مقدمة

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
وصلى ا﵀ على حبيبو المصطفى وآلو صلوات ا﵀ علييـ أجمعيف الذيف جعليـ ا﵀ تعالى سراجا لخلقو ومنا ار في بالده.

أما بعد ،فيػذه مجموعػم مػف السػولم وردت إلػى اػبرم السػراج وأجبػت علييػا إجابػات سػريعم ،لػد ا تاػب الليػؿ السػاوؿ إا أننػي
أردت بذلؾ ااختصػار محػيال السػاوؿ إلػى مػواد أخػرل فػي الاػبرم لػد تزيػده فيمػا وعلمػا ،وخاصػم المرتبػم ال ريػم المتناولػم لحقػوؿ
عديدة مف المعرفم.

ولد لفت نظري حقا بعض الحاات الروحيم المتألقم مف الجنسيف ،والتي تلقي الضوء على حالم مباررم فػي نفػوس بعػض الخلػؽ
والقريبم إلى الفطرة التوحيديم والريزة العودة إلى المبدأ والى الذات.

وىػػذا بػػدوره يضػػاعؼ الترليػػؼ علػػى الميتمػػيف باػػؤوف المػػم فػػي أف تسػػوؽ ىػػذه النفػػوس البريوػػم إلػػى الجيػػم الصػػحيحم ،بػػدا مػػف

اسػػتلالؿ لػػاطعي الطػػرؽ ليػػذه الحالػػم ليحولػوا صػػاحبيا إلػػى عابػػد للػػذات ،ومتقولػ فػػي الصػػومعم ،بعيػػدا عػػف ىمػػوـ ا خػػريف ،بػػؿ

بعيدا في بعض الحاات عف وابت الاريعم.

والمالح ػػظ أف اللال ػػب عل ػػى الس ػػولم م ػػا يتعل ػػؽ ب ػػابتالء الجي ػػؿ المعاص ػػر بفتن ػػم س ػػيولم ارتر ػػاب المعص ػػيم ،وبمػػا يتعل ػػؽ بالتفر ػػؾ

السػػري ،واللمػػوض فػػي المسػػاوؿ الروحيػػم ،وللػػم المتصػػديف ليػػذا الحقػػؿ ،أضػػؼ إلػػى ماػػارؿ التعػػرب بعػػد اليج ػرة ،وعػػدـ مالومػػم
ظروؼ العصر لحررم ترامليم في اتى مجاات الحياة.
إف ىذه الصحوة الروحيم ليي أمر مبارؾ بما ذررناه مػف الاػرط ،وا اػؾ أف تػرارـ ىػذه الحػاات فػي المػم مػف موجبػات تعجيػؿ

فرج وليو العظـ (ع) والذي بفرجو ستنراؼ رؿ المم عف ىذه المم ،وما ذلؾ على ا﵀ تعالى بعزيز.
الل يـ ا تنسنا ذرره والدعاء لو ،وا تنسو ذررنا والدعاء لنا وخاصم في أسحار ليلو.
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اآلباء واألبناء

 التحير بيف اإلحساف لألـ أو الزوجم!
 ابنتي ا تيتـ بالصالة.

 ريؼ نعامؿ ىرذا أب؟!
 ترؾ البنت لحاليا.

 أ ر العقوؽ في البعد الروحي.
 تحديد النسؿ.

 الذريم الصالحم رأسماؿ اإلنساف.
 ماذا أفعؿ م ولدي؟!
 ريؼ نحافظ على ىذه المانات؟
 ارول على أب!
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* التحير بيف اإلحساف لؤلـ أو الزوجة!
ىؿ يجوز المساواة بيف األـ والزوجة في الحقوؽ ،وما حكـ مف يفضؿ الزوجة عمى األـ؟ ..فمنيـ مف يتزوج ويفضػؿ زوجتػو
في كؿ شيء ..صحيح أف الزوجة ليا حقوؽ ،ولكنو ينسى أمو وىي األصؿ!.

للزوجػػم حقػػوؽ معي ػػودة مػػفل النفقػػم ،والمبي ػػت ،وحسػػف المعااػ ػرة واليػػر ذلػػؾ؛ ول ػػألـ نفقتيػػا ومعاا ػرتيا ب ػػالمعروؼ ..ويبػػدو م ػػف

النصوص أف حؽ الـ مقدـ على حؽ الزوجم ،ولرف ا بمعنى ظلـ الزوجم ..فالمؤمف الم الي يعطي حػؽ الجميػ -رمػا أمػر ا﵀
عز وجؿ -مف دوف أف يروف إحسانو لحػد علػى حسػاب ا خػريف ،فػإف مػف الميػـ حالػم الجامعيػم فػي المػؤمف ،بحيػث ا يوجػب

رسػ ار لقلػػب أي مػػف المخلػػوليف ،إذ مػػف رسػػر مؤمنػػا فعليػػو جبػره! ..وايػػاؾ والظلػػـ الػػذي يحػػبط الجػػر-وخاصػػم مػ الوالػػديف -فػػإف
عقوليما مف موجبات تسري الضب ا﵀ تعالى في الدنيا لبؿ ا خرة.
* ابنتي ال تيتـ بالصبلة
نحف مف أسرة متدينة ،والحمد هلل نحافظ عمى أداء الصػموات فػي أوؿ الو ػت ،ونػذىب إلػى الصػبلة فػي المسػجد ،ونشػارؾ فػي
حضػػور مصػػاهب أىػػؿ البيػػت (ع) وأف ػراحيـ ،ولكػػف ابنتػػي ال تيػػتـ بػ داء الصػػبلة ،وتكػػذب فػػي دعواىػػا ..مػػا الممػػـ أننػػي داهمػػا
أجمس ما أوالدي ،وأحدثيـ عف بمػض األمػور الدينيػة ،وأعمميػـ بمػض الػدروس المقاهديػة التػي تثبػتيـ عمػى نيػه أىػؿ بيػت
المصمة (ع) ..أرشدني كيؼ أتمامؿ مميا ،فقد أصبحت في حيرة مف أمري!.

الميػـ-أختػي الرريمػػم -أف تػدخلي إلػػى للػب البنػت ،ليرػػوف أمػرؾ ونييػػؾ مػؤ ار ،فػإف البنػػت لػو أخػػذت منػؾ مولفػا عػػداويا ولػو فػػي

القلػػب ،فإنيػػا سػػوؼ تتمػػرد وتحػػاوؿ أف تعػػارس الوامػػر ،واف رانػػت فػػي مصػػلحتيا الاػػرعيم ..إننػػي أنصػػب بالتحبػػب إلييػػا ،وعػػدـ
مالحقتيا بارؿ منفػر ،واعطاويػا اػيوا مػف ال قػم ،وااعتمػاد علييػا فػي مػا تقػوؿ ،وباإلمرػاف أف تحسسػييا بيػذه ال قػم ،مقابػؿ أخػذ

التعيد منيا بأف ا ترذب في السر ..ورالبي صديقاتيا ،فإف الجو الخارجي مؤ ر على ما ىي فييا.

واعلمػػي أف ىػػذا السػػف ىػػو سػػف البلػػوغ والتمػػرد ،ومػػف المتعػػارؼ فػػي ىػػذا السػػف اػػيء مػػف الماارسػػم ،فػػالميـ أف ا تتفػػاعلي م ػ

المر بارؿ متوتر ،بؿ ا بد مف اتباع أسلوب الحرمم والموعظم الحسنم ..وم ذلؾ ،أر ػري مػف الػدعاء فػي رػؿ لنػوت بػالقوؿل

﴿ َربََّنا َى ْب لََنا ِم ْف أ َْزَو ِاجَنا َوُذِّريَّاتَِنا لَُّرةَ أ َْعُي ٍف َو ْاج َعْلَنا لِْل ُمتَِّق َيف إِ َم ًاما﴾.
* كيؼ نمامؿ ىكذا أب؟!
ما ىي حقوؽ والػدنا عمينػا ،ومػا حقو نػا عميػو؟ ..عممػا ب نػو يسػكف ممنػا ،ولكنػو ال يجمػس ممنػا ،إال ليمطػي األوامػر ويحػدث
المشاكؿ! ..أرجو المساعدة والنصيحة!.

علػيرـ بتحمػؿ الوالػد لػدر اإلمرػاف ،فػػإف منتيػى البػر أف تتحمػؿ ىرػذا والػد ،لػػو تصػرفات ا تناسػبرـ ..إذ أف حقػو علػيرـ ىػو حػػؽ

الوجود ،فإف ا﵀ تعالى جعلو مجرل لخروجرـ إلػى ىػذه الػدنيا ..وا تنسػوا سػنوات الصػلر ،إذ رػاف يرػد علػى تلػؾ السػرة التػي لػـ
ترف لتتارؿ مف دوف جيده وسعيو ،إلى أف وصلتـ إلى ىذه المرحلم.

واعلمػػي أف ا﵀ تعػػالى أوصػػى ببػػر الوالػػديف الػ َذيف يجاىػػداف علػػى أف تاػػرري بػػا﵀ تعػػالى ،فريػػؼ بمػػف رػػاف مسػػلما ،ومواليػػا لىػػؿ

البيت (ع) ،إا أف لو ىفواتو التي ا يخلو منيا الير المعصوميف (ع)؟!..

وازنػػي داومػػا بػػيف ايجابيػػات الاػػخص وسػػلبياتو ،وا تػػدعي الاػػيطاف يضػػخـ لػػؾ الجانػػب السػػلبي ،لتقعػػيف فػػي العقػػوؽ مػػف حيػػث ا

تاعريف ..واحترسي داوما مف اانتقاص وااحتقار القلبي للوالديف ،فإف ذلؾ سػيعود سػلبا علػى اػرؿ لسػاوة للػب معيػودة فػي ىػذا
المجاؿ.
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* ترؾ البنت لحاليا
وصمت البنت إلى سف الماشرة مػف عمرىػا ،ولكػف األـ رفضػت أف تمبسػيا الحجػاب وتركتيػا إلػى أف تكبػر مػيبل ،وتتحجػب مػف
نفسيا ،حيث أنيا كانت كذلؾ ،فما ىو حكميا؟..

ا يجوز لػألـ أف تتػرؾ ابنتيػا مػف دوف حجػاب ،بػدعول التناعيػا بنفسػيا ،فػإف الػنفس المػارة بالسػوء والاػيطاف اللػوي الػرجيـ ،ا

يدعاف مجاا ليذه الطفلم حدي م العيد بالترليؼ ،أف تيتػدي إلػى طريقيػا بنفسػيا ،ومػف ىنػا يعػذب الوالػداف يػوـ القيامػم إلىماليمػا

تربيم أوادىما.
واف تػػرؾ الـ لػػبعض واجباتيػػا-فعػػال أو سػػابقا-ا يسػػوغ ليػػا أف تتػػرؾ فلػػذة ربػػدىا عرضػػم لالنحػراؼ ،واف رانػػت الـ بنفسػػيا ىػػي

الضػحيم يومػػا مػػا ..بػؿ إف انحػراؼ الـ فػػي سػالؼ عيػػدىا ،مػػدعاة لحرصػيا علػػى ىدايػػم ابنتيػا ،ترفيػ ار عمػػا مضػى ،ولػػوال تبتلػػى
البنػػت بتبعػػات المنرػػر مػػف لضػػاء الواجبػػات الفاوتػػم ،أضػػؼ إلػػى وخػػز الضػػمير ،ف ػإف العبػػادة القضػػاويم ليسػػت ليػػا آ ػػار العبػػادة
الداويم رما ىو واضب!.
* أثر المقوؽ في البمد الروحي
لمؿ جو األسرة ىو الذي يدفا األبناء لمسير نحو المقوؽ بدرجػة مػا ولػو ضػميفة :كػالنير ،ورفػا الصػوت عمػى الوالػديف عنػد
االختبلؼ ،وتمارض وجيات النظر ..فيؿ األوالد ممذوروف؟ ..وكيؼ يمكف لؤل والد عبلج ىذه التربية الخاطهة؟..

لػيس ىنػاؾ عػذر فػي ىػذا المجػاؿ ،وخاصػم مػف الم ارلػب لنفسػو ،فػػإف مػف ابتلػي بيػذه ا فػم ،رجػ إلػى القيقػرل ،حتػى يرتمػي فػػي

أحضػػاف الاػػيطاف ..لف حػػؽ الوالػػديف مػػا ا يمرػػف التسػػاىؿ فيػػو ،فػػإف ا﵀ عػػز وجػػؿ خلػػؽ الواد بواسػػطتيما ،رمػػا نػػزع الرواح
بواسطم ملؾ الموت.

ويرفػػي لبيػػاف عظمػػم المػػر ،التأمػػؿ فػػي لولػػو تعػػالىل ﴿فَ ػالَ تَُقػػؿ لَّيُ َمػػا أُؼ﴾

فريػػؼ بػػالنير ،ورف ػ الصػػوت ،واإليػػذاء النفسػػي

ليما؟! ..والتأمؿ في ا يم الداعيم إلى المصاحبم بالمعروؼ ،لمف يجاىػداف علػى أف ياػرؾ ولػدىما بػا﵀ تعػالى ..فريػؼ إذا رانػا
مسلميف ،وموالييف ،ومطيعيف ﵀ عز وجؿ ،وآمريف الولد بالمعروؼ افقم عليو.

* تحديد النسؿ
أنا في عمر األربميف ،و د أنجبت مولػودا جديػدا وأنػا فػي عمػر سػبا وثبلثػيف ،وال زاؿ زوجػي راببػا فػي إنجػاب آخػر ..ولكنػي
أخشى مف الحمؿ في ىذا الممر ،مف جيات مختمفة ،منيػا احتمػاؿ التشػوه ،وبيػر ذلػؾ ..فيػؿ ىنػاؾ تحديػد فػي الشػريمة فػي
مجاؿ النسؿ؟..

لػػيس ىنالػػؾ فػػي الروايػػات مػػا يػػدؿ علػػى المن ػ مػػف اإلنجػػاب فػػي سػػف متقػػدـ ،والمػػر يعػػود إلػػى الوض ػ الصػػحي لرػػؿ فػػرد ،فيػػو

يختلػػؼ مػػف اػػخص إلػػى آخػػر .وباػػرؿ عػػاـ ،فػػإف الا ػريعم دعػػت إلػػى الترػػا ر والتناسػػؿ ،إ قػػاا لػػألرض بمػػف يتاػػيد الاػػيادتيف،
وبمف يمرف أف يروف صدلم جاريم لإلنساف بعد موتو.

إف مف موجبػات تحديػد النسػؿ فػي نظػر العػواـل إمػا ىػو الخػوؼ مػف للػم الػرزؽ ،وعػدـ إمرانيػم إدارة العاولػم الربيػرة؛ وامػا الخػوؼ

مػػف عػػدـ تمرػػف التربيػػم اإلسػػالميم الصػػحيحم ..فأمػػا الوؿل فػػإف ا﵀ تعػػالى عنػػدما أذف بانعقػػاد النطفػػم ،فإنػػو ترفػػؿ برزلػػو لبػػؿ أف
يترفػػؿ بػػرزؽ البػػويف ،إذ لػػاؿ تعػػالىل

﴿َن ْحػ ُػف َنػ ْػرُزلُيُ ْـ َوِاَّيػػا ُرـ﴾

وأمػػا ال ػػانيل فػػإف العػػزـ واإلرادة الرافيػػم لتصػػحيب مسػػيرة البنػػاء،
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ومرالبػػم سػػلوريـ مػػف أوؿ أيػػاـ حيػػاتيـ ،رفػػيالف بالنجػػاح فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وخاصػػم م ػ مباررػػم ا﵀ تعػػالى فػػي جيػػود مػػف يبتلػػي

الذريم الصالحم ،مر ار مف الدعاء لاوالل ﴿ َربََّنا َى ْب لََنا ِم ْف أ َْزَو ِاجَنا َوُذِّريَّاتَِنا لَُّرةَ أ َْعُي ٍف َو ْاج َعْلَنا لِْل ُمتَِّق َيف إِ َم ًاما﴾.
* الذرية الصالحة رأسماؿ اإلنساف
كيػػؼ يػػتـ التمامػػؿ مػػا األبنػػاء فػػي سػػف الخامسػة والرابمػة ،فػػي زرع التربيػة اإلسػػبلمية؟ ..فإننػػا مقػػوف عمػػى مسػػتقبؿ أوالدنػػا،
وخاصة في عصر الشيوات والشبيات ..وىؿ لنا رأسماؿ يمتد بو بير الذرية الصالحة؟..

المر يحتاج إلى مراجعم لبعض المناىج التربويم في ىذا المجاؿ ،فإنو علـ دليػؽ يتعلػؽ بأعقػد الظػواىر فػي ىػذا الوجػود ،وىػيل

النفس اإلنسانيم ..وا ينبلي اارتفاء بالمعلومػات الفطريػم اليػر العلميػم فػي ىػذا المجػاؿ ،فػإف أىميػم المػر تسػتدعي قافػم أوسػ
في ىذا المجاؿ.

والخطوة الولىل ىو الدخوؿ إلى للب النااػوم ،وذلػؾ مػف خػالؿ وجػود حالػم مػف ااحتػراـ البػاطني ،واابتعػاد عػف رػؿ مػا يوجػب

سلب ال قم ،رارتراب الخطاء أو الذنوب ،فإف المربي يفقد سيطرتو إذا رأل الطرؼ ا خر مخالفا لما يقوؿ.
والخطػوة الخػػرلل ىػػي تجنيػػبيـ عػػف رػػؿ مػػف يمرػػف أف يرػػوف مفسػػدا ليػػـ ،فػإف الطبػػاع تتعػػدل بالمعااػرة ..حػػاوؿ ااىتمػػاـ بحليػػم

المأرؿ والمارب ليـ ،فإف الابيات ر يرة في ىذا المجاؿ ىذه الياـ.

وأخي ارل ا بد مف االتجاء الداوـ إلى ا﵀ تعالى ،الذي جعؿ مف أىـ ىباتو ىي نعمم الذريم الصالحم.
* ماذا أفمؿ ما ولدي؟!
مارس ابني البالغ ستة عشرة سنة ،المداعبة الجنسػية مػا ابنػة الجيػراف البالغػة سػت سػنوات ،عممػا أنػو لػـ يبمػغ الحمػـ عمػى
حد ولو ..ماذا أفمؿ لو ،وكيؼ أتصرؼ ممو؟! ..أرجو الرد بسرعة ،ف نا في حيرة كبيرة مف أمري!..

ساعدرـ ا﵀ تعالى على م ؿ ىذا الولد ،فإنو مولؼ محرج أف يرل اإلنساف فلذة ربده بيذه الحالػم ،بعػد سػنوات طويلػم مػف معانػاة

التربيػم! ..ولرػف مػا داـ لػػد لػاـ بيػذا المػػر ،فمعنػى ذلػؾ أف ىنػػاؾ أرضػيم اانحػراؼ فػػي ىػذا الولػد ،فعلػػيرـ بالمرالبػم الاػديدة لػػو،
والتحػػدث معػػو باػػرؿ مرر ػز وعػػاطفي ،لػػوال يرػػرر ىػػذا العمػػؿ ،فإنػػو لػػد ذاؽ حػػالوة ىػػذا المػػر ،ومػػف الممرػػف أف يرػػرر ذلػػؾ فػػي
المستقبؿ ،وحاولي أف تالحظي أصدلاءه في ىذا المجاؿ.

ويبدو مف الرسالم أنرـ في بالد اللػرب ،فيػا حبػذا لػو بػرمجتـ للعػودة إلػى بػالد المسػلميف ،للػتخلص مػف م ػؿ ىػذه الماػارؿ ..فػإف

البواف لو حفظا دينيما في تلؾ البالد ،فإف الضحيم ىـ الجيؿ الناائ ،فيـ فػي ميػب الريػاح ..ومػاذا سػيروف جػواب البػويف لػو
ايدا يوـ القيامم جيال مف الحفاد المنحرفيف-بؿ الخارجيف عف الديف -ورليـ مف نسلو وبتقصير منو!.
* كيؼ نحافظ عمى ىذه األمانات؟
س ػؤالي يتممػػؽ بتمػػؾ الممضػػمة (المػػادة) ..فػػي الحقيق ػة أحسػػنتـ فػػي ذكػػر النقػػاط المممي ػة التػػي تسػػاعد أولهػػؾ المبتم ػوف بتمػػؾ
الممضػمة ..لقػد طػرحتـ الحمػوؿ المفترضػة لمػف أراد النجػاة مػف ذلػؾ المسػتنقا مػف البػالغيف ،ولكػف مػاذا عػف أطفالنػا؟ ..ففػػي
الحقيقة أصبحنا نخاؼ عمييـ كثي ار ،بسػبب انتشػار وسػاهؿ الفسػاد ،والتػي حتػى أف حصػف الفػرد منيػا منزلػو ،فيػو ال يطمػهف
بشكؿ نيػاهي ،ألف ىنػاؾ أجػواء يميشػيا أبناؤنػا بميػديف عػف أعيننػا ،وكثيػ ار مػا نػراىـ يحومػوف حػوؿ ذلػؾ المسػتنقا الخطيػر،
والػػذي سػػرعاف مػا ينزلػػؽ فيػػو الكبيػػر فكيػػؼ بالصػػغير! ..وفػي ىػػذه األيػػاـ ال يػػدري الرجػػؿ كيػػؼ يحػػافظ عمػػى ذريتػػو ،مػػف تمػػؾ
المواصؼ اليوجاء ،إذ كمما أوصد بابا ،فتحت عميو أبواب..
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نحف داهما ندعو اهلل عز وجؿ أف يحفظيـ بمينو التي ال تناـ ،وأف يجمميـ في درعو ،وكثي ار ما نستودعيـ أمانػة عنػد سػادتي
وأهمتي عمييـ السبلـ ..ولكف مف باب-اعقميا وتوكؿ -نتمنى أف تزودونا ببمض التوصيات في ذلؾ ،كخطوات أساسية..
وأنػػتـ تمممػػوف أف لكػػؿ حػػادث حديثػػو ،ولكػػؿ سػػبب مسػػبباتو ،حيػػث تتمػػدد األسػػباب لبلنحػراؼ :ف ػالبمض مػػنيـ ينحػػرؼ نتيجػػة
الف ػراغ-كمػػا ذكػػرتـ -ومػػنيـ مػػف بػػاب االكتشػػاؼ ،والػػبمض لسػػد الف ػراغ المػػاطفي المفقػػود مػػف الوالػػديف ،وبيػػر ذالػػؾ ..ممػػا
يستوجب عمى األبويف التمامؿ ما كؿ حالة عمى حسب ما تراه مناسبا ليػا وبحػذر ألف عػبلج مػرض بػدواء بيػر الػداء الػذي
فيو ،د يزيد مف شدة المرض.
فنرجو مف سماحتكـ التمرض لتمؾ المشكمة وأسبابيا وطرؽ المبلج ،وكيػؼ نحػافظ عمػى تمػؾ األمانػات التػي فػي أعنا نػا ،مػف
الو وع في تمؾ البهر الموحشة.

إف مػػا ذرػػرت فػػي تلػػؾ الرسػػالم ،رػػاؼ-إف اػػاء ا﵀ تعػػالى -لمػػف أراد بعػػض ا ليػػات المناسػػبم فػػي ىػػذا المجػػاؿ ..وا اػػؾ أف مػػف
السػػبؿ المػػؤ رة فػػي إنقػػاذىـ مػػف ذلػػؾ الفسػػاد واليػره مػػف الفسػػاد المتعلػػؽ بعػػالـ الل اروػػزل ىػػو ااحتػواء العػػاطفي ليػػـ ،وذلػػؾ بػػإالراليـ
بالحنػاف ،ولرػف ا إلػػى حػد الػداؿ المفسػػد ..فػإف المالحػػظ ىػذه اليػاـ أف البػػويف يباللػاف فػػي بعػض الحػاات فػػي تػأميف الجانػػب
المعااي لألواد ،مف دوف أي إاباع عاطفي ليـ ،وىو العنصر التربوي الىـ ،ولد يػورالف أمػر ذلػؾ إلػى الخادمػم ،وبػذلؾ يناػأ
الواد وىـ ا يتذرروف حتى صورة مف صور الخدمم الماديم ليـ ،لنيـ تربوا على رعايم الخادمات منػذ الصػلر؛ فالماػرلم إذف
في فقد وساوط التأ ير على الواد.

أضؼ إلى أف البويف لد ينتبياف على ىذه المارلم بعد فوات الواف ،فػإف مػف الواجػب م ارعػاة المػر لبػؿ سػنوات المراىقػم ،واا
ف ػإف الولػػد بعػػدىا رالدابػػم الاػػرود ،ا يمرػػف مسػػؾ لجامػػو أبػػدا ،وذلػػؾ لمػػا يرتاػػفو مػػف بعػػض صػػور اللذاوػػذ فػػي عالمػػو الجديػػد،
وخاصم م وجود الالم المفسدة مف أضرابو ،وىـ اللالبيم في مدارستنا اليوـ ،التي باتت تعلـ أوادنػا اػيوا مػف العلػوـ ،ولرػف فػي

مقابػػؿ ترتػػؿ مجموعػم مػػف حملػػم الملرػػات الفاسػػدة فػػي المػػدارس ..ومػػف ىنػػا يتأرػػد ترليػػؼ البػػويف فػػي إ ازلػػم الوسػػاخ التػػي تت ػرارـ
علييـ في رؿ يوـ ،جراء تلؾ المعاارات المفسدة ..والى ا﵀ تعالى الماترى في رؿ ذلؾ!.
* شكوى عمى أب!
سؤالي حوؿ أبي الذي يمكر لي مميشتي ،ويغرس دابر الفشؿ في كياني ،فماذا أفمؿ حياؿ ىذا األمر؟!..

أبارؾ لرـ اليمم في طرح المارلم علينا ،وىػذه عالمػم اإليمػاف والرالبػم فػي الترامػؿ ،فلػو أف العبػاد طرحػوا أمػورىـ علػى إخػوانيـ
المػػؤمنيف ،لفتحػػت علػػييـ أب ػواب مػػف الرحمػػم ،ف ػإف طبيعػػم المبتلػػى أن ػو ا ي ػرل طريػػؽ الص ػواب ،وذلػػؾ لف التاػػويش الػػذي يحرػػـ
وجػػوده ،يجعلػػو ا يفرػػر بمػػا يفػػتب لػػو اللفػػاؿ! ..ومػػف المناسػػب أف نقػػوؿ ىنػػال بػػأنني رعبػػد ا أتحمػػؿ أف أرل أخػػا مػػف إخ ػواني
يسألني ايوا فال أجيبو ،فريؼ بأرحـ الراحميف ،ومف ىو ألرب إلينا مف حبؿ الوريد!..

أدعػػورـ إلػػى بػػر الب ميمػػا بل ػ المػػر ،ف ػإف الفخػػر رػػؿ الفخػػر ىػػو فػػي تحمػػؿ أب ا يرتػػاح إليػػو اإلنسػػاف ،لف ىػػذا ىػػو معنػػى
التقرب إلى ا﵀ تعػالى ..فلػو أف اإلنسػاف لػاـ ببػر والػد يسػتحؽ البػر ،فمػف الممرػف أف يرػوف ذلػؾ ردا للجميػؿ ..بخػالؼ مػا لػو لػـ
يرػف ىنػػاؾ أي موجػب مػػف موجبػات اإلحسػػاف ،بػػؿ رػاف ىنػػاؾ مػا يوجػػب عرػس اإلحسػػاف ،فإنػػو مػف الممرػػف أف ينسػب العبػػد فػػي
ىذه الحالم حررتو إلى ا﵀ تعالى .وا اؾ أف ا﵀ تعالى سػيعوض لرػـ بعػض الخسػاور التػي ولعػتـ فييػا ،مػف جيػم ضػياع العمػر

ببررم ىذا الصبر ،فإف رؿ ذلؾ بعيف ا﵀ تعالى ،وىو المدرؾ لرؿ فوت.

واعلػػـ أخي ػ ار إنػػو ا ينبلػػي إىمػػاؿ ىػػذه الحقيقػػمل أنػػو ا جبػػر وا تفػػويض ولرػػف أمػػر بػػيف الم ػريف ،وا﵀ تعػػالى واف جعػػؿ الج ػوارح

تابعم إلرادة العبد ،إا أنو تعالى لـ يسلب مف نفسو حؽ التدخؿ فػي الجػوانب ،واإللقػاء فػي الػروع ،وت بيتػا للفػؤاد ،وادخػاا للرعػب،
وما اابو ذلؾ مما ورد ذرره في القرآف الرريـ.
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أخبلؽ اجتماعية
 معنى التقيم.
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 التعامؿ م الرفار.
 مارلم العراس.

 زيارة العاصيف مف الرحاـ.
 الارول إلى المؤمف.

 ما ىي العزلم الصحيحم؟
 براءة الذمم مف الحقوؽ.
 خلؼ المواعيد.

 ما ىي المداراة؟
 سب الرفار.
 حرـ اللش في اامتحاف.
 العزلم الصحيحم.

 الخوؼ مف تضيي الحقوؽ.
 ريؼ نعامؿ الرحاـ؟
 تأخرت عف صديقاتي!
 ر رة المزاح.

 الاعور بالنقص أماـ ا خريف.
 ريؼ أروف حيويا؟
 ىؿ ىذا صحيب؟

 الرواح جنود مجندة.
 ريؼ أبتعد عنيـ؟
 مارلتي م الرذب والرذيبم!
 مارلم الظيور ااجتماعي.
 مؤاخاة يوـ اللدير.
 لافاء الليظ!

 خدمم الحجاج.
 اانفعاؿ وطلب اانتقاـ.

 ريؼ نتعامؿ م المنانيف؟

* ممنى التقية
إخواني الكراـ أرجو منكـ إفادتي في اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ :مػا ىػي حقيقػة التقيػة؟ ..وأشػكركـ جزيػؿ الشػكر عمػى جيػودكـ
المبذولة!..
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التقيم ىو نوع مف الموازنم بػيف مصػلحم اإلظيػار والرتمػاف ..فػإذا أحػس المسػلـ أف إظيػار إيمانػو يعػود عليػو بالضػرر البليػ فػي
نفسػػو أو عرضػػو أو مالػػو؛ فإنػػو يجػػوز لػػو أف يػػدف الضػػرر عػػف نفسػػو ،بإظيػػار خػػالؼ مػػا يعتقػػده ..وىػػذا أمػػر طبيعػػي يمارسػػو
الناس في حياتيـ العاديم وباػرؿ تلقػاوي ..فػإف لػانوف التػزاحـ بػيف الىػـ والميػـ لػانوف فطػري ،واف ولػ ااخػتالؼ فػي تاػخيص

الىـ والميـ .ولد ول ذلؾ لعمار في صدر اإلسالـ ،عندما أظير خالؼ اإلسالـ للتخلص مف ار المارريف ،ونزلػت فػي حقػو
ا يم الرريممل ﴿إِاَّ م ْف أُ ْر ِرهَ وَلْلُبوُ م ْ ِ ِ ِ
يم ِ
اف﴾.
ط َمو ٌّف باإل َ
ُ
َ
َ
نعـ ىناؾ بعض المور ا تجوز فييا التقيػم ،رمػا لػو رػاف أصػؿ الػديف فػي خطػر ،وىػو مػا ولػ فػي زمػاف الحسػيف (ع) ،إذ رأل

أف بذؿ نفسو الطاىرة ومف معو مف خيار المم ،أولى مف اندراس اإلسالـ وعودة الجاىليم مف جديد .ورذلؾ إذا أدل المػر إلػى
لتؿ البريء ،فإنو ا يجوز فيو القتؿ عمال بالتقيم.
* التمامؿ ما الكفار
لدي واحدة مف أىمي تحبنا كثي ار ،ولكنيا ىندوسية ،وىي تحب أف نذىب إلى بيتيا ،واذا ذىبنا تقدـ لنػا األكػؿ والشػرب ..فيػؿ
نستطيا أف نذىب إلى منزليا ،ون كؿ مف طماميا؟..
ا مان مف الذىاب إلى منزليا ،والرؿ ممػا لػـ تلمسػو بيػدىا مػ الرطوبػم ،وباػرط عػدـ التػأ ر بانحرافيػا ،بػؿ لػد يحسػف زيارتيػا،

إذا أدل ذلػػؾ يومػػا إلػػى ىػػدايتيا لطريػػؽ الص ػواب ..والمػػنيج العػػاـ فػػي التعامػػؿ م ػ الرفػػار ىػػول عػػدـ التػػأ ر بأبػػاطيليـ ،م ػ تقػػديـ
القدوة الحسنم التي ترالبيـ في الديف.
* مشكمة األعراس
ما رأي سماحتكـ في الحضور إلى بمض حفبلت األعراس ،التي يصاحبيا تشػغيؿ األبػاني؟ ..بمػاذا تنصػح ىػذه المتحيػرة فػي
أمرىا ،ألف ىذه األعراس عادة ما تكوف لؤل رباء ،عمما ب نني ال أعطي أي اىتماـ لمموسيقى والكممات؟..

إف المحػػرـ ىػػو اسػػتماع الالػػاني ،ولػػيس السػػماع ،بمعنػػى عػػدـ اإلصػػلاء واف دخػػؿ الصػػوت ليػ ار فػػي الذف ..ولرػػف تبقػػى وظيفػػم
النيي عػف المنرػر ولػو بإبػداء ااسػتياء ،وعػدـ المسػاىمم فػي تػرويج المنرػر ،وخصوصػا ممػف لػو تػأ ير فػي مجتمعػو ،بحيػث يعػد

فعلو إمضاء للباطؿ وترويجا لو.

وبارؿ عاـ ،فإف حضور العراس في مظاف ارتراب الحراـ في المأرؿ والملبس ،واللواؿ والفعػاؿ ،ورػأف الترػاليؼ مرتفعػم فػي
تلؾ الليلم!.
* زيارة الماصيف مف األرحاـ
لدينا أ ارب نضطر لزيارتيـ ،ربـ أنيػـ ال يقيمػوف الصػبلة ،ويجػاىروف بالممصػية ،كشػرب الخمػر وبيػره؛ ممػا يثيػر اسػتفزازنا
كممتزميف ..وما الحكـ لو اضػطر أخ أف يػزور أخػاه ،وىػو يممػـ أف زوجتػو بيػر محتشػمة فػي لباسػيا؟ ..وىػؿ عميػو مقاطمػة
أخيو إذا كاف ذلؾ يوجب اإلثـ؟..

على المؤمف أف يمتن عف الذىاب إلى البيوت التي يخاى فييا على دينو ،أو يتورط في معصػيم باػرؿ ليػري .واف رػاف وا بػد
مف الصلم ،فيمرف ذلؾ مف خالؿ اللقاء في منزؿ آخر ،أو بااتصاؿ الياتفي ،ليرتفػ عنػواف القطيعػم ،وتتحقػؽ الصػلم فػي أدنػى

درجاتيا ..أو بااتفاؽ لبؿ الزيارة في المنزؿ ،على عدـ ولوع م ؿ ىذه المحرمات.

وبارؿ عاـ ،فإف زيارات الير المؤمنيف-إف راف وا بد منيا -ينبلي أف تروف لصػيرة وبحػذر ،لػوال يقػ اإلنسػاف فػي المحػرـ مػف
القوؿ أو النظر ..وا ينبلي مداىنم الخلؽ في ىذا المجاؿ ،وىـ الذيف ا ُي ْجدونو نفعا في محرمم العدؿ اإلليي الدا.
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* الشكوى إلى المؤمف
ذكرتـ في الخطبة التي أرسمت عمى البريد أف( :مف شكا الحاجة إلى مؤمف فك نما شكا إلى اهلل تمالى ،ومف شػكاىا إلػى كػافر
فك نما شكا اهلل تمالى) فالسؤاؿ ىو :الشكوى إلى المؤمف عمى أحد المػؤمنيف ،حػوؿ مشػكمة حصػمت ممػو؛ أال تمػد ىػذه بيبػة
لو؟..

عندما نقوؿ بأف الارول إلػى المػؤمف اػرول إلػى ا﵀ تعػالى ،فبمعنػى الحػديث الػذي ا يوجػب ح ارمػا فػي الاػريعم ،رراػؼ عيػب
مسػػتور ،فقػػد ولػ ػ الخػػالؼ بػػيف الفقي ػػاء فػػي أف اليبػػم المظل ػػوـ جػػاوزة مطلقػػا ،أو ف ػػي مػػا إذا رػػاف بقص ػػد اانتصػػار ا مطلقػػا..

والبعض يرل على الحوط وجوبا أف ا يترلـ المظلوـ على مف ظلمو في الير ىذه الصورة.

وعليػػو ،ف ػإف مقتضػػى ااحتيػػاط الاػػرعي أف ا يرػػوف المػػؤمف فػػي اػػرواه ،متجػػاو از لحػػد مػػف حػػدود الا ػريعم ..واذا أردت أف تبػػث
ىموم ػػؾ لم ػػؤمف ،فعلي ػػؾ ب ػػذرر م ػػا عن ػػدؾ ،م ػػف دوف تفص ػػيؿ وتس ػػميم؛ ل ػػوال تقػ ػ ف ػػي المح ػػذور الم ػػذرور ..وخاص ػػم أف اإلنس ػػاف
المتحامؿ على اخص ،لديو ااستعداد النفسي لف يترلـ بداعي اانتقاـ ،ا بداعي إرجاع الحؽ إلى نصابو.
* ما ىي المزلة الصحيحة؟
يجب عمى السالؾ أف ال ينكفئ عمى نفسو ،ويجاىد في ساحة الحياة ،وأف ال يترؾ الواجب االجتماعي ..ولكػف أال يجػب عميػو
أف يمرؼ كيؼ يجاىد ،لكي ال يتخبط في عممو ،ويشوه ديف اهلل تمالى بسموكو الخػاطئ؟ ..ألػيس يجػب فػي بدايػة الطريػؽ أف
يخيط شفتيو ،ويمتزؿ عزلة جزهية ،إلى أف يجمؿ اهلل تمالى لو نو ار يمشػي بػػػو فػي النػاس ،خاصػة الطمبػة المنظػور إلػييـ؟..
يدعوف أنيػـ بيػر متػ ثريف..
و د سممت أف كثي ار مف األولياء انمزلوا في بداية الطريؽ ..الكثير مف المشتغميف في المجتماّ ،
ولكف ما ىو الدليؿ عمى ىذه الدعوى؟ ..وال يخفى عميكـ أف (األ نا) يصمب إزالتيا ،وخاصة في بداية الطريؽ.
موض ػػوع العزل ػػم م ػػف المس ػػاوؿ المفص ػػلم ،التػ ػي ولػ ػ فيي ػػا البح ػػث ..ومجم ػػؿ الق ػػوؿ-بع ػػد الخ ػػذ بع ػػيف ااعتب ػػار مجم ػػوع ا ي ػػات

والروايات -أف ىناؾ خطوطا ينبلي مراعاتيا داومال

 -1ضرورة معاارة الناس بالمقدار الالزـ ..فإف ااسترساؿ معيـ يحقؽ حالم اللفلم ،ومف ـ الولوع في زلؿ القوؿ والفعؿ.
 -2أف المطلػوب داومػػا اإلحسػػاس بحالػػم العزلػم الباطنيػػم ..بمعنػػى أنػػو ا يػػرل أنسػػا فػػي الوجػػود إا بػػا﵀ تعػػالى ،لتفاىػػم مػػف سػواه
لياسا إليو ،إضافم إلى فناء رؿ مف في الوجود.

 -3المرالبم الداومم ليعيش العبد حالم التعدديم داوما ..فيعيش م الخلؽ بأبداف أرواحيا معلقم بالمال العلى.
 -4طلبم العلـ يعياوف عزلم نسبيم ،للبعد عف أوطػانيـ وأرحػاميـ ،فمػا بقػي إا بعػض الصػدلاء ،وىػو لػيس فػي مقػاـ العطػاء..
فأيف المارلم للعيش في حالم نسبيم مف العزلم الطبيعيم؟.

 -5ينبلي مراعاة مف يحتاجوف إلى أنس اإلنساف بالضرورة ،رالىؿ والولد ،واا راف التقصير في حقيـ مدعاة للضب الرب.
فتبيف مف المجموعل أنو ليس عندنا ما يسمى بالعزلم البدنيم ،فإننا نتعامؿ م الخلؽ اونا أـ أبينا ،فالمطلوب ىػو العزلػم الروحيػم
التػي تجتمػ مػ لمػم ااناػلاؿ مػ الخلػػؽ ..والػدليؿ علػى رػؿ مػؿ للنػاه ،ىػو سػػلوؾ أىػؿ البيػت (ع) ،الػذيف رػانوا فػي النػاس ولػػـ
يرونوا معيـ.

* براءة الذمة مف الحقوؽ
إننا د نندـ ونستغفر اهلل جؿ وعبل -وال وفمبل -ونصر عمى عدـ الرجوع إلى الذنب الرذيؿ ،إال أف ىناؾ مف الػذنوب المتممقػة
باآلخريف مثؿ :االستيبلء عمى أمواؿ بمض الناس-سػواء جيػبل أو تقصػي ار أو بفمػة -وممػا ال يسػتطيا ىػذا المػذنب أف يميػد
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ىػذه األمػواؿ إلػػى أصػػحابيا ،لضػػيؽ ذات اليػػد ..فمػػا ىػػو الحػػؿ ،وكيػػؼ الممػػؿ ،واألجػػؿ محتػػوـ ،والنػػدـ جمػػرة سػػرىا فػػي القمػػب
مكتوـ؟!..

أبارؾ لرـ ىذه الحالم مف اإلنابم إلى ا﵀ تعالى ،فإف اإلحساس بالتقصػير بػيف يػدي المػولى أوؿ الخطػوات للسػير إليػو لػدما .وأمػا
مسػػألم الم ػواؿ ،فيػػي علػػى لسػػميفل أم ػواؿ تالفػػم تعلػػـ أصػػحابيا ،فػػال بػػد مػػف اإلرجػػاع إلػػييـ أو إلػػى ور ػػتيـ-ولػػو مػػف دوف ذرػػر

الػػداف  -حفاظػػا علػػى مػػاء الوجػػو ..وأم ػواؿ أتلفناىػػا وا نعلػػـ أصػػحابيا (وىػػي تسػػمى مجيولػػم المالػػؾ) فتسػػلـ للمرج ػ الفقيػػو ،أو
تصرؼ بإذنو.
* خمؼ المواعيد
أنا كثير التخمؼ عف المواعيد ما األصد اء ،وأرجو منكـ تزويدي ببمض األوامر والنصاهح ،وماذا أفمػؿ مميػـ ،وكيػؼ أعتػذر
منيـ؟..

ا اػػؾ أف خلػػؼ الوعػػد مػػف الصػػفات القبيحػػم واف لػػـ تصػػؿ إلػػى حػػد الحرمػػم ،والػػبعض يػػرل أنػػو م ػ البنػػاء علػػى التخلػػؼ ىنالػػؾ
اػػبيم الرػػذب المتعمػػد ،أضػػؼ إلػػى اػػبيم إيػػذاء ا خ ػريف وتضػػيي أعمػػارىـ ..ومػػف ىنػػا رػػاف ااعتػػذار ازمػػا ،لػػوال تحاسػػب يػػوـ
القيامػم علػػى ىػػدر عمػػر مػػف لػػو وزنػػو ولػػدره عنػػد ا﵀ تعػالى ..وحػػاوؿ أف تسػػتذرر حالتػػؾ النفسػػيم عنػػد تخلػػؼ ا خػريف لمواعيػػدىـ

معػػؾ ،فػػال تحػػب إلخوانػػؾ مػػا ا تحبػػو لنفسػػؾ ..خػػذ علػػى نفسػػؾ عيػػدا بػأف ا تبػػرـ موعػػدا مػ الاػػؾ فػػي القػػدرة علػػى الوفػػاء ،بػػؿ
اجعلو معلقا على القدرة وااستطاعم.
* ما ىي المداراة؟
اؿ الرسوؿ األعظػـ (ص)( :رأس المقػؿ بمػد اإليمػاف مػداراة النػاس) ..ويتضػح مػف ىػذا الحػديث الشػريؼ يمػة ىػذا المفيػوـ
اإلسبلمي وعظمتو ،ولكف لكي نطبقيا يجب أف نمرفيا ..فما ىي المداراة ،وما ىي حدودىا؟..

المػداراة تعنػي التلاضػػي عػف السػلبيات ،إف لػػـ يجػد اإلنسػاف سػػبيال إلػى رفعيػا ..فػػإف الواجػب الولػي للمػػؤمف ىػو محاربػم الباطػػؿ

أينما وريفما وجد ..ولرف عند اليأس عػف الوصػوؿ إلػى مػا ىػو المطلػوب ،عليػو أف يرضػى بمػا ىػو الموجػود ،ولػد روي أنػول (إذا
لـ يرف ما تريد ،فأرد ما يروف).

وا ينبلي أف ننسى أف المداراة إنما تروف في السلوؾ الخارجي ،وا يعني ذلؾ أبدا اإلنرار القلبي ،فالمداراة إنمػا ىػي بػالجوارح ا
بػػالقلوب ،م ليػػا م ػػؿ التقيػػم ،ولػػد لػػاؿ العلمػػاء أنػػو ا معنػػى للتقيػػم القلبيػػم ،وذلػػؾ لعػػدـ اطػػالع العػػداء علػػى مػػا فػػي القلػػب ،ليجػػب
تقيتيـ أو مداراتيـ.
* سب الكفار
ما ىو حكـ سب الكفار بصفة عامو؟..
لػػيس مػػف أسػػلوب المتاػػرعم السػػب لي رػػاف ،وانمػػا ىنالػػؾ أسػػلوباف للتعليػػؽ علػػى أفعػػاؿ المنح ػرفيفل أسػػلوب اللعػػف الػػذي اتبعػػو

الق ػرآف ،إذ لعػػف الظػػالميف فػػي أر ػػر مػػف مناسػػبم ..وأسػػلوب بيػػاف العيػػوب والخطػػاء التػػي يرتربيػػا ذلػػؾ الطػػرؼ ،ليوجػػب ب ػراءة
المستم مف ألواؿ الرافر وأفعالو؛ وىذا أبل في التنفير مف السب!.
* حكـ الغش في االمتحاف
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المشكمة ىي أنني أود أف أنصح صديقاتي باالبتمػاد عػف الغػش بحجػة مسػاعدة الطالبػة فػي حػؿ االختبػار ،إال أنيػف ال يمبػ ف
لي ،بؿ يرفضف ولي بحجة أنيف يساعدف الطالبات األخريات ..و د رأت مسالة في مو ػا السػراج عػف تحػريـ الغػش ..فيػبل
ساعدتموني في إ ناع صديقاتي باالعتماد عمى االجتياد والمذاكرة ،بدال مف الغش؟..

علماؤنػا ا يجػوزوف اللػش ،لمػا فػي ذلػػؾ مػف اإلخػالؿ بالنظػاـ العػاـ ..ولػو أعطيػػت الاػيادات والػدرجات علػى أسػاس ذلػؾ ،فإنػػو

سيسلب الو وؽ بقوؿ أىؿ الخبرة ،في دعواىـ التخصص والرفاءة.

ولػػيعلـ أف معظػػـ النػػار مػػف مستصػػلر الاػػرر ،فالػػذي يتعػػود الخدعػػم واللػػش فػػي مجػػاؿ مػػف المجػػاات ،فإنػػو سػػيتعدل إلػػى بػػالي

المجاات! ..فما المان أف يلش يوما ما زوجتػو أو زوجيػا؟! ..أضػؼ إلػى أف المػؤمف بطبيعتػو يتحػرز عػف بعػض المػور التػي
ا تناسػب ولػػاره وحسػػف سػمتو ،إذ وصػػؼ السػػجاد (ع) مػف رمػػؿ إسػػالمو بأنػول (صػػدؽ لسػػانو مػ النػػاس ،واسػػتحى مػف رػػؿ لبػػيب

عند ا﵀ تعالى وعند الناس).
* المزلة الصحيحة

ىؿ االنمزاؿ عف الناس لفترة ممينة أمر حسف؟..
ليست ىناؾ لاعدة عامم في روف العزلم أمر حسف أـ ا ،فالحؽ ىو القوؿ أف العزلم نافعم في حالتيفل

الحالم الولىل إذا رأل أف اختالطو بالناس ،يوجب لو الوىف في دينو ،وانتقاؿ سلبيات ا خريف إليو.
والحالم ال انيمل أف تروف العزلم لتقويم عاللتو بربو ،والتلذذ في الحديث معو.

ومف الممرف أف ينعزؿ اإلنساف يوميا في صالة ليلو ،بدا مف التقولػ وتػرؾ التعامػؿ مػ المجتمػ  ..ويمرػف أيضػا ااسػتفادة مػف
السفرات النافعم في العزلم عف الناس ،ليعطي لنفسو جوا روحيا وفرريا متميزا ،بدا مػف االتيػاء بالمنػاظر الطبيعيػم ،وااسػتمتاع

المجرد فحسب.

فملخػػص القػػوؿل أف العزلػػم الصػػحيحم أف ترػػوف فػػي النػػاس ،وا ترػوف معيػػـ فػػي للػػوىـ وليػػوىـ ..وا ينبلػػي أف ترػػوف الرالبػػم فػػي

العزلم مف دواعي ترؾ الواجبات مفل المر بالمعروؼ والنيى عف المنرر ،وصلم الرحاـ ،وارااد الجاىليف.
* الخوؼ مف تضييا الحقوؽ
تنتابني بيف فترة وأخرى حالة القمؽ ،لما د يكوف في ذمتي مػف مظػالـ المبػاد ،سػواء بالنسػبة :لمنػاس ،أو األوالد ،أو الػزوج،
أو الخادمة ..فما ىي الحدود الشرعية في ىذا المجاؿ ،سواء في الوعود أو األمواؿ؟..

أحػس مػف خػالؿ الرسػالم أف ىنػاؾ مػزيج مػف الخػوؼ والقلػؽ ،وىػذه حالػم مقدسػم باػرطيا! ..فعليػؾ باارتيػاح التػاـ أف رػؿ اػيء
لابػػؿ للتػػدارؾ فػػي الػػدنيا ،ف ػإف العمػػاؿ إنمػػا تللػػؽ ملفاتيػػا عنػػد خػػروج الػػروح ..ومػػف ىنػػا يػػأتي دور الفقػػو إل ارحػػم العبػػد فػػي الػػدنيا

بدرىـ أو رلمم ،لبؿ أف يطوؿ حسابو يوـ القيامم.

فألوؿ مستعينا با﵀ تعػالىل إنػو ا يحػرـ مخالفػم الوعػد فقييػا ،إا إذا رػاف اإلنسػاف بانيػا علػى مخالفػم الوعػد عنػدما يعطػي الوعػد،
فيرػػوف مصػػدالا للرػػذب ،إذ يعػػد مػػا يعلػػـ بعػػدـ وفاوػػو لػػو .وأمػػا بالنسػػبم لألمػواؿ ،فػإف علػػى المػػؤمف أف يحصػػي القػػدر المتػػيقف مػػف
رفػػارات العيػػود والنػػذور التػػي خالفيػػا ،لػػوال يعػػد بػػذلؾ متياونػػا فػػي ىػػذا المػػر ..ومػػف الػػالزـ إف يوصػػى برػػؿ ذلػػؾ ،وبمػػا عليػػو مػػف

الصلوات والصياـ ،لوال يحاسب يوـ القيامم ،إذا فاجأه الموت الذي ا بد منػو .وأمػا المعاصػي التػي بػيف اإلنسػاف وخالقػو ،فيرفػي

فييا التوبم النصوحم ،المرربم مف الندـ على ما مضى ،م العزـ على عدـ العود.
وأما العباد ،فيـ بيف ألساـ ال مل
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القسـ ااوؿل الذيف ليـ علػى العبػد حقػوؽ معنويػم ،رالليبػم والبيتػاف ومػا اػابو ذلػؾ ..وىػذا عالجػو ااسػتحالؿ إف أمرػف ،أمػا إف
لػػـ يمرػػف لػ ػ ل مػػوت ،أو اليػػاب ،أو خاػػيم أذيػػم ،فيرتفػػي بااسػػتلفار ليػػـ ،ودف ػ الصػػدلم عػػنيـ ،وا﵀ تعػػالى يرض ػي يػػوـ القيامػػم
الخصوـ بما يااء رما في الروايات.

والقسـ ال انيل الذيف ليـ حقوؽ ماليػم ،ولرنػو ا يمرنػو الوصػوؿ إلػى أصػحابيا ..فينػا يرتفػي أيضػا بااسػتلفار ،ودفػ المػاؿ إلػى

الفقيو بعنواف رد المظالـ.

والقسػػـ ال الػػثل الػػذيف ليػػـ حقػػوؽ ماليػػم ،وبإمرػػاف العبػػد دف ػ الحقػػوؽ ليػػـ ..ففػػي ىػػذه الحالػػم ينبلػػي إيصػػاؿ الم ػواؿ إلػػييـ ،أو

استمياليـ في الدف .

وأما الطفاؿ فينبلي اامتناع عف ضربيـ بال لصد التأديب ،وم القصػد ي ارعػى الفتػول القاولػمل (ا يجػوز إا بػإذف الب ،وذلػؾ
للتأديػػب ،ا لالنتقػػاـ ،وعلػػى فػػرض عػػدـ طريػػؽ آخػػر للتأديػػب ..والحػػوط أف ا يتجػػاوز الضػػرب ػػالث ض ػربات ،وأف ا يرػػوف
موجبا لالحمرار أو ااسوداد ،وأف ا يروف الولد باللا).
ورػػذلؾ المػػر فػػي الػػزوج ،فينبلػػي ااسػػتحالؿ بػػيف فتػرة وأخػػرل ،مػ إيقػػاؼ رػػؿ صػػور الظلػػـ لػػو ..ورػػذلؾ المػػر فػػي التعامػػؿ مػ

الخػػدـ ،فػػإنيـ بحسػػب الفقػػو عبػػاد مسػػتأجروف ،ا رالعبيػػد واإلمػػاء ،فػػال يطػػالبوف بمػػا لػػـ يتفػػؽ عليػػو فػػي العقػػد ..ومػػف ىنػػا لػػزـ
ااستحالؿ منيـ أيضا ،واا فإف ظلـ مف ا يجد لو ناص ار إا ا﵀ تعالى ،مف صور التعجيؿ بالعقوبم!.
* كيؼ نمامؿ األرحاـ؟
مػػا ىػػي صػػيغة التمامػػؿ الشػػرعي الصػػحيح مػػا األرحػػاـ ،وخاصػػة أف الػػبمض مػػنيـ ليس ػوا فػػي مسػػتوى المماشػػرة؟ ..وتت كػػد
المشكمة عندما يكونوف لصيقيف كالوالديف!..

بالنسبم لألرحاـ فألوؿل إنؾ إذا لـ تعتبري لاطعم للػرحـ ،فػال إ ػـ عليػؾ ،وبإمرػاف اإلنسػاف أف يرفػ العتػب عػف نفسػو ىػذه اليػاـ،
بااتصاؿ الياتفي بيـ ،إا إذا راف ااتصاؿ ا يفي بحقيـ رالحاات المرضيم ،أو المناسبات الميمم التي تستدعي الحضور.
إف مػػف الميػػـ أف نعلػػـ أف الاػػارع اىػػتـ بػػأمر الػػرحـ إلػػى حػػد ملفػػت حقػػا ،بحيػػث يسػػتحؽ أف يوسػػوس العبػػد فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ ..وا
ياترط في صلتيـ-رما تعلميف -المستول اإليماني المتميػز للػرحـ ،فػإف ذلػؾ حػؽ إضػافي يوجػب الت ازمػات وحقػوؽ أخػرل ،لػد ا
تقؿ عف حقوؽ الرحـ مف بعض الجيات بؿ تزيد ،مف لبيؿ المحبم المرنونم الخالصم ﵀ تعالى.

وأما الوالداف فال ينبلي إيذاؤىما ولو باطر رلمم ،فإف تصرفات الولد لو رانت موجبم لتأذي مف ىما مافقاف علػى ولػدىما ،فػإف
فػػي ذلػػؾ اإل ػػـ السػػالب للر يػػر مػػف التوفيقػػات ،واف بػػذؿ العبػػد فػػي المجاىػػدة مػػا بػػذؿ ..فيرف ػي فػػي حقيمػػا أف ا﵀ تعػػالى جعليمػػا
المجرل الظاىري لخلقم اإلنساف ،وىو حؽ عظيـ لو التفت إليو العبد!.
* ت خرت عف صديقاتي!
كنت ضمف مجموعة ،وكاف لنا دور فػي المبل ػات االجتماعيػة ،وكنػا نطػور أنفسػنا مػف خػبلؿ دورات تمميميػة ،وابتمػدت عػنيـ
لظروؼ خاصة ،ولكف مجموعتي تطورت كثي ار فػي بيػابي ..ف نػا اآلف أستشػمر أننػي صػرت أ ػؿ مػنيـ فػي المسػتوى الروحػي
والفكري؛ مما جممني ال أربب في مماشرتيـ ..فما ىو التمميؽ؟..

بالنسبم للصديقات وتقدميف العلمي والروحي ،فيرجى عدـ المسارعم في الحرـ ،فػإف مقػاييس التفاضػؿ ا يعلميػا إا ا﵀ تعػالى..
فرـ مف الذيف نعتقد فػييـ أنيػـ مػف أىػؿ السػير والسػلوؾ والت قيػؼ واليرىػا مػف العنػاويف الر يػرة ،وىػـ بعيػدوف عػف اإلخػالص ..إذ

إف اإلخػػالص فػػي العمػػؿ فػػي الايػػم الصػػعوبم ،وخاصػػم فػػي العمػػاؿ ااجتماعيػػم ،لوجػػود دواعػػي المنافسػػم ،واليرىػػا مػػف الاػواوب
المعروفم عند أىليا.
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فعلػػيرـ بػػأداء الترليػػؼ ،والمرالبػػم الدليقػػم ،ومالحظػػم الترليػػؼ فػػي رػػؿ مرحلػػم ،ومػػا عليػػؾ عمػػا وصػػؿ إليػػو ا خػػروف ..فػإف مرالبػػم
مستويات الخلؽ المعنويم ،مف موجبات اانالاؿ ،بؿ الحسد في بعض الحاات.

وعلػػى فػػرض وجػػود فضػػؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،لمػػاذا ا تس ػألي ا﵀ تعػػالى مػػف فضػػلو ،ألػػيس ىػػو أرػػرـ الرػػرميف حتػػى فػػي اليبػػات

المعنويم والعلميم؟ ..أليمرـ ا﵀ تعالى الطريؽ ،وجنبرـ آفاتو.
* كثرة المزاح
أرجو أف ترشدوني لممؿ ما ،يزيؿ عنػي ىػذه المشػكمة ،وىػي :كثػرة الضػحؾ ،وعػدـ الجديػة فػي أبمػب األو ػات ،والكػبلـ الزاهػد
نوعا ما ..ماذا أفمؿ ما عممي ب نو وردت أحاديث كثيرة في ىذا الباب ،ولكني ال أحس بالتزاـ في داخمي؟..

ا بػػد مػػف التوسػػط فيمػػا ذرػػرت؛ ف ػإف اليػػذر والم ػزاح الر يػػر ،يميتػػاف القلػػب ،ويحرمػػاف الػػرزؽ ..حػػاوؿ أف تتػػذرر نيايػػم بنػػي آدـ
وعقبات الموت ،عندما تػرل نفسػؾ مسترسػال ر يػ ار فػي ىػذا المجػاؿ؛ فػإف ا﵀ تعػالى ا يحػب أف يػرل عبػده وىػو معػدود فػي زمػرة

البطػػاليف اللػػافليف ..وحػػاوؿ فػػي م ػوارد الم ػزاح أف ترػػوف ذا ىػػدؼ ،رإدخػػاؿ سػػرور علػػى للػػب ح ػزيف ،ا أف يرػػوف ذلػػؾ بمقتضػػى
الطبػ الباػرل الػذي يميػػؿ إلػى حالػم ااسػػترخاء والسػرور واف لػـ يرػػف ىنػاؾ مػا يوجػػب ذلػؾ ..واعلػـ أف اإلنسػػاف ر يػر المػزاح لػػد
يفقػػد ىيبتػػو ااجتماعيػػم ،ممػػا يسػػلب تػػأ يره فػػي النفػػوس حتػػى ولػػو أراد الجديػػم فػػي القػػوؿ ،وىػػذه خسػػارة عظيمػػم رمػػا ىػػو معلػػوـ..
ِِ ِ
وتذرر أخي ار لولو تعالىل ﴿ ُل ْؿ بِفَ ْ َّ ِ
وف﴾.
ض ِؿ اللو َوبِ َر ْح َمتو فَبِ َذل َؾ َفْلَي ْف َر ُحوْا ُى َو َخْيٌر ِّم َّما َي ْج َم ُع َ
* الشمور بالنقص أماـ اآلخريف
سؤالي ىو حوؿ شموري بالنقص حينمػا أجمػس مػا اآلخػريف ،فػ حس بػ ف كبلمػي ممػؿ ،وبػذلؾ أفقػد الثقػة بنفسػي ..فمػا ىػو
الحؿ في نظركـ ،لمقضاء عمى ىذا الشمور؟..

ا بػد مػف تربيػم الػذات روحيػػا ،ودعميػا فرريػا ،فػإف الػذي يعػػيش حالػم الفػراغ البػاطني مػف الطبيعػػي أف يحتقػر نفسػو ..فلػيرف ىػػذا

الاػػعور ،دافعػػا لرػػـ للسػػير لػػدما فػػي امػػتالؾ اخصػػيم ،تجمػ بػػيف ألػواف عديػػدة مػػف صػػور الترامػػؿ العلمػػي والعملػػي ..فػػإف الػػذي
يعاار الناس ويتحدث معيػـ ،فػال بػد أف ترػوف لػو حصػيلم وافيػم مػف الرصػيد ،الػذي يجعػؿ ا خػريف يلتفتػوف إلػى مػا لديػو ..ومػف
ىنا راف الجاىؿ سري اانرااؼ في جيلو ،إذا راف في مجلس وأراد أف يروف مف الناطقيف.

وعليو ،فقبؿ الوصوؿ إلى ىذه المرحلم ،فلير ر اإلنساف مف الصمت إا إذا وجد في الرالـ نفعا ،يعود إلى نفسو أو إلى اليره.
* كيؼ أكوف حيويا؟
أنػػا-والحمػػد هلل تمػػالى -شػػخص متفػػوؽ فػػي دراسػػتي ومتػػديف-وهلل تمػػالى الشػػكر -ولكػػف زمبلهػػي وأصػػد اهي يبلحظػػوف عمػػي
الصمت واليدوء الزاهديف عف حدىما ..فكيؼ يمكنني أف أكوف شخصا حيويا متفاعبل؟..

إف اليػػدوء والصػػمت ا ينػػافي الحيويػػم ،إذ مػػف المعػػروؼ مػػف خػػالؿ الت ػراث الرواوػػي عنػػدنا أف اإلنسػػاف الصػػموت يلقػػف الحرمػػم
تلقينػػا ،وذلػػؾ لف مػػف موجبػػات لسػػاوة القلػػب ىػػي حالػػم الخػػوض فػػي مػػا ا يعنػػي اإلنسػػاف ..ومػ السػػؼ ،فػػإف حياتنػػا ىػػذه اليػػاـ
مليوم بيذه الموجبات ،سدا للفراغ الذي يعياو أاللب الخلؽ ىذه الياـ.

وعليو ،فإف الحيويم المطلوبم ىي ما رانت في الداورة المحببم إلى المولى جؿ اسػمو ..فلػيس رػؿ ناػاط ممػا يقػرب العبػد إلػى ا﵀
تعالى ،وليس رؿ ىدوء يبعده عنو؛ بؿ ا بد مف دراسم رؿ واحد مف ىذه المور دراسم والعيم موضوعيم.
سػؿ رب العػػالميف أف يجعػؿ محبتػػؾ فػي للػػوب ا خػريف ،فعندوػػذ سػتدخؿ علػػييـ النػس بمجػػرد وجػودؾ معيػػـ ،مػف دوف أف تجيػػد
نفسؾ ر ي ار مف الترلؼ والتصن في ىذا المجاؿ.
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* ىؿ ىذا صحيح؟
ما ىي مواصفات المارؼ الواصؿ إلى اهلل سبحانو وتمالى؟ ..فيناؾ مجموعة مػف طػبلب الممػوـ اإلسػبلمية يقولػوف إف دروس
األخػػبلؽ واجبػػة عمػػى الطمبػػة ،فم ػا رأيكػػـ فػػي ىػػذا األمػػر؟ ..ومػػا رأيػػؾ فػػي مػػف يػ ّػدعي أنػػو عػػارؼ ،ويقػػوؿ ابتمػػدوا عػػف األمػػر
بالممروؼ والنيي عف المنكر ،وابتمدوا عف الناس واتركوىـ وال تخالطوىـ؟..
درس العرفاف-بمعنى معرفم المولى ومػا يريػد منػا -مطلػوب فػي رػؿ مرحلػم مػف الم ارحػؿ ،ولرػف باػرط رػوف المعلومػات متناسػبم
م طبيعم تلؾ المرحلم ..إذ إف اإلر ار مف الوصايا مف دوف تدرج ومناسبم لنفسيم السػالؾ إلػى ا﵀ تعػالى ،لػد يسػبب اانتراسػم،
رمػػا رأينػػاه فػػيمف ا يرفقػػوف بأنفسػػيـ .علػػيرـ برتػػاب (الطريػػؽ إلػػى ا﵀ تعػػالى) وىػػو موجػػود فػػي المولػ  ..واذا رنػػت أو علػػى صػػلم

بحوزة مف الحوزات ،فإنو يمرننا إرساؿ الرتاب لؾ مطبوعا.

وأما الذي يػدعو إلػى تػرؾ المخالطػم المسػتلزـ لتػرؾ واجػب النيػي عػف المنرػر ،فيػو ماػتبو فػي لولػو ،لف تػرؾ الواجػب لػيس فيػو

عػذر أبػدا .نعػـ ا بػد مػػف تػرؾ مخالطػم اللػافليف عػػف ذرػر ا﵀ تعػالى ،فػإف التواجػػد معيػـ يبعػد العبػد عػػف ربػو ،فضػال عػف التػػأ ر
َّ ِ ِ
ِّ
يف﴾.
بسيرتيـل ﴿فَالَ تَ ْق ُع ْد َب ْع َد الذ ْر َرل َم َ اْلقَ ْوِـ الظالم َ
* األرواح جنود مجندة
المبلحظ أننا نواجو البمض وك ننا نمرفيـ في مرحمة سابقة ،بحيث ن نس بيـ في أوؿ لقػاء ،و ػد يتفػؽ المكػس ،بػ ف نسػتثقؿ
الشخص مف أوؿ مواجية ..فما ىو تفسير ىذه الحالة؟ ..ىؿ نحف د حيينا حياة سابقو بؿ ىذه الحياة؟..
الذي يدعـ فررترـ ىو الحديث الوارد عف علي (ع)ل (يػا بنػي! ..إف القلػوب جنػود مجنػدة ،تػتالحظ بػالمودة وتتنػاجى بيػا ،ورػذلؾ

ىػػي فػػي الػػبلض ،فػػإذا أحببػػتـ الرجػػؿ مػػف اليػػر خيػػر َسػػبؽ منػػو إلػػيرـ فػػارجوه ،واذا أبلضػػتـ الرجػػؿ مػػف اليػػر سػػوء سػػبؽ منػػو إلػػيرـ
فاحذروه).
وىذه حقيقم أف ىناؾ انسجاـ بيف بعض الرواح ،رالـ لصر االتقاء بيف الطرفيف .وا اػؾ أف لطافػم الطبػ  ،ولػيف العريرػم ،مػف
موجبػػات انجػػذاب ا خ ػريف نحػػو اإلنسػػاف ..إضػػافم إلػػى ذلػػؾ ،الػػود الػػذي يجعلػػو الػػرحمف ،فػػي للػػوب المػػؤمنيف ،ولقلػػوبيـ ..وىػػذا

مجرب بالوجداف ،فإف ا﵀ تعالى الذي جعؿ الجاذبيم في الرض وفي الملناطيس ،جعػؿ م ػؿ ذلػؾ فػي القلػوب المرتبطػم بػو ..إذ

أف القلب عرش الرحمف ،وما راف عراو ارتسب بعض خصوصياتو ،ولو بالمستول الذي تحتملو النفس الباريم.
ولرف في جانب العرس ،أي است قاؿ اللير ،ا بد مػف ااحتيػاط فػي عػدـ الحرػـ علػى الاػخاص بمجػرد ذلػؾ ،واف رػاف ا مػان
مف الحذر القلبي.
* كيؼ أبتمد عنيـ؟
لقد رأنا مف مو مكـ أنو يجب عمينا أف نبتمد عف األصد اء الذيف يبمدوننا عػف اهلل تمػالى ،ويقربوننػا مػف حػب الػدنيا ..ولكػف
ما السبيؿ إلى االبتماد عنيـ ،وىـ لف يرضوا أف نتخمى عنيـ؟ ..فما ىي الطريقة السميمة لبلبتماد عنيـ؟..

ليس ىذا مف المنطؽ أف ا نبتعد عف أصدلاء السوء ،لنيـ ا يرضوف بػذلؾ! ..ومػف الطبيعػي أف الفاسػد يريػد أف يضػـ صػالحا

إلػػى فسػػاده ،لػػوال يرػػوف وحيػػدا فػػي ذلػػؾ ..أضػػؼ إلػػى أنػػو لػػد يػريب ضػػميره الػػذي يؤنبػػو ،عنػػدما يػػرل مؤمنػػا ينحػػرؼ عػػف الطريػػؽ،
وينضـ إلى باطلو ..وخاصم إذا رأل أف المقبليف على الفساد يارلوف الالبيػم المجتمػ  ..ومػف ىنػا نػرل أف بعػض الػذيف يعياػوف
في بالد اللرب مف المسلميف ا يعياوف حقيقم المنرر ،لر رة ما اعتادوا مف مااىدة الحراـ في رؿ مراف.
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وعليو ،فإف مارلترـ تحؿ بقرار حاسـ ،يتم ؿ فيل لط الصلم برؿ مف ا يذرررـ با﵀ رؤيتو ،وا يزيدرـ فػي علمرػـ منطقػو ،وا
ِ َّ
َّ ِ
ٍِ
ضيُ ْـ لَِب ْع ٍ
يف﴾.
تفيدرـ على اللؿ لدنيارـ صحبتو ..وتذرر أخي ار لولو تعالىل ﴿الَخال ُء َي ْو َموذ َب ْع ُ
ض َع ُد ٌّو إِا اْل ُمتَّق َ
* مشكمتي ما الكذب والكذيبة!
إف سميي مستمر لتصفية الباطف ،كما ورد في الحديث( :مف أخمص هلل تمالى أربميف صباحا ،جرت ينػابيا الحكمػة مػف مبػو
عمى لسانو) ..ولكف مشكمتي أني داهما أ ا في صفة سيهة جػدا ،وىػي الكػذب أو الكذيبػة؛ وذلػؾ إمػا :لمػدفاع عػف نفسػي فػي
مو ؼ مميف ،أو في األسػهمة التػي تتطمػب سػرعة البدييػة ..أحػس أف الشػيطاف يقػؼ وراء لسػاني ،وبمػدىا أنػدـ عمػى كبلمػي
المخالؼ لما جرى فػي الوا ػا ..فمػا السػبيؿ لمػتخمص مػف ىػذه اآلفػة؟ ..موالنػا أنػا بانتظػار ردكػـ الكػريـ ،مػا أممػي بإعطػاهي
المبلج الشافي آجركـ اهلل تمالى!..

اإلخالص ﵀ تعالى الذي يوجب انفتاح أبواب الحرمم ،ليست بالقضيم البسيطم ،فإف المر يحتاج إلػى العمػؿ بمقتضػى ذلػؾ فػي
جمي الاؤوف وفي رؿ الولات ،ليتحقؽ الارط المذرور فػي ىػذا الحػديث الاػريؼ ..ومػف المعلػوـ أف ىػذه المرحلػم ترػوف احقػم
لمرحلم ترؾ الذنوب ،فالذي ا يزاؿ ياترى مف تورطو في الذنوب ،ريؼ يمرنو ادعاء اإلخالص ﵀ تعالى؟!..

وأما موضوع الرذب ،فمف الواضحات أف النفس التي تميؿ إلى ىذه الصفم-التي تمجيا النفس اإلنسانيم ولو لـ ترػف مؤمنػم-مػف

النف ػػوس الت ػػي تحم ػػؿ ف ػػي طياتي ػػا خب ػػا ،ا يجعلي ػػا تس ػػتحؽ النظػ ػرة اإلليي ػػم ،الت ػػي ا الن ػػى عني ػػا ف ػػي الس ػػير إليػػو؛ فريػػؼ يتولػ ػ
المبلوض لربا عند مف يبلضو؟!.

* مشكمة الظيور االجتماعي
أحيانا يكوف مف الصػمب استحضػار نيػة القربػة فػي األمػور الحياتيػة :كتحضػير بػرامه لمجمػس ممػيف ،أو أناشػيد ،أو مشػاىد
ومػػا شػػابو ذلػػؾ ..والشػػغؿ الشػػابؿ اآلف ىػػو :الخػػوؼ مػػف أف تضػػيا ىػػذه الجيػػود سػػدى! ..فيػػؿ يمكػػف االعتمػػاد عمػػى النيػػة
االرتكازية لمقربة ،دوف أف تكوف حاضرة في المو ؼ؟ ..كنت أعتقد جازمة أف جموس المرأة فػي البيػت ،ىػو كمػا يقػوؿ اإلمػاـ
ػور اسػػتوجبت بمػػض الظيػػور االجتمػػاعي،
(ع)( :أرخػػى لباليػػا) وعمػػى ىػػذا كانػػت سػػيرتي ،ولكػػف فػػي الفتػػرة األخيػػرة حػػدثت أمػ ا
واكتفيت منو بالقميؿ ،ولكف حتى ىذا القميؿ مرىؽ إلى درجة بميدة ..فما ىي النصيحة؟..

النيم اارترازيم إف رانت ملروسم في النفس ،فيي رافيم ،ولرف إذا لـ يتفحص اإلنسػاف باطنػو باػرؿ رتيػب ،فمػف الممرػف تخلػؿ
بعض النوايا الير اإللييم ..وعليو ،فإف تعويد النفس على النيم التفصيليم لبػؿ رػؿ عمػؿ ،ممػا يضػمف سػالمم النيػم ،وترريػز تلػؾ
النيم اارترازيم.
واعلمػي أف الظيػػور ااجتمػػاعي ،واف رػػاف مطلوبػػا فػػي بعػػض الحػػاات ،رخدمػػم الػػديف فيمػػا لػػو رػػاف الترليػػؼ متوجيػػا لصػػاحبو..
ولرف ليرف الحذر التاـ ،لعػدـ الولػوع فػي اللفلػم التػي تسػلب اإلنسػاف االتفػات لمػا حولػو ،ولمػف حولػو ..فإننػا احظنػا أف الػبعض

يحترؼ خدمم الديف ،ورأنيا حرفم مف الحرؼ ،وليس لو مػان
َِّ
ض َّؿ َس ْعُييُ ْـ ِفي اْل َحَي ِاة
يف َ
أا ينطبؽ على ىؤاء مقولمل ﴿الذ َ

مػف أف يرترػب مػا نيػى عنػو صػاحب الػديف لتػرويج ذلػؾ الػديف!..
ِ
ُّ
صْن ًعا﴾ ؟!.
وف أََّنيُ ْـ ُي ْحسُن َ
الدْنَيا َو ُى ْـ َي ْح َسُب َ
وف ُ

* مؤاخاة يوـ الغدير
في يوـ الغػدير يسػتحب أف نتصػافح مػا اإلخػواف ،شػك ار هلل تمػالى عمػى إكمػاؿ الػديف وتمػاـ النممػة ،بالواليػة ألميػر المػؤمنيف
(ع) ..ونتيجػػة المصػػافحة ىػػي أنيػػا تسػػقط جميػػا حقػػوؽ األخػػوة ،مػػا خػػبل الشػػفاعة والػػدعاء والزيػػارة ..أرجػػو توضػػيح ىػػذه
الحقوؽ ،وما ىي شروط ىذه المؤاخاة؟..
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المقصود إسقاط الحقوؽ مف ولت المؤاخاة ،ما عدا الافاعم ،ولد تروف أعـ مف الدنيا وا خرة.
وأما الدعاء فمف الممرف القياـ بو ،ولو بنحو الجم لمف وعدناىـ الدعاء.

وأما الزيارة فبحسب طبيعم الحاؿ ،فقد يروف الالزـ الزيارة البدنيم في بعػض الحػاات ،ولػد يرتفػى بااتصػاؿ فػي حػاات أخػرل..
والبعض لد يحتمؿ الزيارة بالنيابم في مااىد المعصوميف (ع).

إنني أفضؿ أف تروف المؤاخاة داوما م مف ىـ أىؿ لذلؾ ،لوال يق التوريط يوـ القيامم ..ومف الممرػف الفسػف فػي الػدنيا إذا تبػيف
عدـ الىليم ،ـ إعادة اإلخوة م رجوع الىليم مرة أخرل.

وا ينبلػػي ابتػػذاؿ ىػػذا المػػر ،باػػرؿ ا روح فيػػو ،فػػإف المؤاخ ػاة التػػي أج ارىػػا النبػػي (ص) أواوػػؿ دخولػػو المدينػػم ،رانػػت ليػػا آ ػػا ار
وتبعػػات ربيػرة بػػيف المسػػلميف ،ولػػد ارعػػى النبػػي (ص) حالػػم السػػنخيم بػػيف الفػراد المتػػيخيف ،ومػػف المعلػػوـ أنػػو ادخػػر أحػػب النػػاس

إليو ،وىو علي (ع) لمؤاخاتو.
* لشفاء الغيظ!
لقد تمرضت لظمـ كبير ،ومف أناس لـ أتو ا منيـ ذلؾ ،ومنذ أشير وأنا أداوي نفسي مف لحظات االنييػار التػي تراودنػي بػيف
الحيف واآلخر بذكر اهلل تمالى ،فقررت أف أصمي صموات ضػاء الحاجػة ،لمحصػوؿ عمػى النصػر والػدعاء عمػى أولهػؾ األعػداء
لشػػفاء صػػدري ..وفػػي ليمػػة صػػممت التغمػػب عمػػى كػػؿ المقبػػات والمباشػػرة بالصػػبلة ،فصػػميت صػػبلة مجربػػة وعظيمػػة ،وعنػػدما
انتييت انقبض صدري (عمى بير المادة) وشمرت أني ارتكبت ذنبػا ،وصػرت طػواؿ اليػوـ أبكػي ،وكػ ف اهلل تمػالى لػـ يػرض أف
أدعػػو عمػػى أولهػػؾ النػػاس ..وعن ػدما ػػررت التو ػػؼ عػػف الػػدعاء عمػػييـ ،شػػمرت براح ػة نفسػػية تام ػة ،مػػا أف الم ػرارة ال زالػػت
تؤلمني ..فبـ تنصحني؟! ..وما حدود دعاء المظموـ عمى الظالـ؟ ..وىػؿ لػديؾ دعػاء أو صػبلة نافمػة لحػالتي ،كػي يمجػؿ اهلل
تمالى لي النصر؟..

إنني ا أرل ضرورة لم ؿ ىذه العماؿ ،تجاه مف يحمؿ في للبو ذرة مف محبم ا﵀ تعالى وأولياوػو ،وخاصػم إذا رػاف مػف الرحػاـ

أو الصػػدلاء ..فيرفػػي م ػ التبػػرـ الاػػديد أف تورػػؿ أمػػرىـ إلػػى ا﵀ تعػػالى ،فػػإف ا﵀ تعػػالى أدرل ريػػؼ يعامػػؿ عبػػده ..واعلػػـ أف
ظلميـ لؾ إف راف حقػا ،فإنػو سػيتحوؿ إلػى حػؽ لػؾ علػييـ ،لخػذ حسػناتيـ يػوـ القيامػم ،فػي ولػت ترػوف محتاجػا باػدة إلػى م ػؿ
ذلؾ ،لترجب رفم حسناتؾ بحسنم تدخؿ بيا الجنم.

وأخي ػ ار ،مػػف الممرػػف-إذا رنػػت فػػي حالػػم روحانيػػم عاليػػم -أف تتفػػاوض م ػ ا﵀ تعػػالى ،وتقػػوؿل (يػػا رب ،لػػد عفػػوت عػػنيـ ،علػػى
امتالء صدري اليظا علييـ ،على أمؿ أف تعفو عنػي ،وأنػت اللفػار الػرحيـ) ..أوليسػت ىػذه الطريقػم أفضػؿ مػف أسػاليب الختومػم
والذرار ،للقضاء على خصومؾ؟.
* خدمة الحجاج
الحممة تحتاج إلى عدد مف المجاف ،مف أصحاب الخبرة ،يقوموف بممرة مفردة وال يحجوف ،وذلؾ لتسييؿ األمور لمحجػاج مػف
ذبػح األضػاحي ،وتجييػز الطمػاـ والمكػاف ،وبيرىػا مػف أمػور ..مػا رأي سػماحتكـ :ىػؿ نقبػؿ أـ نػرفض؟ ..وىػؿ تقػديـ الخدمػػة
لمحجاج مقابؿ عدـ الحه ،فيو ثواب الحه؟!..

ىذه مف المور التي ا يمرنرـ البت فييا بارؿ لػاط  ،فػإف العلػـ فػي مػوارد التفاضػؿ بػيف الجػور ا يعلميػا إا صػاحب الجػر
وىو ا﵀ تعالى ،العليـ بأسػرار أعمػاؿ عبػاده ..ولرػف ىػذا رلػو ا ينػافي الرجػوع إلػى القواعػد العامػم فػي ىػذا المجػاؿ والمتم لػم فػي

أنػػول لػػو دار المػػر بػػيف تػػرجيب المصػػلحم الفرديػػم وتق ػديـ المصػػلحم ااجتماعيػػم ،ف ػإف السياسػػم العامػػم للاػػارع لاومػػم علػػى أسػػاس
ترجيب ال اني ،رما في روايم دعوة اإلماـ المعصوـ (ع) لحدىـ في لط طوافم ،تلبيم لحاجم أخيو إليو.

17

ومػػف الممرػػف القيػػاـ بػػالعمرة المفػػردة باػػرؿ مػػتقف مػػف حيػػث اإللبػػاؿ القلبػػي ،واانقطػػاع إلػػى ا﵀ تعػػالى ،وتمحػػيض النيػػم فػػي لصػػد
التقػػرب إليػػو مػػف خػػالؿ خدمػػم زوار بيتػػو الحػراـ ..وبػػذاؾ يػػتـ الجمػ بػػيف الحقػػيف ،وخاصػػم إذا رػػاف المػػر ممػػا يمرػػف أف ا يتقنػػو
اللير ،وراف ما يجرل بلير عوض.

وألػػوؿ أخيػرال إف الروايػػات الػواردة فػػي مجػػاؿ لضػػاء الحػواوج ممػػا ا يرػػاد يصػػدؽ ،فػإف المػػؤمف بنيػػاف ا﵀ تعػػالى فػػي أرضػػو ،واف

تولير ىذا البنياف اإلليي يعود إلى تولير صاحبو ،رما أف تولير الرعبم وىو البنياف المادي ﵀ تعالى في الرض رذلؾ.
* االنفماؿ وطمب االنتقاـ

لقد استمتمت باالستماع إليكـ في ناة سحر ،وىو ما شجمني عمػى الكتابػة إلػيكـ بمػد طػوؿ تػردد ،خصوصػا بمػد ولػؾ( :مػف
شكا إلى مؤمف ك نو شكا إلى اهلل تمالى) وبما أنؾ تسمى داهما إلى تيذيب النفوس وتقوية المبل ػة الروحيػة بػيف المبػد وربػو،
ف رجو تصويب وجية نظري إف كاف ىناؾ خط في ىذه الحالة :تممؤني مشاعر انفمالية ،وأربب فػي اال نتقػاـ ممػف كػاف سػببا
في بمض الببلء الذي أعانيو ،لتقصيره في حقي ..فيؿ ىذا اعتراض مني عمى إرادة اهلل تمالى ،أـ ىو شمور طبيمي؟..

إف مف الطبيعي أف يعيش اإلنساف حالم المقت لمف رػاف سػببا فػي أذيتػو ،وخاصػم مػ سػعم حجػـ تلػؾ الذيػم ..ولرػف نقػوؿ لمػف
ابتلػػي بم ػػؿ ذلػػؾل مػػا الفاوػػدة فػػي أف ياػػلؿ اإلنسػػاف باطنػػو ،بحػػرب اػػعواء ،علػػى أنػػاس فػػي الخػػارج ،ا يمرنػػو السػػيطرة علػػييـ،

وخاصم إذا رانوا مف الرحاـ الذي يتحير اإلنساف-بعض الولات -بالدعاء ليـ ،أو الدعاء علييـ!..

ولرػػف مػػا مػػف اػػؾ أف السػػلوب الم ػػؿ فػػي م ػػؿ ىػػذه الحػػاات ،ىػػو التعػػالي النفسػػي علػػى سفاسػػؼ المػػور ،وتفػػويض المػػر إلػػى

الحرػػيـ المطلػػؽ ،فيػػو الػػذي لػػو رأل مػػف المصػػلحم أف يعػػالبيـ لعػػالبيـ بمػػا يفػػوؽ عقػػاب الباػػر ،واذا اػػاء عفػػا عػػنيـ ،بعيػػدا عػػف
الحاات اانتقاميم لبني ادـ ..ورـ مف الجميؿ أف تروف إرادة اإلنساف تابعم إلرادة ربول حبا وبلضا ،والداما واحجاما!..
وعليو ،فإف المؤمف عند البالء ،يلتجئ إلى ربو منقطعا إليو ،بدا مف أف يالؿ نفسو بمف راف سببا في بالوػو! ..ومػ ذلػؾ فإننػا

ندعو أيضا إلى ضرورة عدـ ترؾ واجب النيي عف المنرر ،وارااد الجاىؿ ،فيما لو رأل تقصي ار يمرف تداررو.
* كيؼ نتمامؿ ما المنانيف؟

ما حكـ اإلنساف الذي يفمؿ الخير ،ثـ يمف عمى مف فممػو لػو ،وكيػؼ يكػوف التمامػؿ مػا ىكػذا إنسػاف؟ ..عممػا أف المػف يػؤلـ
اإلنساف إلى درجة أنو يتمنى لو أنو ال يحتاج أبدا لآلخريف ،وخصوصا المنانيف ..فما ىو المبلج لتمؾ الحالة؟..

إف مف الواضب في عقيدتنا أف اإلنساف على وجو الرض يستمد العػوف فػي حياتػو ،مػف المػواد التػي أتاحيػا ا﵀ تعػالى بػيف يديػو،
إلى درجم يقوؿ ا﵀ تعالى عف نفسػو أنػو ىػو الػزارع ،والحػاؿ أف الػذي بػذر البػذرة ىػو العبػد المػزارع ،ولرػف أيػف عمليػم إلقػاء البػذر
مػػف العمليػػات المعقػػدة إلرسػػاؿ السػػحب ،وفلػػؽ الحبػػم ،وفػػتب الرمػػاـ ،وجعػػؿ الخػواص الو ار يػػم فػػي جينػػات الحػػب واليػػر ذلػػؾ مػػف

العمليات التي تذىؿ المختصيف في ىذا المجاؿ ،ولس ىذا المر في باب الطب والصناعم واليرىا مف فروع الحياة.

وعليو ،فإننا نقوؿ جوابا على سؤالؾل إف اإلنساف ينبلي أف يفرح عنػدما يجػرل ا﵀ تعػالى لػو الخيػر علػى يديػو ،وريػؼ أنػو تعػالى
اختاره مف بيف العباد ليروف مظي ار مف مظاىر اإلنعاـ في الوجود ..وأما حالم المف علػى السػاوؿ ،فإنيػا تمحػؽ العمػؿ ،ولػد نيػى
القرآف الرريـ أف نتب العمؿ بالمف والذل!..

إننػػا نػػدعو أىػػؿ المعػػروؼ لبػػؿ القيػػاـ بػػو ،إلػػى اسػػتيعاب فقػػو اإلر ػراـ علػػى الليػػر ،ومػػف ىػػذا الفقػػو القيػػاـ بػػالمور ال ال ػػم الموجبػػم
لقبػوؿ اإلحسػاف ،وىػي متم لػم فػيل تصػػلير اإلحسػاف ،ورتمانػو ،وتعجيلػو؛ فيػؿ جميػ المحسػنيف رػذلؾ؟! ..ولػنعلـ أخيػ ار أنػػو ورد

أفل(حواوج الناس مف نعـ ا﵀ تعالى عليرـ ،فال تملوا النعـ).

18

اختيار الشريؾ

 أريد زوجا معينا!
 تررتيا لنيا ا تعجبني!
 ىؿ للجماؿ دور ميـ؟
 القسمم والنصيب.
 ىؿ أرفضو؟

 العزوؼ عف الزواج.
 اإلبياـ والتعليؽ.

 أريد الزواج مف فتاة جميلم!
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* أريد زوجا ممينا!
أنا أريد الزواج مف شخص مميف ،وىناؾ بمض المشػاكؿ ،وأنػا لػي إيمػاف أف اهلل تمػالى ػادر عمػى كػؿ شػيء ،فػ وـ كػؿ يػوـ
بدعاء اهلل تمالى أف يحقؽ لي ىذا الشيء ..فيػؿ يجػوز الػدعاء بشػيء دنيػوي؟ ..أرجػوؾ شػيخنا أرشػدني إلػى الرشػد! ..كمػا
أرجو منؾ أف ترسؿ لي بمض األدعية التي تنفمني بإذف اهلل تمالى في حياتي ومماتي!..

إف مػػف أى ػػـ الص ػػفات ف ػػي العبػػد الم ػػؤمف ،أف يف ػػوض أمػ ػره إلػػى ا﵀ تع ػػالى ف ػػي ر ػػؿ أمػػوره ،فعل ػػيرـ بال ػػدعاء م ػػف دوف اعتقػػاد أف
المصلحم في المر بارؿ لاط  ،لف ىذا يوجب اإلحباط عند عػدـ اإلجابػم ،ولػد ورد فػي مضػموف الحػديثل (عبػدي ادعنػي وا

تعلمني!)..

﴿ر ِّ
يف﴾ فػػي لنػوت الصػػالة واليػره،
ب ا تَػ َذ ْرنِي فَػ ْػرًدا َوأَن َ
ػت َخْيػ ُػر اْل َػو ِارِ َ
ومػف الدعيػػم المناسػبم فػػي ىػذا المجػػاؿ ،ترػرار ىػػذه ا يػػمل َ
برجاء المطلوبيم .والصالة علي محمد وآؿ محمد ر ي ار لدر المستطاع؛ فإنو مؤ رة في لضاء الحواوج.
* تركتيا ألنيا لـ تمجبني!

لقد و مت في مشكمة ،وىػي :إنػي وعػدت شػابة فػي الػزواج ،ولكػف عنػدما أريتيػا لػـ تمجبنػي ..ولقػد أتػت مػف بػبلد بميػدة عػف
وطني ،وطمبت منيا السماح ،ولـ تسامحني ..فماذا أعمؿ؟..
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إننػي تألمػت لحػػاؿ ىػذه الخػت التػي ارتبطػت بػػؾ نفسػيا ،مػف دوف أف تحقػػؽ بليتيػا! ..وا ف ارجػ نفسػؾل ىػؿ أنػػؾ رنػت صػػادلا
فػػي حبي ػا ،ػػـ انراػػؼ لػػؾ الخػػالؼ احقػػا ،لسػػباب موضػػوعيم ا وىميػػم؟ ..فػػإف رػػاف المػػر رػػذلؾ ،فليسػػت عليػػؾ تبعػػم أو إ ػػـ،
واف راف ألميا النفسي مما ينبلي أف يقض مضج اإلنساف ذي الوجداف المتنبو!..

وأمػػا إذا رػػاف اإللػػداـ علييػػا م ػ تػػردد وعػػدـ اطمونػػاف بالرفػػاءة مػػف أوؿ المػػر ،إا إلاػػباع اللري ػزة-فػػي الالاػػعور -عػػف طريػػؽ

تحبيبيا إلى الماي معؾ في طريؽ موىوـ ،ـ ترريا في آخر الطريػؽ-وىػو الػذي يتفػؽ ر يػ ار لاػباب ىػذا العصػر -فأنػت مؤاخػذ
على عملؾ! ..وا﵀ تعالى اديد اانتصار لمػف ا ناصػر لػو إا ىػو ،واذا أميػؿ للػرض يعرفػو الحرػيـ ،فإنػو ا ييمػؿ ظلػـ العبػاد

بعضيـ لبعض أبدا.

وأخي ار ألوؿ لؾل ىؿ مف الممرف أف تذرر لي أسباب عدـ اإلعجاب بيا ،ليروف الرالـ حوؿ ذلؾ المنطلؽ؟.
* ىؿ لمجماؿ دور ميـ؟
أنػػا أبحػػث عػػف زوجػػة ،والحمػػد اهلل إننػي ػػد حصػػمت عمييػػا ،وىػػي متدينػػة ،ولكنيػػا ليسػػت بمسػػتوى فػػاهؽ مػػف الجمػػاؿ ..فيػػؿ
س كوف سميدا مميا؟..
إذا رانػػت الم ػرأة حػػاوزة علػػى التقػػول واإليمػػاف ،ف ػػؽ بأنيػػا سػػوؼ تسػػعدؾ فػػي الػػدنيا وا خ ػرة ..وأنػػت تعلػػـ أف الجمػػاؿ أمػػر يعتػػاده
اإلنساف ،فإف لرؿ جديد بيجم ،ولطالما رأينا حاات اانفصاؿ في مػف ىػـ فػي أعلػى درجػات الجمػاؿ ..إذ اإلنػس الزوجػي-وىػي

أحلػى مػرات الػػزواج -ا ربػػط لػػو بالظػػاىر المػػادي ،فمتػػى رػػاف مجػرد التناسػػبات فػػي ظػػاىر الباػرة ،موجػػب إلدخػػاؿ السػػرور إلػػى
الج ػوانب ،التػػي تتعامػػؿ م ػ المعػػاني؟! ..ولػػد احظنػػا أف بعػػض مسػػتويات الجمػػاؿ إنمػػا ىػػي فتنػػم لصػػحابيا ،مػػف حيػػث اابػػتالء

بالعجب ،الذي يارؿ مادة لنفور الزوج منيا ..أضؼ إلى الم ازلػؽ المعيػودة ،لمػف ا يخػاؼ ا﵀ تعػالى ،فينقلػب المػر إلػى وبػاؿ،
تتمنى معو المرأة يوـ القيامم أف لو لـ تمنب ىذا الجماؿ ،الذي آؿ إلى التراب بؿ الزواؿ ،وما بقيت معو إا التبعات والوزار!.

* القسمة والنصيب
أمر الزواج ىؿ ىو خاضا لمقسمة والنصيب؟ ..وىؿ اإلنساف مخير أو مسير فػي ىػذا األمػر؟ ..فكػوني أرفػض شخصػا مػا أو
أ بمو ،ىؿ ىو باختياري ،أو ىو رزؽ مقسوـ ومكتوب ،وليس لدي اختيار فيو؟..

