
- 1 -

ال�شيخ
علي ح�شن غلوم

اإليك يا ولدي

النجف األشرف

المركز اإلسالمي الثقافي

Waladi.indd   1 12/31/18   12:51 PM



- 2 -

خليوي: 9647801500482+

الطبعة اخلام�سة

1441 هـ / 2019 م

النجف األشرف

المركز اإلسالمي الثقافي

Waladi.indd   2 12/31/18   12:51 PM



- 3 -

اإليك يا ولدي

ال��ذي  اب��ن��ك  اإىل  تهديها  وري��ق��ات 
ي���راه���ق م��رح��ل��ة ال���ب���ل���وغ ل��ُت��ب��ّن 
ل���ه اأه�����م الأم������ور امل��ت�����ش��ل��ة ب��ه��ذه 
امل��رح��ل��ة اجل���دي���دة م��ن ح��ي��ات��ه...
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اإليك يا بني                                  الغايل 

لعلها  ال�شفحات  ه���ذه  اأه����دي 

ت�شيء يف طريقك �شمعة يف درب 

هذه احلياة...
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املقدمة
ُبـنيَّ العزيز، منذ اأيام واأنا اأراك م�صطربًا قلقًا، 
واأحلظ نظراتك املليئة بال�صتفهام، واأنت تعلم يا 
عزيزي اأن ما يقلقك يقلقني وما ي�ؤذيك ي�ؤذيني 
وما يريحك يريحني. وملا جل�صت اأتفكر يف اأمرك، 
اأدركت اأنك �صتبلغ عن قريب اخلام�صة ع�صر من 
واأنك مقبل على   - �صاء اهلل  اإن   - املديد  عمرك 
لل�صعادة  بــاب  هــي  حياتك،  مــن  جــديــدة  مرحلة 
اهلل  يريد  كما  تك�ن  اأن  ب�صرط  للكرامة  ومفتاح 
يف  تتمنى  كنَت  كم  بني  يا  اأتــذُكــر  تك�ن.  اأن  لك 
امل�صئ�ليات  تتحمل  كبريًا  رجاًل  تك�ن  اأن  �صغرك 
اأنت  وتكافح يف احلياة وتتحدى ال�صع�بات؟ فها 
الآن مقبل على بداية ذلك الطريق، فتهياأ لذلك، 
وحاول اأن تقراأ بتمعن ال�صفحات التالية من هذا 
الكتيب الذي اأقدمه لك خ�صي�صًا م�ؤماًل اأن ينري 

لك �صمعة يف درب اجلهاد الأكرب.  
والدك الذي يحبك
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ال�ف��ش�ل الأول

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

احلقيقيـة. ال�صـعادة 
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التكليف

عاقـاًل  وكان  البلـ�غ  �صـن  الفتـاة«  »اأو  الفتـى  ي�صـل  عندمـا 
قـادرًا، فاإنـه يجـب عليـه اأن ميتثـل للتكاليـف الإلهيـة التـي تتمثل 

�صـيئني: يف 
والأمـر  واحلـج  رم�صـان  و�صـ�م  كال�صـالة  ال�اجبـات:  ١ـ 
فهـذه  واخلم�ـس.  الـزكاة  واأداء  املنكـر  عـن  والنهـي  باملعـروف 

املحـددة. �صـروطها  وفـق  ي�ؤديهـا  اأن  عليـه  يجـب  الأمـ�ر 
2 ـ املحرمـات: كظلـم النا�ـس وخيانـة الأمانـة و�صـرب اخلمـر 
والغيبـة  والغ�ـس  وال�صـرقة  اإليـه  وال�صـتماع  والغنـاء  والكـذب 

والنميمـة. وهـذه الأمـ�ر يجـب عليـه تركهـا.
ومثل هذا ال�صخ�س يقال عنه اأنه »مكلف«.

• ملاذا التكليف؟
اهلل  يكلفنـا  ملـاذا  قائـاًل:   - بنـي  يـا   - تت�صـاءل  قـد 
»تعـاىل« بال�اجبـات واملحرمـات؟ األي�ـس اهلل غنيـًا عنهـا؟ األي�ـس 

التكليـف؟ ملـاذا  اإذًا  لأعمــالنا؟  حمتـاج  غـري  اهلل 
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ولعـل الإجابـة املخت�صـرة تكـ�ن يف كلمـة اأمـري امل�ؤمنـني علـي 
ابـن اأبـي طالـب »عليـه ال�صـالم«: اإذ يقـ�ل: )اإنـه مل ياأمـرك اإال 
بح�سـن ومل ينهـك اإال عـن قبيـح( »نهـج البالغـة: ر�صـالة 3١«.
هـذا  وجناحـه،  �صـعادته  لالإن�صـان  يريـد  وجـل«  »عـز  فـاهلل 
الإن�صـان الـذي يعي�ـس يف عـامل ل يخلـ� مـن ال�صـر.  الكثـري مـن 
ال�صـبيل  وحت�صـبها  ولذيـذة،  جميلـة  تبـدو  الدنيـا  يف  الأ�صـياء 
لل�صـعادة، اإل اأنهـا يف حقيقتهـا لي�صـت اإل اأمـ�رًا قبيحـة، ل تـدوم 
متعتهـا ولذتهـا اإل لأمـد حمـدود، ثـم بعـد ذلـك تظهـر اآثارهـا 

وال�صـقاء. للتعا�صـة  �صـبياًل  فتكـ�ن  ال�صـيئة، 
ولهـذا وهـب اهلل »�صـبحانه وتعـاىل« الإن�صـان العقـل لري�صـده 
اإىل احل�صـن ومييـز لـه القبيـح وليدفعـه نحـ� ال�صـعادة ويجنبـه 
الإنحـراف  وو�صـائل  كثـرية،  املغريـات  اأن  مبـا  ولكـن  ال�صـقاء. 
واخلداع متن�عة ـ حتى قد يخلط البع�س بني اخلري وال�صر، بني 
احلق والباطل ـ فلذلك بعث اهلل ر�صله ليعين�ا النا�س يف معرفة 
اخلري وال�صر، ومتييز احلق عن الباطل، واإر�صادهم اإىل طريق 

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

لتكامـل االإن�سـان وبلوغـه ال�سـعادة احلقيقـة. 
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• �شرائط التكليف:
�صرائط التكليف ثالثة: البل�غ ـ العقل ـ القدرة. ولنتناول معًا 

هذه ال�صرائط ب�صيء من التف�صيل.
ال�سرط االأول، البلوغ:

ـا َخلَْقَناُكـم  ـَن اْلَبْعـِث َفاإِنَّ َهـا النَّا�ـُس اإِن ُكنُتـْم ِف َرْيـٍب مِّ {َيـا اأَيُّ
لََّقٍة  َ َغـٍة مُّ �سْ ْطَفـٍة ُثـمَّ ِمـْن َعلََقـٍة ُثـمَّ ِمـن مُّ ـن ُتـَراٍب ُثـمَّ ِمـن نُّ مِّ
َ َلُكـْم َوُنِقـرُّ ِف ااْلأَْرَحـاِم َمـا َن�َسـاُء اإَِل اأََجـٍل  ُنَبـنِّ لََّقـٍة لِّ َوَغـْرِ ُمَ
ـن  ُكْم َوِمنُكـم مَّ اأَ�ُسـدَّ ِلَتْبُلُغـوا  ُثـمَّ  ى ُثـمَّ ُنْخِرُجُكـْم ِطْفـاًل  �َسـمًّ مُّ
ـن ُيـَردُّ اإَِل اأَْرَذِل اْلُعُمـِر ِلَكْيـاَل َيْعلَـَم ِمـن َبْعـِد  ـى َوِمنُكـم مَّ ُيَتَوفَّ

ِعْلـٍم �َسـْيًئا} »�صـ�رة احلج:5١«.
بنـي العزيـز، ميـّر الإن�صـان يف حياتـه مبراحـل منـ� متعـددة، 
منهـا مرحلـة البلـ�غ والتـي ُيعـربِّ عنهـا القـراآن الكـرمي بــ »بلـ�غ 
ُلـَم}  الـُحــُلم« يقـ�ل »عـز وجـل« {َواإَِذا َبلَـَغ ااْلأَْطَفـاُل ِمنُكـُم احْلُ

»�صـ�رة النـ�ر:5٩«.
فالبلـ�غ - يـا بنـي - هـ� اخلـروج مـن حـد الطف�لـة وال�صبـا 
اإىل حـد الكـرب، ولعلـك لحظت كيف ينم� ج�صـد ال�صـخ�س عند 
بل�غـه ب�صـكل �صـريع، وكيـف تتغـري مالمـح وجهـه لتقـرب مـن 
فـاهلل  الرجـال، وكيـف يخ�ص��صـن �ص�تـه وغـري ذلـك،  مالمـح 
»تعـاىل« وبرحمتـه ال�ا�صـعة مل ي�جـب علـى الأطفـال الذيـن مل 
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يبلغـ�ا بعـُد اأن ي�ص�مـ�ا ويحــّج�ا ويجاهـدوا ويخرجـ�ا اخلم�ـس 
والـزكاة مـن اأم�الهـم وغري ذلك من ال�اجبات، اإذ ل قدرة لهم 
علـى كل ذلـك. ولكـن متـى مـا بلـغ هـذا الطفـل وا�صـت�فى باقـي 
�صـرائط التكليـف، فقـد تهيـاأ للقيـام بالتكاليـف الإلهيـة، �صـاأنه 

�صاأن من بلغ الثالثني اأو الأربعني من عمره. 
• عالمات البلوغ:

هنـاك ثـالث عالمـات للبلـ�غ عنـد الذكـ�ر، فمتى مـا حتققت 
واحـدة منهـن علـى الأقـل، ف�صـيك�ن ذلـك اإيذانـًا ببدايـة مرحلة 

البلـ�غ عنـده. والعالمـات هي:
١. اإمتام ١5 عامًا قمريًا.

2. ظهـ�ر ال�صـعر الغليـظ علـى منطقـة العانـة »املنطقـة التـي 
تعلـ� الع�ص� التنا�صـلي«.

3. خـروج املنـي يف اليقظـة اأو املنـام: واملنـي عبارة عن �صـائل 
اأبي�ـس اللـ�ن تقريبـًا تفرزه الغدد اجلن�صـية عنـد البل�غ و يتدفق 
مـن خمـرج البـ�ل، ويحتـ�ي علـى احلي�انات املن�يـة التي خلقها 
اهلل »عـز وجـل« مـن اأجـل ا�صـتمرار اجلن�ـس الب�صـري بالتنا�صـل 

والت�الد.
ومـن الطبيعـي اأن يخـرج هذا ال�صـائل مـن البالغني، ول داعي 
للخجل اأو اخل�ف اأبدًا فيما ل� ا�صتيقظ ال�صخ�س من ن�مه على 
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اأثـر خـروج املني منه، فهـذه حالة طبيعية و�صحية لدى البالغني 
وت�صمى »الحتالم«.

