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 مقدمة
 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 وصلى ا على حبيبو المصطفى وآلو صلوات ا علييـ أجمعيف الذيف جعليـ ا تعالى سراجا لخلقو ومنارا في بالده. 
أما بعد، فيػذه مجموعػم مػف السػولم وردت إلػى اػبرم السػراج  وأجبػت علييػا إجابػات سػريعم، لػد ا تاػب  الليػؿ السػاوؿ إا أننػي 

بذلؾ ااختصػار محػيال السػاوؿ إلػى مػواد أخػرل فػي الاػبرم لػد تزيػده فيمػا وعلمػا، وخاصػم المرتبػم ال ريػم المتناولػم لحقػوؿ أردت 
 عديدة مف المعرفم.

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

وىػػذا بػػدوره يضػػاعؼ الترليػػؼ علػػى الميتمػػيف باػػؤوف المػػم فػػي أف تسػػوؽ ىػػذه النفػػوس البريوػػم إلػػى الجيػػم الصػػحيحم، بػػدا مػػف 
يف، بػػؿ اسػػتلالؿ لػػاطعي الطػػرؽ ليػػذه الحالػػم ليحولػػوا صػػاحبيا إلػػى عابػػد للػػذات، ومتقولػػ  فػػي الصػػومعم، بعيػػدا عػػف ىمػػـو ا خػػر 

 بعيدا في بعض الحاات عف  وابت الاريعم.
والمالحػػػظ أف اللالػػػب علػػػى السػػػولم مػػػا يتعلػػػؽ بػػػابتالء الجيػػػؿ المعاصػػػر بفتنػػػم سػػػيولم ارترػػػاب المعصػػػيم، وبمػػػا يتعلػػػؽ بالتفرػػػؾ 

الومػػم السػػري، واللمػػوض فػػي المسػػاوؿ الروحيػػم، وللػػم المتصػػديف ليػػذا الحقػػؿ، أضػػؼ إلػػى ماػػارؿ التعػػرب بعػػد اليجػػرة، وعػػدـ م
 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.

 يـ ا تنسنا ذرره والدعاء لو، وا تنسو ذررنا والدعاء لنا وخاصم في أسحار ليلو.الل
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 اآلباء واألبناء

 
 

  الزوجمبيف اإلحساف لألـ أو التحير! 
 تيتـ بالصالة ابنتي ا. 
 ؟ريؼ نعامؿ ىرذا أب! 
 اترؾ البنت لحالي. 
 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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   !الزوجةأو ـ لؤل اإلحسافالتحير بيف * 
يفضػؿ زوجتػو ؟.. فمنيـ مف يتزوج و األـما حكـ مف يفضؿ الزوجة عمى و  ،والزوجة في الحقوؽ األـيجوز المساواة بيف  ىؿ

 !.  األصؿ يىو  أموولكنو ينسى  ،الزوجة ليا حقوؽ أفصحيح .. يءفي كؿ ش
ويبػػػدو مػػػف .. بػػػالمعروؼ ـ نفقتيػػػا ومعااػػػرتياولػػػأل؛ للزوجػػػم حقػػػوؽ معيػػػودة مػػػفل النفقػػػم، والمبيػػػت، وحسػػػف المعااػػػرة واليػػػر ذلػػػؾ

رمػا أمػر ا -لجميػ .. فالمؤمف الم الي يعطي حػؽ امقدـ على حؽ الزوجم، ولرف ا بمعنى ظلـ الزوجم الـحؽ  أفص النصو 
بحيػث ا يوجػب  ،ف مػف الميػـ حالػم الجامعيػم فػي المػؤمفإ، فػا خػريفعلػى حسػاب  لحػد إحسانويروف  أفمف دوف  -عز وجؿ

يػػاؾ!.. مػػف رسػػر مؤمنػػا فعليػػو جبػػره إذ، ليفمػػف المخلػػو  أيرسػػرا لقلػػب  فػػإف  -وخاصػػم مػػ  الوالػػديف-الجػػرالظلػػـ الػػذي يحػػبط و  وا 
 .ا خرةعقوليما مف موجبات تسري  الضب ا تعالى في الدنيا لبؿ 

 
 ال تيتـ بالصبلة  ابنتي* 

ونشػارؾ فػي  ،ة فػي المسػجدالصػبل إلػىونػذىب  ،لصػموات فػي أوؿ الو ػتا أداءوالحمد هلل نحافظ عمى  ،تدينةم أسرةنحف مف 
 همػػامػػا الممػػـ أننػػي دا.. تيػػتـ بػػ داء الصػػبلة، وتكػػذب فػػي دعواىػػا ، ولكػػف ابنتػػي الوأفػػراحيـ )ع( حضػػور مصػػاهب أىػػؿ البيػػت

ي تثبػتيـ عمػى نيػه أىػؿ بيػت بمػض الػدروس المقاهديػة التػ وأعمميػـ ،ةالدينيػ األمػورعف بمػض  وأحدثيـ ،جمس ما أوالديأ
   .!في حيرة مف أمري أصبحت، فقد ؼ أتمامؿ ممياكي أرشدني.. )ع( المصمة
عػػداويا ولػو فػػي منػؾ مولفػا  أخػػذت، فػإف البنػػت لػو ونييػػؾ مػؤ را أمػرؾليرػػوف  ،للػب البنػت إلػػىتػدخلي  أف -الرريمػػم أختػي-الميػـ
ف رانػػت فػػي مصػػلحتيا الاػػرعيمالوامػػرتعػػارس  أف، فإنيػػا سػػوؼ تتمػػرد وتحػػاوؿ القلػػب وعػػدـ  ،إلييػػانصػػب بالتحبػػب أ.. إننػػي ، وا 

عطاويػا، مالحقتيا بارؿ منفػر خػذ أمقابػؿ  ،تحسسػييا بيػذه ال قػم أف وباإلمرػاف، وااعتمػاد علييػا فػي مػا تقػوؿ ،ل قػماػيوا مػف ا وا 
   .لجو الخارجي مؤ ر على ما ىي فييا، فإف ارالبي صديقاتياو ف ا ترذب في السر.. أد منيا بالتعي

ا تتفػػاعلي مػػ   أف، فػػالميـ مػػف الماارسػػم اػػيء المتعػػارؼ فػػي ىػػذا السػػفومػػف  ،ىػػو سػػف البلػػوغ والتمػػرد ىػػذا السػػف أفواعلمػػي 
 مػف الػدعاء فػي رػؿ لنػوت بػالقوؿل أر ػري، الحسنم.. وم  ذلؾ الحرمم والموعظم أسلوب اتباع، بؿ ا بد مف بارؿ متوتر المر

يَّاِتَنا ُلرََّة َأْعُيٍف َواْجَعْلنَ ﴿  .﴾ا ِلْلُمتَِّقيَف ِإَماًماَربََّنا َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا َوُذرِّ
 
   !؟كيؼ نمامؿ ىكذا أب* 
يحػدث و  األوامػرليمطػي  ، إاليجمػس ممنػا ال و، ولكنػيسػكف ممنػا ب نػوعممػا  ؟..ىي حقوؽ والػدنا عمينػا، ومػا حقو نػا عميػو ما

 .  !ةوالنصيح ةالمساعد أرجو !..المشاكؿ
إذ أف حقػو علػيرـ ىػو حػػؽ . ناسػبرـ.تلػػو تصػرفات ا  ،رػذا والػدتتحمػؿ ى أف، فػػإف منتيػى البػر اإلمرػافعلػيرـ بتحمػؿ الوالػد لػدر 

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

 لىػػؿ، ومواليػػا ، فريػػؼ بمػػف رػػاف مسػػلماتعػػالى تاػػرري بػػا أفيف يجاىػػداف علػػى ببػػر الوالػػديف الػػذَ  أوصػػىا تعػػالى  أفواعلمػػي 
 ؟!..ا يخلو منيا الير المعصوميف )ع( ف لو ىفواتو التيأ، إا البيت )ع(
حيػػث ا  قعػػيف فػػي العقػػوؽ مػػفلت ،، وا تػػدعي الاػػيطاف يضػػخـ لػػؾ الجانػػب السػػلبيومػػا بػػيف ايجابيػػات الاػػخص وسػػلبياتووازنػػي دا
، فإف ذلؾ سػيعود سػلبا علػى اػرؿ لسػاوة للػب معيػودة فػي ىػذا وااحتقار القلبي للوالديف.. واحترسي داوما مف اانتقاص تاعريف
 المجاؿ.



 4 

 
 ترؾ البنت لحاليا * 

حجػاب وتركتيػا إلػى أف تكبػر  مػيبل، وتتحجػب مػف رفضػت أف تمبسػيا الولكػف األـ ، ت البنت إلى سف الماشرة مػف عمرىػاوصم
   ..؟كانت كذلؾ، فما ىو حكمياأنيا فسيا، حيث ن

بالسػوء والاػيطاف اللػوي الػرجيـ، ا  المػارة، فػإف الػنفس بػدعول التناعيػا بنفسػيا ،تتػرؾ ابنتيػا مػف دوف حجػاب أفـ ا يجوز لػأل
 إلىماليمػاـ القيامػم ، ومػف ىنػا يعػذب الوالػداف يػو طريقيػا بنفسػيا إلػىتيتػدي  أف ،يدعاف مجاا ليذه الطفلم حدي م العيد بالترليؼ

   .أوادىماتربيم 
ف تػػرؾ ال ف رانػػت تتػػرؾ فلػػذة ربػػدىا عرضػػم لالنحػػراؼ أفا يسػػوغ ليػػا -سػػابقا أوفعػػال -ـ لػػبعض واجباتيػػاوا  ىػػي بنفسػػيا  الـ، وا 

 ، ولػػوال تبتلػػىترفيػػرا عمػػا مضػى ،بنتيػاامػػدعاة لحرصػيا علػػى ىدايػػم  ،سػالؼ عيػػدىا فػػي الـانحػػراؼ  إف.. بػؿ مػػا الضػحيم يومػػا
ف العبػػادة القضػػاويم ليسػػت ليػػا آ ػػار العبػػادة إ، فػػوخػػز الضػػمير إلػػى أضػػؼ، المنرػػر مػػف لضػػاء الواجبػػات الفاوتػػمالبنػػت بتبعػػات 

 .الداويم رما ىو واضب!
 
 الروحي بمد ثر المقوؽ في الأ* 

مػى الوالػديف عنػد ع ورفػا الصػوت ،النيركػ :ولػو ضػميفة مسير نحو المقوؽ بدرجػة مػايدفا األبناء لالذي ىو جو األسرة لمؿ 
   ..وكيؼ يمكف لؤلوالد عبلج ىذه التربية الخاطهة؟ ..وتمارض وجيات النظر.. فيؿ األوالد ممذوروف؟ ،االختبلؼ

حتػى يرتمػي فػػي  ،لالقيقػر  إلػىرجػ   ،ا فػم، فػػإف مػف ابتلػي بيػذه وخاصػم مػف المرالػب لنفسػو ،ىػذا المجػاؿ يلػيس ىنػاؾ عػذر فػ
 الرواح، رمػػا نػػزع بواسػػطتيما الوادمػػا ا يمرػػف التسػػاىؿ فيػػو، فػػإف ا عػػز وجػػؿ خلػػؽ ف حػػؽ الوالػػديف ل.. الاػػيطاف أحضػػاف

 .بواسطم ملؾ الموت

النفسػػػي  واإليػػػذاء، فريػػػؼ بػػػالنير، ورفػػػ  الصػػػوت ﴾َفػػػاَل تَُقػػػؿ لَُّيَمػػػا ُأؼ  ﴿ل لىالتأمػػػؿ فػػػي لولػػػو تعػػػا ،المػػػرويرفػػػي لبيػػػاف عظمػػػم 
رانػا  إذاياػرؾ ولػدىما بػا تعػالى.. فريػؼ  أفلمف يجاىػداف علػى  ،حبم بالمعروؼالمصا إلىالداعيم  ا يمفي تأمؿ الو ؟!.. ليما

 .وآمريف الولد بالمعروؼ افقم عليو، مسلميف، وموالييف، ومطيعيف  عز وجؿ
 

 * تحديد النسؿ
.. ولكنػي آخػر إنجػاب، وال زاؿ زوجػي راببػا فػي سػبا وثبلثػيففػي عمػر وأنػا  اجديػد امولػودأنجبت ، و د األربميففي عمر  أنا

تحديػد فػي الشػريمة فػي  .. فيػؿ ىنػاؾمف الحمؿ في ىذا الممر، مف جيات مختمفة، منيػا احتمػاؿ التشػوه، وبيػر ذلػؾ أخشى
 ؟.. مجاؿ النسؿ

، فيػػو الوضػػ  الصػػحي لرػػؿ فػػرد إلػػىيعػػود  والمػػر، فػػي سػػف متقػػدـ اإلنجػػابلػػيس ىنالػػؾ فػػي الروايػػات مػػا يػػدؿ علػػى المنػػ  مػػف 
بمػػف يتاػػيد الاػػيادتيف،  لػػألرض، إ قػػاا الترػػا ر والتناسػػؿ إلػػىفػػإف الاػػريعم دعػػت  ،وباػػرؿ عػػاـ آخػػر. إلػػىيختلػػؼ مػػف اػػخص 

 .بعد موتو لإلنسافيروف صدلم جاريم  أفوبمف يمرف 
مػا الخػوؼ  ؛العاولػم الربيػرة إدارة إمرانيػموعػدـ  ،إمػا ىػو الخػوؼ مػف للػم الػرزؽ لإف مف موجبػات تحديػد النسػؿ فػي نظػر العػواـ وا 

 أففإنػػو ترفػػؿ برزلػػو لبػػؿ  ،بانعقػػاد النطفػػم ذفأل فػػإف ا تعػػالى عنػػدما فأمػػا الوؿ الصػػحيحم.. اإلسػػالميمالتربيػػم  مػػف عػػدـ تمرػػف

يَّػػاُرـ﴿ لؿ تعػػالىإذ لػػا، البػػويفيترفػػؿ بػػرزؽ  ـْ َواِ   ،البنػػاءالرافيػػم لتصػػحيب مسػػيرة  واإلرادةل فػػإف العػػـز ال ػػاني وأمػػا ﴾َنْحػػُف َنػػْرُزُلُي
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، وخاصػػم مػػ  مباررػػم ا تعػػالى فػػي جيػػود مػػف يبتلػػي بالنجػػاح فػػي ىػػذا المجػػاؿرفػػيالف  ،حيػػاتيـ أيػػاـ ومرالبػػم سػػلوريـ مػػف أوؿ

يَّاِتَنا ُلرََّة َأْعُيٍف َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَف ِإَماًما﴿ل مر را مف الدعاء لاوال ،الذريم الصالحم  .﴾َربََّنا َىْب َلَنا ِمْف َأْزَواِجَنا َوُذرِّ
 
   اإلنساف رأسماؿ الذرية الصالحة* 

 ،أوالدنػػا مقػػوف عمػػى مسػػتقبؿ  فإننػػا.. ؟اإلسػػبلمية ةفػػي زرع التربيػػ ،ةالرابمػػو  ةفػػي سػػف الخامسػػ األبنػػاءكيػػؼ يػػتـ التمامػػؿ مػػا 
   ..؟يمتد بو بير الذرية الصالحة رأسماؿ.. وىؿ لنا عصر الشيوات والشبيات فيوخاصة 

ل يوىػ ،ىػذا الوجػود فػيالظػواىر  بأعقػدنو علـ دليػؽ يتعلػؽ إ، فا المجاؿىذ فيلبعض المناىج التربويم  ممراجع إلىيحتاج  المر
 أوسػ  قافػم  يتسػتدع المػر أىميػمف إفػ ،ىػذا المجػاؿ فػيالمعلومػات الفطريػم اليػر العلميػم باارتفاء  ينبليوا  ..اإلنسانيمالنفس 

   .ىذا المجاؿ في
، واابتعػاد عػف رػؿ مػا يوجػب البػاطنيد حالػم مػف ااحتػراـ وذلػؾ مػف خػالؿ وجػو  ،للب النااػوم إلىل ىو الدخوؿ الولىالخطوة و 

   .مخالفا لما يقوؿ ا خرالطرؼ  رأل إذايفقد سيطرتو  يف المربإ، فالذنوب أو الخطاءرارتراب  ،سلب ال قم
ليػػم .. حػػاوؿ ااىتمػػاـ بحف الطبػػاع تتعػػدل بالمعااػػرةإ، فػػيرػػوف مفسػػدا ليػػـ أفتجنيػػبيـ عػػف رػػؿ مػػف يمرػػف  ىػػي لالخػػرلوالخطػوة 
   .الياـىذا المجاؿ ىذه  فيف الابيات ر يرة إ، فوالمارب ليـ المأرؿ
 .نعمم الذريم الصالحم ىيىباتو  أىـجعؿ مف  الذي ،ا تعالى إلىا بد مف االتجاء الداوـ  لوأخيرا

 
   !؟يولد افمؿ مأ* ماذا 

نػو لػـ يبمػغ الحمػـ عمػى أ، عممػا سػنواتلغػة سػت البامػا ابنػة الجيػراف  ةالجنسػي ةالمداعب ،ةسن ستة عشرة مارس ابني البالغ
   ..!أمريمف  ةكبير  ةنا في حير  ، فةالرد بسرع أرجو.. !ممو؟ أتصرؼوكيؼ  ،فمؿ لوأماذا .. حد  ولو

 ةبعػد سػنوات طويلػم مػف معانػا ،بيذه الحالػم هفلذة ربد اإلنسافيرل  أفنو مولؼ محرج إعلى م ؿ ىذا الولد، فتعالى ساعدرـ ا 
، فعلػػيرـ بالمرالبػم الاػديدة لػػو، فػػي ىػذا الولػد اانحػراؼفمعنػى ذلػؾ أف ىنػػاؾ أرضػيم  ،.. ولرػف مػا داـ لػػد لػاـ بيػذا المػػر!التربيػم

الممرػػف أف يرػػرر ذلػػؾ فػػي  نػػو لػػد ذاؽ حػػالوة ىػػذا المػػر، ومػػفإ، فز وعػػاطفي، لػػوال يرػػرر ىػػذا العمػػؿوالتحػػدث معػػو باػػرؿ مررػػ
 .ا المجاؿأصدلاءه في ىذ تالحظيأف  وحاولي، المستقبؿ

ف إفػ.. للػتخلص مػف م ػؿ ىػذه الماػارؿ ،سػلميف، فيػا حبػذا لػو بػرمجتـ للعػودة إلػى بػالد المو مف الرسالم أنرـ في بالد اللػربويبد
لػو  البػويفومػاذا سػيروف جػواب  ..ميػب الريػاح فػيفيـ  ،ف الضحيم ىـ الجيؿ الناائإف، تلؾ البالد فيلو حفظا دينيما  البواف

 .ورليـ مف نسلو وبتقصير منو! -بؿ الخارجيف عف الديف-المنحرفيف الحفاديال مف ايدا يـو القيامم ج
 
 ؟ األماناتكيؼ نحافظ عمى ىذه *  

ف بتمػػؾ والمبتمػػ أولهػػؾتسػػاعد  التػػي ةذكػػر النقػػاط الممميػػ فػػي أحسػػنتـ ةالحقيقػػ فػػي.. (ة)المػػاد ةيتممػػؽ بتمػػؾ الممضػػم سػػؤالي
 ففػػي.. ؟أطفالنػا، ولكػف مػاذا عػف لػؾ المسػتنقا مػف البػالغيفالنجػاة مػف ذ رادألمػف  ةطػرحتـ الحمػوؿ المفترضػلقػد . .ةالممضػم
يطمػهف  ، فيػو الحصػف الفػرد منيػا منزلػو أفحتػى  والتػي ،بسػبب انتشػار وسػاهؿ الفسػاد ،نخاؼ عمييـ كثيرا أصبحنا ةالحقيق
 ،ف حػوؿ ذلػؾ المسػتنقا الخطيػر، وكثيػرا مػا نػراىـ يحومػوأعيننػابميػديف عػف  أبناؤنػايميشػيا  أجػواءف ىنػاؾ ، أل نيػاهيبشكؿ 
مػػف تمػػؾ  ،مػػى ذريتػػويػػدري الرجػػؿ كيػػؼ يحػػافظ ع ال األيػػاـىػػذه  يوفػػ.. !ا ينزلػػؽ فيػػو الكبيػػر فكيػػؼ بالصػػغيرسػػرعاف مػػ والػػذي

   ..أبوابفتحت عميو  ا،باب أوصدكمما  إذ، المواصؼ اليوجاء
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 سػادتيعنػد  أمانػةوكثيرا ما نستودعيـ  ،درعو يفف يجمميـ أ، و تناـ ال التييحفظيـ بمينو  أفنحف داهما ندعو اهلل عز وجؿ 
 ..  أساسيةكخطوات  ،ذلؾ فيتزودونا ببمض التوصيات  أفنتمنى  -اعقميا وتوكؿ-ولكف مف باب.. عمييـ السبلـ وأهمتي

نتيجػػة البمض مػػنيـ ينحػػرؼ فػػ: لبلنحػػراؼ األسػػبابحيػػث تتمػػدد ، ، ولكػػؿ سػػبب مسػػبباتولكػػؿ حػػادث حديثػػو أفنػػتـ تمممػػوف أو 
ممػػا .. وبيػػر ذالػػؾ، المفقػػود مػػف الوالػػديف ي، والػػبمض لسػػد الفػػراغ المػػاطفومػػنيـ مػػف بػػاب االكتشػػاؼ -كمػػا ذكػػرتـ-الفػػراغ

 الػذيعػبلج مػرض بػدواء بيػر الػداء  ألف عمى حسب ما تراه مناسبا ليػا وبحػذر  ةالتمامؿ ما كؿ حال فياألبو يستوجب عمى 
 .فيو،  د يزيد مف شدة المرض

مػف  ،أعنا نػا فػي التػي األمانػات، وكيػؼ نحػافظ عمػى تمػؾ وطرؽ المبلج وأسبابيا ةمؾ المشكمفنرجو مف سماحتكـ التمرض لت
 .ةتمؾ البهر الموحش فيالو وع 

مػػف  أف.. وا اػػؾ ىػػذا المجػػاؿ فػػيبعػػض ا ليػػات المناسػػبم  أرادلمػػف  -اػػاء ا تعػػالى إف-رػػاؼ ،تلػػؾ الرسػػالم فػػيمػػا ذرػػرت  إف
 بػػإالراليـ، وذلػػؾ ليػػـ العػػاطفيل ىػػو ااحتػػواء مػػف الفسػػاد المتعلػػؽ بعػػالـ اللراوػػزد واليػػره مػػف ذلػػؾ الفسػػا إنقػػاذىـ فػػيالسػػبؿ المػػؤ رة 

ميف الجانػػب أتػ فػػيبعػض الحػاات  فػػييباللػاف  البػػويف أف اليػاـف المالحػػظ ىػذه إ.. فػمفسػػدحػد الػداؿ ال إلػػىا ولرػف  ،بالحنػاف
 أ، وبػذلؾ يناػالخادمػم إلػىذلػؾ  أمػر، ولد يػورالف الىـ التربويوىو العنصر  ،ليـ يعاطف إاباع أيمف دوف  ،لألواد يالمعاا
 إذففالماػرلم ؛ الخادمات منػذ الصػلر متربوا على رعاي لنيـ، صورة مف صور الخدمم الماديم ليـ وىـ ا يتذرروف حتى الواد

 .الوادعلى  التأ يرفقد وساوط  في
ا، لبػؿ سػنوات المراىقػم المػرف مػف الواجػب مراعػاة إ، فػوافاللد ينتبياف على ىذه المارلم بعد فوات  البويفأف  إلى أضؼ  وا 

، عالمػػو الجديػػد فػػيمػػف بعػػض صػػور اللذاوػػذ  و، وذلػػؾ لمػػا يرتاػػفأبػػداا يمرػػف مسػػؾ لجامػػو  ،ف الولػػد بعػػدىا رالدابػػم الاػػرودإفػػ
 فػي، ولرػف اػيوا مػف العلػـو نػاأوادباتت تعلـ  التي، مدارستنا اليـو فيضرابو، وىـ اللالبيم أوخاصم م  وجود الالم المفسدة مف 

تتػػرارـ  التػػي الوسػػاخ إزالػػم فػػي البػػويفترليػػؼ  يتأرػػدومػػف ىنػػا  ..المػػدارس فػػيمػػف حملػػم الملرػػات الفاسػػدة  ممقابػػؿ ترتػػؿ مجموعػػ
، جراء تلؾ المعاارات المفسدة فيعلييـ   .!رؿ ذلؾ في.. والى ا تعالى الماترى رؿ يـو

 
 !  أبشكوى عمى * 

   ..!؟األمرفمؿ حياؿ ىذا أماذا ف ،يمكر لي مميشتي، ويغرس دابر الفشؿ في كياني حوؿ أبي الذي سؤالي
 إخػوانيـعلػى  أمػورىـالعبػاد طرحػوا  أف، فلػو الترامػؿ فػيوالرالبػم  اإليمػافوىػذه عالمػم  ،طرح المارلم علينا فيلرـ اليمم  أبارؾ

يحرػػـ  الػػذيف التاػػويش وذلػػؾ ل ،رل طريػػؽ الصػػوابا يػػ وأنػػف طبيعػػم المبتلػػى إفػػ ،مػػف الرحمػػم أبػػوابلفتحػػت علػػييـ  ،المػػؤمنيف
 إخػػوانيمػػف  أخػػا أرل أف أتحمػػؿرعبػػد ا  بػػأنني لنقػػوؿ ىنػػا أفلفػػاؿ!.. ومػػف المناسػػب يجعلػػو ا يفرػػر بمػػا يفػػتب لػػو ال ،وجػػوده
 ..!مف حبؿ الوريد إلينالرب أومف ىو  ،رحـ الراحميفأفريؼ ب أجيبو،ايوا فال  يسألني

ف ىػػذا ىػػو معنػػى ، لاإلنسػػاف إليػػوا يرتػػاح  أبتحمػػؿ  فػػيف الفخػػر رػػؿ الفخػػر ىػػو إ، فػػالمػػربلػػ  ميمػػا  الببػػر  إلػػىدعػػورـ أ
بخػالؼ مػا لػو لػـ .. يرػوف ذلػؾ ردا للجميػؿ أف، فمػف الممرػف لػاـ ببػر والػد يسػتحؽ البػر اإلنسػاف أففلػو .. ا تعػالى إلىالتقرب 

 فػػيينسػب العبػػد  أفنػػو مػف الممرػػف إ، فاإلحسػػافس ، بػػؿ رػاف ىنػػاؾ مػا يوجػػب عرػاإلحسػػافموجػب مػػف موجبػات  أييرػف ىنػػاؾ 
جيػم ضػياع العمػر  مػف ،ولعػتـ فييػا التػيا تعالى سػيعوض لرػـ بعػض الخسػاور  أفوا اؾ  .ا تعالى إلىىذه الحالم حررتو 
 .وىو المدرؾ لرؿ فوت ،ف ا تعالىف رؿ ذلؾ بعيإ، فببررم ىذا الصبر

ف جعػػؿ الجػػوارح ا  ، وا تعػػالى و المػػريفبػػيف  أمػػرنػػو ا جبػػر وا تفػػويض ولرػػف أل حقيقػػمىػػذه ال إىمػػاؿ ينبلػػينػػو ا إ أخيػػراواعلػػـ 
دخػاا، الػروع، وت بيتػا للفػؤاد فػيواإللقػاء  ،الجػوانب فػينو تعالى لـ يسلب مف نفسو حؽ التدخؿ أ إا ،العبد إلرادةتابعم  ، للرعػب وا 

 .القرآف الرريـ فيوما اابو ذلؾ مما ورد ذرره 
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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؟ 
 م مف الحقوؽ.براءة الذم 
 .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 
 م  الرذب والرذيبم مارلتي! 
 .مارلم الظيور ااجتماعي 
 .مؤاخاة يـو اللدير 
 !لافاء الليظ 
 .خدمم الحجاج 
 .اانفعاؿ وطلب اانتقاـ 
 ريؼ نتعامؿ م  المنانيف؟ 

 

     
     
 ممنى التقية * 

جزيػؿ الشػكر عمػى جيػودكـ  كركـ.. وأشػمػا ىػي حقيقػة التقيػة؟ عمى ىذا السؤاؿ: اإلجابةفادتي في إرجو منكـ أالكراـ  إخواني
   ة!..المبذول
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يعػود عليػو بالضػرر البليػ  فػي  إيمانػو إظيػار أفالمسػلـ  أحػس فػإذاوالرتمػاف..  اإلظيػاربػيف مصػلحم  مالتقيم ىو نوع مف الموازن
سػػو طبيعػػي يمار  أمػػرخػػالؼ مػػا يعتقػػده.. وىػػذا  بإظيػػار ،يػػدف  الضػػرر عػػف نفسػػو أفنػػو يجػػوز لػػو إف  ؛مالػػو أوعرضػػو  أونفسػػو 

والميػـ لػانوف فطػري، واف ولػ  ااخػتالؼ فػي تاػخيص  الىػـف لػانوف التػزاحـ بػيف إفػ.. وباػرؿ تلقػاوي مالناس في حياتيـ العادي
للتخلص مف ار المارريف، ونزلػت فػي حقػو  اإلسالـظير خالؼ أ، عندما اإلسالـولد ول  ذلؾ لعمار في صدر  والميـ. الىـ
 .َه َوَلْلُبُو ُمْطَمِوفٌّ ِباإِليَماِف﴾﴿ِإاَّ َمْف ُأْررِ  الرريممل ا يم

 رأل ، إذوىػو مػا ولػ  فػي زمػاف الحسػيف )ع( ،الػديف فػي خطػر أصػؿا تجوز فييا التقيػم، رمػا لػو رػاف  المورنعـ ىناؾ بعض 
 إلػى مػرأدل ال إذاورذلؾ  وعودة الجاىليم مف جديد. اإلسالـمف اندراس  أولى، الممبذؿ نفسو الطاىرة ومف معو مف خيار  أف

 نو ا يجوز فيو القتؿ عمال بالتقيم. إف ء،لتؿ البري
 
 التمامؿ ما الكفار * 

ذابيتيا،  إلىنذىب  أفوىي تحب  ،ولكنيا ىندوسية ،تحبنا كثيرا أىميلدي واحدة مف  فيػؿ .. والشػرب األكػؿذىبنا تقدـ لنػا  وا 
   ..مف طماميا؟ ون كؿ ،منزليا إلىنذىب  أفنستطيا 

 ،بانحرافيػا، بػؿ لػد يحسػف زيارتيػا التػأ روباػرط عػدـ ، مػ  الرطوبػمبيػدىا ممػا لػـ تلمسػو  والرؿ ،منزليا إلىب ا مان  مف الذىا
، مػػ  تقػػديـ بأبػػاطيليـ التػػأ رعػػدـ  لىػػدايتيا لطريػػؽ الصػػواب.. والمػػنيج العػػاـ فػػي التعامػػؿ مػػ  الرفػػار ىػػو إلػػىذلػػؾ يومػػا  أدل إذا

 القدوة الحسنم التي ترالبيـ في الديف. 
 
   األعراسكمة مش* 

مػاذا تنصػح ىػذه المتحيػرة فػي األبػاني؟.. بتشػغيؿ يصاحبيا التي  األعراس،بمض حفبلت  الحضور إلى ما رأي سماحتكـ في
   ..اىتماـ لمموسيقى والكممات؟ أيعطي أال  ب ننيعمما  لؤل رباء،عادة ما تكوف  األعراسف ىذه ، أل أمرىا

ولرػػف تبقػػى وظيفػػم الذف.. ف دخػػؿ الصػػوت ليػػرا فػػي ا  و  اإلصػػلاءبمعنػػى عػػدـ  ،ولػػيس السػػماع الالػػاني،إف المحػػـر ىػػو اسػػتماع 
بحيػث يعػد  ،فػي مجتمعػو تػأ يروخصوصػا ممػف لػو  ،ااسػتياء، وعػدـ المسػاىمم فػي تػرويج المنرػر بإبػداءالنيي عػف المنرػر ولػو 

 للباطؿ وترويجا لو. إمضاءفعلو 
ف الترػاليؼ مرتفعػم فػي أ، ورػوالفعػاؿ واللواؿ ،والملبس المأرؿاف ارتراب الحراـ في ظفي م العراسف حضور إف ،وبارؿ عاـ
 تلؾ الليلم!. 

 
  األرحاـزيارة الماصيف مف * 

ممػا يثيػر اسػتفزازنا ؛ وبيػره كشػرب الخمػر، ويجػاىروف بالممصػية ،يقيمػوف الصػبلة ال أنيػـربـ ، لزيارتيـ نضطر أ اربلدينا 
وىػؿ عميػو مقاطمػة  ؟..زوجتػو بيػر محتشػمة فػي لباسػيا أفوىػو يممػـ  ،يػزور أخػاه أف أخلحكـ لو اضػطر ا كممتزميف.. وما

   ..؟اإلثـكاف ذلؾ يوجب  إذا أخيو
فو  .البيوت التي يخاى فييا على دينو، أو يتورط في معصػيم باػرؿ ليػري إلىيمتن  عف الذىاب  أفعلى المؤمف  رػاف وا بػد  ا 

 أدنػىوتتحقػؽ الصػلم فػي  ،ليرتفػ  عنػواف القطيعػم ،تصاؿ الياتفيفيمرف ذلؾ مف خالؿ اللقاء في منزؿ آخر، أو باا ،مف الصلم
 على عدـ ولوع م ؿ ىذه المحرمات. ،أو بااتفاؽ لبؿ الزيارة في المنزؿ.. درجاتيا

فػي المحػـر مػف  اإلنسػافأف تروف لصػيرة وبحػذر، لػوال يقػ  ينبلي  -إف راف وا بد منيا-وبارؿ عاـ، فإف زيارات الير المؤمنيف
 الدا.  اإللييدونو نفعا في محرمم العدؿ جْ ، وىـ الذيف ا يُ ؿلنظر.. وا ينبلي مداىنم الخلؽ في ىذا المجاالقوؿ أو ا
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 المؤمف  إلىالشكوى * 

كػافر  إلػى، ومف شػكاىا تمالى اهلل إلىمؤمف فك نما شكا  إلىمف شكا الحاجة أف: ) التي أرسمت عمى البريد ةذكرتـ في الخطب
 بيبػةىػذه مػد تال ؛ أحػوؿ مشػكمة حصػمت ممػو، حد المػؤمنيفألى المؤمف عمى إالشكوى فالسؤاؿ ىو:  تمالى( اهلل شكافك نما 

 ..  لو؟
رراػؼ عيػب  ،بمعنػى الحػديث الػذي ا يوجػب حرامػا فػي الاػريعمف، تعػالى ا إلػىالمػؤمف اػرول  إلػىعندما نقوؿ بأف الارول 

رػػػاف بقصػػػد اانتصػػػار ا مطلقػػػا..  إذافػػػي مػػػا  أو ،وزة مطلقػػػامسػػػتور، فقػػػد ولػػػ  الخػػػالؼ بػػػيف الفقيػػػاء فػػػي أف اليبػػػم المظلػػػـو جػػػا
 ا يترلـ المظلـو على مف ظلمو في الير ىذه الصورة. أفحوط وجوبا والبعض يرل على ال

ذا ..متجػػاوزا لحػػد مػػف حػػدود الاػػريعم ،ا يرػػوف المػػؤمف فػػي اػػرواه أفف مقتضػػى ااحتيػػاط الاػػرعي إفػػ ،وعليػػو تبػػث  أف أردت وا 
 اإلنسػػػاف أفوخاصػػػم .. لػػػوال تقػػػ  فػػػي المحػػػذور المػػػذرور ؛مػػػف دوف تفصػػػيؿ وتسػػػميم ،يػػػؾ بػػػذرر مػػػا عنػػػدؾفعل ،ىمومػػػؾ لمػػػؤمف

 نصابو.  إلىالحؽ  إرجاعا بداعي  ،ف يترلـ بداعي اانتقاـالمتحامؿ على اخص، لديو ااستعداد النفسي ل
 
 ما ىي المزلة الصحيحة؟ * 

عميػو يجػب ال ولكػف أ.. ف ال يترؾ الواجب االجتماعيأو ، الحياة ةساحعمى نفسو، ويجاىد في  ينكفئال  أفيجب عمى السالؾ 
 أفالطريػؽ  ةبسموكو الخػاطئ؟.. ألػيس يجػب فػي بدايػتمالى ديف اهلل  ويشوه ،يمرؼ كيؼ يجاىد، لكي ال يتخبط في عممو أف

إلػييـ؟.. المنظػور  ةالطمبػلو نورا يمشػي بػػػو فػي النػاس، خاصػة تمالى يجمؿ اهلل  أف إلى ة،جزهي ةيخيط شفتيو، ويمتزؿ عزل
 ..بيػر متػ ثريف أنيػـعوف يدّ  ،الكثير مف المشتغميف في المجتما.. الطريؽ ةانمزلوا في بداي األولياءكثيرا مف  أفسممت  د و 

 الطريؽ.  ةفي بداي ة، وخاصإزالتيانا( يصمب ف )األ أوال يخفى عميكـ ى؟.. ولكف ما ىو الدليؿ عمى ىذه الدعو 
 ا يػػػاتبعػػػيف ااعتبػػػار مجمػػػوع  الخػػػذبعػػػد -ولػػػ  فييػػػا البحػػػث.. ومجمػػػؿ القػػػوؿ يالتػػػ ،مسػػػاوؿ المفصػػػلمموضػػػوع العزلػػػم مػػػف ال

 مراعاتيا داومال ينبليىناؾ خطوطا  أف -والروايات
.. ف -1  الولوع في زلؿ القوؿ والفعؿ.مف  ـ يحقؽ حالم اللفلم، و  ف ااسترساؿ معيـإضرورة معاارة الناس بالمقدار الالـز
لتفاىػػم مػػف سػػواه تعػػالى،  بػػا إافػػي الوجػػود  أنسػػانػػو ا يػػرل أالباطنيػػم.. بمعنػػى  مبحالػػم العزلػػ اإلحسػػاسوب داومػػا المطلػػ أف -2

 فناء رؿ مف في الوجود. إلى إضافم إليو،لياسا 
 .العلىمعلقم بالمال  أرواحيا بأبدافالمرالبم الداومم ليعيش العبد حالم التعدديم داوما.. فيعيش م  الخلؽ  -3
وىػو لػيس فػي مقػاـ العطػاء..  الصػدلاء،بعػض  إا يفمػا بقػوأرحػاميـ،  أوطػانيـللبعد عف  ،نسبيم مطلبم العلـ يعياوف عزل -4

 .الطبيعيم؟ مالمارلم للعيش في حالم نسبيم مف العزل فأيف
اوالولد،  رالىؿ ،بالضرورة اإلنسافنس أ إلىمراعاة مف يحتاجوف  يبلني -5  مدعاة للضب الرب.راف التقصير في حقيـ  وا 

الروحيػم  مفالمطلوب ىػو العزلػأبينا،  أـنتعامؿ م  الخلؽ اونا  فإننا، منو ليس عندنا ما يسمى بالعزلم البدنيأفتبيف مف المجموعل 
الػذيف رػانوا فػي النػاس ولػػـ  ،البيػت )ع( أىػؿىػو سػػلوؾ  ،تجتمػ  مػ  لمػم ااناػلاؿ مػ  الخلػػؽ.. والػدليؿ علػى رػؿ مػؿ للنػاهي التػ

 معيـ. يرونوا 
 
 الذمة مف الحقوؽ  ةبراء* 
ىناؾ مف الػذنوب المتممقػة  أف إالالذنب الرذيؿ،  إلىونصر عمى عدـ الرجوع  - وال وفمبل- د نندـ ونستغفر اهلل جؿ وعبل إننا

يميػد  أفوممػا ال يسػتطيا ىػذا المػذنب  -بفمػة أوتقصػيرا  أوسػواء جيػبل -بمض الناس أمواؿمثؿ: االستيبلء عمى  باآلخريف
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، والنػػدـ جمػػرة سػػرىا فػػي القمػػب  واألجػػؿوكيػػؼ الممػػؿ، ، لضػػيؽ ذات اليػػد.. فمػػا ىػػو الحػػؿ أصػػحابيا، إلػػى األمػػواؿذه ىػػ محتػػـو
؟    ..!مكتـو
 وأمػالػدما.  إليػوالخطػوات للسػير  أوؿبالتقصػير بػيف يػدي المػولى  اإلحساس، فإف تعالىا  إلى اإلنابملرـ ىذه الحالم مف  أبارؾ

ولػػو مػػف دوف ذرػػر -ور ػػتيـ إلػػى أو إلػػييـ اإلرجػػاع، فػػال بػػد مػػف أصػػحابياتالفػػم تعلػػـ  أمػػواؿلسػػميفل  فيػػي علػػى المػػواؿ،مسػػألم 
 أو)وىػػي تسػػمى مجيولػػم المالػػؾ( فتسػػلـ للمرجػػ  الفقيػػو،  أصػػحابياتلفناىػػا وا نعلػػـ أ وأمػػواؿحفاظػػا علػػى مػػاء الوجػػو..  -الػػداف 

 تصرؼ بإذنو. 
 
 خمؼ المواعيد * 
عتػذر أفمػؿ مميػـ، وكيػؼ أوالنصاهح، وماذا  األوامرمنكـ تزويدي ببمض  األصد اء، وأرجوما  كثير التخمؼ عف المواعيد أنا

 .  .منيـ؟
نػػو مػػ  البنػػاء علػػى التخلػػؼ ىنالػػؾ أحػػد الحرمػػم، والػػبعض يػػرل  إلػػىف لػػـ تصػػؿ ا  خلػػؼ الوعػػد مػػف الصػػفات القبيحػػم و  أفا اػػؾ 

لػػوال تحاسػػب يػػـو  ،.. ومػػف ىنػػا رػػاف ااعتػػذار ازمػػاىـأعمػػار وتضػػيي   ا خػػريف إيػػذاءاػػبيم  إلػػى أضػػؼاػػبيم الرػػذب المتعمػػد، 
لمواعيػػدىـ  ا خػػريفتسػػتذرر حالتػػؾ النفسػػيم عنػػد تخلػػؼ  أفالقيامػم علػػى ىػػدر عمػػر مػػف لػػو وزنػػو ولػػدره عنػػد ا تعػالى.. وحػػاوؿ 

الوفػػاء، بػػؿ ف ا تبػػـر موعػػدا مػػ  الاػػؾ فػػي القػػدرة علػػى أمػػا ا تحبػػو لنفسػػؾ.. خػػذ علػػى نفسػػؾ عيػػدا بػػ إلخوانػػؾمعػػؾ، فػػال تحػػب 
 اجعلو معلقا على القدرة وااستطاعم. 

 
 ما ىي المداراة؟ * 

.. ويتضػح مػف ىػذا الحػديث الشػريؼ  يمػة ىػذا المفيػـو (رأس المقػؿ بمػد اإليمػاف مػداراة النػاس) اؿ الرسوؿ األعظػـ )ص(: 
   .وما ىي حدودىا؟. ،فما ىي المداراة ..نمرفيا أفولكف لكي نطبقيا يجب ، اإلسبلمي وعظمتو

رفعيػا.. فػػإف الواجػب الولػي للمػػؤمف ىػو محاربػم الباطػػؿ  إلػىسػػبيال  اإلنسػافإف لػػـ يجػد  ،المػداراة تعنػي التلاضػػي عػف السػلبيات
 إذا) لنػوأيرضػى بمػا ىػو الموجػود، ولػد روي  أفمػا ىػو المطلػوب، عليػو  إلػىوريفما وجد.. ولرف عند اليأس عػف الوصػوؿ  أينما

 .  (لـ يرف ما تريد، فأرد ما يروف
ىػي بػالجوارح ا  إنمػاالقلبي، فالمداراة  اإلنرار أبدافي السلوؾ الخارجي، وا يعني ذلؾ تروف إنما المداراة  أفوا ينبلي أف ننسى 

ليجػػب  ،علػػى مػػا فػػي القلػػب العػػداءنػػو ا معنػػى للتقيػػم القلبيػػم، وذلػػؾ لعػػدـ اطػػالع أبػػالقلوب، م ليػػا م ػػؿ التقيػػم، ولػػد لػػاؿ العلمػػاء 
 يـ. مدارات أوتقيتيـ 

 
 سب الكفار * 

   ..ما ىو حكـ سب الكفار بصفة عامو؟
نمػػاالمتاػػرعم السػػب لي رػػاف،  أسػػلوبلػػيس مػػف  اللعػػف الػػذي اتبعػػو  أسػػلوبالمنحػػرفيفل  أفعػػاؿللتعليػػؽ علػػى  أسػػلوبافىنالػػؾ  وا 
ليوجػػػب بػػػراءة  ،التػػػي يرتربيػػػا ذلػػػؾ الطػػػرؼ والخطػػػاءبيػػػاف العيػػػوب  .. وأسػػػلوبمػػػف مناسػػػبم أر ػػػرلعػػػف الظػػػالميف فػػػي  إذالقػػػرآف، 

 التنفير مف السب!.  فيبل  أوىذا وأفعالو؛ الرافر  ألواؿالمستم  مف 
 
 حكـ الغش في االمتحاف * 
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ال يمبػ ف  أنيػف إالنصح صديقاتي باالبتمػاد عػف الغػش بحجػة مسػاعدة الطالبػة فػي حػؿ االختبػار، أ أف أود أننيالمشكمة ىي 
فيػبل .. في مو ػا السػراج عػف تحػريـ الغػش ة.. و د  رأت مسالألخرياتا اتالطالب فيساعد أنيفلي، بؿ يرفضف  ولي بحجة 

   ..ة، بدال مف الغش؟مذاكر الجتياد و االصديقاتي باالعتماد عمى في إ ناع ساعدتموني 
نػػو إذلػؾ، ف أسػاسالاػيادات والػدرجات علػى  أعطيػػتبالنظػاـ العػاـ.. ولػو  اإلخػالؿلمػا فػي ذلػػؾ مػف  ،علماؤنػا ا يجػوزوف اللػش

 دعواىـ التخصص والرفاءة.  في ،الخبرة أىؿو وؽ بقوؿ سيسلب ال
بػػالي  إلػػىنػػو سػػيتعدل إمعظػػـ النػػار مػػف مستصػػلر الاػػرر، فالػػذي يتعػػود الخدعػػم واللػػش فػػي مجػػاؿ مػػف المجػػاات، ف أفولػػيعلـ 

 التػي رالمػو بعػض عػف المػؤمف بطبيعتػو يتحػرز أف  إلػى أضػؼزوجيػا؟!..  أويلش يوما ما زوجتػو  أفالمجاات!.. فما المان  
صػػدؽ لسػػانو مػ  النػػاس، واسػػتحى مػف رػػؿ لبػػيب )ل بأنػو إسػػالمووصػػؼ السػػجاد )ع( مػف رمػػؿ  إذا تناسػب ولػػاره وحسػػف سػمتو، 

 .  (عند ا تعالى وعند الناس
 
 المزلة الصحيحة * 
   ..حسف؟ أمرعف الناس لفترة ممينة  االنمزاؿىؿ 

 حؽ ىو القوؿ أف العزلم نافعم في حالتيفل فال، ا أـليست ىناؾ لاعدة عامم في روف العزلم أمر حسف 
 .  إليو ا خريفاختالطو بالناس، يوجب لو الوىف في دينو، وانتقاؿ سلبيات  أفرأل  الولىل إذاالحالم 

 .تروف العزلم لتقويم عاللتو بربو، والتلذذ في الحديث معو أف حالم ال انيملوال
ااسػتفادة مػف  أيضػايمرػف و ، بدا مف التقولػ  وتػرؾ التعامػؿ مػ  المجتمػ .. يوميا في صالة ليلو اإلنسافينعزؿ  أفومف الممرف 

السفرات النافعم في العزلم عف الناس، ليعطي لنفسو جوا روحيا وفرريا متميزا، بدا مػف االتيػاء بالمنػاظر الطبيعيػم، وااسػتمتاع 
 المجرد فحسب. 
 فػػيترػػوف الرالبػػم  أف ينبلػػيف معيػػـ فػػي للػػوىـ وليػػوىـ.. وا و رػػالنػػاس، وا ت فػػيترػػوف  أفالعزلػػم الصػػحيحم  أف لفملخػػص القػػوؿ

رااد، الرحاـبالمعروؼ والنيى عف المنرر، وصلم  المرترؾ الواجبات مفل  دواعيالعزلم مف   الجاىليف.  وا 
 
 الخوؼ مف تضييا الحقوؽ * 

الػزوج،  أو، األوالد أوبالنسػبة: لمنػاس، سػواء  ،دامػف مظػالـ المبػ ذمتي فيلما  د يكوف  ،حالة القمؽ وأخرىبيف فترة  تنتابني
   ..؟األمواؿ أوالوعود  فيسواء  ،ىذا المجاؿ فيالحدود الشرعية  ىيالخادمة.. فما  أو

 اػيءرػؿ  أف.. فعليػؾ باارتيػاح التػاـ !ىنػاؾ مػزيج مػف الخػوؼ والقلػؽ، وىػذه حالػم مقدسػم باػرطيا أفمػف خػالؿ الرسػالم  أحػس
الػػدنيا  فػػيالعبػػد  إلراحػػمدور الفقػػو  يػػأتيتللػػؽ ملفاتيػػا عنػػد خػػروج الػػروح.. ومػػف ىنػػا  إنمػػا عمػػاؿالف إلابػػؿ للتػػدارؾ فػػي الػػدنيا، فػػ

 يطوؿ حسابو يـو القيامم.  أفلبؿ  ،رلمم أوبدرىـ 
الوعػد،  يبانيػا علػى مخالفػم الوعػد عنػدما يعطػ اإلنسػافرػاف  إذا إايحػـر مخالفػم الوعػد فقييػا،  نػو اإمستعينا با تعػالىل  فألوؿ

يحصػػي القػػدر المتػػيقف مػػف  أفف علػػى المػػؤمف إ، فػػلألمػػواؿبالنسػػبم  وأمػػايعػػد مػػا يعلػػـ بعػػدـ وفاوػػو لػػو.  إذ ،رػػوف مصػػدالا للرػػذبفي
مػػا عليػػو مػػف بيوصػػى برػػؿ ذلػػؾ، و  إفومػػف الػػالـز المػػر..  اخالفيػػا، لػػوال يعػػد بػػذلؾ متياونػػا فػػي ىػػذ التػػيرفػػارات العيػػود والنػػذور 

وخالقػو، فيرفػي  اإلنسػافبػيف  التػيالمعاصػي  وأمػا ا بد منػو. الذيفاجأه الموت  إذالقيامم، الصلوات والصياـ، لوال يحاسب يـو ا
 المرربم مف الندـ على ما مضى، م  العـز على عدـ العود.  ،فييا التوبم النصوحم

  ال مل ألساـفيـ بيف  ،العباد وأما
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ف أمػا إ، أمرػف إفعالجػو ااسػتحالؿ .. وىػذا ومػا اػابو ذلػؾوالبيتػاف  رالليبػم م،القسـ ااوؿل الذيف ليـ علػى العبػد حقػوؽ معنويػ
يػػـو القيامػػم  ي، فيرتفػػي بااسػػتلفار ليػػـ، ودفػػ  الصػػدلم عػػنيـ، وا تعػػالى يرضػػأذيػػمخاػػيم  أواليػػاب،  أولػػـ يمرػػف لػػػ ل مػػوت، 

 الخصـو بما يااء رما في الروايات.
 إلػىبااسػتلفار، ودفػ  المػاؿ  أيضػايرتفػي أصػحابيا.. فينػا  لػىإل الذيف ليـ حقوؽ ماليػم، ولرنػو ا يمرنػو الوصػوؿ ال انيوالقسـ 

 الفقيو بعنواف رد المظالـ.
 أو، إلػػييـ المػػواؿ إيصػػاؿ ينبلػػيففػػي ىػػذه الحالػػم .. العبػػد دفػػ  الحقػػوؽ ليػػـ وبإمرػػافوالقسػػـ ال الػػثل الػػذيف ليػػـ حقػػوؽ ماليػػم، 

 استمياليـ في الدف .
وذلػؾ  الب،، وم  القصػد يراعػى الفتػول القاولػمل )ا يجػوز إا بػإذف التأديبلصد  اامتناع عف ضربيـ بال فينبلي الطفاؿ وأما

يرػػوف  حػػوط أف ا يتجػػاوز الضػػرب  ػػالث ضػػربات، وأف اا لالنتقػػاـ، وعلػػى فػػرض عػػدـ طريػػؽ آخػػر للتأديػػب.. وال ،للتأديػػب
 موجبا لالحمرار أو ااسوداد، وأف ا يروف الولد باللا(. 

فػػي التعامػػؿ مػػ   المػػررػػؿ صػػور الظلػػـ لػػو.. ورػػذلؾ  إيقػػاؼمػػ   وأخػػرل،فينبلػػي ااسػػتحالؿ بػػيف فتػػرة  فػػي الػػزوج، المػػرورػػذلؾ 
، فػػػال يطػػػالبوف بمػػػا لػػػـ يتفػػػؽ عليػػػو فػػػي العقػػػد.. ومػػػف ىنػػػا لػػػـز واإلمػػػاءا رالعبيػػػد  مسػػػتأجروف،بحسػػػب الفقػػػو عبػػػاد  فػػػإنيـالخػػػدـ، 

ا، أيضاااستحالؿ منيـ   مف صور التعجيؿ بالعقوبم!.  ، تعالىا إاف ظلـ مف ا يجد لو ناصرا إف وا 
 
   األرحاـ؟كيؼ نمامؿ * 
 وتت كػػدمسػػتوى المماشػػرة؟..  فػػيالػػبمض مػػنيـ ليسػػوا  أفوخاصػػة  األرحػػاـ،الصػػحيح مػػا  الشػػرعيصػػيغة التمامػػؿ  ىػػيمػػا 

   ..المشكمة عندما يكونوف لصيقيف كالوالديف!
، اليػاـيرفػ  العتػب عػف نفسػو ىػذه  أف اإلنسػاف وبإمرػافعليػؾ،  إ ػـفػال لـ تعتبري لاطعم للػرحـ،  إذانؾ إل فألوؿ لألرحاـبالنسبم 

 الحضور. يتستدع التيالمناسبات الميمم  أوراف ااتصاؿ ا يفي بحقيـ رالحاات المرضيم،  إذا إا ،بااتصاؿ الياتفي بيـ
سػػوس العبػػد فػػي سػػبيؿ ذلػػؾ.. وا يو  أفحػػد ملفػػت حقػػا، بحيػػث يسػػتحؽ  إلػػىالػػرحـ  بػػأمر اىػػتـالاػػارع  أفنعلػػـ  أفمػػف الميػػـ  إف

لػد ا  أخػرل،يوجػب التزامػات وحقػوؽ  إضػافيف ذلػؾ حػؽ إالمتميػز للػرحـ، فػ اإليمانيالمستول  -رما تعلميف-ياترط في صلتيـ
 مف لبيؿ المحبم المرنونم الخالصم  تعالى. ،تقؿ عف حقوؽ الرحـ مف بعض الجيات بؿ تزيد

ف إمف ىما مافقاف علػى ولػدىما، فػ لتأذيف تصرفات الولد لو رانت موجبم إباطر رلمم، ف ولو إيذاؤىماف فال ينبلي االوالد وأما
ا تعػػالى جعليمػػا  أفحقيمػػا  فػػي يف بػػذؿ العبػػد فػػي المجاىػػدة مػػا بػػذؿ.. فيرفػػا  السػػالب للر يػػر مػػف التوفيقػػات، و  اإل ػػـفػػي ذلػػؾ 
   .العبد! إليو، وىو حؽ عظيـ لو التفت اإلنسافلخلقم  الظاىريالمجرل 

 
 !  صديقاتيعف  * ت خرت

، وكنػا نطػور أنفسػنا مػف خػبلؿ دورات تمميميػة، وابتمػدت عػنيـ االجتماعيػةلنا دور فػي المبل ػات وكاف  ،كنت ضمف مجموعة
 الروحػيالمسػتوى  فػيستشػمر أننػي صػرت أ ػؿ مػنيـ أ اآلفنػا  لظروؼ خاصة، ولكف مجموعتي تطورت كثيرا فػي بيػابي.. ف

   ..فما ىو التمميؽ؟ ..مماشرتيـ فيربب أال  جممنيمما  ؛والفكري
ا تعػالى..  إاف مقػاييس التفاضػؿ ا يعلميػا إوالروحي، فيرجى عدـ المسارعم في الحرـ، فػ العلميبالنسبم للصديقات وتقدميف 
 ص.. إذاإلخػالالسػير والسػلوؾ والت قيػؼ واليرىػا مػف العنػاويف الر يػرة، وىػـ بعيػدوف عػف  أىػؿمػف  أنيػـفرـ مف الذيف نعتقد فػييـ 

ااجتماعيػػم، لوجػػود دواعػػي المنافسػػم، واليرىػػا مػػف الاػػواوب  العمػػاؿفػػي العمػػؿ فػػي الايػػم الصػػعوبم، وخاصػػم فػػي  اإلخػػالص إف
   أىليا.المعروفم عند 
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ف مرالبػػم إ.. فػػا خػػروف إليػػوالترليػػؼ، والمرالبػػم الدليقػػم، ومالحظػػم الترليػػؼ فػػي رػػؿ مرحلػػم، ومػػا عليػػؾ عمػػا وصػػؿ  بػػأداءفعلػػيرـ 
 لخلؽ المعنويم، مف موجبات اانالاؿ، بؿ الحسد في بعض الحاات.مستويات ا

اليبػػات  فػػيحتػػى  الرػػرميف أرػػـرىػػو  ألػػيسا تعػػالى مػػف فضػػلو،  يلألمػػاذا ا تسػػ ،ىػػذا المجػػاؿ فػػيوعلػػى فػػرض وجػػود فضػػؿ 
 ا تعالى الطريؽ، وجنبرـ آفاتو.  أليمرـالمعنويم والعلميم؟.. 

 
 كثرة المزاح * 

بمػب األو ػات، والكػبلـ الزاهػد أوىػي: كثػرة الضػحؾ، وعػدـ الجديػة فػي  ،يزيؿ عنػي ىػذه المشػكمة ،ي لممؿ ماأرجو أف ترشدون
   ..في داخمي؟ بالتزاـنوعا ما.. ماذا أفمؿ ما عممي ب نو وردت أحاديث كثيرة في ىذا الباب، ولكني ال أحس 

دـ آ بنػػيتتػػذرر نيايػػم  أفويحرمػػاف الػػرزؽ.. حػػاوؿ  ،لػػبيميتػػاف الق ،ف اليػػذر والمػػزاح الر يػػرإفػػ؛ ا بػػد مػػف التوسػػط فيمػػا ذرػػرت
زمػرة  فػييػرل عبػده وىػو معػدود  أفف ا تعػالى ا يحػب إفػ؛ ىػذا المجػاؿ فػيوعقبات الموت، عندما تػرل نفسػؾ مسترسػال ر يػرا 

بمقتضػػى  يرػػوف ذلػػؾ أفا  ،سػػرور علػػى للػػب حػػزيف رإدخػػاؿترػػوف ذا ىػػدؼ،  أفمػػوارد المػػزاح  فػػيالبطػػاليف اللػػافليف.. وحػػاوؿ 
ر يػر المػزاح لػػد  اإلنسػػاف أفف لػـ يرػػف ىنػاؾ مػا يوجػػب ذلػؾ.. واعلػـ ا  حالػم ااسػػترخاء والسػرور و  إلػىيميػػؿ  الػذيالطبػ  الباػرل 

..  فػػيالجديػػم  أرادالنفػػوس حتػػى ولػػو  فػػي تػػأ يرهيفقػػد ىيبتػػو ااجتماعيػػم، ممػػا يسػػلب  القػػوؿ، وىػػذه خسػػارة عظيمػػم رمػػا ىػػو معلػػـو
 .ُلْؿ ِبَفْضِؿ اللَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَؾ َفْلَيْفَرُحوْا ُىَو َخْيٌر مِّمَّا َيْجَمُعوَف﴾لولو تعالىل ﴿ أخيراوتذرر 

 
   أماـ اآلخريفالشمور بالنقص * 

وبػذلؾ أفقػد الثقػة بنفسػي.. فمػا ىػو  ،بػ ف كبلمػي ممػؿ فػ حس، اآلخػريفجمػس مػا أسؤالي ىو حوؿ شموري بالنقص حينمػا 
   ..ىذا الشمور؟لمقضاء عمى  ،الحؿ في نظركـ

ىػػذا .. فلػيرف يحتقػر نفسػو أفا بػد مػف تربيػم الػذات روحيػػا، ودعميػا فرريػا، فػإف الػذي يعػػيش حالػم الفػراغ البػاطني مػف الطبيعػػي 
فػػإف الػػذي .. عديػػدة مػػف صػػور الترامػػؿ العلمػػي والعملػػي ألػػوافتجمػػ  بػػيف  ،لسػػير لػػدما فػػي امػػتالؾ اخصػػيملدافعػػا لرػػـ  ،الاػػعور

ومػف  مػا لديػو.. إلػىيلتفتػوف  ا خػريفالػذي يجعػؿ  ،ترػوف لػو حصػيلم وافيػم مػف الرصػيد أففػال بػد  ،عيػـيعاار الناس ويتحدث م
 يروف مف الناطقيف.  أف وأرادراف في مجلس  إذا ،ىنا راف الجاىؿ سري  اانرااؼ في جيلو

 اليره.  إلى أونفسو  إلىيعود  ،عاوجد في الرالـ نف إذا إامف الصمت  اإلنسافىذه المرحلم، فلير ر  إلىوعليو، فقبؿ الوصوؿ 
 
 كيؼ أكوف حيويا؟ * 
ولكػػف زمبلهػػي وأصػػد اهي يبلحظػػوف عمػػي  -الشػػكر تمػػالى وهلل-شػػخص متفػػوؽ فػػي دراسػػتي ومتػػديف -تمػػالى والحمػػد هلل-أنػػا

 الصمت واليدوء الزاهديف عف حدىما.. فكيؼ يمكنني أف أكوف شخصا حيويا متفاعبل؟.. 
الصػػموت يلقػػف الحرمػػم  اإلنسػػاف أفلحيويػػم، إذ مػػف المعػػروؼ مػػف خػػالؿ التػػراث الرواوػػي عنػػدنا إف اليػػدوء والصػػمت ا ينػػافي ا

 اليػػاـ، فػػإف حياتنػػا ىػػذه السػػؼومػػ   ..اإلنسػػافف مػػف موجبػػات لسػػاوة القلػػب ىػػي حالػػم الخػػوض فػػي مػػا ا يعنػػي تلقينػػا، وذلػػؾ ل
   .الياـاللب الخلؽ ىذه أسدا للفراغ الذي يعياو  ،مليوم بيذه الموجبات

 ا إلػىالمولى جؿ اسػمو.. فلػيس رػؿ ناػاط ممػا يقػرب العبػد  إلىفإف الحيويم المطلوبم ىي ما رانت في الداورة المحببم  ،وعليو
 دراسم والعيم موضوعيم.  الموربؿ ا بد مف دراسم رؿ واحد مف ىذه ؛ ليس رؿ ىدوء يبعده عنوو ، تعالى

أف تجيػػد مػف دوف  ،بمجػػرد وجػودؾ معيػػـ النػستدخؿ علػػييـ سػ فعندوػػذ، ا خػريفيجعػؿ محبتػػؾ فػي للػػوب  أفسػؿ رب العػػالميف 
  يرا مف الترلؼ والتصن  في ىذا المجاؿ.نفسؾ ر
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 ىؿ ىذا صحيح؟ * 

ف دروس إ.. فيناؾ مجموعة مػف طػبلب الممػـو اإلسػبلمية يقولػوف ؟ما ىي مواصفات المارؼ الواصؿ إلى اهلل سبحانو وتمالى
عػػف األمػػر  ابتمػػدواويقػػوؿ  ،عي أنػػو عػػارؼا رأيكػػـ فػػي ىػػذا األمػػر؟.. ومػػا رأيػػؾ فػػي مػػف يػػدّ األخػػبلؽ واجبػػة عمػػى الطمبػػة، فمػػ

 ؟..وال تخالطوىـ واتركوىـعف الناس  ، وابتمدوابالممروؼ والنيي عف المنكر
ولرػف باػرط رػوف المعلومػات متناسػبم  ،رػؿ مرحلػم مػف المراحػؿ فػيمطلػوب  -بمعنى معرفم المولى ومػا يريػد منػا-درس العرفاف

 ،لػد يسػبب اانتراسػم ،ا تعػالى إلػىمف الوصايا مف دوف تدرج ومناسبم لنفسيم السػالؾ  اإلر ار إف .. إذ  طبيعم تلؾ المرحلمم
ذاالمولػػ .. وىػػو موجػػود فػػي  (ا تعػػالى إلػػىالطريػػؽ )علػػيرـ برتػػاب  .بأنفسػػيـفػػيمف ا يرفقػػوف  رأينػػاهرمػػا  علػػى صػػلم  أورنػػت  وا 

 الرتاب لؾ مطبوعا.  إرساؿنا نو يمرنإف ،بحوزة مف الحوزات
ف تػرؾ الواجػب لػيس فيػو لولػو، ل فػيفيػو ماػتبو  ،عػف المنرػر يتػرؾ المخالطػم المسػتلـز لتػرؾ واجػب النيػ إلػىيػدعو  الذي وأما

 التػػأ رفضػال عػف  ،ف التواجػػد معيػـ يبعػد العبػد عػػف ربػوإفػ ،نعػـ ا بػد مػػف تػرؾ مخالطػم اللػافليف عػػف ذرػر ا تعػالى .أبػداعػذر 
 .﴿َفاَل تَْقُعْد َبْعَد الذِّْرَرل َمَ  اْلَقْوـِ الظَّاِلِميَف﴾ل يـبسيرت

 
 جنود مجندة  * األرواح
نسػتثقؿ  بػ فنواجو البمض وك ننا نمرفيـ في مرحمة سابقة، بحيث ن نس بيـ في أوؿ لقػاء، و ػد يتفػؽ المكػس،  أنناالمبلحظ 

 .  ؟. د حيينا حياة سابقو  بؿ ىذه الحياة ىؿ نحف فما ىو تفسير ىذه الحالة؟.... الشخص مف أوؿ مواجية
تػتالحظ بػالمودة وتتنػاجى بيػا، ورػذلؾ  ،الذي يدعـ فررترـ ىو الحديث الوارد عف علي )ع(ل )يػا بنػي!.. إف القلػوب جنػود مجنػدة

ذا أبلضػػتـ الرجػػؿ مػػف اليػػر سػػوء سػػبؽ منػػو إ لػػيرـ ىػػي فػػي الػػبلض، فػػإذا أحببػػتـ الرجػػؿ مػػف اليػػر خيػػر َسػػبؽ منػػو إلػػيرـ فػػارجوه، وا 
   .فاحذروه(

لطافػم الطبػ ، ولػيف العريرػم، مػف  أفوا اػؾ . ، رالـ لصر االتقاء بيف الطرفيفالرواحىناؾ انسجاـ بيف بعض  أفوىذه حقيقم 
الػػود الػػذي يجعلػػو الػػرحمف، فػػي للػػوب المػػؤمنيف، ولقلػػوبيـ.. وىػػذا  ،ذلػػؾ إلػػى إضػػافم اإلنسػػاف..نحػػو  ا خػػريفموجبػػات انجػػذاب 

 .. إذوفي الملناطيس، جعػؿ م ػؿ ذلػؾ فػي القلػوب المرتبطػم بػو الرضا تعالى الذي جعؿ الجاذبيم في  مجرب بالوجداف، فإف
 .ولو بالمستول الذي تحتملو النفس الباريم ،القلب عرش الرحمف، وما راف عراو ارتسب بعض خصوصياتو أف

ف رػاف ا مػان  ا  بمجػرد ذلػؾ، و  الاػخاصعلػى است قاؿ اللير، ا بد مػف ااحتيػاط فػي عػدـ الحرػـ  أيولرف في جانب العرس، 
 مف الحذر القلبي. 

 
 بتمد عنيـ؟ أكيؼ * 

الذيف يبمدوننا عػف اهلل تمػالى، ويقربوننػا مػف حػب الػدنيا.. ولكػف  األصد اءنبتمد عف  أفنو يجب عمينا ألقد  رأنا مف مو مكـ 
   ..ي الطريقة السميمة لبلبتماد عنيـ؟.. فما ى؟نتخمى عنيـ أفلف يرضوا  ىـاالبتماد عنيـ، و  إلىما السبيؿ 

يضػـ صػالحا  أفالفاسػد يريػد  أف.. ومػف الطبيعػي !ا يرضوف بػذلؾ لنيـ ،السوء أصدلاءا نبتعد عف  أفليس ىذا مف المنطؽ 
 ،عنػػدما يػػرل مؤمنػػا ينحػػرؼ عػػف الطريػػؽ ،نػػو لػػد يػػريب ضػػميره الػػذي يؤنبػػوأ إلػػى أضػػؼلػػوال يرػػوف وحيػػدا فػػي ذلػػؾ..  ،فسػػاده إلػػى
بعػض الػذيف يعياػوف  أفالمقبليف على الفساد يارلوف الالبيػم المجتمػ .. ومػف ىنػا نػرل  أفباطلو.. وخاصم إذا رأل  إلىضـ وين

 لر رة ما اعتادوا مف مااىدة الحراـ في رؿ مراف.  ،في بالد اللرب مف المسلميف ا يعياوف حقيقم المنرر
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صلم برؿ مف ا يذرررـ با رؤيتو، وا يزيدرـ فػي علمرػـ منطقػو، وا لط  ال ليتم ؿ في ،وعليو، فإف مارلترـ تحؿ بقرار حاسـ
ـْ ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإاَّ اْلُمتَِّقيَف﴾ أخيرالدنيارـ صحبتو.. وتذرر  اللؿتفيدرـ على   .لولو تعالىل ﴿اَلِخالَُّء َيْوَمِوٍذ َبْعُضُي

 
   !ما الكذب والكذيبة * مشكمتي

مػف  مبػو الحكمػة ينػابيا جرت  ،صباحا أربميف تمالى مف أخمص هلل) :الحديثورد في كما  ،سميي مستمر لتصفية الباطفإف 
إمػا: لمػدفاع عػف نفسػي فػي بػة؛ وذلػؾ الكػذب أو الكذيي داهما أ ا في صفة سيهة جػدا، وىػمشكمتي أني .. ولكف (عمى لسانو

راء لسػاني، وبمػدىا أنػدـ عمػى كبلمػي مو ؼ مميف، أو في األسػهمة التػي تتطمػب سػرعة البدييػة.. أحػس أف الشػيطاف يقػؼ و 
مػا أممػي بإعطػاهي  ،موالنػا أنػا بانتظػار ردكػـ الكػريـ.. المخالؼ لما جرى فػي الوا ػا.. فمػا السػبيؿ لمػتخمص مػف ىػذه اآلفػة؟

   تمالى!.. آجركـ اهلل المبلج الشافي
 فػيالعمػؿ بمقتضػى ذلػؾ  إلػىيحتاج  مرالف إف ،ليست بالقضيم البسيطم ،الحرمم أبوابيوجب انفتاح  الذي تعالى  اإلخالص

ىػذه المرحلػم ترػوف احقػم  أفىػذا الحػديث الاػريؼ.. ومػف المعلػـو  فػيليتحقؽ الارط المذرور  الولات،رؿ  يجمي  الاؤوف وف
  تعالى؟!..  اإلخالصريؼ يمرنو ادعاء  ،الذنوب فيا يزاؿ ياترى مف تورطو  فالذي ،لمرحلم ترؾ الذنوب

مػف -ولو لـ ترػف مؤمنػم اإلنسانيمالتي تمجيا النفس -ىذه الصفم إلىتميؿ  التيالنفس  أففمف الواضحات  ،بموضوع الرذ وأما
فريػػػؼ يتولػػػ  إليػػػو؛ السػػػير  فػػػيا النػػػى عنيػػػا  التػػػي اإللييػػػم،ا يجعليػػػا تسػػػتحؽ النظػػػرة  ،طياتيػػػا خب ػػػا فػػػيتحمػػػؿ  التػػػيالنفػػػوس 

   .المبلوض لربا عند مف يبلضو؟!
 
 اعي مشكمة الظيور االجتم* 

مشػاىد أو أناشػيد، أو  تحضػير بػرامه لمجمػس ممػيف،كأحيانا يكوف مف الصػمب استحضػار نيػة القربػة فػي األمػور الحياتيػة: 
. فيػػؿ يمكػػف االعتمػػاد عمػػى النيػػة !.الشػػغؿ الشػػابؿ اآلف ىػػو: الخػػوؼ مػػف أف تضػػيا ىػػذه الجيػػود سػػدىو  ومػػا شػػابو ذلػػؾ..
 ىػو كمػا يقػوؿ اإلمػاـ ،فػي البيػت المرأةعتقد جازمة أف جموس أؼ؟.. كنت تكوف حاضرة في المو  أفدوف  ،االرتكازية لمقربة

 ،اسػػتوجبت بمػػض الظيػػور االجتمػػاعي اولكػػف فػػي الفتػػرة األخيػػرة حػػدثت أمػػور  ،وعمػػى ىػػذا كانػػت سػػيرتي (أرخػػى لباليػػا) )ع(:
 اكتفيت منو بالقميؿ، ولكف حتى ىذا القميؿ مرىؽ إلى درجة بميدة.. فما ىي النصيحة؟.. و 

باطنػو باػرؿ رتيػب، فمػف الممرػف تخلػؿ  اإلنسػافلـ يتفحص  إذاولرف  ،رانت ملروسم في النفس، فيي رافيم إفاارترازيم  النيم
.. وعليو، فإف تعويد النفس على النيم التفصيليم لبػؿ رػؿ عمػؿ، ممػا يضػمف سػالمم النيػم، وترريػز تلػؾ اإللييمبعض النوايا الير 
 النيم اارترازيم. 

ف رػػاف مطلوبػػا فػػي بعػػض الحػػاات، رخدمػػم الػػديف فيمػػا لػػو رػػاف الترليػػؼ متوجيػػا لصػػاحبو الظيػػور أفواعلمػي  .. ااجتمػػاعي، وا 
الػبعض  أفاالتفػات لمػا حولػو، ولمػف حولػو.. فإننػا احظنػا  اإلنسػافلعػدـ الولػوع فػي اللفلػم التػي تسػلب  ،ولرف ليرف الحذر التاـ

 يرترػب مػا نيػى عنػو صػاحب الػديف لتػرويج ذلػؾ الػديف!.. أفان  مػف يحترؼ خدمم الديف، ورأنيا حرفم مف الحرؼ، وليس لو مػ
ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنًعا﴾ل ينطبؽ على ىؤاء مقولم أا ـْ َيْحَسُبوَف َأنَُّي ـْ ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُى  ؟!.  ﴿الَِّذيَف َضؿَّ َسْعُيُي
 
 مؤاخاة يـو الغدير * 

بالواليػة ألميػر المػؤمنيف  ،الػديف وتمػاـ النممػة إكمػاؿعمػى تمػالى شػكرا هلل  ،خػوافنتصػافح مػا اإل أففي يـو الغػدير يسػتحب 
توضػػيح ىػػذه  أرجػػومػػا خػػبل الشػػفاعة والػػدعاء والزيػػارة..  ،تسػػقط جميػػا حقػػوؽ األخػػوة أنيػػاونتيجػػة المصػػافحة ىػػي .. )ع(

 الحقوؽ، وما ىي شروط ىذه المؤاخاة؟.. 
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 وا خرة. عـ مف الدنيا ألافاعم، ولد تروف الحقوؽ مف ولت المؤاخاة، ما عدا ا إسقاطالمقصود 
 الدعاء فمف الممرف القياـ بو، ولو بنحو الجم  لمف وعدناىـ الدعاء. وأما
.. أخػرلبااتصػاؿ فػي حػاات  يرتفػىالزيارة فبحسب طبيعم الحاؿ، فقد يروف الالـز الزيارة البدنيم في بعػض الحػاات، ولػد  وأما

 المعصوميف )ع(. م في مااىدوالبعض لد يحتمؿ الزيارة بالنياب
تبػيف  إذامف الممرػف الفسػف فػي الػدنيا . و لذلؾ، لوال يق  التوريط يـو القيامم. أىؿتروف المؤاخاة داوما م  مف ىـ  أف أفضؿ إنني
 .  أخرلمرة  الىليمم  رجوع  اإلخوة إعادة،  ـ الىليمعدـ 

 آ ػػارارانػػت ليػػا  ،النبػػي )ص( أواوػػؿ دخولػػو المدينػػم أجراىػػااة التػػي باػػرؿ ا روح فيػػو، فػػإف المؤاخػػ المػػر،وا ينبلػػي ابتػػذاؿ ىػػذا 
أحػػب النػػاس  ادخػػرنػػو أالمتػػيخيف، ومػػف المعلػػـو  الفػػرادوتبعػػات ربيػػرة بػػيف المسػػلميف، ولػػد راعػػى النبػػي )ص( حالػػم السػػنخيم بػػيف 

 ، وىو علي )ع( لمؤاخاتو. إليو
 
 لشفاء الغيظ!* 

نفسي مف لحظات االنييػار التػي تراودنػي بػيف  أداوي وأنا أشيرمنيـ ذلؾ، ومنذ  أتو الـ  أناسومف  ،لقد تمرضت لظمـ كبير
األعػداء  أولهػؾلمحصػوؿ عمػى النصػر والػدعاء عمػى  ،صموات  ضػاء الحاجػة أصمي أففقررت تمالى، الحيف واآلخر بذكر اهلل 

وعنػػدما ، مجربػػة وعظيمػػة فصػػميت صػػبلة، وفػػي ليمػػة صػػممت التغمػػب عمػػى كػػؿ المقبػػات والمباشػػرة بالصػػبلة.. لشػػفاء صػػدري
 أفلػـ يػرض تمػالى وكػ ف اهلل  ،بكػيأارتكبت ذنبػا، وصػرت طػواؿ اليػـو  أني( وشمرت ةانتييت انقبض صدري )عمى بير الماد

زالػػت  المػػرارة ال أف، مػػا ةنفسػػية تامػػ ةشػػمرت براحػػ ،ما  ػػررت التو ػػؼ عػػف الػػدعاء عمػػييـدوعنػػ.. النػػاس أولهػػؾعمػػى  أدعػػو
كػي يمجػؿ اهلل ، لحػالتي نافمػةصػبلة  أووىػؿ لػديؾ دعػاء .. حدود دعاء المظمـو عمى الظالـ؟ اوم.. ؟!تنصحنيتؤلمني.. فبـ 

   ..لي النصر؟تمالى 
 الرحػاـرػاف مػف  إذا، وخاصػم وأولياوػوتجاه مف يحمؿ في للبو ذرة مف محبم ا تعالى  العماؿ،ضرورة لم ؿ ىذه  أرلا  إنني
 أفعلػػػـ اريػػػؼ يعامػػػؿ عبػػػده.. و  أدرلا تعػػػالى، فػػػإف ا تعػػالى  إلػػػى أمػػػرىـتورػػؿ  أف.. فيرفػػػي مػػػ  التبػػػـر الاػػػديد الصػػدلاء أو

م ػؿ  إلػىفػي ولػت ترػوف محتاجػا باػدة  ،حسػناتيـ يػـو القيامػم لخػذحػؽ لػؾ علػييـ،  إلػىراف حقػا، فإنػو سػيتحوؿ  إفظلميـ لؾ 
 ذلؾ، لترجب رفم حسناتؾ بحسنم تدخؿ بيا الجنم.