(ا جبر وا تفويض ،ولرف أمر بيف المريف) ..ا بػد مػف أف يرػوف الػرفض وااختيػار علػى أسػس منطقيػم اػرعيم ،ػـ إذا جػرت
المػػور بعػػد ذلػػؾ رمػػا ياػػاء ا﵀ تعػػالى ،فػػذلؾ مػػف القضػػاء الػػذي ا يوجػػب ندامػػم لصػػاحبو ،بعػػدما تصػػرؼ بالاػػرؿ المنطقػػي،
وبالريفيم التي يريدىا ا﵀ تعالى ورسولو.
وأما التي تبني أمورىػا علػى المػزاج والعػراؼ الباطلػم ،ػـ تتػأخر فػي لافلػم الػزواج ،فػال ينبلػي علييػا أف تنسػب ذلػؾ إلػى القسػمم
والنصػػيب ،بػػؿ علييػػا أف تصػػب الالومػػم علػػى نفسػػيا ،إذ اختػػارت مج ارىػػا فػػي الحيػػاة ،بمػػا ا يطػػابؽ العقػػؿ أو الػػديف! ..ولطالمػػا
ولعت بعد ذلؾ في الندامم حيث ا ينف ندـ!.
* ىؿ أرفضو؟
باختصػػار ىػػو شػػاب فيػػو جميػػا الصػػفات التػػي تتمناىػػا كػػؿ فتػػاة ،وأنػػا ال أريػػد أف أخسػػره ..ولكػػف ال أعمػػـ لمػػاذا ينتػػابني ىػػذا
الشمور بالرفض والتردد في بوؿ الزواج منػو ،مػا أنػي أشػمر بػ ني ال زلػت أحبػو وأحترمػو؟! ..فمبػاذا تنصػحوني ،ىػؿ أوافػؽ
عمػػى الػػزواج منػػو؟ ..وىػػؿ زواجػػي منػػو سػػيجممني أحبػػو؟ ..أل ننػػي أخػػاؼ أف أرفػػض ،ف عذبػػو؛ فيػػو إنسػػاف محتػػرـ وطيػػب ،وال
يستحؽ مني أف أجرحو أو أعذبو!..
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بعػد مػا ذرػرت مػػف المواصػفات ،فػإني ا أرل وجيػا للػػرفض ،فػإف الػزوج الصػػالب ىػذه اليػاـ لليػؿ ،واف رانػػت الطريقػم التػي تمػػت
سػابقا مػف حيػث التواصػؿ ،والحػديث الل ارمػي ،لػـ يرػف صػحيحا ..ولرػف بعػد أف تػـ التعػرؼ وحصػلت الموافقػم بػيف الىػؿ ،فلمػاذا

تفويت ىذا النصيب؟..

واعلمي أف الخواطر والمااعر التي ترد على القلب ليست رحمانيم داوما ،إف لػـ يللػب الاػيطانيم منيػا ..فالحػؿ الجػام فػي ىػذا
المورد واليره مف الموارد ،ىو عرض المر على ما ورد في الاريعم ،في طريقم التعامؿ مػ المػور ،وىػى واضػحم ،ومػ الاػؾ

فارجعي إلى الراسخيف في العلـ.

وعليو ،فإني أعتقد ترجعي إلى ما رنت عليو مف الماػاعر ،وخاصػم أف الػرفض-إذا لػـ يرػف بوجػو ،وأوجػب رسػ ار لػذلؾ الاػاب-
لد ينعرس عليرـ سلبيا على ارؿ عقوبات إلييم ،ومنيا عدـ تقدير الزوج الصالب بعد ذلؾ.

* المزوؼ عف الزواج
ينتابني شمور بوجوب المزوؼ عف الزواج وانجاب الذرية الصالحة ،خوفا مف عدـ التوفيؽ فػي زوجػة مؤمنػة بممنػى الكممػة،
وكذلؾ الخوؼ مف عدـ تربية األوالد في ظؿ ظروؼ ىذا المصر المظمـ ..فيؿ ىذا الشمور صحيح؟..
ىذا العزوؼ ا مبرر لو! ..فإذا راف الجمي يفرر بيذا التفريػر ،فػإف ازمتػو أف ينصػرؼ الجميػ عػف الػزواج ،وانجػاب مػف ي قػؿ

الرض برلمم ا إلو إا ا﵀!..

إف الحػػؿ العملػػي ىػػول أوا اختيػػار الموض ػ الصػػالب للنطفػػم ،فػػإف العػػرؽ دسػػاس ..ومػػف ػػـ التوعيػػم وااسػػتيعاب النظػػري لمبػػادئ
التربيم لبؿ اإلنجاب ،بارط مااررم الزوجيف في ىذه الدراسم ..ومف ـ مراعاة آداب الواد مػف حػيف انعقػاد النطفػم إلػى البلػوغ،
ولد ذررنا لسما مف ذلؾ في ا داب والسنف على المول ( لسـ الواد).

وتبدأ المسؤوليم الربػرل بعػد تفػتب وعػي الولػد-وخاصػم فػي ىػذا الزمػاف الػذي مػا بقػي زاويػم منػو إا ولػد مألتيػا صػورة مػف صػور

الفسػػاد -فعلػػى الوالػػديف أف يبػػذا الايػػم جيودىمػػا لتحصػػينو فػػي تلػػؾ المرحلػػم ..وم ػ عػػدـ ضػػماف التوفيػػؽ ،لػػد يػػرجب-فػػي بعػػض
الحاات -تقليؿ رـ الواد ،للتفرغ للريؼ.
* اإلبياـ والتمميؽ
أحب شاب فتاة وتقدـ لخطبتيا ،إال أنو تفاج بشرط أرجو الت مؿ فيو :وىو أف عمى الشاب االنتظػار حتػى تكمػؿ دراسػتيا ،أي
بمد أربا سنوات ،حيث أف الخطوبة ستميؽ تفو يا فػي الدراسػة ..و ػد حػاوؿ الشػاب جاىػدا أف يمػرؼ ىػؿ ىنػاؾ توافػؽ بػدني
مف حيث الفحص الطبي أـ ال ،ولكف األمور كميا مممقة مف جية األب ،حتى مف حيث إخبار الفتاة برببتي ىػذه ..فمػا الحػؿ
ما الرببة في اال تراف بيا يوما ما؟..

أنا اعتقد أف المصارحم ىي خير مػف الرتمػاف وابيػاـ المػور ،فػإذا رانػت ىنالػؾ خطوبػم وميػؿ لاللتػراف فػي ىػذا المجػاؿ ،فػأرجب
التقدـ الرسمي ،ومف ـ العقػد الاػرعي ،لػوال يرػوف ىنػاؾ ارتبػاط نفسػي مػف دوف وجػود حالػم اػرعيم .وا اػؾ أف اارتبػاط القلبػي
الذي تفرزه الخطوبم ،مف دوف وجود حؽ ارعي في الحديث ،مما يوجػب إمػا الربػت النفسػي ،أو أذل الطػرفيف ،أو اانجػرار إلػى
الحراـ ا لدر ا﵀ تعالى.

حاوؿ برؿ جيػد توعيػم ولػي المػر بيػذه الحقػاوؽ ،ولػو علػى لسػاف ىػذا العبػد الفقيػر ،فلعػؿ ا﵀ تعػالى بعػد ذلػؾ يفػتب لرػـ البػواب

المللقػم بمنػو وررمػػو ..وأر ػر مػف االتجػػاء إلػى ا﵀ تعػالى فػػي تليػيف القلػػب ،فػإف للػوب العبػػاد بػيف إصػبعيف مػػف أصػاب الػػرحمف،
الميـ أف تحسـ المور نفيا أو إ باتا ،فإف التعليؽ مدمر لؾ ،ومؤخر لمسيرتؾ الروحيم أيضا!.
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* أريد الزواج مف فتاة جميمة!
أريد الزواج مف فتاة متدينة ،جميمة ،أوروبية ،ال تتمدى بداية المشرينات ..فيؿ مف مساعدة ومشورة؟..

إذا رنت لػد اتخػذت لػ ار ار فػي ىػذا المجػاؿ ،فػإنني أعتقػد أف الماػورة ا ليمػم ليػا ،فػإف الػذي مالػت نفسػو إلػى جيػم -وخاصػم فػي
مج ػػاؿ الح ػػب النس ػػاوي -فػ ػإف أل ػػؼ حر ػػيـ ،ا يمر ػػنيـ زحزح ػػم م ػػؿ ى ػػذا الف ػػرد ،ال ػػذي تا ػػبث بالجم ػػاؿ المتعل ػػؽ بظ ػػاىر الجل ػػود

والبداف!..

وأمػػا إذا رنػػت متػػرددا حقيقػػم ،وتريػػد رضػػا مػػواؾ ف ػي ىػػذا المجػػاؿ ،فػػإنني احظػػت بأنػػؾ لػػد خلطػػت صػػفم والعيػػم مقومػػم للسػػعادة

الزوجيم ،بأخرل ليست مف المور التي تعد لواما للسعادة الدنيويػم ،فضػال عػف الخرويػم ..فػإف اانتسػاب إلػى بػالد أوروبيػم ىػؿ
تم ػػؿ عنص ػ ار مػػف عناصػػر الرمػػاؿ ،حتػػى يػػذررىا اإلنسػػاف رمػػرجب ف ػي مقػػاـ ااختيػػار؟! ..والحػػاؿ أننػػي أعتقػػد أف المػػر للسػػلب
ألػػرب منػػو لإليجػػاب! ..إذ أف مػػف تربػػت ف ػي بيوػػم معلومػػم الحػػاؿ مػػف حيػػث الفسػػاد الفرػػري وااعتقػػادي ،ريػػؼ يمرػػف أف تقػػارف
بػأخرل مسػػلمم ،فتحػػت عينيػػا علػػى ذرػػر ا﵀ تعػػالى ،يطػػرؽ سػػمعيا مػف اللحظػػم الولػػى مػػف الػػوادة إلػػى سػػنوات بلواليػػا ،محتفظػػم
بعفتيا وولارىا وأنو تيػا؟! ..أضػؼ إلػى التػأ يرات الو ار يػم مػف سلسػلم ا بػاء والميػات التػي تلػذت بصػور مختلفػم مػف النجاسػات

العينيم ،ومنيا المسرر!..

أعتقػد أنػؾ لػو أردت االتػراف بتلػػؾ الجنسػيات ،فػال بػد مػف وجػػود عنصػر ترػوف بػو أنػت صػػاحب المنػم علييػا ،عنػدما تجعػؿ ذلػػؾ
ذريعػم إلػػى تاػػرفيا باإلسػػالـ ،فترػػوف أنػػت سػػببا لسػػعادتيا الداومػػم ..والحػػاؿ أنػػؾ لػػـ تأخػػذ منيػػا إا جمػػاؿ المظيػػر ،الػػذي ىػػو ف ػي
طريقو إلى الفوؿ ،أضؼ إلى ااعتياد والتررار المفقد لبيجم رؿ جديد!.

اإل باؿ واإلدبار
 ارول اإلدبار بعد اإللباؿ.
 التراج اإليماني.
 اانقباض حيف اإللباؿ.
 المد والجزر.

 ماذا أفعؿ في المدرسم؟
 ما ىو الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ؟
 حاات المد والجزر.

 أصبحت ر يرة ااضطراب.
 ما الحؿ في ىذا التفريط؟

 اإلحساس باليبوط الاديد.
 ريؼ أسترج اإللباؿ؟
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* شكوى اإلدبار بمد اإل باؿ
نشكر لكـ جيودكـ المنشودة ،والتػي نراىػا تتجمػي فػي ىػذا المو ػا وسػميكـ فػي بنػاء جيػؿ يتسػـ بالروحانيػة خاصػة فػي ىػذا
الو ت بالذات ،والذي أصبحت فيو المادة ىي اليـ الشابؿ ألكثر شباب أىؿ ىذا الزماف.
نرجو مف سماحتكـ التفضؿ بػذكر بمػض (أىػـ الكتػب) التػي يحتاجيػا اإلنسػاف فػي سػبيؿ السػير إلػى اهلل تمػالى ثػـ ذكػر أىػـ
أسباب النجاح في ذلؾ ..إذ كثي ار ما يبدأ اإلنسػاف ىػذه الرحمػة ،ثػـ مػا يمبػث أف يتقيقػر فػي الطريػؽ ..وال أدري ىػؿ إف سػبب
ذلؾ بمد المسافة أو طوؿ الطريؽ؟..

نبارؾ لرػـ ىػذه اليمػم ،فػإف أفضػؿ زاد ال ارحػؿ إليػو -رمػا فػي دعػاء المبعػث فػي اػير رجػب-عػزـ إرادة يختػارؾ بيػا ،واف ال ارحػؿ

إليؾ لريب المسافم ،وانؾ ا تحتجب عف خلقؾ إا أف تحجبيـ العماؿ دونؾ.

أمػػا بالنسػػبم للرتػػب ،ف ػإف رتػػاب (الطريػػؽ إلػػى ا﵀ تعػػالى) للبح ارنػػي ورػػذلؾ رتػػاب (لقػػاء ا﵀) للملرػػى التبريػػزل ،ورتػػاب (جػػام
السعادات) ورتػاب (تػذررة المتقػيف) للبيػاري-الػذي فرالنػا مػف ترجمتػو ،وسيناػر لريبػا إف اػاء ا﵀ تعػالى -مػف الرتػب النافعػم فػي
ىذا المجاؿ .ولد لخصنا في الوصايا الربعوف ،مجمؿ الرالـ في ىذا المجاؿ.

ولنرج ػ فػػألوؿل إف الرالبػػم فػػي التقػػرب والتحبػػب إلػػى ا﵀ تعػػالى ،مػػف أىػػـ عناصػػر السػػير ،رمػػا ىػػو المالحػػظ فػػي أي مجػػاؿ مػػف
مجاات الحياة ،حتى في الحب الباطؿ .وبعد ذلؾ المرالبم الداومم ،واستذرار ا﵀ تعالى بتػرؾ المعصػيم ،فػإف النفحػات المتقطعػم
ا تسمف وا تلني مف جوع .ومف بعد ذلؾ التضرع إلى ا﵀ تعالى ،فإنو ىو الذي ينبت مف ياػاء نباتػا حسػنا ،وىػو الػذي إف أراد
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جػذب العبػػد إليػػو جذبػو باػػدة إليػػو ،رمػػا نالحػظ فػػي الػػذيف جػدوا فػػي السػػير إلػػى ا﵀ تعػالى دفعػػم واحػػدة .ومػف الػػالزـ االتفػػات إلػػى
مساعي إبليس في تحريؼ المسػيرة ،فإنػو بالمرصػاد ،وخاصػم لمػف أراد الخػروج مػف مملرتػو .وفقرػـ ا﵀ لنيػؿ م ارضػيو ،ونحػف فػي

خدمترـ لرؿ استفسار.
* التراجا اإليماني

لي صديقة مؤمنة ،و د تزوجت مف شخص أحبيا في اهلل تمالى ،وىو إنساف سوي وبير منحرؼ ،إال أنيا اكتشػفت بمػد فتػرة
عدـ مداومتو عمى الصبلة فإما يؤجميػا أو يتركيػا ..وىػي تريػد مسػاعدتو ،ولكػف ال تممػـ بػ ي طريقػة ،بحيػث ال تجرحػو ،ممػا
يوثر عمى المبل ة بينيما.

إذا رانت القضيم لضيم منرر ،فال ينبلي التسامب في النيي عف المنرر ..فإف ترؾ الصالة أو التياوف بيا ،مقدمم لرػؿ مفسػدة،
فػال يػػؤمف معػو حتػػى اإلخػالؿ بػػالحقوؽ الزوجيػم ..إذ التػػارؾ للصػالة ،تػػارؾ للػؿ درجػػات الاػرر لربػػر مػنعـ ،فريػػؼ يػؤدي حػػؽ
مف ىو دوف ذلؾ؟..

ومػ ذلػػؾ ينبلػػي اسػػتعماؿ الحرمػػم والموعظػػم الحسػػنم ،وا ضػػير أف ترػػوف المػرأة ف ػي بعػػض الحيػػاف سػػببا ليدايػػم الرجػػاؿ ..فػإف

عػػالـ الرواح والقػػرب إلػػى الحػػؽ ،ا يعػػرؼ الػػذرورة والنو ػػم ،ورػػذلؾ ينبلػػي البحػػث عػػف أسػػباب الت ارج ػ  ..فلعػػؿ ىنػػاؾ ارترػػاب
للحراـ في البيف ،أو معاارة أصدلاء السوء ،أو الير ذلؾ مف أسباب الخذاف والتقيقر في المستول اإليماني.
* االنقباض حيف اإل باؿ
في ىذه الفترة لدي توجو وي وا باؿ عمى اهلل سبحانو وتمالى فبػادرت إلػى ػراءة الكتػب األخبل يػة والسػموكية بشػكؿ مكثػؼ،
فوضمت خطة عممية بشكؿ تدريجي ،حتى ال تحصػؿ لػي عمميػة انتكاسػة كمػا ىػو مممػوـ ..إال أننػي الحظػت فػي ىػذه الفتػرة،
بانقباض في القمب ،مما يجممني سريا الغضب ،وال أتحمؿ أحدا يطيؿ الكبلـ أو يصرخ أمامي ،ما مبلحظة أف:
 ىذه الحالة تغيب وتمود. حالة جديدة بالنسبة لي. وأنا ممروؼ بالبرود وعدـ المصبية المفرطة.فنرجو منكـ تفسير ىذه الحالة :أسبابيا عبلجيا.

إف ىذه المارلم مف الماارؿ المعروفم في ىذا المجاؿ ،فػإف العبػد عنػدما يتقػرب إلػى ا﵀ تعػالى ،ويسػتذوؽ حػالوة القػرب ،يعػيش
حالػػم مػػف الصػػدود مػػف الخلػػؽ ،فتػراه ضػػيؽ الصػػدر ،رػػدر المػزاج ،اػػأنو-مػ فػػارؽ التاػػبيو -اػأف مػػف يتعػػرؼ علػػى فتػػاة جميلػػم،
فينسى والديو!..

وعليو ،فػإف السػالؾ إذا أرل اػيوا مػف عػوالـ القػرب ،عليػو أف يرػتـ ذلػؾ أوا ،وأف ا يرػوف سػببا لظلػـ المخلػوليف انيػا ،واا سػلب
منو رؿ ىذا العطاء ..وىذا ىو السبب في ر رة السالريف ،وللم الواصليف!..
ينبلي التأسي بأومم اليدل في ىذا المجاؿ ،الذيف جمعوا بيف حؽ الخلؽ والخالؽ ،فإف الخلؽ عيػاؿ ا﵀ تعػالى ،وأرػرميـ عنػد ا﵀

تعالى ألطفيـ بعيالو ..ومف المعروؼ أف السالؾ البصير يزداد حبا لما حولػو مػف المػور الحقػم ،عمػال بقػانوف سػرياف الحػب فػي
الموجودات ،إذ أف لرػؿ موجػود فػي ىػذا الوجػود ،نصػيبا مػف ا﵀ تعػالى مػف جيػم اانتسػاب إليػو ،فػالممرف بذاتػو مػذرر بالواجػب،
تػػذرير رػػؿ معلػػوؿ بعلتػػو ..وىػػذا بػػاب لػػو فتحػػو ا﵀ تعػػالى علػػى عبػػد ،تليػػرت نظرتػػو للوجػػود ،فلػػـ يعػػد يعػػيش حالػػم التبػػرـ مػػف

المخلوؽ ،رلما ااتدت عاللتو بالخالؽ.
إف ىذه الحاات الطيبم في معرض الزواؿ ،لو تحولت إلى مناأ للجفاء أو التربر م الخلؽ ،خصوصا الرحاـ وذوي الحقوؽ.
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* المد والجزر
عبل تي ما اهلل تمالى في مد وجزر ،فتجدني أحيانا أكثػر مػف صػبلتي وصػومي وأبكػي مػف خشػية اهلل تمػالى ،وأحيانػا تجػدني
حتى صبلتي الواجبة ال أصمييا ..واهلل ،أصبحت أكره الحياة ،فما النصيحة؟!..

حاات التذبذب معيودة في حياة العباد ،ولرف مف المخيؼ حقا أف تروف ادة التذبذب إلى حد تػرؾ الصػالة الواجبػم! ..فػإف ىػذا
مف درجات الخذاف العاليم ،وذلؾ بأف يبخؿ العبد برريعات ارر أماـ مالؾ الوجود ،الذي أسب عليو النعـ ظاىرة وباطنم!..

أعتقد أف ىنػاؾ خلػال أساسػيا فػي المػر ،مػف جيػم وجػود حالػم اضػطراب فػي البػاطف ،مناػؤهل إمػا ضػعؼ ااعتقػاد والررػوف إلػى
الحاات العاطفيم العارضم ..واما مف جيم عدـ تقػدير نعمػم اإللبػاؿ ،بحيػث يورػؿ ا﵀ تعػالى أمػر العبػد إلػى نفسػو بعػدىا ..وامػا
مف جيم المعاصي التي تظلـ جنبات القلب ،فتسلبو اإلرادة عند القياـ بما يقربػو إلػى ا﵀ تعػالى ،ومػف الواضػب دور الاػيطاف فػي
ىذا المجاؿ ..عاىد ا﵀ تعالى في ساعات اإللباؿ ،أف تروف وفيا للذي وىبؾ م ؿ ذلؾ ،وأنت ا تستحقو!.
* ماذا افمؿ في المدرسة؟
أنػػا مػػا زلػػت طالبػػا فػػي المدرسػػة ،وبص ػراحة أحػػافظ عمػػى أداء واجبػػاتي الشػػرعية وبمػػض المسػػتحبات-كصػػبلة الميػػؿ -ولكػػف
مشػػكمتي أننػػي فػػي الفتػػرة التػػي ال أكػػوف فييػػا بالمدرسػػة -المطمػػة -تكػػوف ىمتػػي الروحيػػة أعمػػى بكثيػػر ممػػا ىػػي عميػػو أيػػاـ
المدرسة ..وأعتقد أف السبب في ذلؾ ىو ت ثري بما يفممو الشباب مف أمور ،وكذا سوء أخبلؽ األساتذة ،واألجػواء الشػيطانية
األخرى التي-ولؤلسؼ -تصاحب المدرسة ..فما عساي أفممو ،لكي أحافظ عمى حالتي االيجابية؟!..
ىذا المر طبيعػي جػدا ،فػإف أجػواء المدرسػم ،بمػا فييػا مػف اانح ارفػات ،وبمػا فيػو مػف الاػباب اللافػؿ عػف ذرػر ا﵀ تعػالى ،يػؤ ر

فػػي حررػػم القلػػب ..إذ أف الجػػو اللالػػب علػػييـ ،ىػػو الػػدخوؿ فػػي الللػػو ،بػػؿ فػػي مػػا يعػػد مػػف مقػػدمات الحػراـ ،لف المدرسػػم تجمػ

المراىقيف الذيف ىـ في سف ما لبؿ ومػا بعػد البلػوغ ،وىػو سػف فػوراف الاػيوات ..ومػف المعلػوـ أف الماػرفيف علػى المػدارس ليسػوا

بالمستول المطلوب تربويا ودينيا ،مما يجعؿ زماـ المور الالبا خارج أيدييـ.

االت ػػنـ اللي ػػؿ للتع ػػويض ع ػػف ص ػػخب الني ػػار ،واالت ػػنـ أي ػػاـ الجمع ػػم وليالي ػػا للتع ػػويض ع ػػف الفل ػػم الس ػػبوع ،واالت ػػنـ أي ػػاـ الص ػػيؼ

للتعويض عف اانالاؿ أ ناء السنم بالعمؿ الرتيب الخالي مف الذرر واالتفات للمبدأ والمعاد.
* ما ىو الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ؟
ما ىو الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ وكيؼ أعرؼ أني في مرحمة منيما؟..

الحاؿ ما يزوؿ ،والمقاـ أابو بالملرم ال ابتم .والمداومم علػى الوؿ واإلصػرار عليػو ،وعػدـ العمػؿ بمػا ينالضػو؛ يػؤوؿ إلػى ال ػاني

تدريجيا ،واف راف مف الممرف أف يأخذ ولتا طويال ،فإف ال اني ا يعطاه إا ذو حظ عظيـ! ..إذ أنو رااػؼ عػف لػرب ابػت مػف
الح ػػؽ المتع ػػاؿ ،وال ػػذي ا يتحص ػػؿ إا بالمرالب ػػم الداوم ػػم ،واإلحس ػػاس بالمعي ػػم المس ػػتمرة ..وأي ػػف أى ػػؿ اللف ػػالت م ػػف ىػػذه المنزل ػػم
الربرل؟!..

علػى العبػػد-لبػؿ أف يصػػؿ إلػى مرحلػػم المقػػاـ -أف ا يلػش بالحػػاات اإللباليػم المتقطعػػم ،رمػػا يتفػؽ فػػي الماػاىد المباررػػم ..فػػإف

البعض يظف بذلؾ أنو لط مرحلم التذبذب السلوري ،والحاؿ أف رؿ ما يحصؿ عليو في ذلؾ المايد ،إنما ىػو ضػيافم مػف ذلػؾ

المعصوـ (ع) ،ومف المعلوـ أف الضيافم تنتيي بانتياء حاؿ الضػيافم ..والاػيطاف خبيػر فػي رصػد مػف يعطػوا الجػواوز العظمػى،
لمصادرتيا واانتقاـ مف أصحابيا انتقاما ،لما حرـ منو في أوؿ الخلقم!.
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* حاالت المد والجزر
ماذا أفمؿ في حاالت المد والجزر في االرتباط برب المالميف ،وحضور القمب في الصبلة ،والػدعاء حػيف الو ػوؼ بػيف يديػو؟..
كيؼ أستطيا أف أبقي عمى ىذه النورانية والصفاء الروحي التي تحصػؿ ممػي أحيانػا فػي و ػت الصػبلة؟ ..وظروفػي ال تسػمح
لي داهما ب داء صبلة الميؿ ،فيؿ ذلؾ يمنمني مف مواصمة طريقي في التقرب إلى اهلل تمالى؟..

إف ىذه المارلم ىي أـ الماارؿ للساوريف إلى ا﵀ تعالى ،فال تراد تجد مبتدوا في توجيو إلى ا﵀ تعػالى إا وياػتري مػف حػاات
المػػد والجػػزر فػػي صػػالتو واليرىػػا ..وصػػفوة القػػوؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿل إف ىػػذه الماػػرلم سػػوؼ تبقػػى تصػػارع معيػػا إلػػى أف تحصػػؿ
لديرـ حالم ااستقرار ،وذلؾ بالوصوؿ إلى مرحلم اللقاء ،ومااىدة الجماؿ اإلليي.

وعليػو ،فػإف الحلػوؿ الوليػم فػي ىػذا المجػاؿ ،تتم ػؿ فػي عػدـ القيػاـ بمػا يوجػب الجػزر ،عقوبػم مػف ا﵀ تعػالى ..واإلدبػار إذا رػػاف
مف فعؿ ا﵀ تعالى ،فإنو ا يالزـ التقصير ،إذ لعؿ ذلؾ مقصود لجؿ وصوؿ العبد إلى الرماؿ ،عندما يعيش م اررة البعد عنو.
وأنصػػحرـ بااسػػتلفار الػػداوـ الػػذي رػػاف ديػػدف النبػػي (ص) فػػي رػػؿ تقلباتػػو ،فػػإف ااسػػتلفار يمحػػو الػػذنوب ،واف لػػـ يقصػػده العبػػد
لذنب معيف ،فيو رااستحماـ الذي يذىب الدرف ،ولو لـ يرف صاحبو لاصدا ذلؾ.

* أصبحت كثير االضطراب!
ػرأت كثي ػ ار مػػف كتػػب األخػػبلؽ ،وبيرىػػا مػػف الكتػػب التػػي تتحػػدث عػػف عػػالـ األرواح ،وآخػػر كت ػاب تقريبػػا رأتػػو كػػاف (إرشػػاد
القمػػوب) الػػذي أمػػاتني مػػف كثػػرة الخػػوؼ ..لكػػف مػػا ىػػذا الخػػوؼ اسػػتقامت أخبل ػػي فمػػبل ،وداومػػت عمػػى بمػػض األعمػػاؿ
المستحبة ،وكنت أ ار ب كؿ صغيرة وكبيرة مف نفسي وكنت أكثر ما أشمر بو ىػو الوحػدة والخػوؼ مػف عقػاب المػولى تمػالى
وحاولت تطبيؽ ما كنت أ اره مثبل :امتناعي عف الطماـ حتى أجوع كثي ار ،و د خمؽ ذلؾ لي المشػاكؿ فػي الممػدة ..لكػف عػدـ
التدرج في ىذه المساهؿ ،كاف سببا في انقطاعي عف المستحبات ،وم ار بة النفس والمساف والتصرؼ..
وأما حالتي اآلف :ف فتقد لممطالمة والمسػتحبات ،وحالػة أسػرتي تػؤثر وتضػغط عمػي نفسػيا وجسػديا فحػالتي كثيػرة اإلضػراب
كما أصبحت مزاجية ومشاكمي كثيرة ..لكف اهلل تمالى أكبر وأسالو أف يبمغكـ مناكـ ،ويحشركـ ما آؿ البيت (ع) كمػا أرجػو
منو تمالى أف يصبركـ ويوفقكـ لحؿ مس لتي.

الذي أتولعو أف ىذه الحالم مػف الذبذبػم والتػأرجب بػيف طريػؽ اإليمػاف واليػره ،جعلػت مػدخال للاػيطاف علػى نفسػؾ ،ىػذا ىػو السػر
فػػي ىػػذا التجػػاذب الػػذي تعياػػونو باػػرؿ مرىػػؽ ..ووالػ المػػر أف السػػير إلػػى ا﵀ تعػػالى يحتػػاج إلػػىل عزمػػم ارسػػخم ،والػػى وضػػوح
الخطػػم ،والػػى معرفػػم بموان ػ الطريػػؽ ..وا بػػد مػػف الحػػذر فػػي أف ا تنتػػاب اإلنسػػاف حالػػم العجػػب مػػف المراسػػب المرحليػػم ،التػػي

تعطى بيف فترة وأخرل ..واعلمي أف الذي ا يعيش ىػاجس اللقػاء اإلليػي باػرؿ طبيعػي ،فإنػو ا تمرنػو المرالبػم المسػتوعبم لرػؿ
حرراتو وسرناتو.

عليرـ التعالي عف الجػو العػاولي ،فػإف حيػاترـ فػي البػرزخ والقيامػم ،مفصػولم عػف حيػاة البػويف واليػرىـ ..وا تتنزلػي إلػى مسػتول
ا خريف إذا راف مستواىـ ذاؾ ىو الذي يجررـ إلى المسػتول اليػابط ،فػإف عامػم النػاس ا يعياػوف الجديػم فػي الحيػاة ،ويعياػوف
ااىتمامات التي ا تستحؽ االتفات إلييا أبدا.

صممي تصميما ا رجعو فيو للخروج عف ىذه الحالم التي ترىقرـ ر يرا ،وا توصلرـ إلى ااطئ الماف أبدا ..إف ااعتػراؼ بمػا

أنتـ فيو ،خطوة أولى لتخليص النفس مف الاواوب العالقم ،وا﵀ تعالى معرـ ما دمتـ م ا﵀ تعالى.
* ما الحؿ في ىذا التفريط؟
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في بداية سموكي في طريؽ الحؽ ،حيث التحكـ في نفسػي فػي كػؿ األحػواؿ ،وأف ىنػاؾ م ار بػا لػي فػي كػؿ األحػواؿ ،ووصػولي
إلى المرحمة التي طالما انتظرتيا ،وىي الحبلوة الروحية التػي ذ تيػا ..لكػف لؤلسػؼ تػدىورت ىػذه الحالػة ،لدرجػة أنػي رجمػت
إلى نقطة البداية! ..وأنا مت كد أف السبب في ذلؾ ،ىػو عػدـ تقػدير ىػذه النممػة مػف بمنػا ..مػا تفسػير ىػذه الحالػة؟ ..وكيػؼ
أستطيا أف أرفا مف مجيودي في الحفاظ عمى ىذه النممة ،وعدـ التفريط بيا ،إذا رز نا حبلوة اإل باؿ عمى اهلل تمالى؟..

إف ما تاتروف منو ىي المارلم الربرل فػي طريػؽ السػاوريف إليػو ،فػإف اارتفػاع والتحليػؽ إلػى الجػواء العليػا فػي سػماء المعرفػم،
واإلحسػػاس مػػف القػػرب ،ليػػو أمػػر-علػػى صػػعوبتو -ميسػػور للر يػريف ،وخاصػػم للمجاىػػديف فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،والماػػتاليف إلػػى جنػػم
اللقاء اإلليي في الدنيا لبؿ ا خرة.

لرػػف الماػػرلم الربػػرل ىػػي فػػي حفػػظ ىػػذه المراسػػب الربػػرل! ..فػػإف التحليػػؽ يحتػػاج إلػػى جلسػػم اػػعوريم ،مػػف إ ػػارة الا ػواؽ أو

الح ػزاف ،واف إبقػػاء ىػػذه الحػػاات يحتػػاج إلػػى مرالبػػم متصػػلم للػػنفس ،وأي سػػوء أدب لمػػف أذف لػػو بمجالسػػم المحبػػوب ،يسػػتدعي
الطرد! ..ومف الواضب أف الػذي سػعد بػأنس اللقػاء الربػوبي ،ػـ طػرد مػف ذلػؾ ،فإنػو سػيعيش حالػم التخػبط وفقػداف التػوازف ،حيػث
خرج مف جنم القرب إلى جحيـ اليجراف! ..أعاذنا ا﵀ تعػالى مػف ىػذه العالبػم التػي ا يعلػـ م ارراتيػا إا المطػرودوف بعػد الوصػؿ،
وىـ أر ر الضحايا في ىذا الطريؽ!.

* اإلحساس باليبوط الشديد
إنني منػذ كنػت صػغيرا ،كنػت أحػب صػبلة الميػؿ ،وكنػت أداوـ عمييػا ،وخصوصػا حينمػا كنػت فػي برفػة لوحػدي ،فكنػت أ ضػي
الميؿ في المبادة والتيجد والبكاء ..أما اآلف فكثي ار ما تفػوتني الصػبلة الواجبػة ،وفػي بمػض األو ػات أ ضػييا ،وأحػس بػ ف اهلل
تمالى ال يحب أف يسما صوتي ،كما ىو مذكور في دعاء أبي حمزة الثمػالي ..مػاذا أفمػؿ كػي يمػود جػانبي الروحػي المفقػود،
فإنني أحس بيبوط شديد مف ىذا الجانب؟!..

إف مف نعـ ا﵀ تعالى على العبد أف يمنب م ػؿ ىػذا اإللبػاؿ فػي سػف مبرػرة ،لف المتعػارؼ فػي سػنيف المراىقػم ىػو ااناػداد نحػو
العالـ الذي يناسب المراىقم ،مف لبيؿ ااستمتاع بالاػيوات اللريزيػم ،وىػذا أمػر ا ينرػره رػؿ مػف مػر فػي ىػذه الفتػرة الحرجػم مػف

الحياة ..وأما أف يفرر العبد في م ؿ ما ذررت فإنو أمر طارئ ،ولعػؿ ىنالػؾ بعػض السػباب الليبيػم التػي ا نعلميػا ،سػواء مػفل
جيم الطينم ،أو دعوات الوالديف ،أو لياـ الفرد نفسو بعمؿ صالب رضػي عنػو الػرب ،أو تػأ ير البيوػم ااجتماعيػم ،ومػا اػابو ذلػؾ
مف المور التي ا نعلـ ضابطا دليقا ليا.

وعليو ،فما دمتـ لد راحتـ ليذه المنزلم ،فػال بػد مػف الحفػاظ علػى موجباتيػا ،ومنيػا محاولػم ترلػؼ الجػواء المفقػودة ،فػإف سياسػم
الػػرب العػػالميف لاومػػم فػي بعػػض الحيػػاف علػػى تػػذويؽ العبػػد حػػالوة القػػرب منػػو ،ػػـ سػػلبيا منػػو ليػػرل مػػدل سػػعيو فػي متابعػػم تلػػؾ

اللذاوذ المعنويم ..فما يعطاه العبد يروف مف لبيؿ الطعـ ا الطعػاـ ،وذلػؾ إالػراء لػو للػدخوؿ فػي ىػذا الحقػؿ ،فػيظف العبػد أف ىػذا
رزلو ال ابت ،والحاؿ أف المر لـ يرػف مػف الوؿ إا إالػراء ،لفػتب اػييم العبػد علػى عػالـ جديػد! ..ومػف المعلػوـ أف العػدو اللػدود
لرؿ ىذه التوفيقات ،ىو القياـ بما يسخط المولى بارؿ متررر ،فإف اجتماع الصلاور ،يحوؿ المر إلى ربيرة موبقم!.

* كيؼ أسترجا اإل باؿ؟!
تمرضت بؿ عاـ إلى مشكمة عاهمية ،وانصدمت مف أ رب الناس لػي ،سػاعتيا كرىػت الػدنيا ومػا فييػا ،وصػرت أطمػب اآلخػرة،
وعمى إثرىػا تقربػت إلػى اهلل تمػالى ،ودعوتػو ليػؿ نيػار لينصػرني ،وأحسسػت بحػبلوة اإليمػاف الحقيقػي ،واإل بػاؿ عمػى المبػادة،
وندمت عمى السنوات التي مضت مف عمػري ،وىيػ ت نفسػي لممػوت فػي أيػة لحظػة ،ألنػي أحسسػت أف األمػور داهمػا ضػدي،
وكؿ األبواب مغمقػة فػي وجيػي ..ومػا يحزننػي اآلف أف حالػة اإل بػاؿ ىػذه ،زالػت مػف مبػي ،وال أدري مػا السػبب؟! ..مػا أننػي

28

أحاوؿ أف أرجا إلييا ،ولو إلى جزء بسيط مف تمػؾ الحالػة ،أل ننػي كنػت سػميدة جػدا فػي التقػرب إلػى اهلل تمػالى ،مػا ممانػاتي
لمظروؼ القاسية التي مررت بيا ..ف رجو مف سماحتكـ إرشادي إلى ما يجب عمي فممو!..

ا بػػد أختػػي الرريمػػم مػػف التفريػػؽ داومػػا بػػيف الحررػػات القلبيػػم الترامليػػم الناتجػػم مػػف حررػػم عقليػػم مدروسػػم و ابتػػم ،وبػػيف الحررػػات

العاطفيػػم الت ػي ت يرىػػا الماػػارؿ وااحباطػػات ف ػي الحيػػاة ..فمػػف المعػػروؼ أف المبتل ػى يعػػيش الحالػػم الفلريػػم الت ػي يػػذررىا القػػرآف

الرػريـ ،والتػػي يصػػؼ أصػحابيا بػػأنيـ مخلصػػوف فػي ديػػنيـ ،ولرػػف الماػرلم تبػػدأ عنػػد النجػاة إلػػى البػػر ،حيػث يتحػػوؿ اإليمػػاف إلػػى
الرفر في بعض الحياف والى رفراف في أحياف أخرل.

ا بد مف تحويؿ اإللباؿ اانفعالي عند المصاوب إلػى إيمػاف لػو رصػيده البػاطني اإليػديولوجي ،بمعنػى أف يرػوف تعلػؽ العبػد بربػو
مف جيم ما لو مف جيات الجػالؿ والرمػاؿ والىليػم للعبػادة ،ا أف نجعػؿ التعلػؽ بػو مقدمػم لمعاملػم تجاريػم مػ المػولى ،فنعطػي

لو ايوا مف الحب والتوجو ،على أمؿ أف يعطينا ايوا مف اليبات الروحيم أو الماديم!..
وا بػد مػف التفػرؽ بػيف حالػم ااستحضػار والمعيػم ال ابتػم-ولػو لػـ ترػف معيػا بعػض الماػاعر الوجدانيػم المتم لػم علػى اػرؿ برػاء
وحنيف -وبيف حالم الللياف الوجداني لينطفئ العبد بعدىا ،فػال يجػد اػيوا مػف المعػاني التوحيديػم فػي نفسػو ،بػؿ لػد يجػد فػي نفسػو
ما يدعوه إلى الحراـ في بعض الحياف!.

ت خر الزواج

 الرالبم في الزواج.
 عدـ التوفيؽ للزواج.
 ىؿ ىناؾ أ ر لرسر الخواطر؟
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* الرببة في الزواج
أريد الزواج ولكف والدي ال يريػدني أف أتػزوج ،محتجػا بمػدـ تػوفر المػاؿ والسػكف ..عممػا أف النػاس مػف حػولي ال يسػاعدونني
عمى الصمود أماـ الشيوات الجارفة ،وأنا أخاؼ أف أ ا في المحرمات والمياذ باهلل تمالى!.

الحؿ ىو استعطاؼ الوالد ببياف الحاجم الاديدة للزواج ،ومف جيم أخرل تخويفػو بأنػو سػيتحمؿ المسػؤوليم لػو ولعػتـ فػي الحػراـ-

ا سػمب ا﵀ تعػالى -والمباللػم فػي بيػاف ىػذه الخطػورة لتتحػرؾ عاطفتػو البويػم والدينيػم ..وعليػؾ بصػالة صػاحب المػر (ع) فػػي
ِ
يف﴾ موم مػرة ،فيػو بم ابػم الوالػد لألمػم ،بعػد أف فقػدنا
َّاؾ َن ْعُب ُد َوِاي َ
جوؼ الليؿ ،وىى ررعتاف تررر عند لراءة الفاتحمل ﴿إِي َ
َّاؾ َن ْستَع ُ
الب الربر وىو المصطفى (ص) ..وعليؾ باابتعاد عف رؿ موجبات اإل ارة ،لوال تتأجج نار الايوات في وجودؾ.
ولرػػف م ػ ىػػذا رلػػو ،عليػػؾ أف تسػػتوعب حقيقػػم أف الػػزواج م ػ عػػدـ وجػػود القػػدرة الرافيػػم إلدارة الحيػػاة الزوجيػػم مػػف جيػػم النفقػػم

والمسرف والير ذلؾ ،مصيره الفاؿ في بعض الحاات -ا لدر ا﵀ تعالى -رما رأينا بالتجربم.
* عدـ التوفيؽ لمزواج

تفسػير لحالػة أختػي التػي تمػيش ممػي فػي الغػرب،
ا
أنا إنسانة مؤمنة باهلل تمالى ،وأؤمف بالمقسوـ مػف اهلل تمػالى ،ولكػف أريػد
ىذه الفتاة التي عانت كثي ار ،ومنيا فشميا في مشاريا الزواج ..ما الحؿ رجاء؟!..

السياسم العامم في الاريعم في ىذا المجاؿ واليػرهل ىػو المػزج بػيف مجموعػم مػف الحقػاوؽ ،فمػف ذلػؾ عػدـ ااعتنػاء بليػر اليقػيف،
والػذي ا يمرػف أف يلنػي عػف الحػؽ اػيوا ،فلػيس رػؿ احتمػاؿ ممػا يصػب أف يعػوؿ عليػو اإلنسػاف ،واا فػإف المحػتمالت المزعجػم
في الحياة ر يرة ،ولد ا تنتيي إلى آخػر العمػر ،ومػف الممرػف عػدـ وجػود مػا ينفػي ر يػر مػف ااحتمػاات فػي الحيػاة ،فيػؿ يعنػى
ذلؾ أف يخرج اإلنساف مف ىوة احتماؿ ليق في حفرة احتماؿ آخر؟!..
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ومف ىذه الحقاوؽ أف المؤمف يعمػؿ مػا فػي وسػعو فػي عػالـ السػعي المػادي ،فػإف الظيػور بمظيػر حسػف ،وبػأخالؽ عاليػم ،وعػدـ
إعطػػاء أي انطبػػاع سػػلبي مػػف الػػداؿ الػػذي ا مبػػرر لػػو ،أو حال ػم التعػػالي أو اارتوػػاب أو مػػا اػػابو ذلػػؾ ،رػػؿ ذلػػؾ مػػف موجبػػات

تقريب فؤاد الطرؼ ا خر ،لف الرجؿ والمرأة رالىمػا حساسػاف جػدا مػف اللقػاء الوؿ ،فيبنيػاف عليػو ر يػ ار مػف المػور والحػاؿ أف
الوال لد يروف أم ار آخر.

والمر ال الث ىو تفويض المر إلى ا﵀ تعالى-وخاصم في ساعم اللقاء -فإف للوب العباد بيف يػدي ا﵀ تعػالى ،أضػؼ إلػى أنػو
ىو الذي يجعؿ الود في للوب المؤمنيف.

ومف المناسب عند إحساس الخطر مف بعض المور الليبيم المزعجمل االتجػاء إلػى مػا جػاء فػي الاػريعم مػف صػور الػدف ليػا،

والمتم لػػم بػػالمعوذتيف ،وآيػػم الررسػػي ،والمعػػوذات الصػػباحيم واليرىػػا مػػف ا داب والسػػنف ،الت ػي جعلناىػػا علػػى المول ػ ف ػي لسػػـ
ا داب والسنف.
* ىؿ ىناؾ أثر لكسر الخاطر؟
تقدـ لي ما يقرب الخمسة عشر شابا ،لكنني كنت أرفضيـ ،بسبب الدراسة وانشغالي بيا ،خاصة وأنػي لػـ أكػف أريػد أف أظمػـ
الشخص الذي س رتبط بو وأظمـ نفسي بالتسرع والقبوؿ في مثؿ ىذا الو ت المزحوـ بالدراسة ..ولكف بمد رفض كػؿ شػخص،
يصيبني انكسار خاطر ألجؿ كؿ واحد منيـ ..فيؿ ىذا الكسر سيؤثر عمى حيػاتي ،وخاصػة أنػو اآلف ػد تقػدـ لػي مػف تتمنػاه
كؿ فتاة حقيقة؟..

الرالـ الجام في ىذا المجاؿل أف الرفض إذا راف بموجب عقالوي فليس لو أ ر سلبي ،لف الفتاة حػرة فػي التصػرؼ بمػا يطػابؽ
العقؿ والارع ..واف رنت أعتقد أف ذريعم الدراسم لـ يرف عذ ار ارعيا ،فإنو ا مان مف الجم بينيمػا ،بػؿ أعتقػد أف خيػر وسػيلم
لحص ػػانم الفت ػػاة ى ػػذه الي ػػاـ فػ ػي الجػ ػواء المختلط ػػم ،ى ػػو الرر ػػوف إل ػػى حص ػػف ا ػػرعي متم ػػؿ ب ػػزوج ص ػػالب ،ج ػػام ب ػػيف المان ػػم
والعقالنيم في التصرؼ.

ولرف الميـ أف ألوؿ لرـ ا فل أنو ما داـ لد جاء الفرد المناسب لرـ ،فأرجو أف ا يرػوف الػرفض مػف طػرفرـ ،فػإف ا﵀ تعػالى لػد

يعالػػب الفتػػاة الت ػي تتمن ػ بػػال وجػػو اػػرعي ،بالحرمػػاف مػػف الحيػػاة الزوجيػػم السػػعيدة ..وىػػذا مػػا ول ػ ف ػي الخػػارج ر ي ػ ار ،لمػػف رفػػر
بالنعمم اإللييم ،فرما أف الارر مف موجبات الزيادة ،فإف الرفراف في المقابؿ مف موجبات الحرماف أيضا.

ولرػف ىػػذا الػذي للنػػاه ا ينػػافي أبػدا الدلػػم والتريػػث بمػف سػػيروف اػريرا فػي الحيػػاة إلػى أبػػد ا بػػديف ،إذ أف مػرة الزوجيػػم الصػػالحم
تمتد إلى الجنم أيضا ،فإف البناء اإلليي على لـ امؿ العاولم المؤمنم حتى في الجنػم ،رمػا يفيػـ مػف لولػو تعػالىل َّ ِ
آمُنػوا
﴿والػذ َ
يف َ
َ
ِِ
ِِ
َّ
يم ٍ
ػي ٍء﴾ ..ولػد ورد فػي بعػض الروايػات أف ا﵀ تعػالى يرفػ
اف أَْل َح ْقَنا بِ ِي ْػـ ُذِّرَّيػتَيُ ْـ َو َمػا أَلَتَْن ُ
َواتَب َعتْيُ ْـ ُذِّريَّتُيُـ بإ َ
ػاىـ ِّم ْػف َع َمليػـ ِّمػف َا ْ

الذريم في الجنم إلى درجم المؤمف واف رانوا ىـ ألؿ منو درجم ،ولؾ أف تتصور حػالوة العػيش فػي الجنػم مػ الىػؿ والذريػم إلػى
أبد ا بديف!.
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تيذيب النفس
 عالج إدبار الدنيا.
 آفم التدخيف.

 ىؿ لاـ اإلسالـ على السيؼ؟
 ما ىو الصمت المطلوب؟
 عالج الارود والرسؿ.

 حدود اإلسراؼ والتبذير.
 الحيؿ في أداء الخمس.
 أحس أني ضاوعم!
 الخطوات العمليم للمرالبم.
 المقتحـ في الابيات.
 حياة الرفاىيم.

 ما حقيقم ىذه العوالـ؟
 مااىدة التلفاز.

 النوـ بيف الطلوعيف.
 عالج النانيم.
 عالج العجب.
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 العجب مف الفوز.
 ر رة النوـ.

 اانحراؼ في الجامعم.

* عبلج إدبار الدنيا
إف الدنيا إذا أدبرت ،فإنيا تممي عمػى اإلنسػاف اليمػوـ والغمػوـ ..فمػا نصػيحتكـ لئلنسػاف الميمػوـ ،الػذي أصػبحت الػدنيا فػي
وجيو كالميؿ المظمـ؟..

أعتقد أف إدبار الدنيا ليس سببا حقيقيا لليػـ واللػـ ،وانمػا التفاعػؿ مػ إدبارىػا ىػو الػذي يسػبب اليػـ ..والمػؤمف فػي ارحػم مػف ذلػؾ
رلػػو ،لف إدبػػار الػػدنيا-بمعنػػى الػػبالء المػػادي أو المعنػػوي -إذا رػػاف بفعلػػو فإنػػو يسػػعى جاىػػدا إلزالتػػو بااسػػتعانم بػػا﵀ تعػػالى ،واذا
رػػاف إدبػػار الػػدنيا بقضػػاء مػػف ا﵀ تعػػالى ولػػدره ،فإنػػو أيضػػا ا ييػػتـ ،بػػؿ لػػد يفػػرح فػػي ل ػ اررة نفسػػو ،لمػػا سػػيعوض عنػػو بأضػػعاؼ

مضاعفم في ا خرة ،أضؼ إلى ما روي مف أفل (المؤمف ررفتي الميزاف ،رلما زيد في إيمانو زيد في بالوو).
ػوف﴾ ..فالػذي ا خػوؼ لػو مػف المسػتقبؿ ،وا حػزف
ومف ىنا جاءت ا يم لتقوؿل ﴿أَا إِ َّف أ َْولَِياء اللَّ ِو اَ َخ ْو ٌ
ؼ َعلَْي ِي ْـ َواَ ُى ْػـ َي ْح َزُن َ
عليػػو مػػف الماضػػي؛ يعػػيش فػػي لمػػم السػػعادة النفسػػيم ولػػو رػػاف فػػي أحلػػؾ الظػػروؼ ..وىػػذا ىػػو السػػر فػػي أننػػا ا نسػػم فػػي حيػػاة
المؤمف الصادؽ في إيمانو ،ما يسمى بحالم اانييار أو اارتواب أو اليره.
* آفة التدخيف
تنتشػػر بػػيف شػػبابنا المػػؤمف آفػػة سػػيهة-ولؤلسػػؼ -تػػدما موبنػػا حسػػرة عمػػى مثػػؿ ىػػذه المػػادة ،أال وىػػي التػػدخيف ،ونسػػتغرب
صدور ىذا الفمؿ مف مثؿ ىؤالء الشباب ..ولـ نػ ؿ جيػدا فػي تقػديـ النصػح ليػـ ،سػواء عمػى المسػتوى الفقيػي أو المسػتوى
األخبل ي ،في حيف يتذرع البمض بمدـ حرمة التدخيف حسب رأي مرجػا تقميػده تصػريحا أو أنػو ال يتضػرر منػو ،أو أنػو لػيس
شػػيها أساسػػيا ليتطمػػب منػػو تػػرؾ التػػدخيف ..بػػيف كػػؿ ىػػذه الصػػور ،كيػػؼ لنػػا أف نمػػيش وأف نتمامػػؿ مػػا أحباهنػػا مػػف الشػػباب
المؤمف الذي ُيؤسفنا يامو بمثؿ ىذه المادة المضرة لييهة اإلنساف المؤمف ولصحتو بشكؿ شخصي؟..
مف المناسب بياف ىذه الحقاوؽ ليؤاء الابابل
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 -1إف علػػى المػػؤمف أف يرػػوف متبعػػا فػػي رػػؿ حرراتػػو وسػػرناتو لرضػػى الاػػارع المقػػدس فعػػال وتررػػا ..فيػػا تػػرل لػػو ظيػػر اإلمػػاـ
وسوؿ عف التدخيف ،فيؿ يبدي الموافقم على ذلؾ؟! ..والحاؿ أف سيرة أجداده رانت على مجانبم فضوؿ العيش.
الميدي (ع) ُ
 -2إف البدف أمانم إلييم ،ا ينبلي أف نعامليػا بمػا ا يرضػى بػو مالريػا ..فػإف الاػارع المقػدس أسػقط الواجبػات رػالحج والصػياـ
والصػػالة لاومػػا ومػػا اػػابو ذلػػؾ ،بمجػػرد خػػوؼ الضػػرر ..وىػػذا يعرػػس أف الاػػارع ىػػو المتصػػرؼ الوؿ فػػي ىػػذا البػػدف ،إذ الخػػالؽ

أولى بو مف المخلوؽ.

 -3إف العبد سيسأؿ يوـ القيامم عف ابابو في ما أباله ،وعف عمره في ما أفناه ،وعف مالو في ما أنفقو ..فلو سػوؿ عػف المػواؿ
الر ي ػرة التػػي يسػػتيلريا التػػدخيف ط ػواؿ حياتػػو ،فمػػاذا يرػػوف جوابػػو؟! ..وخاصػػم أنػػو رػػاف بإمرانػػو أف ياػػرؿ صػػدلم جاريػػم بتلػػؾ

المواؿ ،التي تحولت إلى دخاف أفسد الصدر واليواء.
 -4إف اػػيوع عػػادة مػػف العػػادات بػػيف النػػاس ،ا يعنػػي أف ذلػػؾ أمػػر محمػػود ،ا ينبلػػي التفرػػر فيػػو ..ولػػنعـ مػػا نقػػؿ عػػف السػػيد
الحريـ (رحمو ا﵀)ل (إف التدخيف فعؿ سفياوي اعتاده العقػالء) ..ولرػف ىػؿ العقػؿ يحرػـ بػذلؾ ،وىػو القاضػي بلػزوـ دفػ الضػرر
المحتمؿ؟!.
* ىؿ اـ اإلسبلـ عمى السيؼ؟
كيؼ يكوف دفاعنا عف فكرة (إف اإلسبلـ انتشر بالسيؼ)؟ ..وكيؼ نفسر موضوع الخيارات الثبلثة ألىػؿ الكتػاب( :اإلسػبلـ أو
الجزية أو الحرب)؟..

ىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف أف نقػػوؿ أف اإلسػػالـ انتاػػر بالسػػيؼ ،وبػػيف أف نقػػوؿ أف اإلسػػالـ اسػػتعاف بالسػػيؼ إللامػػم القسػػط عنػػد اللػػزوـ،

بعنوانو رسالم تقوـ على أساس إنقاذ الباريم مف رؿ موجبات اانحطاط ،بما يسوغ لو تقديـ الداني لربانا للعالي.

فاإلسالـ جاء باليدل اإلسالمي في اتى المجاات ،مدعوما بالرتاب الذي ا يأتيو الباطؿ مف بػيف يديػو وا مػف خلفػو ..وعندوػذ
فالذي يريد أف يعيش الير مسلـ والير محارب ،عليو أف يدف ضػريبم الػدفاع عنػو فػي ظػؿ الحرومػم اإلسػالميم ..أضػؼ إلػى أف
المالػػؾ للرلػػاب ىػػو رب العػػالميف ،فلػػو فػػرض أنػػو أذف بقتػػاؿ مػػف يػػرل لػػزوـ لتػػاليـ ،فمػػا المػػان مػػف ذلػػؾ؟ ..ألػػيس للمالػػؾ مطلػػؽ

التصرؼ فيما يملؾ؟.

وا اؾ أف ضماف اإلسالـ لحقوؽ المواطنم للرفار ،مف موجبات تحقؽ القابليم النفسيم لذرياتيـ علػى لبػوؿ الػدعوة الجديػدة ،لنػو

ليس ليـ تعصب ا باء الذيف ترعرعوا في ظؿ الياب المنيج العادؿ ،والحارـ المقسط.
* ما ىو الصمت المطموب؟
 -1أحاوؿ كثي ار أف ألزـ نفسي بالصمت ،ولكني أفشؿ في ذلؾ ..فما ىو الحؿ؟..

 -2إذا كنت أستفيد ماديا مف وراء نشر فكرة نافمة ،وتراودني ىواجس الرياء ..فيؿ ىذا يبطؿ الممؿ؟..

 -1الصػػمت علػػى لسػػميفل فينػػاؾ صػػمت مترلػػؼ يحاولػػو اإلنسػػاف ترلفػػا ،م ػ امػػتالء الوجػػود البػػاطني بػػال ر رة ..وىنػػاؾ صػػمت
مناػػؤه الػػذىوؿ عمػػا سػػول ا﵀ تعػػالى ،وااسػػتلراؽ فػػي ع ػوالـ الفرػػر والمناجػػاة الباطنيػػم ،واااػػتلاؿ بالجػػاد مػػف المػػور ..وحينوػػذ

ينقلب الرالـ إلى أمر مترلؼ ،ا يصدر مف اإلنساف إا عند وجود موجب لذلؾ ..فالمترلـ في ىذه المرحلم ىو الػذي يم ّػف علػى
الطػػرؼ المقابػػؿ بػػالرالـ ،إذ أنػػو يعطيػػو لسػػما مػػف طالػػم وجػػوده ،واػػط ار مػػف سػػاعات عم ػره اللاليػػم ..فػػالمر يحتػػاج إجمػػاا إلػػى
مرحلم مف البلوغ الباطني.

 -2اإلخػػالص ىػػو اانبعػػاث الػوالعي فػػي العمػػؿ ﵀ تعػػالى ،واف رانػػت ىنػػاؾ بواعػػث خفيػػم اليػػر منظػػورة ..فالخلجػػات النفسػػيم ا
يمرف لطعيا إا لألوحدي مف الناس ،فالميـ عدـ استقرارىا في النفس ،لتترتب عليو آ ار الوجود.
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* عبلج الشرود والكسؿ
 -1كيؼ أتخمص مف الشرود الذىني؟..
 -2ماذا أفمؿ ما الكسؿ الذي يصدني عف التقدـ في الحياة؟..
 -3أخشى مف سمبيات القيقرى بمد الو وؼ عف التقدـ ،فبـ تنصحني؟..

 -1أما موضوع الارود ،فإف عالجو مف أصعب المػور؛ لف الخيػاؿ ا ينضػبط ،وخاصػم لمػف لػو ماػارؿ حياتيػم ..فػإف م لػو

في الحياة ،رم ػؿ مػف ت ّػدىف بالعسػؿ ويريػد أف يرتػاح مػف لػدغ الزنػابير! ..فػالخطوة الولػىل ىػي الػتخلص مػف ااناػلاؿ البػاطني
بعناصر الدنيا-وخاصم الموترة منيا -ا ترريا خارجا ،فإنيما مقولتاف متفاوتتاف.
 -2أما مارلم الرسؿ فمنيا مػا يعػود إلػى المػور البدنيػم ،ومنيػا مػا يعػود إلػى المػور الخارجيػم مػف عػدـ امػتالؾ خطػم واضػحم
للعمؿ ،وعدـ وجود الجو الذي يساعد على النمو ،والميؿ إلى رسب ال مار العاجلػم ..وا اػؾ أف اللبػم الاػيوة البييميػم والسػبعيم
مػػف موجبػػات الرسػػؿ ،لميػػؿ الػػنفس إلػػى المحسػػوس أر ػػر مػػف المعقػػوؿ ،فال ػػاني يحتػػاج إلػػى بلػػوغ روح ػي خػػاص ،ا يصػػؿ إليػػو

اإلنساف جزافا وبال رد وسعي.

 -3التفػاترـ إلػػى أف الت ارجػ بعػػد اإللػػداـ يوجػػب الرػوارث الربػػرل ،التفاتػػم جيػدة ،فػإف المتحػػرؾ بعػػد السػػروف ا يبقػػى علػػى مػػا ىػػو
عليو ،بؿ إنو يزداد تسافال ،فالنفس أابو بالجراـ السماويم التي يػالزـ سػرونيا السػقوط ..فالحػؿ ىػو السػعي الح يػث للخػروج مػف
داورة جاذبيم الايوات القاىرة ،للتحليؽ في الجواء العليا ،حيث ا نفوذ للاياطيف فييا.

* حدود اإلسراؼ والتبذير
س ػؤالي ىػػو عػػف اإلس ػراؼ والتبػػذير ،مػػا ىػػي حػػدوده التػػي تجممنػػا كػػإخواف الشػػياطيف،؟ ..حيػػث أنػػي متيمػػة مػػف زوجػػي ب ػ ني
مسرفة ،وىذا األمر يقمقني جدا!..
ىنالؾ فرؽ بيف اإلسراؼ والتبذير.

فالتبػػذيرل أف ا يرػػوف أصػػؿ الصػػرؼ راجحػػا ،فيرػػوف بػػذؿ المػػاؿ فػػي ذلػػؾ المػػورد تضػػييعا لػػذلؾ المػػاؿ ،رالػػذي يبػػذر البػػذر ف ػي

الرض السبخم ..أما اإلسراؼل فيو في مورد يروف اإلنفاؽ فيو راجحا ،ولرف يبال اإلنساف في الصرؼ.

وعليو ،فإذا راف الصرؼ مف مػالرـ الخػاص ،واعتقػدتـ حقيقػم بعػدـ اإلسػراؼ والتبػذير-مػف دوف تحيػز للػنفس المػارة -فػال ضػير
في المر .وأما إذا راف الماؿ مف ماؿ الزوج ،فقد يروف مقتضػى ااحتيػاط أف ت ارعػي ىػذا الجانػب ،وذلػؾ بالتنسػيؽ فػي الصػرؼ
معو ،لوال يعتقد الزوج بأف ىذا تصرؼ في مالو مف دوف موافقتو أو رضاه.
وبارؿ عاـ ،أحبػذ التنسػيؽ داومػا بػيف الػزوجيف ،حتػى ولػو رػاف الحػؽ مػ أحػدىما ،لػوال يجػد الاػيطاف لػرة ينفػذ مػف خالليػا فػي
حياة الزوجيف ،ويوجب تحطيـ ىذا العش المبارؾ ،لمور عابرة ا تستحؽ م ؿ ذلؾ الدمار!..

وباعتقادي أف مف أىـ الروادع في ىذا المجػاؿل ىػو ااعتقػاد اليقينػي أف اإلنسػاف مسػتخلؼ فيمػا فػي يػده ،وا﵀ تعػالى سػاوؿ عنػو
يوـ القيامم فيما جعلو مخوا فيو.
* الحيؿ في أداء الخمس
مػػا ىػػو حكػػـ الحيػػؿ فػػي أداء الخمػػس إذا كنػػت بحاجػػة إلػػى المػػاؿ؟ ..إذ لػػدي مبمػػغ ػػد ادخرتػػو لتغطيػػة مصػػاريؼ الدراسػػة فػػي
الجاممة.
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عل ػػيرـ بالمعاملػ ػػم م ػ ػ ا﵀ تعػ ػػالى ،فإنػ ػػو يبػ ػػارؾ ف ػ ػي المػ ػػاؿ وا حاجػ ػػم للحيلػ ػػم! ..أفيحتػ ػػاؿ أحػ ػػدنا ف ػ ػي الحرمػ ػػاف مػػػف بررػػػات رب
العػػالميف؟! ..إف الػػذي ينظػػر إلػػى اإلنفػػاؽ علػػى أنػػو حرمػػاف مػػف المػػاؿ ،لػػو الحػػؽ أف يفرػػر ف ػي الف ػرار مػػف الترليػػؼ الاػػرعي..

بخػػالؼ مػػف يػػرل أف الػػذي ينفقػػو العبػػد فػي الػػدنيا ىػػو التػػالؼ ،ومػػا يدفعػػو فػي سػػبيؿ ا﵀ تعػػالى ىػػو البػػالي ،مصػػدالا لقولػػو تعػػالىل
﴿مػػا ِعنػ َػد ُر ْـ َينفَػ ُػد و َمػػا ِعنػ َػد اللَّػ ِػو َبػػا ٍ
ؽ﴾ ..إف البحػػث عػػف الحيػػؿ يراػػؼ عػػف حالػػم مػػف عػػدـ التعبػػد ف ػي العبػػد ،وىػػو بػػال اػػؾ مػػف
َ
َ
موجبات التأخر في مسيرة الترامؿ إلى ا﵀ تعالى.
* أحس أني ضاهمة!
أرجو أف ترشدني إلى الصواب :ف نا طالبة جاممية ،أشمر أف حالتي الدراسية تتدىور ،ما الممػـ أننػي أدرس وأ ػوـ بمػا يطمبػو
مني األساتذة ،لكنني ال أعمـ ما الذي يحدث لي ..ىؿ ىي عيف الحسد أـ أنيا شيء آخػر؟ ..أشػمر أننػي ضػاهمة ال أسػتطيا
القياـ بشيء ،وأشمر أنني مقيدة بقيود ،لكنني ال أعرؼ ما ىي ..كيؼ أتجاوز ىذه الحالة؟..

ا تحػاولي أف ترجعػي المػػور داومػا لمػور خارجػػم عػف اإلرادة ،فػإف العػػيف حػؽ ،ولرػف مػػف لػاؿ بػأف الخطػػاء الفعليػم ناتجػم مػػف

ذلؾ؟! ..فإف اإلنساف العالؿ يسند أمػوره باػرؿ أولػي إلػى الوالػ الخػارجي ،ا إلػى المػور الليبيػم الخفيػم عػف الحػواس؛ لػوال يقػ
في باب التخرص بلير علـ.

وعليػػو ،اجلسػػي مػ نفسػػؾ جلسػػم واعيػػم ،لجػػؿ إعػػادة النظػػر فػػي مجمػػؿ حررػػم الحيػػاة ،وارتاػػاؼ الخطػػاء المحتملػػم فػػي مطػػاوي

الياـ التي سبقت .وىنالؾ لاعدة تقوؿ ،بأف إيقاؼ الضػرر فػي أي ولػت ،ربػب فػي حػد نفسػو ،لػوال تتػرارـ الخسػارة ..تػورلي علػى
ا﵀ تعالى ،واستليمي منو العوف على اجتياز ىذه العقبم ،بؿ رؿ عقبات الحياة ،فيو المرجو لرؿ ملمم.
* الخطوات المممية لمم ار بة
إف ممنى الم ار بة أمر مممػوـ ،ولكػف الكػبلـ فػي طريقػة التحمػي بيػا ،والتػدرج لموصػوؿ إلػى درجتيػا الماليػة ..مػا ىػي الوصػايا
المممية لموصوؿ إلى تمؾ المرحمة؟ ..فإف المواعظ المامة د ال تكفي!..

إف س ػؤالرـ فػػي محلػػو ،فػػإف المرالبػػم الرليػػم تحتػػاج إلػػى خط ػوات تطبيقيػػم عمليػػم ،لف الرليػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ لػػد ا ت ػدف إلػػى

العمؿ ،فألوؿل
 -1التزـ بالتسميم لبؿ رؿ عمؿ ذي باؿ ..فإف ىذا تمػريف عملػي علػى الػذرر اللفظػي ،الػذي ينتقػؿ تػدريجيا إلػى القلػب ،وخاصػم

أف اإلنساف ينتقؿ مف فعؿ إلى فعؿ ،مما يتطلب منو التسميم المترررة.

 -2التزـ بإعادة لجاـ الفرر رلما اذ عف الطريؽ ..وىذا يسػتلزـ منػؾ مرالبػم خيػوط الفرػار ،فإنيػا تتاػعب باػرؿ عاػواوي يمينػا
واماا ،فمف ا يمتلؾ زماـ تلؾ الخيوط ،يخاى عليو أف يحبس بيف طياتيا ،فال ييتدي بعدىا إلى سبيؿ.

 -3رف جادا م نفسؾ واليػرؾ ..فػإذا أريػت نفسػؾ اىيػا االيػا فػي مجلػس أو مػ صػنؼ معػيف ،حػاوؿ أف تقطػ ذلػؾ ،مصػدالا
َّ ِ ِ
ِّ
يف﴾ .
لقولو تعالىل ﴿فَالَ تَ ْق ُع ْد َب ْع َد الذ ْر َرل َم َ اْلقَ ْوِـ الظالم َ
 -4لبؿ الذىاب إلى المجالس التي تخاى فييا مف اللفلم ،حاوؿ أف تعد ما يالؿ الجالسيف بفرػرة نافعػم أو بحػديث مػذرر؛ لػوال
تروف محروما بذلؾ المجلس بحرميـ.

 -5تمر على اإلنساف حاات مف الفرح رالزفاؼ ،أو الحزف روفاة لريب ،يذىؿ فييا عػف ذرػر ربػو؛ فانتبػو لنفسػؾ جيػدا فػي تلػؾ
الحاات.
 -6بعض حاات اللفلػم و قػؿ الػذرر يعػود إلػى مناػأ بػدنيل رقلػم نػوـ أو ر ػرة طعػاـ ،أو مػا اػابو ذلػؾ؛ فعلػى الػذارر أف ي ارعػي
بدنو ،لوال تتمرد على أحراـ روحو.
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 -7إف اتخاذ ورد ابت مأ ور بعدد خاص ،يالؿ ساعات الفراغ اليوميػم ،فيتحػيف الػذارر الفرصػم لػيمأل تلػؾ الولػات ،بمػا لطػ
على نفسو مف الورد المعيود.

 -8يحسػػف باػػرؿ دليػػؽ معالبػػم الػػنفس بمػػا يناسػػب عنػػد استرسػػاليا فػػي اللفلػػم ،تأديبػػا ليػػا ،ولرػػف باػػرط رونيػػا اػػرعيال رالصػػياـ،
واإلنفاؽ الزاود عف الواجب.
* المقتحـ في الشبيات
ىؿ الطماـ المشتبو فيو يؤثر عمى نفسية اإلنساف ،إذا كاف يريد أف يتقيد في الشريمة أكثر مف بيره؟..
وىؿ الموسيقى الكبلسيكية اليادهة ،سوؼ تؤثر سمبا عمى روح اإلنساف؟..

ا اػػؾ أنػػو لػػو أرػػؿ الح ػراـ ال ػوالعي م ػ عػػدـ ااحتيػػاط السػػاو  ،بػػؿ م ػ التسػػاىؿ ف ػي أمػػر الػػديف ،فإنػػو يعػػد مػػف المقتحمػػيف ف ػي
الابيات-وخاصم في ىذا العصر الذي اخػتلط الحػراـ فػي أاػياء ر يػرة-باػرؿ مػبطف -حتػى فػي أسػواؽ المسػلميف! ..وا يسػتوي
عند ا﵀ تعالى الحريص فػي أمػر دينػو ،مػ المتسػاىؿ فيػو ،فقػد وردل (إف أخػاؾ دينػؾ ،فػاحتط لػدينؾ!) ..ومػف اللريػب أف النػاس

يحتػػاطوف ر ي ػ ار ف ػي أمػػر دنيػػاىـ فػػي أمػػر المأرػػؿ والماػػرب إلػػى حػػد بعيػػد ،يصػػؿ إلػػى حػػد الوسوسػػم! ..ولػػنعلـ أنػػو مػػف المناسػػب
الصياـ بيف ولت خر ،لتذويب ما نبت على الحراـ.

والقدر المتيقف مف حليم استماع الموسيقى ،ىول أف ا تروف بريفيم ليويم ومطربم ..ولرف ىؿ رؿ حالؿ يرتربو العبد ،حتػى مػ

البديؿ الذي ا وجو للمقارنم معو ،رالقرآف المجيػد؟! ..وىػؿ ىنػاؾ اطمونػاف للقلػب بليػر ذرػره ،رمػا أرػده فػي رتابػو الرػريـ؟! ..إف
السم الذي يرتاح لللناء المحلؿ ،ا يؤمف منو بعد فترة مف عدـ تمييز المحرـ منػو ،التػراب حػدود الحػالؿ مػ الحػراـ فػي ر يػر
مف الولات.
* حياة الرفاىية
تمودت عمػى نمػط خػاص مػف حيػاة الرفاىيػة مػف حيػث :الم كػؿ والممػبس وجمػاؿ السػكف ..ولكػف تنتػابني كثيػ ار مػف المخػاوؼ
والقمؽ ب ف أكوف عند اهلل تمالى مف المبذريف والمسرفيف ،ما الممـ إف زوجي ال يرفض لي أي طمب ..فما الممؿ؟!..

ا بد مف اجتناب فضوؿ العيش ،وما ا نف فيو دنيا وا آخرة ..والرفاىيػم فػي المعياػم واف لػـ ترػف ح ارمػا فػي حػد نفسػيا ،إذا لػـ

تػػؤدي إلػػى اإلس ػراؼ والتبػػذير ،إا أف العبػػد معيػػا فػػي معػػرض التبػػاىي بعاجػػؿ المتػػاع ،وااناػػلاؿ بيػػا نفسػػيا ،والتعلػػؽ بوجودىػػا،
والخوؼ مف فقدىا ،وا ارة الحسرة في نفوس الفالديف ليا ..وعليو ،فمف الفضؿ للمؤمف أف يروف متوسػطا فػي معياػتو ،حتػى لػو
أمرنو أف يعيش في مستول أعلػى مػف معياػم ا خػريف ،م ارعػاة لجميػ مػا ذررنػاه آنفػا ..ومػف المعلػوـ أف رػؿ اػيء ياػللؾ عػف
ا﵀ تعالى فيو صنـ معبود ،واف لـ يعترؼ العبػد بعبادتػو ..ومػف الطريػؼ أف نعلػـ أنػو لمػا ناػب حريػؽ وااػتلؿ النػاس بالمتعػم،

أخذ أحد الصالحيف عصاه وجرابا راف لو ،وو ب وجاوز الحريؽ ،ولاؿل فاز المخفوف!.
* ما حقيقة ىذه الموالـ؟

لقد ػرأت كثيػ ار حػوؿ موضػوع تزكيػة الػنفس وتيػذيبيا والوصػوؿ بيػا إلػى الكمػاؿ اإلنسػاني ..ولكػف مػف خػبلؿ راءتػي لػبمض
الكتػػب والتػػي كػػاف مؤلفوىػػا مػػف المشػػاير السػػالكيف طريػػؽ اهلل تمػػالى ،تكمم ػوا عػػف حػػاالت مػػف المكاشػػفات التػػي ػػد تحػػدث
لمشػػخص البػػالغ مرحمػػة مػػف الكمػػاؿ الروحػػي ،والػػذي اسػػتطاع أف يخمػػص نفس ػو مػػف الحجػػب الظممانيػػة ..ومػػف أمثمػػة تمػػؾ
القصص المجيبة-التي أطمؽ عمييا أصحابيا المكاشفة :-ب ف الشػخص أثنػاء سػجوده أو ػراءة الػدعاء أو حتػى أثنػاء زيػارة
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األهمة (ع) يرى ب ف ىناؾ مف ي خذ بيده ..سؤالي ىو :ما مدى مصػدا ية ىػذه الػدعوات ،وىػؿ يجػب عمينػا تصػديؽ أصػحابيا
حيث أنيـ مف أىؿ الممـ والممرفة؟!..

بارؾ ا﵀ فيرـ ىذه اليمم أوا للبحث عف ىذه المور في عصر صار لصارل ىـ القػوـ بطػونيـ وفػروجيـ! ..وأمػا مػا ذرػرتـ-إف

لػػـ يرػػف وىمػػا وخيػػاا -فيػػو مػػف تجليػػات عػالـ الم ػػاؿ ،أي مواجيػػم الػػنفس لػػبعض الحقػػاوؽ التػي تجػػردت مػػف لبػػاس المػػادة ..ومػ

ذلػػؾ ا يمرػػف الجػػزـ ب ػأف مػػا ت ػراه الػػنفس فػػي ىػػذه الحػػاؿ حػػؽ محػػض ،فالبالسػػم أيضػػا لػػادرة علػػى مواجيػػم الػػنفس بيػػذه المػػور
مػػزورة ،رمػػا تػػدؿ عليػػو بعػػض الروايػػات ..ومػػف ىنػػا يحػػذر أصػػحاب المعرفػػم مػػف عػػدـ االتفػػات ليػػذه المػػور ،فالمقيػػاس الوؿ
والخيػػر ىػػو ااسػػتقامم العمليػػم وااعتقاديػػم ..ولطالمػػا رأينػػا الجػػاديف فػػي السػػير إلػػى ا﵀ تعػػالى ا يػػروف اػػيوا مػػف ىػػذه الع ػوالـ،
ولطالما رأينا م ؿ ىذه الدعاول عند مف ا يتقنوف صلواتيـ اليوميم!.
* مشاىدة التمفاز
أنا فتاة ابتمدت عف مشاىدة التمفاز ،حتػى أسػتطيا تربيػة نفسػي ،عػف طريػؽ عػدـ التمػذذ ببرامجػو الرخيصػة ..ولكػف ذلػؾ ػد
يؤدي إلى نقص الثقافػة عنػدي ،لمػا يػدور فػي المػالـ وىػذا لػيس مػف صػالح المسػمـ ..وسػؤالي ىػو :ىػؿ أف التمفػاز يضػمؼ
الناحية الروحية لدى الشخص؟..

لػػيس ىنالػػؾ لاعػػدة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وانمػػا المػػر يعػػود إلػػى طبيعػػم تلػػؾ القنػػاة ،والػػى البرنػػامج المعػػيف الػػذي يبػػث فييػػا ..ولرػػف ا

نخفػػيرـ سػ ار أف بنػػاء معظػػـ القن ػوات اإلعالميػػم-بػػؿ رليػػا إا مػػا اػػذ ونػػدر -علػػى جلػػب الماػػاىديف بػػأي أسػػلوب رػػاف ،ولػػو علػػى
حساب إفساد الخالؽ ،واالاؿ المااىد بالتوافو مف المور ،لوال يفرر في القضايا المصيريم لمتو.
فمف أراد أف يجلس أماـ التلفاز ،فعليو أف يستحضر حقيقم أف ىذا المر أمانػم إلييػم ،وسػوؼ يؤاخػذ عليػو عنػد عبػور الصػراط..
فال يدخؿ في للبو وفرره إا ما يفيده لدنياه أو آخرتو ،ولد ورد في وصؼ المتقيفل (أنيـ ولفوا أسماعيـ على العلـ الناف ليـ).
وأعتقػػد أف أسػػلوب الت قػػؼ مػػف الرتػػاب أر ػػر جػػدول مػػف تقليػػب البػرامج المختلفػػم ،ليرجػ اإلنسػػاف بعػػدىا إلػػى مضػػجعو ولػػـ يسػػتفد
معلومػػم واحػػدة تنفعػػو نفعػػا حقيقيػػا ..أضػػؼ إلػػى أنػػو ا بػػد مػػف ااعتػػداؿ فػػي اسػػتماع الخبػػار ،فػػإف الػػبعض يبػػال فػػي ذلػػؾ بحيػػث

يسم المرررات في يوـ واحد ومف جيات اتى ،وىذا أمر مرفوض ،رما نرفض الذيف ا ييتموف باؤوف المم ،ا فػي أخبارىػا،

وا في ماارليا.

* النوـ بيف الطموعيف
أستيقظ بؿ صبلة الصبح ب كثر مف سػاعة ،وذلػؾ ألداء بمػض الركيمػات ،ولقػراءة بمػض مقػاطا األدعيػة؛ وعنػد أذاف الصػبح
أصمي وأ أر الحرز ودعاء الميد؛ و بؿ شروؽ الشمس أذىب ألناـ تقريبا أ ؿ مف ساعة ألذىب بمػدىا إلػى الممػؿ ..وكنػت ػد
س َو َْب َػؿ ا ْل ُغ ُػر ِ
ػؾ َْب َػؿ طُمُػوِع الش ْػم ِ
وب وضػميري يػؤنبني بنػومي بػؿ
سػ حب ْح ِب َح ْم ِػد َرحب َ
﴿و َ
رأت ىػذه اآليػة فػي كتػاب اهلل المزيػزَ :
شروؽ الشمس ،ولكف جسمي د يضمؼ ما ما أعانيو مف المرض ،فما ىو األفضؿ؟..
ااستيقاظ مطلوب ولو راف فيو ايء مف التعب ،فػإف أفضػؿ العمػاؿ أحمزىػا ،أي أاػقيا علػى الػنفس ،وذلػؾ عمػال بمػا يرضػي

ا﵀ تعالى ،فإف مف أحب حبيبا ،تلذذ في تحمؿ ايء مف العناء مف أجلو ..وا اؾ أف ااستيقاظ بػيف الطلػوعيف أبلػ فػي الػرزؽ

مػػف الضػػرب فػػي الرض ،وا ينبلػػي حصػػر ذلػػؾ فػػي الػػرزؽ المػػادي ،فػػإف التوفيقػػات فػػي النيػػار-تررػػا للح ػراـ وتيسػػي ار للحػػالؿ-
مرتبطم بيذا المر ..ولرف إذا راف مما يوجب اإلرىػاؽ والتعػب المخػؿ بالوظػاوؼ اليوميػم ،فأنػت معػذورة ،وا﵀ تعػالى سيعوضػرـ
خي ار مقابػؿ نيػم الخيػر ،فػإف الحسػرة علػى فػوت بعػض الطاعػات لعػدـ تيسػرىا ،لظػروؼ مرضػيم ،واليرىػا ،ممػا لػد يوجػب إعطػاء

أجر مضاعؼ أر ر مما لو لاـ بو الفرد؛ وىذا مصداؽ مف مصاديؽ اللطؼ اإلليي الذي ا نحيط بو علما!.
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* عبلج األنانية
ما ىو السبيؿ لمتخمص مف األنانية؟ ..فإف آثار ىذه الحالة تبمدني عف اهلل تمالى وعف الناس!..

النانيم تعود إلى حب الػذات الػذي ا يرضػى بػو الاػارع المقػدس .ومػف عالماتػول تحػوؿ النػا إلػى إلػو يعبػد مػف دوف ا﵀ تعػالى،
وتقديـ أوامر النفس على أوامر الاريعم ،لدل التزاحـ وتصادـ المصالب.

والطريؽ إلى نفي النانيم ىول (أف يعظـ الخالؽ في عيف اإلنساف ،ليصلر ما دونػو فػي عينػو) ..فالػذي يػرل رػؿ مػا فػي الوجػود
ربي ػرا ،فمػػف الطبيعػػي أف يسػػتلرؽ فػػي ذلػػؾ ،ولػػو علػػى حسػػاب اللفلػػم عػػف خالقػػو ..وبالمناسػػبم ف ػإف ىػػذه القاعػػدة مػػف موجبػػات

فضيحم النفس عنػدما يػرل اإلنسػاف أنػو علػى خيػر ،والحػاؿ أنػو لػدل اامتحػاف يػرل رػؿ اػيء ربيػ ار ،فياػللو فرحػا عنػد اإللبػاؿ،
وحزنا عند اإلدبار!..
حػػاوؿ أف تترلػػؼ الموالػػؼ التػػي تعػػارس النانيػػم ،فػػإف الترلػػؼ ىػػو السػػبيؿ إلػػى امػػتالؾ حالػػم التػػأللـ م ػ الوض ػ الجديػػد ،ف ػإف
الملرات التي ترسخت بالممارسم ،تزوؿ بممارسم الخالؼ بتسديد مف ا﵀ تعالى.
* عبلج المجب
أعػػاني مػػف سػػوة القمػػب ،والريػػاء ،والكبريػػاء! ..فقػػد كانػػت ثقتػػي ميػػزوزة بنفسػػي ،ولكػػف نتيجػػة مػػدح اآلخػػريف لػػي لتقويػػة
ممنوياتي وثقتي بنفسي ،وصمت إلى ىذا الحاؿ ،إلى درجة أنني عندما أ ار في الدعاء( :أنا أسػ لؾ مػا ال أسػتحؽ) يخطػر فػي
مبي ب نني أستحؽ! ..أعينوني لمخبلص مف ىذا الشرؾ أعانكـ اهلل تمالى!..

المػر يحتػػاج إلػى إعػػادة بنػاء مػػف الػداخؿ ،واعػػادة ترتيػب المػػور مػػف جديػد ،فػػإف ىػذه الحػػاات السػلبيم مػػف الريػاء والتربػػر واليػػر
ذلػػؾ ،مػرات لسػػلورياترـ فػػي الحيػػاة ..وا سػػبيؿ إلػػى حالػػم الملرػػم القلبيػػم إا بػػالترلؼ أوا ،ومواجيػػم الػػنفس فػػي مقػػاـ العمػػؿ ،ولػػو
راف ذلؾ مخالفا ليواىا.

وريؼ يصاب المػؤمف بالعجػب والريػاء ،والحػاؿ أنػو لػو أفنػى عمػره فػي طاعػم رب العػالميف ،لمػا أعطػاه حقػو؟! ..وذلػؾ لسػاعات
اللفلػػم التػػي مػػرت عليػػو فػػي مػػا مضػػى مػػف أيػػاـ حياتػػو ،وعلمػػو بالسػػاعات التػػي يتلفيػػا مػػف حياتػػو مػػف دوف نفػ لػػدنياه أو آخرتػػو..

أضؼ إلػى أف الجيػؿ بخػواتيـ المػور ،ا يػدع مجػاا للررػوف إلػى مػا عليػو العبػد ،فلعػؿ الاػيطاف يصػادر رػؿ المرتسػبات سػاعم
ااحتضار ،إذ يرفى الايطاف انتقاما أف يموت العبد ويلقى ربو وىو ساخط عليو ،أجارنا ا﵀ تعالى مف ذلؾ!.
* المجب مف الفوز
بمد الممارؾ بيف النفس األمػارة بالسػوء والشػيطاف ،تنتصػر الػنفس بفضػؿ مػف اهلل تمػالى وتوفيقػو ..لكػف سػؤالي :كيػؼ نػردع
النفس عف المجب في لحظات االنتصار ىذه؟! ..وكما ىو ممموـ فإف المجب أحيانا يكوف يريا مف وسوسة الشيطاف!..

إذا رأل العبد أف ما أحػرزه مػف انتصػار إنمػا ىػو بتسػديد مػف ا﵀ تعػالى-حيػث أنػو لػوا الفضػؿ اإلليػي لرنػا مػف اليػالريف واتبعنػا
الايطاف إا لليال -فإنو تنتفي أرضيم العجب مف رأسيا ،حيث ا إنيم وا رؤيم لايء في مقابؿ الحؽ المتعاؿ.
والمػػؤمف الػواعي لصػػوؿ الطريػػؽ ا يمرنػو أف يبتلػػى بالعجػػب ،لنػػو يػػرل أف فػػوزه فػي مرحلػػم مػػف الم ارحػػؿ فػػي حلبػػم مػػف حلبػػات

المصارعم م الايطاف وأعوانو ،ولرف مف الذي سيضمف لو الفوز في رؿ حلبم ،والحاؿ أف المواجيػم مواجيػم ارسػم ولاسػيم!..
ومف ىنا راف الولياء في اضطراب داوـ مف حيث الخاتمم المجيولم ،والتي على مدارىا تتحدد سعادة البد أو اقاوو!..
وا بػػد مػػف التنويػػو علػػى أمػػر ميػػـ ف ػي ىػػذا المجػػاؿ وىػػول أنػػو ا بػػد مػػف التفريػػؽ بػػيف الخػواطر المسػػتقرة التػي توجػػب التفاعػػؿ م ػ
النفس ،وبيف الخواطر العابرة واليواجس التي ا تستقر في النفس ،فػإف اليػاجس إذا رػاف علػى نحػو العبػور علػى صػفحم الػنفس،
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ا ضػػير ف ػي ذلػػؾ ،ومػػف منػػا يخلػػو مػػف مجػػرد الخػػاطرة الاػػيطانيم الت ػي ينف يػػا إبلػػيس علػػى للػػب رػػؿ عبػػد؟! ..وانمػػا الماػػرلم ف ػي
استقرار ىذه المور في نفس السالؾ إلػى ا﵀ تعػالى ،واا فػإف البصػيرة بعػد المػس الاػيطاني مػف صػفات المتقػيف ،رمػا فػي ا يػم
الرريمم.

وبتابيو جام نقوؿل إف عمليػم إلقػاء البػذور مػف الاػيطاف علػى أرضػيم الػنفس ا تتولػؼ أبػدا ،وانمػا الميػـ أف يسػعى العبػد لمنػ

تلؾ البذور مف ااستنبات في الدرجم الولى ،والتالع ما نبت منيػا فػي الدرجػم ال انيػم ..وىػذه ىػي خالصػم لصػم المواجيػم مػ
الاياطيف اللازيم!.
* كثرة النوـ
إحدى األخوات تس ؿ عف كثرة النوـ ،وىي تمرؼ جيدا يمة الو ت ،لكنيا ال تستطيا مقاومة النوـ ..ما الحؿ برأيؾ؟!..

ما دمت سألت عف الولت ،وىدر العمػر الػذي ابتلػي بػو الر يػروف ،فػإنني أفضػؿ إف ألػدـ لرػـ مالحظػاتي فػي نقػاط محػددة ،نظػ ار

لىميم المر ،فألوؿ مستعينا با﵀ تعالىل

أوال ا بػػد مػػف ولفػػم متأملػػم م ػ الػػنفس فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،والناعيػػا بػػأف السػػعادة البديػػم تتحػػدد بسػػاعات العمػػر القصػػيرة ..ومػػف
المعلوـ أف الالنيايم عندما تقسـ على المحدود ،فإف النتيجم ىي الالنيايم أيضا ،ومعنى ذلؾ أف رؿ لطعم مف لط العمػر-ولػو
على مستول ال انيم -توازييا سعادة أو اقاوة ا نياويم ..أوليس المر مخيفا بعد ىذه المعادلم؟!..

انيال ضرورة برمجم الحياة في لنوات مرسومم في نياياتيا وبػداياتيا ..فػإف الػذي ليسػت لػو خارطػم لعمليػم البنػاء الػذاتي ،فإنػو ا

يقوـ لو بناء أبدا ،إذ أف جم المواد الوليم علػى سػاحم بنػاء ،مػف دوف خارطػم ومقػاوؿ وماػرؼ؛ ليػو أمػر عقػيـ! ..واللريػب أف
الناس يبرمجوف حياتيـ الماديم أيما برمجم ،ولرف عندما يصؿ المر إلى اؤوف النفس ،فإنيـ يلقوف حػبليـ علػى الػاربيـ ورػأنيـ
منرروف-في مقاـ العمؿ -حياة الروح في أفؽ البد!..
ال ال أف النوـ مطلوب روسيلم لتجديد النااط اليومي ،ا ريدؼ يجعلو اإلنساف في لاومم الموضوعات المستسػاالم لديػو ،بػؿ إف

بعضػػيـ يػػرل النػػوـ ىػػو المػػوت الصػػلر ..وعليػػو ،فػػإف ىػػذه السػػاعات التػػي ينػػاـ فييػػا العبػػد سػػاعات باطلػػم فػػي حػػد نفسػػيا ،إف لػػـ
ترف مقدمم لالستجماـ والذي ىو بدوره مقدمم استوناؼ نااط جديد.

رابعػػا ل مػػف المناسػػب أف يسػػعى العبػػد لاللتػزاـ بػػيداب مػػا لبػػؿ النػػوـ ومػػا بعػػده ..فػػإف الػػبعض يتقلػػب فػػي ف اراػػو إلػػى أف ينػػاـ ،وىػػو
يعيش في عالـ مف السرحاف ،والتفرير الباطؿ-ايويا راف أو الضػبيا -ممػا يرسػف فػي عقلػو البػاطني بعػض الصػور التػي يمرػف

أف تروف أداة للفساد في اليقظم ..وا يخفى مدل اللطؼ في الدعاء الذي يدعو بو العبػد عنػد ااسػتيقاظ ،حيػث يقػوؿل (الحمػد ﵀
الذي أحياني بعد إذ أماتني واليو الناور ،الحمد ﵀ الذي رد إلي روحي لحمده وأعبده).
خامسػػال ىنالػػؾ أمػػور تاػػحذ اليمػػم وتقػػوي العزيمػػم ،ومنيػػال االت ػزاـ بالنوافػػؿ وخاصػػم عنػػد منػػافرة الطب ػ  ،وليػػاـ الليػػؿ ،والصػػياـ،
واإلنفاؽ المالي ،ورظـ الليظ ..واا فإف ابػتالء اإلنسػاف بحالػم مػف ااسػترخاء ،والت الػؿ إلػى الرض ،مػف موجبػات حررػم الػنفس
نحو موجبات اليول التي توافؽ المزاج الالبا ..ومػف المالحػظ إف أاللػب السػالريف إلػى ا﵀ تعػالى ليػـ أورادىػـ وعبػاداتيـ الموزعػم
على الليؿ والنيار ،لوال تتحقؽ لرة مف ال لرات ينفذ مف خالليا إبليس.

سادسػػال أف معاا ػرة ذوي اليمػػـ العاليػػم مػػف موجبػػات انقػػداح اليمػػـ ،واا فػػإف العػػيش م ػ البطػػاليف يجػػر اإلنسػػاف إلػػى ع ػوالميـ..
واللريػػب أف سػػرعم انتقػػاؿ الخصػػاؿ السػػيوم مػػف ذوي المعااػرة ،ا تقػػاس بانتقػػاؿ الخصػػاؿ الحسػػنم ،فػػإف طبيعػػم الػػنفس ميالػػم إلػػى
اللعب والليو ،مملوءة باللفلم والسيو.

سػػابعال ا بػػد مػػف االتفػػات إلػػى أف مػػف موجبػػات بعػػث الجديػػم فػػي الحيػػاة ىػػول التفريػػر فػػي الجػػور التػػي ا تخطػػر بالبػػاؿ ،وعلػػى
رأسيا الرضواف اإلليي الذي يمرف الوصوؿ إليو فػي الػدنيا لبػؿ ا خػرة! ..وا اػؾ أف التفريػر فػي م ػؿ ىػذه العطػاءات ممػا يزيػؿ
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حالػػم الرسػػؿ والػػوىف ،ومػػف ىنػػا ينبلػػي التأمػػؿ فػػي ىػػذا الػػنص المبػػارؾ المنقػػوؿ عػػف إمامنػػا الصػػادؽ (ع) حيػػث يقػػوؿل (إذا رػػاف
ال واب مف ا﵀ ،فالرسؿ لماذا؟!).

وأخي ػرال نسػػتعيذ بػػا﵀ تعػػالى مػػف أف يتحػػوؿ أحػػدنا إلػػىل جيفػػم فػػي الليػػؿ ،وبطػػاؿ فػػي النيػػار ،واف ر ػرة النػػوـ تػػدع العبػػد فقي ػ ار يػػوـ

القيامم.
* االنحراؼ في الجاممة
نمػػيش فػػي الجاممػػة جػػوا مػػف االنحطػػاط الخمقػػي ،حيػػث المكيػػاج والمبػػاس شػػبو المػػاري لػػدى بمضػػيف ..واذا أتينػػا إلػػى الجانػػب
الفقيي نجد أف ىناؾ مساهؿ ال تجيز المرور صوب األماكف التي يخاؼ منيا الحراـ ..ولكف جاممتنا ال تكػاد تجػد مكانػا يخمػو
مف ضحكات وارتفاع أصوات الجنس اآلخر ،فضبل أنؾ ال تدري ما تفمؿ حيف ما تطمػب منػؾ إحػداىف مسػاعدتيا ،والحػاؿ أنػؾ
تجد الفتاة أمامؾ بمباس مفصؿ لجسدىا ..فكيؼ بنا وبض البصر؟!..

لقػػد نوىنػػا ف ػي رػػؿ مجػػاؿ طػػرح فيػػو م ػػؿ ىػػذا الس ػؤاؿل أف بوابػػم الفرػػر والقلػػب ىػػو النظػػر ،فإن ػو رمػػا يتفاعػػؿ الجسػػـ تفػػاعال اليػػر

اختيػػاري م ػ اللػػازات المنومػػم والمخػػدرة م ػ ال عبػػر حليمػػات الاػػـ ف ػي النػػؼ ،ف ػإف القلػػب أيضػػا يتػػأ ر مػػف خػػالؿ اػػبريم العػػيف
بالصػػور الم ي ػرة ،فيصػػاب بالخػػدر والييجػػاف الاػػيوي الػػذي يخػػرج عػػف ااختيػػار ف ػي ر يػػر مػػف الحيػػاف ..فالػػذي يستناػػؽ الػػاز

التخدير ،سوؼ يتخدر حتى لو اجتم على رأسو جمي الواعظيف لاوليفل ا تتخدر!..

