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�إليك يا ولدي
وري��ق��ات تهديها �إىل اب��ن��ك ال��ذي
ي���راه���ق م��رح��ل��ة ال ��ب ��ل ��وغ ل � ُت��ب� ّين

ل ��ه �أه � ��م الأم������ور امل��ت�����ص��ل��ة ب��ه��ذه
امل��رح��ل��ة اجل ��دي ��دة م��ن ح��ي��ات��ه...

-3-

12/31/18 12:51 PM

Waladi.indd 3

Waladi.indd 4

-4-

12/31/18 12:51 PM

الغايل

�إليك يا بني

�أه� ��دي ه ��ذه ال�صفحات لعلها
ت�ضيء يف طريقك �شمعة يف درب
هذه احلياة...
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املقدمة
ـني العزيز ،منذ �أيام و�أنا �أراك م�ضطرب ًا قلق ًا،
ُب َّ
و�أحلظ نظراتك املليئة باال�ستفهام ،و�أنت تعلم يا
عزيزي �أن ما يقلقك يقلقني وما ي�ؤذيك ي�ؤذيني
وما يريحك يريحني .وملا جل�ست �أتفكر يف �أمرك،
�أدركت �أنك �ستبلغ عن قريب اخلام�سة ع�شر من
عمرك املديد � -إن �شاء اهلل  -و�أنك مقبل على
مرحلة ج��دي��دة م��ن حياتك ،ه��ي ب��اب لل�سعادة
ومفتاح للكرامة ب�شرط �أن تكون كما يريد اهلل
كنت تتمنى يف
لك �أن تكون� .أت��ذ ُك��ر يا بني كم َ
�صغرك �أن تكون رج ًال كبري ًا تتحمل امل�سئوليات
وتكافح يف احلياة وتتحدى ال�صعوبات؟ فها �أنت
الآن مقبل على بداية ذلك الطريق ،فتهي�أ لذلك،
وحاول �أن تقر�أ بتمعن ال�صفحات التالية من هذا
الكتيب الذي �أقدمه لك خ�صي�ص ًا م�ؤم ًال �أن ينري
		
لك �شمعة يف درب اجلهاد الأكرب.
والدك الذي يحبك
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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
ً
عاقلا
عندم�ا ي�ص�ل الفت�ى «�أو الفت�اة» �س�ن البل�وغ وكان
ق�ادر ًا ،ف�إن�ه يج�ب علي�ه �أن ميتث�ل للتكالي�ف الإلهي�ة الت�ي تتمثل
يف �ش�يئني:
1ـ الواجب�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 علي�ه �أن ي�ؤديه�ا وف�ق �ش�روطها املح�ددة.
 2ـ املحرم�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 .وه�ذه الأم�ور يج�ب علي�ه تركه�ا.
ومثل هذا ال�شخ�ص يقال عنه �أنه «مكلف».
• ملاذا التكليف؟
ً
قائلا :مل�اذا يكلفن�ا اهلل
ق�د تت�س�اءل  -ي�ا بن�ي -
«تع�اىل» بالواجب�ات واملحرم�ات؟ �ألي��س اهلل غني� ًا عنه�ا؟ �ألي��س
اهلل غير حمت�اج لأعمـ�النا؟ �إذ ًا مل�اذا التكلي�ف؟
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ولع�ل الإجاب�ة املخت�ص�رة تك�ون يف كلم�ة �أمير امل�ؤمنين عل�ي
اب�ن �أب�ي طال�ب «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 .»٣١
ف�اهلل «ع�ز وج�ل» يري�د 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 .الكثير م�ن
الأ�ش�ياء يف الدني�ا تب�دو جميل�ة ولذي�ذة ،وحت�س�بها ال�س�بيل
لل�س�عادة� ،إال �أنه�ا يف حقيقته�ا لي�س�ت �إال �أم�ور ًا قبيح�ة ،ال ت�دوم
متعته�ا ولذته�ا �إال لأم�د حم�دود ،ث�م بع�د ذل�ك تظه�ر �آثاره�ا
ال�س�يئة ،فتك�ون �س�بي ًال للتعا�س�ة وال�ش�قاء.
وله�ذا وه�ب اهلل «�س�بحانه وتع�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.
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• �شرائط التكليف:
�شرائط التكليف ثالثة :البلوغ ـ العقل ـ القدرة .ولنتناول مع ًا
هذه ال�شرائط ب�شيء 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�إِ َّ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
َو َغ ْ ِير ُ َ
الَ ْر َح�ا ِم مَ�ا َن َ�ش�ا ُء �إِ َل �أَ َ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 �إِ َل �أَ ْ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:
بن�ي العزي�ز ،مي� ّر الإن�س�ان يف حيات�ه مبراح�ل من�و متع�ددة،
عبر عنه�ا الق�ر�آن الك�رمي ب�ـ «بل�وغ
منه�ا مرحل�ة البل�وغ والت�ي ُي ِّ
َ
ال ْط َف ُ
�ال مِ ن ُك� ُم ْ ُ
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 بن�ي  -ه�و اخل�روج م�ن ح�د الطفول�ة وال�صب�ا
�إىل ح�د الكبر ،ولعل�ك الحظت كيف ينمو ج�س�د ال�ش�خ�ص عند
بلوغ�ه ب�ش�كل �س�ريع ،وكي�ف تتغير مالم�ح وجه�ه لتق�رب م�ن
مالم�ح الرج�ال ،وكي�ف يخ�شو�ش�ن �صوت�ه وغير ذل�ك ،ف�اهلل
«تع�اىل» وبرحمت�ه الوا�س�عة مل يوج�ب عل�ى الأطف�ال الذي�ن مل
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يبلغ�وا بع� ُد �أن ي�صوم�وا ويحـ ّ�جوا ويجاه�دوا ويخرج�وا اخلم��س
وال�زكاة م�ن �أمواله�م وغري ذلك من الواجبات� ،إذ ال قدرة لهم
عل�ى كل ذل�ك .ولك�ن مت�ى م�ا بل�غ ه�ذا الطف�ل وا�س�توفى باق�ي
�ش�رائط التكلي�ف ،فق�د تهي��أ للقي�ام بالتكالي�ف الإلهي�ة� ،ش��أنه
�ش�أن من بلغ الثالثني �أو الأربعني من عمره.
• عالمات البلوغ:
هن�اك ثلاث عالم�ات للبل�وغ عن�د الذك�ور ،فمتى م�ا حتققت
واح�دة منه�ن عل�ى الأق�ل ،ف�س�يكون ذل�ك �إيذان� ًا ببداي�ة مرحلة
البل�وغ عن�ده .والعالم�ات هي:
� .١إمتام  15عام ًا قمري ًا.
 .٢ظه�ور ال�ش�عر الغلي�ظ عل�ى منطق�ة العان�ة «املنطق�ة الت�ي
تعل�و الع�ضو التنا�س�لي».
 .٣خ�روج املن�ي يف اليقظ�ة �أو املن�ام :واملن�ي عبارة عن �س�ائل
�أبي��ض الل�ون تقريب� ًا تفرزه الغدد اجلن�س�ية عن�د البلوغ و يتدفق
م�ن خم�رج الب�ول ،ويحت�وي عل�ى احليوانات املنوي�ة التي خلقها
اهلل «ع�ز وج�ل» م�ن �أج�ل ا�س�تمرار اجلن��س الب�ش�ري بالتنا�س�ل
والتوالد.
وم�ن الطبيع�ي �أن يخ�رج هذا ال�س�ائل م�ن البالغني ،وال داعي
للخجل �أو اخلوف �أبد ًا فيما لو ا�ستيقظ ال�شخ�ص من نومه على
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�أث�ر خ�روج املني منه ،فه�ذه حالة طبيعية و�صحية لدى البالغني
وت�سمى «االحتالم».
ولك�ن عل�ى ال�ش�خ�ص البال�غ �أن يح�ذر م�ن تعمد �إخ�راج املني
يف ح�ال اليقظ�ة ،ف��إن ه�ذا العم�ل ال�ذي ُيع�رف ب�ـ «اال�س�تمناء»
�أو «الع�ادة ال�س�رية» يع�د م�ن جمل�ة املحرمات والذن�وب الكبرية
التي يعاقب عليها الإن�سان عقاب ًا �شديد ًا ،ويرتتب عليها �أ�ضرار
ج�س�دية ونف�س�ية متع�ددة ،و�س��أحتدث ل�ك ع�ن ذل�ك بالتف�صيل
الحق ًا.
• ال�شرط الثاين ،العقل:
وه�و ث�اين �ش�رائط التكلي�ف ،فق�د يك�ون الإن�س�ان بالغ� ًا �إال
�أن�ه فاق�د له�ذا ال�ش�رط امله�م ،وه�و العق�ل .فال�ش�خ�ص املجنون
ي�سقط عنه التكليف مهما بلغ من العمر والقوة اجل�سدية ،ففي
حدي�ث ع�ن النب�ي «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال�( :إن
اهلل «ع�ز وج�ل» مل�ا خل�ق العق�ل ق�ال ل�ه �أق ِبل ف�أقـ� َبل ،ثم قال له
�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 �أثي�ب وب�ك �أعاقِ�ب ،وب�ك �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
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ً
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
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
وبه�ذا تع َّرف�ت  -ي�ا بن�ي  -عل�ى ال�ش�رائط الثالث�ة الت�ي يجب
وحما�سب ًا على �أفعاله وتروكه.
توفرها كي يكون ال�شخ�ص مكلف ًا
َ
ولتعل�م �أن التكالي�ف الإلهي�ة تخت��ص مبجموع�ة م�ن املمي�زات،
فتع�ال نتعرف عليها.