، وتقػػوؿل )يػػا رب، لػػد عفػػوت عػػنيـ، علػػى تعػػالىتتفػػاوض مػػ  ا  أف -حالػػم روحانيػػم عاليػػم رنػػت فػػي إذا-، مػػف الممرػػفوأخيػػرا
الختومػم  أسػاليبمػف  أفضػؿليسػت ىػذه الطريقػم أو  اللفػار الػرحيـ(.. وأنػتتعفو عنػي،  أف أمؿامتالء صدري اليظا علييـ، على 

 للقضاء على خصومؾ؟.  والذرار،
 
 خدمة الحجاج * 

وذلؾ لتسييؿ األمور لمحجػاج مػف  ،ال يحجوفو يقوموف بممرة مفردة مف أصحاب الخبرة،  ،ف المجافعدد مإلى الحممة تحتاج 
وىػؿ تقػديـ الخدمػػة  نػرفض؟.. أـىػؿ نقبػؿ  :سػماحتكـ رأيمػا  تجييػز الطمػاـ والمكػاف، وبيرىػا مػف أمػور..و ضػاحي، ألذبػح ا

 فيو ثواب الحه؟!..  ،لمحجاج مقابؿ عدـ الحه
 الجػرصػاحب  إايعلميػا  ا الجػورمػوارد التفاضػؿ بػيف  فػيف العلػـ إمرنرـ البت فييا بارؿ لػاط ، فػا ي التي المورىذه مف 

 فػيىػذا المجػاؿ والمتم لػم  فػيالقواعػد العامػم  إلػىالرجػوع  يعبػاده.. ولرػف ىػذا رلػو ا ينػاف أعمػاؿ بأسػراروىو ا تعالى، العليـ 
 أسػػاسف السياسػػم العامػػم للاػػارع لاومػػم علػػى إديـ المصػػلحم ااجتماعيػػم، فػػبػػيف تػػرجيب المصػػلحم الفرديػػم وتقػػ المػػرنػػول لػػو دار أ

   .إليو أخيولط  طوافم، تلبيم لحاجم  فيحدىـ المعصـو )ع( ل اإلماـروايم دعوة  في، رما ال انيترجيب 
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لصػػد  فػػيمحػػيض النيػػم ا تعػػالى، وت إلػػى، واانقطػػاع القلبػػي اإللبػػاؿومػػف الممرػػف القيػػاـ بػػالعمرة المفػػردة باػػرؿ مػػتقف مػػف حيػػث 
ا يتقنػػو  أفممػػا يمرػػف  المػػررػػاف  إذاوبػػذاؾ يػػتـ الجمػػ  بػػيف الحقػػيف، وخاصػػم  ..مػػف خػػالؿ خدمػػم زوار بيتػػو الحػػراـ إليػػوالتقػػرب 

 ر عوض. ياللير، وراف ما يجرل بل
ف ا  ، و أرضػػو فػػيتعػػالى ف المػػؤمف بنيػػاف ا إمجػػاؿ لضػػاء الحػػواوج ممػػا ا يرػػاد يصػػدؽ، فػػ فػػيالروايػػات الػػواردة  إف أخيػػرال وألػػوؿ

 رذلؾ.  الرض في تعالى  يتولير الرعبم وىو البنياف الماد أفتولير صاحبو، رما  إلىيعود  اإللييتولير ىذا البنياف 
 

   االنتقاـوطمب  * االنفماؿ
مػف ) :لػؾصوصػا بمػد  و ، خبمػد طػوؿ تػردد إلػيكـفي  ناة سحر، وىو ما شجمني عمػى الكتابػة  إليكـلقد استمتمت باالستماع 

 ،تيذيب النفوس وتقوية المبل ػة الروحيػة بػيف المبػد وربػو إلىنؾ تسمى داهما أوبما  (اهلل تمالى إلى امؤمف ك نو شك إلى اشك
ممػف كػاف سػببا  نتقػاـفي ىذه الحالة: تممؤني مشاعر انفمالية، وأربب فػي اال  كاف ىناؾ خط  إفف رجو تصويب وجية نظري 

   ..ىو شمور طبيمي؟ أـاهلل تمالى،  إرادةفيؿ ىذا اعتراض مني عمى .. حقي ه فيتقصير ل، الذي أعانيوبمض الببلء في 
.. ولرػف نقػوؿ لمػف الذيػم، وخاصػم مػ  سػعم حجػـ تلػؾ أذيتػوحالم المقت لمف رػاف سػببا فػي  اإلنسافيعيش  أفمف الطبيعي  إف

ا يمرنػػو السػػيطرة علػػييـ،  ،فػػي الخػػارج أنػػاسعلػػى  ،بحػػرب اػػعواء ،باطنػػو اإلنسػػافياػػلؿ  أفابتلػػي بم ػػؿ ذلػػؾل مػػا الفاوػػدة فػػي 
 الدعاء علييـ!.. أو ،بالدعاء ليـ -الولاتبعض -اإلنسافالذي يتحير  الرحاـرانوا مف  إذاوخاصم 

 إلػػى المػػر، وتفػػويض المػػورفػػي م ػػؿ ىػػذه الحػػاات، ىػػو التعػػالي النفسػػي علػػى سفاسػػؼ  الم ػػؿ السػػلوب أفولرػػف مػػا مػػف اػػؾ 
ذايعػػالبيـ لعػػالبيـ بمػػا يفػػوؽ عقػػاب الباػػر،  أفلػػذي لػػو رأل مػػف المصػػلحم الحرػػيـ المطلػػؽ، فيػػو ا بعيػػدا عػػف  ،اػػاء عفػػا عػػنيـ وا 

لداما ،ربول حبا وبلضا إلرادةتابعم  اإلنسافرادة إتروف  أفورـ مف الجميؿ  ..الحاات اانتقاميم لبني ادـ حجاما! وا   ..  وا 
و!.. ومػ  ذلػؾ فإننػا وػيالؿ نفسو بمف راف سببا في بال أف، بدا مف إليوربو منقطعا  إلى ئيلتج ،فإف المؤمف عند البالء ،وعليو
راادضرورة عدـ ترؾ واجب النيي عف المنرر،  إلى أيضاندعو   ما لو رأل تقصيرا يمرف تداررو. ، فيالجاىؿ وا 

 
 كيؼ نتمامؿ ما المنانيف؟ * 

المػف يػؤلـ  أف؟.. عممػا إنسػافالتمامػؿ مػا ىكػذا  وكيػؼ يكػوف ،فممػو لػومف ثـ يمف عمى  ،الذي يفمؿ الخير اإلنسافما حكـ 
   ..وخصوصا المنانيف.. فما ىو المبلج لتمؾ الحالة؟ لآلخريف، أبدايحتاج  نو الأيتمنى لو إلى درجة أنو  اإلنساف

يديػو،  ا تعػالى بػيف أتاحيػا التػيمػف المػواد  ،حياتػو فػييستمد العػوف  الرضعلى وجو  اإلنساف فأعقيدتنا  فيف مف الواضب إ
البػذر  إلقػاءعمليػم  أيػفبػذر البػذرة ىػو العبػد المػزارع، ولرػف  الػذي أفنػو ىػو الػزارع، والحػاؿ أدرجم يقوؿ ا تعالى عف نفسػو  إلى

جينػػات الحػػب واليػػر ذلػػؾ مػػف  فػػي، وجعػػؿ الخػػواص الورا يػػم الرمػػاـوفػػتب  ،السػػحب، وفلػػؽ الحبػػم إلرسػػاؿمػػف العمليػػات المعقػػدة 
   .باب الطب والصناعم واليرىا مف فروع الحياة في المرىذا المجاؿ، ولس ىذا  فيتصيف تذىؿ المخ التيالعمليات 

نػو تعػالى أيفرح عنػدما يجػرل ا تعػالى لػو الخيػر علػى يديػو، وريػؼ  أفينبلي  اإلنساف إفنقوؿ جوابا على سؤالؾل  فإننا ،وعليو
ولػد نيػى  ،تمحػؽ العمػؿ فإنيػا ،حالم المف علػى السػاوؿ وأما ..الوجود في اإلنعاـبيف العباد ليروف مظيرا مف مظاىر مف اختاره 

 !..  والذلنتب  العمؿ بالمف  أفالقرآف الرريـ 
ال ال ػػم الموجبػػم  بػػالمورعلػػى الليػػر، ومػػف ىػػذا الفقػػو القيػػاـ  اإلرػػراـاسػػتيعاب فقػػو  إلػػى ،المعػػروؼ لبػػؿ القيػػاـ بػػو أىػػؿنػػدعو  إننػػا

نػػو ورد أ أخيػرافيػؿ جميػػ  المحسػنيف رػذلؾ؟!.. ولػنعلـ ؛ وتعجيلػو ،ورتمانػو سػاف،اإلحل تصػػلير فػيمتم لػم  يوىػ اإلحسػاف،لقبػوؿ 
 .  (فال تملوا النعـ ،حواوج الناس مف نعـ ا تعالى عليرـأفل)
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 اختيار الشريؾ
 
 

 !أريد زوجا معينا 
 ا ا تعجبني!تررتيا لني 
 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! * 

، فػ  ـو كػؿ يػـو يء ػادر عمػى كػؿ شػ اهلل تمػالىأف  إيمػافوأنػا لػي  ،شخص مميف، وىناؾ بمض المشػاكؿ أنا أريد الزواج مف
.. كمػا د!الرشػ إلػى أرشػدنيشػيخنا  أرجػوؾ ؟..دنيػوي يءفيػؿ يجػوز الػدعاء بشػيء.. يحقؽ لي ىذا الش أف تمالى بدعاء اهلل

 .  !.حياتي ومماتي فيتمالى هلل اذف إالتي تنفمني ب األدعيةترسؿ لي بمض  أفمنؾ  أرجو
 أف، فعلػػػيرـ بالػػػدعاء مػػػف دوف اعتقػػػاد أمػػػورها تعػػػالى فػػػي رػػػؿ  إلػػػى أمػػػرهيفػػػوض  أفالصػػػفات فػػػي العبػػػد المػػػؤمف،  أىػػػـمػػػف  إف

عبػدي ادعنػي وا )ولػد ورد فػي مضػموف الحػديثل ، اإلجابػمعند عػدـ  اإلحباطف ىذا يوجب بارؿ لاط ، ل المرالمصلحم في 
 ..!(تعلمني
 ،واليػػره الصػػالة﴿َربِّ ا تَػَذْرِني َفػػْرًدا َوَأنػَت َخْيػػُر اْلػَواِرِ يَف﴾ فػػي لنػوت ل ا يػػمفػػي ىػذا المجػػاؿ، ترػرار ىػػذه  لمناسػبما الدعيػػمومػف 

 نو مؤ رة في لضاء الحواوج. فإ ؛ؿ محمد ر يرا لدر المستطاعآعلي محمد و  ةوالصال برجاء المطلوبيم.
 
 تركتيا ألنيا لـ تمجبني! * 

مػف بػبلد بميػدة عػف  أتػتولقػد .. يتيػا لػـ تمجبنػيأعنػدما ر ولكػف  ،وعػدت شػابة فػي الػزواج إنػيوىػي:  ة،لقد و مت في مشكم
 .  .عمؿ؟أولـ تسامحني.. فماذا  ،وطني، وطمبت منيا السماح
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نػػؾ رنػت صػػادلا أ ىػؿ ل.. وا ف راجػػ  نفسػؾ!تحقػػؽ بليتيػا أفمػف دوف  ،ارتبطػت بػػؾ نفسػيا يالتػػ الخػتلحػػاؿ ىػذه  تألمػت إننػي
 ، إ ػػـ أوفليسػػت عليػػؾ تبعػػم ؟.. فػػإف رػػاف المػػر رػػذلؾ، موضػػوعيم ا وىميػػم لسػػباب ،ا،  ػػـ انراػػؼ لػػؾ الخػػالؼ احقػػافػػي حبيػػ

 ..  !ذي الوجداف المتنبو اإلنسافيقض مضج   أفف راف ألميا النفسي مما ينبلي ا  و 
عػػف طريػػؽ  -فػػي الالاػػعور-اللريػػزة إلاػػباع إا ،علييػػا مػػ  تػػردد وعػػدـ اطمونػػاف بالرفػػاءة مػػف أوؿ المػػر اإللػػداـرػػاف  إذا وأمػػا

،  ـ ترريا في آخر الطريػؽ إلىتحبيبيا  مؤاخػذ  فأنػت -وىػو الػذي يتفػؽ ر يػرا لاػباب ىػذا العصػر-الماي معؾ في طريؽ موىـو
ذاىػو، إا .. وا تعالى اديد اانتصار لمػف ا ناصػر لػو !على عملؾ نػو ا ييمػؿ ظلػـ العبػاد إللػرض يعرفػو الحرػيـ، ف أميػؿ وا 

 .أبداـ لبعض بعضي
   .بيا، ليروف الرالـ حوؿ ذلؾ المنطلؽ؟ اإلعجابعدـ  أسبابتذرر لي  أفوأخيرا ألوؿ لؾل ىؿ مف الممرف 

 
 * ىؿ لمجماؿ دور ميـ؟

 ػػد حصػػمت عمييػػا، وىػػي متدينػػة، ولكنيػػا ليسػػت بمسػػتوى فػػاهؽ مػػف الجمػػاؿ.. فيػػؿ  يننػػإبحػػث عػػف زوجػػة، والحمػػد اهلل أ أنػػا
   ..سميدا مميا؟ س كوف

يعتػػاده  أمػػرالجمػػاؿ  أفتعلػػـ  وأنػػت.. وا خػػرةسػػوؼ تسػػعدؾ فػػي الػػدنيا  بأنيػػا، ف ػػؽ واإليمػػافرانػػت المػػرأة حػػاوزة علػػى التقػػول  إذا
وىػي -الزوجػي اإلنػس إذدرجػات الجمػاؿ..  أعلػى، فإف لرؿ جديد بيجم، ولطالما رأينا حاات اانفصاؿ في مػف ىػـ فػي اإلنساف
 إلػػىالسػػرور  إلدخػػاؿالمػػادي، فمتػػى رػػاف مجػرد التناسػػبات فػػي ظػػاىر الباػػرة، موجػػب  ا ربػػط لػػو بالظػػاىر - مػػرات الػػزواج أحلػى

، مػػف حيػػث اابػػتالء لصػػحابياىػػي فتنػػم  إنمػػابعػػض مسػػتويات الجمػػاؿ  أف.. ولػػد احظنػػا !الجػػوانب، التػػي تتعامػػؿ مػػ  المعػػاني؟
وبػاؿ،  إلػى المػرخػاؼ ا تعػالى، فينقلػب لمػف ا ي ،المزالػؽ المعيػودة إلى أضؼبالعجب، الذي يارؿ مادة لنفور الزوج منيا.. 

   .!والوزارالتبعات  إاالتراب بؿ الزواؿ، وما بقيت معو  إلىتتمنى معو المرأة يـو القيامم أف لو لـ تمنب ىذا الجماؿ، الذي آؿ 
 
 القسمة والنصيب * 

أو  ر؟.. فكػوني أرفػض شخصػا مػامخير أو مسير فػي ىػذا األمػ اإلنساف.. وىؿ ؟أمر الزواج ىؿ ىو خاضا لمقسمة والنصيب
   ..فيو؟ اختيار يوليس لد ،أو ىو رزؽ مقسـو ومكتوب باختياري،أ بمو، ىؿ ىو 

جػرت  إذامنطقيػم اػرعيم،  ػـ  أسػسيرػوف الػرفض وااختيػار علػى  أفا بػد مػف  .المريف(.بيف  أمرا جبر وا تفويض، ولرف )
 ،بعػػػدما تصػػػرؼ بالاػػػرؿ المنطقػػػي ،ء الػػػذي ا يوجػػػب ندامػػػم لصػػػاحبوفػػػذلؾ مػػػف القضػػػا ،بعػػػد ذلػػػؾ رمػػػا ياػػػاء ا تعػػػالى المػػور

   .وبالريفيم التي يريدىا ا تعالى ورسولو
القسػمم  إلػىتنسػب ذلػؾ  أفالباطلػم،  ػـ تتػأخر فػي لافلػم الػزواج، فػال ينبلػي علييػا  والعػراؼعلػى المػزاج  أمورىػاالتي تبني  وأما

ولطالمػػا  ..!الػػديف أوبمػػا ا يطػػابؽ العقػػؿ  ،اختػػارت مجراىػػا فػػي الحيػػاة إذ ،تصػػب الالومػػم علػػى نفسػػيا أفوالنصػػيب، بػػؿ علييػػا 
   لؾ في الندامم حيث ا ينف  ندـ!.ولعت بعد ذ

 
 رفضو؟ أىؿ * 

عمػػـ لمػػاذا ينتػػابني ىػػذا أ خسػػره.. ولكػػف الأ أف أريػػد نػػا الأ، و ةباختصػػار ىػػو شػػاب فيػػو جميػػا الصػػفات التػػي تتمناىػػا كػػؿ فتػػا
 أوافػؽىػؿ ، .. فمبػاذا تنصػحوني؟!حترمػوأو  أحبػوزلػت  شػمر بػ ني الأ أنػيفي  بوؿ الزواج منػو، مػا الشمور بالرفض والتردد 

 وال، محتػػـر وطيػػب إنسػػاففيػػو  ؛ف عذبػػو ،رفػػضأ أف أخػػاؼنػػي نأل أحبػػو؟.. وىػػؿ زواجػػي منػػو سػػيجممني ؟.. عمػػى الػػزواج منػػو
   ..!أعذبوو أجرحو أ أفيستحؽ مني 
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ف رانػػت الطريقػم التػي تمػػت ، لليػؿ اليػاـوجيػا للػػرفض، فػإف الػزوج الصػػالب ىػذه  لأر فػإني ا  ،بعػد مػا ذرػرت مػػف المواصػفات وا 
فلمػاذا  ،ىػؿتػـ التعػرؼ وحصػلت الموافقػم بػيف ال أفسػابقا مػف حيػث التواصػؿ، والحػديث اللرامػي، لػـ يرػف صػحيحا.. ولرػف بعػد 

 تفويت ىذا النصيب؟.. 
ىػذا  فػيفالحػؿ الجػام  .. يم منيػانلػـ يللػب الاػيطا إف ،حمانيم داوماترد على القلب ليست ر  يالخواطر والمااعر الت أف يواعلم

، وىػى واضػحم، ومػ  الاػؾ المػورطريقم التعامؿ مػ   فيالاريعم،  فيعلى ما ورد  المرالمورد واليره مف الموارد، ىو عرض 
   .العلـ فيالراسخيف  إلى فارجعي

 -وجػب رسػرا لػذلؾ الاػابأو  ،لػـ يرػف بوجػو إذا-الػرفض أفاصػم ما رنت عليو مف الماػاعر، وخ إلىرجعي ت عتقدأوعليو، فإني 
 لييم، ومنيا عدـ تقدير الزوج الصالب بعد ذلؾ. إلد ينعرس عليرـ سلبيا على ارؿ عقوبات 

 
 المزوؼ عف الزواج * 

نجاب الذرية الصالحة، خوفا مف عدـ التوفيؽ فػي زوجػة مؤمنػة بممنػى ا لكممػة، ينتابني شمور بوجوب المزوؼ عف الزواج وا 
 في ظؿ ظروؼ ىذا المصر المظمـ.. فيؿ ىذا الشمور صحيح؟..  األوالدوكذلؾ الخوؼ مف عدـ تربية 

نجػاب مػف ي قػؿ  أف.. فإذا راف الجمي  يفرر بيذا التفريػر، فػإف ازمتػو !ىذا العزوؼ ا مبرر لو ينصػرؼ الجميػ  عػف الػزواج، وا 
 ..!ا إابرلمم ا إلو  الرض

ومػػف  ػػـ التوعيػػم وااسػػتيعاب النظػػري لمبػػادئ  اختيػػار الموضػػ  الصػػالب للنطفػػم، فػػإف العػػرؽ دسػػاس.. أوا لالحػػؿ العملػػي ىػػو إف
البلػوغ،  إلػىمػف حػيف انعقػاد النطفػم  الواد آدابومف  ـ مراعاة  ، بارط مااررم الزوجيف في ىذه الدراسم..اإلنجابالتربيم لبؿ 

 (.الوادول  ) لسـ والسنف على الم ا دابولد ذررنا لسما مف ذلؾ في 
ولػد مألتيػا صػورة مػف صػور  إاوخاصػم فػي ىػذا الزمػاف الػذي مػا بقػي زاويػم منػو -وتبدأ المسؤوليم الربػرل بعػد تفػتب وعػي الولػد

فػػي بعػػض -لػػد يػػرجب ،ومػػ  عػػدـ ضػػماف التوفيػػؽ.. فػػي تلػػؾ المرحلػػم ولتحصػػين يبػػذا الايػػم جيودىمػػا أففعلػػى الوالػػديف  -الفسػػاد
 للتفرغ للريؼ.  لواد،اتقليؿ رـ  -الحاات

 
 والتمميؽ  * اإلبياـ

 أي ،عمى الشاب االنتظػار حتػى تكمػؿ دراسػتيا أفالت مؿ فيو: وىو  أرجوبشرط   نو تفاجإال أشاب فتاة وتقدـ لخطبتيا،  أحب
 يدنيمػرؼ ىػؿ ىنػاؾ توافػؽ بػ أفجاىػدا الشػاب و ػد حػاوؿ .. الخطوبة ستميؽ تفو يا فػي الدراسػة أفسنوات، حيث  أربابمد 

ىػذه.. فمػا الحػؿ  برببتيالفتاة  إخبارحتى مف حيث  األب،كميا مممقة مف جية  األمور، ولكف أـ ال مف حيث الفحص الطبي
   ..اال تراف بيا يوما ما؟ فيما الرببة 

بيػاـالمصارحم ىي خير مػف الرتمػاف  أفاعتقد  أنا  فػأرجبفػإذا رانػت ىنالػؾ خطوبػم وميػؿ لاللتػراف فػي ىػذا المجػاؿ، ، المػور وا 
اارتبػاط القلبػي  أفوا اػؾ  .، ومف  ـ العقػد الاػرعي، لػوال يرػوف ىنػاؾ ارتبػاط نفسػي مػف دوف وجػود حالػم اػرعيمالرسميالتقدـ 

 إلػىاانجػرار  أو ،الطػرفيف أذل أو ،الربػت النفسػي إمػامف دوف وجود حؽ ارعي في الحديث، مما يوجػب  ،الذي تفرزه الخطوبم
   الحراـ ا لدر ا تعالى.

 البػواببعػد ذلػؾ يفػتب لرػـ تعػالى بيػذه الحقػاوؽ، ولػو علػى لسػاف ىػذا العبػد الفقيػر، فلعػؿ ا  المػرحاوؿ برؿ جيػد توعيػم ولػي 
الػػرحمف،  أصػاب مػػف  إصػبعيفا تعػالى فػػي تليػيف القلػػب، فػإف للػوب العبػػاد بػيف  إلػىمػف االتجػػاء  وأر ػرالمللقػم بمنػو وررمػػو.. 

   .!أيضاومؤخر لمسيرتؾ الروحيم  ،ف التعليؽ مدمر لؾإ، فإ باتا وأنفيا  المورتحسـ  أفالميـ 
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   !الزواج مف فتاة جميمة * أريد
   ..تتمدى بداية المشرينات.. فيؿ مف مساعدة ومشورة؟ ، الأوروبية، جميمة، ةالزواج مف فتاة متدين أريد
 يوخاصػم فػ -جيػم إلػىمالػت نفسػو  يف الػذإليػا، فػ الماػورة ا ليمػم أفعتقػد أ يننإىػذا المجػاؿ، فػ فػيرنت لػد اتخػذت لػرارا  إذا

تاػػػبث بالجمػػػاؿ المتعلػػػؽ بظػػػاىر الجلػػػود  يالػػػذ ،ا يمرػػػنيـ زحزحػػػم م ػػػؿ ىػػػذا الفػػػرد ،حرػػػيـ ألػػػؼف إفػػػ -يمجػػػاؿ الحػػػب النسػػػاو
 ..  والبداف!

مػػم للسػػعادة خلطػػت صػػفم والعيػػم مقو لػػد  بأنػػؾاحظػػت  فػػإنني ،ىػػذا المجػػاؿ يرنػػت متػػرددا حقيقػػم، وتريػػد رضػػا مػػواؾ فػػ إذا وأمػػا
ىػؿ  أوروبيػمبػالد  إلػىف اانتسػاب إ.. فػالخرويػمفضػال عػف  ،تعد لواما للسعادة الدنيويػم يالت المورليست مف  بأخرلالزوجيم، 

للسػػلب  المػػر أفعتقػػد أ أننػػيوالحػػاؿ ؟!.. مقػػاـ ااختيػػار يرمػػرجب فػػ اإلنسػػافتم ػػؿ عنصػػرا مػػف عناصػػر الرمػػاؿ، حتػػى يػػذررىا 
تقػػارف  أف، ريػػؼ يمرػػف يوااعتقػػاد يبيوػػم معلومػػم الحػػاؿ مػػف حيػػث الفسػػاد الفرػػر  يمػػف تربػػت فػػ أف إذ!.. لإليجػػابلػػرب منػػو أ

محتفظػػم  ،سػػنوات بلواليػػا إلػػىمػػف الػػوادة  الولػػىيطػػرؽ سػػمعيا مػف اللحظػػم ، مسػػلمم، فتحػػت عينيػػا علػػى ذرػػر ا تعػػالى بػأخرل
تلػذت بصػور مختلفػم مػف النجاسػات  التػي والميػات  بػاءاالورا يػم مػف سلسػلم  التػأ يرات إلػى أضػؼ؟!.. وأنو تيػابعفتيا وولارىا 

 العينيم، ومنيا المسرر!.. 
علييػا، عنػدما تجعػؿ ذلػػؾ  مصػػاحب المنػ أنػتفػال بػد مػف وجػػود عنصػر ترػوف بػو  ،االتػراف بتلػػؾ الجنسػيات أردتنػؾ لػو أعتقػد أ

 يىػػو فػػ يالػػذ ،جمػػاؿ المظيػػر إامنيػػا  تأخػػذ نػػؾ لػػـأوالحػػاؿ .. سػػببا لسػػعادتيا الداومػػم أنػػت، فترػػوف باإلسػػالـتاػػرفيا  إلػػى مذريعػػ
   .ااعتياد والتررار المفقد لبيجم رؿ جديد! إلى أضؼ، الفوؿ إلىطريقو 

 
 

     
     

 اإل باؿ واإلدبار
 

 .ارول اإلدبار بعد اإللباؿ 
 .التراج  اإليماني 
 .اانقباض حيف اإللباؿ 
 .المد والجزر 
 ماذا أفعؿ في المدرسم؟ 
  الحاؿ والمقاـ؟ما ىو الفرؽ بيف 
 .حاات المد والجزر 
 .أصبحت ر يرة ااضطراب 
 ما الحؿ في ىذا التفريط؟ 
 .اإلحساس باليبوط الاديد 
 ريؼ أسترج  اإللباؿ؟ 
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   اإل باؿبمد  اإلدبارشكوى * 

 خاصػة فػي ىػذا  ةفػي بنػاء جيػؿ يتسػـ بالروحانيػ كـسػميو والتػي نراىػا تتجمػي فػي ىػذا المو ػا  ،نشودةنشكر لكـ جيودكـ الم
 ىذا الزماف. أىؿشباب ألكثر ىي اليـ الشابؿ  ةفيو الماد أصبحتوالذي  ،الو ت بالذات

 أىػـالى  ثػـ ذكػر اهلل تمػ إلػىفػي سػبيؿ السػير  اإلنسػاف )أىػـ الكتػب( التػي يحتاجيػا نرجو مف سماحتكـ التفضؿ بػذكر بمػض
سػبب  إفدري ىػؿ أوال .. فػي الطريػؽ يتقيقػر أفثػـ مػا يمبػث  ،ىػذه الرحمػة اإلنسػاف يبدأكثيرا ما  .. إذفي ذلؾ النجاح أسباب

 ..  ؟طوؿ الطريؽ أو ةذلؾ بمد المساف
ف الراحػؿ وا   ،يػايختػارؾ ب إرادةعػـز -مػا فػي دعػاء المبعػث فػي اػير رجػبر -ليػوإفضػؿ زاد الراحػؿ أف إفػ، نبارؾ لرػـ ىػذه اليمػم

نؾ ا تحتجب عف خلقؾ  ،لريب المسافم إليؾ  .دونؾ العماؿتحجبيـ  أف إاوا 
جػػػام  )للملرػػػى التبريػػػزل، ورتػػػاب  (لقػػػاء ا)للبحرانػػػي ورػػػذلؾ رتػػػاب  (ا تعػػػالى إلػػػىالطريػػػؽ )ف رتػػػاب إفػػػ ،بالنسػػػبم للرتػػػب أمػػػا

مػف الرتػب النافعػم فػي  -اػاء ا تعػالى إفوسيناػر لريبػا  ،والػذي فرالنػا مػف ترجمتػ-يللبيػار  (تػذررة المتقػيف)ورتػاب  (السعادات
 مجمؿ الرالـ في ىذا المجاؿ. الربعوف،ولد لخصنا في الوصايا  ىذا المجاؿ.

مجػػاؿ مػػف  أيرمػػا ىػػو المالحػػظ فػػي  ،عناصػػر السػػير أىػػـا تعػػالى، مػػف  إلػػىالرالبػػم فػػي التقػػرب والتحبػػب  إفل فػػألوؿولنرجػػ  
ف النفحػات المتقطعػم إواستذرار ا تعالى بتػرؾ المعصػيم، فػ ،وبعد ذلؾ المرالبم الداومم حب الباطؿ.مجاات الحياة، حتى في ال
 أراد إف يالػذ نو ىو الذي ينبت مف ياػاء نباتػا حسػنا، وىػوإف ،ا تعالى إلىومف بعد ذلؾ التضرع  ا تسمف وا تلني مف جوع.
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 إلػػىومػف الػػالـز االتفػػات  ا تعػالى دفعػػم واحػػدة. إلػػىف جػدوا فػػي السػػير ، رمػػا نالحػظ فػػي الػػذيإليػػوجذبػو باػػدة  إليػػوجػذب العبػػد 
ونحػف فػي ، وفقرػـ ا لنيػؿ مراضػيو الخػروج مػف مملرتػو. أرادنػو بالمرصػاد، وخاصػم لمػف إف ،في تحريؼ المسػيرة إبليسمساعي 

   .خدمترـ لرؿ استفسار
 
   اإليمانيالتراجا * 

اكتشػفت بمػد فتػرة  أنيا إالسوي وبير منحرؼ،  إنسافوىو  تمالى، ا في اهللو د تزوجت مف شخص أحبي ،لي صديقة مؤمنة
ممػا  ،بحيػث ال تجرحػو، طريقػة بػ يوىػي تريػد مسػاعدتو، ولكػف ال تممػـ  ..يتركيػا أويؤجميػا  فإماعدـ مداومتو عمى الصبلة 
 يوثر عمى المبل ة بينيما. 

مقدمم لرػؿ مفسػدة،  ،ف ترؾ الصالة أو التياوف بياإعف المنرر.. فرانت القضيم لضيم منرر، فال ينبلي التسامب في النيي  إذا
مػنعـ، فريػػؼ يػؤدي حػػؽ  لربػػردرجػػات الاػرر  للػؿتػػارؾ  ،التػػارؾ للصػالة .. إذبػػالحقوؽ الزوجيػم اإلخػالؿفػال يػػؤمف معػو حتػػى 
 مف ىو دوف ذلؾ؟.. 

ف إسػػببا ليدايػػم الرجػػاؿ.. فػػ الحيػػافي بعػػض ترػػوف المػػرأة فػػ أفومػػ  ذلػػؾ ينبلػػي اسػػتعماؿ الحرمػػم والموعظػػم الحسػػنم، وا ضػػير 
التراجػػ .. فلعػػؿ ىنػػاؾ ارترػػاب  أسػػبابا يعػػرؼ الػػذرورة والنو ػػم، ورػػذلؾ ينبلػػي البحػػث عػػف  ،الحػػؽ إلػػىوالقػػرب  الرواحعػػالـ 

 .  اإليمانيالخذاف والتقيقر في المستول  أسبابالير ذلؾ مف  أوالسوء،  أصدلاءمعاارة  أوللحراـ في البيف، 
 
   اإل باؿقباض حيف االن* 

 ػراءة الكتػب األخبل يػة والسػموكية بشػكؿ مكثػؼ،  فبػادرت إلػىعمى اهلل سبحانو وتمالى   وا  باؿ يفي ىذه الفترة لدي توجو  و 
. فوضمت خطة عممية بشكؿ تدريجي، حتى ال أننػي الحظػت فػي ىػذه الفتػرة،  إال .تحصػؿ لػي عمميػة انتكاسػة كمػا ىػو مممػـو

 ما مبلحظة أف: ،جممني سريا الغضب، وال أتحمؿ أحدا يطيؿ الكبلـ أو يصرخ أماميمما ي ،بانقباض في القمب
 ىذه الحالة تغيب وتمود. -
 حالة جديدة بالنسبة لي. -
 ممروؼ بالبرود وعدـ المصبية المفرطة. وأنا -

 فنرجو منكـ تفسير ىذه الحالة: أسبابيا  عبلجيا. 
ويسػتذوؽ حػالوة القػرب، يعػيش تعػالى، ا  إلػىالمجاؿ، فػإف العبػد عنػدما يتقػرب ىذه المارلم مف الماارؿ المعروفم في ىذا  إف

ف مػػف يتعػػرؼ علػػى فتػػاة جميلػػم، أاػػ -مػػ  فػػارؽ التاػػبيو-حالػػم مػػف الصػػدود مػػف الخلػػؽ، فتػػراه ضػػيؽ الصػػدر، رػػدر المػػزاج، اػػأنو
 ..  !فينسى والديو

ا سػلب وأ، أواؾ يرػتـ ذلػ أفاػيوا مػف عػوالـ القػرب، عليػو  لفػإف السػالؾ إذا رأ ،وعليو ف ا يرػوف سػببا لظلػـ المخلػوليف  انيػا، وا 
 ..  !وللم الواصليف ،وىذا ىو السبب في ر رة السالريف.. منو رؿ ىذا العطاء

عنػد ا  وأرػرميـ ،ف الخلؽ عيػاؿ ا تعػالىإالذيف جمعوا بيف حؽ الخلؽ والخالؽ، ف ،ينبلي التأسي بأومم اليدل في ىذا المجاؿ
الحقػم، عمػال بقػانوف سػرياف الحػب فػي  المػورالسالؾ البصير يزداد حبا لما حولػو مػف  أفبعيالو.. ومف المعروؼ  ألطفيـتعالى 

، فػالممرف بذاتػو مػذرر بالواجػب، إليػوىػذا الوجػود، نصػيبا مػف ا تعػالى مػف جيػم اانتسػاب  فػيلرػؿ موجػود  أف إذالموجودات، 
علػػى عبػػد، تليػػػرت نظرتػػو للوجػػود، فلػػػـ يعػػد يعػػيش حالػػػم التبػػـر مػػػف تعػػػالى  تػػذرير رػػؿ معلػػػوؿ بعلتػػو.. وىػػذا بػػػاب لػػو فتحػػو ا

 المخلوؽ، رلما ااتدت عاللتو بالخالؽ. 
 وذوي الحقوؽ.  الرحاـالتربر م  الخلؽ، خصوصا  أوللجفاء  أمنا إلىلو تحولت  ،ىذه الحاات الطيبم في معرض الزواؿ إف
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 المد والجزر * 

تجػدني أحيانػا مػالى، و تبكػي مػف خشػية اهلل أمػف صػبلتي وصػومي و  أحيانا أكثػرتجدني فوجزر، في مد تمالى عبل تي ما اهلل 
   ..كره الحياة، فما النصيحة؟!أ ، أصبحت.. واهللأصميياحتى صبلتي الواجبة ال 
ف ىػذا إفػ. !.حد تػرؾ الصػالة الواجبػم إلىتروف ادة التذبذب  أفحياة العباد، ولرف مف المخيؼ حقا  فيحاات التذبذب معيودة 

 .م!.عليو النعـ ظاىرة وباطن أسب  الذي ،مالؾ الوجود أماـف يبخؿ العبد برريعات ارر بأمف درجات الخذاف العاليم، وذلؾ 
 إلػىضػعؼ ااعتقػاد والررػوف  إمػامناػؤهل  ،البػاطف فػي، مػف جيػم وجػود حالػم اضػطراب المػر فػي أساسػيا ىنػاؾ خلػال أفعتقد أ

ما الحاات العاطفيم العارضم.. مػانفسػو بعػدىا..  إلػىالعبػد  أمػر، بحيػث يورػؿ ا تعػالى اإللبػاؿمف جيم عدـ تقػدير نعمػم  وا   وا 
 فػيا تعػالى، ومػف الواضػب دور الاػيطاف  إلػىعند القياـ بما يقربػو  اإلرادةتظلـ جنبات القلب، فتسلبو  التي المعاصي ممف جي

   .ا تستحقو! وأنت ،وىبؾ م ؿ ذلؾ للذيتروف وفيا  أف اإللباؿ،ساعات  فيىذا المجاؿ.. عاىد ا تعالى 
 
 ماذا افمؿ في المدرسة؟ * 
ولكػػف  -كصػػبلة الميػػؿ-مػػا زلػػت طالبػػا فػػي المدرسػػة، وبصػػراحة أحػػافظ عمػػى أداء واجبػػاتي الشػػرعية وبمػػض المسػػتحبات أنػػا

كثيػػر ممػػا ىػػي عميػػو أيػػاـ تكػػوف ىمتػػي الروحيػػة أعمػػى ب -المطمػػة -مشػػكمتي أننػػي فػػي الفتػػرة التػػي ال أكػػوف فييػػا بالمدرسػػة
السبب في ذلؾ ىو ت ثري بما يفممو الشباب مف أمور، وكذا سوء أخبلؽ األساتذة، واألجػواء الشػيطانية  أفالمدرسة.. وأعتقد 

 ؟!.. االيجابيةلكي أحافظ عمى حالتي  ،فما عساي أفممو تصاحب المدرسة.. -ولؤلسؼ-األخرى التي
، يػؤ ر تعػالى وبمػا فيػو مػف الاػباب اللافػؿ عػف ذرػر ا ،رسػم، بمػا فييػا مػف اانحرافػاتالمد أجػواءطبيعػي جػدا، فػإف  المرىذا 

ف المدرسػػم تجمػػ  بػػؿ فػػي مػػا يعػػد مػػف مقػػدمات الحػػراـ، ل ،ىػػو الػػدخوؿ فػػي الللػػو ،إذ أف الجػػو اللالػػب علػػييـ.. فػػي حررػػم القلػػب
الماػرفيف علػى المػدارس ليسػوا  أف.. ومػف المعلػـو المراىقيف الذيف ىـ في سف ما لبؿ ومػا بعػد البلػوغ، وىػو سػف فػوراف الاػيوات

 .أيدييـالالبا خارج  الموربالمستول المطلوب تربويا ودينيا، مما يجعؿ زماـ 
الصػػػيؼ  أيػػػاـواالتػػػنـ  السػػػبوع،الجمعػػػم ولياليػػػا للتعػػػويض عػػػف الفلػػػم  أيػػػاـاالتػػػنـ الليػػػؿ للتعػػػويض عػػػف صػػػخب النيػػػار، واالتػػػنـ 

 لعمؿ الرتيب الخالي مف الذرر واالتفات للمبدأ والمعاد. السنم با أ ناءللتعويض عف اانالاؿ 
 
 ما ىو الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ؟ * 
 مرحمة منيما؟..  فيىو الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ  وكيؼ أعرؼ أني  ما

ال ػاني  إلػىيػؤوؿ  ؛عليػو، وعػدـ العمػؿ بمػا ينالضػو واإلصػرار الوؿوالمداومم علػى  .بالملرم ال ابتم أابوالحاؿ ما يزوؿ، والمقاـ 
نو رااػؼ عػف لػرب  ابػت مػف أ إذ.. !ذو حظ عظيـ إايأخذ ولتا طويال، فإف ال اني ا يعطاه  أفف راف مف الممرف ا  و  ،تدريجيا

اللفػػػالت مػػػف ىػػػذه المنزلػػػم  أىػػػؿ وأيػػػفبالمعيػػػم المسػػػتمرة..  واإلحسػػػاس ،بالمرالبػػػم الداومػػػم إاوالػػػذي ا يتحصػػػؿ  ،الحػػػؽ المتعػػػاؿ
 ..!الربرل؟
فػػإف .. رمػػا يتفػؽ فػػي الماػاىد المباررػػم ،لباليػم المتقطعػػما يلػش بالحػػاات اإل أف -مرحلػػم المقػػاـ إلػىيصػػؿ  أفلبػؿ -العبػػدعلػى 

ىػو ضػيافم مػف ذلػؾ  إنما ،ذلؾ المايد يرؿ ما يحصؿ عليو ف أفوالحاؿ  ،ينو لط  مرحلم التذبذب السلورأالبعض يظف بذلؾ 
 ،رصػد مػف يعطػوا الجػواوز العظمػى يبانتياء حاؿ الضػيافم.. والاػيطاف خبيػر فػ ييالضيافم تنت أفومف المعلـو  ،المعصـو )ع(

   .الخلقم! أوؿ يلما حـر منو ف ،انتقاما أصحابيالمصادرتيا واانتقاـ مف 
 



 27 

 حاالت المد والجزر * 
و ػوؼ بػيف يديػو؟.. فمؿ في حاالت المد والجزر في االرتباط برب المالميف، وحضور القمب في الصبلة، والػدعاء حػيف الأماذا 
ظروفػي ال تسػمح و .. ؟فػي و ػت الصػبلة أحيانػابقي عمى ىذه النورانية والصفاء الروحي التي تحصػؿ ممػي أف أستطيا أكيؼ 

 ؟.. تمالى اهلل إلىفيؿ ذلؾ يمنمني مف مواصمة طريقي في التقرب  ،صبلة الميؿ ب داءلي داهما 
وياػتري مػف حػاات  إاا تعػالى  إلىتعالى، فال تراد تجد مبتدوا في توجيو ا  إلىالماارؿ للساوريف  أـف ىذه المارلم ىي إ

تحصػػؿ  أف إلػػىىػػذه الماػػرلم سػػوؼ تبقػػى تصػػارع معيػػا  إف لالمػػد والجػػزر فػػي صػػالتو واليرىػػا.. وصػػفوة القػػوؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ
 .اإللييومااىدة الجماؿ  ،مرحلم اللقاء إلىوذلؾ بالوصوؿ  ،لديرـ حالم ااستقرار

رػػاف  إذا اإلدبػارو  ..عقوبػم مػف ا تعػالى، تتم ػؿ فػي عػدـ القيػاـ بمػا يوجػب الجػزر ،فػي ىػذا المجػاؿ الوليػم، فػإف الحلػوؿ وعليػو
 عندما يعيش مرارة البعد عنو.  ،الرماؿ إلىوصوؿ العبد  لجؿ، فإنو ا يالـز التقصير، إذ لعؿ ذلؾ مقصود تعالىمف فعؿ ا 

ف لػػـ يقصػػده العبػػد  ،ي رػػاف ديػػدف النبػػي )ص( فػػي رػػؿ تقلباتػػو، فػػإف ااسػػتلفار يمحػػو الػػذنوببااسػػتلفار الػػداوـ الػػذ وأنصػػحرـ وا 
   .لذنب معيف، فيو رااستحماـ الذي يذىب الدرف، ولو لـ يرف صاحبو لاصدا ذلؾ

 
 كثير االضطراب! * أصبحت

 )إرشػػادكػػاف   رأتػػواب تقريبػػا كتػػ وآخػػر األرواح،، وبيرىػػا مػػف الكتػػب التػػي تتحػػدث عػػف عػػالـ األخػػبلؽكثيػػرا مػػف كتػػب   ػػرأت
 األعمػػاؿوداومػػت عمػػى بمػػض  ،فمػػبل أخبل ػػياسػػتقامت  لكػػف مػػا ىػػذا الخػػوؼ .. الخػػوؼ ةمػػف كثػػر  أمػػاتني  الػػذي (القمػػوب
 والخػوؼ مػف عقػاب المػولى تمػالى  ةالوحػدىػو شمر بو أما  أكثروكنت  مف نفسي  ةوكبير ة كؿ صغير  أرا بوكنت ة، المستحب

.. لكػف عػدـ ةو د خمؽ ذلؾ لي المشػاكؿ فػي الممػد ،كثيرا أجوعامتناعي عف الطماـ حتى  :مثبل ه  راأوحاولت تطبيؽ ما كنت 
 التصرؼ.. و  المساف و  النفس  ةمرا بو كاف سببا في انقطاعي عف المستحبات،  ،التدرج في ىذه المساهؿ

  اإلضػراب ةفحػالتي كثيػر  وجسػديا  تضػغط عمػي نفسػياو تػؤثر  أسػرتي ةحالػو  ،والمسػتحبات  ةفتقد لممطالمف : اآلفحالتي  وأما
 أرجػوكمػا  البيت )ع(  آؿويحشركـ ما  ،يبمغكـ مناكـ أفسالو أو  كبر تمالى ألكف اهلل .. ة  ومشاكمي كثير ةمزاجي أصبحتكما 

 .  مس لتييصبركـ ويوفقكـ لحؿ  أفمنو تمالى 
علػت مػدخال للاػيطاف علػى نفسػؾ، ىػذا ىػو السػر واليػره، ج اإليمػافىذه الحالم مػف الذبذبػم والتػأرجب بػيف طريػؽ  أفالذي أتولعو 

ل عزمػػم راسػػخم، والػػى وضػػوح إلػػىيحتػػاج تعػػالى ا  إلػػىالسػػير  أف المػػرفػػي ىػػذا التجػػاذب الػػذي تعياػػونو باػػرؿ مرىػػؽ.. ووالػػ  
تػػي ال ،حالػػم العجػػب مػػف المراسػػب المرحليػػم اإلنسػػافا تنتػػاب  أف فػػيالخطػػم، والػػى معرفػػم بموانػػ  الطريػػؽ.. وا بػػد مػػف الحػػذر 

باػرؿ طبيعػي، فإنػو ا تمرنػو المرالبػم المسػتوعبم لرػؿ  اإلليػيالذي ا يعيش ىػاجس اللقػاء  أف ي.. واعلموأخرلتعطى بيف فترة 
 حرراتو وسرناتو. 

لػى مسػتول إ يواليػرىـ.. وا تتنزلػ البػويفمفصػولم عػف حيػاة  ،عليرـ التعالي عف الجػو العػاولي، فػإف حيػاترـ فػي البػرزخ والقيامػم
المسػتول اليػابط، فػإف عامػم النػاس ا يعياػوف الجديػم فػي الحيػاة، ويعياػوف  إلىراف مستواىـ ذاؾ ىو الذي يجررـ  إذا ا خريف

 .أبدا إليياااىتمامات التي ا تستحؽ االتفات 
تػراؼ بمػا ااع إفبدا.. أ المافااطئ  إلىصممي تصميما ا رجعو فيو للخروج عف ىذه الحالم التي ترىقرـ ر يرا، وا توصلرـ 

 لتخليص النفس مف الاواوب العالقم، وا تعالى معرـ ما دمتـ م  ا تعالى.  أولىخطوة  ،نتـ فيوأ
 
 ىذا التفريط؟  فيما الحؿ * 
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ووصػولي ، األحػواؿف ىنػاؾ مرا بػا لػي فػي كػؿ أ، و األحػواؿحيث التحكـ في نفسػي فػي كػؿ  ،في بداية سموكي في طريؽ الحؽ
رجمػت  أنػيتػدىورت ىػذه الحالػة، لدرجػة  لؤلسػؼوىي الحبلوة الروحية التػي ذ تيػا.. لكػف ، ا انتظرتياالمرحمة التي طالم إلى
وكيػؼ  ر ىػذه الحالػة؟..يىػو عػدـ تقػدير ىػذه النممػة مػف  بمنػا.. مػا تفسػ ،السبب في ذلؾ أفمت كد  .. وأنا!نقطة البداية إلى

 ..  تمالى؟ عمى اهلل اإل باؿإذا رز نا حبلوة  ،التفريط بياأستطيا أف أرفا مف مجيودي في الحفاظ عمى ىذه النممة، وعدـ 
سػماء المعرفػم،  فػيالعليػا  الجػواء إلػىف اارتفػاع والتحليػؽ إ، فػإليػوطريػؽ السػاوريف  فػيالمارلم الربرل  ىيما تاتروف منو  إف

جنػػم  إلػػى، والماػػتاليف ىػػذا المجػػاؿ فػػيوخاصػػم للمجاىػػديف  ،ميسػػور للر يػػريف -علػػى صػػعوبتو-أمػػرليػػو  ،مػػف القػػرب واإلحسػػاس
 .  ا خرةالدنيا لبؿ  في اإلليياللقاء 
 أو الاػػواؽ إ ػػارةمػػف  ،جلسػػم اػػعوريم إلػػىحليػػؽ يحتػػاج تال ففػػإ.. !حفػػظ ىػػذه المراسػػب الربػػرل فػػي ىػػيالماػػرلم الربػػرل لرػػف 

فو ، الحػػزاف  يالمحبػػوب، يسػػتدعلػػو بمجالسػػم  أذفلمػػف  أدبسػػوء  أيو مرالبػػم متصػػلم للػػنفس،  إلػػىىػػذه الحػػاات يحتػػاج  إبقػػاء ا 
نػو سػيعيش حالػم التخػبط وفقػداف التػوازف، حيػث إف ،،  ػـ طػرد مػف ذلػؾياللقػاء الربػوب بػأنسسػعد  يالػذ أف.. ومف الواضب !الطرد

المطػرودوف بعػد الوصػؿ،  إاا يعلػـ مراراتيػا  يا تعػالى مػف ىػذه العالبػم التػ أعاذنا !..جحيـ اليجراف إلىخرج مف جنم القرب 
   .ىذا الطريؽ! يحايا فالض أر روىـ 

 
 باليبوط الشديد  * اإلحساس

فكنػت أ ضػي  ،وكنػت أداـو عمييػا، وخصوصػا حينمػا كنػت فػي برفػة لوحػدي ،إنني منػذ كنػت صػغيرا، كنػت أحػب صػبلة الميػؿ
  ف اهللفكثيرا ما تفػوتني الصػبلة الواجبػة، وفػي بمػض األو ػات أ ضػييا، وأحػس بػ اآلفأما .. الميؿ في المبادة والتيجد والبكاء

كما ىو مذكور في دعاء أبي حمزة الثمػالي.. مػاذا أفمػؿ كػي يمػود جػانبي الروحػي المفقػود،  ،ال يحب أف يسما صوتي تمالى
 .  .فإنني أحس بيبوط شديد مف ىذا الجانب؟!

ااناػداد نحػو سػنيف المراىقػم ىػو  يف المتعػارؼ فػسػف مبرػرة، ل يفػ اإللبػاؿيمنب م ػؿ ىػذا  أفمف نعـ ا تعالى على العبد  إف
ىػذه الفتػرة الحرجػم مػف  يا ينرػره رػؿ مػف مػر فػ أمػرمف لبيؿ ااستمتاع بالاػيوات اللريزيػم، وىػذا  ،يناسب المراىقم يالعالـ الذ

سػواء مػفل  ،ا نعلميػا يالليبيػم التػ السػبابمر طارئ، ولعػؿ ىنالػؾ بعػض أنو إف يفرر العبد في م ؿ ما ذررت فأ وأما ..الحياة
ومػا اػابو ذلػؾ  ،البيوػم ااجتماعيػم تػأ ير أوعنػو الػرب،  يلياـ الفرد نفسو بعمؿ صالب رضػ أودعوات الوالديف،  وأجيم الطينم، 

 ا نعلـ ضابطا دليقا ليا.  يالت المورمف 
سػم ف سياإالمفقػودة، فػ الجػواءفما دمتـ لد راحتـ ليذه المنزلم، فػال بػد مػف الحفػاظ علػى موجباتيػا، ومنيػا محاولػم ترلػؼ  ،وعليو

متابعػػم تلػػؾ  يعلػػى تػػذويؽ العبػػد حػػالوة القػػرب منػػو،  ػػـ سػػلبيا منػػو ليػػرل مػػدل سػػعيو فػػ الحيػػافبعػػض  يالػػرب العػػالميف لاومػػم فػػ
ىػذا  أفىػذا الحقػؿ، فػيظف العبػد  يلػو للػدخوؿ فػ إالػراءوذلػؾ  ،فما يعطاه العبد يروف مف لبيؿ الطعـ ا الطعػاـ.. اللذاوذ المعنويم

العػدو اللػدود  أف، لفػتب اػييم العبػد علػى عػالـ جديػد!.. ومػف المعلػـو إالػراء إا الوؿلـ يرػف مػف  مرال أفرزلو ال ابت، والحاؿ 
   .ربيرة موبقم! إلى المريحوؿ  ،ف اجتماع الصلاورإلرؿ ىذه التوفيقات، ىو القياـ بما يسخط المولى بارؿ متررر، ف

 
   !؟اإل باؿسترجا أكيؼ * 

، اآلخػرةطمػب أ رب الناس لػي، سػاعتيا كرىػت الػدنيا ومػا فييػا، وصػرت أانصدمت مف ، و ةعاهمي ةمشكم إلىتمرضت  بؿ عاـ 
 ة،عمػى المبػاد واإل بػاؿالحقيقػي،  اإليمػافبحػبلوة  وأحسسػتاهلل تمػالى، ودعوتػو ليػؿ نيػار لينصػرني،  إلػىتقربػت  إثرىػاوعمى 

 ،داهمػا ضػدي األمػور أف سسػتأح ألنػي، ةلحظػ أيػةوندمت عمى السنوات التي مضت مف عمػري، وىيػ ت نفسػي لممػوت فػي 
 أننػيلسػبب؟!.. مػا ا دري مػاأزالػت مػف  مبػي، وال  ،ىػذه اإل بػاؿ ةحالػ أف اآلفيحزننػي  فػي وجيػي.. ومػا ةمغمقػ األبوابوكؿ 
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مػا ممانػاتي  ،لػى اهلل تمػالىإجػدا فػي التقػرب  ةننػي كنػت سػميد، أل ةلى جزء بسيط مف تمػؾ الحالػإولو  ،ليياإرجا أف أ أحاوؿ
 .  !.يجب عمي فممو ما إلى إرشاديرجو مف سماحتكـ  ت بيا.. فر التي مر  ةيلمظروؼ القاس

الرريمػػم مػػف التفريػػؽ داومػػا بػػيف الحررػػات القلبيػػم الترامليػػم الناتجػػم مػػف حررػػم عقليػػم مدروسػػم و ابتػػم، وبػػيف الحررػػات  أختػػيا بػػد 
ف آيػػذررىا القػػر  يى يعػػيش الحالػػم الفلريػػم التػػالمبتلػػ أفالحيػػاة.. فمػػف المعػػروؼ  يت يرىػػا الماػػارؿ وااحباطػػات فػػ يالعاطفيػػم التػػ

 إلػػى اإليمػػافالبػػر، حيػث يتحػػوؿ  إلػػىعنػػد النجػاة  تبػػدأديػػنيـ، ولرػػف الماػرلم  يمخلصػػوف فػ بػػأنيـ أصػحابيايصػػؼ  والتػػيالرػريـ، 
 .أخرل أحياف يلى رفراف فا  و  الحيافبعض  يالرفر ف

يرػوف تعلػؽ العبػد بربػو  أف، بمعنػى اإليػديولوجي يرصػيده البػاطنلػو  إيمػاف إلػىعند المصاوب  ياانفعال اإللباؿا بد مف تحويؿ 
 ينجعػؿ التعلػؽ بػو مقدمػم لمعاملػم تجاريػم مػ  المػولى، فنعطػ أفللعبػادة، ا  والىليػممف جيم ما لو مف جيات الجػالؿ والرمػاؿ 

 ..الماديم! أويعطينا ايوا مف اليبات الروحيم  أف أمؿعلى  ،لو ايوا مف الحب والتوجو
ولػو لػـ ترػف معيػا بعػض الماػاعر الوجدانيػم المتم لػم علػى اػرؿ برػاء -مػف التفػرؽ بػيف حالػم ااستحضػار والمعيػم ال ابتػم وا بػد
نفسػو  ينفسػو، بػؿ لػد يجػد فػ يالتوحيديػم فػ يمػف المعػان اػيوالينطفئ العبد بعدىا، فػال يجػد  يوبيف حالم الللياف الوجدان -وحنيف

   .!الحيافبعض  يالحراـ ف إلىما يدعوه 
 
 
     

 ت خر الزواج
 
 

 .الرالبم في الزواج 
 .عدـ التوفيؽ للزواج 
 ىؿ ىناؾ أ ر لرسر الخواطر؟ 
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 الرببة في الزواج * 

أف أتػزوج، محتجػا بمػدـ تػوفر المػاؿ والسػكف.. عممػا أف النػاس مػف حػولي ال يسػاعدونني  أريد الزواج ولكف والدي ال يريػدني
 .  تمالى! في المحرمات والمياذ باهلل أ اخاؼ أف أعمى الصمود أماـ الشيوات الجارفة، وأنا 

-لػو ولعػتـ فػي الحػراـسػيتحمؿ المسػؤوليم  بأنػوتخويفػو  أخرلالحؿ ىو استعطاؼ الوالد ببياف الحاجم الاديدة للزواج، ومف جيم 
)ع( فػػي  المػروالدينيػم.. وعليػؾ بصػالة صػاحب  البويػموالمباللػم فػي بيػاف ىػذه الخطػورة لتتحػرؾ عاطفتػو  -ا سػمب ا تعػالى

يَّاَؾ َنْسَتِعيُف﴾ لوىى ررعتاف تررر عند لراءة الفاتحم ،جوؼ الليؿ فقػدنا  أفد ، بعػلألمػمموم مػرة، فيػو بم ابػم الوالػد  ﴿ِإيَّاَؾ َنْعُبُد َواِ 
 نار الايوات في وجودؾ.  تتأججلوال  اإل ارة،وىو المصطفى )ص(.. وعليؾ باابتعاد عف رؿ موجبات  الربر الب

الحيػػاة الزوجيػػم مػػف جيػػم النفقػػم  إلدارةمػػ  عػػدـ وجػػود القػػدرة الرافيػػم  الػػزواج أفتسػػتوعب حقيقػػم  أفعليػػؾ  ،ولرػػف مػػ  ىػػذا رلػػو
 بالتجربم.  رأينارما  -ا لدر ا تعالى -بعض الحاات مصيره الفاؿ في، والمسرف والير ذلؾ

 
 عدـ التوفيؽ لمزواج * 
الغػرب،  يفػ يتمػيش ممػ يالتػ أختػي ةلحالػ اتفسػير  أريػدولكػف  ،بالمقسـو مػف اهلل تمػالى وأؤمف تمالى،باهلل  ةمؤمن إنسانة أنا

 ..  !رجاء؟ما الحؿ  ..مشاريا الزواج يومنيا فشميا ف ،عانت كثيرا يالت ةىذه الفتا
فمػف ذلػؾ عػدـ ااعتنػاء بليػر اليقػيف، ، ىذا المجاؿ واليػرهل ىػو المػزج بػيف مجموعػم مػف الحقػاوؽ يالاريعم ف يالسياسم العامم ف

ا، عليػو اإلنسػافيعػوؿ  أفعػف الحػؽ اػيوا، فلػيس رػؿ احتمػاؿ ممػا يصػب  ييلنػ أفا يمرػف  يوالػذ ف المحػتمالت المزعجػم إفػ وا 
الحيػاة، فيػؿ يعنػى  فػير يػر مػف ااحتمػاات  يالعمػر، ومػف الممرػف عػدـ وجػود مػا ينفػ آخػر إلى نتييتالحياة ر يرة، ولد ا  في

 ..  !؟آخرحفرة احتماؿ  فيمف ىوة احتماؿ ليق   اإلنسافيخرج  أفذلؾ 
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عاليػم، وعػدـ  وبػأخالؽف الظيػور بمظيػر حسػف، إ، فػالمػادي السػعيعػالـ  فػيوسػعو  فػيالمؤمف يعمػؿ مػا  أفومف ىذه الحقاوؽ 
مػػا اػػابو ذلػػؾ، رػػؿ ذلػػؾ مػػف موجبػػات  أواارتوػػاب  أو يالتعػػال محالػػ أوا مبػػرر لػػو، ي مػػف الػػداؿ الػػذي انطبػػاع سػػلب أي إعطػػاء

 أفوالحػاؿ  المػور، فيبنيػاف عليػو ر يػرا مػف الوؿرالىمػا حساسػاف جػدا مػف اللقػاء  والمرأةف الرجؿ ، لا خرتقريب فؤاد الطرؼ 
 آخر.  أمراالوال  لد يروف 

نػو أ إلػى أضػؼا تعػالى،  يف للوب العباد بيف يػدإف -ساعم اللقاء فيوخاصم -ا تعالى إلى المرال الث ىو تفويض  روالم
 .للوب المؤمنيف ييجعؿ الود ف يىو الذ

مػف صػور الػدف  ليػا،  مالاػريع يمػا جػاء فػ إلػىالليبيم المزعجمل االتجػاء  المورالخطر مف بعض  إحساسومف المناسب عند 
لسػػػـ  يجعلناىػػػا علػػػى المولػػػ  فػػػ يوالسػػػنف، التػػػ ا دابالررسػػػي، والمعػػػوذات الصػػػباحيم واليرىػػػا مػػػف  آيػػػممتم لػػػم بػػػالمعوذتيف، و وال

 والسنف.  ا داب
 
 ثر لكسر الخاطر؟ أىؿ ىناؾ * 
ظمػـ خاصة وأنػي لػـ أكػف أريػد أف أ ،بيا وانشغاليبسبب الدراسة  ،قدـ لي ما يقرب الخمسة عشر شابا، لكنني كنت أرفضيـت

 ،ولكف بمد رفض كػؿ شػخص ..الشخص الذي س رتبط بو وأظمـ نفسي بالتسرع والقبوؿ في مثؿ ىذا الو ت المزحـو بالدراسة
مػف تتمنػاه  ي ػد تقػدـ لػ اآلفنػو أوخاصػة  ي،فيؿ ىذا الكسر سيؤثر عمى حيػات.. خاطر ألجؿ كؿ واحد منيـ انكساريصيبني 

 ؟..كؿ فتاة حقيقة
التصػرؼ بمػا يطػابؽ  يف الفتاة حػرة فػ، لي ر سلبأفليس لو  يراف بموجب عقالو إذاالرفض  أف لجاؿىذا الم يالرالـ الجام  ف
خيػر وسػيلم  أفعتقػد أنو ا مان  مف الجم  بينيمػا، بػؿ إالدراسم لـ يرف عذرا ارعيا، ف مذريع أفعتقد أف رنت ا  و .. العقؿ والارع

 المانػػػممتم ػػػؿ بػػػزوج صػػػالب، جػػػام  بػػػيف  يحصػػػف اػػػرع إلػػػىررػػػوف ىػػػو ال ،المختلطػػػم الجػػػواء يفػػػ اليػػػاـلحصػػػانم الفتػػػاة ىػػػذه 
 التصرؼ. يوالعقالنيم ف
ف ا تعػالى لػد إف ا يرػوف الػرفض مػف طػرفرـ، فػأ فأرجونو ما داـ لد جاء الفرد المناسب لرـ، أ لفلوؿ لرـ ا أ أفولرف الميـ 

لمػػف رفػػر  ،الخػػارج ر يػػرا يوىػػذا مػػا ولػػ  فػػ.. السػػعيدةبالحرمػػاف مػػف الحيػػاة الزوجيػػم  ي،تتمنػػ  بػػال وجػػو اػػرع ييعالػػب الفتػػاة التػػ
 .أيضاالمقابؿ مف موجبات الحرماف  يف الرفراف فإف ،الارر مف موجبات الزيادة أف، فرما اإللييمبالنعمم 
صػػالحم  مػرة الزوجيػػم ال أف إذ، ا بػػديفبػػد أ إلػىالحيػػاة  يالدلػػم والتريػػث بمػف سػػيروف اػريرا فػػ أبػدا يللنػػاه ا ينػػاف يىػػذا الػذولرػف 
رمػا يفيػـ مػف لولػو تعػالىل ﴿َوالَّػِذيَف آَمُنػوا  ،الجنػم يعلى لـ امؿ العاولم المؤمنم حتى ف اإللييف البناء إ، فأيضاالجنم  إلىتمتد 

ػف َاػْيٍء﴾.. ػْف َعَمِلِيػـ مِّ ـْ َوَمػا َأَلْتَنػاُىـ مِّ يَّػَتُي ـْ ُذرِّ يَُّتُيـ ِبِإيَماٍف َأْلَحْقَنا ِبِيػ ـْ ُذرِّ ا تعػالى يرفػ   أفبعػض الروايػات  يولػد ورد فػ َواتََّبَعْتُي
 إلػىوالذريػم  الىػؿالجنػم مػ   يتتصور حػالوة العػيش فػ أفلؿ منو درجم، ولؾ أف رانوا ىـ ا  درجم المؤمف و  إلىالجنم  يالذريم ف

 .ا بديف!بد أ
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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 
 مأحس أني ضاوع! 
 .الخطوات العمليم للمرالبم 
 .المقتحـ في الابيات 
 .حياة الرفاىيم 
 ما حقيقم ىذه العوالـ؟ 
 .مااىدة التلفاز 
 .النـو بيف الطلوعيف 
 .عالج النانيم 
 .عالج العجب 
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 .العجب مف الفوز 
 .  ر رة النـو
 اانحراؼ في الجامعم. 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 الدنيا  إدبارعبلج * 
الػدنيا فػي  أصػبحتالػذي  ،الميمػـو لئلنسػاففمػا نصػيحتكـ .. اليمػـو والغمػـو اإلنسػافعمػى  يتمم فإنيا أدبرت، إذاالدنيا  إف

 وجيو كالميؿ المظمـ؟.. 
نمػاالدنيا ليس سببا حقيقيا لليػـ واللػـ،  إدبار أفعتقد أ ىػو الػذي يسػبب اليػـ.. والمػؤمف فػي راحػم مػف ذلػؾ  إدبارىػاالتفاعػؿ مػ   وا 

ذا، بااسػػتعانم بػػا تعػػالى إلزالتػػوجاىػػدا  نػػو يسػػعىإرػػاف بفعلػػو ف إذا -يالمعنػػو  أو يبمعنػػى الػػبالء المػػاد-الػػدنياإدبػػار ف رلػػو، ل  وا 
 بأضػػعاؼلمػػا سػػيعوض عنػػو  ،بػػؿ لػػد يفػػرح فػػي لػػرارة نفسػػو ،ا ييػػتـ أيضػػانػػو إالػػدنيا بقضػػاء مػػف ا تعػػالى ولػػدره، ف إدبػػاررػػاف 

 .(زيد في بالوو إيمانورلما زيد في  ،الميزاف يالمؤمف ررفتأفل )مف ي ما رو  إلى أضؼ، ا خرةمضاعفم في 
ـْ َيْحَزُنػوَف﴾.. فالػذي ا خػوؼ لػو مػف المسػتقبؿ ا يمنا جاءت ومف ى ـْ َوَا ُىػ وا حػزف  ،لتقوؿل ﴿َأا ِإفَّ َأْوِلَياء اللَِّو َا َخْوٌؼ َعَلْيِي

ا نسػػم  فػػي حيػػاة  أننػػاالظػػروؼ.. وىػػذا ىػػو السػػر فػػي  أحلػػؾيعػػيش فػػي لمػػم السػػعادة النفسػػيم ولػػو رػػاف فػػي  ؛عليػػو مػػف الماضػػي
 اليره.  أواارتواب  أو، ما يسمى بحالم اانييار إيمانوفي  المؤمف الصادؽ

 
 آفة التدخيف * 

أال وىػػي التػػدخيف، ونسػػتغرب  ،تػػدما  موبنػػا حسػػرة عمػػى مثػػؿ ىػػذه المػػادة -ولؤلسػػؼ-تنتشػػر بػػيف شػػبابنا المػػؤمف آفػػة سػػيهة
لمسػتوى الفقيػي أو المسػتوى سػواء عمػى ا ،صدور ىذا الفمؿ مف مثؿ ىؤالء الشباب.. ولـ نػ ؿ جيػدا فػي تقػديـ النصػح ليػـ

األخبل ي، في حيف يتذرع البمض بمدـ حرمة التدخيف حسب رأي مرجػا تقميػده تصػريحا أو أنػو ال يتضػرر منػو، أو أنػو لػيس 
بػػيف كػػؿ ىػػذه الصػػور، كيػػؼ لنػػا أف نمػػيش وأف نتمامػػؿ مػػا أحباهنػػا مػػف الشػػباب  شػػيها أساسػػيا ليتطمػػب منػػو تػػرؾ التػػدخيف..

   ..امو بمثؿ ىذه المادة المضرة لييهة اإلنساف المؤمف ولصحتو بشكؿ شخصي؟المؤمف الذي ُيؤسفنا  ي
 مف المناسب بياف ىذه الحقاوؽ ليؤاء الابابل 



 34 

 اإلمػػاـفيػػا تػػرل لػػو ظيػػر  ..يرػػوف متبعػػا فػػي رػػؿ حرراتػػو وسػػرناتو لرضػػى الاػػارع المقػػدس فعػػال وتررػػا أفعلػػى المػػؤمف  إف -1
 على مجانبم فضوؿ العيش. تران أجدادهسيرة  فأوالحاؿ ؟!.. الموافقم على ذلؾ فيؿ يبدي ،ؿ عف التدخيفوالميدي )ع( وسُ 

الواجبػات رػالحج والصػياـ  ف الاػارع المقػدس أسػقطإفػ.. نعامليػا بمػا ا يرضػى بػو مالريػا أفا ينبلي  ،إلييم أمانمالبدف  إف -2
الخػػالؽ  إذفػػي ىػػذا البػػدف،  الوؿالمتصػػرؼ الاػػارع ىػػو  أفوالصػػالة لاومػػا ومػػا اػػابو ذلػػؾ، بمجػػرد خػػوؼ الضػػرر.. وىػػذا يعرػػس 

 بو مف المخلوؽ. أولى
 المػواؿفلو سػوؿ عػف أنفقو.. ، وعف مالو في ما أفناه، وعف عمره في ما أبالهالعبد سيسأؿ يـو القيامم عف ابابو في ما  إف -3

ياػػرؿ صػػدلم جاريػػم بتلػػػؾ  أف نػػوبإمراأنػػو رػػاف  وخاصػػم !..الر يػػرة التػػي يسػػتيلريا التػػدخيف طػػواؿ حياتػػو، فمػػاذا يرػػوف جوابػػو؟
 دخاف أفسد الصدر واليواء. إلىالتي تحولت  المواؿ،

ولػػنعـ مػػا نقػػؿ عػػف السػػيد .. ا ينبلػػي التفرػػر فيػػو ،محمػػود أمػػرذلػػؾ  أفا يعنػػي  ،اػػيوع عػػادة مػػف العػػادات بػػيف النػػاس إف -4
وىػو القاضػي بلػزـو دفػ  الضػرر  ،قػؿ يحرػـ بػذلؾ.. ولرػف ىػؿ الع(التدخيف فعؿ سفياوي اعتاده العقػالء )إفالحريـ )رحمو ا(ل 

   !.المحتمؿ؟
 
 عمى السيؼ؟  اإلسبلـىؿ  اـ * 

 أو اإلسػبلـ) :الكتػاب ألىػؿانتشر بالسيؼ(؟.. وكيؼ نفسر موضوع الخيارات الثبلثة  اإلسبلـ إفكيؼ يكوف دفاعنا عف فكرة )
   ..الحرب(؟ أوالجزية 

،  إللامػػماسػػػتعاف بالسػػيؼ  اإلسػػالـ أفنقػػوؿ  أفسػػيؼ، وبػػيف انتاػػػر بال اإلسػػالـ أفنقػػوؿ  أفىنػػاؾ فػػرؽ بػػيف  القسػػط عنػػد اللػػػزـو
 .الباريم مف رؿ موجبات اانحطاط، بما يسوغ لو تقديـ الداني لربانا للعالي إنقاذ أساسبعنوانو رسالم تقـو على 

 وعندوػذف بػيف يديػو وا مػف خلفػو.. الباطؿ م يأتيومدعوما بالرتاب الذي ا  ،في اتى المجاات اإلسالميجاء باليدل  فاإلسالـ
 أف إلػى أضػؼ.. اإلسػالميم مالػدفاع عنػو فػي ظػؿ الحرومػ ميدف  ضػريب أفيعيش الير مسلـ والير محارب، عليو  أففالذي يريد 

لػػيس للمالػػؾ مطلػػؽ أ.. ؟ذف بقتػػاؿ مػػف يػػرل لػػزـو لتػػاليـ، فمػػا المػػان  مػػف ذلػػؾأنػػو أفػػرض  المالػػؾ للرلػػاب ىػػو رب العػػالميف، فلػػو
 فيما يملؾ؟.التصرؼ 
 لنػولذرياتيـ علػى لبػوؿ الػدعوة الجديػدة،  مالنفسي ممف موجبات تحقؽ القابلي ،للرفار ملحقوؽ المواطن اإلسالـضماف  أفوا اؾ 

 الذيف ترعرعوا في ظؿ الياب المنيج العادؿ، والحارـ المقسط.  ا باءليس ليـ تعصب 
 
 ما ىو الصمت المطموب؟ * 
 ..فشؿ في ذلؾ.. فما ىو الحؿ؟أ يولكن ،سي بالصمتلـز نفأ أفكثيرا  أحاوؿ -1
   ..وتراودني ىواجس الرياء.. فيؿ ىذا يبطؿ الممؿ؟ ،ستفيد ماديا مف وراء نشر فكرة نافمةأكنت  إذا -2
بػػال ر رة.. وىنػػاؾ صػػمت  يترلفػػا، مػػ  امػػتالء الوجػػود البػػاطن اإلنسػػافالصػػمت علػػى لسػػميفل فينػػاؾ صػػمت مترلػػؼ يحاولػػو  -1

.. وحينوػػذ المػػورؿ عمػػا سػػول ا تعػػالى، وااسػػتلراؽ فػػي عػػوالـ الفرػػر والمناجػػاة الباطنيػػم، واااػػتلاؿ بالجػػاد مػػف مناػػؤه الػػذىو 
عند وجود موجب لذلؾ.. فالمترلـ في ىذه المرحلم ىو الػذي يمػّف علػى  إا اإلنسافا يصدر مف  ،مترلؼ أمر إلىينقلب الرالـ 

 إلػػى إجمػػاايحتػػاج  فػػالمرا مػػف طالػػم وجػػوده، واػػطرا مػػف سػػاعات عمػػره اللاليػػم.. نػػو يعطيػػو لسػػمأ إذالطػػرؼ المقابػػؿ بػػالرالـ، 
 مرحلم مف البلوغ الباطني.