ولكـن علـى ال�صـخ�س البالـغ اأن يحـذر مـن تعمد اإخـراج املني 
يف حـال اليقظـة، فـاإن هـذا العمـل الـذي ُيعـرف بــ »ال�صـتمناء« 
اأو »العـادة ال�صـرية« يعـد مـن جملـة املحرمات والذنـ�ب الكبرية 
التي يعاقب عليها الإن�صان عقابًا �صديدًا، ويرتتب عليها اأ�صرار 
ج�صـدية ونف�صـية متعـددة، و�صـاأحتدث لـك عـن ذلـك بالتف�صيل 

لحقًا.
• ال�شرط الثاين، العقل:

اإل  بالغـًا  الإن�صـان  يكـ�ن  فقـد  التكليـف،  �صـرائط  ثـاين  وهـ� 
اأنـه فاقـد لهـذا ال�صـرط املهـم، وهـ� العقـل. فال�صـخ�س املجن�ن 
ي�صقط عنه التكليف مهما بلغ من العمر والق�ة اجل�صدية، ففي 
حديـث عـن النبـي »�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )اإن 
اهلل »عـز وجـل« ملـا خلـق العقـل قـال لـه اأقِبل فاأقــَبل، ثم قال له 
اأدِبـر فاأدَبـر، فقـال »تعـال«: وعزتـي وجـاليل مـا خلقـُت خلقـاً 
هـو اأكـرم علـيَّ منـك، بـك اأثيـب وبـك اأعاِقـب، وبـك اآخـذ وبـك 

اأعطـي( »املجل�صـي: بحـار الأنـ�ار، ج١، بـاب2، ح٩«. 
بل وحتى املعاق�ن عقليًا ل ُيكلَّف�ن، وقد �صـاأل زرارة بن اأعني 
الإمـام حممـد الباقـر »عليـه ال�صـالم« عن امل�صـت�صعف فاأجــــابه 
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وال  فيكفـر  الكفـر  اإل  حيلـة  يهتـدي  ال  الـذي  )هـو  قائـاًل: 
يهتدي �سبياًل اإل االإميان، ال ي�ستطيع اأن يوؤمن وال ي�ستطيع 
اأن يكفـر، فهـم ال�سبيـان، ومـن كان مـن الرجـال والن�سـاء مثـل 
عقـول ال�سبيـان مرفـوع عنهـم القلـم( »الكلينـي: الـكايف، ج2، 

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

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

ُكلفتـه( »احلـراين: حتـف العقـ�ل، �ـس2٦4«.
فـت - يـا بنـي - علـى ال�صـرائط الثالثـة التـي يجب  وبهـذا تعرَّ
ت�فرها كي يك�ن ال�صخ�س مكلفًا وحما�َصبًا على اأفعاله وتروكه. 
ولتعلـم اأن التكاليـف الإلهيـة تخت�ـس مبجم�عـة مـن املميـزات، 

فتعـال نتعرف عليها.
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• خ�شائ�ص التكليف:
متتاز التكاليف الإلهية - يا بني - مبجم�عة من اخل�صائ�س 

واملميزات منها:
1. الـُي�سر ف الكيف:

فمـن لطـف اهلل »عـز وجـل« اأن جعـل اأوامـره ون�اهيه ي�صـرية، 
يـِن ِمـْن َحـَرٍج} »�صـ�رة  و هـ� القائـل: {َوَمـا َجَعـَل َعلَْيُكـْم ِف الدِّ
َواَل  اْلُي�ْسـَر  ِبُكـُم  اهلَلُ  {ُيِريـُد  ا�صـمه«:  »عـز  وقـال  احلـج:٧٨«، 

ُيِريـُد ِبُكـُم اْلُع�ْسـَر} »�صـ�رة البقـرة:١٨5«. 
ول يعنـي ذلـك اأن للنا�ـس احلـق يف الإلتـزام مبـا ي�صـاءون مـن 
التكاليـف وتـرك مـا ي�صـاءون، واأن يعمل كل �صـخ�س وفقـًا لراأيه 
وه�اه، بل معنى ذلك اأن التكاليف الإلهية مت�صفة بالي�صر، واأن 
مـن يلتـزم بهـا لـن يجـد �صع�بـة كبـرية يف اإجنازهـا. فالإن�صـان 
ميتلـك قـدرات وطاقـات �صخمة متكنه مـن اأداء تكاليف اأ�صعب 

واأ�صق.
2. الي�سر ف الكم »القّلة«:

عـالوة علـى كـ�ن التكاليـف الإلهيـة ي�صـرية يف كيفيتهـا، فاإنها 
ي�صـرية اأي�صًا من حيث قلتها:

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

اأبـ�اب الثالثـني، ح٩«.
الإلهـي  فالثـ�اب  الثـ�اب:  مقـدار  اإىل  بالقيا�ـس  القلـة  )ب( 
الـذي �صـيح�صل عليـه الإن�صـان امل�ؤمن امللتـزم بالتكاليف عظيم 
جـدًا ول يقا�ـس بـه مقـدار الأعمـال التـي ياأتي بها هذا الإن�صـان. 
يقـ�ل اأمـري امل�ؤمنـني »عليه ال�صـالم«: )واعلموا اأن مـا ُكلِّفُتم به 

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

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

ح4215«. ج3، 
وراء هـذه  اأّن  نعـرف  كيـف  بنـي-  يـا   - تت�صـاءل  قـد  ولكنـك 
الأحـكام ال�صـرعية م�صلحـة لنـا بينمـا نحـن جنهـل احلكمة من 

ت�صـريع بع�ـس الأحـكام؟ ولالإجابـة علـى هـذا اأقـ�ل: 
اأواًل: اإننـا واإن مل نـدرك بعق�لنـا القا�صـرة احلكمـة وراء كل 
الت�صـريعات الإلهيـة، اإل اأن اإمياننـا بـاهلل »عـز وجـل« وب�صفاتـه 
التـي منهـا »احلكيـم« و »العليـم«، يجعلنـا ن�ؤمـن كل الإميـان بـاأن 

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

4 ـ موافقة العقل:
العقـل  مـع  تت�افـق  الر�صـل  بهـا  جـاءت  التـي  الديـن  اأحـكام 

ح�صـن.  ماهـ�  كل  اإىل  ير�صـدان  فكالهمـا  ال�صـليم، 
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وقـد روي عـن اأمـري امل�ؤمنني »عليه ال�صـالم« اأنـه قال: )لو مل 
ينـَه اهلل عـن حمارمـه لوجـب اأن يجتنبهـا العاقـل( »الآمـدي: 

غـرر احِلَكـم، ج5، ح٧5٩5«.   
بنـي العزيـز: اإن التكليـف الإلهـي ياأتـي تاأكيـدًا حلكـم العقـل 
باتبـاع الأمـ�ر احل�صـنة والإجتنـاب عـن الأمـ�ر القبيحـة، ولهـذا 
يقـ�ل الإمـام علـي »عليـه ال�صـالم«: )لـو كنـا ال نرجـو َجّنـة وال 
اأن نطلـب  لنـا  ينبغـي  لـكان  وال عقابـاً  ثوابـاً  وال  نـاراً  نخ�سـى 
»النـ�ري:  النجـاح(  �سـبيل  علـى  تـدل  فاإنهـا  االأخـالق  مـكارم 

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

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

ِجماَحهـا.
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اأ�شئلة واإجابات

قـد تـدور يف ذهنـك - يـا بنـي - جمم�عـة مـن الإ�صتف�صـارات 
حـ�ل البلـ�غ وعالماتـه واأحكامـه الفقهيـة، ولهـذا �صـاأطرح لـك 

جمم�عـة منهـا و�صـاأحاول اأن اأجيـب عليهـا الإجابـة ال�صـافية.
�س: كيف يحدث البلوغ اجلن�سي عند الرجل؟

ج: اأودع اهلل »عـز وجـل« الغرائـز يف كل فـرد منـذ خلقـه، اإل اأن 
بع�صًا من تلك الغرائز ل تك�ن فعالة ون�صطة اإل يف �صن معينة، 
مثـل الغريـزة اجلن�صـية. ففـي ج�صـد الإن�صـان جمم�عـة كبـرية 
مـن الغـدد، وبع�ـس هـذه الغـدد تفـرز مـادة ت�صـمى الهرم�نـات 
اجلن�صـية، ويتـم ذلـك عنـد و�صـ�ل ال�صبـي �صـنًا معينـة، وهـي 
مرحلـة  مـن  ينتقـل  حيـث  ج�صـده،  يف  التغيـري  ح�صـ�ل  ت�صـبب 
الطف�لـة اإىل مرحلـة البلـ�غ، فيظهـر ال�صـعر علـى ذقنـه واأ�صـفل 
الإبـط وعلـى العانـة، كما يتغري �ص�ته حيث مييل اإىل اخل�صـ�نة، 
بع�ـس  علـى  عـالوة  املنـ�ي،  ال�صـائل  اجلن�صـية  الغـدد  وتفـرز 

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

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

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

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

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

فالعقـل وال�صـرع يجعـالن جمم�عـة مـن ال�ص�ابـط والق�انـني 
التـي مـن خاللهـا ُي�صـمح للفـرد بـاأن يك�صـب املـال، فاأجـازا لـه 
البيع وال�صراء والإجارة، بينما منعاه من الربا والغ�س وال�صرقة 

والقمـار ك��صـائل لك�صـب املال.  
والق�انـني  ال�ص�ابـط  مـن  جمم�عـة  و�صعـا  وال�صـرع  والعقـل 
لإ�صباع الغريزة اجلن�صية وتهذيبها، فكان الزواج و�صيلة �صرعية 
م الزنـا واللـ�اط والإ�صـتمناء  لإ�صـباع هـذه الغريـزة، بينمـا ُحــرِّ
والنظر اإىل املراأة ب�صه�ة ك��صائل لإ�صباع هذه الغريزة، ملا فيها 

من مفا�صـد لنف�ـس ال�صـخ�س ولالآخرين.
وعلـى هـذا، متـى ما ا�صت�صـلم الإن�صـان لغريزته اجلن�صـية ومل 
بها وفقًا للعقل ال�صليم وال�صرع الق�مي، فاإن �صيقع يف الكثري  يهذِّ
من املحرمات، وقد يك�ن ذلك �صببًا خل�صران الدنيا والآخرة. 

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

ج: بنـّي، قـد ي��ص��ـس لـك ال�صـيطان - من الإن�ـس واجلـن - باأنه 
ميكنـك اأن ترتكـب مع�صيـة مـا كالنظرة املحرمـة، ثم تت�ب بعد 
ذلـك اإىل اهلل »تعـاىل«، فيم�صـح ذلـك الإثـم مـن �صـجل اأعمالـك 
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وكاأن �صـيئًا مل يكـن، ومـن دون اأن يعلـم بذلـك اأحد من النا�ـس.
ولكن اعلم - يا عزيزي - اأن املفا�صد والآثار ال�صيئة املرتتبة 
على اإ�صـباع الغريزة اجلن�صـية ب�صـكل اإباحي ومن دون التم�صـك 

بالطريقة ال�صرعية كثرية، و�صاأذكر لك بع�صًا منها:
الإ�صطـراب  يعي�ـس  الفـرد: حيـث  علـى  النف�صـية  الآثـار  )اأ( 
ترتـب  اأو  مبر�ـس  ابتالئـه  اأو  اأمـره  انك�صـاف  مـن  واخلـ�ف 
العقـاب عليـه. كمـا تنحـط روحيـة هذا ال�صـخ�س ليك�ن عبدًا 
ل�صـه�ته ت�صـ�قه كيفمـا �صـاءت حتـى يرتكـب اأقبـح الرذائـل.

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

الب�صـعة  اجلرائـم  ترتكـب  حيـث  الإجتماعيـة:  الآثـار  )جــ( 
يف حـق الأبريـاء، وتتف�صـى الرذائـل بـني النا�ـس، وتنعـدم اأو 
ت�صعف الروابط الإجتماعية والأ�صرية خا�صة مما ي�ؤدي اإىل 
التفـكك، وت�جـد جمم�عـة كبرية من الأطفـال الذين ي�لدون 
مـن اأب�يـن غـري متزوجـني، ثـم ُيلقـى بهـم يف املالجـئ اأو يف 
ال�صـ�ارع، لين�صـاأ اأولئـك الأطفـال ناقمني علـى ال�الدين وعلى 

املجتمـع، وليتح�لـ�ا اإىل اأفـراد مف�صـدين.
)د( الآثار القت�صادية: حيث قال النبي »�صلى اهلل عليه واآله«: 
)الزنا يورث الفقر( »احلر العاملي: و�صائل ال�صيعة، ج١٨، ح١١«.
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)هــ( العديلـة عنـد املـ�ت: حيـث اأكـدت الأحاديـث ال�صـريفة 
اأن ارتـكاب الزنـا يـ�ؤدي ب�صاحبـه اإىل العديلـة عنـد املـ�ت، 
ــباع الباطـل عند  ــباع احلـق اإىل اتِّ اأي خـروج ال�صـخ�س مـن اتِّ

املـ�ت، فيخـرج مـن الدنيـا وهـ� غـري م�ؤمـن بالديـن القـ�مي.