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• خ�صائ�ص التكليف:
متتاز التكاليف الإلهية  -يا بني  -مبجموعة من اخل�صائ�ص
واملميزاتمنها:
 .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 َ ُ
الل ِ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 ل�ن يج�د �صعوب�ة كبيرة يف �إجنازه�ا .فالإن�س�ان
ميتل�ك ق�درات وطاق�ات �ضخمة متكنه م�ن �أداء تكاليف �أ�صعب
و�أ�شق.
 .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
الق�درة عل�ى �أداء املزي�د م�ن التكالي�ف .وق�د روي ع�ن الإم�ام
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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 «تعاىل»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)
�أي �س�ائر امل�أك�والت كلح�م الغن�م والبق�ر ،وامل�ش�روبات كامل�اء
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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�اءل  -ي�ا بن�ي -كي�ف نع�رف �أنّ وراء ه�ذه
الأح�كام ال�ش�رعية م�صلح�ة لن�ا بينم�ا نح�ن جنه�ل احلكمة من
ت�ش�ريع بع��ض الأح�كام؟ وللإجاب�ة عل�ى ه�ذا �أق�ول:
�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:
�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.
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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 ِ
بن�ي العزي�ز� :إن التكلي�ف الإله�ي ي�أت�ي ت�أكي�د ًا حلك�م العق�ل
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 بن�ي  -جمموع�ة م�ن الإ�ستف�س�ارات
ح�ول البل�وغ وعالمات�ه و�أحكام�ه الفقهي�ة ،وله�ذا �س��أطرح ل�ك
جمموع�ة منه�ا و�س��أحاول �أن �أجي�ب عليه�ا الإجاب�ة ال�ش�افية.
�س :كيف يحدث البلوغ اجلن�سي عند الرجل؟
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،
مث�ل الغري�زة اجلن�س�ية .فف�ي ج�س�د الإن�س�ان جمموع�ة كبيرة
م�ن الغ�دد ،وبع��ض ه�ذه الغ�دد تف�رز م�ادة ت�س�مى الهرمون�ات
اجلن�س�ية ،ويت�م ذل�ك عن�د و�ص�ول ال�صب�ي �س�ن ًا معين�ة ،وه�ي
ت�س�بب ح�ص�ول التغيير يف ج�س�ده ،حي�ث ينتق�ل م�ن مرحل�ة
الطفول�ة �إىل مرحل�ة البل�وغ ،فيظه�ر ال�ش�عر عل�ى ذقن�ه و�أ�س�فل
الإب�ط وعل�ى العان�ة ،كما يتغري �صوته حيث مييل �إىل اخل�ش�ونة،
وتف�رز الغ�دد اجلن�س�ية ال�س�ائل املن�وي ،علاوة عل�ى بع��ض
التغيرات الأخ�رى.
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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 والل�واط والإ�س�تمناء
والنظر �إىل املر�أة ب�شهوة كو�سائل لإ�شباع هذه الغريزة ،ملا فيها
من مفا�س�د 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 الإنح�راف اجلن�س�ي؟
ج :بن ّ�ي ،ق�د يو�سو��س ل�ك ال�ش�يطان  -من الإن��س واجل�ن  -ب�أنه
ميكن�ك �أن ترتك�ب مع�صي�ة م�ا كالنظرة املحرم�ة ،ثم تتوب بعد
ذل�ك �إىل اهلل «تع�اىل» ،فيم�س�ح ذل�ك الإث�م م�ن �س�جل �أعمال�ك
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وك�أن �ش�يئ ًا مل يك�ن ،وم�ن دون �أن يعل�م بذل�ك �أحد من النا��س.
ولكن اعلم  -يا عزيزي � -أن املفا�سد والآثار ال�سيئة املرتتبة
على �إ�ش�باع الغريزة اجلن�س�ية ب�ش�كل �إباحي ومن دون التم�س�ك
بالطريقة ال�شرعية كثرية ،و�س�أذكر لك 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»:
(الزنايورثالفقر)«احلرالعاملي:و�سائلال�شيعة،ج،١٨ح.»١١
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(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.
بن�ي الغ�ايل� ،إن الإباحي�ة اجلن�س�ية الت�ي يتم�س�ك به�ا الغ�رب
�ص�ارت نقم�ة عليه�م ،فه�م يئـ� ُّنون م�ن احلال�ة التعي�س�ة الت�ي
و�صل�ت �إليه�ا جمتمعاتهم ،وملا يعاي�ش�ونه الي�وم من حالة روحية
واجتماعي�ة واقت�صادي�ة و�أمني�ة م�ضطرب�ة.
وانظ�ر  -ي�ا بن�ي � -إىل املجتمع�ات الإ�سالم ـ�ية  -ف�إنه�ا
عل�ى الرغ�م م�ن عدم مت�س�كها بالإ�سلام ب�ش�كل كامل � -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
�أكثر حمافظ�ة عل�ى تطبي�ق الأح�كام الإ�سلامية ،كلم�ا كان
ذل�ك الأم�ان �أكرث.
ي�ا بن�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
تنخدع 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 هي اجلنابة؟
ج :تتحقق اجلنابة ب�أمرين هما:
 .١اجلم ـ ــاع
 .٢خروج املني
�س :ما هو املني؟
ج :املن�ي عب�ارة ع�ن �س�ائل يخ�رج م�ن ف�رج الرج�ل يف ح�ال
ال�ش�هوة ،ويك�ون ذا ل�ون يق�رب �إىل البيا��ض ،ورائح�ة نف�اذة،
و�صف�ات �أخ�رى معروف�ة كاللزوج�ة والغلظ�ة.
�س :هل يخرج املني يف غري حاالت ال�شهوة؟
ج :نع�م ،ق�د يخ�رج املن�ي م�ن غير �ش�هوة �أحيان� ًا ،كم�ا ل�و خ�رج
ب�ش�هوة ث�م تب ّ�ول الرج�ل ،فخ�رج املن�ي م�ع البول.
�س� :إذا خرج �سائل و�شككت يف كونه منياً ،فما حكمه؟
ج :هن�اك عالم�ات �إذا توف�رت ،ف�إنن�ا نعتبر ذل�ك ال�س�ائل
اخل�ارج مني� ًا ،وه�ي:
 .١ال�شهوة ال�سابقة واملقارنة خلروج هذا ال�سائل.
 .٢خروج هذا ال�سائل بدفق وقوة.
 .٣فتور اجل�سد بعد خروج هذا ال�سائل.
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�س :لو كان الرجل مري�ضاً فهل تتحقق هذه العالمات؟
ج :ق�د تتوف�ر كل العالم�ات ال�س�ابقة ،ولك�ن ل�و مل يح�ص�ل �إال
ال�ش�هوة والفت�ور ف��إن ذل�ك يعتبر كافي� ًا.
�س :ما حكم املني من حيث الطهارة؟
ج :املني جن�س.
��س :ما حكم ال�س�ائل ال�ش�فاف ـ عادة ـ اخلارج من فرج الرجل،
�إن مل يكن منياً وال بو ًال وال دماً؟
ج :ال�سائل اخلارج من فرج الرجل قد يكون واحد ًا مما يلي:
 .١امل�ذي :وه�و ال�س�ائل ال�ذي يخ�رج �إث�ر ال�ش�هوة
واملالعب�ة ،دون �أن تتحق�ق في�ه العالم�ات اخلا�ص�ة
باملن�ي.
 .٢الودي :هو ال�سائل الذي يخرج بعد التبول.
 .٣الوذي :هو ال�سائل الذي يخرج بعد خروج املني كله.
وجميع ما �سبق طاهر.
�س :ما هو االحتالم؟
ج :ق�د ي�رى الرج�ل البال�غ يف ح�ال الن�وم حلم� ًا مثير ًا لل�ش�هوة،
في�ص�ل عل�ى �أث�ر ذل�ك �إىل ح�د ال�ذروة اجلن�س�ية ،وه�ذا ي�س�مى
االحتلام .ف��إذا خ�رج املن�ي ب�س�بب ذل�ك ،كان الف�رد جمنب� ًا.
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��س :م�اذا ل�و �أح��س املحتل�م بتح�رك املن�ي م�ن حمل�ه ولكنه مل
ين�زل خارج الفرج؟
ج :ال يعترب ذلك جنابة.
�س :ماذا يق�صد بالإ�سترباء؟
ج :الإ�سترباء على ق�سمني:
 .١الإ�س�ترباء م�ن الب�ول «اخلرط�ات الت�س�ع» :وه�و و�س�يلة
للت�أك�د م�ن خ�روج كل الب�ول م�ن مو�ضع�ه .ويت�م ذل�ك بامل�س�ح
بالإ�صب�ع م�ن خم�رج الغائ�ط �إىل �أ�ص�ل الق�ضي�ب ثلاث م�رات،
ث�م م�س�ح الق�ضي�ب با�صبعين� ،أحدهم�ا م�ن فوق�ه والآخ�ر م�ن
حتته �إىل احل�شفة ثالث مرات ،ثم ع�صر احل�شفة ثالث مرات.
ف�إذا ا�سترب�أ الرجل من البول ،كان البلل امل�شتبه به واخلارج
بع�د الإ�س�ترباء طاه�ر ًا وبحك�م «ال�ودي» .و�أم�ا �إذا مل ي�س�تربئ
وخرج �س�ائل م�ش�تبه به فهو بحكم البول.
 .٢الإ�س�ترباء م�ن املن�ي :وه�و و�س�يلة للت�أك�د م�ن خ�روج كل
املن�ي م�ن الف�رج .ويت�م ذل�ك بالتب�ول بع�د ن�زول املن�ي.
ف�إذا ا�س�ترب�أ الرجل من املني ،كان البلل امل�ش�تبه به واخلارج
بعد الإ�س�ترباء لي��س مبني .و�أما �إذا مل ي�س�تربئ كان ذلك البلل
امل�شتبه به بحكم املني.
والأف�ض�ل مل�ن ن�زل من�ه املن�ي �أن ي�س�تربئ �أو ًال م�ن املن�ي
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«بالتب ّ�ول» ث�م ي�س�تربئ بع�د ذل�ك م�ن الب�ول باخلرطات الت�س�ع.