ف رانػػت ىنػػاؾ بواعػػث خفيػػم اليػػر منظػػورة.. فالخلجػػات النفسػػيم ا ا  فػػي العمػػؿ  تعػػالى، و  يىػػو اانبعػػاث الػػوالع اإلخػػالص -2
    .ىا في النفس، لتترتب عليو آ ار الوجودفالميـ عدـ استقرار  ،مف الناس يوحدلأل إايمرف لطعيا 
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 عبلج الشرود والكسؿ  *
 ..كيؼ أتخمص مف الشرود الذىني؟ -1
 ..ؿ ما الكسؿ الذي يصدني عف التقدـ في الحياة؟مماذا أف -2
   ..أخشى مف سمبيات القيقرى بمد الو وؼ عف التقدـ، فبـ تنصحني؟ -3
ف م لػو إوخاصػم لمػف لػو ماػارؿ حياتيػم.. فػ ،ف الخيػاؿ ا ينضػبطل لمػور؛ا أصعبف عالجو مف إأما موضوع الارود، ف -1 

 يالػتخلص مػف ااناػلاؿ البػاطن يل ىػالولػى.. فػالخطوة !يرتػاح مػف لػدغ الزنػابير أفىف بالعسػؿ ويريػد في الحياة، رم ػؿ مػف تػدّ 
 نيما مقولتاف متفاوتتاف.إا ترريا خارجا، ف -وخاصم الموترة منيا-بعناصر الدنيا

الخارجيػم مػف عػدـ امػتالؾ خطػم واضػحم  المػور إلػىالبدنيػم، ومنيػا مػا يعػود  المػور إلػىمنيا مػا يعػود فمارلم الرسؿ أما  -2
اللبػم الاػيوة البييميػم والسػبعيم  أفرسب ال مار العاجلػم.. وا اػؾ  إلىللعمؿ، وعدـ وجود الجو الذي يساعد على النمو، والميؿ 

 إليػػوا يصػػؿ  ،خػػاص يبلػػوغ روحػػ إلػػىمػػف المعقػػوؿ، فال ػػاني يحتػػاج  أر ػػرالمحسػػوس  إلػػىلميػػؿ الػػنفس  ،مػػف موجبػػات الرسػػؿ
 جزافا وبال رد وسعي. اإلنساف

ف المتحػػرؾ بعػػد السػػروف ا يبقػػى علػػى مػػا ىػػو إالتفاتػػم جيػدة، فػػ ،التراجػػ  بعػػد اإللػػداـ يوجػػب الرػػوارث الربػػرل أف إلػػى التفػاترـ -3
الـز سػرونيا السػقوط.. فالحػؿ ىػو السػعي الح يػث للخػروج مػف يػالسماويم التي  جراـبالابو أفالنفس  ،نو يزداد تسافالإبؿ ، عليو

 حيث ا نفوذ للاياطيف فييا.  ،داورة جاذبيم الايوات القاىرة، للتحليؽ في الجواء العليا
 
 والتبذير  اإلسراؼحدود * 

ني  متيمػػة مػػف زوجػػي بػػ أنػػي. حيػػث ؟.،الشػػياطيف كػػإخوافىػػي حػػدوده التػػي تجممنػػا  والتبػػذير، مػػا اإلسػػراؼسػػؤالي ىػػو عػػف 
 .  !.يقمقني جدا ، وىذا األمرمسرفة

 والتبذير. اإلسراؼىنالؾ فرؽ بيف 
 يرالػػذي يبػػذر البػػذر فػػ ،الصػػرؼ راجحػػا، فيرػػوف بػػذؿ المػػاؿ فػػي ذلػػؾ المػػورد تضػػييعا لػػذلؾ المػػاؿ أصػػؿا يرػػوف  أففالتبػػذيرل 
 في الصرؼ.  اإلنسافو راجحا، ولرف يبال  في اإلنفاؽل فيو في مورد يروف اإلسراؼ أماالسبخم..  الرض
فػال ضػير  -المػارةمػف دوف تحيػز للػنفس -والتبػذير اإلسػراؼفإذا راف الصرؼ مف مػالرـ الخػاص، واعتقػدتـ حقيقػم بعػدـ  ،وعليو
صػرؼ تراعػي ىػذا الجانػب، وذلػؾ بالتنسػيؽ فػي ال أفراف الماؿ مف ماؿ الزوج، فقد يروف مقتضػى ااحتيػاط  إذا وأما .المر في

 رضاه.  أومعو، لوال يعتقد الزوج بأف ىذا تصرؼ في مالو مف دوف موافقتو 
التنسػيؽ داومػا بػيف الػزوجيف، حتػى ولػو رػاف الحػؽ مػ  أحػدىما، لػوال يجػد الاػيطاف  لػرة ينفػذ مػف خالليػا فػي  أحبػذ ،وبارؿ عاـ

 ..الدمار!عابرة ا تستحؽ م ؿ ذلؾ  لمور ،حياة الزوجيف، ويوجب تحطيـ ىذا العش المبارؾ
مسػتخلؼ فيمػا فػي يػده، وا تعػالى سػاوؿ عنػو  اإلنسػافالروادع في ىذا المجػاؿل ىػو ااعتقػاد اليقينػي أف  أىـمف  أفوباعتقادي 

 يـو القيامم فيما جعلو مخوا فيو. 
 
   أداء الخمس  يالحيؿ ف* 

ادخرتػػو لتغطيػػة مصػػاريؼ الدراسػػة فػػي لػػدي مبمػػغ  ػػد  إذالمػػاؿ؟..  إلػػىكنػػت بحاجػػة  إذاالخمػػس أداء مػػا ىػػو حكػػـ الحيػػؿ فػػي 
 .  ةالجامم
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الحرمػػػػاف مػػػػف بررػػػػات رب  يحػػػػدنا فػػػػأفيحتػػػػاؿ أالمػػػػاؿ وا حاجػػػػم للحيلػػػػم!..  ينػػػػو يبػػػػارؾ فػػػػإعلػػػػيرـ بالمعاملػػػػم مػػػػ  ا تعػػػػالى، ف
 ي..الفػػرار مػػف الترليػػؼ الاػػػرع ييفرػػر فػػ أفلػػو الحػػػؽ  ،نػػو حرمػػاف مػػف المػػاؿأعلػػػى  اإلنفػػاؽ إلػػىينظػػر  يالػػذ إف. ؟!.العػػالميف

 ، مصػػدالا لقولػػو تعػػالىليسػػبيؿ ا تعػػالى ىػػو البػػال يالػػدنيا ىػػو التػػالؼ، ومػػا يدفعػػو فػػ يينفقػػو العبػػد فػػ الػػذي أفبخػػالؼ مػػف يػػرل 
ـْ َينَفػػُد َوَمػػا ِعنػػَد اللَّػػِو َبػػاٍؽ﴾..  العبػػد، وىػػو بػػال اػػؾ مػػف  يالبحػػث عػػف الحيػػؿ يراػػؼ عػػف حالػػم مػػف عػػدـ التعبػػد فػػ إف﴿َمػػا ِعنػػَدُر

 ا تعالى.  إلىرة الترامؿ مسي يف التأخرموجبات 
 
 أحس أني ضاهمة! * 

درس وأ ػـو بمػا يطمبػو أ أننػيترشدني إلى الصواب: ف نا طالبة جاممية، أشمر أف حالتي الدراسية تتدىور، ما الممػـ  أف أرجو
سػتطيا أال  ةننػي ضػاهمأشػمر أ.. ؟آخػر شيء أنياىؿ ىي عيف الحسد أـ  لذي يحدث لي..ا ، لكنني ال أعمـ مااألساتذةمني 

 ىذه الحالة؟..  أتجاوزعرؼ ما ىي.. كيؼ ألكنني ال  ،نني مقيدة بقيودأشمر أ، و يءالقياـ بش
الفعليػم ناتجػم مػػف  الخطػػاءف أولرػف مػػف لػاؿ بػ، ، فػإف العػػيف حػؽاإلرادةخارجػػم عػف  لمػورداومػا  المػػورا تحػاولي أف ترجعػي 

وال يقػ  لػ ؛الليبيػم الخفيػم عػف الحػواس المػور إلػىالوالػ  الخػارجي، ا  ىإلػ أولػيباػرؿ  أمػورهالعالؿ يسند  اإلنساففإف  ؟!..ذلؾ
   في باب التخرص بلير علـ.

المحتملػػم فػػي مطػػاوي  الخطػػاءالنظػػر فػػي مجمػػؿ حررػػم الحيػػاة، وارتاػػاؼ  إعػػادة لجػػؿ ،وعليػػو، اجلسػػي مػػ  نفسػػؾ جلسػػم واعيػػم
تػورلي علػى  ربػب فػي حػد نفسػو، لػوال تتػرارـ الخسػارة.. ،ولػت أيالضػرر فػي  إيقاؼ بأفوىنالؾ لاعدة تقوؿ،  .التي سبقت الياـ

 واستليمي منو العوف على اجتياز ىذه العقبم، بؿ رؿ عقبات الحياة، فيو المرجو لرؿ ملمم.  ،ا تعالى
 
 الخطوات المممية لممرا بة * 

، ولكػف الكػبلـ فػي طريقػ ةإف ممنى المرا ب مػا ىػي الوصػايا ة.. درجتيػا الماليػ ىإلػوالتػدرج لموصػوؿ  ،التحمػي بيػا ةأمر مممػـو
   .فإف المواعظ المامة  د ال تكفي!. ..تمؾ المرحمة؟ إلىالمممية لموصوؿ 

 إلػػىدف  تػػف الرليػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ لػػد ا خطػػوات تطبيقيػػم عمليػػم، ل إلػػىإف سػػؤالرـ فػػي محلػػو، فػػإف المرالبػػم الرليػػم تحتػػاج 
 العمؿ، فألوؿل

وخاصػم  ،القلػب إلػىالػذي ينتقػؿ تػدريجيا  ،فإف ىذا تمػريف عملػي علػى الػذرر اللفظػي.. ي باؿالتـز بالتسميم لبؿ رؿ عمؿ ذ -1
 مما يتطلب منو التسميم المترررة. ،فعؿ إلىينتقؿ مف فعؿ  اإلنساف أف
ينػا ، فإنيػا تتاػعب باػرؿ عاػواوي يمالفرػاروىذا يسػتلـز منػؾ مرالبػم خيػوط .. لجاـ الفرر رلما اذ عف الطريؽ بإعادةالتـز  -2

 سبيؿ. إلىيحبس بيف طياتيا، فال ييتدي بعدىا  أفيخاى عليو  ،فمف ا يمتلؾ زماـ تلؾ الخيوط، واماا
مصػدالا  ،تقطػ  ذلػؾ أفحػاوؿ  ،مػ  صػنؼ معػيف أوفػإذا رأيػت نفسػؾ اىيػا االيػا فػي مجلػس .. رف جادا م  نفسؾ واليػرؾ -3

 . َقْوـِ الظَّاِلِميَف﴾لقولو تعالىل ﴿َفاَل تَْقُعْد َبْعَد الذِّْرَرل َمَ  الْ 

لػوال  ؛بحػديث مػذرر أوتعد ما يالؿ الجالسيف بفرػرة نافعػم  أفالمجالس التي تخاى فييا مف اللفلم، حاوؿ  إلىلبؿ الذىاب  -4
 تروف محروما بذلؾ المجلس بحرميـ.

انتبػو لنفسػؾ جيػدا فػي تلػؾ ف؛ الحزف روفاة لريب، يذىؿ فييا عػف ذرػر ربػو أو ،حاات مف الفرح رالزفاؼ اإلنسافتمر على  -5
 الحاات.

يراعػي  أففعلػى الػذارر ؛ مػا اػابو ذلػؾ أور ػرة طعػاـ،  أورقلػم نػـو  لمناػأ بػدني إلػىبعض حاات اللفلػم و قػؿ الػذرر يعػود  -6
 روحو. أحراـلوال تتمرد على  ،بدنو
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بمػا لطػ   الولػات،لفرصػم لػيمأل تلػؾ فيتحػيف الػذارر ا ،يالؿ ساعات الفراغ اليوميػم ،إف اتخاذ ورد  ابت مأ ور بعدد خاص -7
 على نفسو مف الورد المعيود.

 ،رالصػػياـ ليحسػػف باػػرؿ دليػػؽ معالبػػم الػػنفس بمػػا يناسػػب عنػػد استرسػػاليا فػػي اللفلػػم، تأديبػػا ليػػا، ولرػػف باػػرط رونيػػا اػػرعيا -8
 الزاود عف الواجب.  واإلنفاؽ

 
 الشبيات  يالمقتحـ ف* 

 ..مف بيره؟ أكثرالشريمة  ييتقيد ف أفكاف يريد  إذا اإلنساف،ة ىؿ الطماـ المشتبو فيو يؤثر عمى نفسي
 ؟.. اإلنسافؤثر سمبا عمى روح تسوؼ  ة،الياده ةوىؿ الموسيقى الكبلسيكي

 ينػػو يعػػد مػػف المقتحمػػيف فػػإالػػديف، ف أمػػر يبػػؿ مػػ  التسػػاىؿ فػػ ،مػػ  عػػدـ ااحتيػػاط السػػاو  يرػػؿ الحػػراـ الػػوالعأنػػو لػػو أا اػػؾ 
 يالمسػلميف!.. وا يسػتو  أسػواؽ يحتػى فػ -باػرؿ مػبطف-ر يػرة أاػياء ياخػتلط الحػراـ فػ يالعصر الذ ىذا يوخاصم ف-الابيات

النػاس  أف(.. ومػف اللريػب !لػدينؾ فػاحتطدينػؾ،  أخػاؾ إف، فقػد وردل )دينػو، مػ  المتسػاىؿ فيػو أمػر فػيعند ا تعالى الحريص 
حػػد الوسوسػػم!.. ولػػنعلـ أنػػو مػػف المناسػػب  إلػػىعيػػد، يصػػؿ حػػد ب إلػػىوالماػػرب  المأرػػؿ أمػػر فػػيدنيػػاىـ  أمػػر ييحتػػاطوف ر يػػرا فػػ

 الصياـ بيف ولت  خر، لتذويب ما نبت على الحراـ.
بريفيم ليويم ومطربم.. ولرف ىؿ رؿ حالؿ يرتربو العبد، حتػى مػ  أف ا تروف  لىو ،والقدر المتيقف مف حليم استماع الموسيقى

 إفرتابػو الرػريـ؟!..  يفػ أرػدهوىػؿ ىنػاؾ اطمونػاف للقلػب بليػر ذرػره، رمػا  د؟!..ف المجيػآمعو، رالقر  ما وجو للمقارن يالبديؿ الذ
ر يػر  ييرتاح لللناء المحلؿ، ا يؤمف منو بعد فترة مف عدـ تمييز المحـر منػو، التػراب حػدود الحػالؿ مػ  الحػراـ فػ يالسم  الذ

   الولات.مف 
 
 حياة الرفاىية * 

حيػث: الم كػؿ والممػبس وجمػاؿ السػكف.. ولكػف تنتػابني كثيػرا مػف المخػاوؼ  تمودت عمػى نمػط خػاص مػف حيػاة الرفاىيػة مػف
 ما الممؿ؟!.. .. فمف المبذريف والمسرفيف، ما الممـ إف زوجي ال يرفض لي أي طمبتمالى ب ف أكوف عند اهلل والقمؽ 

ف لػ إذا لػـ  ،ـ ترػف حرامػا فػي حػد نفسػياا بد مف اجتناب فضوؿ العيش، وما ا نف  فيو دنيا وا آخرة.. والرفاىيػم فػي المعياػم وا 
العبػػد معيػػا فػػي معػػرض التبػػاىي بعاجػػؿ المتػػاع، وااناػػلاؿ بيػػا نفسػػيا، والتعلػػؽ بوجودىػػا،  أفوالتبػػذير، إا  اإلسػػراؼ إلػػىتػػؤدي 

 يروف متوسػطا فػي معياػتو، حتػى لػو أفللمؤمف  الفضؿوالخوؼ مف فقدىا، وا  ارة الحسرة في نفوس الفالديف ليا.. وعليو، فمف 
رػؿ اػيء ياػللؾ عػف  أف، مراعػاة لجميػ  مػا ذررنػاه آنفػا.. ومػف المعلػـو ا خػريفمػف معياػم  أعلػىيعيش في مستول  أف أمرنو

ف لـ يعترؼ العبػد بعبادتػو.. ومػف الطريػؼ  ، بالمتعػمنػو لمػا ناػب حريػؽ وااػتلؿ النػاس أنعلػـ  أفا تعالى فيو صنـ معبود، وا 
   ل فاز المخفوف!.و، وو ب وجاوز الحريؽ، ولاؿحد الصالحيف عصاه وجرابا راف لأخذ أ
 
 ما حقيقة ىذه الموالـ؟ * 

.. ولكػف مػف خػبلؿ  راءتػي لػبمض اإلنسػانيالكمػاؿ  إلػىلقد  ػرأت كثيػرا حػوؿ موضػوع تزكيػة الػنفس وتيػذيبيا والوصػوؿ بيػا 
مكاشػػفات التػػي  ػػد تحػػدث ، تكممػػوا عػػف حػػاالت مػػف التمػػالى الكتػػب والتػػي كػػاف مؤلفوىػػا مػػف المشػػاير السػػالكيف طريػػؽ اهلل

تمػػؾ  أمثمػػة. ومػػف .مػػف الحجػػب الظممانيػػة ويخمػػص نفسػػ أفوالػػذي اسػػتطاع  ،لمشػػخص البػػالغ مرحمػػة مػػف الكمػػاؿ الروحػػي
زيػارة  أثنػاءحتػى  أو ػراءة الػدعاء  أوسػجوده  أثنػاءف الشػخص  : ب-المكاشفة أصحابياعمييا  أطمؽالتي -القصص المجيبة
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 أصػحابيامدى مصػدا ية ىػذه الػدعوات، وىػؿ يجػب عمينػا تصػديؽ  ما :بيده.. سؤالي ىو ىناؾ مف ي خذ  فيرى ب)ع(  األهمة
 مف أىؿ الممـ والممرفة؟!..  أنيـحيث 

 إف-مػا ذرػرتـ وأمػاعصر صار لصارل ىـ القػـو بطػونيـ وفػروجيـ!..  في المورللبحث عف ىذه  أوابارؾ ا فيرـ ىذه اليمم 
ومػػ  .. تجػػردت مػػف لبػػاس المػػادة يمواجيػػم الػػنفس لػػبعض الحقػػاوؽ التػػ أي ،الـ الم ػػاؿفيػػو مػػف تجليػػات عػػ -لػػـ يرػػف وىمػػا وخيػػاا

 المػػورلػػادرة علػػى مواجيػػم الػػنفس بيػػذه  أيضػػا فالبالسػػمىػػذه الحػػاؿ حػػؽ محػػض،  فػػيف مػػا تػػراه الػػنفس أذلػػؾ ا يمرػػف الجػػـز بػػ
 الوؿفالمقيػػاس  المػػور،ت ليػػذه المعرفػػم مػػف عػػدـ االتفػػا أصػػحابرمػػا تػػدؿ عليػػو بعػػض الروايػػات.. ومػػف ىنػػا يحػػذر  ،مػػزورة

ا تعػػالى ا يػػروف اػػيوا مػػف ىػػذه العػػوالـ،  إلػػىالسػػير  فػػيعتقاديػػم.. ولطالمػػا رأينػػا الجػػاديف العمليػػم واا ااسػػتقامموالخيػػر ىػػو 
   .ولطالما رأينا م ؿ ىذه الدعاول عند مف ا يتقنوف صلواتيـ اليوميم!

 
 مشاىدة التمفاز * 

ولكػف ذلػؾ  ػد .. عػف طريػؽ عػدـ التمػذذ ببرامجػو الرخيصػة ،حتػى أسػتطيا تربيػة نفسػي ،دة التمفازبتمدت عف مشاىاأنا فتاة 
وسػؤالي ىػو: ىػؿ أف التمفػاز يضػمؼ .. لمػا يػدور فػي المػالـ  وىػذا لػيس مػف صػالح المسػمـ ،نقص الثقافػة عنػدي إلىيؤدي 

 الناحية الروحية لدى الشخص؟.. 
نمػػا  ولرػػف ا  ..لػػى البرنػػامج المعػػيف الػػذي يبػػث فييػػاا  و ، طبيعػػم تلػػؾ القنػػاة إلػػىيعػػود  مػػراللػػيس ىنالػػؾ لاعػػدة فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وا 

رػػاف، ولػػو علػػى  أسػػلوب بػػأيعلػػى جلػػب الماػػاىديف  -مػػا اػػذ ونػػدر إابػػؿ رليػػا -اإلعالميػػمبنػػاء معظػػـ القنػػوات  أفنخفػػيرـ سػػرا 
الاؿ المااىد بالتوافو مف الخالؽ إفسادحساب     متو.يا المصيريم للوال يفرر في القضا المور،، وا 
وسػوؼ يؤاخػذ عليػو عنػد عبػور الصػراط..  لييػم،إ أمانػم المرىذا  أفيستحضر حقيقم  أفالتلفاز، فعليو  أماـيجلس  أف أرادفمف 

 .(على العلـ الناف  ليـ أسماعيـولفوا  أنيـ) لوصؼ المتقيف فيولد ورد ، ما يفيده لدنياه أو آخرتو إافال يدخؿ في للبو وفرره 
مضػػجعو ولػػـ يسػػتفد  إلػػىبعػػدىا  اإلنسػػافجػػدول مػػف تقليػػب البػػرامج المختلفػػم، ليرجػػ   أر ػػرسػػلوب الت قػػؼ مػػف الرتػػاب أف أتقػػد عأو 

، فػػإف الػػبعض يبػػال  فػػي ذلػػؾ بحيػػث الخبػػارنػػو ا بػػد مػػف ااعتػػداؿ فػػي اسػػتماع ألػػى إ أضػػؼمعلومػػم واحػػدة تنفعػػو نفعػػا حقيقيػػا.. 
، أخبارىػامم، ا فػي رما نرفض الذيف ا ييتموف باؤوف ال ،مرفوض أمروىذا  ومف جيات اتى، يسم  المرررات في يـو واحد

 وا في ماارليا. 
 
 النـو بيف الطموعيف * 
الصػبح  أذافوعنػد  ؛األدعيػةبمػض مقػاطا  ولقػراءةبمػض الركيمػات،  ألداءكثر مف سػاعة، وذلػؾ  ستيقظ  بؿ صبلة الصبح بأ

وكنػت  ػد .. الممػؿ إلػىبمػدىا  ألذىب ؿ مف ساعة أتقريبا  ألناـذىب ألشمس و بؿ شروؽ ا ؛ رأ الحرز ودعاء الميدأو  أصمي
وضػميري يػؤنبني بنػومي  بػؿ  ﴿َوَسػبحْح ِبَحْمػِد َربحػَؾ َ ْبػَؿ ُطمُػوِع الش ػْمِس َوَ ْبػَؿ اْلُغػُروِب  :فػي كتػاب اهلل المزيػز اآليػة رأت ىػذه 

 ؟.. األفضؿا ىو مف المرض، فم أعانيوولكف جسمي  د يضمؼ ما ما  ،شروؽ الشمس
علػى الػنفس، وذلػؾ عمػال بمػا يرضػي  أاػقياحمزىػا، أي أ العمػاؿ أفضػؿااستيقاظ مطلوب ولو راف فيو ايء مف التعب، فػإف 

بلػ  فػي الػرزؽ أااستيقاظ بػيف الطلػوعيف  أفجلو.. وا اؾ أحبيبا، تلذذ في تحمؿ ايء مف العناء مف  أحبا تعالى، فإف مف 
 -تررػػا للحػػراـ وتيسػػيرا للحػػالؿ-ا ينبلػػي حصػػر ذلػػؾ فػػي الػػرزؽ المػػادي، فػػإف التوفيقػػات فػػي النيػػار، و الرضمػػف الضػػرب فػػي 

معػذورة، وا تعػالى سيعوضػرـ  فأنػتوالتعػب المخػؿ بالوظػاوؼ اليوميػم،  اإلرىػاؽذا راف مما يوجب إ.. ولرف المرمرتبطم بيذا 
 إعطػاءـ تيسػرىا، لظػروؼ مرضػيم، واليرىػا، ممػا لػد يوجػب خيرا مقابػؿ نيػم الخيػر، فػإف الحسػرة علػى فػوت بعػض الطاعػات لعػد

   الذي ا نحيط بو علما!. اإللييوىذا مصداؽ مف مصاديؽ اللطؼ ؛ مما لو لاـ بو الفرد أر رجر مضاعؼ أ
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   األنانيةعبلج * 

   ..عف اهلل تمالى وعف الناس! يثار ىذه الحالة تبمدنآ فإفما ىو السبيؿ لمتخمص مف األنانية؟.. 
 ،لػو يعبػد مػف دوف ا تعػالىإ إلػى النػاتحػوؿ  لومػف عالماتػو .حب الػذات الػذي ا يرضػى بػو الاػارع المقػدس إلىتعود  نيمالنا

   .لدل التزاحـ وتصادـ المصالب م،الاريع أوامرالنفس على  أوامروتقديـ 
.. فالػذي يػرل رػؿ مػا فػي الوجػود (نػوليصلر ما دونػو فػي عي اإلنساف،يعظـ الخالؽ في عيف  أف) لىو النانيمنفي  إلىالطريؽ و 

ف ىػػػذه القاعػػدة مػػػف موجبػػػات إيسػػػتلرؽ فػػي ذلػػػؾ، ولػػو علػػػى حسػػػاب اللفلػػم عػػػف خالقػػو.. وبالمناسػػػبم فػػ أفربيػػرا، فمػػػف الطبيعػػي 
 اإللبػاؿ،فياػللو فرحػا عنػد  ،ربيػرا ءاػينػو لػدل اامتحػاف يػرل رػؿ أوالحػاؿ  ،نػو علػى خيػرأ اإلنسػافعنػدما يػرل  فضيحم النفس

 ..!اإلدبار وحزنا عند
ف إفػػػ ،امػػػتالؾ حالػػػم التػػػأللـ مػػػ  الوضػػػ  الجديػػػد إلػػػى، فػػػإف الترلػػػؼ ىػػػو السػػػبيؿ النانيػػػمتترلػػػؼ الموالػػػؼ التػػػي تعػػػارس  أفحػػػاوؿ 

   .تزوؿ بممارسم الخالؼ بتسديد مف ا تعالى ،ترسخت بالممارسم التيالملرات 
 
 عبلج المجب * 

نتيجػػة مػػدح اآلخػػريف لػػي لتقويػػة لكػػف و  ،كانػػت ثقتػػي ميػػزوزة بنفسػػيفقػػد !.. والكبريػػاء ،والريػػاء ،أعػػاني مػػف  سػػوة القمػػب
)أنا أسػ لؾ مػا ال أسػتحؽ( يخطػر فػي  :درجة أنني عندما أ را في الدعاء إلىىذا الحاؿ،  إلىممنوياتي وثقتي بنفسي، وصمت 

 .  تمالى!. لمخبلص مف ىذا الشرؾ أعانكـ اهلل أعينوني مبي ب نني أستحؽ!.. 
عػػادةبنػاء مػػف الػداخؿ،  دةإعػػا إلػىيحتػػاج  المػر مػػف جديػد، فػػإف ىػذه الحػػاات السػلبيم مػػف الريػاء والتربػػر واليػػر  المػػورترتيػب  وا 

جيػػم الػػنفس فػػي مقػػاـ العمػػؿ، ولػػو ا، ومو أواحالػػم الملرػػم القلبيػػم إا بػػالترلؼ  إلػػىذلػػؾ،  مػػرات لسػػلورياترـ فػػي الحيػػاة.. وا سػػبيؿ 
 .راف ذلؾ مخالفا ليواىا

حقػو؟!.. وذلػؾ لسػاعات  أعطػاهعمػره فػي طاعػم رب العػالميف، لمػا  أفنػىنػو لػو أعجػب والريػاء، والحػاؿ ريؼ يصاب المػؤمف بالو 
.. آخرتػػو أويتلفيػػا مػػف حياتػػو مػػف دوف نفػػ  لػػدنياه  التػػيحياتػػو، وعلمػػو بالسػػاعات  أيػػاـاللفلػػم التػػي مػػرت عليػػو فػػي مػػا مضػػى مػػف 

فلعػؿ الاػيطاف يصػادر رػؿ المرتسػبات سػاعم ، مػا عليػو العبػد إلػىا يػدع مجػاا للررػوف  المػور،الجيػؿ بخػواتيـ  أف إلػى أضؼ
 .  !ا تعالى مف ذلؾ أجارنايموت العبد ويلقى ربو وىو ساخط عليو،  أفيرفى الايطاف انتقاما  إذااحتضار، 

 
 المجب مف الفوز * 

و.. لكػف سػؤالي: كيػؼ نػردع وتوفيقػتمػالى ، تنتصػر الػنفس بفضػؿ مػف اهلل والشػيطافبالسػوء  األمػارةبمد الممارؾ بيف النفس 
 .  !.يكوف  يريا مف وسوسة الشيطاف أحياناف المجب إالنفس عف المجب في لحظات االنتصار ىذه؟!.. وكما ىو مممـو ف

لرنػا مػف اليػالريف واتبعنػا  اإلليػينػو لػوا الفضػؿ أحيػث -ىػو بتسػديد مػف ا تعػالى إنمػامػف انتصػار  أحػرزهما  أفالعبد  رأل إذا
 مقابؿ الحؽ المتعاؿ. يف لايءوا رؤيم  إنيم، حيث ا رأسيالعجب مف ا أرضيم ينو تنتفإف -لليال إاالايطاف 

حلبػػم مػػف حلبػػات فػػي مرحلػػم مػػف المراحػػؿ  يفػػه فػػوز لنػػو يػػرل أف يبتلػػى بالعجػػب،  أف والطريػػؽ ا يمرنػػ لصػػوؿ يوالمػػؤمف الػػواع
 .!.المواجيػم مواجيػم ارسػم ولاسػيم أف، والحاؿ مرؿ حلب يسيضمف لو الفوز ف يولرف مف الذ، وأعوانوالمصارعم م  الايطاف 

 ..  !اقاوو أو البدعلى مدارىا تتحدد سعادة  ياضطراب داوـ مف حيث الخاتمم المجيولم، والت يف الولياءومف ىنا راف 
توجػػب التفاعػػؿ مػػ   ينػػو ا بػػد مػػف التفريػػؽ بػػيف الخػػواطر المسػػتقرة التػػأىػػذا المجػػاؿ وىػػول  يميػػـ فػػ أمػػروا بػػد مػػف التنويػػو علػػى 

 ،رػاف علػى نحػو العبػور علػى صػفحم الػنفس إذااليػاجس  ففػإ ،النفس يا تستقر ف يالنفس، وبيف الخواطر العابرة واليواجس الت
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نمػػاعلػػى للػػب رػػؿ عبػػد؟!..  إبلػػيسينف يػػا  يومػػف منػػا يخلػػو مػػف مجػػرد الخػػاطرة الاػػيطانيم التػػ، ذلػػؾ يضػػير فػػ ا  يالماػػرلم فػػ وا 
اا تعػالى،  إلػىنفس السالؾ  يف الموراستقرار ىذه   ا يػم يرمػا فػ ،مػف صػفات المتقػيف يف البصػيرة بعػد المػس الاػيطانإفػ وا 

 الرريمم.
نمػا، أبػداالػنفس ا تتولػؼ  أرضػيمالبػذور مػف الاػيطاف علػى  إلقػاءعمليػم  إفوبتابيو جام  نقوؿل  يسػعى العبػد لمنػ   أفالميػـ  وا 

خالصػم لصػم المواجيػم مػ   يالدرجػم ال انيػم.. وىػذه ىػ ي، والتالع ما نبت منيػا فػىالولالدرجم  يتلؾ البذور مف ااستنبات ف
   !.الاياطيف اللازيم

 
 كثرة النـو * 

   ..ما الحؿ برأيؾ؟! ..ال تستطيا مقاومة النـو ياوىي تمرؼ جيدا  يمة الو ت، لكن ،إحدى األخوات تس ؿ عف كثرة النـو
لرػـ مالحظػاتي فػي نقػاط محػددة، نظػرا  ألػدـ إف أفضػؿابتلػي بػو الر يػروف، فػإنني ما دمت سألت عف الولت، وىدر العمػر الػذي 

 ، فألوؿ مستعينا با تعالىلالمر لىميم
لناعيػػا بػػأف السػػعادة  ومػػف  ..تتحػػدد بسػػاعات العمػػر القصػػيرة البديػػمأوال ا بػػد مػػف ولفػػم متأملػػم مػػ  الػػنفس فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وا 

ولػو -رؿ لطعم مف لط  العمػر أفومعنى ذلؾ ، أيضاعلى المحدود، فإف النتيجم ىي الالنيايم  الالنيايم عندما تقسـ أفالمعلـو 
 مخيفا بعد ىذه المعادلم؟!.. المرأوليس  ..ا نياويمأو اقاوة توازييا سعادة  -على مستول ال انيم

لػو خارطػم لعمليػم البنػاء الػذاتي، فإنػو ا فػإف الػذي ليسػت  .. انيال ضرورة برمجم الحياة في لنوات مرسومم في نياياتيا وبػداياتيا
 أفعقػيـ!.. واللريػب  أمػرليػو  ؛مػف دوف خارطػم ومقػاوؿ وماػرؼ ،علػى سػاحم بنػاء الوليم، إذ أف جم  المواد أبدايقـو لو بناء 

 ورػأنيـيـ اؤوف النفس، فإنيـ يلقوف حػبليـ علػى الػارب إلى المرالناس يبرمجوف حياتيـ الماديم أيما برمجم، ولرف عندما يصؿ 
 !..البد أفؽ فيحياة الروح  -مقاـ العمؿ في-منرروف
 إففي لاومم الموضوعات المستسػاالم لديػو، بػؿ  اإلنسافالنـو مطلوب روسيلم لتجديد النااط اليومي، ا ريدؼ يجعلو  أف ال ال 

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

ينػػاـ، وىػػو  أف إلػػىمػػا لبػػؿ النػػـو ومػػا بعػػده.. فػػإف الػػبعض يتقلػػب فػػي فرااػػو  بػػيدابيسػػعى العبػػد لاللتػػزاـ  أفرابعػػا ل مػػف المناسػػب 
ممػا يرسػف فػي عقلػو البػاطني بعػض الصػور التػي يمرػف  -ضػبياال أوايويا راف -يعيش في عالـ مف السرحاف، والتفرير الباطؿ

حيػث يقػوؿل )الحمػد   ،وا يخفى مدل اللطؼ في الدعاء الذي يدعو بو العبػد عنػد ااسػتيقاظ ..للفساد في اليقظم أداةتروف  أف
ليو الناور أماتني إذبعد  أحيانيالذي   (.عبدهأو  لحمدهروحي  إليالحمد  الذي رد ، وا 

ومنيػػال االتػػزاـ بالنوافػػؿ وخاصػػم عنػػد منػػافرة الطبػػ ، وليػػاـ الليػػؿ، والصػػياـ،  ،تاػػحذ اليمػػم وتقػػوي العزيمػػم أمػػورىنالػػؾ  خامسػػال
ا فإف ابػتالء  واإلنفاؽ ، مػف موجبػات حررػم الػنفس الرض إلػىبحالػم مػف ااسػترخاء، والت الػؿ  اإلنسػافالمالي، ورظـ الليظ.. وا 

ورادىػـ وعبػاداتيـ الموزعػم أا تعػالى ليػـ  إلػىاللػب السػالريف أ إفاج الالبا.. ومػف المالحػظ نحو موجبات اليول التي توافؽ المز 
 .إبليسعلى الليؿ والنيار، لوال تتحقؽ  لرة مف ال لرات ينفذ مف خالليا 

ا فػػإف العػػيش مػػ  البطػػاليف يجػػر  أفسادسػػال  والميـ.. عػػ إلػػى اإلنسػػافمعااػػرة ذوي اليمػػـ العاليػػم مػػف موجبػػات انقػػداح اليمػػـ، وا 
 إلػػىا تقػػاس بانتقػػاؿ الخصػػاؿ الحسػػنم، فػػإف طبيعػػم الػػنفس ميالػػم  ،سػػرعم انتقػػاؿ الخصػػاؿ السػػيوم مػػف ذوي المعااػػرة أفواللريػػب 

 ة باللفلم والسيو.ءاللعب والليو، مملو 
البػػاؿ، وعلػػى التػػي ا تخطػػر ب الجػػورالتفريػػر فػػي  لمػػف موجبػػات بعػػث الجديػػم فػػي الحيػػاة ىػػو أف إلػػىسػػابعال ا بػػد مػػف االتفػػات 

التفريػر فػي م ػؿ ىػذه العطػاءات ممػا يزيػؿ  أف!.. وا اػؾ ا خػرةفػي الػدنيا لبػؿ  إليوالذي يمرف الوصوؿ  اإللييرأسيا الرضواف 
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رػػاف  إذاالصػػادؽ )ع( حيػػث يقػػوؿل ) إمامنػػاحالػػم الرسػػؿ والػػوىف، ومػػف ىنػػا ينبلػػي التأمػػؿ فػػي ىػػذا الػػنص المبػػارؾ المنقػػوؿ عػػف 
 .(!لماذا؟ ال واب مف ا، فالرسؿ

ف ر ػػرة النػػـو تػػدع العبػػد فقيػػرا يػػـو إلػػىحػػدنا أيتحػػوؿ  أفنسػػتعيذ بػػا تعػػالى مػػف  وأخيػػرال ل جيفػػم فػػي الليػػؿ، وبطػػاؿ فػػي النيػػار، وا 
 القيامم. 

 
 االنحراؼ في الجاممة* 

ذا أتينػػا إ ..، حيػػث المكيػػاج والمبػػاس شػػبو المػػاري لػػدى بمضػػيفالخمقػػي االنحطػػاطمػػف  اجػػو نمػػيش فػػي الجاممػػة  جانػػب لػػى الوا 
يخمػو  اجاممتنا ال تكػاد تجػد مكانػلكف و  ..الفقيي نجد أف ىناؾ مساهؿ ال تجيز المرور صوب األماكف التي يخاؼ منيا الحراـ

نػؾ أالجنس اآلخر، فضبل أنؾ ال تدري ما تفمؿ حيف ما تطمػب منػؾ إحػداىف مسػاعدتيا، والحػاؿ  أصواتمف ضحكات وارتفاع 
   ..فكيؼ بنا وبض البصر؟! ..جسدىابمباس مفصؿ ل أمامؾتجد الفتاة 
و رمػػا يتفاعػػؿ الجسػػـ تفػػاعال اليػػر إنػػف ،بوابػػم الفرػػر والقلػػب ىػػو النظػػر أف لرػػؿ مجػػاؿ طػػرح فيػػو م ػػؿ ىػػذا السػػؤاؿ يلقػػد نوىنػػا فػػ

مػػف خػػالؿ اػػبريم العػػيف  يتػػأ ر أيضػػاف القلػػب إ، فػػالنػػؼ يمػػ  اللػػازات المنومػػم والمخػػدرة مػػ ال عبػػر حليمػػات الاػػـ فػػ ياختيػػار 
يستناػػؽ الػػاز  يفالػػذ.. الحيػػافر يػػر مػػف  ييخػػرج عػػف ااختيػػار فػػ يالػػذ يالم يػػرة، فيصػػاب بالخػػدر والييجػػاف الاػػيو  بالصػػور
 .  .!رجمي  الواعظيف لاوليفل ا تتخد رأسوسوؼ يتخدر حتى لو اجتم  على  ،التخدير

لديػو خاصػيم  اإلنسػاف أفوخاصػم  ،ـمػادة للحػرا يىػ يالػذاررة بالصػور الحسػيم التػ ءنػو ا بػد مػف عػدـ مػؿإنقوؿل  فإنناومف ىنا 
جماا.. ومػف ىنػا يتحػوؿ  أر ر ىي والتي، فيقارف بيف الصور الجميلم المحللم لديو رزوجتو م ال، وبيف الصور المحرمم مالمقارن
 والخروي. يالبالء الدنيو  إلىيجره  الذيبالحراـ  ويتأ رحينما ا يقن  بحاللو  ،عبد رفور إلى اإلنساف

 يومػف الحلػوؿ الناجحػم فػ !..بحػراـ النظػر؟ يتلتيػ يفريؼ بػالعيف التػ ،بفضوؿ النظر تحجب عف الملروت يتلتي يالعيف الت إف
ىػذا  فػيولػو  الاػريعم يحاػمتيا وعفافيػا نظػر مػف تعػاد فػي الاػريعملػـ تتقيػد بحػدود  يالتػ للمػرأة اإلنسػافينظػر  أف اإلطارلىذا 

، لآلخػريفوعرضػت فتنتيػا  اإلليػيننظر بعيف ااحتقار لمف خالفت الحػد  أف ياإلليمف لواـز الحب  أليس لوحينوذ نقوؿ؛ المجاؿ
   .!؟أولياووفف يصطاد بو الايطاف  إلىلتتحوؿ 
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 الحياة الزوجية
 

 * عالج تارؾ الصالة.
 لطالؽ.* نصيحم في ا

 * 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 .

     
     
     
     
     
     
 ة عبلج تارؾ الصبل* 

 ..يتركيػا أويؤجميػا  فإمػااكتشفت بمد فترة عدـ مداومتو عمى الصػبلة  أنيا إال ،مف شخص سوي وبير منحرؼ امرأةتزوجت 
   !..طريقة، بحيث ال تجرحو وال يوثر عمى المبل ة بينيما ب يةفيي تريد مساعدتو، ولكف ال تممـ 

ف تػػرؾ الصػػالة مقدمػػم لرػػؿ مفسػػدة، فػػال يػػؤمف معػػو حتػػى لرانػػت القضػػيم موضػػوع منرػػر فػػال ينبلػػي التسػػامب فػػي المنرػػر،  إذا
لػؿ درجػات أالصػالة  إفالصػالة، وذلػؾ بالتػذرير  إلػىبالحقوؽ الزوجيػم.. ومػ  ذلػؾ ينبلػي اسػتعماؿ الحرمػم فػي دعوتػو  اإلخالؿ

جػػود المػػنعـ فػػي و  اإلنسػػافياػػؾ  أفا ، إحػػث ر يػػر إلػػىاػػرر المػػنعـ حالػػم فطريػػم، ا تحتػػاج  أفومػػف المعلػػـو  ،الاػػرر للمػػنعـ
أف تػػرؾ الصػالة مقدمػم لتػػرؾ بػالي الواجبػػات،  إلػى أضػػؼورالىمػػا منتفيػاف فػػي حػؽ المسػلـ.. ، ياػؾ فػػي رونػو منعمػا أو، أصػال
 .الىميمىي دوف الصالة في  التي

يطاف معااػرة مػف يػذرر الاػ أوفلعؿ ىناؾ ارترػاب ربيػرة فػي البػيف سػلبت ىػذا التوفيػؽ، ، التراج  أسبابالبحث عف  أيضاوالميـ 
 واجباتو.  أىـيتراسؿ عف  اإلنسافوجود مرض نفسي راارتواب المزمف، الذي يجعؿ  أورؤيتيـ، 

 
 نصيحة في الطبلؽ * 

المشػػاكؿ بيننػػا كثيػػرة تركػػت المنػػزؿ  أصػػبحت، وعنػػدما ةالمسػػؤوليكثيػػرا، فيػػو ال يتحمػػؿ  زوجػػي إىمػػاؿامػػرأة أعػػانى مػػف  إننػػي
رجمػت  األخيػرةنػو ولممػرة أ إاللػو.. و ػررت عػدـ المػودة لػو  يكنيـ رفضوا وأرجمػونول ،المودة أريدوال  أىميمنزؿ  إلىورجمت 
ولكػف دوف ، تػدىور الحيػاة فػييكػوف الخطػ  ىػو خطػ ي أف خوفػا مػف  حيػاتي،مػف  أبيػر أف، وحاولػت األطفاؿ إصبلحبقصد 
 أكػوفىػؿ  فسػؤالي: ..الطػبلؽ بػ مر ليالمحكمة لـ تحكـ  اآلفبيننا عف طريؽ المحاكـ، والى  األمور أصبحت . واآلفجدوى.

 حيف صدور حكـ القانوف؟..  إلى ة،مطمق امرأةبحكـ الشرع 
يطلػؽ ىػو  أفا إاليػر مطلقػم،  امػرأة فأنػت ،الطػالؽ إلػىبالنسػبم  أمػا ..!نػتـ فيػوألمػا  التػأ رحالػم  أعػيش ،رتب لرػـ الجػوابأ وأنا

راف الزوج مقصػرا فػي حقػوؽ الزوجيػم اليػر مريػد  إذاحارما  الحارـ الارعي، ليطلؽ ىو بعنواف رونو إلى المرترفعيف  أوبنفسو 
 .لإلصالح

واارتفػػاء بااتفػػاؽ علػػى اانفصػػاؿ  يعػػدـ الطػػالؽ الاػػرع -فػػي صػػورة عػػدـ وجػػود الحػػؿ-أفضػػؿ ينإفػػ ،بالنسػػبم لالنفصػػاؿ وأمػػا
خػالؼ والاػجار، يػذىب بالػديف ال أفواعلمػي  .أمػرايحػدث بعػد ذلػؾ تعػالى النفسي، فلعؿ ا  وأ ره، دفعا لسلبيات الطالؽ يالعمل

 واحد. أفوالصحم النفسيم في 
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   لالرحمف أصاب مف  إصبعيفبيف  -رما روي-ف للب العبدإلتلييف القلوب، ف ،)ع( وبأولياووعليرـ بالتوسؿ با تعالى  وأخيرا
 .  ﴾َوَمف َيتَِّؽ اللََّو َيْجَعؿ لَُّو َمْخَرًجا * َوَيْرُزْلُو ِمْف َحْيُث ا َيْحَتِسبُ ﴿
 
 التمجيؿ في الزواج * 

أنا فتاة أبمغ مف الممر مػا يقػارب الثبلثػيف سػنة، واآلف أعتبػر شػبو مخطوبػة لشػاب أكػف لػو الحػب واالحتػراـ المتبػادؿ بيننػا.. 
ف تدفا المير لمشاب، حتى يتمكف مػف تقديمػو عنػد المقػد  ما ىو رأي الشرع أف تقـو الفتاة بتغطية تكاليؼ المير ب :وسؤالي
حتػى و  ،.. عممػا بػ ف ظروفػو الماديػة ال تسػمح لػو بتغطيػة مطالػب أىػؿ الفتػاة، فتفاديػا مػف الو ػوع فػي الحػراـ؟الػزواجلتيسير 

ال يممػـ بػاألمر أحػد  ،يكػوف موضػوع  ياميػا بػدفا المبمػغ سػرا بينيمػا أف ررا ما تـ ذكره، عمػى  ،يكونا مرتبطيف بمبل ة شرعية
 في األرض وال في السماء وىو السميا المميـ.  الذي ال يخفى عميو أمرتمالى سواىما واهلل 
 ،فػي ذلػؾ مػأجوروفنػتـ أ انيػم رميػر، بػؿ  ا ػـ ىػو يقدمػو ليػ ،تقػدـ المػرأة الميػر مسػبقا للرجػؿ ريديػم أفمان  مػف  أيليس ىناؾ 

 ليسدده في المستقبؿ.  ،لو لرضا وتقدمي أف أيضا وباإلمرافولضاء حاجم مؤمف..  ،فيو تعجيؿ للخير لف
اػرعا مػا لػـ يػتـ  رالجنبيػمفالمخطوبػم -نػو ليسػت ىنػاؾ حالػم مػف المحرميػم فػي البػيففتػرة الخطوبػم، ل إدامػمبعػدـ  نصحرـأ وأنا

 أف لألجنبػيالبنػت  أىػؿيسػمب  أف بالحرػاـ،ف تزوجػا احقػا.. وىػذه مػف صػور الجيػؿ ا  مما لد يول  الطرفيف في الحػراـ و  -العقد
 .  !يتعامؿ م  الفتاة تعامؿ الزوج

 
 غيرة الزاهػػدة ال* 
ف أل  ة،وىػذه مشػكم.. لحبي لو ،ستطيا عمى بمدهأ الو  ،نزعه كثيراأعندما يسافر  ألنو ؛عمى زوجي ةمف مرض الغير  أشكو أنا

 .  !.ه المتابمةذلي األحيافزوجي يتضايؽ مني في بمض 
.. نعػػـ !ف مػػف الحػػب مػػا لتػػؿا  ؼ، و زعج الػػزوج وىػػي بػػذرة للخػػالتػػف المتابعػػم الزاوػػدة لػػد إالػػزوج يسػػافر فػػي حػػدود المعقػػوؿ، فػػ يدعػػ

رمػا  ،رانت لػبالد يخاػى فييػا علػى الػديف إذاوخاصم  ،تقليصيا أو السفارالحب لو، بتقليؿ مدة  ميمرنرـ تقديـ االتراح مف زاوي
 .الياـىو ااو  ىذه 
وليػػذا يقػػوؿ  ،بػػو المػػؿدة لػػد يػػذىؿ عػػف ذرػػر ا تعػػالى، واػػ -حتػػى لػػو رػػاف للػػزوج-التعلػػؽ القلبػػي الزاوػػد أف أؤرػػد أفومػػف الميػػـ 

ـْ َعػػف ِذْرػػػِر اللَّػػِو﴾آالقػػر  ـْ َوا َأْواُدُرػػ ـْ َأْمػػػَواُلُر  إاىالػػػؾ  ءرػػؿ اػػي إذالػػذي ا يمػػػوت،  يالمػػػؿ بػػالح ياجعلػػ.. ف الرػػريـل ﴿ا ُتْلِيُرػػ
 حسف التبعؿ بدا مف الليرة الزاودة!.  وأحسنيوجيو.. 

 
 القطيمة الزوجية * 

و اطمتػو فػي الكػبلـ والنػـو  ،شػتمتو ومػددت يػدي عميػو أننػي إلػى أدىبينػي وبػيف زوجػي،  خػبلؼ حػاد إلىخبلؼ صغير كبر 
 ؟!.. تمالى ىو الحؿ وفقكـ اهلل فما.. ممو وىو كذلؾ

تأخػػذ  أفخيػػر طريػػؽ للمػػرأة  أفنػػتـ تعلمػػوف أ، و أنو تيػػاعنػػدما تصػػدر مػػف الزوجػػم تخػػرج مػػف  المػػورف ىػػذه إأوال  ألػػوؿأف  أحػػب
 .ليتفاداىا في التعامؿ الزوجي ،ف تريو في مقاـ العمؿ نقاط ضعفوأالزوج، وذلؾ ب أماـتيا ف ت بت مظلوميأحقيا ب

الخالؼ، فقد تقـو المرأة بعمػؿ ي يػر الضػب الرجػؿ،  إلى أدتالتي  السبابف تبح ي عف أو انيال بدا مف مياجمم الزوج ا بد و 
 .!يريؿ الريؿ بارؿ مضاعؼ -في مقاـ العمؿ-ف راف الرجؿا  و 

 !.ا دمييفف خفي عف ا  فيو الذي يسم  تحاوررما و  ،نو مطل  على رؿ خالؼا  و  اإللييم،ال استحضري حالم الرلابم و ال 
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ف لػو طالبيػا الػزوج بػالتمريف ف عدـ التمريف الزوجي ذنب تؤاخذ عليو المػرأةإف ،وم  رؿ ذلؾ رانػت فػي  إذاالمعااػرة الزوجيػم ؛ وا 
 يوأنيػػ، (خيررمػػا مػػف بػػدأ بالسػػالـ إف) أخيػػرالتحراـ العػػش الزوجػػي.. واباػػري فيػػي مػػف موجبػػات اسػػ ،جػػو مػػف العاطفػػم والمػػودة

فػػي للبػػؾ،  اإليمػػافلتػػريف حػػالوة  ،ا تعػػالى إلػػىالػػزوج لربػػم  إلػػىترجعػػي  أف أرجػػو. .القطيعػػم بالوصػػؿ والووػػاـ يالخصػػاـ، وبػػادل
 .  !إصبعيومقلب القلوب يقلب للوب العباد بيف  أفوريؼ 

 
 شرة نفور الزوجة مف المما* 
يكػػدر صػفو المػػيش عنػدنا ىػػو نفػور الزوجػػة مػف المماشػرة الزوجيػػة، فتتصػنا السػػمادة لتمػؾ الممارسػػة مػف أجمػػي  ممػا مػا إف

 .  .!في الحراـ؟  ا فمف عدـ سد الحاجة في ىذا المجاؿ،  أخشى وأنافقط.. فما الحؿ 
مػػف موجبػػات  أنيػػاالليػػر، وا اػػؾ  إلػػىلتفػػات ، ومنػػ  الػػزوج مػػف ااالزوجػػيالعمليػػم المػػذرورة مػػف موجبػػات ااسػػتقرار  فأا اػػؾ 
   .الحالمليذه  اإلجباريا  ،عند التفاعؿ العاطفي إاا يعطي  ماره  المرا تعالى مف طرؼ الزوجم.. ولرف  إلىالقرب 

ىػذه الحالػم فػي  إدامػم أفولػد علمنػا .. بيػذا العمػؿ تعػيف الػزوج علػى حفػظ دينػو لنيػا، إليياالنف  يعود  أفتعلـ  أفوعلى الزوجم 
 إرادي، مما يفتب باب الاحناء بينيما.  حالم مف العصبيم واللضب الال إلىالزوجم، تدف  الزوج 

مخلػوؽ خلػؽ للاػيوة..  ورأنػواستحقار الزوجم ليذه الحالػم، لػد يفسػر بحالػم مػف تحقيػر الػزوج باػرؿ اليػر مقصػود،  أفوا يخفى 
 ا تعالى. أحلوفيما  بيعيالطيمارس حقو  أف إاالزوج ا يريد  أفوالحاؿ 

 أومحػض؟..  يحيػوان أمػر ورأنػوبتقػزز،  المػرىػذا  إلػىتنظػر  لنيػاىؿ ل الزوجمنفور  أسبابمعرفو  ينبليولتالفي ىذه الحالم 
 أوليػا؟..  إرضػاءمػف دوف  أو ،منفر سابقا للزوجم، رطريقػم خاطوػم للمعااػرة الزوجيػم، ررونيػا مػف دوف مقػدمات أمرىؿ ىناؾ 

ا بػػد للػػزوج مػػف القيػػاـ بدراسػػم اسػػتقراويم، لػػوال يقػػ  فيمػػا يريػػده . اليبػػي؟. أمػػرىنػػاؾ  أف أوبعػػض الموانػػ  العضػػويم؟..  ىنػػاؾ أف
 الولوع في حباؿ الايطاف المنصوبم في طريؽ العبوديم!.  أوالايطاف مف الاقاؽ، 

 
 تيديد الزوج؟  أواجوكيؼ * 
 أووعػدـ االعتنػاء بتيديػده،  المواجيػة لػيفيػؿ خيػر  خرى.. بػزواج الييػددني بػفإنػو وجد زوجي منػي تصػرفا بيػر الهػؽ،  إذا

   ..!؟اإلمكافاحتواء المو ؼ  در 
مف مياميا فػي الحيػاة، ىػو  أف إذتأخذ حقيا ىو الظيور بمظير المسالمم، تناسبا م  طبيعتيا العاطفيم.. لخير طريؽ للمرأة  إف

ميف الػرزؽ، يجعلػو فػي ظػروؼ أوج.. فانالاؿ الزوج بماػاؽ الحيػاة، وتػالز  أو، الوادامتصاص التوتر المنزليل سواء في جانب 
. يأتي، وىنا الحيافمتوترة في بعض   دور الزوجم النموذجيم، للقياـ بدورىا في تفريج الرروب، وتنفيس اليمـو

ف رػاف ا  ج، و زو الضػب الػالخالؼ والتيديد، فقد تقـو المػرأة بعمػؿ ي يػر  إلى أدتالتي  السبابتبحث عف  أفعلى الزوجم العاللم 
نػو مطلػ  علػى رػؿ خػالؼ، ويعلػـ أ إذ، اإللييػماستحضػري حالػم الرلابػم  .!.الرجؿ فػي مقػاـ العمػؿ، يريػؿ الريػؿ باػرؿ مضػاعؼ

مقلػػب  أففػػي للبػػؾ، وريػػؼ  اإليمػػافلتػػريف حػػالوة  ،ا تعػػالى إلػػىالػػزوج لربػػم  إلػػىترجعػػي  أف أرجػػو الجانػػب الػػذي معػػو الحػػؽ.
 .  !إصبعيويف القلوب، يقلب القلوب ب

 
 بمستوى الزوج؟  يرتقأكيؼ * 

 ميػػؿ االىتمػػاـ  -لؤلسػػؼ-فػػي جميػػا تحركاتػػو  ولكنػػوتمػػالى ، مػػراع هلل المشػػرةفػػي الحقيقػػة لػػدي زوج مسػػتقيـ السػػموؾ، طيػػب 
ا ومنيػ ،فقػد حاولػت جذبػو لػذلؾ مػرارا بشػتى الوسػاهؿ األبديػةبالنوافػؿ والمسػتحبات و ػراءة القػرآف.. وألننػي أحػب لػو السػمادة 

األسػػموب المباشػػر، وكػػاف يمتػػرؼ بتقصػػيره مت لمػػا، إال أف ذلػػؾ ال يصػػّد و بممػػؿ.. ولمممػػي بتػػ ثير تمػػؾ األعمػػاؿ فػػي الحيػػاة 
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لئلنساف، فإنني أتمنى أف يكوف زوجي ممف ال يحرموف مف تمؾ اآلثػار المباركػة.. فمػنكـ أرجػو النصػيحة،  والممنويةالروحية 
 .  !.ولكـ منا خالص الدعوات

وجػػودات منفعلػػم ا  لنيػػفبالنسػػبم للػػزوج،  المػػورالنسػػاء ا يفرػػرف فػػي م ػػؿ ىػػذه  أفجميػػؿ، وخاصػػم  لمػػروف لػػو مػػا تسػػع إف
لديػػو  إنسػػافمختلفػػم، والنػػاس معػػادف رمعػػادف الػػذىب والفضػػم، ولػػيس رػػؿ  المزجػػمفاعلػػم.. ولرػػف مػػ  ذلػػؾ علػػيرـ بػػالرفؽ، فػػإف 

   .تعالىا  إلىيتخصص في الطريؽ  أفالاييم في 
زيادة عف مستول الرجؿ، فتريف تفولا في المسػتول الروحػي والعلمػي، ممػا  إيمانرـرـ في ىذا المجاؿ مف العجب، فقد ينمو حذر أو 

الضبو ودخوؿ الايطاف في الحياة الزوجيم، ممػا يوجػب التولػؼ  إ ارةفيسبب في التنقيص مف ليمم الرجؿ،  أو ،يعرضرـ للعجب
ا تعػالى، فػي جػو الخصػومم مػ   إلػىيصػؿ العبػد  أفنو ا يمرػف أ عتقد جزماأ يننأ إذ .إليرـحتى في السلوؾ الروحي بالنسبم 

 جو لصيؽ بالمرء، وا يمرف تجاىلو، ومف ىنا راف للايطاف طم  فيو عظيـ!..  لنو، السري، وخاصم في الجو ا خريف
ليمتػو  ؛اليػر المترلػؼ واإلحسػاف ،سػريرةوحسػف ال ،فللطينػم لا ينحصر في بعػض الممارسػات الخارجيػم المر أف أخيرالواعلمي 

 .  الخصف لـ يرف الاخص سالرا مرالبا بالمعنى ا  عند ا تعالى، و 
 
 الصدا ة ما بير الزوج * 

   ..، مف دوف عمـ زوجيا؟فقط تصادؽ رجبل في حدود الصدا ة أفىؿ يجوز لممرأة المتزوجة 
 إلػػىمخػػالفيف ا تخلػػو مػػف ميػػؿ عػػاطفي، وىػػو بػػدوره مقدمػػم للميػػؿ فػػإف صػػدالم الجنسػػيف ال، ىػػذه الصػػدالم مقدمػػم لمخالفػػات ر يػػرة

ف اللقاء، و  فو ليول  الطرفيف فيما ا يحمد عقباه!..  ،يتمنى م ؿ ىذه الفرص إذ ،الايطاف بالمرصادا  ىػذه مػف مصػاديؽ مخالفػم  ا 
القػوؿ، لػوال يطمػ  الػذي  وجػود حػاجز بػيف الجنسػيف فػي الحػديث والتعامػؿ، وعػدـ الخضػوع فػي إلػىتدعو  التيالنصوص الر يرة 

اانصػراؼ القلبػي عػف  أيضػاالحدي ػم، للبػا سػالما لمػف تفاعػؿ معيػا؟!.. ومػف ا  ػار  اإلفسػادفي للبو مػرض، وىػؿ تررػت وسػاوؿ 
   .الطرؼ المقابؿ، وىذا بدوره طامم ربرل في العاللم الزوجيم! إلىالزوج عند اارتياح 

 
 والزوجة  األـبيف * 
حقيػا، وكػذلؾ المكػس  أعطيتيػا أنػا إذافػ مي تقػوؿ لػي أنػت تمشػي وراء زوجتػؾ ، وأميبيف زوجتي  متزوج ويوجد مشاكؿ أنا

 ..  !فما الممؿ؟ولكف ببل جدوى.. أف أصمح بينيما  أحاوؿوداهما  ؛مف جية الزوجة
ياػػعر  أفومقتضػػى الرياسػػم ، والمػػؤمف رمػػا نعلػػـ رػػيس فطػػف، تجمػػ  بػػيف رضػػاىما، فلرػػؿ منيمػػا حقػػوؽ أف اإلمرػػافحػػاوؿ لػػدر 

ىما علػى احػدإ إلػىىػو تحيػز الػزوج  ،.. فإف مف موجبػات الحػزازات المعروفػم فػي مػا ذرػرتـإلييماالطرفيف بأنو محب ليما، ماوؿ 
وخاصم عنػد وجػود -لخر الفي مقابؿ  ىمااحدإلالود  إظيار أفالليرة والحسد.. ومف المعلـو  ، والنتيجم ىي إ ارةلخر الحساب 

 ، فيروف بذلؾ اريرا في الوزر المترتب على ذلؾ.مااعراليؾ مما يوجب تحر  -جو مف التوتر
ممػا  ،، فػإف مػف ابتلػي بم ػؿ حػالترـ علػى اػفا تضػيي  حػؽ اـزالمػوريليف القلوب بمػا يوجػب صػالح  أفسؿ ا تعالى  وأخيرال

   !.الضبو وخاصم عند عقوؽ الوالدة إ ارةيوجب لو البعد مف ا تعالى، بؿ 
 
 النافر؟  القمب إلىكيؼ أعود * 

ىػذا منػو، و ػد تكػرر منػي  إال بػإذفمف خطيبي، وذلؾ خبلفا لما طمبو منػي تكػرارا بمػدـ فمػؿ ذلػؾ  إذفلقد  مت بالخروج دوف 
وربػـ ذلػؾ خالفػت ىػذا االتفػاؽ.. وحينمػا صػدر منػي ىػذا ، تكػرارالبمػدـ  أعػدهفي كػؿ مػرة كػاف ينصػحني، وكنػت ىو و  األمر،
  مبو النافر مني؟..  إلى أعودفكيؼ . لو مخرجا. أجدوال  ،الخبلؼ نشب خبلؼ بيننا واحتدـ ىذا أخيرا،
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، فػػإف السػػرةالاػػرعيم، فػػإف الرجػػؿ حسػػاس جػػدا مػػف ىػػذه المسػػألم، ويػػرل ذلػػؾ طعنػػا لمولعػػو فػػي  الحرػػاـىػػذه ىػػي سػػلبيم مخالفػػم 
يعػيش حالػم اارتيػاح  أف ، ريػؼ لػو الرجؿ الذي ا يعلـ بخروج زوجتو، ومتى تخرج، ومتى تعود، ومف تعااػر، ورػالـ مػف تسػم

 ..؟!النفسي معيا
حرومػػم مصػػلرة، ولػػد جعػػؿ  الحيػػاة الزوجيػػمأف تػػنس المػػرأة ا  أفينبلػػي و الحيػػاة الزوجيػػم لاومػػم علػػى التفػػاىـ بػػيف الػػزوجيف،  إف

جلبػت  قػم الػزوج،  إذاالمػرأة الم اليػم  أفعتقػد أو  القيمومم بيد الرجػؿ الػذي يعػي ىػذه القيمومػم، وا يسػيء ااسػتفادة منيػا. اإلسالـ
 أرادتػػومػا فيرػوف سػتروف ليػا الحريػم فػي التنقػؿ، علػى ىػذا ورانػت صػادلم فػي رػؿ مػا تقػوؿ، فإنيػا سػوؼ تسػتحوذ علػى محبتػو، و 

 بالخديعم واللؼ والدوراف، تحوز عليو بالصدؽ وااستقامم.
ىػػذا ىػػو الخطػػأ  إفبمػػا يفيػػـ معػػو  ،أمرػػفتسترضػػيو بمػػا  أف ا ف.. حػػاولي !للخيانػػم فػػي القػػوؿ والفعػػؿ؟ ،أوىنػػاؾ عػػذر بعػػد ذلػػؾ

 حقيقم!.  الخير
 

 بالنفور الزوجي  * اإلحساس
 أنيػا.. مػا !، حاولػت مػرارا دوف جػدوىاإلطبلؽعاطفيا عمى  يلى زوجتإميؿ أ ين شمر بألـ  أنني يشاب متزوج، ومشكمت أنا
عمػـ أال  واآلف.. الطػبلؽ يمنػ يزوجتػ ولكػف طمبػت أخػرى،مف  أتزوج أفكذلؾ بالحسنى.. فكرت  أعامميا وأنا، ةومحترم ةطيب

   ..!؟يوما بمد يوما بمد يـو يتفتؾ ب ةف الغريز  شمر بأنا أفمؿ، و أماذا 
 أفنالحػظ  فإننػاماػرلم النفػور مػف الزوجػم..  أسػبابتدرسػوا  أفالليبيػم، علػيرـ  المػور إلػىلبؿ التفرير في اانفصاؿ، واالتجاء 
 .الريزيا أوحقيا رما ينبلي، سواء عاطفيا  إعطاوياعدـ  أوء تصرؼ في الرجؿ، سو  إلىبعض صور التوتر مف الزوجم، تعود 

يجاباالقلب يتقلب بحسب حررات العبد سلبا  أفالقلوب ا  بات ليا، بمعنى  أف أخيراواعلـ  .. فػال تيػأس مػف الوضػ  الحاضػر، وا 
صارحم، والاطب على الماضي برػؿ مػا فيػو، في ليلم، وذلؾ مف خالؿ جلسم م -ا تعالى بإذف-المرتصلب  أف بإمرانؾفإف 

براء الذمم الراملم، والتعػويض عػف   فالػذي الوادالماضػيم، والتفريػر فػي مسػتقبؿ  الخطػاءومحاولم بناء تصور لمستقبؿ جديد، وا 
اه فػػي وىػػذا الػػذي رأينػػ -رػػاف اانفصػػاؿ مقرونػػا بالماػػارؿ إذاوخاصػػم -البػػوافسػػينحرفوف بنػػوع مػػف اانحػػراؼ، فيمػػا لػػو انفصػػؿ 

 بلير عذر.  أوالتي انفصلت سواء بعذر  السر
وا خلػؼ  مف التوسؿ بػرب العػالميف فػي تػأليؼ القلبػيف، وتػذرر لولػو تعػالىل ﴿ِإف ُيِريػَدا ِإْصػالًحا ُيَوفِّػِؽ اللَّػُو َبْيَنُيَمػا﴾ أر ر وأخيرال

 لوعده تعالى. 
 
 ما ىو سبب النفور؟ * 

، ولػػو بمػػض اليفػػوات.. اإليمػػافمػػف  ةمتوسػػط ةذي درجػػ إنسػػافمػػف  ةمتزوجػػتمطػػوني حػػبل لمشػػكمتي: وىػػي أننػػي  أف أريػػد
 !..  ؟سمى جاىدة لمرضاتو بكؿ النواحيأني أما ، دري ما السببأشمر داهما ب ف زوجي ينفر مني، وال أىي أنني  ةوالمشكم

ف بػػال  الػػزوج فػػي ردة فػػإف بعػػض تصػػرفات الزوجػػم ىػػي التػػي ترػػوف مػػادة لنفػػور الػػزوج، و  ،النفػػور أسػػبابا بػػد مػػف البحػػث عػػف  ا 
 أفالنسػاء ر يػرا، فػال بػد مػف  إلالػراءاتمعرضوف  الياـالرجاؿ ىذه  أف.. وخاصم !الفعؿ بما يفوؽ فعؿ المرأة، فيرد الريؿ ريليف
   .النساء خارج المنزؿ إلىلوال تنازعو نفسو  ،تروف المرأة المؤمنم معوضم لو نفسيا وجسديا

ف الػذي أوتذرري بػ مما يوجب تفرؾ الواصر الزوجيم.. ،مف دوف محاربم ليا ،المنزؿوجود بعض صور المنرر في  أفواعلمي 
مػػف  إصػػبعيفيرفػػ  تلػػؾ المػػودة المجعولػػم بسػػبب المعصػػيم، فػػإف القلػػوب بػػيف  أف بإمرانػػو ،مػػف العقػػد الوؿجعػػؿ المػػودة فػػي اليػػـو 

 التنفير.  أوالرحمف، سواء في جانب الجلب  أصاب 
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   !ب صد اهوكثير التممؽ * 
ممػا جممنػػي أشػمر بػػالنفور  ،أبمػػب الو ػت مميػـ وتػػارة مػا اإلنترنػػت و مػػت أنػ ، وال أبػػالغ لػوب صػد اهولػدي زوج كثيػر التممػػؽ 

فبماذا تنصػحني؟.. ولػدي شػمور أيضػا أنػو ال يريػد منػي  ..أنو بير متيقف بحيث أصبح يبلحظ مني ىذا الشمور، إال ،تجاىو
 إال إشباع ربباتو!.. 
ا تربطػػي برنامجػػؾ العبػػادي والعلمػػي بػػو، فػػاجعلي لػػؾ و راريم علػػى التػػذرير والمطالبػػم بػػالحؽ باػػرؿ اوػػؽ.. وظيفػػترـ ىػػي ااسػػتم

العاللػات الباػريم سػتنقط  يومػا  أفبحيث ا يػؤ ر اناػلاؿ الػزوج علػى عاللػترـ بػا تعػالى.. واعلمػي  ،منيجا مستقال في الحياة
 .وجيو الرريـ إاما، وا يبقى 

ا  بأنػوعنػد الحػديث الخػاص  إاػعارهبػؿ ا بػد مػف ، ا ا يعني عدـ ااعتناء بوجوده، وأف وجوده وعدمػو سػواءولرف ما ذررتو آنف
الجػػو العػػاولي  إلػػىيحتػػاجوف  أيضػػافػػي الوسػػط.. إذ أنيػػـ  البنػػاءبػػد مػػف وجػػود الجػػو ااجتمػػاعي فيمػػا بينرمػػا، وخاصػػم مػػ  وجػػود 

 عاطفم وحنانا. إاباعيـجؿ أمف  ،الحميـ
التعامػؿ مػ  اانترنػت  أفوخاصػم ، أصػدلاووامؿ التي ترالبو في ااسػتقرار بػالمنزؿ، بػدا مػف التاػاالؿ الر يػر مػ  فتاي عف العو 

 الياويم.  إلى اإلنساف، م  الياب الوازع الديني، في معرض سوؽ الياـىذه 
 

 عدـ المدؿ مف خوؼ * ال
الػػزواج مػػف الثانيػػة بسػػبب تقصػػير  أف.. عممػػا ؟األخػػرىيختمػػؼ عػػف  إلحػػداىما وارتيػػاحيعػػدؿ بػػيف الزوجػػات أكيػػؼ يمكػػف أف 

   ..خفت مف عدـ المدؿ بينيما؟ إذا األولى،بقاء إوىؿ الطبلؽ أفضؿ لي مف األولى.. 
نسػبم مػف الحػؽ مػ  الطػرؼ ىنػاؾ رانػت  إذاوخاصػم ، اإلليػيا تعالى الطالؽ، وىػو يفػتب بػاب اانتقػاـ  إلىابلض الحالؿ  إف

نمػػا؛ ليسػػت العدالػػم القلبيػػم، فيػػذا اليػػر ممرػػف، وخاصػػم مػػ  وجػػود ميػػؿ لل انيػػم والمػػراد بالعدالػػم ىنػػا .المقابػػؿ العدالػػم مػػف حيػػث  وا 
 المبيت، والنفقم، وما اابو ذلؾ.

ياؾ  ممػا ينػزع فتيػؿ الفتنػم  ،إف حسػف تصػرفؾ فػي المقػاـ. .!، فليس ىػذا مػف العقػؿ فػي اػيءالولى أماـتظير ودؾ لل انيم  أفوا 
وا معنػى  ..السياسػم الحريمػم فػي التوفيػؽ بينيمػا أسػلوبف يتحمػؿ التبعػات، ويتبػ  أ، ا بد و أمرا بينيما، فإف مف يقدـ على ىرذ

 اليـ والحزف على للب آخر.  إدخاؿيدخؿ على للب سرور على حساب  آخر، أوبناء على حساب ىدـ بناء  اإلنسافيبني  أف
 
 الحوزة  إلىاالنضماـ * 
 إلػػىاالنضػماـ  أووذلػؾ بحضػور دروس القػرآف،  أكثػر،الػديف  أمػورفػػي  أتفقػو أفود امػرأة متزوجػة، وعيػالي  ػد كبػروا، وأ أنػا

عممػا منػو أكثػر  أكػوفالحػوزة سػوؼ  إلػىذىبػت  إذا -كبلمػو لػيحسػب -ألنػيالحوزة الممميػة، ولكػف زوجػي ال يرضػى بػذلؾ، 
يمنمنػي مػف ىػذه المجػالس  أف ىػؿ لػو الحػؽ ..فمػؿ ممػو؟أماذا .. وىذا يؤثر عمى صورتو عند المياؿ ،الديف أمورودراية في 

   ..ي كتب تنصحوف بقراءتيا؟  وي نفسي مف الناحية المقاهدية، فأ أف أريد. .؟إليياالذىاب  إلى أتشوؽالتي 
تفػػوترـ ىػػذه الفرصػػم، ، فا بػد مػػف التنسػػيؽ مػػ  الػػزوج فػػي ىػذا المجػػاؿ، لػػوال ي يػػر سػػخطو، ولػػد يتاػػبث بػالحؽ الاػػرعي فػػي المنػػ 

 يصفى لعلـ وا لعبادة. أفالترف ببعض الماارؿ في ىذا المجاؿ، فإف الباؿ المالوؿ ا يمرف  إذاني ويزوؿ ىذا الميؿ الباط
، وخاصػم ا خػريف أذل أومػف بػاب المعصػيم  ،ا تعػالى علميػا إلىا يتقرب  اإلنسافعليرـ بالتلطؼ في م ؿ ىذا الطلب، فإف 

يعينيػػػا علػػػى تربيػػػم  ،ف تفػػػوؽ المسػػػتول العبػػػادي والفقيػػػي للزوجػػػمأبػػػ عػػػوإلنا، والوالػػػديف.. وحػػػاولي والوادذوي الحقػػػوؽ رػػػالزوج، 
رآؾ صػػادلم فػػي  إذانػػوع مػػف التفػػاخر والتعػػالي.. وا تعػػالى  إلػػىالػػزوج، وا يػػؤدي ذلػػؾ مػػ  الػػوعي  إيمػػاف، بػػؿ علػػى دعػػـ الواد
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 الػرحمف.. أصػاب مػف  إصػبعيفوب بػيف القلػ إذ ،الطلب، فإنو سييديرـ سبلو رما وعػد فػي القػرآف الرػريـ، ويلػيف للػب الػزوج واليػره
 ااء ا تعالى.  إفما لد ينفعرـ في ىذا المجاؿ  التريف فيي -لسـ العقاود-راجعي مرتبم المول 

 
 ىؿ ىذه بيرة محمودة؟ * 

البسػة  امػرأةـ أمذيمػة سػافرة،  أـمشكمتي ىي أنني شديدة الت ثر ب ف يشاىد ممي زوجي أي امرأة، سواء كاف عمييا حجػاب، 
يراىػػا.. زوجػػي  أفلػػو تمػػالى حػػؿ اهلل أجػػدا  وال أشػػمر بػػ نني اإلنسػػانة الوحيػػدة التػػي  أتضػػايؽبلبػػس بيػػر محتشػػمة، فػػإنني م

كانػت ىنػاؾ مشػاىد  إذاويغيػر القنػاة  -كمػا  ػاؿ عنػدما سػ لتو-بريبػة إلػييفوال ينظػر تمػالى  ممتـز ومؤمف ويخاؼ اهلل إنساف
بػؿ يخػاؼ  ،يتزوجنػي أف ال يػرى حرامػا، ألنػو ال يخػاؼ منػي أفحػرز مػف  بػؿ نو يتإصارحتو بالموضوع فقاؿ: و بير حسنة.. 