بنـي الغـايل، اإن الإباحيـة اجلن�صـية التـي يتم�صـك بهـا الغـرب 
التـي  التعي�صـة  مـن احلالـة  يئــنُّ�ن  فهـم  نقمـة عليهـم،  �صـارت 
و�صلـت اإليهـا جمتمعاتهم، وملا يعاي�صـ�نه اليـ�م من حالة روحية 

واجتماعيـة واقت�صاديـة واأمنيـة م�صطربـة. 
فاإنهـا   - الإ�صالمـــية  املجتمعـات  اإىل   - بنـي  يـا   - وانظـر 
علـى الرغـم مـن عدم مت�صـكها بالإ�صـالم ب�صـكل كامل - اإل اأن 
حمافظتهـا علـى هـذا املقـدار منـه جعلهـا تعي�ـس ن�عـًا ل باأ�ـس 
بـه مـن الأمـن الإجتماعـي والنف�صـي، وكلمـا كان ذلـك املجتمـع 
كان  كلمـا  الإ�صـالمية،  الأحـكام  تطبيـق  علـى  حمافظـة  اأكـر 

ذلـك الأمـان اأكر.
يـا بنـي، اإن تقـ�ى اهلل »�صـبحانه و»تعـاىل« بالعمـل بتكاليفـه 
�صمـان لـك ولالآخريـن للعي�ـس يف �صـعادة واطمئنـان، واإيـاك اأن 
تنخدع بدعايات املف�صـدين واأ�صـاليبهم املغرية، فاإن طريقهم ل 

يـ�ؤدي اإل اإىل الهاويـة.
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�س: ما هي اجلنابة؟
ج: تتحقق اجلنابة باأمرين هما: 

١. اجلمـــــاع
2. خروج املني

�س: ما هو املني؟
حـال  يف  الرجـل  فـرج  مـن  يخـرج  �صـائل  عـن  عبـارة  املنـي  ج: 
ال�صـه�ة، ويكـ�ن ذا لـ�ن يقـرب اإىل البيا�ـس، ورائحـة نفـاذة، 

والغلظـة. كاللزوجـة  معروفـة  اأخـرى  و�صفـات 
�س: هل يخرج املني ف غر حاالت ال�سهوة؟

ج: نعـم، قـد يخـرج املنـي مـن غـري �صـه�ة اأحيانـًا، كمـا لـ� خـرج 
ب�صـه�ة ثـم تبـّ�ل الرجـل، فخـرج املنـي مـع الب�ل.

�س: اإذا خرج �سائل و�سككت ف كونه منياً، فما حكمه؟
ال�صـائل  ذلـك  نعتـرب  فاإننـا  ت�فـرت،  اإذا  عالمـات  هنـاك  ج: 

وهـي: منيـًا،  اخلـارج 
١. ال�صه�ة ال�صابقة واملقارنة خلروج هذا ال�صائل. 

2. خروج هذا ال�صائل بدفق وق�ة.
3. فت�ر اجل�صد بعد خروج هذا ال�صائل. 
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�س: لو كان الرجل مري�ساً فهل تتحقق هذه العالمات؟
ج: قـد تت�فـر كل العالمـات ال�صـابقة، ولكـن لـ� مل يح�صـل اإل 

ال�صـه�ة والفتـ�ر فـاإن ذلـك يعتـرب كافيـًا.
�س: ما حكم املني من حيث الطهارة؟

ج: املني جن�س.
�ـس: ما حكم ال�سـائل ال�سـفاف ـ عادة ـ اخلارج من فرج الرجل، 

اإن مل يكن منياً وال بواًل وال دماً؟
ج: ال�صائل اخلارج من فرج الرجل قد يك�ن واحدًا مما يلي:

ال�صـه�ة  اإثـر  يخـرج  الـذي  ال�صـائل  وهـ�  املـذي:   .١
اخلا�صـة  العالمـات  فيـه  تتحقـق  اأن  دون  واملالعبـة، 

باملنـي.
2. ال�دي: ه� ال�صائل الذي يخرج بعد التب�ل.

3. ال�ذي: ه� ال�صائل الذي يخرج بعد خروج املني كله.
وجميع ما �صبق طاهر.

�س: ما هو االحتالم؟
ج: قـد يـرى الرجـل البالـغ يف حـال النـ�م حلمـًا مثـريًا لل�صـه�ة، 
في�صـل علـى اأثـر ذلـك اإىل حـد الـذروة اجلن�صـية، وهـذا ي�صـمى 
الحتـالم. فـاإذا خـرج املنـي ب�صـبب ذلـك، كان الفـرد جمنبـًا.
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�ـس: مـاذا لـو اأح�ـس املحتلـم بتحـرك املنـي مـن حملـه ولكنه مل 
ينـزل خارج الفرج؟

ج: ل يعترب ذلك جنابة.
�س: ماذا يق�سد باالإ�سترباء؟

ج: الإ�صترباء على ق�صمني:
و�صـيلة  وهـ�  الت�صـع«:  »اخلرطـات  البـ�ل  مـن  الإ�صـترباء   .١
للتاأكـد مـن خـروج كل البـ�ل مـن م��صعـه. ويتـم ذلـك بامل�صـح 
بالإ�صبـع مـن خمـرج الغائـط اإىل اأ�صـل الق�صيـب ثـالث مـرات، 
ثـم م�صـح الق�صيـب با�صبعـني، اأحدهمـا مـن ف�قـه والآخـر مـن 
حتته اإىل احل�صفة ثالث مرات، ثم ع�صر احل�صفة ثالث مرات.
فاإذا ا�صترباأ الرجل من الب�ل، كان البلل امل�صتبه به واخلارج 
بعـد الإ�صـترباء طاهـرًا وبحكـم »الـ�دي«. واأمـا اإذا مل ي�صـتربئ 

وخرج �صـائل م�صـتبه به فه� بحكم الب�ل.
2. الإ�صـترباء مـن املنـي: وهـ� و�صـيلة للتاأكـد مـن خـروج كل 

املنـي مـن الفـرج. ويتـم ذلـك بالتبـ�ل بعـد نـزول املنـي.
فاإذا ا�صـترباأ الرجل من املني، كان البلل امل�صـتبه به واخلارج 
بعد الإ�صـترباء لي�ـس مبني. واأما اإذا مل ي�صـتربئ كان ذلك البلل 

امل�صتبه به بحكم املني.
املنـي  مـن  اأوًل  ي�صـتربئ  اأن  املنـي  منـه  نـزل  ملـن  والأف�صـل 
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»بالتبـّ�ل« ثـم ي�صـتربئ بعـد ذلـك مـن البـ�ل باخلرطات الت�صـع.
�س: ما هي اأحكام اجلنابة؟

ج: اإذا ح�صلـت اجلنابـة وجـب علـى املجنـب اأن يغت�صـل ُغ�صـل 
اجلنابـة اإذا اأراد اأن ياأتـي بـاأي مـن الأمـ�ر التاليـة:

١. ال�صالة - ما عدا �صالة امليت.
2. الأجزاء املن�صية من ال�صالة، و�صالة الحتياط.

3. الط�اف ال�اجب.
 4. ال�ص�م »وفقًا للتف�صيل املذك�ر يف كتب الفقه«.

�س: ماذا يحرم على املجنب؟
ج: يحرم على املجنب عدة اأم�ر هي:

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

الأح�ط
3. دخ�ل امل�صجد، واإن كان لأخذ �صيء منه 

4. املكـث يف امل�صـجد، ول يحـرم الإجتيـاز والعبـ�ر بالدخـ�ل 
مـن بـاب واخلروج مـن الآخر 

اأو  الإجتيـاز،  واإن كان يف حـال  امل�صـجد،  �صـيء يف  5. و�صـع 
مـن اخلـارج.
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والأح�ط وج�بًا اعتبار امل�صاهد امل�صرفة ملراقد املع�ص�مني  
عليهم ال�صـالم بحكم امل�صجد.

٦. الدخـ�ل يف امل�صـجد احلـرام وم�صـجد النبـي »�صلـى اهلل 
عليـه واآلـه و�صـلم« واإن  كان علـى نحـ� الجتيـاز. 

٧. قـراءة اآيـات ال�صـجدة ال�اجبـة »العزائـم«، وهـي امل�جـ�دة 
لـت - النجم«. يف �صـ�ر »ال�صـجدة - الَعلـق - ُف�صِّ

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

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

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

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

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

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

�س: هل ي�سرتط اأن يكون الغ�سل من االأعلى اإل االأ�سفل؟
ج: ل ي�صرتط ذلك.

�س: هل ت�سرتط املواالة ف الُغ�سل الرتتيبي؟
ج: ل ي�صـرتط ذلـك، فيمكـن مثـاًل غ�صـل الراأ�ـس والرقبـة، ثـم 
َغ�صل الطرف الأمين بعد �صاعة، ثم الطرف الأي�صر بعد �صاعة 

اأخرى.
�س: هل يجزئ ُغ�سل اجلنابة عن الو�سوء؟

ج: نعم، يجزئ عن ال��ص�ء.
�س: ما هي واجبات الُغ�سل؟

ج: واجبات الغ�صل:
١. النية.

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

املراعـاة«. الأف�صـل 
3. مراعاة الرتتيب يف الُغ�صل الرتتيبي كما ذكرنا م�صبقًا.
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4. اإطـالق املـاء وطهارتـه واإباحتـه. والأحـ�ط وج�بـًا األ يك�ن 
م�صـتعماًل يف التطهري من اخلبث، حتى ماء ال�صـتنجاء.

5. املبا�صرة يف الغ�صل بنف�صه اختيارًا.
٦. عدم املانع ال�صرعي من ا�صتعمال املاء.

٧. طهارة الع�ص� املغ�ص�ل.
٨. اإباحة الف�صاء الذي يتم فيه الُغ�صل.
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ال�ف��ش�ل الثالث

علـى  �صـريعته  »تعـاىل«  اهلل  اأنـزل 
لتنظيـم  ال�صـالم«  »عليهـم  الأنبيـاء 
مـن جميـع ج�انبهـا،  النا�ـس  حيـاة 
وكان �صيدنا حممد »�صلى اهلل عليه 
واآلـه و�صـلم« اآخـر الأنبيـاء، وب�فاتـه 
اأو�صيـاوؤه  وقـام  ال�حـي،  انقطـع 
الأئمـة الثنـا ع�صـر عليهـم ال�صـالم 

ون�صـرها.  ال�صـريعة  بحفـظ 
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معارف عملية

مـن املهـم لـك - يـا بنـي - اأن متتلـك جمم�عـة مـن املعـارف 
العملية الرئي�صية التي حتتاجها باعتبارك م�صلمًا متدينًا ت�صعى 
اإىل نيـل ر�صـا اهلل �صـبحانه و»تعـاىل« من خـالل الإميان الكامل 
والعبـادة والتفقـه يف الدين والعمل ال�صالح. ومن اأهم الق�صايا 

التـي يجـب اأن تتعرف عليها:
• التقليد:

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

و�صـائر الأدلـة، فاإنـه ي�صـمى »جمتهـدًا«. 
بع�ـس  ا�صـرتط  فقـد  خمتلفـًا،  املجتهديـن  م�صـت�ى  كان  وملـا 
الفقهـاء اأن ناأخـذ الأحـكام ال�صـرعية مـن اأعلـم »املجتهديـن«، 
وُيعرف هـذا بـ »التقليد«. وي�صمى املجتهد الذي نقلده »املرجع«.
واأنـت تعلـم - يـا عزيزي - اأن لالإ�صـالم اأ�ص�ًل وعقائد ُتعرف 
بـ »اأ�ص�ل الدين« وفروعًا وهي جمم�عة من العبادات كال�صالة 
مـن  الإ�صـالم  منـع  وقـد  الديـن«.  »فـروع  بــ  وُتعـرف  وال�صيـام 
التقليـد يف اأ�صـ�ل الديـن باأن ناأخذها مـن الآخرين بدون تفكري 
ول مناق�صـة، واأوجـب علـى كل فـرد اأن يبحـث بنف�صـه ويتاأكد من 
�صحـة عقيدتـه وم�افقتهـا ملـا ير�صي اهلل »�صـبحانه«، وذلك من 

قبيـل الإميـان بت�حيـد اهلل وبالنبّ�ة.
اأمـا بالن�صـبة اإىل التقليـد يف فـروع الديـن فهـ� اأمـر لزم لنــــا 

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

ال�اجبات الإلهية كثرية، ول اأ�صتطيع اأن اأبينها لك جميعًا يف 
هـذا املخت�صـر - وفقـك اهلل يـا بنـي للعمل بها - ولهذا �صـاأنتقي 

لك بع�صًا منها لأهميتها:
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1. ال�سـالة: فهـي عمـ�د الديـن اإن ُقبلـت ُقبـل مـا �صـ�اها واإن 
ـاَلَة َتْنَهـى  ت ُردَّ مـا �صـ�اها. وقـد قـال اهلل »تعـاىل«: {اإِنَّ ال�سَّ ُردَّ
َعـِن اْلَفْح�َسـاِء َوامْلُنَكـِر} »�صـ�رة العنكبـ�ت:45«. ومـن اأف�صلهـا 