ومف ىنا فإننا نقوؿل إنػو ا بػد مػف عػدـ مػؿء الػذاررة بالصػور الحسػيم التػي ىػي مػادة للحػ ارـ ،وخاصػم أف اإلنسػاف لديػو خاصػيم

المقارنم ،فيقارف بيف الصور الجميلم المحللم لديو رزوجتو م ال ،وبيف الصور المحرمم والتي ىي أر ر جماا ..ومػف ىنػا يتحػوؿ
اإلنساف إلى عبد رفور ،حينما ا يقن بحاللو ويتأ ر بالحراـ الذي يجره إلى البالء الدنيوي والخروي.
إف العيف التي تلتيي بفضوؿ النظر تحجب عف الملروت ،فريؼ بػالعيف التػي تلتيػي بحػراـ النظػر؟! ..ومػف الحلػوؿ الناجحػم فػي
ىذا اإلطارل أف ينظػر اإلنسػاف للمػرأة التػي لػـ تتقيػد بحػدود الاػريعم فػي حاػمتيا وعفافيػا نظػر مػف تعػادي الاػريعم ولػو فػي ىػذا

المجاؿ؛ وحينوذ نقوؿل أليس مف لوازـ الحب اإلليي أف ننظر بعيف ااحتقار لمف خالفت الحػد اإلليػي وعرضػت فتنتيػا لآلخػريف،

لتتحوؿ إلى فف يصطاد بو الايطاف أولياوو؟!.
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الحياة الزوجية
* عالج تارؾ الصالة.

* نصيحم في الطالؽ.
* التعجيؿ في الزواج.
* الليرة الزاودة.

* القطيعم الزوجيم.
* نفور الزوجم مف المعاارة.

* ريؼ أواجو تيديد الزوج؟

* ريؼ أرتقي بمستول الزوج؟
* الصدالم م الير الزوج.
* بيف الـ والزوجم.

* ريؼ أعود إلى القلب النافر؟
* اإلحساس بالنفور.
* ما ىو سبب النفور؟

* ر ير التعلؽ بأصدلاوو!
* الخوؼ مف عدـ العدؿ.
* اانضماـ للحوزة.

* ىؿ ىذه اليرة محمودة؟

* الزواج المبرر.

* مطلقم وأعيش حالم ريبم!

* الزواج مف أخرل.
* لماذا أداري مااعر زوجي؟
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* حب الجنبي.
* الزواج المنقط .

* عبلج تارؾ الصبلة
تزوجت امرأة مف شخص سوي وبير منحرؼ ،إال أنيا اكتشفت بمد فترة عدـ مداومتو عمى الصػبلة فإمػا يؤجميػا أو يتركيػا..
فيي تريد مساعدتو ،ولكف ال تممـ ب ية طريقة ،بحيث ال تجرحو وال يوثر عمى المبل ة بينيما!..

إذا رانػػت القضػػيم موضػػوع منرػػر فػػال ينبلػػي التسػػامب فػػي المنرػػر ،لف تػػرؾ الصػػالة مقدمػػم لرػػؿ مفسػػدة ،فػػال يػػؤمف معػػو حتػػى
اإلخالؿ بالحقوؽ الزوجيػم ..ومػ ذلػؾ ينبلػي اسػتعماؿ الحرمػم فػي دعوتػو إلػى الصػالة ،وذلػؾ بالتػذرير إف الصػالة ألػؿ درجػات
الاػػرر للمػػنعـ ،ومػػف المعلػػوـ أف اػػرر المػػنعـ حالػػم فطريػػم ،ا تحتػػاج إلػػى حػػث ر يػػر ،إا أف ياػػؾ اإلنسػػاف فػػي وجػػود المػػنعـ
أصػال ،أو ياػؾ فػػي رونػو منعمػا ،ورالىمػػا منتفيػاف فػػي حػؽ المسػلـ ..أضػػؼ إلػى أف تػػرؾ الصػالة مقدمػم لتػػرؾ بػالي الواجبػػات،
التي ىي دوف الصالة في الىميم.

والميـ أيضا البحث عف أسباب التراج  ،فلعؿ ىناؾ ارترػاب ربيػرة فػي البػيف سػلبت ىػذا التوفيػؽ ،أو معااػرة مػف يػذرر الاػيطاف

رؤيتيـ ،أو وجود مرض نفسي راارتواب المزمف ،الذي يجعؿ اإلنساف يتراسؿ عف أىـ واجباتو.
* نصيحة في الطبلؽ
إننػػي امػرأة أعػػانى مػػف إىمػػاؿ زوجػػي كثيػرا ،فيػػو ال يتحمػػؿ المسػػؤولية ،وعنػػدما أصػػبحت المشػػاكؿ بيننػػا كثيػػرة تركػػت المنػػزؿ
ورجمت إلى منزؿ أىمي وال أريد المودة ،ولكنيـ رفضوا وأرجمػوني لػو ..و ػررت عػدـ المػودة لػو إال أنػو ولممػرة األخيػرة رجمػت
بقصد إصبلح األطفاؿ ،وحاولػت أف أبيػر مػف حيػاتي ،خوفػا مػف أف يكػوف الخطػ ىػو خطػ ي فػي تػدىور الحيػاة ،ولكػف دوف
جدوى ..واآلف أصبحت األمور بيننا عف طريؽ المحاكـ ،والى اآلف المحكمة لـ تحكـ لي بػ مر الطػبلؽ ..فسػؤالي :ىػؿ أكػوف
بحكـ الشرع امرأة مطمقة ،إلى حيف صدور حكـ القانوف؟..

وأنا أرتب لرػـ الجػواب ،أعػيش حالػم التػأ ر لمػا أنػتـ فيػو! ..أمػا بالنسػبم إلػى الطػالؽ ،فأنػت امػرأة اليػر مطلقػم ،إا أف يطلػؽ ىػو

بنفسو أو ترفعيف المر إلى الحارـ الارعي ،ليطلؽ ىو بعنواف رونو حارما إذا راف الزوج مقصػ ار فػي حقػوؽ الزوجيػم اليػر مريػد
لإلصالح.
وأمػػا بالنسػػبم لالنفصػػاؿ ،ف ػإني أفضػػؿ-فػػي صػػورة عػػدـ وجػػود الحػػؿ -عػػدـ الطػػالؽ الاػػرعي واارتفػػاء بااتفػػاؽ علػػى اانفصػػاؿ
العملي ،دفعا لسلبيات الطالؽ وأ ره النفسي ،فلعؿ ا﵀ تعػالى يحػدث بعػد ذلػؾ أمػ ار .واعلمػي أف الخػالؼ والاػجار ،يػذىب بالػديف
والصحم النفسيم في أف واحد.
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وأخي ار عليرـ بالتوسؿ با﵀ تعالى وبأولياوو (ع) ،لتلييف القلوب ،فإف للب العبد-رما روي -بيف إصبعيف مف أصاب الرحمفل
ِ
﴿و َمف َيتَّ ِ
ب﴾.
ؽ اللَّوَ َي ْج َعؿ لَّوُ َم ْخ َر ًجا * َوَي ْرُزْلوُ ِم ْف َحْي ُ
ث ا َي ْحتَس ُ
َ
* التمجيؿ في الزواج
أنا فتاة أبمغ مف الممر مػا يقػارب الثبلثػيف سػنة ،واآلف أعتبػر شػبو مخطوبػة لشػاب أكػف لػو الحػب واالحتػراـ المتبػادؿ بيننػا..
وسؤالي :ما ىو رأي الشرع أف تقوـ الفتاة بتغطية تكاليؼ المير ب ف تدفا المير لمشاب ،حتى يتمكف مػف تقديمػو عنػد المقػد
لتيسير الػزواج؟ ..عممػا بػ ف ظروفػو الماديػة ال تسػمح لػو بتغطيػة مطالػب أىػؿ الفتػاة ،فتفاديػا مػف الو ػوع فػي الحػراـ ،وحتػى
يكونا مرتبطيف بمبل ة شرعية ،ر ار ما تـ ذكره ،عمػى أف يكػوف موضػوع ياميػا بػدفا المبمػغ سػ ار بينيمػا ،ال يممػـ بػاألمر أحػد
سواىما واهلل تمالى الذي ال يخفى عميو أمر في األرض وال في السماء وىو السميا المميـ.

ليس ىناؾ أي مان مػف أف تقػدـ المػرأة الميػر مسػبقا للرجػؿ ريديػم ،ػـ ىػو يقدمػو ليػا انيػم رميػر ،بػؿ أنػتـ مػأجوروف فػي ذلػؾ،
لف فيو تعجيؿ للخير ،ولضاء حاجم مؤمف ..وباإلمراف أيضا أف تقدميو لو لرضا ،ليسدده في المستقبؿ.
وأنا أنصحرـ بعػدـ إدامػم فتػرة الخطوبػم ،لنػو ليسػت ىنػاؾ حالػم مػف المحرميػم فػي البػيف-فالمخطوبػم رالجنبيػم اػرعا مػا لػـ يػتـ

العقد -مما لد يول الطرفيف في الحػراـ واف تزوجػا احقػا ..وىػذه مػف صػور الجيػؿ بالحرػاـ ،أف يسػمب أىػؿ البنػت لألجنبػي أف
يتعامؿ م الفتاة تعامؿ الزوج!.
* الغيرة الزاهػػدة
أنا أشكو مف مرض الغيرة عمى زوجي؛ ألنو عندما يسافر أنزعه كثي ار ،وال أستطيا عمى بمده ،لحبي لو ..وىػذه مشػكمة ،ألف
زوجي يتضايؽ مني في بمض األحياف ليذه المتابمة!..

دعػي الػػزوج يسػػافر فػػي حػػدود المعقػػوؿ ،فػإف المتابعػػم ال ازوػػدة لػػد تػزعج الػػزوج وىػػي بػػذرة للخػػالؼ ،واف مػػف الحػػب مػػا لتػػؿ! ..نعػػـ
يمرنرـ تقديـ االتراح مف زاويم الحب لو ،بتقليؿ مدة السفار أو تقليصيا ،وخاصم إذا رانت لػبالد يخاػى فييػا علػى الػديف ،رمػا
ىو ااو ىذه الياـ.

ومػػف الميػػـ أف أؤرػػد أف التعلػػؽ القلبػػي ال ازوػػد-حتػػى لػػو رػػاف للػػزوج -لػػد يػػذىؿ عػػف ذرػػر ا﵀ تعػػالى ،واػدة المػػؿ بػػو ،وليػػذا يقػػوؿ
اد ُرػ ْػـ َعػػف ِذ ْرػ ِػر اللَّػ ِػو﴾ ..اجعل ػي المػػؿ بػػالحي الػػذي ا يمػػوت ،إذ رػػؿ اػػيء ىالػػؾ إا
القػػرآف الر ػريـل ﴿ا تُْل ِي ُرػ ْػـ أ َْمػ َػوالُ ُر ْـ َوا أ َْو ُ
وجيو ..وأحسني حسف التبعؿ بدا مف الليرة الزاودة!.
* القطيمة الزوجية
خبلؼ صغير كبر إلى خػبلؼ حػاد بينػي وبػيف زوجػي ،أدى إلػى أننػي شػتمتو ومػددت يػدي عميػو ،و اطمتػو فػي الكػبلـ والنػوـ
ممو وىو كذلؾ ..فما ىو الحؿ وفقكـ اهلل تمالى؟!..

أحػػب أف ألػػوؿ أوال إف ىػػذه المػػور عنػػدما تصػػدر مػػف الزوجػػم تخػػرج مػػف أنو تيػػا ،وأنػػتـ تعلمػػوف أف خيػػر طريػػؽ للمػرأة أف تأخػػذ
حقيا بأف ت بت مظلوميتيا أماـ الزوج ،وذلؾ بأف تريو في مقاـ العمؿ نقاط ضعفو ،ليتفاداىا في التعامؿ الزوجي.

و انيال بدا مف مياجمم الزوج ا بد وأف تبح ي عف السباب التي أدت إلى الخالؼ ،فقد تقوـ المرأة بعمػؿ ي يػر الضػب الرجػؿ،

واف راف الرجؿ-في مقاـ العمؿ -يريؿ الريؿ بارؿ مضاعؼ!.

و ال ال استحضري حالم الرلابم اإللييم ،وانو مطل على رؿ خالؼ ،فيو الذي يسم تحاوررما واف خفي عف ا دمييف!.

44

وم رؿ ذلؾ ،فإف عدـ التمريف الزوجي ذنب تؤاخذ عليو المػرأة لػو طالبيػا الػزوج بػالتمريف؛ واف المعااػرة الزوجيػم إذا رانػت فػي
جػػو مػػف العاطفػػم والمػػودة ،فيػػي مػػف موجبػػات اس ػتحراـ العػػش الزوجػػي ..واباػػري أخي ػرال (إف خيررمػػا مػػف بػػدأ بالسػػالـ) ،وأني ػي

الخصػػاـ ،وبػػادلي القطيعػػم بالوصػػؿ والووػػاـ ..أرجػػو أف ترجعػػي إلػػى الػػزوج لربػػم إلػػى ا﵀ تعػػالى ،لت ػريف حػػالوة اإليمػػاف فػػي للبػػؾ،
وريؼ أف مقلب القلوب يقلب للوب العباد بيف إصبعيو!.
* نفور الزوجة مف المماشرة
إف ممػا مػا يكػػدر صػفو المػػيش عنػدنا ىػػو نفػور الزوجػػة مػف المماشػرة الزوجيػػة ،فتتصػنا السػػمادة لتمػؾ الممارسػػة مػف أجمػػي
فقط ..فما الحؿ وأنا أخشى مف عدـ سد الحاجة في ىذا المجاؿ ،ف ا في الحراـ؟!..

ا اػػؾ أف العمليػػم المػػذرورة مػػف موجبػػات ااسػػتقرار الزوجػػي ،ومن ػ الػػزوج مػػف االتفػػات إلػػى الليػػر ،وا اػػؾ أنيػػا مػػف موجبػػات
القرب إلى ا﵀ تعالى مف طرؼ الزوجم ..ولرف المر ا يعطي ماره إا عند التفاعؿ العاطفي ،ا اإلجباري ليذه الحالم.

وعلى الزوجم أف تعلـ أف النف يعود إلييا ،لنيػا بيػذا العمػؿ تعػيف الػزوج علػى حفػظ دينػو ..ولػد علمنػا أف إدامػم ىػذه الحالػم فػي

الزوجم ،تدف الزوج إلى حالم مف العصبيم واللضب الال إرادي ،مما يفتب باب الاحناء بينيما.
وا يخفى أف استحقار الزوجم ليذه الحالػم ،لػد يفسػر بحالػم مػف تحقيػر الػزوج باػرؿ اليػر مقصػود ،ورأنػو مخلػوؽ خلػؽ للاػيوة..

والحاؿ أف الزوج ا يريد إا أف يمارس حقو الطبيعي فيما أحلو ا﵀ تعالى.

ولتالفي ىذه الحالم ينبلي معرفو أسباب نفور الزوجمل ىؿ لنيػا تنظػر إلػى ىػذا المػر بتقػزز ،ورأنػو أمػر حيػواني محػض؟ ..أو
ىؿ ىناؾ أمر منفر سابقا للزوجم ،رطريقػم خاطوػم للمعااػرة الزوجيػم ،ررونيػا مػف دوف مقػدمات ،أو مػف دوف إرضػاء ليػا؟ ..أو

أف ىنػػاؾ بعػػض الموان ػ العضػػويم؟ ..أو أف ىنػػاؾ أمػػر اليبػػي؟ ..ا بػػد للػػزوج مػػف القيػػاـ بد ارسػػم اسػػتقراويم ،لػػوال يق ػ فيمػػا يريػػده
الايطاف مف الاقاؽ ،أو الولوع في حباؿ الايطاف المنصوبم في طريؽ العبوديم!.
* كيؼ أواجو تيديد الزوج؟
إذا وجد زوجي منػي تصػرفا بيػر الهػؽ ،فإنػو ييػددني بػالزواج بػ خرى ..فيػؿ خيػر لػي المواجيػة وعػدـ االعتنػاء بتيديػده ،أو
احتواء المو ؼ در اإلمكاف؟!..

إف خير طريؽ للمرأة لتأخذ حقيا ىو الظيور بمظير المسالمم ،تناسبا م طبيعتيا العاطفيم ..إذ أف مف مياميا فػي الحيػاة ،ىػو
امتصاص التوتر المنزليل سواء في جانب الواد ،أو الزوج ..فانالاؿ الزوج بماػاؽ الحيػاة ،وتػأميف الػرزؽ ،يجعلػو فػي ظػروؼ
متوترة في بعض الحياف ،وىنا يأتي دور الزوجم النموذجيم ،للقياـ بدورىا في تفريج الرروب ،وتنفيس اليموـ.
على الزوجم العاللم أف تبحث عف السباب التي أدت إلى الخالؼ والتيديد ،فقد تقوـ المػرأة بعمػؿ ي يػر الضػب الػزوج ،واف رػاف
الرجؿ فػي مقػاـ العمػؿ ،يريػؿ الريػؿ باػرؿ مضػاعؼ! ..استحضػري حالػم الرلابػم اإللييػم ،إذ أنػو مطلػ علػى رػؿ خػالؼ ،ويعلػـ

الجانػػب الػػذي معػػو الحػػؽ .أرجػػو أف ترجعػػي إلػػى الػػزوج لربػػم إلػػى ا﵀ تعػػالى ،لت ػريف حػػالوة اإليمػػاف فػػي للبػػؾ ،وريػػؼ أف مقلػػب

القلوب ،يقلب القلوب بيف إصبعيو!.
* كيؼ أرتقي بمستوى الزوج؟

فػػي الحقيقػػة لػػدي زوج مسػػتقيـ السػػموؾ ،طيػػب المشػػرة ،مػراع هلل تمػػالى فػػي جميػػا تحركاتػػو ولكنػػو-لؤلسػػؼ -ميػػؿ االىتمػػاـ
بالنوافػؿ والمسػتحبات و ػراءة القػرآف ..وألننػي أحػب لػو السػمادة األبديػة فقػد حاولػت جذبػو لػذلؾ مػ ار ار بشػتى الوسػاهؿ ،ومنيػا
األسػػموب المباشػػر ،وكػػاف يمتػػرؼ بتقصػػيره مت لمػػا ،إال أف ذلػػؾ ال يصػ ّػد و بممػػؿ ..ولمممػػي بت ػ ثير تمػػؾ األعمػػاؿ فػػي الحيػػاة
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الروحية والممنوية لئلنساف ،فإنني أتمنى أف يكوف زوجي ممف ال يحرموف مف تمؾ اآلثػار المباركػة ..فمػنكـ أرجػو النصػيحة،
ولكـ منا خالص الدعوات!..

إف مػػا تسػػعوف لػػو لمػػر جميػػؿ ،وخاصػػم أف النسػػاء ا يفرػػرف فػػي م ػػؿ ىػػذه المػػور بالنسػػبم للػػزوج ،لنيػػف وجػػودات منفعلػػم ا
فاعلػػم ..ولرػػف م ػ ذلػػؾ علػػيرـ بػػالرفؽ ،فػػإف المزجػػم مختلفػػم ،والنػػاس معػػادف رمعػػادف الػػذىب والفضػػم ،ولػػيس رػػؿ إنسػػاف لديػػو

الاييم في أف يتخصص في الطريؽ إلى ا﵀ تعالى.

وأحذررـ في ىذا المجاؿ مف العجب ،فقد ينمو إيمانرـ زيادة عف مستول الرجؿ ،فتريف تفولا في المسػتول الروحػي والعلمػي ،ممػا

يعرضرـ للعجب ،أو التنقيص مف ليمم الرجؿ ،فيسبب في إ ارة الضبو ودخوؿ الايطاف في الحياة الزوجيم ،ممػا يوجػب التولػؼ
حتى في السلوؾ الروحي بالنسبم إليرـ .إذ أنني أعتقد جزما أنو ا يمرػف أف يصػؿ العبػد إلػى ا﵀ تعػالى ،فػي جػو الخصػومم مػ
ا خريف ،وخاصم في الجو السري ،لنو جو لصيؽ بالمرء ،وا يمرف تجاىلو ،ومف ىنا راف للايطاف طم فيو عظيـ!..
واعلمي أخيرال أف المر ا ينحصر في بعػض الممارسػات الخارجيػمل فللطينػم ،وحسػف السػريرة ،واإلحسػاف اليػر المترلػؼ؛ ليمتػو
عند ا﵀ تعالى ،واف لـ يرف الاخص سالرا مرالبا بالمعنى الخص.
* الصدا ة ما بير الزوج
ىؿ يجوز لممرأة المتزوجة أف تصادؽ رجبل في حدود الصدا ة فقط ،مف دوف عمـ زوجيا؟..

ىػػذه الصػػدالم مقدمػػم لمخالفػػات ر يػرة ،فػػإف صػػدالم الجنسػػيف المخػػالفيف ا تخلػػو مػػف ميػػؿ عػػاطفي ،وىػػو بػػدوره مقدمػػم للميػػؿ إلػػى

اللقاء ،واف الايطاف بالمرصاد ،إذ يتمنى م ؿ ىذه الفرص ،ليول الطرفيف فيما ا يحمد عقباه! ..واف ىػذه مػف مصػاديؽ مخالفػم
النصوص الر يرة التي تدعو إلػى وجػود حػاجز بػيف الجنسػيف فػي الحػديث والتعامػؿ ،وعػدـ الخضػوع فػي القػوؿ ،لػوال يطمػ الػذي
في للبو مػرض ،وىػؿ تررػت وسػاوؿ اإلفسػاد الحدي ػم ،للبػا سػالما لمػف تفاعػؿ معيػا؟! ..ومػف ا ػار أيضػا اانصػراؼ القلبػي عػف
الزوج عند اارتياح إلى الطرؼ المقابؿ ،وىذا بدوره طامم ربرل في العاللم الزوجيم!.
* بيف األـ والزوجة
أنا متزوج ويوجد مشاكؿ بيف زوجتي وأمي ،فػ مي تقػوؿ لػي أنػت تمشػي وراء زوجتػؾ إذا أنػا أعطيتيػا حقيػا ،وكػذلؾ المكػس
مف جية الزوجة؛ وداهما أحاوؿ أف أصمح بينيما ولكف ببل جدوى ..فما الممؿ؟!..

حػػاوؿ لػػدر اإلمرػػاف أف تجم ػ بػػيف رضػػاىما ،فلرػػؿ منيمػػا حقػػوؽ ،والمػػؤمف رمػػا نعلػػـ رػػيس فطػػف ،ومقتضػػى الرياسػػم أف ياػػعر
الطرفيف بأنو محب ليما ،ماوؿ إلييما ..فإف مف موجبػات الحػ اززات المعروفػم فػي مػا ذرػرتـ ،ىػو تحيػز الػزوج إلػى إحػداىما علػى

حساب الخرل ،والنتيجم ىي إ ارة الليرة والحسد ..ومف المعلوـ أف إظيار الود إلحداىما في مقابؿ الخرل-وخاصم عنػد وجػود
جو مف التوتر -مما يوجب تحريؾ المااعر ،فيروف بذلؾ اريرا في الوزر المترتب على ذلؾ.

وأخيرال سؿ ا﵀ تعالى أف يليف القلوب بمػا يوجػب صػالح المػور ،فػإف مػف ابتلػي بم ػؿ حػالترـ علػى اػفا تضػيي حػؽ ازـ ،ممػا
يوجب لو البعد مف ا﵀ تعالى ،بؿ إ ارة الضبو وخاصم عند عقوؽ الوالدة!.

* كيؼ أعود إلى القمب النافر؟
لقد مت بالخروج دوف إذف مف خطيبي ،وذلؾ خبلفا لما طمبو منػي تكػ ار ار بمػدـ فمػؿ ذلػؾ إال بػإذف منػو ،و ػد تكػرر منػي ىػذا
األمر ،وىو في كػؿ مػرة كػاف ينصػحني ،وكنػت أعػده بمػدـ التكػرار ،وربػـ ذلػؾ خالفػت ىػذا االتفػاؽ ..وحينمػا صػدر منػي ىػذا
أخيرا ،نشب خبلؼ بيننا واحتدـ ىذا الخبلؼ ،وال أجد لو مخرجا ..فكيؼ أعود إلى مبو النافر مني؟..
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ىػػذه ىػػي سػػلبيم مخالفػػم الحرػػاـ الاػػرعيم ،فػػإف الرجػػؿ حسػػاس جػػدا مػػف ىػػذه المسػػألم ،ويػػرل ذلػػؾ طعنػػا لمولعػػو فػػي السػرة ،فػػإف
الرجؿ الذي ا يعلـ بخروج زوجتو ،ومتى تخرج ،ومتى تعود ،ومف تعااػر ،ورػالـ مػف تسػم  ،ريػؼ لػو أف يعػيش حالػم اارتيػاح

النفسي معيا؟!..

إف الحيػػاة الزوجيػػم لاومػػم علػػى التفػػاىـ بػػيف الػػزوجيف ،وينبلػػي أف ا تػػنس الم ػرأة أف الحيػػاة الزوجيػػم حرومػػم مصػػلرة ،ولػػد جعػػؿ
اإلسالـ القيمومم بيد الرجػؿ الػذي يعػي ىػذه القيمومػم ،وا يسػيء ااسػتفادة منيػا .وأعتقػد أف المػرأة الم اليػم إذا جلبػت قػم الػزوج،
ورانػت صػادلم فػي رػؿ مػا تقػوؿ ،فإنيػا سػوؼ تسػتحوذ علػى محبتػو ،وعلػى ىػذا سػتروف ليػا الحريػم فػي التنقػؿ ،فيرػوف مػا أرادتػػو

بالخديعم واللؼ والدوراف ،تحوز عليو بالصدؽ وااستقامم.

أوىنػػاؾ عػػذر بعػػد ذلػػؾ ،للخيانػػم فػػي القػػوؿ والفعػػؿ؟! ..حػػاولي ا ف أف تسترضػػيو بمػػا أمرػػف ،بمػػا يفيػػـ معػػو إف ىػػذا ىػػو الخطػػأ
الخير حقيقم!.
* اإلحساس بالنفور الزوجي
أنا شاب متزوج ،ومشكمتي أنني لـ أشمر ب ني أميؿ إلى زوجتي عاطفيا عمى اإلطبلؽ ،حاولػت مػ ار ار دوف جػدوى! ..مػا أنيػا
طيبة ومحترمة ،وأنا أعامميا كذلؾ بالحسنى ..فكرت أف أتزوج مف أخػرى ،ولكػف طمبػت زوجتػي منػي الطػبلؽ ..واآلف ال أعمػـ
ماذا أفمؿ ،وأنا أشمر ب ف الغريزة تفتؾ بي يوما بمد يوما بمد يوـ؟!..

لبؿ التفرير في اانفصاؿ ،واالتجاء إلػى المػور الليبيػم ،علػيرـ أف تدرسػوا أسػباب ماػرلم النفػور مػف الزوجػم ..فإننػا نالحػظ أف
بعض صور التوتر مف الزوجم ،تعود إلى سوء تصرؼ في الرجؿ ،أو عدـ إعطاويا حقيا رما ينبلي ،سواء عاطفيا أو الريزيا.

واعلـ أخي ار أف القلوب ا بات ليا ،بمعنى أف القلب يتقلب بحسب حررات العبد سلبا وايجابا ..فػال تيػأس مػف الوضػ الحاضػر،
فإف بإمرانؾ أف تصلب المر-بإذف ا﵀ تعالى -في ليلم ،وذلؾ مف خالؿ جلسم مصارحم ،والاطب على الماضي برػؿ مػا فيػو،
ومحاولم بناء تصور لمستقبؿ جديد ،وابراء الذمم الراملم ،والتعػويض عػف الخطػاء الماضػيم ،والتفريػر فػي مسػتقبؿ الواد الػذيف
سػػينحرفوف بنػػوع مػػف اانح ػراؼ ،فيمػػا لػػو انفصػػؿ الب ػواف-وخاصػػم إذا رػػاف اانفصػػاؿ مقرونػػا بالماػػارؿ -وىػػذا الػػذي رأين ػاه فػػي

السر التي انفصلت سواء بعذر أو بلير عذر.

ػالحا ُيوفِّػ ِ
ؽ اللَّػوُ َبْيَنيُ َمػا﴾ وا خلػؼ
وأخيرال أر ر مف التوسؿ بػرب العػالميف فػي تػأليؼ القلبػيف ،وتػذرر لولػو تعػالىل ﴿إِف ُي ِري َػدا إِ ْ
ص ً َ
لوعده تعالى.
* ما ىو سبب النفور؟

أريػػد أف تمطػػوني حػػبل لمشػػكمتي :وىػػي أننػػي متزوج ػة مػػف إنسػػاف ذي درج ػة متوسػػطة مػػف اإليمػػاف ،ولػػو بمػػض اليف ػوات..
والمشكمة ىي أنني أشمر داهما ب ف زوجي ينفر مني ،وال أدري ما السبب ،ما أني أسمى جاىدة لمرضاتو بكؿ النواحي؟!..

ا بػػد مػػف البحػػث عػػف أسػػباب النفػػور ،فػػإف بعػػض تصػػرفات الزوجػػم ىػػي التػػي ترػػوف مػػادة لنفػػور الػػزوج ،واف بػػال الػػزوج فػػي ردة
الفعؿ بما يفوؽ فعؿ المرأة ،فيرد الريؿ ريليف! ..وخاصم أف الرجاؿ ىذه الياـ معرضوف إلالػراءات النسػاء ر يػرا ،فػال بػد مػف أف
تروف المرأة المؤمنم معوضم لو نفسيا وجسديا ،لوال تنازعو نفسو إلى النساء خارج المنزؿ.

واعلمي أف وجود بعض صور المنرر في المنزؿ ،مف دوف محاربم ليا ،مما يوجب تفرؾ الواصر الزوجيم ..وتذرري بػأف الػذي
جعػػؿ المػػودة فػػي اليػػوـ الوؿ مػػف العقػػد ،بإمرانػػو أف يرفػ تلػػؾ المػػودة المجعولػػم بسػػبب المعصػػيم ،فػػإف القلػػوب بػػيف إصػػبعيف مػػف
أصاب الرحمف ،سواء في جانب الجلب أو التنفير.

47

* كثير التممؽ ب صد اهو!
لػدي زوج كثيػر التممػػؽ ب صػد اهو ،وال أبػػالغ لػو مػػت أنػو أبمػػب الو ػت مميػـ وتػػارة مػا اإلنترنػػت ،ممػا جممنػػي أشػمر بػػالنفور
تجاىو ،بحيث أصبح يبلحظ مني ىذا الشمور ،إال أنو بير متيقف ..فبماذا تنصػحني؟ ..ولػدي شػمور أيضػا أنػو ال يريػد منػي
إال إشباع ربباتو!..

وظيفػػترـ ىػػي ااسػػتم ارريم علػػى التػػذرير والمطالبػػم بػػالحؽ باػػرؿ اوػػؽ ..وا تربطػػي برنامجػػؾ العبػػادي والعلمػػي بػػو ،فػػاجعلي لػػؾ

منيجا مستقال في الحياة ،بحيث ا يػؤ ر اناػلاؿ الػزوج علػى عاللػترـ بػا﵀ تعػالى ..واعلمػي أف العاللػات الباػريم سػتنقط يومػا
ما ،وا يبقى إا وجيو الرريـ.

ولرف ما ذررتو آنفا ا يعني عدـ ااعتناء بوجوده ،وأف وجوده وعدمػو سػواء ،بػؿ ا بػد مػف إاػعاره عنػد الحػديث الخػاص بأنػو ا
بػػد مػػف وجػػود الجػػو ااجتمػػاعي فيمػػا بينرمػػا ،وخاصػػم مػ وجػػود البنػػاء فػػي الوسػػط ..إذ أنيػػـ أيضػػا يحتػػاجوف إلػػى الجػػو العػػاولي

الحميـ ،مف أجؿ إاباعيـ عاطفم وحنانا.
فتاي عف العوامؿ التي ترالبو في ااسػتقرار بػالمنزؿ ،بػدا مػف التاػاالؿ الر يػر مػ أصػدلاوو ،وخاصػم أف التعامػؿ مػ اانترنػت
ىذه الياـ ،م الياب الوازع الديني ،في معرض سوؽ اإلنساف إلى الياويم.

* الخوؼ مف عدـ المدؿ
كيػػؼ يمكػػف أف أعػػدؿ بػػيف الزوجػػات وارتيػػاحي إلحػػداىما يختمػػؼ عػػف األخػػرى؟ ..عممػػا أف الػػزواج مػػف الثانيػػة بسػػبب تقصػػير
األولى ..وىؿ الطبلؽ أفضؿ لي مف إبقاء األولى ،إذا خفت مف عدـ المدؿ بينيما؟..

إف ابلض الحالؿ إلى ا﵀ تعالى الطالؽ ،وىػو يفػتب بػاب اانتقػاـ اإلليػي ،وخاصػم إذا رانػت ىنػاؾ نسػبم مػف الحػؽ مػ الطػرؼ
المقابػػؿ .والم ػراد بالعدالػػم ىنػػا ليسػػت العدالػػم القلبيػػم ،فيػػذا اليػػر ممرػػف ،وخاصػػم م ػ وجػػود ميػػؿ لل انيػػم؛ وانمػػا العدالػػم مػػف حيػػث
المبيت ،والنفقم ،وما اابو ذلؾ.

واياؾ أف تظير ودؾ لل انيم أماـ الولى ،فليس ىػذا مػف العقػؿ فػي اػيء! ..إف حسػف تصػرفؾ فػي المقػاـ ،ممػا ينػزع فتيػؿ الفتنػم
بينيما ،فإف مف يقدـ على ىرذا أمر ،ا بد وأف يتحمػؿ التبعػات ،ويتبػ أسػلوب السياسػم الحريمػم فػي التوفيػؽ بينيمػا ..وا معنػى

أف يبني اإلنساف بناء على حساب ىدـ بناء آخر ،أو يدخؿ على للب سرور على حساب إدخاؿ اليـ والحزف على للب آخر.
* االنضماـ إلى الحوزة
أنػا امػرأة متزوجػة ،وعيػالي ػد كبػروا ،وأود أف أتفقػو فػػي أمػور الػديف أكثػر ،وذلػؾ بحضػور دروس القػرآف ،أو االنضػماـ إلػػى
الحوزة الممميػة ،ولكػف زوجػي ال يرضػى بػذلؾ ،ألنػي-حسػب كبلمػو لػي -إذا ذىبػت إلػى الحػوزة سػوؼ أكػوف أكثػر عممػا منػو
ودراية في أمور الديف ،وىذا يؤثر عمى صورتو عند المياؿ ..ماذا أفمػؿ ممػو؟ ..ىػؿ لػو الحػؽ أف يمنمنػي مػف ىػذه المجػالس
التي أتشوؽ إلى الذىاب إلييا؟ ..أريد أف أ وي نفسي مف الناحية المقاهدية ،ف ي كتب تنصحوف بقراءتيا؟..

ا بػد مػػف التنسػػيؽ مػ الػػزوج فػػي ىػذا المجػػاؿ ،لػػوال ي يػػر سػػخطو ،ولػػد يتاػػبث بػالحؽ الاػػرعي فػػي المنػ  ،فتفػػوترـ ىػػذه الفرصػػم،

ويزوؿ ىذا الميؿ الباطني إذا الترف ببعض الماارؿ في ىذا المجاؿ ،فإف الباؿ المالوؿ ا يمرف أف يصفى لعلـ وا لعبادة.

عليرـ بالتلطؼ في م ؿ ىذا الطلب ،فإف اإلنساف ا يتقرب إلى ا﵀ تعػالى علميػا ،مػف بػاب المعصػيم أو أذل ا خػريف ،وخاصػم

ذوي الحق ػػوؽ ر ػػالزوج ،والواد ،والوال ػػديف ..وح ػػاولي إلناع ػػو بػ ػأف تف ػػوؽ المس ػػتول العب ػػادي والفقي ػػي للزوج ػػم ،يعيني ػػا عل ػػى تربي ػػم
الواد ،بػػؿ علػػى دعػػـ إيمػػاف الػػزوج ،وا يػػؤدي ذلػػؾ م ػ الػػوعي إلػػى نػػوع مػػف التفػػاخر والتعػػالي ..وا﵀ تعػػالى إذا رآؾ صػػادلم فػػي
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الطلب ،فإنو سييديرـ سبلو رما وعػد فػي القػرآف الرػريـ ،ويلػيف للػب الػزوج واليػره ،إذ القلػوب بػيف إصػبعيف مػف أصػاب الػرحمف..
راجعي مرتبم المول -لسـ العقاود -لتريف فييا ما لد ينفعرـ في ىذا المجاؿ إف ااء ا﵀ تعالى.
* ىؿ ىذه بيرة محمودة؟
مشكمتي ىي أنني شديدة الت ثر ب ف يشاىد ممي زوجي أي امرأة ،سواء كاف عمييا حجػاب ،أـ مذيمػة سػافرة ،أـ امػرأة البسػة
مبلبػػس بيػػر محتشػػمة ،فػػإنني أتضػػايؽ جػػدا وال أشػػمر ب ػ نني اإلنسػػانة الوحيػػدة التػػي أحػػؿ اهلل تمػػالى لػػو أف يراىػػا ..زوجػػي
إنساف ممتزـ ومؤمف ويخاؼ اهلل تمػالى وال ينظػر إلػييف بريبػة-كمػا ػاؿ عنػدما سػ لتو -ويغيػر القنػاة إذا كانػت ىنػاؾ مشػاىد
بير حسنة ..وصارحتو بالموضوع فقاؿ :إنو يتحػرز مػف بػؿ أف يتزوجنػي أف ال يػرى حرامػا ،ألنػو ال يخػاؼ منػي ،بػؿ يخػاؼ
مف اهلل تمالى ..لكف ماذا أفمؿ ،ىؿ أنا عمى خط ؟..

إذا راف ما تقوليف عف الزوج حقا في أنو راف ملتزما بمرالبم نظره لبؿ الزواج ،فإنني أبارؾ لرػـ فػي م لػو ،فػإف نظػر الرجػاؿ ىػذه
اليػػاـ ا يحػػده اػػيء إا م ػف عصػػمو ا﵀ تعػػالى ،وخاصػػم م ػ وجػػود مػػا نعػػرؼ مػػف أعلػػى صػػور اإل ػػارة فػػي رػػؿ مرػػافل بػػدءا
بالمجلم ،ومرو ار بالموال  ،ويبل المػر أوجػو فػي الفضػاويات اإلباحيػم ..وىنالػؾ مػف ي ّػدعي أف مػف دخػؿ ىػذه الحقػوؿ ،ا بػد وأف
يرتطـ بايء مف الحراـ ولو لليال ،رما ورد في أف (مف اتجر بلير فقػو ،فقػد ارتطػـ فػي الربػا!) ..ولياسػا يقػاؿل إف مػف دخػؿ فػي
ىػػذا المجػػاؿ مػػف دوف مرالبػػم ،فإنػػو سػػيرتطـ فػػي الفاحاػػم ولػػو بمعنػػى زنػػا النظػػر ،إذ أف لرػػؿ عضػػو مػػف البػػدف الفاحاػػم التػػي

تناسبو!..

ولرف ىػذا ا يعنػي الخػروج عػف المػألوؼ فػي مرالبػم الػزوج ،فػإف رػؿ اػيء إذا تجػاوز عػف حػده فإنػو سػينقلب إلػى ضػده! ..ومػف
المعلوـ أف بعض صور ما تدعيو المرأة أنيا مف صور النيي عف المنرر ،فإنو في الوال يعد مػف مصػايؽ الليػرة النسػاويم -واف
لفتيػا المػرأة ب ػوب اػرعي -ومػف الواضػػب أف الحررػم إذا لػـ ترػف رسػاليم ورانػت بنحػػو الػدواف الباػريم ،فػإف ا﵀ تعػالى سػوؼ لػػف
يبػػارؾ فػػي ذل ػؾ ،والرجػػؿ نفسػػو ا يػػرل لدسػػيم فػػي المػػر ،وذلػػؾ فيمػػا لػػو اطل ػ علػػى زيػػؼ المنطلػػؽ فػػي ذلػػؾ المجػػاؿ ..فحػػاولي

التوسط ومرالبم النيم في ىذا المجاؿ ،لييب لرـ ا﵀ تعالى لرـ لوة التأ ير ،فإف للوب العباد بػيف يديػو ،وىػو الػذي يسػخرىا لعبػاده
المؤمنيف!.
* الزواج المبكر
مما ال يخفى عميؾ المستوى الخطير مف الفتف التي تمرض أماـ شبابنا ىذه األياـ ،والتي ينزلؽ فييا الكثيػر مػنيـ فػي ىاويػة
الرذيمة بشتى أشكاليا :نظػرة محرمػو ،أو محادثػة محرمػة ،أو كتابػة محرمػة؛ و مّمػا يسػمـ منيػا أحػد! ..لقػد شػغمني ىػذا اليػـ
كثي ػرا ،وبص ػراحة عنػػدما نظػػرت إلػػى نفسػػي ألرى مػػا السػػبب المممػػي الػػذي يقػػؼ حقيقػػة وراء عػػدـ انزال ػػي وراء مػػا أرى مػػف

إبراءات ،رأيت أنني وبفضؿ اهلل تمالى متزوج ولي طريػؽ حػبلؿ أرفػض بػو كػؿ ممصػية مػف ىػذا الطريػؽ ،وبػذلؾ أدركػت سػر
تركيز روايات أىؿ البيت (ع) في ىذا المجاؿ ،فقطمت واهلل المالـ أف أفضؿ حؿ لمشػباب ىػو التمجيػؿ بػالزواج ،وسػوؼ يػروف
كيؼ سوؼ يسيؿ عمييـ إرباـ أنؼ الشيطاف بالسيطرة عمى الجوارح!..
فطمبػي الخػػاص منػػؾ-يػا مػػف أحبػػو فػي اهلل تمػػالى -أف تسػػمط الضػوء عمػػى ىػػذا الجانػب أكثػػر فػػي خطبػؾ وارشػػاداتؾ ،لتحفيػػز
الشباب عمى الزواج المبكر مف جية ،ورفا المواهؽ الكثيرة التي يضميا المجتما فػي وجػو الشػباب مػف جيػة أخػرى ،بػافميف
عف خطورة عوا ب ىذه المواهؽ ..لقد بت مو نا أف الزواج واف كاف مّما يكوف واجبا إلزاميػا فػي الػزمف السػابؽ ،فيػو ال يبمػد
أف يكوف واجبا عمى الشريحة الكبرى مف الشباب في ىذا الزماف!..
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نبارؾ لرـ في ىذه اللفتم المباررم ،والتي أعتقد أنو الحؽ الذي ا مريػم فيػو ،فػإف أمػر اللريػزة لػد ا تعػالج فػي ر يػر مػف الحيػاف
بػػالتلقيف والموعظػػم ،لف ىنالػػؾ إف ػ ارزات الريزيػػم متعلقػػم بالجانػػب اليرمػػوني مػػف البػػدف ،وى ػي بػػال اػػؾ م ػواد حقيقيػػم تحفػػز جيػػات
متعددة في البدف إلى درجم لد يفقد اإلنساف معيػا السػيطرة علػى نفسػو بفعػؿ تلػؾ اإلفػ ارزات الػال إراديػم ،والتػي تسػببيا الػدد معقػدة

في البدف لدرجم احتار العلماء في راؼ إسرارىا راملم.

إف مف بررات الزواج المبرر ىي تيدوم ىذا الجانب اللريزي ،عندما يتـ تفري الايوة باػرؿ منػتظـ وارادي ومحلػؿ ..أضػؼ إلػى
جانػػب السػػرف الروح ػي الػػذي يوجبػػو الػػزواج ،رمػػا ىػػو مقتض ػى آيػػم الػػزواج الدالػػم علػػى المػػودة والرحمػػم ..أضػػؼ إلػػى إحسػػاس

اإلنساف بتحمؿ المسؤوليم ،وما يسػتتبعيا مػف إحسػاس بلػزوـ السػعي الح يػث فػي منارػب الرض للمزيػد مػف الػرزؽ ..وا اػؾ أف
نظرة المجتم للمتزوج ا تقاس بالعزب ،إذ أنو لد تعدل بذلؾ مرحلم المراىقم والنظر إلى رؿ أفراد الجػنس المخػالؼ علػى أنيػا
مف موارد الصيد ااحتمالي! ..وأخي ار ا يخفى مػا لإلنجػاب المبرػر مػف مزيػم واضػحم ،مػف جيػم عػدـ التباعػد السػني الربيػر بػيف
الب وولده ،فإف ىذا أيضا بدوره مف موجبات إتقاف التربيم للذريم التي تعد الصدلم الجاريم للعبد بعد الوفاة وانقطاع العمؿ.
* مطمقة وأعيش حالة كآبو!
إني امرأة مطمقة ونفسيتي جدا مكتهبة ..حضرتكـ ماذا تنصحوني أف أفمؿ ،لكي أتخمص مف ىذا الحزف والكرب؟!..
عليرـ بمراجعو الوصايا الربعوف على المول  ،رقانوف أساسي لتعرؼ العبد على عالـ جديد ،فإنيا سػتفتب علػيرـ بابػا للقػرب مػف

المػػولى ..اعتق ػادي أف مػػف أفضػػؿ سػػبؿ تيدوػػم الػػنفس-وخاصػػم ف ػي م ػػؿ ىػػذه الزمػػات -ىػػو تس ػري الحررػػم القربيػػم مػػف الحػػؽ
المتعاؿ ،فإف الػنفس متػى مػا أحسػت أف فرااليػا لػد ملػئ بػذرر ذلػؾ الػذي بيػده نواصػي الخلػؽ جميعػا ،أضػؼ إلػى أف لػوح المحػو
واإل بػػات بيػػده أيضػػا؛ رػػؿ ىػػذه الماػػاعر تجعػػؿ اإلنسػػاف ا يعلػػؽ مسػػتقبلو وحااتػػو الروحيػػم بتعلقاتػػو الدنيويػػم م ػ الخلػػؽ إلبػػاا
وادبارا ،رالوض الذي أنتـ فيو ،فإف حالم المؤمنم الواصلم في ليلم العقد وليلم الطػالؽ واحػدة ،مػف حيػث أنيػا تنظػر إلػى مولعيػا
مف رب العامليف ،رافعم مضموف الاعار الذي رفعو النبي الررـ (ص)ل (إليي إف لـ يرف لؾ علي الضب فال أبالي!)..

وا بد مف القوؿ في ىذا المجاؿل إنو ا بد مف مراجعو ملػؼ أعمػالرـ السػابقم ،فػإذا لػـ يرػف ىنػاؾ تقصػير مػنرـ فػي التعامػؿ مػ
الزوج السابؽ ،فال داعي للقلػؽ فػي ىػذا المجػاؿ ،فػإف مػا جػرل علػيرـ إنمػا ىػو بعػيف ا﵀ تعػالى إذا رنػتـ ممػف ولػ علػيرـ الظلػـ،
وا﵀ تعالى ىو الذي سينتصر لرـ.

وم ذلؾ ا تيأسي مف تاريؿ حياة أخرل سعيدة ،فإف للوب العبػاد بػيف يػدي ا﵀ تعػالى ،وىػو الػذي يصػرح فػي رتابػو الرػريـ أنػو

ىػػو الػػذي زوج نبيػػو الرػػرـ ،فػإف المػؤمف عزيػػز علػػى ا﵀ تعػػالى ..وعليػػو ،فػػال داعػي لرػػؿ ىػػذا القلػػؽ ،والػػذي ا يحػػؿ أزمػػترـ ،بػػؿ
يزيدرـ ارتوابا ويأسا ..إف السعي في الحياة منعش للمؤمف داوما ،حيث يرل أنو يؤدل ترليفو في رؿ مرحلم مف مراحؿ حياتو.
* الزواج مف أخرى
كنت أتمنى الزواج مف فتاة مف ببلد (  ) ....ولكػف تورطػت فػي الػزواج مػف بنػت عمػي ،وال أحػس بجاذبيػة نحوىػا ،ربػـ أنػي
رز ت منيا ولدا ..ولمؿ الحؿ ىو الزواج مف أخرى تشبمني في ىذا المجاؿ ،فما ىو رأيؾ؟!..
اإلجابم على ىمومرـ تتـ برلمم واحدة متم لم بالوالعيم فػي التعامػؿ مػ ىػذا الظػرؼ ،فػإف الػزواج بػأخرل ممػا يمرػف أف يفػتب لػؾ

بابا مػف الماػارؿ تجعلػؾ ا تتينػأ بمػا أنػت فيػو ..أضػؼ إلػى أننػي اػعرت مػف رالمػؾ أف ىنالػؾ تقػدي ار لػبعض مظػاىر الجمػاؿ؛

فمتى راف اانتساب إلى بلد ما م ال مف موجبات النس؟!..
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أعتقػػد أف التوجػػو إلػػى زوجتػػؾ التػػي تم ػػؿ رحمػػا لػػؾ أيضػػا ،واعطاءىػػا حقيػػا علػػى أنيػػا أمانػػم إلييػػم ،مػػف موجبػػات انفتػػاح أب ػواب
التوفيؽ ،ومنيال أف تػرزؽ بقػرة عػيف يجػرل الخيػر علػى يػده لمػم مػف النػاس ..فمػا يػدريؾ فلعػؿ ا﵀ تعػالى يعوضػؾ علػى الصػبر
على بعض المور ،ايوا مف ىبات عالـ الليب ،مما ا يخطر ببالؾ؟!..

أعتقد أف مارلتنا الربرل في الماارؿ الزوجيم أننا ا ننظػر إلػى المػرأة علػى أنيػا أمانػم مػف ا﵀ تعػالى أراد مػف خالليػا أف ينظػر
إلى حفظنا لألمانم في عالـ الليب ،والحاؿ أننا في ر ير مف الحاات ننظر إلييا على أنيا أسػيرة ولعػت فػي الفػف ،وا خيػار ليػا

إا الرضوخ لما نحب!..

وأخيرال علينػا أف نفػرؽ أخيػ ار بػيف الجمػاؿ المتم ػؿ علػى الباػرةل حمػرة علػى الخػد وبياضػا للجلػد ،وبػيف الجمػاؿ والمالحػم المتم لػم

بجاذبيم باطنيم يناد إلييا اإلنساف-متجاو از عالـ الجلود -مما يدرؾ وا يوصؼ!.
* لماذا أداري مشاعر زوجي؟
أنا فتاة أعيش وسط عاهمو مستقرة ،فييا بمض المشػاكؿ الماديػة ..أحببػت أف أسػ ؿ سػماحة الشػير :لمػاذا عمػى المػرأة داهمػا
أف تداري مشػاعر زوجيػا فػبل تجرحػو ،واف أخطػ تتقبػؿ خطػ ه بصػدر رحػب ..بينمػا ىػو عكػس ذلػؾ يغضػب عمػى أ ػؿ سػبب،
ويقوؿ ب نيا تتممد فمؿ ما ال يحب ..ما الممـ ب نيػا تفمػؿ كػؿ مػا يطمػب ،إال فػي بمػض األحيػاف عنػدما يطمػب أشػياء بريبػة،
وخصوصػػا و ػػت الطمػػاـ ،فيطمػػب أطبػػاؽ ديمػػة مػػثبل ،وبمػػض األو ػػات يقػػوؿ ليػػا :إنػػؾ ال تحسػػنيف إال ىػػذه األطبػػاؽ ،حػػاولي
ابتكار طبؽ جديد ..ف كثر الخبلفات تحدث عمى الطماـ ..فكيؼ تمامؿ المرأة زوجيا في مثؿ ىذه الحالة؟!..

أحسنتـ الوصؼ بأنيا ماارؿ عاديم ،وىؿ تحتاج الماارؿ إذا رانت عاديم أف نحسب ليػا حسػابا ربيػرا؟! ..الميػـ أختنػا الفاضػلم
أف يحقؽ المؤمف الرضا اإلليي بعمؿ ما عليو مف ترليؼ ارعي ،وأنتـ تعرفوف أف أىـ ترليؼ للمرأة ىو حسػف التبعػؿ ..فتػذرروا
مػػا رتػػب مػػف عظػػيـ الج ػزاء للم ػرأة التػػي تصػػبر علػػى سػػوء خلػػؽ زوجيػػا ،وا تػػدعوا أفرػػار (لمػػاذا الم ػرأة ولمػػاذا الرجػػؿ )..تسػػبب
حرمانرـ مف م ؿ ىذا الفضؿ العظيـ!.
* حب األجنبي
و مت في حب رجؿ أجنبي ،بحيث ال يمكنني طا التممػؽ ممػو ،وأنػا متزوجػة ..فيػؿ يمكػف أف أصػؿ إليػو ولػو بمنػواف األخػوة
والكبلـ البريء؟..

تػػأ رت ليػػذه الرسػػالم ،وىػػذه ىػػي النتيجػػم الطبيعيػػم التػػي ننػػادي بيػػا خػػالؿ المول ػ ل إف ااتصػػاؿ بالرجػػؿ وخاصػػم م ػ اإلعجػػاب،
نتيجتػػو الميػػؿ إلػػى الوصػػؿ واللقػػاء الجنسػػي أخي ػ ار ..ومػػف ىنػػا ف ػإف العالػػؿ ىػػو ال ػذي يبتعػػد عػػف مقدماتػػو ،لبػػؿ التػػورط فػػي الح ػراـ
الربػػر ..وا اػػؾ أف ىػػذه صػػورة مػػف صػػور الخػػذاف اإلليػػي ،أي باػػلؿ القلػػب عػػف الي ػره ،والميػػؿ إلػػى الح ػراـ الػػذي يػػدمر دنيػػا

اإلنساف وآخرتو.

وعليو ،فإف نصيحتي لرـ ىول لط العاللػم بيػذا الرجػؿ ،فػإف الحػديث معػو راػرب مػاء البحػر ،يزيػدرـ عطاػا وعػذابا ..واعلمػي

أف التواصػػؿ مع ػػو يزي ػػد تػػأجج ى ػػذه الن ػػار-ول ػػو بػػدعول الخ ػػوة -فإن ػػو تس ػػويؿ إبليسػػي واض ػػب ف ػػي ى ػػذا المجػػاؿ ،وأيػػم إخػػوة بػػيف
أجنبيػػيف؟! ..والحػػاؿ أف ىنػػاؾ ااناػػداد الجنسػػي الػػذي ا يمرػػف رتمانػػو ،ف ػإف الخط ػوات الاػػيطانيم معروف ػم فػػي ىػػذا المجػػاؿ..
فالمر يبدأ مف النظر ،ـ اإلعجاب الذىني ،ـ التعلؽ القلبي-لف القلب ييول مف يعجب بو اإلنسػاف ولػو بالباطػؿ -ػـ صػدور

اإلرادة إلى عالـ الجوارح ،للتحرؾ نحو الحراـ على ما يريده القلب ،ومف ىنا سمي أمير البدف.
ومػف الممرػػف أف يػػولعرـ ا﵀ تعػػالى بعقػػاب ا نيايػػم لػو ،وذلػػؾ إمػػا مػػف خػػالؿ اابػػتالء بػالمراض-ومػػا أر ػػر أمػراض النسػػاء ىػػذه
اليػػاـ -أو مػػف خػػالؿ الفضػػيحم فػػي الػػدنيا ،وتبػػدد اػػمؿ العاولػػم ،أو مػػف خػػالؿ لسػػوة القلػػب الػػذي ا عػػالج لػػو ..و قػػي أنػػؾ لػػو
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وصػػلت إلػػى الرجػػؿ ،لػػذىبت رػػؿ ىػػذه الرالبػػم الجامحػػم ،ف ػإف الاػػيوة تػػزوؿ بمجػػرد الوصػػؿ ،ومػػف ىنػػا ليػػؿ ب ػأف الوصػػؿ مػػدفف
العاؽ ..احذري ىذه العاللم الايطانيم لبؿ فوات الواف!.
* الزواج المنقطا
مػػا رأيػػؾ فػػي التمامػػؿ مػػا زواج المتمػػة كحػػؿ يمػػارس فػػي بمػػض البمػػداف؟ ..خصوصػػا واف النظػػرة إلػػى المتػػزوج أو المتزوجػػة
بالمتمػػة وكػ نيـ زنػػاة والميػػاذ بػػاهلل! ..شػػيخنا الوضػػا صػػمب ،ومػػف الخسػػارة اسػػتبماد مثػػؿ ىػػذا الحػػؿ ،والحمػػوؿ نػػادرة فػػي ىػػذا
المجاؿ ،فالشاب يصؿ لسف الخامسة والمشريف وىو بير ادر عمى الزواج ،ويمر عمى المراحؿ الممريػة المممػوءة بالمغريػات
والسػػخافات مػػف جميػػا مػػف حولػػو ،ويػػرى الفػػرص المحرمػػة أمامػػو ،ويػػرى ارتكػػاب المحرم ػات أمامػػو ،ويػػرى الجميػػا يسػػتمتا
بالمحرمات و د يتمنى فمؿ ذلؾ ،فإلى متى التحمؿ؟..

إننا ا يمرننا أف نحرـ ما أحلو ا﵀ تعالى ،ولرف إجماؿ القػوؿ فػي ىػذا المجػاؿل أف الػزواج المنقطػ رػأي حرػـ اػرعي يػدخؿ فػي
باب التزاحـ ،فال بد مف الموازنم بيف الرباح والخساور في ىذا المجاؿ ..والذي يمرف أف نعلؽ عليو في ىذا المجاؿ ىو التاليل
 -1إف ىذا الزواج فػي ر يػر مػف الحيػاف يتولػؼ علػى مقػدمات محرمػمل رػالنظرة المريبػم والخلػوة ،وحتػى اللمػس والتقبيػؿ ..ومػف
المعلوـ أف الايء يحرـ ،بمقدماتو المحرمم.

 -2إف الػػبعض ا ي ارعػػي المواص ػػفات الاػػرعيم ف ػػي ىػػذا المج ػػاؿ ،فأاللػػب الفتػػاول تؤر ػػد علػػى إذف ال ػػولي فػػي البر ػػر ولػػو عل ػػى

الحوط وجوبا ،أضؼ إلى عدـ مراعاة البعض لمساوؿ العدة واليرىا مف المساوؿ ،وليذا ا بد مف اسػتيعاب فقػو الػزواج المنقطػ
لمف يريد الممارسم.

 -3إف ال ػػبعض يتح ػػوؿ إل ػػى موج ػػود ا ػػيواني ىم ػػو الج ػػنس ح ػػالؿ ر ػػاف أو ح ارم ػػا ،فينتق ػػؿ م ػػف فت ػػاة إل ػػى أخ ػػرل لمج ػػرد الت ػػذوؽ
والتسػػليم ..ومػػف المعلػػوـ إف اإلنسػػاف الاػػيواني ينظػػر إلػػى المػػور مػػف خػػالؿ داوػرة الجػػنس ،وىػػو مػػا سػػينعرس ليػ ار علػػى صػػالتو
ونومو ويقظتو.

 -4البعض يقدـ على المورد بمجرد النس بالمظير الخارجي ،والحاؿ أف المراض متفايم في الصنؼ الذي يمػتيف ىػذا المػر
رما ىو واضب.

 -5البعض ا يستوعب حقيقم أف ىذا المر مف الممرف أف ييػدـ عاػو الزوجػي ،وخاصػم مػ اطػالع الزوجػم علييػا رالممارسػم
م ػ الخادمػػم م ػ ال ،وىػػذه المػػور تنراػػؼ بسػػرعم ،وخاصػػم أف للنسػػاء حػػس سػػادس فػػي ىػػذا المجػػاؿ! ..أوىػػؿ يػػرجب ىػػدـ تػػاريف
بأرملو ،وتاريد فلذات الربد لايوة ساعم أو ساعات؟!.
 -6البعض الذي يأنس بيذا الزواج ،مف الممرف أف ياللو عف الزواج الػداوـ ،فمػا داـ يػرل أنسػا رخيصػا ومتاحػا داومػا ومتنوعػا،
فلـ يالؿ نفسو بمتاعب الحياة الزوجيم ومصاريفيا ال قيلم؟!..

ولرف م ىذا رلو لو رأل اإلنساف الرجحاف فيو مف رؿ الجيات ،م عدـ وجود ما يزاحـ-وخاصم مػف جيػم الػردع عػف الحػراـ-
فال ينبلي أف نسد الباب على أىلو ،م مراعاة رافػم المػوازيف الاػرعيم فػي ىػذا المجػاؿ ،ومػ مالحظػم رػؿ مػا ذررنػاه آنفػا ،فػإف

الاريعم سمحم سيلم ،وأوجدت الحؿ لتباعيا في رؿ المجاات.
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* حكـ الفوت القيري لمفريضة
أنػػا امػرأة عرفػػت الكثيػػر مػػف الحػػؽ ،وبػػدأت السػػير إلػػى اهلل تمػػالى ،بمػػد توبػػة أظيػػرت الكثيػػر مػػف الحقػػاهؽ فػػي القػػرب مػػف اهلل
تمالى ..ولكني اآلف بدأت أتراجا شيها فشيها ،وىناؾ الكثير مف األعماؿ صارت تفوتني ،حتى صػبلة الصػبح ،و ػراءة القػرآف..
أرجو منكـ موالنا أف تمينونا ،حتى ال يتطور األمر أكثر ،ف صبح ممف انسمر عف آيات اهلل تمالى ولكـ جزيؿ الشكر!..

اعلمي أف الاػيطاف بالمرصػاد ،لرػؿ مػف يريػد أف يصػلب أمػره ،وخاصػم بعػد اإلفسػاد! ..فػالميـ فػي الخطػوة الولػى ،عػدـ معػاودة
الحراـ أو ترؾ الواجب ..أما ترؾ صالة الصبب للنوـ ا عمدا ،أو ترؾ لراءة القرآف ،فال يعد انتراسا ،ليوجػب اليػأس ا سػمب ا﵀
تعالى .الميـ رما للت االتزاـ بالواجبات والمحرمات ،والمرالبم الدليقم بعد ذلؾ لرػؿ التصػرفات ..وا اػؾ أف لالسػتلفار المقتػرف
بالخايم في م ؿ ليالي الجمعم أو السحار ،مف موجبات الملفرة لطعا.

واعلمػػى أف مػػف رػػاف ماػػلوا بمػػا ا يرضػػي ا﵀ تعػػالى فػػي سػػابؽ حياتػػو ،عرضػػم للرجػػوع إلػػى باطلػػو م ػرة أخػػرل ..فعليػػو بالحػػذر
الرامؿ في ىذا المجػاؿ ،لػوال يولعػو الاػيطاف فػي حبالػو مػرة أخػرل! ..علػيرـ بػتالوة القػرآف عنػد اإلحسػاس بالقسػوة ،وعػدـ تفويػت

صػالة أوؿ الولػت لػدر اإلمرػاف ..والندامػم الالحقػم لفػوت الفريضػم؛ مػػف موجبػات التقػرب للحػؽ ،بػؿ لػد يفػوؽ نفػس الفريضػم فػػي
تقريب العبد إلى ا﵀ تعالى بارط عدـ اإلدماف.
* ضاء الفواهت
أنا فتاة أبمغ مف الممر ستة عشرة سنة ،و د كنت أوؿ مػا وجبػت عمػي الصػبلة مسػتيترة فييػا ،حتػى أدى األمػر إلػى تركيػا..
وعندما بمغت مف الممر ثبلثة عشرة سنة ،انتبيت إلى حالي ،و مت بت ديتيا ،والمداومة عمييا ..السؤاؿ ىو :كيؼ أتػوب إلػى
اهلل تمالى؟ ..وكيؼ يقبؿ توبتي لتركي لمصبلة ما الممـ أنني نادمة أشد الندـ عمى تركي ليا؟..

ا اؾ أف ا﵀ تعالى يلفر الػذنوب جميعػا ،وخاصػم أف مػا صػدر مػنرـ رػاف فػي سػنوات المراىقػم وعػدـ النضػج ،فمػا علػيرـ ا ف

إا القيػػاـ بلسػػؿ التوبػػم ،وااسػػتلفار بػػررعتيف ،والسػػجود بعػػدىا مسػػتلفرة سػػبعيف مػرة بتضػػرع وانابػػم ..وعلػػيرـ بقضػػاء الحػػد الدنػػى
مػف الصػػلوات الفاوتػمل بػػأف يرػوف القضػػاء عػف رػػؿ يػوـ فػػي صػلواتو الراملػػم ،أو يرػوف القضػػاء عػف صػػالة الفجػر فػػي تلػؾ المػػدة،
وبعد الفراغ لضاء الظيريف ،وبعدىا العااويف ..وفقرـ ا﵀ تعالى م ىذه النفس اللوامم ،وجعليا مقدمم للنفس المطمونم!.
* الكسؿ في أداء الصبلة
ال أعػػرؼ كيػػؼ أبػػدأ الموضػػوع ،إنػػو الصػػبلة! ..ففػػي بمػػض المػرات أشػػمر بالكسػػؿ مػػف أداء الصػػبلة ،وبمػػض المػرات ال أصػػمي
كسػػبل! ..عممػػا بػ نني أ ػػوـ بكػػؿ الواجبػػات مػػف صػػوـ وحػػه وكفالػػة يتػػيـ وبيرىػػا مػػف األمػػور ،إال الصػػبلة! ..حتػػى إننػػي بمػػض
الم ػرات أتوض ػ ألصػػمي ،ثػػـ أتكاسػػؿ وال أصػػمييا ،وأظػػؿ طػػوؿ اليػػوـ متضػػايقة ..أرجػػو أف تسػػاعدني يػػا شػػير ،ألتغمػػب عمػػى
الشيطاف ،ولؾ مني جزيؿ الشكر!..
ا أدري ما الذي يوجب ىذا الت الؿ في الصالة ،والحاؿ بأنيا ألؿ درجات ارر المنعـ الذي ا نعػد آاءه ونعمػو! ..أوصػيرـ بمػا

يليل
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 -1ااستلفار مػف الػذنوب ،التػي مػف الممرػف أوجبػت ىػذه الحالػم مػف النفػور للقيػاـ بػيف يػدي المػولى ..تلػؾ الصػالة التػي يؤدييػا
حتى الطفاؿ الصلار برؿ يسر وسيولم! ..االتسلي السؿ التوبم ـ الصالة ررعتيف ،وبعػد الفػراغ مػف الصػالة لػولي سػبعيف مػرة
في السجودل (أستلفر ا﵀ ربي وأتوب إليو) ،بتذلؿ وتخا .

 -2حاولي االتزاـ بصالة أوؿ الولت؛ فإف الايطاف يررب اإلنساف إذا أخر الصالة عف أوؿ الولت.

 -3ابح ي في حياتؾ عف الذنوب الصليرة والربيرة ،وحاولي اإللالع عنيا ،فإف الذنب يحوؿ بيف المرء وربو.
 -4لو اللبرـ الايطاف ،وفاتترـ فريضم مف الفراوض ،بادري بالقضاء فورا.

 -5ا تيأسي مف روح ا﵀ تعالى؛ فإف ا﵀ تعالى يلفر الذنوب جميعا إا أف يارؾ بو.
* الصبلة في و ت الممؿ
أود ممرفة حكـ الصبلة في أوؿ الو ت دوف رضا صاحب الممؿ ،أو ت خيرىا إلى السػاعة الرابمػة عصػ ار ،أو بيػؿ الغػروب بمػد
انتياء الدواـ؟..

إذا رنتـ متفقيف حوؿ ساعات عمػؿ محػددة مػ صػاحب العمػؿ ،فالبػد مػف االتػزاـ واف أدل إلػى تػأخير الصػالة عػف أوؿ الولػت،
لرف ا بمعنى خروج الولت ،فإنو الير جاوز.

ومف المناسب أف تبذؿ جيدؾ م صاحب العمؿ ،فػي إلناعػو بإلامػم الصػالة فػي ولتيػا ،بػدعول أنػو ممػا يوجػب البررػم والتوفيػؽ

لو أيضا ..فما تأ ير الدلاوؽ البسيطم للصالة في سير العمؿ ،ليمن عنيا أصحابو المسلموف؟!..
* انشغاؿ الباؿ
حديث النفس ال يفار ني ميما حاولت ،حتى واف مت لمصبلة وحاولت جاىدة محاربة ذلػؾ ..فكيػؼ بػي الوصػوؿ إلػى درجػات
اإلعراض عما سواه في مثؿ ىذا الحالة؟..

إف حػديث الػنفس انعرػاس طبيعػي اىتمامػات اإلنسػاف الباطنيػم ،فػالمالحظ أف الػذي ياػلؿ بػاؿ اإلنسػاف لبػؿ الصػالة ،ىػو الػذي
ياػػللو أ نػػاء الصػػالة ،إذ أف ىنػػاؾ فػػي الجيػػاز اإلد ارر ػي لإلنسػػاف ،مػػا يحفػػظ الملفػػات السػػاخنم اليوميػػم ،وىػػو الػػذي يللػػب علػػى
اىتماـ اإلنساف يقظم ونوما.

فمف يريد الترريز الصالتي ا بد أف يفرغ ذلؾ المراف مف الذىف مف رؿ ملؼ ساخف ،بػؿ أف ا يجعػؿ ىنػاؾ ملفػا سػاخنا ،سػول
اىتماـ التقرب إلى ا﵀ تعالى ،بعد علمو أف رؿ ساخف سيبرد يوما ما ،بؿ سيفنى مف أصلو!..
إف التأمؿ في ىذه النقطم ،مفتاح حؿ لما الؿ باؿ المصليف جميعا ،وعندىا يصؿ اإلنساف إلػى مرحلػم يرػوف فػي صػالة داومػم؛
لتوجو أرواحيـ إلى تلؾ النقطم المقدسم ،سواء داخؿ الصالة أو خارجيا ..فلنجرب ايوا مف ىذه العوالـ ،بػدا مػف اانلمػاس بمػا
ىو مبذوؿ لفسؽ الفجرة في ىذا الوجود!.

* ت ويؿ الصبلة
رأت في بمض الكتػب أف مػف لػـ يمػرؼ ت ويػؿ صػبلتو ،فك نمػا لػـ يصػؿ الصػبلة الوا ميػة! ..ومػف ىػذه التػ ويبلت عمػى سػبيؿ
المثاؿ :أف تضمر في نفسؾ في السجدة األولى( :منيا خمقتني) وعندما ترفا رأسؾ تضمر( :ومنيػا أخرجتنػي) وعنػدما تسػجد
مرة أخرى تضمر في نفسؾ( :والييا ترجمني مرة أخرى) ..والسؤاؿ ىو :ىؿ نحف ممزموف بيذا الت ويؿ?..

ا اػػؾ إف ىػػذه المعػػاني الباطنيػػم للصػػالة تزيػػد اإلنسػػاف خاػػوعا والتفاتػػا ،بػػأف يعلػـ والػ السػػجود ،وريػػؼ أنيػػا تاػػبو حررػم الحيػػاة
والمػػوت والبعػػث واليػػر ذلػػؾ ..ولرػػف ا ينبلػػي القط ػ ب ػأف الم ػراد فػػي حررػػات السػػجود ىػػذه المعػػاني ،ف ػإف التأويػػؿ علمػػو عنػػد ا﵀
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تعػػالى وعنػػد مػػف أطلعػػو مػػف أولياوػػو ،فمػػا ص ػدر مػػنيـ يمرػػف الخػػذ بػػو ..ولرػػف م ػ ذلػػؾ ا مػػان مػػف أف نستاػػعر ىػػذه المعػػاني
الراليػػم ،لنيػػا تزيػػد العبػػد خاػػوعا ..ووال ػ المػػر أف ملرػػوت الصػػالة أعظػػـ بر يػػر ممػػا نتصػػوره نحػػف ،فػػإف المػػر يتجػػاوز ىػػذه
الحررات الظاىريم ،إذ أف الروايػات تصػؼ الصػالة بأنيػال (معػراج المػؤمف)  ،و(لربػاف رػؿ تقػي) ؛ فػأيف ىػذه الصػالة ممػا نؤديػو

نحف يوميا؟!.

* الصبلة في جو الضوضاء
مػػا حكػػـ شػػخص يصػػمى فػػي جػػو يغمػػب عميػػو الضوضػػاء -كػػالتمفزيوف والحػػديث الصػػاخب -الػػذي يجممػػو ال يفقػػو شػػيها مػػف
صبلتو؟..

إف الصػػالة فػػي المر ػػاف الػػذي يلل ػػب فيػػو الضوضػػاء ج ػػاوزة اػػرعا ،ولر ػػف مػػف الطبيعػػي أف تر ػػوف فالػػدة لدن ػػى درجػػات اإللبػػاؿ

والخاػػوع ،ولػػذا ا يمرػػف أف ترػػوف ناىيػػم عػػف الفحاػػاء والمنرػػر ،ورػػـ مػػف القبػػيب أف يقػػيـ اإلنسػػاف أفضػػؿ الطاعػػات فػػي أس ػوأ
الجػواء! ..ولقػػد رػاف السػػلؼ مػف البػرار ينصػحوف بإعػػداد مرػاف صػػلير فػي المنػػزؿ ،لػيس فيػػو مػا ياػػلؿ مػف الصػوات والمتػػاع
الدنيوي ،حرصا على تحقؽ الترريز في العبادة.

إف مف المناسب أف نستذرر ىذه الحقيقم المخزيم ،وىيل إف أحدنا لو صلى صالتو الساىيم لمخلوؽ م لػو ،مػا لبليػا منػو ،فريػؼ
إذا صالىا لمالؾ الملؾ والملروت ،الذي ا يقبؿ إا ما راف اوقػا بوجيػو الرػريـ؟! ..إف الصػلوات اليوميػم تعتبػر لمػم الجديػم فػي
الحياة ،لنيا حديث م الخالؽ ،ولرنيا أابو ما تروف بالحديث م المعدوـ!.
* ىؿ أعا ب عمييا؟
أنػػا رجػػؿ متػػزوج وزوجتػػي ال تصػػمي ،و ػػد مػػت بإرشػػادىا ولكػػف مػػف دوف فاهػػدة ..فمػػاذا أفمػػؿ ،وىػػؿ س ػ عا ب عمػػى تركيػػا
لمصبلة؟..

حاوؿ باتى الطرؽ إلناعيا بأف ترؾ الصػالة فػي حػد الرفػر بػا﵀ تعػالى ..مػف القبػيب أف يصػؿ اإلنسػاف إلػى درجػم يسػتنرؼ فييػا

عػػف اػػرر المػػولى بػػأدنى درجػػات الاػػرر ،المتم ػػؿ برريعػػات مػػف الصػػالة ،التػػي ا تسػػتلرؽ مػػف الولػػت سػػول دلػػاوؽ معػػدودة ،فػػي
مقابؿ صرؼ ساعات العمر في ر ير مف الباطيؿ!..
إننا نعتقد أف ترؾ الصالة رااؼ عف وجود ارخ ربير في النفس ،وحالم مف التصدع البػاطني ،الػذي أوجػب ررػوب إبلػيس علػى
ظير صاحبو ،بحيث منعو مف ذلؾ السجود الذي راف تررو سببا لاقاوو في أوؿ الخلقم.
ومف الواضب أف الذي يترؾ ىذا الواجب الصريب-الذي يلتزـ بو حتى بعض الصبياف دوف سػف الترليػؼ بر يػر -مػف الممرػف أف
يرترػػب الر يػػر مػػف الموبقػػات الخػػرل ..ولػػد رويل (إف ردت الصػػالة رد مػػا س ػواىا مػػف العمػػاؿ) ،فريػػؼ بالتػػارؾ ليػػا؟! ..أجارنػػا

ا﵀ تعالى مف سوء العوالب!.
* القنوت في صبلة الميؿ
أ مت صبلة الميؿ لفتػرة ممينػة ،ولكػف مػا أتمبنػي ىػو تكػرار المفػو فػي القنػوت ،وىػذا مػا جممنػي أتكاسػؿ عنيػا ،حتػى انقطمػت
عنيا نياهيا ..وكمما أردت المودة ،أصمييا ليمة ثـ أتركيا ..فيؿ الصبلة ال تتـ أو ال تقبػؿ إال بيػذا القنػوت؟ ..ومػاذا لػو أ مػت
الميؿ بدونو ،ىؿ تحسب لي الصبلة أـ ماذا؟..
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لػػيس مػػف الػػالزـ تر ػرار العفػػو فػػي القنػػوت ،وانمػػا مػػف الممرػػف أف يقػػوؿ صػػيلم ااسػػتلفار سػػب م ػرات بتوجػػو ،رمػػا يمرنػػو التر ػرار
جالسا ،الميـ أف ا يرره إلى نفسو العبادة ،فإف ىذا مف تسويالت الايطاف ،ليحرمرـ مف أجر عظيـ.

وباػػرؿ عػػاـ ،فػػإف المػػؤمف يتب ػ سياسػػم الرفػػؽ بنفسػػو فػػي مجػػاؿ العبػػادة ،فػػال ير ػره نفسػػو علػػى الطاعػػم عنػػد اإلدبػػار ،واذا ألبلػػت

يحاوؿ أف يقطؼ رؿ ال مار المرجوة في تلؾ المرحلم .وبالمناسبم ألوؿل إننا لـ نعيد مف أوليػاء ا﵀ تعػالى أحػدا لػـ يرػف لػو صػلم
بنافلم الليؿ ،وا عجب في ذلؾ بعدما علمنا بأف المقاـ المحمود يمنب بصالة الليؿ ،رما ىو نص القرآف الرريـ.

* فوات صبلة الصبح
أشكركـ عمى مو مكـ المميز المتنوع الذي عندما أتصفحو أشمر أنني في عبادة ..كيؼ ال وىػذه الػد اهؽ تخمػو مػف أي تفكيػر
في أي شيء دنيوي ،وأشمر ب نني ما اهلل تمػالى ،وفػي جػواره ومػا أحبتػو! ..أنػا-والحمػد هلل تمػالى -مقيمػة لمصػبلة وأؤدييػا
فػػي و تيػػا ،ألننػػي أعمػػـ بػ ف اهلل تمػػالى ال يرضػػى عمػػف كػػاف مسػػتخفا بصػػبلتو ..ولكػػف لؤلسػػؼ يفػػوتني كثيػ ار أف أؤدي صػػبلة
الصبح في و تيا ،وأحزف وأستغفر اهلل تمالى كثيػ ار ..وبػالربـ مػف أننػي أ ػ أر بمػض األذكػار واآليػة األخيػرة مػف سػورة الكيػؼ،
فإنني ال أستطيا أف أستيقظ ليا ..أعمـ أف اهلل تمالى ال يرضى بذلؾ ،لكف ال أستطيا أف أفمؿ شيها ما سمطاف النوـ!..

ما دمت حريصم على أداء الصالة في أوؿ الولت ،وتعيايف حالػم الندامػم مػف فػوت الفريضػم ،فيػذه عالمػم صػادلم علػى أنػو ا

تيػػاوف فػػي البػػيف ،وخاصػػم مػ تييوػػم المقػػدمات الالزمػػم لػػذلؾ ممػػا ذرػرتـ ..ولرػػف ىنػػاؾ مقولػم بػػأف سػػرعم ااسػػتيقاظ مرتبطػػم مػ

ااىتماـ الالاعوري الباطني بأىميم اللقػاء ،ومػف ىنػا رػاف المسػافر أو صػاحب اامتحػاف يسػتيقظ فػي حينػو ،ولػو رػاف مػف النػوع

ال قيؿ في نومو ..ولرف ا﵀ تعالى ا يرلؼ النفس إا وسعيا ،وىو أعلـ بمف اتقى!..
عليرـ بالمبادرة في القضاء ،فإف ىذه عالمم مف عالمم اإللباؿ على ا﵀ تعالى ..وا يخفى عليرـ أنو ا بد م تررر حالػم فػوت
الفريضػم الواجبػػم ،مػف البحػػث عػػف السػباب المحتملػػم لػذلؾ ،فػإف اسػػتمرار فػوت اللقػػاء مػ المحبػػوب ،يػػدؿ علػى أف ىنالػػؾ اػػيء
موجب للقلؽ في ىذه العاللم!.
* ىؿ أمرنا بالمحبة فقط؟
زوجػػي إنسػػاف ذو خصػػاؿ طيبػػة ،وجميػػا أعمالػػو حسػػنة ولكنػػو ال يصػػمي ..واذا سػ لتو عػػف السػػبب يقػػوؿ بػ ف اهلل تمػػالى لػػـ
يخمقنا لمصبلة ،بؿ أمرنا بالمحبة والتمػاوف وعػدـ السػر ة والكػذب ومػا شػابو ..ويقػوؿ بػ ف اهلل تمػالى لػو فػرض عمينػا الصػبلة
حقيقة فمماذا ىذا المدد الكبير مف المصميف المنحرفيف؟!..

إف ما تنقلينو مف ىذا الزوج ،مف دواعي التعجب في إنو ريؼ يصؿ التفرير إلى ىذا المستول! ..فإف الػذي خلػؽ الوجػود ،وأمرنػا
بطاعتو ،ألزمنا بالصالة ،وا مجاؿ للتعويض عف ذلؾ بأي أمر آخػر ،فػإف الاػيطاف طلػب مػف ا﵀ تعػالى أف يعفيػو عػف السػجود

دـ (ع) ،وفػي المقابػؿ يعبػده عبػػادة ل ّػؿ أو عػدـ نظيرىػػا ،ولرػف ا﵀ تعػالى أراد منػو أف يطػػاع مػف حيػث يريػػد ىػو ،ا مػف حيػػث
يريد الايطاف.
علػػيرـ إفيػػاـ الػػزوج ب ػأف اإلسػػالـ سلسػػلم مترابطػػم ،فمنيػػا أحرػػاـ متعلقػػم بالقلػػب مػػف حيػػث ااعتقػػاد ،وباللسػػاف مػػف حيػػث اإلل ػرار،

وبالجوارح مف حيث الرراف ..فػال يرفػي أف ي ّػدعي اإلنسػاف أنػو مػؤمف علػى مسػتول القلػب ،تاررػا اللسػاف والجػوارح بيػد الاػيطاف
يسػػوليما أينمػػا أراد! ..ي ػػا تػػرل إف الػػذي ا ي ػػؤدي ألػػؿ درجػػات الا ػػرر لعظػػـ واىػػب فػ ػي الوجػػود ،ريػػؼ يمرنػػو أف يػػؤدي ح ػػؽ

المخلوليف؟! ..إف مف تلبيسات إبليس أف ينفػر اإلنسػاف مػف فرػرة أو عمػؿ صػالب ،لمجػرد انحػراؼ الػبعض الػذيف يؤمنػوف بػبعض
ويرفروف ببعض!.
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* الروحانية ما الجماعة
تنتابني في حالة كوني ما جماعة المػؤمنيف-فػي حػاؿ الصػبلة أو الػدعاء -حالػة روحيػة ال تتػوفر عنػدما أكػوف مفػردا ..ىػؿ
ألف عممي يشوبو الرياء ،ما أني مت كد مف نيتي؟ ..أـ ألف اإلنساف عادة يحس بالروحانية ما الجماعة؟..

ا ا ػػؾ أف الج ػػو الجم ػػاعي للطاع ػػم ،مم ػػا يا ػػج اإلنس ػػاف للقي ػػاـ بالعم ػػؿ الص ػػالب ،وذل ػػؾ لف طبيع ػػم اإلنس ػػاف عل ػػى التأس ػػي
بالصالحيف ،رما أنيا تتأ ر بعدول الفساد مف اللير ..ومف ىنا ح ت الاريعم على صالة الجماعم ،لما في ذلػؾ مػف إاػاعم جػو

ااسػػتباؽ إلػػى الخي ػرات ،وتحصػػيف الفػػرد فػػي ضػػمف الجػػو اإليمػػاني العػػاـ ..واإلنسػػاف الػػذي لدي ػو أدنػػى درجػػات التوجػػو إلػػى ا﵀
تعالى ،ا يمرف أف يقيـ وزنا للناس ،ليروف ارراء ﵀ تعالى في العمؿ.
واارتيػػاح النفسػػي مػػف العمػػؿ الصػػالب أمػػر طبيعػػي ،فػػال يحمػػؿ علػػى الريػػاء؛ لف طبيعػػم العمػػؿ القربػي ممػػا يوجػػب اانا ػراح فػػي

الصػػدر ،فػػا﵀ تعػػالى-وىػػو واىػػب السػػرور -ا ييػػب م ػػؿ اارتيػػاح إا لمػػف لػػدـ فػػي سػػبيلو مػػا يرضػػيو ،وليػػذا نػػرل المتقػربيف مػػف
أر ر الناس ارتياحا في الحياة ،وىـ في أاد الزمات!.
* كيؼ أ بؿ في صبلتي؟
أىيئ نفسي إلى الصبلة دومػا ،وأحػس بمػف أعبػده ،وداهمػا أخاطػب عقمػي بػ ني أ ػؼ أمػاـ المػولى عػز جبللػو ،ولكػف تنتػابني
حالة أصفيا لكـ كالتالي :أحػس وأستشػمر فػي صػبلتي بػ ف الػدنيا فػي عينػي أراىػا كمػا أنػي فػي الحيػاة الطبيميػة ،أرى عممػي

وأحداث سابقة في حياتي ،فيي تمر أماـ عيني وك نيا فمـ سينماهي! ..وكـ أحاوؿ أف أركز وأبمد ىذه الحالػة عنػي ،وىػذا مػا
يجممني ال أحس بالصبلة والمناجاة ..شيخنا إني أحس بالمرارة مف ىذه المس لة المبلزمة لػي ،التػي تجممنػي أحػس بالتضػجر
واالكتهاب وأنا وا ؼ بيف يدي اهلل تمالى! ..وداهما أخاطب عقمي :أىذه صبلة؟! ..ما أ بحني!..

مػا تاػتروف منػو ىػو مػا ياػتري منػو الاللػب ،إف لػـ يرػف الجميػ ! ..وذلػؾ لف الولػوؼ بػيف يػدي ا﵀ تعػالى مػرآة لحالػم اإلنسػاف

النفسيم مف ناحيػم ،ولناػاطو اليػومي مػف ناحيػم أخػرل ..فػال يعقػؿ أف يتحػوؿ اإلنسػاف تحػوا فجاويػا بمجػرد ولوفػو علػى سػجادتو،
بػػؿ ا بػػد مػػف أف يبػػذؿ جيػػده إلتقػػاف مقػػدمات ىػػذا اللقػػاء المصػػيري لبلػػو بفت ػرة طويلػػمل تررػػا لمػػا يلضػػب الػػرحمف ،واناػػلاا بمػػا
يرضيو ،ومرالبم للجوارح ،ومراعاة لولات الصلوات ،واتيانا للمستحبات المعروفم في ىذا المجاؿ.

وعليرـ في المرحلم الولى الخاػوع البػدنيل بمعنػى إخضػاع البػدف إلػى آداب الولػوؼ بػيف يػدي ا﵀ تعػالى والمػذرورة فػي الرسػاوؿ
العملي ػػم ..وم ػػف بع ػػد ذل ػػؾ الخا ػػوع ال ػػذىنيل بمعن ػػى استحض ػػار المع ػػاني اإلليي ػػم والقرآني ػػم والص ػػالتيم مػ ػ ر ػػؿ أجػ ػزاء الص ػػالة

واراوطيا ..ومف بعد ذلؾ الخاوع القلبيل بمعنى السير في المعاني الروحيم والعاطفيم والتي لواميػا ىػو الحػب فػي ا﵀ و﵀ والػى
ا﵀ تعالى.
* أفضمية الجماعة عمى الفرادى
كاتب ىذه األسطر ممتزـ ب داء الصموات الخمس جماعة في المسجد ولكنو يشمر أثنػاء إ امتيػا بمػدـ التوجػو المطمػوب فييػا
إلى اهلل تمالى وحينما يؤدييا فرادى ،يحػس بحالػة توجػو أكبػر ممػا ىػو عميػو فػي الجماعػة ..فمػا ىػو نظػركـ الشػريؼ حيػاؿ
ىػػاتيف الحػػالتيف المتفػػاوتيف وىػػؿ تبقػػى األفضػػمية لصػػبلة الجماعػػة فػػي مثػػؿ ىكػػذا حالػػة ،عمػػى الصػػبلة ف ػرادى؟ ..وأي مػػف
الصبلتيف تكوف بحؽ ممراج المؤمف إلى ربو؟..

ا اػػؾ أف المػػؤمف يحػػاوؿ أف يجم ػ بػػيف الرمػػاات المختلفػػم ،وا يحػػاوؿ أف يعطػػي لنفسػػو تبري ػ ار ليفػػرط فػػي اػػيء مقابػػؿ اػػيء
آخر ،فػإف صػالة الجماعػم مػف الموالػؼ التػي تسػتبطف الرحمػم اإللييػم ،وخاصػم فػي المسػجد ،وخاصػم عنػد صػالة الػزواؿ ،وىػي

الصالة الوسطى؛ فريؼ إذا أضيؼ ليذا المعجوف الفريد حالم اإللباؿ والخاوع؟!..
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إننػػي أعتقػػد أف أج ػواء الجماع ػم والمسػػجد ،ليػػي فرصػػم مناسػػبم لقل ػ الػػنفس مػػف العػػالـ الرضػػي والتفريػػر فييػػا ،وخاصػػم إذا وجػػد
جم مف الصالحيف في تلؾ الجماعم إماما ومأموما ..ومف الواضب أف ا﵀ تعالى سػري الرضػا فػي العبػادة الجماعيػم ،سػواء فػي

مراف واحدل رأرض عرفم ،ورالجماعم في المسػاجد؛ أو فػي زمػاف واحػدل راجتمػاع الصػاوميف علػى الصػياـ فػي اػير رمضػاف..
ومف المعروؼ استجابم ا﵀ تعالى لدعوة أربعيف مف الصالحيف في مجلس واحد.
* مصاد ة تارؾ الصبلة
عندي صديقة تاركة لمصبلة عمدا ،وال تقبؿ منا شتيا لمموضوع أو نصحيا ..فما حكـ صدا تي ليا ،وىػؿ يجػب عمػي االبتمػاد
عنيا؟!..

مف الفضؿ لرـ-إذا لػـ يرػف أي مجػاؿ إلراػادىا -مقاطعتيػا ،فإنػو مػف الممرػف أف يتعػدل ظلمتيػا إلػيرـ ،فػإف التػي ترفػر بنعمػم
ا﵀ تعالى علييا ،وا تجازيو برريعات ا ليمم ليا ،ريؼ يمرف ليا أف تؤدي حقرـ؟!..

إف مػػف العجػػب العجػػاب حقػػا أف يػػؤمف اإلنسػػاف بخالقػػو ويقػػر بنعمػػو ،ػػـ ا يرلػػؼ نفسػػو أف يػػؤدي ألػػؿ مػػا افترضػػو عليػػو! ..ولػػو
جمعنا الولات التي تستلرليا الصلوات الخمس ،لما سػاوت جلسػم مػف جلسػات اإلفطػار الصػباحيم ..فريػؼ يػؤدل اإلنسػاف حػؽ
بطنو في اليوـ الث مرات ،مف دوف ملؿ وا رلؿ ،بؿ برالبم واوؽ ،بؿ بدف الر يػر مػف المػاؿ والجيػد فػي بعػض الحػاات ،وا

يؤدي حؽ روحو بما ا يرلفو ماا وسول البسيط مف الجيد؟!..

وليعلـ فػي ىػذا المجػاؿ أف اسػتنرار الػروح للصػالة وت الليػا عنيػا ،يراػؼ عػف وجػود حالػم مػف البعػد عػف المػولى سػببتو الػذنوب،
ِِ
يف﴾ فرػذلؾ رػره انبعػاث الػبعض للعػروج إليػو ،فجعليػـ
فرما أف ا﵀ تعالى رره انبعاث الػبعض ف ػبطيـل ﴿ َوِلي َػؿ ا ْل ُع ُػدوْا َمػ َ اْلقَاعػد َ
مف المطروديف عف رحمتو ،والمختوـ على للوبيـ.
ومف الواضب أف الصلوات الخمس ،تعطي مارىا راملم إذا اجتمعت في بوتقم واحدة ،فالذيف يتراسػلوف عػف فريضػم الفجػر وىػي

الفريضػم الضػاوعم فػػي اليػوـ ،ليعلمػوا أف ىنػاؾ درجػػم مػف الترامػػؿ الروحػي سػػيحرمونيا واف رػاف المػػر عػف اليػػر عمػد ،واا فػإف
الطامم أربر مف أف توصؼ!.
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* آثار النظر لؤلفبلـ الخبلعية
بظيور االنترنت ،ظيرت ظاىرة الصػور اإلباحيػة التػي سػمبت عقػوؿ الشػباب المتمطشػيف ..ومشػكمتي أف زوجػي واحػد مػنيـ،
ولكنو بدافا أو بآخر يريد أف أشاركو فػي المشػاىدة أثنػاء المبل ػة الزوجيػة الشػرعية ،وأنػا بػدوري أرفػض ذلػؾ وبشػدة ،وأذكػر
ربي وعقابو ،لكف دوف جدوى ..فماذا أفمؿ؟..

إف النظػػر إلػػى ىػػذه الصػػور ،محػػرـ فػػي الفتػػاول رمػػا تعلمػػيف ،ومخالفػػم مرجػ التقليػػد ،يعنػػي التعػػرض للضػػب ا﵀ تعػػالى والضػػب
أولياوو (ع) ،والذي ي ير الضب مواه سيعيش النرد والعقوبم اإللييم في الدنيا لبؿ ا خرة.
ومػف المعلػوـ أف ىػذه الصػور ت يػر اإلنسػاف أر ػر مػف حػده الطبيعػي وحينوػذ ا ياػب بحاللػو ،فيفرػر فػي ا خػريف ،فيبتعػد الػػزوج

نفسيا عف زوجتو عندما يقارنيا بمف ىي ألول منيا في إاباع اللريػزة ..وبمػا إف الزوجػم ا تػؤدي اللػرض الػذي يػراه فػي الفػالـ

اإلباحيم ،فإنو سينتقصيا في ذاتو ،ولو لـ يعترؼ بذلؾ ظاىرا.
أضػػؼ إلػػى أف ىػػذه الصػػور ،تحػػوؿ اإلنسػػاف إلػػى موجػػود اػػيواني ا يفرػػر فػػي الوجػػود إا فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،لف اللري ػزة تطلػػى
بارؿ طبيعي على رؿ أبعاد اإلنساف عند إفساح المجاؿ ليا.

وبعبارة موجزةل إف ىذا المر يعود أخي ار لتحطيـ الحياة الزوجيم ،بدا مف ت بيتيا ،رما لد يدعيو لاوليا!.

* مشكمة الصور الخبلعية!
أنا أريد أف أترؾ النظر المحرـ ،مثؿ الجموس عمى االنترنت ،فقد أشاىد بمض األحياف صور خميمة ..فكيػؼ أ ػاوـ ىػذا الميػؿ
المحرـ؟!..

يبدو أف ىذا داء العصر لرػؿ مػف يتعامػؿ مػ ىػذا الجيػاز الخطيػر! ..ونرػاد نطمػوف-مػ السػؼ -إلػى أف مػف يتعامػؿ مػ ىػذه
الابرم العنربوتيم ،في معرض اارتطاـ بالحراـ في رؿ لحظم! ..ومف ىنا ا ننصب ضعاؼ النفوس إلى الجلػوس أمػاـ الاااػم،

فػإف وجػػود بعػػض النف ػ  ،ا يقػػاس بػػالحراـ الػػذي يبػػدأ بػػالنظر ،لياػػعؿ فتيػػؿ الاػػيوة فػػي الػػنفس ،ػػـ لتتػػأجج نػػار الفتنػػم ،حتػػى يجػػر
العبد إلى الرذيلم الربرل! ..ومف المعروؼ أف عمؿ الايطاف مبني على التدرج رما ىو معلوـ.

ليسأؿ اإلنسػاف نفسػول مػاذا يحصػؿ عليػو بػالنظر المحػرـ مػف خػالؿ الاااػم ،اليػر الحسػرة والندامػم بمجػرد الفػراغ مػف العمػؿ؟!..
فإف الذي يرول اللليؿ ويسد الايوة ،ىو الوال الخارجي ،واا ظيور صورة الرترونيػم علػى الاااػم ،ػـ زواليػا متػى رانػت بػديال
للوال ؟! ..إذ أف اللريزة تحتاج إلى إاباع والعي ،ا إلى صور عابرة!..

أضػؼ إلػػى أنػػو حتػػى المتػػزوج الػػذي يػػدمف النظػػر إلػػى م ػػؿ ىػذه المػػور ،لػػد ا يقنػ بحاللػػو ،فيتحػػوؿ إلػػى إنسػػاف يللػػب عليػػو ىػػـ
اللريزة ،وبذلؾ ينظر إلى الزوجم رأداة إلطفاء الايوة فحسب ..ومف الملفت أنو ي ارىػا داومػا باػرؿ نػالص ،لمػا يػرل مػف الصػور

الخياليم في ىذا المجاؿ!.

* ماذا أصنا وأنا في ىذا السف؟
كيؼ لي أف أمتنا عف المشاىدة لمصور الماجنة والخبلعية؟ ..ىؿ لديؾ الدواء يا شيخنا ف نػا فػي مقتبػؿ الممػر فممػري ثبلثػة
عشرة ربيما ،وأريد الوصفة الموجبة البتماد الشيوة والشيطاف؟!..