 ؟..نا عمى خط أفمؿ، ىؿ أ.. لكف ماذا تمالى مف اهلل
ف نظػر الرجػاؿ ىػذه إم لػو، فػ فػيبارؾ لرػـ أ يننإنو راف ملتزما بمرالبم نظره لبؿ الزواج، فأ فيحقا  الزوجف ما تقوليف عف ار إذا

 ارػػؿ مرػػافل بػػػدء فػػي اإل ػػػارةعلػػى صػػور أف عصػػػمو ا تعػػالى، وخاصػػم مػػ  وجػػود مػػػا نعػػرؼ مػػف مػػ إا اػػيءا يحػػده  اليػػاـ
ف أمػف دخػؿ ىػذه الحقػوؿ، ا بػد و  أف يع.. وىنالػؾ مػف يػدّ اإلباحيػمالفضػاويات  فػي أوجػو المػربالمجلم، ومرورا بالموال ، ويبل  

 فػيمػف دخػؿ  إف.. ولياسػا يقػاؿل !(الربػا ي، فقػد ارتطػـ فػمف اتجر بلير فقػو) أف فيمف الحراـ ولو لليال، رما ورد  بايءيرتطـ 
 التػػػيلرػػػؿ عضػػػو مػػػف البػػػدف الفاحاػػػم  أف إذالفاحاػػػم ولػػػو بمعنػػػى زنػػػا النظػػػر،  فػػػينػػػو سػػػيرتطـ إىػػػذا المجػػػاؿ مػػػف دوف مرالبػػػم، ف

 تناسبو!.. 
ضػده!.. ومػف  إلػىقلب نػو سػينإتجػاوز عػف حػده فإذا  اػيءف رػؿ إمرالبػم الػزوج، فػ فػي المػألوؼالخػروج عػف  يولرف ىػذا ا يعنػ

ف ا  و  -الوال  يعد مػف مصػايؽ الليػرة النسػاويم فينو إعف المنرر، ف يمف صور الني أنيا المرأةبعض صور ما تدعيو  أفالمعلـو 
ف ا تعػالى سػوؼ لػػف إلػـ ترػف رسػاليم ورانػت بنحػػو الػدواف  الباػريم، فػ إذاالحررػم  أفومػف الواضػػب  -يب ػوب اػرع المػرأةلفتيػا 
 فحػػاوليذلػػؾ المجػػاؿ..  فػػي، وذلػػؾ فيمػػا لػػو اطلػػ  علػػى زيػػؼ المنطلػػؽ المػػر فػػيؾ، والرجػػؿ نفسػػو ا يػػرل لدسػػيم ذلػػ فػػييبػػارؾ 

يسػخرىا لعبػاده  الػذيف للوب العباد بػيف يديػو، وىػو إ، فالتأ يرىذا المجاؿ، لييب لرـ ا تعالى لرـ لوة  فيالتوسط ومرالبم النيم 
   .المؤمنيف!

 
 الزواج المبكر * 

فى عميؾ المستوى الخطير مف الفتف التي تمرض أماـ شبابنا ىذه األياـ، والتي ينزلؽ فييا الكثيػر مػنيـ فػي ىاويػة مما ال يخ
.. لقػد شػغمني ىػذا اليػـ !مػا يسػمـ منيػا أحػدو مّ ؛ أو كتابػة محرمػة ،أو محادثػة محرمػة ،الرذيمة بشتى أشكاليا: نظػرة محرمػو

وراء مػػا أرى مػػف  انزال ػػيالسػػبب المممػػي الػػذي يقػػؼ حقيقػػة وراء عػػدـ  كثيػػرا، وبصػػراحة عنػػدما نظػػرت إلػػى نفسػػي ألرى مػػا
طريػؽ حػبلؿ أرفػض بػو كػؿ ممصػية مػف ىػذا الطريػؽ، وبػذلؾ أدركػت سػر  يأنني وبفضؿ اهلل تمالى متزوج ول ، رأيتإبراءات

وسػوؼ يػروف  ،لزواجفي ىذا المجاؿ، فقطمت واهلل المالـ أف أفضؿ حؿ لمشػباب ىػو التمجيػؿ بػا )ع(تركيز روايات أىؿ البيت 
 ..  !كيؼ سوؼ يسيؿ عمييـ إرباـ أنؼ الشيطاف بالسيطرة عمى الجوارح

رشػػاداتؾ -مػػف أحبػػو فػي اهلل تمػػالى يػا-فطمبػي الخػػاص منػػؾ لتحفيػػز  ،أف تسػػمط الضػوء عمػػى ىػػذا الجانػب أكثػػر فػػي خطبػؾ وا 
بػافميف  ،مػف جيػة أخػرى وجػو الشػباب الشباب عمى الزواج المبكر مف جية، ورفا المواهؽ الكثيرة التي يضميا المجتما فػي

ف كاف  مّ  فيػو ال يبمػد  ،ما يكوف واجبا إلزاميػا فػي الػزمف السػابؽعف خطورة عوا ب ىذه المواهؽ.. لقد بت مو نا أف الزواج وا 
 .  !.أف يكوف واجبا عمى الشريحة الكبرى مف الشباب في ىذا الزماف
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 الحيػافر يػر مػف  فػيمػر اللريػزة لػد ا تعػالج أف إا مريػم فيػو، فػ الذيالحؽ  نوأعتقد أ والتيىذه اللفتم المباررم،  فينبارؾ لرـ 
بػػال اػػؾ مػػواد حقيقيػػم تحفػػز جيػػات  يمػػف البػػدف، وىػػ يالريزيػػم متعلقػػم بالجانػػب اليرمػػون إفػػرازاتف ىنالػػؾ بػػالتلقيف والموعظػػم، ل

تسػببيا الػدد معقػدة  يراديػم، والتػإ الػال فػرازاتاإلمعيػا السػيطرة علػى نفسػو بفعػؿ تلػؾ  اإلنسافدرجم لد يفقد  إلىمتعددة في البدف 
 راملم.  إسرارىاراؼ  يالبدف لدرجم احتار العلماء ف يف
راديعندما يتـ تفري  الايوة باػرؿ منػتظـ  اللريزي،تيدوم ىذا الجانب  ىيف مف بررات الزواج المبرر إ  إلػىضػؼ .. أومحلػؿ وا 

 إحسػػػاس إلػػػىضػػؼ .. أالػػػزواج الدالػػػم علػػى المػػػودة والرحمػػػم آيػػمى رمػػا ىػػػو مقتضػػػ ،يوجبػػػو الػػػزواج يالػػذ يجانػػب السػػػرف الروحػػػ
 أفللمزيػد مػف الػرزؽ.. وا اػؾ  الرضمنارػب  يالح يػث فػ يبلػزـو السػع إحسػاسوما يسػتتبعيا مػف  ،بتحمؿ المسؤوليم اإلنساف

 أنيػاالجػنس المخػالؼ علػى  أفرادرؿ  إلىنو لد تعدل بذلؾ مرحلم المراىقم والنظر أذ إ، بالعزبنظرة المجتم  للمتزوج ا تقاس 
الربيػر بػيف  يمػف جيػم عػدـ التباعػد السػن ،المبرػر مػف مزيػم واضػحم لإلنجػابا يخفى مػا  وأخيرا!.. يمف موارد الصيد ااحتمال

 تعد الصدلم الجاريم للعبد بعد الوفاة وانقطاع العمؿ.  التيالتربيم للذريم  إتقافبدوره مف موجبات  أيضاف ىذا إوولده، ف الب
 
 مطمقة وأعيش حالة كآبو! * 
 ..  !؟لكي أتخمص مف ىذا الحزف والكرب ،فمؿأ أفحضرتكـ ماذا تنصحوني  ..مكتهبةمطمقة ونفسيتي جدا  امرأة إني

سػتفتب علػيرـ بابػا للقػرب مػف  فإنيالتعرؼ العبد على عالـ جديد،  أساسيرقانوف  ،على المول  الربعوفعليرـ بمراجعو الوصايا 
ىػػو تسػػري  الحررػػم القربيػػم مػػف الحػػؽ  -الزمػػاتم ػػؿ ىػػذه  يوخاصػػم فػػ-تيدوػػم الػػنفس ؿسػػب أفضػػؿمػػف  أف ياداعتقػػ.. المػػولى

لػوح المحػو  أف إلػى أضػؼالخلػؽ جميعػا،  نواصػيبيػده  الػذيئ بػذرر ذلػؾ لػفرااليػا لػد م أف أحسػتف الػنفس متػى مػا إالمتعاؿ، ف
 إلبػػاابتعلقاتػػو الدنيويػػم مػػ  الخلػػؽ  الروحيػػمبلو وحااتػػو ا يعلػػؽ مسػػتق اإلنسػػافرػػؿ ىػػذه الماػػاعر تجعػػؿ  أيضػػا؛بيػػده  واإل بػػات
دبارا، مولعيػا  إلػىتنظػر  أنيػامػف حيػث  ،ف حالم المؤمنم الواصلم في ليلم العقد وليلم الطػالؽ واحػدةإنتـ فيو، فأ الذيرالوض   وا 

 (..ي!أبالالضب فال  يلـ يرف لؾ عل إف إليي)ص(ل ) الرـرمف رب العامليف، رافعم مضموف الاعار الذي رفعو النبي 
التعامػؿ مػ   فػيلػـ يرػف ىنػاؾ تقصػير مػنرـ  فػإذاالسػابقم،  أعمػالرـنو ا بد مف مراجعو ملػؼ إ لىذا المجاؿ فيوا بد مف القوؿ 

رنػتـ ممػف ولػ  علػيرـ الظلػـ،  إذاىػو بعػيف ا تعػالى  إنمػاف مػا جػرل علػيرـ إىػذا المجػاؿ، فػ فػيللقلػؽ  داعيالزوج السابؽ، فال 
   .سينتصر لرـ الذيعالى ىو وا ت

نػو أرتابػو الرػريـ  فػييصػرح  الػذيا تعػالى، وىػو  يف للوب العبػاد بػيف يػدإ، فةسعيد أخرلوم  ذلؾ ا تيأسي مف تاريؿ حياة 
، بػػؿ أزمػػترـا يحػػؿ  والػػذي ،لرػػؿ ىػػذا القلػػؽ يفػػال داعػػ ،مف عزيػػز علػػى ا تعػػالى.. وعليػػوؤ ف المػػإ، فػػالرػػـرزوج نبيػػو  يىػػو الػػذ

 رؿ مرحلم مف مراحؿ حياتو.  فينو يؤدل ترليفو أحيث يرل  ،الحياة منعش للمؤمف داوما في السعي إف.. ويأسارـ ارتوابا يزيد
 
  أخرىالزواج مف * 

 أنػيربػـ  ،بجاذبيػة نحوىػا أحػس، وال يالػزواج مػف بنػت عمػ فػي... ( ولكػف تورطػت .الزواج مف فتاة مف ببلد )  أتمنىكنت 
   ..ىذا المجاؿ، فما ىو رأيؾ؟! يف يتشبمن أخرىالحؿ ىو الزواج مف  ولمؿ.. رز ت منيا ولدا

يفػتب لػؾ  أفممػا يمرػف  بػأخرلف الػزواج إالتعامػؿ مػ  ىػذا الظػرؼ، فػ فػيعلى ىمومرـ تتـ برلمم واحدة متم لم بالوالعيم  اإلجابم
؛ ؾ تقػديرا لػبعض مظػاىر الجمػاؿىنالػ أفاػعرت مػف رالمػؾ  يننػأ إلػى .. أضػؼفيػو أنػتبمػا  أبابا مػف الماػارؿ تجعلػؾ ا تتينػ

 ..بلد ما م ال مف موجبات النس؟! إلىفمتى راف اانتساب 
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عطاءىػػا، أيضػػاتم ػػؿ رحمػػا لػػؾ  التػػيزوجتػػؾ  إلػػىف التوجػػو أعتقػػد أ  أبػػوابلييػػم، مػػف موجبػػات انفتػػاح إ أمانػػم أنيػػاحقيػػا علػػى  وا 
.. فمػا يػدريؾ فلعػؿ ا تعػالى يعوضػؾ علػى الصػبر مػف النػاس لمػمتػرزؽ بقػرة عػيف يجػرل الخيػر علػى يػده  أفومنيال  ،التوفيؽ

 .مما ا يخطر ببالؾ؟!. ،ايوا مف ىبات عالـ الليب المور،على بعض 
ينظػر  أفمػف خالليػا  أرادمػف ا تعػالى  ممانػأ أنيػاعلػى  المػرأة إلػىا ننظػر  أنناالماارؿ الزوجيم  فيف مارلتنا الربرل أعتقد أ

وا خيػار ليػا  ،الفػف فػيولعػت  أسػيرة أنيايا على يلإر ير مف الحاات ننظر  في أننايب، والحاؿ عالـ الل في لألمانمحفظنا  إلى
 ..الرضوخ لما نحب! إا

حمػرة علػى الخػد وبياضػا للجلػد، وبػيف الجمػاؿ والمالحػم المتم لػم  لبػيف الجمػاؿ المتم ػؿ علػى الباػرة أخيػرانفػرؽ  أفعلينػا  وأخيرال
   .مما يدرؾ وا يوصؼ! -متجاوزا عالـ الجلود-نسافاإل إلييابجاذبيم باطنيم يناد 

 
 لماذا أداري مشاعر زوجي؟ * 
داهمػا  المػرأةلمػاذا عمػى  :سػماحة الشػير أسػ ؿ أف أحببػتيا بمض المشػاكؿ الماديػة.. في ،ةوسط عاهمو مستقر  أعيشفتاة  أنا

 ػؿ سػبب، أعكػس ذلػؾ يغضػب عمػى ف أخطػ  تتقبػؿ خطػ ه بصػدر رحػب.. بينمػا ىػو ا  أف تداري مشػاعر زوجيػا فػبل تجرحػو، و 
 ،بريبػة أشػياءعنػدما يطمػب  األحيػاففػي بمػض  إال، تفمػؿ كػؿ مػا يطمػب ب نيػاما الممـ .. يحب تتممد فمؿ ما ال ب نياويقوؿ 

، حػػاولي األطبػػاؽىػػذه  إالنػػؾ ال تحسػػنيف إ :يقػػوؿ ليػػا األو ػػاتفيطمػػب أطبػػاؽ  ديمػػة مػػثبل، وبمػػض  ،وخصوصػػا و ػػت الطمػػاـ
   !..زوجيا في مثؿ ىذه الحالة؟ المرأةفكيؼ تمامؿ .. الخبلفات تحدث عمى الطماـ ف كثرابتكار طبؽ جديد.. 

ختنػا الفاضػلم أالميػـ  ..نحسب ليػا حسػابا ربيػرا؟! أفرانت عاديم  إذاماارؿ عاديم، وىؿ تحتاج الماارؿ  بأنياأحسنتـ الوصؼ 
ىو حسػف التبعػؿ.. فتػذرروا  للمرأةترليؼ  أىـ أفعرفوف نتـ تأو ، بعمؿ ما عليو مف ترليؼ ارعي اإلليييحقؽ المؤمف الرضا  أف

ولمػػاذا الرجػػؿ..( تسػػبب  المػػرأةا تػػدعوا أفرػػار )لمػػاذا ، و مػػا رتػػب مػػف عظػػيـ الجػػزاء للمػػرأة التػػي تصػػبر علػػى سػػوء خلػػؽ زوجيػػا
 .  !حرمانرـ مف م ؿ ىذا الفضؿ العظيـ

 
 * حب األجنبي

 األخػوةولػو بمنػواف  إليػو أصػؿ أفمتزوجػة.. فيػؿ يمكػف  وأنػا، ممػو طا التممػؽ  يمكننيبحيث ال ، أجنبيحب رجؿ  في تو م
   ..؟البريءوالكبلـ 
 اإلعجػػاب،ااتصػػاؿ بالرجػػؿ وخاصػػم مػػ   إفبيػػا خػػالؿ المولػػ ل  يننػػاد التػػيالنتيجػػم الطبيعيػػم  ىػػيوىػػذه  ،ليػػذه الرسػػالم تػػأ رت

الحػػراـ  فػػيلبػػؿ التػػورط  ،يبتعػػد عػػف مقدماتػػو ذيالػػف العالػػؿ ىػػو إ.. ومػػف ىنػػا فػػأخيػػراالوصػػؿ واللقػػاء الجنسػػي  إلػػىنتيجتػػو الميػػؿ 
يػػدمر دنيػػا  الػػذيالحػػراـ  إلػػىوالميػػؿ  ،باػػلؿ القلػػب عػػف اليػػره أي اإلليػػي،ىػػذه صػػورة مػػف صػػور الخػػذاف  أفوا اػػؾ الربػػر.. 
 وآخرتو. اإلنساف
 يا وعػذابا.. واعلمػيزيػدرـ عطاػ ،ف الحػديث معػو راػرب مػاء البحػرإفػ ،لط  العاللػم بيػذا الرجػؿ للرـ ىو يف نصيحتإف ،وعليو

بػػػيف  إخػػػوةيػػػم أىػػػذا المجػػػاؿ، و  فػػػيواضػػػب  إبليسػػػينػػػو تسػػػويؿ إف -الخػػػوةولػػػو بػػػدعول -ىػػػذه النػػػار تػػػأججالتواصػػػؿ معػػػو يزيػػػد  أف
 ..ىػػػذا المجػػػاؿ فػػػي مف الخطػػػوات الاػػػيطانيم معروفػػػإفػػػ ،ا يمرػػػف رتمانػػػو الػػػذيىنػػػاؾ ااناػػػداد الجنسػػػي  أفوالحػػػاؿ  ؟!..أجنبيػػػيف
 ػـ صػدور  -ولػو بالباطػؿ اإلنسػافف القلب ييول مف يعجب بو ل-ي ـ التعلؽ القلب ني،الذى اإلعجاب  ـ ،يبدأ مف النظر فالمر
 البدف. أمير يىنا سم فوم ،للتحرؾ نحو الحراـ على ما يريده القلب ،عالـ الجوارح إلى اإلرادة

النسػػاء ىػػذه  أمػػراض أر ػػرومػػا -لمراضبػامػػف خػػالؿ اابػػتالء  إمػػايػػولعرـ ا تعػػالى بعقػػاب ا نيايػػم لػو، وذلػػؾ  أفمػف الممرػػف و 
نػػؾ لػػو أ و قػػيا عػػالج لػػو..  الػػذيمػػف خػػالؿ لسػػوة القلػػب  أوالػػدنيا، وتبػػدد اػػمؿ العاولػػم،  فػػيمػػف خػػالؿ الفضػػيحم  أو -اليػػاـ



 52 

ف الوصػػػؿ مػػػدفف أومػػػف ىنػػػا ليػػػؿ بػػػ ،ف الاػػػيوة تػػػزوؿ بمجػػػرد الوصػػؿإفػػػ ،رػػػؿ ىػػػذه الرالبػػم الجامحػػػم تلػػػذىب ،الرجػػػؿ إلػػػىوصػػلت 
   .!الوافىذه العاللم الايطانيم لبؿ فوات  يالعاؽ.. احذر 

 
 الزواج المنقطا * 

المتزوجػػة  أوالمتػػزوج  إلػػىف النظػػرة ا  خصوصػػا و ؟.. فػػي بمػػض البمػػدافيمػػارس مػػا رأيػػؾ فػػي التمامػػؿ مػػا زواج المتمػػة كحػػؿ 
مػػوؿ نػػادرة فػػي ىػػذا والح ،شػػيخنا الوضػػا صػػمب، ومػػف الخسػػارة اسػػتبماد مثػػؿ ىػػذا الحػػؿ ..!بالمتمػػة وكػػ نيـ زنػػاة والميػػاذ بػػاهلل

بالمغريػات  المممػوءةيمر عمى المراحؿ الممريػة و وىو بير  ادر عمى الزواج،  الخامسة والمشريف الشاب يصؿ لسففالمجاؿ، 
يػػرى الجميػػا يسػػتمتا و ، أمامػػو ات، ويػػرى ارتكػػاب المحرمػػأمامػػويػػرى الفػػرص المحرمػػة و والسػػخافات مػػف جميػػا مػػف حولػػو، 

   ..إلى متى التحمؿ؟و د يتمنى فمؿ ذلؾ، ف اتبالمحرم
 فػيأف الػزواج المنقطػ  رػأي حرػـ اػرعي يػدخؿ  ىػذا المجػاؿل فػيالقػوؿ  إجماؿا تعالى، ولرف  أحلونحـر ما  أفا يمرننا  إننا

 لالتاليىذا المجاؿ ىو  فينعلؽ عليو  أفيمرف  والذيىذا المجاؿ..  فيوالخساور  الرباحباب التزاحـ، فال بد مف الموازنم بيف 
وحتػى اللمػس والتقبيػؿ.. ومػف  ،رػالنظرة المريبػم والخلػوة ليتولػؼ علػى مقػدمات محرمػم الحيػافر يػر مػف  فػيىذا الزواج  إف -1

 بمقدماتو المحرمم. ،يحـر الايء أفالمعلـو 
البرػػػر ولػػػو علػػػى  فػػػي الػػػولي إذفاللػػػب الفتػػػاول تؤرػػػد علػػػى أىػػػذا المجػػػاؿ، ف فػػػيالػػػبعض ا يراعػػػي المواصػػػفات الاػػػرعيم  إف -2
عدـ مراعاة البعض لمساوؿ العدة واليرىا مف المساوؿ، وليذا ا بد مف اسػتيعاب فقػو الػزواج المنقطػ   إلى أضؼط وجوبا، حو ال

 لمف يريد الممارسم.
لمجػػػرد التػػػذوؽ  أخػػػرل إلػػػىحرامػػػا، فينتقػػػؿ مػػػف فتػػػاة  أوموجػػػود اػػػيواني ىمػػػو الجػػػنس حػػػالؿ رػػػاف  إلػػػىالػػػبعض يتحػػػوؿ  إف -3

وىػػو مػػا سػػينعرس ليػػرا علػػى صػػالتو  ،مػػف خػػالؿ داوػػرة الجػػنس المػػور إلػػىالاػػيواني ينظػػر  نسػػافاإل إفومػػف المعلػػـو .. والتسػػليم
 ونومو ويقظتو.

 المػريمػتيف ىػذا  الذيالصنؼ  فيمتفايم  المراضوالحاؿ أف  ،البعض يقدـ على المورد بمجرد النس بالمظير الخارجي -4
 رما ىو واضب.

علييػا رالممارسػم  الزوجػموخاصػم مػ  اطػالع  الزوجػي،ييػدـ عاػو  أفف الممرف م المرىذا  أفالبعض ا يستوعب حقيقم  -5
وىػػؿ يػػرجب ىػػدـ تػػاريف أىػػذا المجػػاؿ!..  فػػيللنسػػاء حػػس سػػادس  أفوخاصػػم  ،تنراػػؼ بسػػرعم المػػورمػػ  الخادمػػم مػػ ال، وىػػذه 

 !.ساعات؟ أو، وتاريد فلذات الربد لايوة ساعم بأرملو
 ،رخيصػا ومتاحػا داومػا ومتنوعػا أنسػامػا داـ يػرل ف ،ياللو عف الزواج الػداوـ أفلممرف مف ا ،يأنس بيذا الزواج الذيالبعض  -6

 !..فلـ يالؿ نفسو بمتاعب الحياة الزوجيم ومصاريفيا ال قيلم؟
 -وخاصم مػف جيػم الػردع عػف الحػراـ-الرجحاف فيو مف رؿ الجيات، م  عدـ وجود ما يزاحـ اإلنساف رألولرف م  ىذا رلو لو 

ومػ  مالحظػم رػؿ مػا ذررنػاه آنفػا، فػإف  ،ىػذا المجػاؿ فػيم  مراعاة رافػم المػوازيف الاػرعيم  أىلو،نسد الباب على  فأ ينبليفال 
 رؿ المجاات.  في لتباعياالحؿ  وأوجدت م،سمحم سيل الاريعم
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 حكـ الفوت القيري لمفريضة * 
بمػػد توبػػة أظيػػرت الكثيػػر مػػف الحقػػاهؽ فػػي القػػرب مػػف اهلل  ،اهلل تمػػالىإلػػى سػػير الرأة عرفػػت الكثيػػر مػػف الحػػؽ، وبػػدأت امػػأنػػا 

 ..حتى صػبلة الصػبح، و ػراءة القػرآف ،فشيها، وىناؾ الكثير مف األعماؿ صارت تفوتنيولكني اآلف بدأت أتراجا شيها .. تمالى
 .  !.ولكـ جزيؿ الشكرتمالى حتى ال يتطور األمر أكثر، ف صبح ممف انسمر عف آيات اهلل  ،أرجو منكـ موالنا أف تمينونا

عػدـ معػاودة  الولػى،فػالميـ فػي الخطػوة  ..!اإلفسػاد، وخاصػم بعػد أمػرهيصػلب  أفلرػؿ مػف يريػد  ،الاػيطاف بالمرصػاد أفاعلمي 
ا سػمب ا  اليػأسليوجػب  ،فال يعد انتراسا ،فآترؾ لراءة القر  أو ،ترؾ صالة الصبب للنـو ا عمدا أما ترؾ الواجب.. أوالحراـ 
لالسػتلفار المقتػرف  أف وا اػؾ.. الميـ رما للت االتزاـ بالواجبات والمحرمات، والمرالبم الدليقم بعد ذلؾ لرػؿ التصػرفات تعالى.

 مف موجبات الملفرة لطعا. السحار، أوبالخايم في م ؿ ليالي الجمعم 
.. فعليػػو بالحػػذر أخػػرلباطلػػو مػػرة  إلػػىعرضػػم للرجػػوع  ،مػػف رػػاف ماػػلوا بمػػا ا يرضػػي ا تعػػالى فػػي سػػابؽ حياتػػو أفواعلمػػى 

بالقسػوة، وعػدـ تفويػت  اإلحسػاسف عنػد آعلػيرـ بػتالوة القػر  ..!أخػرللػوال يولعػو الاػيطاف فػي حبالػو مػرة  ،الرامؿ في ىذا المجػاؿ
مػػف موجبػات التقػرب للحػؽ، بػؿ لػد يفػوؽ نفػس الفريضػم فػػي  ؛والندامػم الالحقػم لفػوت الفريضػم ..اإلمرػافالولػت لػدر  أوؿصػالة 

 .  اإلدمافا تعالى بارط عدـ  إلىتقريب العبد 
 
  ضاء الفواهت * 
 ..تركيػا إلػى األمػر أدىمػا وجبػت عمػي الصػبلة مسػتيترة فييػا، حتػى  أوؿو د كنت  ة،سن ستة عشرةبمغ مف الممر أفتاة  أنا

 إلػى أتػوبوالمداومة عمييا.. السؤاؿ ىو: كيؼ  ،و مت بت ديتيا ،حالي إلىانتبيت  ثبلثة عشرة سنة، الممرمف وعندما بمغت 
 .  .ندـ عمى تركي ليا؟شد الأ ةنادم أننيمصبلة ما الممـ لوكيؼ يقبؿ توبتي لتركي  ؟..تمالى اهلل

 ا فمػا صػدر مػنرـ رػاف فػي سػنوات المراىقػم وعػدـ النضػج، فمػا علػيرـ  أفيلفر الػذنوب جميعػا، وخاصػم تعالى ا  أفا اؾ 
نابػػمالقيػػاـ بلسػػؿ التوبػػم، وااسػػتلفار بػػررعتيف، والسػػجود بعػػدىا مسػػتلفرة سػػبعيف مػػرة بتضػػرع  إا  الدنػػى.. وعلػػيرـ بقضػػاء الحػػد وا 

أو يرػوف القضػػاء عػف صػػالة الفجػر فػػي تلػؾ المػػدة،  ،بػػأف يرػوف القضػػاء عػف رػػؿ يػـو فػػي صػلواتو الراملػػم لالفاوتػم مػف الصػػلوات
 .  !جعليا مقدمم للنفس المطمونمو م  ىذه النفس اللوامم، تعالى وبعد الفراغ لضاء الظيريف، وبعدىا العااويف.. وفقرـ ا 

 
 الصبلة  أداءالكسؿ في * 
 أصػػميوبمػػض المػػرات ال  ،داء الصػػبلةأشػػمر بالكسػػؿ مػػف أ.. ففػػي بمػػض المػػرات !نػػو الصػػبلةإموضػػوع، بػػدأ الأعػػرؼ كيػػؼ أال 

بمػػض  إننػػي.. حتػػى !الصػػبلة إال ،بكػػؿ الواجبػػات مػػف صػػـو وحػػه وكفالػػة يتػػيـ وبيرىػػا مػػف األمػػور أ ػػـوعممػػا بػػ نني !.. كسػػبل
ألتغمػػب عمػػى  ،شػػير تسػػاعدني يػػا أف أرجػػوطػػوؿ اليػػـو متضػػايقة..  وأظػػؿ، أصػػمييا وال أتكاسػػؿثػػـ  ،ألصػػمي أتوضػػ المػػرات 
 .  !.ولؾ مني جزيؿ الشكر ،الشيطاف

بمػا  أوصػيرـ.. !ونعمػو آاءها نعػد  يلؿ درجات ارر المنعـ الذأ بأنياما الذي يوجب ىذا الت الؿ في الصالة، والحاؿ  أدريا 
 ليلي
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دييػا ؤ المػولى.. تلػؾ الصػالة التػي ي يػديقيػاـ بػيف ىػذه الحالػم مػف النفػور لل أوجبػتمػف الممرػف  التػي ،ااستلفار مػف الػذنوب -1
سػبعيف مػرة  لػوليوبعػد الفػراغ مػف الصػالة  ، ـ الصالة ررعتيف التوبمالسؿ  االتسلي .م!.الصلار برؿ يسر وسيول الطفاؿحتى 
 ، بتذلؿ وتخا .إليو( وأتوبستلفر ا ربي )أالسجودل  في
 الولت. أوؿالصالة عف  أخر إذا اإلنسافيررب ف الايطاف إف ؛الولت أوؿاالتزاـ بصالة  حاولي -2
 ف الذنب يحوؿ بيف المرء وربو.إعنيا، ف اإللالع وحاولي، في حياتؾ عف الذنوب الصليرة والربيرة يابح  -3
 بالقضاء فورا. بادري ،لو اللبرـ الايطاف، وفاتترـ فريضم مف الفراوض -4
 يارؾ بو.  أف إار الذنوب جميعا ف ا تعالى يلفإف؛ مف روح ا تعالى تيأسيا  -5
 
 و ت الممؿ في الصبلة * 
أو  بيػؿ الغػروب بمػد  ،ممرفة حكـ الصبلة في أوؿ الو ت دوف رضا صاحب الممؿ، أو ت خيرىا إلى السػاعة الرابمػة عصػرا أود

   ..؟انتياء الدواـ
الولػت،  أوؿخير الصػالة عػف ألػى تػإدل أف ا  رنتـ متفقيف حوؿ ساعات عمػؿ محػددة مػ  صػاحب العمػؿ، فالبػد مػف االتػزاـ و  إذا

   .نو الير جاوزإف ،ا بمعنى خروج الولتلرف 
والتوفيػؽ  منػو ممػا يوجػب البررػأالصػالة فػي ولتيػا، بػدعول  بإلامػم إلناعػوفػي  ،تبذؿ جيدؾ م  صاحب العمؿ أفومف المناسب 

   .المسلموف؟!. ابوأصحالدلاوؽ البسيطم للصالة في سير العمؿ، ليمن  عنيا  تأ ير.. فما أيضالو 
 
 انشغاؿ الباؿ * 

درجػات  إلػىفكيػؼ بػي الوصػوؿ .. ف  مت لمصبلة وحاولت جاىدة محاربة ذلػؾا  حديث النفس ال يفار ني ميما حاولت، حتى و 
   ..عما سواه في مثؿ ىذا الحالة؟ اإلعراض

لبػؿ الصػالة، ىػو الػذي  اإلنسػافاؿ ياػلؿ بػ الػذي أفالباطنيػم، فػالمالحظ  اإلنسػافاىتمامػات  طبيعػيحػديث الػنفس انعرػاس  إف
يللػػب علػػى  الػػذي، مػػا يحفػػظ الملفػػات السػػاخنم اليوميػػم، وىػػو لإلنسػػاف يدرارػػالجيػػاز اإل فػػيىنػػاؾ  أف إذالصػػالة،  أ نػػاءياػػللو 
 يقظم ونوما.  اإلنسافاىتماـ 

سػول  ،ؿ ىنػاؾ ملفػا سػاخناف ا يجعػأف يفرغ ذلؾ المراف مف الذىف مف رؿ ملؼ ساخف، بػؿ أا بد  يفمف يريد الترريز الصالت
 !..  أصلورؿ ساخف سيبرد يوما ما، بؿ سيفنى مف  أفا تعالى، بعد علمو  إلىاىتماـ التقرب 

 ؛صػالة داومػم فػيمرحلػم يرػوف  إلػى اإلنسافوعندىا يصؿ  ،مفتاح حؿ لما الؿ باؿ المصليف جميعا ،في ىذه النقطم التأمؿ إف
خارجيا.. فلنجرب ايوا مف ىذه العوالـ، بػدا مػف اانلمػاس بمػا  أوسواء داخؿ الصالة  تلؾ النقطم المقدسم، إلى أرواحيـلتوجو 

 .  !ىذا الوجود فيىو مبذوؿ لفسؽ الفجرة 
 

 * ت ويؿ الصبلة
ف ىػذه التػ ويبلت عمػى سػبيؿ !.. ومػفك نمػا لػـ يصػؿ الصػبلة الوا ميػة ،ف مػف لػـ يمػرؼ ت ويػؿ صػبلتوب أ رأت في بمض الكتػ

وعنػدما تسػجد  (ومنيػا أخرجتنػي) :وعندما ترفا رأسؾ تضمر (منيا خمقتني) :األولىي نفسؾ في السجدة ف تضمر فأ: المثاؿ
   ..?ىؿ نحف ممزموف بيذا الت ويؿ: والسؤاؿ ىو.. (والييا ترجمني مرة أخرى) :مرة أخرى تضمر في نفسؾ

م الحيػػاة تاػػبو حررػػ أنيػػا، وريػػؼ ـ والػػ  السػػجودخاػػوعا والتفاتػػا، بػػأف يعلػػ اإلنسػػافف ىػػذه المعػػاني الباطنيػػم للصػػالة تزيػػد إا اػػؾ 
ويػػؿ علمػػو عنػػد ا أف التإ، فػػراد فػػي حررػػات السػػجود ىػػذه المعػػانيف المػػأا ينبلػػي القطػػ  بػػ.. ولرػػف والمػػوت والبعػػث واليػػر ذلػػؾ
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ني ف نستاػػعر ىػػذه المعػػاأ.. ولرػػف مػػ  ذلػػؾ ا مػػان  مػػف خػػذ بػػولدر مػػنيـ يمرػػف افمػػا صػػ ،ولياوػػوأطلعػػو مػػف أتعػػالى وعنػػد مػػف 
مػػر يتجػػاوز ىػػذه ، فػػإف البر يػػر ممػػا نتصػػوره نحػػف أعظػػـملرػػوت الصػػالة  أف المػػرتزيػػد العبػػد خاػػوعا.. ووالػػ   لنيػػا، الراليػػم

ىػذه الصػالة ممػا نؤديػو  فػأيف ( ؛لربػاف رػؿ تقػي)، و (معػراج المػؤمف)ل بأنيػاالروايػات تصػؼ الصػالة  أف إذ، الحررات الظاىريم
 !.؟نحف يوميا

 
 
 لضوضاء جو ا فيالصبلة * 

يجممػػو ال يفقػػو شػػيها مػػف  الػػذي -كػػالتمفزيوف والحػػديث الصػػاخب -جػػو يغمػػب عميػػو الضوضػػاء فػػيمػػا حكػػـ شػػخص يصػػمى 
 صبلتو؟.. 

 اإللبػػػاؿإف الصػػػالة فػػػي المرػػػاف الػػػذي يللػػػب فيػػػو الضوضػػػاء جػػػاوزة اػػػرعا، ولرػػػف مػػػف الطبيعػػػي أف ترػػػوف فالػػػدة لدنػػػى درجػػػات 
أفضػػػؿ الطاعػػػات فػػػي أسػػػوأ  اإلنسػػػافالفحاػػػاء والمنرػػػر، ورػػػـ مػػػف القبػػػيب أف يقػػػيـ ترػػػوف ناىيػػػم عػػػف  أفا يمرػػػف  ولػػػذاوالخاػػػوع، 

والمتػػاع  الصػػواتمرػاف صػػلير فػي المنػػزؿ، لػيس فيػػو مػا ياػػلؿ مػف  بإعػػدادينصػحوف  البػػرارالجػواء!.. ولقػػد رػاف السػػلؼ مػف 
 الدنيوي، حرصا على تحقؽ الترريز في العبادة. 

منػو، فريػؼ  امػا لبليػ ،صلى صالتو الساىيم لمخلوؽ م لػولو حدنا أ فإ ليوى، لمخزيمم اقيقنستذرر ىذه الح أفمف المناسب  إف
 فػيالصػلوات اليوميػم تعتبػر لمػم الجديػم  إفما راف اوقػا بوجيػو الرػريـ؟!..  إاا يقبؿ  الذيصالىا لمالؾ الملؾ والملروت،  إذا

!ما تروف بالحديث م  ال أابوحديث م  الخالؽ، ولرنيا  لنياالحياة،     .معدـو
 
 عمييا؟  أعا بىؿ * 
عمػػى تركيػػا  سػػ عا بوىػػؿ  ،فمػػؿأولكػػف مػػف دوف فاهػػدة.. فمػػاذا  بإرشػػادىاو ػػد  مػػت  ،رجػػؿ متػػزوج وزوجتػػي ال تصػػمي أنػػا

   ..لمصبلة؟
درجػم يسػتنرؼ فييػا  إلػى اإلنسػافيصػؿ  أفحػد الرفػر بػا تعػالى.. مػف القبػيب  فػيف ترؾ الصػالة أب إلناعياحاوؿ باتى الطرؽ 

 فػػي ،ا تسػػتلرؽ مػػف الولػػت سػػول دلػػاوؽ معػػدودة التػػي ،المتم ػػؿ برريعػػات مػػف الصػػالة، درجػػات الاػػرر بػػأدنىر المػػولى عػػف اػػر
 .!.الباطيؿر ير مف  فيمقابؿ صرؼ ساعات العمر 

علػى  إبلػيسوجػب ررػوب أ الػذي ،البػاطنيالنفس، وحالم مف التصدع  فيترؾ الصالة رااؼ عف وجود ارخ ربير  أفنعتقد  إننا
 .  مالخلق أوؿ فيراف تررو سببا لاقاوو  الذيبحيث منعو مف ذلؾ السجود  ،صاحبوظير 

 أفمػف الممرػف  -يلتـز بو حتى بعض الصبياف دوف سػف الترليػؼ بر يػر الذي-يترؾ ىذا الواجب الصريب الذي أفومف الواضب 
 أجارنػػا ..!؟فريػػؼ بالتػػارؾ ليػػاعمػػاؿ(، الردت الصػػالة رد مػػا سػػواىا مػػف  )إف لي.. ولػػد رو الخػػرليرترػػب الر يػػر مػػف الموبقػػات 
   .ا تعالى مف سوء العوالب!

 
 القنوت في صبلة الميؿ * 

حتػى انقطمػت  ،تكاسػؿ عنيػاأجممنػي  أتمبنػي ىػو تكػرار المفػو فػي القنػوت، وىػذا مػا صبلة الميؿ لفتػرة ممينػة، ولكػف مػا أ مت
 أ مػت.. ومػاذا لػو ؟بيػذا القنػوت إالتقبػؿ  ال أوتتـ  ؿ الصبلة التركيا.. فيأليمة ثـ  أصمييا ،المودة أردتعنيا نياهيا.. وكمما 

   ..ماذا؟ أـىؿ تحسب لي الصبلة ، الميؿ بدونو
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نمػػالػػيس مػػف الػػالـز ترػػرار العفػػو فػػي القنػػوت يقػػوؿ صػػيلم ااسػػتلفار سػػب  مػػرات بتوجػػو، رمػػا يمرنػػو الترػػرار  أفمػػف الممرػػف  ، وا 
 ـ.جر عظيأإف ىذا مف تسويالت الايطاف، ليحرمرـ مف نفسو العبادة، ف إلىا يرره  أفالميـ ، جالسا

ذا، اإلدبػػارفػػإف المػػؤمف يتبػػ  سياسػػم الرفػػؽ بنفسػػو فػػي مجػػاؿ العبػػادة، فػػال يرػػره نفسػػو علػػى الطاعػػم عنػػد  ،وباػػرؿ عػػاـ  ألبلػػت وا 
لػـ يرػف لػو صػلم  أحػداى ا تعػال أوليػاءننا لـ نعيد مف إل ألوؿوبالمناسبم  ال مار المرجوة في تلؾ المرحلم. يقطؼ رؿ أفيحاوؿ 

 ف المقاـ المحمود يمنب بصالة الليؿ، رما ىو نص القرآف الرريـ. أبنافلم الليؿ، وا عجب في ذلؾ بعدما علمنا ب
 
 فوات صبلة الصبح * 

في عبادة.. كيؼ ال وىػذه الػد اهؽ تخمػو مػف أي تفكيػر  أننيأشمر  أتصفحوأشكركـ عمى مو مكـ المميز المتنوع الذي عندما 
مقيمػة لمصػبلة وأؤدييػا  -تمػالى والحمػد هلل-أنػا. .!ما اهلل تمػالى، وفػي جػواره ومػا أحبتػو ب ننيدنيوي، وأشمر  يءش أي في

ال يرضػػى عمػػف كػػاف مسػػتخفا بصػػبلتو.. ولكػػف لؤلسػػؼ يفػػوتني كثيػػرا أف أؤدي صػػبلة تمػػالى فػػي و تيػػا، ألننػػي أعمػػـ بػػ ف اهلل 
 ،مػف سػورة الكيػؼ األخيػرةواآليػة  األذكػاربمػض  أ ػرأ أننػيوبػالربـ مػف  ..يػراكثتمالى ستغفر اهلل أالصبح في و تيا، وأحزف و 

 .  !.فمؿ شيها ما سمطاف النـوأف أستطيا ألكف ال ، ال يرضى بذلؾتمالى اهلل  أفعمـ .. أستيقظ لياأ أفستطيا أال  فإنني
نػو ا أضػم، فيػذه عالمػم صػادلم علػى الولت، وتعيايف حالػم الندامػم مػف فػوت الفري أوؿ فيالصالة  أداءما دمت حريصم على 

مرتبطػػم مػػ   ااسػػتيقاظسػػرعم  فبػػأ مالبػػيف، وخاصػػم مػػ  تييوػػم المقػػدمات الالزمػػم لػػذلؾ ممػػا ذرػػرتـ.. ولرػػف ىنػػاؾ مقولػػ فػػيتيػػاوف 
حينػو، ولػو رػاف مػف النػوع  فػيصػاحب اامتحػاف يسػتيقظ  أوومػف ىنػا رػاف المسػافر ، اللقػاء بأىميم يالباطن يااىتماـ الالاعور 

 علـ بمف اتقى!.. أوسعيا، وىو  إاولرف ا تعالى ا يرلؼ النفس .. نومو في قيؿ ال
نو ا بد م  تررر حالػم فػوت أوا يخفى عليرـ .. على ا تعالى اإللباؿف ىذه عالمم مف عالمم إالقضاء، ف فيعليرـ بالمبادرة 
 ءىنالػػؾ اػػي أفار فػوت اللقػػاء مػ  المحبػػوب، يػػدؿ علػى ف اسػػتمر إالمحتملػػم لػذلؾ، فػػ السػبابمػف البحػػث عػػف ، الفريضػم الواجبػػم

 ىذه العاللم!.  فيموجب للقلؽ 
 
 بالمحبة فقط؟  أمرناىؿ * 

ذاوجميػػا أعمالػػو حسػػنة  ولكنػػو ال يصػػمي..  ،ذو خصػػاؿ طيبػػة إنسػػافزوجػػي  لػػـ تمػػالى سػػ لتو عػػف السػػبب يقػػوؿ بػػ ف اهلل  وا 
لػو فػرض عمينػا الصػبلة تمػالى ويقػوؿ بػ ف اهلل .. ة والكػذب ومػا شػابويخمقنا لمصبلة، بؿ أمرنا بالمحبة والتمػاوف وعػدـ السػر 
 ..  !حقيقة  فمماذا ىذا المدد الكبير مف المصميف المنحرفيف؟

 وأمرنػا.. فإف الػذي خلػؽ الوجػود، !ىذا المستول إلىنو ريؼ يصؿ التفرير إما تنقلينو مف ىذا الزوج، مف دواعي التعجب في  إف
يعفيػو عػف السػجود  أف، فػإف الاػيطاف طلػب مػف ا تعػالى آخػر أمر بأيوا مجاؿ للتعويض عف ذلؾ بالصالة،  ألزمنابطاعتو، 

، ا مػف حيػػث يطػػاع مػف حيػث يريػػد ىػو أفمنػو  أرادولرػف ا تعػالى  ، عػدـ نظيرىػػا أو وفػي المقابػؿ يعبػده عبػػادة لػؿّ ، )ع(  دـ
 يريد الايطاف.

، اإللػػرارمتعلقػػم بالقلػػب مػػف حيػػث ااعتقػػاد، وباللسػػاف مػػف حيػػث  أحرػػاـ، فمنيػػا ف اإلسػػالـ سلسػػلم مترابطػػمأالػػزوج بػػ إفيػػاـعلػػيرـ 
نػو مػؤمف علػى مسػتول القلػب، تاررػا اللسػاف والجػوارح بيػد الاػيطاف أ اإلنسػافعي يػدّ  أف.. فػال يرفػي الررافوبالجوارح مف حيث 

يػػػؤدي حػػػؽ  أفي الوجػػػود، ريػػػؼ يمرنػػػو واىػػػب فػػػ لعظػػػـلػػػؿ درجػػػات الاػػػرر أالػػػذي ا يػػػؤدي إف .. يػػػا تػػػرل !أراد أينمػػػايسػػػوليما 
لمجػرد انحػراؼ الػبعض الػذيف يؤمنػوف بػبعض  ،عمػؿ صػالب أومػف فرػرة  اإلنسػافينفػر  أف إبليسمف تلبيسات  إف المخلوليف؟!..

 .  !ويرفروف ببعض
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 الروحانية ما الجماعة * 
تتػوفر عنػدما أكػوف مفػردا.. ىػؿ  حالػة روحيػة ال -فػي حػاؿ الصػبلة أو الػدعاء-تنتابني في حالة كوني ما جماعة المػؤمنيف

   .عادة يحس بالروحانية ما الجماعة؟. اإلنسافألف أـ ؟.. مت كد مف نيتي أنيما  ،ألف عممي يشوبو الرياء
 التأسػػػػيعلػػػػى  اإلنسػػػػافف طبيعػػػػم للقيػػػػاـ بالعمػػػػؿ الصػػػػالب، وذلػػػػؾ ل اإلنسػػػػافممػػػػا ياػػػػج   ،للطاعػػػػم الجمػػػػاعيالجػػػػو  أفا اػػػػؾ 

جػو  إاػاعمذلػؾ مػف  فيلما  ،على صالة الجماعم الاريعمبعدول الفساد مف اللير.. ومف ىنا ح ت  تتأ ر أنيابالصالحيف، رما 
ا  إلػػىدرجػػات التوجػػو  أدنػػى ولديػػ الػػذي واإلنسػػافالعػػاـ..  اإليمػػانيضػػمف الجػػو  فػػيالخيػػرات، وتحصػػيف الفػػرد  إلػػىااسػػتباؽ 

 لعمؿ. ا فيليروف ارراء  تعالى  ،يقيـ وزنا للناس أفا يمرف  ،تعالى
 فػػيممػػا يوجػػب ااناػػراح  يف طبيعػػم العمػػؿ القربػػل ؛فػػال يحمػػؿ علػػى الريػػاء طبيعػػي، أمػػرواارتيػػاح النفسػػي مػػف العمػػؿ الصػػالب 

وليػػذا نػػرل المتقػػربيف مػػف  ،سػػبيلو مػػا يرضػػيو فػػيلمػػف لػػدـ  إاا ييػػب م ػػؿ اارتيػػاح  -وىػػو واىػػب السػػرور-الصػػدر، فػػا تعػػالى
   .!الزماتاد أ فيوىـ  ،الحياة فيالناس ارتياحا  أر ر
 
  بؿ في صبلتي؟أكيؼ * 

المػولى عػز جبللػو، ولكػف تنتػابني  أمػاـ أ ػؼعقمػي بػ ني  أخاطػبعبػده، وداهمػا أبمػف  وأحػسالصبلة دومػا،  إلىنفسي  أىيئ
أرى عممػي  ،الحيػاة الطبيميػة ف الػدنيا فػي عينػي أراىػا كمػا أنػي فػي ستشػمر فػي صػبلتي بػأو  أحػس لكـ كالتالي: أصفياحالة 

 بمد ىذه الحالػة عنػي، وىػذا مػاأو  أركز أف أحاوؿ. وكـ .!فمـ سينماهي وك نياعيني  أماـوأحداث سابقة في حياتي، فيي تمر 
بالتضػجر  أحػسالتػي تجممنػي  ،بالمرارة مف ىذه المس لة المبلزمة لػي أحس إنيحس بالصبلة والمناجاة.. شيخنا أيجممني ال 
 .  !.أ بحنيما  ..!؟صبلة أىذهعقمي:  أخاطبوداهما .. لى!وا ؼ بيف يدي اهلل تما وأناواالكتهاب 

 اإلنسػافمػرآة لحالػم تعػالى ف الولػوؼ بػيف يػدي ا .. وذلػؾ ل!، إف لػـ يرػف الجميػ الاللػبمػا تاػتروف منػو ىػو مػا ياػتري منػو 
رد ولوفػو علػى سػجادتو، تحػوا فجاويػا بمجػ اإلنسػافيتحػوؿ  أف.. فػال يعقػؿ أخػرلالنفسيم مف ناحيػم، ولناػاطو اليػومي مػف ناحيػم 

مقػػدمات ىػػذا اللقػػاء المصػػيري لبلػػو بفتػػرة طويلػػمل تررػػا لمػػا يلضػػب الػػرحمف، واناػػلاا بمػػا  إلتقػػافيبػػذؿ جيػػده  أفبػػؿ ا بػػد مػػف 
   .الصلوات، واتيانا للمستحبات المعروفم في ىذا المجاؿ لولاتيرضيو، ومرالبم للجوارح، ومراعاة 

آداب الولػوؼ بػيف يػدي ا تعػالى والمػذرورة فػي الرسػاوؿ  إلػىالبػدف  إخضػاعبمعنػى  للبػدنيالخاػوع ا الولىوعليرـ في المرحلم 
الصػػػػالة  أجػػػزاءوالقرآنيػػػم والصػػػالتيم مػػػ  رػػػؿ  اإللييػػػمبمعنػػػى استحضػػػػار المعػػػاني  لالعمليػػػم.. ومػػػف بعػػػد ذلػػػؾ الخاػػػوع الػػػذىني
والعاطفيم والتي لواميػا ىػو الحػب فػي ا و والػى بمعنى السير في المعاني الروحيم  لواراوطيا.. ومف بعد ذلؾ الخاوع القلبي

 ا تعالى. 
 

 الجماعة عمى الفرادى  * أفضمية
كاتب ىذه األسطر ممتـز ب داء الصموات الخمس جماعة في المسجد  ولكنو يشمر أثنػاء إ امتيػا بمػدـ التوجػو المطمػوب فييػا 

بػر ممػا ىػو عميػو فػي الجماعػة.. فمػا ىػو نظػركـ الشػريؼ حيػاؿ وحينما يؤدييا فرادى، يحػس بحالػة توجػو أك  تمالىإلى اهلل 
وأي مػػف  ..عمػػى الصػػبلة فػػرادى؟ ،ىػػاتيف الحػػالتيف المتفػػاوتيف  وىػػؿ تبقػػى األفضػػمية لصػػبلة الجماعػػة فػػي مثػػؿ ىكػػذا حالػػة

   ..بحؽ ممراج المؤمف إلى ربو؟ الصبلتيف تكوف
يعطػػي لنفسػػو تبريػػرا ليفػػرط فػػي اػػيء مقابػػؿ اػػيء  أفيحػػاوؿ  يجمػػ  بػػيف الرمػػاات المختلفػػم، وا أفالمػػؤمف يحػػاوؿ  أفا اػػؾ 

، وخاصػم فػي المسػجد، وخاصػم عنػد صػالة الػزواؿ، وىػي اإللييػمآخر، فػإف صػالة الجماعػم مػف الموالػؼ التػي تسػتبطف الرحمػم 
 ..!والخاوع؟ اإللباؿليذا المعجوف الفريد حالم  أضيؼ إذافريؼ ؛ الصالة الوسطى
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وجػػد  إذاوالتفريػػر فييػػا، وخاصػػم  الرضػػيليػػي فرصػػم مناسػػبم لقلػػ  الػػنفس مػػف العػػالـ  ،م والمسػػجدجػػواء الجماعػػأف أعتقػػد أ إننػػي
ا تعالى سػري  الرضػا فػي العبػادة الجماعيػم، سػواء فػي  أفومأموما.. ومف الواضب  إماماجم  مف الصالحيف في تلؾ الجماعم 

 راجتمػاع الصػاوميف علػى الصػياـ فػي اػير رمضػاف.. لفػي زمػاف واحػد أو ؛رأرض عرفم، ورالجماعم في المسػاجد لمراف واحد
   .مف الصالحيف في مجلس واحد أربعيفومف المعروؼ استجابم ا تعالى لدعوة 

 
 مصاد ة تارؾ الصبلة * 

وىػؿ يجػب عمػي االبتمػاد  ،فما حكـ صدا تي ليا.. نصحيا أووال تقبؿ منا شتيا لمموضوع  ،عمدا ةلمصبل ةتارك ةعندي صديق
   ..عنيا؟!

ترفػر بنعمػم  التػيف إ، فػإلػيرـيتعػدل ظلمتيػا  أفنػو مػف الممرػف إمقاطعتيػا، ف -إلراػادىامجػاؿ  أيلػـ يرػف  إذا-لرـ الفضؿمف 
 حقرـ؟!.. يتؤد أفا تعالى علييا، وا تجازيو برريعات ا ليمم ليا، ريؼ يمرف ليا 

لػػؿ مػػا افترضػػو عليػػو!.. ولػػو أ ييػػؤد أفرلػػؼ نفسػػو بخالقػػو ويقػػر بنعمػػو،  ػػـ ا ي اإلنسػػافيػػؤمف  أفمػػف العجػػب العجػػاب حقػػا  إف
حػؽ  اإلنسػافالصػباحيم.. فريػؼ يػؤدل  اإلفطػارلما سػاوت جلسػم مػف جلسػات  ،تستلرليا الصلوات الخمس التي الولاتجمعنا 
وا بعػض الحػاات،  فػيمف دوف ملؿ وا رلؿ، بؿ برالبم واوؽ، بؿ بدف  الر يػر مػف المػاؿ والجيػد  ،اليـو  الث مرات فيبطنو 
 حؽ روحو بما ا يرلفو ماا وسول البسيط مف الجيد؟!.. ييؤد

اسػتنرار الػروح للصػالة وت الليػا عنيػا، يراػؼ عػف وجػود حالػم مػف البعػد عػف المػولى سػببتو الػذنوب،  أفالمجػاؿ  ىػذا فػيوليعلـ 
فجعليػـ  إليػو،فرػذلؾ رػره انبعػاث الػبعض للعػروج  ﴾َوِليػَؿ اْلُعػُدوْا َمػَ  اْلَقاِعػِديفَ  ﴿ لا تعالى رره انبعاث الػبعض ف ػبطيـ أففرما 

 .مف المطروديف عف رحمتو، والمختـو على للوبيـ
واحدة، فالذيف يتراسػلوف عػف فريضػم الفجػر وىػي  ماجتمعت في بوتق إذاتعطي  مارىا راملم  ،الصلوات الخمس أفومف الواضب 

ا ،عػف اليػػر عمػد المػػرف رػاف ا  سػػيحرمونيا و  روحػيالىنػاؾ درجػػم مػف الترامػػؿ  أفليعلمػػوا  ،اليػـو فػػيالفريضػم الضػاوعم  ف إفػػ وا 
   .توصؼ! أفربر مف أالطامم 
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 الصور المحرمة
 
 

 .آ ار النظر لألفالـ الخالعيم 
 .مارلم الصور الخالعيم 
 ماذا أصن  وأنا في ىذا السف؟ 
 ماذا أعمؿ معو؟ 
 ا الداء؟ريؼ أتخلص مف ىذ 
 .مارلم اإلنترنت 
 .الصور الايويم 
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 الخبلعية  لؤلفبلـآثار النظر * 
زوجػي واحػد مػنيـ،  أفالتػي سػمبت عقػوؿ الشػباب المتمطشػيف.. ومشػكمتي  اإلباحيػةظيرت ظاىرة الصػور  ،بظيور االنترنت

ذكػر أرفػض ذلػؾ وبشػدة، و أبػدوري  وأنػاالمبل ػة الزوجيػة الشػرعية،  أثنػاءفػي المشػاىدة  أشاركو أفيريد  بآخر أوولكنو بدافا 
 لكف دوف جدوى.. فماذا أفمؿ؟..  ،ربي وعقابو

لضػػب ا تعػػالى والضػػب محػػـر فػػي الفتػػاول رمػػا تعلمػػيف، ومخالفػػم مرجػػ  التقليػػد، يعنػػي التعػػرض ل ،ىػػذه الصػػور إلػػىالنظػػر  إف
   في الدنيا لبؿ ا خرة. اإللييموالذي ي ير الضب مواه سيعيش النرد والعقوبم ، أولياوو )ع(

يبتعػد الػػزوج ف، ا خػريفمػف حػده الطبيعػي  وحينوػذ ا ياػب  بحاللػو، فيفرػر فػي  أر ػر اإلنسػافىػذه الصػور ت يػر  أفومػف المعلػـو 
 الفػالـالزوجػم ا تػؤدي اللػرض الػذي يػراه فػي  إفاللريػزة.. وبمػا  إاباعمنيا في  لولأنفسيا عف زوجتو عندما يقارنيا بمف ىي 

  ـ يعترؼ بذلؾ ظاىرا.نو سينتقصيا في ذاتو، ولو لإ، فاإلباحيم
ف اللريػػزة تطلػػى فػػي ىػػذا المجػػاؿ، ل إاموجػػود اػػيواني ا يفرػػر فػػي الوجػػود  إلػػى اإلنسػػافىػػذه الصػػور، تحػػوؿ  أف إلػػى أضػػؼ

 المجاؿ ليا. إفساحعند  اإلنساف أبعادى رؿ بارؿ طبيعي عل
   !.رما لد يدعيو لاوليا ،بدا مف ت بيتيا ،لتحطيـ الحياة الزوجيم أخيرايعود  المروبعبارة موجزةل إف ىذا 

 
 مشكمة الصور الخبلعية! * 
ىػذا الميػؿ  أ ػاـو.. فكيػؼ صور خميمة األحيافىد بمض اشأفقد  ،مثؿ الجموس عمى االنترنت ،ترؾ النظر المحـرأ أف أريد أنا

؟!.    .المحـر
مػف يتعامػؿ مػ  ىػذه  أف إلػى -السػؼمػ  -.. ونرػاد نطمػوف!ىذا داء العصر لرػؿ مػف يتعامػؿ مػ  ىػذا الجيػاز الخطيػر أفيبدو 

الاااػم،  أمػاـالجلػوس  إلىرؿ لحظم!.. ومف ىنا ا ننصب ضعاؼ النفوس  فيمعرض اارتطاـ بالحراـ  في ،الابرم العنربوتيم
الػػنفس،  ػػـ لتتػػأجج نػػار الفتنػػم، حتػػى يجػػر  فػػييبػػدأ بػػالنظر، لياػػعؿ فتيػػؿ الاػػيوة  الػػذيا يقػػاس بػػالحراـ  ،وجػػود بعػػض النفػػ ف إفػػ

   .على التدرج رما ىو معلـو يعمؿ الايطاف مبن أفالرذيلم الربرل!.. ومف المعروؼ  إلىالعبد 
م، اليػر الحسػرة والندامػم بمجػرد الفػراغ مػف العمػؿ؟!.. نفسػول مػاذا يحصػؿ عليػو بػالنظر المحػـر مػف خػالؿ الاااػ اإلنسػافؿ أليس
اىو الوال  الخارجي،  ،يرول اللليؿ ويسد الايوة الذيف إف  ػـ زواليػا متػى رانػت بػديال  ،ظيور صورة الرترونيػم علػى الاااػم وا 

 ..  !صور عابرة إلىا  والعي، إاباع إلىاللريزة تحتاج  أف إذ.. !للوال ؟
يللػػب عليػػو ىػػـ  إنسػػاف إلػػى، لػػد ا يقنػػ  بحاللػػو، فيتحػػوؿ المػػورم ػػؿ ىػذه  إلػػىيػػدمف النظػػر  الػػذي نػػو حتػػى المتػػزوجأ إلػػى أضػؼ

نو يراىػا داومػا باػرؿ نػالص، لمػا يػرل مػف الصػور أالايوة فحسب.. ومف الملفت  إلطفاءرأداة  الزوجم إلىاللريزة، وبذلؾ ينظر 
   .ىذا المجاؿ! فيالخياليم 

 
 ىذا السف؟  ينا فأصنا و أماذا * 

ثبلثػة  ممػريففػي مقتبػؿ الممػر  ف نػاىؿ لديؾ الدواء يا شيخنا  ؟..لمصور الماجنة والخبلعية المشاىدةمتنا عف أ أفكيؼ لي 
 .  ؟!.الوصفة الموجبة البتماد الشيوة والشيطاف وأريد ،ربيماعشرة 

تقطػ  ااتصػاؿ بيػذا  أففتػرة  ىإلػ والفضػؿليس ىنالؾ مف حؿ سول العزيمم الراسخم على عدـ االتػراب مػف جيػاز الرمبيػوتر، 
الصػػور الماجنػػم بم ابػػم اػػرب مػػاء البحػػر، رلمػػا اػػربت منػػو، ازددت  ىإلػػالنظػػر  أفواعلػػـ  !..ضػػالا إاالجيػػاز الػػذي ا يزيػػدؾ 

 ..!عطاا
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عتقػد !.. أالحػراـ، فمػاذا سػيروف حالػؾ فػي سػف البلػوغ ومػا بعػد البلػوغ؟ إلػىرنت في ىذا السف وبيػذه الرالبػم الجامحػم للنظػر  فإذا
، وىػو الػذي مػا نػراه فػي الػذيف انحرفػوا انحرافػا المػوريولػ  برػـ فػي عظػاوـ  أف إاالايطاف سوؼ لف يتررؾ في تلؾ المرحلم  أف

   .التي املت الر يريف في بالد المسلميف ،دورا في تأجيج نار ىذه الفتنم ،لمف تعاارىـ أفحتمؿ أ ذريعا عند ربر سنيـ..
 
   ؟ماذا أعمؿ ممو* 

)عػه( فػي زمػاف الظيػور، ولكننػي ابتميػت بػزوج ينظػر  األمػراستمداد لخدمة صاحب  أبناهي، وىدفي تربية ةممتزم ةجزو  إنني
ال يػ نس إال بيػذا أنػو درجػة  إلػىالبيػت )ع(، و ػد وصػؿ  أىػؿبمحبػة  اآلخػريف أمػاـنػو يتظػاىر أالخميمػة، والحػاؿ  األفػبلـ إلػى

 فماذا أعمؿ ممو؟.. .. الحراـ
الحػػراـ فيػػػو رخيصػػػا،  أصػػػببذه المصػػيبم، والتػػػي ىػػػي نتيجػػم طبيعيػػػم لممارسػػػم الحػػراـ فػػػي ىػػػذا الزمػػاف الػػػذي ا علػػػى ىػػػ أعػػانرـ

 إلػىف النظػر أو  ،الحسػنم، وتخويفػو مػف سػوء العالبػم بالسػاليبمواصػلم النيػي عػف المنرػر  إافال سػبيؿ لرػـ  ..!وميسورا للجمي 
 .محرممااتعاا في عالـ الايوات ال إاا يزيده  الفالـىذه 

الحػراـ الػوىمي، مػف خػالؿ الصػور التػي ا  إلػىدرجػم يزىػد فػي الحػالؿ الػوالعي، ليتوجػو  إلػى اإلنسػافيصؿ  أفورـ مف اللريب 
 ..زىػػدوف فػػي نظػػره الحػػراـالػػذيف يُ  الخيػػاروصػػحبم  المػػور،بالجػػاد مػػف  ،حػػاولي دعوتػػو لسػػد فراالػػو ..!تسػػمف وا تلنػػي مػػف جػػوع

ببررػم الػدعوات المسػتجابم فػي تلػؾ  ،مف التلييػر فػي البػاطفايء فلعلو يحصؿ ىناؾ  ،د النورومف المناسب دعوتو لزيارة مااى
 المواض  الطاىرة.

  
 مف ىذا الداء؟  أتخمصكيؼ * 

عمييػا، ولكػف  اأرجو إرشادي إلى ما يمينني عمى اإل بلع عف مشاىدة الصور الخميمة في القنوات الفضاهية.. أنػا لسػت مػدمن
.. وأنا أريد أف أتخمػص مػف ىػذا الػداء !المس لة رر وىكذا تتك، أندـ وأستغفر وأتركيا، ولكنني أعود بمد فترةثـ  ،أشاىدىا  ميبل

 .  !.الذي يقمقني كثيرا
بحيػػث ياػػللو عػػف التفريػػر  ،الحيػػاة فػػيعنصػػر  أىػػـ ورأنيػػا-اليػػواجس الجنسػػيم شيعػػي الػػذيف إفػػ، نفسػػؾ فػػيالمسػػالم ليػػا جػػذورىا 

ات الرترونيػػم علػػى با والػػ  ليػػا سػػول ذبػػذ التػػي الفػػالـتجػػره نفسػػو لماػػاىدة ىػػذه  أف الطبيعػػيمػػف ف -القضػػايا الحياتيػػم فػػيالجػػاد 
وا خلقػا  امػا ياػيو البييمػم الجاوعػم جنسػيا، فػال تعػرؼ ليػد إلػى اإلنسافالمقابؿ تحوؿ  يا تسمف وا تلنى مف جوع، وف ،الااام

 الحياة!..  فيوا لانونا  اريعم،وا 
 إلػػىبحيػػث ينظػػر  ،التلػػذذ فػػيلمػػا تعرضػػو ىػػذه القنػػوات مػػف المباللػػم  الخيػػالي، الجنسػػيلػػو يعػػيش الػػوىـ ذلػػؾ يجع أف إلػػى أضػػؼ
الرذيلػم.. وىػذا مػف مصػاديؽ لولػو تعػالىل ﴿الَّػِذيَف  فػيعػاجزة عػف منافسػم المتخصصػات  يا تعػالى لػو، وىػ أحليػا الذيحاللو 

ـْ َداَر اْلَبَواِر﴾!َبدَُّلوْا ِنْعَمَم اللَِّو ُرْفًرا َوَأَحلُّوْا َلْومَ   ..ُي
بمػػا ا  ،ستاػػيد عليػػؾ يػػـو القيامػػم التػػي الجيػػزةىػػذه  أمػػاـعنػػدما تجلػػس  اإللييػػمالرلابػػم  فػػينفسػػؾ التفريػػر  فػػيتاػػدد  أفحػػاوؿ 

   .!أبدا لإلنرارمجاؿ معو 
 
 نترنت مشكمة اإل * 
)الموا ػا  الموا ػا التػي يشػيب ليػا الػرأسحيػث أنػي كثيػرا مػا أجػد نفسػي متصػفحا  ،ستفيد منوأخدـ النت بكثرة، ولكني ال تاس

متصػػفحا ىػػذه الموا ػػا.. فمػػا الحػػؿ بػػرأيكـ؟!.. عممػػا بػػ ني  ى،أجػػد نفسػػي مػػرة أخػػر  ،( وكممػػا أبتمػػد عػػف ىػػذه الموا ػػااإلباحيػػة
 وخاصة الدينية والمممية.  ،الكتب ب نواعيا  راءة، لكني أحب انطواهيشخص 
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بعػض الحػاات عػدـ تاػػجي  الػبعض دخػوؿ زوايػا ىػذه الاػػبرم  فػينػػرجب  اأننػماػرلم العصػر، حتػى  ىػػيمػا ذرػرت مػف الماػرلم 
وممػا يعػزز ىػذه المقولػم ، مػف دوف التفػات ،عػالـ الرذيلػم إلػىعلى ما فييا مف مزايا ايجابيم، وذلؾ خوفا مف التزحلػؽ  ،العنربوتيم

 مف جلب المنفعم(. أولىدف  المفسدة  إفما لالو العلماءل )
 فػػي ،يبحػػر بسػػفينم متواضػػعم أفم لػػو رم ػػؿ مػػف يريػػد  أفيتػػذرر  أف ،يضػػ  يػػده علػػى لوحػػم المفػػاتيب أفنػػدعو رػػؿ مػػف يريػػد  إننػػا

 أو ،ىػػذه الحالػػم؟!.. وىػػؿ يفضػػؿ البقػػاء علػػى البػػر فػػيفيػػا تػػرل مػػاذا سػػيروف حالػػو  -البحريػػم الللػػاـبػػؿ يللػػب فيػػو -محػػيط مػػواج
 .مف الرنوز؟!. ايءالحصوؿ على  أمؿالبحر، مجازفا على  فيالدخوؿ 
النصػيحم العمليػم  إجمػاؿ.. ولرف واإلرادةوخاصم لمف ىو فالد لعنصر العـز  ،ىذا المجاؿ فيلد ا ينف  ر يرا  الوعظيوالحديث 

 نقاطل  في
 ب.حيث الياب الرلي ،جوؼ الليؿ فيوخاصم  ،م  الجياز تختليا  أفحاوؿ  -1
 .  يقممف دوف مرالبم دل ،ممف حولؾ يدخلوف ىذه الابرم الحداثا تجعؿ  -2
 إليو.ما ا يحؿ النظر  إلىالناتجم مف النظر  اإل ارةحالم  فيا تجلس على الجياز  -3
 .وذلؾ بحرماف نفسؾ مف الدخوؿ على الجياز زلم،عالب نفسؾ بعد رؿ  -4
 .الضعؼ فيراف ذلؾ اللير م لؾ  إذا إاالجلوس على الجياز م  اللير  ،حاات الضعؼ في الفضؿمف  -5
 .لوال يستدرجؾ الايطاف مف دوف حسباف زلم، أوؿلادر الجياز عند ت أفحاوؿ  -6
 .لتعيش جو الذرر المان  مف استرخاص الحراـ ؛العزاء أوالدعاء  أوف آتسجيؿ مذرر مف القر  إلىتستم   أفحاوؿ  -7
 .تستفتب دخوؿ الجياز بالبسملم وااستعاذة أفحاوؿ  -8

ومنيػا التحػذير  -بفضػؿ مػف ا تعػالى وتسػديد-ىػذا المجػاؿ فػيرات والمحصػنات يبترػر العبػد الر يػر مػف المػذر أفومف الممرف 
 فنرجو منرـ المراجعم.  (لرؿ مستخدـ لإلنترنت) الموجود على الابرم

 
 الصور الشيوية * 

حالػة  يالشيوة، وىػ عنديبما يثير  اآلخر،الجنس  ذىني في ف تصور ،جس الجنسيةااليو  ينو عند النـو تيجـ عمأ مشكمتي
   ..فما ىو الحؿ؟ ..الظممة لي أوجبت
 المػػورىػػذا المقػػاـ مػػف  إلػػىالوصػػوؿ  أفيتولػػؼ علػػى لػػدرة علػػى السػػيطرة علػػى الخيػػاات الػػواردة، والمعػػروؼ  المػػر أفا اػػؾ 

 لمنػ  م ػؿ ىػذا ،ف الخواطر تقتحـ الذىف التحاما، ومف ىنا لـز وجود حراسم اديدة على بوابػات الػنفسالصعبم والدليقم، وذلؾ ل
 وعلى الجوارح عند اليـ بالمعصيم. -بمعنى الميوؿ-بعد ذلؾ السيطرة على الجوانب ويأتيالتسلؿ، 

ومػف ، الفرر حوليا، وخاصػم لبػؿ النػـو إ ارةمف موجبات  ،الصور الم يرة إلىالنظر  إفىذا المجاؿل  فينقوؿ  أفومف المناسب 
 اؿ.ىذا المج فيمؤ ر جدا  ،ف مرالبم فضوؿ القوؿ والنظرإىنا ف

، فيللػب علػى تفريػره الجانػب يموجػود اػيو  إلػى اإلنسػافلػد يحػوؿ  ؿ،ىذا المجا فيالتفرير المستمر  أف أىميم، المرومما يزيد 
 فػػي إراديالمعصػيم باػرؿ ا  إلػى العضػاءبحيػث لػد تسػوؽ  ،البػاطف فػينػار الاػيوة  لتػأجج أيضػاالجنسػي، وىػذا بػدورة مقدمػم 

لد يوجب تحوؿ جانب مف المػف بمػا يالوػـ التوجسػات الاػيويم، وحينوػذ لػد  ،جيم معينم فير التفرير المستم إفف.. المطاؼ آخر
زيػػادة  إلػػىمػػف مجػػرد التفريػػر  المػػراللػػب عليػػو م ػػؿ ىػػذا التفريػػر، وذلػػؾ عنػػدما يتجػػاوز  يا يػػؤ ر الحػػديث مػػ  ىػػذا الصػػنؼ الػػذ

   .المجاؿ ىذا فيالجسـ الفعالم  أجيزةتؤ ر على سالمم رؿ  التياليرمونات الجنسيم 
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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 
 و إال ما رحـ ربي، إنو لطيؼ خبير.كتمو في نفسي ال يوصمني إلى نتيجة سميمة عمى اإلطبلؽ، ف نا في صراع داهـ مم
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ضميؼ أماـ الجنس النساهي، أعني أنني ال أستطيا إمساؾ نفسي عف الجنس، و د أدى ىػذا الضػمؼ إلػى  إنني السؤاؿ ىو:
لجػػراء إ ػػدامي عمػػى  ،أتػػ لـ ألمػػا شػػديدا داخػػؿ  مبػػي مػػف المبلمػػة عمػػى نفسػػي -وال زلػػت-اإلدمػػاف عمػػى المػػادة السػػرية وكنػػت

 لى.ممصية اهلل تما
كػػي أجتنػػب ىػػذا الػػذنب، ولػػـ  ،موالنػػا الجميػػؿ، لقػػد حاولػػت مػػرارا وتكػػرارا وب  صػػى الجيػػود والضػػغوط النفسػػية التػػي فػػي داخمػػي

ف وفقني اهلل تمالى واجتنبتو، فإنو مجرد اجتناب مؤ ت.. أستطا فػ عود إلػى ىػذا الشػيء مػرة  ،ثـ ينفجر صبري وال أتحمؿ ،وا 
، ممػاص اضػطرارية لبموبيػا، فرأيػت مػف ذلػؾ أنػي أعػاله حرامػا بحػبلؿ أولػو حػراـ فػيفخضػت  ،حاولت أف أضا حموال أخرى.