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

الت�بـة:35-34«. »�صـ�رة  َتْكِنـُزوَن}  ُكنُتـْم  َمـا 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكِتَب  3. ال�سوم: قال اهلل »عز وجل«: { َيا اأَيُّ
َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}  َعلَْيُكُم ال�سِّ
»�ص�رة البقر:١٨3«. فه� عبادة اأخرى يجب الإتيان بها يف �صهر 
التقـ�ى وخ�صـية اهلل  تنّمـي حالـة  رم�صـان مـن كل عـام، وهـي 
د ال�صائم على ال�صرب، وحت�ص�صـه باآلم الفقراء،  »تعاىل«، وتع�ِّ
يف  جـاء  وقـد  والعط�ـس.  اجلـ�ع  حيـث  الآخـر  باليـ�م  ـره  وتذكِّ
الأحاديـث ال�صـريفة اأن امل�ؤمنـني يف �صيافـة اهلل »تعاىل« يف هذا 
ال�صـهر، واأنـه عيـٌد لهـم، لأن هـذه الأيـام اأيـام الطاعـة والعبـادة 

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

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

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

فقراء ال�صـادة من بني ها�صم. 
ويف اأداء الزكاة واخلم�ـس منافع كثرية، منها امتحان النا�ـس 
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يف مدى طاعتهم هلل »عز وجل«، وتنظيم اأم�ر املعي�صـة للفقراء 
الثـ�اب  علـى  عـالوة  البخـل،  مـن  النف�ـس  وتطهـري  واملع�زيـن، 

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

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

ح٦«. �ـس١25-١2٦،  ج2، 
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• املحرمات: 
ع�صـى  ومـن  الأمـ�ر،  مـن  جمم�عـة  وجـل«  »عـز  اهلل  م  حـرَّ
واأتـى ببع�صهـا فـاإن ذلـك يرتتـب عليه اأمـ�ر كثرية منهـا العذاب 
يف القـرب ويف يـ�م القيامـة، عـالوة علـى الآثـار ال�صـيئة املرتتبـة 
عليها يف الدنيا، فقد يذنب الإن�صان ذنبًا ي�ؤدي به اإىل اأن مي�ت 
علـى غـري الإ�صـالم واهلل »تعاىل« يق�ل: {ُثـمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن 
ُبـوا ِباآَيـاِت اهلِل َوَكاُنـوا ِبَهـا َي�ْسـَتْهِزُئوَن}  ـواأَى اأَن َكذَّ اأَ�َسـاُءوا ال�سُّ
»�ص�رة الروم:١٠«. اأو اأن يذنب فيحرمه اهلل »تعاىل« من الرزق 
م اإىل  اأو العمـل ال�صالـح اأو ال�صـفاعة وغـري ذلك. والذن�ب ُتــق�صَّ

كبـرية و�صغـرية، و�صـاأذكر لـك جملة مـن الكبائر: 
ال�صـرك بـاهلل »تعـاىل« - الياأ�ـس مـن رحمـة اهلل - الأمـن مـن 
مكـر اهلل وعقابـه - عقـ�ق ال�الديـن - قتـل النف�ـس املحــــــرتمة 
- قذف املح�صنــة »اتهام املراأة املتزوجة بارتكاب الفاح�صة« - 
اأكل مال اليتيم ظلمًا - الفرار من الزحف »الهرب من املعركة« 
الغم��ـس  اليمـني  ال�صـحر -  اللـ�اط -  الزنـا -  الربـا -  اأكل   -
الفاجـر ة »احللـف بـاهلل كذبـًا« - منـع الزكاة ال�اجبة - �صـهادة 
ال�اجبـات  تـرك   - �صـرب اخلمـر  ال�صـهادة -  كتمـان  الـزور - 
عمـدًا كال�صـالة واحلـج - نق�ـس العهـد - قطيعـة الرحـم »ترك 
ب بعـد الهجرة »العي�ـس  الإح�صـان اإىل الأهـل والأقـارب« - التعـرُّ
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يف الأماكـن التـي ُيع�صـى اهلل فيهـا كثـريًا مثـل بـالد الكفـر، اإن 
كان ذلـك يـ�ؤدي اإىل نق�ـس الديـن والإميـان« - ال�صـرقة - اإنكار 
مـا اأنـزل اهلل »تعـاىل« - الكـذب علـى اهلل اأو النبـي اأو الأو�صيـاء  
- الكـذب - اأكل امليتـة اأو الـدم اأو حلـم اخلنزيـر - القمـار - 
اأكل املـال احلـرام كثمـن امليتـة واخلمـر والغنـاء و الكلب الذي ل 
َي�صطـاد  والر�صـ�ة علـى احُلكـم - البخ�ـس يف املكيـال وامليـزان 
- مع�نـة الظاملـني - الركـ�ن اإىل الظاملني - الإ�صـراف والتبذير 
- حماربـة اأوليـاء اهلل - ال�صـتغال باملالهـي كالغناء وامل��صـيقى 
مـني - الغيبـة - البهتـان - ال�صـب - النميمـة - الغ�ـس -  املحرَّ

ا�صـتحقار الذنـب - الريـاء - الإ�صـرار علـى ال�صغائـر.
واعلـم - يـا عزيـزي حفظـك اهلل مـن كل ذنـب - اأن الذنـ�ب 
ـمت اإىل كبرية و�صغرية، اإل اأن ذلك ل يعني اأنه ميكننا  واإن ُق�صِّ
الإتيـان بال�صغائـر، لأنهـا على كل حال �ص�رة من �ص�ر ع�صيان 
اهلل »عـز وجـل«. ويف احلديـث النبـ�ي: )ال تنظـروا اإل �سغـر 
الذنب، ولكن انظروا اإل من اجرتاأت عليه( »املجل�صي: بحار 
الأنـ�ار، ج٧٧، �ـس١٦٨، ح٦« اأي انظـروا اإىل اأنكـم قـد ع�صيتـم 
اهلل وجتـراأمت عليـه. كمـا روي عن الإمام الر�صا »عليه ال�صـالم« 
اأنـه قـال: )ال�سغائـر مـن الذنـوب طـرق اإل الكبائـر، ومـن مل 
بحـار  الكثر(»املجل�صـي:  ف  يخفـه  مل  القليـل  ف  اهلل  يخـف 

الأنـ�ار، ج٧3، �ـس353، ح55«.
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• التوب��ة:
بعـد اأن تعرفـت - يـا بني - علـى بع�س ال�اجبات واملحرمات، 
فعليـك اإذا و�ص��ـس لـك ال�صـيطان واأوقعـك يف خمالفـة الرحمـن 
اأن تبـادر اإىل الت�بـة اجلـادة فهـي متحـي ال�صـيئة فقـد جـاء عـن 
ل  اأمري امل�ؤمنني »عليه ال�صالم« اأنه قال: )اإن قارفت �سيئة فعجِّ

حموهـا بالتوبـة( »املجل�صـي: بحار الأنـ�ار، ج٧٧، �س2٠٨«. 
وهـي بـاب مـن اأبـ�اب الرحمـة الإلهيـة قـال »تعـاىل«:{اإِنَّ اهلَل 

ِريـَن} »�صـ�رة البقـرة:222«.  اِبـَن َوُيِحـبُّ امْلَُتَطهِّ ُيِحـبُّ التَّوَّ
واحـذر اأن ي��ص��ـس لـك ال�صـيطان بـاأن ل جمـال لـك للت�بـة، 
ِذيـَن اأَ�ْسـَرُفوا َعلَـى  فـاهلل »عـز وجـل« يقـ�ل: {ُقـْل َيـا ِعَبـاِدَي الَّ
ُنوَب َجِميًعا  اأَْنُف�ِسِهْم ال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلِل اإِنَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّ

ِحيـُم} »�صـ�رة الزمـر:53«.  ـُه ُهـَو اْلَغُفـوُر الرَّ اإِنَّ
واإيـاك وا�صـت�صغار الذنـب وتاأخـري الت�بـة فـاهلل »عـز وجـل« 
ـوَء ِبَجَهاَلـٍة  ـا التَّْوَبـُة َعلَـى اهلِل ِللَِّذيـَن َيْعَمُلـوَن ال�سُّ َ يقـ�ل: {اإِمنَّ
اهلُل  َوَكاَن  َعلَْيِهـْم  َيُتـوُب اهلُل  َفاأُوَلِئـَك  َقِريـٍب  ِمـن  َيُتوُبـوَن  ُثـمَّ 
ـيَِّئاِت َحتَّـى  َعِليًمـا َحِكيًمـا، َوَلْي�َسـِت التَّْوَبـُة ِللَِّذيـَن َيْعَمُلـوَن ال�سَّ
وُتوَن  ـَر اأََحَدُهـُم امْلَـْوُت َقـاَل اإِنِّ ُتْبـُت ااْلآَن َواَل الَِّذيَن مَيُ اإَِذا َح�سَ
ِليًمـا} »�سـورة الن�سـاء:  ـاٌر اأُوَلِئـَك اأَْعَتْدَنـا َلُهـْم َعَذاًبـا اأَ َوُهـْم ُكفَّ

.»18-17
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وعليـك - ياعزيـزي - اأن تـدرك حقيقـة الت�بـة، واأنهـا لي�صـت 
جمم�عة من الكلمات اأو الأذكار تق�لها فينتهي كل �صيء، بل اإن 
الت�بة تتطلب من الإن�صـان الت�جه احلقيقي نح� اهلل »عزوجل« 
عنـد طلـب املغفـرة والنيـة ال�صادقـة بعـدم العـ�دة جمـددًا اإىل 
ذلـك الذنـب - وهـي الت�بـة الن�صـ�ح - والإح�صا�ـس احلقيقـي 
بخطـاأ مـا بـدر، واإ�صـالح مـا مت اإف�صـاده بارتكاب تلـك املع�صية، 
باإعـادة حقـ�ق النا�ـس اإليهـم اأو ق�صـاء مـا فـات مـن العبـادات، 
هـذا عـالوة علـى اإذاقـة النف�ـس �صـيئًا مـن مـرارة الطاعـة بعـد 
اأن ذاقـت حـالوة املع�صيـة، وال�صـعي لالإتيان ببع�س امل�صـتحبات 
قدر امل�صـتطاع ل�صـد الثغرات واإزالة الآثار ال�صـلبية التي خّلفتها 
الذنـ�ب يف النف�ـس، ولتِعـد اإىل نف�صـك القدرة علـى الإقبال على 
الطاعة والت�فيق للعبادة واحل�ص�ل على ر�صا الرب »عز وجل«.
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ال�ف��ش�ل الرابع

اأو�صـح  هـي  اجلن�صـية  الغريـزة 
البلـ�غ،  عنـد  تظهـر  التـي  الغرائـز 
ولهـا تاأثـري كبـري علـى حالـة التديـن 
الإن�صـان.  عنـد  ال�صـرعي  والإلتـزام 
ومـن مميـزات الإ�صـالم اأنـه اأو�صـح 
املحرمـات  مـن  ال�قايـة  طـرق  لنـا 
العـالج. طـرق  لنـا  بـنّي  كمـا  والرذائـل، 
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الأخالق اجلن�شي��ة

عنـد  تظهـر  التـي  الغرائـز  اأو�صـح  هـي  اجلن�صـية  الغريـزة 
البلـ�غ، ولهـا تاأثـري كبـري علـى حالـة التديـن واللتـزام ال�صـرعي 
عنـد الإن�صـان. وعندمـا قلت  »الأخالق اجلن�صـية« فاإنني اأق�صد 
- يا بنـــي - الت�صرفات والعادات واحلالت املرتبطة بالغريزة 
اجلن�صـية مثل »العفة / احلياء / اللبا�ـس ال�صـرعي / ال�صتمتاع 
�صـابه  ومـا   / املحـرم  اجلن�صـي  ال�صـتمتاع   / املبـاح  اجلن�صـي 
ذلـك«. و�صـاأتطرق هنـا لالإنحـراف اجلن�صـي مـن خـالل بيـان 

اأن�اعـه واأ�صـبابه واأخطـاره وطـرق ال�قايـة منـه.
• النحراف اجلن�شي:

ع اهلل »عـز وجـل« طرقـًا معينـة يتـم مـن خاللهـا اإ�صـباع  �صـرَّ
الرغبـة اجلن�صـية، وهـي: الزواج الدائـم - الزواج امل�ؤقت »زواج 
املتعـة« - نـكاح الإمـاء »والـذي مل يُعـد م�جـ�دًا يف هـذا الزمـان 
وانتهى اأمده«. واعترب اأن ما �ص�ى ذلك حمّرم، ويعاقب عليه يف 