�س :ما هي �أحكام اجلنابة؟
ج� :إذا ح�صل�ت اجلناب�ة وج�ب عل�ى املجن�ب �أن يغت�س�ل ُغ�س�ل
اجلناب�ة �إذا �أراد �أن ي�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».
�س :ماذا يحرم على املجنب؟
ج :يحرم على املجنب عدة �أمور هي:
 .١م�س كتابة القر�آن الكرمي
 .٢م�س لفظ اجلاللة و�أ�سماء اهلل و�صفاته اخلا�صة على
الأحوط
 .٣دخول امل�سجد ،و�إن كان لأخذ �شيء منه
 .٤املك�ث يف امل�س�جد ،وال يح�رم الإجتي�از والعب�ور بالدخ�ول
م�ن ب�اب واخلروج م�ن الآخر
 .٥و�ض�ع �ش�يء يف امل�س�جد ،و�إن كان يف ح�ال الإجتي�از� ،أو
م�ن اخل�ارج.
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والأحوط وجوب ًا اعتبار امل�شاهد امل�شرفة ملراقد املع�صومني
عليهم ال�سلام بحكم امل�سجد.
 .٦الدخ�ول يف امل�س�جد احل�رام وم�س�جد النب�ي «�صل�ى اهلل
علي�ه و�آل�ه و�س�لم» و�إن كان عل�ى نح�و االجتي�از.
 .٧ق�راءة �آي�ات ال�س�جدة الواجب�ة «العزائ�م» ،وه�ي املوج�ودة
يف �س�ور «ال�س�جدة  -ال َعل�ق ُ -ف ِّ�صل�ت  -النجم».
�س :ما كيفية ُغ�سل اجلنابة؟
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.
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َ .٣غ�س�ل الطرف الأي�س�ر و�ش�يء مما يت�صل به من الرقبة ومن
الطرف الأمين.
�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 ذل�ك ،فيمك�ن ً
مثلا غ�س�ل الر�أ��س والرقب�ة ،ث�م
َغ�سل الطرف الأمين بعد �ساعة ،ثم الطرف الأي�سر بعد �ساعة
�أخرى.
�س :هل يجزئ ُغ�سل اجلنابة عن الو�ضوء؟
ج :نعم ،يجزئ عن الو�ضوء.
�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.
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� .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.
 .٦عدم املانع ال�شرعي من ا�ستعمال املاء.
 .٧طهارة الع�ضو املغ�سول.
� .٨إباحة الف�ضاء الذي يتم فيه ال ُغ�سل.
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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
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.
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معارف عملية
م�ن امله�م ل�ك  -ي�ا بن�ي � -أن متتل�ك جمموع�ة م�ن املع�ارف
العملية الرئي�سية التي حتتاجها باعتبارك م�سلم ًا متدين ًا ت�سعى
�إىل ني�ل ر�ض�ا اهلل �س�بحانه و«تع�اىل» من خلال الإميان الكامل
والعب�ادة والتفق�ه يف الدين والعمل ال�صالح .ومن �أهم الق�ضايا
الت�ي يج�ب �أن تتعرف 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 تعل�م  -ي�ا عزيزي � -أن للإ�سلام �أ�ص ً
وال وعقائد تُعرف
بـ «�أ�صول الدين» وفروع ًا وهي جمموعة من العبادات كال�صالة
وال�صي�ام و ُتع�رف ب�ـ «ف�روع الدي�ن» .وق�د من�ع الإ�سلام م�ن
التقلي�د يف �أ�ص�ول الدي�ن ب�أن ن�أخذها م�ن الآخرين بدون تفكري
وال مناق�ش�ة ،و�أوج�ب عل�ى كل ف�رد �أن يبح�ث بنف�س�ه ويت�أكد من
�صح�ة عقيدت�ه وموافقته�ا مل�ا ير�ضي اهلل «�س�بحانه» ،وذلك من
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:
الواجبات الإلهية كثرية ،وال �أ�ستطيع �أن �أبينها لك جميع ًا يف
ه�ذا املخت�ص�ر  -وفق�ك اهلل ي�ا بن�ي للعمل بها  -ولهذا �س��أنتقي
لك بع�ض ًا منها لأهميتها:
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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 توف�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»َّ :
هلل
ت� ُد َق ْو ًما ُي�ؤْمِ ُن�و َن بِا ِ
}ل َ ِ
َوا ْل َي� ْو ِم ْالآخِ � ِر ُي� َوادُّو َن َم�نْ َح�ا َّد َ
اهلل َو َر ُ�س�و َل ُه َو َل ْو َكا ُن�وا �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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• 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  -ال�س�حر  -اليمين الغمو��سالفاج�ر ة «احلل�ف ب�اهلل كذب� ًا»  -من�ع الزكاة الواجبة � -ش�هادة
ال�زور  -كتم�ان ال�ش�هادة � -ش�رب اخلم�ر  -ت�رك الواجب�ات
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
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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�صغائ�ر.
واعل�م  -ي�ا عزي�زي حفظ�ك اهلل م�ن كل ذن�ب � -أن الذن�وب
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
الذنب ،ولكن انظروا �إىل من اجرت�أمت عليه) «املجل�سي :بحار
الأن�وار ،ج�� ،٧٧ص ،١٦٨ح� »٦أي انظ�روا �إىل �أنك�م ق�د ع�صيت�م
اهلل وجت�ر�أمت علي�ه .كم�ا روي عن الإمام الر�ضا «عليه ال�سلام»
�أن�ه ق�ال( :ال�صغائ�ر م�ن الذن�وب ط�رق �إىل الكبائ�ر ،وم�ن مل
يخ�ف اهلل يف القلي�ل مل يخف�ه يف الكثري)«املجل�س�ي :بح�ار
الأن�وار ،ج�� ،٧٣ص ،٣٥٣ح.»٥٥
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• التوبــة:
بع�د �أن تعرف�ت  -ي�ا بني  -عل�ى بع�ض الواجبات واملحرمات،
فعلي�ك �إذا و�سو��س ل�ك ال�ش�يطان و�أوقع�ك يف خمالف�ة الرحم�ن
�أن تب�ادر �إىل التوب�ة اجل�ادة فه�ي متح�ي ال�س�يئة فق�د ج�اء ع�ن
فعجل
�أمري امل�ؤمنني «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إن قارفت �سيئة ِّ
حموه�ا بالتوب�ة) «املجل�س�ي :بحار الأن�وار ،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�ذر �أن يو�سو��س ل�ك ال�ش�يطان ب��أن ال جم�ال ل�ك للتوب�ة،
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 َ
اهلل َي ْغ ِف ُر ُّ
وب َجمِ ي ًعا
�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم ال َت ْق َن ُطوا مِ نْ َر ْح َم ِة ا ِ
الذ ُن َ
�إِ َّن� ُه هُ � َو ا ْل َغ ُف�و ُر ال َّرحِ ي� ُم{ «�س�ورة الزم�ر.»٥٣:
و�إي�اك وا�س�ت�صغار الذن�ب وت�أخير التوب�ة ف�اهلل «ع�ز وج�ل»
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�أُو َلئ َِ�ك َي ُت ُ
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
�إِ َ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
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وعلي�ك  -ياعزي�زي � -أن ت�درك حقيق�ة التوب�ة ،و�أنه�ا لي�س�ت
جمموعة من الكلمات �أو الأذكار تقولها فينتهي كل �شيء ،بل �إن
التوبة تتطلب من الإن�س�ان التوجه احلقيقي نحو اهلل «عزوجل»
عن�د طل�ب املغف�رة والني�ة ال�صادق�ة بع�دم الع�ودة 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 بارتكاب تل�ك املع�صية،
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 ذاق�ت حلاوة املع�صي�ة ،وال�س�عي للإتيان ببع�ض امل�س�تحبات
قدر امل�س�تطاع ل�س�د الثغرات و�إزالة الآثار ال�س�لبية التي خ ّلفتها
الذن�وب يف النف��س ،ولت ِع�د �إىل نف�س�ك القدرة عل�ى الإقبال على
الطاعة والتوفيق للعبادة واحل�صول على ر�ضا الرب «عز 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
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 وااللت�زام ال�ش�رعي
عن�د الإن�س�ان .وعندم�ا قلت «الأخالق اجلن�س�ية» ف�إنني �أق�صد
 يا بن ـ�ي  -الت�صرفات والعادات واحلاالت املرتبطة بالغريزةاجلن�س�ية مثل «العفة  /احلياء  /اللبا��س ال�ش�رعي  /اال�ستمتاع
اجلن�س�ي املب�اح  /اال�س�تمتاع اجلن�س�ي املح�رم  /وم�ا �ش�ابه
ذل�ك» .و�س��أتطرق هن�ا للإنح�راف اجلن�س�ي م�ن خلال بي�ان
�أنواع�ه و�أ�س�بابه و�أخط�اره وط�رق الوقاي�ة من�ه.