 .!.وك نني أتبا مثؿ مف  اؿ: الغاية تبرر الوسيمة
ذا أيضػا ال يسػمحاف لػي فػي خػوض ىػ واالجتماعيػةوظروفػي الماليػة  ،ولكنػي إلػى اآلف لػـ أوفػؽ ،و د فكرت في الزواج الداهـ

ولكنػي جػاء لصػاحبو( و الصػياـ ) :بمضموف رواية عف رسوؿ اهلل )ص( أنو  اؿ ب ف سممتالحؿ، وفي شير رمضاف المبارؾ 
 .!.وىي الجنسعندي لـ أحس بالحماية بالصياـ مف ىذه الحاجة النفسية التي 

لكي ال أ ا في ممصػية أكبػر وىػي الزنػا،  ،االستمناء إلى التج ىؿ عند كؿ إحساس بالرببة في الجنس،  ..فماذا أفمؿ موالنا؟
واهلل إني لحػػػػاهر، ويممػـ اهلل تمػالى أف فػي  مبػي ضػيؽ  .؟!.ض نفسي ألمراض الجنس الخبيثة )والمياذ باهلل تمالى منيا(عر أو 

 .  !.إلى أف أتخمص مف ىذا الوباء الذي أعانيو مف سنيف طواؿ، وال حوؿ وال  وة إال باهلل الممي المظيـ ،إلى يومؾ ىذا
  التاليمل ذرر لرـ النقاط أ أف أحب لري يروف جوابنا في ضمف نقاط محددة، 
ف الفضػػيحم عنػػد إعػػدـ الفضػيحم واليرىػػا، فػ بػػداعي  ،الرتمػاف ينبلػػي، وا أىليػاالممارسػات الخاطوػػم ينبلػي عرضػػيا علػػى  إف -1 

  الفضيحم عند العبد. مف  أعظـ ،ا تعالى
اللريػؽ فمػا خػوفي مػف  أنػايؿ الاػيطاف بتلقينػول تسػو   إلػىااسػتماع  ينبلػياامتناع عػف المعصػيم فػوز فػي حػد نفسػو، وا  إف -2 

  .!البلؿ
  نفسيم وجسديم. لمراض في رونو جالبا  ،تطابؽ عليو الديف والارع التي المورااستمناء مف  إف -3 
نػا رالز  أعظػـىػي  التػي المػورنػو سػوؼ يجػرأ علػى إف فقد عزمػو فػي مواجيػم الحػراـ ولػو فػي ااسػتمناء مػ ال،  إذاالمؤمف  إف -4 

  م ال.
علػى  الريػدةبااسػتعانم بػا تعػالى، بعػد التوبػم  لمواجيػم ىػذا الحػراـ  الريدىو في التصميـ  -العزيز أخي-الولىالحؿ  إف -5 

 المواصفات المطلوبم في المرأة. بألؿمرتفيا  ،البديؿ الممرف وىو الزواج الداوـ ما سلؼ،  ـ التفرير في 
مػف  ؛المسػاجد، وااناػلاؿ بخدمػم الػديف وترويجػو بالقػدر المسػتطاع إلىمف الذىاب  راإلر ار لةالجاد الجواءالعيش في  إف -6 
  فيو ىذه الحالم. يؤججوفالذيف   الصدلاءعليا، ومف  ـ اابتعاد عف  أجواء إلىترف  بالعبد  التي المور 
المزدحمػم  والسػواؽوحتػى الم يػرة اليػر الخالعيػم، الخالعيم  الفالـالم يرة للايوات مف  الجواءاابتعاد عف  الضروريمف  -7 

  بم يرات الفتف.
يعػيش اليػاجس الجنسػي  اإلنسػافمعظـ اانحرافات الجنسيم تبدأ في التفرير في عالـ الجػنس برػؿ تفاصػيليا، ممػا يجعػؿ  إف -8

 الجنسي في الحياة.  عف رؿ تفرير يوجب زيادة التوجو ،صرؼ الذىف بارؿ لاط  لفي مجمؿ نااطو اليومي.. فمف الحلوؿ
 
 حرمة المادة السرية * 

ف ممارسػتو ليػا تكػوف بػيف  ومػا الممػـ بػ ؟.. كػاف الشػخص بحاجػة ممحػة ليػامػاذا لػو .. و ىؿ ممارسة المػادة السػرية حػراـ؟
   ..ىي نية الغسؿ؟ وما ،الغسؿ بمد ذلؾ ووىؿ يجب عمي.. فترات متباعدة عمى حسب الحاجة
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عزمم مػف عزمػات  إلىيحتاج  المرو  .!(النارب رفو) بأنولالتعبير عنو  يويرف المر،م ىذا النصوص دالم على حرم أفا اؾ 
بعػدما  آخػرممارسػم الجػنس المحػـر مػ  طػرؼ  إلػىيترلى  أفمف الممرف ف ،ىذا المجاؿ فيا يسيطر على نفسو  والذي ،الملوؾ

   .ىذا المجاؿ فيا تعلـ حدودا  مف اللريزة المتاججل ؛راف م  نفسو
  العمػػر الػػذي ضػػاع سػػدل فػػي ىػػذه الفتػػرة.. إلػػىبالنسػػبم  ،ا زلػػت تعياػػيا التػػيرسػػالتؾ ىػػذه، رااػػفم عػػف مػػدل عمػػؽ الندامػػم  فإ

 التوصيات العمليم التاليمل إليرـوم  ذلؾ 
   .الحراـ إلىميال  أوفي نفسؾ ضعفا،  أحسسترلما  ،بث الفساد برؿ صورىا أدواتا تقترب مف  أفحاوؿ  -1
مػػا سػػيلحقو مػػف وخػػز الضػػمير لقػػبب ارترابيػػا.. والػػدليؿ علػػى  ،قػػف نفسػػؾ سػػرابيم المعاصػػي، وآنيػػم التلػػذذ بيػػا مػػ تل أفحػػاوؿ  -2

 لبحيال ىو تسترؾ منيا، وليذا وصفت ىذه العادة بػ )السريم(. 
العمػػػؿ.. ف البطػػػاليف ىػػػـ المػػػدمنوف علػػػى ىػػػذا إالػػػدنيا، فػػػ أوجانػػػب الػػػديف  فػػػيالحيػػػاة، سػػػواء  فػػػيااناػػػلاؿ بػػػاليمـو الربػػػرل  -3

 الؿ ااالؿ مف ذلؾ. فيىـ  -حتى الفسقم منيـ-الحياة فيالجد  أىؿ أففالمالحظ 
 يوجب اانفجار. الذيبم ابم الفتيؿ  فإنيا، والجراود الم يرة، والالاني، والموال ، والفضاويات، والفالـاجتنابل الرتب،  -4
ىػذا المجػاؿ.. وخيػر مػا  فػينػو بػذرة الاػر إالخيػاؿ الجنسػي، ف إ ػارةلتنػاـ مػف دوف  اإلرىػاؽ،مػ   إاالفػراش  إلىعدـ الذىاب  -5

 والسنف على المول . ا دابلسـ  فيولد جعلناىا  ،ىذا المجاؿ التزاـ المستحبات الواردة لبؿ النـو فيياللؾ 
ف الػذىاب نػو ا بػد مػأالحمػاـ، وبمػا  إلػىالمعصيم، وخاصػم عنػد الػذىاب  إلىولت يخاى فيو مف اانجرار  في يعدـ التعر  -6

رالدراسػػم والوظيفػػم، لػػوال يطيػػؿ المرػػوث  ،اـز لمػػرولبػػؿ ولػػت الخػػروج  ،الحمػػاـ ولػػو لللسػػؿ الواجػػب، فلػػيرف الولػػت نيػػارا إلػػى
 إلػػى -حػػيف ااسػػتحماـ-ىػػذا الحػػراـل ااسػػتماع  إلػػىالحمػػاـ، مػػ  خػػوؼ اانجػػرار  إلػػىىنػػاؾ.. ومػػف المناسػػب جػػدا عنػػد الػػذىاب 

 والمعاد. المبدأمذرر بعالـ  صوتيمتف  أي أورريـ، ف الآمف القر   يات صوتيتسجيؿ 
 الػػذيعصػػيانو، فػػال يػػراه لبيحػػا بعػػد فتػػرة، بػػؿ ىػػـ الػػذيف لػػد يرونػػوا الطػػرؼ  للعاصػػييحسػػنوف  فػػإنيـالسػػوء،  أصػػدلاءمقاطعػػم  -7

 .العظيـ م  الفرد المبتلى! اإل ـيزاوؿ ىذا 
نفسػيا  المػرولػيس  ،اللػدد بػإفرازات أيضػامػرتبط  اإلنسػاف فػي يالجنسػف الجانػب فػإالمييجم لللريػزة،  الطعممااجتناب مف  -8

 بحتا.
سػػباغالقيامػػم مػػف القػػراف الرػػريـ، ورػػذلؾ المعػػوذات، والحوللػػم،  بػػأىواؿا يػػات الرادعػػم والمػػذررة  إلػػىاالتجػػاء  -9 بػػؿ -الوضػػوء وا 

 يم.المعص إلىالتسافؿ  أجواءانتااا مف  اإلنسافتنتاؿ  فإنيا -الروف على طيارة داومم
الذريػم الصػالحم،  إنجػابسػعيد، ومػا يفػرزه مػف توفيػؽ  يظؿ عش زوج فيلذاوذ الدنيا ىول العيش  ألذمف  أف إلىاالتفات  -11
ف العصػاة منػذ إلد تسػلب العبػد م ػؿ ىػذا التوفيػؽ، فػ التي المورتم ؿ الصدلم الجاريم للعبد بعد وفاتو.. وىذه المعصيم مف  التي
 مجاؿ الحياة الزوجيم السعيدة!. فيلناس حظا ا أتعسالمراىقم، مف  أياـ
م ػػؿل احتقػػاف وتضػػخـ البروسػػتات، وزيػػادة  ،لػػد تناػػأ مػػف التمػػادي فػػي ممارسػػتيا التػػيالمضػػاعفات الخطيػػرة  إلػػىاالتفػػات  -11

خػالؽ عػالـ ، ف ا خػرةالػدنيا لبػؿ  فػي ي ػر سػلبأوفى جانبػو  إا الاريعم فينو ما مف حراـ أحساسيم لناة مجرل البوؿ.. وا ريب 
 معا. بأسرارىمادرل الترويف ىو صاحب عالـ التاري  ال

نػػو يخطػػأ مػػف يظػػف أنػػو بعػػد الػػزواج سػػيتمرف مػػف إ، فاإلدمػػافضػػمف مػػا يوجػػب  فػػيىػػذا المػػرض مصػػنؼ  أف إلػػىاالتفػػات  -12
 ،أدمػف الممػارس علييػايرافو اعتراؼ المتػورطيف بيػذه المعصػيم ىػول أنػو متػى مػا  الذياإللالع عف ىذه العادة بسيولم  فالوال  

 ،فلػػف يسػػتطي  ترريػػا والخػػالص منيػػا، إا بالمعانػػاة حتػػى بعػػد الػػزواج.. بػػؿ إف الػػبعض لػػد صػػرح بأنػػو ا يجػػد المتعػػم فػػي سػػواىا
وا يتمرنػا مػف تحقيػؽ اإلاػباع الرامػؿ، ممػا يػؤدل إلػى نفػور بػيف الزواج، وماػارؿ  ،حيث ياعر رؿ مف الػزوجيف بػنقص معػيف

 لطالؽ.زوجيم لد تصؿ إلى ا
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والتحػػػذير  ،راجػػػ  باػػػرؿ مر ػػػؼ المحاضػػػرات المتعلقػػػم بالجانػػػب النفسػػػي، ضػػػمف المحاضػػػرات المبوبػػػم علػػػى مولػػػ  السػػػراج -13
ظيػر الليػب مسػتجاب،  فػي لخيػوف دعػاء المػؤمف إفػ ؛اػاء ا تعػالى إفسػأدعو لػؾ بال بػات  وأنػا. الصوتي ال اني علػى المولػ 
 واابتالء.  اإليمافبوصؼ  إاوخاصم م  عدـ معرفتو 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 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 
 ـ عمار المساجد؟مف ى 
 ما الحؿ في زحمم الحياة؟ 
 .االتزاـ بورد الير مأ ور 
  لى الستاذ.إالحاجم 
 .التعامؿ م  المّدعيف 
 ما معنى معرفم النفس؟ 
 .ارح لطعم عرفانيم 
 .خوؼ الرياء 
 أاللبيـ ا يعرفوف معناىا! 
 .لجماؿ منطقرـ 
 اعبد ا رأنؾ تراه! 
 .نسياف البسملم 
 ريؼ السبيؿ إليو؟ 
 ساف.لقلقم ل 
 ريؼ أعرؼ ماىيم البالء؟ 
 .القياـ لصالة الليؿ 
 ريؼ أستطي  ذلؾ؟ 
 ريؼ أصؿ إلى ىذه المعرفم؟ 
 ريؼ أختبر نفسي؟ 
 ف عرؼ نفسوم! 
 .الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ 
 .  ا داعي للتااـؤ
 .الدروس الروحيم 
 ريؼ أعرؼ إخالصي؟ 
 ؟  حب الذات المحمود والمذمـو
 المقدـ ىو القلب أـ القالب؟ 
 و أحمؽرؿ واحد ى! 
 .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 
 م رب العالميف.مظلومي 
 ىؿ تصححوف ىذه المااعر؟ 

 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 الد ة في حمية الم كوؿ * 

   ..يؿ ىذا يكفي عف البحث؟فيكتبوف عمييا لحـ حبلؿ،  وأصحابياىناؾ مطاعـ عربية 



 71 

مجػػرد دعايػػم لجلػػب  إاف ذلػػؾ لػػيس أحصػػؿ لػػديؾ ااطمونػػاف بػػ إذا، نعػػـ ا يجػػب عليػػؾ السػػؤاؿ مػػاداـ صػػاحب المطعػػـ مسػػلما
 فعليؾ بااجتناب في ىذه الحالم. -رما يتفؽ ر يرا-الزباوف

 ،الحراـ م  االتفػات، مػف موجبػات لسػوة القلػب أرؿف إف ؛، وخاصم ما يلـز فيو التذريمالمأروؿفي  بالتأردالعزيز  أخي وأنصحؾ
 أف إلػػىتعػػزي بعػػض صػػور اانحػػراؼ  أنيػػارمػػا (، بمػػا نبػػت علػػى السػػحت) لد فػػي الروايػػات التعبيػػرولػػد ور ا  ػػاـ، والولػػوع فػػي 
يارـبطنو مف الحراـ. جنبنا ا تعالى  صاحبو مأل  .  !يرضيو مف رؿ ما ا وا 

 
 ؟ األسماءما ممنى * 

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

، وتػارة يرػوف وجػودا حقيقيػا الحػدالواحػد  إلػىالجاللػم يرمػز  رألفػاظوىػو تػارة اسػـ لفظػي ، المسػمى إلػىالمػراد بااسػـ مػا يوصػلؾ 
ِسػيُب ﴿ِإنََّمػا اْلمَ  لفػي لولػو تعػالى ،رلمػم منػو )ع( بأنػو، ومػف ىنػا عبػر القػرآف الرػريـ عػف عيسػى تعػالىيدؿ بفعلػو ولولػو علػى ا 

ـَ َرُسوُؿ اللَِّو َوَرِلَمُتُو﴾.   ِعيَسى اْبُف َمْرَي
ترػوف مظيػرا  أففصػب ، سػبيلو تعػالى إلػىذوات مباررػم دلػت بعصػمتيا العبػاد  ،(ص) ف النبي والمعصػوميف مػف ذريتػوإف ،وعليو
الدليقػم لمجػرد  المعػاني إنرػار ينبلػيوا  ،وىػذا عػيف التوحيػد وتعظػيـ البػاري عػز اسػمو ي،ليػإوذلؾ بجعػؿ  ،تعالى لسماووباريا 

 ااستلراب. 
 
 المرفاف المممي * 
التمميػؽ  أرجػووىػو واضػح لػدى الجميػا..  ،المرفػاف المممػي، وخصوصػا فػي الوسػط الحػوزوي إلػىنفتقػر فػي ىػذا الزمػاف  إننا

   ..!؟موضحا المرفاف المممي
االتػزاـ بالمرالبػم القلبيػم  ػـ مػف خػالؿ الرسػالم العمليػم، و  بظػواىر الاػريعم التػي نجػدىا أواالمقصود بالعرفاف العملي ىػو االتػزاـ 

فرريػػا  أوالضػػبيا  أوسػػواء رػػاف اػػيويا ، ىػػاجس ا يرتضػػيو المػػولى أيمرحلػػم ا يفرػػر فييػػا فػػي  إلػػىبحيػػث يصػػؿ العبػػد  ،الدليقػػم
 .  با خريفرسوء الظف 

فػػإف المعػػاني العرفانيػػم معػػاف واضػػحم فػػي القػػرآف ا ينتظػػر المربػػي مػػف الخػػارج،  أفعليػػو  ،والػػذي ا يبػػذؿ جيػػده فػػي ىػػذا المجػػاؿ
دليؿ. نعـ، عند السير والحررم الجادة، يواجو السالؾ بعض العقبات التي ا يعػرؼ ليػا جوابػا  إلىوالسنم، وا يحتاج في معرفتيا 

 .مف عباده المؤمنيفتعالى مف يبع و ا  أوالمدد الليبي،  إمافي الرتب، وحينوذ يأتيو 
رمػا ىػو ماػاىد فػي حيػاة  -لػـ ياػعر أـاعر بذلؾ -)ع( برعايتو المرلترفؿ صاحب  ،ب العلـ لو استقاـ في سيرهطال أفواعلـ 

 علماونا الماضيف.
 
 الدليؿ في الطريؽ  إلىالحاجة * 
 ال لكننػيو تمػالى..  اهلل إلػىالسػير  فػيوالحظت أنيـ يؤكدوف عمى األسػتاذ لمتممػيـ  ، رأت في كتب السموؾ واألخبلؽ كثيرا -1

الرببػػة  يىػذه المنطقػػة  فكيػؼ يمكننػػا الولػوج فػػي ىػذا الطريػػؽ الشػريؼ والػػد يؽ جػدا  حيػػث أنػو توجػػد لػد فػػي اأعػرؼ أسػتاذ
 .الممحة منذ الصغر؟.

 .  ؟.ىذا المجاؿ فيبمض الكتب المفيدة  إلى إرشاديأرجو منكـ  -2
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 التػيف علينا العمػؿ بالواضػحات إعليو..  المرؼ الترامؿ، ولرف ا يتول ممف المسرعات في عملي الستاذوجود  أفا اؾ  -1
 -ا نجػد ليػا جوابػا فػي الرتػب يالتػ- ػـ عنػد الصػعاب الدليقػم، نعلميا بدءا مف الرسالم العمليم، وانتياء بالمرالبات القلبيم الدليقػم

مقتضػػى  أفف احتسػػاب. واعلػػـ مػػف دو  أولياوػػوييسػػر ا تعػػالى وليػػا مػػف  أفمػػا ا  والتسػػديد، و  باإلليػػاـ يالمػػدد الليبػػ يتأيػػ إف إمػػا
المارلم في عدـ الصدؽ، فػالر يروف يسػتمزجوف الطريػؽ اسػتمزاجا، ولػو صػدلوا ، ولرف رؿ ممرف للايم إيصاؿ ،الحرمم والعنايم

 ..  !لسقاىـ ا تعالى ماء الدلا
ا تعػالى، إذ  إلػىالسػالريف  بيػد بالخػذنػو المعنػي فػي زمػاف الليبػم إف ،)ع( المػرصاحب  العظـولي ا  إلىعليرـ باالتفات 

بػو لرسػب  المتػاجرة ينبلػيوا  ،ف ىذا الطريؽ سر بيف العبد وبيف ا تعالىإ، فأىلوعف  إاالسالريف.. وعليرـ بالرتماف  إماـأنو 
 الجاه بيف الناس.

 (تػذررة المتقػيف)لىل رتػاب اػاء ا تعػا إف، وسػوؼ نعػرض فػي المولػ  لريبػا للبحرانػي (ا تعالى إلىالسير )رتاب  يعجبني -2
 للبياري. 

 
 التذبذب في السموؾ * 

تكػوف عبادتػو  أفحػاوؿ فإنػو يفي السػف خاصة عندما يكبر ويحسف مف عبادتو، و  ،يطور مف نفسو أفيحاوؿ داهما  اإلنساف
تخػؼ مػف التممػؽ تػرؽ و  أرواحناف  ب أحياناوصدؽ النية.. ونحس  لئلخبلصكوف ت أف رب ما يمكف تمالى أومماممتو ما اهلل 

تطير، ولكف في ىذا الو ت بالذات يمرض لنا ذنب  ػد نفقػد بػو مػا نميشػو مػف صػفاء.. فكيػؼ نحػافظ عمػى  ك نيابالدنيا حتى 
   .؟.أحوالنا، وكيؼ نماله تمالى اهلل أعطانافجممنا نفقد ما  ،الذي  منا بو  ما ىو الخطو  بو عمينا؟..تمالى نمـ اهلل أما 

 اإللبػاؿ، وىي ارول متعارفم عند رػؿ مػف يمػنب حالػم مػف تعالى ا إلىارلم ىي عمدة البالء في السير إف ما ذررتموه مف الم
ا  إلػػى، فػػإف الػػذي يمػػنب حالػػم مػػف التوجػػو اإللبػػاؿعػػدـ مراعػػاة حالػػم مػػا بعػػد  لالسػػبب فػػي ذلػػؾ أف.. ويبػػدو تعػػالىبػػيف يػػدي ا 

يعذبػػو عػػذابا ا  بأنػػوعمػػف رفػػر بنعمػػم الماوػػدة السػػماويم تعػػالى لػػاؿ ا  ، يطالػػب بػػأمور ا يطالػػب بيػػا عامػػم الخلػػؽ، وليػػذاتعػػالى
 لدعورـأ ،وعليو مف العالميف..  أحدايعذبو 

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

 الايطاف يلقي على البعض الخاوع والبراء، وذلؾ لري ي بتو على طريؽ الضالؿ.  أفورد 
 .، فإف الايطاف حريص على مصادرة ىذه المرتسباتاإللباؿبحفظ بررات حالم تعالى ا  إلى ال ال االتجاء 

 أفالمػػودة بػػيف العبػػد والػػرب، ينبلػػي  أسػػرارتعػػريض ليػػا للػػزواؿ، فػػإف  إفاػػاءىا لف ؛رابعػػال مػػف الضػػروري رتمػػاف الحالػػم المعنويػػم
 ر يرا مف ىذه النقاط. -الموجود على المول -اليار.. ولقد ذررنا في رتاب الومضاتتروف مرتومم عف ال

 
 مف ىـ عػمػار المساجد؟ * 

 اآليػةىػي الممػارة المقصػودة فػي ىػذه  َمػَف ِبالم ػِو َواْلَيػْوـِ اآلِخػِر .. مػا اؿ اهلل سبحانو وتمالى: ﴿ِإن َما َيْمُمُر َمَساِجَد الم ػِو َمػْف آ
 الكريمة؟.. 

لبيػػوت ا تعػػالى، وذلػػؾ ينطبػػؽ  -الػػذي ىػػو ضػػد الخػػراب-العمػػارة معنػػى عػػاـ ينطبػػؽ علػػى رػػؿ مػػف لػػو دور فػػي تحقيػػؽ العمػػراف
رػاف مػف  أوا تعػالى،  إلػىيف فيػو داعيػا ليػـ للمصػل إمامػاصػار  أو -ولػو رػاف رمفحػص القطػاة  -حقيقم على مف بنى مسػجدا

 بيوت ا تعالى في الجمعم والجماعات.  إلحياءالمواظبيف على حضور المسجد، داعيا ا خريف 
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 ما الحؿ في زحمة الحياة؟ * 
ة يراىػػا حتػى حسػناتو السػابق وأصػبحت ،زادت ذنوبػو، وكممػا حػاوؿ السػير فػي الطريػؽ الصػحيح ابتمػد إذا اإلنسػافمػاذا يفمػؿ 

.. وكيػؼ ؟!مثػؿتمػرؼ الطريػؽ األ ، والواألوالدوليات تجػاه البيػت والػزوج ؤ وحيػدة عمييػا مسػ امػرأة ئجػتتم أيف إلى.. ؟!سيهات
   !..تحافظ عمى نمـ اهلل مف الزواؿ: كنممة اليدوء والصبر والبصيرة؟

، إليػػوىػػو الصػػدؽ فػػي السػػير  ، تعػػالىا إلػػىاػػرط للوصػػوؿ  أوؿ إف لألػػوؿىػػذه العجالػػم  فػػيولرػػف  ،تفصػػيؿ إلػػىالجػػواب يحتػػاج 
افيو المترفؿ بالجذب..  ، ويجعليػا أنبياوػوباسػـ مػريـ )ع( ويرفليػا نبيػا مػف  امػرأةا تعالى بيػد  يأخذ أففيؿ راف مف المتول   وا 

 !..نباتا حسنا فأنبتيا ،الصدؽ إالبيتو المقدس؟!.. لـ يرف ليا  مزين
رػاف العبػػد ا ييمػؿ طلبػا فػي مجػػاؿ  فػإذا، التػأخيرمػػف  ءجبنػػا عليػو مػ  اػيأـ لنػا سػؤاا و ف لػدمتنػػتـ ا أوراػاىد علػى مػا نقػوؿل 

بيػد  يأخػذف أىػو الجػدير بػ ألػيس.. !السػاعوف بتػذلؿ وتخاػ ؟ إليػوبصاحب الطريؽ الذي يسعى  إذففريؼ ؛ ا تعالى إلىالسير 
 ..!ليو؟إالقاصديف 
مػػػف حيػػػث ا  البػػػواببيػػػا تفػػػتب لػػػؾ  يفػػػاعمل بم، والمعاتبػػػم، والمعالبػػػم.، والمحاسػػػمالمرالبػػػو ل الماػػػارطم، ىػػػي مالمعروفػػػ الصػػػوؿ

 ل ريؼ نتعامؿ م  رب العالميف. ، بابفي المول  ممراجعو لسـ المحاضرات المبوب وباإلمراف تحتسبيف..
 
  م ثورااللتزاـ بورد بير * 

   .عف النبي وآلو )ع(؟. م ثورورد بير  أوىؿ يجوز االلتزاـ بذكر 
بػو مػف جيػم رونػو ذرػرا  أتينػا إذا وأمػا ..، فيعد ذلػؾ تقػوا علػى الاػريعممأ ورالـ يرف ىو نو مأ ور و ألتزاـ بالذرر على راف اا إذا

فما المان  مف ذلؾ إذا راف مف مصػاديؽ الػذرر، ولػـ  يرجب في رؿ حاؿ وآف، لقولو تعالىل ﴿اْذُرُروا اللََّو ِذْرًرا َرِ يًرا﴾ف ، تعالى
 لدر أو ، درل بمػا فػي البيػت)ع( أىػؿ البيػت أف االتزاـ بالمأ ور، ل الفضؿف مف إالفا للاريعم. وم  ذلؾ فيرف فيو مضمونا مخ

 ذلؾ البيت.  أصحاببما يليؽ في الخطاب م  
 
   األستاذ إلىالحاجة * 

، ؽ الخػاطئفػي الطريػ نايكػوف سػير  أفاهلل تمػالى، ولكػف نخػاؼ  إلىنسير في الطريؽ  أف، نحاوؿ األخواتنحف مجموعة مف 
 أفونحػف نحػاوؿ (، حػديثا )األربمػوفلمممكػي التبريػزي، وشػيء مػف كتػاب  (اهلل إلػىالسير )مثؿ:  ،كتبا أنتماوف مما، ونقر  إننا
وىػػؿ مػػف .. حقيقػػي يرشػػدنا حسػػب حالػػة كػػؿ منػػا؟ أسػػتاذفمػػا مػػدى صػػحة ىػػذا الممػػؿ بػػدوف وجػػود .. خػػذ بمػػا نسػػتطيا منيػػا ن

جمػػؿ لػػي برفػػة خاصػػة أ أفسػػتطيا أال  إننػػيثػػـ . بدونػػو؟. أثػػره يدد خػػاص، وال يمطػػلػػو عػػ إنمػػاف كػػؿ ذكػػر  الصػػحيح القػػوؿ بػػ
 .  ؟.فيؿ حقا ىذا يؤثر عمى سيري وعبل تي بربي ،لممارسة المبادة

عنػد فقػده الولػوؼ مػف دوف  ي، ولرػف ذلػؾ ا يعنػإليػوتسػرع فػي السػير  التي المورا تعالى مف  إلىفي الطريؽ  الستاذمسالم 
، وخاصػم فػي ىػذا الزمػاف الػذي لػؿ فيػو السػاوروف فضػال السػتاذعنػد فقػد  الزمنػمرما راف دأب السالريف طػواؿ  ،بذؿ جيد ذاتي

 .  الستاذعف 
البيػػت  أىػػؿا تخػػرج عػػف ظػػاىر الاػػريعم، والمسػػتقاة مػػف نميػػر  التػػي، المعتدلػػمفػػال بػػد مػػف ااعتمػػاد علػػى الرتػػب النافعػػم  ،وعليػػو
، والعػػػرض علػػػى الرتػػػاب والسػػػنم، ومػػػف  ػػػـ ااسػػػتمداد مػػػف الحػػػؽ بالتأمػػػؿ المقترنػػػمالصػػػادلم، الػػػواردات القلبيػػػم  إلػػػى إضػػػافم ،)ع(

 المتعاؿ. 
 ا خػر؛ فمػا نػراه مػف اانترػاس فػي الػبعض، والتراجػ  عنػد الػبعضإليػو، ا تعػالى ا ييمػؿ الصػادليف مػف السػاوريف  أف يواعلم

 يتحقؽ اللقاء. أف إلىفي السير  استذوالا، وا يدخلوف بقصد الجد المرف القـو يستذولوف ل
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فػػي  باإلجػازةوا نعتمػد علػى مػػا يسػمى ، فػالميـ ىػػو التوجػو عنػد الػػذرر ،مػا ورد عػػف المعصػـو )ع( إاالعػدد فػال يعتمػػد فيػو  وأمػا
 ف الطريؽ عاـ للجمي .إف ،الذرر

 الرواحف عػػالـ إلوا فػي عاػػقيـ، فػػصػػد إذاف المرػػاف ا يعػػد مانعػا للعااػػقيف إالمػولى فػػي اػػتى الظػروؼ، فػػ إلػػىاالتفػػات  ينبلػيو 
حتػى عنػد  اإللييالجالؿ  تأمؿومف الممرف ااستلراؽ في ، يقيد ال اني الوؿ لرونو محاطا لو أف، وا ينبلي البدافيلاير عالـ 

 بالخلؽ. اانالاؿلمم 
 
 عيف التمامؿ ما المدّ * 

عوف ىػذا المنػواف، في الحقيقة ب ُنػاس يػدّ  االبتبلءبب وذلؾ بس -الصادؽ منيـ والكاذب-عي المرفافأس ؿ عف التمييز بيف مدّ 
مػا  ،جػذب شػريحة مػف المجتمػا، ومػف ثػـ إلقػاء دروس تسػمى بالمرفػاف اسػتطاعواولكنيـ ببمض األسػاليب التػي يمتمكونيػا 

   ..فما ىو التمميؽ؟ .!.يتموه مما تدركوف إدعاء ممرفة خبايا النفوس  ويتمو ىذا األمر ما
لمتصػدي ليػذا البػد أف يرػوف اف، يبتني على معرفم ا تعالى حؽ معرفتو، ومػاذا يريػده مػف العبػد فعػال وتررػاإف العرفاف الحقيقي 

ا  إلػػىالػذي يريػػد أف يأخػػذ بأيػػدي العبػػاد  أفإذ .. ، ومػػف االتػػزاـ بحػػدود الاػػريعمتعػػالىعلػػى مسػػتول رػػاؼ مػػف معرفػم ا  المػر
مػف لبيػؿل المرالبػم المتواصػلم، والمعرفػم  است ناويمفي ذلؾ، وذلؾ بتمتعو بصفات تعالى، ا بد وأف يروف مراحا مف لبؿ المولى 

الذي يسلـ زمامو لمػف ىػو اليػر مرتمػؿ فػي ىػذا المجػاؿ، ا  أفومف المعروؼ  والرياضات الارعيم الصحيحم. ،العلميم الراسخم
 ف. إا بعدا، وخاصم الذيف ليـ ايوة جم  المريديف والمعجبيتعالى يزيده مف ا 

 
 ما ممنى ممرفة النفس؟ * 

عمػػؿ مػػا أومػػاذا يكػػوف ذلػػؾ؟.. وكيػػؼ ، )مػػف عػػرؼ نفسػػو فقػػد عػػرؼ ربػػو(.. فمػػا المقصػػود بممرفػػة الػػنفسورد فػػي الحػػديث: 
   ..المنكريف لمدرجات الروحية؟!

ا ا تػأتي مػف تلقػاء بعظمتيػ المورف ىذه معرفم أمعرفم ملراتيا وطالاتيا، و  لىي -تلؾ المعرفم المؤ رة-المقصود بمعرفم النفس
نمانفسيا،   فالد الايء ا يعطيو. أف إذىنالؾ مانب لتلؾ القدرات،  وا 

، انتقؿ مػف الػنفس المعلولػم  أاف وجوده ا بد لو ممف يقـو بو، أب اإلنساففإذا عرؼ  المتم لػم  ،العلػم التامػم إلػىوىو الحي القيـو
نمػاتطلب مواىا مف دوف ترلػؼ،  أنياعرؼ  -يقتياعلى حق-مف عرؼ النفس أف إلى أضؼبالحؽ الملؾ المبيف..   ػؿ مم ليػا  وا 

 .أخرل!، لرأل ذلؾ الحناف المفقود مرة أموحضف  إلىرج  أ، فنسييا بطوؿ الفراؽ، ولو أمورؽ مف الطفؿ الذي سُ 
ف مصػػادر ف رانػػت مػػا  و -وا ينبلػػي عػػرض ىػػذه البضػػاعمأىليػػا،  إااػػرح صػػدر، ا يسػػتوعبيا  إلػػىإف المعػػاني الباطنيػػم تحتػػاج 

 فيق  في دررات البعد عنيـ.  ،على مف ا يعرؼ لدر ذلؾ، لوال ينرر ذلؾ منرر -الوحي
 
 شرح  طمة عرفانية * 

متى أعطاؾ أشيدؾ بػره، ومتػى منمػؾ أشػيدؾ  يػره، فيػو فػي كػؿ ذلػؾ متمػرؼ إليػؾ، ومقبػؿ بوجػود لطفػو ) حد المرفاء:أ اؿ 
   ..!؟شرح ىذه القطمة أمكف . إذا.(عميؾ

التجلػػي الجػػودي، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  فمنيػػال، إف  تعػػالى تجليػػات مختلفػػم اإلجمػػاليليلػػم جػػزيتـ خيػػرا علييػػا، ومعناىػػا عبػػارة جم
   لادة حبو لعبده. إظياراالعطاء بلير استحقاؽ، 

 ومنيال التجلي القيري، وذلؾ بمن  العطاء الذي راف يستحقو العبد، لوا ما صدر منو مف سوء الدب بيف يديو.
 بو م  ادة استلناوو عنو. إياهمذررا  ،على نفس العبد يالربوب باإلاراؽالتجلي العلمي، وذلؾ ومنيال 
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 أنػػواع أرلػػىىػػو. وىنػػا يتحقػػؽ  إانػػو لػػيس فػػي الوجػػود أليػػرل العبػػد  ،ومنيػػال التجلػػي الػػذاتي، وذلػػؾ عنػػدما ترتفػػ  الحجػػب جميعػػا
طمأنينػم والتسػليـ، وذلػؾ عنػدما يػرل رػؿ اػيء مسػلوب التػأ ير موجود فػي أرلػى درجػات ال إلىالتجليات التي يتحوؿ عندىا العبد 

 ﴿َوَما َتَااُؤوَف ِإاَّ َأف َيَااء اللَُّو﴾.  إا بإذنو، بمقتضى لولو تعالىل
 
 خوؼ الرياء * 

ال تمػالى، جممػو هلل أ أفف الشيطاف ي تيني ويوسوس في  مبي كي يجمػؿ الممػؿ ريػاء، وميمػا حاولػت إف ،بممؿ ما أ ـوعندما 
حـر نفسػػي القيػػاـ بالممػػؿ  خوفػػا مػػف الريػػاء، فػػ ،بػػذلؾ الممػػؿ أ ػػـوال  أف األحيػػاففػػي بمػػض  فػػ  رر. !عػػرؼ مػػاذا يحػػدث؟أ

   ..الصالح!.. فيؿ ىذا صحيح؟
ف المبطػػؿ ىػػو اسػػتقرار إ.. فػػ!الريػػاء إلػػىبالميػػؿ  اإلحسػػاسلمجػػرد  ،عػػف القيػػاـ بالعمػػؿ اإلنسػػافينسػػحب  أفالفػػادح  الخطػػأمػػف  إف

ف إا تقلػػ  عػػف الػػنفس.. فػػ أنيػػا إامنيػػا صػػاحبيا  ويتػػأذل إجبػػارا،تػػرد علػػى القلػػب  التػػيمجػػرد الخلجػػات النفسػػيم حالػػم الريػػاء، ا 
 بوسوسم مف الايطاف. اليأس إلىتدعو  والتيجوانب النفس،  فينفوس المبتدويف ا تخلو مف ىذه الصور التي تتردد 

االعمػؿ، و  إلػى افاإلنسػتػدعو  التػيالحالػم الباطنيػم  ىيالرياءل  فيفالمقياس  ف الوسػواس ا يقلػ  عػف عملػو مػا دامػت الػروح إفػ ا 
ا  إذ، يساسػػعيػػنيـ، وىػػذا ىػػو الحػػؿ الأ فػػينفسػػيـ فصػػلر مػػا دونػػو أ فػػيلػػد عظػػـ الخػػالؽ  إليػػوالواصػػليف  إفالبػػدف..  فػػيباليػػم 

 .  !يلحظ، ليتحقؽ الرياء المبطؿ أفيروف ايوا يستحؽ 
 

 بمبيـ ال يمرفوف ممناىا! * أ
ػَمُد بمب الأ عمػى النبػي  صػموات اهلل تمػالى)وممنػى  (،سػما اهلل لمػف حمػده)وممنػى ،  مسمميف ال يممموف: ممنػى ﴿الم ػُو الص 

 .  أعبله؟... يرجي شرح المماني المذكورة (عمى النبي وآلوبير اهلل تمالى صموات )وممنى  ( ،وآلو
الخلؽ . فػذلػؾ فػينػو المرجػ  الوحيػد أيفيػـ  ،المطلػؽ يلنػال إلػىوعنػدما يسػند ذلػؾ ، لضػاء الحػواوج فػيىو المرج   (الصمد) -1

ف ىػو  لنػو أيضػا، إليػوفيػو يرجػ   -والوصػياء النبيػاء فػيرمػا -عجازيػاإ أو -الحيػاة اليوميػم فػيرمػا -استجابوا حاجم طبيعيا وا 
 الوجود فيعلى ذلؾ، ولواه لما تحرؾ سارف  ألدرىـ الذي
وذلػػؾ  (،اسػػتجاب)معنػػى  (سػػم )فضػػمف م، الللػػم العربيػػ فػػيقػػاؿ لػػو )التضػػميف( يوىػػذا  (،اسػػتجاب)ىنػػا بمعنػػى  (سػػم  ا) -2

بلػ  مػف أىػذا المعنػى  أفحػرؼ التعديػم.. ومػف المعلػـو  إلػىمػف دوف حاجػم  ،يتعػدل بنفسػو الػذيبقرينم الالـ الداخلم على الفعػؿ 
 ولرف ااستجابم فييا سم  وزيادة. ،السم  لد ا يتضمف استجابم ، إذالسم 

 أمتو. فيولبوؿ الافاعم  ،المباررم المتجليم على ارؿ رف  الدرجم لنفسو بمعنىل (ت ا تعالى على رسولوصلوا) -3
 طلب ما ذرر مف ا تعالى لنبيو.  لبمعنى ي(صلوات الير ا تعالى على النب) -4
 
 لجماؿ منطقكـ * 
 وأكثػر، وأحػس أكثػرعميػو  أتمػرؼ أفولػدي الرببػة ممرفتو عف ىذا المذىب!..  إلىيصمني منكـ كؿ ما أتوؽ  أفسميد  أناكـ 
ممػا يجػري مػف السػب  ةلجماؿ منطقكـ، وحسف تماممكـ ما مػف يقػـو بتشػوييكـ.. أحػس بحيػر  ؛المذىبىذا  إلىمشدود  أنني

 والممف لمف يوحدوف اهلل تمالى، ويجاىدوف في سبيمو، بالنفس والماؿ والولد!.. 
 ،لرػـ تمييػزرـ لمنطقنػا وأبػارؾ .ا خػريف!.مسبقم علػى  أحراـحري الحقاوؽ، وعدـ اختزاف الموضوعيم في ت أوالرـ  أبارؾ أفأود 

 مصدالا لقوؿ ذلؾ الااعر المخلد إذ لاؿل ،بيت المصطفى الذيف يستقوف علوميـ مف نمير النبوة أىؿالذي ليس ىو إا منطؽ 
 يرول جدنا عف جبرويؿ عف البار ***لوليـ وحدي يـ أناساوواؿ 
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وحدي و ورجالو وفقيو، ريػؼ اػوىو مػف ا  ،وعقاوده وتفسيره وتاريخو ،وفروعو أصولوىذا الخط الواضب في  أفرب مف نستل إننا
المػػذىب، والػػذي يصػػدر مػػف بعػػض العػػواـ الػػذيف ا  أصػػحابفػػي لولػػو وفعلػػو، والتصػػر علػػى نقػػؿ مػػا ا يرتضػػيو  تعػػالى يتقػػي ا

 ..!يخلو منيـ فرؽ مف فرؽ المسلميف
البػػالر  اإلمػػاـبخطػػوات لصػػيرة، ولػػد لػػاؿ  إليػػوفػػي بح ػػو، ورانػػت الحقيقػػم ضػػالتو المناػػودة، لوصػػؿ  اإلسػػالمي لػػو صػػدؽ الباحػػث

علػى الصػالة والزرػاة والصػـو والحػج والوايػم، ولػـ ُينػاَد باػيء رمػا ُنػودي بالوايػم، فأخػذ النػاس  ُبني اإلسػالـ علػى خمػسل))ع(ل 
   .يعني الوايم( بأرب  وترروا ىذه

 
   !نؾ تراهاعبده ك * 
ولكػف منػذ مػدة طويمػة أحػاوؿ أف ، فيـ ىػذا الممنػى اإلنسافيراؾ(.. ال يخفى عمى  ونإف لـ تكف تراه فإف ،عبد اهلل ك نؾ تراها)

يػػؿ مػػف نصػػيحة فأفمػػؿ الػػذنوب أو مجػػرد التفكيػػر فييػػا..  لكػػي ال األوؿ،أطبػػؽ ىػػذا الممنػػى عمػػى نفسػػي، كػػي يكػػوف الػػدافا 
   ..تقدمونيا لي؟
فتب لػػؾ أبوابػػا مػػف المعرفػػم رانػػت مللقػػم عليػػؾ.. فلػػو أف اإلنسػػاف عبػػد ا رأنمػػا تلػػو تأملػػت فييػػا رمػػا ذرػػرت، فإنػػو سػػىػػذه العبػػارة 

استلنى بذلؾ عف الدواف  الخارجيم لصده عف الحراـ، ولصػبب موجػودا مرالبػا لنفسػو تمػاـ المرالبػم، بعػد أف رأل ربػو نػاظرا  ،يراه
ملرػم راسػخم،  إلػى المػر، يتحػوؿ واإلصػرارتلقينػا، ولرنػو مػ  الممارسػم  المػريبدأ  أفعي رؿ صليرة وربيرة. ومف الطبي فيإياه 

 .طرفم عيف!. تعالى يلفؿ عف ا أفبحيث ا يمرنو 
عقبػم تػواجيرـ.. ومػا  أوؿيصػدرـ بمجػرد  أفا تيأس في طريػؽ الترامػؿ، فػإف العقبػات ر يػرة، والاػيطاف يريػد  أف لنصيحتي لرـ

فػػي  وأاػػررناالروضػػم، ولػػو لػػدلاوؽ معػػدودة،  فػػيحػػـر الرسػػوؿ )ص(  إلػػىلمنػػورة، فاجعػػؿ لنفسػػؾ التجػػاء يوميػػا دمػػت فػػي المدينػػم ا
 .  !دعواتؾ

 
 نسياف البسممة * 

ومػف .. عندي حالة نسياف متكرر لمتسمية عمى أي عمؿ أ ـو بو: كالكتابػة والمراجمػة والسػيا ة وبيرىػا مػف األعمػاؿ اليوميػة
ذا مصػداؽ لمحػديث الشػريؼ ؛ وىػمػا شػابو أونجػاز مقػاؿ إك و،ذكر اسـ اهلل تمػالى عميػأماؿ ما ال عدـ اكت أالحظ إننيالغريب 

   ... فما ىو المبلج؟(.بترأسـ اهلل تمالى فيو اب يبتدئباؿ ال  ذيف كؿ عمؿ )إ :الذي مفاده
التسػػميم ىػػػي  أف المػػرفحقيقػػم التسػػميم  إلػػىبالنسػػبم و .. !الحيػػاة فػػيبدايػػم رػػؿ خيػػػر  فيػػي ،ه المرالبػػم للػػنفسذىػػ أوالرػػـ  أبػػارؾ

التصرؼ في مػا خلقػو.. فػإف  فيعندما تسمي على الطعاـ، رأنؾ تستأذف المولى  فأنتاستوذاف للمولى في التصرؼ فيما يملؾ، 
 التعامؿ م  المولى.  بيدابمجمؿ أموره، يعد في عرؼ السالريف مخال  فيالذي ا يسمي 
ف راف الير مقصود!.. فالػذي يستحضػر مػواه ا  اعتناء بالمولى في حررم الحياة، و نسياف التسميم ىو نوع عدـ  أفومف الطبيعي 

 اليػػر ذي بػػاؿ، ضػػرورة اناػػلاؿ رػػؿ محػػب بػػذرر حبيبػػو. أوسػػواء لبػػؿ رػػؿ عمػػؿ ذي بػػاؿ،  ،يليػػج بػػذرره أفداومػػا، مػػف الطبيعػػي 
   .رزلنا ا تعالى ىذه الدرجم!

 
 ؟ إليوكيؼ السبيؿ * 

ىػي اليػـ  المادةفيو  أصبحت  خاصة في ىذا الو ت بالذات، والذي بالروحانيةاء جيؿ يتسـ تنجح المحاوالت في بن إف أتمنى
اهلل تمػالى  ثػـ  إلىفي السير  اإلنسافأىـ الكتب التي يحتاجيا  ىذا الزماف.. نرجو منكـ ذكر بمض أىؿشباب ألكثر الشابؿ 
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لمػاذا، دري أوال  ،يتقيقػر فػي الطريػؽ أفثػـ مػا يمبػث  ،مةىذه الرح اإلنساف يبدأكثيرا ما  .. إذالنجاح في ذلؾ أسباب أىـذكر 
   !..لوعورة الطريؽ؟ أـ، ةألبمد المساف

 العمػاؿتحجػبيـ  أف إالريػب المسػافم  إليػوف الراحػؿ ا  يختاره بيػا، و  إرادةل عـز إليوفضؿ زاد الراحؿ أف إف؛ نبارؾ لرـ ىذه اليمم
جػػػام  )، ورتػػػاب يالتبريػػػز  يللملرػػػ (لقػػػاء ا)للبحرانػػػي ورتػػػاب  ( تعػػػالىا إلػػػىالطريػػػؽ )ف رتػػػاب إبالنسػػػبم للرتػػػبل فػػػ أمػػػا دونػػػو.

( مجمػػؿ الربعػػوفولػػد لخصػػنا فػػي )الوصػػايا  مػػف الرتػػب النافعػػم فػػي ىػػذا المجػػاؿ. ي؛للبيػػار  (تػػذررة المتقػػيف)ورتػػاب  (السػػعادات
 الرالـ في ىذا المجاؿ.

مجػػاؿ مػػف  أيفػػي  المالحػػظرمػػا ىػػو  ،عناصػػر السػػير أىػػـمػػف  ا تعػػالى، إلػػىالرالبػػم فػػي التقػػرب والتحبػػب  إفل فػػألوؿولنرجػػ  
وبعػػد ذلػػؾ المرالبػػم  .إليػػوالحػػؽ، ىػػو عمػػاد حررػػم السػػير الموصػػؿ  إلػػىالوصػػوؿ  فػػيف مرحلػػم اليقظػػم والرالبػػم إفػػ؛ مجػػاات الحيػػاة

ا  إلػىذلؾ التضػرع  ومف بعد ف النفحات المتقطعم ا تسمف وا تلني مف جوع.إالداومم، واستذرار ا تعالى بترؾ المعصيم، ف
، رما نالحػظ فػي الػذيف جػدوا إليوجذبو باده  إليوجذب العبد  أراد إف الذي نو ىو الذي ينبت مف يااء نباتا حسنا، وىوإف ؛تعالى

نػػو بالمرصػػاد، وخاصػػم إفػػي تحريػػؼ المسػػيرة، ف إبلػػيسمسػػاعي  إلػػىومػػف الػػالـز االتفػػات  ا تعػػالى دفعػػم واحػػدة. إلػػىفػػي السػػير 
 الخروج مف مملرتو.  دأرالمف 

 
 لقمقة المساف * 

   ..لقمب؟!اة لساف مف دوف حضور قكاف يرددىا لقم إذا اإلنساف،والزيارات عمى نفس  األدعيةىؿ تؤثر 
االػدعاء،  فػي اإللبػاؿالرامؿ يترتػب علػى  ال ر أفا اؾ  ذا بػاؿ،  أمػراا يعػد  المعػانيالعبػارات مػ  الػذىوؿ عػف  إناػاءف إفػ وا 

 فػإذاوالجػوارح..  الفرػارالػدعاء حررػم للبيػم، تػنعرس علػى  أفوىػو اللسػاف، ومػف المعلػـو  أاؿ جارحػم مػف الجػوارح ف ىذا عمإف
الػدعاء ومػا يترتػب  ي ر فأومف ىنا ا نرل ر ير أصال؛ نو ا يتحقؽ معنى للدعاء إراف القلب مالوا بلير مواه عند الدعاء، ف

 عليو مف عدـ ااستجابم. 
بعػػض  فػػيرمػػا -بحيػػث يرػػوف الفػػـ رطبػػا بػػذلؾ ،مػػف ذرػػر ا تعػػالى اإلر ػػارتعويػػد اللسػػاف علػػى  إفلػػو نقػػوؿل ولرػػف مػػ  ذلػػؾ ر

ىػػذا  فػػيل عبػػده جاىػػدا أر  إذاا تعػػالى  أفمػػف نخاطبػػو. ومػػف المعلػػـو  إلػػىممػػا لػػد يوجػػب التفػػات القلػػب يومػػا مػػا  -النصػػوص
 تلطفا وفضال.  ،جوانحو أعماؽ لىإ ينو سوؼ لف يحرمو العوف على تسريم الذرر اللفظإالمجاؿ، ف

 
 عرؼ ماىية الببلء؟ أكيؼ * 

كػوف ىػذه الصػماب مػف  بيػؿ عػدـ  اإلنسػاففكيػؼ يمكػف أف يشػخص ، مسيره حياتو لمكثير مف الصػماب في اإلنسافيتمرض 
أو  -كػؿ بحسػبو، لػو خطايػاه إنسػافما مبلحظو أف كػؿ -تنزؿ النقـ يالذنوب الت جةوعدـ التسديد، وأنيا نتي يالتوفيؽ الربان

 ةأنػو عمػى خػط الطاعػ اإلنسػافيخػص بػو المػولى عبػاده المػؤمنيف؟.. وكيػؼ يمػرؼ  يأف ىذه الصماب مف  بيؿ االبػتبلء الػذ
   ..؟تمالى ومسدد مف  بؿ اهلل

 والػبالء بعػد ذلػؾ سػيروف، ، والراػؼ عػف الػذنوب المحتملػم، وااسػتلفار علػى رػؿ تقػديريالسلوؾ اليػوم ممتابع إلىيحتاج  المر
يسػبب لػو القػرب مػف  أفمػف دوف  ،م  ربو اإلنسافحساب  ييصف ينو ما فاودة البالء الذإليعلـ لرف ااء ا رافعا للدرجم. و  إف

المتولػ  رػاف  أفوالحػاؿ ؛ حافػم البوػر إلػىنفسػو  أوصػؿسػحيقم، وبعػد جيػد جييػد  بوػر أعمػاؽ فػي إنسػافم لو رم ػؿ  إذمواه؟!.. 
تجعليػـ يتمنػوف الػبالء، لمػا يػروف مػف  يبم ػؿ وسػيلم التحليػؽ التػ لألوليػاء.. ومػف ىنػا رػاف الػبالء العليا! الجواء فيىو التحليؽ 

 يرتسبونيا مف خالؿ ذلؾ.  ينو ا نسبم بيف  قؿ البالء وبيف خفم الروح التأ
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 القياـ لصبلة الميؿ * 
وف عممػو يتطمػب االسػتيقاظ مبكػرا.. عندما يكوخاصة  ،أف البمض يستصمب ذلؾ إالما ما ىو ممروؼ مف فضؿ  ياـ الميؿ، 

ومػا ىػو أفضػؿ و ػت لقيػاـ الميػؿ، ومػا أ مػو مػف ؟.. لمممو إتقانوبحيث ال يؤثر  ياـ الميؿ عمى  ،فما ىو الممؿ في وضا كيذا
   ..حيث المدة والمبادة؟

ورة بعػػد الحمػػد.. ومػػف يجعػػؿ صػػالة الليػػؿ متاخمػػم لصػػالة الفجػػر، ولػػو باارتفػػاء بالاػػف  والػػوتر، مػػف دوف لػػراءة سػػ أف بإمرانػػو
 -اػػاء ا تعػػالى إف-ف ا تعػػالى سػػوؼ يقبػػؿ منػػو ذلػػؾفاتتػػو فػػي الليػػؿ، ل إذالضػػاء صػػالة الليػػؿ فػػي النيػػار  أيضػػاالمناسػػب 

 ال ػرلد تروف ليػا  ،ويبع و المقاـ المحمود، وخاصم م  الحسرة مف فوات النافلم. فإف الحسرة مف فوات بعض التوفيقات العباديم
 مف الفعؿ نفسو.   رأرالبلي  
سوؼ يبارؾ في سػاعات ليلػو تعالى بالنافلم، فإف ا  اإلتيافا تعالى يقدر الليؿ والنيار، فمف راف عزمو جازما على  أفواعلـ 

رالػػـ اناػػلاليـ  أتبػػاعيـ.. فيػػؤاء المعصػػوموف والصػػالحوف مػػف الخػػرويونيػػاره، بحيػػث يمرنػػو الجمػػ  بػػيف عملػػو الػػدنيوي وسػػعيو 
 .تعالىا تعالى، وم  ذلؾ نراىـ يعطوف الليؿ حقو راملم، وذلؾ بتوفيؽ مف ا  إلىالناس، ودعوتيـ  أموربالاديد 
 را يػػمااسػػتيقاظ،  أدعيػػماسػػتعماؿ المنبػػو، والنػػـو مبرػػرا، ولػػراءة  لمػػف لبيػػؿ ،اليقظػػم فػػي الليػػؿ أسػػبابتييوػػم  إلػػى، أدعػػورـ وأخيػػرا
 مف سورة الريؼ.  الخيرة

 
 ذلؾ؟ ستطيا أكيؼ * 

مدة خمس د اهؽ لتفريغ الػذىف مػف كػؿ  -األ ؿعمى -اليـو والميمة فيخصص : )لقد أعجبتني ىذه المبارات عمى ىذا المو ا
المزاحمػة،  واألصػواتمػف الصػور  ء.. ولػيكف ذلػؾ فػي مكػاف فػارغ ال يشػغمؾ فيػو شػييالمالـ الممػو  إلىشابؿ، والتوجو التاـ 

توسػا ىػذه الػد اهؽ لتشػمؿ السػاعات الطػواؿ، لتػرى  أفالػرب الػودود.. ثػـ حػاوؿ  مف الخموة ما -ولو مختصرة-لتميش عينة
 .  .ستطيا القياـ بيذه المبادة التي بيا  واـ السمادة!أبماذا تنصحني لكي  :وسؤالي ىو (..شيها مف المجاهب!

حالػم  إلػىىػو الوصػوؿ  ، تعػالىا إلػىفػي طريػؽ السػلوؾ  السػاس إفممارسم وم ابرة ومتابعم يوميم.. ويقػاؿ  إلىيحتاج  المر
حػاات العاػؽ الباػري  أففرمػا  ، وىو يتولؼ على معرفم الجماؿ الذي يتراػب منػو رػؿ جمػاؿ فػي عػالـ الوجػود..اإللييالعاؽ 

 -مػف المعرفػم الحسػيم أعمػؽالتػي ىػي -يبػدأ مػف المعرفػم الباطنيػم اإلليػيذلػؾ الجمػاؿ الفػاني، فرػذلؾ العاػؽ  إلػىتبدأ مف نظرة 
 ..!لحػوؿ حياتػو رأسػا علػى عقػب، مسػتنررا رػؿ لػذة فػي الوجػود دونػو ،الذي لو انقدح اػيء منػو فػي للػب العبػدو  ،لمطلؽللجماؿ ا

ومػف رػؿ ، نسػؾأومف رؿ راحػم بليػر  ،ستلفرؾ مف رؿ لذة بلير ذررؾأالسجاد )ع( حيث يقوؿل )و  إمامنامناجاة  إلىولـ تسم  أ
إذ لػو تأملػت فػي ىػذه ، حػرص علػى العبػد مػف نفسػو علػى نفسػوأ تعػالى وا!.. ومف رؿ الؿ بليػر طاعتػؾ(، سرور بلير لربؾ

 .  !انقدحت فيؾ رؿ دواعي الحررم والسير نحوه تعالى الخيرة،العبارة 
 
 ىذه الممرفة؟  إلى أصؿكيؼ * 

لخػالؽ أتصور شػيخنا أف ىػذا متو ػؼ عمػى ممرفػة ا (..أعينيـ فيفصغر ما دونو  أنفسيـ، فيف الحؿ: )عظـ الخالؽ   مت ب
   ..فكيؼ السبيؿ؟! !..ارتد خاسها وىو حسير ،فالمقؿ كمما حاوؿ أف يتصوره؛ أوال

صػدؽ مػػف العبػػد.. فمػا نػػراه اليػػـو مػػف  إلػػىجذبػػم لويػػم مػف الحػػؽ، ويحتػػاج  إلػىيحتػػاج  فػػالمر ،ليسػػت بيػذه البسػػاطم المػػورىػذه 
، مناػؤهل ااسػتذواؽ والػتخلص مػ إماتعالى  إليوالعرفاف والسير  فيالرالبم  ؛ الوصػوؿ لػبعض الررامػات الخفيػم أوف بعػض اليمػـو

ا  !..؟إليوف يسلؾ ل أىؿ لنوالحؽ  إلىيسلؾ  الذيفمف  وا 
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ا-ا تعالى يبحث بح ا أف اعتقادي وجػد  فػإذاعػف الصػادليف مػف عبػاده،  -السػماء فػيوا  الرض فػي ءفال يخفػى عليػو اػي وا 
وا  ،نػا علػى رسػالترـأ أرد أفريػؼ يعقػؿ .. ف)ع( المػروىو صػاحب  ،ف الليبمزما في اليتاـورافؿ  المم يصادلا سلمو بيد ول

   !.يرد ىو على صرخاترـ؟!.. ىييات ىييات
 
 ختبر نفسي؟ أكيؼ * 
 إلػىالسػير  فػيصػاد ة  ينن بػ يختبػر نفسػأكيػؼ ، و اهلل تمػالى إلػىالسػير  فػيلممبتػدهيف  األعماؿ أىـتوضح لنا  أفمنكـ  أود

 .  يحيات يالممصية ف يلتبلف يجاىد نفسأف أف اآل وأحاوؿ واإلرادة،ممؾ المـز أ ينن اهلل؟.. عمما ب
 ،طريػػؽ القػػرب فػػي اإلنسػػافا يتقػػدـ  ،ومػػف دوف ذلػػؾ .والمرالبػػم الداومػػم ا،ىر تػػرؾ المحرمػػات برػػؿ حػػذافي العمػػاؿل أىػػـمػػف  -1

 ىذا المجاؿ.  فيميما بذؿ سعيو 
نػو ا يػرل جاذبيػم أبمعنػى  أنواعػو،المنرػر برػؿ  اإلنساف جيم أف لد المولىالحررم والقبوؿ عن فيعالمات الصدؽ  أىـومف  -2
وىرػذا .. ا تستسػيليا الطبػاو  السػليمم؟! التػيالقػاذورات  أرػؿيمن  عالال مف عػدـ  أحدا رأيتىؿ أو  ؛المنرر ليردع نفسو عنو يف

حتػى  المػر،صػور عػدـ رضػى مػواه عػف ت يمجاىػدة للػنفس، فيرفػ إلػىتػرؾ المنرػر  فػيدرجػم ا يحتػاج  إلػىيصؿ فيو المؤمف 
 ..الدنيا! أىؿيحتقر ذلؾ المنرر، ميما راف جميال عند 

 فػػيمرحلػػم مػػف المراحػػؿ ويخذلػػو  فػػينسػػاف لػػد يسػػدده مػػواه ف اإلإلجميػػ  المراحػػؿ، فػػ يمرحلػػم ا يرفػػ فػػيلعػػـز ي أف اواعلمػػ -3
 ..رؿ اؤوف حياتو! فيالمؤمف ومف ىنا رانت الحوللم اعار ؛ بحسب التزامو بلواـز القرب أخرل، ممرحل

 
 مف عرؼ نفسو! * 

بصػػدد تدريسػػيا لطػػبلب المرحمػػة  وأنػػا ،سػػتطيا توضػػيحياألكػػي )مػػف عػػرؼ نفسػػو عػػرؼ ربػػو(  : ػػرأت كثيػػرا حػػوؿ ىػػذه المبػػارة
 اإلحاطػةممرفػة الػنفس ىنػا مػف بػاب  إف سػتوعب فيمػي القاصػر:اقمت ليـ حسػب مػا فضمف التمميـ الديني لدينا..  ،الثانوية

ألف ذلػؾ ىػو السػبيؿ الوحيػد لمسػيطرة عمييػا  ؛كممرفتؾ الكاممة بكؿ التفاصػيؿ عػف عػدوؾ لتضػمف ىزيمتػو، خفايا النفس بكؿ
 اإلمػػاـكمػػا جػػاء عػػف  ،أليسػػت الػػنفس ىػػي أعػػدى عػػدوؾ ،تسػػمؾ الطريػػؽ إلػػى ربػػؾ دوف عواهػػؽ أفتسػػتطيا فوالتغمػػب عمييػػا، 
   ..صحيح؟ إليوتوصمت  يؿ ماف الصادؽ )ع(..
ا تعػالى  ىتجلػ إذ ،ىػذا الوجػود فػيعقػد الموجػودات أالنفس مػف  أف البعادلبعاد ليذا الحديث القيـ.. ومف حد الأ ما ذررتو ىو

 .ردفو بالقوؿل ﴿َفتََباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُف اْلَخاِلِقيَف﴾أ اإلنسافخلقم  إلىوليذا لما وصؿ  ،خرآ ءاي يف ىبما لـ يتجل افيي

 اإلبػػداعدرجػػات  بػػأرلى موجػػود يػػد متصػػف أيضػػااسػػتوعب  -خلقػػم مػػف البػػدف أرلػػى ىػػي التػػي-ىػػذه الػػنفس أبعػػاداسػػتوعب  والػػذي
 الوجود.  إلىمف ظلمم العدـ  -ومنو النفس-الوجود أخرجت التي ىي ،والخلؽ واللطؼ

ود، ىػذا الوجػ فػياليقيف بالحقيقػم الربػرل  إلىمرنو الوصوؿ أ -يوىى اللاوبم عف الحس الظاىر -حقيقم نفسو رألمف  إلى أضؼ
سػورة  أواوػؿ فػيرمػا  ،صػفات المتقػيف أولػىيمػاف بالليػب مػف ف الرػريـ اإلآومف ىنػا جعػؿ القػر  أيضا؛خافيم عف الحس  يى يوالت

 البقرة. 
 
 الفرؽ بيف الحاؿ والمقاـ * 

 فػػيوبفضػػؿ المػػولى ثػػـ فضػػؿ توجييػػات مػػا ، اهلل سػػبحانو إلػػىمنػػذ زمػػف طويػػؿ وأنػػا أحػػاوؿ جاىػػدة لكػػي أخمػػص فػػي طريقػػي 
 أعيػدهبحضػور  مبػي لػـ  أحس وأناجدا.. ومنذ بداية عشرة محـر  ةف كانت بطيها  بضا خطوات و  أخطو أف، استطمت المو ا

 ةشػمر بنفػور شػديد مػف المػذيف يرتكبػوف الممصػيأ وأيضػا)ع(،  اإلمػاـمف  بؿ، وذلؾ في سػماع المحاضػرات والتػ ثر بمصػاب 
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ىذا الشمور فقط بسبب الت ثر بػالمواعظ فػي ىػذه  أفـ أالرب،  طبيمي يرضاه يءأشمر بو ش كالغيبة وبيرىا.. سؤالي: ىؿ ما
ف ترشػدوني، ف نػا فػي أ. أرجػو ؟أخشاه وأخاؼ منػوا وىذا م -والمياذ باهلل -حساس بالمجبإـ ىو أاألياـ، وسيزوؿ بمد فترة، 

   ..!؟حيرة مف أمري وخوؼ يمتمؾ  مبي
تحػػولي ىػػذه  أفرجػػو أ.. إليػػو!جعلرػػـ ا تعػػالى مػػف السػػاوريف  ،الرض إلػػىسػػر الت الػػؿ أالخػػروج مػػف  فػػي أوالرػػـ اليمػػم  أبػػارؾ

 يػأتي فػالوؿ ،فالعلمػاء يفرلػوف بػيف الحػاؿ والمقػاـ، محرػـ ليػذا الحػاات أسػاس بتأسيسوذلؾ  أساسيم،رالبم  إلىالرالبم المرحليم 
   التدبر والمرالبم الدليقم للنفس وخاصم عند المعصيم. إر ارمف  يأتي وال اني ،مف المواسـ

 أرجػوعلػى المولػ ..  الربعيفوذلؾ مف خالؿ الوصايا  ،ىذا المجاؿ فيمف الترريز على نقاط محددة  -منعا لبع رة الفؾ-حاولنا
لػػـ  إذاف ىػػذا العطػػش لػػد ا يػػدـو طػػويال أىػػؿ تعلمػػيف بػػأو للترامػػؿ..  البػػاطنيمػػا داـ لػػد وجػػد فػػيرـ العطػػش  ،دراسػػم ىػػذه النقػػاط

ذاىذه،  اإللباؿحالم  يتستلل    .!أبدا الماء إلىنؾ ا تصليف إف الباطنيزاؿ العطش  وا 
 
 * ..!  ال داعي لمتشاـؤ

طمػب أوىا أنا أعيش حالة الموت بميدا عف ربػي، حتػى بػت ، ني  د بذلت جيدي في ذلؾا  أممؾ النية المخمصة، و  أرى أنني ال
 ..!مػؤمف صػالح لينصػحني أو أسػتاذدي نػا مخمصػة وال عنػأحسػنت فييػا يومػا.. فػبل أخذني مف ىذه الدنيا التي ما  ي أفمنو 

 أرجوؾ أييا الكريـ أنصحني!..  ..!وكثرة الحجب عمى  مبي ،أكاد أموت مف كثرة بمدي
 بأسػتاذوىػؿ يػا تػرل علػؽ ا تعػالى تنفيػذ وعػده ؛ ييػدييـ سػبلو أفا داعي لرلمات اليأس، فإف ا تعالى وعد الذيف جاىػدوا فيػو 

م ػؿ مػريـ رفػيال م ػؿ  لن ػىفتػارة يبعػث ل الخالوػؽ أنفػاسؾ؟.. إف  تعالى طرلو المختلفم بعدد مرافؽ صالب، أو ما اابو ذل أو
 أخػرلوتارة يسػدد ؛ فؤادىا فارالا أصبب أفموسى بما يربط على للبيا بعد  أـوىي  أخرل أن ى إلىيوحي  أخرلوتارة ؛ نبيو زرريا

تصػبب مػف نػوادر النسػاء فػي عػالـ الوجػود والالتػي اػيدف وادة ليجعليػا تصػبر علػى ظلػـ م ػؿ فرعػوف، و  ،م ؿ آسػيم بنػت مػزاحـ
 الزىراء )ع(، تقديرا لجيادىف في سبيؿ ا تعالى.

بيد المولى ليقـو بمػا توجبػو ربوبيتػو،  المريعمؿ بوظاوؼ العبوديم الواضحم لدل الجمي ، ويترؾ  أفف على العبد إ للوؿأرج  و أ
 ..!(عبدي ادعني وا تعلمني)ؿل فرأف وال  العاللم بيف العبد وربو يقو 

وىذا الذي رػاف فيػو المسػلموف ؛ طريقو في الحياة في وسط الير متجانس والير ماج  اإلنسافوتتجلى لمم العبوديم عندما ياؽ 
 لبؿ الفتب وبعده.  إلى، ومف ىنا لـ يرف درجتيـ واحدة بالنسبم اإلسالـفي صدر  الواوؿ

 
 الدروس الروحية * 

درس  إلػى باإلضػافةة أستغؿ أو ات عطمتي في تمقي الدروس الدينية، حيث كنت أتمقػى دروسػا دينيػة تربويػة أنا طالبة جاممي
الػػدروس  إلػػىة جػػوبحا ،بالجاممػػة  ف حسسػػت فػػي البػػدء بجػػوع روحػػي انشػػغمتالمطمػػة  انتيػػتالمرفػػاف  ولكػػف ولؤلسػػؼ بمػػدما 

.. إليػػووالوصػػوؿ تمػػالى السػػير فػػي طريػػؽ ممرفػػة اهلل و  ،تمػػذذ روحيػػا بيػػا، والتػػي تسػػاعدني عمػػى جيػػاد نفسػػيأالروحيػػة التػػي 
   ..عنيا؟ االستماضةلو ت ثير عمي مف الناحية الروحية، وكيؼ أستطيا  ،عف الدروس االنقطاعوسؤالي ىو: ىؿ ىذا 

ليػؽ عمقػا وفطريػم مػف التع أر ػرترػوف عاللػم العبػد بربػو  أف فالبػدا يتأ ر سلوررـ الروحي بانقطػاع الػدروس،  أفمف المفروض 
 أوليػاءا يحػده تلػؾ الرتػب، والػدليؿ علػى ذلػؾ ىػذه القافلػم الباػريم المسػتمرة مػف  اإلليػيعلى بعض الرتب العرفانيم، فػإف الحػب 

ف رنا ا ننرر  يقرؤواا تعالى طواؿ التأريف الذيف لـ  ممػا  ،التػذرير النظػري ولػراءة العرفػاف العلمػي أفرتابا في ىذا المجاؿ.. وا 
ف التدبر في آيػات ا تعػالى مػف خػالؿ القػرآف أعتقد أ ليس مف لبيؿ العلم التامم. المر أف ، وياحذ الحوافز، إا لد ي ير الدواف

 الرماؿ الذي تنادونو.  إلىالسبؿ العلميم للوصوؿ  أفضؿمف  ،الرريـ
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الػوراء، فػال بػد لػو  إلػى نسػافاإلف موجػم الاػيوات والاػبيات ترجػ  الصادليف في ىػذا الطريػؽ ىػـ للػم، وذلػؾ ل أفواعلمي أخيرا 
حػػرص أا تعػالى  إفلريػػب المسػافم.. وىنػاؾ مقولػػم جميلػم تقػػوؿل ) إليػوومعرفػػم يقينيػم بػأف الراحػػؿ  ،مػف عزمػم رعزمػػات الملػوؾ

 .  !( فتدبري في ىذه المقولم، لتفيمي الر يرإليومف حرص العبد على الوصوؿ  إليو،العبد  إيصاؿعلى 
 
 ؟ إخبلصيعرؼ أكيؼ * 

درجػات  فيػؿ أسػتطيا أف أرفػا  واإلخػبلصوبمػا أف الصػدؽ  ..أستطيا ممرفة مدى أخبلصي وصد ي في تربيػة نفسػي؟كيؼ 
   ..وكيؼ ذلؾ؟ ،مف درجة صد ي

، مػػا دامػػت النػػوازع الماديػػم ماليػػر متيسػػرة بيسػػر وسػػيول يالمقربػػوف، وىػ الوليػػاءيتمناىػػا  التػػيالرامػػؿ مػػف الػػدرجات  اإلخػالص إف
تعػالج الماػرلم مػف جػذورىا ىػول ااعتقػاد بيػذه الحقيقػم  التػيالقاعػدة العامػم  إفآدـ.  يعروؽ بنػ فيجرل وحب الظيور وال ناء ي

نػو إوعبرت عنيا الرلمات المباررم مػف لبيػؿل )(، ما خال ا باطؿ ءرؿ اي)إف ل يعيد الجاىليم وى فيعبر عنيا ااعر  التي
 .ا ترل الير ا تعالى( أفف )التوحيد ا  ا تعالى( و  إاالوجود  فيا مؤ ر 

 فػيفصلر مػا دونػو  أنفسيـ فيعظـ الخالؽ )وصؼ المتقيفل  في)ع(  يىو ما صدر عف عل ،ىذا المجاؿ في موالرلمم الجامع
وجػو  إلػىالنظػر  إاف القلػب ا يحتمػؿ إالمخلػوؽ، فػ إلػىالخػالؽ والنظػر  إلػىفينػاؾ نسػبم عرسػيم بػيف النظػر  ،.. وعليػو(!أعينيـ

ػف َلْلَبػْيِف ِفػي َجْوِفػوِ ﴿ لنوأالرريمم مف  ا يم إليو أاارت، وىو ما يوإلواحد يتوجو  فمتػى مػا عظػـ الخػالؽ  ،﴾ما َجَعَؿ اللَّػُو ِلَرُجػٍؿ مِّ
 البيف؟!..  فيالعيف، وحينوذ ىؿ يبقى مجاؿ لمراعاة الخلؽ حتى يروف ىناؾ رياء  فيالنفس فبنفس المقدار يصلر ما سواه  في
 
 المذمـو حب الذات المحمود و * 
مػف  إفتو فنػا عنػدىا.. ذكػرتـ:  التػيوىنػاؾ بمػض االستفسػارات ، ونحػاوؿ الو ػوؼ عمييػا األربمػوف،دراسة الوصايا  فينا أبد

 األخػبلؽوبيف ما نػادى بػو عمػـ  الغريزيتحقيؽ الذات.. السؤاؿ ىو: كيؼ يمكننا الجما بيف حب الذات  يالشرؾ الخف دواعي
 .  ؟.فضاء الحب المطمؽ إلى يالخروج مف داهرة الحب البييمؼ يمكف ، كيوحب الذات األنانيةمف ترؾ 
ف البحػث عػف ىػذه المعػارؼ مقدمػم للحررػم إىػذا المجػاؿ، فػ يفػ إجمػالي ييراػؼ عػف وعػ الػذيالسػؤاؿ  أصػؿعلػى  أوانارررـ 

 جاللو. أودرجات رمالو لـ ينراؼ لو درجم مف  الذيا يتحرؾ نحو المعلـو و  ،ا يتحرؾ نحو المجيوؿ اإلنسافف إالسلوريم، ف
ف يػػرل نفسػػو أجػػؿ أمضػػمار العبػػادة، مػػف  فػػييرػػوف جيػػده ولػػو  أفبمعنػػىل  ،المسػػتقر يحػػب الػػذات المػػذمـو ىػػو الحػػب اللػػاو إف

 فػيضػير  أيسبيؿ رضا الجميػؿ، فػ فيراف حب الذات مقدمم لتقديـ ما ىو جميؿ  إذا وأماجميال ولو مف خالؿ خدمم الجميؿ. 
 فػي إليػو ءاػي أحػبذا راف ما يقدمػو الفػرد إ؟.. فريؼ يما يحبو العبد مف المتاع الفان إعطاءىو  الرمؿليس ااتفاؽ أذلؾ؟!.. 
سػبيؿ ا  فػينفسػو اػييدا  اإلنسػافيقػدـ  أفىػذه الحقيقػمل اػتاف بػيف  إلػىجيدا  ي!.. التفت؟بيف جنبيو ينفسو الت يا وىأالوجود، 

َـّ َأنَاْأَناُه َخْلًقا آَخر﴿وبيف مرحلم مرحلم المضلم مف حيث نمو الروح،  فيتعالى وىو     .ترامؿ النفس! في ﴾َ ُ 
 
 القالب؟  أـالمقدـ ىو القمب * 
تمػالى والتفكػر بػاهلل  الت مػؿعند ربو عندما يقضػي و تػا طػويبل وىػو فػي حالػة خشػوع وبكػاء، وذلػؾ فػي  اإلنسافمو ا ىو  ما

 ف؟.. آثؿ الصبلة والصـو وتبلوة القر ، ممؿ الجسميمما يقضيو في الم أكثرو درتو وعظمتو ووجوده في كؿ شيء، 
ولرػػػف ذلػػػؾ ا يعنػػػى التيػػػاوف بالعبػػػادات البدنيػػػم ؛ الجػػػوارح بالعبػػػادة إتعػػػابا تعػػػالى بػػػالقلوب، أبلػػػ  مػػػف  إلػػػىالتقػػػرب  أفا اػػػؾ 

ف والقوليم، فإف الحررات الظاىريم ماجعم ومذررة للحررات القلبيم،  مف العبػادات البدنيػم رمػا  رلإلر االحررات الباطنيم دافعم وا 
 .العبادات أداءالتراسؿ في  إلىفإنو لد يجر تدريجيا  ،الذي يريد اارتفاء بالتأمؿ فحسب أفومف الواضب  ومحسنم ليا ريفا.
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تقػدـ  ،مقػدـ بػال ريػب الوؿبػيف البػاطف الػذي ا ظػاىر لػو، والظػاىر الػذي ا بػاطف لػو، فػإف  المػرلو دار  ؿلولرف م  ذلؾ نقو 
ولقػػد رػػاف لػػادة الخلػػؽ مػػف المعصػػوميف )ع( يجمعػػوف بػػيف القلػػب والقالػػب، ومػػف ىنػػا  وح علػػى الجسػػد، والمػػادة علػػى المعنػػى..الػػر 

 مف الدرجات العليا.  إليوما وصلوا  إلىوصلوا 
 
 ؟ أحمؽكؿ واحد * 
مػاـ عمػي )ع( وىػو .. سؤالي ىذه المرة عف حديث جػاء فػي كتػاب الومضػات وىػو لئل!بمث األمؿ في النفوستىذه الردود  إف

لى ما بينو وبيف اهلل(.. أعرؼ عبدا إال وىو أحمؽ فيما يقوؿ: )ما  يشير؟.. ذا ما ممنى ىذا الحديث وا 
ومػف المعلػـو  ، ﴾َوَمػا َلػَدُروْا اللَّػَو َحػؽَّ َلػْدِرهِ ﴿ل الرريمػم ا يػموىو مػا صػرحت بػو  ،اللب الخلؽ لـ يقدر ربو حؽ التقديرأ أفمعناه 

اللػػب الخلػؽ الػػافلوف عنػو، ماػػلولوف أحػؽ ذلػػؾ المجيػوؿ.. ولػػـ ا نصػدؽ ىػػذه المقولػم و  اإلنسػػاف يفػػال يعطػمػ  جيػػؿ القػدر  أف
حػدنا مػر ببيػت محتػرؽ أ أفيومػا مػا، وىػو سػاوليـ عػف جميػ  اػؤونيـ؟!.. فلػو  إليػوسػوؼ يرجعػوف  بػأنيـ، رالـ علميـ بالباطيؿ

بنػػاء بيػػت مػػف الرمػػؿ بجػػوار اػػاطئ  فػػيصػػرؼ عمػػرا  إنسػػانا أفو يحرػػـ بحمالتػػو؟.. ولػػ أابتػػزييف ذلػػؾ البيػػت  ييلتيػػ إنسػػانا ورأل
؟..  أا ،معػرض المػػد رػػؿ يػـو فػػيالبحػر وىػػو  .. وا !عػػالـ الحمالػػم فػػيفيػو  ،خسػػر فػػيمػا داـ  اإلنسػػاف إفيعػػد مػػف سػفياء القػػـو

 وتواصوا بالحؽ وتواصوا بالصبر.  ،الذيف امنوا وعملوا الصالحات إاعالؿ 
 

 ريد جدوال لمتقرب * أ
جػو مػػنكـ أف تضػموا لػػي جػدوال ألػػـز بػػو نفسػي فػػي التوجػو إلػػى اهلل سػبحانو وتمػػالى، والسػػير إلػى السػػاحة القدسػية لػػو جػػؿ أر 

 .  ؟!.وعبل
ىػو تعػالى  ا إلػىالسػبؿ للوصػوؿ  أىػـمػف  أفم ؿ ىذا الطلب ينـ عف حالم مف االتفات وااىتماـ بالنفس، وا اؾ  أفا اؾ 

 عمره. آخر إلى واللوايمخبايا نفسو، بقي في ظلمات الجيؿ  إلىلـ يلتفت  إذاسالؾ حمؿ م ؿ ىذا ااىتماـ، فإف ال
 أفولرػف مػف الممرػف ؛ فػرد آخػر، بحسػب خصوصػياتو، ولابلياتػو، ومرحلتػو إلػىيختلؼ مف فػرد  المرموضوع الجدوؿ فإف  وأما

 نذرر لرـ القواعد العامم في ىذا المجاؿ، ومف ذلؾل
ا فػػال ينبلػػي الطمػػ  فػػي  -ربيرىػػا وصػػليرىا-محرمػػاتالػػتفحص فػػي الواجبػػات وال -1  أدنػػىلػػوال يوجػػد خلػػؿ فػػي ىػػذا المجػػاؿ، وا 

 .!الدرجات
 ضرورة الرفؽ والافقم بالنفس، فإف النفس رالدابم تارد عند ترليفيا بما ا تطيؽ. -2
 ء في مجاؿ المعاش أو المعاد.ابرمجم الحياة سو  -3
نقػؿ لرػـ عبػارة أ أفويعجبنػي فػي ىػذا المجػاؿ  .م الدليقػم المسػتوعبم لرػؿ الاػؤوفوالذي يضػمف رػؿ ىػذه المراحػؿ ىػي المرالبػ -4

 بالمرالبم الداوميم(. إاترؾ المعصيم بقوؿ مطلؽ ا يتحقؽ  أف، حيث يقوؿ رصيلم فتولل )الظاىر الولياء لحدجامعم 
 

 الطريؽ  فيمف التخبط  * أخشى
يمشػػقونو، وأنػػا بػػدأت فػػي اإلطػػبلع والقػػراءة والتفكػػر الػػداهـ فػػي عيػػوبي ويحبونػػو بػػؿ تمػػالى أتمنػػى أف أكػػوف ممػػف يحػػبيـ اهلل 

يكفػي، ف نػا أحتػاج لمتوجيػو الػداهـ مػف ذوي  ولكف كؿ ذلؾ ال ،ومساوهي التي تحجبني عف ممرفة الحقاهؽ الممنوية لكؿ شيء
بالتذبذب والتشػويش فػي التفكيػر، أشمر ، لـ أعمؿ عمبل أستحؽ بو الجنة والنجاة مف النار أنيأشمر داهما .. الخبرة والممرفة

وتطييػر نفسػي مػف الخطايػا والػذنوب تمػالى، أتمنى القرب مػف اهلل  -وكما أسمفت-ف نا!.. أعرفو وأني أريد الوصوؿ لشيء ال
أ ػرأه، ولكػف أحيانػا أشػمر أنػي خطػوت   مػت بمحاولػة نشػر مػاو  ،لمسػيد دسػتغيب (القمػب السػميـ)بدأت بقراءة كتاب .. القمبية



 83 

وأنػي  ،أ ـو بشػيء لػـ أخطػط لػو مسػبقا يوأحيانا أشمر أن ويمكف أف تتغير نيتي.. ،دمة جدا، ف نا بير مؤىمة لذلؾخطوة متق
 .  .أتخبط في الطريؽ المجيوؿ!