ليس ىنالؾ مف حؿ سول العزيمم الراسخم على عدـ االتػراب مػف جيػاز الرمبيػوتر ،والفضػؿ إلػى فتػرة أف تقطػ ااتصػاؿ بيػذا

الجيػػاز الػػذي ا يزيػػدؾ إا ضػػالا! ..واعلػػـ أف النظػػر إل ػى الصػػور الماجنػػم بم ابػػم اػػرب مػػاء البحػػر ،رلمػػا ا ػربت منػػو ،ازددت
عطاا!..
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فإذا رنت في ىذا السف وبيػذه الرالبػم الجامحػم للنظػر إلػى الحػراـ ،فمػاذا سػيروف حالػؾ فػي سػف البلػوغ ومػا بعػد البلػوغ؟! ..أعتقػد
أف الايطاف سوؼ لف يتررؾ في تلؾ المرحلم إا أف يولػ برػـ فػي عظػاوـ المػور ،وىػو الػذي مػا نػراه فػي الػذيف انحرفػوا انح ارفػا
ذريعا عند ربر سنيـ ..أحتمؿ أف لمف تعاارىـ ،دو ار في تأجيج نار ىذه الفتنم ،التي املت الر يريف في بالد المسلميف.

* ماذا أعمؿ ممو؟
إنني زوجة ممتزمة ،وىدفي تربية أبناهي استمداد لخدمة صاحب األمػر (عػه) فػي زمػاف الظيػور ،ولكننػي ابتميػت بػزوج ينظػر
إلػى األفػبلـ الخميمػة ،والحػاؿ أنػو يتظػاىر أمػاـ اآلخػريف بمحبػة أىػؿ البيػت (ع) ،و ػد وصػؿ إلػى درجػة أنػو ال يػ نس إال بيػذا
الحراـ ..فماذا أعمؿ ممو؟..

أعػػانرـ ا﵀ علػػى ى ػ ذه المصػػيبم ،والتػػي ىػػي نتيجػػم طبيعيػػم لممارسػػم الح ػراـ فػػي ىػػذا الزمػػاف الػػذي أصػػبب الح ػراـ فيػػو رخيصػػا،
وميسو ار للجمي ! ..فال سػبيؿ لرػـ إا مواصػلم النيػي عػف المنرػر بالسػاليب الحسػنم ،وتخويفػو مػف سػوء العالبػم ،وأف النظػر إلػى
ىذه الفالـ ا يزيده إا ااتعاا في عالـ الايوات المحرمم.

ورـ مف اللريب أف يصؿ اإلنسػاف إلػى درجػم يزىػد فػي الحػالؿ الػوالعي ،ليتوجػو إلػى الحػراـ الػوىمي ،مػف خػالؿ الصػور التػي ا

تسػػمف وا تلنػػي مػػف جػػوع! ..حػػاولي دعوتػػو لسػػد ف ارالػػو ،بالجػػاد مػػف المػػور ،وصػػحبم الخيػػار الػػذيف ُيزىػػدوف فػػي نظػره الحػراـ..
ومف المناسب دعوتو لزيارة مااىد النور ،فلعلو يحصؿ ىناؾ ايء مف التلييػر فػي البػاطف ،ببررػم الػدعوات المسػتجابم فػي تلػؾ

المواض الطاىرة.

* كيؼ أتخمص مف ىذا الداء؟
أرجو إرشادي إلى ما يمينني عمى اإل بلع عف مشاىدة الصور الخميمة في القنوات الفضاهية ..أنػا لسػت مػدمنا عمييػا ،ولكػف
أشاىدىا ميبل ،ثـ أندـ وأستغفر وأتركيا ،ولكنني أعود بمد فترة ،وىكذا تتكرر المس لة! ..وأنا أريد أف أتخمػص مػف ىػذا الػداء
الذي يقمقني كثي ار!..

المسػػالم ليػػا جػػذورىا فػػي نفسػػؾ ،فػإف الػػذي يعػػيش اليػواجس الجنسػػيم-ورأنيػػا أىػػـ عنصػػر فػػي الحيػػاة ،بحيػػث ياػػللو عػػف التفريػػر

الجػػاد فػػي القضػػايا الحياتيػػم -فمػػف الطبيعػػي أف تجػره نفسػػو لماػػاىدة ىػػذه الفػػالـ التػػي ا والػ ليػػا سػػول ذبػػذبات الرترونيػػم علػػى
الااام ،ا تسمف وا تلنى مف جوع ،وفي المقابؿ تحوؿ اإلنساف إلػى مػا ياػيو البييمػم الجاوعػم جنسػيا ،فػال تعػرؼ ليػدا وا خلقػا
وا اريعم ،وا لانونا في الحياة!..
أضػػؼ إلػػى أف ذلػػؾ يجعلػػو يعػػيش الػػوىـ الجنسػػي الخيػػالي ،لمػػا تعرضػػو ىػػذه القن ػوات مػػف المباللػػم فػػي التلػػذذ ،بحيػػث ينظػػر إلػػى
َّ ِ
يف
حاللو الذي أحليػا ا﵀ تعػالى لػو ،وىػي عػاجزة عػف منافسػم المتخصصػات فػي الرذيلػم ..وىػذا مػف مصػاديؽ لولػو تعػالىل ﴿الػذ َ
َّ ِ
ِ
َحلُّوْا لَ ْو َميُ ْـ َد َار اْلَب َو ِار﴾!..
َب َّدلُوْا ن ْع َممَ اللو ُر ْف ًار َوأ َ
حػػاوؿ أف تاػػدد فػػي نفسػػؾ التفريػػر فػػي الرلابػػم اإللييػػم عنػػدما تجلػػس أمػػاـ ىػػذه الجي ػزة التػػي ستاػػيد عليػػؾ يػػوـ القيامػػم ،بمػػا ا
مجاؿ معو لإلنرار أبدا!.
* مشكمة اإل نترنت
استخدـ النت بكثرة ،ولكني ال أستفيد منو ،حيػث أنػي كثيػ ار مػا أجػد نفسػي متصػفحا الموا ػا التػي يشػيب ليػا الػرأس (الموا ػا
اإلباحيػػة) وكممػػا أبتمػػد عػػف ىػػذه الموا ػػا ،أجػػد نفسػػي مػػرة أخػػرى ،متصػػفحا ىػػذه الموا ػػا ..فمػػا الحػػؿ ب ػرأيكـ؟! ..عممػػا ب ػ ني
شخص انطواهي ،لكني أحب راءة الكتب ب نواعيا ،وخاصة الدينية والمممية.
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مػا ذرػرت مػف الماػرلم ىػػي ماػرلم العصػر ،حتػى أننػا نػػرجب فػي بعػض الحػاات عػدـ تاػػجي الػبعض دخػوؿ زوايػا ىػذه الاػػبرم
العنربوتيم ،على ما فييا مف مزايا ايجابيم ،وذلؾ خوفا مف التزحلػؽ إلػى عػالـ الرذيلػم ،مػف دوف التفػات ،وممػا يعػزز ىػذه المقولػم
ما لالو العلماءل (إف دف المفسدة أولى مف جلب المنفعم).

إننػػا نػػدعو رػػؿ مػػف يريػػد أف يض ػ يػػده علػػى لوحػػم المفػػاتيب ،أف يتػػذرر أف م لػػو رم ػػؿ مػػف يريػػد أف يبحػػر بسػػفينم متواضػػعم ،فػػي
محػػيط مػواج-بػػؿ يللػػب فيػػو الللػػاـ البحريػػم -فيػػا تػػرل مػػاذا سػػيروف حالػػو فػػي ىػػذه الحالػػم؟! ..وىػػؿ يفضػػؿ البقػػاء علػػى البػػر ،أو

الدخوؿ في البحر ،مجازفا على أمؿ الحصوؿ على ايء مف الرنوز؟!..

والحديث الوعظي لد ا ينف ر ي ار في ىذا المجاؿ ،وخاصم لمف ىو فالد لعنصر العزـ واإلرادة ..ولرف إجمػاؿ النصػيحم العمليػم

في نقاطل
 -1حاوؿ أف ا تختلي م الجياز ،وخاصم في جوؼ الليؿ ،حيث الياب الرليب.
 -2ا تجعؿ الحداث ممف حولؾ يدخلوف ىذه الابرم ،مف دوف مرالبم دليقم.
 -3ا تجلس على الجياز في حالم اإل ارة الناتجم مف النظر إلى ما ا يحؿ النظر إليو.
 -4عالب نفسؾ بعد رؿ زلم ،وذلؾ بحرماف نفسؾ مف الدخوؿ على الجياز.

 -5مف الفضؿ في حاات الضعؼ ،الجلوس على الجياز م اللير إا إذا راف ذلؾ اللير م لؾ في الضعؼ.
 -6حاوؿ أف تلادر الجياز عند أوؿ زلم ،لوال يستدرجؾ الايطاف مف دوف حسباف.

 -7حاوؿ أف تستم إلى تسجيؿ مذرر مف القرآف أو الدعاء أو العزاء؛ لتعيش جو الذرر المان مف استرخاص الحراـ.
 -8حاوؿ أف تستفتب دخوؿ الجياز بالبسملم وااستعاذة.
ومف الممرف أف يبترػر العبػد الر يػر مػف المػذررات والمحصػنات فػي ىػذا المجػاؿ-بفضػؿ مػف ا﵀ تعػالى وتسػديد -ومنيػا التحػذير
الموجود على الابرم (لرؿ مستخدـ لإلنترنت) فنرجو منرـ المراجعم.
* الصور الشيوية
مشكمتي أنو عند النوـ تيجـ عمي اليواجس الجنسية ،ف تصور في ذىني الجنس اآلخر ،بما يثير عندي الشيوة ،وىػي حالػة
أوجبت لي الظممة ..فما ىو الحؿ؟..

ا اػػؾ أف المػػر يتولػػؼ علػػى لػػدرة علػػى السػػيطرة علػػى الخيػػاات ال ػواردة ،والمعػػروؼ أف الوصػػوؿ إلػػى ىػػذا المقػػاـ مػػف المػػور
الصعبم والدليقم ،وذلؾ لف الخواطر تقتحـ الذىف التحاما ،ومف ىنا لزـ وجود حراسم اديدة على بوابػات الػنفس ،لمنػ م ػؿ ىػذا

التسلؿ ،ويأتي بعد ذلؾ السيطرة على الجوانب-بمعنى الميوؿ -وعلى الجوارح عند اليـ بالمعصيم.

ومف المناسب أف نقوؿ في ىذا المجاؿل إف النظر إلى الصور الم يرة ،مف موجبات إ ارة الفرر حوليا ،وخاصػم لبػؿ النػوـ ،ومػف

ىنا فإف مرالبم فضوؿ القوؿ والنظر ،مؤ ر جدا في ىذا المجاؿ.

ومما يزيد المر أىميم ،أف التفرير المستمر في ىذا المجاؿ ،لػد يحػوؿ اإلنسػاف إلػى موجػود اػيوي ،فيللػب علػى تفريػره الجانػب
الجنسػي ،وىػذا بػدورة مقدمػم أيضػا لتػأجج نػار الاػيوة فػي البػاطف ،بحيػث لػد تسػوؽ العضػاء إلػى المعصػيم باػرؿ ا إرادي فػػي

آخر المطاؼ ..فإف التفرير المستمر في جيم معينم ،لد يوجب تحوؿ جانب مف المػف بمػا يالوػـ التوجسػات الاػيويم ،وحينوػذ لػد
ا يػػؤ ر الحػػديث مػ ىػػذا الصػػنؼ الػػذي اللػػب عليػػو م ػػؿ ىػػذا التفريػػر ،وذلػػؾ عنػػدما يتجػػاوز المػػر مػػف مجػػرد التفريػػر إلػػى زيػػادة
اليرمونات الجنسيم التي تؤ ر على سالمم رؿ أجيزة الجسـ الفعالم في ىذا المجاؿ.
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المادة المحرمة
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 حرمم ااستمناء.
 حرمم العادة السريم.

* حرمة االستمناء
شيخنا الجميؿ ىناؾ سؤاؿ حساس جدا ،و د استحييت عمى مر السنيف مف طرحػو عمػى المممػاء األفاضػؿ ،ولكػف اآلف أرى أف
كتمو في نفسي ال يوصمني إلى نتيجة سميمة عمى اإلطبلؽ ،ف نا في صراع داهـ ممو إال ما رحـ ربي ،إنو لطيؼ خبير.
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السؤاؿ ىو :إنني ضميؼ أماـ الجنس النساهي ،أعني أنني ال أستطيا إمساؾ نفسي عف الجنس ،و د أدى ىػذا الضػمؼ إلػى
اإلدمػػاف عمػػى المػػادة السػػرية وكنػػت-وال زلػػت -أت ػ لـ ألمػػا شػػديدا داخػػؿ مبػػي مػػف المبلمػػة عمػػى نفسػػي ،لج ػراء إ ػػدامي عمػػى
ممصية اهلل تمالى.
موالنػػا الجميػػؿ ،لقػػد حاولػػت م ػ ار ار وتك ػ ار ار وب صػػى الجيػػود والضػػغوط النفسػػية التػػي فػػي داخمػػي ،كػػي أجتنػػب ىػػذا الػػذنب ،ولػػـ
أستطا ..واف وفقني اهلل تمالى واجتنبتو ،فإنو مجرد اجتناب مؤ ت ،ثـ ينفجر صبري وال أتحمؿ ،فػ عود إلػى ىػذا الشػيء مػرة
أخرى .حاولت أف أضا حموال ،فخضػت فػي ممػاص اضػطرارية لبموبيػا ،فرأيػت مػف ذلػؾ أنػي أعػاله حرامػا بحػبلؿ أولػو حػراـ،
وك نني أتبا مثؿ مف اؿ :الغاية تبرر الوسيمة!..
و د فكرت في الزواج الداهـ ،ولكنػي إلػى اآلف لػـ أوفػؽ ،وظروفػي الماليػة واالجتماعيػة أيضػا ال يسػمحاف لػي فػي خػوض ىػذا
الحؿ ،وفي شير رمضاف المبارؾ سممت بمضموف رواية عف رسوؿ اهلل (ص) أنو اؿ ب ف( :الصػياـ وجػاء لصػاحبو) ولكنػي
لـ أحس بالحماية بالصياـ مف ىذه الحاجة النفسية التي عندي وىي الجنس!..
فماذا أفمؿ موالنا؟ ..ىؿ عند كؿ إحساس بالرببة في الجنس ،التج إلى االستمناء ،لكي ال أ ا في ممصػية أكبػر وىػي الزنػا،
وأعرض نفسي ألمراض الجنس الخبيثة (والمياذ باهلل تمالى منيا)؟! ..واهلل إني لحػػػػاهر ،ويممػـ اهلل تمػالى أف فػي مبػي ضػيؽ
إلى يومؾ ىذا ،إلى أف أتخمص مف ىذا الوباء الذي أعانيو مف سنيف طواؿ ،وال حوؿ وال وة إال باهلل الممي المظيـ!..
لري يروف جوابنا في ضمف نقاط محددة ،أحب أف أذرر لرـ النقاط التاليمل

 -1إف الممارسػات الخاطوػػم ينبلػي عرضػػيا علػػى أىليػا ،وا ينبلػػي الرتمػاف ،بػػداعي عػػدـ الفضػيحم واليرىػػا ،فػإف الفضػػيحم عنػػد
ا﵀ تعالى ،أعظـ مف الفضيحم عند العبد.
 -2إف اامتناع عػف المعصػيم فػوز فػي حػد نفسػو ،وا ينبلػي ااسػتماع إلػى تسػويؿ الاػيطاف بتلقينػول أنػا اللريػؽ فمػا خػوفي مػف
البلؿ!.

 -3إف ااستمناء مف المور التي تطابؽ عليو الديف والارع ،في رونو جالبا لمراض نفسيم وجسديم.
 -4إف المؤمف إذا فقد عزمػو فػي مواجيػم الحػراـ ولػو فػي ااسػتمناء مػ ال ،فإنػو سػوؼ يجػ أر علػى المػور التػي ىػي أعظػـ رالزنػا
م ال.

 -5إف الحؿ الولى-أخي العزيز -ىو في التصميـ الريد لمواجيػم ىػذا الحػراـ بااسػتعانم بػا﵀ تعػالى ،بعػد التوبػم الريػدة علػى
ما سلؼ ،ـ التفرير في البديؿ الممرف وىو الزواج الداوـ ،مرتفيا بألؿ المواصفات المطلوبم في المرأة.

 -6إف العيش في الجواء الجادةل راإلر ار مف الذىاب إلى المسػاجد ،وااناػلاؿ بخدمػم الػديف وترويجػو بالقػدر المسػتطاع؛ مػف
المور التي ترف بالعبد إلى أجواء عليا ،ومف ـ اابتعاد عف الصدلاء الذيف يؤججوف فيو ىذه الحالم.

 -7مف الضروري اابتعاد عف الجواء الم يرة للايوات مف الفالـ الخالعيم وحتػى الم يػرة اليػر الخالعيػم ،والسػواؽ المزدحمػم
بم يرات الفتف.
 -8إف معظـ اانحرافات الجنسيم تبدأ في التفرير في عالـ الجػنس برػؿ تفاصػيليا ،ممػا يجعػؿ اإلنسػاف يعػيش اليػاجس الجنسػي
في مجمؿ نااطو اليومي ..فمف الحلوؿل صرؼ الذىف بارؿ لاط  ،عف رؿ تفرير يوجب زيادة التوجو الجنسي في الحياة.

* حرمة المادة السرية
ىؿ ممارسة المػادة السػرية حػراـ؟ ..ومػاذا لػو كػاف الشػخص بحاجػة ممحػة ليػا؟ ..ومػا الممػـ بػ ف ممارسػتو ليػا تكػوف بػيف
فترات متباعدة عمى حسب الحاجة ..وىؿ يجب عميو الغسؿ بمد ذلؾ ،وما ىي نية الغسؿ؟..
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ا اؾ أف النصوص دالم على حرمم ىذا المر ،ويرفي التعبير عنو بأنول (النارب رفو!) .والمر يحتاج إلى عزمم مػف عزمػات
الملوؾ ،والذي ا يسيطر على نفسو في ىذا المجاؿ ،فمف الممرف أف يترلى إلػى ممارسػم الجػنس المحػرـ مػ طػرؼ آخػر بعػدما
راف م نفسو؛ لف اللريزة المتاججم ا تعلـ حدودا في ىذا المجاؿ.

إف رسػػالتؾ ىػػذه ،رااػػفم عػػف مػػدل عمػػؽ الندامػػم التػػي ا زلػػت تعياػػيا ،بالنسػػبم إلػػى العمػػر الػػذي ضػػاع سػػدل فػػي ىػػذه الفت ػرة..
وم ذلؾ إليرـ التوصيات العمليم التاليمل

 -1حاوؿ أف ا تقترب مف أدوات بث الفساد برؿ صورىا ،رلما أحسست في نفسؾ ضعفا ،أو ميال إلى الحراـ.

 -2حػػاوؿ أف تلقػػف نفسػػؾ س ػرابيم المعاصػػي ،وآنيػػم التلػػذذ بيػػا م ػ  ،مػػا سػػيلحقو مػػف وخػػز الضػػمير لقػػبب ارترابيػػا ..والػػدليؿ علػػى
لبحيال ىو تسترؾ منيا ،وليذا وصفت ىذه العادة بػ (السريم).
 -3اانا ػػلاؿ ب ػػاليموـ الرب ػػرل ف ػػي الحي ػػاة ،سػ ػواء ف ػػي جان ػػب ال ػػديف أو ال ػػدنيا ،فػ ػإف البط ػػاليف ى ػػـ الم ػػدمنوف عل ػػى ىػػذا العم ػػؿ..
فالمالحظ أف أىؿ الجد في الحياة-حتى الفسقم منيـ -ىـ في الؿ ااالؿ مف ذلؾ.
 -4اجتنابل الرتب ،والفالـ ،والموال  ،والفضاويات ،والالاني ،والجراود الم يرة ،فإنيا بم ابم الفتيؿ الذي يوجب اانفجار.

 -5عدـ الذىاب إلى الفػراش إا مػ اإلرىػاؽ ،لتنػاـ مػف دوف إ ػارة الخيػاؿ الجنسػي ،فإنػو بػذرة الاػر فػي ىػذا المجػاؿ ..وخيػر مػا
ياللؾ في ىذا المجاؿ التزاـ المستحبات الواردة لبؿ النوـ ،ولد جعلناىا في لسـ ا داب والسنف على المول .
 -6عدـ التعري في ولت يخاى فيو مف اانجرار إلى المعصيم ،وخاصػم عنػد الػذىاب إلػى الحمػاـ ،وبمػا أنػو ا بػد مػف الػذىاب

إلػػى الحمػػاـ ولػػو لللسػػؿ الواجػػب ،فلػػيرف الولػػت نيػػا ار ،ولبػػؿ ولػػت الخػػروج لمػػر ازـ ،رالد ارسػػم والوظيفػػم ،لػػوال يطيػػؿ المرػػوث
ىنػػاؾ ..ومػػف المناسػػب جػػدا عنػػد الػػذىاب إلػػى الحمػػاـ ،م ػ خػػوؼ اانج ػرار إلػػى ىػػذا الح ػراـل ااسػػتماع -حػػيف ااسػػتحماـ -إلػػى
تسجيؿ صوتي يات مف القرآف الرريـ ،أو أي متف صوتي مذرر بعالـ المبدأ والمعاد.
 -7مقاطعػػم أصػػدلاء السػػوء ،فػػإنيـ يحسػػنوف للعاصػػي عصػػيانو ،فػػال يػراه لبيحػػا بعػػد فتػرة ،بػػؿ ىػػـ الػػذيف لػػد يرونػوا الطػػرؼ الػػذي
يزاوؿ ىذا اإل ـ العظيـ م الفرد المبتلى!.

 -8ااجتناب مف الطعمم المييجم لللريػزة ،فػإف الجانػب الجنسػي فػي اإلنسػاف مػرتبط أيضػا بػإف ارزات اللػدد ،ولػيس المػر نفسػيا
بحتا.

 -9االتجػػاء إلػػى ا يػػات الرادعػػم والمػػذررة بػػأىواؿ القيامػػم مػػف القػراف الرػريـ ،ورػػذلؾ المعػػوذات ،والحوللػػم ،واسػػباغ الوضػػوء-بػػؿ
الروف على طيارة داومم -فإنيا تنتاؿ اإلنساف انتااا مف أجواء التسافؿ إلى المعصيم.

 -11االتفات إلى أف مف ألذ لذاوذ الدنيا ىول العيش في ظؿ عش زوجي سػعيد ،ومػا يفػرزه مػف توفيػؽ إنجػاب الذريػم الصػالحم،
التي تم ؿ الصدلم الجاريم للعبد بعد وفاتو ..وىذه المعصيم مف المور التي لد تسػلب العبػد م ػؿ ىػذا التوفيػؽ ،فػإف العصػاة منػذ
أياـ المراىقم ،مف أتعس الناس حظا في مجاؿ الحياة الزوجيم السعيدة!.

 -11االتفػػات إلػػى المضػػاعفات الخطي ػرة التػػي لػػد تناػػأ مػػف التمػػادي فػػي ممارسػػتيا ،م ػػؿل احتقػػاف وتضػػخـ البروسػػتات ،وزيػػادة
حساسيم لناة مجرل البوؿ ..وا ريب أنو ما مف حراـ في الاريعم إا وفى جانبػو أ ػر سػلبي فػي الػدنيا لبػؿ ا خػرة  ،فخػالؽ عػالـ
الترويف ىو صاحب عالـ التاري الدرل بأسرارىما معا.

 -12االتفػػات إلػػى أف ىػػذا المػػرض مصػػنؼ فػػي ضػػمف مػػا يوجػػب اإلدمػػاف ،فإنػػو يخطػػأ مػػف يظػػف أنػػو بعػػد الػػزواج سػػيتمرف مػػف

اإللالع عف ىذه العادة بسيولم فالوال الذي يرافو اعتراؼ المتػورطيف بيػذه المعصػيم ىػول أنػو متػى مػا أدمػف الممػارس علييػا،
فلػػف يسػػتطي ترريػػا والخػػالص منيػػا ،إا بالمعانػػاة حتػػى بعػػد الػػزواج ..بػػؿ إف الػػبعض لػػد صػػرح بأنػػو ا يجػػد المتعػػم فػػي س ػواىا،

حيث ياعر رؿ مف الػزوجيف بػنقص معػيف ،وا يتمرنػا مػف تحقيػؽ اإلاػباع الرامػؿ ،ممػا يػؤدل إلػى نفػور بػيف الزواج ،وماػارؿ

زوجيم لد تصؿ إلى الطالؽ.
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 -13ارج ػ با ػػرؿ مر ػػؼ المحاضػ ػرات المتعلق ػػم بالجان ػػب النفس ػػي ،ض ػػمف المحاضػ ػرات المبوب ػػم عل ػػى مولػ ػ السػ ػراج ،والتحػػذير
الصوتي ال اني علػى المولػ  .وأنػا سػأدعو لػؾ بال بػات إف اػاء ا﵀ تعػالى؛ فػإف دعػاء المػؤمف لخيػو فػي ظيػر الليػب مسػتجاب،
وخاصم م عدـ معرفتو إا بوصؼ اإليماف واابتالء.

المبل ة باهلل تمالى
 الدلم في حليم المأروؿ.
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 ما معنى السماء؟
 العرفاف العملي.

 الحاجم إلى الدليؿ في الطريؽ.
 التذبذب في السلوؾ.

 مف ىـ عمار المساجد؟
 ما الحؿ في زحمم الحياة؟
 االتزاـ بورد الير مأ ور.
 الحاجم إلى الستاذ.
المدعيف.
 التعامؿ م
ّ

 ما معنى معرفم النفس؟
 ارح لطعم عرفانيم.
 خوؼ الرياء.

 أاللبيـ ا يعرفوف معناىا!
 لجماؿ منطقرـ.

 اعبد ا﵀ رأنؾ تراه!
 نسياف البسملم.
 ريؼ السبيؿ إليو؟
 لقلقم لساف.

 ريؼ أعرؼ ماىيم البالء؟
 القياـ لصالة الليؿ.
 ريؼ أستطي ذلؾ؟

 ريؼ أصؿ إلى ىذه المعرفم؟
 ريؼ أختبر نفسي؟
 مف عرؼ نفسو!

 الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ.
 ا داعي للتااؤـ.
 الدروس الروحيم.

 ريؼ أعرؼ إخالصي؟

 حب الذات المحمود والمذموـ؟
 المقدـ ىو القلب أـ القالب؟
 رؿ واحد ىو أحمؽ!
 أريد جدوا للتقرب.
 أخاى مف التخبط في الطريؽ
 حالوة القرب.
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 منيج التقرب إلى ا﵀ تعالى.
 الستاذ والتلميذ.

 فقداف رؿ أنيس.
 اانتراسم تلو اانتراسم.

 أ ر بعض ااستمتاعات.
 دخلني اليأس واإلحباط.
 أحتاج إلى أحد.

 المتمردوف على والعيـ.
 البحث عف السالريف.
 مظلوميم رب العالميف.
 ىؿ تصححوف ىذه المااعر؟

* الد ة في حمية الم كوؿ
ىناؾ مطاعـ عربية وأصحابيا يكتبوف عمييا لحـ حبلؿ ،فيؿ ىذا يكفي عف البحث؟..
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ا يجػػب عليػػؾ الس ػؤاؿ مػػاداـ صػػاحب المطعػػـ مسػػلما ،نعػػـ إذا حصػػؿ لػػديؾ ااطمونػػاف ب ػأف ذلػػؾ لػػيس إا مجػػرد دعايػػم لجلػػب
الزباوف-رما يتفؽ ر ي ار -فعليؾ بااجتناب في ىذه الحالم.

وأنصحؾ أخي العزيز بالتأرد في المأروؿ ،وخاصم ما يلزـ فيو التذريم؛ فإف أرؿ الحراـ م االتفػات ،مػف موجبػات لسػوة القلػب،
والولػػوع فػػي ا ػػاـ ،ولػػد ورد فػػي الروايػػات التعبيػػرل (بمػػا نبػػت علػػى السػػحت) ،رمػػا أنيػػا تعػػزي بعػػض صػػور اانح ػراؼ إلػػى أف

صاحبو مأل بطنو مف الحراـ .جنبنا ا﵀ تعالى وايارـ مف رؿ ما ا يرضيو!.
* ما ممنى األسماء؟

يقػػاؿ أف هلل تمػػالى أسػػماء بيػػر تمػػؾ التػػي وردت فػػي الق ػرآف الكػػريـ وعمػػى لسػػاف المصػػطفى (ص) ..فمػػا مػػدى صػػحة ىػػذا
القوؿ؟..

المػراد بااسػـ مػا يوصػلؾ إلػى المسػمى ،وىػو تػارة اسػـ لفظػي رألفػاظ الجاللػم يرمػز إلػى الواحػد الحػد ،وتػارة يرػوف وجػودا حقيقيػا
ِ
ػيب
يدؿ بفعلػو ولولػو علػى ا﵀ تعػالى ،ومػف ىنػا عبػر القػرآف الرػريـ عػف عيسػى (ع) بأنػو رلمػم منػو ،فػي لولػو تعػالىل ﴿إَِّن َمػا اْل َمس ُ
ِ
يسى ْاب ُف َم ْرَي َـ َر ُسو ُؿ اللَّ ِو َو َرلِ َمتُوُ﴾.
ع َ

وعليو ،فإف النبي والمعصػوميف مػف ذريتػو (ص) ،ذوات مباررػم دلػت بعصػمتيا العبػاد إلػى سػبيلو تعػالى ،فصػب أف ترػوف مظيػ ار

باريا لسماوو تعالى ،وذلؾ بجعػؿ إليػي ،وىػذا عػيف التوحيػد وتعظػيـ البػاري عػز اسػمو ،وا ينبلػي إنرػار المعػاني الدليقػم لمجػرد
ااستلراب.
* المرفاف المممي
إننا نفتقػر فػي ىػذا الزمػاف إلػى المرفػاف المممػي ،وخصوصػا فػي الوسػط الحػوزوي ،وىػو واضػح لػدى الجميػا ..أرجػو التمميػؽ
موضحا المرفاف المممي؟!..

المقصود بالعرفاف العملي ىػو االتػزاـ أوا بظػواىر الاػريعم التػي نجػدىا مػف خػالؿ الرسػالم العمليػم ،و ػـ االتػزاـ بالمرالبػم القلبيػم

الدليقػػم ،بحيػػث يصػػؿ العبػػد إلػػى مرحلػػم ا يفرػػر فييػػا فػػي أي ىػػاجس ا يرتضػػيو المػػولى ،سػواء رػػاف اػػيويا أو الضػػبيا أو فرريػػا
رسوء الظف با خريف.

والػػذي ا يبػػذؿ جيػػده فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،عليػػو أف ا ينتظػػر المربػػي مػػف الخػػارج ،فػػإف المعػػاني العرفانيػػم معػػاف واضػػحم فػػي القػرآف
والسنم ،وا يحتاج في معرفتيا إلى دليؿ .نعـ ،عند السير والحررم الجادة ،يواجو السالؾ بعض العقبات التي ا يعػرؼ ليػا جوابػا
في الرتب ،وحينوذ يأتيو إما المدد الليبي ،أو مف يبع و ا﵀ تعالى مف عباده المؤمنيف.
واعلـ أف طالب العلـ لو استقاـ في سيره ،لترفؿ صاحب المر (ع) برعايتو-اعر بذلؾ أـ لػـ ياػعر -رمػا ىػو ماػاىد فػي حيػاة

علماونا الماضيف.

* الحاجة إلى الدليؿ في الطريؽ
 -1رأت في كتب السموؾ واألخبلؽ كثي ار ،والحظت أنيـ يؤكدوف عمى األسػتاذ لمتممػيـ فػي السػير إلػى اهلل تمػالى ..ولكننػي ال
أعػرؼ أسػتاذا فػػي ىػذه المنطقػػة فكيػؼ يمكننػػا الولػوج فػػي ىػذا الطريػػؽ الشػريؼ والػػد يؽ جػدا حيػػث أنػو توجػػد لػدي الرببػػة
الممحة منذ الصغر؟..
 -2أرجو منكـ إرشادي إلى بمض الكتب المفيدة في ىذا المجاؿ؟..
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 -1ا اؾ أف وجود الستاذ مف المسرعات في عمليم الترامؿ ،ولرف ا يتولؼ المر عليو ..إف علينا العمػؿ بالواضػحات التػي
نعلميا بدءا مف الرسالم العمليم ،وانتياء بالمرالبات القلبيم الدليقػم ،ػـ عنػد الصػعاب الدليقػم-التػي ا نجػد ليػا جوابػا فػي الرتػب-

إمػػا إف ي ػأتي المػػدد الليب ػي باإلليػػاـ والتسػػديد ،وامػػا أف ييسػػر ا﵀ تعػػالى وليػػا مػػف أولياوػػو مػػف دوف احتسػػاب .واعلػػـ أف مقتضػػى
الحرمم والعنايم ،إيصاؿ رؿ ممرف للايم ،ولرف المارلم في عدـ الصدؽ ،فػالر يروف يسػتمزجوف الطريػؽ اسػتمزاجا ،ولػو صػدلوا
لسقاىـ ا﵀ تعالى ماء الدلا!..

عليرـ باالتفات إلى ولي ا﵀ العظـ صاحب المػر (ع) ،فإنػو المعنػي فػي زمػاف الليبػم بالخػذ بيػد السػالريف إلػى ا﵀ تعػالى ،إذ

أنو إماـ السالريف ..وعليرـ بالرتماف إا عف أىلو ،فإف ىذا الطريؽ سر بيف العبد وبيف ا﵀ تعالى ،وا ينبلػي المتػاجرة بػو لرسػب
الجاه بيف الناس.
 -2يعجبني رتاب (السير إلى ا﵀ تعالى) للبح ارنػي ،وسػوؼ نعػرض فػي المولػ لريبػا إف اػاء ا﵀ تعػالىل رتػاب (تػذررة المتقػيف)
للبياري.
* التذبذب في السموؾ
اإلنساف يحاوؿ داهما أف يطور مف نفسو ،ويحسف مف عبادتو ،وخاصة عندما يكبر في السػف فإنػو يحػاوؿ أف تكػوف عبادتػو
ومماممتو ما اهلل تمالى أ رب ما يمكف أف تكوف لئلخبلص وصدؽ النية ..ونحس أحيانا ب ف أرواحنا تػرؽ وتخػؼ مػف التممػؽ
بالدنيا حتى ك نيا تطير ،ولكف في ىذا الو ت بالذات يمرض لنا ذنب ػد نفقػد بػو مػا نميشػو مػف صػفاء ..فكيػؼ نحػافظ عمػى
ما أنمـ اهلل تمالى بو عمينا؟ ..وما ىو الخط الذي منا بو ،فجممنا نفقد ما أعطانا اهلل تمالى ،وكيؼ نماله أحوالنا؟..

إف ما ذررتموه مف المارلم ىي عمدة البالء في السير إلى ا﵀ تعالى ،وىي ارول متعارفم عند رػؿ مػف يمػنب حالػم مػف اإللبػاؿ

بػػيف يػػدي ا﵀ تعػػالى ..ويبػػدو أف السػػبب فػػي ذلػػؾل عػػدـ م ارعػػاة حالػػم مػػا بعػػد اإللبػػاؿ ،فػػإف الػػذي يمػػنب حالػػم مػػف التوجػػو إلػػى ا﵀
تعػػالى ،يطالػػب بػػأمور ا يطالػػب بيػػا عامػػم الخلػػؽ ،وليػػذا لػػاؿ ا﵀ تعػػالى عمػػف رفػػر بنعمػػم الماوػػدة السػػماويم بأنػػو يعذبػػو عػػذابا ا
يعذبو أحدا مف العالميف ..وعليو ،أدعورـل

أوال للمقارنم بيف السلوؾ العملي في الحياة لبؿ وبعد حالم اإللباؿ.
انيال االتفات إلى أف اإللباؿ القلبي مػ وجػود المعصػيم-ولػو الصػليرة منيػا -عالمػم احتماليػم لرػوف الحالػم اليػر رحمانيػم ،ولػد

ورد أف الايطاف يلقي على البعض الخاوع والبراء ،وذلؾ لري ي بتو على طريؽ الضالؿ.

ال ال االتجاء إلى ا﵀ تعالى بحفظ بررات حالم اإللباؿ ،فإف الايطاف حريص على مصادرة ىذه المرتسبات.
رابعػػال مػػف الضػػروري رتمػػاف الحالػػم المعنويػػم؛ لف إفاػػاءىا تعػريض ليػػا للػػزواؿ ،فػػإف أسػرار المػػودة بػػيف العبػػد والػػرب ،ينبلػػي أف

تروف مرتومم عف الاليار ..ولقد ذررنا في رتاب الومضات-الموجود على المول  -ر ي ار مف ىذه النقاط.
* مف ىـ عػمػار المساجد؟

ػف ِبالم ِػو وا ْليػوِـ ِ
س ِ
اآلخ ِػر  ..مػا ىػي الممػارة المقصػودة فػي ىػذه اآليػة
اج َد الم ِػو َم ْػف آ َم َ
َ َْ
اؿ اهلل سبحانو وتمالى﴿ :إِن َما َي ْم ُم ُر َم َ
الكريمة؟..
العمػػارة معنػػى عػػاـ ينطبػػؽ علػػى رػػؿ مػػف لػػو دور فػػي تحقيػػؽ العم ػراف-الػػذي ىػػو ضػػد الخ ػراب -لبيػػوت ا﵀ تعػػالى ،وذلػػؾ ينطبػػؽ

حقيقم على مف بنى مسػجدا -ولػو رػاف رمفحػص القطػاة  -أو صػار إمامػا للمصػليف فيػو داعيػا ليػـ إلػى ا﵀ تعػالى ،أو رػاف مػف
المواظبيف على حضور المسجد ،داعيا ا خريف إلحياء بيوت ا﵀ تعالى في الجمعم والجماعات.
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* ما الحؿ في زحمة الحياة؟
مػاذا يفمػؿ اإلنسػاف إذا زادت ذنوبػو ،وكممػا حػاوؿ السػير فػي الطريػؽ الصػحيح ابتمػد ،وأصػبحت حتػى حسػناتو السػابقة يراىػػا
سيهات؟! ..إلى أيف تمتجػئ امػرأة وحيػدة عمييػا مسػؤوليات تجػاه البيػت والػزوج واألوالد ،وال تمػرؼ الطريػؽ األمثػؿ؟! ..وكيػؼ
تحافظ عمى نمـ اهلل مف الزواؿ :كنممة اليدوء والصبر والبصيرة؟!..

الجػواب يحتػػاج إلػػى تفصػػيؿ ،ولرػػف فػػي ىػػذه العجالػػم ألػػوؿل إف أوؿ اػػرط للوصػػوؿ إلػػى ا﵀ تعػػالى ،ىػػو الصػػدؽ فػػي السػػير إليػػو،
فيو المترفؿ بالجذب ..واا فيؿ راف مف المتول أف يأخذ ا﵀ تعالى بيػد امػرأة باسػـ مػريـ (ع) ويرفليػا نبيػا مػف أنبياوػو ،ويجعليػا
زينم لبيتو المقدس؟! ..لـ يرف ليا إا الصدؽ ،فأنبتيا نباتا حسنا!..

وراػاىد علػى مػا نقػوؿل أنػػتـ ا ف لػدمتـ لنػا سػؤاا وأجبنػػا عليػو مػ اػيء مػػف التػأخير ،فػإذا رػاف العبػػد ا ييمػؿ طلبػا فػي مجػػاؿ

السير إلى ا﵀ تعالى؛ فريؼ إذف بصاحب الطريؽ الذي يسعى إليػو السػاعوف بتػذلؿ وتخاػ ؟! ..ألػيس ىػو الجػدير بػأف يأخػذ بيػد
القاصديف إليو؟!..
الصػػوؿ المعروف ػم ىػػيل الماػػارطم ،والمرالب ػم ،والمحاس ػبم ،والمعاتبػػم ،والمعالبػػم .فػػاعملي بيػػا تفػػتب لػػؾ الب ػواب مػػف حيػػث ا

تحتسبيف ..وباإلمراف مراجعو لسـ المحاضرات المبوبم في المول  ،بابل ريؼ نتعامؿ م رب العالميف.
* االلتزاـ بورد بير م ثور
ىؿ يجوز االلتزاـ بذكر أو ورد بير م ثور عف النبي وآلو (ع)؟..

إذا راف االتزاـ بالذرر على أنو مأ ور وىو لـ يرف مأ و ار ،فيعد ذلػؾ تقػوا علػى الاػريعم ..وأمػا إذا أتينػا بػو مػف جيػم رونػو ذرػ ار
﵀ تعالى ،فيرجب في رؿ حاؿ وآف ،لقولو تعالىل ﴿ا ْذ ُر ُروا اللَّوَ ِذ ْر ًار َر ِ ًيرا﴾ فما المان مف ذلؾ إذا راف مف مصػاديؽ الػذرر ،ولػـ
يرف فيو مضمونا مخالفا للاريعم .وم ذلؾ فإف مف الفضؿ االتزاـ بالمأ ور ،لف أىػؿ البيػت (ع) أدرل بمػا فػي البيػت ،وأدرل
بما يليؽ في الخطاب م أصحاب ذلؾ البيت.
* الحاجة إلى األستاذ
نحف مجموعة مف األخوات ،نحاوؿ أف نسير في الطريؽ إلى اهلل تمػالى ،ولكػف نخػاؼ أف يكػوف سػيرنا فػي الطريػؽ الخػاطئ،
ونقر كتبا ،مثؿ( :السير إلػى اهلل) لمممكػي التبريػزي ،وشػيء مػف كتػاب (األربمػوف حػديثا) ،ونحػف نحػاوؿ أف
إننا نتماوف مما ،أ
ن خػػذ بمػػا نسػػتطيا منيػػا ..فمػػا مػػدى صػػحة ىػػذا الممػػؿ بػػدوف وجػػود أسػػتاذ حقيقػػي يرشػػدنا حسػػب حالػػة كػػؿ منػػا؟ ..وىػػؿ مػػف
الصػػحيح القػػوؿ بػ ف كػػؿ ذكػػر إنمػػا لػػو عػدد خػػاص ،وال يمطػي أثػػره بدونػػو؟ ..ثػػـ إننػػي ال أسػػتطيا أف أجمػػؿ لػػي برفػػة خاصػػة
لممارسة المبادة ،فيؿ حقا ىذا يؤثر عمى سيري وعبل تي بربي؟..

مسالم الستاذ في الطريؽ إلى ا﵀ تعالى مف المور التي تسػرع فػي السػير إليػو ،ولرػف ذلػؾ ا يعنػي عنػد فقػده الولػوؼ مػف دوف

بذؿ جيد ذاتي ،رما راف دأب السالريف طػواؿ الزمنػم عنػد فقػد السػتاذ ،وخاصػم فػي ىػذا الزمػاف الػذي لػؿ فيػو السػاوروف فضػال
عف الستاذ.

وعليػػو ،فػػال بػػد مػػف ااعتمػػاد علػػى الرتػػب النافعػػم المعتدلػػم ،التػػي ا تخػػرج عػػف ظػػاىر الا ػريعم ،والمسػػتقاة مػػف نميػػر أىػػؿ البيػػت

(ع) ،إضػػافم إل ػػى ال ػواردات القلبي ػػم الصػػادلم ،المقترن ػػم بالتأمػػؿ ،والع ػػرض عل ػػى الرتػػاب والس ػػنم ،ومػػف ػػـ ااسػػتمداد م ػػف الح ػػؽ
المتعاؿ.

واعلمي أف ا﵀ تعػالى ا ييمػؿ الصػادليف مػف السػاوريف إليػو ،فمػا نػراه مػف اانترػاس فػي الػبعض ،والت ارجػ عنػد الػبعض ا خػر؛
لف القوـ يستذولوف المر استذوالا ،وا يدخلوف بقصد الجد في السير إلى أف يتحقؽ اللقاء.
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وأمػا العػدد فػال يعتمػػد فيػو إا مػا ورد عػػف المعصػوـ (ع) ،فػالميـ ىػػو التوجػو عنػد الػػذرر ،وا نعتمػد علػى مػػا يسػمى باإلجػازة فػػي
الذرر ،فإف الطريؽ عاـ للجمي .

وينبلػي االتفػػات إلػػى المػولى فػػي اػػتى الظػروؼ ،فػإف المرػػاف ا يعػػد مانعػا للعااػػقيف إذا صػػدلوا فػي عاػػقيـ ،فػإف عػػالـ الرواح

يلاير عالـ البداف ،وا ينبلي أف يقيد ال اني الوؿ لرونو محاطا لو ،ومف الممرف ااستلراؽ في تأمؿ الجالؿ اإلليي حتػى عنػد

لمم اانالاؿ بالخلؽ.

المدعيف
* التمامؿ ما ّ

يػدعوف ىػذا المنػواف،
مدعي المرفاف-الصادؽ منيـ والكاذب -وذلؾ بسبب االبتبلء في الحقيقة ب ُنػاس ّ
أس ؿ عف التمييز بيف ّ
ولكنيـ ببمض األسػاليب التػي يمتمكونيػا اسػتطاعوا جػذب شػريحة مػف المجتمػا ،ومػف ثػـ إلقػاء دروس تسػمى بالمرفػاف ،مػا
إدعاء ممرفة خبايا النفوس ويتمو ىذا األمر ما يتموه مما تدركوف! ..فما ىو التمميؽ؟..

إف العرفاف الحقيقي يبتني على معرفم ا﵀ تعالى حؽ معرفتو ،ومػاذا يريػده مػف العبػد فعػال وتررػا ،فالبػد أف يرػوف المتصػدي ليػذا
المػر علػػى مسػػتول رػػاؼ مػػف معرفػم ا﵀ تعػػالى ،ومػػف االتػزاـ بحػػدود الاػريعم ..إذ أف الػذي يريػػد أف يأخػػذ بأيػػدي العبػػاد إلػػى ا﵀
تعالى ،ا بد وأف يروف مراحا مف لبؿ المولى في ذلؾ ،وذلؾ بتمتعو بصفات است ناويم مػف لبيػؿل المرالبػم المتواصػلم ،والمعرفػم
العلميم الراسخم ،والرياضات الارعيم الصحيحم .ومف المعروؼ أف الذي يسلـ زمامو لمػف ىػو اليػر مرتمػؿ فػي ىػذا المجػاؿ ،ا
يزيده مف ا﵀ تعالى إا بعدا ،وخاصم الذيف ليـ ايوة جم المريديف والمعجبيف.

* ما ممنى ممرفة النفس؟
ورد فػػي الحػػديث( :مػػف عػػرؼ نفسػػو فقػػد عػػرؼ ربػػو) ..فمػػا المقصػػود بممرفػػة الػػنفس ،وكيػػؼ يكػػوف ذلػػؾ؟ ..ومػػاذا أعمػػؿ مػػا
المنكريف لمدرجات الروحية؟!..

المقصود بمعرفم النفس-تلؾ المعرفم المؤ رة -ىيل معرفم ملراتيا وطالاتيا ،ومعرفم أف ىذه المور بعظمتيػا ا تػأتي مػف تلقػاء

نفسيا ،وانما ىنالؾ مانب لتلؾ القدرات ،إذ أف فالد الايء ا يعطيو.

فإذا عرؼ اإلنساف بأف وجوده ا بد لو ممف يقوـ بو ،أا وىو الحي القيوـ ،انتقؿ مػف الػنفس المعلولػم إلػى العلػم التامػم ،المتم لػم
بالحؽ الملؾ المبيف ..أضؼ إلى أف مف عرؼ النفس-على حقيقتيا -عرؼ أنيا تطلب مواىا مف دوف ترلػؼ ،وانمػا م ليػا م ػؿ

الطفؿ الذي ُسرؽ مف أمو ،فنسييا بطوؿ الفراؽ ،ولو أرج إلى حضف أمو ،لرأل ذلؾ الحناف المفقود مرة أخرل!.
إف المعػػاني الباطنيػػم تحتػػاج إلػػى اػػرح صػػدر ،ا يسػػتوعبيا إا أىليػػا ،وا ينبلػػي عػػرض ىػػذه البضػػاعم-واف رانػػت مػف مصػػادر
الوحي -على مف ا يعرؼ لدر ذلؾ ،لوال ينرر ذلؾ منرر ،فيق في دررات البعد عنيـ.
* شرح طمة عرفانية
اؿ أحد المرفاء( :متى أعطاؾ أشيدؾ بػره ،ومتػى منمػؾ أشػيدؾ يػره ،فيػو فػي كػؿ ذلػؾ متمػرؼ إليػؾ ،ومقبػؿ بوجػود لطفػو
عميؾ) ..إذا أمكف شرح ىذه القطمة؟!..

عبػػارة جميلػػم ج ػزيتـ خي ػ ار علييػػا ،ومعناىػػا اإلجمػػاليل إف ﵀ تعػػالى تجليػػات مختلفػػم ،فمنيػػال التجلػػي الجػػودي ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ

العطاء بلير استحقاؽ ،إظيا ار لادة حبو لعبده.

ومنيال التجلي القيري ،وذلؾ بمن العطاء الذي راف يستحقو العبد ،لوا ما صدر منو مف سوء الدب بيف يديو.
ومنيال التجلي العلمي ،وذلؾ باإلاراؽ الربوبي على نفس العبد ،مذر ار إياه بو م ادة استلناوو عنو.
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ومنيػػال التجلػػي الػػذاتي ،وذلػػؾ عنػػدما ترتف ػ الحجػػب جميعػػا ،ليػػرل العبػػد أنػػو لػػيس فػػي الوجػػود إا ىػػو .وىنػػا يتحقػػؽ أرلػػى أن ػواع
التجليات التي يتحوؿ عندىا العبد إلى موجود فػي أرلػى درجػات الطمأنينػم والتسػليـ ،وذلػؾ عنػدما يػرل رػؿ اػيء مسػلوب التػأ ير
وف إِاَّ أَف َي َااء اللَّوُ﴾.
اؤ َ
﴿و َما تَ َا ُ
إا بإذنو ،بمقتضى لولو تعالىل َ
* خوؼ الرياء
عندما أ وـ بممؿ ما ،فإف الشيطاف ي تيني ويوسوس في مبي كي يجمػؿ الممػؿ ريػاء ،وميمػا حاولػت أف أجممػو هلل تمػالى ،ال
أعػػرؼ مػػاذا يحػػدث؟! .ف ػ رر فػػي بمػػض األحيػػاف أف ال أ ػػوـ بػػذلؾ الممػػؿ ،خوفػػا مػػف الريػػاء ،ف ػ حرـ نفسػػي القيػػاـ بالممػػؿ
الصالح! ..فيؿ ىذا صحيح؟..

إف مػػف الخطػػأ الفػػادح أف ينسػػحب اإلنسػػاف عػػف القيػػاـ بالعمػػؿ ،لمجػػرد اإلحسػػاس بالميػػؿ إلػػى الريػػاء! ..ف ػإف المبطػػؿ ىػػو اسػػتقرار
حالػػم الريػػاء ،ا مجػػرد الخلجػػات النفسػػيم التػػي تػػرد علػػى القلػػب إجبػػارا ،ويتػػأذل منيػػا صػػاحبيا إا أنيػػا ا تقلػ عػػف الػػنفس ..فػإف
نفوس المبتدويف ا تخلو مف ىذه الصور التي تتردد في جوانب النفس ،والتي تدعو إلى اليأس بوسوسم مف الايطاف.

فالمقياس في الرياءل ىي الحالػم الباطنيػم التػي تػدعو اإلنسػاف إلػى العمػؿ ،واا فػإف الوسػواس ا يقلػ عػف عملػو مػا دامػت الػروح
باليػػم فػػي البػػدف ..إف الواصػػليف إليػػو لػػد عظػػـ الخػػالؽ فػػي أنفسػػيـ فصػػلر مػػا دونػػو فػػي أعيػػنيـ ،وىػػذا ىػػو الحػػؿ الساسػي ،إذ ا
يروف ايوا يستحؽ أف يلحظ ،ليتحقؽ الرياء المبطؿ!.
* أبمبيـ ال يمرفوف ممناىا!
ػو الص َػم ُد  ،وممنػى (سػما اهلل لمػف حمػده) ،وممنػى (صػموات اهلل تمػالى عمػى النبػي
أبمب المسمميف ال يممموف :ممنػى ﴿الم ُ
وآلو)  ،وممنى (صموات بير اهلل تمالى عمى النبي وآلو) ..يرجي شرح المماني المذكورة أعبله؟..
( -1الصمد) ىو المرج فػي لضػاء الحػواوج ،وعنػدما يسػند ذلػؾ إلػى اللنػي المطلػؽ ،يفيػـ أنػو المرجػ الوحيػد فػي ذلػؾ .فػالخلؽ
واف استجابوا حاجم طبيعيا-رمػا فػي الحيػاة اليوميػم -أو إعجازيػا-رمػا فػي النبيػاء والوصػياء -فيػو يرجػ إليػو أيضػا ،لنػو ىػو

الذي ألدرىـ على ذلؾ ،ولواه لما تحرؾ سارف في الوجود

( -2سػػم ا﵀) ىنػػا بمعنػػى (اسػػتجاب) ،وىػػذا يقػػاؿ لػػو (التضػػميف) فػػي الللػػم العربي ػم ،فضػػمف (سػػم ) معنػػى (اسػػتجاب) ،وذلػػؾ
بقرينم الالـ الداخلم على الفعػؿ الػذي يتعػدل بنفسػو ،مػف دوف حاجػم إلػى حػرؼ التعديػم ..ومػف المعلػوـ أف ىػذا المعنػى أبلػ مػف

السم  ،إذ السم لد ا يتضمف استجابم ،ولرف ااستجابم فييا سم وزيادة.

( -3صلوات ا﵀ تعالى على رسولو) بمعنىل المباررم المتجليم على ارؿ رف الدرجم لنفسو ،ولبوؿ الافاعم في أمتو.
( -4صلوات الير ا﵀ تعالى على النبي) بمعنىل طلب ما ذرر مف ا﵀ تعالى لنبيو.
* لجماؿ منطقكـ
كـ أنا سميد أف يصمني منكـ كؿ ما أتوؽ إلى ممرفتو عف ىذا المذىب! ..ولػدي الرببػة أف أتمػرؼ عميػو أكثػر وأكثػر ،وأحػس
أنني مشدود إلى ىذا المذىب؛ لجماؿ منطقكـ ،وحسف تماممكـ ما مػف يقػوـ بتشػوييكـ ..أحػس بحيػرة ممػا يجػري مػف السػب
والممف لمف يوحدوف اهلل تمالى ،ويجاىدوف في سبيمو ،بالنفس والماؿ والولد!..

أود أف أبارؾ لرـ أوا الموضوعيم في تحري الحقاوؽ ،وعدـ اختزاف أحراـ مسبقم علػى ا خػريف! ..وأبػارؾ لرػـ تمييػزرـ لمنطقنػا،
الذي ليس ىو إا منطؽ أىؿ بيت المصطفى الذيف يستقوف علوميـ مف نمير النبوة ،مصدالا لقوؿ ذلؾ الااعر المخلد إذ لاؿل
وواؿ أناسا لوليـ وحدي يـ***رول جدنا عف جبرويؿ عف الباري
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إننا نستلرب مف أف ىذا الخط الواضب في أصولو وفروعو ،وعقاوده وتفسيره وتاريخو ،وحدي و ورجالو وفقيو ،ريػؼ اػوىو مػف ا
يتقػػي ا﵀ تعػػالى فػػي لولػػو وفعلػػو ،والتصػػر علػػى نقػػؿ مػػا ا يرتضػػيو أصػػحاب المػػذىب ،والػػذي يصػػدر مػػف بعػػض العػواـ الػػذيف ا
يخلو منيـ فرؽ مف فرؽ المسلميف!..

لػػو صػػدؽ الباحػػث اإلسػػالمي فػػي بح ػػو ،ورانػػت الحقيقػػم ضػػالتو المناػػودة ،لوصػػؿ إليػػو بخط ػوات لصػػيرة ،ولػػد لػػاؿ اإلمػػاـ البػػالر

ػاد باػيء رمػا ُنػودي بالوايػم ،فأخػذ النػاس
(ع)ل (ُبني اإلسػالـ علػى خمػسل علػى الصػالة والزرػاة والصػوـ والحػج والوايػم ،ولػـ ُين َ
بأرب وترروا ىذه) يعني الوايم.
* اعبده ك نؾ تراه!

(اعبد اهلل ك نؾ تراه ،فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ) ..ال يخفى عمى اإلنساف فيـ ىػذا الممنػى ،ولكػف منػذ مػدة طويمػة أحػاوؿ أف
أطبػػؽ ىػػذا الممنػػى عمػػى نفسػػي ،كػػي يكػػوف الػػدافا األوؿ ،لكػػي ال أفمػػؿ الػػذنوب أو مجػػرد التفكيػػر فييػػا ..فيػػؿ مػػف نصػػيحة
تقدمونيا لي؟..

ىػػذه العبػػارة لػػو تأملػػت فييػػا رمػػا ذرػػرت ،فإنػػو سػتفتب لػػؾ أبوابػػا مػػف المعرفػػم رانػػت مللقػػم عليػػؾ ..فلػػو أف اإلنسػػاف عبػػد ا﵀ رأنمػػا

يراه ،استلنى بذلؾ عف الدواف الخارجيم لصده عف الحراـ ،ولصػبب موجػودا مرالبػا لنفسػو تمػاـ المرالبػم ،بعػد أف رأل ربػو نػاظ ار
إياه في رؿ صليرة وربيرة .ومف الطبيعي أف يبدأ المػر تلقينػا ،ولرنػو مػ الممارسػم واإلصػرار ،يتحػوؿ المػر إلػى ملرػم ارسػخم،
بحيث ا يمرنو أف يلفؿ عف ا﵀ تعالى طرفم عيف!..

نصيحتي لرـل أف ا تيأس في طريػؽ الترامػؿ ،فػإف العقبػات ر يػرة ،والاػيطاف يريػد أف يصػدرـ بمجػرد أوؿ عقبػم تػواجيرـ ..ومػا
دمػػت فػػي المدينػػم المنػػورة ،فاجعػػؿ لنفسػػؾ التجػػاء يوميػػا إلػػى حػػرـ الرسػػوؿ (ص) فػػي الروضػػم ،ولػػو لػػدلاوؽ معػػدودة ،وأاػػررنا فػػي
دعواتؾ!.
* نسياف البسممة
عندي حالة نسياف متكرر لمتسمية عمى أي عمؿ أ وـ بو :كالكتابػة والمراجمػة والسػيا ة وبيرىػا مػف األعمػاؿ اليوميػة ..ومػف
الغريب إنني أالحظ عدـ اكتماؿ ما ال أذكر اسـ اهلل تمػالى عميػو ،كإنجػاز مقػاؿ أو مػا شػابو؛ وىػذا مصػداؽ لمحػديث الشػريؼ
الذي مفاده( :إف كؿ عمؿ ذي باؿ ال يبتدئ باسـ اهلل تمالى فيو أبتر) ..فما ىو المبلج؟..

أبػػارؾ لرػػـ أوا ى ػذه المرالبػػم للػػنفس ،فيػػي بدايػػم رػػؿ خيػػر فػػي الحيػػاة! ..وبالنسػػبم إلػػى التسػػميم فحقيقػػم المػػر أف التسػػميم ىػػي
استوذاف للمولى في التصرؼ فيما يملؾ ،فأنت عندما تسمي على الطعاـ ،رأنؾ تستأذف المولى في التصرؼ في مػا خلقػو ..فػإف
الذي ا يسمي في مجمؿ أموره ،يعد في عرؼ السالريف مخال بيداب التعامؿ م المولى.

ومف الطبيعي أف نسياف التسميم ىو نوع عدـ اعتناء بالمولى في حررم الحياة ،واف راف الير مقصود! ..فالػذي يستحضػر مػواه

داومػػا ،مػػف الطبيعػػي أف يليػػج بػػذرره ،س ػواء لبػػؿ رػػؿ عمػػؿ ذي بػػاؿ ،أو اليػػر ذي بػػاؿ ،ضػػرورة اناػػلاؿ رػػؿ محػػب بػػذرر حبيبػػو.
رزلنا ا﵀ تعالى ىذه الدرجم!.
* كيؼ السبيؿ إليو؟
أتمنى إف تنجح المحاوالت في بناء جيؿ يتسـ بالروحانية خاصة في ىذا الو ت بالذات ،والذي أصبحت فيو المادة ىػي اليػـ
الشابؿ ألكثر شباب أىؿ ىذا الزماف ..نرجو منكـ ذكر بمض أىـ الكتب التي يحتاجيا اإلنساف في السير إلى اهلل تمػالى ثػـ
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ذكر أىـ أسباب النجاح في ذلؾ ..إذ كثي ار ما يبدأ اإلنساف ىذه الرحمة ،ثػـ مػا يمبػث أف يتقيقػر فػي الطريػؽ ،وال أدري لمػاذا،
ألبمد المسافة ،أـ لوعورة الطريؽ؟!..

نبارؾ لرـ ىذه اليمم؛ فإف أفضؿ زاد الراحؿ إليول عزـ إرادة يختاره بيػا ،واف ال ارحػؿ إليػو لريػب المسػافم إا أف تحجػبيـ العمػاؿ

دونػػو .أمػػا بالنسػػبم للرتػػبل ف ػإف رتػػاب (الطريػػؽ إلػػى ا﵀ تعػػالى) للبح ارنػػي ورتػػاب (لقػػاء ا﵀) للملر ػي التبريػػزي ،ورتػػاب (جػػام

السػػعادات) ورتػػاب (تػػذررة المتقػػيف) للبيػػاري؛ مػػف الرتػػب النافعػػم فػػي ىػػذا المجػػاؿ .ولػػد لخصػػنا فػػي (الوصػػايا الربعػػوف) مجمػػؿ
الرالـ في ىذا المجاؿ.

ولنرج ػ فػػألوؿل إف الرالبػػم فػػي التقػػرب والتحبػػب إلػػى ا﵀ تعػػالى ،مػػف أىػػـ عناصػػر السػػير ،رمػػا ىػػو المالحػػظ فػػي أي مجػػاؿ مػػف

مجػػاات الحيػػاة؛ فػإف مرحلػػم اليقظػػم والرالبػػم فػػي الوصػػوؿ إلػػى الحػػؽ ،ىػػو عمػػاد حررػػم السػػير الموصػػؿ إليػػو .وبعػػد ذلػػؾ المرالبػػم
الداومم ،واستذرار ا﵀ تعالى بترؾ المعصيم ،فإف النفحات المتقطعم ا تسمف وا تلني مف جوع .ومف بعد ذلؾ التضػرع إلػى ا﵀
تعالى؛ فإنو ىو الذي ينبت مف يااء نباتا حسنا ،وىو الذي إف أراد جذب العبد إليو جذبو باده إليو ،رما نالحػظ فػي الػذيف جػدوا
فػػي السػػير إلػػى ا﵀ تعػػالى دفعػػم واحػػدة .ومػػف الػػالزـ االتفػػات إلػػى مسػػاعي إبلػػيس فػػي تحريػػؼ المسػػيرة ،فإنػػو بالمرصػػاد ،وخاصػػم

لمف أ ارد الخروج مف مملرتو.
* لقمقة المساف

ىؿ تؤثر األدعية والزيارات عمى نفس اإلنساف ،إذا كاف يرددىا لقمقة لساف مف دوف حضور القمب؟!..

ا اؾ أف ال ر الرامؿ يترتػب علػى اإللبػاؿ فػي الػدعاء ،واا فػإف إناػاء العبػارات مػ الػذىوؿ عػف المعػاني ا يعػد أمػ ار ذا بػاؿ،
فإف ىذا عمؿ جارحػم مػف الجػوارح أا وىػو اللسػاف ،ومػف المعلػوـ أف الػدعاء حررػم للبيػم ،تػنعرس علػى الفرػار والجػوارح ..فػإذا
راف القلب مالوا بلير مواه عند الدعاء ،فإنو ا يتحقؽ معنى للدعاء أصال؛ ومف ىنا ا نرل ر ير أ ر في الػدعاء ومػا يترتػب
عليو مف عدـ ااستجابم.

ولرػػف م ػ ذلػػؾ رلػػو نقػػوؿل إف تعويػػد اللسػػاف علػػى اإلر ػػار مػػف ذرػػر ا﵀ تعػػالى ،بحيػػث يرػػوف الفػػـ رطبػػا بػػذلؾ-رمػػا فػػي بعػػض

النصػػوص -ممػػا لػػد يوجػػب التفػػات القلػػب يومػػا مػػا إلػػى مػػف نخاطبػػو .ومػػف المعلػػوـ أف ا﵀ تعػػالى إذا أرل عبػػده جاىػػدا فػػي ىػػذا
المجاؿ ،فإنو سوؼ لف يحرمو العوف على تسريم الذرر اللفظي إلى أعماؽ جوانحو ،تلطفا وفضال.
* كيؼ أعرؼ ماىية الببلء؟
يتمرض اإلنساف في مسيره حياتو لمكثير مف الصػماب ،فكيػؼ يمكػف أف يشػخص اإلنسػاف كػوف ىػذه الصػماب مػف بيػؿ عػدـ
التوفيؽ الرباني وعدـ التسديد ،وأنيا نتيجة الذنوب التي تنزؿ النقـ-ما مبلحظو أف كػؿ إنسػاف لػو خطايػاه ،كػؿ بحسػبو -أو
أف ىذه الصماب مف بيؿ االبػتبلء الػذي يخػص بػو المػولى عبػاده المػؤمنيف؟ ..وكيػؼ يمػرؼ اإلنسػاف أنػو عمػى خػط الطاعػة
ومسدد مف بؿ اهلل تمالى؟..

المر يحتاج إلى متابعم السلوؾ اليػومي ،والراػؼ عػف الػذنوب المحتملػم ،وااسػتلفار علػى رػؿ تقػدير ،والػبالء بعػد ذلػؾ سػيروف
إف ااء ا﵀ رافعا للدرجم .ولرف ليعلـ إنو ما فاودة البالء الذي يصفي حساب اإلنساف م ربو ،مػف دوف أف يسػبب لػو القػرب مػف
مواه؟! ..إذ م لو رم ػؿ إنسػاف فػي أعمػاؽ بوػر سػحيقم ،وبعػد جيػد جييػد أوصػؿ نفسػو إلػى حافػم البوػر؛ والحػاؿ أف المتولػ رػاف

ىو التحليؽ في الجواء العليا! ..ومػف ىنػا رػاف الػبالء لألوليػاء بم ػؿ وسػيلم التحليػؽ التػي تجعليػـ يتمنػوف الػبالء ،لمػا يػروف مػف
أنو ا نسبم بيف قؿ البالء وبيف خفم الروح التي يرتسبونيا مف خالؿ ذلؾ.
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* القياـ لصبلة الميؿ
ما ما ىو ممروؼ مف فضؿ ياـ الميؿ ،إال أف البمض يستصمب ذلؾ ،وخاصة عندما يكوف عممػو يتطمػب االسػتيقاظ مبكػرا..
فما ىو الممؿ في وضا كيذا ،بحيث ال يؤثر ياـ الميؿ عمى إتقانو لمممو؟ ..ومػا ىػو أفضػؿ و ػت لقيػاـ الميػؿ ،ومػا أ مػو مػف
حيث المدة والمبادة؟..

بإمرانػػو أف يجعػػؿ صػػالة الليػػؿ متاخمػػم لصػػالة الفجػػر ،ولػػو باارتفػػاء بالاػػف والػػوتر ،مػػف دوف ل ػراءة س ػورة بعػػد الحمػػد ..ومػػف
المناسػػب أيضػػا لضػػاء صػػالة الليػػؿ فػػي النيػػار إذا فاتتػػو فػػي الليػػؿ ،لف ا﵀ تعػػالى سػػوؼ يقبػػؿ منػػو ذلػػؾ-إف اػػاء ا﵀ تعػػالى-
ويبع و المقاـ المحمود ،وخاصم م الحسرة مف فوات النافلم .فإف الحسرة مف فوات بعض التوفيقات العباديم ،لد تروف ليػا ال ػر

البلي أر ر مف الفعؿ نفسو.

واعلـ أف ا﵀ تعالى يقدر الليؿ والنيار ،فمف راف عزمو جازما على اإلتياف بالنافلم ،فإف ا﵀ تعالى سوؼ يبارؾ في سػاعات ليلػو
ونيػػاره ،بحيػػث يمرنػػو الجم ػ بػػيف عملػػو الػػدنيوي وسػػعيو الخػػروي ..فيػػؤاء المعصػػوموف والصػػالحوف مػػف أتبػػاعيـ رالػػـ اناػػلاليـ
الاديد بأمور الناس ،ودعوتيـ إلى ا﵀ تعالى ،وم ذلؾ نراىـ يعطوف الليؿ حقو راملم ،وذلؾ بتوفيؽ مف ا﵀ تعالى.

وأخيػ ار ،أدعػػورـ إلػػى تييوػػم أسػػباب اليقظػػم فػػي الليػػؿ ،مػػف لبيػػؿل اسػػتعماؿ المنبػػو ،والنػػوـ مبرػرا ،ولػراءة أدعيػػم ااسػػتيقاظ ،را يػػم

الخيرة مف سورة الريؼ.
* كيؼ أستطيا ذلؾ؟
لقد أعجبتني ىذه المبارات عمى ىذا المو ا( :خصص في اليوـ والميمة-عمى األ ؿ -مدة خمس د اهؽ لتفريغ الػذىف مػف كػؿ
شابؿ ،والتوجو التاـ إلى المالـ الممػوي ..ولػيكف ذلػؾ فػي مكػاف فػارغ ال يشػغمؾ فيػو شػيء مػف الصػور واألصػوات المزاحمػة،
لتميش عينة-ولو مختصرة -مف الخموة ما الػرب الػودود ..ثػـ حػاوؿ أف توسػا ىػذه الػد اهؽ لتشػمؿ السػاعات الطػواؿ ،لتػرى
شيها مف المجاهب!) ..وسؤالي ىو :بماذا تنصحني لكي أستطيا القياـ بيذه المبادة التي بيا واـ السمادة!..

المر يحتاج إلى ممارسم وم ابرة ومتابعم يوميم ..ويقػاؿ إف السػاس فػي طريػؽ السػلوؾ إلػى ا﵀ تعػالى ،ىػو الوصػوؿ إلػى حالػم

العاؽ اإلليي ،وىو يتولؼ على معرفم الجماؿ الذي يتراػب منػو رػؿ جمػاؿ فػي عػالـ الوجػود ..فرمػا أف حػاات العاػؽ الباػري
تبدأ مف نظرة إلػى ذلػؾ الجمػاؿ الفػاني ،فرػذلؾ العاػؽ اإلليػي يبػدأ مػف المعرفػم الباطنيػم-التػي ىػي أعمػؽ مػف المعرفػم الحسػيم-
للجماؿ المطلؽ ،والذي لو انقدح اػيء منػو فػي للػب العبػد ،لحػوؿ حياتػو أرسػا علػى عقػب ،مسػتنر ار رػؿ لػذة فػي الوجػود دونػو!..

أولـ تسم إلى مناجاة إمامنا السجاد (ع) حيث يقوؿل (وأستلفرؾ مف رؿ لذة بلير ذررؾ ،ومف رؿ ارحػم بليػر أنسػؾ ،ومػف رػؿ
سرور بلير لربؾ ،ومف رؿ الؿ بليػر طاعتػؾ)! ..وا﵀ تعػالى أحػرص علػى العبػد مػف نفسػو علػى نفسػو ،إذ لػو تأملػت فػي ىػذه
العبارة الخيرة ،انقدحت فيؾ رؿ دواعي الحررم والسير نحوه تعالى!.
* كيؼ أصؿ إلى ىذه الممرفة؟
مت ب ف الحؿ( :عظـ الخالؽ في أنفسيـ ،فصغر ما دونو في أعينيـ) ..أتصور شػيخنا أف ىػذا متو ػؼ عمػى ممرفػة الخػالؽ
أوال؛ فالمقؿ كمما حاوؿ أف يتصوره ،ارتد خاسها وىو حسير! ..فكيؼ السبيؿ؟!..

ىػذه المػػور ليسػػت بيػذه البسػػاطم ،فػػالمر يحتػػاج إلػى جذبػػم لويػػم مػف الحػػؽ ،ويحتػػاج إلػػى صػدؽ مػػف العبػػد ..فمػا نػراه اليػػوـ مػػف

الرالبم في العرفاف والسير إليو تعالى إما مناػؤهل ااسػتذواؽ والػتخلص مػف بعػض اليمػوـ ،أو الوصػوؿ لػبعض الر ارمػات الخفيػم؛
واا فمف الذي يسلؾ إلى الحؽ لنو أىؿ لف يسلؾ إليو؟!..
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اعتقادي أف ا﵀ تعالى يبحث بح ا-واا فال يخفػى عليػو اػيء فػي الرض وا فػي السػماء -عػف الصػادليف مػف عبػاده ،فػإذا وجػد
صادلا سلمو بيد ولي المم ورافؿ اليتاـ في زماف الليبم ،وىو صػاحب المػر (ع) ..فريػؼ يعقػؿ أف أرد أنػا علػى رسػالترـ ،وا
يرد ىو على صرخاترـ؟! ..ىييات ىييات!.

* كيؼ أختبر نفسي؟
أود منكـ أف توضح لنا أىـ األعماؿ لممبتػدهيف فػي السػير إلػى اهلل تمػالى ،وكيػؼ أختبػر نفسػي بػ نني صػاد ة فػي السػير إلػى
اهلل؟ ..عمما ب نني أممؾ المزـ واإلرادة ،وأحاوؿ اآلف أف أجاىد نفسي لتبلفي الممصية في حياتي.
 -1مػػف أىػػـ العمػػاؿل تػػرؾ المحرمػػات برػػؿ حػػذافيرىا ،والمرالبػػم الداومػػم .ومػػف دوف ذلػػؾ ،ا يتقػػدـ اإلنسػػاف فػػي طريػػؽ القػػرب،
ميما بذؿ سعيو في ىذا المجاؿ.

 -2ومف أىـ عالمات الصدؽ في الحررم والقبوؿ عند المولىل أف يمج اإلنساف المنرػر برػؿ أنواعػو ،بمعنػى أنػو ا يػرل جاذبيػم
في المنرر ليردع نفسو عنو؛ أوىؿ رأيت أحدا يمن عالال مف عػدـ أرػؿ القػاذورات التػي ا تستسػيليا الطبػاو السػليمم؟! ..وىرػذا

المؤمف فيو يصؿ إلػى درجػم ا يحتػاج فػي تػرؾ المنرػر إلػى مجاىػدة للػنفس ،فيرفػي تصػور عػدـ رضػى مػواه عػف المػر ،حتػى
يحتقر ذلؾ المنرر ،ميما راف جميال عند أىؿ الدنيا!..

 -3واعلم ػي أف العػػزـ فػػي مرحلػػم ا يرف ػي لجمي ػ الم ارحػػؿ ،ف ػإف اإلنسػػاف لػػد يسػػدده مػػواه فػػي مرحلػػم مػػف الم ارحػػؿ ويخذلػػو فػػي
مرحلم أخرل ،بحسب التزامو بلوازـ القرب؛ ومف ىنا رانت الحوللم اعار المؤمف في رؿ اؤوف حياتو!..
* مف عرؼ نفسو!
ػرأت كثيػ ار حػػوؿ ىػػذه المبػػارة( :مػػف عػػرؼ نفسػػو عػػرؼ ربػػو) لكػػي أسػػتطيا توضػػيحيا ،وأنػػا بصػػدد تدريسػػيا لطػػبلب المرحمػػة
الثانوية ،ضمف التمميـ الديني لدينا ..فقمت ليـ حسػب مػا اسػتوعب فيمػي القاصػر :إف ممرفػة الػنفس ىنػا مػف بػاب اإلحاطػة
بكؿ خفايا النفس ،كممرفتؾ الكاممة بكؿ التفاصػيؿ عػف عػدوؾ لتضػمف ىزيمتػو؛ ألف ذلػؾ ىػو السػبيؿ الوحيػد لمسػيطرة عمييػا
والتغمػػب عمييػػا ،فتسػػتطيا أف تسػػمؾ الطريػػؽ إلػػى ربػػؾ دوف عواهػػؽ ،أليسػػت الػػنفس ىػػي أعػػدى عػػدوؾ ،كمػػا جػػاء عػػف اإلمػػاـ
الصادؽ (ع) ..فيؿ ما توصمت إليو صحيح؟..
ما ذررتو ىو أحد البعاد ليذا الحديث القيـ ..ومف البعادل أف النفس مػف أعقػد الموجػودات فػي ىػذا الوجػود ،إذ تجلػى ا﵀ تعػالى
ِِ
يف﴾.
فييا بما لـ يتجلى في ايء آخر ،وليذا لما وصؿ إلى خلقم اإلنساف أردفو بالقوؿل ﴿فَتََب َار َؾ اللَّوُ أ ْ
َح َس ُف اْل َخالق َ
والػػذي اسػػتوعب أبعػػاد ىػػذه الػػنفس-التػػي ىػػي أرلػػى خلقػػم مػػف البػػدف -اسػػتوعب أيضػػا وجػػود يػػد متصػػفم بػػأرلى درجػػات اإلبػػداع
والخلؽ واللطؼ ،ىي التي أخرجت الوجود-ومنو النفس -مف ظلمم العدـ إلى الوجود.

أضؼ إلى مف رأل حقيقم نفسو-وىى اللاوبم عف الحس الظاىري -أمرنو الوصوؿ إلى اليقيف بالحقيقػم الربػرل فػي ىػذا الوجػود،
والتي ىي خافيم عف الحس أيضا؛ ومف ىنػا جعػؿ القػرآف الرػريـ اإليمػاف بالليػب مػف أولػى صػفات المتقػيف ،رمػا فػي أواوػؿ سػورة

البقرة.
* الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ
منػػذ زمػػف طويػػؿ وأنػػا أحػػاوؿ جاىػػدة لكػػي أخمػػص فػػي طريقػػي إلػػى اهلل سػػبحانو ،وبفضػػؿ المػػولى ثػػـ فضػػؿ توجييػػات مػػا فػػي
المو ا ،استطمت أف أخطو بضا خطوات واف كانت بطيهة جدا ..ومنذ بداية عشرة محرـ وأنا أحس بحضػور مبػي لػـ أعيػده
مف بؿ ،وذلؾ في سػماع المحاضػرات والتػ ثر بمصػاب اإلمػاـ (ع) ،وأيضػا أشػمر بنفػور شػديد مػف المػذيف يرتكبػوف الممصػية
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كالغيبة وبيرىا ..سؤالي :ىؿ ما أشمر بو شيء طبيمي يرضاه الرب ،أـ أف ىذا الشمور فقط بسبب الت ثر بػالمواعظ فػي ىػذه
األياـ ،وسيزوؿ بمد فترة ،أـ ىو إحساس بالمجب -والمياذ باهلل -وىذا ما أخشاه وأخاؼ منػو؟ .أرجػو أف ترشػدوني ،ف نػا فػي
حيرة مف أمري وخوؼ يمتمؾ مبي؟!..

أبػػارؾ لرػػـ اليمػػم أوا فػػي الخػػروج مػػف أسػػر الت الػػؿ إلػػى الرض ،جعلرػػـ ا﵀ تعػػالى مػػف السػػاوريف إليػػو! ..أرجػػو أف تحػػولي ىػػذه
الرالبم المرحليم إلى رالبم أساسيم ،وذلؾ بتأسيس أسػاس محرػـ ليػذا الحػاات ،فالعلمػاء يفرلػوف بػيف الحػاؿ والمقػاـ ،فػالوؿ يػأتي
مف المواسـ ،وال اني يأتي مف إر ار التدبر والمرالبم الدليقم للنفس وخاصم عند المعصيم.

حاولنا-منعا لبع رة الفؾ -مف الترريز على نقاط محددة في ىذا المجاؿ ،وذلؾ مف خالؿ الوصايا الربعيف علػى المولػ  ..أرجػو
د ارسػػم ىػػذه النقػػاط ،مػػا داـ لػػد وجػػد فػػيرـ العطػػش البػػاطني للترامػػؿ ..أوىػػؿ تعلمػػيف ب ػأف ىػػذا العطػػش لػػد ا يػػدوـ طػػويال إذا لػػـ

تستللي حالم اإللباؿ ىذه ،واذا زاؿ العطش الباطني فإنؾ ا تصليف إلى الماء أبدا!.
* ال داعي لمتشاؤـ!..

أرى أنني ال أممؾ النية المخمصة ،واني د بذلت جيدي في ذلؾ ،وىا أنا أعيش حالة الموت بميدا عف ربػي ،حتػى بػت أطمػب
منو أف ي خذني مف ىذه الدنيا التي ما أحسػنت فييػا يومػا ..فػبل أنػا مخمصػة وال عنػدي أسػتاذ أو مػؤمف صػالح لينصػحني!..
أكاد أموت مف كثرة بمدي ،وكثرة الحجب عمى مبي! ..أرجوؾ أييا الكريـ أنصحني!..

ا داعي لرلمات اليأس ،فإف ا﵀ تعالى وعد الذيف جاىػدوا فيػو أف ييػدييـ سػبلو؛ وىػؿ يػا تػرل علػؽ ا﵀ تعػالى تنفيػذ وعػده بأسػتاذ

أو مرافؽ صالب ،أو ما اابو ذلؾ؟ ..إف ﵀ تعالى طرلو المختلفم بعدد أنفػاس الخالوػؽل فتػارة يبعػث لن ػى م ػؿ مػريـ رفػيال م ػؿ

نبيو زرريا؛ وتارة أخرل يوحي إلى أن ى أخرل وىي أـ موسى بما يربط على للبيا بعد أف أصبب فؤادىا فارالا؛ وتارة يسػدد أخػرل
م ؿ آسػيم بنػت مػزاحـ ،ليجعليػا تصػبر علػى ظلػـ م ػؿ فرعػوف ،وتصػبب مػف نػوادر النسػاء فػي عػالـ الوجػود والالتػي اػيدف وادة

الزىراء (ع) ،تقدي ار لجيادىف في سبيؿ ا﵀ تعالى.

أرج وألوؿل إف على العبد أف يعمؿ بوظاوؼ العبوديم الواضحم لدل الجمي  ،ويترؾ المر بيد المولى ليقوـ بمػا توجبػو ربوبيتػو،
فرأف وال العاللم بيف العبد وربو يقوؿل (عبدي ادعني وا تعلمني!)..

وتتجلى لمم العبوديم عندما ياؽ اإلنساف طريقو في الحياة في وسط الير متجانس والير ماج ؛ وىذا الذي رػاف فيػو المسػلموف
الواوؿ في صدر اإلسالـ ،ومف ىنا لـ يرف درجتيـ واحدة بالنسبم إلى لبؿ الفتب وبعده.
* الدروس الروحية
أنا طالبة جاممية أستغؿ أو ات عطمتي في تمقي الدروس الدينية ،حيث كنت أتمقػى دروسػا دينيػة تربويػة باإلضػافة إلػى درس
المرفػػاف ولكػػف ولؤلسػػؼ بمػػدما انتيػػت المطمػػة انشػػغمت بالجاممػػة ف حسسػػت فػػي البػػدء بجػػوع روحػػي ،وبحاجػة إلػػى الػػدروس
الروحيػػة التػػي أتمػػذذ روحيػػا بيػػا ،والتػػي تسػػاعدني عمػػى جيػػاد نفسػػي ،والسػػير فػػي طريػػؽ ممرفػػة اهلل تمػػالى والوصػػوؿ إليػػو..
وسؤالي ىو :ىؿ ىذا االنقطاع عف الدروس ،لو ت ثير عمي مف الناحية الروحية ،وكيؼ أستطيا االستماضة عنيا؟..

مف المفروض أف ا يتأ ر سلوررـ الروحي بانقطػاع الػدروس ،فالبػد أف ترػوف عاللػم العبػد بربػو أر ػر عمقػا وفطريػم مػف التعليػؽ
على بعض الرتب العرفانيم ،فػإف الحػب اإلليػي ا يحػده تلػؾ الرتػب ،والػدليؿ علػى ذلػؾ ىػذه القافلػم الباػريم المسػتمرة مػف أوليػاء

ا﵀ تعالى طواؿ التأريف الذيف لـ يقرؤوا رتابا في ىذا المجاؿ ..واف رنا ا ننرر أف التػذرير النظػري ولػراءة العرفػاف العلمػي ،ممػا
لد ي ير الدواف  ،وياحذ الحوافز ،إا أف المر ليس مف لبيؿ العلم التامم .أعتقد أف التدبر في آيػات ا﵀ تعػالى مػف خػالؿ القػرآف
الرريـ ،مف أفضؿ السبؿ العلميم للوصوؿ إلى الرماؿ الذي تنادونو.
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واعلمي أخي ار أف الصادليف في ىػذا الطريػؽ ىػـ للػم ،وذلػؾ لف موجػم الاػيوات والاػبيات ترجػ اإلنسػاف إلػى الػوراء ،فػال بػد لػو
مػف عزمػم رعزمػػات الملػوؾ ،ومعرفػػم يقينيػم بػأف ال ارحػػؿ إليػو لريػػب المسػافم ..وىنػاؾ مقولػػم جميلػم تقػػوؿل (إف ا﵀ تعػالى أحػػرص

على إيصاؿ العبد إليو ،مف حرص العبد على الوصوؿ إليو) فتدبري في ىذه المقولم ،لتفيمي الر ير!.
* كيؼ أعرؼ إخبلصي؟

كيؼ أستطيا ممرفة مدى أخبلصي وصد ي في تربيػة نفسػي؟ ..وبمػا أف الصػدؽ واإلخػبلص درجػات فيػؿ أسػتطيا أف أرفػا
مف درجة صد ي ،وكيؼ ذلؾ؟..
إف اإلخػالص الرامػػؿ مػػف الػػدرجات التػػي يتمناىػػا الوليػػاء المقربػػوف ،وىػي اليػػر متيسػرة بيسػػر وسػػيولم ،مػػا دامػػت النػوازع الماديػػم
وحب الظيور وال ناء يجرل في عروؽ بنػي آدـ .إف القاعػدة العامػم التػي تعػالج الماػرلم مػف جػذورىا ىػول ااعتقػاد بيػذه الحقيقػم

التي عبر عنيا ااعر في عيد الجاىليم وىيل (إف رؿ ايء ما خال ا﵀ باطؿ) ،وعبرت عنيا الرلمات المباررم مػف لبيػؿل (إنػو
ا مؤ ر في الوجود إا ا﵀ تعالى) واف (التوحيد أف ا ترل الير ا﵀ تعالى).

والرلمم الجامعم في ىذا المجاؿ ،ىو ما صدر عف علي (ع) في وصؼ المتقيفل (عظـ الخالؽ في أنفسيـ فصلر مػا دونػو فػي
أعينيـ!) ..وعليػو ،فينػاؾ نسػبم عرسػيم بػيف النظػر إلػى الخػالؽ والنظػر إلػى المخلػوؽ ،فػإف القلػب ا يحتمػؿ إا النظػر إلػى وجػو
واحد يتوجو إليو ،وىو ما أاارت إليو ا يم الرريمم مف أنول ﴿ما َج َع َؿ اللَّػوُ لِ َر ُج ٍػؿ ِّمػف َلْلَب ْػي ِف ِفػي َج ْوِف ِػو﴾ ،فمتػى مػا عظػـ الخػالؽ
في النفس فبنفس المقدار يصلر ما سواه في العيف ،وحينوذ ىؿ يبقى مجاؿ لمراعاة الخلؽ حتى يروف ىناؾ رياء في البيف؟!..
* حب الذات المحمود والمذموـ
بدأنا في دراسة الوصايا األربمػوف ،ونحػاوؿ الو ػوؼ عمييػا ،وىنػاؾ بمػض االستفسػارات التػي تو فنػا عنػدىا ..ذكػرتـ :إف مػف
دواعي الشرؾ الخفي تحقيؽ الذات ..السؤاؿ ىو :كيؼ يمكننا الجما بيف حب الذات الغريزي وبيف ما نػادى بػو عمػـ األخػبلؽ
مف ترؾ األنانية وحب الذات ،كيؼ يمكف الخروج مف داهرة الحب البييمي إلى فضاء الحب المطمؽ؟..

نارررـ أوا علػى أصػؿ السػؤاؿ الػذي يراػؼ عػف وعػي إجمػالي فػي ىػذا المجػاؿ ،فػإف البحػث عػف ىػذه المعػارؼ مقدمػم للحررػم
السلوريم ،فإف اإلنساف ا يتحرؾ نحو المجيوؿ ،وا يتحرؾ نحو المعلوـ الذي لـ ينراؼ لو درجم مف درجات رمالو أو جاللو.
إف حػػب الػػذات المػػذموـ ىػػو الحػػب اللػػاوي المسػػتقر ،بمعنػػىل أف يرػػوف جيػػده ولػػو فػػي مضػػمار العبػػادة ،مػػف أجػػؿ أف يػػرل نفسػػو

جميال ولو مف خالؿ خدمم الجميؿ .وأما إذا راف حب الذات مقدمم لتقديـ ما ىو جميؿ في سبيؿ رضا الجميػؿ ،فػأي ضػير فػي

ذلؾ؟! ..أليس ااتفاؽ الرمؿ ىو إعطاء ما يحبو العبد مف المتاع الفاني؟ ..فريؼ إذا راف ما يقدمػو الفػرد أحػب اػيء إليػو فػي
الوجود ،أا وىي نفسو التي بيف جنبيو؟! ..التفتي جيدا إلػى ىػذه الحقيقػمل اػتاف بػيف أف يقػدـ اإلنسػاف نفسػو اػييدا فػي سػبيؿ ا﵀

آخر َ﴾ في ترامؿ النفس!.
تعالى وىو في مرحلم المضلم مف حيث نمو الروح ،وبيف مرحلم ﴿ َُّـ أَن َاأَْناهُ َخْلقًا َ
* المقدـ ىو القمب أـ القالب؟
ما ىو مو ا اإلنساف عند ربو عندما يقضػي و تػا طػويبل وىػو فػي حالػة خشػوع وبكػاء ،وذلػؾ فػي الت مػؿ والتفكػر بػاهلل تمػالى
و درتو وعظمتو ووجوده في كؿ شيء ،أكثر مما يقضيو في الممؿ الجسمي ،مثؿ الصبلة والصوـ وتبلوة القرآف؟..

ا اػػؾ أف التقػػرب إلػػى ا﵀ تعػػالى بػػالقلوب ،أبل ػ مػػف إتعػػاب الج ػوارح بالعبػػادة؛ ولرػػف ذلػػؾ ا يعنػػى التيػػاوف بالعبػػادات البدنيػػم
والقوليم ،فإف الحررات الظاىريم ماجعم ومذررة للحررات القلبيم ،واف الحررات الباطنيم دافعم لإلر ار مف العبػادات البدنيػم رمػا
ومحسنم ليا ريفا .ومف الواضب أف الذي يريد اارتفاء بالتأمؿ فحسب ،فإنو لد يجر تدريجيا إلى التراسؿ في أداء العبادات.
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ولرف م ذلؾ نقوؿل لو دار المػر بػيف البػاطف الػذي ا ظػاىر لػو ،والظػاىر الػذي ا بػاطف لػو ،فػإف الوؿ مقػدـ بػال ريػب ،تقػدـ
الػػروح علػػى الجسػػد ،والمػػادة علػػى المعنػػى ..ولقػػد رػػاف لػػادة الخلػػؽ مػػف المعصػػوميف (ع) يجمعػػوف بػػيف القلػػب والقالػػب ،ومػػف ىنػػا
وصلوا إلى ما وصلوا إليو مف الدرجات العليا.

* كؿ واحد أحمؽ؟
إف ىذه الردود تبمث األمؿ في النفوس! ..سؤالي ىذه المرة عف حديث جػاء فػي كتػاب الومضػات وىػو لئلمػاـ عمػي (ع) وىػو
يقوؿ( :ما أعرؼ عبدا إال وىو أحمؽ فيما بينو وبيف اهلل) ..ما ممنى ىذا الحديث والى ماذا يشير؟..
معناه أف أاللب الخلؽ لـ يقدر ربو حؽ التقدير ،وىو مػا صػرحت بػو ا يػم الرريمػمل ﴿و َمػا لَ َػد ُروْا اللَّػوَ َح َّ
ػؽ لَ ْػد ِرِه﴾  ،ومػف المعلػوـ
َ
أف مػ جيػػؿ القػدر فػػال يعطػي اإلنسػػاف حػؽ ذلػػؾ المجيػوؿ ..ولػػـ ا نصػدؽ ىػػذه المقولػم وأاللػػب الخلػؽ الػػافلوف عنػو ،ماػػلولوف
بالباطيؿ ،رالـ علميـ بػأنيـ سػوؼ يرجعػوف إليػو يومػا مػا ،وىػو سػاوليـ عػف جميػ اػؤونيـ؟! ..فلػو أف أحػدنا مػر ببيػت محتػرؽ
ورأل إنسػػانا يلتيػي بتػزييف ذلػػؾ البيػػت أا يحرػػـ بحمالتػػو؟ ..ولػو أف إنسػػانا صػػرؼ عمػ ار فػػي بنػػاء بيػػت مػػف الرمػػؿ بجػوار اػػاطئ

البحػر وىػػو فػػي معػرض المػػد رػػؿ يػوـ ،أا يعػػد مػػف سػفياء القػػوـ؟ ..إف اإلنسػػاف مػا داـ فػػي خسػػر ،فيػو فػػي عػػالـ الحمالػػم! ..وا
عالؿ إا الذيف امنوا وعملوا الصالحات ،وتواصوا بالحؽ وتواصوا بالصبر.
* أريد جدوال لمتقرب
أرجػو مػػنكـ أف تضػموا لػػي جػدوال ألػػزـ بػػو نفسػي فػػي التوجػو إلػػى اهلل سػبحانو وتمػػالى ،والسػػير إلػى السػػاحة القدسػية لػػو جػػؿ
وعبل؟!..
ا اؾ أف م ؿ ىذا الطلب ينـ عف حالم مف االتفات وااىتماـ بالنفس ،وا اؾ أف مػف أىػـ السػبؿ للوصػوؿ إلػى ا﵀ تعػالى ىػو
حمؿ م ؿ ىذا ااىتماـ ،فإف السالؾ إذا لـ يلتفت إلى خبايا نفسو ،بقي في ظلمات الجيؿ واللوايم إلى آخر عمره.

وأما موضوع الجدوؿ فإف المر يختلؼ مف فػرد إلػى فػرد آخػر ،بحسػب خصوصػياتو ،ولابلياتػو ،ومرحلتػو؛ ولرػف مػف الممرػف أف
نذرر لرـ القواعد العامم في ىذا المجاؿ ،ومف ذلؾل

 -1الػػتفحص فػػي الواجبػػات والمحرمػػات-ربيرىػػا وصػػليرىا -لػػوال يوجػػد خلػػؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،واا فػػال ينبلػػي الطم ػ فػػي أدنػػى
الدرجات!.

 -2ضرورة الرفؽ والافقم بالنفس ،فإف النفس رالدابم تارد عند ترليفيا بما ا تطيؽ.
 -3برمجم الحياة سواء في مجاؿ المعاش أو المعاد.

 -4والذي يضػمف رػؿ ىػذه الم ارحػؿ ىػي المرالبػم الدليقػم المسػتوعبم لرػؿ الاػؤوف .ويعجبنػي فػي ىػذا المجػاؿ أف أنقػؿ لرػـ عبػارة
جامعم لحد الولياء ،حيث يقوؿ رصيلم فتولل (الظاىر أف ترؾ المعصيم بقوؿ مطلؽ ا يتحقؽ إا بالمرالبم الداوميم).
* أخشى مف التخبط في الطريؽ
أتمنػػى أف أكػػوف ممػػف يحػػبيـ اهلل تمػػالى ويحبونػػو بػػؿ يمشػػقونو ،وأنػػا بػػدأت فػػي اإلطػػبلع والق ػراءة والتفكػػر الػػداهـ فػػي عيػػوبي
ومساوهي التي تحجبني عف ممرفة الحقاهؽ الممنوية لكؿ شيء ،ولكف كؿ ذلؾ ال يكفػي ،ف نػا أحتػاج لمتوجيػو الػداهـ مػف ذوي
الخبرة والممرفة ..أشمر داهما أني لـ أعمؿ عمبل أستحؽ بو الجنة والنجاة مف النار ،أشمر بالتذبذب والتشػويش فػي التفكيػر،
وأني أريد الوصوؿ لشيء ال أعرفو! ..ف نا-وكما أسمفت -أتمنى القرب مػف اهلل تمػالى ،وتطييػر نفسػي مػف الخطايػا والػذنوب
القمبية ..بدأت بقراءة كتاب (القمػب السػميـ) لمسػيد دسػتغيب ،و مػت بمحاولػة نشػر مػا أ ػرأه ،ولكػف أحيانػا أشػمر أنػي خطػوت
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خطوة متقدمة جدا ،ف نا بير مؤىمة لذلؾ ،ويمكف أف تتغير نيتي ..وأحيانا أشمر أني أ وـ بشػيء لػـ أخطػط لػو مسػبقا ،وأنػي
أتخبط في الطريؽ المجيوؿ!..