• 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 :الزواج الدائ�م  -الزواج امل�ؤقت «زواج
املتع�ة»  -ن�كاح الإم�اء «وال�ذي مل ي ُع�د موج�ود ًا يف ه�ذا الزم�ان
وانتهى �أمده» .واعترب �أن ما �سوى ذلك حم ّرم ،ويعاقب عليه يف
الدني�ا والآخ�رة ب�أ�ش�د العق�اب .وم�ن بني تل�ك املحرمات:
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 .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
هلل �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 ا ِ
َ
َو َل َي ْز ُنو َن َومَن َي ْف َع ْل َذل َِك َي ْل َق �أ َ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 ِ
 .٢الل�واط :وه�و ممار�س�ة العملي�ة اجلن�س�ية بين ذكري�ن،
وهو من �أب�ش�ع و�أقذر اجلرائم التي ي�أتي بها الإن�س�ان ،وقد روي
ع�ن النب�ي الأك�رم «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال( :مَ�ن
جام�ع غالم�اً ج�اء ي�وم القيام�ة ُجـ ُنـ�باً ال ين ِّقـ�يه م�اء الدني�ا،
وغ�ضب اهلل عليه ولعنه و�أعد له جهنم و�ساءت م�صرياً� ...إ َّن
ال َّذ َك�ر يرك�ب ال َّذك�ر فيهت�ز العر��ش لذل�ك ،و�إن الرجل ل ُي�ؤ َتى
يف حقب�ه فيحب�س�ه اهلل عل�ى ج�س�ر جهن�م حت�ى يف�رغ اهلل م�ن
ح�س�اب اخلالئ�ق ،ث�م ي�ؤم�ر ب�ه �إىل جهن�م فيع� َّذب بطبقاته�ا
طبقة طبقة حتى َي ِر َد �إىل �أ�سفلها وال يخرج منها) «املجل�سي:
بح�ار الأن�وار ،ج�� ،٧٩ص ،٢٩ح.»٣٩
وقد �أنزل اهلل «تعاىل» عذابه على القرية التي ُبعث �إليها النبي
لوط «عليه ال�سالم» لأنهم كانوا ميار�سون هذه الفاح�شة ،ومت ّردوا
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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�ضودٍ{
«�س�ورة ه�ود.»٨٢:
ومب�ا �أن حرم�ة الل�واط وف�س�اده �أكثر م�ن الزن�ا ،م�ن هنا كان
ح� ُّده �أ�ش�د ،فمت�ى كان الطرف�ان عاقلين بالغين ف�إنهما ُيقتالن،
ف ُيقت�ل الفاع�ل �إم�ا �ضرب� ًا بال�س�يف �أو رجم� ًا باحلج�ارة �أو
بالإح�راق بالن�ار �أو ب�إلقائ�ه م�ن �ش�اهق «م�كان مرتف�ع» كاجلبل
م�ع تكبي�ل يدي�ه ورجليه.
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 .وق�د روي ع�ن النبي
الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله و�س�لم» �أنه قال( :مَن ق َّبـ�ل غالماً
ب�ش�هوة �أجلم�ه اهلل «تع�اىل» بلج�ام م�ن ن�ار) «املجل�س�ي :بح�ار
الأن�وار ،ج�� ،٧٦ص ،٧٣ح.»٢٧
 .3اال�س�تمناء «الع�ادة ال�س�رية» :وه�و و�س�يلة لبل�وغ ال�ذروة
اجلن�س�ية و�إن�زال املن�ي بغير جم�اع وال احتلام ،ب�ل بوا�س�طة
الي�د �أو غير ذل�ك .ويع�د م�ن املحرم�ات والذن�وب الكبيرة،
وه�و م�ن الط�رق ال�ش�اذة لإ�ش�باع الغري�زة اجلن�س�ية ،كم�ا �أن له
�أ�ضرار ًا �صحية ونف�س�ية كثرية وجتعل الإن�س�ان عر�ضة للإ�صابة
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بالأمرا�ض الع�صبية .وقد �س�ئل الإمام ال�صادق «عليه ال�سلام»
ع�ن اال�س�تمناء فق�ال�( :إث�م عظي�م ق�د نه�ى اهلل عن�ه يف كتابه،
وفاعل�ه كناك�ح نف�س�ه ،ول�و علم�تُ مب�ا يفعل�ه م�ا �أكل�تُ مع�ه)
فقال ال�سائل( :فبـ ِّيـن يل يابن ر�سول اهلل من كتاب اهلل فيه).
فق�ال «علي�ه ال�سلام»( :ق�ول اهلل «ع�ز وج�ل»َ } :ف َم ِ�ن ا ْب َت َغ�ى
َو َرا َء َذل َ
ِ�ك َف ُ�أو َلئ َِ�ك هُ � ُم ا ْل َع�ادُو َن{ وه�و مم�ا وراء ذل�ك) .فق�ال
الرج�لّ �( :أي�ا �أكبر ،الزن�ا �أو ه�ي؟) .فق�ال( :ه�و ذن�ب عظي�م.
قد قال القائل :بع�ض الذنب �أهون مِ ن بع�ض ،والذنوب كلها
عظي�م عن�د اهلل لأنه�ا معا�ص�ي ،و�إن اهلل ال يح�ب م�ن العب�اد
الع�صي�ان ،وق�د نهان�ا اهلل ع�ن ذل�ك لأنه�ا م�ن عم�ل ال�ش�يطان،
وقد قال�} :إِ َّن َّ
ال�ش� ْي َطا َن َل ُك ْم َع ُد ٌّو َفا َّتخِ ُذو ُه َع ُد ًّوا �إِ َّ َ
نا َي ْدعُو
ال�س� ِعريِ{) «املجل�س�ي :بح�ار
حِ ْز َب� ُه ِل َي ُكو ُن�وا مِ �نْ �أَ ْ�ص َح�ابِ َّ
الأن�وار ،ج�� ،٧٦ص ٥٩يف الهام��ش»..
وق�د ذك�ر الأطب�اء وعلم�اء النف��س �أ�ض�رار ًا �صحي�ة كثيرة
م�ن املحتم�ل �أن ترتتّ�ب عل�ى الإ�س�راف يف الإتي�ان به�ذا العم�ل،
وم�ن ذل�ك :فق�ر الدم  /ت�ضخم بع�ض الغدد اجلن�س�ية � /ضعف
الطاق�ة البدني�ة /اخلم�ول  /الإجه�اد الع�صب�ي والنف�س�ي /
ارتخ�اء الع�ضلات التنا�س�لية � /آالم يف الر�أ��س  /ال�ش�عور
بال�دوار /قل�ة الن�وم  /ان�س�داد ال�ش�هية ع�ن الأكل  /انع�دام
ال�س�يطرة عل�ى النف��س  /الك�آب�ة  /االنعزالي�ة /القل�ق ب�س�بب
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توبيخ الذات /الربود يف العالقات الزوجية الحق ًا  /وغري ذلك
م�ن اال�ضطراب�ات اجل�س�مية والنف�س�ية والعقلي�ة.
• طريق الوقاية من االنحراف اجلن�سي:
من مميزات الإ�سالم  -يا بني � -أنه �أو�ضح لنا طرق الوقاية
من املحرمات والرذائل ،كما بيـَّن لنا طرق العالج .وميكننا �أن
نذكر طريق ًا للوقاية من االنحرافات اجلن�سية وهو:
ال ِع َّفـ ــة :قال اهلل «عز وجل»َ } :و ْل َي ْ�س َت ْعف ِِف 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 واالمتناع عن الوقوع يف احلرام عند ظهور ال�شهوة.
تنمـي هذه امل َلـكة والف�ضيلة
فعليك  -يا بني رزقك اهلل العفة � -أن ِّ
يف نف�س�ك كي تكون قوي ًا �أمام مغريات ال�ش�هوات املح َّرمة .روي
عن الإمام الباقر «عليه ال�سالم» �أنه قال (ما ُعب ـ ـ�د اهلل ب�شيء
�أف�ض ـ�ل م�ن عِ َّف�ة َبطـ�ن و َف� ْرج) «الكلين�ي� :أ�ص�ول ال�كايف ،ج،٢
�ص  ،٧٩ح ...»١ولكن ما �أعداء العفة؟
 .1النظ�رة املحرم�ة :فق�د ح� َّرم الإ�سلام النظ�ر �إىل امل�ر�أة
ب�شه ـ ــ�وة «�إال �إذا كان�ت حم َّلل�ة ل�ه كالزوج�ة» ،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 �س�هام �إبلي��س ،وكم من نظرة �أورثت ح�س�رة
طويل�ة) «احل�ر العاملي :و�س�ائل ال�ش�يعة ،ج� ،١٤ص ،١٣٨ح.»١
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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 ي�س�تطع الناظ�ر م�ن الو�ص�ول �إىل امل�ر�أة التي نظ�ر �إليها
ف�إن قلبه �سيمتلئ ح�سرة وغمـ ًا ،مما ي�ؤثر على نف�سيته وبالتايل
عل�ى ج�س�ده وعقله.
وق�د ورد احل�ث الكثير عل�ى عف�ة النظ�ر ،وقد ج�اء عن النبي
«�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أن�ه ق�ال( :م�ا مِ �ن م�س�ل ٍِم ينظ�ر
ام�ر�أة �أ َّول رمق�ة ث�م يغ��ض ب�ص�ره �إال �أح�دث اهلل «تع�اىل» ل�ه
عب�ادة يج�د حالوته�ا يف قلب�ه) «الري�ش�هري :مي�زان احلكم�ة،
ج�� ،١٠ص ،٧١ح.»١٩٩٨٢
وعن�ه «�صل�ى اهلل علي�ه و�آل�ه و�س�لم» �أنه قال( :كل عين باكية
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
 .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 ته ّدد كل �إن�سان  -مهما بلغ عمره  -باالنحراف وال�ضياع يف
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الدنيا والآخرة .وقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله و�سلم»
�أنه قال( :من ملأ عينه من حرام ،ملأ اهلل عينه يوم القيامة
من النار �إال �أن يتوب ويرجع) «املجل�س�ي :بحار الأنوار ،ج،٧٦
�ص.»٣٣٤
 .3املو�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
��ص ،٢٤٧ح� ،»٢٦أي �أن الغن�اء و�س�يلة للوق�وع يف الزن�ا.
 .4االختلاء بامل�ر�أة الأجنبي�ة :تذ َّك�ر  -ي�ا بن�ي الغ�ايل � -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.