ىػػذه الماػػاعر ماػػاعر طيبػػم، وتػػنـ عػػف نفػػس تريػػد أف تصػػؿ إلػػى اػػيء مػػف درجػػات الترامػػؿ والعػػروج إلػػى ا سػػبحانو وتعػػالى، 
 .وعدـ وجود مرب صالب ،مارلم في عدـ وجود خطم للعمؿف الإولرف رما ذررتـ ف

الخطػوة الولػى للسػير  ىػيوأما خطم العمؿل فال ينبلي الذىاب يمينا واماًا، فإف العمؿ بالواجبػات المعروفػم وتػرؾ المحرمػات، 
ا ينطبػػؽ عليػػو عنػػواف السػػير أبػػدا، وا أعنػػي تػػرؾ الحػػراـ فػػي ظػػرؼ أو فػػي  ،فالػػذي يرترػػب اػػيوا مػػف الحػػراـ ..فػػي ىػػذا المجػػاؿ

نما الترؾ المطلؽ.  ،حالم  وا 
صرارا فػي متابعػم الطريػؽ، فإنػو سػيفتب لػو أبػواب الخيػر مػف حيػث ا تعالى وأما الستاذل فإف ا  إذا رأل صدلا في نيم عبده، وا 
رفػؿ زرريػا )ع( مػريـ، رالػـ اخػتالؼ  الػذيبما يوفؽ تصػوره.. أو لػيس ىػو  مف نفسو، أر رعبده حتى  بأمريحتسب، فإنو الميتـ 

ومتابعػػم  ،فاإلصػػرار فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،وعليػػوتعػػالى؟.. الجنسػػيف، وذلػػؾ عنػػدما رأل مػػريـ تسػػتحؽ رفػػيال م ػػؿ نبػػي مػػف أنبيػػاء ا 
مجػػرب فػػال داعػػي للقلػػؽ أبػػدا فػػي ىػػذا ممػػا يوجػػب انفتػػاح بػػاب اإلليػػاـ والتسػػديد الليبػػي، وىػػذا أمػػر  ؛الحرػػاـ الاػػرعيم التفصػػيلم

 المجاؿ. 
 
 حبلوة القرب * 

نفسػػي، وتػػرؾ بمػػض  إلػػىالمحببػػة  األمػػورونجحػػت فػػي التخمػػي عػػف بمػػض ، بػػدأت رحمتػػي فػػي جيػػاد الػػنفس وتربيػػة الػػروح
زلػت  مػا أنػيىػي  اآلفالمشػكمة التػي تػواجيني و  ..زاؿ الػدرب طػويبل! وما ،المماصي التي لـ أتخيؿ يوما أني  ادر عمى تركيا

ىػذه .. فيػؿ المطػاعـ أفضػؿواختيار  ،ىتـ كثيرا بالطماـ والتنويا فيوأحرص عمى الخروج والتنزه والسفر، و أو  ،االستمتاع أحب
 بمػاذا تنصػحونني حفظكػـ اهللو الػدنيا،  بػ موروتشػغؿ فكػري تمػالى، تؤثر سمبا عمػى  ػدرتي عمػى المبػادة وتممقػي بػاهلل  األمور
   ..؟تمالى

للػػذارريف، فإنػػو ا تنقػػدح عنػػده  أنػػيسفػػي ىػػذا المجػػاؿ، وتػػذوؽ حػػالوة القػػرب ممػػف ىػػو  الربػػرالػػذي اػػللو اليػػـ  أفلػػيرف واضػػحا 
)مػػف عظػػـ  أفلفػػإف القاعػػدة العامػػم فػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػي . حػػد االتيػػاء إلػػىللتوالػػؿ فػػي االتػػذاذ بالمأرػػؿ والماػػرب  أساسػػاالنيػػم 

فإنػو  ؛فػي عينػوتعػالى أي مػف عظػـ مػا سػول ا  لرػس ىػو الصػحيبفإنػو سيصػلر رػؿ اػيء فػي عينػو(، والع ؛الخالؽ في نفسو
 وىذه ىي فلسفم الحياة باختصارىا.  سيصلر الخالؽ في نفسو!..

 
 اهلل تمالى  إلىمنيه التقرب * 

   ..تباعيا لموصوؿ لذلؾ؟اوما ىي الضوابط التي يجب عمينا  ..كيؼ السبيؿ لنصؿ إلى حالة المارفيف؟
ىػػذا التعبيػػر لػػـ يػػرد علػػى لسػػاف المعصػػوميف )ع(، فإنػػو لػػيس ىنالػػؾ مػػا يقابػػؿ  أف لعلػػى حقيقػػم أؤرػػد أوا بالنسػػبم للعرفػػاف فػػإنني
ا يعتػد بػو ر يػرا،  -وخاصم مف طرؼ المنحرفيف عقاوػديا-والر ير مما رتب في ىذا المجاؿ.. ا تعالى إلىمنيجيـ في التقرب 

 .ط بيف الفرضيم والنظريمحيث يخل ،فإف رتاباتيـ تابو بعض مف رتب في علـ النفس
ىػػي الػػنفس اللاوبػػم عػػف الحػػواس، وا بػػد مػػف وجػػود لػػدرة ذاتيػػم التحػػاـ حػػواجز الطبيعػػم للوصػػوؿ  المػػرموضػػوع ىػػذا  أفوا اػؾ 

وعلػى رػؿ تقػدير فػإف ؛ ىػذا المجػاؿ إلػىأو ارتساب ىػذه القػدرة مػف الليػر الػذيف وصػلوا  -الييف بالمروليس ىذا -ما وراءىا إلى
 ليي في ىذا المجاؿ.إبترايب  إاتـ ا ي المر

فػػإذا  ..نفسػػو داومػػا بػػيف يػػدي مػػواه اإلنسػػافأف يجػػد  لوىػػي أاينحصػػر فػػي تحقػػؽ ىػػذا الحالػػم فػػي الػػنفس،  المػػرلػػب  أفعتقػػد أ
فضػػال عػػف الممارسػػم  ،فضػػال عػػف الاػػروع فػػي مقػػدمات ذلػػؾ أوامػػره،ييػػـ بمخالفػػم  أففػػإف العبػػد ا يمرػػف  ،تحققػػت ىػػذه الحالػػم
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فو  .العمليػػم ا فػػإف حػػاات  إاىػػذا الاػػعور ا يتحقػػؽ  ا  يحػػاء الاػػيطاف، وا  مػػف خػػالؿ مجاىػػدة متصػػلم فػػي حقػػؿ مخالفػػم اليػػول، وا 
 .المواسـ المباررم، ا ترفي لتحقيؽ ىذه الحالم أوالفصليم، سواء في المااىد  اإللييمالمرحليم، وبعض التجليات  اإللباؿ

 أداء إتقػػػاف ػػػـ  -وبتعبيػػػر الػػػبعض ااعتقاديػػػم والسػػػلوريم-ؾ الػػػذنوب برػػػؿ صػػػورىاتبػػػدأ بػػػالعـز الراسػػػف علػػػى تػػػر  الولػػػىوالخطػػػوة 
الواجبات تحقيقا للملروت المستبطف فييا،  ـ المحاسبم والمرالبم الدليقم لرؿ لوؿ وفعؿ حتى اليواجس الباطنيػم،  ػـ الجلػوس بػيف 

اللػب أصػرفو الػذنوب واللفػالت، ومػف منػا يخلػو فػي يدي ا تعالى في اليـو والليلم مف أجؿ استجالب نظػره، ذلػؾ النظػر الػذي ت
 .؟!.أو نسياف لذرره حيف اااتلاؿ بالمباحات ،مواه لمرساعاتو مف مخالفم 

تليػػر مػف مجػػرل  أفنفسػو ريػػـ اػاالؿ، فػػإف ىػذه الرتابػػات بػؿ الرتػػب بػؿ المػػواعظ، ا يمرػف  إصػػالح، الػذي ا يحمػػؿ ىػـ وأخيػرا
 .  !ي ليست ليا  مرة في الخارجحياتو سول بعض الخلجانات العابرة الت

 
 األستاذ والتمميذ * 

   ..والتمميذ في الجنس؟ األستاذوىؿ البد مف التماثؿ بيف  أستاذ؟..مف تمالى ىؿ البد لمسالؾ هلل 
فػإف الاػيطاف سػيدخؿ علػى الخػط يومػا مػا.. وا  ؛راف ىنالؾ اتصاؿ و يػؽ إذاوالتلميذ  الستاذعلى وحدة الجنس بيف  أصر إنني
التجاذب بيف الجنسيف رالتجاذب بيف الحديد وحجر الملناطيس، وذلؾ لوجود عوامػؿ ىرمونيػم وبيولوجيػم  أفنرابر في  أفلي ينب

   التجارب. أ بتتووىذا الذي ، ا ينف  معيا الوعظ والنصيحم
الػذي لػـ -خاللػو الاػيطافمنفذ ينفذ مف  أومف دوف وجود ريبم  ،ااتصاؿ أوعلى مستول النصيحم المرتوبم  المرراف  إذا ،نعـ

ل ىػؿ ىػذا الرػـ الياوػؿ مػػف ألػوؿولرػف .. يرػوف راجحػػا باػرطيا واػروطيا أففإنػو مػف الممرػف  -الوليػاءييػأس مػف المحاولػم مػ  
ا  إلػػىعلػػى الجػػاديف فػػي السػػير  الضػػواء إللقػػاء، والمسػػموعات والمرويػػات علػػى الموالػػ  المختلفػػم لػػيس رافيػػا الخالليػػمالرتػػب 

 تعالى؟!..
 
   أنيسفقداف كؿ * 
خصوصػا عنػدما ا تنمػت أنػو ال أحػد مػف البشػر يسػتطيا أف يظػؿ ممػي ، صبح موضوع األنس بالمولى جؿ ش نو يشغؿ باليأ

وفػػي النيايػػة سػػيجد ي.. ساسػػأبشػػكؿ  الروحػػييسػػد الفػػراغ  ؛وفػػي كػػؿ لحظػػات عمػػري، فػػبل أخ وال أب وال أـ وال صػػديؽ ،داهمػػا
ف لـ يكػف فػي اإلنساف  ينبقػ فكيػؼىػذه الػدنيا ففػي القبػر الػذي ال مفػر منػو وال مػؤنس ىنػاؾ سػوى عممنػا..  نفسو وحيدا، وا 

   ..ىذه الحالة؟!
 فػيا تعػالى لػديرـ ىمػا اػاالال،  إلػىىػـ التقػرب  أصػببدرجػم مػف الاػفافيم، بحيػث  إلػىرسالترـ ىذه، تنـ عػف روح وصػلت  إف

 !..الجوفيفوؿ تدور ح والتياليمـ ا تتجاوز صور المت  الماديم،  أصبحتزمف 
 اإلليػػيا تػػتـ لػػوا الفضػػؿ  التػػي ،مرحلػػم اليقظػػم أوالباطنيػػم  البػػوابىػػو مػػا يسػػمى بانفتػػاح  ،مػػا تصػػفونو مػػف الحػػاؿ لػػديرـ إف

يػتـ بعػد القيػاـ  المػرالحالػم الوجدانيػم عنػده، وىػذا  إ ػارةطريػؽ طاعتػو، ومنيػا  إلػىف  تعالى صورا مف دعػوة الباػر إعليرـ.. ف
 ىذا المجاؿ.  فيبعد طوؿ مجاىدة  أوة، بطاعم معتبر 
ا  إلػػىالسػػلوؾ  فػػيصػػدلو  يبمػػا ينػػاف اإلنسػػاف أتػػىىػػذه الحالػػم لػػد ا تػػدـو طػػويال، وذلػػؾ فيمػا لػػو  أف إلػػىاالتفػػات  يولرػف ينبلػػ

، ومفارلػم تفاىػم الػدنيا مػف جيػم فػي التأمػؿمػف خػالؿ  ،الػنفس فػيىػذه الجػذوة ماػتعلم  إبقػاءىو  الولىفالخطوة  ،تعالى.. وعليو
 ف؟!..إرؿ مف علييا ف ؛ أليسلرؿ مف افترضو محبوبا سول ا تعالى اإلنساف

 والػذي، يالوجػو المػاد أسػارير فػيمف الجماؿ المتم ؿ  ءل رؤيم ايىي ياللراـ البار  فيالدنيا  أىؿولوع  في الساسيالسر  إف
لػػبب مػػا وراءه  إلػػىيػػؽ يزيػػؿ رػػؿ جمػػاؿ، بػػؿ يحولػػو حر  أييػػزوؿ بفعػػؿ  أفمػػف الممرػػف  والتػػيا يعػػدو طبقػػات الجلػػد السػػطحيم، 
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تجلػػى بػػو علػػى الجبػػؿ فجعلػػو درػػا وخػػر موسػػى )ع(  الػػذييػػرل ذلػػؾ الجمػػاؿ والجػػالؿ،  أفلػػو الػػرحمف  أذفلػػبب!.. فريػػؼ بمػػف 
 السػػير لػػديرـ لصػػببرؤيتػػو،  إلػػىلػػو فػػتب لرػػـ الطريػػؽ ف ،يػػريرـ ىػػذا الجمػػاؿ أفتر ػػر الطلػػب مػػف ا تعػػالى  أفحػػاوؿ  .؟!.صػػعقا

 . !. رزلنا ا تعالى ذلؾ عاجال بمنو وررمواإللييمرحلم اللقاء  إلىدوف الوصوؿ  ايء،سيرا تلقاويا ح ي ا ا يولفو 
 
 االنتكاسة تمو االنتكاسة * 

نػس أ أفوالحػاؿ ) :فاسػتو فتني جممػة لػـ أفيميػا وىػي (،ببلء الروح: النسياف، الغفمة، السػيوالذي بمنواف ) رأت في حديثكـ 
.. فمػا (مقدمات كثيرة، ال يوفؽ ليا صاحبيا داهما، ومف ىنا يميشػوف االنتكاسػة تمػو االنتكاسػة إلىدنيا بالدنيا، يحتاج ىؿ الأ

   ..ىو  صدكـ مف المقدمات واالنتكاسات؟
 أبمبػػد يبػػا تعػػالى حررػػم للبيػػم تػػتـ عنػػد زواؿ جميػػ  الحجػػب المانعػػم مػػف ااتصػػاؿ البػػاطن النػػس أف -رمػػا ذرػػرت-مػػف الواضػػب

 تدرؾ وا توصؼ!.. يالت المورمف  فإنياتوصؼ برؿ تفاصيليا،  أفوىذه الحررم ا يمرف ؛ الليب
رػؿ حررػػم ماديػػم محرومػػم  أفومػػف المعلػػـو ، ضػػمف داوػرة المػػادة يحررػم فػػ يالحيػػاة، ىػػ يفػػ يصػػور ااسػػتمتاع المػاد أفوالحػاؿ 

، والتول ،بقوانيف المادة مف حيث حالمل المؤلتيم، والزواؿ  .مر يرة ا تتيسر بسيول أسبابؼ على والتصـر
يرػوف مػادة  يالمػاؿ الػذ مفمنيػال تييوػ، جيد جييد ا يسػتياف بػو إلىيحتاج  ،يمف المتاع الدنيو  ءف الحصوؿ على ايإف ،وعليو

 مػػادة-عاللػػم مرلفػػم يالعبػػد لػػد يبنػػ إف.. والخطػػب الفػػادح النػػسالػػذيف يػػتـ بيػػـ  الاػػخاصلاػػراء مػػواد ااسػػتمتاع، والبحػػث عػػف 
ذا -وعمرا لػـ يرػف اػيوا مػذرورا، وذلػؾ رصػور النػزاع بػيف الػزوجيف مػ ال،  ورأنػو، أمامػو ءبػيف عاػيم وضػحاىا ينيػار رػؿ اػي وا 
 ..مف نقطم الصفر! اإلنساف ليبدأ -برؿ ما فيو-بأرملوساعم اانفصاؿ يذوب تاريف  ينو فأحيث 

ا  المػػر أفىػػذا الوجػػود، والحػػاؿ  فػػي تسػػاوييا سػػياحم سػػياحم روحيػػم ا فػػي بػػأرواحيـسػػاعم خلػػوتيـ، يييمػػوف  فػػي الوليػػاء إف
عػػالـ  إلػػى ي، ليػػتـ لػػدييـ التحليػػؽ التػػدريجم، والتحػػرر مػػف رػػؿ الاػػواالؿ الدنيويػػيمػػف الترريػػز الػػذىن ءل سػػول اػػيأولػػو فػػييرلفيػػـ 

   .مف عناصر المتعم والتلذذ! الرض فيينسييـ التجواؿ فيو رؿ ما 
 

 ثر بمض االستمتاعات * أ
 إالوعمػى الػربـ مػف مشػروعية الشػيء، !.. تمػالى إليػوالمرأة جاءت في و ت كنت  د عزمػت فيػو المػروج والسػير  هحقيقة ىذ

بدأت أجؼ روحانيا، وأبتمد عف بمض المستحبات، حتػى أحسسػت وك نيػا البميػة  إننيأنني أحسست بمد تمؾ المكالمات مميا 
 إليػوىنالػؾ بمػض األشػياء المباحػة، لكنيػا تمطػؿ المسػير .. حقيقػة، !التي عرضت وحالػت بينػي وبػيف خدمػة سػيدي ومػوالي

لمممكػـ بمػدى  ،يتممػؽ بمػا يػدخؿ الجػوؼ خصوصػا مػا ،تمالى.. ولذلؾ ركزتـ سماحتكـ فػي ليػالي القػدر المباركػة بػالورع فييػا
 فبماذا تنصحني؟!..  ت ثيرىا عمى عروج الروح..

ا تعػالى، فػإف مػف يحمػؿ ىػذا  إلػىضػوء القواعػد العامػم للسػلوؾ  علػى المػورلدر لرـ ىذه الحالم مف الحػرص علػى تقيػيـ أ أوا
يرل عبده للقا احتمػاؿ انصػراؼ  أف، فإف ا تعالى يحب اإللييمالايوة، ليو في مظاف الرحمم  إ ارةالياجس المقدس في ولت 

 نظره عف العبد في م ؿ ىذه الموارد. 
دبػارا إلبػاالػؾ، فػػإف للنفػوس حػؿ ا أبعػدـ تحػريـ مػا  أوا أنصػحرـفػإنني  ،وعليػو نعطييػا اػيوا مػف اامتيػػاز  أف، ومػف الممرػف وا 

الػنفس حقيػا مػف اللػذة،  إعطػاءولرػف ا بػد مػف مراعػاة حالػم الػذرر القلبػي حتػى عنػد اإللباؿ.. الايوي المحلؿ لتستجيب لنا عند 
ضػرورة الرػؼ  إلى أضؼ يتعارؼ فييا المرالبم.. تعرس حالم مف الوفاء للمولى الذي يرالبو العبد في تلؾ الحالم التي ا إنيابؿ 

 إلػىرانت المقدمات محرمم، وىو ما نااىده عنػد الػبعض، حيػث يقػ  فػي تجػاوزات اػرعيم ر يػرة بػدعول الوصػوؿ  إذاعف التلذذ 
 الحالؿ!. 
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   واإلحباطدخمني الي س * 
دعػوت لقضػاء ىػذه الحاجػة بالتوسػؿ و ػد تحقػؽ،  ضاءىا مف اهلل تمالى، ولكف كؿ نػذوري لػـ ت أريد د نذرت كثيرا لحاجة  أنا

   !..فمؿ؟أفماذا  واإلحباط.. الي سمرة مف الصموات عمييـ، و د دخمني  ألؼة هب ىؿ البيت )ع( مف خبلؿ م
، فييػػا المصػػلحم لطعػػاتعػػالى ف الحاجػػم التػػي نطلبيػػا مػػف ا أنفتػػرض سػػلفا بػػ أننػػافػػي ىػػذا المجػػاؿ ىػػول  الساسػػيمالماػػرلم  إف

ا  اإلنسػانيالعقػؿ  أفالمسػتقبؿ، ومػف المعلػـو  وأسػرارالحػاؿ،  أسػرارمػف خػالؿ ااطػالع علػى  إاىذا اليقيف ا يأتي  أفوالحاؿ 
 .  إنرارىافي مجاؿ محدود جدا، وىذه حقيقم ا يمرف  إايمرنو الراؼ عف الوال  

صػػرار بإلحػػاحفػػإف الػػذي يطلػػب الحاجػػم  ،وعليػػو درل ىػػو ال لنػػوالتفػػويض المطلػػؽ، يعػػيش حالػػم  ابػػد أف ،مػػف رب العػػالميف وا 
درجػم تتسػاول عنػده اسػتجابم الػدعاء مػ  عػدميا، وذلػؾ  إلػىالمؤمف الداعي يصػؿ  إفعند العطاء.. بؿ  أوبالمصلحم عند المن  

نػو سػيأتي ذلػؾ اليػـو الػذي يعػوض فيػو مػا ا يخطػر علػى للبػو، وحينيػا أفيػو تمػاـ المصػلحم، و  ،ف ما حجب عنوألعلمو اليقيني ب
مف راف في ىذا المسػتول مػف اليقػيف،  إفل أخيرافإننا نتساءؿ  ،وعليو ب لو دعوة واحدة في الحياة الدنيا!..نو لو لـ تستجَ أى يتمن

 يفرر بقضاء حاجتو؟!.  أفنو يستمت  بالحديث م  رب العالميف لبؿ أ أـ ،فيؿ يتأ ر بتأخير لضاء الحاجم
 

    !حدأ إلىحتاج * أ
كيػػؼ تشػػتكيف لمنػػاس واهلل  :سػػتقولوف لػػي بػػ نكـعمػػـ أشػػتكي لػػو ىمػػي.. أبكػػاء، ولػػيس لػػدي مػػف داهمػػا حساسػػة وداهمػػة ال أنػػا

مػػف يقػػؼ بجانبػػو ويسػػانده  إلػػىيحتػػاج  اإلنسػػافولكػػف .. وحػػده تمػػالى األمػػرليػػو ا  عمػػـ بػػذلؾ ومقػػرة بػػو، و أنػػا أتمػػالى موجػػود، 
حػزف أ يءفكػر بيػذا الشػأوعنػدما ة؛ مػا وحيػدحػد  ريػب منػي، وداهأنػا ال أولكػف ، الصػديقةأو  األخػت أو كػاألـ آالمو،ويخفؼ 

   !..؟برأيكـفمؿ أفماذا  ..فضفض لوأحد ألى إني محتاجة أحيث  ،كثيرا
رمػػا -ىمومػػو علػػى نحػػو الفضفضػػم إليػػومصػػدر يبػػث  إلػػىنسػػاف بحرػػـ مدنيتػػو وحياتػػو ااجتماعيػػم، يحتػػاج ف اإلأا ننرػػر بػػ إننػػا

الاػرول مػف الاػاري،  إظيػارم  الباػر ا يعػدو فػي بعػض الحػاات مػف  ف الحديثأولرف ا نخفيرـ سرا عندما نقوؿل ب -ذررتـ
 إفواستماع الارول مف الماترى عنده، وفي بعػض الحػاات لػد يقػـو المخلػوؽ بحررػم جزويػم فييػا اػيء مػف النفػ .. ولرػف ىػؿ 

 !..يقـو البار فيو بدور فاعؿ، رما يريده المتورط في مارلم مف الماارؿ؟ أفماارلنا رليا مما يمرف 
للبو، وفؤاده بتلؾ الجيم التي ا زواؿ ليا، وىػي التػي بيػده نواصػي الخلػؽ  اإلنسافيربط  أفمقتضى العقؿ والفطانم  أفنعتقد  إننا

باػرؿ مػػذىؿ.. ويرفػػي لمعرفػػم الفػرؽ بػػيف فعػػؿ الخػػالؽ  السػػباباػيوا إا ىيػػأ لػػو  أرادمػػا  إذ، السػػباب أزّمػػمطػرا، وىػػو الػػذي بيػده 
فَّ َأْوَىػػَف اْلُبُيػػوِت َلَبْيػػُت اْلَعنَرُبػػوِت﴾ لولػػو تعػػالىل إلػػىنلتفػػت  أفوالمخلػػوؽ  ولولػػو تعػػالى ﴿َوَأْوَحػػى  ﴿َرَم َػػِؿ اْلَعنَرُبػػوِت اتََّخػػَذْت َبْيتًػػا َواِ 

وت، وبػيف اتخػاذ وىػف البيػأوواضػب نتيجػم اتخػاذ العنربػوت بنفسػيا بيتػا، فصػار مػف  َربَُّؾ ِإَلى النَّْحِؿ َأِف اتَِّخِذي ِمَف اْلِجَباِؿ ُبُيوتًا﴾
 النحؿ بيتا فصار مستودعا لما فيو افاء للناس!. 

 
 المتمردوف عمى وا ميـ * 

فريسػة لمخػواطر  أكػوفأعاني مف مشكمة  سوة القمب، وعدـ الو وؼ بػيف يػدي اهلل سػبحانو وتمػالى فػي الصػبلة، حيػث داهمػا 
شػػمر برببػػة فػػي أمػػف الضػػيؽ وعػػدـ االطمهنػػاف، و شػػمر بحالػػة أالنفسػػية واليػػواجس الشػػيطانية الباطمػػة فػػي الصػػبلة.. داهمػػا 

يمطػي لمحيػاة  الػذياالسػتقرار والشػمور بوجػود المػولى تمػالى ذكػره، وىػو  إلػىحيث ال فاهدة مػف الحيػاة التػي تفتقػد  االنتحار،
   .تمالى؟!.وىي عبودية اهلل  ،الحقة اإلنسانيةبالحياة  واإلحساسممناىا.. أرجو مساعدتي لمتغمب عمى ىذه الحالة، 



 87 

ىػذه الحالػم بدايػم  ػورة باطنيػم علػى  أف.. وا اػؾ أمػررـ! إليػولمػا آؿ  ،والتعجػب التػأ رمزيجػا مػف  اإلنساف فيرسالترـ ىذه ت ير 
ومػف المعلػـو !.. اانتحػار يدرجػم التفريػر فػ إلىالدنيا  يالعيش ف يحيث ا ىناء ف ،حالم ير ى ليا يبحؽ ى ينتـ فيو، والذأما 

 ..  !تلؾ الدار بيذه الحالم إلىتـ انتقل إذاحاؿ القيامم 
الصػػالة، وبػػيف حالػػم الصػػدود عػػف المػػولى ورػػره العبػػادة والتبػػـر  فػػيتفرلػػوا بػػيف حالػػم القسػػوة وجمػػود العػػيف وعػػدـ الترريػػز  أف أرجػػو

ات حالػػم مػػف ال بػػػ إلػػىا تعػػالى  إلػػىحػػػررتيـ  فػػيحالػػم تعتػػػرل الر يػػريف ممػػف لػػـ يصػػلوا  الولػػىف الحالػػم إفػػل الاػػريعم بأحرػػاـ
وىرػذا  ،المطبات الجويػم المتعارفػم فيىو الدخوؿ  ،تحليقيا على ارتفاع  ابت فيلـ تستقر  التيازمم الطاورة  أفوااستقرار، إذ 

 التحػديتالزميػا حالػم  التػيالحالػم ال انيػم  وأمػاحاؿ صػعود مػف دوف اسػتقرار نسػبي!..  في ىي التيالنفس  فيبعينو جار  المر
درجػػم مػػف درجػػات الرفػػر، إف لػػـ يػػتـ تػػدارؾ  إلػػىتػػؤدل  أفمػػف الممرػػف و  ،حالػػم خطيػػرة فيػػيالى ونواىيػػو، ا تعػػ لوامػػرالنفسػػي 
 عاجال.  المر

بالنمػػاذج  ملػػيءف التػػاريف إنػػؾ فػػوؽ رػػؿ مػػا تتصػػوره مػػف ضػػعؼ الػػنفس، فػػأتعتقػػد اعتقػػادا راسػػخا  أف أرجػػو فػػإننيوبعػػد ىػػذا رلػػو 
ذاالمتمردة على والعيا،  ترػوف  أف ، أرجػوعليػيف أعلػى إلػىالسػافليف  أسػفؿلبػت حياتيػا وانتقلػت مػف درجػم بيـ فػي ليلػم واحػدة ل وا 

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

 أفمراتػب عاليػة مػف السػير والسػموؾ وجيػاد الػنفس؟!.. عسػى  إلػىنتصؿ بيـ ممف وصموا  أف بإمكاننا أشخاصاىؿ تممموف 
   ..مؤمنيف في ىذا المجاؿ؟نستفيد مف تجارب ال

تعمػؿ مػ  نفسػؾ  أفحػاوؿ أيضػا. الػبعض مػنيـ ا يػرد علػى اليػاتؼ  إفبؿ  ،الحدي م الدواتا يتعاملوف م   أنيـاء ؤ مارلم ى
)يػػا خيػػر مػػف خػػال بػػو وحيػػد( و )يػػا  اإلليػػيلنفسػػؾ تحقػػؽ الوصػػؼ  فػػيدرجػػم تػػرل  إلػػى اإللييػػمدرجػػم تستحضػػر فييػػا المعيػػم  إلػػى

ىػػذه المراتػػب دونػػو خػػرط  إلػػىالوصػػوؿ  أف أنرػػر(.. وا  يجلػػيس مػػف ذررنػػ أنػػاالمستوحاػػيف( و )  أنػػيسو )يػػا اػػفبؽ يػػا رفيػػؽ( 
 .!.القتاد، ولرف مف يخطب الحسناء ىؿ يللو المير؟

ف إفػػ؛ اإلحبػػاطرػػؿ حررػػم وسػػرنم، مػػف موجبػػات  فػػيباليػػد  يأخػػذا تعػػالى، ووجػػود مػػف  إلػػىف ربػػط السػػالؾ بػػيف الوصػػوؿ أعتقػػد أ
 فرؽ بيف الصالب وبيف المربي للصالحيف!..  إذرؿ عصر يعدوف مف النوادر،  فيالمربيف 

 إلػىاػد الاػوؽ أنػو ماػتاؽ أىـر الصالحيف والمصلحيف، واعلـ  رأسنو على أماـ زمانؾ )ع( على إلى إلى النظر إدعورـ أ يننإ
)ص( يصػؼ  فػالنبي عالـ الوجػود.. فيب اسـ الر  ينو مظير لتجلإعصر الليبم، ليخصو بالنظرة الرريمم، ف فيمف يستليث بو 

 أفولالومػم مػف ذريتػو )ع(، ومػف الواضػب  يلعلػ أديػب المػم إف( ونحػف نقػوؿ بػنفس المػالؾل يديبأ يوعل ي،رب أديب أنا) لنفسو
 على يد اللير. تأديبوديب ىنا بمعنى مف تـ ال

بعيػد عػف  أفػؽ فػيلقرب، بحيػث تػرل نفسػؾ تطيػر لتحقيؽ درجم عاليم مف ا ،المااىد المارفم يتلتنـ فرصم وجودؾ ف أفحاوؿ 
   .المرحلم النازلم لما يسمى بالعصمم الصلرل! يمرمى الاياطيف، وىذه ى

 
 مظمومية رب المالميف * 

نمػـ  وىو تفكيري المتزايػد بمظموميػة اهلل تمػالى، ال، أف يفيمني بيرؾ فيوأحد أيستطيا  نو الأعتقد أو  ،سؤاؿ ميـ أبيلدي يا 
ف اهلل  حساسػي بػإف إ ..!ف والنػاس بػافموفآبػي يشػكو نفسػو فػي القػر أ.. فاهلل يا !مية اهلل التي لـ يفيميا الكثيربي مظمو أيا 

 أيضػا،واالستمداد ىذه تزوؿ منػي  اإل باؿولمؿ حالة  ..!شؼ بميمي وأجبنياأبي  رجوؾ ياب!.. أبكي مف كاف لو  ميُ  ،)وحده(
دبار إ باؿفممقمب   .  !.بيأيا  وا 
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واتفالا راف لنا حديث في ىذا المجاؿ مػ  بعػض المػؤمنيف لبػؿ  !..را على ىذا الاعور الذي للما ينتاب حتى الخواصربرتؾ ر يأ
 .ؾ نفوسا مستعدة للرلي في ىذا العصر الذي المره الفساداىن أفمما يدؿ على  ،وراف يعيش ىذا الاعور النفسي أياـ
طلبػا  ،لػى الفػرد نفسػوإتعػود  خػرل الالبػا مػاحػاات الخضػوع والخاػوع الف ل ،رلى المااعر الروحيػمأف ىذا الاعور مف أعتقد أ

يعبػد حػؽ  نػو اأمػف حيػث  ،حالػم مظلوميػم واىػب الوجػود اإلنسػافيعػيش  أفولرػف  ..و فػرارا مػف مػرارة اليجػرافأ ،لنعيـ الوصػاؿ
الخػػالص مػػف جاذبيػػم  أفف المعلػـو ومػػ ..درجػم تجػػاوز ) النػػا( ليفرػر فػػي خػػارج داوػرة ذاتػػو إلػػىلمػػف روااػػؼ رلػي العبػػد  العبػادة،

 والتسديد مف جيم الرب. ،التدبر مف جيم العبد لمستعينا بجناحي ،السير النفسي أفالؾ إلىمقدمم للوصوؿ  ،النا
برتمػػاف ىػػذه الحػػاات  وأنصػػحؾ .رلمػػم )وحػػده( فػػي تاػػيد الصػػلوات اليوميػػم إلػػىرلمػػا وصػػلت  ،تعمػػؽ ىػػذا الاػػعور أف بإمرانػػؾ

 يمرنيـ استيعاب ىذه الحاات الراليم. استلراب بعض العباد الذيف ا ، أودفعا للعجب ،الروحيم المتميزة
م ػؿ ىػذه  أفىػؿ مػف اػؾ  ..مػ  جريػاف اػيء مػف الػدم  ورلػم القلػب؟! المقدسم،ل ىؿ تعيش ىذه المااعر أخيرا أسألرـ إفولي 

يعػود ضػرره تعػالى بػأف ظلمنػا   للػوؿأ أف أخيػراي يفػوتن .. وا!بحػارا مػف الضػب ا تعػالى؟ سػتطفئالدموع النادرة فػي الوجػود 
ا إلينا،  .  مميما بللت تلؾ الطاع ،نو الني عف الخالوؽ في طاعتيـإف وا 

 
 ىؿ تصححوف ىذه المشاعر؟! * 
، بػؿ احساس بالقرب مف المولى في اإل يف يمشاعر  إف بكػؿ ثانيػة تمػالى اهلل  إلػى أتقػرب إنػيحػس أنػي إزديػاد يومػا بمػد يػـو

أعتبػر المسػتحب واجبػػا  يننػألػى درجػة إ، ي مبػ إلػىدع لمشػيطاف وأعوانػو أيػة ثغػرة لمػػدخوؿ أال  أف أحػاوؿبحيػث  ،مػف عمػري
، وبينمػا  أسػابياولكػف  بػػؿ حػوالي ثبلثػػة  كالنوافػؿ والوضػوء الػػداهـ!.. ذانػػا مضػطجا عمػػى السػرير، أمػػف ىػذا اليػػـو بروحػػي  وا 
ذا، ي مبػي يخػرج مػف بػدن أفحيػث شػمرت  ،فػي حالػة يقظػة وأنابيا فمبل  أحسستو د  ،تنازعني لمخروج مف جسمي بنػداء  وا 

اهلل ويػػدنيني منػػو،  إلػػىكػػاف المػػوت يقربنػػي  إفيكممنػػي: ىػػؿ ال زلػػت تحػػب المػػوت ولقػػاء اهلل تمػػالى!.. ف جبتػػو وبكػػؿ سػػرور: 
 .  .فالموت عندي أحمى مف الشيد والمسؿ!.. فما ىو تمميقكـ عمى ىذه المشاعر؟!

ولرػػف  ،وىػػو مػػا يعبػػر عنػػو باليقظػػم الروحيػػم ،الخيػػر المعنويػػم أبػػوابفمػػف جيػػم فتحػػت عليػػؾ  ،لػػم حساسػػممرح ينػػو تمػػر فػػأعتقػػد أ
 لىػو انعرػاس لػردة فعػؿ عػابرة أو ،نػتـ فيػو ىػؿ لػو رصػيدأمػا  يدر أوا  ..فػات ر يػرةف ا ىػذا الطريػؽ ل فػيالميـ ىو ااسػتمرار 

 ..م؟زمم عالقأو الفرار مف أ ،بالخطايا السابقم م ال راإلحساس
فػرؽ بػيف مػف يتوجػو ل ىنػاؾ فمػ ال ،بمولػؼ فرػرل واضػب ،واليػره اإللبػاؿنو ا بػد مػف دعػـ الحررػم الباطنيػم مػف أعتقد أومف ىنا 

جمػػ  تسػػوليـ الػػروح  فػػي لنػػو أو ،متميػػز يمولػػؼ مرػػان فػػي أو ،مػػ ال يموسػػـ عبػػاد ينػػو فػػل ،لعبػػادة ا تعػػالى بليػػؼ واػػوؽ
ف ا تعػالى لػـ يخلػؽ الوجػود أمػف اعتقػاده بػ معبوديتػو نابعػ مػف ناحيػمل أفوبػيف مػف يػرل .. الحج مػ ال أوالجماعيم رااعتراؼ 

بمػػا آتػػاه ا تعػػالى مػػف القػػدرة علػػى انتخػػاب  ،يحقػػؽ اللػػرض مػػف الخلقػػم ينسػػاف ىػػو الػػذف اإلأبػػمػػف ناحيػػم أخػػرل سػػدل، ويػػرل 
يػػػالـز تطبيػػػؽ ذلػػػؾ علػػػى العبوديػػػم  ،م التروينيػػػمبالعبوديػػػ اإلحسػػػاسف أو  م.مواجيػػػا للتحػػػديات المختلفػػػ ،الطريػػػؽ وعلػػػى السػػػير فيػػػو

بحيػػث  ،سػػاحم الحيػػاة فػػييحقػػؽ ىػػذا المعنػػى باختيػػاره  أففعليػػو  ،عبػػدا اإلنسػػافنػػو مػػا داـ ا تعػػالى خلػػؽ أ لبمعنػػى ،التاػػريعيم
   .رؿ زاويم مف زوايا الحياة فيتتجلى آ ار ىذه العبوديم 

رػؿ  فػيوذلػؾ عنػدما يػرل نفسػو مقصػرا  ،نتيجم رؿ ىػذه التفػاعالت الفرريػمف ذلؾ ل ،وحينوذ يروف جرياف الدم  لو معنى متميز
رالعاصػػيف بعػػد  ،الجلػػوة مبااػػرة فػػيتسػػتتبعو مخالفػػم  ،خلػػوة فػػيوىػػذا يختلػػؼ رليػػا عػػف برػػاء  ..تحقيػػؽ العنػػاويف السػػابقم فػػي ،آف

   .بعد الاير الرريـ! أوالرجوع مف الحج مباارة 
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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.
 * حرـ مّدعي السفارة.

 * تفسير حالم البراء الاديد.
 لقاء.* فاودة ال

 * آداب زيارة المعصـو )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؟
 البيت )ع(. * رصيد الحب لىؿ

 * ا أجد الاوؽ في الزيارة!
 * النظر على علي )ع( عبادة.

 * تقييـ ىذا الاريط.
 .الير ولتو يف * ااستماع للمقتؿ

     
     
     
     
 
 القرب مف الولي * 

 السػبب مػا دري أوال ، كثيرا ما أحس بضػمؼ فػي ىػذه المبل ػة المقدسػة إذ  )ع(الميدي  باإلماـكيؼ يمكف لنا تقوية عبل تنا 
ىي ثمرات ىػذه المبل ػة عمػى حيػاة  ثـ ماأبماده، فكيؼ يكوف ذلؾ؟.. ممو بكامؿ  وأتفاعؿ ،ىذا الممتقد الراسر أعيش أف أريد

   .الفرد وسموكياتو؟.
الػػذنوب  بػػالقرب مػػف ا تعػػالى، فبمقػػدار ااػػتداد المرالبػػم واابتعػػاد عػػف إا)ع( ا يرػػوف  اإلمػػاـف القػػرب مػػف أخػػي الرػػريـ أاعلػػـ 

 .ىذا مف ناحيم، زمانو إماـ إلىياتد لرب العبد 
ف إمػػف الػػدعاء لػػو بػػالفرج بليفػػم وحرلػػم، فػػ باإلر ػػارف ذرػػره ىػػو ذرػػر ا تعػػالى، وذلػػؾ إفػػ )ع(؛االتزاـ بػػذرره بػػ أخػػرلومػػف ناحيػػم 

، الصػالحم لػو العمػاؿ يدوييػ، يدف  المؤمف صدلم عف وجوده الاريؼ أفمف المستحسف و بفرجو..  إا يمصاوبنا اليـو ا تنتي
 مف معنى. اإلعدادلدل الخروج برؿ ما يحملو  أنصارهف يروف مف وااستعداد ل

لطافػو ألراءة لصػص مػف تاػرفوا بمف طار س في ىذا اإلأأيضا.. وا ب إليناالتفاتم منو  إلىالتعلؽ بو يحتاج  إف أخيراللؾ  وألوؿ
 لـ يحس. أـ اإلنسافبو  أحساوما سواء ف باب الفيض مفتوح دأريؼ ، لترل في زماف الليبم

  
 الحجة )ع(  ب لطاؼالتشرؼ * 
 )ع( ومنيا: ةالحج اإلماـولكف عندي ىواجس حوؿ  ،البيت )ع( آؿ وأحبشيمي  أنا
 نو يستجاب؟..أنو ما الفاهدة في الدعاء لو بالفرج، وىؿ أ -1
 منا؟..أخوفو تمالى ف يبدؿ اهلل أؿ  ولماذا نس -2
 سنا؟..و عمى رؤ  أيديناونضا  ،)ع( اإلماـمما ذكرنا ولماذا نقؼ ك -3
 وكيؼ نتشرؼ بمنايتو في زماف الغيبة؟..  -4
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يقػدـ مػف فرجػو )صػلوات ا عليػو(،  أفالدعاء بالفرج ا يمرف القوؿ بأنو ا فاودة فيػو، فػإف الػدعاء المقبػوؿ مػف الممرػف  إف -1
ا راف الدعاء للوا  .(دعاء بتعجيؿ الفرج، فإف ذلؾ فرجرـال )وأر روا لولد روي عنو )ع(، وا 

عظػػـ، الػػذي الااسػػـ فيػػو تعػػالى ا  أودعورعايتػػو، ولػػد  تعػػالى لػػيس علػػى نفسػػو، فيػػو فػػي رنػػؼ ا)ع(  اإلمػػاـخػػوؼ  إف -2
 التي ترتنفيا الفتف في عصر الليبػم، فيخاػى المزيػد مػف انحػرافيـ عػف أمتوىو لجؿ  إنماببررتو تستجاب لو رؿ دعوة.. فخوفو 

 خط النبوة والوايم.
 إننػافيػذه الحررػم تفيػد ، رما ىو متعارؼ في الجيوش مف تحيم القاود ،وض  اليد على الرأس عند ذرره )ع( عمليم رمزيم إف -3

احترامػا عنػد  ،نػو وضػ  يػده علػى رأسػوأ رالرضػا )ع( الومػممطاعػم فػوؽ رؤوسػنا.. ولػد روي عػف بعػض  وأوامرؾ، إاارتؾرىف 
 نو لـ يولد بعد.أبوصؼ )القاوـ(، رالـ ذرر اسمو الاريؼ 

فػػي زمػػاف الليبػػم رالاػػمس وراء السػػحاب، فػػإف لػػو عنايػػم خاصػػم بمحبيػػو، ولطالمػػا تاػػرؼ المتاػػرفوف بلقاوػػو مػػف  اإلمػػاـإف  -4
اء لػػو ،  ػػـ الػػدعوبأجػػداده، تأسػػيا بػػو أواالتقول بػػتػػزاـ لىػػذه العنايػػم الخاصػػم ىػػو اا إلػػىوالسػػبيؿ  ..العلمػػاء واليػػرىـ لػػديما وحػػدي ا

 .  الرض!بأي منقذ مف أىؿ  أمؿإذ لـ يبؽ  ،بالفرج، فإف الباريم لف تينأ إا بظيوره
 
 مي(؟ أنتـ و أبي  ما ممنى )ب* 

مػػي طبػػتـ وطابػػت أنػػتـ و أبي  فػػي زيػػارة الشػػيداء السػػمداء: )بػػ )ع(حسػػيف ال اإلمػػاـ أنصػػارالصػػادؽ )ع( مخاطبػػا  اإلمػػاـ ػػاؿ 
وىػػو بنػػي عػػف )ع( البػػا ر  اإلمػػاـ أبػػاه أفمممػػـو مػػف الو ، بيػػو باإلمػػاـ )ع( ؼ يفػػدييـ التػػي فييػػا دفنػػتـ(.. سػػؤالنا: كيػػ األرض

   ..؟باألعمىفدى ال يُ  واألدنى ،التمريؼ مف حيث المقاـ
 الرػػـرل يػػراد بيػػذه العبػػارة المعنػػى الرنػػاوي، ا المعنػػى الحقيقػػي.. وىػػي تعبيػػر عػػف اػػدة المحبػػم والػػواء، رمػػا رػػاف الرسػػوؿ أوا 

 .أبوىا(فداىا )زىراء )ع( بقولول )ص( يخاطب ال
 ،.. ومف منا ا يفػدي المعصػـو )ع( بأبويػوإلييـيروف المعنى حقيقيا بالنسبم ف، ا خريفمف ىذه العبارة تعليـ  أيضا انيال لد يراد 
 .  !والسماء الرضمنيـ رزؽ الورل، وبوجودىـ  بتت يوىـ الذيف ب

 
 اهلل تمالى  أولياءالتبرؾ بآثار * 
    ..صحة وانسجاـ زيارة  بر النبي وآلو )ع( والتبرؾ بآثارىـ ما التوحيد؟ما مدى  
ومػا يسػتلزمو مػف عػدـ طاعػم وتقػديس مػف سػواه  ،حقيقم في الوجود سول ا تعالى ا مؤ ر بأنوحقيقم التوحيد ىيل ااعتقاد  إف
نػو ل تعػالى طاعػم الرسػوؿ طاعػم  أففػي  ا اػؾأنػو فرمػا ، بإذنو.. وبيػذه الجملػم المػوجزة تنحػؿ رػؿ اػبيات تػوىـ الاػرؾ إا

 .ايء منتسب  تعالى إذا راف بأمره، ىو ترريـ للمولى جؿ ذرره أيترريـ إف بأمر منو، فرذلؾ 
بيػػو فارتػػد بصػػيرا، وتػػابوت موسػػى )ع( الػػذي رػػاف فيػػو سػػرينم مػػف وجػػو أعلػػى ي لقػػأرمػػا نالحظػػو فػػي لمػػيص يوسػػؼ )ع( الػػذي 

ف بالتقػديس، والحجػر السػود الػذي يل مػو آالسػامري، ووادي سػيناء الػذي وصػفو القػر  اخػذىأالػذي   ػر الرسػوؿأالرب، والقبضم مػف 
 المولى تعالى. إلى الماديم التي ارتسبت لداسم انتسابيا  الموررؿ المسلميف، والير ذلؾ مف 

ريـ لعنصػػر العبوديػػم المتم لػػم فػػي ذلػػؾ تلػػؾ الزيػػارة ترػػفالػػولي إذا رػػاف بعنوانػػو عبػػدا  تعػػالى حقػػا،  أوفػػإف زيػػارة الرسػػوؿ  ،وعليػػو
 (تبػػرؾ الصػػحابم)الرسػػوؿ، رمػػاء وضػػوءه واليػػره ممػػا جمػػ  فػػي رتػػاب  أ ػػارعػػج بصػػور ترػػريـ يوتػػاريف الصػػحابم ؛ الػػولي أوالنبػػي 

 .  الحمديللمحقؽ 
 أجػػػرالػػوا عالػػػذيف جُ  ،النبػػي بمػػػودتيـ وترػػريميـ، وىػػـ ا ؿ أمػػػرمػػػا يقػػاؿ عػػف الرسػػػوؿ )ص( يقػػاؿ فػػػي رػػؿ مػػف  أفومػػف الواضػػب 

 (.  أجمعيفرؿ ترريـ ليـ، إنما ىو في سبيؿ بسط الرسالم وترريـ حملتيا )صلوات ا علييـ  أف لومعنى ذلؾ.. للرسالم
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ذلػؾ المبػدأ، رمػا ا يحمػؿ تصػرفات  أصػؿعلػى  ،تبػاع المبػدأيحمػؿ التصػرفات الخاطوػم ل أفنػو ا ينبلػي أ أخيػرالومف الواضػب 
 وىي ر يرة لديما وحدي ا رما ا يخفى.  ،اإلسالـالخاطوم للمسلميف على 

 
 )ع( األمر حوؿ صاحب * 
 ..كيؼ نميش حضور صاحب المصر والزماف )عه(؟ -1
 .ما ىو مو ا الممصـو )ع( مف عالـ الخمؽ والتكويف؟. -2
   ..ما ممنى صاحب المصر والزماف؟ -3
ود الاػػػريؼ، وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ العمػػػؿ بحػػػذافير )ع( يتولػػػؼ علػػػى المسػػػانخم مػػػ  ذلػػػؾ الوجػػػ اإلمػػػاـإف مسػػػألم معاياػػػم وجػػػود  -1

بوجػوده  اإلحسػاس أف(.. ومػف المعلػـو أمرؾمصدالا للدعاء )الليـ ليف للوبنا لولي  ،ذلؾ القلب فيلينو إلى اإلماـالاريعم، لينظر 
 .وىو يم ؿ لمم البلوغ الفرري والعملي ،ارؼ بر ير مف زماف الحضور، لنو إيماف بالليبأ)ع( في زماف الليبم 

 .فالم ؿ الم ؿبو لواـ الوجود ومف بعده  ،ليذا اللرض الرمؿالوجود مخلوؽ للرض العبادة، والمحقؽ  أفا اؾ  -2
، فرأنػو صػار صػاحبا لػذلؾ الزمػاف وأىلػو، رنايػم وأىلػورلمػم صػاحب العصػر والزمػاف )ع( تفيػد أنػو مسػؤوؿ ومعنػي بالزمػاف  -3

 عف المباللم في العنايم والرعايم. 
 
 مة الظيور عبل* 

   ..مممقة؟ أـ)عه(.. فيؿ ىي مطمقة،  توجد عبلمات لظيور الميدي
عتقػد أننػا علػى ماػارؼ عصػر أننػي ا  و  اليػاـ..ظلمػا وجػورا، رمػا ناػاىده ىػذه  الرضامػتالء  لعالمات الظيور ىػو أىـمف  إف

بمسػػػتول  أنصػػػار إلػػػىيحتػػػاج )ع(  مػػػاـفاإلومػػػف ىنػػػا لػػػـز علينػػػا ااسػػػتعداد النفسػػػي والسػػػلوري ليػػػذه المرحلػػػم العصػػػيبم،  ،الظيػػػور
مػف دعػاء الفػرج )الليػـ رػف لوليػؾ...( ودعػاء زمػاف  باإلر ػارالخاليم!.. وعلػيرـ  الاواؽمف يبدي  إلىيحتاج  أفالمسؤوليم، لبؿ 

رب  ودعػاء العيػد )الليػـ الليبم )الليـ عرفني نفسؾ...( والصلوات الربيػرة )الليػـ صػؿ علػى محمػد وآؿ محمػد سػيد المرسػليف...(
لػػؿ أوىػػذا مػػف  -وخاصػػم يػػـو الجمعػػم وعصػػره-النػػور العظػػيـ..( وزيػػارة آؿ يػػس )سػػالـ علػػى آؿ يػػس... ( فػػإف فػػي ذلػػؾ فػػرجرـ 

 سمات المنتظريف. 
 
 عي السفارة! حكـ مدّ * 

   ..؟.. وما حكـ مماشرتيـ؟(عه)الميدي  اإلماـمف سفراء  ب نوعي ما حكـ مف يدّ 
مػنيـ بػذرر زيػؼ  ا خػريفينبلػي تحػذير ، و ذلػؾ أمرػفف إ راف سببا ليدايتيـ إذا إاـ ىؤاء ضالوف مضلوف، وا يحسف معاارتي

يصػابوف بػالخزي  أنيػـ، ومػف المجػرب طػوؿ التػأريف )ع(الميػدي  اإلمػاـمػف موجبػات سػخط  فإف ىػذا فػي زمػاف الليبػم.. دعواىـ
نػو أفػي الػديف، بػدعول  اػيءرػؿ  إدخاؿـ منو لز  -لو فتب على مصراعيو-.. فيذا باب خطيرا خرةوالذؿ في الحياة الدنيا، لبؿ 

 إلػػىخػالؼ رأيػػو.. وعقػوؿ البسػطاء مػػف الخلػؽ تميػؿ  إظيػاربمقتضػى الليبػػم ا يمرنػو  اإلمػاـ أفوخاصػػم  ،صػادر منػو )ع( أمػر
وىرػذا يسػتلؿ  -الرياضػات الباطلػم أىػؿرمػا ىػو ماػاىد عنػد -تصدر حتػى مػف بعػض الرفػرة التيالير المتعارفم،  الموربعض 
   .)ع( إلماميـ البريءللوف حبيـ المست
 -)ع(  لإلمػاـالخاصػم  اللطػاؼممف رانوا في مظػاف  - يل الصدوؽ والمفيد والطوسي واادربيلأم اؿعلماء الطاوفم العظاـ  إف

 إننػا؟!.. ، ا اجتيػادا وا تقليػداالوليػم، فريؼ ببعض النااوم الػذيف ا يتقنػوف مسػاوليـ الاػرعيم المروا حتى بتوىـ ىذا ؤ لـ يتجر 
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بانحرافػات  بػدأتلػد  إذىنػاؾ جيػات ماػبوىم وراء الفػرؽ المنحرفػم،  أف بػت التػاريف أوراء ىػذه الػدواعي، فقػد  أخػرل أمػورانحتمؿ 
 مذاىب ىدامم رالبابيم والبياويم.  إلىمحدودة، لتنتيي 

 
 تفسير حالة البكاء الشديد * 

ولكنػي  ،اآلخػريف أزعػهضػه بصػوت عػاؿ، وربمػا أالمناجاة، أبكػي و الحسينية أو  ةستما لمقراءأعندما  أننيلدي مشكمة وىي 
ظيػر بيػا خجمػي مػف رب المػالميف، بيػر الصػراخ والبكػاء بصػوت عػاؿ.. أنفسػي، إذ ليسػت لػي وسػيمة  أتمالػؾف أستطيا أ ال

 .  .!؟أرجو التمميؽ عمى ىذه الحالة
 ،صػور العبوديػم  تعػالى أرلػىمػف  ؛البيػت )ع( أىػؿصػاوب بم والتػأ ر ،ف البرػاء مػف خاػيم ا تعػالىإف؛ ىنيوا لرـ بيذه الحالم

 .والتعلؽ العاطفي بيـ أولياووومقتضى حب ا تعالى، ىو حب  ؛أولياوووالتأ ر بما جرل على 
 أفف البعض ممف لد يسيء الظف يحمؿ ىذه الحاات على الرياء، وعلػى المػؤمف إ، فاإلمرافولرف رؿ ذلؾ بارط الرتماف لدر 

حالػػػم  أنيػػػاىػػػؿ ل علػػػى مسػػػالم مالحظػػػم النيػػػم، والبحػػػث عػػػف جػػػذور ىػػػذه الحالػػػم التأريػػػد أودرد التيمػػػم وسػػػوء الظػػػف. و يجتنػػػب مػػػوا
 النفسي؟..  الذل أوناتجم مف حاات الربت  ؟.. أوإلييم

 .  اإلجابمساعات  أفضؿمف  فإنيا ؛التعرؼ عليو أبوابيفتب لرـ  أف -في حاات اانقطاع والبراء-توسلوا با تعالى وأخيرال
 
 
 فاهدة المقاء؟ * 

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

مػف يػدعي  إلػىمػا ورد مػف ترػذيب المػدعي فإنػو نػاظر  وأمػا، ممرف، ولد ول  خارجا طواؿ زماف الليبم أمر)ع(  اإلماـرؤيم  إف
اللقػاء رعلػي بػف ميزيػار، أو لمػف ولػ  فػي ورطػم اػديدة راػيعم البحػريف  إلػىفال مان  مف رؤيتو، وذلؾ لمف ااتد اولو ، السفارة

 ومسألم الرمانم.
ا فمػا ؛ )ع( يرعانػا برعايتػول تسػديدا وتوفيقػا اإلمػاـعلػى مسػتول مػف التقػول، يجعػؿ  نروف أف لعليو ىنا، ىو أؤرد أف أريدوما  وا 

)ص( طالما التقػى بمػف لػـ تنفعػو صػحبتو اػيوا!.. ومػا ضػرر ااحتجػاب لمػف ىػو  وىا ىو النبي !..فاودة اللقاء لمف ا تقول لو؟
يارـ رؤيتو !للبو الاريؼ؟ إلىلريب   .  !الليبمفي زماف  وألطافو.. رزلنا ا وا 

 
 آداب زيارة الممصـو )ع( * 

، واإل امػػةالزيػػارة  أثنػػاء ييكػػوف سػػموكينبغػػي أف وكيػػؼ ، مػػف اآلداب المرفانيػػة خػػبلؿ زيػػارة الممصػػوميف )ع( يبمػػاذا تنصػػحن
   ..ألرجا مف الزيارة بتحوؿ روحي يمينني عمى عقبات الحياة؟

عنػػد ربيػـ يرزلػػوف، يػػروف المقػاـ ويسػػمعوف السػػالـ.. ومػػف  حيػػاءأفيػػـ  ؛استحضػار المػػزور خػػالؿ الزيػارة لىػػو ا داب أىػػـإف مػف 
 مف باب عنايم رؿ مزور بزاوره.  ،العنايم بمف يزورىـ )ع( لليـ ىي اإللييمصاديؽ ذلؾ الرزؽ 

، يػرل نفسػو ورأنػو فػي حػؿ مػف رػؿ إ، فاإللاممومف الالـز مراعاة حرمم المراف حتى في منزؿ  ف البعض عندما يخرج مف الحػـر
 لبؿ الزيارة وبعدىا فضال عف حينيا.  بالباطيؿفال بد مف مرالبم القوؿ والفعؿ، وعدـ اانالاؿ  ليد!..

يحػـر الزاوػر  ،بػاطني أدبػيف است قاؿ الزيارة يعتبر سػوء إف.. بتررار الزيارة القصيرة في اليـو الواحد، لوال تصاب بالملؿ وأنصحرـ
 ني الذي يجعؿ العبد ا يرل ما وراء حجب عالـ المادة!.. ر يرا مف البررات، وىو عالمم لعدـ النضج الباط
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 أدنػىالولػىل فلاػوؽ اللقػاء ولػو فػي  فػيوالخيرة للمعصـو )ع(، فإف فييمػا توجػو مضػاعؼ.. أمػا  الولىتلتنـ الزيارة  أفحاوؿ 
الػذي رفػ  عػف نفسػو موانػ  ذلػؾ الزاوػر  إلػىالخاصػم  اللطػاؼمػف  اػيءال انيمل فلحرلم الفػراؽ وخاصػم مػ  توجػو  .. وأمادرجاتو

   .اللطؼ، سواء لبؿ الزيارة أو حينيا!
 
 )ع(  األنبياءعصمة * 

   ..الدالة عمى خبلؼ ذلؾ؟ اآلياتوكيؼ نتمامؿ ما ، ما  ولكـ في المصمة
تفصػيؿ فػي  مراجعم المول  )السلسػلم العقاوديػم المحاضػرة الرابعػم( ففييػا بإمرانرـالعقليم للعصمم،  الدلملقينا محاضرة حوؿ ألد 

لػـ يرػف معصػوما، فػال يػؤمف منػو الخطيوػم، ومػف الخطايػا الرػذب فػي التبليػ  واليػره،  إذاالنبػي  إفوملخص الفررةل .. ىذا المجاؿ
النبػػي الػػذي يػػذنب، يرػػوف اػػأنو اػػأف  أف إلػػى أضػػؼيؤخػػذ بألوالػػو وأفعالػػو، وىػػو نقػػض لللػػرض مػػف البع ػػم..  أفوحينوػػذ ا يمرػػف 

 لو لدسيم توجب االتداء.  بالي البار، فال تبقى ىناؾ
ـُ َربَُّو َفَلَول﴿ما ورد في القرآف مما ظاىره خالؼ العصمم، م ؿل  وأما ومػا  ﴾َوَذا النُّػوِف ِإذ ذََّىػَب ُمَلاِضػًبا﴿رقولول و  ﴾َوَعَصى آَد

دالػم علػى تػرؾ  نيػاأ إلػى، وذىبػوا ا يػاتفينبلػي تفسػيرىا مػ  مالحظػم مػا ذرػر.. والعلمػاء لػد نالاػوا رػؿ ىػذه  ،ا يػاتاابو مػف 
 البػػرارحسػػنات  أفتعػػد درجػػم مػػف درجػػات المعصػػيم والمخالفػػم، مػػف بػػاب  أيضػػاف مخالفػػم مػػراد المػػولى ااسػػتحبابي ، لالولػػى

   .سيوات للمقربيف
مػا فبتجسػيـ، ظاىرىػا ال التػي رقولػو تعػالىل ﴿الػرَّْحَمُف َعَلػى اْلَعػْرِش اْسػَتَول﴾  ابتػا، أصػالؿ رػؿ آيػم تخػالؼ َؤوّ ُنػ أفطبيعي ومف ال

 ما يرادؼ )ااستيالء( بمعنى الحرومم.  إلى)استول( بمعناه المراني  النفقد َأوّ تعالى،  يالتجسيـ لو لواـز مستحيلم على البار  أف
 
 الرعاية الخاصة * 

يرعػػى الػػبمض برعايػػة خاصػػة  بػػؿ  أفوىػػؿ يمكػػف  عصػػر الغيػػب؟.. فػػيزمانػػو  إمػػاـيحػػوز عمػػى رضػػا  أفكيػػؼ يمكػػف لممحػػب 
   ..الشريؼ؟ظيوره 

)ع( مػنيج اليػر منيػاج رب العػالميف، فيػـ )ع(  لإلمػاـنػو لػيس إف؛ مف خالؿ العمؿ بحذافير الاػريعم ،بو بالتأسي إاا يتـ ذلؾ 
يتولػؼ  أف ينبلػيوا .. )ع( اإلمػاـعنػو  يعنػو ا تعػالى رضػ يفمػف رضػ؛ تحقيؽ العبوديم بالورع والتقػول فيالخلؽ  أرلىرانوا 
 لاوؽ للقاء، واستعجاؿ الدولم الرريمم، وطلب الافاعم مف دوف عمؿ!.. ا إبداءعلى  المر

ىػػػو رالاػػػمس وراء  إذاللاوػػػب عػػػف عيالػػػو،  البعنايػػػم خاصػػػم بػػػبعض المػػػواليف، يرعػػػاىـ رمػػػا يرعػػػى  لإلمػػػاـ أفومػػػف المعلػػػـو 
مػف  ؛لػى محبيػو مػف الػبالءـ اليبتػو ومػا يجػرل عآاتذرره بالدعاء، واختػزاف  أفرما عبر )ع( عف نفسو. ومف الواضب  ،السحاب

ينػدب جػده  الػذيىػو  ألػيسمصاوب جده الاييد )ع( مف روافػد القػرب منػو..  فيمااررتو  أفوا اؾ  ..و الرريممتموجبات التفات
 موع دما؟!. دعليو بدؿ ال ياللريب صباحا ومساء، ويبر

 
 !  األهمة إلىالصور المنسوبة * 
   ..فييا ما ينسب لمممصوميف؟ والتي، األياـبالصور المنتشرة ىذه  رأيؾما 

صػػورة رمزيػػم يػػراد منيػػا  أنيػػاعلػػى  االتناويػػ فػػي المػػرورػػذا  ،جػػاوز اػػرعا أمػػر ،)ع( بمػػا ا يسػػتلـز ىترػػا الومػػمإف رسػػـ صػػور 
مػا وجػو الرجحػػاف فػي الترريػػز لػػذا مػػف الوالػ ، و  مػػف دوف دعػول المطابقػم.. ولرػػف لػيعلـ أف ىػػذا ا يعرػس اػيوا ،المجػردة اإلاػارة
لػد  ،مف رلماتيـ القيمم وحرميـ الباللم، فإف رتابم حديث بلي  عنيـ، ادعى لرضاىـ مف رسػـ صػورة ليػـ ذه الصور، بداعلى ى
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نػؤطر  أفالتجريد، ومػف ىنػا نحػاوؿ  إلىمما نميؿ  أر رالحس  إلىنميؿ  أنناف ا يعتقد بيـ!.. المارلم مرسمت على يد متروف 
   .عالـ سفلى ا يليؽ بو! إلى يننزؿ الليب مف عالمو العلو ، فالمادةطر مف عالـ أما الاب عف حواسنا داوما ب

 
 عدـ البكاء في المصيبة * 

فيػػؿ يكفػػي التبػػاكي؟.. وىػػؿ يمػػد عػػدـ ة.. بالمصػػيب أتػػ ثرلػػى الحسػػينيات السػػتماع عػػزاء سػػيد الشػػيداء )ع( ال إذىػػب أحينمػػا 
 حدىـ لي؟.. أالبكاء مف عبلمات البمد عنيـ )ع( كما ذكر 

ا أ ولرػػف مػػف دوف جريػػاف الػػدم .. ،ف الػػذي ا يبرػػي لػػيس مؤمنػػا بػػيؿ البيػػت )ع(؟!.. فػػإف بعػػض النػػاس يتػػأ روفألػػؾ بػػمػػف لػػاؿ 
رػػذلؾ، فيرفيػػؾ ىػػذا  المػػرالػػذيف أولعػػوا الظلػػـ علػػييـ؟.. فػػإذا رػػاف  أفعػػاؿيحتػػرؽ للبػػؾ لػػذرر مصػػاوبيـ )ع(؟.. أا تنزجػػر مػػف 

ما دمت لػد لطعػت المسػافات  ،نؾ بعيد عنيـأإف عليو بالتباري.. وا تلقف نفسؾ ف ،إذ مف ا يمرنو البراء.. المقدار مف التفاعؿ
رادةلحضور مجالسيـ عف طوع   .  وا 

ومػػا لسػػت القلػػوب إا لر ػػرة  ،لقسػػوة القلػػوب إا)مػػا جفػػت الػػدموع  لنػػوأولرػػف رػػؿ ذلػػؾ باػػرط عػػدـ ارترػػاب المعصػػيم، فقػػد ورد 
؛ مػف خطيػب أر ػرمػف مجلػس، ومػ   أر ػرالحالم مترررة في  أفرأيت  إذاصم ا ترونوا مف ىذه الطاوفم، وخا أف أرجو الذنوب(.

 وجودؾ!.  أعماؽفإف ىذا لد ينذر بايء الير مطلوب في 
 
 ىؿ ىذا مف النفاؽ؟ * 

ولكػف تنتػابني حػاالت .. لػو بتقريػب الفػرج وظيػوره وأدعػو ،أحس أحيانا ب ف ارتباطي بصػاحب المصػر والزمػاف )ع( فػي  متػو
لسػػت مسػػتمدة ألف أكػػوف مػػف أنصػػاره  وأنػػي ،بػػ ني ال أريػػد أف يظيػػر اإلمػػاـ )ع( :زاحـ فػػي داخمػػي أفكػػارمػػف التراجػػا، وتتػػ

   ..والمواليف لو.. فيؿ يمتبر دعاهي بتمجيؿ ظيوره نوع مف النفاؽ؟
الػذي  ، حتى لو راف على حساب الفػرد.. ومػ  ذلػؾ، فػإفالمملتفريج الرروب عف  الساسإف الدعاء لتعجيؿ الفرج إنما ىو في 

 ، فػإف الػذارريف فػي زمػاف الليبػم ىػـ المقػدموف فػي زمػاف الظيػور..وأعوانػو أنصػارهنفسو ليرػوف مػف  يييئيدعو بالفرج، عليو أف 
 أننػاراف المنتظر لد أعد عدتو استقباؿ مف ينتظره باوؽ وليفػم.. وخاصػم  إذاومف المعلـو أنو ا معنى لالنتظار الصادؽ، إا 

 النبيػػػاءفلػػػـ يبػػػؽ الحػػػؿ إا عنػػػد المػػػرتبط بالسػػػماء، وىػػػو الػػػذي باػػػر بػػػو ، أرضػػػيمبرػػػؿ ليػػػادة  المػػػؿفػػػي زمػػػاف لطعنػػػا  أصػػػبحنا
مزيػػد مػػف القػػدرة  إلػػىاليػػيف، فيػػو يحتػػاج  بػػالمرعلػػى مبػػدأ التوحيػػد لػػيس  الرضػػيمجميعػػا.. إذ أف توحيػػد سػػراف الرػػرة  والوصػػياء

وبػػارؾ ا فػػيرـ ليػػذا  بأنػػو ىػػو المنقػػذ، والمخلػػص. المػػمفقػػت عليػػو وىمػػا ا يجتمعػػاف إا فػػي مػػف ات، الباػريم والتسػػديدات الربانيػػم
 .  !، وجعلرـ مف ال ابتيف عليواإلحساس

 
 البيت )ع(  أىؿمجالس باسـ * 

بخصػػوص المجػػالس التػػي تقيميػػا النسػػاء المؤمنػػات باسػػـ أـ البنػػيف وأبػػو الفضػػؿ المبػػاس وزيػػف المابػػديف عمػػييـ  استفسػػاري
   ..مجموعة كبيرة ستمتمد عمى الجواب وستكوف بانتظاره! أف إذشرعا؟.. ىؿ ىي جاهزة .. أفضؿ السبلـ

ىػػذه  إلامػػممػػان  مػػف  فػػأيذلػػؾ ترويجػػا للػػديف والتقػػول،  فػػيتلػػؾ المجػػالس لػػيس فييػػا مػػا يخػػالؼ الاػػرع، بػػؿ رػػاف  إلامػػمرانػػت  إذا
يحسػف ذلػؾ  ؟.. أفػالاء عػالـ المػادةتقيـ مػؤتمرات ومجػالس لتخليػد ذرػر عظمػ المـ أليست المجالس باسـ ىذه الذوات الطاىرة؟!.