ىػػذه الماػػاعر ماػػاعر طيبػػم ،وتػػنـ عػػف نفػػس تريػػد أف تصػػؿ إلػػى اػػيء مػػف درجػػات الترامػػؿ والعػػروج إلػػى ا﵀ سػػبحانو وتعػػالى،

ولرف رما ذررتـ فإف المارلم في عدـ وجود خطم للعمؿ ،وعدـ وجود مرب صالب.

وأما خطم العمؿل فال ينبلي الذىاب يمينا وامااً ،فإف العمؿ بالواجبػات المعروفػم وتػرؾ المحرمػات ،ىػي الخطػوة الولػى للسػير

فػػي ىػػذا المجػػاؿ ..فالػػذي يرترػػب اػػيوا مػػف الح ػراـ ،ا ينطبػػؽ عليػػو عن ػواف السػػير أبػػدا ،وا أعنػػي تػػرؾ الح ػراـ فػػي ظػػرؼ أو فػػي

حالم ،وانما الترؾ المطلؽ.

وأما الستاذل فإف ا﵀ تعالى إذا رأل صدلا في نيم عبده ،واص ار ار فػي متابعػم الطريػؽ ،فإنػو سػيفتب لػو أبػواب الخيػر مػف حيػث ا
يحتسب ،فإنو الميتـ بأمر عبده حتى أر ر مف نفسو ،بما يوفؽ تصػوره ..أو لػيس ىػو الػذي رفػؿ زرريػا (ع) مػريـ ،رالػـ اخػتالؼ
الجنسػػيف ،وذلػػؾ عنػػدما رأل م ػريـ تسػػتحؽ رفػػيال م ػػؿ نبػػي مػػف أنبيػػاء ا﵀ تعػػالى؟ ..وعليػػو ،فاإلص ػرار فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،ومتابعػػم
الحرػػاـ الاػػرعيم التفصػػيلم؛ ممػػا يوجػػب انفتػػاح بػػاب اإلليػػاـ والتسػػديد الليبػػي ،وىػػذا أمػػر مجػػرب فػػال داعػػي للقلػػؽ أبػػدا فػػي ىػػذا
المجاؿ.

* حبلوة القرب
بػػدأت رحمتػػي فػػي جيػػاد الػػنفس وتربيػػة الػػروح ،ونجحػػت فػػي التخمػػي عػػف بمػػض األمػػور المحببػػة إلػػى نفسػػي ،وتػػرؾ بمػػض
المماصي التي لـ أتخيؿ يوما أني ادر عمى تركيا ،وما زاؿ الػدرب طػويبل! ..والمشػكمة التػي تػواجيني اآلف ىػي أنػي مػا زلػت
أحب االستمتاع ،وأحرص عمى الخروج والتنزه والسفر ،وأىتـ كثي ار بالطماـ والتنويا فيو ،واختيار أفضػؿ المطػاعـ ..فيػؿ ىػذه
األمور تؤثر سمبا عمػى ػدرتي عمػى المبػادة وتممقػي بػاهلل تمػالى ،وتشػغؿ فكػري بػ مور الػدنيا ،وبمػاذا تنصػحونني حفظكػـ اهلل
تمالى؟..

لػػيرف واضػػحا أف الػػذي اػػللو اليػػـ الربػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وتػػذوؽ حػػالوة القػػرب ممػػف ىػػو أنػػيس للػػذارريف ،فإنػػو ا تنقػػدح عنػػده

النيػػم أساسػػا للتوالػػؿ فػػي االتػػذاذ بالمأرػػؿ والماػػرب إلػػى حػػد االتيػػاء .فػػإف القاعػػدة العامػػم فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػي أفل (مػػف عظػػـ
الخالؽ في نفسو؛ فإنػو سيصػلر رػؿ اػيء فػي عينػو) ،والعرػس ىػو الصػحيبل أي مػف عظػـ مػا سػول ا﵀ تعػالى فػي عينػو؛ فإنػو

سيصلر الخالؽ في نفسو! ..وىذه ىي فلسفم الحياة باختصارىا.
* منيه التقرب إلى اهلل تمالى
كيؼ السبيؿ لنصؿ إلى حالة المارفيف؟ ..وما ىي الضوابط التي يجب عمينا اتباعيا لموصوؿ لذلؾ؟..

بالنسػػبم للعرفػػاف فػػإنني أوا أؤرػػد علػػى حقيقػػمل أف ىػػذا التعبيػػر لػػـ يػػرد علػػى لسػػاف المعصػػوميف (ع) ،فإنػػو لػػيس ىنالػػؾ مػػا يقابػػؿ
منيجيـ في التقرب إلى ا﵀ تعالى ..والر ير مما رتب في ىذا المجاؿ-وخاصم مف طرؼ المنحرفيف عقاوػديا -ا يعتػد بػو ر يػرا،
فإف رتاباتيـ تابو بعض مف رتب في علـ النفس ،حيث يخلط بيف الفرضيم والنظريم.

وا اػؾ أف موضػػوع ىػػذا المػػر ىػػي الػػنفس اللاوبػػم عػػف الحػواس ،وا بػػد مػػف وجػػود لػػدرة ذاتيػػم التحػػاـ حػواجز الطبيعػػم للوصػػوؿ
إلى ما وراءىا-وليس ىذا بالمر الييف -أو ارتساب ىػذه القػدرة مػف الليػر الػذيف وصػلوا إلػى ىػذا المجػاؿ؛ وعلػى رػؿ تقػدير فػإف
المر ا يتـ إا بترايب إليي في ىذا المجاؿ.

أعتقػػد أف لػػب المػػر ينحصػػر فػػي تحقػػؽ ىػػذا الحالػػم فػػي الػػنفس ،أا وىػػيل أف يجػػد اإلنسػػاف نفسػػو داومػػا بػػيف يػػدي مػػواه ..فػػإذا
تحققػػت ىػػذه الحالػػم ،فػػإف العبػػد ا يمرػػف أف ييػػـ بمخالفػػم أوام ػره ،فضػػال عػػف الاػػروع فػػي مقػػدمات ذلػػؾ ،فضػػال عػػف الممارسػػم
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العمليػػم .واف ىػػذا الاػػعور ا يتحقػػؽ إا مػػف خػػالؿ مجاىػػدة متصػػلم فػػي حقػػؿ مخالفػػم اليػػول ،وايحػػاء الاػػيطاف ،واا فػػإف حػػاات
اإللباؿ المرحليم ،وبعض التجليات اإللييم الفصليم ،سواء في المااىد أو المواسـ المباررم ،ا ترفي لتحقيؽ ىذه الحالم.

والخط ػػوة الول ػػى تب ػػدأ ب ػػالعزـ ال ارس ػػف عل ػػى ت ػػرؾ ال ػػذنوب بر ػػؿ ص ػػورىا-وبتعبي ػػر ال ػػبعض ااعتقادي ػػم والس ػػلوريم -ػػـ إتق ػػاف أداء
الواجبات تحقيقا للملروت المستبطف فييا ،ـ المحاسبم والمرالبم الدليقم لرؿ لوؿ وفعؿ حتى اليواجس الباطنيػم ،ػـ الجلػوس بػيف

يدي ا﵀ تعالى في اليوـ والليلم مف أجؿ استجالب نظػره ،ذلػؾ النظػر الػذي تصػرفو الػذنوب واللفػالت ،ومػف منػا يخلػو فػي أاللػب
ساعاتو مف مخالفم لمر مواه ،أو نسياف لذرره حيف اااتلاؿ بالمباحات؟!..

وأخيػ ار ،الػذي ا يحمػػؿ ىػـ إصػػالح نفسػو ريػػـ اػاالؿ ،فػػإف ىػذه الرتابػػات بػؿ الرتػػب بػؿ المػواعظ ،ا يمرػف أف تليػػر مػف مجػػرل
حياتو سول بعض الخلجانات العابرة التي ليست ليا مرة في الخارج!.
* األستاذ والتمميذ
ىؿ البد لمسالؾ هلل تمالى مف أستاذ؟ ..وىؿ البد مف التماثؿ بيف األستاذ والتمميذ في الجنس؟..

إنني أصر على وحدة الجنس بيف الستاذ والتلميذ إذا راف ىنالؾ اتصاؿ و يػؽ؛ فػإف الاػيطاف سػيدخؿ علػى الخػط يومػا مػا ..وا
ينبلي أف نرابر في أف التجاذب بيف الجنسيف رالتجاذب بيف الحديد وحجر الملناطيس ،وذلؾ لوجود عوامػؿ ىرمونيػم وبيولوجيػم
ا ينف معيا الوعظ والنصيحم ،وىذا الذي أ بتتو التجارب.

نعـ ،إذا راف المر على مستول النصيحم المرتوبم أو ااتصاؿ ،مف دوف وجود ريبم أو منفذ ينفذ مف خاللػو الاػيطاف-الػذي لػـ
ييػأس مػف المحاولػم مػ الوليػاء -فإنػو مػف الممرػف أف يرػوف راجحػػا باػرطيا واػروطيا ..ولرػف ألػوؿل ىػؿ ىػذا الرػـ الياوػؿ مػػف
الرتػػب الخالليػػم ،والمسػػموعات والمرويػػات علػػى الموال ػ المختلفػػم لػػيس رافيػػا إللقػػاء الض ػواء علػػى الجػػاديف فػػي السػػير إلػػى ا﵀
تعالى؟!..
* فقداف كؿ أنيس
أصبح موضوع األنس بالمولى جؿ ش نو يشغؿ بالي ،خصوصػا عنػدما ا تنمػت أنػو ال أحػد مػف البشػر يسػتطيا أف يظػؿ ممػي
داهمػػا ،وفػػي كػػؿ لحظػػات عمػػري ،فػػبل أخ وال أب وال أـ وال صػػديؽ؛ يسػػد الفػراغ الروحػػي بشػػكؿ أساسػي ..وفػػي النيايػػة سػػيجد
اإلنساف نفسو وحيدا ،واف لـ يكػف فػي ىػذه الػدنيا ففػي القبػر الػذي ال مفػر منػو وال مػؤنس ىنػاؾ سػوى عممنػا ..فكيػؼ نبقػي
ىذه الحالة؟!..

إف رسالترـ ىذه ،تنـ عػف روح وصػلت إلػى درجػم مػف الاػفافيم ،بحيػث أصػبب ىػـ التقػرب إلػى ا﵀ تعػالى لػديرـ ىمػا اػاالال ،فػي
زمف أصبحت اليمـ ا تتجاوز صور المت الماديم ،والتي تدور حوؿ الجوفيف!..

إف مػػا تصػػفونو مػػف الحػػاؿ لػػديرـ ،ىػػو مػػا يسػػمى بانفتػػاح الب ػواب الباطنيػػم أو مرحلػػم اليقظػػم ،التػػي ا تػػتـ لػػوا الفضػػؿ اإلليػػي
عليرـ ..فإف ﵀ تعالى صو ار مف دعػوة الباػر إلػى طريػؽ طاعتػو ،ومنيػا إ ػارة الحالػم الوجدانيػم عنػده ،وىػذا المػر يػتـ بعػد القيػاـ

بطاعم معتبرة ،أو بعد طوؿ مجاىدة في ىذا المجاؿ.
ولرػف ينبلػي االتفػػات إلػػى أف ىػػذه الحالػػم لػػد ا تػػدوـ طػػويال ،وذلػػؾ فيمػا لػػو أتػػى اإلنسػػاف بمػػا ينػػافي صػػدلو فػػي السػػلوؾ إلػػى ا﵀

تعالى ..وعليو ،فالخطوة الولى ىو إبقػاء ىػذه الجػذوة ماػتعلم فػي الػنفس ،مػف خػالؿ التأمػؿ فػي تفاىػم الػدنيا مػف جيػم ،ومفارلػم
اإلنساف لرؿ مف افترضو محبوبا سول ا﵀ تعالى؛ أليس رؿ مف علييا فإف؟!..
إف السر الساسي في ولوع أىؿ الدنيا في اللراـ الباري ىيل رؤيم ايء مف الجماؿ المتم ؿ فػي أسػارير الوجػو المػادي ،والػذي
ا يعػػدو طبقػػات الجلػػد السػػطحيم ،والتػػي مػػف الممرػػف أف يػػزوؿ بفعػػؿ أي حريػػؽ يزيػػؿ رػػؿ جمػػاؿ ،بػػؿ يحولػػو إلػػى لػػبب مػػا وراءه
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لػػبب! ..فريػػؼ بمػػف أذف لػػو الػػرحمف أف يػػرل ذلػػؾ الجمػػاؿ والجػػالؿ ،الػػذي تجلػػى بػػو علػػى الجبػػؿ فجعلػػو درػػا وخػػر موسػػى (ع)
صػػعقا؟! ..حػػاوؿ أف تر ػػر الطلػػب مػػف ا﵀ تعػػالى أف يػريرـ ىػػذا الجمػػاؿ ،فلػػو فػػتب لرػػـ الطريػػؽ إلػػى رؤيتػػو ،لصػػبب السػػير لػػديرـ
سي ار تلقاويا ح ي ا ا يولفو ايء ،دوف الوصوؿ إلى مرحلم اللقاء اإلليي .رزلنا ا﵀ تعالى ذلؾ عاجال بمنو وررمو!.

* االنتكاسة تمو االنتكاسة
رأت في حديثكـ الذي بمنواف (ببلء الروح :النسياف ،الغفمة ،السػيو) ،فاسػتو فتني جممػة لػـ أفيميػا وىػي( :والحػاؿ أف أنػس
أىؿ الدنيا بالدنيا ،يحتاج إلى مقدمات كثيرة ،ال يوفؽ ليا صاحبيا داهما ،ومف ىنا يميشػوف االنتكاسػة تمػو االنتكاسػة) ..فمػا
ىو صدكـ مف المقدمات واالنتكاسات؟..

مػػف الواضػػب-رمػػا ذرػػرت -أف النػػس بػػا﵀ تعػػالى حررػػم للبيػػم تػػتـ عنػػد زواؿ جميػ الحجػػب المانعػػم مػػف ااتصػػاؿ البػػاطني بمبػػدأ
الليب؛ وىذه الحررم ا يمرف أف توصؼ برؿ تفاصيليا ،فإنيا مف المور التي تدرؾ وا توصؼ!..
والحػاؿ أف صػػور ااسػػتمتاع المػادي فػي الحيػػاة ،ىػي حررػم فػي ضػػمف داوػرة المػػادة ،ومػػف المعلػػوـ أف رػؿ حررػػم ماديػػم محرومػػم
بقوانيف المادة مف حيث حالمل المؤلتيم ،والزواؿ ،والتصرـ ،والتولؼ على أسباب ر يرة ا تتيسر بسيولم.

وعليو ،فإف الحصوؿ على ايء مف المتاع الدنيوي ،يحتاج إلى جيد جييد ا يسػتياف بػو ،فمنيػال تييوػم المػاؿ الػذي يرػوف مػادة
لاػراء م ػواد ااسػػتمتاع ،والبحػػث عػػف الاػػخاص الػػذيف يػػتـ بيػػـ النػػس ..والخطػػب الفػػادح إف العبػػد لػػد يبن ػي عاللػػم مرلفػػم-مػػادة

وعم ار -واذا بػيف عاػيم وضػحاىا ينيػار رػؿ اػيء أمامػو ،ورأنػو لػـ يرػف اػيوا مػذرورا ،وذلػؾ رصػور النػزاع بػيف الػزوجيف مػ ال،
حيث أنو في ساعم اانفصاؿ يذوب تاريف بأرملو-برؿ ما فيو -ليبدأ اإلنساف مف نقطم الصفر!..

إف الوليػػاء فػػي سػػاعم خلػػوتيـ ،يييمػػوف بػػأرواحيـ فػػي سػػياحم روحيػػم ا تسػػاوييا سػػياحم فػػي ىػػذا الوجػػود ،والحػػاؿ أف المػػر ا
يرلفيػػـ فػػي أولػػول سػػول اػػيء مػػف الترريػػز الػػذىني ،والتحػػرر مػػف رػػؿ الا ػواالؿ الدنيوي ػم ،ليػػتـ لػػدييـ التحليػػؽ التػػدريجي إلػػى عػػالـ
ينسييـ التجواؿ فيو رؿ ما في الرض مف عناصر المتعم والتلذذ!.
* أثر بمض االستمتاعات
حقيقة ىذه المرأة جاءت في و ت كنت د عزمػت فيػو المػروج والسػير إليػو تمػالى! ..وعمػى الػربـ مػف مشػروعية الشػيء ،إال
أنني أحسست بمد تمؾ المكالمات مميا إنني بدأت أجؼ روحانيا ،وأبتمد عف بمض المستحبات ،حتػى أحسسػت وك نيػا البميػة
التي عرضت وحالػت بينػي وبػيف خدمػة سػيدي ومػوالي! ..حقيقػة ،ىنالػؾ بمػض األشػياء المباحػة ،لكنيػا تمطػؿ المسػير إليػو
تمالى ..ولذلؾ ركزتـ سماحتكـ فػي ليػالي القػدر المباركػة بػالورع فييػا ،خصوصػا مػا يتممػؽ بمػا يػدخؿ الجػوؼ ،لمممكػـ بمػدى
ت ثيرىا عمى عروج الروح ..فبماذا تنصحني؟!..

أوا ألدر لرـ ىذه الحالم مف الحػرص علػى تقيػيـ المػور علػى ضػوء القواعػد العامػم للسػلوؾ إلػى ا﵀ تعػالى ،فػإف مػف يحمػؿ ىػذا
الياجس المقدس في ولت إ ارة الايوة ،ليو في مظاف الرحمم اإللييم ،فإف ا﵀ تعالى يحب أف يرل عبده للقا احتمػاؿ انصػراؼ
نظره عف العبد في م ؿ ىذه الموارد.

وعليػو ،فػإنني أنصػحرـ أوا بعػدـ تحػريـ مػا أحػؿ ا﵀ لػؾ ،فػػإف للنفػوس إلبػاا وادبػا ار ،ومػف الممرػف أف نعطييػا اػيوا مػف اامتيػػاز
الايوي المحلؿ لتستجيب لنا عند اإللباؿ ..ولرػف ا بػد مػف م ارعػاة حالػم الػذرر القلبػي حتػى عنػد إعطػاء الػنفس حقيػا مػف اللػذة،

بؿ إنيا تعرس حالم مف الوفاء للمولى الذي يرالبو العبد في تلؾ الحالم التي ا يتعارؼ فييا المرالبم ..أضؼ إلى ضػرورة الرػؼ
عف التلذذ إذا رانت المقدمات محرمم ،وىو ما نااىده عنػد الػبعض ،حيػث يقػ فػي تجػاوزات اػرعيم ر يػرة بػدعول الوصػوؿ إلػى
الحالؿ!.
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* دخمني الي س واإلحباط
أنا د نذرت كثي ار لحاجة أريد ضاءىا مف اهلل تمالى ،ولكف كؿ نػذوري لػـ تتحقػؽ ،و ػد دعػوت لقضػاء ىػذه الحاجػة بالتوسػؿ
ب ىؿ البيت (ع) مف خبلؿ مهة ألؼ مرة مف الصموات عمييـ ،و د دخمني الي س واإلحباط ..فماذا أفمؿ؟!..

إف الماػػرلم الساسػػيم فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػول أننػػا نفتػػرض سػػلفا ب ػأف الحاجػػم التػػي نطلبيػػا مػػف ا﵀ تعػػالى فييػػا المصػػلحم لطعػػا،
والحاؿ أف ىذا اليقيف ا يأتي إا مػف خػالؿ ااطػالع علػى أسػرار الحػاؿ ،وأسػرار المسػتقبؿ ،ومػف المعلػوـ أف العقػؿ اإلنسػاني ا

يمرنو الراؼ عف الوال إا في مجاؿ محدود جدا ،وىذه حقيقم ا يمرف إنرارىا.
وعليػػو ،فػػإف الػػذي يطلػػب الحاجػػم بإلحػػاح واص ػرار مػػف رب العػػالميف ،ابػػد أف يعػػيش حالػػم التفػػويض المطلػػؽ ،لنػػو ىػػو الدرل

بالمصلحم عند المن أو عند العطاء ..بؿ إف المؤمف الداعي يصػؿ إلػى درجػم تتسػاول عنػده اسػتجابم الػدعاء مػ عػدميا ،وذلػؾ
لعلمو اليقيني بأف ما حجب عنو ،فيػو تمػاـ المصػلحم ،وأنػو سػيأتي ذلػؾ اليػوـ الػذي يعػوض فيػو مػا ا يخطػر علػى للبػو ،وحينيػا

تستجب لو دعوة واحدة في الحياة الدنيا! ..وعليو ،فإننا نتساءؿ أخي ارل إف مف راف في ىذا المسػتول مػف اليقػيف،
يتمنى أنو لو لـ
َ
فيؿ يتأ ر بتأخير لضاء الحاجم ،أـ أنو يستمت بالحديث م رب العالميف لبؿ أف يفرر بقضاء حاجتو؟!.
* أحتاج إلى أحد!
أنػػا داهمػػا حساسػػة وداهمػػة البكػػاء ،ولػػيس لػػدي مػػف أشػػتكي لػػو ىمػػي ..أعمػػـ بػ نكـ سػػتقولوف لػػي :كيػػؼ تشػػتكيف لمنػػاس واهلل
تمػػالى موجػػود ،أنػػا أعمػػـ بػػذلؾ ومقػػرة بػػو ،واليػػو األمػػر وحػػده تمػػالى ..ولكػػف اإلنسػػاف يحتػػاج إلػػى مػػف يقػػؼ بجانبػػو ويسػػانده
ويخفؼ آالمو ،كػاألـ أو األخػت أو الصػديقة ،ولكػف أنػا ال أحػد ريػب منػي ،وداهمػا وحيػدة؛ وعنػدما أفكػر بيػذا الشػيء أحػزف
كثي ار ،حيث أني محتاجة إلى أحد أفضفض لو ..فماذا أفمؿ برأيكـ؟!..

إننػػا ا ننرػػر ب ػأف اإلنسػػاف بحرػػـ مدنيتػػو وحياتػػو ااجتماعيػػم ،يحتػػاج إلػػى مصػػدر يبػػث إليػػو ىمومػػو علػػى نحػػو الفضفضػػم-رمػػا
ذررتـ -ولرف ا نخفيرـ س ار عندما نقوؿل بأف الحديث م الباػر ا يعػدو فػي بعػض الحػاات مػف إظيػار الاػرول مػف الاػاري،
واستماع الارول مف الماترى عنده ،وفي بعػض الحػاات لػد يقػوـ المخلػوؽ بحررػم جزويػم فييػا اػيء مػف النفػ  ..ولرػف ىػؿ إف

ماارلنا رليا مما يمرف أف يقوـ البار فيو بدور فاعؿ ،رما يريده المتورط في مارلم مف الماارؿ؟!..

إننا نعتقد أف مقتضى العقؿ والفطانم أف يربط اإلنساف للبو ،وفؤاده بتلؾ الجيم التي ا زواؿ ليا ،وىػي التػي بيػده نواصػي الخلػؽ
أزمػػم السػػباب ،إذ مػػا أراد اػيوا إا ىيػػأ لػػو السػػباب باػرؿ مػػذىؿ ..ويرفػػي لمعرفػػم الفػرؽ بػػيف فعػػؿ الخػػالؽ
طػرا ،وىػػو الػػذي بيػده ّ
ِ
ت بْيتًػػا وِا َّف أَوىػػف اْلبيػ ِ
ِ
﴿وأ َْو َحػػى
ػوت لََبْيػ ُ
والمخلػػوؽ أف نلتفػػت إلػػى لولػػو تعػػالىل ﴿ َر َم َػ ِػؿ اْل َعن َرُبػػوت اتَّ َخػ َذ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
ػت اْل َعن َرُبػػوت﴾ ولولػػو تعػػالى َ
َف اتَّ ِخ ِذي ِم َف اْل ِجَب ِ
الن ْح ِؿ أ ِ
ُّؾ إِلَى َّ
اؿ ُبُيوتًا﴾ وواضػب نتيجػم اتخػاذ العنربػوت بنفسػيا بيتػا ،فصػار مػف أوىػف البيػوت ،وبػيف اتخػاذ
َرب َ
النحؿ بيتا فصار مستودعا لما فيو افاء للناس!.

* المتمردوف عمى وا ميـ
أعاني مف مشكمة سوة القمب ،وعدـ الو وؼ بػيف يػدي اهلل سػبحانو وتمػالى فػي الصػبلة ،حيػث داهمػا أكػوف فريسػة لمخػواطر
النفسػػية والي ػواجس الشػػيطانية الباطمػػة فػػي الصػػبلة ..داهمػػا أشػػمر بحالػػة مػػف الضػػيؽ وعػػدـ االطمهنػػاف ،وأشػػمر برببػػة فػػي
االنتحار ،حيث ال فاهدة مػف الحيػاة التػي تفتقػد إلػى االسػتقرار والشػمور بوجػود المػولى تمػالى ذكػره ،وىػو الػذي يمطػي لمحيػاة
ممناىا ..أرجو مساعدتي لمتغمب عمى ىذه الحالة ،واإلحساس بالحياة اإلنسانية الحقة ،وىي عبودية اهلل تمالى؟!..
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رسالترـ ىذه ت ير في اإلنساف مزيجػا مػف التػأ ر والتعجػب ،لمػا آؿ إليػو أمػررـ! ..وا اػؾ أف ىػذه الحالػم بدايػم ػورة باطنيػم علػى
ما أنتـ فيو ،والذي بحؽ ىي حالم ير ى ليا ،حيث ا ىناء في العيش في الدنيا إلى درجػم التفريػر فػي اانتحػار! ..ومػف المعلػوـ

حاؿ القيامم إذا انتقلتـ إلى تلؾ الدار بيذه الحالم!..

أرجػػو أف تفرلػوا بػػيف حالػػم القسػػوة وجمػػود العػػيف وعػػدـ الترريػػز فػػي الصػػالة ،وبػػيف حالػػم الصػػدود عػػف المػػولى ورػره العبػػادة والتبػػرـ

بأحرػػاـ الا ػريعمل ف ػإف الحالػػم الولػػى حالػػم تعتػػرل الر ي ػريف ممػػف لػػـ يصػػلوا فػػي حػػررتيـ إلػػى ا﵀ تعػػالى إلػػى حالػػم مػػف ال ب ػات
وااستقرار ،إذ أف ازمم الطاورة التي لـ تستقر في تحليقيا على ارتفاع ابت ،ىو الدخوؿ في المطبات الجويػم المتعارفػم ،وىرػذا

المر بعينو جار في النفس التي ىي في حاؿ صػعود مػف دوف اسػتقرار نسػبي! ..وأمػا الحالػم ال انيػم التػي تالزميػا حالػم التحػدي
النفسػػي لوامػػر ا﵀ تع ػالى ونواىيػػو ،فيػػي حالػػم خطي ػرة ،ومػػف الممرػػف أف تػػؤدل إلػػى درجػػم مػػف درجػػات الرفػػر ،إف لػػـ يػػتـ تػػدارؾ
المر عاجال.
وبعػػد ىػػذا رلػػو فػػإنني أرجػػو أف تعتقػػد اعتقػػادا ارسػػخا أنػػؾ فػػوؽ رػػؿ مػػا تتصػػوره مػػف ضػػعؼ الػػنفس ،ف ػإف التػػاريف ملػػيء بالنمػػاذج
المتمردة على والعيا ،واذا بيـ فػي ليلػم واحػدة للبػت حياتيػا وانتقلػت مػف درجػم أسػفؿ السػافليف إلػى أعلػى عليػيف ،أرجػو أف ترػوف

أنت منيـ ،وما ذلؾ على ا﵀ تعالى بعزيز!.
* البحث عف السالكيف

ىؿ تممموف أشخاصا بإمكاننا أف نتصؿ بيـ ممف وصموا إلػى مراتػب عاليػة مػف السػير والسػموؾ وجيػاد الػنفس؟! ..عسػى أف
نستفيد مف تجارب المؤمنيف في ىذا المجاؿ؟..

مارلم ىؤاء أنيـ ا يتعاملوف م الدوات الحدي م ،بؿ إف الػبعض مػنيـ ا يػرد علػى اليػاتؼ أيضػا .حػاوؿ أف تعمػؿ مػ نفسػؾ

إلػػى درجػػم تستحضػػر فييػػا المعيػػم اإللييػػم إلػػى درجػػم تػػرل فػػي نفسػػؾ تحقػػؽ الوصػػؼ اإلليػػيل (يػػا خيػػر مػػف خػػال بػػو وحيػػد) و (يػػا
اػػفبؽ يػػا رفيػػؽ) و (يػػا أنػػيس المستوحاػػيف) و ( أنػػا جلػػيس مػػف ذررن ػي ) ..وا أنرػػر أف الوصػػوؿ إلػػى ىػػذه الم ارتػػب دونػػو خػػرط
القتاد ،ولرف مف يخطب الحسناء ىؿ يللو المير؟!..

أعتقػػد أف ربػػط السػػالؾ بػػيف الوصػػوؿ إلػػى ا﵀ تعػػالى ،ووجػػود مػػف يأخػػذ باليػػد فػػي رػػؿ حررػػم وسػػرنم ،مػػف موجبػػات اإلحبػػاط؛ فػإف
المربيف في رؿ عصر يعدوف مف النوادر ،إذ فرؽ بيف الصالب وبيف المربي للصالحيف!..

إنني أدعورـ إلى النظر إلى إماـ زمانؾ (ع) على أنو على رأس ىرـ الصالحيف والمصلحيف ،واعلـ أنػو ماػتاؽ أاػد الاػوؽ إلػى
مف يستليث بو في عصر الليبم ،ليخصو بالنظرة الرريمم ،فإنو مظير لتجلي اسـ الرب في عالـ الوجػود ..فػالنبي (ص) يصػؼ
نفسول (أنا أديب ربي ،وعلي أديبي) ونحػف نقػوؿ بػنفس المػالؾل إف المػم أديػب لعلػي ولالومػم مػف ذريتػو (ع) ،ومػف الواضػب أف

الديب ىنا بمعنى مف تـ تأديبو على يد اللير.

حاوؿ أف تلتنـ فرصم وجودؾ في المااىد المارفم ،لتحقيؽ درجم عاليم مف القرب ،بحيػث تػرل نفسػؾ تطيػر فػي أفػؽ بعيػد عػف
مرمى الاياطيف ،وىذه ىي المرحلم النازلم لما يسمى بالعصمم الصلرل!.

* مظمومية رب المالميف
لدي يا أبي سؤاؿ ميـ ،وأعتقد أنو ال يستطيا أحد أف يفيمني بيرؾ فيو ،أال وىو تفكيري المتزايػد بمظموميػة اهلل تمػالى ،نمػـ
يا أبي مظمومية اهلل التي لـ يفيميا الكثير! ..فاهلل يا أبػي يشػكو نفسػو فػي القػرآف والنػاس بػافموف! ..إف إحساسػي بػ ف اهلل
(وحده)ُ ،يبكي مف كاف لو مب! ..أرجوؾ يا أبي اشؼ بميمي وأجبني! ..ولمؿ حالة اإل باؿ واالستمداد ىذه تزوؿ منػي أيضػا،
فممقمب إ باؿ وادبار يا أبي!..
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أربرتؾ ر ي ار على ىذا الاعور الذي للما ينتاب حتى الخواص! ..واتفالا راف لنا حديث في ىذا المجاؿ مػ بعػض المػؤمنيف لبػؿ
أياـ وراف يعيش ىذا الاعور النفسي ،مما يدؿ على أف ىناؾ نفوسا مستعدة للرلي في ىذا العصر الذي المره الفساد.

أعتقد أف ىذا الاعور مف أرلى المااعر الروحيػم ،لف حػاات الخضػوع والخاػوع الخػرل الالبػا مػا تعػود إلػى الفػرد نفسػو ،طلبػا
لنعيـ الوصػاؿ ،أو فػ ار ار مػف مػ اررة اليجػراف ..ولرػف أف يعػيش اإلنسػاف حالػم مظلوميػم واىػب الوجػود ،مػف حيػث أنػو ا يعبػد حػؽ

العبػادة ،لمػػف روااػػؼ رلػي العبػػد إلػػى درجػم تجػػاوز ( النػػا) ليفرػر فػػي خػػارج داوػرة ذاتػػو ..ومػف المعلػوـ أف الخػػالص مػػف جاذبيػػم
النا ،مقدمم للوصوؿ إلى أفالؾ السير النفسي ،مستعينا بجناحيل التدبر مف جيم العبد ،والتسديد مف جيم الرب.

بإمرانػػؾ أف تعمػػؽ ىػػذا الاػػعور ،رلمػػا وصػػلت إلػػى رلمػػم (وحػػده) فػػي تاػػيد الصػػلوات اليوميػػم .وأنصػػحؾ برتمػػاف ىػػذه الحػػاات

الروحيم المتميزة ،دفعا للعجب ،أو استلراب بعض العباد الذيف ا يمرنيـ استيعاب ىذه الحاات الراليم.
ولي إف أسألرـ أخي ارل ىؿ تعيش ىذه المااعر المقدسم ،مػ جريػاف اػيء مػف الػدم ورلػم القلػب؟! ..ىػؿ مػف اػؾ أف م ػؿ ىػذه
الدموع النادرة فػي الوجػود سػتطفئ بحػا ار مػف الضػب ا﵀ تعػالى؟! ..وا يفػوتني أخيػ ار أف ألػوؿل بػأف ظلمنػا ﵀ تعػالى يعػود ضػرره
إلينا ،واا فإنو الني عف الخالوؽ في طاعتيـ ،ميما بللت تلؾ الطاعم.
* ىؿ تصححوف ىذه المشاعر؟!
إف مشاعري في اإلحساس بالقرب مف المولى في ازديػاد يومػا بمػد يػوـ ،بػؿ إنػي أحػس إنػي أتقػرب إلػى اهلل تمػالى بكػؿ ثانيػة
مػف عمػري ،بحيػث أحػاوؿ أف ال أدع لمشػيطاف وأعوانػو أيػة ثغػرة لمػػدخوؿ إلػى مبػي ،إلػى درجػة أننػي أعتبػر المسػتحب واجبػػا
كالنوافػؿ والوضػوء الػػداهـ! ..ولكػف بػػؿ حػوالي ثبلثػػة أسػابيا مػػف ىػذا اليػػوـ ،وبينمػا أنػػا مضػطجا عمػػى السػرير ،واذا بروحػػي
تنازعني لمخروج مف جسمي ،و د أحسست بيا فمبل وأنا فػي حالػة يقظػة ،حيػث شػمرت أف مبػي يخػرج مػف بػدني ،واذا بنػداء
يكممنػػي :ىػػؿ ال زلػػت تحػػب المػػوت ولقػػاء اهلل تمػػالى! ..ف جبتػػو وبكػػؿ سػػرور :إف كػػاف المػػوت يقربنػػي إلػػى اهلل ويػػدنيني منػػو،
فالموت عندي أحمى مف الشيد والمسؿ! ..فما ىو تمميقكـ عمى ىذه المشاعر؟!..

أعتقػػد أنػػو تمػػر فػي مرحلػػم حساسػػم ،فمػػف جيػػم فتحػػت عليػػؾ أبػواب الخيػػر المعنويػػم ،وىػػو مػػا يعبػػر عنػػو باليقظػػم الروحيػػم ،ولرػػف

الميـ ىو ااسػتمرار فػي ىػذا الطريػؽ لف ا فػات ر يػرة ..وا أدري مػا أنػتـ فيػو ىػؿ لػو رصػيد ،أو ىػو انعرػاس لػردة فعػؿ عػابرةل
راإلحساس بالخطايا السابقم م ال ،أو الفرار مف أزمم عالقم؟..

ومف ىنا أعتقد أنو ا بػد مػف دعػـ الحررػم الباطنيػم مػف اإللبػاؿ واليػره ،بمولػؼ فرػرل واضػب ،فمػ الل ىنػاؾ فػرؽ بػيف مػف يتوجػو
لعبػػادة ا﵀ تعػػالى بليػػؼ واػػوؽ ،لنػػو ف ػي موسػػـ عبػػادي م ػ ال ،أو فػػي مولػػؼ مرػػاني متميػػز ،أو لنػػو فػػي جم ػ تسػػوليـ الػػروح

الجماعيم رااعتراؼ أو الحج مػ ال ..وبػيف مػف يػرل مػف ناحيػمل أف عبوديتػو نابعػم مػف اعتقػاده بػأف ا﵀ تعػالى لػـ يخلػؽ الوجػود

سػػدل ،ويػػرل مػػف ناحيػػم أخػػرل ب ػأف اإلنسػػاف ىػػو الػػذي يحقػػؽ اللػػرض مػػف الخلقػػم ،بمػػا آتػػاه ا﵀ تعػػالى مػػف القػػدرة علػػى انتخػػاب
الطريػػؽ وعلػػى السػػير فيػػو ،مواجي ػػا للتحػػديات المختلف ػم .وأف اإلحسػػاس بالعبودي ػم الترويني ػػم ،يػػالزـ تطبيػػؽ ذلػػؾ علػػى العبودي ػػم

التا ػريعيم ،بمعنػػىل أنػػو مػػا داـ ا﵀ تعػػالى خلػػؽ اإلنسػػاف عبػػدا ،فعليػػو أف يحقػػؽ ىػػذا المعنػػى باختيػػاره فػػي سػػاحم الحيػػاة ،بحيػػث
تتجلى آ ار ىذه العبوديم في رؿ زاويم مف زوايا الحياة.
وحينوذ يروف جرياف الدم لو معنى متميز ،لف ذلؾ نتيجم رؿ ىػذه التفػاعالت الفرريػم ،وذلػؾ عنػدما يػرل نفسػو مقصػ ار فػي رػؿ

آف ،فػػي تحقيػػؽ العنػػاويف السػػابقم ..وىػػذا يختلػػؼ رليػػا عػػف برػػاء فػػي خلػػوة ،تسػػتتبعو مخالفػػم فػػي الجلػػوة مباا ػرة ،رالعاصػػيف بعػػد
الرجوع مف الحج مباارة أو بعد الاير الرريـ!.
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المبل ة بالممصوميف (ع)

* القرب مف الولي.
* التارؼ بألطاؼ الحجم (ع).
* ما معنى (بأبي أنت وأمي)؟

* التبرؾ بي ار أولياء ا﵀ تعالى.
* حوؿ صاحب المر (ع).
* عالمم الظيور.
مدعي السفارة.
* حرـ ّ
* تفسير حالم البراء الاديد.
* فاودة اللقاء.

* آداب زيارة المعصوـ (ع).

* عصمم النبياء (ع).
* الرعايم الخاصم.

* الصور المنسوبم إلى الومم (ع).
* عدـ البراء في المصيبم.
* ىؿ ىذا مف النفاؽ؟
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* مجالس باسـ أىؿ البيت (ع).
* التوفيؽ في موارب العزاء.

* جرح الحسيف (ع).
* ريؼ أروف مميدا؟

* رصيد الحب لىؿ البيت (ع).
* ا أجد الاوؽ في الزيارة!

* النظر على علي (ع) عبادة.
* تقييـ ىذا الاريط.
* ااستماع للمقتؿ في الير ولتو.

* القرب مف الولي
كيؼ يمكف لنا تقوية عبل تنا باإلماـ الميدي (ع) إذ كثي ار ما أحس بضػمؼ فػي ىػذه المبل ػة المقدسػة ،وال أدري مػا السػبب
أريد أف أعيش ىذا الممتقد الراسر ،وأتفاعؿ ممو بكامؿ أبماده ،فكيؼ يكوف ذلؾ؟ ..ثـ ما ىي ثمرات ىػذه المبل ػة عمػى حيػاة
الفرد وسموكياتو؟..

اعلػػـ أخػػي الر ػريـ أف القػػرب مػػف اإلمػػاـ (ع) ا يرػػوف إا بػػالقرب مػػف ا﵀ تعػػالى ،فبمقػػدار ااػػتداد المرالبػػم واابتعػػاد عػػف الػػذنوب
ياتد لرب العبد إلى إماـ زمانو ،ىذا مف ناحيم.

ومػػف ناحيػػم أخػػرل ب ػاالتزاـ بػػذرره (ع)؛ ف ػإف ذر ػره ىػػو ذرػػر ا﵀ تعػػالى ،وذلػػؾ باإلر ػػار مػػف الػػدعاء لػػو بػػالفرج بليفػػم وحرلػػم ،فػإف
مصاوبنا اليوـ ا تنتيي إا بفرجو ..ومف المستحسف أف يدف المؤمف صدلم عف وجوده الاريؼ ،وييػدي العمػاؿ الصػالحم لػو،

وااستعداد لف يروف مف أنصاره لدل الخروج برؿ ما يحملو اإلعداد مف معنى.

وألوؿ لؾ أخيرال إف التعلؽ بو يحتاج إلى التفاتم منو إلينا أيضا ..وا بأس في ىذا اإلطار مف لراءة لصػص مػف تاػرفوا بألطافػو

في زماف الليبم ،لترل ريؼ أف باب الفيض مفتوح داوما سواء أحس بو اإلنساف أـ لـ يحس.
* التشرؼ ب لطاؼ الحجة (ع)
أنا شيمي وأحب آؿ البيت (ع) ،ولكف عندي ىواجس حوؿ اإلماـ الحجة (ع) ومنيا:
 -1أنو ما الفاهدة في الدعاء لو بالفرج ،وىؿ أنو يستجاب؟..
 -2ولماذا نس ؿ أف يبدؿ اهلل تمالى خوفو أمنا؟..
 -3ولماذا نقؼ كمما ذكرنا اإلماـ (ع) ،ونضا أيدينا عمى رؤوسنا؟..
 -4وكيؼ نتشرؼ بمنايتو في زماف الغيبة؟..
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 -1إف الدعاء بالفرج ا يمرف القوؿ بأنو ا فاودة فيػو ،فػإف الػدعاء المقبػوؿ مػف الممرػف أف يقػدـ مػف فرجػو (صػلوات ا﵀ عليػو)،
واا راف الدعاء للوا ،ولد روي عنو (ع)ل (وأر روا الدعاء بتعجيؿ الفرج ،فإف ذلؾ فرجرـ).

 -2إف خػػوؼ اإلمػػاـ (ع) لػػيس علػػى نفسػػو ،فيػػو فػػي رنػػؼ ا﵀ تعػػالى ورعايتػػو ،ولػػد أودع ا﵀ تعػػالى فيػػو ااسػػـ العظػػـ ،الػػذي
ببررتو تستجاب لو رؿ دعوة ..فخوفو إنما ىو لجؿ أمتو التي ترتنفيا الفتف في عصر الليبػم ،فيخاػى المزيػد مػف انحػرافيـ عػف

خط النبوة والوايم.

 -3إف وض اليد على الرأس عند ذرره (ع) عمليم رمزيم ،رما ىو متعارؼ في الجيوش مف تحيم القاود ،فيػذه الحررػم تفيػد إننػا
رىف إاارتؾ ،وأوامرؾ مطاعػم فػوؽ رؤوسػنا ..ولػد روي عػف بعػض الومػم رالرضػا (ع) أنػو وضػ يػده علػى أرسػو ،احت ارمػا عنػد

ذرر اسمو الاريؼ بوصؼ (القاوـ) ،رالـ أنو لـ يولد بعد.
 -4إف اإلمػػاـ فػػي زمػػاف الليبػػم رالاػػمس وراء السػػحاب ،فػػإف لػػو عنايػػم خاصػػم بمحبيػػو ،ولطالمػػا تاػػرؼ المتاػػرفوف بلقاوػػو مػػف
العلمػػاء واليػػرىـ لػػديما وحػػدي ا ..والسػػبيؿ إلػػى ىػػذه العنايػػم الخاصػػم ىػػو االت ػزاـ ب ػالتقول أوا ،تأسػػيا بػػو وبأجػػداده ،ػػـ الػػدعاء لػػو
بالفرج ،فإف الباريم لف تينأ إا بظيوره ،إذ لـ يبؽ أمؿ بأي منقذ مف أىؿ الرض!.
* ما ممنى (ب بي أنتـ وأمي)؟
ػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ (ع) مخاطبػػا أنصػػار اإلمػػاـ الحسػػيف (ع) فػػي زيػػارة الشػػيداء السػػمداء( :ب ػ بي أنػػتـ وأمػػي طبػػتـ وطابػػت
األرض التػػي فييػػا دفنػػتـ) ..سػؤالنا :كيػؼ يفػػدييـ اإلمػػاـ (ع) ب بيػػو ،ومػػف المممػػوـ أف أبػػاه اإلمػػاـ البػػا ر (ع) وىػػو بنػػي عػػف
التمريؼ مف حيث المقاـ ،واألدنى ال ُيفدى باألعمى؟..
أوال ي ػراد بيػػذه العبػػارة المعنػػى الرنػػاوي ،ا المعنػػى الحقيقػػي ..وىػػي تعبيػػر عػػف اػػدة المحبػػم والػػواء ،رمػػا رػػاف الرسػػوؿ الرػػرـ
(ص) يخاطب الزىراء (ع) بقولول (فداىا أبوىا).

انيال لد يراد أيضا مف ىذه العبارة تعليـ ا خريف ،فيروف المعنى حقيقيا بالنسبم إلييـ ..ومف منا ا يفػدي المعصػوـ (ع) بأبويػو،

وىـ الذيف بيمنيـ رزؽ الورل ،وبوجودىـ بتت الرض والسماء!.
* التبرؾ بآثار أولياء اهلل تمالى
ما مدى صحة وانسجاـ زيارة بر النبي وآلو (ع) والتبرؾ بآثارىـ ما التوحيد؟..

إف حقيقم التوحيد ىيل ااعتقاد بأنو ا مؤ ر حقيقم في الوجود سول ا﵀ تعالى ،ومػا يسػتلزمو مػف عػدـ طاعػم وتقػديس مػف سػواه
إا بإذنو ..وبيػذه الجملػم المػوجزة تنحػؿ رػؿ اػبيات تػوىـ الاػرؾ ،فرمػا أنػو ا اػؾ فػي أف طاعػم الرسػوؿ طاعػم ﵀ تعػالى لنػو
بأمر منو ،فرذلؾ إف ترريـ أي ايء منتسب ﵀ تعالى إذا راف بأمره ،ىو ترريـ للمولى جؿ ذرره.

رمػػا نالحظػػو فػػي لمػػيص يوسػػؼ (ع) الػػذي ألق ػي علػػى وجػػو أبيػػو فارتػػد بصػػيرا ،وتػػابوت موسػػى (ع) الػػذي رػػاف فيػػو سػػرينم مػػف

الرب ،والقبضم مػف أ ػر الرسػوؿ الػذي أخػذىا السػامري ،ووادي سػيناء الػذي وصػفو القػرآف بالتقػديس ،والحجػر السػود الػذي يل مػو
رؿ المسلميف ،والير ذلؾ مف المور الماديم التي ارتسبت لداسم انتسابيا إلى المولى تعالى.

وعليػػو ،فػػإف زيػػارة الرسػػوؿ أو الػػولي إذا رػػاف بعنوانػػو عبػػدا ﵀ تعػػالى حقػػا ،فتلػػؾ الزيػػارة ترػريـ لعنصػػر العبوديػػم المتم لػػم فػػي ذلػػؾ
النبػػي أو الػػولي؛ وتػػاريف الصػػحابم يعػػج بصػػور ترػريـ أ ػػار الرسػػوؿ ،رمػػاء وضػػوءه واليػره ممػػا جم ػ فػػي رتػػاب (تبػػرؾ الصػػحابم)
للمحقؽ الحمدي.

ومػػف الواضػػب أف مػػا يقػػاؿ عػػف الرسػػوؿ (ص) يقػػاؿ فػػي رػػؿ مػػف أمػػر النبػػي بمػػودتيـ وتر ػريميـ ،وىػػـ ا ؿ ،الػػذيف ُجعل ػوا أج ػ ار

للرسالم ..ومعنى ذلؾل أف رؿ ترريـ ليـ ،إنما ىو في سبيؿ بسط الرسالم وترريـ حملتيا (صلوات ا﵀ علييـ أجمعيف).
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ومف الواضػب أخيػرال أنػو ا ينبلػي أف يحمػؿ التصػرفات الخاطوػم لتبػاع المبػدأ ،علػى أصػؿ ذلػؾ المبػدأ ،رمػا ا يحمػؿ تصػرفات
الخاطوم للمسلميف على اإلسالـ ،وىي ر يرة لديما وحدي ا رما ا يخفى.
* حوؿ صاحب األمر (ع)
 -1كيؼ نميش حضور صاحب المصر والزماف (عه)؟..
 -2ما ىو مو ا الممصوـ (ع) مف عالـ الخمؽ والتكويف؟..
 -3ما ممنى صاحب المصر والزماف؟..

 -1إف مسػػألم معاياػػم وجػػود اإلمػػاـ (ع) يتولػػؼ علػػى المسػػانخم م ػ ذلػػؾ الوج ػود الا ػريؼ ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ العمػػؿ بحػػذافير

الاريعم ،لينظر اإلماـ إلى ذلؾ القلب فيلينو ،مصدالا للدعاء (الليـ ليف للوبنا لولي أمرؾ) ..ومػف المعلػوـ أف اإلحسػاس بوجػوده
(ع) في زماف الليبم أارؼ بر ير مف زماف الحضور ،لنو إيماف بالليب ،وىو يم ؿ لمم البلوغ الفرري والعملي.

 -2ا اؾ أف الوجود مخلوؽ للرض العبادة ،والمحقؽ الرمؿ ليذا اللرض ،بو لواـ الوجود ومف بعده الم ؿ فالم ؿ.
 -3رلمػم صػاحب العصػر والزمػاف (ع) تفيػد أنػو مسػؤوؿ ومعنػي بالزمػاف وأىلػو ،فرأنػو صػار صػاحبا لػذلؾ الزمػاف وأىلػو ،رنايػم
عف المباللم في العنايم والرعايم.
* عبلمة الظيور
توجد عبلمات لظيور الميدي (عه) ..فيؿ ىي مطمقة ،أـ مممقة؟..
إف مف أىـ عالمات الظيور ىػول امػتالء الرض ظلمػا وجػورا ،رمػا ناػاىده ىػذه اليػاـ ..واننػي أعتقػد أننػا علػى ماػارؼ عصػر
الظيػػور ،ومػػف ىنػػا لػػزـ علينػػا ااسػػتعداد النفسػػي والسػػلوري ليػػذه المرحلػػم العصػػيبم ،فاإلمػػاـ (ع) يحتػػاج إلػػى أنصػػار بمسػػتول

المسؤوليم ،لبؿ أف يحتاج إلى مف يبدي الاواؽ الخاليم! ..وعلػيرـ باإلر ػار مػف دعػاء الفػرج (الليػـ رػف لوليػؾ )...ودعػاء زمػاف
الليبم (الليـ عرفني نفسؾ )...والصلوات الربيػرة (الليػـ صػؿ علػى محمػد وآؿ محمػد سػيد المرسػليف )...ودعػاء العيػد (الليػـ رب

النػػور العظػػيـ )..وزيػػارة آؿ يػػس (سػػالـ علػػى آؿ يػػس ) ...فػػإف فػػي ذلػػؾ فػػرجرـ -وخاصػػم يػػوـ الجمعػػم وعص ػره -وىػػذا مػػف ألػػؿ

سمات المنتظريف.

مدعي السفارة!
* حكـ ّ

يدعي ب نو مف سفراء اإلماـ الميدي (عه)؟ ..وما حكـ مماشرتيـ؟..
ما حكـ مف ّ
ىؤاء ضالوف مضلوف ،وا يحسف معاارتيـ إا إذا راف سببا ليدايتيـ إف أمرػف ذلػؾ ،وينبلػي تحػذير ا خػريف مػنيـ بػذرر زيػؼ
دعواىـ ..فإف ىػذا فػي زمػاف الليبػم مػف موجبػات سػخط اإلمػاـ الميػدي (ع) ،ومػف المجػرب طػوؿ التػأريف أنيػـ يصػابوف بػالخزي
والذؿ في الحياة الدنيا ،لبؿ ا خرة ..فيذا باب خطير-لو فتب على مصراعيو -لزـ منو إدخاؿ رػؿ اػيء فػي الػديف ،بػدعول أنػو

أمػر صػادر منػو (ع) ،وخاصػػم أف اإلمػاـ بمقتضػى الليبػػم ا يمرنػو إظيػار خػالؼ أريػػو ..وعقػوؿ البسػطاء مػػف الخلػؽ تميػؿ إلػػى
بعض المور الير المتعارفم ،التي تصدر حتػى مػف بعػض الرفػرة-رمػا ىػو ماػاىد عنػد أىػؿ الرياضػات الباطلػم -وىرػذا يسػتلؿ

المستللوف حبيـ البريء إلماميـ (ع).

إف علماء الطاوفم العظاـ أم اؿل الصدوؽ والمفيد والطوسي واادربيلي  -ممف رانوا في مظػاف اللطػاؼ الخاصػم لإلمػاـ (ع) -
لـ يتجرؤوا حتى بتوىـ ىذا المر ،فريؼ ببعض النااوم الػذيف ا يتقنػوف مسػاوليـ الاػرعيم الوليػم ،ا اجتيػادا وا تقليػدا؟! ..إننػا
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نحتمؿ أمػو ار أخػرل وراء ىػذه الػدواعي ،فقػد أ بػت التػاريف أف ىنػاؾ جيػات ماػبوىم وراء الفػرؽ المنحرفػم ،إذ لػد بػدأت بانح ارفػات
محدودة ،لتنتيي إلى مذاىب ىدامم رالبابيم والبياويم.
* تفسير حالة البكاء الشديد
لدي مشكمة وىي أنني عندما أستما لمقراءة الحسينية أو المناجاة ،أبكػي وأضػه بصػوت عػاؿ ،وربمػا أزعػه اآلخػريف ،ولكنػي
ال أستطيا أف أتمالػؾ نفسػي ،إذ ليسػت لػي وسػيمة أظيػر بيػا خجمػي مػف رب المػالميف ،بيػر الصػراخ والبكػاء بصػوت عػاؿ..
أرجو التمميؽ عمى ىذه الحالة؟!..

ىنيوا لرـ بيذه الحالم؛ فإف البرػاء مػف خاػيم ا﵀ تعػالى ،والتػأ ر بمصػاوب أىػؿ البيػت (ع)؛ مػف أرلػى صػور العبوديػم ﵀ تعػالى،

والتأ ر بما جرل على أولياوو؛ ومقتضى حب ا﵀ تعالى ،ىو حب أولياوو والتعلؽ العاطفي بيـ.
ولرف رؿ ذلؾ بارط الرتماف لدر اإلمراف ،فإف البعض ممف لد يسيء الظف يحمؿ ىذه الحاات على الرياء ،وعلػى المػؤمف أف
يجتنػػب م ػوارد التيمػػم وسػػوء الظػػف .وأود التأريػػد علػػى مسػػالم مالحظػػم النيػػم ،والبحػػث عػػف جػػذور ىػػذه الحالػػمل ىػػؿ أنيػػا حالػػم

إلييم؟ ..أو ناتجم مف حاات الربت أو الذل النفسي؟..

وأخيرال توسلوا با﵀ تعالى-في حاات اانقطاع والبراء -أف يفتب لرـ أبواب التعرؼ عليو؛ فإنيا مف أفضؿ ساعات اإلجابم.

* فاهدة المقاء؟
سممنا مف بمض عمماهنا و رأنػا فػي الكتػب عمػا يػدور عػف رايػة اإلمػاـ الميػدي سػبلـ اهلل عميػو ومػا اسػتقر فػي أذىاننػا ىػو
صحة ذلؾ األمر ..فمو ادعى شخص ما ،رؤية اإلماـ (ع) ،فيؿ يحمؿ ذلؾ داللة عمى أنو وصؿ إلى كماؿ ما؟..

إف رؤيم اإلماـ (ع) أمر ممرف ،ولد ول خارجا طواؿ زماف الليبم ،وأمػا مػا ورد مػف ترػذيب المػدعي فإنػو نػاظر إلػى مػف يػدعي
السفارة ،فال مان مف رؤيتو ،وذلؾ لمف ااتد اولو إلػى اللقػاء رعلػي بػف ميزيػار ،أو لمػف ولػ فػي ورطػم اػديدة راػيعم البحػريف
ومسألم الرمانم.

وما أريد أف أؤرد عليو ىنا ،ىول أف نروف علػى مسػتول مػف التقػول ،يجعػؿ اإلمػاـ (ع) يرعانػا برعايتػول تسػديدا وتوفيقػا؛ واا فمػا
فاودة اللقاء لمف ا تقول لو؟! ..وىا ىو النبي (ص) طالما التقػى بمػف لػـ تنفعػو صػحبتو اػيوا! ..ومػا ضػرر ااحتجػاب لمػف ىػو

لريب إلى للبو الاريؼ؟! ..رزلنا ا﵀ وايارـ رؤيتو وألطافو في زماف الليبم!.
* آداب زيارة الممصوـ (ع)

بمػػاذا تنصػػحني مػػف اآلداب المرفانيػػة خػػبلؿ زيػػارة الممصػػوميف (ع) ،وكيػػؼ ينبغػػي أف يكػػوف سػػموكي أثنػػاء الزيػػارة واإل امػػة،
ألرجا مف الزيارة بتحوؿ روحي يمينني عمى عقبات الحياة؟..
إف مػف أىػػـ ا داب ىػػول استحضػار المػػزور خػػالؿ الزيػارة؛ فيػػـ أحيػػاء عنػػد ربيػـ يرزلػػوف ،يػػروف المقػاـ ويسػػمعوف السػػالـ ..ومػػف
مصاديؽ ذلؾ الرزؽ اإلليي ليـ ىيل العنايم بمف يزورىـ (ع) ،مف باب عنايم رؿ مزور بزاوره.

ومف الالزـ مراعاة حرمم المراف حتى في منزؿ اإللامم ،فإف البعض عندما يخرج مف الحػرـ ،يػرل نفسػو ورأنػو فػي حػؿ مػف رػؿ

ليد! ..فال بد مف مرالبم القوؿ والفعؿ ،وعدـ اانالاؿ بالباطيؿ لبؿ الزيارة وبعدىا فضال عف حينيا.

وأنصحرـ بتررار الزيارة القصيرة في اليوـ الواحد ،لوال تصاب بالملؿ ..فإف است قاؿ الزيارة يعتبر سػوء أدبػي بػاطني ،يحػرـ ال ازوػر
ر ي ار مف البررات ،وىو عالمم لعدـ النضج الباطني الذي يجعؿ العبد ا يرل ما وراء حجب عالـ المادة!..
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حاوؿ أف تلتنـ الزيارة الولى والخيرة للمعصوـ (ع) ،فإف فييمػا توجػو مضػاعؼ ..أمػا فػي الولػىل فلاػوؽ اللقػاء ولػو فػي أدنػى
درجاتو ..وأما ال انيمل فلحرلم الفػراؽ وخاصػم مػ توجػو اػيء مػف اللطػاؼ الخاصػم إلػى ذلػؾ ال ازوػر الػذي رفػ عػف نفسػو موانػ
اللطؼ ،سواء لبؿ الزيارة أو حينيا!.

* عصمة األنبياء (ع)
ما ولكـ في المصمة ،وكيؼ نتمامؿ ما اآليات الدالة عمى خبلؼ ذلؾ؟..

لد ألقينا محاضرة حوؿ الدلم العقليم للعصمم ،بإمرانرـ مراجعم المول (السلسػلم العقاوديػم المحاضػرة الرابعػم) ففييػا تفصػيؿ فػي
ىذا المجاؿ ..وملخص الفررةل إف النبػي إذا لػـ يرػف معصػوما ،فػال يػؤمف منػو الخطيوػم ،ومػف الخطايػا الرػذب فػي التبليػ واليػره،
وحينوػػذ ا يمرػػف أف يؤخػػذ بألوالػػو وأفعالػػو ،وىػػو نقػػض لللػػرض مػػف البع ػػم ..أضػػؼ إلػػى أف النبػػي الػػذي يػػذنب ،يرػػوف اػػأنو اػػأف
بالي البار ،فال تبقى ىناؾ لو لدسيم توجب االتداء.

ػوف ِإذ َّذىػب م َل ِ
الن ِ
آد ُـ َربَّوُ فَ َل َول﴾ ورقولول ﴿ َوَذا ُّ
اض ًػبا﴾ ومػا
صى َ
وأما ما ورد في القرآف مما ظاىره خالؼ العصمم ،م ؿل ﴿ َو َع َ
َ َ ُ
اابو مػف ا يػات ،فينبلػي تفسػيرىا مػ مالحظػم مػا ذرػر ..والعلمػاء لػد نالاػوا رػؿ ىػذه ا يػات ،وذىبػوا إلػى أنيػا دالػم علػى تػرؾ

الولػػى ،لف مخالفػػم م ػراد المػػولى ااسػػتحبابي أيضػػا تعػػد درجػػم مػػف درجػػات المعصػػيم والمخالفػػم ،مػػف بػػاب أف حسػػنات الب ػرار
سيوات للمقربيف.

ومف الطبيعي أف ُنػ َؤّوؿ رػؿ آيػم تخػالؼ أصػال ابتػا ،رقولػو تعػالىل ﴿ال َّػر ْح َم ُف َعلَػى اْل َع ْػر ِ
اسػتََول﴾ التػي ظاىرىػا التجسػيـ ،فبمػا
ش ْ
أف التجسيـ لو لوازـ مستحيلم على الباري تعالى ،فقد أ َّولنا (استول) بمعناه المراني إلى ما يرادؼ (ااستيالء) بمعنى الحرومم.
* الرعاية الخاصة
كيػػؼ يمكػػف لممحػػب أف يحػػوز عمػػى رضػػا إمػػاـ زمانػػو فػػي عصػػر الغيػػب؟ ..وىػػؿ يمكػػف أف يرعػػى الػػبمض برعايػػة خاصػػة بػػؿ
ظيوره الشريؼ؟..

ا يتـ ذلؾ إا بالتأسي بو ،مف خالؿ العمؿ بحذافير الاػريعم؛ فإنػو لػيس لإلمػاـ (ع) مػنيج اليػر منيػاج رب العػالميف ،فيػـ (ع)
رانوا أرلى الخلؽ في تحقيؽ العبوديم بالورع والتقػول؛ فمػف رضػي عنػو ا﵀ تعػالى رضػي عنػو اإلمػاـ (ع) ..وا ينبلػي أف يتولػؼ

المر على إبداء الاوؽ للقاء ،واستعجاؿ الدولم الرريمم ،وطلب الافاعم مف دوف عمؿ!..

وم ػػف المعل ػػوـ أف لإلم ػػاـ عناي ػػم خاص ػػم ب ػػبعض المػ ػواليف ،يرع ػػاىـ رم ػػا يرع ػػى الب اللاو ػػب ع ػػف عيال ػػو ،إذ ى ػػو رالا ػػمس وراء
السحاب ،رما عبر (ع) عف نفسو .ومف الواضب أف تذرره بالدعاء ،واختػزاف آاـ اليبتػو ومػا يجػرل علػى محبيػو مػف الػبالء؛ مػف
موجبات التفاتتو الرريمم ..وا اؾ أف مااررتو في مصاوب جده الاييد (ع) مف روافػد القػرب منػو ..ألػيس ىػو الػذي ينػدب جػده

اللريب صباحا ومساء ،ويبري عليو بدؿ الدموع دما؟!.
* الصور المنسوبة إلى األهمة!
ما رأيؾ بالصور المنتشرة ىذه األياـ ،والتي فييا ما ينسب لمممصوميف؟..

إف رسػػـ صػػور الومػػم (ع) بمػػا ا يسػػتلزـ ىترػػا ،أمػػر جػػاوز اػػرعا ،ورػػذا المػػر فػػي التناوي ػا علػػى أنيػػا صػػورة رمزيػػم ي ػراد منيػػا
اإلاػارة المجػردة ،مػػف دوف دعػول المطابقػم ..ولرػػف لػيعلـ أف ىػػذا ا يعرػس اػيوا مػػف الوالػ  ،ولػػذا مػا وجػو الرجحػػاف فػي الترريػػز
على ىذه الصور ،بدا مف رلماتيـ القيمم وحرميـ الباللم ،فإف رتابم حديث بلي عنيـ ،ادعى لرضاىـ مف رسػـ صػورة ليػـ ،لػد
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تروف رسمت على يد ممف ا يعتقد بيـ! ..المارلم أننا نميؿ إلى الحس أر ر مما نميؿ إلى التجريد ،ومػف ىنػا نحػاوؿ أف نػؤطر
ما الاب عف حواسنا داوما بأطر مف عالـ المادة ،فننزؿ الليب مف عالمو العلوي إلى عالـ سفلى ا يليؽ بو!.
* عدـ البكاء في المصيبة
حينمػػا أذىػػب إلػػى الحسػػينيات السػػتماع ع ػزاء سػػيد الشػػيداء (ع) ال أتػ ثر بالمصػػيبة ..فيػػؿ يكفػػي التبػػاكي؟ ..وىػػؿ يمػػد عػػدـ
البكاء مف عبلمات البمد عنيـ (ع) كما ذكر أحدىـ لي؟..

مػػف لػػاؿ لػػؾ بػأف الػػذي ا يبرػػي لػػيس مؤمنػػا بػػيؿ البيػػت (ع)؟! ..فػػإف بعػػض النػػاس يتػػأ روف ،ولرػػف مػػف دوف جريػػاف الػػدم  ..أا

يحتػػرؽ للبػػؾ لػػذرر مصػػاوبيـ (ع)؟ ..أا تنزجػػر مػػف أفعػػاؿ الػػذيف أولع ػوا الظلػػـ علػػييـ؟ ..فػػإذا رػػاف المػػر رػػذلؾ ،فيرفيػػؾ ىػػذا

المقدار مف التفاعؿ ..إذ مف ا يمرنو البراء ،فإف عليو بالتباري ..وا تلقف نفسؾ أنؾ بعيد عنيـ ،ما دمت لػد لطعػت المسػافات
لحضور مجالسيـ عف طوع وارادة.

ولرػػف رػػؿ ذلػػؾ باػػرط عػػدـ ارترػػاب المعصػػيم ،فقػػد ورد أنػػول (مػػا جفػػت الػػدموع إا لقسػػوة القلػػوب ،ومػػا لسػػت القلػػوب إا لر ػرة

الذنوب) .أرجو أف ا ترونوا مف ىذه الطاوفم ،وخاصم إذا رأيت أف الحالم مترررة في أر ػر مػف مجلػس ،ومػ أر ػر مػف خطيػب؛
فإف ىذا لد ينذر بايء الير مطلوب في أعماؽ وجودؾ!.
* ىؿ ىذا مف النفاؽ؟
أحس أحيانا ب ف ارتباطي بصػاحب المصػر والزمػاف (ع) فػي متػو ،وأدعػو لػو بتقريػب الفػرج وظيػوره ..ولكػف تنتػابني حػاالت
مػػف التراجػػا ،وتت ػزاحـ فػػي داخمػػي أفكػػار :ب ػ ني ال أريػػد أف يظيػػر اإلمػػاـ (ع) ،وأنػػي لسػػت مسػػتمدة ألف أكػػوف مػػف أنصػػاره
والمواليف لو ..فيؿ يمتبر دعاهي بتمجيؿ ظيوره نوع مف النفاؽ؟..

إف الدعاء لتعجيؿ الفرج إنما ىو في الساس لتفريج الرروب عف المم ،حتى لو راف على حساب الفػرد ..ومػ ذلػؾ ،فػإف الػذي
يدعو بالفرج ،عليو أف يييئ نفسو ليرػوف مػف أنصػاره وأعوانػو ،فػإف الػذارريف فػي زمػاف الليبػم ىػـ المقػدموف فػي زمػاف الظيػور..
ومف المعلوـ أنو ا معنى لالنتظار الصادؽ ،إا إذا راف المنتظر لد أعد عدتو استقباؿ مف ينتظره باوؽ وليفػم ..وخاصػم أننػا

أص ػػبحنا ف ػػي زم ػػاف لطعن ػػا الم ػػؿ بر ػػؿ لي ػػادة أرض ػػيم ،فل ػػـ يب ػػؽ الح ػػؿ إا عن ػػد المػ ػرتبط بالس ػػماء ،وى ػػو ال ػػذي با ػػر ب ػػو النبي ػػاء
والوصػػياء جميعػػا ..إذ أف توحيػػد سػػراف الرػرة الرضػػيم علػػى مبػػدأ التوحيػػد لػػيس بػػالمر اليػػيف ،فيػػو يحتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف القػػدرة

الباػريم والتسػػديدات الربانيػػم ،وىمػػا ا يجتمعػػاف إا فػػي مػػف اتفقػػت عليػػو المػػم بأنػػو ىػػو المنقػػذ ،والمخلػػص .وبػػارؾ ا﵀ فػػيرـ ليػػذا
اإلحساس ،وجعلرـ مف ال ابتيف عليو!.
* مجالس باسـ أىؿ البيت (ع)
استفسػػاري بخصػػوص المجػػالس التػػي تقيميػػا النسػػاء المؤمنػػات باسػػـ أـ البنػػيف وأبػػو الفضػػؿ المبػػاس وزيػػف المابػػديف عمػػييـ
أفضؿ السبلـ ..ىؿ ىي جاهزة شرعا؟ ..إذ أف مجموعة كبيرة ستمتمد عمى الجواب وستكوف بانتظاره!..

إذا رانػػت إلامػػم تلػػؾ المجػػالس لػػيس فييػػا مػػا يخػػالؼ الاػػرع ،بػػؿ رػػاف فػػي ذلػػؾ ترويجػػا للػػديف والتقػػول ،فػػأي مػػان مػػف إلامػػم ىػػذه
المجالس باسـ ىذه الذوات الطاىرة؟! .أليست المـ تقيـ مػؤتمرات ومجػالس لتخليػد ذرػر عظمػاء عػالـ المػادة؟ ..أفػال يحسػف ذلػؾ

تجاه مف سجلوا الخلود بسيرتيـ في عالـ المعنى؟..

ِ
َّ ِ
ػيف﴾ ..فػإف علػى
ومف المعلوـ أف لبوؿ العماؿ متولؼ على اإلخالص ،رما يستفاد مف لولػو تعػالىل ﴿إَِّن َمػا َيتَقَبَّػ ُؿ اللػوُ م َػف اْل ُمتَّق َ
أصحاب ىذه المجالس عدـ القيػاـ بػذلؾ ،بػدواعي الفخػر والريػاء ومنافسػم الليػر ،والحصػوؿ علػى الحطػاـ ،فضػال عػف رػوف ذلػؾ
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ااجتمػػاع مقدمػػم ارترػػاب بعػػض المنرػػر ،مػػف حيػػث الليبػػم والنميمػػم واػػيوع بعػػض العػػادات الفاسػػدة ..ورػػـ مػػف الحسػرة أف يػػأتي
العبد يوـ القيامم ،ويرل أف ما راف بنفسو سببا للقرب مف ا﵀ تعالى ،واذا بو صػار مػف دواعػي البعػد عنػو! ..ومػف ىنػا ليػؿل (إف

الحفاظ على العمؿ ،والحرص على موجبات القبوؿ ،أىـ مف العمؿ نفسو!).
* التوفيؽ في مواكب المزاء

كيػػؼ نطمػػهف لمنايػػة اإلمػػاـ الحجػػة (عػػه) لمواكبنػػا المزاهيػػة؟ ..ومػػا ىػػي الموامػػؿ التػػي ترفػػا مػػف الرصػػيد الروحػػي لمػػرادود
الحسيني؟ ..وما ىي أسباب الجفاؼ الروحي و مة البكاء لدى الممزيف اليوـ؟..
ا أدري بالضبط ما ىو نمط العزاء عندرـ ..ولرف الميـ أف نالحظ القواعد العامم في إلامم العزاء ،والمتم لم فػي الدرجػم الولػى

في اإلخالص في العمؿ ..إذ أف طبيعػم اإلنسػاف لاومػم علػى إالفػاؿ ىػذا الجانػب إذا رػاف العمػؿ عباديػا فػي أصػلو ،فيعػوؿ العبػد
علػػى لداسػػم العمػػؿ ،وييمػػؿ ىػػذه الحقيقػػم وى ػيل أف العمػػؿ ميمػػا بػػدا ا ػريفا ،إا أف النالػػد بصػػير ا يرتض ػي إا مػػا رػػاف خالصػػا

َّػؿ
﴿ربََّنػا تَقَب ْ
لوجيو الرريـ؛ فيذا إبراىيـ الخليؿ (ع) يبني أاػرؼ بنػاء علػى وجػو الرض ،ومػ ذلػؾ يطلػب مػف ربػو القبػوؿ لػاوالل َ
ِ
ِ
يـ﴾.
ِمَّنا إَِّن َؾ أ َ
َنت السَّمي ُ اْل َعل ُ
وا اؾ أف رضا صاحب المػر(ع) ىػو رضػا صػاحب الاػريعم جػؿ جاللػو ،فػال ا نينيػم فػي المقػاييس بينيمػا ..ومػف الواضػب أف

لوة التأ ير في رالـ الخطيب وال ار ي لسيد الايداء (ع) ،منحم ممنوحم مف الحؽ المتعاؿ..

وعليػػو ،فمػػف أراد م ػػؿ ىػػذا التوفيػػؽ العظػػيـ ،فعليػػو أف يييػػئ مقػػدمات ىػػذه النفحػػم التػػي ا بررػػم مػػف دونيػػا؛ ولػػد ورد فػػي حػػديث

لدسي عف الحؽ المتعاؿل (إنو ليس لبررتي نيايم!).
* جرح الحسيف (ع)

أنا داهما عند رب حموؿ شير محرـ أشػمر برببػة فػي البكػاء ،لمجػرد ذكػر اإلمػاـ الحسػيف (ع) ،بحيػث ال أسػتطيا أف أمسػؾ
نفسػي عػف البكػاء ..وىػذا األمػر ممػػا يػؤدي إلػى مضػايقة زوجػي وأىمػي ..فمػػاذا أفمػؿ ،إذ أف جػرح الحسػيف (ع) فػي مبػػي ال
يندمؿ أبدا؟!..

بػػارؾ ا﵀ فػػيرـ ،وفػػي ىػػذه الماػػاعر القدسػػيم ..ولرػػف لػػيرف ذلػػؾ فػػي السػػر ،لػػوال يسػػبب لرػػـ اإلح ػراج ،أو أذل ا خ ػريف حػػولرـ..

واعلمي أف ىذا الذي تعياينو مف النعـ النادرة التي تمنب لػبعض العبػاد ،ولػد ورد عػف النبػي (ص)ل (إف لقتػؿ الحسػيف حػ اررة فػي

للوب المؤمنيف ا تبرد أبدا) ..فرلما زادت ىذه الح اررة ،رانت تلؾ راافم عف عمؽ درجم اإليماف في للب صػاحب تلػؾ الحػ اررة،

بمقتضى ايادة النبي (ص).

واعلمي أيضا أف ىذه الحالم مما يمرف أف تزوؿ بالمعصػيم -ا سػمب ا﵀ -ومخالفػم مػنيج الحسػيف (ع) ،فػإف الحػاات الروحيػم

ا دواـ ليا إا بالحرص على إبقاء منااويال مف المرالبم المستمرة في رؿ الحواؿ والتقلبات.

وممػػا ا اػػؾ فيػػو أنػػو لػػو أمرػػنرـ حفػػظ ىػػذه الحالػػم إلػػى الممػػات ،فػػإنرـ سػػتنالوف اػػفاعم الحسػيف (ع) ،مػ م ارعػػاة مػػا ذررنػػاه مػػف

الاروط آنفا.
* كيؼ أكوف مميدا؟
عشت مدة طويمة أتمنى فييا أف أكوف مف أنصار الميدي (ع) ،وىا أنػا متميػؼ لنصػرتو ..لكػف ىنػاؾ إحسػاس ال أ ػدر عمػى
وصفو! ..ف نا داهـ القمؽ ،إذ أخاؼ أف ال أكوف أىبل لنصرتو! ..فما ىو السبيؿ ألكوف مميدا لدولتو الكريمة؟..
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أصؿ ىذه الحالم مػف الحػاات المقدسػم التػي تحمػد علييػا ،فيػذا المػر يحتػاج حقيقػم إلػى بلػوغ نفسػي ،وذلػؾ فػي عصػر ا يفرػر
فيو الر ير أر ر مف ايوة بطونيـ وفروجيـ ..وأمػا الػذي يعػيش ىػذا اليػاجس فإنػو يعػيش فػي جػو أرحػب مػف أجػواء المػادة ،وىػو

الػػذي جعلػػو يفرػػر فػػي حػػاؿ المػػم وحاضػػرىا ،ومػػف ػػـ فػػي مػػا يعياػػو اإلمػػاـ (ع) مػػف الربػػم وأذل ،نتيجػػم عػػدـ اإلذف لػػو مػػف ا﵀
تعالى إلظيار دولتو الرريمم.

إف السػػبيؿ الوحيػػد للوصػػوؿ إلػػى للبػػو الاػريؼ يتم ػػؿ فػػي العمػػؿ الػػداوب بمػػا يرضػػى ا﵀ تعػػالى فػػي رػػؿ المجػػاات ،فػإف اإلمػػاـ ا
يقبؿ إا مف راف مسػانخا معػو ،لنػو يم ػؿ لمػم التقػول علػى وجػو الرض ،فػال يليػؽ لنصػرتو إا مػف رػاف متحػدا معػو فػي أصػؿ
ىذه الصفم .ومف المناسب جدا أف يعيش رؿ مؤمف ىذا الياجس في عصر نرل فيو الر ير مف التقلبات ،المؤذنم بوجػود عصػر

جديد على وجو الرض!.
* رصيد الحب ألىؿ البيت (ع)
مت لنا في أحد محاضراتؾ السابقة( :ب ف حب آؿ البيت (ع) مف صور الدواء لقسوة القمب) ..ويممػـ اهلل تمػالى مػا ىػو حبػي
آلؿ البيت (ع) ،لكني ما زلت أشمر بقساوة مبي بمض األحياف ..وىؿ لمغربة أثر في تجسيد ساوة القمب؟..
لسوة القلب إذا لـ ترف اختياريم ،وراف العبد مؤديػا لرػؿ مػا عليػو للبػا ولالبػا ،فػال يخاػى عليػو فػي ىػذه الحالػم مػف ىػذه القسػاوة..

لف لسوة القلب إذا لـ ترػف عػف تقصػير ،فيػي امتحػاف لصػبر العبػد ،فػإف اإلدبػار خػالؼ المػزاج ،ومػف ىنػا يمرػف أف يرػوف ذلػؾ
مف موجبات رضا المولى ،عندما يرل عبده متألما مف اإلدبار الذي لـ يرف ىو سببا فيو.

وأما أ ػر اللربػم فػي لسػاوة القلػب ،فػال أرل عاللػم بينيمػا ،بػؿ اتفالػا يمرػف القػوؿ بػأف اانقطػاع عػف الىػؿ والعاػيرة والػوطف مػف
موجبات اانقطاع إلى ا﵀ تعالى ،ومف ىنا فقد ليؿ لديمال (اطلب العلـ في اللربم والعزوبم والفقر).

إف المر يحتاج إلى دراسم جوىريم للقابليات الفعليم ،ولما يمرف أف تطوروه مف لابلياترـ في المسػتقبؿ ،وخاصػم مػ مػا تملرونػو
مف رصيد الحب ؿ البيت (ع) الذي يعتبر محررػا مػف محررػات القػرب إلػى ا﵀ تعػالى ،ولرػف باػرط الترجمػم العمليػم لػذلؾ فػي
ساحم الحياة.
* ال أجد الشوؽ في الزيارة!
ينوي أىمي المسير لمرسوؿ األعظـ سبلـ اهلل عميػو ىػذا األسػبوع ،ولكننػي ال أجػد إف ممنػى االشػتياؽ متحقػؽ فػي مبػي ،ممػا
يحزنني أف أدخؿ عمى الرسوؿ (ص) دونما اشتياؽ ،أو عمى األ ؿ ولو مستوى بسيط مف التوجو الروحي! ..حتػى إننػي أفكػر
ب ف ال أدخؿ الحرـ المبارؾ أو أصمد لمبقيا ،حتى أجد في نفسي الشوؽ والتوجو ..إذ إنني كمما فكرت فػي لقػاهي ب ىػؿ البيػت
(ع) وأنا ىكذا ،أشمر بالخجؿ مف مقاميـ الشريؼ!..

وجػػود الاػػوؽ الفعلػػي لػػيس اػػرطا فػػي رجحػػاف الزيػػارة ،وىػػذه مػػف المػػور التػػي ينبلػػي أف يلتفػػت إلييػػا الم ارلػػب لنفسػػو وىػػول أف ا

يػربط عباداتػػو بتحقػؽ الاػػوؽ الفعلػي ،فػإف العبػادة بطبيعتيػػا منػافرة لمقتضػػى الطبػ الباػػرل اليػر الميػػذب ..فمػف الػػذي ا يسػػت قؿ
صػػالة الليػػؿ فػػي بداياتػػو ،إذ يقػػوـ متناعسػػا للصػػالة بػػيف يػػدي ا﵀ تعػػالى؟! ..ومػػف ىنػػا رػػاف صػػاحبيا ممػػف يبػػاىي بػػو ا﵀ تعػػالى
المالورم في بعض الحياف ،لما يعانيو العبد مف مجاىدة فيما لـ يلزمو مواه.

ورذلؾ المر في إتياف مااىدىـ الاريفم ،فإف الملػؿ الباػريم رليػا-إا مػف اػذ مػنيـ -متفقػوف علػى ترػريـ عظمػاويـ بػأبيى لػوف

مف ألواف الترريـ؛ فريؼ إذا راف ذلؾ العظيـ سيد الباريم جمعاء؟! ..وىذه الزيارة تصب لطعا في مصب مودة ذوي القربى.

أا تحتملوف أف يروف عدـ الاوؽ-وأنتـ في الوطف -مف م بطات الاػيطاف ليصػدرـ عػف السػبيؿ؟! ..ا ف صػمموا علػى الزيػارة،
وستجدوف ريؼ أف الرسوؿ (ص) يررـ زاوره ،ومف اإلرراـل الطلب مف ا﵀ تعالى في إحياء للب زاوره!.
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* النظر إلى عمي (ع) عبادة
مػػا الوجػػو فػػي كػػوف النظػػر إلػػى وجػػو اإلمػػاـ عمػػي (ع) عبػػادة؟ ..وكػػذلؾ كيػػؼ يكػػوف النظػػر إلػػى وجػػوه عبػػاد اهلل الصػػالحيف
والوالديف عبادة؟..

مػػف الواضػػب أف رػػؿ اػػيء انتسػػب إلػػى ا﵀ تعػػالى؛ فإنػػو يرتسػػب راػػحم مػػف راػػحات عػػالـ الليػػب ،ومػػف ىنػػا رػػاف التػػابوت فيػػو
السرينم مف الرب ،وراف لميص يوسؼ (ع) فيو خاصػيم الاػفاء ،ورػاف ل ػر حػافر جبرويػؿ أو لدابتػو ذلػؾ ال ػر اللريػب ..وىػذا

المر طبيعػي حتػى فػي عػالـ الطبيعػم ،فػإف المػاء القليػؿ يرتسػب الررّيػم إذا اتصػؿ بالمػاء الرػر ..إف وجػود المعصػوـ (ع) منػدؾ
في عوالـ القرب مف ا﵀ تعالى ،ومف ىنا رانت اؤونو مرتبطم بالبررم اإللييم.
فتبػػيف مػػف مجمػػوع مػػا ذرػػرل أف النظػػر إلػػى علػػي (ع) مػػذرر بػػا﵀ تعػػالى ،ومػػا داـ المػػر مػػذر ار ،فقػػد دخػػؿ فػػي حيػػز التػػودد مػػف

المولى ،الذي يعطي الجر على رؿ ما يؤوؿ إلى تعظػيـ سػاحم لدسػو ..ومػف ىػذا المنطلػؽ رػاف النظػر إلػى الوالػديف اػفقم وحبػا
ليما مف العبادة أيضا.
* تقييـ ىذا الشريط
لقد مت بمراسمتكـ مف بؿ ،وطمبت مػنكـ التوضػيح فػي بمػض المسػاهؿ ،و ػد مػتـ بػالرد عمػي جػزاكـ اهلل تمػالى خيػرا ،و مػتـ
لي( :إف ىذه المساهؿ ال يجب أف تؤخذ بالماطفة) ..وأنا اآلف إف شػاء اهلل سػ حاوؿ أف أتخمػص مػف عػاطفتي ،وأسػتما إلػيكـ
بكؿ عقؿ واع ومتفتح ،ليس لشػيء إال لممرفػة الحػؽ ،وال شػيء سػوى الحػؽ ..ومػف ىػذا المنطمػؽ أريػد مػنكـ الػرد عمػى ىػذا
الشريط وتوضيح ما فيو؟..

نارررـ على متابعترـ لما يرتبط بأمر العقيدة التي ىي فوؽ الفقو واليره ،والذي يسأؿ عنو اإلنساف في لبره لبؿ رؿ ايء..
استمعت مقدا ار مف ىذا الاريط الذي لـ يرف الريبا علي ،ولد رأيتو سابقا ،واإلاراليم في ذلؾل

أوال إنو يأخذ مقاط مف ألواؿ بعض اليػر المعػروفيف بالتخصػص والتحقيػؽ ،فػإف ىػؤاء ر يػروف فػي رػؿ اتجػاه فرػري ومػذىبي،
ومف الواضب أف ما ينقلونو ا يعبر عف رأي المرجعيم الفرريم لدل اإلماميػم ،فػإف نمػط أم ػاؿ الاػييد الصػدر والمطيػري واػرؼ

الديف ،واليره يختلؼ عف ىذا النمط ،ومف الممرف معرفم ذلؾ مف خالؿ التراث العقاودي في مرتبم المول .

انيػػال إن ػو ا بػػد مػػف عػػدـ الخلػػط بػػيف أصػػؿ مسػػألم اإلمامػػم ،وبػػيف القػػوؿ بػػبعض المناصػػب والتػػي لػػد ترػػوف الريبػػم لػػدل العقػػوؿ
لإلمػػاـ ،فػػإف المنصػػب اػػيء ،وفضػػاوؿ المنتسػػب إلػػى ذلػػؾ المنصػػب اػػيء آخػػر ..والػػالزـ ىػػو البحػػث وااعتقػػاد بأصػػؿ وجػػود
ضرورة مف يم ؿ النبي لوا وفعال في المم ،وا ييـ بعد ذلؾ أمػور الر ارمػات واليػر ذلػؾ بالنسػبم إلػى أصػؿ الفرػرة ،واف رػاف لنػا
حديث حوؿ أف الررامم تفضؿ إليي محض يجريو على يد مف يحب لحرمم يراىا ،وإلظيار فضؿ مف جرت على يده الررامم.

ال ػال متػى رػاف منطػػؽ الاػعر ومػديب أصػػحاب القصػاود ،ممػا يعػػوؿ عليػو فػي إرسػػاء دعػاوـ فرػرة ميمػػم ،رفرػرة اإلمامػم؟! ..فػػإف

عالـ الاعر يحوـ حوؿ الخياؿ والتصوير الفني ،وىذا أمر متعارؼ في قافات رؿ الاعوب.
رابعػػال إف طبيعػػم العالػػؿ أف ا يسػػتنرر الفر ػرة لمجػػرد ااسػػتلراب ،فػػإف الل اروػػب تتحػػوؿ إلػػى أمػػور طبيعيػػم لػػدل إلامػػم البرىػػاف.
وطبيعم المجادليف لاومم على التيويؿ ،وا ارة عواطؼ العواـ .ولوا ذرر القرآف الرريـ لبعض اللراوب ،لما صدؽ عالػؿ م ػؿ تلػؾ

المور ،وذلؾ مف لبيؿل حمؿ مريـ العذراء (ع) ،ونوـ أىؿ الريؼ ،واماتػم عزيػر موػم عػاـ ،واحضػار عػرش بلقػيس فػي ألػؿ مػف
طرفم عيف ،وتحويؿ النار إلى برد وسالـ ،والخاصيم اإلعجازيم ل ر الرسوؿ وىو جبراويؿ ،واليػر ذلػؾ ممػا يػدؿ علػى أف يػد ا﵀

مبسوطم في عالـ الترويف ،حيث يتصرؼ ريفما ااء وحي ما ااء.
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خامسال إننا ا ننرر وجود خطيف انحرافتيف عريقيف في حياة المم ،وىمال خط اللالة ،والقالة ..أي الػذيف أفرطػوا فػي حػب علػي
(ع) ،ونسػػبوا إليػػو بعػػض صػػفات الربوبيػػم ،والػػذيف ولف ػوا مولػػؼ العػػداء إلػػى حػػد ااالتيػػاؿ رػػالخوارج ..ومػػف المعلػػوـ أف الطػػاوفتيف
رلييما في النار ،ولػد تبػ أر علػي (ع) مػف الطػاوفتيف فػي حياتػو ..فػال ينبلػي ليػاس خػط النمرلػم الوسػطى ،علػى خػط اللػالة الػذيف

أساؤوا إلى خط اإلمامم ،عندما استلؿ العداء ااستفادة مف بعض المور وخلطوا الوراؽ بعضيا ببعض.
* االستماع لممقتؿ في بير و تو!
ما ىو رأيكـ في االستماع و ارءة مقتؿ سيد الشيداء-صموات اهلل عميػو -فػي بيػر يػوـ الماشػر مػف المحػرـ عممػا ب نػو فػي
حاؿ االستماع د يسبب بمض اإلحراج لبمض اإلخوة؟..

ا ضير مف التررار في الدعاء ،بعدـ لصد النسبم إلى المعصوـ ،لوضوح أف العدد المرػرر ا بػد وأف يرػوف متناسػبا مػ مػا ورد
في النص ،فال يجوز نسبم التررار م عدـ الورود .ورذلؾ مػا تعػارؼ فػي عػالـ الػدعاء بػدعاء التوسػؿ ليلػم الربعػاء ،فإنػو أيضػا
لـ يرد نص بيذا الخصوص؛ فال بد مف عدـ لصد الورود فػي تلػؾ الليلػم ،أمػا مجػرد االتػزاـ العملػي مػف دوف لصػد التاػري فػال

يمرف الجزـ باإلاراؿ فيو.
وأمػػا بالنس ػػبم إل ػػى اس ػػتماع الع ػزاء م ػػف دوف أف ير ػػوف اإلنس ػػاف متييوػػا ل ػػذلؾ ،ف ػػإنني أح ػػب التأريػػد ف ػػي ى ػػذه المناسػػبمل إف ترػ ػرار

ااستماع للرلمات التي فييا إ ارة عاطفيم لويم -رالرلمات التػي تتنػاوؿ جزويػات المقتػؿ وخاصػم فػي يػوـ الوالعػم -ممػا يمرػف أف
يسػػبب اػػيوا مػػف لسػػوة القلػػب ،لف السػػم عنػػدما يػػألؼ معنػػى مػػف المعػػاني باػػرؿ رتيػػب ،فإنػػو مػػف الممرػػف أف يفقػػد تػػأ يره علػػى

السػػام  ..والمالحػػظ -مػ ااسػػؼ -أف الػػبعض يفػػتب اػريطا عزاويػػا فػػي السػػيارة واليػػر ذلػػؾ ،والحػػاؿ أنػػو ا يرػػاد يصػػلي إلػػى مػػا
يقػػاؿ فضػػال عػػف التػػأ ر بػػذلؾ! ..وممػػا نحػػب أف نؤرػػد عليػػو أيضػػا-مػػا دمنػػا فػػي ىػػذا السػػياؽ-إف بعػػض الرواديػػد يسػػتعمؿ ألفاظػػا
ماجيم متناسبم م المقتؿ المفج  ،ولرف بلحف ا يليؽ بذلؾ المضموف؛ وفي ذلؾ تفري للعػزاء مػف طابعػو المأسػاوي ،وىػذا ممػا

ا يرضى بو أولياء الحؽ لطعا.
والمػػر بعينػػو يقػػاؿ فػػي الػػتالوة الرريمػػم يػػات ا﵀ تعػػالى ،فإننػػا مػػأموروف بااسػػتماع واإلنصػػات لآليػػات ،رحػػد أدنػػى مػػف تػػولير
َّ
ػوف﴾ ال ػواردة فػػي ا يػػم الرريمػػم ،ىػػو إمرانيػػم نػػزوؿ السػػخط
ا يػػات الرريمػػم ..ومػػف الواضػػب أف المعنػػى المقابػػؿ ل ػ ﴿ لَ َعل ُرػ ْػـ تُْر َح ُمػ َ
اإلليػػي ،إذا رػػاف العبػػد ِ
معرضػػا عػػف تػػولير الػػتالوة يػػات ا﵀ تعػػالى ،وىػػو مػػا ناػػاىده-م ػ السػػؼ -حتػػى عنػػد الخ ػواص مػػف

المؤمنيف!.
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* الوسط المشبوه
كيؼ تتـ السيطرة عمى خطرات النفس الشيطانية إذا كنت في موضا ابتبلء ،كمػا لػو كنػت أعمػؿ فػي المستشػفى بمػا يجممنػي
في احتكاؾ داهـ ما الممرضات؟!..

مف الطبيعي أف يروف لرؿ عمػؿ ضػريبم ،وا﵀ تعػالى يريػد للمػؤمف أف يرػوف مرالبػا فػي رػؿ الظػروؼ والحػواؿ ،فػالخطوة الولػى

لمف في م ؿ عملػؾل ىػو ااتصػاؿ بػالجنس المخػالؼ بمقػدار الضػرورة ،وبالطريقػم التػي يريػدىا الاػارع ..فػال ينبلػيل المػزاح ،وا

الخلػػوة ،وا ااسترسػػاؿ بػػالرالـ ،وا النظػػر م ػ متابعػػم وحػػرص؛ حتػػى ا تسػػت ار بعػػدىا الاػػيوة .الميػػـ تصػػور أخػػي العزيػػز أنػػؾ
تعػػيش فػػي وسػػط موبػػوء ،فمػػاذا رنػػت تعمػػؿ؟! ..واعلػػـ أف المػػر رمػػا ذرػػر القػػرآف الر ػريـل ﴿اَ تَتَّبِع ػوْا ُخطُػػو ِ
ات َّ
الاػ ْػيطَ ِ
اف﴾ ف ػإف
ُ
َ
النيايات القاتلم تبدأ بأمر بسيط ،ـ يست مرىا الايطاف ،ولديما لالوال نظرة ،فابتسامو ،فسالـ ،فرالـ ،فموعد ،فلقاء!.
* الفشؿ في الحب
متـ( :إف التمرؼ عمى المػوارد المتمػددة مػف الجػنس المخػالؼ ،يجمػؿ اإلنسػاف يمػيش حالػة التػردد والتذبػذب) أريػد أف أ ػوؿ:
أني أحببت عبر اإلنترنت ،أحببت بصدؽ ،وكنت في طريػؽ الػزواج ..لكػف لمػؿ جوابػا مثػؿ ىػذا الجػواب ،جمػؿ عاهمتيػا تػرفض
ىذا الزواج!..

أبدؿ ا﵀ تعالى حزنؾ سرو ار! ..واعلـ أنو ا ينبلي أف يحزف القلب ،بفقد ما ا يعلـ اإلنساف أف فقده ار لػو .إف مػا ترلمػت عنػو
ىي أمور عامم استفدناىا مف خالؿ التجارب التي ارتسبناىا مف عارات موارد الزواج والطالؽ ،وما ذررنػاه مػف المفاسػد ىػو مػا

نػراه حقػػا مػػف خػػالؿ المحاد ػم مػ النسػػاء ،فػإف علمػػاء الاػرع والػػنفس يؤرػػدوف أف التّمػػاس مػ العنصػػر النسػػاوي ،يعػػرض اإلنسػػاف
للتعلؽ القلبي ،م عدـ وجود ضمانات لتحقؽ المر ،فتروف الصدمم النفسيم للطرفيف ،ومػا سػيؤوؿ إليػو مػف اانتراسػات النفسػيم
المؤلمم.