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

َجْلَدٍة َواَل َتاأُْخْذُكم ِبِهَما َراأَْفٌة ِف ِديِن اهلل} »�صـ�رة الن�ر:2«. 
بـني ذكريـن،  العمليـة اجلن�صـية  اللـواط: وهـ� ممار�صـة   .2
وه� من اأب�صـع واأقذر اجلرائم التي ياأتي بها الإن�صـان، وقد روي 
عـن النبـي الأكـرم »�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )َمـن 
ــيه مـاء الدنيـا،  جامـع غالمـاً جـاء يـوم القيامـة ُجـُنــباً ال ينقِّ
وغ�سب اهلل عليه ولعنه واأعد له جهنم و�ساءت م�سراً... اإنَّ 
كـر فيهتـز العر�ـس لذلـك، واإن الرجل لُيوؤَتى  َكـر يركـب الذَّ الذَّ
ف حقبـه فيحب�سـه اهلل علـى ج�سـر جهنـم حتـى يفـرغ اهلل مـن 
ب بطبقاتهـا  ح�سـاب اخلالئـق، ثـم يوؤمـر بـه اإل جهنـم فيعـذَّ
طبقة طبقة حتى َيِرَد اإل اأ�سفلها وال يخرج منها( »املجل�صي: 

بحـار الأنـ�ار، ج٧٩، �ـس2٩، ح3٩«.
وقد اأنزل اهلل »تعاىل« عذابه على القرية التي ُبعث اإليها النبي 
ل�ط »عليه ال�صالم« لأنهم كان�ا ميار�ص�ن هذه الفاح�صة، ومتّردوا 
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ـا َجـاَء اأَْمُرَنـا َجَعْلَنـا  علـى نبيهـم الكـرمي، فقـال »تعـاىل«: {َفلَمَّ
وٍد}  ن�سُ يٍل مَّ ـن �ِسـجِّ َعاِلَيَهـا �َسـاِفلََها َواأَْمَطْرَنـا َعلَْيَهـا ِحَجـاَرًة مِّ

هـ�د:٨2«. »�صـ�رة 
ومبـا اأن حرمـة اللـ�اط وف�صـاده اأكـر مـن الزنـا، مـن هنا كان 
ه اأ�صـد، فمتـى كان الطرفـان عاقلـني بالغـني فاإنهما ُيقتالن،  حـدُّ
اأو  باحلجـارة  رجمـًا  اأو  بال�صـيف  �صربـًا  اإمـا  الفاعـل  فُيقتـل 
بالإحـراق بالنـار اأو باإلقائـه مـن �صـاهق »مـكان مرتفـع« كاجلبل 

مـع تكبيـل يديـه ورجليه.
م الإ�صـالم كل ال�صـتمتاعات اجلن�صـية بـني الذكـ�ر  وقـد حـرَّ
ـد  وت�عَّ ب�صـه�ة،  والنظـر  ب�صـه�ة  واللم�ـس  ب�صـه�ة  التقبيـل  مثـل 
فاعلـه بالعـذاب الأليـم يف الدنيـا والآخـرة. وقـد روي عـن النبي 
ــل غالماً  الأكرم »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« اأنه قال: )َمن قبَّ
ب�سـهوة اأجلمـه اهلل »تعـال« بلجـام مـن نـار( »املجل�صـي: بحـار 

ح2٧«. �ـس٧3،  ج٧٦،  الأنـ�ار، 
الـذروة  لبلـ�غ  و�صـيلة  وهـ�  ال�سـرية«:  »العـادة  اال�سـتمناء   .3
اجلن�صـية واإنـزال املنـي بغـري جمـاع ول احتـالم، بـل ب�ا�صـطة 
الكبـرية،  والذنـ�ب  املحرمـات  مـن  ويعـد  ذلـك.  غـري  اأو  اليـد 
وهـ� مـن الطـرق ال�صـاذة لإ�صـباع الغريـزة اجلن�صـية، كمـا اأن له 
اأ�صرارًا �صحية ونف�صـية كثرية وجتعل الإن�صـان عر�صة لالإ�صابة 
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بالأمرا�س الع�صبية. وقد �صـئل الإمام ال�صادق »عليه ال�صـالم« 
عـن ال�صـتمناء فقـال: )اإثـم  عظيـم قـد نهـى اهلل عنـه ف كتابه، 
وفاعلـه كناكـح نف�سـه، ولـو علمـُت مبـا يفعلـه مـا اأكلـُت معـه( 
فقال ال�صائل: )فبـيِّـن يل يابن ر�سول اهلل من كتاب اهلل فيه(. 
اْبَتَغـى  فقـال »عليـه ال�صـالم«: )قـول اهلل »عـز وجـل«: {َفَمـِن 
وَلِئـَك ُهـُم اْلَعـاُدوَن} وهـو ممـا وراء ذلـك(. فقـال  َوَراَء َذِلـَك َفاأُ
الرجـل: )اأمّيـا اأكـرب، الزنـا اأو هـي؟(. فقـال: )هـو ذنـب عظيـم. 
قد قال القائل: بع�س الذنب اأهون ِمن بع�س، والذنوب كلها 
عظيـم عنـد اهلل الأنهـا معا�سـي، واإن اهلل ال يحـب مـن العبـاد 
الع�سيـان، وقـد نهانـا اهلل عـن ذلـك الأنهـا مـن عمـل ال�سـيطان، 
ا َيْدُعو  َ ا اإِمنَّ ـْيَطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ وقد قال: {اإِنَّ ال�سَّ
بحـار  »املجل�صـي:  ـِعِر}(  ال�سَّ َحـاِب  اأَ�سْ ِمـْن  ِلَيُكوُنـوا  ِحْزَبـُه 

الأنـ�ار، ج٧٦، �ـس5٩ يف الهام�ـس«..
كثـرية  �صحيـة  اأ�صـرارًا  النف�ـس  وعلمـاء  الأطبـاء  ذكـر  وقـد 
مـن املحتمـل اأن ترتّتـب علـى الإ�صـراف يف الإتيـان بهـذا العمـل، 
ومـن ذلـك: فقـر الدم / ت�صخم بع�س الغدد اجلن�صـية / �صعف 
 / والنف�صـي  الع�صبـي  الإجهـاد   / اخلمـ�ل  البدنيـة/  الطاقـة 
ال�صـع�ر   / الراأ�ـس  يف  اآلم   / التنا�صـلية  الع�صـالت  ارتخـاء 
انعـدام   / الأكل  عـن  ال�صـهية  ان�صـداد   / النـ�م  قلـة  بالـدوار/ 
ب�صـبب  الكاآبـة / النعزاليـة /القلـق  النف�ـس /  ال�صـيطرة علـى 
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ت�بيخ الذات/ الربود يف العالقات الزوجية لحقًا / وغري ذلك 
والعقليـة. والنف�صـية  ال�صطرابـات اجل�صـمية  مـن 

• طريق الوقاية من النحراف اجلن�شي:
من مميزات الإ�صالم - يا بني - اأنه اأو�صح لنا طرق ال�قاية 
من املحرمات والرذائل، كما بيـَّن لنا طرق العالج. وميكننا اأن 

نذكر طريقًا لل�قاية من النحرافات اجلن�صية وه�:
ــــة: قال اهلل »عز وجل«: {َوْلَي�ْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن  الِعفَّ
ِلِه} »�ص�رة الن�ر:32«. والعفة  ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهُم اهلُل ِمن َف�سْ
هي ال�صرب والمتناع عن ال�ق�ع يف احلرام عند ظه�ر ال�صه�ة. 
ـي هذه املَلـكة والف�صيلة  فعليك - يا بني رزقك اهلل العفة - اأن تنمِّ
مة. روي  يف نف�صـك كي تك�ن ق�يًا اأمام مغريات ال�صـه�ات املحرَّ
عن الإمام الباقر »عليه ال�صالم« اأنه قال )ما ُعبـــــد اهلل ب�سيء 
ـة َبطــن وَفـْرج( »الكلينـي: اأ�صـ�ل الـكايف، ج2،  اأف�ســـل مـن ِعفَّ

�س ٧٩، ح١«... ولكن ما اأعداء العفة؟ 
م الإ�صـالم النظـر اإىل املـراأة  1. النظـرة املحرمـة: فقـد حـرَّ
عـن  روي  وقـد  كالزوجـة«،  لـه  كانـت حملَّلـة  اإذا  »اإل  ب�صهــــــ�ة 
النبـي الأكـرم »�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )النظـر 
�سـهم م�سـموم من �سـهام اإبلي�ـس، وكم من نظرة اأورثت ح�سـرة 
طويلـة( »احلـر العاملي: و�صـائل ال�صـيعة، ج١4، �س١3٨، ح١«. 
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اأهـم  م اهلل »عـز وجـل« مـن  ــا حـرَّ وُيعتـرب َغ�ـسُّ الب�صـر عمَّ
النظـرة  ت�صـببه  ملـا  الزنـا، وذلـك  ال�قـ�ع يف  الأ�ص�ـس لجتنـاب 
مة من الفتنة يف القلب والت�صـجيع على ارتكاب الفاح�صـة،  املحرَّ
فـاإن مل ي�صـتطع الناظـر مـن ال��صـ�ل اإىل املـراأة التي نظـر اإليها 
فاإن قلبه �صيمتلئ ح�صرة وغمـًا، مما ي�ؤثر على نف�صيته وبالتايل 

علـى ج�صـده وعقله.
وقـد ورد احلـث الكثـري علـى عفـة النظـر، وقد جـاء عن النبي 
»�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنـه قـال: )مـا ِمـن م�سـِلٍم ينظـر 
ل رمقـة ثـم يغ�ـس ب�سـره اإال اأحـدث اهلل »تعـال« لـه  امـراأة اأوَّ
عبـادة يجـد حالوتهـا ف قلبـه( »الري�صـهري: ميـزان احلكمـة، 

ج١٠، �ـس٧١، ح١٩٩٨2«. 
وعنـه »�صلـى اهلل عليـه واآلـه و�صـلم« اأنه قال: )كل عـن باكية 
يـوم القيامـة اإال ثـالث اأعـن: عـٌن بكت من خ�سـية اهلل، وعٌن 
�سـبيل اهلل(  �سـاهرة ف  باتـت  ـت عـن حمـارم اهلل، وعـٌن  غ�سَّ

»ال�صـدوق: اخل�صـال، بـاب الثالثـة، �ـس٩٨، ح4٦«.
املناظـر  العفـة  اأعـداء  اأخطـر  فمـن  املحرمـة:  امل�سـاهد   .2
والكتـب  واملجـالت  ال�صـ�ر  خـالل  مـن  املعرو�صـة  اجلن�صـية 
والتلفزي�ن والفيدي� وال�صينما والف�صائيات والإنرتنت وغريها، 
وهي تهّدد كل اإن�صان - مهما بلغ عمره - بالنحراف وال�صياع يف 
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الدنيا والآخرة. وقد روي عن النبي »�صلى اهلل عليه واآله و�صلم« 
اأنه قال: )من مالأ عينه من حرام، مالأ اهلل عينه يوم القيامة 
من النار اإال اأن يتوب ويرجع( »املجل�صـي: بحار الأن�ار، ج٧٦، 

�س334«. 
م اهلل »تعـاىل« اأن�اعـًا مـن الغنـاء  3. املو�سـيقى والغنـاء: حـرَّ
وامل��صـيقى، وِمـن بينهـا تلـك التـي ت�صـّجع علـى الِف�صـق واملي�عـة 
واخلالعـة والعالقـات املحّرمـة، ومـن اآثارهـا ال�صـيطانية اأنهـا 
تـ�ؤّدي بالإن�صـان اإىل ارتـكاب واحدة من اأكـرب الذن�ب واخلطايا 
وهـ� الزنـا. وقـد جـاء عن النبي »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« اأنه 
الأنـ�ار،ج٧٩،   »املجل�صـي: بحـار  الزنـا(  ُرقيـة  قــــال: )الغـــنــاء 

�ـس24٧، ح2٦«، اأي اأن الغنـاء و�صـيلة لل�قـ�ع يف الزنـا.
ـر  - يـا بنـي الغـايل - اأن  4. االختـالء باملـراأة االأجنبيـة: تذكَّ
ال�صيطان يرتبَّ�س بك دائمًا لي�قعك يف املعا�صي، ومن الفر�س 
التـي ي�صـتغلها هـي اختـالء الرجـل باملـراأة الأجنبيـة اأي التـي ل 
تكـ�ن حَمــَرمًا لـه، مثـل ابنة العم وابنة اخلـال وابنة العمة وابنة 
اخلالـة واأخـت الزوجـة واخلادمـة، عـالوة علـى املـراأة التـي ل 
تكـ�ن مـن اأقربائـه كبنـت اجلريان وزميلة الدرا�صـة. فاإذا �صارا 
ل�حدهما يف مكان مغلق، بداأ ال�صيطان ب��صاو�صه لإيقاعهما يف 