 .عالـ المعنى؟. فيتجاه مف سجلوا الخلود بسيرتيـ 
ف علػى إرما يستفاد مف لولػو تعػالىل ﴿ِإنََّمػا َيتََقبَّػُؿ اللَّػُو ِمػَف اْلُمتَِّقػيَف﴾.. فػ اإلخالص،متولؼ على  العماؿلبوؿ  أفومف المعلـو 

فخػر والريػاء ومنافسػم الليػر، والحصػوؿ علػى الحطػاـ، فضػال عػف رػوف ذلػؾ ال بػدواعي ،ىذه المجالس عدـ القيػاـ بػذلؾ أصحاب
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 يػػأتي أفورػػـ مػػف الحسػػرة  مػػف حيػػث الليبػػم والنميمػػم واػػيوع بعػػض العػػادات الفاسػػدة.. ،ااجتمػػاع مقدمػػم ارترػػاب بعػػض المنرػػر
ذا ،ما راف بنفسو سببا للقرب مف ا تعالى أفالعبد يـو القيامم، ويرل   )إف لومػف ىنػا ليػؿ !..البعػد عنػو يبو صػار مػف دواعػ وا 

   (.مف العمؿ نفسو! أىـ ،والحرص على موجبات القبوؿ ،ظ على العمؿاالحف
 
 مواكب المزاء  فيالتوفيؽ * 

لمواكبنػػا المزاهيػػة؟.. ومػػا ىػػي الموامػػؿ التػػي ترفػػا مػػف الرصػػيد الروحػػي لمػػرادود  )عػػه( كيػػؼ نطمػػهف لمنايػػة اإلمػػاـ الحجػػة
؟أسباب  ىيوما  الحسيني؟..    ..الجفاؼ الروحي و مة البكاء لدى الممزيف اليـو

 الولػىالدرجػم  فػيوالمتم لم  ،العزاء إلامم فينالحظ القواعد العامم  أفبالضبط ما ىو نمط العزاء عندرـ.. ولرف الميـ  أدريا 
، فيعػوؿ العبػد أصػلو فػي رػاف العمػؿ عباديػا إذاىػذا الجانػب  إالفػاؿلاومػم علػى  اإلنسػافأف طبيعػم  إذالعمؿ..  في اإلخالصفي 

مػػا رػػاف خالصػػا  إا يالنالػػد بصػػير ا يرتضػػ أف إاالعمػػؿ ميمػػا بػػدا اػػريفا،  أف يلوييمػػؿ ىػػذه الحقيقػػم وىػػ ،علػػى لداسػػم العمػػؿ
، ومػ  ذلػؾ يطلػب مػف ربػو القبػوؿ لػاوالل ﴿َربََّنػا تََقبَّػْؿ الرضاػرؼ بنػاء علػى وجػو أ يالخليؿ )ع( يبن إبراىيـفيذا ؛ لوجيو الرريـ

 نَّا ِإنََّؾ َأنَت السَِّميُ  اْلَعِليـُ﴾.مِ 
 أفالمقػاييس بينيمػا.. ومػف الواضػب  فػي)ع( ىػو رضػا صػاحب الاػريعم جػؿ جاللػو، فػال ا نينيػم المػررضا صاحب  أفوا اؾ 

   ..منحم ممنوحم مف الحؽ المتعاؿ ،لسيد الايداء )ع( يرالـ الخطيب والرا  في التأ يرلوة 
حػػديث  فػػيولػػد ورد  ؛ا بررػػم مػػف دونيػػا التػػييييػػئ مقػػدمات ىػػذه النفحػػم  أفالتوفيػػؽ العظػػيـ، فعليػػو م ػػؿ ىػػذا  أرادفمػػف  ،وعليػػو
   !(.نيايم ينو ليس لبررت)إعف الحؽ المتعاؿل  لدسي

 
 جرح الحسيف )ع( * 
مسػؾ أف أسػتطيا أ، بحيػث ال )ع(مػاـ الحسػيف لمجػرد ذكػر اإل ،شػمر برببػة فػي البكػاءأداهما عند  رب حموؿ شير محـر  أنا

جػرح الحسػيف )ع( فػي  مبػػي ال  أففمػؿ، إذ أفمػػاذا .. مضػايقة زوجػي وأىمػي إلػىممػػا يػؤدي  األمػروىػذا  نفسػي عػف البكػاء..
   !..؟أبدايندمؿ 

حػػولرـ..  ا خػػريف أذل أو اإلحػػراج،لػػوال يسػػبب لرػػـ  ،بػػارؾ ا فػػيرـ، وفػػي ىػػذه الماػػاعر القدسػػيم.. ولرػػف لػػيرف ذلػػؾ فػػي السػػر
لقتػؿ الحسػيف حػرارة فػي  )إف لعياينو مف النعـ النادرة التي تمنب لػبعض العبػاد، ولػد ورد عػف النبػي )ص(ىذا الذي ت أفواعلمي 

 ،في للب صػاحب تلػؾ الحػرارة اإليمافرانت تلؾ راافم عف عمؽ درجم  ،فرلما زادت ىذه الحرارة ..أبدا(للوب المؤمنيف ا تبرد 
 بمقتضى ايادة النبي )ص(. 

ومخالفػم مػنيج الحسػيف )ع(، فػإف الحػاات الروحيػم  -ا سػمب ا -تزوؿ بالمعصػيم أفلم مما يمرف ىذه الحا أف أيضاواعلمي 
 والتقلبات. الحواؿمف المرالبم المستمرة في رؿ  لمنااويا إبقاءبالحرص على  إاا دواـ ليا 

مػػ  مراعػػاة مػػا ذررنػػاه مػػف  ،يف )ع(فػػإنرـ سػػتنالوف اػػفاعم الحسػػ ،الممػػات إلػػىحفػػظ ىػػذه الحالػػم  أمرػػنرـنػػو لػػو أوممػػا ا اػػؾ فيػػو 
 الاروط آنفا. 

 
 مميدا؟  أكوفكيؼ * 

 ػدر عمػى أال  إحسػاسلكػف ىنػاؾ  متميػؼ لنصػرتو.. أنػاوىا ، عشت مدة طويمة أتمنى فييا أف أكوف مف أنصار الميدي )ع(
   .ولتو الكريمة؟.فما ىو السبيؿ ألكوف مميدا لد!.. ال أكوف أىبل لنصرتو أفخاؼ أذ إنا داهـ القمؽ،  وصفو!.. ف



 97 

عصػر ا يفرػر  فػيوذلػؾ  ،بلػوغ نفسػي إلػىيحتػاج حقيقػم  المػرتحمػد علييػا، فيػذا  التػيىذه الحالم مػف الحػاات المقدسػم  أصؿ
وىػو  ،المػادة أجػواءمػف  أرحػبجػو  فػينػو يعػيش إيعػيش ىػذا اليػاجس ف الػذي وأمػامف ايوة بطونيـ وفروجيـ..  أر رفيو الر ير 

لػػو مػػف ا  اإلذف، نتيجػػم عػػدـ وأذل)ع( مػػف الربػػم  اإلمػػاـمػػا يعياػػو  فػػيوحاضػػرىا، ومػػف  ػػـ  المػػم حػػاؿ فػػيجعلػػو يفرػػر  الػػذي
 دولتو الرريمم. إلظيارتعالى 

ا  اإلمػػاـف إرػػؿ المجػػاات، فػػ فػػيالعمػػؿ الػػداوب بمػػا يرضػػى ا تعػػالى  فػػيللبػػو الاػػريؼ يتم ػػؿ  إلػػىالسػػبيؿ الوحيػػد للوصػػوؿ  إف
 أصػؿ فػيمػف رػاف متحػدا معػو  إا، فػال يليػؽ لنصػرتو الرضنػو يم ػؿ لمػم التقػول علػى وجػو مف راف مسػانخا معػو، ل إايقبؿ 

بوجػود عصػر  معصر نرل فيو الر ير مف التقلبات، المؤذن فييعيش رؿ مؤمف ىذا الياجس  أفىذه الصفم. ومف المناسب جدا 
   .!الرضجديد على وجو 

 
   )ع( رصيد الحب ألىؿ البيت* 

مػا ىػو حبػي تمػالى ويممػـ اهلل (.. الدواء لقسوة القمب ف حب آؿ البيت )ع( مف صور ب) :راتؾ السابقةحد محاضأ مت لنا في 
   ... وىؿ لمغربة أثر في تجسيد  ساوة القمب؟.األحيافشمر بقساوة  مبي بمض أزلت  ، لكني ما)ع( آلؿ البيت

 ..ىػذه الحالػم مػف ىػذه القسػاوة فػيلالبػا، فػال يخاػى عليػو لـ ترف اختياريم، وراف العبد مؤديػا لرػؿ مػا عليػو للبػا و  إذالسوة القلب 
يرػوف ذلػؾ  أف يمرػفخػالؼ المػزاج، ومػف ىنػا  اإلدبػارف إفػ ،لـ ترػف عػف تقصػير، فيػي امتحػاف لصػبر العبػد إذاف لسوة القلب ل

 لـ يرف ىو سببا فيو.  الذي اإلدبارمف  متألماعندما يرل عبده  ،مف موجبات رضا المولى
والعاػيرة والػوطف مػف  الىػؿاانقطػاع عػف  بػأفعاللػم بينيمػا، بػؿ اتفالػا يمرػف القػوؿ  أرلم فػي لسػاوة القلػب، فػال  ػر اللربػأ وأما

 .(اطلب العلـ في اللربم والعزوبم والفقر)ومف ىنا فقد ليؿ لديمال تعالى، ا  إلىموجبات اانقطاع 
تطوروه مف لابلياترـ في المسػتقبؿ، وخاصػم مػ  مػا تملرونػو  أفف دراسم جوىريم للقابليات الفعليم، ولما يمر إلىيحتاج  المر إف

 فػيا تعػالى، ولرػف باػرط الترجمػم العمليػم لػذلؾ  إلػىيعتبر محررػا مػف محررػات القػرب  )ع( الذيمف رصيد الحب  ؿ البيت 
 ساحم الحياة. 

 
   !الزيارة فيالشوؽ  أجدال * 

ممنػى االشػتياؽ متحقػؽ فػي  مبػي، ممػا  إف أجػد، ولكننػي ال األسػبوعىػذا  سبلـ اهلل عميػو األعظـالمسير لمرسوؿ  أىميينوي 
 أفكػر إننػيحتػى !.. ولو مستوى بسيط مف التوجو الروحي األ ؿعمى  ، أودونما اشتياؽ)ص( دخؿ عمى الرسوؿ أ أفيحزنني 

فكرت فػي لقػاهي ب ىػؿ البيػت  كمما إنني .. إذفي نفسي الشوؽ والتوجو أجدحتى  ،صمد لمبقياأ أودخؿ الحـر المبارؾ أف ال  ب
   ..شمر بالخجؿ مف مقاميـ الشريؼ!أ ،وأنا ىكذا)ع( 

ا  أفالمرالػػب لنفسػػو وىػػول  إلييػػايلتفػػت  أف ينبلػػي التػػي المػػوررجحػػاف الزيػػارة، وىػػذه مػػف  فػػيلػػيس اػػرطا  الفعلػػيوجػػود الاػػوؽ 
ا يسػػت قؿ الػػذي بػ  الباػػرل اليػر الميػػذب.. فمػف ف العبػادة بطبيعتيػػا منػافرة لمقتضػػى الطإ، فػػالفعلػييػربط عباداتػػو بتحقػؽ الاػػوؽ 

بػػو ا تعػػالى  يا تعػػالى؟!.. ومػػف ىنػػا رػػاف صػػاحبيا ممػػف يبػػاى يػػدييقػػـو متناعسػػا للصػػالة بػػيف  إذ ،بداياتػػو فػػيصػػالة الليػػؿ 
 ، لما يعانيو العبد مف مجاىدة فيما لـ يلزمو مواه. الحيافبعض  فيالمالورم 
لػوف  ىيببػأمتفقػوف علػى ترػريـ عظمػاويـ  -مػف اػذ مػنيـ إا-ف الملػؿ الباػريم رليػاإف ،الاريفم مااىدىـ إتياف في المرورذلؾ 

   .القربى يمصب مودة ذو  فيوىذه الزيارة تصب لطعا ؟!.. راف ذلؾ العظيـ سيد الباريم جمعاء إذافريؼ ؛ الترريـ ألوافمف 
 ،صػمموا علػى الزيػارة ا فاف ليصػدرـ عػف السػبيؿ؟!.. مف م بطات الاػيط -الوطف فينتـ أو -يروف عدـ الاوؽ أفتحتملوف  أا

   .للب زاوره! إحياء فيالطلب مف ا تعالى  اإلرراـلالرسوؿ )ص( يرـر زاوره، ومف  أفوستجدوف ريؼ 
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 عبادة )ع( عمي  إلىالنظر * 

د اهلل الصػػالحيف النظػػر إلػػى وجػػوه عبػػاكيػػؼ يكػػوف كػػذلؾ .. و عبػػادة؟)ع( مػػا الوجػػو فػػي كػػوف النظػػر إلػػى وجػػو اإلمػػاـ عمػػي 
   ..والوالديف عبادة؟

ومػػف ىنػػا رػػاف التػػابوت فيػػو ، مػػف راػػحات عػػالـ الليػػب منػػو يرتسػػب راػػحإف ى؛ا تعػػال إلػػىانتسػػب  اػػيءرػػؿ  أفمػػف الواضػػب 
اللريػب.. وىػذا  ال ػرلدابتػو ذلػؾ  أوحػافر جبرويػؿ  ل ػرالسرينم مف الرب، وراف لميص يوسؼ )ع( فيو خاصػيم الاػفاء، ورػاف 

ف وجػود المعصػـو )ع( منػدؾ إ.. الرػرالمػاء اتصػؿ ب إذام القليػؿ يرتسػب الررّيػالمػاء ف إفػ، فػي عػالـ الطبيعػم ىبيعػي حتػط المر
 .اإللييمبالبررم  مرتبطمفي عوالـ القرب مف ا تعالى، ومف ىنا رانت اؤونو 

دخػػؿ فػػي حيػػز التػػودد مػػف فقػػد  ،ررامػػذ المػػرعلػػي )ع( مػػذرر بػػا تعػػالى، ومػػا داـ  إلػػىالنظػػر  أف لفتبػػيف مػػف مجمػػوع مػػا ذرػػر
الوالػديف اػفقم وحبػا  إلػىلدسػو.. ومػف ىػذا المنطلػؽ رػاف النظػر  سػاحمتعظػيـ  إلىرؿ ما يؤوؿ  ىعل الجرالذي يعطي  ،المولى

 .  أيضا العبادةليما مف 
 
 تقييـ ىذا الشريط * 

خيػرا، و مػتـ تمػالى جػزاكـ اهلل  يلرد عمػلقد  مت بمراسمتكـ مف  بؿ، وطمبت مػنكـ التوضػيح فػي بمػض المسػاهؿ، و ػد  مػتـ بػا
 إلػيكـسػتما أمػف عػاطفتي، و  أتخمػص أف سػ حاوؿشػاء اهلل إف  اآلف (.. وأناتؤخذ بالماطفة أفىذه المساهؿ ال يجب  )إف :لي

مػنكـ الػرد عمػى ىػذا  أريػدشػيء سػوى الحػؽ.. ومػف ىػذا المنطمػؽ  وال ،لممرفػة الحػؽ إالليس لشػيء  ،بكؿ عقؿ واع ومتفتح
 ..  ؟وتوضيح ما فيو الشريط

 في لبره لبؿ رؿ ايء.. اإلنسافالعقيدة التي ىي فوؽ الفقو واليره، والذي يسأؿ عنو  بأمرنارررـ على متابعترـ لما يرتبط 
 اراليم في ذلؾلاستمعت مقدارا مف ىذا الاريط الذي لـ يرف الريبا علي، ولد رأيتو سابقا، واإل

المعػروفيف بالتخصػص والتحقيػؽ، فػإف ىػؤاء ر يػروف فػي رػؿ اتجػاه فرػري ومػذىبي، نو يأخذ مقاط  مف ألواؿ بعض اليػر إل أوا
الاػييد الصػدر والمطيػري واػرؼ  أم ػاؿ، فػإف نمػط اإلماميػمما ينقلونو ا يعبر عف رأي المرجعيم الفرريم لدل  أفومف الواضب 

 ودي في مرتبم المول .ومف الممرف معرفم ذلؾ مف خالؿ التراث العقا، الديف، واليره يختلؼ عف ىذا النمط
، وبػػيف القػػوؿ بػػبعض المناصػػب والتػػي لػػد ترػػوف الريبػػم لػػدل العقػػوؿ اإلمامػػممسػػألم  أصػػؿو ا بػػد مػػف عػػدـ الخلػػط بػػيف إنػػ انيػػال 
وجػػود  بأصػػؿذلػػؾ المنصػػب اػػيء آخػػر.. والػػالـز ىػػو البحػػث وااعتقػػاد  إلػػى، فػػإف المنصػػب اػػيء، وفضػػاوؿ المنتسػػب لإلمػػاـ

ف رػاف لنػا  أصػؿ إلػىالررامػات واليػر ذلػؾ بالنسػبم  أمػور، وا ييـ بعد ذلؾ الممفعال في ضرورة مف يم ؿ النبي لوا و  الفرػرة، وا 
 فضؿ مف جرت على يده الررامم. وإلظيارليي محض يجريو على يد مف يحب لحرمم يراىا، إالررامم تفضؿ  أفحديث حوؿ 

فػػإف اإلمامػم؟!.. دعػاوـ فرػرة ميمػػم، رفرػرة  إرسػػاء ممػا يعػػوؿ عليػو فػي ،القصػاود أصػػحاب ال ػال متػى رػاف منطػػؽ الاػعر ومػديب 
 متعارؼ في  قافات رؿ الاعوب. أمرعالـ الاعر يحـو حوؿ الخياؿ والتصوير الفني، وىذا 

البرىػػاف.  إلامػػمطبيعيػػم لػػدل  أمػػور إلػػىا يسػػتنرر الفرػػرة لمجػػرد ااسػػتلراب، فػػإف اللراوػػب تتحػػوؿ  أفطبيعػػم العالػػؿ  إفرابعػػال 
لما صدؽ عالػؿ م ػؿ تلػؾ  ،ف الرريـ لبعض اللراوبآعواطؼ العواـ. ولوا ذرر القر  وا  ارةلاومم على التيويؿ، وطبيعم المجادليف 

ماتػمالريؼ،  أىؿ، وذلؾ مف لبيؿل حمؿ مريـ العذراء )ع(، ونـو المور حضػارم عػاـ، وػعزيػر م وا  لػؿ مػف أعػرش بلقػيس فػي  وا 
يػد ا  أفواليػر ذلػؾ ممػا يػدؿ علػى  ،الرسوؿ وىو جبراويؿ ل رعجازيم برد وسالـ، والخاصيم اإل إلىطرفم عيف، وتحويؿ النار 
 حيث يتصرؼ ريفما ااء وحي ما ااء. ،مبسوطم في عالـ الترويف
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فػي حػب علػي  أفرطػواالػذيف  .. أي، وىمال خط اللالة، والقالةالممعريقيف في حياة  فانحرافتيا ننرر وجود خطيف  إنناخامسال 
الطػػاوفتيف  أفحػػد ااالتيػػاؿ رػػالخوارج.. ومػػف المعلػػـو  إلػػىصػػفات الربوبيػػم، والػػذيف ولفػػوا مولػػؼ العػػداء  بعػػض إليػػو)ع(، ونسػػبوا 

علػى خػط اللػالة الػذيف ، ال ينبلػي ليػاس خػط النمرلػم الوسػطىولػد تبػرأ علػي )ع( مػف الطػاوفتيف فػي حياتػو.. فػ، رلييما في النار
 بعضيا ببعض.  الوراؽوخلطوا مف بعض المور ة ااستفاد العداءعندما استلؿ  اإلمامم،خط  إلىا و ساؤ أ
 
 بير و تو!  فياالستماع لممقتؿ * 
عممػا ب نػو فػي  فػي بيػر يػـو الماشػر مػف المحػـر  -صموات اهلل عميػو-ءة مقتؿ سيد الشيداءاما ىو رأيكـ في االستماع و ر  

 .  .؟اإلخوةلبمض  اإلحراجحاؿ االستماع  د يسبب بمض 
، لوضوح  إلىبعدـ لصد النسبم  ،لدعاءفي ا مف التررارضير ا  ف يرػوف متناسػبا مػ  مػا ورد أالعدد المرػرر ا بػد و  أفالمعصـو
 أيضػانػو إ، فالربعػاءدعاء التوسػؿ ليلػم الػدعاء بػعػالـ  فػيورذلؾ مػا تعػارؼ  النص، فال يجوز نسبم التررار م  عدـ الورود. في

ال فػمػف دوف لصػد التاػري   العملػيمجػرد االتػزاـ أمػا تلػؾ الليلػم،  فػيفال بد مف عدـ لصد الورود ؛ لـ يرد نص بيذا الخصوص
 فيو. باإلاراؿيمرف الجـز 

ترػػػرار  إفىػػػذه المناسػػػبمل  فػػػي التأريػػػد أحػػػب فػػػإنني، مػػػف دوف أف يرػػػوف اإلنسػػػاف متييوػػػا لػػػذلؾاسػػػتماع العػػػزاء  إلػػػىبالنسػػػبم  وأمػػػا
 أفممػا يمرػف  -يػـو الوالعػم فػيتتنػاوؿ جزويػات المقتػؿ وخاصػم  التػيرالرلمات  -عاطفيم لويم إ ارةفييا  التيااستماع للرلمات 

علػػى  تػػأ يرهيفقػػد  أفنػػو مػػف الممرػػف إباػػرؿ رتيػػب، ف المعػػانيمعنػػى مػػف  يػػألؼف السػػم  عنػػدما يسػػبب اػػيوا مػػف لسػػوة القلػػب، ل
مػػا  إلػػى يد يصػػلنػػو ا يرػػاأالسػػيارة واليػػر ذلػػؾ، والحػػاؿ  فػػيالػػبعض يفػػتب اػػريطا عزاويػػا  أف -مػػ  ااسػػؼ-السػػام .. والمالحػػظ 

 ألفاظػػابعػػض الرواديػػد يسػػتعمؿ  إف-ىػػذا السػػياؽ فػػيمػػا دمنػػا -أيضػػانؤرػػد عليػػو  أفبػػذلؾ!.. وممػػا نحػػب  التػػأ ريقػػاؿ فضػػال عػػف 
، وىػذا ممػا المأسػاويذلؾ تفري  للعػزاء مػف طابعػو  يوف ؛ماجيم متناسبم م  المقتؿ المفج ، ولرف بلحف ا يليؽ بذلؾ المضموف

 لطعا. الحؽ أولياءا يرضى بو 
مػػف تػػولير  أدنػػى، رحػػد لآليػػات واإلنصػػاتبااسػػتماع  مػػأموروف فإننػػاالػػتالوة الرريمػػم  يػػات ا تعػػالى،  فػػيبعينػػو يقػػاؿ  والمػػر
ـْ ُتْرَحُمػػوفَ  ﴿المعنػػى المقابػػؿ لػػػ  أفالرريمػػم.. ومػػف الواضػػب  ا يػػات نػػزوؿ السػػخط  إمرانيػػمىػػو  ،ا يػػم الرريمػػم فػػيالػػواردة  ﴾َلَعلَُّرػػ
حتػػػى عنػػد الخػػواص مػػػف  -السػػؼمػػ  -ضػػا عػػف تػػػولير الػػتالوة  يػػات ا تعػػػالى، وىػػو مػػا ناػػػاىدهرػػاف العبػػػد معرِ  إذا اإلليػػي،

   .المؤمنيف!
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   الوسط المشبوه* 

عمػؿ فػي المستشػفى بمػا يجممنػي أ، كمػا لػو كنػت ابتبلءإذا كنت في موضا  ةكيؼ تتـ السيطرة عمى خطرات النفس الشيطاني
   .ما الممرضات؟!. في احتكاؾ داهـ

 الولػى، فػالخطوة والحػواؿيرػوف مرالبػا فػي رػؿ الظػروؼ  أف، وا تعػالى يريػد للمػؤمف ميروف لرؿ عمػؿ ضػريب أف الطبيعيمف 
ل المػزاح، وا ينبلػييريػدىا الاػارع.. فػال  التػي موبالطريقػ ،الضػرورة ىػو ااتصػاؿ بػالجنس المخػالؼ بمقػدار للمف في م ؿ عملػؾ

نػػؾ أالعزيػػز  أخػػيالميػػـ تصػػور   ار بعػػدىا الاػػيوة.حتػػى ا تسػػت ؛سترسػػاؿ بػػالرالـ، وا النظػػر مػػ  متابعػػم وحػػرصالخلػػوة، وا اا
ػػْيَطاِف﴾ لف الرػػريـآرمػػا ذرػػر القػػر  المػػر أفواعلػػـ  .!.فمػػاذا رنػػت تعمػػؿ؟ ،تعػػيش فػػي وسػػط موبػػوء ف إفػػ ﴿َا تَتَِّبُعػػوْا ُخُطػػَواِت الاَّ

   .فموعد، فلقاء! ولديما لالوال نظرة، فابتسامو، فسالـ، فرالـ، ،ست مرىا الايطافمر بسيط،  ـ يأب أتبد مالنيايات القاتل
 
 الفشؿ في الحب * 

أريػد أف أ ػوؿ:  يمػيش حالػة التػردد والتذبػذب( اإلنسػافف التمرؼ عمى المػوارد المتمػددة مػف الجػنس المخػالؼ، يجمػؿ إ متـ: )
زواج.. لكػف لمػؿ جوابػا مثػؿ ىػذا الجػواب، جمػؿ عاهمتيػا تػرفض وكنت في طريػؽ الػ، أحببت بصدؽ، أني أحببت عبر اإلنترنت

 ..  !ىذا الزواج
مػا ترلمػت عنػو  إف فقده ار لػو. أف اإلنسافيحزف القلب، بفقد ما ا يعلـ  أف ينبلينو ا أ.. واعلـ !ا تعالى حزنؾ سرورا أبدؿ
وما ذررنػاه مػف المفاسػد ىػو مػا ، الزواج والطالؽ ارتسبناىا مف عارات موارد التيعامم استفدناىا مف خالؿ التجارب  أمور ىي

 اإلنسػػاف، يعػػرض يمػػاس مػ  العنصػػر النسػػاوالتّ  أفف علمػػاء الاػرع والػػنفس يؤرػػدوف إنػراه حقػػا مػػف خػػالؿ المحاد ػم مػػ  النسػػاء، فػػ
اسػات النفسػيم مػف اانتر إليػوالصدمم النفسيم للطرفيف، ومػا سػيؤوؿ فتروف المر، م  عدـ وجود ضمانات لتحقؽ  ،للتعلؽ القلبي

 المؤلمم. 
للقلػؽ بػؿ ابحػث فػي اتجػاه جديػد  يتجاه، فال داعػأي اف المصلحم القطعيم في أا تعلموف ما وراء الليب و  أنرـوألوؿ أخيرال بما 

التفريػر فيمػا لػـ يقػدر ا تعػالى  أفيم بيف الزوجيف.. ومف المعلػـو ؤ وفؽ الضوابط الارعيم التي تحقؽ الرف ،نصؼ دينؾ إلرماؿ
   .عناء وضيقا! إايو رزلا، لد ا يزيد العبد ف
 
 ىذه المسكينة؟  أنقذكيؼ * 

 سػف الشػبابأمػا اآلف فػي بريهػة، و  متدينػةكانػت فػي مرحمػة الطفولػة  : أعرؼ بنتاالمؤلمة المسالةأريد ممرفة الحكـ في ىذه 
 أعماليػايػديف و.... فمػا حكػـ لمب شيطاف في عقميا، فظيرت ما شاب أجنبػي، وصػار بيػنيـ تبػادؿ عػاطفي مػف مسػؾ ال  د

 .  !.الصالحة السابقة؟.. وماذا عمييا اآلف؟
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ىػذه  إلػىتنتيػي ىػذه البنػت  أفملفو الخاص.. ولرف مف المؤسػؼ  الفعليم، فلرؿٍ  بأخطاوياالصالحم السابقم ا تبطؿ  العماؿ إف
بعػد  لنيػامػا ىػو أسػوأ مػف ىػذه المرحلػم،  إلػى يزجيػا أفالايطاف ا يرتفي بيػذه المرحلػم، بػؿ يحػاوؿ  أفومف المعلـو  !..النيايم

 ..  !وراف الايطاف  ال يما إا أجنبيافأولـ تسمعي بأنو ما خلي  ،فترة مف المحرمات الصليرة، تفقد سيطرتيا على نفسيا
 التػيف يفقػدف فػرص الػزواج السػعيد، فػي ضػمف عػش زوجػي دافػئ، ل -لاػيوة عارضػم-بعػض الفتيػات أف إلػىوينبلي االتفػات 

الحػراـ السػابؽ، وخاصػم  إلػى ارتبطت نفسيا بمف لػـ يتحقػؽ معػو الػزواج الاػرعي، لػد ا تنسػجـ مػ  الػزوج الاػرعي، لبقػاء حنينيػا
 حسرة وندامم لفوت ما ا يدرؾ.  إا اإلنسافنار ىذا الحنيف، الذي ا يزيد  تأجيجللايطاف رالبم في  أف

.. وأمػا !مػف داوػرة عنايتػو الخاصػم؟ وأخرجو ،نفسو إلىالمولى  أورلوعبد ا تعالى ىو الموفؽ والمعيف، فما حاؿ  أف إلى أضؼ
فػػإف ا تعػػالى الفػػار لمػػا مضػػى، وا ينبلػػي التفريػػر فػػي الماضػػي  -بمعنػػى الندامػػم، والعػػـز علػػى عػػدـ العػػود-مػػ  توبتيػػا الفعليػػم

 مف باب اليأس مف رحمم ا تعالى.  أخرلف الايطاف لد يدخؿ علييا مرة ، لالسود
 

 لكبلـ ما الخطيبة * ا
 ،مميػا فػي اليػاتؼ أتحػدث أف وأود.. أكيػدةموافقػة بيػر  وأعطػونيالبنت،  أىؿو د تحدثت ما  ،شاب عمى وشؾ الخطوبة أنا
   ..الزواج وكيفية التحضير لو، فيؿ يجوز لي التحدث مميا؟ أمورسنتحدث في و 

الحػػديث  إلػػىخػػاؼ علػػيرـ مػػف اانجػػرار مػػان  منػػو.. ولرػػف يُ  الحػػراـ، فػػال إلػػىانجػػرار اوخػػوؼ  إ ػػارةالحػػديث العػػاـ مػػف دوف  أمػػا
للػػب الفتػػاة فػػي ىػػذه المرحلػػم، ليضػػمف اللقػػاء والوصػػؿ..  إلػػىيػػدخؿ  أفالرجػػؿ يحػػب  أفمػػف المعلػػـو  إذالم يػػر للاػػيوة،  العػػاطفي

 بو ذلؾ!.. وما اا ،اللراميم والوعود المستقبليم الحاديثومف ىنا يجد نفسو مضطرا لربطيا عاطفيا بو، مف خالؿ 
فما داـ لـ يتـ العقد الاػرعي، فػال بػد مػف المرالبػم التامػم لطبيعػم الحػديث الػذي يػدور بينرمػا، وخاصػم مػ  مػا ذرػرتـ مػف الموافقػم 

 مف جدول االتراف بيا.  التأرداختصار ىذه المرحلم بعد  أفضؿ، وليذا الريدةالير 
وت علػيرـ الحػالؿ الػذي لػدر ا تعػالى لرػـ، عقوبػم علػى تعػدي حػدوده، ارترػاب الحػراـ فػي ىػذه المرحلػم، لػد يفػ إف أخيرالواعلـ 

   .بيف عايم أوضحاىا! المورولطالما رأينا انتراس م ؿ ىذه 
 
   يالحديث الشيو * 
ال  أننػيمػف حػديث مثيػر لمشػيوة.. مػا الممػـ  األمػرولكػف ال يخمػو  ،الفتاة لمحديث مميػا أـخاطب مف دوف عقد، ووافقت  أنا
 .  ؟.ودعاؤكـ لي بالصبلح والتوفيؽ إفادتيبالراحة مميا.. ف رجو منكـ  أحسالتحدث مميا، ألني  أفارؽ أفستطيا أ

المعصػيم لػد تسػلبؾ ىػذه  أفواعلػـ ، ا م  الصػابريف إف، فاصبر أجنبيم امرأة أيمحرـ  في لنياا يجوز الحديث الم ير معيا، 
والػدييا بتعجيػؿ العقػد ولػو  إلنػاعبدايػم اليػر مباررػم.. حػاوؿ  فإنيػا ،تػؾ بالمعصػيمحيا تبػدأوا ، ف القلوب بيػد ا تعػالىإف ،النعمم
لػػى أف يػػتـ الحػػديث معيػػا لجػػؿ  فػػيواتػػؽ ا تعػػالى ، المػػورللجمػػ  بػػيف  يحػػاوؿ االتصػػار علػػى الحػػديث اليػػر الاػػيو  المػػر، وا 

   .الصدور يوما تخف العيفنو ا تخفى عليو خاونم إالخلوة والجلوة، ف
 

 مف الوحدة!  * أشكو
أو حػػد، سػػواء كػػاف فػػي البيػػت أ أيسػػتطيا الكػػبلـ مػػا أ واآلف ال، مػػف الوحػػدة بمػػدما مػػررت بتجربػػة صػػدا ة فاشػػمة أشػػكو أنػػا

بمػد ارتكػاب المماصػي، وأخشػى  أعانييػامػف وحػدتي التػي   خػاؼفداهمة الخوؼ، و كؿ، ستطيا األ أ داهمة البكاء، وال، و خارجو
 !..  أخيراأف يقتمني الندـ 
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الرجػؿ الػذي  أفولػت، وخاصػم  أيمنػو داومػا، وىػو منػ  الصػدالات بػيف الجنسػيف، فإنيػا عرضػم لالنفصػاؿ فػي  لػذي نحػذرىذا ا
.. !وفػاء فػي ىػذا المجػاؿ اليػاـيبحث عف صدالات رخيصم، سرعاف ما يستبدؿ واحدة بأخرل، حسب مزاجو، فال نراد نجد ىػذه 

ولطالمػػا يػػتـ الرػػذب ، أخػػرلفتػػرة معينػػم،  ػػـ يمػػؿ ليعيػػد الرػػرة مػػ   إلػػىلػػو الػػبعض يرتفػػي بااسػػتمتاع الحػػدي ي، و  أفولػػد احظنػػا 
 .!.، حيث ا تو يؽ وا دليؿال يرذلؾ عبر  أيسروالمباللم في ىذا المجاؿ، وما 

، ا مػف خػالؿ اإللػداـبعػد ااطمونػاف بجػدول  ،الصادؽ في طلب الفتاة ىو الذي يتقدـ ليا ضػمف القنػوات الماػروعم والعرفيػم إف
 لمات المعسولم المؤلتم بيف الطرفيف.الر

، لتفتحػي صػفحم السػودحػاولي التمػرد علػى ىػذا الماضػي  عف الطعاـ والاراب؟!.. اإلضرابىؿ تنفعرـ ىذه الريبم، وىذا  وا ف
 ف..للمتقيف مف حيث ا يتحسبو  البواببيضاء بعوف ا تعالى ومدده، فإنو يحب التوابيف، ويحب المتطيريف، وىو الذي يفتب 

.. أو ىػػؿ نسػػيت سػػفف ا ف؟!نػػؾ اللارلػػم، فمػػا الفاوػػدة مػػف السػػباحم أالاػػيطاف يريػػد مػػنرـ البقػػاء فػػي لبضػػتو، وذلػػؾ بػػدعول  إف
 ؟!.النجاة

 
 اآلخر الجنس  الحديث ما* 

ال يخفى عميكـ ما يحدث حاليا بالمسػنجر مػف أحاديػث مطولػة ومتمػددة، فمػا رأي الشػرع فػي التحػدث مػا الجػنس اآلخػر فػي 
   ..بدوف تجاوز ىذه الخطوط؟ مثبل، كالتحدث عف القضايا اإلسبلمية واألمور الدينية الحياتية :د شرعيةحدو 

 وملخص القوؿ فييا ىول، ير ر السؤاؿ عنيا التيىذه المسالم مف المساوؿ 
لف أرضػػػيم  البػػػيف، فػػػيرانػػػت ىنالػػػؾ ضػػػرورة  إفبالمقػػػدار الواجػػػب  ا خػػػرفػػػي الحػػػديث مػػػ  الجػػػنس  االتصػػػارل ا بػػػد مػػػف أوا

بمػػػف يبػػػدل نحوىػػػا ماػػػاعر طيبػػػم، مػػػف خػػػالؿ الرلمػػػات  العػػػاطفيالمقػػػاـ، والمػػػرأة سػػػريعم اارتبػػػاط  فػػػيمتػػػوفرة  النفسػػػيالتجػػػاذب 
نػػو ا أتجػػارب الحػػب الفااػػلم.. ومػػف المعلػػـو  أورانػػت تعػػيش فراالػػا عاطفيػػا، نتيجػػم الماػػارؿ العاوليػػم،  إذاالمعسػػولم، وخاصػػم 

يقػػ  العػػذاب النفسػػي النػػاتج مػػف عػػدـ الوصػػوؿ لمػػا ف، فضػػال عػػف التػػزاوج، يحتػػى اللقػػاء العػػاد اتالولػػر يػػر مػػف  فػػييتسػػنى ليمػػا 
الطرفيف يعيااف ىاجس الوصاؿ حتى بعد الزواج مف اللير، مما يجعؿ الاػيطاف ا يقنعػاف  أفيريده الطرفاف.. ولطالما احظنا 

 يذه العلقم النفسيم السابقم؟!.. المصيبم لو اطل  الطرؼ ا خر ب ىيويا ترل ما  .بالحالؿ المقدر.
.. ترارمػيالحػراـ  فػيالمػر  أفبػدعول الحػديث المجػرد، والحػاؿ  ا خػرالايطاف بوسوستو يحبب التحادث م  الطرؼ  إفو انيال 
المجػػرد، وخاصػػم عنػػد تحقػػؽ أرضػػيم اإلعجػػاب بػػالطرؼ ا خػػر، مػػف  العلمػػيمػػف الحػػديث  أرلػػىالػػنفس تتػػوؽ لمػػا ىػػو  أفبمعنػػى 

 حدي و.  وأسلوبخالؿ فرره 
 أف)ا يجػوز مػ  خػوؼ الولػوع فػي الحػراـ، ولػو بػاانجرار إليػو(.. وحػاوؿ  حرػـ المحاد ػمل فػيو ال ال الفتول صريحم بيذا النص 

 .  !خوفا مف الضب ا تعالى ،نو دليؽ لمف يريد مرالبم نفسوإف(، اانجرار)تالحظ ليد 
 
 ستمر في المبل ة؟ أىؿ * 
وىػو ، أحيانػاكبػر منػي سػنا، ونشػ ت بيننػا عبل ػة بريهػة، ونمتقػي أو د تمرفت عمى شاب ة مف عمري في الثامنة عشر  ةفتا أنا

لػػـ يكػػف بيننػػا مػػا يػػؤدي لمو ػػوع فػػي  إذا هي ممػػو،لقػػا أوفػػي تحػػدثي ممػػو  إشػػكاؿشػػاب يػػدعوني لمخيػػر واليدايػػة.. فيػػؿ ىنػػاؾ 
   ..الخط ؟

ديث المتواصؿ مػف موجبػات اارتيػاح بػيف الطػرفيف، وىػو مقدمػم ف الحىذه ااتصاات في معرض اانزاؽ يوما ما، وذلؾ ل إف
 فػػالمرالاػػيطاف بالمرصػاد،  أف.. واعلمػي بػا خررػؿ واحػػد  إعجػابلػيس بااختيػػار، وخاصػم مػػ   أمػرلالرتبػاط العػاطفي، وىػػو 

 .  لآلخرحدىما أمؿ فراؽ حد التعلؽ واالتجاء وعدـ تح إلىيبدأ رما ذررتـ بعاللم بريوم، ولرف الايطاف يترؾ العاللم تتنامى 
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ا فينبلػي المبػادرة  أسرعارتباط ارعي، في  إلىتحويؿ ىذه العاللم  أمرف إذاوعليو، فإنو   إلػىولت ممرف، فيذا ىو المطلوب، وا 
 لط  ىذه الحررم، فإف ا تعالى لد يعالب على ذلؾ بتفويت النصيب الحالؿ!. 

 
 الزواج المستقبمي * 

 صػػتي ، محافظػػة عمػػى تمػػاليـ دينػػي وحجػػابي جاممػػة،مػػف الولػػى األ سػػنة فػػي المػػف عمػػري، إنػػي فتػػاة فػػي التاسػػمة عشػػر 
 االرتبػاطىػذا الشػاب  ػد أطممنػي بمشػاعره نحػوي وبنيتػو فػي أخػرى، شابا في نفػس عمػري يػدرس فػي جاممػة  إفوباختصار: 

الكثيػر مػف الممػؿ الجػاد،  إلىال زاؿ يحتاج والمستقبؿ  ،ال زلنا في مقتبؿ الممر أنناكبلنا مقتنميف بالفكرة،  أنناالمشكمة .. و بي
ذا، ال تزاؿ في بدايتيا الدراسةو  نسػمى حثيثػا لمحصػوؿ عمػى شػيادات  أففممينػا  ،سميدة وزواج نػاجح أسرة إنشاءكنا ننوي  وا 

تحػو سػنتيف ثػـ ف أوة نأو تػرؾ الموضػوع لسػ ،اآلف والػديّ  خبػارإب. سؤالي ىو: ىؿ تنصػحني ةتكفؿ لنا أعماال لفتح بيت وأسر 
 ..  ة؟مميما، وحينيا نكوف عمى األ ؿ جاىزيف لمقد الخطوب

تبػادؿ رػالـ حػوؿ الػزواج، فػإف  أو ،ارتبػاط عػاطفي أي أحبػذفػإني ا  -رما ذررتـ في الرسػالم-لـ يمرف العقد في ىذه المرحلم إذا
أو الفعلػي ا ي الحػراـ القػول إلػىتاػويش البػاؿ، ولػد يجػررـ  إلػى، وىػذا بػدوره يػؤدي إجبػاريىذا ممػا يوجػب العلقػم النفسػيم باػرؿ 

 .تعالى سمب ا
اػػػخص يبػػػدي لرػػـ بعػػػض العواطػػػؼ، وىػػػذه عمليػػػم ا اػػػعوريم، ا يػػػؤ ر فػػػي ذلػػػؾ  أيونظػػرا لوجػػػودرـ فػػػي اللربػػػم، فإنػػػؾ تػػػألفيف 

 أفاف فػي ما سيروف لراررـ بعد التخرج؟.. فيؿ ىناؾ ضػم أدراؾوما  ؛ما اابو ذلؾ أوحرـ العقؿ  أوالقبب  أواعتقادرـ بالحرمم 
 إلػىوالنفػوس تتليػر مػف حػاؿ ، مػنرـ خػالؿ ىػذه الفتػرة؟.. فػإف تقلبػات الحيػاة ر يػرة أحسػفا يجد ىو  أومنو؟..  أحسفا تجديف 

ارتاػفوا اػيوا مػف اانحػراؼ  إذا -وخاصػم فػي الفتػرة المسػتقبليم-علػى ىػذا الػزواج الىػؿلموافقػم  أيضػاما الضػماف  لوأخيرا حاؿ.
 رجؿ الذي علقتـ عليو ا ماؿ مف ا ف؟. في ذلؾ ال ،بوادره أو
 
 المزاح ما النساء * 

عتبػرىف مثػؿ أخػواتي، وعػادة مػا يػدور بيننػا كػبلـ بػو أعمػؿ فػي مكػاف فيػو نسػاء كثيػر، و أ أننػيما الواجػب عمػي عممػو حيػث 
   ..مزاح، ومف الصمب تفادي ىذه الموا ؼ؟

خؿ الاػيطاف، وىػو مػف مقػدمات اانجػرار للتعلػؽ العػاطفي ومػا نػو مػدخؿ مػف مػداعليرـ بتحااي المزاح م  الجػنس المخػالؼ، ل
 الحراـ واارتواب النفسي، رما ىو مجرب. إلىذلؾ، فقد يجررـ  إمرافالطرؼ المقابؿ، وم  عدـ م  يستتبعو مف ميؿ اللقاء 

 بإللػػاء ،ا خػػر  الطػػرؼ استسػػياؿ التعامػػؿ مػػفالنتيجػػم ولػػيعلـ أف المػػزاح مقدمػػم لػػزواؿ الحجػػاب النفسػػي والسػػلوري بػػيف الطػػرفيف، 
   ..القيود الارعيم والعرفيم في ىذا المجاؿ

الػػبعض يػػرل رراىػػم الجلػػوس فػػي مرػػاف يحػػس  أفالسياسػػم الاػػرعيم لاومػػم علػػى حفػػظ الحػػدود بػػيف الجنسػػيف، حتػػى  أفوالحػػاؿ 
 أونسػأؿ المػرأة اػيوا  أفريػد نػو عنػدما نأصػريحم فػي  القرآنيػم وا يػم؛ بحرارة بدف المرأة التي جلست فػي ذلػؾ المرػاففيو  اإلنساف

خػالؽ  أف إذ، ااحتيػاط سػبيؿ النجػاة فػي رػؿ تعػامالت الفػرد مػ  الوسػط الػذي يعػيش فيػو إف متاعا، فليرف ذلؾ مف وراء حجػاب.
 ..  !درل بالمصنوع مف صانعو؟أفمف ، بنقاط ضعفيا ولوتيا أدرل اإلنسانيمىذه الترريبم 

 
 ؟ االختبلطىو رأيؾ في  ما* 

   ..لمنا شة موضوع مميف؟.. وىؿ لذلؾ ت ثير مف الناحية الروحية؟ ،النساء ما الرجاؿ ماعاجتىؿ يجوز 
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، والػنفس تميػؿ يالبػاطن لإلعجػابف ااجتماع مقدمػم إبمقدار الضرورة، ف إانعـ نرجب داوما عدـ ااختالط م  الجنس المخالؼ 
 ف ا تعػالىإمػف مرػابر، فػ إا إنرارىػاىػذه الحقيقػم ا يمرػف اػعور.. و  الػال يمف منطلؽ اللريػزة وبػداع ،اللقاء م  مف تيواه إلى

واارتيػػػاح  اإلعجػػػابمػػػف  ءذلػػػؾ اػػػي إلػػػى أضػػػيؼ إذاىػػػـ جنسػػػاف، فريػػػؼ  بػػػيف الجنسػػػيف بمػػػا يخاصػػػيم التجػػػاذب القيػػػر  جعػػػؿ
 .  ؟!.النفسي

نمػػاب ػػوب فاضػػب،  مالمؤمنػػ أومف ؤ جػػواء المػػأ إلػػى يتأيػػ أفالاػػيطاف ا يمرػػف  إف ، إالػػواءهمػػف يريػػد  ييلػػر  متلبسػػا بلبػػاس يتأيػػ وا 
فخػا مػف  إار يػرة  أحيػاف فػيذلػؾ لػـ يرػف  أف أ بتػت الياـبعض المخالفات باسـ ترويج الديف وتنميم ال قافم، ولرف  رأينافلطالما 
 (.  !بعدا إاا تزيده ر رة السير  ،الساور على الير ىدل إفا ننسى ىذا الحديث المخيؼل ) أف!.. علينا إبليسفخاخ 

 
 ة المغرية النظر * 

نػو ذو أ، وىػو يمػاممني بالمثػؿ، والحقيقػة أخاىػا األخػتتمرفت عمى رجؿ ممي في الممؿ وىو يممػؿ ممنػا، عاممتػو كمػا تمامػؿ 
 ءشػػمرت بػػ ف ىنػػاؾ شػػي األيػػاـوبمػػرور أعانيػػو.. زلػػت  وال أعانيػػوجميمػػة، حػػاوؿ مسػػاعدتي مػػف الضػػيؽ الػػذي كنػػت  أخػػبلؽ

 وأنػاالنظػر فػي عينيػو،  أتفادىجممني  شمر بو مف  بؿ، مماأحساس بريب لـ إمر بشأ، فمندما أنظر في عينيو، إليويجذبني 
   ..ىؿ ىو فر لمشيطاف؟!، عرؼ بماذا تسمى ىذه النظرةأ ال اآلف
ليػا اػيوا مػف  يالتاػبث بمػف يبػد مة سػريعأف المػر أ يوىػ ،ا مرػابرإف ىذه الحقيقػم ا ينررىػا إف ،طالما حذرنا مف ىذه العالبم إننا

، وخاصػم بػا خر رػاؼ اناػداد رػؿٍ  يالبػاطن اإلعجػابمجػرد  إفمػف الحػديث المعسػوؿ، بػؿ  ءويصرح ليػا باػي ،لباسممالنظرة ا
   ااجتماعيم. أوومعايام بعض الماارؿ النفسيم  ،حدىما، وخاصم م  الفراغ النفسيأ مم  عزوب

رانػت  إف يمػا بمحاولػم الوصػؿ الاػرعإل ريفأمػ بأحػد ،المػر إنيػاء -باارتياح اإلحساسعند -موالمفروض على المؤمف والمؤمن
 ا خػرتحسػيس الطػرؼ  إلػى باإلضػافملط  العاللم العاطفيم بارؿ صاـر ا مجاملػم فييػا.  أومف جمي  الجيات،  مييأة المور
تعػد مػف  -العاطفيػم المػورمجاؿ  فيوخاصم -والصدمم النفسيم اإلحباط ار آف إ، فالوىاـعليو ايوا مف  ي، لوال يبنالمربيذا 

   .المعاد! أوالمعاش  أمر فيالمدمرة، سواء  المور
 
   اإلناثمشكمة مف يخالط * 
 إلػىداهػـ النظػر  ي.. لكننػالكػؼء ةوعػدـ وجػود الزوجػ ةبسػبب الجاممػ ،الػزواج فػي الو ػت الحػالي يشاب جاممي ال يمكنن أنا

مػا .. ، يخػالط المديػد مػف جػنس النسػاءةمػطالػب فػي الجام ينظر ليا بنظرة جنسية شػيوانية، خصوصػا وأننػأجنس األنثى، و 
   ..تغمب عمى ذلؾ؟أأف  يىو الحؿ في نظركـ، وكيؼ يمكنن

ا يمرنػػو  ي، والػػذالسػػيؿلػػدر علػػى  الصػػعبف مػػف لػػدر علػػى إفػػ -ولػػو بليػػر اػػيوة-النسػػاء إلػػىاجتنػػاب النظػػر  فػػيالحػػؿ ىػػو 
بػػؿ علػػيرـ اجتنػػاب الم يػػرات المختلفػػم ولػػو علػػى  مػػره علػػى اػػفا حفػػرة مػػف النػػار!..أف إالعضػػالت المحررػػم للعػػيف، فػػ يالػػتحرـ فػػ

لترػوف ال مػرة مػا ذرػرتـ مػف  ،تتنػامى التػيبم ػؿ ذلػؾ، فترػوف رالبػذرة  يبػدأالحػراـ  أنػواعف الر يػر مػف إمستول التخيؿ واليػاجس، فػ
  .الحراـ رما ىو معروؼ إلىتستلـز الميؿ  التي ينار الايوة، وى تأجيج

ف الجػػو إىػذا المجػاؿ، بػؿ يخففػوف لػػؾ لػبب المعصػيم، فػ فػػييسػيلوف لػؾ الخػوض  ـنيإر، فػالمنرػػ أىػؿوعلػيرـ باجتنػاب مصػاحبم 
  .جو الخير والار معا يمما يساعد ااسترساؿ ف يالجماع
نو حقيقػم رمػف اػرب المسػرر فيتحػرؾ أريد بعض النسػاء عظػيـ، فليػف مػف الحررػات مػا يسػلبف الرجػؿ عقلػو، فيرػوف اػ أفواعلـ 

)سػلب ااختيػار  أفالمسػحوريم رفعػا للترليػؼ، والحػاؿ  يعف يػدّ أالفػف  فػيىنا حاوؿ البعض ممف ولػ  .. ومف !والتفات يوع بال
 ااختيار(.  يا يناف ،بااختيار
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يخاػى علػى  يالػذ ،ىػذا العصػر للػبعض يف الػزواج لػد يرػوف واجبػا اػرعا فػإتحصػيف نصػؼ دينػؾ، فػ ييا حبذا لػو اسػتعجلت فػ
   .تروف مطبقم! تراد يالت اإلفسادظؿ ظروؼ  يف ،دينو
 
 القمب الموزع * 

مػف المقػد الشػرعي وبيػره مػا عػدا حفػؿ الزفػاؼ، وىػي تمتمػؾ األخػبلؽ الحميػدة والػروح الماليػة  بػاإلجراءاتخطبت فتاة و منػا 
كنػت ومػا زلػت متممقػا بفتػاة  يننػأ ىػيالمشػكمة و .. يفيـ ذلػؾ مػف خػبلؿ حػديثيا ممػأ، امتممقة بي كثير وىي  والنفس الر يقة،

   ..القمب الموزع؟ يا مف الجماؿ ما ليا، ماذا أفمؿ ما ىذاأخرى ل
 يولػو لػـ يرػف بريبػم فػ-جنبياتال إلىالنظر  إر ار إففلطالما للنا ورررنا ، داوما إخوانناىو ما رنا نحذر بو  ا فما تارونو  إف

 ػـ .. تعمػد حفػظ ىػذه الصػور بالػذاتي الػذي ي،لسـ الػذاررة مػف المػف الباػر  في ة،يارؿ مخزونا ربيرا مف الصور المتعدد -ولتيا
ف يجعليػا اػريرم حياتػو حقيقػم، سػوؼ تتبعيػا عمليػم مقارنػم ليريػم أ اإلنسػافيريػد  ييم عمليم تعرؼ على فتاة المستقبؿ، والتأف إ

 بمػػا الولػػى، اليػػاـف الزوجػػم سػػتبدو باىتػػم بعػػد مػػرور إالػػذىف، فػػ فػػيوعنػػدما تتػػزاحـ ىػػذه الصػػور  ..فيػػو لإلنسػػافباػػرؿ ا دخػػؿ 
 يسمى باير العسؿ، حيث فوراف الحالم العاطفيم. 

بػػيف الخػػاطبيف والعالػػديف لفتػػرة  ىػػينمػػا إ ،يلسػػما ربيػػرا مػػف ملفػػات الخػػالؼ الزوجػػ أف اليػػاـنػػرل ىػػذه  أفف مػػف المؤسػػؼ حقػػا ا  و 
 اإلنسػافيػؼ ينفػؾ ر يدر أ.. وا مىذه الحالم متعارفم بر رة فػي الػذيف ا يتورعػوف عػف النظػر باػيوة وريبػ أفوالمالحظ  !..لصيرة

ييػػد جػػبال ولػػو رػػاف  المػػرولػػيس ىػػذا أ.. ؟!العاطفيػػم اإل ػػارةمقترنػػا بػػبعض صػػور  ،عػػف النظػػرة المريبػػم، عنػػدما يػػرل جمػػاا باػػريا
 ؟!.اامخا

 
 الحسرة مف فوات الزوج! * 

لكػف  ،ا لمػزواجوخططنػ، بصدؽ ، أحببتوبشاب منذ ثبلث سنوات ةجممتني الصدفلقد : ة وىيوتقميدي ةمشكمتي  د تكوف متكرر 
 ةثػر عمػى صػحتي الجسػديأفحػالي بكػاء داهػـ، ممػا  أنػاأمػا ، تػزوجىػو  ػد و  ..افتر نػافمػف بمػد بيػر بمػدنا،  ألنػورفضػوه  أىمي

 ،بػدأ حيػاتي مػف جديػدأو  أنسػاه أفحاولػت بكػؿ السػبؿ ، شػخص يتقػدـ لػي أيسػتطيا تقبػؿ أال و ، ثر عمػى عبػادتيأو  ةوالنفسي
   ..فمؿ?!أماذا  ..ءفي كؿ شي ميأماجده أ، ةكؿ مر  يفشؿ فألكني 

حياتنػػا  يالواضػػحم فػػ يلػػوؿل رػػـ مػػف المعػػانأ يولرنػػ!.. نػػتـ فيػػوأمػػا  يجػػرحرـ مزيػػدا مػػف الملػػب، فيرفػػعلػػى  أضػػيؼأف  أريػػدا 
 يػربط أفللعالػؿ  ينػو ا ينبلػأ.. رػـ للنػا ا خرة!لو تعقلناىا نلنا بيا راحم الدنيا وسعادتيا لبؿ  يالت ينضربيا عرض الجدار، وى

لييػم اإل اللطػاؼ يىػو محػؿ لتجلػ يف القلػب الػذإفػم.. المبيمم الير الواضحم بػؿ واليػر المضػمون بالموروجوده  يجزء ف أاللى
ليػػو  ػػـ بعػػد ذلػػؾ مػػاذا؟.. ولػػد سػػوؿ إليػػو، ولػػو تػػـ الوصػػوؿ إيربطػػو بمػػف ا سػػبيؿ للوصػػوؿ  أفالخاصػػم، ريػػؼ يرضػػى صػػاحبو 

 ا تعالى محبم اليره. فأذاليا ،خلت مف محبم ا تعالى التي القلوبتلؾ  إلىفراف الجواب ياير  ،المعصـو عف العاؽ
.. وىػؿ !مقابلػو؟ فػيتتجػرعيف اللصػص  أنتسعيدا بحياتو الزوجيم، فلماذا  ،الحياة يخذ الااب مجراه فأولد تمت الخيبم و  وا ف

 إلػػػىا ترجػػ  التػػػاريف  يلحسػػرة التػػػتفيػػدرـ ىػػػذه ا ي.. ومػػا الػػػذ!ف صػػالحرـ رػػػاف ىػػو االتػػػراف بػػذلؾ الرجػػػؿ؟أمنػػزؿ بػػػ يجػػاء وحػػػ
لػؿ درجػات التػوازف، وحينوػذ أ أخيػرالمجمؿ بنيترـ العصبيم النفسيم، لتفقػديف  يف ىذه الندامم توجب التيرؿ التدريجإبؿ ؟!.. الوراء

   .رجؿ ولو راف دونرـ بمراحؿ! أيا تجديف الفرصم لاللتراف ب
 
 ما ىو حكـ ىذا الحب؟ * 
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وسيصػفيا  ،نػو لػف يقبػؿإحتػى لػو أخبرتػو فو ، إخبػاره عمييػاداهمة التفكيػر فيػو، مػا أنػو يصػمب ي ىو  ،لو أف فتاة أحبت شابا
يحػػدث عنػػد  تبػػر حرامػػا، وىػػذا كثيػػرا مػػاموىػػؿ تفكيرىػػا فيػػو ي ؟!..ةىػػذه الحالػػلمػػتخمص مػػف مػػاذا تفمػػؿ  ..األدبب نيػػا  ميمػػة 
 الفتيات؟!..

 ا حب اليره(..  فأذاليا ،ا اوالل )للوب خلت مف ذرريصؼ تلؾ القلوب ل ،)ع( حوؿ العاؽ يعف عل يىناؾ حديث مرو 
ليػو، بػؿ ا يزيػد إنسػاف علػى ربػط فػؤاده بمػف ا يمرنػو الوصػوؿ ذ ريػؼ يقػدـ اإلإف ىػذا الميػؿ يم ػؿ حررػم سػفياويم، أعتقػد أ يننإ

مػا ا يسػتحؽ  -ا وىو القلػبأ-عز جزء مف وجودهأ فييجعؿ  أفالعالؿ ا يقبؿ  اإلنسافف إ.. !ا نفورا رما ذررتإ إليوالتقرب 
تحػـو حػوؿ القلػب بمػا فيػو مػف محبػوب  والفرػارالجػوارح  أفيعد حرمػا  تعػالى، لوضػوح  يالذ ،ذلؾ الجزء المقدس فيالسرنى 

 ومبلوض. 
م ف الفتػاة وخاصػإرسػميا الاػارع بػيف الجنسػيف، فػ يا تحػاوؿ رسػر الحػدود التػ أف -لـ ترف مؤمنم إفعاللم -لرؿ فتاة يفنصيحت

ومػف  ..سػريعم التعلػؽ ولػو بحررػم سػرابيم -زواج سػابؽ يو فاليا فأليا،  الىؿسواء مف جيم سوء معاملم -يم  الفراغ العاطف
   .الفريسم جانبا ليروف طعمم لصياد آخر إلقاءالبعض يستذوؽ مجرد الصيد،  ـ  أف الياـالمعلـو ىذه 

التحػػرؾ مػػف  فػػيحريػػم  أر ػػرف الرجػػؿ مػػف الفتػػى، وذلػػؾ ل أر ػػرخسػػارة يعرضػػيا لل ،التحػػاـ الفتػػاة للحػػدود أفولػػد دلػػت التجػػارب 
ومػا -اػباؾ المنحػرفيف فػيعػدـ الولػوع  فػيجيػدىا  الن ػىتضػاعؼ  أفمجاؿ التدارؾ والتعويض. فال بد مػف  فيالمرأة، وخاصم 

   .ااختالط وذوباف القيـ! أجواء يوخاصم ف -ر رىـأ
 
 ولكف  مبي آلخر!  ةمتزوج* 

 األفضػؿفكػر بػو فقػط؟.. وىػؿ أو  ،خػرآ إنسػافولكػف  مبػي مػا  ،واجباتي بشكؿ كامػؿ ةمخطوبة ومؤدي أكوف فإىؿ مف الحراـ 
   .. مـ ما الوضا الجديد؟ حاوؿ التأستمر و أ أـ ،فسر المقدأ أف

 اءإخفػػمػػف خػػالؿ  ا خػػريف أمػػاـيظيػػر بمظيػػر حسػػف  أفنسػػاف يحػػاوؿ عػػادة ف اإلإرتابػػم ىػػذه الرسػػالم، فػػ فػػيالصػػراحم  أوا أبػػارؾ
ورنػا .. ىػذه الحالػم مػف حريػم بػث اليمػـو والخلجانػات الباطنيػم ىػي ،اليواجس الباطنيم.. ومف بررات الوسػاوؿ الحدي ػم لالتصػاؿ

المتاىػات  فػيبػدا مػف الػدخوؿ  ،لرػؿ خيػر موسػيل -ا فػاؽعػالـ  فػيا تعػالى  آياتتعد مف  والتي-تروف ىذه الوسيلم أفنتمنى 
 والباطيؿ!..

فػال  ،حياتػو فػيحياتو، فما داـ لد اتخذ وجيػم  فييروف والعيا  أفف على المؤمف والمؤمنم إ للوؿأ يننإف أمررـ، لىإبالنسبم  وأما
اليػػر حاللػػو،  فػػي اإلنسػػافيفرػػر  أففيػػؿ مػػف المنطػػؽ  .أصػػالا يمرػػف السػػير فييػػا  التػػي الخػػرلالسػػبؿ  فػػييفرػػر  أفبػػدا أ يينبلػػ

 ..؟!لإلنسافسرف  إلىف يتحوؿ أمف الممرف  يالذ ،ا تعالى لد سخر لو الحالؿ أفوالحاؿ 
مخالفػم الاػريعم  أفالرحمف، ومػف المعلػـو  يبما ا يرض يوالتخيل يف مف مصاديؽ اانالاؿ الفرر ف ما يجرل عليرـ ا أعتقد أ

 ىذه الحياة. فيعلى الحالم النفسيم للعبد  ا  ار، بؿ ينعرس بعض الخرلعلى الحياة  آ ارىاا تقتصر 
ف طريػؽ العػودة ل ،مف جديػد المرف مقتضى الحرمم تقليب إف ،الخطيب أورنت ا ترل مقومات ااستمراريم م  الزوج  إذانعـ 

 .البيف في الوادوجد  إذاسيروف االا فيما لو تمت عمليم الزواج، وخاصم 
 فػيالػدنيا والسػعادة  فػيحيػث الفػالح  ،ااء إذانو سيقلب القلب إف ،يرتضيا الرحمف التيا تعالى لتلييف الفؤاد للجيم  إلى توسلي
 .  ا خرة

 
 الصدا ة بيف الجنسيف * 
   ..بريبة وتيمة؟ أو ،ببراءة إلييابيف الشباب والشابات.. وىؿ تنظروف  األياـبالصدا ات المتمارفة ىذه  رأيكـما 
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حيػث لػـ يعتقػدوا بيػذه المقولػم  ،فيػو اػبابناولػ   الػذيالمقدمػم لر يػر مػف الػبالء  ىيا نعتقد بالصدالم بيف الجنسيف، بؿ ىذه  إننا
 أوعلػـ،  أوخلػؽ،  أومظيػر،  فػي اإلعجػابلوجػود مػا ي يػر  إاا يرػوف  ،العرػس أو المػرأة إلػىف توجو الرجػؿ إعلى بداىتيا.. ف

 الماؿ، وما اابو ذلؾ مف موارد ااستلطاؼ..  في راء  أوالقوؿ،  فيلطافم 
داوػرة الم اليػات والم ػؿ  فػيمػر ا يبقػى ف العجػب بػو، لأالوصػؿ بمػف  المعجب يريد داومػف اأيضا أنو مف بداىم القوؿ أعتقد أو 

ا يمرػػف ربتػػو، فتظيػػر علػػى  اإلحسػػاسىػػذا  أفومػػف الواضػػب  ..الػػنفس الرالبػػم الجامحػػم لاللتقػػاء فػػيالمجػػردة، ومػػف ىنػػا تنقػػدح 
 إلػػىوصػػوؿ العاػػاؽ  أفللوصػػاؿ.. ومػػف المعلػػـو نػػار الاػػوؽ  لتػػأجيج أخػػرل، وىػػذا بػػدوره مقدمػػم اللػػالـفلتػػات اللسػػاف وراػػحات 

 ..حاجز الارع لرفى! إا، ولو لـ يرف الحيافر ير مف  فيبعضيـ دونو عارات الحواجز الحديديم 
 أفاللػػراـ المحػػـر يصػػابوف بمػػا يمرػػف  فػػيالػػذيف يقعػػوف  أف يوىػػ ،ااسػػتيانم بيػػا ينبلػػيىػػذا المجػػاؿ ا  فػػي أخػػرلوىنػػاؾ ماػػرلم 

ىػذا العػالـ  فػيوفوؽ رػؿ وسػيـ وسػيـ، ومػف ىنػا تر ػر الخيانػات  ،فوؽ رؿ جميلم جميلم أفالحراـ، لوضوح  على باإلدمافنسميو 
ومػف الملفػت . .بعػدما ذىبػت اللػذات وبقيػت التبعػات! ،ليلػم واحػدة فػي، فترل يػدير ظيػره مف ىو أفضؿ ممف يصادلوعندما يرل 

يتػػزوج ويطلػػؽ بر ػػرة مرروىػػا  الػػذيرػػاف  فػػإذا(..  الِمْطػػالؽ الػػَذوَّاؽىػػذا المجػػاؿ مػػا رول عػػف النبػػي )ص(ل)إف ا يرػػره الرجػػؿ  فػػي
   .ظؿ الحراـ البيف؟! فيمف ذلؾ  أر ر، فريؼ بمف يولد تـ ذلؾ بلطاء ارع ،عند ا تعالى

 
   !كنت في بفمة مف أمري* 

 مماصػي، ففممػت كػؿ مػاما ما يسمى بالحبيب عف طريؽ المسػنجر، فتجػرات بارتكػاب ال أتكمـ، فكنت أمريمف  ةكنت في بفم
لصػوابي مػف جديػد  أعػود أنػا.. وىػا ةمشػين أفػبلـلقطػات  وأتػابالمواضػيا الجػنس،  أتطػرؽىو مشػيف مػف كػبلـ رذيػؿ، فكنػت 

ترشػدوني وتمػدوف لػي يػد  أفتمنى أربي، تاهبة بقمب خاشا نادـ..  ةىو يدور في ذىني مف ماض ممو، مستغفر  كؿ ما ةتارك
 تتػ خروافػبل  ،الخػذؿ مػنكـ.. أنتظػر ردكػـ بفػارغ الصػبر أتو ػالمطػاهكـ ونصػاهحكـ، فػإني ال  الحاجػة بػ مس ألنػي ،أكثرالموف 
   ..الضاهمة! أختكـعمى 

ضػعؼ المػؤ رات أالمرتػوب  أفحيػث  -رػاف مرتوبػا إذاوخاصػم -واإلراػادمقاطعتػو ا تػتـ داومػا بعمليػم الػوعظ  أومقاومػم الحػراـ 
ف القيػػػاـ بػػػالحراـ يمػػػر بسلسػػػلم مػػػف المقػػػدمات منيػػػال عػػػدـ لماػػػافيم )صػػػوتا( وذلػػػؾ لا أوالمواجيػػػم )رؤيػػػم(  إلػػػىالتبليليػػم، لياسػػػا 

 اللالب..  ي، ومنيا الجو الجماعاإلرادةلـ البعد عف ا تعالى، ومنيا ضعؼ أاستقباح المنرر، ومنيا تلليب لذة الحراـ على 
والمرسػػليف،  النبيػاءجميػػ  الناصػحيف، بمػا فػػييـ  عنػػدىا ا ينفػ  نصػب والتػي ،اإلرادةسػلب  أسػػبابىػػذا رلػو مػف  أفومػف المعلػـو 

يمرػػف معرفػػم  اإلجماليػػم السػػبابمترتبػػا علػػى خاػػيم ا تعػػالى بالليػػب، ومػػف ىػػذه  اإلنػػذار تػػأ يرالقػػرآف الرػػريـ جعػػؿ  أفحيػػث 
 الخطوات التاليمل -فيما نقترح-نقترح فإننا ،وعليو. .الحؿ
لػواـز  فػي، والتفريػر أرضو فينو راب ليروف خليفم  تعالى أالوجود، و  في اإلنسافمف خالؿ فيـ مول   يالفراغ الفرر  ءمؿ -1

 الرض، ييرػػوف خليفػػم للاػػيطاف فػػف اإللييػػم،خػػط معػػارس للخالفػػم  فػػيمرحلػػم يرػػوف  إلػػىيتػػدنى  اإلنسػػاف .. إا أفىػػذه الخالفػػم
 .وداا في ترويج بضاعتو!

البػػالي الػػداوـ  إلػػىاالتفػػات  أيالباليػػات الصػػالحات،  إلػػىالقلػػب مػػف خػػالؿ العمػػؿ علػػى توجيػػو بوصػػلم  العػػاطفيالفػػراغ  ءمػػؿ -2
 إلػىعنػد النػزوؿ  -رالتقػادي أطػوؿ فػيولػو -الػدنيويتقط  رؿ صور الحػب  إلىبدا مف ربط الفؤاد بالفاني، وخاصم م  االتفات 

 دونو. ءسييلؾ رؿ اي يالذ يليبالوجو اإل اإلنساف يالحفرة حيث يلتق
يػػث حمػػف وخػػز الضػػمير بعػػد الفػػراغ مػػف الحػػراـ مبااػػرة،  ي اإلنسػػاف،تعتػػر  التػػياـ  ابتػػذرر  ،لحػػراـردع الػػنفس عػػف عاجػػؿ ا -3

يصػعب علػى العبػد تفريػ  ذمتػو منيػا  الػذيالرفػارات ال قيلػم والقضػاء  انتيت اللذة وبقيت التبعػم، وخاصػم مػ  وجػود بعػض صػور
 .الحيافر ير مف  في



 119 

رػؿ  يعػف ربػو فػ يا يسػتلن واإلنسػافالتوفيؽ بيد ا تعالى،  أسبابف إمعصيم، فلمدمني ال اإللييتخويؼ النفس بالخذاف  -4
 !.وجوده، فريؼ بحواوجو الربرل لدنياه وآخرتو؟ أنفاسنفس مف 

لبػػؿ  الػػدنيويالخمػػر مػػ ال، فرػذلؾ لرػػؿ حػػراـ ضػػرره  فػػيرالسػرر وسػػلب العقػػؿ  لواضػػحم مسػػلبي آ ػػارالػبعض صػػور الحػػراـ  إف -5
 حيث يعبر عنو القرآف الرريـل ﴿َيْعَلُموَف َظاِىًرا مَِّف اْلَحَياِة الدُّْنَيا﴾. ،العبد إليوت ف لـ يلتفا  ، و الخروي

 ..العبػاد أمػاـعلى الستر على العبد، ولرف التوالؿ في الحراـ يوجب ىتؾ العصػمم واافتضػاح  الزؿا تعالى بناؤه منذ  إف -6
 .ييمم ىميا البطف والفرج!ب إلىتحوؿ  ،مف نزع جلباب الحياء أفومف المعلـو 

ؿ النبػػػػي يسػػػػل أفوا نعتقػػػػد أ وخوفػػػػا مػػػػف الضػػػػبيما.. ،مراعػػػػاة لوالديػػػػو ،ر يػػػػرا مػػػػا يتػػػػرؾ الفعػػػػؿ الػػػػراجب يالعػػػػاطف اإلنسػػػػاف إف -7
نػػدخؿ علػػى للبػػو الاػػريؼ اليػػـ  أفوىػػؿ يحسػػف أ ؟..لألمػػم البػػوةصػػفم  فػػيالحجػػم )ع( ياػػبو جػػده  اإلمػػاـالمصػػطفى )ص( وىػػو 

 !..المخلوليف علينا حقا؟ لعظـا يخاى العقوؽ أيو مف اليمـو الربيرة؟!.. م  ما ىو عل ،واللـ
 أعمػػاؽ إلػىلػد تلفػػو  ايقتػػرب منيػ يف الػذإحػد ربيػر الػػدوامات الماويػم القريبػم مػػف اػواطئ البحػػار، فػ إلػػىالمحرمػات تاػبو  إف -8

.. ومػػف المعلػػـو  ،البحػػر مقدمػػم لمػػا  ىػػي التػػيرػػالنظرة  ،راـ الربيػػرالحػػراـ الصػػلير مقدمػػم للحػػ أفحيػػث اللػػرؽ واليػػالؾ المحتػػـو
وا يرفػػى لػػوؿ ا تعػػالى معاتبػػا لعبػػاده أا يرفػػى رػػؿ ىػػذا للػػردع؟!.. أو  .﴿ِإنَّػػُو َرػػاَف َفاِحَاػػًم َوَسػػاء َسػػِبياًل﴾ل سػػماىا القػػرآف الرػػريـ

ـْ َيْرِؼ ِبَربَِّؾ َأنَُّو َعَلى ُرؿِّ َاْيٍء َاِييٌد﴾..  تحػت  ءمحضر مف رػؿ اػي فيحسف م ؿ ىذا التعامؿ وىؿ يأوميددا في رتابول ﴿َأَوَل
   .عينيو بؿ ىو لاوـ عليو؟!

 
   اإللييمف موارد االمتحاف * 

تقػػـو وزارة التربيػػة والتممػػيـ بممػػؿ حفػػؿ تكػػريـ لمطمبػػة والطالبػػات المتخػػرجيف مػػف  أفجػػرت المػػادة فػػي نيايػػة كػػؿ عػػاـ دراسػػي 
ؼ يقـو بتسميـ الشػيادات لمطمبػة والطالبػات، والمشػكمة أف ضػيؼ الثانوية المامة، ويحضر الحفؿ أحد المسؤوليف كضيؼ شر 

.. ؟ممػا يسػبب الحػرج لػبمض األخػوات الممتزمػات.. فمػا ىػو الواجػب عمػييف القيػاـ بػو، الشرؼ يقـو بمصػافحة الفتيػات باليػد
   ..وىؿ بمبس القفاز مثبل يمكنيف المصافحة؟

المالمسػم للباػرة مػف دوف  ىػيف المحػـر رقػدر متػيقف ل ،م مػ  الحاوػؿف بعض الفتاول تجوز المصػافحإمف الناحيم الفقييم ف أما
ا  الػذي الخاللػيمتناسيا الواجػب  ،ا تعالى بمجرد وجود فتول بالجواز إلىحررتو اللقاويم  في اإلنساف يرتفيىؿ ولرف  حاوؿ.