وألوؿ أخيرال بما أنرـ ا تعلموف ما وراء الليب وأف المصلحم القطعيم في أي اتجاه ،فال داعػي للقلػؽ بػؿ ابحػث فػي اتجػاه جديػد

إلرماؿ نصؼ دينؾ ،وفؽ الضوابط الارعيم التي تحقؽ الرفؤيم بيف الزوجيف ..ومف المعلػوـ أف التفريػر فيمػا لػـ يقػدر ا﵀ تعػالى
فيو رزلا ،لد ا يزيد العبد إا عناء وضيقا!.
* كيؼ أنقذ ىذه المسكينة؟
أريد ممرفة الحكـ في ىذه المسالة المؤلمة :أعرؼ بنتا كانػت فػي مرحمػة الطفولػة متدينػة وبريهػة ،أمػا اآلف فػي سػف الشػباب
د لمب شيطاف في عقميا ،فظيرت ما شاب أجنبػي ،وصػار بيػنيـ تبػادؿ عػاطفي مػف مسػؾ اليػديف و ....فمػا حكػـ أعماليػا
الصالحة السابقة؟ ..وماذا عمييا اآلف؟!..
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إف العماؿ الصالحم السابقم ا تبطؿ بأخطاويا الفعليمٍ ،
فلرؿ ملفو الخاص ..ولرف مف المؤسػؼ أف تنتيػي ىػذه البنػت إلػى ىػذه
النيايم! ..ومف المعلوـ أف الايطاف ا يرتفي بيػذه المرحلػم ،بػؿ يحػاوؿ أف يزجيػا إلػى مػا ىػو أسػوأ مػف ىػذه المرحلػم ،لنيػا بعػد
فترة مف المحرمات الصليرة ،تفقد سيطرتيا على نفسيا ،أولـ تسمعي بأنو ما خلي أجنبياف إا وراف الايطاف ال يما!..

وينبلي االتفػات إلػى أف بعػض الفتيػات-لاػيوة عارضػم -يفقػدف فػرص الػزواج السػعيد ،فػي ضػمف عػش زوجػي دافػئ ،لف التػي

ارتبطت نفسيا بمف لػـ يتحقػؽ معػو الػزواج الاػرعي ،لػد ا تنسػجـ مػ الػزوج الاػرعي ،لبقػاء حنينيػا إلػى الحػراـ السػابؽ ،وخاصػم
أف للايطاف رالبم في تأجيج نار ىذا الحنيف ،الذي ا يزيد اإلنساف إا حسرة وندامم لفوت ما ا يدرؾ.

أضؼ إلى أف ا﵀ تعالى ىو الموفؽ والمعيف ،فما حاؿ عبد أورلو المولى إلى نفسو ،وأخرجو مػف داوػرة عنايتػو الخاصػم؟! ..وأمػا
م ػ توبتيػػا الفعليػػم-بمعنػػى الندامػػم ،والعػػزـ علػػى عػػدـ العػػود -فػػإف ا﵀ تعػػالى الفػػار لمػػا مضػػى ،وا ينبلػػي التفريػػر فػػي الماضػػي
السود ،لف الايطاف لد يدخؿ علييا مرة أخرل مف باب اليأس مف رحمم ا﵀ تعالى.
* الكبلـ ما الخطيبة
أنا شاب عمى وشؾ الخطوبة ،و د تحدثت ما أىؿ البنت ،وأعطػوني موافقػة بيػر أكيػدة ..وأود أف أتحػدث مميػا فػي اليػاتؼ،
وسنتحدث في أمور الزواج وكيفية التحضير لو ،فيؿ يجوز لي التحدث مميا؟..

أمػػا الحػػديث العػػاـ مػػف دوف إ ػػارة وخػػوؼ اانج ػرار إلػػى الح ػراـ ،فػػال مػػان منػػو ..ولرػػف ُيخػػاؼ علػػيرـ مػػف اانج ػرار إلػػى الحػػديث
العػػاطفي الم يػػر للاػػيوة ،إذ مػػف المعلػػوـ أف الرجػػؿ يحػػب أف يػػدخؿ إلػػى للػػب الفتػػاة فػػي ىػػذه المرحلػػم ،ليضػػمف اللقػػاء والوصػػؿ..
ومف ىنا يجد نفسو مضط ار لربطيا عاطفيا بو ،مف خالؿ الحاديث اللراميم والوعود المستقبليم ،وما اابو ذلؾ!..

فما داـ لـ يتـ العقد الاػرعي ،فػال بػد مػف المرالبػم التامػم لطبيعػم الحػديث الػذي يػدور بينرمػا ،وخاصػم مػ مػا ذرػرتـ مػف الموافقػم

الير الريدة ،وليذا أفضؿ اختصار ىذه المرحلم بعد التأرد مف جدول االتراف بيا.

واعلـ أخيرال إف ارترػاب الحػراـ فػي ىػذه المرحلػم ،لػد يفػوت علػيرـ الحػالؿ الػذي لػدر ا﵀ تعػالى لرػـ ،عقوبػم علػى تعػدي حػدوده،
ولطالما رأينا انتراس م ؿ ىذه المور بيف عايم أوضحاىا!.
* الحديث الشيوي
أنا خاطب مف دوف عقد ،ووافقت أـ الفتاة لمحديث مميػا ،ولكػف ال يخمػو األمػر مػف حػديث مثيػر لمشػيوة ..مػا الممػـ أننػي ال
أستطيا أف أفارؽ التحدث مميا ،ألني أحس بالراحة مميا ..ف رجو منكـ إفادتي ودعاؤكـ لي بالصبلح والتوفيؽ؟..

ا يجوز الحديث الم ير معيا ،لنيا في حرـ أيم امرأة أجنبيم ،فاصبر إف ا﵀ م الصػابريف ،واعلػـ أف المعصػيم لػد تسػلبؾ ىػذه

النعمم ،فإف القلوب بيػد ا﵀ تعػالى ،وا تبػدأ حياتػؾ بالمعصػيم ،فإنيػا بدايػم اليػر مباررػم ..حػاوؿ إلنػاع والػدييا بتعجيػؿ العقػد ولػو

لجػػؿ الحػػديث معيػػا ،والػػى أف يػػتـ المػػر حػػاوؿ االتصػػار علػػى الحػػديث اليػػر الاػػيوي للجمػ بػػيف المػػور ،واتػػؽ ا﵀ تعػػالى فػػي

الخلوة والجلوة ،فإنو ا تخفى عليو خاونم العيف وما تخفي الصدور.
* أشكو مف الوحدة!
أنػػا أشػػكو مػػف الوحػػدة بمػػدما مػػررت بتجربػػة صػػدا ة فاشػػمة ،واآلف ال أسػػتطيا الكػػبلـ مػػا أي أحػػد ،سػواء كػػاف فػػي البيػػت أو
خارجو ،وداهمة البكاء ،وال أستطيا األ كؿ ،وداهمة الخوؼ ،ف خػاؼ مػف وحػدتي التػي أعانييػا بمػد ارتكػاب المماصػي ،وأخشػى
أف يقتمني الندـ أخي ار!..
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ىذا الػذي نحػذر منػو داومػا ،وىػو منػ الصػدالات بػيف الجنسػيف ،فإنيػا عرضػم لالنفصػاؿ فػي أي ولػت ،وخاصػم أف الرجػؿ الػذي
يبحث عف صدالات رخيصم ،سرعاف ما يستبدؿ واحدة بأخرل ،حسب مزاجو ،فال نراد نجد ىػذه اليػاـ وفػاء فػي ىػذا المجػاؿ!..

ولػػد احظنػػا أف الػػبعض يرتفػػي بااسػػتمتاع الحػػدي ي ،ولػػو إلػػى فت ػرة معينػػم ،ػػـ يمػػؿ ليعيػػد الر ػرة م ػ أخػػرل ،ولطالمػػا يػػتـ الرػػذب
والمباللم في ىذا المجاؿ ،وما أيسر ذلؾ عبر ال ير ،حيث ا تو يؽ وا دليؿ!..

إف الصادؽ في طلب الفتاة ىو الذي يتقدـ ليا ضػمف القنػوات الماػروعم والعرفيػم ،بعػد ااطمونػاف بجػدول اإللػداـ ،ا مػف خػالؿ
الرلمات المعسولم المؤلتم بيف الطرفيف.

وا ف ىؿ تنفعرـ ىذه الريبم ،وىذا اإلضراب عف الطعاـ والاراب؟! ..حػاولي التمػرد علػى ىػذا الماضػي السػود ،لتفتحػي صػفحم
بيضاء بعوف ا﵀ تعالى ومدده ،فإنو يحب التوابيف ،ويحب المتطيريف ،وىو الذي يفتب البواب للمتقيف مف حيث ا يتحسبوف..

إف الاػػيطاف يريػػد مػػنرـ البقػػاء فػػي لبضػػتو ،وذلػػؾ بػػدعول أنػػؾ اللارلػػم ،فمػػا الفاوػػدة مػػف السػػباحم ا ف؟! ..أو ىػػؿ نسػػيت سػػفف
النجاة؟!.
* الحديث ما الجنس اآلخر
ال يخفى عميكـ ما يحدث حاليا بالمسػنجر مػف أحاديػث مطولػة ومتمػددة ،فمػا رأي الشػرع فػي التحػدث مػا الجػنس اآلخػر فػي
حدود شرعية :كالتحدث عف القضايا اإلسبلمية واألمور الدينية الحياتية مثبل ،بدوف تجاوز ىذه الخطوط؟..
ىذه المسالم مف المساوؿ التي ير ر السؤاؿ عنيا ،وملخص القوؿ فييا ىول

أوال ا بػػد م ػػف االتصػػار ف ػػي الح ػػديث م ػ الج ػػنس ا خ ػػر بالمقػػدار الواج ػػب إف رانػػت ىنال ػػؾ ض ػػرورة فػػي الب ػػيف ،لف أرض ػػيم
التج ػػاذب النفس ػػي مت ػػوفرة ف ػػي المق ػػاـ ،والمػ ػرأة سػ ػريعم اارتب ػػاط الع ػػاطفي بم ػػف يب ػػدل نحوى ػػا ما ػػاعر طيب ػػم ،مػػف خػػالؿ الرلم ػػات
المعسػػولم ،وخاصػػم إذا رانػػت تعػػيش ف ارالػػا عاطفيػػا ،نتيجػػم الماػػارؿ العاوليػػم ،أو تجػػارب الحػػب الفااػػلم ..ومػػف المعلػػوـ أنػػو ا

يتسػػنى ليمػػا فػػي ر يػػر مػػف الولػات حتػػى اللقػػاء العػػادي ،فضػػال عػػف التػزاوج ،فيقػ العػػذاب النفسػػي النػػاتج مػػف عػػدـ الوصػػوؿ لمػػا
يريده الطرفاف ..ولطالما احظنا أف الطرفيف يعيااف ىاجس الوصاؿ حتى بعد الزواج مف اللير ،مما يجعؿ الاػيطاف ا يقنعػاف

بالحالؿ المقدر ..ويا ترل ما ىي المصيبم لو اطل الطرؼ ا خر بيذه العلقم النفسيم السابقم؟!..

و انيال إف الايطاف بوسوستو يحبب التحادث م الطرؼ ا خػر بػدعول الحػديث المجػرد ،والحػاؿ أف المػر فػي الحػراـ ترارمػي..

بمعنػػى أف الػػنفس تتػػوؽ لمػػا ىػػو أرلػػى مػػف الحػػديث العلمػػي المجػػرد ،وخاصػػم عنػػد تحقػػؽ أرضػػيم اإلعجػػاب بػػالطرؼ ا خػػر ،مػػف
خالؿ فرره وأسلوب حدي و.
و ال ال الفتول صريحم بيذا النص فػي حرػـ المحاد ػمل (ا يجػوز مػ خػوؼ الولػوع فػي الحػراـ ،ولػو بػاانجرار إليػو) ..وحػاوؿ أف

تالحظ ليد (اانجرار) ،فإنو دليؽ لمف يريد مرالبم نفسو ،خوفا مف الضب ا﵀ تعالى!.
* ىؿ أستمر في المبل ة؟

أنا فتاة في الثامنة عشرة مف عمري و د تمرفت عمى شاب أكبػر منػي سػنا ،ونشػ ت بيننػا عبل ػة بريهػة ،ونمتقػي أحيانػا ،وىػو
شػػاب يػػدعوني لمخيػػر واليدايػػة ..فيػػؿ ىنػػاؾ إشػػكاؿ فػػي تحػػدثي ممػػو أو لقػػاهي ممػػو ،إذا لػػـ يكػػف بيننػػا مػػا يػػؤدي لمو ػػوع فػػي
الخط ؟..

إف ىذه ااتصاات في معرض اانزاؽ يوما ما ،وذلؾ لف الحديث المتواصؿ مػف موجبػات اارتيػاح بػيف الطػرفيف ،وىػو مقدمػم
لالرتبػاط العػاطفي ،وىػػو أمػر لػيس بااختيػػار ،وخاصػم مػ إعجػاب رػؿ واحػػد بػا خر ..واعلمػي أف الاػػيطاف بالمرصػاد ،فػػالمر
يبدأ رما ذررتـ بعاللم بريوم ،ولرف الايطاف يترؾ العاللم تتنامى إلى حد التعلؽ واالتجاء وعدـ تحمؿ فراؽ أحدىما لآلخر.
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وعليو ،فإنو إذا أمرف تحويؿ ىذه العاللم إلى ارتباط ارعي ،في أسرع ولت ممرف ،فيذا ىو المطلوب ،واا فينبلػي المبػادرة إلػى
لط ىذه الحررم ،فإف ا﵀ تعالى لد يعالب على ذلؾ بتفويت النصيب الحالؿ!.
* الزواج المستقبمي
إنػػي فتػػاة فػػي التاسػػمة عشػػر مػػف عمػػري ،فػػي السػػنة األ ولػػى مػػف الجاممػػة ،محافظػػة عمػػى تمػػاليـ دينػػي وحجػػابي ،صػػتي
وباختصار :إف شابا في نفػس عمػري يػدرس فػي جاممػة أخػرى ،ىػذا الشػاب ػد أطممنػي بمشػاعره نحػوي وبنيتػو فػي االرتبػاط
بي ..والمشكمة أننا كبلنا مقتنميف بالفكرة ،أننا ال زلنا في مقتبؿ الممر ،والمستقبؿ ال زاؿ يحتاج إلى الكثيػر مػف الممػؿ الجػاد،
والدراسة ال تزاؿ في بدايتيا ،واذا كنا ننوي إنشاء أسرة سميدة وزواج نػاجح ،فممينػا أف نسػمى حثيثػا لمحصػوؿ عمػى شػيادات
الػدي اآلف ،أو تػرؾ الموضػوع لسػنة أو سػنتيف ثػـ فتحػو
تكفؿ لنا أعماال لفتح بيت وأسرة .سؤالي ىو :ىؿ تنصػحني بإخبػار و ّ
مميما ،وحينيا نكوف عمى األ ؿ جاىزيف لمقد الخطوبة؟..

إذا لـ يمرف العقد في ىذه المرحلم-رما ذررتـ في الرسػالم -فػإني ا أحبػذ أي ارتبػاط عػاطفي ،أو تبػادؿ رػالـ حػوؿ الػزواج ،فػإف
ىذا ممػا يوجػب العلقػم النفسػيم باػرؿ إجبػاري ،وىػذا بػدوره يػؤدي إلػى تاػويش البػاؿ ،ولػد يجػررـ إلػى الحػراـ القػولي أو الفعلػي ا
سمب ا﵀ تعالى.

ونظ ػ ار لوجػػودرـ فػػي اللربػػم ،فإنػػؾ تػػألفيف أي اػػخص يبػػدي لرػػـ بعػػض العواطػػؼ ،وىػػذه عمليػػم ا اػػعوريم ،ا يػػؤ ر فػػي ذلػػؾ

اعتقادرـ بالحرمم أو القبب أو حرـ العقؿ أو ما اابو ذلؾ؛ وما أدراؾ ما سيروف لراررـ بعد التخرج؟ ..فيؿ ىناؾ ضػماف فػي أف

ا تجديف أحسف منو؟ ..أو ا يجد ىو أحسػف مػنرـ خػالؿ ىػذه الفتػرة؟ ..فػإف تقلبػات الحيػاة ر يػرة ،والنفػوس تتليػر مػف حػاؿ إلػى
حاؿ .وأخي ارل ما الضػماف أيضػا لموافقػم الىػؿ علػى ىػذا الػزواج-وخاصػم فػي الفتػرة المسػتقبليم -إذا ارتاػفوا اػيوا مػف اانحػراؼ
أو بوادره ،في ذلؾ الرجؿ الذي علقتـ عليو ا ماؿ مف ا ف؟.
* المزاح ما النساء
ما الواجػب عمػي عممػو حيػث أننػي أعمػؿ فػي مكػاف فيػو نسػاء كثيػر ،وأعتبػرىف مثػؿ أخػواتي ،وعػادة مػا يػدور بيننػا كػبلـ بػو
مزاح ،ومف الصمب تفادي ىذه الموا ؼ؟..

عليرـ بتحااي المزاح م الجػنس المخػالؼ ،لنػو مػدخؿ مػف مػداخؿ الاػيطاف ،وىػو مػف مقػدمات اانجػرار للتعلػؽ العػاطفي ومػا
يستتبعو مف ميؿ اللقاء م الطرؼ المقابؿ ،وم عدـ إمراف ذلؾ ،فقد يجررـ إلى الحراـ واارتواب النفسي ،رما ىو مجرب.
ولػػيعلـ أف المػزاح مقدمػػم لػػزواؿ الحجػػاب النفسػػي والسػػلوري بػػيف الطػرفيف ،فالنتيجػػم استسػػياؿ التعامػػؿ مػ الطػػرؼ ا خػػر ،بإللػػاء
القيود الارعيم والعرفيم في ىذا المجاؿ..

والحػػاؿ أف السياسػػم الاػػرعيم لاومػػم علػػى حفػػظ الحػػدود بػػيف الجنسػػيف ،حتػػى أف الػػبعض يػػرل ر ارىػػم الجلػػوس فػػي مرػػاف يحػػس
اإلنساف فيو بح اررة بدف المرأة التي جلست فػي ذلػؾ المرػاف؛ وا يػم القرآنيػم صػريحم فػي أنػو عنػدما نريػد أف نسػأؿ المػرأة اػيوا أو
متاعا ،فليرف ذلؾ مف وراء حجػاب .إف ااحتيػاط سػبيؿ النجػاة فػي رػؿ تعػامالت الفػرد مػ الوسػط الػذي يعػيش فيػو ،إذ أف خػالؽ

ىذه الترريبم اإلنسانيم أدرل بنقاط ضعفيا ولوتيا ،فمف أدرل بالمصنوع مف صانعو؟!..
* ما ىو رأيؾ في االختبلط؟

ىؿ يجوز اجتماع النساء ما الرجاؿ ،لمنا شة موضوع مميف؟ ..وىؿ لذلؾ ت ثير مف الناحية الروحية؟..
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نعـ نرجب داوما عدـ ااختالط م الجنس المخالؼ إا بمقدار الضرورة ،فإف ااجتماع مقدمػم لإلعجػاب البػاطني ،والػنفس تميػؿ
إلى اللقاء م مف تيواه ،مف منطلؽ اللريػزة وبػداعي الػال اػعور ..وىػذه الحقيقػم ا يمرػف إنرارىػا إا مػف مرػابر ،فػإف ا﵀ تعػالى
جع ػػؿ خاص ػػيم التج ػػاذب القي ػػري ب ػػيف الجنس ػػيف بم ػػا ى ػػـ جنس ػػاف ،فري ػػؼ إذا أض ػػيؼ إل ػػى ذل ػػؾ ا ػػيء م ػػف اإلعج ػػاب واارتي ػػاح

النفسي؟!..

إف الاػػيطاف ا يمرػػف أف ي ػأتي إلػػى أج ػواء الم ػؤمف أو المؤمن ػم ب ػػوب فاضػػب ،وانمػػا ي ػأتي متلبسػػا بلبػػاس يلػػري مػػف يريػػد إال ػواءه،
فلطالما رأينا بعض المخالفات باسـ ترويج الديف وتنميم ال قافم ،ولرف الياـ أ بتػت أف ذلػؾ لػـ يرػف فػي أحيػاف ر يػرة إا فخػا مػف

فخاخ إبليس! ..علينا أف ا ننسى ىذا الحديث المخيؼل (إف الساور على الير ىدل ،ا تزيده ر رة السير إا بعدا!).
* النظرة المغرية

تمرفت عمى رجؿ ممي في الممؿ وىو يممػؿ ممنػا ،عاممتػو كمػا تمامػؿ األخػت أخاىػا ،وىػو يمػاممني بالمثػؿ ،والحقيقػة أنػو ذو
أخػػبلؽ جميمػػة ،حػػاوؿ مسػػاعدتي مػػف الضػػيؽ الػػذي كنػػت أعانيػػو وال زلػػت أعانيػػو ..وبمػػرور األيػػاـ شػػمرت ب ػ ف ىنػػاؾ شػػيء
يجذبني إليو ،فمندما أنظر في عينيو ،أشمر بإحساس بريب لـ أشمر بو مف بؿ ،مما جممني أتفادى النظػر فػي عينيػو ،وأنػا
اآلف ال أعرؼ بماذا تسمى ىذه النظرة ،ىؿ ىو فر لمشيطاف؟!..

ػرة سػريعم التاػبث بمػف يبػدي ليػا اػيوا مػف
إننا طالما حذرنا مف ىذه العالبم ،فإف ىذه الحقيقػم ا ينررىػا إا مرػابر ،وىػي أف الم أ
النظرة الباسمم ،ويصرح ليػا باػيء مػف الحػديث المعسػوؿ ،بػؿ إف مجػرد اإلعجػاب البػاطني رػاؼ اناػداد ر ٍػؿ بػا خر ،وخاصػم
م عزوبم أحدىما ،وخاصم م الفراغ النفسي ،ومعايام بعض الماارؿ النفسيم أو ااجتماعيم.

والمفروض على المؤمف والمؤمنم-عند اإلحساس باارتياح -إنيػاء المػر ،بأحػد أمػريفل إمػا بمحاولػم الوصػؿ الاػرعي إف رانػت
المور مييأة مف جمي الجيات ،أو لط العاللم العاطفيم بارؿ صارـ ا مجاملػم فييػا .باإلضػافم إلػى تحسػيس الطػرؼ ا خػر

بيذا المر ،لوال يبني عليو ايوا مف الوىاـ ،فإف آ ار اإلحباط والصدمم النفسيم-وخاصم في مجاؿ المػور العاطفيػم -تعػد مػف
المور المدمرة ،سواء في أمر المعاش أو المعاد!.
* مشكمة مف يخالط اإلناث

أنا شاب جاممي ال يمكنني الػزواج فػي الو ػت الحػالي ،بسػبب الجاممػة وعػدـ وجػود الزوجػة الكػؼء ..لكننػي داهػـ النظػر إلػى
جنس األنثى ،وأنظر ليا بنظرة جنسية شػيوانية ،خصوصػا وأننػي طالػب فػي الجاممػة ،يخػالط المديػد مػف جػنس النسػاء ..مػا
ىو الحؿ في نظركـ ،وكيؼ يمكنني أف أتغمب عمى ذلؾ؟..

الحػػؿ ىػػو فػػي اجتنػػاب النظػػر إلػػى النسػػاء-ولػػو بليػػر اػػيوة -ف ػإف مػػف لػػدر علػػى الصػػعب لػػدر علػػى السػػيؿ ،والػػذي ا يمرنػػو
الػػتحرـ ف ػي العضػػالت المحررػػم للعػػيف ،ف ػإف أم ػره علػػى اػػفا حف ػرة مػػف النػػار! ..بػػؿ علػػيرـ اجتنػػاب الم ي ػرات المختلفػػم ولػػو علػػى
مستول التخيؿ واليػاجس ،فػإف الر يػر مػف أنػواع الحػراـ يبػدأ بم ػؿ ذلػؾ ،فترػوف رالبػذرة التػي تتنػامى ،لترػوف ال مػرة مػا ذرػرتـ مػف

تأجيج نار الايوة ،وىي التي تستلزـ الميؿ إلى الحراـ رما ىو معروؼ.
وعلػيرـ باجتنػاب مصػاحبم أىػؿ المنرػر ،فػإنيـ يسػيلوف لػؾ الخػوض فػػي ىػذا المجػاؿ ،بػؿ يخففػوف لػػؾ لػبب المعصػيم ،فػإف الجػػو

الجماعي مما يساعد ااسترساؿ في جو الخير والار معا.

واعلـ أف ريد بعض النسػاء عظػيـ ،فليػف مػف الحررػات مػا يسػلبف الرجػؿ عقلػو ،فيرػوف اػأنو حقيقػم رمػف اػرب المسػرر فيتحػرؾ
بال وعي والتفات! ..ومف ىنا حاوؿ البعض ممف ولػ فػي الفػف أف ي ّػدعي المسػحوريم رفعػا للترليػؼ ،والحػاؿ أف (سػلب ااختيػار
بااختيار ،ا ينافي ااختيار).
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يا حبذا لػو اسػتعجلت فػي تحصػيف نصػؼ دينػؾ ،فػإف الػزواج لػد يرػوف واجبػا اػرعا فػي ىػذا العصػر للػبعض ،الػذي يخاػى علػى
دينو ،في ظؿ ظروؼ اإلفساد التي تراد تروف مطبقم!.
* القمب الموزع
خطبت فتاة و منػا بػاإلجراءات مػف المقػد الشػرعي وبيػره مػا عػدا حفػؿ الزفػاؼ ،وىػي تمتمػؾ األخػبلؽ الحميػدة والػروح الماليػة
كثير ،أفيـ ذلػؾ مػف خػبلؿ حػديثيا ممػي ..والمشػكمة ىػي أننػي كنػت ومػا زلػت متممقػا بفتػاة
والنفس الر يقة ،وىي متممقة بي ا
أخرى ليا مف الجماؿ ما ليا ،ماذا أفمؿ ما ىذا القمب الموزع؟..

إف ما تارونو ا ف ىو ما رنا نحذر بو إخواننا داوما ،فلطالما للنا ورررنا إف إر ار النظر إلى الجنبيات-ولػو لػـ يرػف بريبػم فػي
ولتيا -يارؿ مخزونا ربي ار مف الصور المتعددة ،في لسـ الػذاررة مػف المػف الباػري ،الػذي يتعمػد حفػظ ىػذه الصػور بالػذات ..ػـ
إف أيم عمليم تعرؼ على فتاة المستقبؿ ،والتي يريػد اإلنسػاف أف يجعليػا اػريرم حياتػو حقيقػم ،سػوؼ تتبعيػا عمليػم مقارنػم ليريػم
باػػرؿ ا دخػػؿ لإلنسػػاف فيػػو ..وعنػػدما تت ػزاحـ ىػػذه الصػػور فػػي الػػذىف ،ف ػإف الزوجػػم سػػتبدو باىتػػم بعػػد مػػرور اليػػاـ الولػػى ،بمػػا
يسمى باير العسؿ ،حيث فوراف الحالم العاطفيم.

واف مػػف المؤسػػؼ حقػػا أف نػػرل ىػػذه اليػػاـ أف لسػػما ربي ػ ار مػػف ملفػػات الخػػالؼ الزوجػي ،إنمػػا ىػػي بػػيف الخػػاطبيف والعالػػديف لفت ػرة
لصيرة! ..والمالحظ أف ىذه الحالم متعارفم بر رة فػي الػذيف ا يتورعػوف عػف النظػر باػيوة وريبػم ..وا أدري ريػؼ ينفػؾ اإلنسػاف
عػػف النظػرة المريبػػم ،عنػػدما يػػرل جمػػاا باػريا ،مقترنػػا بػػبعض صػػور اإل ػػارة العاطفيػػم؟! ..أولػػيس ىػػذا المػػر ييػػد جػػبال ولػػو رػػاف

اامخا؟!.
* الحسرة مف فوات الزوج!
مشكمتي د تكوف متكررة وتقميدية وىي :لقد جممتني الصدفة بشاب منذ ثبلث سنوات ،أحببتو بصدؽ ،وخططنػا لمػزواج ،لكػف
أىمي رفضػوه ألنػو مػف بمػد بيػر بمػدنا ،فافتر نػا ..وىػو ػد تػزوج ،أمػا أنػا فحػالي بكػاء داهػـ ،ممػا أثػر عمػى صػحتي الجسػدية
والنفسية وأثر عمػى عبػادتي ،وال أسػتطيا تقبػؿ أي شػخص يتقػدـ لػي ،حاولػت بكػؿ السػبؿ أف أنسػاه وأبػدأ حيػاتي مػف جديػد،
لكني أفشؿ في كؿ مرة ،أجده أمامي في كؿ شيء ..ماذا أفمؿ?!..
ا أريػػد أف أضػػيؼ علػػى جػػرحرـ مزيػػدا مػػف الملػػب ،فيرف ػي مػػا أنػػتـ فيػػو! ..ولرن ػي ألػػوؿل رػػـ مػػف المعػػاني الواضػػحم ف ػي حياتنػػا

نضربيا عرض الجدار ،وىي التي لو تعقلناىا نلنا بيا راحم الدنيا وسعادتيا لبؿ ا خرة! ..رػـ للنػا أنػو ا ينبلػي للعالػؿ أف يػربط
أاللى جزء في وجوده بالمور المبيمم الير الواضحم بػؿ واليػر المضػمونم ..فػإف القلػب الػذي ىػو محػؿ لتجلػي اللطػاؼ اإللييػم
الخاصػػم ،ريػػؼ يرضػػى صػػاحبو أف يربطػػو بمػػف ا سػػبيؿ للوصػػوؿ إليػػو ،ولػػو تػػـ الوصػػوؿ إليػػو ػػـ بعػػد ذلػػؾ مػػاذا؟ ..ولػػد سػػوؿ

المعصوـ عف العاؽ ،فراف الجواب ياير إلى تلؾ القلوب التي خلت مف محبم ا﵀ تعالى ،فأذاليا ا﵀ تعالى محبم اليره.

وا ف ولد تمت الخيبم وأخذ الااب مجراه في الحياة ،سعيدا بحياتو الزوجيم ،فلماذا أنت تتجػرعيف اللصػص فػي مقابلػو؟! ..وىػؿ
جػػاء وح ػي منػػزؿ ب ػأف صػػالحرـ رػػاف ىػػو االت ػراف بػػذلؾ الرجػػؿ؟! ..ومػػا الػػذي تفيػػدرـ ىػػذه الحس ػرة الت ػي ا ترج ػ التػػاريف إلػػى

الوراء؟! ..بؿ إف ىذه الندامم توجب التيرؿ التدريجي لمجمؿ بنيترـ العصبيم النفسيم ،لتفقػديف أخيػ ار ألػؿ درجػات التػوازف ،وحينوػذ
ا تجديف الفرصم لاللتراف بأي رجؿ ولو راف دونرـ بمراحؿ!.
* ما ىو حكـ ىذا الحب؟
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لو أف فتاة أحبت شابا ،وىي داهمة التفكيػر فيػو ،مػا أنػو يصػمب عمييػا إخبػاره ،وحتػى لػو أخبرتػو فإنػو لػف يقبػؿ ،وسيصػفيا
ب نيػػا ميمػػة األدب ..مػػاذا تفمػػؿ لمػػتخمص مػػف ىػػذه الحال ػة؟! ..وىػػؿ تفكيرىػػا فيػػو يمتبػػر حرامػػا ،وىػػذا كثي ػ ار مػػا يحػػدث عنػػد
الفتيات؟!..

ىناؾ حديث مروي عف علي (ع) حوؿ العاؽ ،يصؼ تلؾ القلوب لاوالل (للوب خلت مف ذرر ا﵀ ،فأذاليا ا﵀ حب اليره)..

إنني أعتقػد أف ىػذا الميػؿ يم ػؿ حررػم سػفياويم ،إذ ريػؼ يقػدـ اإلنسػاف علػى ربػط فػؤاده بمػف ا يمرنػو الوصػوؿ إليػو ،بػؿ ا يزيػد
التقرب إليو إا نفو ار رما ذررت! ..إف اإلنساف العالؿ ا يقبؿ أف يجعؿ في أعز جزء مف وجوده-أا وىو القلػب -مػا ا يسػتحؽ
السرنى في ذلؾ الجزء المقدس ،الذي يعد حرمػا ﵀ تعػالى ،لوضػوح أف الجػوارح والفرػار تحػوـ حػوؿ القلػب بمػا فيػو مػف محبػوب
ومبلوض.

فنصيحتي لرؿ فتاة-عاللم إف لـ ترف مؤمنم -أف ا تحػاوؿ رسػر الحػدود التػي رسػميا الاػارع بػيف الجنسػيف ،فػإف الفتػاة وخاصػم
م الفراغ العاطفي-سواء مف جيم سوء معاملم الىؿ ليا ،أو فاليا في زواج سػابؽ -سػريعم التعلػؽ ولػو بحررػم سػرابيم ..ومػف

المعلوـ ىذه الياـ أف البعض يستذوؽ مجرد الصيد ،ـ إلقاء الفريسم جانبا ليروف طعمم لصياد آخر.

ولػػد دلػػت التجػػارب أف التحػػاـ الفتػػاة للحػػدود ،يعرضػػيا للخسػػارة أر ػػر مػػف الفتػػى ،وذلػػؾ لف الرجػػؿ أر ػػر حريػػم فػػي التحػػرؾ مػػف
المرأة ،وخاصم في مجاؿ التدارؾ والتعويض .فال بد مػف أف تضػاعؼ الن ػى جيػدىا فػي عػدـ الولػوع فػي اػباؾ المنحػرفيف-ومػا

أر رىـ -وخاصم في أجواء ااختالط وذوباف القيـ!.
* متزوجة ولكف مبي آلخر!

ىؿ مف الحراـ إف أكوف مخطوبة ومؤدية واجباتي بشكؿ كامػؿ ،ولكػف مبػي مػا إنسػاف آخػر ،وأفكػر بػو فقػط؟ ..وىػؿ األفضػؿ
أف أفسر المقد ،أـ أستمر وأحاوؿ الت مـ ما الوضا الجديد؟..

أبػػارؾ أوا الصػراحم فػػي رتابػػم ىػػذه الرسػػالم ،فػإف اإلنسػػاف يحػػاوؿ عػػادة أف يظيػػر بمظيػػر حسػػف أمػػاـ ا خػريف مػػف خػػالؿ إخفػاء
اليواجس الباطنيم ..ومف بررات الوسػاوؿ الحدي ػم لالتصػاؿ ،ىػي ىػذه الحالػم مػف حريػم بػث اليمػوـ والخلجانػات الباطنيػم ..ورنػا

نتمنى أف تروف ىذه الوسيلم-والتي تعد مف آيات ا﵀ تعػالى فػي عػالـ ا فػاؽ -وسػيلم لرػؿ خيػر ،بػدا مػف الػدخوؿ فػي المتاىػات
والباطيؿ!..

وأما بالنسبم إلى أمررـ ،فإنني ألوؿل إف على المؤمف والمؤمنم أف يروف والعيا في حياتو ،فما داـ لد اتخذ وجيػم فػي حياتػو ،فػال
ينبلػي أبػػدا أف يفرػػر فػػي السػػبؿ الخػػرل التػػي ا يمرػػف السػػير فييػػا أصػػال .فيػػؿ مػػف المنطػػؽ أف يفرػػر اإلنسػػاف فػػي اليػػر حاللػػو،
والحاؿ أف ا﵀ تعالى لد سخر لو الحالؿ ،الذي مف الممرف أف يتحوؿ إلى سرف لإلنساف؟!..
أعتقد أف ما يجرل عليرـ ا ف مف مصاديؽ اانالاؿ الفرري والتخيلي بما ا يرضي الرحمف ،ومػف المعلػوـ أف مخالفػم الاػريعم
ا تقتصر آ ارىا على الحياة الخرل ،بؿ ينعرس بعض ا ار على الحالم النفسيم للعبد في ىذه الحياة.

نعـ إذا رنت ا ترل مقومات ااستم ارريم م الزوج أو الخطيب ،فإف مقتضى الحرمم تقليب المر مف جديػد ،لف طريػؽ العػودة
سيروف االا فيما لو تمت عمليم الزواج ،وخاصم إذا وجد الواد في البيف.

توسلي إلى ا﵀ تعالى لتلييف الفؤاد للجيم التي يرتضيا الرحمف ،فإنو سيقلب القلب إذا ااء ،حيػث الفػالح فػي الػدنيا والسػعادة فػي
ا خرة.
* الصدا ة بيف الجنسيف
ما رأيكـ بالصدا ات المتمارفة ىذه األياـ بيف الشباب والشابات ..وىؿ تنظروف إلييا ببراءة ،أو بريبة وتيمة؟..
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إننا ا نعتقد بالصدالم بيف الجنسيف ،بؿ ىذه ىي المقدمػم لر يػر مػف الػبالء الػذي ولػ فيػو اػبابنا ،حيػث لػـ يعتقػدوا بيػذه المقولػم
على بداىتيا ..فإف توجو الرجػؿ إلػى المػرأة أو العرػس ،ا يرػوف إا لوجػود مػا ي يػر اإلعجػاب فػي مظيػر ،أو خلػؽ ،أو علػـ ،أو

لطافم في القوؿ ،أو راء في الماؿ ،وما اابو ذلؾ مف موارد ااستلطاؼ..

وأعتقد أنو مف بداىم القوؿ أيضا أف المعجب يريد داومػا الوصػؿ بمػف أعجػب بػو ،لف المػر ا يبقػى فػي داوػرة الم اليػات والم ػؿ

المجػػردة ،ومػػف ىنػػا تنقػػدح فػػي الػػنفس الرالبػػم الجامحػػم لاللتقػػاء ..ومػػف الواضػػب أف ىػػذا اإلحسػػاس ا يمرػػف ربتػػو ،فتظيػػر علػػى
فلتػػات اللسػػاف وراػػحات اللػػالـ ،وىػػذا بػػدوره مقدمػػم أخػػرل لتػػأجيج نػػار الاػػوؽ للوصػػاؿ ..ومػػف المعلػػوـ أف وصػػوؿ العاػػاؽ إلػػى
بعضيـ دونو عارات الحواجز الحديديم في ر ير مف الحياف ،ولو لـ يرف إا حاجز الارع لرفى!..

وىنػػاؾ ماػػرلم أخػػرل فػػي ىػػذا المجػػاؿ ا ينبلػػي ااسػػتيانم بيػػا ،وىػي أف الػػذيف يقعػػوف فػػي اللػراـ المحػػرـ يصػػابوف بمػػا يمرػػف أف
نسميو باإلدماف على الحراـ ،لوضوح أف فوؽ رؿ جميلم جميلم ،وفوؽ رػؿ وسػيـ وسػيـ ،ومػف ىنػا تر ػر الخيانػات فػي ىػذا العػالـ
عندما يرل مف ىو أفضؿ ممف يصادلو ،فترل يػدير ظيػره فػي ليلػم واحػدة ،بعػدما ذىبػت اللػذات وبقيػت التبعػات! ..ومػف الملفػت
فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػا رول عػػف النبػػي (ص)ل(إف ا﵀ يرػره الرجػػؿ ِ
طػػالؽ الػ َذ َّواؽ) ..فػػإذا رػػاف الػػذي يتػػزوج ويطلػػؽ بر ػرة مرروىػػا
الم ْ
عند ا﵀ تعالى ،ولد تـ ذلؾ بلطاء ارعي ،فريؼ بمف أر ر مف ذلؾ في ظؿ الحراـ البيف؟!.

* كنت في بفمة مف أمري!
كنت في بفمة مف أمري ،فكنت أتكمـ ما ما يسمى بالحبيب عف طريؽ المسػنجر ،فتجػرات بارتكػاب المماصػي ،ففممػت كػؿ مػا
ىو مشػيف مػف كػبلـ رذيػؿ ،فكنػت أتطػرؽ لمواضػيا الجػنس ،وأتػابا لقطػات أفػبلـ مشػينة ..وىػا أنػا أعػود لصػوابي مػف جديػد
تاركة كؿ ما ىو يدور في ذىني مف ماض ممو ،مستغفرة ربي ،تاهبة بقمب خاشا نادـ ..أتمنى أف ترشػدوني وتمػدوف لػي يػد
الموف أكثر ،ألنػي بػ مس الحاجػة لمطػاهكـ ونصػاهحكـ ،فػإني ال أتو ػا الخػذؿ مػنكـ ..أنتظػر ردكػـ بفػارغ الصػبر ،فػبل تتػ خروا
عمى أختكـ الضاهمة!..

مقاومػم الحػراـ أو مقاطعتػو ا تػتـ داومػا بعمليػم الػوعظ واإلراػاد-وخاصػم إذا رػاف مرتوبػا -حيػث أف المرتػوب أضػعؼ المػؤ رات

التبليليػػم ،لياسػػا إلػػى المواجيػػم (رؤيػػم) أو الماػػافيم (صػػوتا) وذلػػؾ لف القيػػاـ بػػالحراـ يمػػر بسلسػػلم مػػف المقػػدمات منيػػال عػػدـ
استقباح المنرر ،ومنيا تلليب لذة الحراـ على ألـ البعد عف ا﵀ تعالى ،ومنيا ضعؼ اإلرادة ،ومنيا الجو الجماعي اللالب..

ومػف المعلػوـ أف ىػػذا رلػو مػف أسػػباب سػلب اإلرادة ،والتػي عنػػدىا ا ينفػ نصػب جميػ الناصػحيف ،بمػا فػػييـ النبيػاء والمرسػػليف،
حيػػث أف الق ػرآف الر ػريـ جعػػؿ تػػأ ير اإلنػػذار مترتبػػا علػػى خاػػيم ا﵀ تعػػالى بالليػػب ،ومػػف ىػػذه السػػباب اإلجماليػػم يمرػػف معرفػػم
الحؿ ..وعليو ،فإننا نقترح-فيما نقترح -الخطوات التاليمل
 -1مؿء الفراغ الفرري مف خالؿ فيـ مول اإلنساف في الوجود ،وأنو راب ليروف خليفم ﵀ تعالى في أرضو ،والتفريػر فػي لػوازـ

ىػػذه الخالفػػم ..إا أف اإلنسػػاف يتػػدنى إلػػى مرحلػػم يرػػوف فػػي خػػط معػػارس للخالفػػم اإللييػػم ،فيرػػوف خليفػػم للاػػيطاف فػي الرض،
وداا في ترويج بضاعتو!.

 -2مػػؿء الفػراغ العػػاطفي مػػف خػػالؿ العمػػؿ علػػى توجيػػو بوصػػلم القلػػب إلػػى الباليػػات الصػػالحات ،أي االتفػػات إلػػى البػػالي الػػداوـ
بدا مف ربط الفؤاد بالفاني ،وخاصم م االتفات إلى تقط رؿ صور الحػب الػدنيوي-ولػو فػي أطػوؿ التقػادير -عنػد النػزوؿ إلػى
الحفرة حيث يلتقي اإلنساف بالوجو اإلليي الذي سييلؾ رؿ ايء دونو.

 -3ردع الػػنفس عػػف عاجػػؿ الحػراـ ،بتػػذرر ا اـ التػػي تعتػػري اإلنسػػاف ،مػػف وخػػز الضػػمير بعػػد الفػراغ مػػف الحػراـ مبااػرة ،حيػػث
انتيت اللذة وبقيت التبعػم ،وخاصػم مػ وجػود بعػض صػور الرفػارات ال قيلػم والقضػاء الػذي يصػعب علػى العبػد تفريػ ذمتػو منيػا

في ر ير مف الحياف.
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 -4تخويؼ النفس بالخذاف اإلليي لمدمني المعصيم ،فإف أسباب التوفيؽ بيد ا﵀ تعالى ،واإلنسػاف ا يسػتلني عػف ربػو فػي رػؿ
نفس مف أنفاس وجوده ،فريؼ بحواوجو الربرل لدنياه وآخرتو؟!.

 -5إف لػبعض صػػور الحػراـ آ ػػا ار سػػلبيم واضػػحمل رالسػرر وسػػلب العقػػؿ فػػي الخمػػر مػ ال ،فرػذلؾ لرػػؿ حػراـ ضػػرره الػػدنيوي لبػػؿ
الخروي ،واف لـ يلتفت إليو العبد ،حيث يعبر عنو القرآف الرريـل ﴿يعلَموف ظَ ِ
اى ًار ِّم َف اْل َحَي ِاة ُّ
الدْنَيا﴾.
َْ ُ َ
 -6إف ا﵀ تعالى بناؤه منذ الزؿ على الستر على العبد ،ولرف التوالؿ في الحراـ يوجب ىتؾ العصػمم واافتضػاح أمػاـ العبػاد..
ومف المعلوـ أف مف نزع جلباب الحياء ،تحوؿ إلى بييمم ىميا البطف والفرج!.

 -7إف اإلنس ػػاف الع ػػاطفي ر يػ ػ ار م ػػا يت ػػرؾ الفع ػػؿ الػ ػراجب ،م ارع ػػاة لوالدي ػػو ،وخوف ػػا م ػػف الض ػػبيما ..أوا نعتق ػػد أف س ػػليؿ النب ػػي
المصػػطفى (ص) وىػػو اإلمػػاـ الحجػػم (ع) ياػػبو جػػده فػػي صػػفم البػػوة لألمػػم؟ ..أوىػػؿ يحسػػف أف نػػدخؿ علػػى للبػػو الا ػريؼ اليػػـ
واللـ ،م ما ىو عليو مف اليموـ الربيرة؟! ..أا يخاى العقوؽ لعظـ المخلوليف علينا حقا؟!..
 -8إف المحرمػات تاػبو إلػػى حػد ربيػر الػػدوامات الماويػم القريبػم مػػف اػواطئ البحػػار ،فػإف الػذي يقتػػرب منيػا لػد تلفػػو إلػى أعمػػاؽ
البحػػر ،حيػػث اللػػرؽ واليػػالؾ المحتػػوـ ..ومػػف المعلػػوـ أف الح ػراـ الصػػلير مقدمػػم للح ػراـ الربيػػر ،رػػالنظرة التػػي ىػػي مقدمػػم لمػػا
سػػماىا الق ػرآف الر ػريـل ﴿إَِّنػػو َرػػاف فَ ِ
اح َا ػمً َو َسػػاء َس ػبِيالً﴾ .أوا يرفػػى رػػؿ ىػػذا للػػردع؟! ..أوا يرفػػى لػػوؿ ا﵀ تعػػالى معاتبػػا لعبػػاده
ُ َ
وميددا في رتابول ﴿أَولَـ ي ْر ِ
يد﴾ ..أوىؿ يحسف م ؿ ىذا التعامؿ في محضر مف رػؿ اػيء تحػت
ؼ بِ َرب َ
ِّؾ أََّنوُ َعلَى ُر ِّؿ َا ْي ٍء َا ِي ٌ
َْ َ
عينيو بؿ ىو لاوـ عليو؟!.

* مف موارد االمتحاف اإلليي
جػػرت المػػادة فػػي نيايػػة كػػؿ عػػاـ دراسػػي أف تقػػوـ وزارة التربيػػة والتممػػيـ بممػػؿ حفػػؿ تكػػريـ لمطمبػػة والطالبػػات المتخػػرجيف مػػف
الثانوية المامة ،ويحضر الحفؿ أحد المسؤوليف كضيؼ شرؼ يقوـ بتسميـ الشػيادات لمطمبػة والطالبػات ،والمشػكمة أف ضػيؼ
الشرؼ يقوـ بمصػافحة الفتيػات باليػد ،ممػا يسػبب الحػرج لػبمض األخػوات الممتزمػات ..فمػا ىػو الواجػب عمػييف القيػاـ بػو؟..
وىؿ بمبس القفاز مثبل يمكنيف المصافحة؟..

أما مف الناحيم الفقييم فإف بعض الفتاول تجوز المصػافحم مػ الحاوػؿ ،لف المحػرـ رقػدر متػيقف ىػي المالمسػم للباػرة مػف دوف
حاوؿ .ولرف ىؿ يرتفي اإلنساف في حررتو اللقاويم إلى ا﵀ تعالى بمجرد وجود فتول بالجواز ،متناسيا الواجػب الخاللػي الػذي ا
يمرػػف فصػػلو عػػف الواجػػب الفقيػػي؟! ..فلػػو رػػاف ىػػذا البػػث المبااػػر أمػػاـ م ػرأل إمػػاـ العصػػر (ع) ،فيػػؿ تقبػػؿ الطالبػػم بػػذلؾ؟!..

فريؼ وانو أذف ا﵀ الواعيم وعينو الناظرة؟!..
أعتقد أف الورع عف الحراـ في م ؿ ىذه الموارد ،مػف موجبػات نػزوؿ البررػات اإللييػم علػى العبػد حتػى مػف الناحيػم الدنيويػم؛ فػإف
المالحظ أف بالتقول يصؿ اإلنساف إلى مقاصده الدنيويم ،أسرع مما لو استسيؿ في ترليفو تجاه ربو.

وأخيرال أا نحتمؿ أف ىناؾ لذة خفيم بالمصافحم ،وخاصم باللمز على اللؿ لػدل الطػرؼ المقابػؿ؟ ..فالاػريعم التػي تنيانػا عػف

الجلوس في موض نحس فيو بح اررة بدف المرأة ،ريؼ ترضى بانتقاؿ ح اررة اليد رذلؾ؟!.

119

الغضب
 سرعم اللضب
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* سرعة الغضب
مشكمتي أني سػريمة الغضػب ،ففػي بمػض المحظػات أثػور وأبضػب ،ثػـ عنػدما أىػدأ أحػس بت نيػب الضػمير ،خصوصػا عنػدما
أبضػػب عمػػى زوجػػي ،وىػػو ال يقػػوؿ لػػي شػػيها ،وال يميرنػػي أي انتبػػاه ..فتصػػرفو ىػػذا يجممنػػي أخجػػؿ مػػف نفسػػي ،وأحػػس أنػػي
سوؼ أفقد احترامو يوما ما ..أرجو النصيحة؟..

النصػػيحم واضػػحم لمػػف رػػاف لػػو للػػب أو ألقػػى السػػم وىػػو اػػييد! ..ف ػإف تر ػرار ىػػذا العمػػؿ ،يوجػػب زواؿ مػػاء الوجػػو ،وااحتقػػار

الداخلي ،مف الطرؼ المقابؿ ..لف مف يلضب يتحوؿ إلى ايطاف ناطؽ ،والدليؿ علػى ذلػؾ أنػو يقػوـ بمػا ا يتولػ مػف م لػو!..
ويرفى النظر إلى وجو نفسو في المرآة ،ليرل ارال لبيحا ،ولو راف جميال في الير ذلؾ الحاؿ ..وحينوذ نقوؿل إذا رػاف ىػو يػرل
نفسو بيذا القبب ،فريؼ بالطرؼ المقابؿ الذي يعيش حالم النفور منو؟!..

ورما ذررتـ فإف مف الحلوؿ النافعػم إلدخػاؿ الػذؿ والحقػارة فػي نفػس اللضػباف ،ىػو التعػالي عليػو ،وعػدـ اارتػراث بلضػبو ..فػإف
ىذا مف الروادع التي تجعؿ اإلنساف يجؿ نفسو ،مف أف يروف مطيم للايطاف عنػدما يلضػب ..ولطالمػا أدخلػو فػي الموبقػات فػي

ىذه الحالم ،إذ أف الايوة واللضب ىما فخاه الرويسياف.
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المحرمات القولية

 رفارة الليبم.
 أريد حال لما يؤرلني!

 التطاوؿ القولي على بعض الاخصيات.
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* كفػارة الغػيبة
أعرؼ أف الغيبة حراـ ،ولقد ابتبت كثي ار ،وطمبت مف اهلل تمالى المغفرة ..ولو ذىبت إلى الػذي ابتبتػو ،فسػوؼ تكػوف مشػكمة
كبيرة ،ألنو كبير السف وعصبي جدا ..فما الحؿ؟..
يرفي ااستلفار الصادؽ ،واإلحساس بالندامم ،والعزـ على عدـ العػود ،والقيػاـ بالعمػؿ الصػالب إىػداء لمػف االتبتػو مػف صػدلم أو
عبادة ،وا يجب اإلخبار ،خصوصا إذا أدل ذلؾ إلى إ ارة الفتنم.

والميـ في ىذه المرحلم أف يصؿ اإلنساف إلى رؤيم ملروت الليبم ،المتم لم بأرؿ الميتػم ..فلػو عػاش العبػد ىػذا التقػزز بعينػو فػي
الليبم ،لما صار لو ميؿ إلى الليبم ،ليحتاج المر إلى استحالؿ وندامم.
ومف اللريب أف بعض الروايات جعلتيا في عداد الزنا ،وا عجب في ذلػؾ ،لف فػي رلييمػا ىتػؾ وخػرؽ للسػتر الػذي وضػعو ا﵀
تعالى ،فيذا في عالـ البداف ،وذاؾ في عالـ النفوس.
* أريد حبل لما يؤر ني!
أنا متمبة جدا نفسيا! ..والذي يقمقني ىو إحساسػي بمػدـ وجػود أثػر لممبػادات فػي وجػودي ،بحيػث أننػي ال أنتيػي عػف بمػض
المحرمات :كالغيبة والكذب وبير ذلؾ ..أريد أف أحقؽ إنجا از في حياتي ،ب ف أكوف خميفة حقيقة هلل تمػالى فػي األرض ..أريػد
أف أحس بحبل وة اإليماف ،وأعرؼ اهلل تمالى حؽ الممرفة ،وأتمرؼ عمى الحقيقة التي تؤر ني ..أريد حبل؟!..

الحؿ يبدأ منرـ ،وذلػؾ بعػزـ ارسػف بتػرؾ الػذنوب ،إذ مػ الػذنب ا تػروف حػالوة لإليمػاف أبػدا ..وا بػد مػف الوصػوؿ إلػى درجػم ا
تػػروف للمعصػػيم حػػالوة فػػي وجػػودرـ ،بػػؿ الم ػ اررة وااسػػتقباح ..فػػإذا وصػػؿ العبػػد إلػػى درجػػم اسػػتقذار المنرػػر باػػتى ألسػػامو ،ف ػإف
الندامم والعزـ على الترؾ ،سينقدح في نفسو بارؿ تلقاوي ،وا يحتاج المر إلى ر ير مجاىدة بعد ذلؾ.

إف مػػف اللريػػب حقػػا أف يطلػػب الػػبعض درجػػات الرمػػاؿ ،وىػػو لػػـ يفلػػب فػػي تجػػاوز العقبػػم الولػػى للسػػير ،وىػػو تػػرؾ مػػا ا يرضػػى
المولى! ..إذ ريؼ نتقرب إلى مف ن ير سخطو في رؿ حاؿ؟!.
* التطاوؿ القولي عمى بمض الشخصيات
ىؿ مف الصحيح التطاوؿ القولي عمى بمض الشخصيات التي عاصرت النبي (ص)؟..

متى راف الاتـ والخروج عف الطػور فػي التحػدث عػف اخصػيم مػف الاخصػيات ،مػف موجبػات بيػاف المولػؼ الصػحيب ،وخاصػم

في ظؿ وجود جو متوتر ماحوف؟! ..إننا -وم توفر وساوؿ الرجوع إلى المصادر المختلفم -نػدعو الجميػ إلػى اسػتعماؿ الللػم
العلميم ،في إيصاؿ الفررة إلى الطرؼ المقابؿ ،عند ااختالؼ على نقطم مف النقاط ،فم ال في خصوص ىػذه النقطػم ،فإنػو مػف
الممرف طرح عدة مفاىيـ ،في سػبيؿ الوصػوؿ إلػى المولػؼ الحػؽ ،فمنيػال إف أصػحاب الرسػوؿ تنػازعوا فػي حيػاة الرسػوؿ (ص)،

بؿ التتلوا ،بؿ لتلوا بعضػيـ بعضػا بعػده ،رمػا تاػيد بػو الحػروب فػي صػدر اإلسػالـ؛ فريػؼ يمرػف الاػيادة بصػحم مولػؼ القاتػؿ
والمقتوؿ؟!..

أضؼ إلى أف معاارة يوـ واحد للنبي (ص)-وىو مػا يسػوغ إطػالؽ لفػظ الصػحبم -ريػؼ توجػب الحصػانم والتسػديد إا مػف بػاب
المعجزة؟! ..فإف العقؿ ا يجعؿ ىذا المقدار ،سبيال للوصوؿ إلى درجم االتداء المطلؽ.
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َىػ ِػؿ اْل َم ِد َينػ ِػم َمػ َػرُدوْا َعلَػػى النِّفَػػا ِ
ؽ﴾ وىػػذا ا ينطبػػؽ علػػى المنػػافقيف الػػذيف بػػت نفػػاليـ،
﴿و ِمػ ْػف أ ْ
أضػػؼ إلػػى تص ػريب القػػرآف الر ػريـل َ
بدليؿ لولو تعالىل ﴿اَ تَ ْعلَ ُميُ ْـ َن ْح ُف َن ْعلَ ُميُ ْػـ﴾ ..وىػذا دليػؿ علػى أف الحيػاة فػي المدينػم مػ النبػي (ص) ،لػـ ترػف يومػا مػف اليػاـ
مما توجب إضفاء صفم الرماؿ على الفرد ،بحيث يلنينا عف إ بات اإليماف والعمؿ الصالب فيو؟!..

وأخي ار نقوؿل إف ىذا السلوب أليس أول في النفوس ،مف أسلوب التطاوؿ والتوتر ،الذي ا يزيد المر إا تعقيدا ونفورا؟!
مساهؿ تخص المرأة
 النصيحم للحامؿ.
 ىؿ المرأة وجود منفعؿ؟
 إلى متى جم الماؿ؟
 ريؼ تترلى المرأة؟
 واب اإلسقاط.

 المرأة في ميزاف علي (ع).

 ريؼ الطريؽ إلى الحجاب؟
 طلبني ـ رفضني!
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* النصيحة لمحامؿ
أود أف أسػػاؿ حػػوؿ األعمػػاؿ واألدعيػػة والصػػموات ،التػػي يجػػب أو يسػػتحب لمم ػرأة الحامػػؿ أف تفمميػػا ،خػػبلؿ فتػػرة الحمػػؿ وبمػػد
الوالدة؟..

إف مف أىـ ما يلزـ مراعاتو للحامؿ ،ىو الحرص على حليم الطعػاـ الػذي تتلػذل منػو الـ ،ليتحػوؿ إلػى الػذاء للجنػيف ..ومػف ػـ
تقر فػي الولػى القػدر وفػي ال انيػم الرػو ر .واذا رػاف ليػا أربعػم أاػير ،يسػتحب
صالة الواد برجاء المطلوبيم ،وىي ررعتاف ليال أ
ويقر آيم الررسي ويضرب على جانبيا ويقوؿل الليـ إني لد سميتو محمدا.
للرجؿ أف يدير بوجييا إلى القبلم أ
وأما بعد الوادة فإنو تستحب العقيقم عنو في اليوـ الساب  ،دفعا للبالء عنو ،والفضؿ أف تطبف ويطعػـ منيػا الصػلحاء والفقػراء..

ويسػػتحب أيضػػا حلػػؽ اػػعر أرسػػو فػػي اليػػوـ السػػاب ويتصػػدؽ بوزنػػو ذىبػػا أو فضػػم .ويسػػتحب عنػػد الختػػاف أف يقػػوؿل (الليػػـ ىػػذه
سنتؾ وسنم نبيؾ ،الليـ فطيػره مػف الػذنوب وزد فػي عمػره ،وادفػ عنػو ا فػات عػف بدنػو ،والوجػاع عػف جسػمو وزده مػف اللنػى،
وادف عنو الفقر ،فإنؾ تعلـ وا نعلـ).

* ىؿ المرأة وجود منفمؿ؟
ذكرت أف النساء في مقابؿ الرجاؿ وجودات منفممة ال فاعمة ..ىؿ برأيؾ المرأة تابمة داهما ،لػيس ليػا رأي أو تػ ثير؟ ..مػا أف
تقر وتبحث في المقيدة والمنطؽ والفمسفة ،وىػي محػور لتوجيػو كػؿ
الوا ا يقوؿ بير ىذا ،اآلف نسبة كبيرة جدا مف السيدات أ
أفراد الماهمة كميا حتى الزوج ،واف كاف ىو ال يمترؼ بيذا.

لػـ يرػػف لصػػدي أف المػرأة وجػػود منفعػػؿ اليػػر فاعػؿ بحسػػب الوالػ  ،فػػإف ا﵀ تعػالى ا يضػػي عمػػؿ عامػػؿ مػف ذرػػر أو أن ػػى ،ولػػد
لررنا في أر ر مف مناسبمل أف الرواح ليس فييا تذرير أو تأنيث ،فإنيما مف صفات البداف واللطيفم الربانيم الممنوحػم (الػروح)
فوؽ ىػذه ااعتبػارات ..ولرػف رنػت أعنػي بػذلؾ ،أنيػف وجػودات منفعلػم بحسػب نظػرة الرجػاؿ ،أو نظػرة العػرؼ ،الػذي يعتقػد خطػأ

بػػأف الم ػرأة دوف الرجػػؿ فػػي اإلدراؾ ،واتخػػاذ سػػبيؿ ليػػا إلػػى ا﵀ تعػػالى ..وليػػذا فإنػػو بسػػبب ىػػذا الفيػػـ الخػػاطئ والنظ ػرة الفوليػػم
الالاػػعوريم ،نالحػػظ إف الرجػػؿ ا يرضػػف لرػػالـ الم ػرأة واف رػػاف حقػػا ،إا مػػف رػػاف ينظػػر إلػػى المػػور بمنظػػار إليػػي دليػػؽ ،وأف
ليمومم الرجؿ إنما ىي في المور المعاايم ،ا في المور ااعتقاديم والسلوريم.
* إلى متى جما الماؿ؟
لقد أرت عبرة اليوـ عف اإلماـ الرضا (ع) ،ولدي سؤاؿ حوؿ أف الفقر في اهلل تمالى أحب إليػو مػف الغنػى ..والحقيقػة أف فػي
أوروبا ال يخمػو الممػؿ مػف االخػتبلط مػا الرجػاؿ ،وكػذلؾ التيػاوف فػي أداء الفػروض ،أضػؼ إلػى ذلػؾ ىػبلؾ اإلنسػاف جسػديا
ونفسيا لطوؿ سػاعات الممػؿ ،ممػا يجممنػي بيػر متحمسػة لمممػؿ مػرة أخػرى ..فيػؿ حقػا يػبلـ اإلنسػاف إذا كػاف أمامػو فرصػة
لجما الماؿ وال يستغميا؟!..
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إذا رػاف العمػؿ ممػػا يػؤ ر فػي سػػعادة المػرء وياػللو ،بمػػا يصػده عػف واجباتػػو الساسػيم الخػرل ،فػػأي رجحػاف فػي ذلػػؾ؟! ..إذ أف
الماؿ يراد منو أف يروف في خدمم اإلنساف ،ا أف يروف اإلنساف في خدمػم المػاؿ! ..ومػا أجمػؿ ىػذا الحػديث الصػادر عػف نميػر

الوحيل أف (ما لؿ ورفى ،خير مما ر ر وأليى).

إف طبيعػػم اإلنسػػاف-رمػػا ذرػػر القػرآف الرػريـ -لاومػم علػػى الطليػػاف عنػػد رؤيػػم ااسػػتلناء إا مػػف عصػػمو ا﵀ تعػػالى ..وىػػذا الػػذي
للنػػاه رلػػو فػػي الظػػروؼ العاديػػم ،فريػػؼ إذا رانػػت مقترنػػم بالمعصػػيم رػػالتي ذرػػرت عينػػات منيػػا فػػي الرسػػالم وخاصػػم فػػي البيػػئ

المختلطم التي تخاؼ المرأة فييا مف النظرات الجاوعم.

إف الم ػرأة خلقػػت لرسػػالم أسػػمى مػػف جم ػ المػػاؿ ،ف ػإف الرجػػؿ رلػػؼ بػػذلؾ ،لتتفػػرغ الم ػرأة لبنػػاء الجيػػؿ الػػذي يحمػػؿ عن ػواف الخالفػػم
اإللييم في الرض ،رما أراده ا﵀ تعالى مف خلؽ اإلنساف! ..أوىؿ يصب أف تستبدؿ المرأة الذي ىو خير بالذي ىو أدنى؟!.
* كيؼ تتر ى المرأة؟
في وسػط زحػاـ المميشػة فػإف المػرأة كالرجػؿ تحػاوؿ التغمػب عمػى الػدنيا ،ولكػف إمكانيتيػا تظػؿ محػدودة جػدا بالقيػاس لمرجػؿ،
فصػبلة الجماعػة ومػا يمقبيػػا مػف محاضػرات ،والجمػوس مػػا المممػاء األجػبلء ،وحضػور الػػدروس والجمسػات الدينيػة وبيرىػػا..
فكيؼ تموض المرأة كؿ ذلػؾ؟ ..مػا الممػـ إف انشػغاليا بالبيػت واألوالد ي خػذ كػؿ و تيػا ،حتػى األمػور الواجبػة كالصػبلة تكػوف
أحيانا وسط زحاـ األطفاؿ.

ألدر معاياترـ ليذه المارلم الاااللم لبػاؿ أاللػب النسػاء الميتمػات باػؤوف أنفسػيف ..أريػد أف أؤرػد مبػدويا علػى أنػو ا ذرػورة وا
أنو م في عالـ الرواح ،فػإف ا﵀ تعػالى عامػؿ تلػؾ اللطيفػم الربانيػم المسػماة ب ػ (الػروح) معاملػم واحػدة ،ووعػد بػأف ا يضػي عمػؿ
عامؿ مف ذرر أو أن ى ،وعليو فإف المرأة ليست معفيم عف برنامج الترامؿ العلمي والسلوري.
وأمػػا آليػػم ىػػذا الترامػػؿ فإنػػو بفضػػؿ انتاػػار وسػػاوؿ ال قافػػم المسػػموعم والمرويػػم والمرتوبػػم ،ف ػإف الم ػرأة المص ػرة علػػى خػػوض ىػػذا
اللم ػػار يمرني ػػا ذل ػػؾ ،إذا رانػ ػت ج ػػادة ف ػػي لص ػػدىا ..فإنن ػػا الي ػػوـ ن ػػرل الر ي ػػر م ػػف النس ػػاء ،يت ػػدرجف ف ػػي م ػػدارج ال قافػػم إلػػى ح ػػد

التخصص ،ـ مزاولم العماؿ الدليقم ،م ترويف الجو السرل ،والسر في الجم بيف ىذه الحقوؿ ىػول رالبػتيف فػي الجمػ بػيف
تلؾ السبؿ ..ولرننا م السؼ ،ا نرل م ػؿ ىػذا العػزـ الجػازـ فػي اػؤوف التربيػم وال قافػم الدينيػم! ..وا ال اربػم فيػو بعػد أف علمنػا

أف التعامؿ م المحسوس ألرب إلى الطبيعم الساذجم ،مف التعامؿ م عناصر الليب في عالـ الوجود!.
* ثواب اإلسقاط
ما ثواب المرأة التي يسقط أو يجيض جنينيا؟ ..وىؿ يطيرىا اهلل تمالى مف الذنوب بذلؾ؟..

إذا راف اإلسقاط بعمػد فإنػو ا أجػر فػي البػيف ،بػؿ ىنالػؾ الػوزر الػذي يقػارب وزر لتػؿ الػنفس المحترمػم ،ىػذا فػي مػا لػو لػـ يرػف
ىنالؾ عذر ارعي في ىذا المجاؿ ..واننا نالحظ م السؼ أف البعض مػف الفتيػات تنزلػؽ فػي مجػاؿ الرذيلػم ،فتجمػ بػيف وزر

الفحااء واسقاط الجنيف ،ومف الواضب أف أحدىما يرفي للسقوط مف عيف ا﵀ تعالى ،فريؼ إذا اجتم المراف؟!..

وأمػػا إذا رػػاف السػػقوط بقضػػاء ولػػدر إليػػي ،فػػال اػػؾ أف ىػػذا مصػػداؽ مػػف مصػػاديؽ اابػػتالء بػػالنفس ،والج ػزاء مػػذرور فػػي القػػرآف
الرريـ ،والمتم ؿ في نزوؿ الصلوات والرحمم اإللييم ،والتي ا يعرؼ لدرىا أصػحاب الػبالء ،لف طبيعػم اإلنسػاف لاومػم علػى أف
يرػػوف ماػػلوا بمصػػيبتو ،مػػف دوف سػػعي االتنػػاـ التوجػػو اإلليػػي للعبػػد الػػذي يق ػ فػػي داو ػرة الػػبالء ..وم ػ السػػؼ أف ا يلتفػػت

اإلنساف عادة إلى جو الرحمم الػذي رػاف يرتنفػو إا بعػد مػرور المحنػم ،فيعػيش حالػم مػف حػاات القسػوة ،لعػدـ تقػديره لتلػؾ اليبػم
اإللييػػم! ..وبالمناسػػبم فػػإف المالحػػظ أف الم ػرأة تعػػيش حالػػم روحيػػم خاصػػم عنػػد الػػوادة ،وذلػػؾ لمػػا تعانيػػو مػػف ا اـ والوجػػاع
المرفرة للذنوب ،ومف ىنا ا نستلرب أف تعطى المرأة واب الاييد إذا ماتت في تلؾ الحالم!.
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* المرأة في ميزاف عمى (ع)
ومف كبلـ ألمير المؤمنيف في وصيتو البنو الحسػف (ع) أنػو ػاؿ( :واكفػؼ عمػييف مػف أبصػارىف بحجابػؾ إيػاىف ،فػإف شػدة
الحجاب أبقى عمييف ،وليس خروجيف ب شد مف إدخالؾ مف ال يثؽ بػو عمػييف .واذا اسػتطمت أف ال يمػرفف بيػرؾ فافمػؿ ،وال
تممػؾ المػرأة مػف أمرىػا مػا جػػاوز نفسػيا ،فػإف المػرأة ريحانػة ،وليسػت بقيرمانػػة وال تمػد بكرامتيػا نفسػيا ،وال تطمميػا فػػي أف
تشفا بغيرىا ،فتميؿ مغضبة عميؾ مميا ،وال تطؿ الخموة ما النساء فيممنؾ أو تمميف ،واستبؽ مف نفسػؾ بقيػة مػف إمسػاكؾ
عنيف ،وىف يريف أنؾ ذو ا تدار خير مف أف يظيرف منؾ عمى انتشار .واياؾ والتغاير في بير موضا بيرة ،فإف ذلػؾ يػدعو
الصحيحة إلى السقـ ،ولكف احكـ أمرىف ،فإف رأيػت ذنبػا فماجػؿ النكيػر عمػى الكبيػر والصػغير ،وايػاؾ أف تما ػب فػتمظـ الػذنب
وتيوف المتبى).

ىذا الحديث يحتاج إلى تفصيؿ ،ولرف إجماؿ القوؿ ىول أف اإلماـ (ع) يدعو إلى عدـ تعريض النسػاء إلػى أجػواء اإل ػارة والفتنػم

وااختالط م الرجاؿ ..وحقيقم المر لو أف النساء عملف بتوصيات أمير المؤمنيف (ع) ىذه ،لخفت ر ير مػف ماػارليف الناتجػم
مف اختالطيف في مجتم الرجاؿ ..فإف أنو م المػرأة فػي معػرض المصػادرة ،وذلػؾ فيمػا لػو دخلػت المجػاات التػي لػـ يخلقيػا ا﵀

تعالى مف أجليا!..

ومف الواضب أف وظيفم المرأة الساسيم أرلى مف وظيفم الرجؿ بمعنى مف المعاني ،إذ أف ىـ الرجؿ خارج المنػزؿ ىػو الحصػوؿ
على لقمم العيش مف خالؿ دخوؿ معررم الحياة ،برؿ عنفيػا ومواجيتيػا للعناصػر الماارسػم ،والتػي ىػي ليسػت لليلػم فػي حياتنػا

اليوـ..
بينمػػا نالحػػظ أف ا﵀ تعػػالى رػػرـ الم ػرأة ب ػأف جعػػؿ الرجػػؿ فػػي خػػدمتيا ،مػػف حيػػث النفقػػم الواجبػػم عليػػو -واف رانػػت ى ػي ميسػػورة
الحػػاؿ -وذلػػؾ م ػف أجػػؿ أف تتفػػرغ لنفسػػيا ،بعيػػدا عػػف ضوضػػاء الرجػػاؿ وجلػػبيـ ،فتعػػد نفسػػيا لتربيػػم الطفػػؿ الػػذي تبػػدأ حررتػػو
الترامليػم علػى يػػد الـ ،مػف اليػاـ الولػػى مػف حياتػو ..إذ رمػػا أف ظػاىر المولػود يترػػوف مػف دـ الـ فػي مرحلػػم الجنػم ،وحليبيػػا

في مرحلم الرضاع ،فإف باطنو أيضا يتارؿ مف خػالؿ حضػنيا العػاطفي ،وتوجييػا الفرػري ..ومػف ىنػا ا يبعػد أف ننسػب رمػاؿ
الم ػػوفقيف ى ػػذه الي ػػاـ م ػػف الرج ػػاؿ إل ػػى الـ لب ػػؿ الب ،ولع ػػؿ للس ػػبب نفس ػػو تق ػػدـ حقي ػػا عل ػػى ح ػػؽ الب ،رم ػػا يفي ػػـ م ػػف بع ػػض

النصوص الرريمم.

* كيؼ الطريؽ إلى الحجاب؟
ما ىي نصيحتكـ بالنسبة إلػى ارتػداء الحجػاب ،فػإف الػذي أمضػى شػط ار مػف عمػره مػف دوف حجػاب يثقػؿ عميػو ذلػؾ ..فكيػؼ
يتغمب عمى ىذه المقبة؟..

بالنسػػبم للحجػػاب أعتقػػد أنػػو مػػا داـ المػػر مػػف مسػػلمات الاػريعم ،واإلنسػػاف الػػذي يعتقػػد بوجػػود اػريعم ملزمػػم فػػي الحيػػاة ،فإنػػو ا
يبحث ر ي ار عف فلسفم الحراـ ،ما داـ ىناؾ رب ينبلػي أف يطػاع ،واليػو مصػير الخلػؽ جميعػا! ..واننػا ا نمنػ مػف البحػث عػف

فلسػػفم الحرػػاـ ،ولرػػف ا نػػرل مػػف الصػػحيب أف يعلػػؽ العبػػد اإلطاعػػم علػػى فيمػػو لتلػػؾ الفلسػػفم ،واا خػػرج المػػر عػػف جػػو التعبػػد
الارعي.

والم ػرأة المؤمن ػم ىػػذه اليػػاـ سػػوؼ تتحجػػب تلقاويػػا فػػي مرحلػػم مػػف العمػػر ،والتػػي ا يستسػػاغ فييػػا باػػرؿ طبيعػػي أف ترػػوف تاررػػم
لحجابيا ،فلـ ا تقدـ ىذه المرحلم ليروف المر عف طواعيم وبأجر مضاعؼ.

إف المػػان مػػف الحجػػاب أعتقػػد أنػػو ىػػو ااسػػت قاؿ وصػػعوبم الخػػروج عػػف الم ػألوؼ ،والاػػاىد علػػى ذلػػؾ ىػػذا التحػػوؿ الس ػري فػػيمف
تحجبف بعد طوؿ سفور ،وريؼ أنيف تأللمف بارؿ ربير م الوض الجديد.
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إف ا﵀ تعالى لـ يخلؽ جماؿ المرأة ليروف مااعا للجمي  ،بؿ إف إحساس الرجؿ بػأف ىػذه الخصوصػيم-أي راػؼ معػالـ الجمػاؿ
فػػي بػػدف الم ػرأة خاصػػم بػػو ،حتػػى ا ياػػاررو فيػػو أخػػص الرحػػاـ رالوالػػديف -لمػػف دواعػػي التعلػػؽ النفسػػي بيػػا أر ػػر فػػأر ر ،حيػػث

يحس بأف ىناؾ ايء خاص بو ..بخالؼ ما لو رأل بأف ما معػروض لليػره فػي الخػارج بزينتػو ،معػروض لػو فػي المنػزؿ باػرلو
الباىت ،حيث أف ارؿ المرأة الير المحجبم أر ر أنالم في الخارج بر ير ،لياسا إلى داخؿ المنزؿ.

ومف سلبيات ترؾ الحجاب أيضا ،ىو عدـ وجود تلؾ القدسيم الالزمم في نظر البنت الباللػم ،حينمػا تػرل أميػا منزوعػم الحجػاب

ولػػو رانػػت ىػػي محصػػنم ،وف ػي أمػػف مػػف اانح ػراؼ ..ولرػػف مػػا بػػاؿ ىػػذه الب ػراعـ التػػي مػػف الممرػػف أف تػػذبؿ بسػػرعم أمػػاـ الريػػاح

العاصفم؟! ..ناىيؾ عما في إظيار المفاتف مف دوف الطاء ارعي ،مف إ ارة النفوس الير المحصػنم ،ولػذا فػإف الػوزر الػذي يقػ
فيو أصحاب النظر المحرـ ياارريـ فيو مف راف سببا في إ ارة الفتنم.

أتمنػػى مػػف ا﵀ تعػػالى أف يجعػػؿ البررػػم فػػي مػػا ألػػوؿ ،لن ػرارـ-إف اػػاء ا﵀ تعػػالى -فػػي الطريػػؽ العػػاـ والررػػب المنسػػجـ الػػذي فيػػو
أم اؿ الزىراء وزينب (ع)!.
* طمبني ثـ رفضني!
طمبني الرجؿ وأعجب بي ،ثـ ذىب إلى الخارج ليحصؿ عمى الجنسية ،ثـ بمث لي ب نني ال أربب فيؾ! ..ما أدري مػا السػبب،
وماذا يجب عمي فممو؟!..

إف القاعدة العامم في مواجيم رؿ مارلم في الحيػاة ،ىػو ااحترػاـ إلػى العقػؿ والاػرع ،فػالوؿ ىػو الرسػوؿ البػاطني ،وال ػاني ىػو

الرسوؿ الخارجي ..وىذه المارلم التي ولعتـ فييا ليا حؿ ،أا وىو العمػؿ علػى إعػادة ترتيػب الترػويف البػاطني لػديرـ ،وذلػؾ مػف
خالؿ محاور عديدةل

الوؿل أف اإلنساف يجعؿ ىمو داوما في داورة اختياره ،فما لـ يرف باختياره فال داعي للقلؽ حولو ،لف اإلنساف محاسػب علػى مػا
في اختياره ،ا على ما ىو باختيار ا خريف ..ومف المناسب أف يعيش اإلنساف حقيقم ما لالو الااعرل
فليتؾ تحلو والحياة ذميمم*** وليتؾ ترضى والناـ الضاب

ويا ليت ما بيني وبينؾ عامر*** وبيني وبيف العالميف خراب
ال انيل سبر الباطف-أي السير في سويداء النفس -ليرل اإلنساف ما ىو الخلػؿ ااحتمػالي الػذي أوجػب التعقيػد فػي حياتػو ،وذلػؾ
يتلخص في موجبيف ،وىمال مخالفم ا﵀ تعالى في السر أو العلف ،فإف ا﵀ تعالى بيده الخير رما نعلـ فػإذا رأل العبػد عارفػا علػى
ما ا يرضيو ،من منو ذلؾ الخير المقدر ،وليس ىنػاؾ مػف يقػؼ أمػاـ إرادتػو ..والموجػب ا خػر ىػو التقصػير بحػؽ العبػاد ،فإننػا
ر ي ار ما نلتفت إلى ردة فعؿ ا خريف مف دوف أف نلتفت إلى فعلنا ،ورأننا نريد ااسػتقامم مػف الليػر مػ إعفػاء الػنفس مػف ذلػؾ..
ومف المعلوـ أف ر يػ ار مػف ردة فعػؿ الػزوج-واف رانػت ظالمػم -إا أنيػا انعرػاس طبيعػي لفعػؿ الزوجػم ،واف أخطػا الرجػؿ فػي أنػو

يريؿ الريؿ بريليف! ..فعليو ا بد مف تصفيم المر م اللير استحالا وتعويضا.

ال الػثل اللجػػوء إلػػى ا﵀ تعػالى مػ االتفػػات إلػى صػػفات فيػػو ،فيػول القػػادر الػػذي ا يعجػزه اػػيء فػػي الوجػود ،وىػػو الػػرحيـ بعبػػاده

المؤمنيف ،وىو المليث بمف استلاث بو ولو لـ يرف مؤمنا ..وعليػو ،فقبػؿ أف ناػرو إلػى الليػر ،لػـ ا نقػدـ اػروانا إليػو ،مصػدالا
لما ورد في سورة المجادلمل ﴿ َوتَ ْاتَ ِري إِلَى اللَّ ِو﴾؟ ..فقدمي ارواؾ إلى القدير الرحيـ المليث؛ تجديف ما ا يخطر بالباؿ!..
أرج ػ وألػػوؿ أخي ػ ار ل ا ترىق ػي نفسػػؾ بمػػا لػػـ يقػػدر لرػػـ ا﵀ تعػػالى فيػػو رزلػػا ،فلعػػؿ ذىػػابرـ إلػػى تلػػؾ الػػبالد ،يرػػوف مػػف مصػػاديؽ
التعرب بعد اليجرة؛ فتخسريف في ا جؿ أضعاؼ ما تربحيف في العاجؿ.
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مساهؿ متفر ة
 الذرار المخترعم.
 إلناع الرفار بأحرامنا.

 مف ىـ الايعم في سطور؟
 ما ىو حرـ المستضعفيف؟
 أساليب الير علميم في الديف.
 زواج النبي (ص).
 النفقم في الديف.

 ا يات القارعم في القرآف.
 التيديد عند عدـ نار بعض الوراؽ.
 ما ىي العولمم؟
 فراغ الحارميم؟

 مف ىـ الصوفيم.
 الطالم الرونيم.

 الرلص م الموسيقى.
 ما ىو المسف؟

 التوفيؽ بيف العرؼ والارع.
 تفسير النصوص بالعلـ الحديث.
 خوفي مف المرض.
 البراج.

 ا أستطي أف أبري!
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* األذكار المخترعة
أنا أستفسر عف التسابيح اليومية ،ف نا أخذتيا مف أربمة أشير ،فما ىي فاهدتيا؟ ..وىػؿ أحصػؿ عمػى سػر مػف اهلل تمػالى؟..
فإني د أخذتيا مف شير مف شيوخ الطرؽ.

ا أدري ماذا تعنوف بالتسػابيب اليوميػم ،فػإف رػاف ذرػ ار مػأ و ار عػف النبػي وآلػو (ص) أخػذت بػو ،فإنػو ا داعػي لألذرػار المخترعػم

اللريبم التي ا يعلـ للتيا وا فلسفم عػددىا ..فػإف اليػدؼ مػف الػذرر ىػول التقػرب إلػى ا﵀ تعػالى ،واظيػار التػذلؿ بػيف يديػو ..وا
ينبلي تول أي أ ر مادي أو معنوي مف وراء الذرر؛ فإف ىذا مف الارؾ الخفي الذي ول فيو الر يروف.
* إ ناع الكفار ب حكامنا
نتمرض ىنا في ببلد الغرب إلى كثير مف األسهمة ،مػثبل :لمػاذا يتػزوج الرجػؿ مػف أربػا نسػوة والمػرأة ال يحػؽ ليػا ذلػؾ؟ ..مػا
الحكمة مف تغطية شمر المرأة؟ ..ما الحكمة مف جمؿ صبلة الصبح ركمتيف ،وصبلة الظير أربا ركمػات وىكػذا؟ ..مػا الحكمػة
نقػر عمػى
مف أكؿ المحـ المذبوح عمى الطريقة اإلسبلمية؟ ..لماذا ال يجوز أكؿ السمؾ الذي ال يحتوي عمى شور؟ ..وعندما أ
بمض المسممات البلتي ال يتحجبف آية الحجاب ،يقمف إنيا نزلت في نساء النبي (ص)؟..

أحػػب أف ألػػوؿ لرػػـ ب ػأف اللربػػي الػػذي ا يعتقػػد بأصػػؿ الا ػريعم ،فإنػػو ا يمرننػػا أف نقنعػػو بػػالفروع ،ف ػإف الييرليػػم الفرريػػم ليػػـ ا
تتجػػانس مػ ىػػذه المػػور ،فػػال بػػد مػػف تلييػػر ىػػذه الييرليػػم أوا ،إذ أف ىػػذه الحرػػاـ الفرعيػػم إنمػػا نعمػػؿ بيػػا لورودىػػا مػػف الماػػرع

الحرػػيـ ،وىػػـ ا يعتقػػدوف بػػو .نعػػـ يمرػػف فلسػػفم بعػػض الحرػػاـ رػػالخمر ولحػػـ الخنزيػػر ،ولرػػف ريػػؼ نقػػنعيـ بفلسػػفم بػػالي الفػػروع
الجزويم في الاريعم ،فإف اللحـ الصحي الير المذري ،ريؼ يمرف إلناعيـ بعدـ أرلو؟!..

وأما بالنسبم للمسلمات فإف آيم الحجاب عامم للجمي  ،واف راف الخطاب بحسب الظػاىر متوجيػا إلػى نسػاء النبػي (ص) ،اػأنيا
في ذلؾ اأف جمي الخطابات القرآنيم المتوجيم إلى فوم في موارد النزوؿ ،م أنيا ناظرة للجمي .

* مف ىـ الشيمة في سطور؟
مف ىـ الشيمة ،وماذا يمتقدوف ،وما الفارؽ بيف المسمميف المادييف وبينيـ ،وكيؼ لي أف أعرؼ الكثير عنيـ؟..

الفػػارؽ بػػيف الاػػيعم واليػػرىـ بعػػد ااتفػػاؽ علػػى أسػػس ر ي ػرة-رالتوحيػػد والنبػػوة والمعػػاد ،والقبلػػم والقػػرآف ،وفػػروع الػػديف مػػف الصػػالة

والحج والصوـ واليره -ىػول إف الاػيعم تعتقػد بمبػدأ اإلمامػم ،فرمػا أف رسػالم الرسػوؿ تػتـ بتنصػيب مػف السػماء ،رمػا لػاؿ تعػالىل
ث َي ْج َع ُؿ ِر َسالَتَوُ﴾ رذلؾ وصايم الوصػي أيضػا تػتـ بتنصػيب مػف ا﵀ تعػالى ..فمػا ااخػتالؼ فػي حاجػم المػم إلػى
َعلَ ُـ َحْي ُ
﴿اللَّوُ أ ْ
مػف يم ػؿ السػػماء حقيقػم ،فيرػػوف رػنفس الرسػوؿ ،سػواء فػي حياتػػو وبعػد مماتػو؟ ..إذ ابػػد مػف وجػػود مػف يسػد الفػراغ بعػد الرسػػوؿ

ػت لَ ُر ْػـ
علما وعمال ..وليذا تقارف حديث النبي (ص) في تنصيب علي (ع) خليفم علػى المسػلميف ،مػ لولػو تعػالىل ﴿اْلَي ْػوَـ أَ ْر َمْل ُ
ت َعلَْي ُر ْـ نِ ْع َمتِي﴾.
ِد َين ُر ْـ َوأَتْ َم ْم ُ
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أضؼ إلى ذلؾ رلو ما روي عػف النبػي (ص) -رمػا عػف البخػاري ومسػلـ واليرىمػا -مػف أنػو سػيروف ا نػا عاػر خليفػم بعػد النبػي
رليػػـ مػػف ل ػريش ..فػػأي فريػػؽ مػػف المسػػلميف يقػػدـ لاومػػم بػػا ني عاػػر إمػػاـ مطيػػر مػػف رػػؿ آفػػم ،فػػي الايػػم الػػورع ورمػػاؿ العمػػؿ-

بايادة التاريف المحايد والمنحاز -الير أومم أىؿ البيت اا ني عار ،ليروف بذلؾ مصدالا لحديث النبي (ص)؟..

واذا أردتػػـ المزيػػد ،فعلػػيرـ بالرتػػب الر ي ػرة فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،التػػي رتبيػػا المحققػػوف مػػف اإلماميػػم والبػػاح وف مػػف اليػػرىـ ،ومنيػػا

(المراجعات) واليرىا .أخذ ا﵀ تعالى بيدرـ للخير والصالح ،فيػو الاػارح للصػدور ،والمسػدد للعقػوؿ ،لمػف رػاف صػادلا فػي سػعيو
إلبراء الذمم بينو وبيف ربو ،يوـ ا ينف الصادليف إا صدليـ!.
* ما ىو حكـ المستضمفيف؟
مف كاف الحجة عمى الناس في الفترة ما بيف وفاة السيد المسيح (ع) ووالدة نبينا األكرـ محمد (ص)؟..

الحجػػم فػػي تلػػؾ المرحلػػم مػػف الفتػرة ،ىػػي الاػريعم السػػابقم ،المتم لػػم فػػي تعػػاليـ السػػيد المسػػيب (ع) ..يبقػػى الرػػالـ فػػي مػػف لػػـ تػػتـ
ِّ
ػث َر ُسػػواً﴾ ..وأمػػا
يف َحتَّػػى َنْب َعػ َ
﴿و َمػػا ُرَّنػػا ُم َعػػذبِ َ
عليػػو الحجػػم ،فيػػؤاء أمػػرىـ متػػروؾ لعػػدؿ ا﵀ تعػػالى يػػوـ القيامػػم ،فيػػو القاوػػؿل َ
المستضعفوف ،أو الػذي صػدلوا الاػريعم المحرفػم ولػـ يحتملػوا الخػالؼ ،فػالمر رػذلؾ فػي اسػتحقاليـ اللطػؼ اإلليػيل فػي العفػو،
أو الترليؼ في عالـ البرزخ ،أو المحارمم على أساس ما أعطوا مف الفطرة والحراـ الوجدانيم.
* أساليب بير عممية في الديف
وصػمتني منػذ فتػػرة رسػالة عمػى اإليميػػؿ ،مكتػوب فييػا عػػدة آيػات رآنيػة ،وصػػفحة مػف القػرآف ،وبمػػض الكػبلـ ..وفييػا بمػػض
التيويؿ والتربيب والزاـ بتوزيا ىذا اإليميؿ عمى عدة أشخاص ،واال سيحدث لي شػيء بمػد سػت وسػتيف سػاعة! ..واننػي إذا
أرسػػمت اإليميػػؿ إلػػى عػػدة أشػػخاص ،فس حصػػؿ عمػػى رزؽ كبيػػر ..فمػػا رأيػػؾ أييػػا الشػػير الفاضػػؿ ،ىػػؿ تمتقػػد بصػػحة ىػػذا
الشيء؟..

ىذا الرالـ ا يستند إلى دليؿ ،وليس ىذا ىو النمط الصحيب في ترويج القرآف والػديف! ..أولػيس عػدـ تحقػؽ المػر الموعػود-رمػا

ىػو المتولػ -يوجػػب الػػوىف عنػػد الجاىػؿ أو القاصػػر بالػػديف والقػرآف؟! ..أوعيػػدنا م ػؿ ىػػذه السػػاليب عنػػد السػػلؼ الصػػالب؟! ..إف

جؿ مف أف ُيروج لو ،بما ا ينطبؽ على رتاب وا سنم!.
أمر الديف أ ّ
* زواج النبي (ص)
ما ىي الحكمة مف زواج الرسوؿ (ص) مف ىذا المدد مف النساء حيث يثير المستشر وف وىنا بخاتـ األنبياء؟..

مػػف الواضػػب أف زواج النبػػي (ص) لػػـ يرػػف بالػػدواف اللريزيػػم المجػػردة ..أضػػؼ إلػػى أف مسػػتول النبػػي (ص) واناػػلالو بالعػػالـ

العلوي ،لـ يدع لو مجاا لري يعيش م النساء بالمفيوـ الذي نفيمو نحف ،ولد صرح (ص) أف لرة عينو في الصالة.

والػػدليؿ علػػى أف زواج النبػػي (ص) لػػـ يفيػػـ منػػو معنػػى سػػلبي فػػي عصػػر الرسػػالم ،أف ىػػذه الاػػبيم لػػـ ت ػػر فػػي حياتػػو وبعػػد وفاتػػو
(ص) ،حتى مف أعداء الديف رالمنافقيف والمارريف وأىؿ الرتاب ،الذيف رانوا يتربصوف الفتنم في رؿ أمر ،ممػا يعنػى أف المػر
لـ يرف رما فيمو المستارلوف.

* التفقو في الديف
أنػػا فتػػاة مػػف المنطق ػة الشػػر ية ،وخريجػػة جامم ػة ،لػػدي ربب ػة شػػديدة جػػدا وعميق ػة فػػي التفقػػو فػػي الػػديف ،ولكػػف ال أجػػد مػػف
يساعدني ويرشدني إلى ما ينفمني ..فماذا أفمؿ؟..
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أبػػارؾ لرػػـ ىػػذه اليمػػم رالػػـ اناػػلالرـ بالد ارسػػات الحدي ػػم ،ف ػإف العطػػش العلمػػي لمعرفػػم الا ػريعم وصػػاحبيا ،ى ػي الخطػػوة الولػػى
للتقدـ في ىذا المجاؿ ..وعليو ،فإنني أنصحرـ بالمور التاليمل

أوال ابد مف اابتداء فيما ىو الناف  ،بؿ الضروري مفل الفقو ،والتفسػير المبسػط ،وااطػالع علػى تفسػير مختصػر ،ولػراءة سػيرة
مبسطم اومم اليدل (ع) ،وتاريف المسلميف ،ودورة عقاوديم ميسرة ،ولو مف خالؿ الموال اليادفم في ىذا المجاؿ.

انيػػال ناػػر اليػػدل فػػي للػػوب ا خ ػريف؛ ف ػإف نعػػـ المعػػيف علػػى متابعػػم الت قيػػؼ واانتيػػاؿ مػػف منيػػؿ العلػػـ ،ىػػو تقػػديـ ذلػػؾ العلػػـ

لىلو ،ليحس صاحبيا بنقص في المعرفم يدفعو دوما لالستزادة.

وأخي ار (استفيـ ا﵀ تعالى يفيمؾ)؛ فإف ﵀ تعالى تجليات في عالـ الرواح والفرار ،رما ىو واضب ومحسوس عند أىلو.
* اآليات القارعة في القرآف
سؤاؿ عف الومضة ر ـ ( )55التي ذكر فييا وارع القرآف ،أرجػو مػف حضػرتكـ تحديػد :آيػة الشػيادة ،والسػخرة ،والممػؾ؛ التػي
أشرت ليا في الومضة ،حتى تكوف لنا ترسا مف شياطيف الجف واإلنس.
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ
ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ َّ
يـ﴾.
آيم الايادة ىيل ﴿ َاي َد اللوُ أََّنوُ اَ إلَوَ إا ُى َو َواْل َمالو َرمُ َوأ ُْولُوْا اْلعْلـ لَاو ًما باْلق ْسط اَ إلَوَ إا ُى َو اْل َع ِز ُيز اْل َحر ُ
ػؽ الس ِ
ات والَر َ ِ ِ َّ ِ ٍ
اسػتَول َعلَػى اْل َع ْػر ِ
ش ُي ْل ِاػي اللَّْي َػؿ َّ
ػار َي ْ
وآيم السخرة ىػيل ﴿إِ َّف َرَّب ُر ُػـ اللَّػوُ الَّ ِػذي َخلَ َ
طلُُبػوُ
َّػم َاو َ ْ
النيَ َ
َ
ض فػي سػتم أََّيػاـ ُ َّػـ ْ َ
ِ
النجوـ مس َّخر ٍ
ِ
َّ
ؽ َوال َْم ُر تََب َار َؾ اللَّوُ َر ُّ
يف﴾.
ات بِأ َْم ِرِه أَاَ لَوُ اْل َخْل ُ
ب اْل َعالَم َ
َح ي ًا َوالا ْم َس َواْلقَ َم َر َو ُّ ُ َ ُ َ َ
ػؾ ِم َّمػػف تَ َاػػاء َوتُ ِعػ ُّػز َمػػف تَ َاػػاء َوتُػ ِػذ ُّؿ َمػػف تَ َاػػاء بَِيػ ِػد َؾ
ػؾ َمػػف تَ َاػػاء َوتَنػ ِػزعُ اْل ُمْلػ َ
ػؾ اْل ُمْلػ ِػؾ تُػ ْػؤتِي اْل ُمْلػ َ
وآيػػم الملػػؾ ىػيل ﴿ ُلػ ِػؿ اللَّيُػ َّػـ َمالِػ َ
اْل َخْي ُر إَِّن َؾ َعلَ َى ُر ِّؿ َا ْي ٍء لَِد ٌير﴾.
ومف الولات المناسبم ليال أعقاب الصػلوات اليوميػم ..فقػد ورد فػي (الحبػؿ المتػيف) للاػيف البيػاوي العػاملي ص 262ل عػف أبػي
عبد ا﵀ جعفر بف محمػد الصػادؽ (ع) أنػو لػاؿل (لمػا أمػر ا﵀ تعػالى ىػذه ا يػات أف ييػبطف إلػى الرض ،تعلقػف بػالعرش وللػفل

أي رب العالميف! ..إلى أيف تيبطنا؟ ..إلى أىؿ الخطايا والذنوب؟ ..فأوحى ا﵀ تعالى إلػييف أف اىػبطف! ..فػوعزتي وجاللػي ،ا
يتلورف أحد في دبر ما افترضت عليو ،إا نظرت إليو بعيني المرنونم في رؿ يوـ سبعيف نظرة ،الضػي لػو مػ رػؿ نظػرة سػبعيف
حاجم ،ولبلتو على ما فيو مف المعاصي ،وىيل أـ الرتاب (أي الفاتحم) وايد ا﵀ ،وآيم الررسي ،وآيم الملؾ ،وآيم السخرة).