مات. املحرَّ
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5. الفـراغ: حـاول - يـا بنـي - اأن متـالأ اأوقـات فراغك مبا ه� 
مفيـد للدنيـا والآخـرة، بالقـراءة و الكتابـة و ممار�صـة الريا�صـة 
وتعلم املهن واحلرف وم�صاعدة الآخرين وامل�صاركة يف الأعمال 
اخلرييـة ومـا �صـابه ذلك، واحـذر من اأوقات الفـراغ، فاإن بع�صًا 

من الأفكار ال�صـيئة والأعمال املحرمة تتم ب�صـبب الفراغ. 
روي عـن الإمـام علـي بـن اأبـي طالـب »عليـه ال�صـالم« اأنـه قال 
)القلـب الفـارغ يبحـث عـن ال�سـوء( »ابـن اأبـي احلديـد: �صـرح 

نهـج البالغـة، ج2٠، �ـس3٠3«. 
فالفـراغ  جمهـدة،  ـغل  ال�سُّ كان  )اإن  احلديـث:  يف  وجـاء 
مف�سدة( »ابن اأبي احلديد: �صرح نهج البالغة، ج١٧، �س١4٦«. 
وعن النبي الأكرم »�صلى اهلل عليه واآله و�صـلم« اأنه قال: )اإن 
اهلل يبغ�ـس ال�سحيـح الفـارغ، ال ف �ُسـغِل الدنيـا وال ف �ُسـغل 
االآخرة( »ابن اأبي احلديد: �صرح نهج البالغة، ج١٧، �س١4٦«.

ي الع��ف���ة؟ • ماذا ينمِّ
كمـا اأن للعفـة اأعـداءًا ُيحارب�نهـا ويحاولـ�ن اإ�صعافهـا، فـاإن 

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

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

ح1393«. الكِلـم،  ودرر  احِلكـم  غـرر  »االآمـدي: 
الرجـال  عنـد  احلميـدة  ال�صفـات  مـن  وهـي  الغيـــرة:   .3
ها املطل�ب. وقد جاء عن الإمام علي  ب�صرط اأن ل تزيد عن حدِّ
بن اأبي طالب »عليه ال�صالم« اأنه قال: )ما زنا غيور قط( »نهج 

البالغـة: احلكمـة 3٠5«.
4. ال�سيـام: فمـن الآثـار املهمـة لل�صيـام تنميـة العفـة، وقـد 
روي عن النبي الأكرم »�صلى اهلل عليه واآله و�صلم« اأنه قال: )َيا 
ْج،  ـَباِب، َمِن ا�ْسـَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة( الزواج )َفْلَيَتَزوَّ َمْع�َسـَر ال�سَّ
ـُه اأََغ�ـسُّ ِلْلَب�َسـِر َواأَْح�َسـُن ِلْلَفـْرِج، َوَمـْن مَلْ َي�ْسـَتِطْع َفَعلَْيـِه  َفاإِنَّ
ـُه َلـُه ِوَجـاٌء( اأي امل�صـيطر عليـه »�صحيح البخاري،  نَّ ـْوِم، َفاإِ ِبال�سَّ

كتـاب ال�ص�م، �ـس45٦، ح١«. 
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5. اال�ستعانة باهلل »عز وجل«: عليك - يا بني اأعانك اهلل - 
بالتـ�كل علـى اهلل وطلـب املع�نـة منه يف كل اأم�ر دينك ودنياك، 
مـة. واأكـِر مـن َطلـِب ذلـك يف  ومنهـا م�اجهـة ال�صـه�ات املحرَّ
�صالتـك، يف الليـل والنهـار، فاإنه �صـبب رئي�صـي للت�فيق يف اأم�ر 
الدنيـا والآخـرة، لأن اهلل »عـز وجـل« بيـده ملكـ�ت ال�صـماوات 

والأر�ـس وهـ� علـى كل �صـيء قدير. 
ولِحظ كيف اأن اإمامنا ال�صجاد »عليه ال�صالم« يطلب املع�نة 
مـن اهلل »تعـاىل« يف دعائـه التـايل: )اإلهـي خلقـَت يل ج�سـماً 
بـك واأر�سيـك،  وجعلـَت فيـه اآالٍت اأطيعـك بهـا واأع�سيـك واأغ�سِ
وجعلـَت يل مـن نف�سـي داعيـًة اإل ال�سـهوات، واأ�سكْنـَتــني داراً 
قـد ُمـالأت مـن االآفـات، ثـم قلـَت يل انزِجــر، فِبـَك اأنزجـر، وبك 
اأعت�سم، وبك اأ�ستجر، وبك اأحرتز، واأ�ستوفقك ملا ُير�سيك( 

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

التقـ�ى احلقيقيـة هـي التـي حتفـظ 
طـرق  يف  النـزلق  مـن  الإن�صـان 
باأحاييلهـم  والنخـداع  ال�صـياطني 
اأ�صـر  يف  ال�قـ�ع  ومـن  ومكائدهـم، 

النف�ـس. واأهـ�اء  ال�صـه�ات 
حَتـلَّ بف�صائـل الأخـالق ومكارمهـا، 
كال�صـدق والأمانـة وال�فـاء بالعهـد 
واحليـاء والعـدل والإيثار والإح�صـان 
عنـد  والعفـ�  اإليـك  اأ�صـاء  مـن  اإىل 
وم�صـاعدة  الأرحـام  و�صلـة  املقـدرة 

املحتاجـني.
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ن�شائ��ح وو�ش��اي��ا

ل اأدري - يـا بنـي - اإن كنـُت قـد اأطلـت عليـك، ولكننـي علـى 
يقـني بـاأن ال�قـت الـذي اأم�صيَتــه يف قـراءة ال�صفحات ال�صـابقة 
لـن ي�صيـع هـدرًا، واأن معرفتـك مبـا جـاء فيهـا والعمـل بـه مـن 

اأف�صـل الأعمـال عنـد اهلل »عـز وجـل«.
فاأو�صيـك - يـا بنـي الغـايل وفقـك اهلل ملر�صاتـه - بتق�ى اهلل 
وجتنُّـب غ�صبـه وعذابـه، فمـن مل يكـن ذا تقـ�ى، ذهبـت اأعماله 
ـُل  ـا َيَتَقبَّ َ هبـاًء منثـ�رًا لأن اهلل »�صبحانــه وتعـاىل« يقـــ�ل: {اإِمنَّ
اهلُل ِمـَن امْلُتَِّقـَن} »�صـ�رة املائـدة:2٧«. والتقـ�ى احلقيقيـة هـي 
التي حتفظ الإن�صان من النزلق يف طرق ال�صياطني والإنخداع 
باأحاييلهـم ومكائدهـم، ومـن ال�قـ�ع يف اأ�صـر ال�صـه�ات واأهـ�اء 

النف�س.
ي اإميانـك يف خالقك  وعليـك اأن تبحـث يف اأ�صـ�ل دينـك وتقـ�ِّ
واأنبيائـه واأوليائـه ويف اليـ�م الآخـر، وجتعلهـا مبنيـة علـى اأ�ص�ـس 
ق�يـة ل يهّزهـا كالم امل�صـككني وال�صالـني. واعلـم اأن احلـق يف 
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ــباع القـراآن الكـرمي واأهـل بيـت النبـ�ة عليهـم اأف�صـل ال�صالة  اتِّ
وال�صـالم، فاإنهـم �صـفن النجـاة واأعـالم التقـى واأركان الهـدى.

بنـي العزيـز، وعليـك بعـد ذلك بطلب العلـ�م الدينية، فاجعل 
يف ي�مـك وقتـًا خم�ص�صًا للقراءة الهادفة، وجاِل�ـس اأهل العلم، 
واح�صـر الدرو�ـس الدينيـة املختلفـة كدرو�ـس التف�صـري والعقائـد 
والأخالق والفقه، ول ترتدد يف الإ�صتف�صـار عما جتهله اأو ت�صـك 
فقـد جـاء يف  تعلمـه،  ل  مـا  علـى  والإجابـة  واإيـاك  يف �صحتـه، 

الأخبـار اأنَّ َمـن اأفتـى النا�ـس بغـري علم فهـ� ملع�ن.
وخـذ معـامل دينـك من العلمـاء العاملـني الأتقيـاء، واأكِرمُهم، 
واحمل هم�م دينك واأمتك، فاإنها من �صفات الأنبياء والأو�صياء 
عليهم ال�صـالم، وكن داعيًا اإىل اهلل »عز وجل«، واأُمر باملعروف 

وانَه عن املنكر وان�صح الآخرين.
ومالزمـة  وقتهـا،  اأول  يف  ال�صـالة   - بنـي  يـا   - تن�ـَس  ول 
امل�صـاجد، وامل�اظبـة علـى قـراءة القـراآن والأدعيـة املاأثـ�رة عـن 
املع�ص�مـني عليهـم ال�صـالم، وائـت بالن�افـل ما ا�صـتطعت فاإنها 

ُتكِمـل الفرائ�ـس وحتفظـك مـن ت�صييعهـا وتركهـا.
والأمانـة  كال�صـدق  ومكارمهـا،  الأخـالق  بف�صائـل  وحتـلَّ 
وال�فاء بالعهد واحلياء والعدل والإيثار والإح�صان اإىل من اأ�صاء 
اإليـك والعفـ� عند املقدرة و�صلة الأرحام وم�صـاعدة املحتاجني. 
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واإياك والكذب والغيبة والنميمة والبهتان و�صـ�ء اخللق والتكرب 
والُعُجـب واحل�صـد والبخـل والنفـاق وبذاءة الل�صـان، فاإنها تهلك 

�صاحبهـا يف الآخـرة، وت�صـئ اإليـه يف الدنيـا.
ـر  واحـذرـ  يـا بنـيـ  مـن الك�صـل والبطالة، فاإن امل�ؤمن ل يتح�صَّ
ي�م القيامة على �صـيء قدر ما يتح�صـر على الأوقات التي فاتته 

مـن غري ذكر اهلل.
بهـا،  ـر دائمـًا اأن الدنيـا دار غـرور، واأنهـا الـُمــهلكُة ُطالَّ وتذكَّ
واأنهـا لي�صـت �صـ�ى َمعَبــٍر اإىل دار اخللـ�د يف الآخـرة، فال تركن 

اإليهـا اأبـدًا، ول ُتـِطــل الأمـل ول تن�ـَس الآخرة.
ــَقك اهلل »تعـاىل« ملـا يحـب وير�صـى، وجعلـك مـن امل�ؤمنـني  وفَّ
ال�صاحلني العاملني، ورزقك يقينًا يف قلبك و ب�صريًة يف دينك 

واإخال�صًا يف عملك، اإنه �صـميع جميب.
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من و�شية الإمام علي »عليه ال�صالم«
لبنه احل�شن »عليه ال�صالم«

�َسـْيئاً  َكاأَنَّ  َحتَّـى  ُكلِّـي،  َوَجْدُتـَك  َبـْل  ـي،  َبْع�سِ َوَوَجْدُتـَك   ....
َتـاَك اأََتـاِن، َفَعَنـاِن ِمـْن  اَبِنـي، َوَكاأَنَّ امْلَـْوَت َلـْو اأَ اَبـَك اأَ�سَ َلـْو اأَ�سَ
ْمـِر َنْف�ِسـي، َفَكَتْبـُت اإِلْيـَك ِكَتاِبـي َهـذا،  اأَْمـِرَك َمـا َيْعِنينـي ِمـْن اأَ

ْو َفِنيـُت.  اأَ َلـَك  َبِقيـُت  نـا  اأَ ْن  اإِ ِبـِه،  ُم�ْسـتْظِهراً 
• الو�شية بالتقوى:

يـَك ِبَتْقـَوى اهلِل - اأَْي ُبنـيَّ - َوُلـُزوِم اأَْمـِرِه، َوِعَماَرِة  َفـاإِنِّ اأُو�سِ
ْوثـُق ِمـْن �َسـَبب  َقْلِبـَك ِبِذْكـِرِه، َوااْلْعِت�َسـاِم ِبَحْبِلـِه، َواأَيُّ �َسـَبب اأَ