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 .5الف�راغ :ح�اول  -ي�ا بن�ي � -أن متل�أ �أوق�ات فراغك مبا هو
مفي�د للدني�ا والآخ�رة ،بالق�راءة و الكتاب�ة و ممار�س�ة الريا�ض�ة
وتعلم املهن واحلرف وم�ساعدة الآخرين وامل�شاركة يف الأعمال
اخلريي�ة وم�ا �ش�ابه ذلك ،واح�ذر من �أوقات الف�راغ ،ف�إن بع�ض ًا
من الأفكار ال�س�يئة والأعمال املحرمة تتم ب�س�بب 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
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
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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
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
 .3الغي ـ�رة :وه�ي م�ن ال�صف�ات احلمي�دة عن�د الرج�ال
ب�شرط �أن ال تزيد عن حدِّ ها املطلوب .وقد جاء عن الإمام علي
بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» �أنه قال( :ما زنا غيور قط) «نهج
البالغ�ة :احلكم�ة .»٣٠٥
 .4ال�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 ِ�إ َّ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
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 .5اال�ستعانة باهلل «عز وجل» :عليك  -يا بني �أعانك اهلل -
بالت�وكل عل�ى اهلل وطل�ب املعون�ة منه يف كل �أمور دينك ودنياك،
ومنه�ا مواجه�ة ال�ش�هوات املح َّرم�ة .و�أك ِثر م�ن َطل ِ�ب ذل�ك يف
�صالت�ك ،يف اللي�ل والنه�ار ،ف�إنه �س�بب رئي�س�ي للتوفيق يف �أمور
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 قدير.
والحظ كيف �أن �إمامنا ال�سجاد «عليه ال�سالم» يطلب املعونة
ِ
م�ن اهلل «تع�اىل» يف دعائ�ه الت�ايل�( :إله�ي خلق�تَ يل ج�س�ماً
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 بف�ضائ�ل الأخلاق ومكارمه�ا،
كال�ص�دق والأمان�ة والوف�اء بالعه�د
واحلي�اء والع�دل والإيثار والإح�س�ان
�إىل م�ن �أ�س�اء �إلي�ك والعف�و عن�د
املق�درة و�صل�ة الأرح�ام وم�س�اعدة
املحتاجين.
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ن�صائــح وو�صــايــا
ال �أدري  -ي�ا بن�ي � -إن كن�تُ ق�د �أطل�ت علي�ك ،ولكنن�ي عل�ى
يقين ب��أن الوق�ت ال�ذي �أم�ضي َتـ�ه يف ق�راءة ال�صفحات ال�س�ابقة
ل�ن ي�ضي�ع ه�در ًا ،و�أن معرفت�ك مب�ا ج�اء فيه�ا والعم�ل ب�ه م�ن
�أف�ض�ل الأعم�ال عن�د اهلل «ع�ز وج�ل».
ف�أو�صي�ك  -ي�ا بن�ي الغ�ايل وفق�ك اهلل ملر�ضات�ه  -بتقوى اهلل
وجت ُّن�ب غ�ضب�ه وعذاب�ه ،فم�ن مل يك�ن ذا تق�وى ،ذهب�ت �أعماله
هب�ا ًء منث�ور ًا لأن اهلل «�سبحانـ�ه وتع�اىل» يقــ�ول�} :إِ َّ َ
ن�ا َي َت َق َّب� ُل
ُ
اهلل مِ َ�ن ْال ُ َّتق َ
ِين{ «�س�ورة املائ�دة .»٢٧:والتق�وى احلقيقي�ة ه�ي
التي حتفظ الإن�سان من االنزالق يف طرق ال�شياطني والإنخداع
ب�أحاييله�م ومكائده�م ،وم�ن الوق�وع يف �أ�س�ر ال�ش�هوات و�أه�واء
النف�س.
وعلي�ك �أن تبح�ث يف �أ�ص�ول دين�ك وتق ِّ�وي �إميان�ك يف خالقك
و�أنبيائ�ه و�أوليائ�ه ويف الي�وم الآخ�ر ،وجتعله�ا مبني�ة عل�ى �أ�س��س
قوي�ة ال يه ّزه�ا كالم امل�ش�ككني وال�ضالين .واعل�م �أن احل�ق يف
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ا ِّتـ�باع الق�ر�آن الك�رمي و�أه�ل بي�ت النب�وة عليه�م �أف�ض�ل ال�صالة
وال�سلام ،ف�إنه�م �س�فن النج�اة و�أعلام التق�ى و�أركان اله�دى.
بن�ي العزي�ز ،وعلي�ك بع�د ذلك بطلب العل�وم الدينية ،فاجعل
يف يوم�ك وقت� ًا خم�ص�ص ًا للقراءة الهادفة ،وجا ِل��س �أهل العلم،
واح�ض�ر الدرو��س الديني�ة املختلف�ة كدرو��س التف�سير والعقائ�د
والأخالق والفقه ،وال ترتدد يف الإ�ستف�س�ار عما جتهله �أو ت�ش�ك
يف �صحت�ه ،و�إي�اك والإجاب�ة عل�ى م�ا ال تعلم�ه ،فق�د ج�اء يف
الأخب�ار �أنَّ َم�ن �أفت�ى النا��س بغير علم فه�و ملعون.
أكرم ُهم،
وخ�ذ مع�امل دين�ك من العلم�اء العاملين الأتقي�اء ،و� ِ
واحمل هموم دينك و�أمتك ،ف�إنها من �صفات الأنبياء والأو�صياء
عليهم ال�سلام ،وكن داعي ًا �إىل اهلل «عز وجل» ،و�أ ُمر باملعروف
وان َه عن املنكر وان�صح الآخرين.
وال تن� َ�س  -ي�ا بن�ي  -ال�صلاة يف �أول وقته�ا ،ومالزم�ة
امل�س�اجد ،واملواظب�ة عل�ى ق�راءة الق�ر�آن والأدعي�ة امل�أث�ورة ع�ن
املع�صومين عليه�م ال�سلام ،وائ�ت بالنواف�ل ما ا�س�تطعت ف�إنها
ُتكمِ �ل الفرائ��ض وحتفظ�ك م�ن ت�ضييعه�ا وتركه�ا.
وحت� َّل بف�ضائ�ل الأخلاق ومكارمه�ا ،كال�ص�دق والأمان�ة
والوفاء بالعهد واحلياء والعدل والإيثار والإح�سان �إىل من �أ�ساء
�إلي�ك والعف�و عند املقدرة و�صلة الأرحام وم�س�اعدة املحتاجني.
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و�إياك والكذب والغيبة والنميمة والبهتان و�س�وء اخللق والتكرب
وال ُع ُج�ب واحل�س�د والبخ�ل والنف�اق وبذاءة الل�س�ان ،ف�إنها تهلك
�صاحبه�ا يف الآخ�رة ،وت�س�ئ �إلي�ه يف الدني�ا.
يتح�س�ر
واح�ذر ـ ي�ا بن�ي ـ م�ن الك�س�ل والبطالة ،ف�إن امل�ؤمن ال َّ
يوم القيامة على �ش�يء قدر ما يتح�س�ر على الأوقات التي فاتته
م�ن غري ذكر اهلل.
وتذ َّك�ر دائم� ًا �أن الدني�ا دار غ�رور ،و�أنه�ا الـ ُمـ�هلك ُة ُط َّالبه�ا،
و�أنه�ا لي�س�ت �س�وى َمع َبـ ٍ�ر �إىل دار اخلل�ود يف الآخ�رة ،فال تركن
�إليه�ا �أب�د ًا ،وال ت ُِـطـ�ل الأم�ل وال تن� َ�س الآخرة.
و َّفـ� َقك اهلل «تع�اىل» مل�ا يح�ب وير�ض�ى ،وجعل�ك م�ن امل�ؤمنين
ال�صاحلني العاملني ،ورزقك يقين ًا يف قلبك و ب�صري ًة يف دينك
و�إخال�ص ًا يف عملك� ،إنه �س�ميع جميب.
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من و�صية الإمام علي «عليه ال�سالم»
البنه احل�سن «عليه ال�سالم»
َ ....و َو َج ْد ُت َ�ك َب ْع ِ�ض�يَ ،ب ْ�ل َو َج ْد ُت َ�ك ُك ِّل�يَ ،ح َّت�ى َك�أَ َّن َ�ش� ْيئاً
َل� ْو �أَ َ�صا َب َ�ك �أَ َ�صا َبنِ�يَ ،و َك�أَ َّن ْالَ� ْو َت َل� ْو َ�أ َت َ
�اك �أَ َت ِ�انَ ،ف َع َن ِ�ان مِ �نْ
�أَ ْم�ر َِك مَ�ا َي ْعنِين�ي مِ �نْ َ�أ ْم� ِر َن ْف�سِ �يَ ،ف َك َت ْب�تُ �إِل ْي َ�ك ِك َتابِ�ي هَ�ذا،
م ُْ�س ْ
�تظهِراً بِ�هِ�ِ ،إ ْن َ�أن�ا َب ِقي�تُ َل َ�ك َ�أ ْو َف ِني�تُ .