* التيديد عند عدـ نشر بمض األوراؽ
ىناؾ أوراؽ تػوزع مػف أشػخاص مجيػوليف ،تممػؽ بمػض الخػواص عمػى اآليػات القرآنيػة ،أو نقػؿ بمػض المنامػات ،مػا تيديػد
التارؾ لمممؿ بيا ..فما ىو رأي الشريمة في ذلؾ؟..

ػؾ بِ ِػو ِعْل ٌػـ﴾ فريػؼ يرػوف ال ػر لمػا
ػؼ َمػا لَ ْػي َس لَ َ
﴿واَ تَ ْق ُ
ما يذرر في تلؾ الرساوؿ ليس لو أي اعتبػار اػرعي ،لف القػرآف يقػوؿل َ
لػػـ يقػػـ عليػػو دليػػؿ لطعػي مػػف رتػػاب وا سػػنم؟! ..ومػػف المعلػػوـ أف فػػتب ىػػذا البػػاب خطيػػر؛ لنػػو يسػػمب بػأف ينسػػب إلػػى الػػديف مػػا
ليس في الديف ..وعدـ تحقؽ الباارات-رما ىو المتول  -لد يوجب انصراؼ الناس عػف القػرآف الػذي ىػو رتػاب ىدايػم ،ا رتػاب

ليرذا أمور! ..أضؼ إلى صيلم التيديد لمف يترؾ أم ار استحبابيا-على أفضؿ التقادير -ا تصب نسبتيا إلػى عالػؿ ،فضػال عػف
المارع العادؿ الرؤوؼ بعباده.
* ما ىي المولمة؟
ما ىي المولمة ،وما اليدؼ منيا؟..
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العولمم حررم عالميم يراد منيا تذويب الريانات المتفرلم في رياف واحد ،يللب عليو الفرر ااستعماري ،سواء في مجػاؿل التحلػؿ
الخاللػي ،أو التمييػ العقاوػدي ،أو ااسػت مار االتصػادي ،أو التفريػ ال قػافي ..ورػؿ ذلػؾ فػي نظػرىـ مقدمػم اسػتلالؿ ال ػػروات
الموجودة في مناطؽ النفوذ المتنازع علييا.

وم ذلؾ ،فإننا ا نعارض صور التعاوف االتصادي بيف مختلؼ المـ مف أجػؿ الرسػب الماػروع والنفػ المتبػادؿ ،مػف دوف أف

يؤدي ذلؾ إلى فقداف القيـ وضياع الذات .وا ينبلي أف ننسى أبدال إننا خير أمم أخرجت للناس ،رما وصفنا القرآف الرريـ!.
* فراغ الحاكمية
ىؿ لؾ أف تمطينا مثاال موج از عف جاممية التشريا لكؿ المصور؟..

الم ػػاؿ الواضػػب لػػذلؾ ىػػو عنصػػر الحارميػػم ،فإننػػا نالحػػظ أف اإلسػػالـ اىػػتـ بوجػػود مػػف يجم ػ اػػمؿ الجماعػػم المؤمنػػم علػػى أي

مستول ،ففي حاؿ سفر جماعم يطلب منيـ أف يجعلوا أحدىـ أميػ ار علػييـ ،وفػي السػرة المترونػم مػف عنصػريف جعػؿ الرجػؿ ىػو
القواـ في إدارة ىذه المجموعم الصليرة ،وفي زماف الليبػم جعػؿ المػر بيػد الفقيػاء العػدوؿ الػذيف ىػـ حصػوف الرعيػم ،وفػي زمػاف
الحضور جعؿ ذلؾ الحارـ ىو النبي أو الوصي ..ممػا يفيػـ مػف ذلػؾ أف اإلسػالـ ا يرضػى بفػراغ الحارميػم ،ليرػوف ذلػؾ مجػاا

لحارميم الريانات الرضيم.
إف الذي يعتقد بعدـ وجود معادلم سماويم في تنظيـ العاللات الرضيم ،بعد الياب النبي في المم ،مخطػؤوف باػدة ،فػإف سػعادة
المػػم تتولػػؼ علػػى ذل ػؾ ،وا يمرػػف أف يقػػؼ الماػ ّػرع أماميػػا مػػف دوف رأي ..والحػػاؿ أف رػػؿ ذي لػػب يعتقػػد بضػػرورة وجػػود ىػػذه
المعادلم في أيم مجموعم باريم؛ فريؼ بالمم الخاتمم التي يراد ليا القيادة والايادة على المـ إلى يوـ القيامم؟!.
* مف ىـ الصوفية؟
مف ىـ الصوفية ،وما ىي مشكمتيـ؟..

الصوفيم لوـ اتخذوا مف الصوؼ اعا ار ،رنايم عف التقاؼ وتحمؿ المااؽ ،ولرنيـ أفرطوا في جيػات ر يػرة ،منيػال عػدـ االتػزاـ
بالجانب الفقيي مف الاريعم التزاما رامال ،بدعول أف ىذا لار الاريعم الذي ا يقاس إلى لبو ،ومف ىنػا رأينػا بعػض مػف ي ّػدعي

الواء لىؿ البيت (ع) ا يقلد مجتيدا في زماف الليبم ،رالػـ أف ىػذا مػف مسػلمات المػذىب الحػؽ ..ومنيػا ابتػداع الحررػات التػي
ا أصػػؿ ليػػا فػػي الاػريعم ،واتخػػاذ اللطػػاب والوليػػاء ،والتعبػػد بػػألواليـ مػ أنيػػـ اليػػر معصػػوميف مػػف الزلػػؿ ،وعػدـ اتخػػاذ الق ػرآف
وسنم أىؿ البيت (ع) مصد ار للقوؿ والعمؿ.
فذىبوا إلى اختراع أسلوب في الحياة ،يللب عليو التقول  ،وترؾ الساحم ااجتماعيم ،ممػا لػـ يرػف مػف سػنم رسػوؿ ا﵀ (ص) فػي
ايء! ..ومف الملفت أف نرل تاجيعا ليذه الظاىرة في زماف أومم الجور ،ترويجا لخطيـ فػي مقابػؿ أومػم اليػدل (ع) ..ولػد ورد
عف اإلماـ العسرري (ع) في ذـ أحد أفراد ىذه الفرلم بقولول (احذروا الصوفي المتصن !) البحارج51ص319
* الطا ة الكونية
ما رأيكـ فيما يقاؿ ىذه األياـ مف إمكانية االستمداد مف الطا ة الكونية ،وربػط الػنفس بمصػدر التػ ثيرات الكبػرى فػي الوجػود..
فإف ىذا األمر أصبح مطروحا ،حتى في أوساط بير المسمميف!..

موضوع الطالم الرونيم بحث طريؼ ،ولرف ليس ىناؾ مف جديػد اليػر النفحػات اإللييػم الػواردة فػي الحاديػث ،فيػو تلييػر لالسػـ

فقط ،ولد عبرت ا يات عنيا بألسنم مختلفمل رييم الربط بالنسبم إلى أـ موسػى وأىػؿ الريػؼ ..ومػف المعلػوـ أف اليػر المتقػيف ا
يمرنيـ الوصوؿ ليذه السرار ،فإف الاليار محجوبوف عف أسرار رب العالميف ..والذي ُيخاى مػف العػواـ-إذا دخلػوا ىػذه العػوالـ
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الدليقػػم -ىػػو تػػوىـ أنػػو دخليػػـ اػػيء مػػف الطالػػم الرونيػػم ،وىػػذا أوؿ اانح ػراؼ ،إذ لػػد يعياػػوف حالػػم مػػف الػػوىـ فػػي أنيػػـ اتحػػدوا
بمص ػػدر الوج ػػود ،فيا ػػبو دعػ ػواىـ الق ػػاوليف ب ػػالحلوؿ ،أو م ػػدعى وح ػػدة الوج ػػود ،أو م ػػا ا ػػابو ذل ػػؾ م ػػف الا ػػطحات المعروف ػػم ف ػػي

التاريف!..

وبارؿ عاـ ،ليعلـ أف الير البصير بأسرار الطريؽ ،ومف دوف مراد أميف ،لد يق فػي فخػاخ الاػيطاف ،بعػد أف رػاف صػادلا فػي

أصؿ سيره ..إذ أف المارلم ليست في أصؿ الحررم إلى ا﵀ تعػالى؛ لنيػا فطريػم ،ولرػف الطامػم الربػرل ىػي فػي اجتيػاز الموانػ
لؿ مف يخطوىا بنجاح!.
التي ّ
* الر ص ما الموسيقى

أنا فتاة د ىداني اهلل تمالى-ولو الحمد -بقطا سماع األباني ،فقد كنت أسمميا باستمرار حتى في و ت دراسػتي أو تجممػي
ما صديقاتي ،وشجمتني عاهمتي عمػى ذلػؾ ،فقػد اتفقنػا جميمػا عمػى طميػا فػي و ػت واحػد ..ولكػف ىنػاؾ مػا يضػايقني حقػا:
وىػػو إنػػو فػػي اآلونػػة األخيػػرة أخػػذت فػػي الميػػؿ إلػػى األبػػاني ،حيػػث أننػػا فػػي و تنػػا الحاضػػر ال نسػػتطيا أف نمتنػػا عػػف سػػماع
األباني بشكؿ مطمؽ ،وذلؾ لوجودىا في كؿ مكاف مف حفبلت زواج ومجممات وبيرىا ،فينتػابني شػمور بالرببػة فػي الػر ص،
ف ذىػػب إلػػى حجرتػػي وأسػػتما إلػػى الموسػػيقى م ػا الػػر ص ،وأحػػاوؿ إ نػػاع نفسػػي ب ػ ف الػػر ص ىػػو نػػوع مػػف أن ػواع الرياضػػات
الممتمػة ،والتػػي تشػجمني عمػػى مواصػػمة الػر ص ..وبمػػد ذلػػؾ أحػس بت نيػػب الضػػمير ،ولكػف أرجػػا فػػي كبلمػي وأعػػاود الػػر ص
بالموسيقى ..أرجو إفادتي ولكـ جزيؿ الشكر واالمتناف؟!..

ىذه مف ا ار التي رنػا نحػذر منيػا داومػا بالنسػبم لللنػاء ،فإنيػا توجػب أف يعػيش اإلنسػاف فػي أجػواء الػوىـ والخيػاؿ ،والميػؿ إلػى
عالـ ااسترساؿ وراء المت الموىومم ..فإف اللناء يييئ نفسػيم اإلنسػاف لمحرمػات أخػرلل راارتبػاط العػاطفي السػري بمػف يبػدي

العاؽ واللراـ ولو ادعاء راذبا ،وصوا إلى ىواه.

أضؼ إلى أف الحدود بيف الحػالؿ والحػراـ فػي اللنػاء لريبػم جػدا ،فػإف مػا ناسػب ألحػاف أىػؿ الفسػوؽ محػرـ؛ فريػؼ ناػخص بػأف
اللنػػاء لػػيس رػػذلؾ؟! ..ولػػو رفعػػت أعمالػػؾ إلػػى صػػاحب المػػر (ع) أو أتػػاؾ ملػػؾ المػػوت ،وأنػػت علػػى ىػػذه الحالػػم مػػف الػػرلص
والخفم ،فيؿ تستسيليف ذلؾ؟! ..ما أر ر المسموعات التي يمرف أف تقرب أحدنا إلى ا﵀ تعالى ،فلمػاذا يػدعيا لياػلؿ للبػو وفرػره

وفراالو ،بما ا يزيده علما و قافم لدنياه أو آخرتو؟!..
* ما ىو المسر؟

ذكرتـ في جواب سابؽ أف الحالة الفبلنية د تكوف مما يطمؽ عميو بالمسر ،وعميو فميسارع لممبلج ..السؤاؿ :مػا ىػو المػبلج
لحالة المسر لو تسافؿ أحد إلييا؟..
الثاني :لو رأى اإلنساف أف محور مبو داهما واليـ الغالب عميو ،ىػو الشػيطاف والشػيوات المحرمػة أو بيرىػا ..فيػؿ ىػذا ىػو
المسر؟..

المراد بحالم المسف أف يتحوؿ اإلنساف إلى موجود ا يػرل المػور رمػا ىػي علييػا فػي والعيػا ،وخاصػم فػي المفػاىيـ التػي يترتػب
علييا الحالؿ والحراـ ،بؿ يؤوؿ أمره بالتدريج إلى معرفم المور عرس ما ىي علييا ،وىي مرحلم متقدمم في الضاللم.

ومف الواضب أف مف وصؿ ليذه الحالم ،فإنو مف الصعب أف ينسلف منيا ،إا أف تتداررو رحمػم إلييػم الػامرةل إمػا لسػابقم لػو فػي

خدمم دينو ،أو لمجاىدة ربرل في سبيلو ،أو لتأمؿ عميؽ في مجرل حياتو.
ورما أارت في سؤالؾ ،فإف ارتاػاؼ محػور القلػب أمػر ضػروري فػي رػؿ مرحلػم مػف الم ارحػؿ ،فػإف الماػاعر القلبيػم تػدور حػوؿ

ذلؾ المحور ،واإلرادة تنب ؽ مف تلؾ المااعر ،والعضاء تابعم لتلؾ اإلرادة؛ وىذا ىو باختصار ىرـ القيادة في الوجود.
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* التوفيؽ بيف المرؼ والشرع
إف القػوانيف الفرضػية الوضػمية ػد أوجػدت فػي وا منػا حػواجز حديديػة تحػوؿ دوف تطبيػؽ بمػض التمػاليـ اإلسػبلمية :كػػالزواج
المبكر ،وصمة األرحاـ ،وبيرىا مػف تمػاليـ ،حيػث يتنػافى التوفيػؽ بػيف األمػر الوا ػا وتمػاليـ الشػريمة ..فإمػا أف ن خػذ بػالوا ا
ونخالؼ التماليـ ،واما أف ن خذ بالتماليـ ونخالؼ الوا ا ..فما الحؿ التوفيقي؟!..

إف سياسم الاارع المقدس لاومم على إعطاء مساحم حرة للعباد للتصرؼ ريفما يحلو ليػـ فػي اػؤوف المعػاشل رريفيػم المعااػرة،
والتعامػػؿ مػ الخلػػؽ ..ولرػػف فػػي المقابػػؿ ىنالػػؾ مسػػاحم اليػػر اػػاالرة ،وى ػي تلػػؾ المسػػاحم الت ػي حػػدد فييػػا الاػػارع المقػػدس ترليفػػا

عمليا ،في مختلؼ اؤوف التعامؿ مػ الػنفس والليػر ..والحقيقػم أنػو مػا مػف زاويػم مػف زوايػا الحيػاة إا وللاػارع فييػا رأي إل ازمػي،
أو استحبابي ،أو تنزييي ،أو زجري؛ سواء ذلؾ في آداب دخوؿ الحماـ م ال-مما جاء في لسـ ا داب والسػنف علػى المولػ  -أو
طريقم مجاىدة العداء ومقارعم الظالميف!..
وعليو ،فإننػا نقػوؿل إف العػرؼ الػذي يصػطدـ مػ رأي الاػريعم ا وزف لػو ،لنػو ا يراػؼ عمػا فيػو مصػلحم العبػاد ..نعػـ ىنالػؾ
بعض الحاات يقدـ فييا الارع رأي العرؼ ،وذلؾ رما في موارد المباح بػؿ حتػى المسػتحب ،إذا رػاف فػي ذلػؾ مصػلحم راجحػم،
ولو تخليصا للفرد مف معرة الوىف والتأنيب ااجتماعي ..ولرف ا بد في ىػذا الفػرض مػف رمػاؿ الحيطػم والحػذر ،لػوال يقػدـ الفػرد
مزاج البار بدعول تلليب العرؼ!.
* تفسير النصوص بالممـ الحديث
سػػممت أف أحػػد المممػػاء الغػػربييف جػػاء إلػػى الجاممػػة ،منبيػ ار بمػػا ىػػو مضػػموف حػػديث الرسػوؿ (ص)( :إف نظافػػة الفػػـ تجمػػو
البصر) اهبل إنو :ما كاف في عيده أشمة ،وال مختبرات ..واآلف أثبت الطب أف ىناؾ عروؽ مف األسناف تتصػؿ بػالميف ،فػإذا
تسوست األسناف أو فسدت ،سرى ذلؾ الت ثير إلى الميف ،ف ثر عمييا ..ما رأيؾ بيذا النمط مف التحميؿ؟!..
ا مان مف م ؿ ىذه التحليالت العلميم ،ولرف لنا في ىذا المجاؿ مالحظتافل

المالحظػػم الولػػىل أنػػو ا ينبلػػي الجػػزـ بمػػا جػػاءت بػػو العلػػوـ التجريبي ػم ،إا فػػي الم ػوارد التػػي بػػت فييػػا المػػر باػػرؿ لػػاط  ،ا
يمرف التليير والتخلؼ عف النتيجم .وأما الموارد الخرل التي مف الممرف أف يتبدؿ فيو الرأي ،فال ينبلػي تفسػير القػرآف والحػديث
بو ،لوال يوجب تاوياا واضطرابا في النفس لو بت احقا خالؼ ذلؾ.
والمالحظػػم ال انيػػمل أنػػو ا بػػد مػػف االتفػػات إلػػى أف خػػالؽ ىػػذا الوجػػود ىػػو المليػػـ للمصػػطفى (ص) ولعترتػػو ،فػػال لػػزوـ لالنبيػػار
الاديد عندما نرل تطابقػا بػيف الراػؼ العصػري والبيػاف الاػرعي ..فػإف الػبعض يػرل ورأنػو ارتاػؼ اػيوا الريبػا جػدا ،والحػاؿ أف
صاحب التاري ىو صاحب الترويف ،فالذي نقؼ بيف يديو في الصالة ،ىو صاحب ىذا الوجود مف ذرتيػا إلػى مجرتيػا؛ أولػيس

المر رذلؾ؟!.

* خوفي مف المرض
أنني أعاني مرض فقر الدـ المنجمي-مرض وراثي -واعتقادي ىو أنني مريضػة ،وال أحػد يريػد االرتبػاط بػي ،عمػى الػربـ مػف
أف ىذا االعتقاد خاطئ ،حيث أف الكثير مف الفتيات المصابات بذلؾ المرض تزوجف وأنجػبف ..وعنػدما أعػرض مشػكمتي عمػى
إحدى صديقاتي أو أىمي ،يقولوف ب ني ال إيماف لي باهلل تمالى وأنني ياهسة ..فماذا أفمؿ أفيدوني يرحمكـ اهلل تمالى؟..

إذا راف المرض مما يمرف السيطرة عليو طبيا ،فلـ ىػذا القلػؽ الاػديد؟! ..فػإف ا﵀ تعػالى ىػو النػاف الضػار ،أي بيػده النفػ وبيػده

الضرر ،ولد جعؿ المور مقدرة بقدر ،رما جعؿ لرؿ ايء سببا ،فرما خلؽ الداء جعؿ الافاء في بعض مواد الطبيعم.
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واذا رػػاف المػػر خارجػػا عػػف القػػدرة البا ػريم ،فػػاعلمي أنػػو لػػيس ىنػػاؾ اػػيء فػػي عػػالـ الوجػػود بمعجػػز علػػى ا﵀ تعػػالى ،إذ أنػػو ا
معج ػزة بالنسػػبم إلػػى ا﵀ تعػػالى ،وانمػػا ىػػي بالنسػػبم للباػػر ،ومػػف ىنػػا تتسػػاول لػػدرة الخػػالؽ الحرػػيـ ،بالنسػػبم إلػػى المػػور الخارلػػم
والمتعارفػػم ..وعليػػو ،فحػػاولي التوسػػؿ بػػا﵀ تعػػالى داومػا ،لجػػؿ إنقػػاذرـ مػػف المػػر ،وتػػدبير زوج صػػالب لرػػـ ،فإنػػو بيػػده خػزاوف رػػؿ

ايء ..وا تيأسي مف روح ا﵀ تعالى؛ فإنو رما فتب على ا خريف ،يفتب عليرـ إف ااء ا﵀ تعالى.
* األبراج
سؤالي عف األبراج :ماذا عف االىتماـ الشديد بيا لمجرد اإلطبلع ،وىؿ يجوز تصديقيا؟..

إف الم ػػؤمف لف ػػي ا ػػلؿ ع ػػف ر ػػؿ عل ػػـ أو معلوم ػػم ا تنفع ػػو ف ػػي ال ػػدنيا أو ف ػػي ا خػ ػرة! ..والقاع ػػدة العام ػػم ف ػػي ىػػذا المج ػػاؿ ،ى ػػو
اإلنسػاف إِلَػى طَع ِ
ام ِػو﴾ أي فلينظػر إلػى علمػو
اانصراؼ عف رؿ ما ا يفيد علما يقينيا ،فقد ليؿ في تأويؿ لولو تعالىل ﴿ َفْلَينظُ ِػر ِ َ ُ
َ
عمف يأخذه.
إف لضيم الب ارج لضيم ألرب للنرتم منيا إلى الوال  ،فما يذررونو لمؿء زاويم في الصحيفم ،ا يستند إلػى علػـ لطعػي ،ولػد ورد
بأنػول (رػػذب المنجمػوف ولػػو صػػدلوا)! ..ومػ السػػؼ نػرل الػػبعض يتػػأ ر إيجابػا وسػػلبا بم ػؿ ىػػذه الباطيػػؿ! ..وا اػؾ أنيػػا نفحػػم
مف نفحات الايطاف ،لصد اإلنساف عف التفرير الجدي في الحياة ،واستعماؿ العقؿ عند اإللداـ واإلحجاـ.
وانػػي أتأسػػؼ م ػرة أخػػرل لضػػياع سػػاعات العمػػر المباررػػم فػػي ر يػػر مػػف التفاىػػات ،التػػي ا تلنػػي وا تسػػمف مػػف جػػوع ،سػواء فػػي

الفضاويات أو الموال أو الصحؼ أو الجراود ..وىؿ بل رخص الحيػاة إلػى ىػذه الدرجػم التػي يتحيػر فييػا العبػد ريػؼ يقتػؿ ولتػو،
وىو يحتاج يوـ القيامم إلى تيليلم واحدة ليرجب رفم حسناتو؟!.
* ال أستطيا أف أبكي!
أ دـ لكػـ مشػكمتي لممػي أجػد عنػدكـ الحػؿ ،وىػي :عػدـ ػدرتي عمػى البكػاء! ..ففػي كثيػر مػف األحيػاف أنفمػؿ داخميػا ،وأصػاب
بتوتر شديد ،ولكني ال أبكي ،سواء فػي مقػابمتي لمموا ػؼ الصػمبة ،أو فػي مجػالس أىػؿ البيػت (ع) ..فيػؿ يػا تػرى ليػا سػبب
مف الذنوب أو ماذا؟!..

نعتقد أف البراء عمليم اعوريم في الداخؿ ،ولرف تظير ا ار علػى الخػارج مػف خػالؿ الدمعػم ،ومػف الممرػف أف يتحقػؽ التفاعػؿ
البػػاطني مػػف دوف أ ػػر خػػارجي ،وذلػػؾ لػػبعض الجيػػات الفسػػيولوجيم ..وعليػػو ،فػػال داعػػي للخلػػط بػػيف العلػػم الاػػعوريم والمعلػػوؿ
الجسدي ..ونحف ا ننرر م ذلؾ إف وفرة الدمعم مف نعـ ا﵀ تعالى على العبد.
العب ػرة (أي الدمعػػم) ااعتبػػار التػػأملي والػػذي يتعامػػؿ م ػ عػػالـ الفرػػر ،ومػػف ػػـ
أرج ػ وألػػوؿل إف المطلػػوب منػػا أوا فػػي مواض ػ َ
تسريم ىذا التفاعؿ الفرري إلى القلب ،لينقدح طبقا ليا مااعر الحب والػبلض ..فػإذا ارتملػت ىاتػاف الحلقتػاف ،فػال ييػـ بعػد ذلػؾ
ا ار الخرل مفل القاعريرة ،وليف الجلد ،وافاضم العيف مف الدم  ،والتي ورد ذررىا في القرآف الرريـ.

وأحػػب أف أذرػػررـ أخي ػ ار بيػػذه المقولػػم المسػػتفادة مػػف أميػػر المػػؤمنيف (ع) حيػػث يقػػوؿل (مػػا جفػػت الػػدموع إا لقسػػوة القلػػوب ،ومػػا

لست القلوب إا لر رة الذنوب) ومف المعلوـ أنو إذا عرؼ السبب بطؿ العجب!.
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مشاكؿ اإلنترنت
 ريفيم التعامؿ م اإلنترنت!

 ما رأيرـ في الحب عبر اإلنترنت؟
 ما ىي حدود التعامؿ م الرجاؿ؟
 فريسم ترتب لصتيا بمداد الدـ!
 المااررم في اإلنترنت.
 المحاد م م الجنس ا خر.
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* كيفية التمامؿ ما اإل نترنت!
لقد بينتـ في التحػذير ضػرورة م ار بػة األحػداث ،فػي التمامػؿ مػا اإل نترنػت ..فػ وؿ ب ننػا جػاىزوف لتزويػدكـ بكافػة المممومػات
المتاحة ،أو حتى التي تطمبونيا بالتحديد ،فقط عميكـ إخبارنا بما تودوف مف مممومات ..وأسػاؿ اهلل تمػالى أف يوفقنػا لمػا فيػو
خدمة مذىب أىؿ البيت (ع) بصورة خاصة ،وخدمة اإلسبلـ بصورة عامة.

إننا نرحب بإرسػاؿ مقالػم مررػزة حػوؿ سػلبيات اإلنترنػت ،لناػرىا فػي لسػـ الػردود علػى المولػ  ..فإننػا نعتقػد أف ىػذا الجيػاز اػأنو
اأف رؿ سالح ذو حديف ،فال يمرف التأييد المطلؽ وا النفي المطلؽ ..واف رنا نعتقػد إلػى ا ف أنػو بالنسػبم لألحػداث والمػراىقيف
لػػد يللػػب ضػػرره علػػى نفعػػو إا بمرالبػػم أوليػػاء المػػر ،بتحدي ػد الوجيػػم الصػػالحم ..ف ػإف ىػػذا الطريػػؽ طريػػؽ سػػيؿ اانػػزاؽ ،وفيػػو

خاصػػيم الطريػػؽ الجليػػدي ،الػػذي لػػو دخػػؿ فيػػو اإلنسػػاف لخطػػوة ،اسػػتمر بػػو التزحلػػؽ نحػػو الياويػػم! ..نرحػػب بػػالجمي فػػي إمػػدادنا
بتوصياتيـ العلميم والعمليم ،في ىذا المجاؿ.
* ما رأيكـ في الحب عمى النت؟..
ما ىو رأي سماحتكـ بالمبل ات الماطفية التي تتـ عف طريؽ بػرؼ المحادثػة (الشػات) بػيف الشػباب ،حتػى لػو كانػت المبل ػة
جدية لمزواج ،والحب متبادؿ وصادؽ بيف االثنيف.

مػػف المعلػػوـ أف الحػػديث مػ الجػػنس المخػػالؼ فػػي معػػرض اافتتػػاف داومػػا ،وىػػذا أمػػر مجػػرب وا يحتػػاج إلػػى دليػػؿ ،فػإف الحػػديث

مقدمػػم لالرتبػػاط العػػاطفي ،وىػػو-رمػػا ذر ػرتـ -مقدمػػم للحػػب الػػذي يسػػلب مػػف اإلنسػػاف إرادتػػو ،فيػػو يبػػدأ مختػػا ار لينتيػػي مجبػػورا..

وعندوذ يللي الاروط الارعيم في الزواج ،لللبم اليياـ والحب.

أضؼ إلى أف التعرؼ علػى المػوارد المتعػددة مػف الجػنس المخػالؼ ،يجعػؿ اإلنسػاف يعػيش حالػم التػردد والتذبػذب حتػى لػو اسػتقر
على واحدة؛ لنػو داومػا يقػيس باػرؿ ا إرادي المػوارد بعضػيا بػبعض ،ومػف ىنػا نعلػـ السػر فػي ر ػرة نسػبم الطػالؽ فػيمف يتصػؿ
ر ي ار بالجنس ا خر ولو في مجاؿ العمؿ .وصلوات ا﵀ على سػيدتنا الزىػراء (ع) إذ تقػوؿ مػا مضػمونول (خيػر للمػرأة أف ا تػرل

الرجاؿ ،وا يراىا الرجاؿ) .ومف المعلوـ أف للضرورات أحراميا ،ولرف بمقدار الضرورة.

وليعلـ أف ىذه الجريمم ا تقبليا حتى الفتوة الصادلم ،وىي أف يربط اإلنسػاف للػوب ا خػريف بنفسػو بػال ىػدؼ ولصػد ،بػؿ لمجػرد
التلػػذذ وممارسػػم اليوايػػم الباطلػػم! ..وىػػؿ يخلػػو الحػػديث م ػ الم ػرأة مػػف تلػػذذ واػػيوة ،وذلػػؾ فػػي ضػػمف الج ػواء الم ي ػرة باللفػػاظ

والحررات؟!.
* ما ىي الحدود في التمامؿ ما الرجؿ؟
أشارؾ فػي المنتػديات االلكترونيػة اإلسػبلمية ،والحمػد هلل تمػالى وبشػيادة الجميػا أنػي التػزـ حػدودي فػي المواضػيا والػردود..
ولكف بطبيمة االشتراؾ ،فإف الوضػا يتطمػب مشػاركة الرجػاؿ ،سػواء فػي الػرد أو المراسػمة مػف خػبلؿ رسػاهؿ خاصػة فػي نفػس
المنتدى ،ومف خبلؿ ذلؾ فقد تكوف لنا ما أحد اإلخوة عبل ة أخوية يممـ اهلل تمالى أننػا لػـ نتمػد فييػا الحػدود ،مػا الممػـ أنػي
متزوجة ..فما رأي سماحتكـ ،وىؿ المقصود بالحػب فػي اهلل والتمػارؼ واألخػوة فػي اهلل ،أنيػا تقتصػر عمػى نفػس الجػنس ،أي
الرجؿ ما الرجؿ والمكس؟..

في الوال نحف نصيحتنا العامم في ىذا المجاؿ ىول أنو ا نرجب التواصؿ بيف الجنسيف ،لما في ذلػؾ مػف المفاسػد المعيػودة فػي

ىذا المجاؿ .فأوا انفتاح رؿ منيما على ا خر ،سيؤدي– برالبم أو بلير رالبػم– إلػى حالػم ااسترسػاؿ فػي الحػديث ،ومػا يالزمػو
مف اإلعجاب مف الطرفيف أو مف طرؼ واحد .فإف الذي دعاىما إلى المحاد م ،ىو وجود جيم مػف جيػات اانجػذاب العلمػي أو

العملي أو ما اابو ذلؾ .فإف طبيعم الجنسػيف المتخػالفيف لاومػم علػى التجػاذب القيػري ،واف لػـ يعتػرؼ أو ياػعر صػاحبيا بػذلؾ.
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فػالمالحظ أنػو بعػد فتػرة مػف التحػادث ،ووجػود حالػػم اإلعجػاب برػؿ واحػد منيمػػا ،أف النفػوس تميػؿ باػرؿ ليػػري إلػى ا خػر ،رالػػـ
تأذي صاحب ىذه الحالم مف ىذه الحالم التي يراىا بأنيا حالم ايطانيم ،وىذه مرة مف مرات التحادث.

وم ػػف الواض ػػب م ػػف خ ػػالؿ ا ي ػػات الرريم ػػم وس ػػنم أى ػػؿ البي ػػت (ع) ،أف ى ػػذه الحال ػػم-أي إ ازل ػػم الحػ ػواجز ب ػػيف الجنبي ػػيف -حال ػػم

مرفوضػػم ،فػػالقرآف الرػريـ يػػدعونا إلػػى أخػػذ المتػػاع مػػف وراء الحجػػاب ،والتأريػػد علػػى عػػدـ الخضػػوع بػػالقوؿ ،فػػإف الخضػػوع بػػالقوؿ
سبيؿ مف سبؿ اإل ارة بيف الجنسيف ،ومف الممرف أف تروف الرتابم ليا أ ر الحديث ،مف جيم ىذه اإل ارة.

ولطالما يعيش الاخصاف حاات سرابيم وىميم ،وذلؾ بفعؿ مػا يعياػانو مػف أحػالـ اليقظػم ،وجػو الوعػود الراذبػم .ومػف الطبيعػي

أف يتعارؼ ىذه الياـ مف خالؿ المحاد ات اإلنترنتيم ،تصوير المور بلير والعيا ،أو المباللم في بياف الوال .

وعليػو ،فػػإف ملخػص القػػوؿ فػي ىػػذا المجػاؿ أف ىػػذه الداة تحولػت إلػػى أداة اصػطياد الفريسػػم ،واا فػإف مػػف يريػد أف يرمػػؿ دينػػو
بارؿ طبيعي ،فإنو يلجأ إلى الساليب المتعارفم الير الملتويم مف دوف اسػتعماؿ حالػم السػريم ،واالتفػاؼ حػوؿ الىػؿ ومػا اػابو
ذلؾ مف الحيؿ المعروفم في ىذا المجاؿ.
وأرجػو عػػدـ تصػديؽ مػػا يسػػمى بالحػب البػػريء ،فػػإف ىػذا الػػذي يطلػػؽ عليػو بػػيف الجنسػػيف ،مػا ىػػو إا انعرػػاس لحالػم مػػف حػػاات

اللري ػزة ،وحػػب اللقػػاء الػػذي ينتيػػي الالبػػا بالميػػؿ إلػػى اللقػػاء البػػدني ،وم ػ عػػدـ تيس ػره فإمػػا الربػػت ،وامػػا االتجػػاء إلػػى الممارسػػم
المحرمم ..ولانا ا﵀ تعالى وايارـ ار فتف آخر الزماف!.
* فريسة تكتب صتيا بمداد الدـ!
ىػذه صػتي بمػداد الػدـ كتبتيػا ،وبحبػر األلػـ أنسػجيا ،وىػػي رسػالة لمػف تمػيش ىمػي فتسػمييا ،ولمػف حماىػا اهلل تمػالى منػػو
فتحػذرىا ،سػػبقني الكثيػػر ممػػف عاشػوا ىػػذه التجربػػة المػػرة ،سػػطروا تجػاربيـ بػ لـ وحسػػرة ..لػػـ أرعػػو ولػػـ أتمػػظ مػػف صصػػيـ،
حذرت وكررت التحذير حتى مممت ..فالغريزة الجنسية والماطفية فا ت كؿ شيء ،لف أ وؿ أنني أتػابا مجػبلت خميمػة أو أفػبلـ
ماجنػػة ،وال أخػػرج ألس ػواؽ أو مبلىػػي ،بػػؿ إنػػي محافظػػة كثي ػ ار ومحتشػػمة ،فقػػد عرفػػت بػػذلؾ ،فيسػػمونني الممتزمػػة ،وأحيانػػا
الداعية! ..ىػذه الممتزمػة التػي يػدعوف أنيػا الداعيػة أصػبحت أسػيرة الػذنوب :فػراغ اتػؿ ،ال وظيفػة وال دراسػة ،ماعػدا أعمػاؿ
خيرية ال تشبا ربباتي ،وال تطفئ فرابي ..عرفت طريؽ النت وكما يقػاؿ لمػدعوة ولمػدعوة فقػط! ..شػاركت بمنتػديات إسػبلمية
كانت حازمة جدا ،ينتقدوني إذا ما حاولت أف أروح عف نفسي ميبل ،حتى خنقوني بتكبيميـ..
سممت عف فتيات يحادثف الشػباب عمػى الماسػنجر ،اسػتغربت جػرأتيف ،كمػا كنػت اسػتغرب جػرأة بمػض األخػوات فػي ردودىػف
عمى الرجاؿ ..خرجت لمنتدى عاـ حتى أنفس عف نفسي ميبل ،كما زيف لي الشيطاف ،لكني وجدت ما افتقدتػو فػي المنتػديات
اإلسبلمية ،وجدت مف ييتـ بمواضيمي ويتػ ثر بيػا ،بػؿ وجػدت كبلمػا ممسػوال كنػت بحاجػة ماسػة لػو ،حققػت رببتػي الدعويػة
فيو ،وأنتجت ثما ار لـ أنتجيا في المنتديات اإلسبلمية ،لكني لـ أستطا أف أنكر كؿ المنكرات ،لخوفي مف نفورىـ..
وبمد مرور األياـ تغير الحاؿ ،وأصبح المنكر ممروفا ،أصبحت لدي رببة كبيرة في التمػرؼ عمػى األعضػاء ،خصوصػا بمػد أف
أصبحت مشرفة بينيـ ،تمرفت عمى اثنيف مف األعضاء ،حادثتيـ عمى الماسنجر والخوؼ يمؤل جوانحي ..وبمدىا تممقػت بيػـ
كثي ار ،لدرجة أني ال أستطيا أف أفار يـ ،أحيانا بالرساهؿ ،وأحيانا بالماسنجر ،وأحيانا عبر الػردود ..تمنيػت أف يػوجيني مػدير
المنتدى وينصحني ،ولكف ال فاهدة! ..تطور األمر إلى رساهؿ عبر الجػواؿ ،إلػى أف وصػؿ األمػر إلػى تبػادؿ الصػور والمحادثػة
الصوتية ،فقد أنمـ اهلل عمييـ بالوسامة والخمؽ واألدب ،بزليـ ب سموب راؽ جذاب ..تممقت بيـ كثي ار ،ف صبحت ال أنػاـ الميػؿ
وال أذوؽ الطماـ ،حتى رؽ عظمي ،ونحؿ جسػمي ،أصػبحت متػوترة شػاردة الػذىف ،مبلزمػة لمنػت ولمجػواؿ ،حتػى شػمرت أنػي
أختنؽ ..وخفت المار والفضيحة ،فكذبت عمييـ و مت ب ني س تزوج ريبا!..
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أس ؿ اهلل تمالى أف يمفو عني ،فإني كثي ار ما أفكر بمقاهيـ ،واشباع ربباتي الشيوانية الشيطانية ،خصوصا أنػي فػي المشػريف
مف عمري ..أؤمف بالقدر ،ولكف لي طا ة ممينة ،وال أسػتطيا أف أ ػاوـ مغريػات الحيػاة ..ال سػموى لػي إال بالنػت ،والػذي مػؤل
بالموضػػوعات التػػي تدبػػدغ المواطػػؼ وتيػػيه الشػػيوة! ..الرجػػؿ ضػػميؼ والمػرأة ضػػميفة ،والمجتمػػا ممػػيء بالمغريػػات والفػػتف،
واإليماف يضمؼ ما كثرة المغريات ..منمت نفسي حتى مف الخػروج ،ألؤمػف عمػى نفسػي مػف الفتنػة ،ولكػف لػـ أسػتطا ..فمػا
الحؿ؟! ..أنقذوني أكاد أبرؽ وأخشى أف أبرؽ أىمي ممي!..

ىذه أوؿ مرة ننار رسالم بطوليا ،لما لمسنا فييا مف معاناة مف ارتوت بالنار بعد الدخوؿ فييػا ،وىػو مػا رنػا نحػذره داومػا ،حيػث

أف الذي يوجب ااستقرار للفتاة ىو الزواج ،بما فيو مفل سروف روحي ،وانجاب لذريم صالحم ،وتأ ير إيجابي علػى الػزوج ومػف
يحػػيط بالس ػرة ..والحػػاؿ أف ىػػذه التعلقػػات الموىوم ػم مػػف خػػالؿ النػػت والمنتػػديات والج ػواؿ ،أاػػبو مػػا يرػػوف بالمخػػدرات ،فتعػػيش
الن ػى حالػم الزوجيػم الراذبػم ،وتظػػف بأنيػا أصػبحت ملرػم العاػػؽ والجػذب للرجػاؿ ،الافلػم أف الرجػؿ ألػػول منيػا فػي ىػذه العمليػػم

الماررة ،فيحاوؿ أف ينتقؿ مف فتاة لخرل ،ليترريف جميعا صرعى في مقتؿ العاؽ الموىوـ ،ـ يخلص بجلده ليػذىب إلػى حيػث
يريد ،حيث حريم القرار بيده ،فيتزوج ما يااء مف النساء ،تاررا فراوسو في أوحاؿ الندامم!..

إننػػا نييػػب بأىػػؿ الحػػؿ والعقػػد فػػي رػػؿ بلػػد أف يحملػوا ىػػذا اليػػـ العظػػيـ ،ويحػػاولوا الجم ػ بػػيف المػػؤمنيف والمؤمنػػات علػػى سػػنم ا﵀
ورسػولو ،فإنيػػا مػف أفضػػؿ سػبؿ القػػرب إلػى ا﵀ تعػػالى ..وننصػػب الخػوات بتفػػويض المػر إلػػى ا﵀ تعػالى واالتجػػاء إليػو فػػي ىػػذا

المػر المصػيري ،وعػػدـ الػدخوؿ فػػي الباطيػؿ ،ليػػرل ا﵀ تعػالى صػػدؽ دعػواىف فػػي طريػؽ الطاعػػم وااسػتقامم ..ألػيس ىػو الػػذي
أخذ بيػد آسػيم ومػريـ (ع) واليرىمػا مػف النسػاء القانتػات طػواؿ التػاريف ،أضػؼ إلػى الوجػوه المتألقػم مػف الخالػدات مػف نسػاء النبػوة
واإلمامم.

* المشاركة في اإل نترنت
نحف سـ مف الشباب نرتاد المنتديات ونشارؾ فييػا ،وفػي ىػذه المنتػديات أ سػاـ عػدة :كالػديف والسياسػة والترفيػو والجػواالت
وبرامه الكمبيوتر وأخبار النساء والمشاكؿ االجتماعية ..ويشارؾ فييا النساء والفتيات بمختمػؼ مراحػؿ عمػرىـ ،ويحصػؿ تػارة
بمض المبلطفات في القػوؿ بػيف الجنسػيف ،أو تمػابير تػدؿ عمػى االحتػراـ والػود ،أو أحيانػا نسػتممؿ التمػابير الرمزيػة كػالوجوه
وبمض األشكاؿ األخرى ..فما حكػـ ىػذه المشػاركات؟ ..مػا الممػـ أنكػـ أجبػتـ عػف سػؤاؿ سػابؽ-بمػا مضػمونو -أف االجتنػاب
أولى ..ولكف ىذه المشاركات ال تخمو أحيانا كثيرة مف فاهدة.

مف الواضب أف ما ذررناه أنما على نحو تأسيس الصؿ الولي ،لما ابتنيت عليو الاريعم مف ااحتياط فػي أمػر الػديف ،وخاصػم

فػػي مػوارد اإل ػػارة ،فػػإف مػػف حػػاـ حػػوؿ الحمػػى أواػػؾ أف يقػ فيػػو! ..ومػػف المعلػػوـ أف التحػريـ الاػػرعي فػػي ىػػذا المجػػاؿ ماػػروط

ببعض الاروط ،ومنيػا خػوؼ اانجػرار فػي الحػراـ ..وعليػو ،فػإف علػى المػؤمف الموازنػم بػيف اايجابيػات والسػلبيات المعيػودة فػي
ىذا المجاؿ ،فإذا رانت الرتابػم والمحػاورة فػي ضػمف جميػ المواصػفات الاػرعيم ،بعيػدا عمػا يخػالؼ لواعػد ااحتيػاط التػي يػرجب
مراعاتيا بيف الجنسيف ،فال مان مف ذلؾ..

وا بد مف الدلػم فػي التاػخيص ،لف الػنفس المػارة تسػوؿ لإلنسػاف ر يػرا ،فػإذا اسػتقر ميليػا علػى أمػر ،فإنيػا لػد توجػو لصػاحبيا
ر ي ػ ار م ػػف التبريػ ػرات ..ول ػػيرف الم ػػر بمق ػػدار الحاج ػػم ،وم ػػف دوف اس ػػتعماؿ لم ػػا يع ػػد م ػػف لل ػػو الق ػػوؿ والحرر ػػات رمػػا ذرػػرت ف ػػي

الرسالم!..

وختامػػا ا بػػد مػػف التنويػػو علػػى أف بعػػض الحاسػػيس والماػػاعر الباطلػػم تنقػػدح فػػي الػػنفس انقػػداحا ولػػو مػػف دوف ميػػؿ مػػف جيػػم
العقػػؿ ،وىػػذا بػػدوره يعػػزز ضػػرورة المرالبػػم لمػػا تخف ػي الصػػدور ،والتػػي مػػف الممرػػف أف تطفػػوا علػػى السػػطب يومػػا مػػا ..أجارنػػا ا﵀
تعالى مف ارور النفس وتلبيس البالسم!.
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* المحادثة ما الجنس اآلخر
المحادثة بيف الجنسيف لو أخذناىا مف الجانب الفقيي مثبل عمى رأي السيد السيستاني داـ ظمو لوجدناه:
السؤاؿ :ما ىو الحكـ الشرعي في المحادثة التي تتـ عف طرؽ االنترنت بيف الشاب والشابة فقط كتابيا وليس صوتيا؟..
الجواب :ال يجوز لما فيو مف خوؼ الو وع في الحراـ.
لو اؿ شخص ب نني مطمهف ب نني لف أ ػا فػي الحػراـ ،و ػاـ بفمػؿ ذلػؾ (افتػراض فقػط) ..فالسػؤاؿ ىػو :ىػؿ ليػذه المحادثػات
التي تحدث بيف الجنسييف ،ت ثير عمى الجانب الروحي لئلنساف؟ ..يرجى توضيح آثارىا.
ىذه المسالم مف المساوؿ التي ير ر السؤاؿ عنيا ،وملخص القوؿ فييا ىول

أوال ا بػػد مػػف االتصػػار مػ الجػػنس ا خػػر بالمقػػدار الواجػػب إف رانػػت ىنالػػؾ ضػػرورة فػػي البػػيف ،لف أرضػػيم التجػػاذب النفسػػي
متوفرة في المقػاـ ،والمػرأة سػريعم اارتبػاط العػاطفي بمػف يبػدي نحوىػا ماػاعر طيبػم ،مػف خػالؿ الرلمػات المعسػولم ،وخاصػم إذا
رانت تعػيش ف ارالػا عاطفيػا ،نتيجػم الماػارؿ العاوليػم ،أو تجػارب الحػب الفااػلم ..ومػف المعلػوـ أنػو ا يتسػنى ليمػا فػي ر يػر مػف
الولػػات حتػػى اللقػػاء العػػادي ،فضػػال عػػف الت ػزاوج ،فيق ػ العػػذاب النفسػػي النػػاتج مػػف عػػدـ الوصػػوؿ لمػػا يريػػده الطرفػػاف ..ولطالمػػا

احظنا أف الطرفيف يعياػاف ىػاجس الوصػاؿ حتػى بعػد الػزواج مػف الليػر ،ممػا يجعػؿ الاػيطاف ا يقنعػاف بػالحالؿ المقػدر ..ويػا
ترل ما ىي المصيبم لو اطل الطرؼ ا خر بيذه العلقم النفسيم السابقم؟!..

و انيال إف الايطاف بوسوستو يحبب التحادث م الطرؼ ا خػر بػدعول الحػديث المجػرد ،والحػاؿ أف المػر فػي الحػراـ ترارمػي..

بمعنػػى أف الػػنفس تتػػوؽ لمػػا ىػػو أرلػػى مػػف الحػػديث العلمػػي المجػػرد ،وخاصػػم عنػػد تحقػػؽ أرضػػيم اإلعجػػاب بػػالطرؼ ا خػػر ،مػػف
خالؿ فرره وأسلوب حدي و.
و ال ال الفتول صريحم بيذا النص فػي حرػـ المحاد ػمل (ا يجػوز مػ خػوؼ الولػوع فػي الحػراـ ،ولػو بػاانجرار إليػو) ..وحػاوؿ أف
تالحظ ليد (اانجرار) فإنو دليؽ لمف يريد مرالبم نفسو ،خوفا مف الضب ا﵀ تعالى!.

مشاكؿ الشباب
 تبسيط مادة العقيدة.
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 معاارة الاباب.
 طريؽ ربب الجماح.
 جلب الاباب.

 ما ىو الحؿ لللريزة؟

 ريؼ أربب جماح الايوة؟
 الخواطر الجنسيم.
 الابؽ الجنسي.
 الايوة العارمم.
 أزمم اباب اليوـ.
 الحب اللصيؽ بالقلب.
 عالج التخيؿ الجنسي.
 مقاومم اإلالراءات.

 ريؼ نرتدع عف الحراـ؟
 موجبات الربت وتجنبيا.
 فف الصدالم.

 مقارعم الايطاف.

* تبسيط مادة المقيدة
ما ىي التفصيبلت التي تمطى لشاب في الرابمة عشػرة أو الخامسػة عشػرة مػف عمػره ،فػي مػادة المقاهػد؟ ..ومػا ىػو األسػموب
األمثؿ لشرح مادة المقاهد ليذا السف؟..
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ينبلػػي تقػػديـ المػػادة باػػرؿ سػػلس وسػػيؿ ،لنػػو فػػي ىػػذا السػػف لػػد ا يسػػتوعب المعػػاني العميقػػمل فترتفػػوف فػػي بػػاب التوحيػػد ،بػػدليؿ
الفطػرة وبرىػػاف العليػػم ..وفػػي النبػػوة ببرىػػاف لػػبب العقػػاب بػػال بيػػاف ..وفػػي بػػاب اإلمامػػم بػػالقوؿ إف الوصػػايم اػػأنيا اػػأف النبػػوة ،ا

ترػػوف إا بتراػػيب مػػف السػػماء ،فيػػو العلػػـ حيػػث يجعػػؿ وايتػػو فػػي تعيػػيف النبيػػاء والوصػػياء ..ف ػإف إمامػػم الخلػػؽ-بػػنص الق ػرآف
الرػ ػريـ -عي ػػد إلي ػػي ا ينال ػػو الظ ػػالموف ،أض ػػؼ إل ػػى ح ػػديث اا ن ػػي عا ػػر خليف ػػم ال ػػذي ب ػػت ع ػػف رس ػػوؿ ا﵀ (ص)-رم ػػا ف ػػي

الصػػحاح -والػػذي ا تطبيػػؽ لػػو إا فػػي مدرسػػم اإلماميػػم ..وىنػػاؾ بعػػض الرتػػب المبسػػطم فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،فاطلبوىػا مػػف علمػػاء
منطقترـ أو مرتباتيا.

واف مػػف الضػػروري فػػي الفػػروع تفييمػػو مسػػألم التقليػػد ،وانػػو مػػف بػػاب رجػػوع اليػػر المتخصػػص إلػػى المتخصػػص ،رػػأي علػػـ مػػف
العلػػوـ ..ػػـ الحرػػاـ الوليػػم لللسػػؿ والوضػػوء والصػػالة ،لػػوال يضػػطر إلػػى إعػػادة الصػػالة احقػػا لفقػػد ررػػف مػػف الررػػاف ،فيحمػػؿ
والديو المسؤوليم-أحياء وأمواتا -فيروف تألمو لذلؾ مف موجبات العقوؽ.
* مماشرة الشبػػاب
كيؼ أكوف في حالة اتصاؿ ما اهلل تمالى مػا أننػي فػي احتكػاؾ مػا الشػباب ..ىػؿ آخػذ طريػؽ المزلػة ،إذ أننػي إذا جالسػتيـ
كنت ممرضا لمخط ؟ ..وكيؼ أحارب المواطؼ التي تكوف بيني وبيف األصد اء؟ ..وكيؼ أوفؽ بينيا وبيف تكميفػي الشػرعي؟..
وكيؼ أكوف شابا رساليا وأنا أحتؾ باألصد اء؟..

ا بػػد مػػف م ارعػػاة الحسػػـ فيمػػا يخػػتص باػػؤوف ا خػرة ..فػػإذا رانػػت معااػرة الاػػباب ا يوجػػب لػػؾ وىنػػا فػػي الػػديف ،فػػال مػػان مػػف
معااػرتيـ بمقػػدار رف ػ الضػػيؽ فػػي حررػػم الحيػػاة اليوميػػم ..وأمػػا إذا رنػػت تتػػأ ر بيػػـ سػػلبيا-وىػػو اللالػػب علػػى الاػػباب مػػف دالػػم

بعضيـ بعضا إلى سػبؿ الفسػاد والليبػم واليػر ذلػؾ -فعليػؾ باابتعػاد عنػو والبحػث عػف البػديؿ الصػالب ،فػإف ا﵀ تعػالى ا يضػي
مف اعتصـ بو ..أوليس أىؿ الريؼ اعتزلوا لوميـ ،فأبػدليـ ا﵀ تعػالى خيػرا ،وربػط علػى للػوبيـ ،وجعػؿ ليػـ مػف أمػرىـ مرفقػا؟..
وأعز ما يروف في آخر الزماف-رما ورد( -درىـ مف حالؿ ،أو أخ يو ؽ بو).

واف راف ابد مف ااحتراؾ ،فعليؾ بااحتراؾ الظاىري م اابتعػاد الروحػي والاػعوري ..بمعنػى عػدـ الخػوض فػي للػوىـ لقولػو
َّ ِ ِ
ِّ
يف﴾.
تعالىل ﴿فَالَ تَ ْق ُع ْد َب ْع َد الذ ْر َرل َم َ اْلقَ ْوِـ الظالم َ
* طريؽ كبح الجماح
ما ىي توجيياتكـ الكريمة لكبح جماح بمض الغراهز الجنسية ،التي يبتمى بيا كثير مف الشباب المؤمف ىػذه األيػاـ ،مػا عػدـ
المقدرة عمى الزواج؟!..

ىػػو عػػدـ التعػػرض لمػواطف اإل ػػارة ..فػػإف النظػػر إلػػى المنػػاظر المحرمػػم الخارجيػػم أو الصػػوريم ،ي يػػر إفػ ارزات اللػػدد التناسػػليم فػػي

البػػدف ،وبػػذلؾ يتحػػوؿ اإلنسػػاف إلػػى موجػػود اػػيوي ،ينظػػر إلػػى رػػؿ اػػيء بمنظػػار الاػػيوة والجػػنس ،حتػػى أف المػػر يػػنعرس فػػي
ص ػػالتو ونوم ػػو وحدي ػػو ،وحينو ػػذ يرر ػػب الا ػػيطاف ى ػػذه الموج ػػم ،ليدفع ػػو دفع ػػا ح ي ػػا إل ػػى ارتر ػػاب المحرم ػػات المعي ػػودة ف ػػي ى ػػذا

المجاؿ ..ومف الواضب أف المسألم توالديم ،بمعنىل أف الصورة المحرمم ت يػر الاػيوة ،والاػيوة تػدف للمباللػم واإلدمػاف علػى تلػؾ
الصور.

ومػف الحلػوؿ أيضػػا-رمػا ذرػػر فػي بعػض الروايػػات -الصػوـ عنػػد ااػتداد الرالبػم الجنسػػيم؛ لف الجػوع اػػاالؿ لإلنسػاف ،ومضػػعؼ
للراوزه ،وخاصم في ساعات اإلمساؾ ..أضؼ إلػى أف ىػذه العمليػم توجػب عنايػم رب العػالميف بصػاحبو ،فيلقػي عليػو لػوة اليبيػم
يستصلر معيا المنرر الذي راف يراه ملريا في ما مضى مف أياـ طياو ونزواتو.
ومف الحلوؿ أيضال اانالاؿ بالمور الجادة في الحياة ،واإلر ار مف اللقاء بأىؿ الجد وااجتياد ،سواء في المساجد أو اليرىا.
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* جمب الشباب
لدينا مجمس مصغر لمشباب نريػد جمػب الشػباب إليػو ،حتػى يسػتفيدوا مػف مناىػؿ أىػؿ البيػت (ع) ،ولكػف دوف جػدوى! ..فيػؿ
مف إفادة مف سماحتكـ عمى طرؽ وأساليب لجمبيـ؟..

ا ب ػػد م ػػف وج ػػود أم ػػور محبب ػػم ،مني ػػال تن ػػوع المض ػػاميف ،ور ػػوف الموض ػػوعات المطروح ػػم تي ػػـ حي ػػاتيـ العملي ػػم ،واختيػػار الول ػػت

المناسػػب الػػذي ا ي ػزاحـ اناػػلااتيـ الخػػرل ،وعػػدـ اإلطالػػم المملػػم ،والتنسػػيؽ م ػ أوليػػاء المػػر لػػوال يتخػػذوا مولفػػا مػػف ذلػػؾ،
وااىتماـ بالتقدـ الدراسي لوال تتيـ الجماعم بالتأخر فػي ىػذا المجػاؿ بسػبب ىػذه الجلسػات ،ومحاولػم إاػراريـ فػي إلقػاء الرلمػات
إ ارة لجػو المنافسػم فػي مػا بيػنيـ ،وتقػديـ اػيء مػف الضػيافم فػإف طبيعػم اإلنسػاف ميالػم إلػى م ػؿ ىػذه المػور ،واصػطحابيـ إلػى
بعػػض الػػرحالت خػػارج المدينػػم أو العم ػرة ،والقيػػاـ بػػبعض المسػػابقات ال قافيػػم ومػػنحيـ الج ػواوز ..وا تػػنس أخي ػ ار بػػأف مػػا رػػاف ﵀

تعالى فيو ينمو ،وما راف للير ا﵀ تعالى فإنو يزوؿ ويمحو ،وىذا أمر مجرب داوما.
* ما ىو الحؿ لمغريزة؟
نصػرؼ الشػيوة؟ ..فػإف األب يمػظ ابنػو بتػرؾ الحػراـ-كالمػادة السػرية
نحف الشػباب الػذيف لػـ نت ىػؿ لمػزواج الػداهـ بمػد كيػؼ
ّ
وبيرىػا مػػف المحرمػات -والحػػاؿ أنػو ىػػو متػزوج ومرتػػاح ،وابنػو المسػػكيف يتخػبط ال يمػػرؼ أيػف يػػذىب؟! ..ولقػد طرحػػت ليػػذه
المشكمة بمض الحموؿ التي ليست حموؿ عممية منيا:
 -1الكبت عبر اإلرشاد الديني والصحي :وىو ليس بحؿ أبدا ،ألنؾ إلى متى سوؼ تصبر؟!..
 -2تجنب المغريات :أ وؿ ميما تجنبت المغريات ،فإف الشيوة ستغمب في يوـ مف األياـ.
 -3الزواج المؤ ت :وىو بير متيسر داهما ،و ػد يتخػوؼ الػبمض بػ ف تحمػؿ المػرأة أو مػا شػابو! ..فالرجػاء يػا شػيخنا وضػا
حؿ (عممي) ليذه المشكمة في أسرع و ت!..

م ػػا ذررت ػػو ى ػػي الحل ػػوؿ العملي ػػم ب ػػارؾ ا﵀ تع ػػالى في ػػؾ ،في ػػؿ يمر ػػف أف ن ػػأتي بح ػػؿ اربػ ػ الي ػػر ال ػػزواج ال ػػداوـ ،ال ػػذي ا يتيس ػػر

للر يريف؟!..

ومػف أىػـ مػا ذرػرت مػف الحلػوؿ ىػول أف يبعػد الاػاب نفسػػو عػف الم يػراتل تفريػ ار وصػورة وخارجػا ،إذ أنػو مػف الطبيعػي أف تميػػؿ
نفسو داوما إلى ما يتعلؽ بالايوات ،بمقتضى عنفواف ابابو وفوراف الريزتو.

وم ػػف ض ػػمف الحل ػػوؿ أيض ػػال الع ػػيش ف ػػي الجػ ػواء اإليماني ػػم رالمس ػػاجد ،ومص ػػاحبم الا ػػباب الملت ػػزـ ..ف ػػإف ى ػػذه الجػ ػواء تا ػػج

ااسػتم ارريم فػي السػػبيؿ الػذي عليػو الر يػػر مػف الاػػباب المػؤمف ،فػال يػػدع مجػاا لتسػػويؿ الاػيطاف بأنػو ا يمرػػف المقاومػم ،وم ػػؿ
ىؤاء الاباب حجم على المتقاعسيف والمستسلميف يوـ القيامم.

وا تنس أخيرال االتجاء الداوـ إلى ا﵀ تعالى؛ ليزيف اإليماف في للبؾ ،فتػرل المنرػر لبيحػا ،وحينوػذ ا تجػد ر يػر معانػاة فػي تػرؾ
الحراـ ،عندما تراه مستقذ ار في طبعؾ ،اأنو في ذلؾ اأف بالي الخباوث المخالفم للطب السليـ.
* كيؼ أكبح جماح الشيوة؟
أنا شاب في المشريف مف عمري ،لي رببة ممحة في الػزواج ،ولكنػي بيػر مقتػدر ..فمػا ىػي توجييػاتكـ لنػا التػي مػف خبلليػا
نستطيا كبح جماح الشيوة فسيولوجيا وروحيا؟..
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 -1اابتعاد عف رؿ الم يرات التي تلؼ الااب مػف رػؿ صػوب ىػذه اليػاـ ،فػإف مناػأ الحػراـ ىػي اإل ػارة ااختياريػم الالبػا ..واذا
رأل ا﵀ تعالى عبده صادلا في ذلؾ ولاه ار ا فات ،رما صرؼ السػوء مػف لبػؿ عػف وليػو يوسػؼ الصػديؽ ..وأر ػر مػف الػدعاء
ِ
ي﴾ .
بتوجول ﴿ َر ِّ
َنت َخْي ُر الْ َوا ِرث َ
ب ال تَ َذ ْرِِن فَ ْرًدا َوأ َ
 -2ااتلؿ باليموـ الربيرة إمال للدنيا رالدراسم الجادة ،أو لآلخرة رخدمم الديف.
 -3حاوؿ أف تصػادؽ الجػاديف فػي الحيػاة مػف نفػس العمػر الػذي أنػت فيػو ،فػإف رؤيػم الملتػزـ فػي نفػس الظػروؼ مػف دواعػي لػوة

القلب.

 -4وتذرر داوما أف سنم الحياة لاومػم علػى الػزواج يومػا مػا ،ومػف المعلػوـ أف ااسػتقامم فػي فتػرة المراىقػم وبعػدىا ،مػف موجبػات

التقدير اإلليي المناسب في ىذا المجػاؿ ..فيقػدر ا﵀ تعػالى-جػزاء اسػتقامتؾ فػي تلػؾ الفتػرة -زوجػم صػالحم بيػا يتحقػؽ لػؾ خيػر
الدنيا وا خرة ،إذ أنو ما رزؽ العبد-رما روي -بعد اإليماف أفضؿ مف زوجو صالحم.
* الخواطر الجنسية
بمض الشباب المؤمنيف ممف ىـ في سف المراىقة د يخطر بباليـ بمض الخواطر الجنسية ،دوف تنفيذ ىذه الخػواطر عمميػا،
وىـ في الو ت نفسو يتجنبوف النظرات المحرمة ..فيؿ ذلؾ أمر محرـ شرعا؟!..

مجرد التخيؿ ليس ح ارمػا ،واف رػاف المػر لػد يرػوف مقدمػم لػبعض المػور ،رللبػم اليػواجس الجنسػيم ،فػال ينظػر إلػى المػور إا
مػػف ىػػذا المنظػػار ،رمػػا ىػػو ابػػت بالتجربػػم ..إذ الػػذي يػػدمف التفريػػر فػػي حقػػؿ مػػف الحقػػوؿ ،يللػػب عليػػو الميػػؿ للتوالػػؿ فػػي ذلػػؾ

الحقؿ ..أضؼ إلى أف الفرر الذي يروف مرتعا ليرذا أمور ،ريؼ يصؿ إلى الحقاوؽ المرتبطم بسعادتو في الداريف؟!..

وعليو ،فليحاوؿ اإلنساف مجاىدة نفسو في ىذا المجاؿ؛ فإف التفرير بم ابم الدخاف الذي ولو لـ يحرؽ إا أنػو ا يػؤمف مػف أف ا

يسود جنبات النفس ،رما روي ىذا المضموف عف السيد المسيب (ع).
* الشبؽ الجنسي

يسػ ؿ بمضػػيـ :أنػػو تػػاب بمػد إدمػػاف طويػػؿ عمػػى عػػادة محرمػة ،ولكػػف المشػػكمة أف آثارىػػا با يػة إلػػى درجػػة أف ذىنػػو ووجػػوده
متشبا بالجنس ،فينظر إلػى كػؿ شػيء بريبػة ،ويسػما إلػى كػؿ شػيء بريبػة ،وحتػى يػتخمص مػف مثػؿ ىػذه اآلثػار تسػبب لػو
الكثير مف المشاكؿ ،وتجنب عشرة الناس واألرحاـ إال بمقدار الضرورة ..ماذا يفمؿ لمتخمص مف ىذه اآلثػار النفسػية المربكػة
مف الشبؽ الجنسي ،عمما ب نو متزوج؟..

إذا راف على مستول الياجس النفسػي ،واإللقػاء الاػيطاني مػ التػأذي البػاطني ،فػال ضػير فػي ذلػؾ ،فلعػؿ ذلػؾ بليػم مػف لبػؿ ا﵀
تعػػالى ليختبػػر صػػبره وجيػػاده لنفسػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ ..فػػإف السياسػػم اإللييػػم لاومػػم فػػي بعػػض الحػػاات علػػى جعػػؿ صػػفم مػػف

الصفات في طينم اإلنساف ،تجػره إلػى مػا ا يرضػي الػرب-مػف دوف إلجػاء أو أرػراه لػو واا انتفػى اسػتحقاؽ العقوبػم -وذلػؾ لرػي
ي بت عبوديتو مف خالؿ التللب على مقتضيات تلؾ الصفم.
وأما إذا تحوؿ المر إلى ميؿ نفسػي عميػؽ ،مػ رالبػم للمزاولػم فػي الخػارج ،وصػدور آ ػا ار مػف ذلػؾ الميػؿ علػى السػلوؾ اليػومي،
رالنظر أو الحديث باػيوة؛ فيػذا نػذير خطػر علػى أف ىنػاؾ بػدايات المسػف والتحػوؿ البػاطني المػذموـ ،فػال بػد مػف المسػارعم فػي

العالج ،لبؿ أف يستفحؿ بو المر ،ويفلت الزماـ مف يده ،فيق في المنرر مف حيث ا يريد!.
* الشيوة المارمة
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أنا وممظـ الشباب في لبناف نماني مف مسالة الفساد األخبل ي ،والشيوة في أعمارنا عارمة جدا ..فما ىػو بػرأيكـ الحػؿ ليػذه
المشكمة؟!..

إف الولػػوؼ أمػػاـ مػػا ذرػػرت ا تػػتـ برلمػػم عاجلػػم من ػي ،ف ػإف المػػر أعمػػؽ وأوس ػ نطالػػا وأصػػعب عالجػػا ،لف المػػر يتم ػؿ فػػي
اللياف باطني ،وريؼ يمرف لرلمات عبر ال ير أف تطفئ تأجج ىذه النار المولدة؟!..

إننا نعتقد أف الخطوة الولى في الايوات الجنسيم ىػي السػيطرة علػى النظػر ،فػالمعلوـ أف النظػرة ىػي التػي تبػذر بػذرة اليػول فػي
الػػنفس ..وىػػذه النظ ػرة المتم لػػم بانعرػػاس صػػورة جميلػػم علػػى اػػبريم العػػيف ،ا تتولػػؼ عنػػد ىػػذه المرحلػػم ،بػػؿ تتسػػلؿ فػػي أعمػػاؽ

النفس ،لتحدث تأ ي ار بليلا على الترريبم اليرمونيم للبدف ،فإف ىنالؾ جػزءا فعػاا فػي المػف سيناػط بعػد اناػلاؿ الحػواس بالصػور
الم ي ػرة ،ليحػػوؿ الفػػرد إلػػى موجػػود اػػيوي ا يفرػػر إا فػػي مجػػاؿ الجػػنس وملحقاتػػو ..ومػػف الواضػػب أف ىػػذه السلسػػلم العصػػبيم
المتػوترة ا تيػدأ إا عنػدما يحقػؽ الفػرد مػا يوجػب اإلاػباع الجنسػي ..ومػف المعلػوـ أف ىػذا المػر ا يتيسػر بػالحالؿ داومػا ،ومػػف
ىنػا يلجػػأ العبػػد باػػرؿ ا إرادي إلػى الحػراـ ..وىػػذا يفسػػر لػػوؿ الػبعضل إننػػي أرترػػب الحػراـ وا اختيػػار لػي فػي ذلػػؾ! ..وىػػذا لمػػم
ااستسالـ لليول ،حيث أف الفرد عندىا يروف م لو رم ؿ سيارة مقطوعم الفرامؿ وىو يتجو إلى واد سحيؽ!..

وا اػػؾ أف اػػدة وجػػود الم ي ػرات ف ػي بعػػض الػػبالد-رالبلػػد الػػذي ذرػػرت-ممػػا يزيػػد الطػػيف بلػػم ،بػػؿ النػػار ااػػتعاا ..وا اػػؾ أف

المقاوميف في م ؿ ىذه البيوم ،ليػـ درجػات عنػد ربيػـ ا تمػر ببػاؿ أحػد ..ومػف ىنػا يقػاؿ إف النبػي الرػرـ (ص) عبػر بػاإلخوة ا
بالصحاب ،عف المجاىديف في آخر الزماف ،جعلنا ا﵀ تعالى منيـ بفضلو وررمو!.
* أزمة شباب اليوـ
لقػػد كػػاف الشػػباب فػػي السػػابؽ يصػػموف ويمبػػدوف ،ال يشػػغميـ عػػف عبػػادة اهلل تمػػالى شػػابؿ ،أمػػا اآلف و ػػد وضػػا المتربصػػوف
المنػػافقوف أدوات تميػػي الشػػباب عػػف ذكػػر ربيػػـ ،مثػػؿ التمفػػاز واليواتػػؼ الجوالػػة والحاسػػوب وبيرىػػا ..فكيػػؼ يتجػػاوزوف ىػػذه
األزمة في ظؿ ىذه الظروؼ؟..

إف ما ذررت مف استيالء الفساد بتقنياتيا الحدي م على عصرنا ىذا ،ليس مف موجبات اليأس داوما ،وذلؾ إذا نظرنػا إلػى المسػالم
مف زاويم أخرل ،فػإنني أحػيلرـ بيػذه المناسػبم إلػى أعظػـ آيػم فػي القػرآف حػوؿ المجاىػدة و مارىػا ،أا وىػي آيػمل َّ ِ
اى ُػدوا
يف َج َ
﴿والػذ َ
َ
ِف َينا لََن ْي ِدَيَّنيُ ْـ ُس ُػبلََنا﴾ فػإف ىػذه ا يػم حاويػم مػف نقػاط التأريػد مػا ا يخفػى علػى أىػؿ المعرفػم بػالدب ،فمػف الجملػم السػميم ،إلػى
اـ التأريػػد ،إلػػى نػػوف التأريػػد الم قلػػم ،إلػػى جم ػ السػػبؿ؛ رػػؿ ىػػذه المػػور باػػارات فػػي طريػػؽ السػػالريف ،وذلػػؾ بأنػػو رلمػػا ااػػتدت

المجاىدة في سبيؿ ا﵀ تعالى ،ااتدت أيضا اليدايم الباطنيم ،ا لسبيؿ واحد بؿ لسبؿ متعددة..
وم ػػف الواض ػػب أف اليداي ػػم المنتس ػػبم إل ػػى ا﵀ تع ػػالى ليس ػػت ىداي ػػم علمي ػػم مج ػػردة ،ب ػػؿ ىنال ػػؾ حال ػػم م ػػف ا ػػرح الصػػدر واارتي ػػاح
ِ
الباطني ،الذي يعززه لولو تعالى في آيم أخرلل ﴿ولَ ِر َّف اللَّوَ َحب َ ِ
ػاف َوَزيََّنػوُ ِفػي ُللُػوبِ ُر ْـ﴾ فػإذا وصػؿ العبػد إلػى مرحلػم
يم َ
َّب إلَْي ُر ُـ اإل َ
َ
ت ػزييف اإليمػػاف فػػي ف ػؤاده ،وتقبػػيب الفسػػاد فػػي نفسػػو ،فريػػؼ يميػػؿ إلػػى الصػػور االرترونيػػم الفانيػػم التػػي تظيػػر علػػى التلفػػاز أو
الحاسوب ،والتي ا تعدو سرابا برؿ ما للرلمم مف معنى؟!..

أعتقد أف العبد إذا اجتاز ىذا ااختبار السيؿ-لذوي اليمم -في عدة مرات مف مراحؿ حياتو ،فإنػو سيصػؿ إلػى مرحلػم الحصػانم
اإللييم ،وعندوذ فإف ا﵀ تعالى سيصرؼ عنو السوء ،فيما لو اعتراه الضعؼ فػي ىػذا المجػاؿ ..وىػذه سياسػم ابتػم لػرب العػالميف
م أولياوو الصالحيف.
* الحب المصيؽ بالقمب
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أتى أحد األجانب مف بريطانيا ما عاهمتو مف بريطانيػا لزيػارة صػديقي ،وعنػد اجتمػاع المػاهمتيف رأى بنػت تمػؾ الماهمػة ف عجػب
بيا ،وخاصة بما تمبس مف لبػاس مثيػر لمشػيوة ..وىػو اآلف ال يسػتطيا اإل ػبلع عػف التفكػر بيػا ،ف صػبح حتػى الميػؿ ال ينػاـ
(حسب ولو) مف شدة إعجابو بيا ،ومصر بمد أف ينيي دراستو أف يتزوجيا ..والمشكمة أف البنت ليست مسػممة ،وثانيػا إنػو
يريػػدىا فقػػط ليقػػيـ عبل ػػة جنسػػية مميػػا ،واف إعجابػػو بمظيرىػػا ..وىػػو اآلف يريػػد أف ينسػػاىا ،ولكنػػو ال يسػػتطيا ..فمػػا ىػػو
الحؿ؟!..

إف الحؿ في م ؿ ىذه الموارد صعب يحتاج إلى مجاىدة لويم ،ا يوفؽ ليا أاللب المبتليف بػداء العاػؽ ،لف منػ مػادة الاػيوات
مف الدخوؿ إلػى عػالـ القلػب ممرػف فػي بداياتػو ،وذلػؾ ب ػ ل الػض البصػر ،أو إطبػاؽ الجفنػيف ،أو صػرؼ الػذىف ،أو الخػروج مػف
المجلس وااستلفار وااستعاذة ،أو عدـ التحػديؽ ،أو تجريػد النظػر مػف الاػيوة والريبػم إلػى اليػر ذلػؾ مػف المػور التػي ا تسػمب

لمادة الايوة مف أف تستقر في الفؤاد.

وأمػػا مػػف تػػوطف الصػػورة الاػػيويم فػػي القلػػب-رمػػا فػػي مػػورد اابػػتالء -فػإف المػػر يتجػػاوز ااختيػػار ،وتصػػبب الصػػورة رالصػػباغ

التي ا تزاؿ بمزيالت الصباغ مف جيم ادة االتصاؽ بصفحم الفؤاد ..ومف ىنا يبقى العبد أسي ار لتلؾ الصورة ،متعػذبا بيػا فػي
اليقظم والمناـ ،سالبم لو راحتو في الديف والدنيا ..وحينوذ أعتقد أنو ا بد مف مدد مف ما وراء الطبيعم ،بأف يتػدخؿ مقلػب القلػوب
في المر ،ويرره إلى صاحبو الفسوؽ والعصياف ،رما وعد في رتابو الرػريـ ..ومػف المعلػوـ أف ىػذا المػدد اإلليػي ا يػأتي ج ازفػا،

بؿ يحتاج إلى طلب صادؽ مف العبد ،والػى حالػم االتجػاء والاػرول الح ي ػم ممػا ولػ فيػو ،فيعػيش حالػم مػف الحػاات اليونسػيم،
َّ
َّ ِ ِ
ػت س ػ ْػبح َان َؾ إِِّنػػي ُرنػ ُ ِ
يف﴾ وا﵀ تعػػالى وعػػد بػػاانجالء لر ػػؿ
لػػاوال بصػػدؽ واس ػػتيحاش ممػػا ىػػو في ػػول ﴿ا إِلَػػوَ إِا أَنػ َ ُ َ
ػت م ػ َػف الظػػالم َ
مستليث بيذه الطريقم.
ومف اللريب أف يميؿ اإلنساف بفؤاده إلى رافرة متورطم عادة بر ير مف المحرمات الفعليػم وااعتقاديػم! ..أوىػؿ يسػتحؽ م ػؿ ىػذا

المورد ،أف يفتب لو اإلنساف القلب الذي سمى بحرـ ا﵀ تعالى رما في الحديث الاريؼ؟!.
* عبلج التخيؿ الجنسي

عندما يكوف الشاب في موضا خموة مػا نفسػو ،مػثبل :يكػوف جالسػا عمػى االنترنػت ،أو يشػاىد التمفػاز ،أو أنػو مسػتم ع
ؽ عمػى

الفراش لمنوـ؛ ففي ىذه الحالة ي تي الشيطاف ويسوس ليذا الشاب بالنظر إلى الصور بير األخبل ية ،أو بػالتفكير فػي الحػراـ
أو بيرىما ..ماذا يفمؿ ىذا الشاب ليتغمب عمى إبراءات الشيطاف؟!..

إف مػػا تحػػد تـ عنػػو ىػػي ماػػرلم الر ي ػريف ،وخاصػػم الم ػراىقيف فػػي ىػػذا العصػػر ..ولجػػؿ أف يرػػوف الج ػواب محػػددا ،أعػػرض لرػػـ
المالحظات التاليمل

 -1إف التخيػػؿ باػػرؿ عػػاـ مػػادة دسػػمم لتا ػ ّرؿ اإلرادة ،والتػػأ ير علػػى مررػػز أخػػذ الق ػ اررات فػػي الوجػػود اإلنسػػاني ،ومػػف ىنػػا ف ػإف
الحررػػات الربي ػرة تنا ػأ مػػف ىػػذه الخ ػواطر ،رحمانيػػم أو اػػيطانيم ..وعليػػو ،فمػػف يريػػد السػػيطرة علػػى مجػػرل حياتػػو ،فػػال بػػد مػػف

االتفات إلى ىذا المر ،واتباع سياسم الولايم لبؿ العالج.

 -2إف التخيؿ مرة طبيعيم لفضوؿ النظر والقوؿ ..فمف يريد السيطرة علػى خيالػو ،فػال بػد مػف الػتحرـ فػي بوابػات المعرفػم لديػو،
والمتم لمل بالسػم والبصػر ،إذ ىمػا بابػا الفػؤاد الػ َذيف يسػرباف ر يػ ار مػف المػور إليػو ..وا اػؾ أف معااػرة اللػافليف -وخاصػم فػي
ىذا المجاؿ -مف موجبات انفتاح ىذه البواب على العبد.

 -3ىنالػػؾ أولػػات يستسػػلـ فييػػا اإلنسػػاف لر يػػر مػػف الػػوىـ ومني ػا سػػاعات النػػوـ ..ومػػف ىنػػا لػػزـ مرالبػػم ىػػذه السػػاعم ،وذلػػؾ بعػػدـ
الػػذىاب إلػػى النػػوـ إا ولػػت النعػػاس ،أضػػؼ إلػػى االت ػزاـ بأدعيػػم مػػا لبػػؿ النػػوـ ،والق ػراءة النافعػػم ،وخاصػػم الق ػراءات التػػي تػػذرر
اإلنساف بالعالـ ا خر.
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 -4م ػ ااػػتداد التخيػػؿ الميػػيج ،فعلػػى اإلنسػػاف أف يليػػر مػػف جػػوه الػػذي يعػػيش فيػػو ،وذلػػؾ باالتجػػاء إلػػى جػػو آخػػرل رالصػػالة،
ولراءة القرآف ،أو السؿ التوبم ،أو زيارة الصدلاء ،أو ااتصاؿ بيـ ،أو ما اابو ذلؾ مف المور الصارفم عف عالـ الايوات.
* مقاومة اإلبراءات
كما نممـ أف الميؿ إلى الجنس اآلخر شيء فطري أودعو اهلل تمالى فػي كػبل الجنسػيف ..ولكػف فػي ظػؿ ىػذا االنحػراؼ الخمقػي
وىذه اإلبراءات ،أال يمد ذلؾ عدـ تساو في المواجية؟! ..ومف الصموبة بمكاف أف يقاوـ اإلنساف ىذه اإلبراءات!..

إف فطريم اللريزة ا تعني بحاؿ مف الحواؿ ،حالم الجبر في حررم اإلنساف نحػو مقتضػيات تلػؾ اللريػزة ،فػإف علػى اإلنسػاف أف
يسػػتلؿ رػػؿ ىػػذه المحفػزات المودعػػم فػػي باطنػػو ،مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى الرمػػاؿ الػػذي أراده ا﵀ تعػػالى لػػو ..وا اػػؾ أنػػو لػػوا ىػػذه

اللريزة المودعم ،لما أمرف لإلنساف أف يتحمؿ تبعات الحياة الزوجيم بما فييا مف معاناة فػي سػبيؿ رسػب المػاؿ واليػره ..فجػاءت
ىػػذه اللري ػزة لترطيػػب الج ػواء ،ودف ػ العبػػد إلػػى تحمػػؿ المسػػؤوليم الجػػادة ،واف رػػاف المػػر يبػػدأ بالميػػؿ والحػػب الماػػوب بجاذبيػػم

اللراوز ..ولرػف اإلنسػاف بسػوء اختيػاره ،يػؤجج نػار اللريػزة ،فبػدا مػف أف ترػوف نػاره أداة طػبف للػذاء يقػيـ صػلبو ،واذا بيػا تتحػوؿ
إلى نار تحرؽ أصؿ وجوده!..
فالحػؿ ىػو الولػوؼ دوف ااػتعاؿ اللريػزة فػي الجيػم التػي منػ عنيػا الاػارع المقػدس ،مػف خػالؿ التقيػد بػالنواىي الاػرعيم فػي ىػػذا

المجاؿ ،والتي للنا عنيا م ار ار أنيا لاومم على أساس من الفتنم لبؿ ولوعيا ،وولايم العبد مف المرض لبؿ عالجو..

ولرف القوـ ا يفقيوف سياسم الاارع ىذه ،فيتيموف الديف وأىلو بالتزمت ومن مباىج الحيػاة ،وىػـ مخطوػوف فػي ىػذه التيمػم أيمػا

خطأ!.

* كيؼ نرتدع عف الحراـ؟
كنت في بفمة مف أمري ،فتجرأت بارتكاب المماصي ،وسولت لي نفسي بتزييف الحراـ ،ففممت كػؿ مػا ىػو مشػيف بحػؽ نفسػي
لما حرمو اهلل تمالى ..فكنت أتكمـ ما ما يسمى بالحبيب بالمسنجر ،فيونت لنفسي ارتكاب كؿ مػا ىػو حػراـ مػف كػبلـ رذيػؿ .
فكنت أتطرؽ لمواضيا الجنس إلشباع براهز جمميػا الشػيطاف بنظػري ،فكنػت أشػبميا ممػو وأتػابا لقطػات أفػبلـ مشػينة ممػو،
وكنت أمارس المادة السرية ممو عف طريؽ النت بالكبلـ بالمسنجر..
وىا أنا أعود لصوابي مف جديد ،تاركة كػؿ مػا يػدور فػي ذىنػي مػف مػاض ممػو ،مسػتغفرة ربػي تاهبػة بقمػب خاشػا نػادـ عمػى
الماضي ..وما صفحتي ىذه إال اعتراؼ مني أماـ ربي وأماـ الجميا.

مقاومػم الحػراـ أو مقاطعتػو ا تػتـ داومػا بعمليػم الػوعظ واإلراػاد-وخاصػم إذا رػاف مرتوبػا -حيػث أف المرتػوب أضػعؼ المػؤ رات

التبليليػػم ،لياسػػا إلػػى المواجيػػم (رؤي ػم) أو الماػػافيم (صػػوتا) ..وذلػػؾ لف القيػػاـ بػػالحراـ يمػػر بسلسػػلم مػػف المقػػدمات منيػػال عػػدـ
استقباح المنرر ،ومنيا تلليب لذة الحراـ على ألـ البعد عف ا﵀ تعالى ،ومنيا ضعؼ اإلرادة ،ومنيا الجو الجماعي اللالب..

ومف ىذه السباب اإلجماليم يمرف معرفم الحؿ ..وعليو ،فإننا نقترح-فيما نتقترح -الخطوات التاليمل
 -1مؿء الفراغ الفرػري مػف خػالؿ فيػـ مولػ اإلنسػاف فػي الوجػود ،وريػؼ أنػو راػب ليرػوف خليفػم ﵀ تعػالى فػي أرضػو ،والتفريػر
في لوازـ ىذه الخالفم ،وريؼ أف اإلنساف يتػدنى إلػى مرحلػم يرػوف فػي خػط معػارس للخالفػم اإللييػم ،أي ليرػوف خليفػم للاػيطاف
في الرض ،وداا في ترويج بضاعتو!.

 -2مؿء الفػراغ العػاطفي مػف خػالؿ العمػؿ علػى توجيػو بوصػلم القلػب إلػى الباليػات الصػالحات ،أي االتفػات إلػى البػالي الػداوـ،
بدا مف ربط الفؤاد بالفاني ،وخاصم م االتفات إلى تقط رؿ صور الحػب الػدنيوي-ولػو فػي أطػوؿ التقػادير -عنػد النػزوؿ إلػى
الحفرة ،حيث يلتقي اإلنساف بالوجو اإلليي الذي سييلؾ رؿ ايء دونو.
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 -3ردع الػػنفس عػػف عاجػػؿ الحػراـ ،بتػػذرر ا اـ التػػي تعتػػري اإلنسػػاف ،مػػف وخػػز الضػػمير بعػػد الفػراغ مػػف الحػراـ مبااػرة ،حيػػث
انتيت اللذة وبقيت التبعم ،وخاصم م وجود بعػض صػور الرفػارات ال قيلػم والقضػاء ،الػذي يصػعب علػى العبػد تفريػ ذمتػو منيػا

في ر ير مف الحياف.

 -4تخويؼ النفس بالخذاف اإلليي لمدمني المعصيم ،فإف أسباب التوفيؽ بيد ا﵀ تعالى ،واإلنسػاف ا يسػتلني عػف ربػو فػي رػؿ

نفس مف أنفاس وجوده ،فريؼ بحواوجو الربرل لدنياه وآخرتو؟!.

 -5رمػا أف لػػبعض صػػور الحػراـ آ ػا ار سػػلبيم واضػػحم ،رالسػػرر وسػػلب العقػؿ فػػي الخمػػر مػ ال ،فرػذلؾ لرػػؿ حػراـ ضػػرره الػػدنيوي
لبؿ الخروي ،واف لـ يلتفت إليو العبد حيث يعبر عنو القرآف الرريـل ﴿يعلَموف ظَ ِ
اى ًار ِّم َف اْل َحَي ِاة ُّ
الدْنَيا﴾.
َْ ُ َ
 -6إف ا﵀ تعالى بناؤه منذ الزؿ على الستر على العبد ،ولرف التوالؿ فػي الحػراـ يوجػب ىتػؾ العصػمم واافتضػاح أمػاـ العبػاد،
ومف المعلوـ أف مف نزع جلباب الحياء ،تحوؿ إلى بييمم ىميا البطف والفرج!.
 -7إف اإلنساف العاطفي ر ي ار ما يترؾ الفعؿ الراجب ،م ارعاة لوالديػو ،وخوفػا مػف الضػبيما ..أوا نعتقػد أف سػليؿ النبػي المصػطفى (ص) وىػو
اإلمػػاـ الحجػػم (ع) ياػػبو جػػده فػػي صػػفم البػػوة لألمػػم؟ ..أوىػػؿ يحسػػف أف نػػدخؿ علػػى للبػػو الا ػريؼ اليػػـ واللػػـ م ػ مػػا ىػػو عليػػو مػػف اليمػػوـ

الربيرة؟! ..أا يخاى العقوؽ لعظـ المخلوليف علينا حقا؟!..

 -8إف المحرمػػات تاػػبو إلػػى حػػد ربيػػر الػػدوامات الماويػػم القريبػػم مػػف اػواطئ البحػػار ،فػإف الػػذي يقتػػرب منػػو لػػد تلفػػو إلػػى أعمػػاؽ
البحػػر ،حيػػث اللػػرؽ واليػػالؾ المحتػػوـ ..ومػػف المعلػػوـ أف الح ػراـ الصػػلير مقدمػػم للح ػراـ الربيػػر ،رػػالنظرة التػػي ىػػي مقدمػػم لمػػا
سماىا القرآف الرريـ ﴿إَِّنو َراف فَ ِ
اح َامً َو َساء َسبِيالً﴾ أوا يرفي رؿ ىذا للردع؟! ..أوا يرفى لػوؿ ا﵀ تعػالى معاتبػا لعبػاده وميػددا
ُ َ
في رتابول ﴿أَولَـ ي ْر ِ
ِّؾ أََّنوُ َعلَى ُر ِّؿ َا ْي ٍء َا ِييد﴾ ..أوىؿ يحسف م ؿ ىذا التعامؿ في محضر مف رػؿ اػيء تحػت عينيػو،
ؼ بِ َرب َ
َْ َ
بؿ ىو لاوـ عليو؟!.

* موجبات الكبت وتجنبيا
 .1ىناؾ مف يرى أف االنحراؼ الجنسي ليس منش ه خط في الػوعي بالنسػبة ليػذه المسػ لة ،أو خطػ فػي الثقافػة أو الممرفػة
يولػد االنفجػار ..مػا ىػو
الجنسية مف منظورىا الديني ،وانما ىو الكبت الجنسي الذي تميشو مجتمماتنا ،والكبػت كمػا يقولػوف ّ
تمميقكـ؟!..
 .2ىؿ يممب المجتما ب عرافو وتقاليده وعاداتو الممقدة ،الدور الميـ في الت سيس لبلنحراؼ الجنسي؟!..

نحػػف أيضػػا نوافػػؽ بػأف الربػػت يولػػد اانفجػػار ،ولرػػف الس ػؤاؿ يػػأتي إلػػى أنػػو مػػف أوجػػب ىػػذا الربػػت؟! ..فمػػف الواضػػب أف التعػػرض
لمواطف اإل ارة والفتنم مف دوف تحقيؽ المػراد اللريػزي ،مػف موجبػات تػرارـ حالػم الاػد البػاطني ،ولػذا فػإف المػرء ا يػرل سػبيال إا

أف يصػػؿ إلػػى بليتػػو ،فػػإذا لػػـ يتيسػػر لػػو الحػػالؿ التجػػأ إلػػى الح ػراـ لي ػ ار ،لف المػػر ا يتحمػػؿ الػػوعظ واإلراػػاد فػػي ر يػػر مػػف
الحاات!..

أعتقد أف الحؿ الم ؿ يتم ؿ في عدـ إيجاد موجبات الربت الجنسي ،مف خالؿ العمؿ بما جاء في الاػريعم مػفل الػض البصػر،
وعػػدـ الخضػػوع فػػي القػػوؿ ،وأخػػذ المتػػاع مػػف وراء الحجػػاب ،وعػػدـ الخلػػوة واليػػر ذلػػؾ ..ومػػف ىنػػا أمرتنػػا الا ػريعم أيضػػا بالصػػوـ
م ال ،إلزالم الميؿ أساسا لعالـ الايوات ،في ولت ا يمرنو أف يمارس ما يريد بارؿ طبيعي.

أعتقد أف مف موجبات تاديد الحالم ،عدـ وجود المجتمػ الميػذب الػذي يحمػي الفػرد ،ومػف ىنػا رػاف القػابض علػى دينػو فػي ىػذا
العصر رالقابض على الجمػر! ..ولػو أف المجتمػ يسػر أمػر التػراف الجنسػيف ،ليانػت ر يػر مػف الماػارؿ فػي ىػذا المجػاؿ ..إنيػا
حقا لمصيبم أف يقدـ اإلنساف الحراـ على الحالؿ ،عندما يجعؿ للحالؿ ألؼ ليد ا يمرف تحملو!.
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يجوز لإلنساف أف يتمػادل فػي الحػراـ ،بػدعول تخفيػؼ ىػذا الربػت ،رمػا ىػو مػدعى فػي
ولرف ما ذررناه آنفا مف وجود الربت ،ا ّ

بالد اللرب ..إف الذي يعيش الربت الجنسي ا بد مف إف يفػرغ ىػذا الربػت بػالطرؽ الاػرعيم ،ومنيػا صػرؼ الػنفس عػف سفاسػؼ
المور ،وذلؾ بالؿ نفسو بمعالي المور ،رااىتماـ بأمور المسلميف وخدمػم المجتمػ  ..فالػذي يعػيش ىػذا الجػو ،فإنػو لػيس مػف

اأنو أف يفرر بايوة بطنو وفرجو بارؿ مبال فيو!.
* فر الصدا ة
ػػد تجػػػر الماطفػػػة الكثيػػػرة بػػػيف الصػػػديؽ وصػػػديقو ،إلػػػى تحريػػؾ الشػػػيوة ..مػػػا ىػػػي حػػػدود الماطفػػػة المطموبػػػة بػػػيف الصػػػديؽ
وصديقو؟..

إف اإلنساف على نفسو بصيرة ،فلو وجد اإلنساف إحساسػا بػاانجرار والميػؿ الجنسػي إلػى ا خػر ،فلػيعلـ أف ىػذه الصػدالم فػف مػف
ِ
المتفاع ػؿ معػػو ا
فخػػاخ الاػػيطاف! ..وىػػذا ا يعنػػى بالضػػرورة أف الطػػرؼ المقابػػؿ إنسػػاف سػػيئ ،ولرػػف يػػدؿ ىػػذا المػػر علػػى أف

يحسف التصرؼ ،وخاصم إذا أرل الياجس الجنسي يتابعو في صالة أو لبؿ النوـ أو ساعم الخلوة.

والحػػؿ ىػػول إمػػا التخفيػػؼ فػػي العاللػػم ،أو لطعيػػا م ػ اللػػزوـ؛ لف ااسػػتمرار فػػي العاللػػم سػػوؼ يوجػػب ضػػر ار أربػػر مػػف بعػػض
اإلرباح في ىذه الصدالم.
* مقارعة الشيطاف
كيؼ أبمد الشيطاف عف نفسي ،لقد حاولت كثي ار ولـ أنجح؟!..

جواب ىذا السؤاؿ ا يتـ بيذه الرسالم العاجلػم ،فػالمر يحتػاج إلػى جيػاد مسػتمر لػد يسػتلرؽ الحيػاة رليػا ،والخطػوة الولػى ىػيل

معرفػػم أسػػاليب ريػػد الاػػيطاف ،ومداخلػػو فػػي الػػنفس ،والسػػالح الػػذي بػػو يقػػاوـ اإلنسػػاف ،وتلقػػيف الػػنفس عداوتػػو بعػػد أف اتخػػذ مول ػ

العػػداء مػػف بنػػي آدـ ،وااسػػتلفار الػػداوـ الػػذي يقطػ السػػبيؿ عليػػو ،واالتجػػاء الػػداوـ إلػػى ا﵀ بااسػػتعاذة الحقيقيػػم فيػػو القػػادر علػػى
رػػؼ اػره عػػف العبػػد ،والحػػذر مػػف تزيينػػو فػػي الرض بمػػادة الاػػيوات مػػف النسػػاء والبنػػيف والقنػػاطير المقنطػرة مػػف الػػذىب والفضػػم

والخيؿ المسومم والنعاـ والحرث ..وملخص المرل أنو يحتاج إلى معرفم نظريم ،وارادة عمليم ،وعنايم إلييم.