َخـْذَت ِبِه؟ َبْينـَك َوَبـْنَ اهلِل َعّزَوَجـلَّ اإِْن اأَْنـَت اأَ
ِباْلَيِقـِن،  ِه  َوَقـوِّ َهـاَدِة،  ِبالزَّ َواأَِمْتـُه  ِبامْلَْوِعَظـِة،  َقْلَبـَك  اأَْحـِي 
ـْرُه  ِباْلَفَنـاِء، َوَب�سِّ ْرُه  َوَقـرِّ امْلَـْوِت،  ِبِذْكـِر   ُ ْ ْكَمـِة، َوَذهللِّ ِباحْلِ ْرُه  َوَنـوِّ
ـِب اللََّيـايِل  ْهـِر َوُفْح�ـَس َتَقلُّ ْوَلـَة الدَّ ْرُه �سَ ْنَيـا، َوَحـذِّ َفَجاِئـَع الدُّ
ـاَب َمـْن  �سَ ـا اأَ ـْرُه مِبَ ـَن، َوَذكِّ ـاِم، َواْعِر�ـْس َعلَْيـِه اأَْخَبـاَر امْلَا�سِ َواالأيَّ
ِلـَن، َو�ِسـْر ِف ِدَياِرِهـْم َواآَثاِرِهـْم، َفاْنُظـْر َمـا  َكاَن َقْبلَـَك ِمـَن االأوَّ
ُدُهـْم اْنَتَقُلـوا  ـوا َوَنَزُلـوا! َفاإِنَّـَك َتِ ْيـَن َحلُّ ـا اْنَتَقُلـوا، َواأَ َفَعُلواَعمَّ
ـْرَت  َقـْد �سِ َقِليـل  َعـْن  ـَك  نَّ َوَكاأَ َداَراْلُغْرَبـِة،  ـوا  َوَحلُّ ـِة،  ااَلِْحبَّ َعـِن 

َكاأََحِدِهـْم.
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• القول النافع:
ِلـْح َمْثـَواَك، َواَل َتِبـْع اآِخَرَتـَك ِبُدْنَيـاَك، َوَدِع اْلَقـْوَل ِفَيمـا  َفاأَ�سْ
َذا  َطـاَب ِفَيمـا مَلْ ُتَكلَّـْف، َواأَْم�ِسـْك َعـْن َطِريـق اإِ اَل َتْعـِرُف، َواخْلِ
ِمـْن  َخـْرٌ  ـاَلِل  ال�سَّ ِة  َحـْرَ ِعْنـَد  اْلَكـفَّ  َفـاإِنَّ  �َساَلَلَتـُه،  ِخْفـَت 
ْنِكـِر املُنَكـَر  ُرُكـوِب االأْهـَواِل، َواأُْمـْر بامْلَْعـُروِف َتُكـْن ِمـْن اأَْهِلـِه، َواأَ
ِبَيـِدَك َوِل�َسـاِنَك، َوَباِيـْن َمـْن َفَعلَـُه ِبُجْهـِدَك، َوَجاِهْد ِف اهلِل َحقَّ 
َجَهـاِدِه، َواَل َتاأُْخـْذَك ِف اهلِل َلْوَمـُة اَلئـم، َوُخ�ـِس اْلَغَمـَراِت اإَل 
ـرْبَ َعلَـى  ْد َنْف�َسـَك ال�سَّ يـِن، َوَعـوِّ ـُه ِف الدِّ احَلـقِّ َحْيـُث َكاَن، َوَتَفقَّ
ااُلُمـوِر  ِف  َنْف�َسـَك  ـىْء  َواأَجْلِ  ، ُ التَّ�َسـربُّ ُلـُق  اخْلُ َوِنْعـَم  امْلَْكـُروِه، 
َل َكْهـف َحِريـز، َوَماِنـع َعِزيـز،  ـَك ُتلِجُئَهـا اإِ ُكلَِّهـا اإَِل اإِلِهـَك، َفاإِنَّ
ْرَماَن، َواأَْكِرِ  نَّ ِبَيِدِه اْلَعَطاَء َواحْلِ َلِة ِلَربَِّك، َفاإِ َواأَْخِل�ْس ِف امْلَ�ْساأَ
َفـاإِنَّ  ْفحـاً،  �سَ َعْنـَك  َتْذَهـَنَّ  َواَل  ِتـي،  يَّ َو�سِ ـْم  َوَتَفهَّ اال�ْسـِتَخاَرَة، 
ـُه اَل َخـْرَ ِف ِعْلـم اَل َيْنَفـُع، َواَل  َخـْرَ اْلَقـْوِل َمـا َنَفـَع. َواْعلَـْم اأَنَّ

ُيْنَتَفُع ِبِعْلم اَل َيِحقُّ َتَعلُُّمُه...... 
• كل �شيء بيد اهلل:

ُهَوَماِلـُك  امْلَـْوِت  َماِلـَك  اأَنَّ  َواْعلَـْم  ِتـي،  يَّ َو�سِ ُبَنـيَّ  َيـا  ـْم  َفَتَفهَّ
َواأَنَّ  امْلُِعيـُد،  ُهـَو  امْلُْفِنـَي  نَّ  َواأَ امْلُِميـُت،  ُهـَو  اِلـَق  اخْلَ َواأَنَّ  احَلَيـاِة، 
َمـا  َعلَـى  اإِالَّ  ِلَت�ْسـَتِقرَّ  َتُكـْن  مَلْ  ْنَيـا  الدُّ َواأَنَّ  امْلَُعـاِف،  ُهـَو  امْلُْبَتِلـَي 
ـَزاِء ِف امْلََعـاِد، اأَْو  ْبِتـاَلِء، َواجْلَ َجَعلََهـا اهلُل َعلَْيـِه ِمـْن النَّْعَمـاِء، َوااِلْ
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ْن اأَ�ْسـَكَل َعلَْيـَك �َسـْيٌء ِمـْن ذِلـَك َفاْحِمْلُه  ـا اَل تْعلَـُم، َفـاإِ َما�َسـاَء مِمَّ
ُل َمـا ُخِلْقـَت َجاِهـاًل ُثـمَّ َعِلْمَت، َوَما  ـَك اأَوَّ َعلَـى َجَهاَلِتـَك ِبـِه، َفاإِنَّ
ـلُّ ِفيـِه  ُ ِفيـِه َراأُْيـَك، َوَي�سِ ْمـِر، َوَيَتَحـرَّ َهـُل ِمـَن ااَلْ اأَْكـَرَ َمـا َتْ
ْم ِبالَِّذي َخلََقَك َوَرَزَقَك  ُرُه َبْعَد ذِلَك ! َفاْعَت�سِ َب�َسُرَك ُثمَّ ُتْب�سِ
ـُدَك، َواإَِلْيـِه َرْغَبُتـَك، َوِمْنـُه �َسـَفَقُتَك.  َلـُه َتَعبُّ اَك، َوْلَيُكـْن  َو�َسـوَّ

• اّتباع �شّنة النبي:
ْنَبـاأَ  َحـداً مَلْ ُيْنِبـىْء َعـِن اهلِل �ُسـْبَحاَنُه َكَمـا اأَ نَّ اأَ َواْعلَـْم َيـا ُبَنـيَّ اأَ
َنا »�سلى اهلل عليه واآله« َفاْر�َس ِبِه َراِئداً، َواإَِل النََّجاِة  َعْنُه َنِبيُّ
يَحًة، َواإِنََّك َلْن َتْبُلَغ ِف النََّظِر ِلَنْف�ِسَك  َقاِئَداً، َفاإِنِّ مَلْ اآُلَك َن�سِ

- َواإِِن اْجَتَهـْدَت - َمْبلَـَغ َنَظـِري َلـَك.....
• معايري التقييم:

َك،  َغـْرِ َوَبـْنَ  َبْيَنـَك  ِفَيمـا  ِميَزانـاً  َنْف�َسـَك  اْجَعـْل   ، ُبَنـيَّ َيـا 
َلَهـا،  َتْكـَرُه  َمـا  َلـُه  َواْكـَرْه  ِلَنْف�ِسـَك،  ـبُّ  ُتِ َمـا  َك  ِلَغـْرِ َفاأَْحِبـْب 
بُّ اأَْن ُيْح�َسـَن  بُّ اأَْن ُتْظلََم، َواأَْح�ِسـْن َكَما ُتِ َواَل َتْظِلْم َكَما اَل ُتِ
َك، َواْر�َس ِمَن  اإَِلْيَك، َوا�ْسَتْقِبْح ِمْن َنْف�ِسَك َما َت�ْسَتْقِبُح ِمْن َغْرِ
ا َتْر�َساُه َلُهْم ِمْن َنْف�ِسَك، َواَل َتُقْل َما اَل َتْعلَُم َواإِْن َقلَّ  النَّا�ِس مِبَ

ـبُّ اأَْن ُيَقـاَل َلـَك.  َمـا تْعلَـُم، َواَل َتُقـْل َمـا اَل ُتِ
• ال�شتعداد لالآخرة:

ـَواِب، َواآَفـُة االأْلَبـاِب. َفا�ْسـَع ِف  ـدُّ ال�سَّ َواْعلَـْم، اأَنَّ االإْعَجـاَب �سِ

Waladi.indd   66 12/31/18   12:51 PM



- 67 -

ِدَك َفُكْن  َك، َواإَِذا اأَْنَت ُهِديَت ِلَق�سْ َكْدِحَك، َواَل َتُكْن َخاِزناً ِلَغْرِ
اأَْخ�َسَع َما َتُكوُن ِلَربَِّك.

ْح�َسـُن  اأَ ِفيَهـا  اْلــُمِخفُّ  َكـوؤوداً،  َعَقَبـًة  اأَماَمـَك  اأَنَّ  َواْعلَـْم، 
َحـااًل ِمـن امْلُْثِقـِل، َوامْلُْبِطـىُء َعلَْيَهـا اأَْقَبـُح َحـااًل ِمـَن امْلُ�ْسـِرِع، َواأَنَّ 
اَلـَة َعلَـى َجنَّـة اأَْو َعلَـى َنـار، َفاْرَتـْد ِلَنْف�ِسـَك  َمْهِبَطَهاِبـَك اَلحَمَ
ـىِء امْلْنـِزَل َقْبـَل ُحُلوِلـَك، َفلَْي�ـَس َبْعـَد امْلَـْوِت  َقْبـَل ُنُزوِلـَك، َوَوطِّ

ُمْن�َسـَرف. ْنَيـا  الدُّ اإَِل  َواَل  ُم�ْسـَتْعَتٌب، 
• الدعاء والتو�ّشل باهلل:

َقـْد  َوااَلْْر�ـِس  ـمَواِت  ال�سَّ َخَزاِئـُن  ِبَيـِدِه  ـِذي  الَّ اأَنَّ  َواْعلَـْم، 
َت�ْسـاأََلُه  اأَْن  ِبااِلَْجاَبِة،اأََمـَرَك  َلـَك  ـَل  َوَتكفَّ َعـاِء،  الدُّ ِف  َلـَك  اأَِذَن 
َوَبْيَنـُه  َبْيَنـَك  َيْجَعـْل  َومَلْ  َحَمـَك،  ِلَرْ ِحَمُه  َوَت�ْسـرَتْ ِلُيْعِطَيـَك، 
اإَِلْيـِه،  َلـَك  َي�ْسـَفُع  َمـْن  اإَِل  ُيْلِجْئـَك  َومَلْ  َعْنـُه،  َيْحُجُبـَك  َمـْن 
َنْعـَك اإِْن اأَ�َسـاأَْت ِمـَن التَّْوَبـِة، َومَلْ ُيَعاِجْلـَك َبالنِّْقَمـِة، َومَلْ  َومَلْ مَيْ
اأَْوَل،  ِبـَك  يَحـُة  اْلَف�سِ َحْيـُث  ْحـَك  َيْف�سَ َومَلْ  َناَبـِة،  ِبااِلْ َك  ْ ُيَعـرِّ
ِرمَيـِة،  َناَبـِة، َومَلْ ُيَناِق�ْسـَك ِباجْلَ ْد َعلَْيـَك ِف َقُبـوِل ااِلْ َومَلْ ُي�سـدِّ
ْنِب َح�َسنًة،  ْحَمِة، َبْل َجَعَل ُنُزوَعَك َعِن الذَّ َومَلْ ُيوؤِْي�ْسَك ِمَن الرَّ
َلـَك  َوَفتـَح  َع�ْسـراً،  َح�َسـَنَتَك  َوَح�َسـَب  َواِحـَدًة،  َئَتَك  �َسـيِّ َوَح�َسـَب 
َواَك،  َذا َناَجْيَتـُه َعِلَم َنْ َذا َناَدْيَتـُه �َسـِمَع ِنـَداك، َواإِ َبـاَب امْلََتـاِب، َفـاإِ
اإَِلْيـِه  َو�َسـَكْوَت  َنْف�ِسـَك،  ْبَثْثَتُهـذاَت  َواأَ ِبَحاَجِتـَك،  ْيَتاإَِلْيـِه  َفاأَْف�سَ
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اأُُمـوِرَك،  َعلَـى  َوا�ْسـَتَعْنَتُه  ُكُروَبـَك،  َوا�ْسَتْك�َسـْفَتُه  ُهُموَمـك، 
ُه،  ْلَتُه ِمـْن َخَزاِئـِن َرْحَمِتـِه َمـا اَل َيْقـِدُر َعلَـى اإِْعَطاِئـِه غـْرُ َو�َسـاأَ