• الو�صية بالتقوى:
هلل � -أَيْ ُبن َّ�ي َ -و ُل� ُزو ِم �أَ ْم� ِرهَِ ،وعِ َما َر ِة
و�صي َ�ك ِب َت ْق� َوى ا ِ
َف��إِ ِّن �أُ ِ
َق ْل ِب َ�ك بِذِ ْك� ِرهَِ ،وا ْال ْعت َِ�ص�ا ِم ب َِح ْب ِل�هَِ ،و�أَيُّ َ�س� َبب َ�أ ْوث ُ�ق مِ �نْ َ�س� َبب
هلل َع ّز َو َج� َّل ِ�إ ْن �أَ ْن�تَ َ�أ َخ� ْذ َت ِبهِ؟
َب ْين َ�ك َو َب ْ َين ا ِ
ِين،
�أَ ْح ِ�ي َق ْل َب َ�ك ب ِْال َ ْوعِ َظ�ةَِ ،و�أَمِ ْت� ُه بِال َّزهَ�ا َدةَِ ،و َق� ِّو ِه بِا ْل َيق ِ
ِال ْك َم�ةَِ ،و َذ ِّ ْ ُ
ل بِذِ ْك� ِر ْالَ� ْوتِ َ ،و َق� ِّر ْر ُه بِا ْل َف َن�اءَِ ،و َب ِّ�ص� ْر ُه
َو َن� ِّو ْر ُه ب ْ ِ
َف َجائِ� َع الدُّ ْن َي�اَ ،و َح� ِّذ ْر ُه َ�ص ْو َل� َة الدَّهْ � ِر َو ُف ْح َ��ش َت َق ُّل�بِ ال َّل َي ِ�ال
َوالأ َّي�ا ِمَ ،و ْاعر ْ
�اب َم�نْ
ِ��ض َعلَ ْي� ِه �أَ ْخ َب�ا َر ْال َ ِ
ا�ض َينَ ،و َذ ِّك� ْر ُه ِب ََ�ا �أ َ�ص َ
َكا َن َق ْبلَ َ�ك مِ َ�ن الأ َّول َ
ِينَ ،و�سِ � ْر ِف ِد َيارِهِ � ْم َو�آ َثارِهِ � ْمَ ،فا ْن ُظ� ْر مَ�ا
تدُهُ � ْم ا ْن َت َق ُل�وا
َف َع ُلوا َع َّم�ا ا ْن َت َق ُل�واَ ،و َ�أ ْي َ�ن َح ُّل�وا َو َن َز ُل�وا! َف�إِ َّن َ�ك َ ِ
ع َِ�ن ا َْالحِ َّب�ةَِ ،و َح ُّل�وا دَا َرا ْل ُغ ْر َب�ةَِ ،و َك َ�أ َّن َ�ك َع�نْ َق ِلي�ل َق� ْد ِ�ص� ْر َت
َك�أَ َحدِ هِ � ْم.
- 64 -

12/31/18 12:51 PM

Waladi.indd 64

• القول النافع:
اكَ ،و َال َت ِب� ْع �آخِ َر َت َ�ك ِب ُد ْن َي َ
َف�أَ ْ�ص ِل ْ�ح َم ْث� َو َ
�اكَ ،و َد ِع ا ْل َق� ْو َل ِف َيم�ا
�اب ِف َيم�ا َ ْ
ل ُت َك َّل�فْ َ ،و�أَ ْم�سِ ْ�ك َع�نْ َط ِري�ق ِ�إ َذا
َال َت ْع�ر ُِفَ ،و ْال َِط َ
خِ فْ�تَ َ�ض َ
ال َل َت�هَُ ،ف��إِ َّن ا ْل َك َّ�ف عِ ْن� َد َح ْ َير ِة َّ
ال�ض َلالِ َخ ْ ٌير مِ �نْ
ُر ُك�وبِ الأهْ � َوالِ َ ،و�أْمُ� ْر ْ
وف َت ُك�نْ مِ �نْ �أَهْ ِل�هَِ ،و َ�أ ْنكِ� ِر املُن َك� َر
بال َ ْع� ُر ِ
هلل َح َّق
ِب َي�دِ َك َول َِ�س�ان َِكَ ،و َبا ِي�نْ َم�نْ َف َعلَ� ُه ب ُِجهْ�دِ َكَ ،و َجاهِ ْد ِف ا ِ
��ض ا ْل َغ َم� َراتِ � َإل
َجهَ�ا ِدهَِ ،و َال َت�أْ ُخ� ْذ َك ِف ا ِ
هلل َل ْومَ� ُة َالئ�مَ ،و ُخ ِ
ا َ
ال�ص ْ َبر َعلَ�ى
حل� ِّق َح ْي ُ�ث َكا َنَ ،و َت َف َّق� ُه ِف ال ِّدي ِ�نَ ،وعَ� ِّو ْد َن ْف َ�س َ�ك َّ
ُّ
ْال َ ْك� ُروهَِ ،و ِن ْع� َم ْ ُ
ل�ى ْء َن ْف َ�س َ�ك ِف ا ُالمُ�و ِر
ال ُل ُ�ق ال َّت َ�ص ُبرَ ،و�أَ ْ ِ
ُك ِّلهَ�ا �إِ َل �إِله َ
ِ�كَ ،ف�إِ َّن َ�ك ُتلجِ ُئهَ�ا ِ�إ َل َكهْ�ف َح ِري�زَ ،ومَانِ�ع َع ِزي�ز،
َ
َ
ث
ِ�ص ِف ْال َ ْ�س�أ َل ِة ِل َر ِّب َكَ ،ف ِ�إ َّن ِب َيدِ ِه ا ْل َع َطا َء َو ْ ِ
ال ْرمَا َنَ ،و�أ ْك ِ ِ
َو�أَ ْخل ْ
اال�س�ت َِخا َر َةَ ،و َت َفهَّ� ْم َو ِ�ص َّيتِ�يَ ،و َال َت ْذه َ َّ
َبن َع ْن َ�ك َ�ص ْفح�اًَ ،ف��إِ َّن
ْ
َخ ْ َير ا ْل َق� ْولِ مَ�ا َن َف� َعَ .و ْاعلَ� ْم �أَ َّن� ُه َال َخ ْ َير ِف عِ ْل�م َال َي ْن َف� ُعَ ،والَ
ُي ْن َت َف ُع ِب ِع ْلم َال يَحِ ُّق َت َع ُّل ُمهُ......
• كل �شيء بيد اهلل:
َف َت َفهَّ� ْم َي�ا ُب َن َّ�ي َو ِ�ص َّيتِ�يَ ،و ْاعلَ� ْم �أَ َّن مَال َ
ِ�ك ْالَ� ْوتِ هُ َومَال ُِ�ك
حل َي�اةَِ ،و�أَ َّن ْ َ
ا َ
الالِ� َق هُ � َو ْالُمِ ي�تُ َ ،و َ�أ َّن ْال ُ ْفن َِ�ي هُ � َو ْال ُ ِعي�دَُ ،و�أَ َّن
ْال ُ ْب َت ِل َ�ي هُ � َو ْال ُ َع ِ�افَ ،و�أَ َّن الدُّ ْن َي�ا َ ْ
ل َت ُك�نْ ِل َت ْ�س� َت ِق َّر �إِ َّال َعلَ�ى مَ�ا
َج َعلَهَ�ا ُ
اهلل َعلَ ْي� ِه مِ �نْ ال َّن ْع َم�اءَِ ،وا ِْال ْبت َِلاءَِ ،و ْ َ
ال� َزا ِء ِف ْال َ َع�ادِ� ،أَ ْو
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م�ا َال ت ْعلَ� ُمَ ،ف ِ��إ ْن �أَ ْ�ش� َك َل َعلَ ْي َ�ك َ�ش ْ�ي ٌء مِ �نْ ذل َ
م َ
احمِ ْل ُه
َا�ش�ا َء ِ َّ
ِ�ك َف ْ
َعلَ�ى َجهَا َلت َِ�ك بِ�هَِ ،ف ِ�إ َّن َ�ك �أَ َّو ُل مَ�ا ُخ ِلقْ�تَ َجاهِ ًلا ُث� َّم َع ِل ْمتَ َ ،ومَا
�أَ ْك َ َ
ثر مَ�ا َ ْ
تهَ� ُل مِ َ�ن ا َْال ْم�رَِ ،و َي َت َح َّ ُير ِفي� ِه َر�أْ ُي َ�كَ ،و َي ِ�ض ُّ�ل ِفي� ِه
َب َ�ص ُر َك ُث َّم ُت ْب ِ�ص ُر ُه َب ْع َد ذل َِك ! َف ْاع َت ِ�ص ْم بِا َّلذِ ي َخلَ َق َك َو َر َز َق َك
َو َ�س� َّو َ
اكَ ،و ْل َي ُك�نْ َل� ُه َت َع ُّب�د َُكَ ،و�إِ َل ْي� ِه َر ْغ َب ُت َ�كَ ،ومِ ْن� ُه َ�ش� َف َق ُت َك.
• اتّباع �سنّة النبي:
هلل ُ�س� ْب َحا َن ُه َك َم�ا َ�أ ْن َب��أَ
َو ْاعلَ� ْم َي�ا ُب َن َّ�ي َ�أ َّن َ�أ َح�داً َ ْ
ل ُي ْن ِب�ى ْء ع َِ�ن ا ِ
َع ْن ُه َن ِب ُّي َنا «�صلى اهلل عليه و�آله» َفا ْر َ
�ض ِب ِه َرائِداًَ ،و ِ�إ َل ال َّن َجا ِة
َقا ِئ َداًَ ،ف�إِ ِّن َ ْ
يح ًةَ ،و�إِ َّن َك َلنْ َت ْب ُل َغ ِف ال َّن َظ ِر ِل َن ْف�سِ َك
ل �آ ُل َك َن ِ�ص َ
اج َتهَ�د َْت َ -م ْبلَ� َغ َن َظ�رِي َل َ�ك.....
 َو�إِنِ ْ• معايري التقييم:
َي�ا ُب َن َّ�يْ ،اج َع ْ�ل َن ْف َ�س َ�ك مِ ي َزان�اً ِف َيم�ا َب ْي َن َ�ك َو َب ْ َين َغ ْ ِير َك،
ِ�ب ِل َن ْف�سِ َ�كَ ،وا ْك� َر ْه َل� ُه مَ�ا َت ْك� َر ُه َلهَ�ا،
َف�أَ ْح ِب ْ�ب ِل َغ ْ ِير َك مَ�ا ُت ُّ
َو َال َت ْظ ِل ْم َك َما َال ُت ُِّب �أَ ْن ُت ْظلَ َمَ ،و�أَ ْح�سِ �نْ َك َما ُت ُِّب �أَ ْن ُي ْح َ�س َ�ن
�إِ َل ْي َكَ ،و ْا�س َت ْق ِب ْح مِ نْ َن ْف�سِ َك مَا َت ْ�س َت ْق ِب ُح مِ نْ َغ ْي َِكَ ،وا ْر َ
�ض مِ َن
ا�س ِبَا َت ْر َ�ضا ُه َل ُه ْم مِ نْ َن ْف�سِ َكَ ،و َال َت ُق ْل مَا َال َت ْعلَ ُم َو�إِ ْن َق َّل
ال َّن ِ
َ
ِ�ب �أ ْن ُي َق�ا َل َل َ�ك.