الممصية والتوبة
 ىؿ ىذه ا يم توجب اليأس؟
 ريؼ أستمر في المقاومم؟
 أخاى مف اانتراسم!
 المحرمات راإلدماف على المخدرات!
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 التسويؼ في المعاصي.
 عدـ احتضاف العاصييف.
 جاذبيم الحراـ.

 الخوؼ مف انتقاـ الايطاف.
علي الموبقات!
 اجتمعت ّ
 ماذا أفعؿ؟
 إنني خاوفم!

حاولت اانتحار.

ُ
 العقوبم البدنيم بالتعذيب.
 إحساسي بالنفاؽ.
 ىؿ لي مف توبم؟

* ىؿ أحاسب على خطرات النفس؟

* ىؿ ىذه اآلية توجب الي س؟
ِ ِ
ِ
اجتَرحوا السػ حي َه ِ
ِ
سػاء
س َػواء م ْح َي ُ
ات أف ن ْج َممَ ُي ْػـ َكال ِػذ َ
ب ال ِذ َ
يف ْ َ ُ
ىؿ ىذه اآلية﴿ :أ َْـ َحس َ
ػاىـ َو َم َمػاتُ ُي ْـ َ
آم ُنػوا َو َعممُػوا الصػال َحات َ
يف َ
ػوف توجػب اليػ س؟ ..ىػؿ ىػذا اسػتفياـ اسػتنكاري ،يسػتنكر فيػو الخػالؽ جػؿ وعػبل مػا يتوىمػو الػبمض مػف بفػراف
َما َي ْح ُك ُم َ

الذنوب جميميا ،وجمؿ حياتيـ سيمة ال نكد فييا؟ ..فقد ارتكبت ما ارتكبت وتبت وحججػت بيػت اهلل الحػراـ ،ومنػذ ذلػؾ الحػيف
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وأنا د انتقمت إلى الضفة األخػرى البيضػاء ،وأعػيش عالمػا مختمفػا عمػا كنػت فيػو ..ولكػف ػراءة ىػذه اآليػة يػؤر ني ويمػذبني
ويبكيني ..فيؿ أنا عمى صواب أـ عمى خط ؟..

أوا اعلموا أف اليأس مف رحمم ا﵀ تعالى مف الرباور ،فيرفي أف يعيش العبد حالم الندامم ،ليلفر ا﵀ تعالى ذنوبو جميعا.
وأما ا يم فمعناىال استنرار أف تروف حيػاة المػؤمنيف وممػاتيـ رحيػاة الفاسػقيف وممػاتيـ ،فرمػا أنيػـ يعياػوف حالػم ااطمونػاف فػي

الحياة الدنيا والرضواف اإلليي يوـ القيامم ،فإف الذيف خرجػوا مػف طاعػم ا﵀ تعػالى-بػالعرس مػنيـ -يعياػوف معياػم الضػنؾ رمػا
ذررىا القرآف في الدنيا ،والخزي والعذاب في ا خرة.

وأمػػا البرػػاء والتضػػرع مػػف خاػػيم ا﵀ تعػػالى ،فيػػو مطلػػوب داومػػا ،باػػرط أف ا يرػػوف مصػػحوبا بالوسوسػػم واليػػأس مػػف رحمػػم ا﵀

تعالى ،فإف الايطاف لد يبال لإلنساف سوء حالو ،ليق فيما ىو أعظـ مف الػذنب ،أا وىػو البقػاء علػى الخطيوػم رافعػا اػعارل أنػا
ِ
ِّ
اىتَ َدل﴾ .
صالِ ًحا َُّـ ْ
﴿وِانِّي لَ َلفَّ ٌار ل َمف تَ َ
آم َف َو َعم َؿ َ
اب َو َ
اللريؽ فما خوفي مف البلؿ! ..وا تنسوا لولو تعالىل َ
* كيؼ استمر في المقاومة؟
أما بمد ،فقد أعطتني نصاهحكـ بمض االطمهناف والراحة النفسية في محنتي الحالية ..إنني متوكمػة ومفوضػة أمػري هلل تمػالى
بدوف شؾ ،ولكف إلى متى يتحمؿ جسػمي وعقمػي ونفسػيتي ىػذا الوضػا؟! ..ىػذا مػا أخشػاه! ..فػإني أ سػـ بػاهلل إننػي أحػاوؿ
داهمػا أف أسػػير فػػي الطريػػؽ الصػحيح ،ولكػػف الظػػروؼ تجبػػر اإلنسػاف إلػػى السػػقوط إلػػى الياويػة ..وانػػي أخشػػى أف أصػػؿ إلػػى
مرحمة الي س ،ف نا بشر وصبري محدود ،وخاصة عندما أرى الحؽ مسموبا مني والباطؿ ىو الساهد!..

عليؾ بالعمػؿ بالوظيفػم الاػرعيم ،واتررػي مسػألم التػأ ير إلػى مقلػب القلػوب ،فػإف العبػد يػدبر وا﵀ تعػالى يقػدر ..ا تنتظػري نتيجػم

العمؿ في الدنيا ،فإف ىذا مف موجبات التقاعس في العمؿ ،راجعي سورة الدىر ،وريؼ أف أىؿ البيػت (ع) رػاف اػعارىـل ﴿إَِّن َمػا
ِ
ِ ِ َّ ِ
ُن ْ ِ
ورا﴾ ..واعلمػػي أف الحيػػاة الػػدنيا ،برػػؿ ضػػجيجيا وعجيجيػػا إلػػى زواؿ ،واف الػػدار
طع ُم ُرػ ْػـ ل َو ْجػػو اللػػو ا ُن ِريػ ُػد مػػن ُر ْـ َجػ َػزاء َوا ُا ػ ُر ً
ا خػرة ليػػي الحيػواف ..فيػػذا اإلحسػػاس يجعلػػؾ تستصػػلريف رػػؿ ماػػارؿ الػػدنيا ،نظػ ار لمػػا أعػػد ا﵀ سػػبحانو وتعػػالى لػػؾ مػػف النعػػيـ
المقيـ ،مقابؿ صبرؾ على الماارؿ في ىذه الدنيا.
* أخشى مف االنتكاسة!
عممت بالوصفة لترؾ الذنب المميود ،وألني مريض وفي طريقػي إلػى الشػفاء ،أحتػاج إلػى مزيػد مػف المراجمػة والسػؤاؿ ،فمػف
المبلحظ لدي أنو عندما أ طا ....أحس بارتياح وثقة أكثر بنفسي التي طالما خػدعتني ،وأحػس حتػى بػ ف جسػمي أ ػوى ممػا
كاف عميو مف بؿ ،فضبل عف الروح ..ولكف ما ذلؾ ال أضػمف الػنفس األمػارة بالسػوء! ..أخشػى مػف مقولػة( :خػذلني نصػرؾ
عند محاربة النفس والشيطاف!)..

أبارؾ لرـ ىذا اإلنابػم إلػى ا﵀ تعػالى ،ومػف المعػروؼ أف التاوػب الحقيقػي يعينػو ا﵀ تعػالى-فيمػا يعينػو -علػى اسػترجاع الػدرجات
الرماليم التي فقدىا أيػاـ العصػياف ،وىػذا خيػر ماػج لمػف يػدعوه الاػيطاف إلػى الاػعور باإلحبػاط ..ومػف ىنػا رػاف سػيره إلػى ا﵀
تعالى سريعا إذا راف جادا في التوبم ،والتاريف يايد بأف التوابيف لطعوا مراحؿ عاليم في الرماؿ ،ومػف الملفػت أف أنػيف المػذنبيف

أحب إلى ا﵀ تعالى مف تسبيب المسبحيف! ..ولرف أرجو أف تستمر عزمػم الملػوؾ ىػذه عنػدرـ ،فػإف الاػيطاف بالمرصػاد ليػرجعرـ
إلػػى مػػا رنػػتـ فيػػو ،بػػؿ ألػػبب مػػف ذلػػؾ! ..ا تفرػػر بػػالحراـ أبػػدا ،فإنػػو ا يزيػػدرـ إا عنػػاء وبعػػدا عػػف ا﵀ تعػػالى وتعقيػػدا لألمػػور،
فالحراـ ا يابعؾ حتى في الحياة الدنيا ،لنو خالؼ السنم الطبيعيم في حررم الحياة ،رما رسميا ا﵀ تعالى.

* المحرمات كاإلدماف عمى المخدرات!
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مف المممػوـ أف الشػخص المػدمف-والميػاذ بػاهلل -عمػى المحرمػات ،مثػؿ المػدمف عمػى المخػدرات ..فمػا ىػو رأيكػـ فػي شػخص
أدمف عمى ممصية ممينة ،وكيؼ الخبلص منيا بشكؿ نياهي دوف الو ا فييا مرة أخرى؟..

إف الػػذي يتػػذرع بعػػذر أف المػػر الالػػب ولػػاىر ،فسػػوؼ لػػف يقل ػ عػػف المعصػػيم ،لف المعاصػػي علػػى تنوعيػػا ،يجمعيػػا المطابقػػم
لمقتضػػى اليػػول واللػػذة العاجلػػم ،مػػف دوف تفريػػر فػػي العوالػػب الوخيمػػم ،التػػي تالصػػؽ الفعػػؿ بعػػد انتيػػاء سػػررة الح ػراـ مباا ػرة!..

والايطاف يود أف يعيش اإلنساف ىذا اإلحساس ،ليبقى إلى البد في لبضتو..

ا أخفيؾ س ار عندما ألػوؿل إف الػذي يسػتذوؽ حػالوة الحػراـ ،ا يمرنػو الفػرار مػف لبضػم الػنفس المػارة بالسػوء ..فػالخطوة الولػى

ػرل أف
أف نلقػػف أنفسػػنا ملرػػوت الح ػراـ ،إذ لػػو أرل بعػػيف نزييػػم موضػػوعيم-وا ألػػوؿ بعػػيف البػػاطف الػػذي لػػـ ينراػػؼ لػػو بعػػد -لػ أ
الح ػراـ-رػ ػالزنا والل ػواط وااسػػتمناء -خػػروج عػػف السػػوي مػػف السػػلوؾ ،وخاصػػم م ػ وجػػود البػػداوؿ المحلل ػم الت ػي جعليػػا ا﵀ تعػػالى
مقابؿ رؿ حراـ ..إف العبد المجاىد ليول نفسو ،يصؿ إلػى درجػم ﴿و َر َّػره إِلَ ْػي ُرـ اْل ُر ْفػر واْلفُس َ ِ
اف﴾ أفيػؿ تػرؾ المبلػوض
ص َػي َ
ػوؽ َواْلع ْ
َ َ ُ
َ َ ُ
إلى النفس-رأرؿ الزواحؼ م ال -يحتاج إلى ر ير معاناة؟!.
* التسويؼ في المماصي
تبقى مس لة التسويؼ عاهقا كبي ار أماـ المؤمف في التخمص مف بمض المماصي ..فما ىو الحؿ؟!..

إف مف طبيعي أف يروف للايطاف والنفس الميالم إلى اللعب والليو ،الدور في التسويؼ بالتوبم ،وذلػؾ بتحليػم المعصػيم فػي عػيف
العاصي .والحؿ الساسي ىول الوصوؿ إلػى درجػم مػف رػره المعصػيم؛ لػوال يبقػى معػو ميػؿ إلػى الحػراـ أصػال ،واا فػإف المسػالم
تبقػػى تتػػردد بػػيف الفعػػؿ والتػػرؾ ..إف الػػذي يػػرل الليبػم علػػى أنيػػال أرػػؿ للميتػم مػ ال ،ولرػػؿ الطعػػاـ الحػراـ علػػى أنػػول جيفػػم منتنػػم،
ػرة العاريػم أو اػبم العاريػم-رالحيوانػات السػاومم-
ولرؿ ماؿ اليتيـ على أنول أرؿ للنار ،وللربا على أنول مس مف الاػيطاف ،وللم أ
علػػى أنيػػال موجػػودة منزوعػػم الحيػػاء ،والتػػي ىػػي مػػف أىػػـ عناصػػر مقومػػات اخصػػيتيا ..إف الػػذي يعػػيش ىػػذه الحاسػػيس ومػػا
ياػػابييا فػػي رػػؿ حػراـ ،فسػػوؼ لػػف يػػرل ر يػػر معانػػاة فػػي تػػرؾ الحػراـ-واف رػػاف ملريػػا بظػػاىره -مػػا دامػػت عينػػو إلػػى بػػاطف ذلػػؾ

الحراـ.

استعف با﵀ تعالى في أف يريؾ ملروت المعصيم ،فإنيا صورة ا تطاؽ مف القبب! ..وىذا ىػو الػذي يفعلػو بالصػالحيف مػف عبػاده
حيث يقوؿل ﴿و َرَّره إِلَْي ُرـ اْل ُر ْفر واْلفُس َ ِ
اف﴾ فيا ترل ما ىو حاؿ مف يرل ايوا مرروىا ،الير التقزز والنفور؟!.
صَي َ
وؽ َواْلع ْ
َ َ ُ َ َ ُ
* عدـ احتضاف الماصيف
مف المتمارؼ أف اإلنساف المنحرؼ يبتمى بنظرة مختمفػة مػف المجتمػا ،حيػث لػو فكػر ىػذا المنحػرؼ بػااللتزاـ واال تػراب؛ فإنػو
يخاؼ مف نظرة التمجب األولية التػي تظيػر عمػى وجػوه النػاس ،فمنػدىا يتراجػا عػف ىػذه الخطػوة ..وأنػا الحظػت ىػذه النقطػة
عند أبمب المنحرفيف ،أو الذيف عرؼ عنيـ عدـ حضورىـ المجالس اإليمانية.

إف مف الجريمم أف ينظر اإلنسػاف م ػؿ ىػذه النظػرة إلػى العصػاة التػاوبيف ،فػإف ا﵀ تعػالى يحػب التػوابيف ويحػب المتطيػريف! ..وا
بد مف تنبيو الخوة على ىذه النقطم ،لوال يتحملوا وزر إبعاد الناس عػف خػط الطاعػم ..ولطالمػا رانػت التوبػم مػف العاصػي بدايػم

لتليير خطو في الحياة ،فيفػوؽ فػي إيمانػو ذلػؾ المعجػب بنفسػو ،والمػدؿ بإيمانػو علػى ربػو ،وىػو اللنػي عػف طاعػم جميػ خلقػو..
علينا أف نحتضف ىؤاء ،ليروف لنا دو ار متمي از في دعوة الناس إلى ا﵀ تعالى بلير ألسنتنا!.
* جاذبية الحراـ
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إذا كاف اإلنساف يتمرض في حياتو لبمض الذنوب ،ويحاوؿ أف يتوب منيا وتبلفييا بالم ار بػة ،ولكنػو يتمػرض أحيانػا لمغفمػة..
فما ىو الحؿ ليصؿ إلى الغاية الشريفة مف لقاء المولى؟ ..تقوؿ :إف عبلمة الصادؽ في السػير إلػى اهلل تمػالى( :أنػو ال يػرى
جاذبية لممنكر ،ليردع نفسو عنو) ..فكيؼ يمكف الوصوؿ إلى ىذه الدرجة؟..

أبارؾ لرـ ىذه اليمم أوا ،وااستيعاب للمفردات الوليم ،إذ واضب مف السؤاؿ أنؾ تبحث عػف مفقػود فػي الحيػاة ،واف ىػذه الحالػم
مف فقداف الايء ،ىي الخطوة الولى للسير إليو ،فإف الير العطااف ا يبحث عف الماء أبدا!..

عليرـ ا ف بترؾ الحراـ برؿ صوره-حتى القلبيػم منيػا إف أمرػف فإنػو عسػير -إذ ا معنػى للسػير إلػى ا﵀ تعػالى مػ وجػود اػيء
مف الحراـ في الحياة ،لف ارتراب الحراـ نوع إعالف حرب على المولى -رما ذرر في القػرآف بالنسػبم إلػى الربػا -واف لػـ يقصػده
الاخص ..إذ ا فرؽ جوىري بيف إيذاء اللير بإلامم حرب عليو بقصد أو بلير لصػد ،مػا دمػت أولعػت الضػرر عليػو ،واف رػاف
فيما نحف فيو ا ضرر على اللني المطلؽ ،وانما اإلساءة تعود إلينا!..

عليرـ بإعطاء رؿ ذي حؽ حقو ،فإف ا﵀ تعالى يقتص لمظالـ العباد عاجال راف أو آجال .ا تيأس مف تجػارب النجػاح والفاػؿ،

فػ ػإف الوص ػػوؿ إلي ػػو واف ر ػػاف سػ ػريعا للج ػػاديف ،إا إف الم ػػر يحت ػػاج إل ػػى مواص ػػلم وع ػػدـ استس ػػالـ لوؿ العواوػػؽ ،فػػإف الا ػػيطاف
بالمرصاد ،وخاصم للمتخاذليف في أواسط الطريؽ .وأما عف جاذبيػم الحػراـ ،فمػف المعلػوـ أف العااػؽ الصػادؽ ا رالبػم لػو خالفػا
لرالبم مف يعاقو خوفا مف اليجراف!.
* الخوؼ مف انتقاـ الشيطاف
تنتػػابني حالػػة مػػف الخػػوؼ مػػف الشػػيطاف ،ف ػإني أخػػاؼ مػػف انتقامػػو من ػي ،وخاصػػة بمػػدما أتقػػدـ فػػي طريػػؽ الطاعػػة إلػػى اهلل
تمالى ..فبماذا تنصحني في ىذا المجاؿ؟..

الخػػوؼ فػػي محلػػو! ..وأمػػا بحسػػب الذرػػار فعلػػيرـ اإلر ػػار مػػف المعػػوذات ،أي القاللػػؿ الربعػػمل (المعػػوذتيف والتوحيػػد والرػػافروف)
أضػػؼ إلػػى أي ػم الررسػػي صػػباحا ومسػػاء .وأمػػا بحسػػب العمػػؿ ف ػإف سػػالح الاػػيطاف ف ػي إال ػواء بن ػي آدـ ى ػيل المعصػػيم صػػليرىا
وربيرىا ،فحاوؿ اابتعاد عف رؿ صورىا؛ لوال يجد الايطاف موض لدـ لو في حياترـ.

واعلـ أنو لد ُحذرنا مف عدـ تعويد الخبيث ،بمعنػى أف ا نجعػؿ الاػيطاف يتعػود الػدخوؿ إلينػا مػف منفػذ مػف المنافػذ ،فلرػؿ إنسػاف
نقطػم ضػعؼ فػي حياتػو ،والاػيطاف خبيػر بتلػػؾ النقػاط ،إذ أنػو يعااػر اإلنسػاف منػذ وادتػػو ،فػال تخفػى عليػو تقلباتػو والمنافػذ التػػي
يمرف أف ينفذ مف خالليػا إلػى للػب العبػد .واعلػـ أخيػ ار ىػذه الحقيقػم المخيفػم ،وىػيل أنػو لػوا فضػؿ ا﵀ تعػالى علينػا مػا زرػى منػا
مف أحد أبدا ،ولرف مف أيف نحرز ىذا الفضؿ الذي يحقؽ لنا ىذه الحصانم اإللييم؟!.
عمي الموبقات!
* اجتممت ّ
أنا وكما سبؽ و مت لحضرتكـ إني ارتكبت المماصي ،وأود أف أتوب وسوؼ أسرد لكـ بمض المماصي التػي أتػذكرىا عسػى أف
يغفر اهلل تمالى ذنوبي ،وىي:
 )1إنني ال أتقيد بالصبلة ،أي أني أصمي يوما وأتركيا أسبوعا ..وحاولت أف أتقيد ،لكف دوف جدوى وخاصة صبلة الفجر.
 )2لقد زنيت ،ومارست المواط ..وحاولت أف أتجنب لكف الشيطاف لو رأي آخر.
 )3إنني أسما األباني.
 )4إنني أنظر إلى الصور الخبلعية واألفبلـ اإلباحية.
ف رجو أف تنوروني بمممكـ ،وتيدوني إلى الصراط المستقيـ ..وأف تخبروني بما عمي حتى يخمصػني اهلل تمػالى ممػا أنػا فيػو..
وىذه الظواىر أبمبيا ظيرت لدي في سف الخامسة عشرة ،وأنا اآلف ضيت عشريف ربيما مف عمري ..ولكنو أي ربيا؟!..
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الحمد ﵀ الذي رزلرـ م ؿ ىػذه اليقظػم لبػؿ فػوات الواف ،فػإف الػنفس اللوامػم خيػر مػف الػنفس المػارة بالسػوء ..ومػف الطبيعػي أف
اللوـ والعتاب إذا لـ يترجـ إلى عمؿ وسعى ح يث ،فإنو سيحوؿ نفس صاحبو إلى داع مف دعاة المنرر.

إف السػػر فػػي اانح ارفػػات الربػػرل التػػي ذررتيػػا فػػي مقتبػػؿ حيػػاترـ ،يعػػود إلػػى انفػػالت زمػػاـ المػػور فػػي حدا ػػم سػػنؾ ،ف ػإف حررػػم
اإلنسػػاف نحػػو الموبقػػات حررػػم تسػػافليم ،فمػػف لػػـ يعصػػـ نفسػػو مػػف المنرػػر الصػػلير فػػي فػػوراف اػػيواتو فػػي أيػػاـ المراىقػػم ،مػػف

الطبيعي أف ينزلؽ بالتدريج ،ليق في مجم المنررات التي ترفي واحدة منيا لقصـ ظير صاحبو في الدنيا لبؿ ا خرة!..

أتول ػ أف النظػػر إلػػى الم ي ػرات مػػف الفػػالـ والصػػور ،والتفريػػر الجنسػػي المسػػتمر ،ومعاا ػرة رمػػوز اانح ػراؼ-ومػػا أر ػػرىـ ىػػذه

الياـ -والفراغ النفسي القاتؿ ،وعدـ اانالاؿ بالمور الجادة في الحياة؛ أولعترـ في ىذه الميسي المدمرة!..

حاوؿ أف تلقف نفسػؾ رحمػم الػرب الػودود ،الػذي سػرعاف مػا يفػتب صػفحم جديػدة للعبػد بالتوبػم الصػادلم ،وا تػدع الاػيطاف يلػرس
فيػؾ اليػأس؛ فإنيػا أصػعب ممػا أنػت فيػو ..أتمنػى أف ترػوف تجربتػؾ المريػرة عبػرة لآلخػريف ،الػذيف ا زاؿ سػرر الحػراـ مػنعيـ مػف
اليقظم!.
* ماذا أفمؿ؟
أريد منكـ مساعدتي عمى نفسي ،فقد سػر ت ،وكػذبت ،وال أصػمي ،وال أزاؿ أ ػوـ بممػاص كثيػرة أحػاوؿ أف ال أ ػوـ بيػا ،ولكػف
ىناؾ شيء يحثني عمى ذلؾ ..فماذا أفمؿ؟..

إنو الايطاف الذي يريد أف يجررـ إلى الياويم ،التي معيا الاقاء في الدنيا ،والعذاب في ا خػرة! ..اعلمػي أنػو ا سػعادة فػي ىػذا
الوجود ،مف دوف اارتباط بمبدأ ىذا الوجود ،إذ لـ يخلؽ ىذا الروف عب ا ..والػذي يتنرػب طريػؽ الراػاد ،فإنػو ا بػد أف يسػير فػي
مسيرة خالؼ فطرتو ،إذ أنو ليس بعد الحؽ إا الضالؿ ،والذي يعػارض فطرتػو ،فإنػو سيسػقط مػف أعػيف النػاس فضػال عػف عػيف

الخػػالؽ جػػؿ وعػػال ..وازمتػػو أف يعػػيش الوحػػدة القاتلػػم ،وخاصػػم م ػ زواؿ اػػيواتو ومػػا يلػػري النػػاس فيػػو ،وىػػو مػػا نالحظػػو فػػي
البؤساء مف الذيف تواللوا في عالـ المعاصي أياـ ابابيـ .تأملي مضموف لػوؿ علػي (ع)ل (اػتاف بػيف عملػيفل عمػؿ تػذىب لذتػو
ويبقى تبعتو ،وعمؿ تذىب مؤونتو ويبقى أجره).
* إنني خاهفة!
عشت مدة ليست بالقصيرة بميدا عف اهلل تمالى ،وىا أنا د رجمت إليو ..لكف ىناؾ إحسػاس أتمنػى أف يشػرحو لػي أحػد :ف نػا
داهمػػة الخػػوؼ ،أخػػاؼ أف أمػػوت فػػي و ػػت أحػػس بػ ف اهلل تمػػالى لػػـ يػػرض عنػػي بمػػد ،ال أريػػد أف أخػػاؼ ،وال أريػػد أف أ مػػؽ..
أرجوكـ ساعدوني يساعدكـ اهلل تمالى ..أخبروني ما ىذا الشمور؟!..

م التوبم النصوح ،والندـ على ما مضى والعزـ على تليير المستقبؿ ،فإنو ا داعي لم ػؿ ىػذه الوسوسػم ،فػإف الاػيطاف يريػد أف

يبعث فيرـ اليأس مف رحمم ا﵀ تعالى ،ولد يرالبرـ بالعودة إلى ما رنتـ عليو مف باب أف المعوج ا يستقيـ.

وم ذلؾ ا مان مف تذرر سوء السابقم ،بيف فترة وأخرل؛ لوال تػررف الػنفس إلػى اػيء مػف إيجابيػات الحاضػر ،ولرػف باػرط أف

ا يؤدي ذلؾ إلى اإلحباط واارتواب ..وا داعي لتلقيف النفس الخوؼ مف الموت ،فإف الميـ ىو القياـ بالعمػؿ الصػالب ،ليتحػوؿ
الموت المخيؼ إلى محطم انتقاؿ إلى عالـ أوس وأجمؿ ..فمف منا ا يحػب اانتقػاؿ مػف الخػراب إلػى العمػراف ،ومػف الفنػاء إلػى

الخلود؟!.

* حاولت االنتحار
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بؿ ثبلث سنيف بدأت االبتماد عف اهلل تمالى باالستماع لؤلباني ،وتمرضت في تمؾ الفترة لممديد مف المشػاكؿ األسػرية لدرجػة
أني حاولت االنتحار ونقمػت لممستشػفى ،وبمػدىا انقطمػت عػف الصػبلة لفتػرات متفر ػة ..ومػؤخ ار عػدت بػذيوؿ الحسػرة والنػدـ،
أطمب المغفرة مف الغفور الرحيـ ،ولكنني في داخؿ نفسي ال أ در عمى مسامحتيا عمى ما فممت!..

ا أدري لماذا ىذا الت الؿ مف الصالة ،والتي تعتبر أدنى درجم مف درجات ارر واىب الوجود ،الػذي نقابلػو بيػذه الرريعػات التػي
لػػو بيعػػت لمػػا اسػػتحقت درىمػػا! ..إف الػػذي يتػػرؾ الصػػالة يصػػاب بيفػػات ر ي ػرة ،منيػػال اإلحسػػاس بػػالال انتمػػاء ،والف ػراغ الػػداخلي،
والالىدفيػػم ،واإلحسػػاس بالبعػػد عػػف مصػػدر الخيػػر فػػي ىػػذا الوجػػود ،ولسػػاوة القلػػب التػػي تجعلػػو ا يتحسػػس مػػف الػػذنوب التػػي مػػف

المفروض أف تقض مضجعو عندما يتذررىا؛ وذلؾ لف الصالة تنيى عف الفحااء والمنرر.
عليرـ ا ف بولفم صارمم م النفس المػارة ،ومحاولػم توبيخيػا مػف دوف تلقينيػا باليػأس مػف رحمػم ا﵀ تعػالى؛ فإنػو يلفػر الػذنوب

جميعا إا أف يارؾ بو.

* المقوبة البدنية بالتمذيب
أحيانا تنتابني حاالت مف كرة النفس ،لدرجة أني أفكر في إيذاء نفسي بالضرب أو الجرح! ..و ػد فممػت ذلػؾ حقػا عػدة مػرات،
حيػػث أخػػذت طػػا مػػف الزجػػاج وجرحػػت وجيػػي وصػػدري ويػػدي ،وألنػػي ال زلػػت صػػغيرة فػػي السػػف اختفػػت تمػػؾ التشػػوىات فػػي
جسمي بسرعة ،مما جممني أكرر فمؿ ذلؾ مرة أخرى ،ولكف ليس بنفس الحدة ..وسؤالي :ىؿ ذلؾ يمتبر محرما؟..

ا يجػػوز اإلضػرار بالبػػدف بمػػا ا يرضػػى بػػو الاػػارع المقػػدس ..وا أدري لمػػاذا ىػػذه الحررػػات التػػي ا تعبػػر عػػف تعقػػؿ واتػزاف؟!..
فإف الذي يقربرـ إلى ا﵀ تعػالى ،ويرفػ عػنرـ المقػت ،ىػو اإلحسػاس بالندامػم الباطنيػم ،والعػزـ علػى عػدـ العػود ،وا يطلػب مػنرـ

أر ر مف ذلؾ ..فاحذروا خطوات الايطاف في ىذا المجاؿ ،لوال يجررـ إلى اليأس مف تليير النفس ،ومف رحمم ا﵀ تعالى!..
إف المقت الذي يلير مف والعرػـ ،ىػو ذلػؾ المقػت البنػاء ،الػذي يرػوف مقدمػم إلحػداث تلييػر جػوىري فػي الػنفس ..وأمػا الحررػات
التي ذررتموىا ،فإنيا تعبر عف حررم انفعاليم ،ا تعرس عف نفس متػأ رة بػالقوة العقليػم ،التػي ا بػد منيػا فػي رػؿ حررػم جوىريػم

للتقرب إلى المولى جؿ ذرره.

ولرنو م ذلؾ ،ألػدر فػيرـ ىػذه الحالػم مػف الحػرص واإلصػرار علػى تلييػر اػيء مػا فػي وجػودرـ ..ويبػدو مػف الرسػالم أف ىنالػؾ

حررم إيجابيم مف جيم عدـ اابتالء بالعجب ،ولرف ا تنسوا ضـ ما للناه آنفا إلى ىذه الجيم اايجابيم.
* إحساسي بالنفاؽ!
كثي ار ما ألوـ نفسي ،ألف أعمالي الصالحة ليست ليا صفة الديمومة ،فكثي ار ما أعصي ربي فجػ ة ،وأشػمر أنػي ػد ىػدمت كػؿ
ما بنيتو خبلؿ أسابيا ،في لحظة بفمة وشيوة! ..حاولت كثي ار تقوية إرادتي بشػتى الطػرؽ ،ػد صػمت ثبلثػة أشػير متواصػمة
في الفترة الماضية ،لكني في النياية ػد أفطػرت وعػدت إلػى مػا كنػت عميػو! ..إنػي أصػبحت أكػره نفسػي كثيػرا ،أل نػي أصػبحت
كالمنافؽ ،ففي الخموات أعصي ربي ،وأماـ الناس أبدو ذلؾ اإلنساف المابد التقي ،وىذا ما يضايقني كثيرا ،ف يف النجاة؟!..

أبارؾ لرـ ىػذه اليمػم فػي مجاىػدة الػنفس ،واف رػاف المػر ا يحتػاج إلػى م ػؿ ىػذا اإلرىػاؽ فػي الصػياـ ..إنػؾ تحتػاج إلػى عزمػم
راسخم في ضػبط الػنفس أمػاـ الاػيوات سػواء فػي الخلػوة أو الجلػوة ..ومػف موجبػات ذلػؾل تقويػم البنيػم العقاوديػم المسػتلزمم لليقػيف

الواضػػب لمعيػػم ا﵀ تعػػالى لرػػـ أينمػػا رنػػتـ ،والمرالبػػم الدليقػػم لرػػؿ حرراتػػؾ وسػػرناتؾ مػػف ناحيػػم أخػػرل؛ فػػإف مػػف تتقػػول عنػػده ىػػذه

الحالم مف اإلحساس بالمعيم والمرالبم ،ريؼ يمرنو التفريؽ بيف الستر والعلف؟!..

واحساسػرـ بالنفػاؽ عنػد تليػر السػلوؾ الػػداخلي عػف الخػارجي ،إحسػاس مبػارؾ ،ولػترف ىػػذه نقطػم بدايػم لمحارمػم الػنفس ،وحمليػػا
على أف ترل الوجود بلوف واحد ..حاوؿ أف تادد المرالبم علػى نفسػؾ ،فػي سػاعات ااسػترخاء ،والميػؿ إلػى ارترػاب الحػراـ ،فػإف
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استسالمؾ في تلؾ الحاات لمر الايطاف ،تسلب منػؾ ال قػم بنفسػؾ ،ولػد يػؤوؿ أمػرؾ إلػى انفػالت زمػاـ المػور ولبػوؿ تسػليميا
إلى الايطاف الرجيـ.

والعجػػب ممػػا تعانيػػو ،وأنػػت بج ػوار المصػػطفى (ص) الػػذي بعػػث رحمػػم للعػػالميف ،واف التجػػاء واحػػد إلػػى ا﵀ تعػػالى فػػي روضػػتو

المباررم تفتب لػؾ آفػاؽ المسػتقبؿ! ..فإننػا نوصػي أىػؿ المدينػم وزوارىػا بمعاملػم الرسػوؿ (ص) معاملػم النبػي الحػي ،فػاجلس بػيف
يديو رجلوس صحابتو ،طالبا منو النظرة الباطنيم ،فإنو يرعى زاوره ،بؿ المسلـ عليو مف البعد ،بال اؾ وا ريب!.

* ىؿ لي مف توبة؟
وبمد ،فقد ربت مف الي س والقنوط ،مما ألـ بي مف نفسي ومف الشيطاف الرجيـ ،الذي لطالما اسػتيزأت بػو فػي صػغر سػني،
حتػػى انػػتقـ منػػي! ..فيػػا أنػػا أسػػير الخيػػاؿ والػػوىـ اليػػوس ،وتحػػت تمػػذيب ثبلثػػة عشػػرة سػػنة ،ولطالمػػا ظننػػت أنػػي ػػادر عمػػى
التخمص منيا ،واألكبر مف ذلؾ أني حرمت مف لذة المبادة هلل جػؿ وعػبل وذلػؾ السػتيانتي بالصػبلة! ..وأعظػـ ذنػب أنػي أظػف
أف اهلل تمالى طردني ونحاني وأبمدني عف حبو ،لما فممت أنا في نفسي مف سػوء فممػي واسػاءتي ودواـ تفريطػي وجيػالتي!..
فيؿ مف رجوع؟ ..وىؿ مف توبة؟ ..وىؿ مف رب إلى اهلل تمالى؟ ..وأنا أعمـ حتى واف رجمت أنػي سػ كوف بميػدا عػف المشػؽ
اإل ليي إال أف يرضى اهلل تمالى عني ،وذلؾ أممي!..

أوا أبارؾ لرـ ىذه الولفم الصريحم م النفس ،والتي لو ولفيا العاصػوف بػيف يػدي ربيػـ لصػلحت أحػواليـ! ..وذلػؾ لف الماػرلم
فػػي العاصػػيف ىػػو انج ػرارىـ فػػي الرذيلػػم إلػػى درجػػم نس ػوا أنفسػػيـ فييػػا ،نتيجػػم نسػػيانيـ لػػذرر ا﵀ تعػػالى ،بػػؿ إف المػػر يصػػؿ إلػػى

درجم التحدي ،فحينما يقاؿ لو اتؽ ا﵀ تعالى ،تأخػذه العػزة بػاإل ـ! ..وا اػؾ أف طػوؿ فتػرة المعصػيم تقضػي علػى سػالمم الفطػرة
الوليم التي خلؽ ا﵀ تعالى العباد علييا ،إلى درجم ا يمرف للعبد أف يفؾ نفسو عف المعصػيم ..ورػـ مػف القاتػؿ أف يصػؿ العبػد
إلى درجم يقػوؿ معيػال ا يمرننػي تػرؾ الحػراـ ،مػدعيا سػلب اإلرادة ،والحػاؿ أف ىػذه الػدعول اليػر مسػموعم منػو ،إذ اللبػم الحػراـ
ايء ،وسلب اإلرادة ايء آخر.

وا ف ولد استفقت على وال مؤلـ ،بدأت مػف معصػيم العػادة المػدمرة ،ووصػلت إلػى مرحلػم ااسػتخفاؼ بالصػالة رنتيجػم طبيعيػم

لالسػػتخفاؼ ب مرتيػػا وى ػي الني ػي عػػف الفحاػػاء والمنرػػر ..ألػػوؿل علػػيرـ ا ف بالندامػػم الصػػادلم الموجبػػم لعػػدـ الميػػؿ إلػػى الح ػراـ
أصال ،ـ التعويض باإلر ار مف الطاعات التي تستنزؿ رضا الػرب المتعػاؿ ..وايػارـ واليػأس مػف رحمػم ا﵀ تعػالى؛ فإنػو فػي حػد
نفسو مف الرباور ،ومف الطبيعي أنو لو دخؿ اليأس في للب العبػد ،فإنػو سػوؼ لػف يفرػر أبػدا للخػروج مػف أسػر الاػيطاف فػي فػف

المعصيم ..ونظ ار لتأخرؾ عف لافلم الطاوعيف ،فعليؾ بالمسارعم في السير ،لتعوض ما فات منؾ ،وىػو مػدرؾ لرػؿ فػوت رمػا ا
يخفى.
* ىؿ أحاسب عمى خطرات النفس؟
إنني شاب لـ أتجاوز المشريف مف عمػري ،ال أريػد أف أكػذب وأ ػوؿ بػ ني ممتػزـ ،ف نػا كثيػر التوبػة ،وكػذلؾ كثيػر المماصػي!..
عندما أفمؿ الممصية أندـ كثي ار وأبكػي وأجػدد التوبػة ،ولكػف ال تمػر إال أيػاـ وربمػا سػاعات وأ ػا مػرة أخػرى فػي شػباؾ إبمػيس
المميف! ..فيؿ مف سراج لمساهر إلى اهلل تمالى؟! ..ثـ ىؿ إذا نػوى الشػخص فمػؿ ممصػية مػا ،ولػـ تتييػ الظػروؼ لػذلؾ-مػا
أنو لو تيي ت الظروؼ لفمميا -فيؿ تكتب عميو أـ ال؟..

مػػف رحمػػم ا﵀ علػػى عبػػاده أف ا يحاسػػبيـ علػػى خط ػرات الػػنفس وعلػػى نيػػات السػػوء ،إا إذا تحػػوؿ ذلػػؾ إلػػى عمػػؿ فػػي الخػػارج..

ولرف ينبلي للمؤمف تيذيب نفسو ،لف الخواطر المترررة فػي مجػاؿ معػيف ،تػنـ عػف رالبػم فػي الفعػؿ رامنػم ،ا تلبػث إا وتظيػر
للخارج على حيف الفلم ،فتروف وباا عليو ،فمف حاـ حوؿ الحمى أواؾ أف يق فيو!..
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والرجوع إلى المعصيم سػببول عػدـ اإلصػرار علػى التوبػم ،واتخػاذ الخطػوات العمليػم ليػا ،بػؿ ارتفػاء الاػخص بالنػدـ ا نػي! ..فػال
بد مف الاعور الصادؽ بعمؽ الخطأ ،واإلحساس بعظـ المعصيم ،فقد ورد أنول (ا تنظر إلى صلر المعصػيم ،ولرػف انظػر إلػى
مػػف عصػػيت!) ..فالحاجػػم ملحػػم فػػي تصػػحيب النػػدـ والتوبػػم فػػي مقػػاـ الفرػػر والعمػػؿ ،حتػػى ا يعػػود العبػػد إلػػى ذنبػػو م ػرة أخػػرل..
وفقرـ ا﵀ لرحمتو واإلنابم إليو!.

المغتربيف
 ريفيم التعامؿ م المحرمات في اللرب!
 اانقالب في الحياة.
 اليجرة والضياع!

148

* كيفية التمامؿ ما المحرمات في الغرب!
I am now suffering from living in not Islamic country. I was just wondering if you could
help me in this point? I don’t know what are the forbidden contents in any products, for
example cheese... thanks.
فيمت أف مضموف الرسالم ىو العتب على ما أنتـ فيو مف الظروؼ ااست ناويم ،ومارلو التحرز مف الحراـ ،فألوؿل
 -1على المؤمف أف يروف حازما م نفسو في مجاؿ الحػراـ ،فلػو أرخػى العنػاف لنفسػو فػي أوؿ المػر ،فػإف الاػيطاف سػيجره إلػى
المور العظيمم.

 -2التولؼ في الابيات ،خير مف االتحاـ فػي اليلرػات ،وىػذا مضػموف حػديث أىػؿ البيػت (ع) ،وىػي لاعػدة ينبلػي العمػؿ بيػا
داوما لدر اإلمراف.
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 -3المؤمف يحتاج إلى استلفار داوـ ،لنػو ميمػا حػاوؿ اانضػباط ،فإنػو يقػ فػي الحػراـ فػي سػاعات ااػتداد الاػيوة أو اللضػب،
إذ في تلؾ الساعات تضعؼ حارميم العقؿ والديف معا.

 -4رمػا نصػحترـ لبػػؿ السػفرل تػذرروا حقيقػػم أف الحيػاة الػػدنيا برػؿ صػخبيا حيػػاة مؤلتػم ،وبقػػاؤرـ ىنػاؾ مؤلػت أيضػػا ،فيػي حيػػاة
مؤلتم في حيػاة مؤلتػم ..وىػذا يػدعورـ للػتحرـ فػي السػلوؾ باػرؿ دليػؽ؛ لف العالػؿ يفرػر داومػا علػى المػدل البعيػد ،وفػي خػواتيـ

المور.

 -5أنصحرـ بضرورة تحااي معاارة المنحرفيف سلوريا؛ فخطورتيـ أاد مف المراض المعديم القاتلم.

 -6وأخيرال االتجاء إلى ا﵀ تعالى ،والتوسؿ بنبيو وآلو (ع)؛ مف موجبات التسديد وااستقامم على الخط إف ااء ا﵀ تعالى.
إف اارتبػػاط بػػالمرارز اإلسػػالميم المسػػتقيمم ،يجنػػبرـ أيضػػا ر ي ػ ار مػػف الح ػراـ ،ومػػف المعلػػوـ أف الجػػو الجمػػاعي للطاعػػم ادع ػػى
لالستقامم وال بات ،ومف ىنا جاء الحث الريد مف الاارع بالنسبم إلى صالة الجماعم.
* االنقبلب في الحياة
إنػي أواجػو مشػكمة أعػدىا مػف المشػاكؿ الكبيػػرة فػي حيػاتي وىػي :إننػي كنػت فػي السػػابؽ أجػد لػذة فػي المبػادة مثػؿ :الػػدعاء،
وصػػبله الميػػؿ ،والصػػبلة اليوميػػة ..ولكػػف بمػػد السػػفر عػػف بمػػدتي ومفار ػػو أصػػحابي ،أصػػبحت تػػدريجيا أفقػػد ىػػذه المػػذة ..وانػػي
أعرؼ األسباب تماما ،وىي :االبتماد عف األجواء اإليمانية ،والبمد عف األصد اء الممتزميف ..فػ رجو مػنكـ أف تنصػحوني إلػى
ما يفيدني ،فقد أصبحت أتضايؽ يوميا!.

سررت ر ي ار برسالترـ المعبرة ،فإف مف يسبب ضد التيار رمف يسبب م التيػار أضػعافا ،فػإف المقيػاس فػي القػرب إلػى ا﵀ تعػالى،
ىو مدل المعاناة والمجاىدة ،ا مقدار ما يحققو اإلنساف مف نتاوج.

اسػػتمر فػػي مقاومػػم المنرػػر ولػػو رػػاف بسػػيطا ،علػػى حػػد سػػماع النػػاء محػػرـ ،أو نظػرة محرمػػم ،فػػإف الاػػيطاف يطمػ فػػي أدنػى زلػػم
فيػػؾ ،ليولعػػؾ فػػي عظػػاوـ المػػور .وتػػيقف أنػػؾ بعػػد فت ػرة مػػف ااسػػتقامم والممارسػػم والمجاىػػدة ،ستصػػؿ إلػػى مرحلػػم امػػتالؾ ملرػػم
التقػػول ،فػػال تػػرل فػػي تػػرؾ الح ػراـ مؤونػػم ر ي ػرة .وحػػاوؿ أف تنظػػر إلػػى العصػػاة واف رػػانوا فػػي أعلػػى درجػػات التخصػػص ،ورػػأنيـ
رالبياوـ التي يصفيا علي (ع)ل (ىميا علفيا ،والليا تقمميا).

تذرر-أخي العزيز -أف ىذه الياـ التي تعيايا في بالد اللرب أياـ لصيرة ،وسترج بعدىا إلى بػالد المسػلميف ،وحتػى إف بقيػت
فييا فإنؾ ستواجو أياـ ما بعد الاباب ،لتعيش حالم الحسرة على ما فرطت في جنب ا﵀ تعالى.

وحػػاوؿ أف تبقػػي علػػى نعمػػم صػػالة الليػػؿ لػػدر اإلمرػػاف ،ولػػو علػػى مسػػتول الاػػف والػػوتر ،ولػػو لبػػؿ النػػوـ ،بػػؿ حتػػى لػػو اسػػتلزـ
القضاء ..واعلـ أف إف ا﵀ تعالى سيلقي عليؾ مف مدده ما ليس في الحسباف ،وأنا أدعو لرـ بال بات إف ااء ا﵀ تعالى.
* اليجرة والضياع!
بؿ ابترابي لغرض الدراسة في أمريكا ،كنت أعتقػد أنػي متممػؽ بػاهلل تمػالى وأىػؿ البيػت (ع) فكنػت أ ػيـ صػبلة الميػؿ وزيػارة
عاشوراء وبير ذلؾ ..وبمد سفري ابتمدت شيها فشػيها عػف ذلػؾ الخػط ،حتػى تيػت فػي بحػر الشػيوات والمػذات ،حتػى ابتبلنػي
اهلل تمػالى بػببلء عظػيـ ،ال أظػف أنػي أفار ػو حتػى الممػات! ..وىػا أنػا اآلف نػادـ عمػى مػا صػار ،ولكػف تبمػات الػذنوب الماديػة
مف اهلل عمييـ بالقرب فابتمدوا ..فالسػؤاؿ ىػو :بمػد أف
أحاطت بي! ..سممت في محاضراتؾ عف االنتقاـ اإلليي ألولهؾ الذيف ّ
أصابني اهلل تمالى بانتقامو ،كيؼ لي أف أرجا إليو؟ ..وكيؼ أصرؼ ما أصابني منو؟..
ا بد لمف ينول اليجرة وااالتراب إلى م ؿ ىذه البالد مف أف يروف في أعلى درجات الحذر ،لػوال يفقػد مػا عنػده مػف م ازيػا القػرب

مف مواه؛ فإف الملتربيف على ألساـ ال مل
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فقسـ يرج ممسوخا بحيث ا يرل للمنرر لبحا أبدا ..وىى درجم خطيرة مف اانقالب على العقاب!..
ولسػـ يرجػ رمػػا رػاف لبػػؿ االت اربػو ..فم لػو رم ػػؿ مػف سػبب عرػس التيػػار ،ولرػف راوح فػي مرانػػو مػف دوف أف يتقػػدـ خطػوة لألمػػاـ

أبدا ..وىذا صنؼ ملبوف واف لـ يرف خاسرا ،وا اؾ أف العالؿ ا يصرؼ عمره فيما ا يحرز لو تقدما في دار الخلود!..

وىناؾ صنؼ آخر رج بأعلى المراسب ،وذلؾ مف خالؿ المجاىدة المستمرة لصور الملريات ،فعااوا فييا أياما لصػيرة ،عبػروا
مػػف جسػػر الاػػيوات الرخيصػػم ليصػػلوا إلػػى بػػر المػػاف ،وأي أمػػاف؟! ..حيػػث اإلحسػػاس بػػالنس الػػداوـ ،وتػػذوؽ حػػالوة مصػػاحبم

الحؽ ..ومف المعلوـ أف ىذه الرتبم ىي الرصيد الذي سيبقى معيـ أبد ا بديف.

وخير ما يقدح اليمم في النفوسل ىو الجلوس م مف تقدـ بيـ السف في تلؾ البالد ،حيث انقضت أيػاـ االتػرارىـ لينظػروا خلفيػـ

إلى الماضي الباوس الذي لـ يبؽ منو إا ذرريات فاترة ،ا تسمف وا تلنى مف جوع ،أوليس في ىذا بالغ لمف ّادرر؟!.

المنامات
 تفسير الحالـ.
 تفسير المناـ.
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* تفسير األحبلـ
ىػؿ أنػتـ ممػػف يفسػر األحػػبلـ؛ ألننػا بالبػػا مػا نػرى أحبلمػػا فػي منامنػػا ،ال نممػـ ليػػا تفسػي ار ..ىػؿ نجػػد عنػدكـ ممػػف يفسػر لنػػا
أحبلمنا؟..

يدعي تفسيره للمناـ ،فإف ىذا مف العلوـ الليبيم الخفيم التي ا يصؿ إلى حقيقتيػا إا الخػواص ممػف راػحيـ
إننا ا ن ؽ برؿ مف ّ
ا﵀ ليػذه المنزلػػم ..فػإف تفسػػير المنػاـ مػػف اػؤوف الػػروح ،ومػف منػػا اطلػ علػػى رػؿ أسػرار الػروح ومػػداخالتيا ،ومنيػا المنػػاـ ،والتػػي

عبر عنيا القرآف الرريـ بتأويؿ الحاديث التي علميا نبيو الصديؽ يوسؼ (ع)؟!..
ّ
والسبيؿ العاـ عند رؤيم ما يررىو الناوـ ،ىول التصدؽ بما يناسػب دفعػا للػبالء المحتمػؿ ،وعػدـ الررػوف إليػو فػي تقيػيـ الاػخاص

سلبا أو إيجابا ،فإنو مف مصاديؽ ما ا يورث اليقيف.

وا ينبلي القط بروف مػف رآه ىػو المعصػوـ (ع) بمجػرد إحساسػو بػذلؾ! ..نعػـ ا مػان مػف أف يسػتأنس المػؤمف بالمباػرات مػف
المنامات ،رما راف النبي (ص) رذلؾ يسأؿ عف المبار مف الحالـ.

علينا أف ا نيوؿ المنامات المزعجم ،ونبني علييا حااتنا النفسيم؛ فإف ىذا ا يتناسب م اخصيم المػؤمف المبنيػم علػى التعقػؿ
وااتػزاف .وينبلػي عػػدـ طػرح المنػػاـ لليػر ذوي الخبػرة ،لنػو لػػد ييػوؿ عليػؾ ،ويولعػػؾ فػي الػػوىـ وااضػطراب مػػف دوف دليػؿ ،ولػػد

ليؿ أف (مف أرل مناما فأسره ،رفاه ا﵀ خيره واره).
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* تفسير المناـ
ا تراح :لماذا ال تضيفوف بابا يختص بتفسير األحبلـ ،حتى يمكننا االستفادة؟..

تفسػػير الحػػالـ سػػر مػػف أسػرار ا﵀ تعػػالى ،اطلػ عليػػو أم ػػاؿ يوسػػؼ الصػػديؽ (ع) ،فػػال ينبلػػي ابتػػذاؿ ذلػػؾ ،اعتمػػادا علػػى رتػػب
موىومم ،وتأويالت ا تعتمد على دليؿ.

إف الذي يفسر الحالـ مف دوف وجود برىاف علمي علػى تفسػيره ،فإنػو محاسػب أمػاـ ا﵀ تعػالى فػي أنػو يولػ صػاحب المنػاـ فػي
عالـ الوىـ والخياؿ ،وما يترتب عليو مف القلؽ وااضطراب النفسي ،فيدخؿ تحت عنواف إدخاؿ الحزف على المؤمف.

وعليػػو ،فػػإف مػػف رأل مػػا يزعجػػو فػػي المنػػاـ ،فالفضػػؿ لػػو دفػ صػػدلم لػػدف الػػبالء المقػػدر ،أو اإلتيػػاف بػػررعتيف متضػػرعا إلػػى ا﵀
تعالى أف يدف عنو رؿ آفم .وأما في جانب اإليجػاب ،فعليػو أف ا ينلػر أو يعجػب بػبعض الصػور المناميػم حتػى ولػو رػاف فييػا
المعصوـ ،وذلؾ لنو ليس بحجم أبدا ،ولرف ا مان مف ااستباار بالمناـ الذي فيو ما يسر.

المواسـ المبادية

 ريؼ أعتمر؟
 اإلدبار بعد الحج.
 وحام الفراؽ.
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* كيؼ أعتمر؟
أريد أف أعتمر ،فبماذا تنصحني ألحوؿ الممرة إلى سفرة الممر؟..

المر يحتاج إلى تفصيؿ ،ولرف حاوؿ أف تروف ىذه العمرة نقلم في الحياة ،وذلؾ بإطالم الولوؼ فػي الميقػات ،متضػرعا إلػى ا﵀

تعػػالى ،ومسػػتلف ار اسػػتلفا ار حقيقيػػا مػػف رػػؿ ذنػػب ،بػػؿ مػػف رػػؿ الفلػػم عػػف ا﵀ تعػػالى ،متػػذر ار عرصػػات القيامػػم عنػػد لبسػػؾ ل ػػوبي
اإلحراـ ،مستوعبا لحقيقم التلبيم ،خاوفا مف الرد بػ (ا لبيؾ وا سعديؾ!)..

ولػػيرف سػػعيؾ فػػي أف تعػػيش حالػػم المرالبػػم المتصػػلم لػػدر اإلمرػػاف ،بػػدءا بالميقػػات ،وانتيػػاء بأعمػػاؿ العم ػرة ..حػػاوؿ أف تعػػيش

جؿ مػف أف يػرد ضػيفو فػي بيتػو ..ومػف بعػد ذلػؾ عليػؾ
التفاعؿ الروحي والمررز عند مواجيتؾ الرعبم لوؿ مرة ،فإف ا﵀ تعالى أ ّ
باالتجاء إلى الحطيـ ،بيف الباب والحجر السود ،فإنو موض تحطػـ الػذنوب ،ولطالمػا الفػؿ عنػو الحجػاج ،ورػذلؾ عنػد الميػزاب
والملتزـ..

ولػػترف ررعتػػا الط ػواؼ خلػػؼ المقػػاـ ،خيػػر صػػالة صػػليتيا فػػي حياتػػؾ ،م ارعػػاة لقدسػػيم المرػػاف الػػذي ا تترػػرر الزيػػارة إليػػو داومػػا..

وسؿ مواؾ أف يتواؾ بالرعايم الخاصم بعد العمرة ،فإف مارلم الحػاج والمعتمػر تبػدأ بعػد رجوعػو مػف الحػج والعمػرة ،وليػذا روي
أفل (الحاج عليو نور الحج ما لـ يلـ بذنب) ..وىنيوا لمف رج مف العمرة ريوـ ولدتو أمو!.
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* اإلدبار بمد الحه
لقد وفقت ىده السنة في الذىاب إلى الحه ،و د راودنػي شػمور بػؿ الػذىاب لمحػه-وأنػا أعػد نفسػيتي لمحػه -أنػو مػا الفاهػدة
مف كؿ ذلؾ؟ ..فإف أياـ الحه محدودة ،وسوؼ أرجا إلى ىده الدنيا بكؿ مغرياتيا مػرة أخػرى ،وسػوؼ يػذىب كػؿ مػا اسػتقيتو
مف الحه ىباء! ..وأثناء الحه راحت مف نفسي كؿ تمؾ الوساوس ،أما اآلف في ىذه األيػاـ ف شػمر بصػراع شػديد فػي نفسػي،
ومجمؿ ىذا الصراع :أنني لـ يبؽ في نفسي أي أثر لما نمتو مف الحه ،وأف ذنػوبي لػـ يغفرىػا اهلل تمػالى لػي فػي الحػه ،ألنػو
يممـ أنني س رجا ليده الدنيا وأعيشيا مثمما كنػت ،وتتممكنػي حسػرة شػديدة جػدا ،وأصػؿ إلػى حالػة بكػاء شػديد ..فيػؿ مػا أنػا
فيو طبيمي ،وبـ تنصحني؟..

أربرت فػيرـ أوا ىػذا اإلحسػاس ،فػإف ىػذا المػر ا يصػدر إا مػف المػرالبيف لنفسػيـ ،والػذيف ا يرتفػوف بمػا يحصػلوف عليػو مػف

المنب المؤلتم ..فإف الر ير ينلر بما يعطى في موسـ الحج ،ورأنو عطاء ا يػزوؿ ،والحػاؿ أف الحػاات اايجابيػم مػف عطػاءات
ا﵀ تعالى ما داـ العبد في ضيافتو ،وازـ ذلؾ ىو سلب درجم منيا بعد العود.

إف على العبد الذي يتعرض للنفحات الخاصم ،أف ا يرفر بتلؾ النعمػم مػف خػالؿ ارترػاب المعاصػي ،فإنيػا لاصػمم للظيػر بعػد
تلػػؾ النفحػػات ،لنػػو يعػػد اسػػتخفافا بمنزلػػم المػػولى ..ومػػف ىنػػا نػػرل اإلدبػػار الاػػديد بعػػد موسػػـ النفحػػات ،للػػذيف ا يعطونيػػا حقػػا..
وأررر أنػو ا نعلػـ سػبيال للنجػاة فػي ىػذا العصػر وفػي رػؿ عصػر ،إا باالتفػات التػاـ للحػواس بػؿ الخػواطر ،فػإف الاػيطاف علػى

أبواب تلؾ المنافذ عسى أف يرل بليتو في العبد.
* وحشة الفراؽ

شيخنا ،ال أعمـ ما انتابني مف شمور عندما سممت ب ف بدا عيػد! ..فػواهلل الممػي المظػيـ ،مػا إف سػممت حتػى بػدت دمػوعي
تنيمر عمى خدي ،لحزني عمى فراؽ شير اهلل الكػريـ ..ال أعػرؼ لمػاذا أكتػب لكػـ ،ولكنػي أحػس بػ نكـ اإلنسػاف الوحيػد الػذي
سيفيمني ،وأنا أكتب لكـ ىذه الرسالة ،ودموعي عمى خدي ..شيخنا ،شموري ك ني أفقد عزي از عمى مبي ،كػ بي أو أمػي ..ال
أعمـ ..ولكني أصبت باالنكسار ،وذلؾ النقضاء الشير الفضيؿ!..

بارؾ ا﵀ فيرـ وفي ىذه المااعر الطيبم ،التي تنـ عف حالم مف مالمسم روحرـ لملروت ىػذا الاػير العظػيـ ،فػإف مػف اسػتوحش
لف ػراؽ ىػػذا الاػػير الر ػريـ ،رػػاف مػػف الػػذيف يسػػتوحش الاػػير الر ػريـ لف ػراليـ أيضػػا ..والمػػر لػػيس فيػػو ال اربػػم ،فػػإف مػػا ىػػب علػػى

الرواح مف نساوـ الرحمم اإللييم ،ا تستوعبو العقوؿ؛ فمف الذي يستوعب حقيقم ضيافم أررـ الررميف؟!..

وأخي ار ،ألػوؿ لرػـل بأنػو مػا دمػتـ تعياػوف ىػذه الحالػم ،فػال بػد مػف السػعي فػي عػدـ فقػداف المراسػب التػي حصػلتـ علييػا فػي ذلػؾ
الاػير المبػػارؾ ..إذ مػػف الواضػػب أف الاػياطيف تحػػاوؿ أف تصػػادر المرتسػػبات انتقامػا منػػؾ ،وذلػػؾ لمػػا يعياػونو مػػف حالػػم الحسػػد
لبني آدـ ،واا فإف ىذه المااعر مف الممرف أف تروف عابرة ،وتزوؿ بعد الرجوع إلى الحياة الرتيبم.

أنصحرـ بإبقاء عنصريف ميميف مف عناصر الاير الرريـ ،أا وىمال تػالوة القػرآف ولػو خمسػيف آيػم فػي اليػوـ ،واالتػزاـ بالنوافػؿ
اليوميػػم ولػػو ررعتػػي الاػػف والػػوتر مػػف نافلػػم الليػػؿ .نسػػأؿ ا﵀ تعػػالى أف ي ػريرـ ملرػػوت بػػالي العبػػادات ،رمػػا اسػػتذولتـ اػػيوا مػػف
ملروت الصياـ.
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الموت

 رتابم الوصيم.
 زيارة القبور.

 خواتيـ العماؿ.
 خوؼ العديلم.

 عفت الدنيا بعد وفاة زوجي!

156

* كتػابة الوصػية
أريد أف أكتب وصية ،ولكف ليس عندي أي شيء يوصى بو ،مف ماؿ أو ذىب وبير ذلؾ.

إف الوصيم مف المور التي تزيد في العمر ،فال ينبلي أف نعيش عقدة مف ذلؾ ،باعتبار أنيا تذرر بػالموت ،بػؿ علينػا أف نرتػب
مػػا علينػػا مػػف حقػػوؽ خالقيػػمل رالصػػلوات والصػػياـ الفػػاوتيف ،ومػػا فػػي الذمػػم مػػف الحػػج الواجػػب ،والػػديوف الاػػرعيمل رػػالخمس ورد

المظالـ ومجيوؿ المالؾ ،والحقوؽ الخلقيم مف مطالبات العباد ..فإف رؿ ذلػؾ يمرػف أف يػتـ فػي ىػذه الػدنيا بيسػر وسػيولم ،ولرػف
ما الحؿ يوـ العرض الربر ،وحاجم الخصماء لحسنات ا خريف؟!..

وينبلي أف ا نفوت فرصػم الوصػيم بال لػث ،أولػيس مػف الحسػرة أف يتػنعـ الور ػم بمػا ىػو أحػوج إليػو فػي عػالـ البػرزخ ،والحػاؿ أف
الاارع المقدس أذف لو بيذه الصدلم الجاريم بعد وفاتو؟!.
* زيارة القبور
عند زيارة القبور ،ما الواجب عممو حتى تكوف زيارتنا صحيحة؟ ..وعند حدوث حدث-ونحف نزور القبور -ما ىو الحكـ؟..

إف الحدث ا يوجب بطالف الزيارة ،ولرف الفضؿ أف يروف المػؤمف علػى وضػوء داوػـ ،فػإف فيػو مػف البررػات-رنورانيػم البػاطف-
ما ا نعرفو إا في عالـ البرزخ ..ومف أفضػؿ مػا يقػ أر فػي المقػابر الزيػارة المنسػوبم إلػى أميػر المػؤمنيف (ع) وىػيل (السػالـ علػى
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أىؿ ا إلو إا ا﵀ مف أىؿ ا إلو إا ا﵀ ،يا أىؿ ا إلو إا ا﵀ بحؽ ا إلو إا ا﵀ ريؼ وجػدتـ لػوؿ ا إلػو إا ا﵀ مػف ا إلػو إا
ا﵀ يػا ا إلػػو إا ا﵀ بحػؽ ا إلػػو إا ا﵀ االفػر لمػػف لػاؿ ا إلػػو إا ا﵀ واحاػرنا فػي زمػرة مػف لػػاؿ ا إلػو إا ا﵀ محمػػد رسػػوؿ ا﵀
علػػي ولػػي ا﵀) .فمػػف فعػػؿ ذلػػؾ أعطػػاه ا﵀ تعػػالى ػواب خمسػػيف سػػنم ،ورفػػر عنػػو وعػػف أبويػػو سػػيوات خمسػػيف سػػنم ..وفػػي روايػػم

أخرل ،إف أحسف ما يقاؿ أف تقؼ وتقوؿل (الليـ وليـ ما تولوا ،واحارىـ م مف أحبوا).

وا ينبلي أف ننسى أف مف أىـ المور في المقابر ،أف نتعظ بما آؿ إليو أمر أىؿ الدنيا ،حيث اانقطاع القيػري إلػى ا﵀ تعػالى،

فلماذا ا ننقط إليو اختيا ار ونحف في دار الدنيا؟!.
* خواتيـ األعماؿ
ىؿ يستطيا اإلنساف أف يحدد خاتمتو؟ ..إذ كثي ار ما يخاؼ المؤمف مف سوء الخاتمة بؿ الموت!..

إف معرفػػم خػواتيـ العمػػاؿ مرتبطػػم بالسػػلوؾ اليػػومي ،فػػإف الخاتمػػم ليسػػت بػػأمر إجبػػاري مفػػروض علػػى العبػػد ،وانمػػا ىػػي النتيجػػم
الطبيعيم لمجموع الممارسات الحياتيم ،واا انتفى حسف العقاب مف الحريـ الذي ا يعالب إا وفؽ المصالب.

إف الػذي يخػػاؼ مػف سػػوء العالبػم ،عليػػو أف يضػػاعؼ الجيػد فػػي إرسػاء البنػػاء علػى أسػػاس صػػالب ،فػإف البنػػاء تػاب فػػي اسػػتقامتو
علػػى سػػالمم القواعػػد ..ومػػف الواضػػب أف لاعػػدة السػػلوؾ ،ىػػو الفقػػو الربػػر ،المتم ػػؿ فػػي معرفػػم المبػػدأ والمعػػاد ،ومػػا بينيم ػا مػػف
المعػػارؼ ..والاػػيطاف يسػػتيدؼ العقيػػدة لبػػؿ العبػػادة ،لنيػػا إف سػػلبت لبػػؿ المػػوت رفػػى ذلػػؾ فػػو از للعػػدو ،واف رانػػت الحيػػاة عػػامرة

بالصالح لبليا!.
* خوؼ المديمة

إف ما يحيرني ىو اطبلعػي عمػى المديمػة عنػد المػوت ،وأخػاؼ مػف انشػغاؿ القمػب بمػف سػواه عنػد المػوت! ..فمػثبل ػرأت عػف
تاجر كاف ال يستطيا ترديد الشيادة ما أىمو ،بؿ كاف يردد أر اما اعتادىا في حياتو ..فبـ تنصحني؟..

حالػم اإلنسػػاف حػيف المػػوت ،مرتبطػم بسػػلورو لبػؿ المػػوت ..فلػػو تػرؾ العبػػد المعاصػي صػػليرىا وربيرىػا ،لمػػا بقػي موجػػب للخػػوؼ

عند العديلػم ..رالبػي ا﵀ تعػالى مرالبػم تجعلػؾ تاػتاليف إلػى لقاوػو ،وخاصػم إذا علمػت أنػو لػيس بعػد المػوت إا التفػرغ للنظػر إلػى
وجيو الرريـ ..إف الموت عند المستعديف لو نقلم إلى عالـ جميؿ ،بؿ خالص مف عالـ الليو واللعػب الػذي اعتػدنا ليػوه ،فلػـ نعػد

ن ػراه لي ػوا ،فأصػػبحنا رالطفػػؿ الػػذي ا يػػرل أنسػػا فػػي الحيػػاة ،اليػػر ىػػذه الػػدمى الفانيػػم الت ػي صػػنعيا بيػػده! ..إننػػا نعتقػػد أف ذرػػر
الموت ،ليس أم ار مخيفا يتحاااه اإلنساف رالـ اليقيف بولوعو ،بؿ حالػم اسػتعداد لبػؿ المفاجػأة لمػا نصػير إليػو-اػونا أـ أبينػا -مػ
االتفات إلى أننا سنواجو البد الذي يصعب تصوره!.
* عفت الدنيا بمد وفاة زوجي!
بمد وفاة زوجي عفت الدنيا! ..فيؿ حراـ أف أدعو ب ف يمحقني بػو اهلل تمػالى؟ ..وىػؿ حػراـ أف أدعػو لػو دعػاء كميػؿ ،وأكممػو
ك نو ممي؟ ..وىؿ يشمر بي زوجي إذا كممتو؟..

أوا ا بػػد مػػف أف نسػػجؿ ىنػػا نقطػػم إربػػار ليػػذا اإلحسػػاس والوفػػاء الزوجػػي! ..وا اػػؾ أف ىػػذه مػػف بررػػات اإلسػػالـ الػػذي يرب ػي
أتباعو على المحبم واللفم والوفاء ،حتى أف ذلػؾ يمتػد أ ػره للم ارحػؿ الخػرل مػف الحيػاة بمػا ياػمؿ البػرزخ أيضػا ..ومػف الواضػب
أف ىذه الروحيم في التعامؿ نفتقدىا في ااتجاىات الماديم ،التي ترل انقطاع الحياة مطلقا بانتياء ىذه الياـ القصيرة.

وأمػػا بالنسػػبم إلػػى مػػا تعياػػينو مػػف الماػػاعر ،فػػإنني أدعػػورـ إلػػى التوسػػط فػػي مجمػػؿ حررػػم الحيػػاة ،فػإف اإلفػراط والتفػريط رالىمػػا
طرفاف مجانباف للحرمم في السلوؾ العملي والاعورل ..إنا ا ندعو إلى عدـ الحػزف علػى فقػد الػزوج ،بػؿ إف ىػذه الحررػم حررػم
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مػػأجورة عنػػد ا﵀ تعػػالى ،ف ػإف المػػؤمف وجػػود عػػاطفي رمػػا ىػػو واضػػب ..ولرػػف ا بػػد مػػف صػػب ىػػذه الحررػػم العاطفيػػم فػػي لالػػب
منطقي ،فمف ناحيم ا بد مف ااعتبار بالموت ،وريؼ أف اإلنساف سيفارؽ حبيبو يومػا مػا ،وىػذا بػدورة مػدعاة إلػى التعلػؽ القلبػي

بالحي الذي ا يموت..

ومػػف ناحيػػم أخػػرل فإننػػا نعتقػػد أف إىػػداء العمػػاؿ الصػػالحم للميػػت ،ممػػا سيصػػؿ إليػػو لطعػػا لػػو لػػاـ بيػػا العبػػد باػراوطيا ،فػإف ا﵀

تعػػالى ا يضػػي عمػػؿ عامػػؿ مػػف ذرػػر أو أن ػػى ،وسػواء رػػاف العمػػؿ يػراد بػػو الػػنفس أو الليػػر ،فػإف اػػرؼ العمػػؿ عنػػد ا﵀ تعػػالى،

يالزـ وصػوؿ آ ػاره إلػى العبػد حيػا رػاف أو ميتػا ..ومػف أفضػؿ مػا يسػعد الميػت فػي حياتػو البرزخيػم ،ىػو القيػاـ بصػدلم جاريػم لػو
مفل بناء مسجد ،أو طب رتاب ناف  ،أو ما اابو ذلؾ.

وأخيرال ننصػحرـ باابتعػاد عػف بعػض الممارسػات التػي لػـ يػرد بيػا أمػر اػرعي فػي زيػارة المػوتى ..واف رنػا نعتقػد أنػو لػو ارترػب

ُخ َرل﴾.
الحي خطأ في ىذا المجاؿ ،فال معنى للقوؿ أف الميت يعذب بخطأ الحي ،عمال بقاعدةل ﴿ َواَ تَ ِزُر َو ِازَرةٌ ِوْزَر أ ْ

اليواجس واألوىاـ
 ريؼ نقضي على اليواجس؟
 اإلحساس بالجف.
 عالج الوسواسي.
 االتجاء إلى السحرة.
 رتابم السحر.
 عالج المس.

 الوسواس القاىر.
 ىؿ لي حؽ بيذا التااؤـ؟

 عالـ اافتراضات الوىميم.
 الاروؾ العارضم.
 التداوي بالقرآف.

159

* كيؼ نقضي عمى اليواجس؟
إف مشكمتنا األساسية في الصػبلة وبيرىػا ،ىػو :ىجػوـ الخيػاؿ الواسػا أثنػاء الصػبلة وبمػدىا؛ ممػا يسػمب التركيػز فػي المبػادة
والقراءة ..فما الحؿ في ىذه الحالة؟..

إف التخلص مػف حػديث الػنفس مػف أىػـ الاػواالؿ التػي اػللت بػاؿ علمػاء الخػالؽ؛ وذلػؾ لف حػديث الػنفس حررػم باطنيػم اليػر

اختياريم ،ا تخض لإلرادة المباارة ،وليذا ا يتخلص اإلنساف مف ذلؾ إا بعد جيد جييد ..فمف طرؽ ضبط حديث النفسل

 -1حمؿ ىموـ ربػرل فػي الحيػاة ..فػإف الػنفس الماػلولم بػالىـ ا تتنػزؿ إلػى الميػـ ،فضػال عػف اليػر الميػـ أصػال ..فحمػؿ ى ّػـ
ا خرة ،وعقبات الوصوؿ إلى المولى مف موجبات الضبط الداخلي للنفس.
 -2عػػدـ اإلر ػػار مػػف القػػوؿ ..لف ال ر ػرة الخارجيػػم توجػػب ال ر ػرة الباطنيػػم ،فػػإف حقيقػػم الرػػالـ ىػػي الخلجانػػات الباطنيػػم حقػػم
وباطلم ،فإذا لـ يتيسر لصاحبو الرالـ الخارجي ،فإنو يلجأ إلى الحديث الباطني.
 -3اانالاؿ بالذرر القلبي ،واذا لـ يمرف-عند تر ر الرالـ الباطني -فباللفظي ..فإف الذرر اإلليي ممحاة للرالـ الباطني.

 -4مخالفم مقتضى حديث الػنفس ،إذا رػاف داعيػا إلػى الحػراـ الفقيػي أو الخاللػي ..فػإف الاػيطاف ىػو الخبيػث يريػد إليػاء العبػد
عف الحؽ ،ولد ورد المر اإلليي بعدـ تعويد الخبيث.

 -5ااستلفار الجاد والحقيقي بعد رؿ حديث نفس ..فإف أولياء ا﵀ الصالحيف ،يروف أف رػؿ اناػلاؿ عػف الحػؽ ذنػب ،ولػو رػاف
على مستول حديث النفس.
إف القضاء على اليواجس الباطنيم ،يحتاج إلى فترة طويلم مف الممارسم ،وا اؾ أف ال مرة ستروف لذيذة جدا ،يػنعرس أ رىػا فػي
العبادة والتفرير والسلوؾ العاـ.
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* اإلحساس بالجف
سؤالي حوؿ وجود الجف ،وىؿ الشخص الذي يرى أشياء أو شخصا ما حولو يبلحقو ،د رآه فمبل؟!..

الجف وجود في لباؿ اإلنس ،وىـ أمم مف المـ خلقت مف نار ،مػنيـ الصػالحوف ،ومػنيـ القاسػطوف ،مػنيـ الػذرور واإلنػاث ،وىػـ
يتناسلوف ،رانوا طراوؽ لددا ..ولسنا مرلفيف بالبحث عنيـ ،وا التحرش بيـ ،وا تسػخيرىـ ،ولػـ يسػلطيـ ا﵀ تعػالى علػى بنػي آدـ

بارؿ جزافي.

وعلينا أف نعلـ أف ما يتراءل للبعض أنػو الجػف ،ر يػ ار مػا يرػوف ضػربا مػف الخيػاؿ والػوىـ ،يػالزـ عػادة الوحػدة ،وبعػض الظػروؼ

الحرجػػم ،وفػػي بعػػض الحػػاات مػػف منااػػئ ىػػذا الػػوىـ الم ػراض النفسػػيم ،فيػػرل اإلنسػػاف مػػا ا وال ػ لػػو ..ومػػف موجبات ػو التلقػػيف
النفسي ،وخاصم عند مف ير روف ااستماع للقصص في ىذا المجاؿ ،ويعياوف ىػذا اليػاجس مػف أ ػر التلقػيف المسػتمر ..ور يػ ار
ما يعزي البعض إحباطيـ في الحياة ،لم ؿ ىذه المور ،متنصليف عف تحمؿ المسؤوليم والتفرير الوالعي.
وعلػى فػرض الخاػيم مػف ىػذا المػر ،علػيرـ االتػزاـ بقػوارع القػرآفل رييػم الررسػي ،والمعػوذتيف والتوحيػد والرػافروف ،واإلر ػار مػػف
الحوللم (ا حوؿ وا لوة إا با﵀ العلي العظيـ) ،فإنيا دافعم لرؿ ار مادي ومعنوي.
* عبلج الوسواسي
يا شيخنا أنا داهما أشؾ في الصبلة إلى حد الوسوسة ..فماذا أفمؿ؟..

إذا رنت وسواسيا ا ينبلي لؾ أف تعيد الصالة ،فإف ىذا باب للايطاف ،ا ينللؽ بسيولم ،ولػد ليػؿل (ا تعػود الخبيػث!) ..وىػذه
الحالم مما تؤدل إلى سلب التوجو في العبادة ،والخروج مف الديف في بعض الحػاات ..والػدليؿ علػى أف اإلعػادة ليسػت رحمانيػم
ىول عدـ اإلحساس بأيم روحانيم عند اإلعادة ،بؿ يعيش صاحبيا حالم مف ال قؿ والتبرـ مف أصؿ تاري الصالة م ال.
فالحػػؿ الوحيػػد ىػػول عػػدـ االتفػػات إلػػى ذلػػؾ لفتػرة معينػػم ،ػػـ تػػزوؿ بػػإذف ا﵀ تعػػالى ،معتقػػدا إف الػػذي أمػػر ا خػريف باالتفػػات إلػػى
الاؾ ،أمره بعدـ االتفات ،فيو ممت ؿ لمر المولى حقيقم.
* االلتجاء إلى السحرة
ما رأيكػـ فػي رجػؿ يمػاله المرضػى بالروحانيػات ،أي أنػو يسػتخدـ كتػاب اسػمو منبػا أصػوؿ الحكمػة ،وكتػاب شػمس الممػارؼ
الكبػػرى لمؤلفػػو احمػػد بػػف عمػػى البػػوني ،وبمػػض الكتػػب المشػػابية مثػػؿ مجربػػات اإلمػػاـ الغزالػػي الكبيػػر ،وكتػػب تحضػػير الجػػاف
وممػػوؾ الجػػاف ..حيػػث رأيػػت الممػػاجز مػػف جػراء تمػػؾ المبلجػػات مػػف الحػػاالت التػػي يمالجيػػا ،مػػا أنػػو يسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ بمػػض
األحياف في المبلج تراب مف تربة سيد الشيداء (ع) ..فما رأيكـ في ىذه المس لة؟..

إف االتجاء إلى ما لـ يقـ عليو دليؿ مف رتاب وا سنم ،ليس مف دأب المؤمنيف ..ومجرد وجود بعػض الل اروػب عنػد الػبعض ،ا
يوجػػب صػػحم طػريقيـ ،وجػواز الخػػذ مػػنيـ ،فػإف السػػحر وتحضػػير الجػػف ومػػا اػػابو ذلػػؾ ،أمػػور ليػػا اػػيء مػػف الوالػ  ،ولرػػف ىػػؿ

يعنى ذلؾ السير وراءىػا؟! ..فإننػا خلقنػا للعبػادة ،ا للبحػث فػي ىػذه المػور ،التػي ترلػى إلػى مسػتول الربػاور مػف الػذنوب! ..نعػـ
ااستافاء بماء زمزـ ،ممزوجا بتربو الحسيف (ع) ،مما ورد بو النص ،وجالب للافاء لىليا بإذف ا﵀ تعالى.
* كتابة السحر
ىناؾ مشكمة تواجينا كثي ار ،وىي أف شخصيف يتطمقاف بسبب أف ىناؾ عمؿ مشػموذ أو سػحر ..كيػؼ نحػؿ ىػذا الشػيء ،مػا
الممـ أف ىناؾ خالؽ وىو اهلل تمالى ،وىو الذي بيده كؿ شيء؟..
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ا يمرف الجزـ بػذلؾ ،فقػد احظنػا ر يػ ار مػف الماػارؿ مناػؤىا الػزوجيف ،ولرنيمػا يرػابراف ويعزيػاف السػبب إلػى أمػور خارجػم عػف
إرادتيما ،لوال يعترفاف بالفاؿ.

وم ذلؾ فلو أحسا أف ىنالؾ أم ار الريبػا ،فمػف المناسػب ااسػتعاذة بػالمعوذات المعروفػم ..فػإف ا﵀ تعػالى ىػو الضػار النػاف  ،أي
الذي بيده إضرار العبد ونفعو؛ فال داعي لليأس أبدا بعد لولو تعالىل ﴿وما ىـ بِض ِّار ِ ِ
َح ٍد إِاَّ بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو﴾ .
يف بِو م ْف أ َ
ََ ُ َ َ

* عبلج المس
أحب أف أسالؾ سؤاال كاف يراودني مند مدة ،حيث كنت أسػما يومػا حػديثا لصػديؽ لػي يتحػدث عػف الجػف ،وكيػؼ كػاف يمػاله
شخصا متمبسا بالجف ،وكيؼ كاف يتحاور ما الجف ،و د استغربت ليػذا الحػديث ..والغريػب أف ىػذا األمػر شػاع عنػد المامػة،
وىو أمر عادي تماما عندىـ! ..وأحب أف أعرؼ ماذا يوجد في مدرسة أىؿ البيت (ع) فيمػا يخػص ىػذا المجػاؿ ،فيػـ الممجػ
عند المممات؟ ..وما ىي األدعية التي يمكف المجوء إلييا لمحمايػة؟ ..ومػاذا عسػانا أف نفمػؿ ،لػو وجػدنا شخصػا أصػابو مػس
مف الجف؟..
يدعوف أنيـ يرتبطوف بالجف وليسوا بصادليف.
إننا ا ننرر حقيقم الجف ،ولرف ىذه الياـ ىناؾ الر ير مف الماعوذيف ّ
ونحػػف ا ننصػػب باارتبػػاط بيػػذه النمػػاذج ،لنػػو ا يحمػػد عقبػػاىـ ..ولػػد رأينػػا الر يػػر مػػنيـ انقلػػب المػػر علػػييـ ،فأصػػابيـ المػػس
والجنوف وسوء العالبم ،لنيـ أرادوا أف يتصرفوا في الطبيعم ،بلير السبيؿ الذي أمرىـ ا﵀ تعالى بو.

فمػػف المناسػػب عنػػد الخػػوؼ مػػف ىػػذه المػػور ،ل ػراءة الػػدعاء المػػروي عػػف النبػػي (ص) ،وىػػو المعػػروؼ بحػػرز أبػػي دجانػػم ،وىػػول

(بسػػـ ا﵀ الػػرحمف الػػرحيـ ىػػذا رتػػاب محمػػد رسػػوؿ ا﵀ رب العػػالميف ،إلػػى مػػف طػػرؽ الػػدار مػػف العمػػار والػػزوار إا طارلػػا يطػػرؽ
بخير ..أما بعد ،فإف لنا ولرـ في الحؽ سعم ،فإف تؾ عااقا مولعا أو فاج ار مقتحما ،فيػذا رتػاب ا﵀ ينطػؽ علينػا وعلػيرـ بػالحؽ
إنا رنا نستنسف ما رنتـ تعملوف ،ورسػلنا يرتبػوف مػا تمرػروف ..اتررػوا صػاحب رتػابي ىػذا وانطلقػوا إلػى عبػدة الصػناـ ،والػى مػف
يػػزعـ أف م ػ ا﵀ إليػػا آخػػر ..ا إلػػو إا ىػػو ،رػػؿ اػػي ىالػػؾ إا وجيػػو لػػو الحرػػـ ،واليػػو ترجعػػوف ..حػػـ ا ينصػػروف حػػـ عسػػؽ..

تفرلت أعداء ا﵀ وبللت حجم ا﵀ ،وا حوؿ وا لوة إا با﵀ ..فسيرفيريـ ا﵀ وىو السمي العليـ).
* الوسواس القاىر

في الوا ا أنا ال أراه وسواسا أبدا ،أرى ب ف الػذي أفممػو صػوابا ،آخػروف ىػـ مػف يطمػؽ عمػي ىػذا المقػب ،وكػؿ مػف وصػؿ إلػى
ىذا السطر ،سيقوؿ كذلؾ ،ولكنو مخطػئ! ..ألننػي عرضػت مشػكمتي ىػذه-التػي أعػاني منيػا منػذ الطفولػة إلػى اآلف وأنػا فػي
عمر الزىور -عمى كثيريف ،وىؤالء لػـ يكونػوا أناسػا عػادييف ،بػؿ مػنيـ السػيد والشػير والمرجػا ،والطبيػب النفسػاني وتبلمػذة
حوزة ،وأناس عادييف وأناس جدا متدينيف ،ولكف دوف جدوى! ..فبماذا تنصحني؟..

رانػػت رسػػالترـ م ػػا ار لألسػػؼ ،مػػف جيػػم أنػػؾ تملرػػيف ىػػذه القػػدرة علػػى التعبيػػر والفيػػـ ،وم ػ ذلػػؾ ابتليػػت بػػأمر لػػـ يبتػػؿ بػػو عامػػم

الخلؽ! ..فألوؿل أوا عليؾ أف تعلمي أنؾ ا تصليف إلى الطيارة الوالعيم ميما حرصت ،فرػؿ اػيء حولنػا نجػس والعػا ،محرػوـ
بالطيارة ظاىرا ،فليرف اليدؼ ىو العمؿ بالرسالم العمليم ،رما يفيمو عامم الناس .وعليو ،فبرمجي تعاملؾ مػ الطيػارة رػالعرؼ

الػػذي حولػػؾ ،فػػإف ا﵀ تعػػالى أجػػؿ مػػف أف يػػدخلؾ النػػار ،لنػػؾ لػػـ تعتنػػيف بالوسوسػػم ،والحػػاؿ أف عػػدـ ااعتنػػاء ىػػو المػػأمور بػػو

اػرعا .ونالحػظ فػي حيػػاة الومػم والنبػي (ص) أنػػو ليسػت مراجعػات ر يػرة حػوؿ الوسػواس ،رالػػـ اػب الميػاه فػػي مرػم والمدينػم فػػي
تلؾ الياـ ،مما يفيـ أنيا لـ ترف مارلم اااللم لصحابيـ (ع) ،ولد ورد عف اإلماـ (ع) التاريؾ في عقؿ مف يوسوس.
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واعلمػػي أخيػرال أف الوسػواس ا يتولػػؼ فػػي حقػػؿ الطيػػارة ،بػؿ يتعػػدل لياػػمؿ العبػػادة ،فيرػره الاػػيطاف العبػػادة لإلنسػػاف ،فػػال يرػػاد
يحػػس بطعػػـ ليػػا أبػػدا .فالماػػرلم الربػػرل عنػػدما تتعػػدل إلػػى العقاوػػد ،لف الخبيػػث-وىػػو الاػػيطاف -يريػػد أف يوصػػؿ اإلنسػػاف إلػػى
مرحلم الرفر إف أمرنو ذلؾ ،ولد ورد أنول (ا تعود الخبيث!).

أر ري مف المعوذات ،وآيم الررسي صباحا ومساء ،واجعلي لنفسؾ فترة أربعػيف يومػا لمقاومػم الػنفس فػي ىػذا المجػاؿ ،لتػريف بعػد

ذلؾ ،أي عمر ضاع في أمر سخيؼ!..
* ىؿ لي الحؽ بيذا التشاؤـ؟

يوجد بداخمي شمور بالوسوسة إلى حد اليقيف ،ولممو ليس وسوسة ،ولكنو تشاؤـ إف صح التمبير! ..فمنذ أكثػر مػف عشػريف
سنة ،يصادفني في يوـ األربماء ىـ وحزف ،أضؼ إلى حالة الكآبة بؿ الغروب ،فبـ تفسر الحالتيف؟!..

ا معنى للتااؤـ في يوـ الربعاء ،فإف مف روافد الاؤـ والبررم ىو عمؿ اإلنسػاف وسػعيو ،بػؿ ورد عػف علػي (ع) أف رػؿ يػوـ ا

تعصي ا﵀ تعالى فيو فيو عيػد ،فيػؿ يتاػاءـ اإلنسػاف مػف العيػد؟! ..حػاوؿ فػي ىػذا اليػوـ أف تضػاعؼ مػف الصػالحات ،لتحػارب
ىذا الاؤـ الذي ا مبرر لو ،ولو فتب باب التاػاؤـ فػي حياتػؾ ،فإنػو ا يسػده اػيء ،ويجعلػؾ تعػيش فػي ىالػم مػف الػوىـ والخيػاؿ
الباطؿ داوما مما ينلص عياؾ!..

ولرف الحؽ معرـ في ريبم لبؿ اللػروب ،ولعلػو لصػعود العمػاؿ إلػى ا﵀ تعػالى ،ومػف المعلػوـ أف فػي أفعػاؿ الباػر عمومػا لػيس

ىنػػاؾ مػػا يسػػر ،فا ػرنا إليػػو صػػاعد ،وخي ػره تعػػالى إلينػػا نػػازؿ! ..ومػػف الطبيعػػي تػػألـ للػػب صػػاحب المػػر (ع) بػػذلؾ ،ممػػا يوجػػب
تجاوب القلوب المااررم لو في آامو وأحزانو ،فيو المطل على الميسي المختلفم في ىذه اليػاـ ،والتػي عمػت الباػر والمسػلميف

علػػى حػػد س ػواء! ..أزاح ا﵀ تعػػالى عػػنرـ رػػؿ ىػػـ والػػـ ..حػػاوؿ أف تلتػػزـ بػػيداب لبػػؿ اللػػروب ال ػواردة فػػي مفػػاتيج الجنػػاف ،وىػػو
معروض على المول .

* عالـ االفتراضات الوىمية
ىؿ عمـ األوفاؽ ،وعمـ الطبلسـ ،وعمـ الجفر ،وعمـ التسخير ،وعمػـ الحػروؼ ،وعمػـ الرمػؿ ،ىػؿ ىػي عمػوـ صػحيحة ومرويػة
عف أىؿ البيت (ع) ..عمما ب نو توجد كتب لممماهنا في ىذه المموـ جميما ،نريد منكـ إيضاح مدى صحة ىذه المموـ؟..

إننا ا ننرر وجود العلوـ اللريبم مف لبيؿ ما ذررت ،ومف لبيؿ العلوـ التي تبػدأ بػالحروؼ الولػى ،مػف عبػارة (رلػو سػر) ..ولرػف

الرػػالـ ف ػي مػػف يحمػػؿ ىػػذه العلػػوـ بصػػدؽ؟! ..ولػػد للنػػا فػػي أر ػػر مػػف مناسػػبم أف اإلنسػػاف المػػؤمف عليػػو أف ا ياػػلؿ نفسػػو بيػػذه
المػػور ،لف ا﵀ تعػػالى لػػد خلقنػػا للعبوديػػم ،ا للبحػػث عػػف ال اروػػب العلػػوـ ،وخاصػػم أف ر يػ ار مػػف ىػػذه العلػػوـ يمرػػف جعليػػا وسػػيلم
استلالؿ العباد ،وجلب المريديف ،ورسب الماؿ!..

نعـ السالؾ الصادؽ في طريقو التراملي ،لػد يعطػى م ػؿ ىػذه المػنب اإللييػم ،تاػجيعا لػو للسػير إليػو ،ولرػف مػف دوف أف يصػرؼ
عمره في البحث عف ذلؾ ،فإنو يصده عف وظاوؼ العبوديم لطعا.

ولد اتخذ الماعوذوف في ىذا العصر ،علميـ بيذه المور فخا ،اصطياد ضػعاؼ النفػوس ،الػذيف ا يفرػروف بطريقػم سػليمم فػي
المور ،فبدا مف التفرير في الوال يييموف في عالـ اافتراضات الوىميم ،فال يزيدىـ إا تعاسم وعناء!..
* الشكوؾ المارضة
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إنساف مؤمف باهلل تمالى ومو ف بو ،ولكنو يتمرض لموساوس والشكوؾ مف بؿ الشيطاف ،ويت ذى منيػا كثيػرا ،وىػو يبطػؿ كػؿ
خاطرة سوء ت تي في بالو ،ويكوف مطمهنا بمدىا ..وىكذا طوؿ يومػو صػراعات بػيف خػواطر الشػيطاف وخػواطر المقػؿ الخيػرة..
ىؿ ىذا يدؿ عمى عدـ استقرار اإليماف وتزعزعو؟..

إننػػا ذررنػػا فػػي مناسػػبات عديػػدةل إنػػو فػػرؽ بػػيف الي ػواجس المسػػتقرة فػػي الػػنفس بحيػػث يتفاعػػؿ معيػػا اإلنسػػاف سػػلبا وايجابػػا ،وبػػيف
اليواجس التي تعد مػف لبيػؿ الطػاوؼ الاػيطاني الػذي يمػر علػى الػنفس مػرو ار مػف دوف أف يسػتقر فييػا ،بػؿ إف اإلنسػاف فػي تلػؾ

الحالم يتأذل مػف ىجػوـ تلػؾ الوسػاوس ،ويػرل إصػب الاػيطاف جليػا واضػحا وراء ذلػؾ ،وىػو ذلػؾ الموجػود الػذي لػـ يقطػ المػؿ
فػػي التػػأ ير علػػى النبيػػاء .وعليػػو ،فػػإف الػػذي يتولػ أف ا تأتيػػو الخػػاطرة علػػى نحػػو المػػرور الػػذىني ،فإنػػو يفرػػر فػػي أمػػر يصػػعب
الوصوؿ إليو ،إف لـ نقؿ باستحالتو عرفا!..

الميـ على اإلنساف السػالؾ إلػى ا﵀ تعػالى أف ا يتعػرض للموالػؼ التػي ت يػر عنػده الخػواطر الاػيطانيمل رػالجلوس مػ اللػافليف،
والتقلػػب فػػي الف ػراش مت أرلػػا ،ول ػراءة مػػا ا نف ػ فيػػو ،وااناػػلاؿ بفضػػوؿ النظػػر ،وااستسػػالـ للسػػرحاف الػػذىني ،واليػػر ذلػػؾ مػػف
موجبات تمويف الذىف بالخواطر الفاسدة..

وفي الدرجم ال انيمل عليو أف ا يرتب ال ر على الخواطر المستقرة في نفسو ،فإف م ليا رم ؿ الفتيؿ ،القابػؿ لالاػتعاؿ ..فرياسػم
المؤمف تتجلى ىنال في نزع ىذا الفتيؿ بلبالم وذراء ،مستمدا العوف مف ا﵀ تعالى ،الواحد الفرد الصمد ،الذي لػو تجلػى فػي ذىػف
وللب عبده المؤمف ،لزالت عنو رؿ ىذه الباطيؿ!.

* التداوي بالقرآف
أريد مممومات عػف أراء أهمتنػا (ع) عػف السػحر والتػداوي بػالقرآف ،راببػا مػنكـ فػي المشػورة ،ألف البحػث الػذي أ دمػو ال أميػؿ
فيو إال إلى الحؽ عندىـ ..لكـ مني خالص الشكر والمرفاف ،وتحيو إليكـ خالصة لوجو اهلل تمالى مف القاىرة!.

ػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وخاصػػم فػػي ىػػذه اليػػاـ ..فػػإف طبيعػػم الػػبعض لاومػػم علػػى التيػػرب مػػف الوالػ  ،ومعالجػػم
إف ىنػػاؾ خبطػا ر يػ ا
المور بارؿ عقالني ،وذلؾ مف خالؿ السرحاف في عالـ الوىاـ والخياات واالتجػاء إلػى مػف ا يزيػدوف اإلنسػاف إا اللبػم فػي
الوىـ والعيش في عالـ التخبط النفسي ،وذلؾ بمراجعم مف يدعوف الراؼ عف الوال  ،ومعرفم ما خفي عف ا دمييف!..

والحاؿ أف ىؤاء يارلوف عنص ار مف عناصػر اابتػزاز المػالي ىػذه اليػاـ ،وخاصػم بالنسػبم إلػى ضػعاؼ النفػوس والعقػوؿ ،الػذيف
فقدوا السيطرة على أزمم أفرارىـ ،ولـ يلجؤوا إلى ررف و يؽ يحرـ فيو العقؿ والارع.
وأما موضوع التداوي بالقرآف الرريـ ،فال نعتقد أف يروف مف الراجب جعؿ ذلؾ بديال عػف عػالـ السػباب الطبيعيػم ،فػإف ا﵀ تعػالى
أبػػى إا أف يجػػري المػػور بأسػػبابيا ..ورػػـ يعجبنػػا ىػػذه العبػػارة الجامعػػم بػػيف عػػالـ السػػباب وعػػالـ التسػػديد ،عنػػدما يرتػػب بعػػض
الطباء ىذه العبارة على عيادتول (الدواء عندنا ،والافاء عند ا﵀ تعالى!).

وأما في خصوص آيات الاػفاء ،فػال بػد مػف اتبػاع المصػادر المو ولػم وىػي مػا روي مػف خػالؿ تػراث النبػي (ص) وعترتػو (ع)،
مف دوف ااعتماد على ما ا مصدر لو ،مف لبيؿ مػا سػم فػي الرؤيػا أو لػذؼ فػي القلػب أو مػا اػابو ذلػؾ ،ممػا ورد فػي الرتػب

ذات الوراؽ الصفراء!.
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