ْرَزاِق. ااَلْ َو�َسـَعِة  ْبـَداِن،  ااَلْ ـِة  حَّ َو�سِ ْعَمـاِر،  ااَلْ ِزَيـاَدِة  ِمـْن 
اأَِذَن َلـَك ِفيـِه ِمـْن  ـا  ُثـمَّ َجَعـَل ِف َيَدْيـَك َمفاِتيـَح َخَزاِئِنـِه مِبَ
ِنَعِمـِه،  ْبـَواَب  اأَ َعـاِء  ِبالدُّ ا�ْسـَتْفَتْحَت  �ِسـْئَت  َفَمَتـى  لِتِه،  َم�ْسـاأَ
َوا�ْسَتْمَطْرَت �ساآِبيَب َرْحَمِتِه، َفاَل ُيَقنَِّطنََّك اإِْبَطاُء اإَِجاَبِتِه، َفاإِنَّ 
ـَرْت َعْنـَك ااِلَْجاَبـُة، ِلَيُكـوَن  ـا اأُخِّ َ ـِة، َوُرمبَّ ـَة َعلَـى َقـْدِر النِّيَّ اْلَعِطيَّ
ا �َسـاأَْلَت  َ ْجَزَل ِلَعَطاِء ااْلِمِل، َوُرمبَّ ـاِئِل، َواأَ ْجِر ال�سَّ ذِلَك اأَْعظَم اَلِ
ْو  َ اأ  اآِجـاًل،  اأَْو  َعاجـاًل  ِمْنـُه  َخـْراً  َواأُوِتيـَت  تـاُه،  ُتوؤْ َفـاَل  ـْيَء  ال�سَّ
ْمر َقـْد َطلَْبَتُه ِفيِه َهاَلُك  ـِرَف َعْنـَك مِلَـا ُهـَو َخـْرٌ َلـَك، َفلَُربَّ اأَ �سُ
َجَماُلـُه،  َلـَك  َيْبَقـى  ِفَيمـا  َم�َسـاأََلُتَك  َفْلَتُكـْن  وِتيَتـُه،  اأُ َلـْو  ِديِنـَك 

َلـُه..... َتْبَقـى  َلـَك َواَل  َيْبَقـى  َفامْلَـاُل اَل  َوَباُلـُه،  َعْنـَك  َوُيْنَفـى 
• ل تكن عبدًا اإل هلل:

َغاِئـِب،  الرَّ اإَِل  �َسـاَقْتَك  َواإِْن  ـة  َدِنيَّ ُكلِّ  َعـْن  َنْف�َسـَك  َواأَْكـِرْم 
َتُكـْن  َواَل  ِعَو�سـاً.  َنْف�ِسـَك  ِمـْن  َتْبـُذُل  ـا  مِبَ َتْعَتا�ـَس  َلـْن  ـَك  َفاإِنَّ
َك َوَقـْد َجَعلَـَك اهلُل ُحـّراً. َوَمـا َخـْرُ َخـْر اَل ُيَنـاُل اإِالَّ  َعْبـَد َغـْرِ
ْن ُتوِجـَف ِبـَك َمَطاَيـا  ـاَك اأَ ، وُي�ْسـر اَل ُيَنـاُل اإِالَّ ِبُع�ْسـر؟! َواإِيَّ ِب�َسـٍرّ

اْلَهلََكـِة..... َمَناِهـَل  َفُتـوِرَدَك  َمـِع،  الطَّ
َوامْلَـْرُء  اْلُفُجـوِر،  َمـَع  اْلِغَنـى  ِمـَن  َخـْرٌ  ـِة  اْلِعفَّ َمـَع  ْرَفـُة  َواحْلِ
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ُه! َمـْن اأَْكـَرَ اأَْهَجـَر، َوَمـْن  ـرُّ ِه، َوُربَّ �َسـاِع ِفَيمـا َي�سُ اأَْحَفـُظ ِل�ِسـرِّ
رِّ َتِنْ  ْرِ َتُكْن ِمْنُهْم، َوَباِيْن اأَْهَل ال�سَّ َر اأَْب�َسَر، َقاِرْن اأْهَل اخْلَ َتَفكَّ
ْلـِم،  ِعيـِف اأَْفَح�ـُس الظُّ ـَراُم! َوُظْلـُم ال�سَّ َعـاُم احْلَ َعْنُهـْم، ِبْئ�ـَس الطَّ
َواُء َداًء،  ـا َكاَن الـدَّ َ ـْرُق ِرْفقـاً، ُرمبَّ ْفـُق ُخْرقـاً َكاَن اخْلُ اإَِذا َكاَن الرِّ
امْلُ�ْسـَتْن�َسُح. َوَغ�ـسَّ  ـِح،  النَّا�سِ َغـْرُ  َن�َسـَح  ـا  َ َوُرمبَّ َدَواًء،  اُء  َوالـدَّ
اِئُع النَّْوَكى، َواْلَعْقُل ِحْفُظ  اَك َواالتَِّكاَل َعلَى امْلَُنى، َفاإِنََّها َب�سَ َواإِيَّ
ْن  ـَة َقْبـَل اأَ ْبـَت َمـا َوَعَظـَك، َبـاِدِر اْلُفْر�سَ التََّجـاِرِب، َوَخـْرُ َمـا َجرَّ
يـُب، َوالَ ُكلُّ َغاِئـب َيوؤُوُب..... ـًة، َلْي�ـَس ُكلُّ َطاِلـب ُي�سِ َتُكـوَن ُغ�سَّ

• اأ�ش�ص ال�شداقة:
لَـِة، َوِعْنـَد  ْرِمـِه َعلَـى ال�سِّ اْحِمـْل َنْف�َسـَك ِمـْن اأَِخيـَك ِعْنـَد �سَ
اْلَبـْذِل،  َوِعْنـَد ُجُمـوِدِه َعلَـى  َوامْلَُقاَرَبـِة،  ـُدوِدِه َعلَـى اللََّطـِف  �سُ

ِتِه َعلَـى اللِّـِن، َوِعْنـَد  ، َوِعْنـَد �ِسـدَّ ُنـوِّ َوِعْنـَد َتَباُعـِدِه َعلَـى الدُّ
ـُه ُذوِنْعَمة َعلَْيَك. ـَك َلُه َعْبٌد، َوَكاأَنَّ ُجْرِمـِه َعلَـى اْلُعـْذِر، َحتَّـى َكاأَنَّ
ِبَغـْرِ  َتْفَعلَـُه  اأَْن  ْو  اأَ ِعـِه،  ـَع ذِلـَك ِف َغـْرِ َمْو�سِ اأَْن َت�سَ ـاَك  َواإِيَّ
ِديَقـَك،  �سَ َفُتَعـاِدَي  ِديقـاً  �سَ ِديِقـَك  �سَ َعـُدوَّ  َتتَِّخـَذنَّ  اَل  اأَْهِلـِه، 
ِع  ـرَّ َوَتَ َقِبيَحـًة،  اأَْم  َكاَنـْت  يَحـَة، َح�َسـنًة  اأََخـاَك النَّ�سِ �ـْس  َواحْمَ
ـًة،  ْحلَـى ِمْنَهـا َعاِقَبـًة، َواَل اأََلـذَّ َمَغبَّ اْلَغْيـَظ، َفـاإِنِّ مَلْ اأََر ُجْرَعـًة اأَ
َك  ْن َيِلـَن َلـَك، َوُخـْذ َعلَى َعُدوِّ ـُه ُيو�ِسـُك اأَ َوِلـْن مِلَـْن َغاَلَظـَك، َفاإِنَّ
ِخيـَك  اأَ َقِطيَعـَة  اأََرْدَت  ْن  َواإِ َفَرْيـِن،  الظَّ اأَْحلَـى  ـُه  فاإِنَّ ـِل  ِباْلَف�سْ
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ًة َيْرِجُع اإَِلْيَها اإِْن َبَدا َلُه ذِلَك َيْوماً  َفا�ْسـَتْبِق َلُه ِمْن َنْف�ِسـَك َبِقيَّ
يَعـنَّ َحقَّ اأَِخيَك  نـُه، َواَل ُت�سِ ْق ظَّ َمـا، َوَمـْن َظـنَّ ِبـَك َخـْراً َف�َسـدِّ
ِبـاأَخ َمـْن اأَ�َسْعـَت  ـُه َلْي�ـَس َلـَك  ـَكااًل َعلَـى َمـا َبْيَنـَك َوَبْيَنـُه، َفاإِنَّ اتِّ
ْلـِق ِبـَك َواَل َتْرَغـَنَّ ِفيَمْن َزِهَد  �ْسـَقى اخْلَ ـه، َواَل يُكـْن اأَْهُلـَك اأَ َحقَّ
َعلَـى  ِمْنـَك  َقِطيَعِتـَك  َعلَـى  ْقـَوى  اأَ اأَُخـوَك  َيُكوَنـنَّ  َواَل  ِفيـَك، 
لَِتـِه، َواَل تُكوَنـنَّ َعلَـى ااِلْ�َسـاَءِة اأَْقـَوى ِمْنـَك َعلَـى ااِلْْح�َسـاِن،  �سِ
ِتـِه  رَّ ـُه َي�ْسـَعى ِف َم�سَ نَّ َعلَْيـَك ُظْلـُم َمـْن َظلََمـَك، َفاإِنَّ َواَل َيْكـرُبَ

َك اأَْن َت�ُسـوَءُه..... َوَنْفِعـَك، َوَلْي�ـَس َجـَزاُء َمـْن �َسـرَّ
• و�شايا متنّوعة:

ـْن اَل َتْنَفُعـُه اْلِعَظـُة اإِالَّ اإَِذا َباَلْغـَت ِف اإِياَلِمـِه،  َواَل َتُكوَنـنَّ مِمَّ
ـْرِب. الَّ ِبال�سَّ َدِب، َواْلَبَهاِئـَم اَل َتتَِّعـُظ اإِ َفـاإِنَّ اْلَعاِقـَل َيتَِّعـُظ ِبـااَلْ

َوُح�ْسـِن  ـرْبِ  ال�سَّ ِبَعَزاِئـِم  اْلُهُمـوِم  َواِرَداِت  َعْنـَك  اْطـَرْح 
ـاِر َقْبـَل  ِريـِق، َوَعـِن اجْلَ ِفيـِق َقْبـَل الطَّ اْلَيِقـِن.... �َسـْل َعـِن الرَّ
ِحكاً، َواإِْن َحَكْيَت  اَك اأَْن َتْذُكَر ِمَن اْلَكاَلِم َما َيُكوُن ُم�سْ اِر. اإِيَّ الدَّ
ُهـْم َجَناُحَك الَِّذي  َك...... َواأَْكِرْم َع�ِسـَرَتَك، َفاإِنَّ ذِلـَك َعـْن َغـْرِ
وُل. ُر، َوَيـُدَك الَّتي ِبَها َت�سُ ـِذي اإَِلْيـِه َت�سِ ُلـَك الَّ ِبـِه َتِطـُر، َواأَ�سْ
ِف  َلـَك  ـاِء  اْلَق�سَ َخـْرَ  َواأ�ْسـاأَُلُه  َوُدْنَيـاَك،  ِديَنـَك  اهلَل  اأ�ْسـَتْوِدُع 

�َسـاَءاهلُل. اإْن  َواالآِخـَرِة،  ْنَيـا  َوالدُّ َوااْلِجلَـِة،  اْلَعاِجلَـِة 
»نهج البالغة: الكتاب 3١«
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