مَ�ا ت ْعلَ� ُمَ ،و َال َت ُق ْ�ل مَ�ا َال ُت ُّ
• اال�ستعداد للآخرة:
ا�س� َع ِف
َو ْاعلَ� ْم� ،أَ َّن ال ْإع َج َ
�اب ِ�ض�دُّ َّ
ال�ص�وَابِ َ ،و�آ َف� ُة الأ ْل َب�ابِ َ .ف ْ
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َكدْحِ َكَ ،و َال َت ُكنْ َخازِناً ِل َغ ْي َِكَ ،و�إِ َذا �أَنْتَ هُ دِ يتَ ِل َق ْ�صدِ َك َف ُكنْ
�أَ ْخ َ�ش َع مَا َت ُك ُ
ون ِل َر ِّب َك.
َو ْاعلَ� ْم� ،أَ َّن �أمَام َ
َ�ك َع َق َب� ًة َك��ؤوداً ،ا ْلـ� ُمخِ ُّف فِيهَ�ا َ�أ ْح َ�س ُ�ن
َح�ا ًال مِ �ن ْال ُ ْثقِ�لِ َ ،و ْال ُ ْبطِ �ى ُء َعلَ ْيهَ�ا �أَ ْق َب� ُح َح�ا ًال مِ َ�ن ْال ُ ْ�س� ِر ِعَ ،و�أَ َّن
ما َل� َة َعلَ�ى َج َّن�ة �أَ ْو َعلَ�ى َن�ارَ ،فا ْر َت� ْد ِل َن ْف�سِ َ�ك
َم ْه ِب َطهَاب َِ�ك َال َ َ
ِ�كَ ،و َو ِّط�ى ِء ْال ْن� ِز َل َق ْب� َل ُح ُلول َ
َق ْب� َل ُن ُزول َ
ِ�كَ ،فلَ ْي� َ�س َب ْع� َد ْالَ� ْوتِ
م ُْ�س� َت ْع َت ٌبَ ،و َال ِ�إ َل الدُّ ْن َي�ا ُم ْن َ�ص� َرف.
والتو�سل باهلل:
• الدعاء
ّ
��ض َق� ْد
ال�س�موَاتِ َوا َْال ْر ِ
َو ْاعلَ� ْم� ،أَ َّن ا َّل�ذِ ي ِب َي�دِ ِه َخ َزائ ُِ�ن َّ
�أَ ِذ َن َل َ�ك ِف الدُّ عَ�اءَِ ،و َتك َّف� َل َل َ�ك بِا ِْال َجا َبةِ�،أَمَ� َر َك �أَ ْن َت ْ�س��أَ َل ُه
ِي َح َم َ�كَ ،و َ ْ
ل َي ْج َع ْ�ل َب ْي َن َ�ك َو َب ْي َن� ُه
ِل ُي ْعطِ َي َ�كَ ،و َت ْ�س َ ْترحِ َم ُه ل َ ْ
َم�نْ َي ْح ُج ُب َ�ك َع ْن�هَُ ،و َ ْ
ل ُي ْلجِ ْئ َ�ك �إِ َل َم�نْ َي ْ�ش� َف ُع َل َ�ك �إِ َل ْي�هِ،
ل ُي َعاجِ ْل َ�ك َبال ِّن ْق َم�ةَِ ،و َ ْ
ي َن ْع َ�ك ِ�إ ْن �أَ َ�س��أْ َت مِ َ�ن ال َّت ْو َب�ةَِ ،و َ ْ
َو َ ْ
ل
ل َْ
ُي َع ِّ ْير َك بِا ِْال َنا َب�ةَِ ،و َ ْ
يح� ُة ب َِ�ك �أَ ْو َل،
ل َي ْف َ�ض ْح َ�ك َح ْي ُ�ث ا ْل َف ِ�ض َ
ل ُي َناق ِْ�ش َ�ك ب ْ َ
ل ُي�ش� ِّد ْد َعلَ ْي َ�ك ِف َق ُب�ولِ ا ِْال َنا َب�ةَِ ،و َ ْ
َو َ ْ
ِال ِرميَ�ةِ،
َو َ ْ
ل ُي�ؤْي ِْ�س َك مِ َن ال َّر ْح َمةَِ ،ب ْل َج َع َل ُن ُزوع ََك ع َِن ال َّذ ْنبِ َح َ�سن ًة،
َو َح َ�س َ�ب َ�س� ِّي َئ َت َك َواحِ � َد ًةَ ،و َح َ�س َ�ب َح َ�س� َن َت َك ع َْ�ش�راًَ ،و َفت� َح َل َ�ك
ن َو َ
اج ْي َت� ُه َع ِل َم َ ْ
اك،
َب َ
�اب ْال َ َت�ابِ َ ،ف ِ��إ َذا َنا َد ْي َت� ُه َ�س�مِ َع نِ�دَاكَ ،و ِ�إ َذا َن َ
َ
َ
َ
َ
َ
اجتِ�كَ ،و�أ ْب َث ْث َته َ
ُ�ذات َن ْف�سِ �كَ ،و َ�ش� َك ْو َت �إِل ْي� ِه
َف�أَ ْف َ�ض ْي َت�إِل ْي� ِه ب َِح َ
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هُ ُمومَ�كَ ،و ْا�س َت ْك َ�ش� ْف َت ُه ُك ُرو َب َ�كَ ،و ْا�س� َت َع ْن َت ُه َعلَ�ى �أُمُ�ور َِك،
َو َ�س َ��أ ْل َت ُه مِ �نْ َخ َزائ ِِ�ن َر ْح َمتِ� ِه مَ�ا َال َي ْق�دِ ُر َعلَ�ى ِ�إ ْع َطائِ� ِه غ ْ ُيرهُ،
مِ �نْ ِز َي�ا َد ِة ا َْال ْع َم�ارَِ ،و ِ�ص َّح� ِة ا َْال ْب�دَانِ َ ،و َ�س� َع ِة ا َْال ْر َزاقِ .
ُث� َّم َج َع� َل ِف َي َد ْي َ�ك مَفا ِتي� َح َخ َزا ِئنِ� ِه ِبَ�ا �أَ ِذ َن َل َ�ك ِفي� ِه مِ �نْ
اب ِن َعمِ �هِ،
م َْ�س َ��أل ِتهَِ ،ف َم َت�ى �شِ � ْئتَ ْا�س� َت ْف َت ْحتَ بِالدُّ عَ�ا ِء َ�أ ْب� َو َ
ِيب َر ْح َم ِتهَِ ،ف َ
ال ُي َق ِّن َط َّن َك �إِ ْب َطا ُء �إِ َجا َب ِتهَِ ،ف�إِ َّن
َو ْا�س َت ْم َط ْر َت �ش�آب َ
ُ
ا ْل َعطِ َّي� َة َعلَ�ى َق� ْد ِر ال ِّن َّي�ةَِ ،و ُر َّبَ�ا �أ ِّخ� َرتْ َع ْن َ�ك ا ِْال َجا َب� ُةِ ،ل َي ُك�و َن
ال�س�ائِلِ َ ،و َ�أ ْج َز َل ِل َع َطا ِء ا ْالمِ لِ َ ،و ُر َّبَا َ�س��أَ ْلتَ
ذل َِك �أَ ْعظ َم َال ِْج ِر َّ
ال�ش ْ�ي َء َف َلا ُت ْ�ؤت�اهَُ ،و�أُو ِتي�تَ َخ ْيراً مِ ْن� ُه ع ً
َّ
َاجلا �أَ ْو �آجِ ًلا� ،أ َ ْو
ْ
َ
ُ�ص�ر َِف َع ْن َ�ك لِ َ�ا هُ � َو َخ ٌير َل َ�كَ ،فلَ ُر َّب �أ ْمر َق� ْد َطلَ ْب َت ُه فِي ِه َه َ
ال ُك
دِين َِ�ك َل� ْو ُ�أوتِي َت�هَُ ،ف ْل َت ُك�نْ م ََ�س��أَ َل ُت َك ِف َيم�ا َي ْب َق�ى َل َ�ك َج َما ُل�هُ،
َو ُي ْن َف�ى َع ْن َ�ك َو َبا ُل�هَُ ،ف ْال َ ُ
�ال َال َي ْب َق�ى َل َ�ك َو َال َت ْب َق�ى َل�هُ.....
• ال تكن عبد ًا �إال هلل:
َو�أَ ْك� ِر ْم َن ْف َ�س َ�ك َع�نْ ُك ِّل َد ِن َّي�ة َو�إِ ْن َ�س�ا َق ْت َك �إِ َل ال َّر َغائِ�بِ ،
َف�إِ َّن َ�ك َل�نْ َت ْع َت َ
ا��ض ِبَ�ا َت ْب� ُذ ُل مِ �نْ َن ْف�سِ َ�ك عِ َو�ض�اًَ .و َال َت ُك�نْ
َع ْب� َد َغ ْ ِير َك َو َق� ْد َج َعلَ َ�ك ُ
اهلل ُح� ّراًَ .ومَ�ا َخ ْ ُير َخ ْير َال ُي َن ُ
�ال �إِ َّال
ب َِ�ش ٍّ�ر ،و ُي ْ�س�ر َال ُي َن ُ
�ال ِ�إ َّال ِب ُع ْ�س�ر؟! َو ِ�إ َّي َ
�اك َ�أ ْن ُتوجِ َ�ف ب َِ�ك م ََطا َي�ا
َّ
الط َم� ِعَ ،ف ُت�و ِرد ََك َم َناهِ � َل ا ْل َهلَ َك�ةِ.....
ال ْر َف� ُة مَ� َع ا ْل ِع َّف� ِة َخ ْ ٌير مِ َ�ن ا ْل ِغ َن�ى مَ� َع ا ْل ُف ُج�ورَِ ،و ْالَ� ْر ُء
َو ْ ِ
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�أَ ْح َف ُ�ظ لِ�سِ � ِّرهَِ ،و ُر َّب َ�س�ا ِع ِف َيم�ا َي ُ�ض� ُّرهُ! َم�نْ �أَ ْك َ َ
ثر �أَهْ َج� َرَ ،و َم�نْ
َت َف َّك َر �أَ ْب َ�ص َرَ ،قار ِْن �أهْ َل ْ َ
ي َت ُكنْ مِ ْن ُه ْمَ ،و َبا ِينْ �أَهْ َل َّ
ال�ش ِّر َت ِ ْ
ب
ال ْ ِ
َع ْنهُ� ْمِ ،ب ْئ� َ�س َّ
ال�ض ِعي�فِ �أَ ْف َح ُ��ش ُّ
الط َع�ا ُم ْ َ
ال� َرا ُم! َو ُظ ْل� ُم َّ
الظ ْل ِ�م،
�إِ َذا َكا َن ال ِّر ْف ُ�ق ُخ ْرق�اً َكا َن ْ ُ
ال� ْر ُق ِر ْفق�اًُ ،ر َّبَ�ا َكا َن ال� َّد َوا ُء دَا ًء،
ْ
ا�ص ِ�حَ ،و َغ َّ��ش ْال ُ ْ�س� َت ْن َ�ص ُح.
َوال�دَّا ُء َد َوا ًءَ ،و ُر َّبَ�ا َن َ�ص� َح َغ ُير ال َّن ِ
َو ِ�إ َّي َ
اك َواال ِّت َكا َل َعلَى ْال ُ َنىَ ،ف ِ�إ َّنهَا َب َ�ضا ِئ ُع ال َّن ْو َكىَ ،وا ْل َع ْق ُل حِ ْف ُظ
ال َّت َج�ارِبِ َ ،و َخ ْ ُير مَ�ا َج َّر ْب�تَ مَ�ا َوع ََظ َ�كَ ،ب�ا ِد ِر ا ْل ُف ْر َ�ص� َة َق ْب� َل َ�أ ْن
وب.....
َت ُك�و َن ُغ َّ�ص� ًةَ ،ل ْي� َ�س ُك ُّل َطالِ�ب ُي ِ�صي ُ�بَ ،و َال ُك ُّل َغائِ�ب َي�ؤُ ُ
• �أ�س�س ال�صداقة:
ال�صلَ�ةَِ ،وعِ ْن� َد
ْاحمِ ْ�ل َن ْف َ�س َ�ك مِ �نْ �أَخِ ي َ�ك عِ ْن� َد َ�ص ْرمِ � ِه َعلَ�ى ِّ
ُ�ص�دُو ِد ِه َعلَ�ى ال َّل َط�فِ َو ْال ُ َقا َر َب�ةَِ ،وعِ ْن� َد ُج ُم�و ِد ِه َعلَ�ى ا ْل َب� ْذلِ ،
َوعِ ْن� َد َت َباعُ�دِ ِه َعلَ�ى الدُّ ُن� ِّوَ ،وعِ ْن� َد �شِ � َّد ِت ِه َعلَ�ى ال ِّل ِينَ ،وعِ ْن� َد
ُج ْرمِ � ِه َعلَ�ى ا ْل ُع� ْذرَِ ،ح َّت�ى َك�أَ َّن َ�ك َل ُه َع ْبدٌَ ،و َك�أَ َّن� ُه ُذو ِن ْع َمة َعلَ ْي َك.
�اك �أَ ْن َت َ�ض� َع ذل َ
َو�إِ َّي َ
ِ�ك ِف َغ ْ ِير َم ْو ِ�ضعِ�هِ�َ ،أ ْو �أَ ْن َت ْف َعلَ� ُه ِب َغ ْ ِير
�أَهْ ِل�هَِ ،ال َت َّتخِ � َذ َّن عَ� ُد َّو َ�صدِ يق َ
ِ�ك َ�صدِ يق�اً َف ُت َع�ادِيَ َ�صدِ ي َق َ�ك،
��ض �أَ َخ َ
يح� ًةَ ،و َ َ
ام ْ
ت� َّر ِع
َو ْ َ
يح� َةَ ،ح َ�س�ن ًة َكا َن�تْ �أَ ْم َق ِب َ
�اك ال َّن ِ�ص َ
َ
َ
َ
ا ْل َغ ْي َ�ظَ ،ف ِ��إ ِّن َ ْ
ل �أ َر ُج ْرعَ� ًة �أ ْحلَ�ى مِ ْنهَ�ا عَا ِق َب� ًةَ ،و َال �أ َل� َّذ َم َغ َّب� ًة،
َ
َولِ�نْ لِ َ�نْ َغا َل َظ َ�كَ ،ف�إِ َّن� ُه يُو�شِ ُ�ك �أ ْن َي ِل َين َل َ�كَ ،و ُخ� ْذ َعلَى َع ُد ِّو َك
بِا ْل َف ْ�ض�لِ ف�إِ َّن� ُه �أَ ْحلَ�ى َّ
الظ َف َر ْي ِ�نَ ،وِ�إ ْن �أَ َرد َْت َقطِ ي َع� َة َ�أخِ ي َ�ك
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ا�س� َت ْبقِ َل ُه مِ نْ َن ْف�سِ َ�ك َب ِق َّي ًة َي ْرجِ ُع �إِ َل ْيهَا �إِ ْن َبدَا َل ُه ذل َِك َي ْوماً
َف ْ
ْ
مَ�اَ ،و َم�نْ َظ�نَّ ب َِ�ك َخيراً َف َ�ص�د ِّْق َّظن�هَُ ،و َال ُت ِ�ضي َع�نَّ َح َّق �أَخِ َ
يك
ا ِّت� َكا ًال َعلَ�ى مَ�ا َب ْي َن َ�ك َو َب ْي َن�هَُ ،ف�إِ َّن� ُه َل ْي� َ�س َل َ�ك ِب َ��أخ َم�نْ �أَ َ�ض ْع�تَ
َح َّق�هَ ،و َال ي ُك�نْ �أَهْ ُل َ�ك َ�أ ْ�ش� َقى ْ َ
ال ْل�قِ ب َِ�ك َو َال َت ْر َغ َ َّبن فِي َمنْ َزهِ َد
ِفي َ�كَ ،و َال َي ُكو َن�نَّ �أَ ُخ َ
�وك َ�أ ْق� َوى َعلَ�ى َقطِ ي َعت َِ�ك مِ ْن َ�ك َعلَ�ى
ِ�صلَتِ�هَِ ،و َال ت ُكو َن�نَّ َعلَ�ى ا ِْال َ�س�ا َء ِة �أَ ْق� َوى مِ ْن َ�ك َعلَ�ى ا ِْال ْح َ�س�انِ ،
َو َال َي ْك ُ َبر َّن َعلَ ْي َ�ك ُظ ْل� ُم َم�نْ َظلَ َم َ�كَ ،ف�إِ َّن� ُه َي ْ�س� َعى ِف م َ
َ�ض َّرتِ� ِه
َو َن ْفع َ
ِ�كَ ،و َل ْي� َ�س َج� َزا ُء َم�نْ َ�س� َّر َك �أَ ْن َت ُ�س�و َءهُ.....
• و�صايا متن ّوعة:
م�نْ َال َت ْن َف ُع� ُه ا ْلع َِظ� ُة �إِ َّال �إِ َذا َبا َلغْ�تَ ِف �إِي َ
المِ �هِ،
َو َال َت ُكو َن�نَّ ِ َّ
ِ�ظ بِ�ا َْالدَبِ َ ،وا ْل َبهَائِ� َم َال َت َّتع ُ
َف��إِ َّن ا ْل َعاقِ� َل َي َّتع ُ
ِ�ظ ِ �إ َّال ب َّ
ِال�ض� ْربِ .
ْ
ال�ص ْ ِبر َو ُح ْ�س ِ�ن
اط� َر ْح َع ْن َ�ك َوا ِردَاتِ ا ْل ُه ُم�و ِم ِب َع َزائ ِِ�م َّ
ِين�َ ....س ْ�ل ع َِ�ن ال َّر ِفي�قِ َق ْب� َل َّ
الط ِري�قِ َ ،وع َِ�ن ْ َ
ال�ا ِر َق ْب� َل
ا ْل َيق ِ
اك �أَ ْن َت ْذ ُك َر مِ َن ا ْل َك َ
الدَّارِ� .إِ َّي َ
ال ِم مَا َي ُك ُ
ون م ْ
ُ�ضحِ كاًَ ،و�إِ ْن َح َك ْيتَ
ذل َ
اح َك ا َّلذِ ي
ِ�ك َع�نْ َغ ْ ِير َكَ ......و�أَ ْك ِر ْم عَ�شِ َير َت َكَ ،ف�إِ َّنهُ� ْم َج َن ُ
ريَ ،و َي�د َُك ا َّلتي ِبهَا َت ُ�ص ُ
ول.
بِ� ِه َتطِ ُيرَ ،و َ�أ ْ�ص ُل َ�ك ا َّل�ذِ ي �إِ َل ْي� ِه َت ِ�ص ُ
� ْأ�س� َت ْو ِد ُع َ
اهلل دِي َن َ�ك َو ُد ْن َي َ
�اكَ ،و� ْأ�س��أَ ُل ُه َخ ْ َير ا ْل َق َ�ض�ا ِء َل َ�ك ِف
ا ْل َعاجِ لَ� ِة َوا ْالجِ لَ�ةَِ ،والدُّ ْن َي�ا َوالآخِ � َرةِْ � ،إن َ�ش�اء ُ
َاهلل.
»نهج البالغة :الكتاب «٣١
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