.. !فيػػؿ تقبػػؿ الطالبػػم بػػذلؾ؟ ،)ع(العصػػر  إمػػاـ مػػرأل أمػػاـفلػػو رػػاف ىػػذا البػػث المبااػػر  ؟!..يمرػػف فصػػلو عػػف الواجػػب الفقيػػي
 ا الواعيم وعينو الناظرة؟!.. أذفنو ا  فريؼ و 

ف إفػ ؛علػى العبػد حتػى مػف الناحيػم الدنيويػم اإللييػممػف موجبػات نػزوؿ البررػات  ،م ؿ ىذه الموارد فيف الورع عف الحراـ أعتقد أ
 ترليفو تجاه ربو. فيستسيؿ مما لو ا أسرع ،مقاصده الدنيويم إلى اإلنسافبالتقول يصؿ  أفالمالحظ 
تنيانػا عػف  التػي فالاػريعملػدل الطػرؼ المقابػؿ؟..  اللؿوخاصم باللمز على  ،بالمصافحم مىناؾ لذة خفي أفنحتمؿ  أا وأخيرال

   !.رضى بانتقاؿ حرارة اليد رذلؾ؟تريؼ  ،بحرارة بدف المرأةفيو موض  نحس  فيالجلوس 
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 سرعة الغضب * 

بت نيػب الضػمير، خصوصػا عنػدما  أحػسثػـ عنػدما أىػدأ  ،بضػبأأثػور و ، ففػي بمػض المحظػات سػريمة الغضػب أنيمشكمتي 
نػػي أ أحػػسو  ،خجػػؿ مػػف نفسػػيأتصػػرفو ىػػذا يجممنػػي ف.. انتبػػاه أيوال يميرنػػي ، ال يقػػوؿ لػػي شػػيها، وىػػو عمػػى زوجػػيبضػػب أ

   ؟..يوما ما.. أرجو النصيحة احتراموفقد أسوؼ 
وااحتقػػار  ،يوجػػب زواؿ مػػاء الوجػػو ،ف ترػػرار ىػػذا العمػػؿإ.. فػػ!السػػم  وىػػو اػػييد ألقػػى أوالنصػػيحم واضػػحم لمػػف رػػاف لػػو للػػب 

نػو يقػـو بمػا ا يتولػ  مػف م لػو!.. أوالدليؿ علػى ذلػؾ  ،ايطاف ناطؽ إلىف مف يلضب يتحوؿ لؿ.. ف الطرؼ المقابم الداخلي،
رػاف ىػو يػرل  إذا لالير ذلؾ الحاؿ.. وحينوذ نقوؿ فيولو راف جميال  ،ليرل ارال لبيحا المرآة، فيلى وجو نفسو إويرفى النظر 

 يعيش حالم النفور منو؟!.. الذينفسو بيذا القبب، فريؼ بالطرؼ المقابؿ 
ف إوعػدـ اارتػراث بلضػبو.. فػ ،عليػو التعػاليىػو  ،نفػس اللضػباف فػيالػذؿ والحقػارة  إلدخػاؿ النافعػمف مف الحلوؿ إورما ذررتـ ف

 فػيالموبقػات  فػيدخلػو أيروف مطيم للايطاف عنػدما يلضػب.. ولطالمػا  أفمف  ،يجؿ نفسو اإلنسافتجعؿ  التيىذا مف الروادع 
 الايوة واللضب ىما فخاه الرويسياف. أف إذلم، ىذه الحا
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 المحرمات القولية
 
 

 .رفارة الليبم 
 !أريد حال لما يؤرلني 
 .التطاوؿ القولي على بعض الاخصيات 
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 كفػارة الغػيبة * 

سػوؼ تكػوف مشػكمة ف ،الػذي ابتبتػو إلىذىبت  ولو ..المغفرة تمالى وطمبت مف اهلل ،بتبت كثيرااولقد  ،الغيبة حراـ أفأعرؼ 
   ..السف وعصبي جدا.. فما الحؿ؟ كبير ألنو ،كبيرة

 أولمػف االتبتػو مػف صػدلم  إىػداءبالندامم، والعـز على عدـ العػود، والقيػاـ بالعمػؿ الصػالب  واإلحساساستلفار الصادؽ، يرفي ا
 الفتنم.  إ ارة إلىذلؾ  أدل إذاخصوصا  اإلخبار،عبادة، وا يجب 

عػاش العبػد ىػذا التقػزز بعينػو فػي فلػو .. الميتػم بأرؿالمتم لم  ،رؤيم ملروت الليبم إلى اإلنسافيصؿ  أفوالميـ في ىذه المرحلم 
 استحالؿ وندامم.  إلى المرليحتاج  ،الليبم إلىلما صار لو ميؿ  ،الليبم

ف فػي رلييمػا ىتػؾ وخػرؽ للسػتر الػذي وضػعو ا ل ،عداد الزنا، وا عجب في ذلػؾ فيبعض الروايات جعلتيا  أفومف اللريب 
 .  وذاؾ في عالـ النفوس البداف،يذا في عالـ ، فتعالى

 
   ي!حبل لما يؤر ن * أريد
، بحيػث أننػي ال أنتيػي عػف بمػض وجػودي فػي.. والذي يقمقني ىو إحساسػي بمػدـ وجػود أثػر لممبػادات !جدا نفسيا ةأنا متمب

فػي األرض.. أريػد تمػالى ب ف أكوف خميفة حقيقة هلل  ،والكذب وبير ذلؾ.. أريد أف أحقؽ إنجازا في حياتي ةكالغيب :المحرمات
 .  .!؟التي تؤر ني.. أريد حبل ةوأتمرؼ عمى الحقيق ة،حؽ الممرفتمالى ، وأعرؼ اهلل اإليمافوة أف أحس بحبل 

درجػم ا  إلػى.. وا بػد مػف الوصػوؿ أبػدا لإليمػافمػ  الػذنب ا تػروف حػالوة  إذوذلػؾ بعػـز راسػف بتػرؾ الػذنوب،  ،منرـ يبدأالحؿ 
ف إ، فػػألسػػامودرجػػم اسػػتقذار المنرػػر باػػتى  إلػػىوصػػؿ العبػػد  فػػإذا بػػؿ المػػرارة وااسػػتقباح.. ،وجػػودرـ فػػيتػػروف للمعصػػيم حػػالوة 
 ر ير مجاىدة بعد ذلؾ.  إلى المر، وا يحتاج تلقاوينفسو بارؿ  فيسينقدح  ،الندامم والعـز على الترؾ

ضػػى وىػػو تػػرؾ مػػا ا ير  ،للسػػير الولػػىتجػػاوز العقبػػم  فػػيوىػػو لػػـ يفلػػب  ،يطلػػب الػػبعض درجػػات الرمػػاؿ أفمػػف اللريػػب حقػػا  إف
   ؟!.رؿ حاؿ فيمف ن ير سخطو  إلىريؼ نتقرب  إذالمولى!.. 

 
 عمى بمض الشخصيات  يالتطاوؿ القول* 

   ..)ص(؟ النبيعاصرت  التيىؿ مف الصحيح التطاوؿ القولي عمى بمض الشخصيات 
وخاصػم  ،التحػدث عػف اخصػيم مػف الاخصػيات، مػف موجبػات بيػاف المولػؼ الصػحيب فػيمتى راف الاتـ والخروج عف الطػور 

اسػتعماؿ الللػم  إلػىنػدعو الجميػ   -المصادر المختلفم إلىوم  توفر وساوؿ الرجوع - إنناظؿ وجود جو متوتر ماحوف؟!..  في
نػو مػف إخصوص ىػذه النقطػم، ف فيفم ال ، الطرؼ المقابؿ، عند ااختالؼ على نقطم مف النقاط إلىالفررة  إيصاؿ في ،العلميم

 ،حيػاة الرسػوؿ )ص( فػيالرسػوؿ تنػازعوا  أصػحاب إففمنيػال  ،المولػؼ الحػؽ إلػىؿ الوصػوؿ سػبي فيالممرف طرح عدة مفاىيـ، 
فريػؼ يمرػف الاػيادة بصػحم مولػؼ القاتػؿ اإلسػالـ؛ صػدر  فػيبؿ لتلوا بعضػيـ بعضػا بعػده، رمػا تاػيد بػو الحػروب  ،بؿ التتلوا

 والمقتوؿ؟!.. 
مػف بػاب  إاريػؼ توجػب الحصػانم والتسػديد  -ظ الصػحبملفػ إطػالؽوىو مػا يسػوغ -معاارة يـو واحد للنبي )ص( أف إلى أضؼ
 درجم االتداء المطلؽ.  إلىسبيال للوصوؿ  ،ف العقؿ ا يجعؿ ىذا المقدارإف؟!.. المعجزة
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ليـ، وىػػذا ا ينطبػػؽ علػػى المنػػافقيف الػػذيف  بػػت نفػػا ﴿َوِمػػْف َأْىػػِؿ اْلَمِديَنػػِم َمػػَرُدوْا َعَلػػى النَِّفػػاِؽ﴾ل ف الرػػريـآتصػػريب القػػر  إلػػى أضػػؼ
﴾ لبدليؿ لولو تعالى ـْ ـْ َنْحُف َنْعَلُميُػ  اليػاـلػـ ترػف يومػا مػف  ،)ص( النبػيالمدينػم مػ   فػيالحيػاة  أفوىػذا دليػؿ علػى .. ﴿َا َتْعَلُمُي

 والعمؿ الصالب فيو؟!..  اإليماف إ باتصفم الرماؿ على الفرد، بحيث يلنينا عف  إضفاءمما توجب 
 تعقيدا ونفورا؟! إا المرا يزيد  الذيالتطاوؿ والتوتر،  أسلوبالنفوس، مف  في أول  أليس السلوبىذا  إفنقوؿل  وأخيرا

 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 * 
خػػبلؿ فتػػرة الحمػػؿ وبمػػد  ،ف تفمميػػاأالحامػػؿ  لممػػرأةيسػػتحب  أوالتػػي يجػػب  ،والصػػموات واألدعيػػة األعمػػاؿحػػوؿ  أسػػاؿ أف أود

 .  الوالدة؟.
الػذاء للجنػيف.. ومػف  ػـ  إلػىليتحػوؿ  الـ،ىو الحرص على حليم الطعػاـ الػذي تتلػذل منػو  ،و للحامؿما يلـز مراعات أىـمف  إف

ذا القػدر وفػي ال انيػم الرػو ر. الولػىفػي  أررعتاف ليال تقر  يبرجاء المطلوبيم، وى الوادصالة  ، يسػتحب أاػير أربعػمرػاف ليػا  وا 
 لد سميتو محمدا.ي نإيضرب على جانبيا ويقوؿل الليـ يم الررسي و أ آالقبلم ويقر  إلىيدير بوجييا  أفللرجؿ 

 تطبف ويطعػـ منيػا الصػلحاء والفقػراء.. أف والفضؿدفعا للبالء عنو،  ،نو تستحب العقيقم عنو في اليـو الساب إبعد الوادة ف وأما
الليػػـ ىػػذه ) يقػػوؿل أفويسػػتحب عنػػد الختػػاف  فضػػم. أوفػػي اليػػـو السػػاب  ويتصػػدؽ بوزنػػو ذىبػػا  رأسػػوحلػػؽ اػػعر  أيضػػاويسػػتحب 

عػف جسػمو وزده مػف اللنػى،  والوجػاععػف بدنػو،  ا فػاتالليـ فطيػره مػف الػذنوب وزد فػي عمػره، وادفػ  عنػو ، سنتؾ وسنم نبيؾ
 .  (نؾ تعلـ وا نعلـإوادف  عنو الفقر، ف

 
 ىؿ المرأة وجود منفمؿ؟ * 

 أفمػا  ..تػ ثير؟ أوتابمة داهما، لػيس ليػا رأي  المرأة ىؿ برأيؾ النساء في مقابؿ الرجاؿ وجودات منفممة ال فاعمة.. أفذكرت 
وتبحث في المقيدة والمنطؽ والفمسفة، وىػي محػور لتوجيػو كػؿ  أنسبة كبيرة جدا مف السيدات تقر  اآلفالوا ا يقوؿ بير ىذا، 

   ا.يمترؼ بيذ الىو ف كاف ا  و ، الماهمة كميا حتى الزوج أفراد
، ولػػد أن ػػى أوفاعػؿ بحسػػب الوالػػ ، فػػإف ا تعػالى ا يضػػي  عمػػؿ عامػػؿ مػف ذرػػر المػرأة وجػػود منفعػػؿ اليػػر  أفلػـ يرػػف لصػػدي 

واللطيفم الربانيم الممنوحػم )الػروح(  البدافمف صفات  فإنيما، تأنيث أوليس فييا تذرير  الرواح أفمف مناسبمل  أر ر فيلررنا 
نظػرة العػرؼ، الػذي يعتقػد خطػأ  أورة الرجػاؿ، وجػودات منفعلػم بحسػب نظػ أنيػفعنػي بػذلؾ، أفوؽ ىػذه ااعتبػارات.. ولرػف رنػت 

الفيػػػـ الخػػػاطئ والنظػػػرة الفوليػػػم فإنػػػو بسػػػبب ىػػػذا وليػػػذا  ا تعػػػالى.. إلػػػى، واتخػػػاذ سػػػبيؿ ليػػػا اإلدراؾبػػػأف المػػػرأة دوف الرجػػػؿ فػػػي 
أف و  ،دليػػؽليػػي إبمنظػػار  المػػور إلػػىف رػػاف حقػػا، إا مػػف رػػاف ينظػػر ا  الرجػػؿ ا يرضػػف لرػػالـ المػػرأة و  إفنالحػػظ  ،الالاػػعوريم

   .ااعتقاديم والسلوريم المور فيالمعاايم، ا  المور في ىي إنماليمومم الرجؿ 
 

 متى جما الماؿ؟  * إلى
فػي  أفمػف الغنػى.. والحقيقػة  إليػو تمالى أحبالفقر في اهلل  أفالرضا )ع(، ولدي سؤاؿ حوؿ  اإلماـت عبرة اليـو عف ألقد  ر 
جسػديا  اإلنسػافذلػؾ ىػبلؾ  إلػى أضػؼ ،الفػروض أداءمػا الرجػاؿ، وكػذلؾ التيػاوف فػي ال يخمػو الممػؿ مػف االخػتبلط  أوروبا

فرصػة  أمامػوكػاف  إذا اإلنسػاف.. فيػؿ حقػا يػبلـ أخػرىونفسيا لطوؿ سػاعات الممػؿ، ممػا يجممنػي بيػر متحمسػة لمممػؿ مػرة 
   ..لجما الماؿ وال يستغميا؟!
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 أف إذ.. !ذلػػؾ؟ فػيرجحػاف  فػػأي، الخػرل الساسػيمده عػف واجباتػػو بمػػا يصػ ،سػػعادة المػرء وياػللو فػيرػاف العمػؿ ممػػا يػؤ ر  إذا
ىػذا الحػديث الصػادر عػف نميػر  أجمػؿومػا . خدمػم المػاؿ!. في اإلنسافيروف  أفا  اإلنساف،خدمم  فييروف  أفالماؿ يراد منو 

 .وأليى(ما لؿ ورفى، خير مما ر ر ) أفل الوحي
 يمػػف عصػػمو ا تعػػالى.. وىػػذا الػػذ إام علػػى الطليػػاف عنػػد رؤيػػم ااسػػتلناء لاومػػ -رمػػا ذرػػر القػػرآف الرػػريـ-اإلنسػػافطبيعػػم  إف

البيػػئ  فػػيالرسػػالم وخاصػػم  فػػيذرػػرت عينػػات منيػػا  رػػالتيبالمعصػػيم  مقترنػػمرانػػت  إذافريػػؼ  ،الظػػروؼ العاديػػم فػػيللنػػاه رلػػو 
   .فييا مف النظرات الجاوعم المرأةتخاؼ  التيالمختلطم 

يحمػػؿ عنػػواف الخالفػػم  الػػذيلتتفػػرغ المػػرأة لبنػػاء الجيػػؿ  ،ف الرجػػؿ رلػػؼ بػػذلؾإجمػػ  المػػاؿ، فػػ مػػف أسػػمىخلقػػت لرسػػالم  المػػرأة إف
   .؟!أدنىىو  بالذيىو خير  الذي المرأةتستبدؿ  أفىؿ يصب أو !.. اإلنسافا تعالى مف خلؽ  أرادهرما  الرض، في اإللييم

 
 ؟ المرأةكيؼ تتر ى * 

حػاوؿ التغمػب عمػى الػدنيا، ولكػف إمكانيتيػا تظػؿ محػدودة جػدا بالقيػاس لمرجػؿ، ف المػرأة كالرجػؿ تإفي وسػط زحػاـ المميشػة فػ
حضػور الػػدروس والجمسػات الدينيػة وبيرىػػا.. و  ،يمقبيػػا مػف محاضػرات، والجمػوس مػػا المممػاء األجػبلء فصػبلة الجماعػة ومػا

األمػور الواجبػة كالصػبلة تكػوف بالبيػت واألوالد ي خػذ كػؿ و تيػا، حتػى  انشػغاليافكيؼ تموض المرأة كؿ ذلػؾ؟.. مػا الممػـ إف 
 أحيانا وسط زحاـ األطفاؿ. 

نػو ا ذرػورة وا أمبػدويا علػى  أؤرػد أف أريػد.. أنفسػيفاللػب النسػاء الميتمػات باػؤوف ألدر معاياترـ ليذه المارلم الاااللم لبػاؿ أ
ف ا يضػي  عمػؿ أاملػم واحػدة، ووعػد بػف ا تعػالى عامػؿ تلػؾ اللطيفػم الربانيػم المسػماة بػػ )الػروح( معإ، فػالرواحعالـ  في أنو م

 .  والسلوري العلميعف برنامج الترامؿ م ليست معفي المرأةف إ، وعليو فأن ى أوعامؿ مف ذرر 
المصػػرة علػػى خػػوض ىػػذا  المػػرأةف إوالمرويػػم والمرتوبػػم، فػػ المسػػموعمنػػو بفضػػؿ انتاػػار وسػػاوؿ ال قافػػم إآليػػم ىػػذا الترامػػؿ ف وأمػػا

حػػػد  إلػػػىمػػػدارج ال قافػػػم  فػػػياليػػػـو نػػػرل الر يػػػر مػػػف النسػػػاء، يتػػػدرجف  فإننػػػالصػػػدىا..  فػػػيت جػػػادة رانػػػ إذا ،اللمػػػار يمرنيػػػا ذلػػػؾ
الجمػ  بػيف  فػيالجم  بيف ىذه الحقوؿ ىػول رالبػتيف  فيوالسر السرل، الدليقم، م  ترويف الجو  العماؿالتخصص،  ـ مزاولم 
علمنػا  أف.. وا الرابػم فيػو بعػد !وف التربيػم وال قافػم الدينيػماػؤ  فػي، ا نرل م ػؿ ىػذا العػـز الجػاـز السؼتلؾ السبؿ.. ولرننا م  

   .عالـ الوجود! فيالطبيعم الساذجم، مف التعامؿ م  عناصر الليب  إلىلرب أالتعامؿ م  المحسوس  أف
 
   اإلسقاطثواب * 

   ..ؾ؟ذلب الذنوبمف تمالى وىؿ يطيرىا اهلل  التي يسقط أو يجيض جنينيا؟.. المرأةما ثواب 
فػي مػا لػو لػـ يرػف ىػذا جػر فػي البػيف، بػؿ ىنالػؾ الػوزر الػذي يقػارب وزر لتػؿ الػنفس المحترمػم، أبعمػد فإنػو ا  اإلسقاطاف ر إذا

نناىنالؾ عذر ارعي في ىذا المجاؿ..  البعض مػف الفتيػات تنزلػؽ فػي مجػاؿ الرذيلػم، فتجمػ  بػيف وزر  أف السؼنالحظ م   وا 
سقاطالفحااء   ..!؟المرافاجتم   إذادىما يرفي للسقوط مف عيف ا تعالى، فريؼ حأ أفالجنيف، ومف الواضب  وا 

ف آوالجػػزاء مػػذرور فػػي القػػر  ،ىػػذا مصػػداؽ مػػف مصػػاديؽ اابػػتالء بػػالنفس أفليػػي، فػػال اػػؾ إرػػاف السػػقوط بقضػػاء ولػػدر  إذا وأمػػا
 أفلاومػم علػى  اإلنسػافف طبيعػم الػبالء، ل أصػحابوالتي ا يعرؼ لدرىا  اإللييم،والمتم ؿ في نزوؿ الصلوات والرحمم  ،الرريـ

ا يلتفػػت أف  السػػؼللعبػػد الػػذي يقػػ  فػػي داوػػرة الػػبالء.. ومػػ   اإلليػػيمػػف دوف سػػعي االتنػػاـ التوجػػو  ،يرػػوف ماػػلوا بمصػػيبتو
لعػدـ تقػديره لتلػؾ اليبػم  ،فيعػيش حالػم مػف حػاات القسػوة ،بعػد مػرور المحنػم إاجو الرحمم الػذي رػاف يرتنفػو  إلىعادة  اإلنساف

 والوجػػػاع ا اـالمػػرأة تعػػيش حالػػم روحيػػػم خاصػػم عنػػد الػػوادة، وذلػػػؾ لمػػا تعانيػػو مػػف  أفوبالمناسػػبم فػػإف المالحػػػظ . .!لييػػماإل
 ماتت في تلؾ الحالم!.  إذاتعطى المرأة  واب الاييد  أفالمرفرة للذنوب، ومف ىنا ا نستلرب 
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 ميزاف عمى )ع(  في * المرأة

ف شػدة إ، فػإيػاىفبحجابػؾ  أبصػارىف ػاؿ: )واكفػؼ عمػييف مػف  أنػو  تو البنو الحسػف )ع(ومف كبلـ ألمير المؤمنيف في وصي
ذامف ال يثؽ بػو عمػييف.  إدخالؾعمييف، وليس خروجيف ب شد مف  أبقىالحجاب  ال يمػرفف بيػرؾ فافمػؿ، وال  أفاسػتطمت  وا 

 أفمػد بكرامتيػا نفسػيا، وال تطمميػا فػػي ف المػرأة ريحانػة، وليسػت بقيرمانػػة وال تإتممػؾ المػرأة مػف أمرىػا مػا جػػاوز نفسػيا، فػ
 إمسػاكؾتشفا بغيرىا، فتميؿ مغضبة عميؾ مميا، وال تطؿ الخموة ما النساء فيممنؾ أو تمميف، واستبؽ مف نفسػؾ بقيػة مػف 

ياؾ والتغاير في بير موضا بيرة، ف أفنؾ ذو ا تدار خير مف أعنيف، وىف يريف  ف ذلػؾ يػدعو إيظيرف منؾ عمى انتشار. وا 
يػاؾ الصحي تما ػب فػتمظـ الػذنب  أفحة إلى السقـ، ولكف احكـ أمرىف، فإف رأيػت ذنبػا فماجػؿ النكيػر عمػى الكبيػر والصػغير، وا 

 وتيوف المتبى(. 
ىذا الحديث يحتاج إلى تفصيؿ، ولرف إجماؿ القوؿ ىول أف اإلماـ )ع( يدعو إلى عدـ تعريض النسػاء إلػى أجػواء اإل ػارة والفتنػم 

لو أف النساء عملف بتوصيات أمير المؤمنيف )ع( ىذه، لخفت ر ير مػف ماػارليف الناتجػم  المر. وحقيقم وااختالط م  الرجاؿ.
لػـ يخلقيػا ا  التػيمعػرض المصػادرة، وذلػؾ فيمػا لػو دخلػت المجػاات  فػي المػرأة أنو مف إف ..مف اختالطيف في مجتم  الرجاؿ

 جليا!.. أتعالى مف 
ىـ الرجؿ خارج المنػزؿ ىػو الحصػوؿ  أف إذ، المعانيمف وظيفم الرجؿ بمعنى مف  أرلى سيمالسا المرأةوظيفم  أفمف الواضب و 

حياتنػا  فػيليسػت لليلػم  ىػي والتػي، على لقمم العيش مف خالؿ دخوؿ معررم الحياة، برؿ عنفيػا ومواجيتيػا للعناصػر الماارسػم
   ..اليـو

ميسػػورة  يف رانػػت ىػػا  و  -يا، مػػف حيػػث النفقػػم الواجبػػم عليػػوخػػدمت فػػيف جعػػؿ الرجػػؿ أا تعػػالى رػػـر المػػرأة بػػ أفبينمػػا نالحػػظ 
حررتػػػو  أتبػػػد الػػػذيتعػػػد نفسػػػيا لتربيػػػم الطفػػػؿ ف تتفػػػرغ لنفسػػػيا، بعيػػػدا عػػػف ضوضػػػاء الرجػػػاؿ وجلػػػبيـ، أفجػػػؿ أ فوذلػػػؾ مػػػ -الحػػػاؿ

، وحليبيػػا الجنػم مرحلػػم فػي الـظػاىر المولػود يترػػوف مػف دـ أف رمػػا  إذ ..مػف حياتػو الولػػى اليػاـ، مػف الـالترامليػم علػى يػػد 
ننسػب رمػاؿ  أف.. ومػف ىنػا ا يبعػد الفرػرييػا ي، وتوجالعػاطفييتارؿ مف خػالؿ حضػنيا  أيضاف باطنو إمرحلم الرضاع، ف في

رمػػػا يفيػػػـ مػػػف بعػػػض  الب،، ولعػػػؿ للسػػػبب نفسػػػو تقػػػدـ حقيػػػا علػػػى حػػػؽ البلبػػػؿ  الـ إلػػػىمػػػف الرجػػػاؿ  اليػػػاـالمػػػوفقيف ىػػػذه 
 النصوص الرريمم. 

 
 الحجاب؟  إلىيؽ كيؼ الطر * 
شػطرا مػف عمػره مػف دوف حجػاب يثقػؿ عميػو ذلػؾ.. فكيػؼ  أمضػى الػذيف إارتػداء الحجػاب، فػ إلػىنصيحتكـ بالنسبة  ىيما 

   ..يتغمب عمى ىذه المقبة؟
نػػو ا إالحيػػاة، ف فػػيملزمػػم  اػػريعميعتقػػد بوجػػود  الػػذي واإلنسػػافمػػف مسػػلمات الاػػريعم،  المػػرنػػو مػػا داـ أعتقػػد أبالنسػػبم للحجػػاب 

ننػاو ليػو مصػير الخلػؽ جميعػا!.. ا  و  ،يطػاع أف ينبلػي، ما داـ ىناؾ رب الحراـيبحث ر يرا عف فلسفم  ا نمنػ  مػف البحػث عػف  ا 
اعلػػى فيمػػو لتلػػؾ الفلسػػفم،  اإلطاعػػميعلػػؽ العبػػد  أف، ولرػػف ا نػػرل مػػف الصػػحيب الحرػػاـفلسػػفم  عػػف جػػو التعبػػد  المػػرخػػرج  وا 
 .الارعي
ترػػوف تاررػػم  أف طبيعػػيا يستسػػاغ فييػػا باػػرؿ  والتػػي ،مرحلػػم مػػف العمػػر فػػيسػػوؼ تتحجػػب تلقاويػػا  اليػػاـىػػذه  ممنػػؤ الم والمػػرأة

 جر مضاعؼ.أعف طواعيم وب المرلحجابيا، فلـ ا تقدـ ىذه المرحلم ليروف 
مف وؼ، والاػػاىد علػػى ذلػػؾ ىػػذا التحػػوؿ السػػري  فػػيألنػػو ىػػو ااسػػت قاؿ وصػػعوبم الخػػروج عػػف المػػأعتقػػد أالمػػان  مػػف الحجػػاب  إف

 بارؿ ربير م  الوض  الجديد. تأللمف أنيفتحجبف بعد طوؿ سفور، وريؼ 
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راػؼ معػالـ الجمػاؿ  أي-ف ىػذه الخصوصػيمأالرجؿ بػ إحساس إفليروف مااعا للجمي ، بؿ  المرأةا تعالى لـ يخلؽ جماؿ  إف
، حيػػث فػػأر ر أر ػػرالنفسػػي بيػػا  التعلػػؽ دواعػػيلمػػف  -رالوالػػديف الرحػػاـخػػص أحتػػى ا ياػػاررو فيػػو ، خاصػػم بػػو المػػرأةبػػدف  فػػي

المنػزؿ باػرلو  فػيالخػارج بزينتػو، معػروض لػو  فػيف ما معػروض لليػره أب رألبخالؼ ما لو .. خاص بو ايءف ىناؾ أيحس ب
 داخؿ المنزؿ. إلىلياسا  ،الخارج بر ير في أنالم أر رالير المحجبم  المرأةارؿ  أفالباىت، حيث 

منزوعػم الحجػاب  أميػانظر البنت الباللػم، حينمػا تػرل  فيوجود تلؾ القدسيم الالزمم ىو عدـ  أيضا،ومف سلبيات ترؾ الحجاب 
الريػػاح  أمػػاـتػػذبؿ بسػػرعم  أفمػػف الممرػػف  التػػيولرػػف مػػا بػػاؿ ىػػذه البػػراعـ  مػػف مػػف اانحػػراؼ..أ يمحصػػنم، وفػػ ىػػيولػػو رانػػت 

يقػ   الػذيف الػوزر إفػلػذا ير المحصػنم، و النفوس ال إ ارةمف  ارعي،المفاتف مف دوف الطاء  إظيار فيناىيؾ عما  .؟!.العاصفم
 الفتنم. إ ارة فيالنظر المحـر ياارريـ فيو مف راف سببا  أصحابفيو 

فيػػو  الػػذيالطريػػؽ العػػاـ والررػػب المنسػػجـ  فػػي -اػػاء ا تعػػالى إف-لنػػرارـ ألػػوؿ،مػػا  فػػييجعػػؿ البررػػم  أفمػػف ا تعػػالى  أتمنػػى
   .!الزىراء وزينب )ع( أم اؿ

 
   !يطمبني ثـ رفضن* 

 ،مػا السػبب يدر أربب فيؾ!.. ما أال  ب نني ليثـ بمث  ،الخارج ليحصؿ عمى الجنسية إلىثـ ذىب  ،بي وأعجبالرجؿ  طمبني
   !..فممو؟ يوماذا يجب عم

ىػو  وال ػاني، البػاطنيىػو الرسػوؿ  فػالوؿالعقػؿ والاػرع،  إلػىالحيػاة، ىػو ااحترػاـ  فيمواجيم رؿ مارلم  فيالقاعدة العامم  إف
لػديرـ، وذلػؾ مػف  البػاطنيترتيػب الترػويف  إعػادةوىو العمػؿ علػى  أاولعتـ فييا ليا حؿ،  التي.. وىذه المارلم الخارجيؿ الرسو 

 خالؿ محاور عديدةل 
محاسػب علػى مػا  نسافف اإلللقلؽ حولو، ل داعيداورة اختياره، فما لـ يرف باختياره فال  فييجعؿ ىمو داوما  اإلنساف أفل الوؿ
 حقيقم ما لالو الااعرل  اإلنسافيعيش  أفومف المناسب ا خريف.. ا على ما ىو باختيار  ،اختياره في

 الضاب والناـوليتؾ ترضى *** فليتؾ تحلو والحياة ذميمم
 وبيف العالميف خراب وبيني ***وبينؾ عامر بينيويا ليت ما 

حياتػو، وذلػؾ  فػيوجػب التعقيػد أ الػذي ااحتمػاليلخلػؿ ما ىو ا اإلنسافليرل  -سويداء النفس فيالسير  أي-ل سبر الباطفال اني
العبػد عارفػا علػى  رأل فػإذاف ا تعالى بيده الخير رما نعلـ إالعلف، فأو السر  فيموجبيف، وىمال مخالفم ا تعالى  فييتلخص 

 فإننػاتقصػير بحػؽ العبػاد، ىػو ال ا خػروالموجػب إرادتػو..  أمػاـما ا يرضيو، من  منو ذلؾ الخير المقدر، وليس ىنػاؾ مػف يقػؼ 
.. الػنفس مػف ذلػؾ إعفػاءنريد ااسػتقامم مػف الليػر مػ   ورأننافعلنا،  إلىنلتفت  أفمف دوف  ا خريففعؿ  ةرد إلىر يرا ما نلتفت 
نػو أ فػيالرجػؿ  أخطػاف ا  لفعػؿ الزوجػم، و  طبيعػيانعرػاس  أنيػا إا -ف رانػت ظالمػما  و -ر يػرا مػف ردة فعػؿ الػزوج أفومف المعلـو 

 م  اللير استحالا وتعويضا.  المرالريؿ بريليف!.. فعليو ا بد مف تصفيم  يريؿ
الوجػود، وىػػو الػػرحيـ بعبػػاده  فػػي اػػيءا يعجػزه  الػػذيفيػول القػػادر  ،صػػفات فيػػو إلػىا تعػالى مػػ  االتفػػات  إلػػىال الػثل اللجػػوء 

مصػدالا  ،إليػولػـ ا نقػدـ اػروانا  ،الليػر إلػىناػرو  أففقبػؿ  ،المؤمنيف، وىو المليث بمف استلاث بو ولو لـ يرف مؤمنا.. وعليػو
   ..تجديف ما ا يخطر بالباؿ! ؛القدير الرحيـ المليث إلىفقدمي ارواؾ ؟.. ﴾َوَتْاَتِري ِإَلى اللَّوِ ﴿ لسورة المجادلم فيلما ورد 

يرػػوف مػػف مصػػاديؽ  ،الػػبالدتلػػؾ  إلػػىفيػػو رزلػػا، فلعػػؿ ذىػػابرـ تعػػالى نفسػػؾ بمػػا لػػـ يقػػدر لرػػـ ا  يل ا ترىقػػ أخيػػرالػػوؿ أرجػػ  و أ
 العاجؿ.  فيما تربحيف  أضعاؼا جؿ  فيفتخسريف  ؛التعرب بعد اليجرة
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 المخترعة  * األذكار
؟.. تمػالى حصػؿ عمػى سػر مػف اهللأىي فاهدتيا؟.. وىػؿ  فماأشير،  أربمةخذتيا مف أنا  ستفسر عف التسابيح اليومية، فأ أنا

 مف شير مف شيوخ الطرؽ.  أخذتيا د  فإني
المخترعػم  لألذرػارنػو ا داعػي إبػو، ف أخػذت)ص(  لػوآعػف النبػي و  مػأ وراف رػاف ذرػرا إب اليوميػم، فػماذا تعنوف بالتسػابي يدر أا 

ظيػار ،ا تعػالى إلػىالتقػرب  لف اليػدؼ مػف الػذرر ىػوإا يعلـ للتيا وا فلسفم عػددىا.. فػ ياللريبم الت التػذلؿ بػيف يديػو.. وا  وا 
 ف ىذا مف الارؾ الخفي الذي ول  فيو الر يروف. إف؛ معنوي مف وراء الذرر أو ي ر مادأ أيينبلي تول  

  
   ب حكامناالكفار  * إ ناع

مػا .. يحػؽ ليػا ذلػؾ؟ ال والمػرأةنسػوة  أربػالمػاذا يتػزوج الرجػؿ مػف  مػثبل: ،كثير مف األسهمة إلىنتمرض ىنا في ببلد الغرب  
الحكمػة  مػا.. ركمػات وىكػذا؟ أرباالظير  وصبلة ،لحكمة مف جمؿ صبلة الصبح ركمتيفا ما.. ؟المرأةالحكمة مف تغطية شمر 

عمػى  أوعندما نقػر  ..يحتوي عمى  شور؟ السمؾ الذي ال أكؿيجوز  لماذا ال.. ؟اإلسبلميةالمحـ المذبوح عمى الطريقة  أكؿمف 
   ..؟)ص( نزلت في نساء النبي إنيايقمف  ،الحجاب آيةيتحجبف  ال يالبلتبمض المسممات 

ف الييرليػػم الفرريػػم ليػػـ ا إنقنعػػو بػػالفروع، فػػ أفنػػو ا يمرننػػا إف  ،الاػػريعم بأصػػؿلػػذي ا يعتقػػد ف اللربػػي األرػػـ بػػ ألػػوؿ أف أحػػب
نعمػػؿ بيػػا لورودىػػا مػػف الماػػرع  إنمػػاالفرعيػػم  الحرػػاـىػػذه  أف إذ، أوافػػال بػػد مػػف تلييػػر ىػػذه الييرليػػم المػػور، تتجػػانس مػػ  ىػػذه 

رػػالخمر ولحػػـ الخنزيػػر، ولرػػف ريػػؼ نقػػنعيـ بفلسػػفم بػػالي الفػػروع  ـالحرػػاوىػػـ ا يعتقػػدوف بػػو. نعػػـ يمرػػف فلسػػفم بعػػض  ،الحرػػيـ
 ..!؟أرلوبعدـ  إلناعيـريؼ يمرف  ي،الير المذر يف اللحـ الصحإالجزويم في الاريعم، ف

نيا أاػ ،نسػاء النبػي )ص( إلػىف راف الخطاب بحسب الظػاىر متوجيػا ا  و  ،الحجاب عامم للجمي  آيمف إبالنسبم للمسلمات ف وأما
 ناظرة للجمي . أنيافوم في موارد النزوؿ، م   إلىنيم المتوجيم آف جمي  الخطابات القر أفي ذلؾ ا

 
 مف ىـ الشيمة في سطور؟ * 

 عرؼ الكثير عنيـ؟.. أف ي أكيؼ ل، و وما الفارؽ بيف المسمميف المادييف وبينيـ ،وماذا يمتقدوف ،مف ىـ الشيمة
وفػػروع الػػديف مػػف الصػػالة  ،فآوالقبلػػم والقػػر ، رالتوحيػػد والنبػػوة والمعػػاد-يػػرةر  أسػػسالفػػارؽ بػػيف الاػػيعم واليػػرىـ بعػػد ااتفػػاؽ علػػى 

رمػا لػاؿ تعػالىل  ،رمػا أف رسػالم الرسػوؿ تػتـ بتنصػيب مػف السػماءبمبػدأ اإلمامػم، فالاػيعم تعتقػد  إف ىػول -والحج والصـو واليره
ـُ َحْيُث َيْجَعُؿ ِرَساَلَتُو﴾  إلػى المػممػا ااخػتالؼ فػي حاجػم ف ..تنصػيب مػف ا تعػالىتػتـ ب أيضػارذلؾ وصايم الوصػي  ﴿اللَُّو َأْعَل

ابػػد مػف وجػػود مػف يسػد الفػػراغ بعػد الرسػػوؿ  ؟.. إذسػػواء فػي حياتػػو وبعػد مماتػو ،مػف يم ػؿ السػػماء حقيقػم، فيرػػوف رػنفس الرسػوؿ
ـْ مػ  لولػو تعػالىل ﴿ ،)ع( خليفم علػى المسػلميف يعلما وعمال.. وليذا تقارف حديث النبي )ص( في تنصيب عل اْلَيػْوـَ َأْرَمْلػُت َلُرػ

ـْ ِنْعَمِتي﴾ ـْ َوَأْتَمْمُت َعَلْيُر  .ِديَنُر
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نػو سػيروف ا نػا عاػر خليفػم بعػد النبػي أمػف  -رمػا عػف البخػاري ومسػلـ واليرىمػا -ذلؾ رلو ما روي عػف النبػي )ص( إلى أضؼ
 -فػػي الايػػم الػػورع ورمػػاؿ العمػػؿ فػػم،آمطيػػر مػػف رػػؿ  إمػػاـعاػػر  بػػا نيفريػػؽ مػػف المسػػلميف يقػػدـ لاومػػم  فػػأي رليػػـ مػػف لػػريش..

 عار، ليروف بذلؾ مصدالا لحديث النبي )ص(؟.. يالبيت اا ن أىؿ أوممالير  -بايادة التاريف المحايد والمنحاز
ذا  والبػػػاح وف مػػػف اليػػػرىـ، ومنيػػػا اإلماميػػػمرتبيػػػا المحققػػػوف مػػػف  التػػػي ،المزيػػػد، فعلػػػيرـ بالرتػػػب الر يػػػرة فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ أردتػػػـ وا 
بيدرـ للخير والصالح، فيػو الاػارح للصػدور، والمسػدد للعقػوؿ، لمػف رػاف صػادلا فػي سػعيو تعالى خذ ا أ اليرىا.و  (المراجعات)

 .صدليـ! إاالذمم بينو وبيف ربو، يـو ا ينف  الصادليف  إلبراء
 
 ما ىو حكـ المستضمفيف؟ * 

   ..محمد )ص(؟ األكـرنبينا بيف وفاة السيد المسيح )ع( ووالدة  مف كاف الحجة عمى الناس في الفترة ما
المتم لػػم فػػي تعػػاليـ السػػيد المسػػيب )ع(.. يبقػػى الرػػالـ فػػي مػػف لػػـ تػػتـ  ،الحجػػم فػػي تلػػؾ المرحلػػم مػػف الفتػػرة، ىػػي الاػػريعم السػػابقم

 وأمػػػا ..َرُسػػوًا﴾فيػػو القاوػػؿل ﴿َوَمػػا ُرنَّػػا ُمَعػػذِِّبيَف َحتَّػػى َنْبَعػػَث  ،متػػروؾ لعػػدؿ ا تعػػالى يػػـو القيامػػم أمػػرىـعليػػو الحجػػم، فيػػؤاء 
 ،فػي العفػو اإلليػيلرػذلؾ فػي اسػتحقاليـ اللطػؼ  فػالمرالػذي صػدلوا الاػريعم المحرفػم ولػـ يحتملػوا الخػالؼ،  أو ،المستضعفوف

 الوجدانيم. والحراـمف الفطرة  أعطواما  أساسالمحارمم على  ، أوالترليؼ في عالـ البرزخ أو
 

 بير عممية في الديف  * أساليب
بمػػض فييػا و  ..وبمػػض الكػبلـ ،فآنيػة، وصػػفحة مػف القػر آ ر  آيػاتمكتػوب فييػا عػػدة  ،يميػػؿفتػػرة رسػالة عمػى اإلوصػمتني منػذ 

لزاـ ب التيويؿ والتربيب ال أشخاص،يميؿ عمى عدة توزيا ىذا اإلوا  ننػي !..سػاعة سػت وسػتيف سيحدث لي شػيء بمػد وا   إذا وا 
ىػػؿ تمتقػػد بصػػحة ىػػذا  ،الشػػير الفاضػػؿ أييػػا أيػػؾر عمػػى رزؽ كبيػػر.. فمػػا  فس حصػػؿ أشػػخاص،عػػدة  إلػػىيميػػؿ اإل أرسػػمت
   ..الشيء؟

رمػا -الموعػود المػرولػيس عػدـ تحقػؽ أ.. !ف والػديفآدليؿ، وليس ىذا ىو النمط الصحيب في ترويج القر  إلىىذا الرالـ ا يستند 
 إف.. !السػػلؼ الصػػالب؟عنػػد  السػػاليبعيػػدنا م ػؿ ىػػذه أو .. !القاصػػر بالػػديف والقػػرآف؟ أويوجػػب الػػوىف عنػػد الجاىػؿ -ىػو المتولػػ 

 .  !بما ا ينطبؽ على رتاب وا سنم ،روج لويُ  أفمف  جؿّ أالديف  أمر
 
 زواج النبي )ص( * 
   ..؟األنبياءمف ىذا المدد مف النساء  حيث يثير المستشر وف وىنا بخاتـ )ص( ىي الحكمة مف زواج الرسوؿ  ما

مسػػػتول النبػػػي )ص( واناػػػلالو بالعػػػالـ  أف إلػػػى أضػػػؼالمجػػػردة.. زواج النبػػػي )ص( لػػػـ يرػػػف بالػػػدواف  اللريزيػػػم  أفمػػػف الواضػػػب 
 لرة عينو في الصالة. أفولد صرح )ص(  ،يعيش م  النساء بالمفيـو الذي نفيمو نحف لريلـ يدع لو مجاا  ي،العلو 

بعػػد وفاتػػو ىػػذه الاػػبيم لػػـ ت ػػر فػػي حياتػػو و  أففػػي عصػػر الرسػػالم،  سػػلبيزواج النبػػي )ص( لػػـ يفيػػـ منػػو معنػػى  أفوالػػدليؿ علػػى 
 المػر أف، ممػا يعنػى أمرالذيف رانوا يتربصوف الفتنم في رؿ  ،الرتاب وأىؿالديف رالمنافقيف والمارريف  أعداء)ص(، حتى مف 

 لـ يرف رما فيمو المستارلوف. 
 
 التفقو في الديف * 
مػػف  أجػػدلػػديف، ولكػػف ال فػػي التفقػػو فػػي ا ةجػػدا وعميقػػ ةشػػديد ةلػػدي رببػػ ة،وخريجػػة جاممػػ ،الشػػر ية ةفتػػاة مػػف المنطقػػ أنػػا

 فمؿ؟.. أفماذا  ..ما ينفمني إلىيساعدني ويرشدني 



 122 

 الولػػىالخطػػوة  يف العطػػش العلمػػي لمعرفػػم الاػػريعم وصػػاحبيا، ىػػإلرػػـ ىػػذه اليمػػم رالػػـ اناػػلالرـ بالدراسػػات الحدي ػػم، فػػ أبػػارؾ
 لالتاليم بالمور أنصحرـ فإنني ،للتقدـ في ىذا المجاؿ.. وعليو

بؿ الضروري مفل الفقو، والتفسػير المبسػط، وااطػالع علػى تفسػير مختصػر، ولػراءة سػيرة  ،تداء فيما ىو الناف وال ابد مف اابأ
 مبسطم اومم اليدل )ع(، وتاريف المسلميف، ودورة عقاوديم ميسرة، ولو مف خالؿ الموال  اليادفم في ىذا المجاؿ. 

متابعػػم الت قيػػؼ واانتيػػاؿ مػػف منيػػؿ العلػػـ، ىػػو تقػػديـ ذلػػؾ العلػػـ ف نعػػـ المعػػيف علػػى إفػػ ؛ا خػػريف انيػػال ناػػر اليػػدل فػػي للػػوب 
 ، ليحس صاحبيا بنقص في المعرفم يدفعو دوما لالستزادة. لىلو
 .  أىلو، رما ىو واضب ومحسوس عند والفرار الرواحف  تعالى تجليات في عالـ إف (؛استفيـ ا تعالى يفيمؾ) وأخيرا

 
 القارعة في القرآف  * اآليات

 التػي ؛والممػؾ والسػخرة، الشػيادة،آيػة  :( التي ذكر فييا  وارع القرآف، أرجػو مػف حضػرتكـ تحديػد55ر ـ ) ةسؤاؿ عف الومض
 .  واإلنسأشرت ليا في الومضة، حتى تكوف لنا ترسا مف شياطيف الجف 

 .ُلوْا اْلِعْلـِ َلاِوًما ِباْلِقْسِط َا ِإَلَو ِإاَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِريـُ﴾﴿َاِيَد اللَُّو َأنَُّو َا ِإَلَو ِإاَّ ُىَو َواْلَمالِوَرُم َوُأوْ  ىيل ةالايادآيم 

َـّ اْسػَتَول َعَلػى اْلَعػْرِش ُيْلِاػي  ليلسخرة ىػآيم او  ـُ اللَّػُو الَّػِذي َخَلػَؽ السَّػَماَواِت َواَلْرَض ِفػي ِسػتَِّم َأيَّػاـٍ  ُػ  اللَّْيػَؿ النََّيػاَر َيْطُلُبػوُ ﴿ِإفَّ َربَُّرػ
َراٍت ِبَأْمِرِه َأَا َلُو اْلَخْلُؽ َواَلْمُر تََباَرَؾ اللَُّو َربُّ   .اْلَعاَلِميَف﴾ َحِ ي ًا َوالاَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوـَ ُمَسخَّ

ػػف َتَاػػاء لييػػم الملػػؾ ىػػآو  َـّ َماِلػػَؾ اْلُمْلػػِؾ تُػػْؤِتي اْلُمْلػػَؾ َمػػف َتَاػػاء َوتَنػػِزُع اْلُمْلػػَؾ ِممَّ َوُتِعػػزُّ َمػػف َتَاػػاء َوتُػػِذؿُّ َمػػف َتَاػػاء ِبَيػػِدَؾ  ﴿ُلػػِؿ اللَّيُػػ
 .اْلَخْيُر ِإنََّؾ َعَلَى ُرؿِّ َاْيٍء َلِديٌر﴾

 أبػيل عػف 262للاػيف البيػاوي العػاملي ص  (الحبػؿ المتػيف)الصػلوات اليوميػم.. فقػد ورد فػي  أعقاب لالمناسبم ليا الولاتومف 
، تعلقػف بػالعرش وللػفل الرضف ييػبطف إلػى أ ا يػاتا تعػالى ىػذه  أمػرمػا ل)نػو لػاؿل )ع( أعبد ا جعفر بف محمػد الصػادؽ 

اىػبطف!.. فػوعزتي وجاللػي، ا  أفيف تعالى إلػيالخطايا والذنوب؟.. فأوحى ا  أىؿتيبطنا؟.. إلى  أيفأي رب العالميف!.. إلى 
سبعيف نظرة، الضػي لػو مػ  رػؿ نظػرة سػبعيف  نظرت إليو بعيني المرنونم في رؿ يـو إاحد في دبر ما افترضت عليو، أيتلورف 

    .(الملؾ، وآيم السخرة مالفاتحم( وايد ا، وآيم الررسي، وآي أيالرتاب ) أـحاجم، ولبلتو على ما فيو مف المعاصي، وىيل 
 
   األوراؽعدـ نشر بمض عند التيديد * 

نقػؿ بمػض المنامػات، مػا تيديػد  أونيػة، تممػؽ بمػض الخػواص عمػى اآليػات القرآ ،ىناؾ أوراؽ تػوزع مػف أشػخاص مجيػوليف
 .  ... فما ىو رأي الشريمة في ذلؾ؟بياالتارؾ لمممؿ 

لمػا  ال ػرفريػؼ يرػوف  ف يقػوؿل ﴿َوَا تَْقػُؼ َمػا َلػْيَس َلػَؾ ِبػِو ِعْلػـٌ﴾آف القػر ما يذرر في تلؾ الرساوؿ ليس لو أي اعتبػار اػرعي، ل
الػػديف مػػا  إلػػىف ينسػػب أيسػػمب بػػ لنػػو ؛فػػتب ىػػذا البػػاب خطيػػر أفالمعلػػـو .. ومػػف !؟ممػػف رتػػاب وا سػػن يلػػـ يقػػـ عليػػو دليػػؿ لطعػػ

ا رتػاب  م،ف الػذي ىػو رتػاب ىدايػآلد يوجب انصراؼ الناس عػف القػر  -رما ىو المتول -ليس في الديف.. وعدـ تحقؽ الباارات
عالػؿ، فضػال عػف  إلػىنسبتيا  ا تصب -التقادير أفضؿعلى -استحبابيا أمراصيلم التيديد لمف يترؾ  إلى أضؼ.. أمور!ليرذا 

 المارع العادؿ الرؤوؼ بعباده. 
 
 ما ىي المولمة؟ * 
   ..ليدؼ منيا؟ا وماة، ىي المولم ما
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سواء في مجػاؿل التحلػؿ ، العولمم حررم عالميم يراد منيا تذويب الريانات المتفرلم في رياف واحد، يللب عليو الفرر ااستعماري
أو ااسػت مار االتصػادي، أو التفريػ  ال قػافي.. ورػؿ ذلػؾ فػي نظػرىـ مقدمػم اسػتلالؿ ال ػػروات  ، أو التمييػ  العقاوػدي،الخاللػي

 الموجودة في مناطؽ النفوذ المتنازع علييا.
 أفمػف دوف  ،جػؿ الرسػب الماػروع والنفػ  المتبػادؿأا نعارض صور التعاوف االتصادي بيف مختلؼ المـ مف  فإننا ،وم  ذلؾ

 رما وصفنا القرآف الرريـ!. ،للناس أخرجتمم أخير  إننال أبداننسى  أف يالقيـ وضياع الذات. وا ينبلفقداف  إلىيؤدي ذلؾ 
 
 فراغ الحاكمية * 

   ..تمطينا مثاال موجزا عف جاممية التشريا لكؿ المصور؟ أفىؿ لؾ 
 أيالجماعػػم المؤمنػػم علػػى  اىػػتـ بوجػػود مػػف يجمػػ  اػػمؿ اإلسػػالـ أفننػػا نالحػػظ إف، الم ػػاؿ الواضػػب لػػذلؾ ىػػو عنصػػر الحارميػػم

المترونػم مػف عنصػريف جعػؿ الرجػؿ ىػو  السػرة يعلػييـ، وفػ أميػراحدىـ أيجعلوا  أفحاؿ سفر جماعم يطلب منيـ  يمستول، فف
زمػاف  يوفػ، بيػد الفقيػاء العػدوؿ الػذيف ىػـ حصػوف الرعيػم المػرزماف الليبػم جعػؿ  فيو ، الصليرة المجموعمىذه  إدارة فيالقواـ 

ليرػوف ذلػؾ مجػاا  ،ا يرضػى بفػراغ الحارميػم اإلسػالـ أفممػا يفيػـ مػف ذلػؾ الوصي..  أوذلؾ الحارـ ىو النبي الحضور جعؿ 
   .الرضيملحارميم الريانات 

ف سػعادة إوف باػدة، فػؤ مخطػ المم، فيبعد الياب النبي  الرضيم،تنظيـ العاللات  فييعتقد بعدـ وجود معادلم سماويم  الذي إف
رػػؿ ذي لػػب يعتقػػد بضػػرورة وجػػود ىػػذه  أفوالحػػاؿ .. أيمػػف دوف ر  أماميػػاع يقػػؼ الماػػرّ  أفؾ، وا يمرػػف تتولػػؼ علػػى ذلػػ المػػم

 يـو القيامم؟!.  إلى المـيراد ليا القيادة والايادة على  التيالخاتمم  بالممفريؼ ؛ يم مجموعم باريمأ فيالمعادلم 
 
 مف ىـ الصوفية؟ * 

   ..مشكمتيـ؟ ىيوما  ،مف ىـ الصوفية
منيػال عػدـ االتػزاـ  ،في جيػات ر يػرة أفرطوارنايم عف التقاؼ وتحمؿ المااؽ، ولرنيـ  ،فيم لـو اتخذوا مف الصوؼ اعاراالصو 

 يعبعػض مػف يػدّ  رأينػاومف ىنػا  ،لبو إلىا يقاس  الذيىذا لار الاريعم  أفمف الاريعم التزاما رامال، بدعول  الفقييبالجانب 
ابتػداع الحررػات التػي منيػا و  ىػذا مػف مسػلمات المػذىب الحػؽ.. أفزماف الليبم، رالػـ  فيتيدا البيت )ع( ا يقلد مج لىؿالواء 

دـ اتخػػاذ القػػرآف عػػاليػػر معصػػوميف مػػف الزلػػؿ، و  أنيػػـوالتعبػػد بػػألواليـ مػػ   والوليػػاء، اللطػػابا أصػػؿ ليػػا فػػي الاػػريعم، واتخػػاذ 
   .مصدرا للقوؿ والعمؿ)ع( البيت  أىؿوسنم 
فػي  ممػا لػـ يرػف مػف سػنم رسػوؿ ا )ص( ،يللب عليو التقول ، وترؾ الساحم ااجتماعيم ،في الحياة لوبأساختراع  إلىفذىبوا 
اليػدل )ع(.. ولػد ورد  أومػممقابػؿ  فػيترويجا لخطيـ  ،الجور أوممزماف  فينرل تاجيعا ليذه الظاىرة  أفومف الملفت  ايء!..

   319ص51البحارج (المتصن ! ياحذروا الصوف)ولول بق الفرلمىذه  أفرادحد أذـ  في)ع(  العسرري اإلماـعف 
 
 الطا ة الكونية * 
الوجػود..  فػيالكبػرى  التػ ثيراتاالستمداد مف الطا ة الكونية، وربػط الػنفس بمصػدر  إمكانيةمف  األياـفيما يقاؿ ىذه  رأيكـ ما
   ..بير المسمميف! أوساط فيحتى  ،مطروحا أصبح األمرف ىذا إف

، فيػو تلييػر لالسػـ الحاديػث فػيالػواردة  اإللييػمولرف ليس ىناؾ مف جديػد اليػر النفحػات  ،م بحث طريؼموضوع الطالم الروني
اليػر المتقػيف ا  أفالريػؼ.. ومػف المعلػـو  وأىػؿموسػى  أـ إلىالربط بالنسبم  رييم للسنم مختلفمأعنيا ب ا ياتفقط، ولد عبرت 

دخلػوا ىػذه العػوالـ  إذا-خاى مػف العػواـيُ  والذيرب العالميف..  أسرار اليار محجوبوف عفف الإ، فالسراريمرنيـ الوصوؿ ليذه 
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اتحػػدوا  أنيػػـ فػػيلػػد يعياػػوف حالػػم مػػف الػػوىـ  إذاانحػػراؼ،  أوؿوىػػذا  ،مػػف الطالػػم الرونيػػم ءنػػو دخليػػـ اػػيأىػػو تػػوىـ  -الدليقػػم
 فػػػيمػػػف الاػػػطحات المعروفػػػم  مػػػا اػػػابو ذلػػػؾ أو ،مػػػدعى وحػػػدة الوجػػػود أوبمصػػػدر الوجػػػود، فياػػػبو دعػػػواىـ القػػػاوليف بػػػالحلوؿ، 

 ..  !التاريف
 فػيرػاف صػادلا  أفبعػد  ،فخػاخ الاػيطاف فػي، لد يق  أميفالطريؽ، ومف دوف مراد  بأسرارالير البصير  أفليعلـ  ،وبارؿ عاـ

  اجتيػاز الموانػ فػي ىػيفطريػم، ولرػف الطامػم الربػرل  لنيػا ؛ا تعػالى إلىالحررم  أصؿ فيالمارلم ليست  أف إذ.. سيره أصؿ
   .مف يخطوىا بنجاح! لؿّ  التي
 
 الر ص ما الموسيقى * 

سمميا باستمرار حتى في و ت دراسػتي أو تجممػي أقطا سماع األباني، فقد كنت ب -الحمد وول-تمالىأنا فتاة  د ىداني اهلل 
قني حقػا: جميمػا عمػى  طميػا فػي و ػت واحػد.. ولكػف ىنػاؾ مػا يضػاي اتفقنػافقػد عمػى ذلػؾ، ما صديقاتي، وشجمتني عاهمتي 

نمتنػػا عػػف سػػماع  أففػػي و تنػػا الحاضػػر ال نسػػتطيا  أننػػاحيػػث  ،األبػػاني إلػػىفػػي الميػػؿ  أخػػذت األخيػػرة اآلونػػةنػػو فػػي إوىػػو 
وذلؾ لوجودىا في كؿ مكاف مف حفبلت زواج ومجممات وبيرىا، فينتػابني شػمور بالرببػة فػي الػر ص،  ،بشكؿ مطمؽ األباني
نفسػػي بػػ ف الػػر ص ىػػو نػػوع مػػف أنػػواع الرياضػػات  إ نػػاعوأحػػاوؿ  ،ا الػػر صالموسػػيقى مػػ إلػػىسػػتما أحجرتػػي و  إلػػىف ذىػػب 
الػػر ص  وأعػػاودرجػػا فػػي كبلمػي أولكػف  ،. وبمػػد ذلػػؾ أحػس بت نيػػب الضػػمير.والتػػي تشػجمني عمػػى مواصػػمة الػر ص ،الممتمػة

 .  واالمتناف؟!.. أرجو إفادتي ولكـ جزيؿ الشكر .بالموسيقى
 إلػىالػوىـ والخيػاؿ، والميػؿ  أجػواءفػي  اإلنسػافيعػيش  أفبالنسػبم لللنػاء، فإنيػا توجػب  التي رنػا نحػذر منيػا داومػا ا  ارىذه مف 

راارتبػاط العػاطفي السػري  بمػف يبػدي  لأخػرللمحرمػات  اإلنسػافنفسػيم  يييئعالـ ااسترساؿ وراء المت  الموىومم.. فإف اللناء 
 ىواه. إلىالعاؽ واللراـ ولو ادعاء راذبا، وصوا 

ف أفريػؼ ناػخص بػ ؛الفسػوؽ محػـر أىػؿحػاف ألمػا ناسػب إف ، فػود بيف الحػالؿ والحػراـ فػي اللنػاء لريبػم جػداالحد أف إلى أضؼ
علػػى ىػػذه الحالػػم مػػف الػػرلص  وأنػػت ،ملػػؾ المػػوت أتػػاؾ)ع( أو  المػػرصػػاحب  إلػػى أعمالػػؾولػػو رفعػػت  ..!اللنػػاء لػػيس رػػذلؾ؟

ا تعالى، فلمػاذا يػدعيا لياػلؿ للبػو وفرػره  إلىحدنا أقرب ت أفما أر ر المسموعات التي يمرف  ..!ذلؾ؟ فتستسيليوالخفم، فيؿ 
 .  آخرتو؟!.بما ا يزيده علما و قافم لدنياه أو  ،وفراالو

 
 ما ىو المسر؟ * 

السؤاؿ: مػا ىػو المػبلج . وعميو فميسارع لممبلج. ،ذكرتـ في جواب سابؽ أف الحالة الفبلنية  د تكوف مما يطمؽ عميو بالمسر
 ..افؿ أحد إلييا؟لحالة المسر لو تس

بيرىػا.. فيػؿ ىػذا ىػو  أوىػو الشػيطاف والشػيوات المحرمػة  ،ب عميولالثاني: لو رأى اإلنساف أف محور  مبو داهما واليـ الغا
   ..المسر؟

رمػا ىػي علييػا فػي والعيػا، وخاصػم فػي المفػاىيـ التػي يترتػب  المػورموجود ا يػرل  إلى اإلنسافيتحوؿ  أفالمراد بحالم المسف 
   .عرس ما ىي علييا، وىي مرحلم متقدمم في الضاللم المورمعرفم  إلىبالتدريج  أمرهبؿ يؤوؿ ، الحالؿ والحراـ علييا

إمػا لسػابقم لػو فػي  لالػامرة إلييػمتتداررو رحمػم  أفإا  ،ينسلف منيا أففإنو مف الصعب  ،ومف الواضب أف مف وصؿ ليذه الحالم
   .لتأمؿ عميؽ في مجرل حياتوأو لمجاىدة ربرل في سبيلو، أو  ،خدمم دينو

ضػروري فػي رػؿ مرحلػم مػف المراحػؿ، فػإف الماػاعر القلبيػم تػدور حػوؿ  أمػرفإف ارتاػاؼ محػور القلػب  ،ورما أارت في سؤالؾ
 وىذا ىو باختصار ىـر القيادة في الوجود. ؛ اإلرادةتابعم لتلؾ  والعضاءتنب ؽ مف تلؾ المااعر،  واإلرادةذلؾ المحور، 
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 يف المرؼ والشرع التوفيؽ ب* 
كػػالزواج : اإلسػبلميةفػي وا منػا حػػواجز حديديػة تحػوؿ دوف تطبيػؽ بمػض التمػاليـ  أوجػدتالقػوانيف الفرضػية الوضػمية  ػد  إف

ن خػذ بػالوا ا  أف فإمػاحيػث يتنػافى التوفيػؽ بػيف األمػر الوا ػا وتمػاليـ الشػريمة..  ،وبيرىا مػف تمػاليـ ،وصمة األرحاـ ،المبكر
ماونخالؼ التماليـ،     ..؟!التوفيقين خذ بالتماليـ ونخالؼ الوا ا.. فما الحؿ  أف وا 

 ،رريفيػم المعااػرة لاػؤوف المعػاش فػيمساحم حرة للعباد للتصرؼ ريفما يحلو ليػـ  إعطاءسياسم الاارع المقدس لاومم على  إف
فييػػا الاػػارع المقػػدس ترليفػػا  حػػدد يتلػػؾ المسػػاحم التػػ يوىػػ، المقابػػؿ ىنالػػؾ مسػػاحم اليػػر اػػاالرة فػػيوالتعامػػؿ مػػ  الخلػػؽ.. ولرػػف 

 ،إلزامػي رأيوللاػارع فييػا  إانػو مػا مػف زاويػم مػف زوايػا الحيػاة أمختلؼ اؤوف التعامؿ مػ  الػنفس والليػر.. والحقيقػم  في ،عمليا
 أو -لسـ ا داب والسػنف علػى المولػ  يمما جاء ف-آداب دخوؿ الحماـ م الفي سواء ذلؾ  ؛يزجر  أو ،يتنزيي أو، ياستحباب أو
 ومقارعم الظالميف!..  العداءمجاىدة  مريقط

ا يراػؼ عمػا فيػو مصػلحم العبػاد.. نعػـ ىنالػؾ  لنػوالاػريعم ا وزف لػو،  رأييصػطدـ مػ   الػذيالعػرؼ  إفنقػوؿل  فإننػا ،وعليو
حػم، ذلػؾ مصػلحم راج فػيرػاف  إذاموارد المباح بػؿ حتػى المسػتحب،  فيالعرؼ، وذلؾ رما  رأيبعض الحاات يقدـ فييا الارع 

ىػذا الفػرض مػف رمػاؿ الحيطػم والحػذر، لػوال يقػدـ الفػرد  في.. ولرف ا بد ااجتماعي والتأنيبولو تخليصا للفرد مف معرة الوىف 
 .مزاج البار بدعول تلليب العرؼ!

 
 تفسير النصوص بالممـ الحديث * 

نظافػػة الفػػـ تجمػػو إف ))ص(: وؿ منبيػػرا بمػػا ىػػو مضػػموف حػػديث الرسػػ ،الجاممػػة إلػػىحػػد المممػػاء الغػػربييف جػػاء أ أفسػػممت 
نو: ما كاف في عيده أشمة، وال مختبرات.. واآلف أثبت الطب أف ىناؾ عروؽ مف األسناف تتصػؿ بػالميف، فػإذا إالبصر(  اهبل 

   ..بيذا النمط مف التحميؿ؟! رأيؾف ثر عمييا.. ما  ،إلى الميف الت ثيرسرى ذلؾ  ،تسوست األسناف أو فسدت
 ىذا المجاؿ مالحظتافل  فيالتحليالت العلميم، ولرف لنا ا مان  مف م ؿ ىذه 

ا  ،باػػرؿ لػػاط المػػر  بػػت فييػػا  التػػيالمػػوارد  فػػي إا ،ميػػالجػػـز بمػػا جػػاءت بػػو العلػػـو التجريب ينبلػػينػػو ا أ لالولػػىالمالحظػػم 
ف والحػديث آتفسػير القػر  ينبلػيفال ، الرأييتبدؿ فيو  أفمف الممرف  التي الخرلالموارد  وأما .يمرف التليير والتخلؼ عف النتيجم
 النفس لو  بت احقا خالؼ ذلؾ.  فيبو، لوال يوجب تاوياا واضطرابا 

خػػالؽ ىػػذا الوجػػود ىػػو المليػػـ للمصػػطفى )ص( ولعترتػػو، فػػال لػػزـو لالنبيػػار  أف إلػػىنػػو ا بػػد مػػف االتفػػات أوالمالحظػػم ال انيػػمل 
 أفارتاػؼ اػيوا الريبػا جػدا، والحػاؿ  ورأنػوف الػبعض يػرل إفػ.. يالاػرعوالبيػاف  يالاديد عندما نرل تطابقػا بػيف الراػؼ العصػر 

لػيس ؛ أو مجرتيػا إلػىىو صاحب ىذا الوجود مف ذرتيػا  ،الصالة فينقؼ بيف يديو  فالذي ،صاحب التاري  ىو صاحب الترويف
   .رذلؾ؟! المر

 
 مف المرض  * خوفي

، عمػى الػربـ مػف يبػ االرتبػاطنني مريضػة، وال أحػد يريػد واعتقادي ىو أ -مرض وراثي-أنني أعاني مرض فقر الدـ المنجمي
خاطئ، حيث أف الكثير مف الفتيات المصابات بذلؾ المرض تزوجف وأنجػبف.. وعنػدما أعػرض مشػكمتي عمػى  االعتقادأف ىذا 

   ..؟تمالى فماذا أفمؿ أفيدوني يرحمكـ اهلل.. وأنني ياهسةتمالى يقولوف ب ني ال إيماف لي باهلل  ،إحدى صديقاتي أو أىمي
ىػو النػاف  الضػار، أي بيػده النفػ  وبيػده تعػالى إذا راف المرض مما يمرف السيطرة عليو طبيا، فلـ ىػذا القلػؽ الاػديد؟!.. فػإف ا 

   .الطبيعمبعض مواد  فيسببا، فرما خلؽ الداء جعؿ الافاء  ايءمقدرة بقدر، رما جعؿ لرؿ  المورالضرر، ولد جعؿ 
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ذا  نػػو اأ إذعػػالـ الوجػػود بمعجػػز علػػى ا تعػػالى،  فػػي اػػيءنػػو لػػيس ىنػػاؾ أ يعػػف القػػدرة الباػػريم، فػػاعلمخارجػػا  المػػررػػاف  وا 
نمػػا ،ا تعػػالى إلػػىمعجػػزة بالنسػػبم  الخارلػػم  المػػور إلػػىومػػف ىنػػا تتسػػاول لػػدرة الخػػالؽ الحرػػيـ، بالنسػػبم ، بالنسػػبم للباػػر ىػػي وا 

ا، لجػػؿ إنقػػاذرـ مػػف المػػر، وتػػدبير زوج صػػالب لرػػـ، فإنػػو بيػػده خػػزاوف رػػؿ داومػػتعػػالى فحػػاولي التوسػػؿ بػػا  ،والمتعارفػػم.. وعليػػو
 فإنو رما فتب على ا خريف، يفتب عليرـ إف ااء ا تعالى.  تعالى؛ايء.. وا تيأسي مف روح ا 

 
 األبراج * 

   ؟..وىؿ يجوز تصديقيا، الشديد بيا لمجرد اإلطبلع االىتماـماذا عف  :سؤالي عف األبراج
والقاعػػػدة العامػػػم فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ، ىػػػو  .!.ا خػػػرةفػػػي  أومعلومػػػم ا تنفعػػػو فػػػي الػػػدنيا  أولمػػػؤمف لفػػػي اػػػلؿ عػػػف رػػػؿ علػػػـ ا إف

 علمػو إلػىفلينظػر  أي ﴾َفْلَينُظػِر اإِلنَسػاُف ِإَلػى َطَعاِمػوِ ﴿ لاانصراؼ عف رؿ ما ا يفيد علما يقينيا، فقد ليؿ في تأويؿ لولو تعالى
 .يأخذه عمف
ولػد ورد  ،علػـ لطعػي إلػىا يستند  ،الوال ، فما يذررونو لمؿء زاويم في الصحيفم إلىلرب للنرتم منيا ألضيم  جالبرالضيم  إف

نفحػػم  أنيػػاوا اػؾ الباطيػػؿ!.. وسػػلبا بم ػؿ ىػػذه  إيجابػانػرل الػػبعض يتػػأ ر  السػػؼومػ   !..(رػػذب المنجمػوف ولػػو صػػدلوا) لبأنػو
 .واإلحجاـ اإللداـجدي في الحياة، واستعماؿ العقؿ عند عف التفرير ال اإلنسافلصد  ،مف نفحات الايطاف

نػػي سػػواء فػػي  ،التػػي ا تلنػػي وا تسػػمف مػػف جػػوع ،لضػػياع سػػاعات العمػػر المباررػػم فػػي ر يػػر مػػف التفاىػػات أخػػرلمػػرة  أتأسػػؼ وا 
ريػؼ يقتػؿ ولتػو،  ىػذه الدرجػم التػي يتحيػر فييػا العبػد إلػىوىؿ بل  رخص الحيػاة  الجراود.. أوالصحؼ  أوالموال   أوالفضاويات 

 .  ؟!تيليلم واحدة ليرجب رفم حسناتو إلىوىو يحتاج يـو القيامم 
 
 ال أستطيا أف أبكي! * 
 وأصػاب ،نفمػؿ داخميػاأ األحيػافففػي كثيػر مػف !.. عػدـ  ػدرتي عمػى البكػاء :عنػدكـ الحػؿ، وىػي أجػد يلكػـ مشػكمتي لممػ أ دـ
تػرى ليػا سػبب  فيػؿ يػا.. )ع( البيػت أىػؿفػي مجػالس  أو ،الصػمبةبكي، سواء فػي مقػابمتي لمموا ػؼ أولكني ال  ،شديد بتوتر

   !..ماذا؟ أومف الذنوب 
يتحقػؽ التفاعػؿ  أف، ومػف الممرػف الدمعػمعلػى الخػارج مػف خػالؿ  ا  ارالداخؿ، ولرف تظير  فيالبراء عمليم اعوريم  أفنعتقد 

للخلػػط بػػيف العلػػم الاػػعوريم والمعلػػػوؿ  داعػػي فػػال ،، وذلػػؾ لػػبعض الجيػػات الفسػػيولوجيم.. وعليػػوخػػارجي ػػر أمػػف دوف  البػػاطني
   .مف نعـ ا تعالى على العبد الدمعموفرة  إف.. ونحف ا ننرر م  ذلؾ الجسدي

يتعامػػؿ مػػ  عػػالـ الفرػػر، ومػػف  ػػـ  يوالػػذ التػػأمليالدمعػػم( ااعتبػػار  أيبػػرة )مواضػػ  العَ  فػػي أواف المطلػػوب منػػا إ للػػوؿأرجػػ  و أ
فػال ييػـ بعػد ذلػؾ  ،ارتملػت ىاتػاف الحلقتػاف فػإذا ..القلب، لينقدح طبقا ليا مااعر الحب والػبلض إلى الفرريتسريم ىذا التفاعؿ 

فاضممفل القاعريرة، وليف الجلد،  الخرل ا  ار    .القرآف الرريـ فيورد ذررىا  والتيالعيف مف الدم ،  وا 
ومػػا  ،لقسػػوة القلػػوب إا)مػػا جفػػت الػػدموع  ليقػػوؿالمػػؤمنيف )ع( حيػػث أميػػر بيػػذه المقولػػم المسػػتفادة مػػف  أخيػػرا أذرػػررـ أف وأحػػب

 !.ذا عرؼ السبب بطؿ العجبإنو أا لر رة الذنوب( ومف المعلـو إلست القلوب 
 
 

     
     



 127 

 مشاكؿ اإلنترنت
 

 !ريفيم التعامؿ م  اإلنترنت 
 ما رأيرـ في الحب عبر اإلنترنت؟ 
 ما ىي حدود التعامؿ م  الرجاؿ؟ 
 لدـ!فريسم ترتب لصتيا بمداد ا 
 .المااررم في اإلنترنت 
 .المحاد م م  الجنس ا خر 
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   !نترنتكيفية التمامؿ ما اإل * 
جػاىزوف لتزويػدكـ بكافػة المممومػات  ب ننػا فػ  وؿ.. نترنػتفػي التمامػؿ مػا اإل  األحػداث،لقد بينتـ في التحػذير ضػرورة مرا بػة 

يوفقنػا لمػا فيػو  تمػالى أفاهلل  وأسػاؿبما تودوف مف مممومات..  إخبارنافقط عميكـ ، حتى التي تطمبونيا بالتحديد أو ،المتاحة
 بصورة عامة.  اإلسبلـوخدمة  ،بصورة خاصة( البيت )ع أىؿخدمة مذىب 

نو أالجيػاز اػ اىػذ أفنعتقػد  فإننػا لناػرىا فػي لسػـ الػردود علػى المولػ .. ،نترنػتوؿ سػلبيات اإلمقالػم مررػزة حػ بإرسػاؿنرحب  إننا
حػداث والمػراىقيف نػو بالنسػبم لألأف ا  إلػىف رنا نعتقػد ا  المطلؽ وا النفي المطلؽ.. و  التأييدفال يمرف  ،رؿ سالح ذو حديفاأف 

الطريػػؽ طريػػؽ سػػيؿ اانػػزاؽ، وفيػػو  اف ىػػذإفػػ د الوجيػػم الصػػالحم..بتحديػػ المػػر، أوليػػاءبمرالبػػم  إاه علػػى نفعػػو ر لػػد يللػػب ضػػر 
 إمػػدادنانرحػػب بػػالجمي  فػػي  .!.اسػػتمر بػػو التزحلػػؽ نحػػو الياويػػم ،لخطػػوة اإلنسػػاف، الػػذي لػػو دخػػؿ فيػػو يخاصػػيم الطريػػؽ الجليػػد

 في ىذا المجاؿ.  ،بتوصياتيـ العلميم والعمليم
 
   ..ما رأيكـ في الحب عمى النت؟* 
حتػى لػو كانػت المبل ػة  ،ماحتكـ بالمبل ات الماطفية التي تتـ عف طريؽ بػرؼ المحادثػة )الشػات( بػيف الشػبابس رأيما ىو  

 والحب متبادؿ وصادؽ بيف االثنيف. ، جدية لمزواج
ف الحػػديث إدليػػؿ، فػػ إلػػىمجػػرب وا يحتػػاج أمػػر الحػػديث مػػ  الجػػنس المخػػالؼ فػػي معػػرض اافتتػػاف داومػػا، وىػػذا  أفمػػف المعلػػـو 

مجبػػورا..  لينتيػػيمختػػارا  يبػػدأ، فيػػو إرادتػػو اإلنسػػافمقدمػػم للحػػب الػػذي يسػػلب مػػف  -رمػػا ذرػػرتـ-وىػػو ،الرتبػػاط العػػاطفيمقدمػػم ل
 .لللبم اليياـ والحب ،يللي الاروط الارعيم في الزواج وعندوذ
ب حتػى لػو اسػتقر يعػيش حالػم التػردد والتذبػذ اإلنسػافيجعػؿ  ،التعرؼ علػى المػوارد المتعػددة مػف الجػنس المخػالؼ أف إلى أضؼ

المػوارد بعضػيا بػبعض، ومػف ىنػا نعلػـ السػر فػي ر ػرة نسػبم الطػالؽ فػيمف يتصػؿ  إرادي داومػا يقػيس باػرؿ ا لنػو ؛على واحدة
ا تػرل  أفخيػر للمػرأة )تقػوؿ مػا مضػمونول  إذوصلوات ا على سػيدتنا الزىػراء )ع(  ولو في مجاؿ العمؿ. ا خرر يرا بالجنس 

 ، ولرف بمقدار الضرورة.أحرامياللضرورات  أفومف المعلـو  .(الرجاؿالرجاؿ، وا يراىا 
بنفسػو بػال ىػدؼ ولصػد، بػؿ لمجػرد  ا خػريفللػوب  اإلنسػافيربط  أفوىي  ،ىذه الجريمم ا تقبليا حتى الفتوة الصادلم أفوليعلـ 

 باللفػػاظالم يػػرة  الجػػواءفػػي ضػػمف  وذلػػؾ ،مػػف تلػػذذ واػػيوة المػػرأة.. وىػػؿ يخلػػو الحػػديث مػػ  !التلػػذذ وممارسػػم اليوايػػم الباطلػػم
   !.والحررات؟

 
 ما ىي الحدود في التمامؿ ما الرجؿ؟ * 

 ..التػـز حػدودي فػي المواضػيا والػردود أنػيوبشػيادة الجميػا  تمػالى ، والحمػد هللاإلسػبلميةأشارؾ فػي المنتػديات االلكترونيػة 
المراسػمة مػف خػبلؿ رسػاهؿ خاصػة فػي نفػس  أوالػرد  فإف الوضػا يتطمػب مشػاركة الرجػاؿ، سػواء فػي ،ولكف بطبيمة االشتراؾ

 أنػيلػـ نتمػد فييػا الحػدود، مػا الممػـ  تمالى أننػاخوية يممـ اهلل أخوة عبل ة حد اإلأالمنتدى، ومف خبلؿ ذلؾ فقد تكوف لنا ما 
 أي ،الجػنس تقتصػر عمػى نفػسأنيػا  ،فػي اهلل واألخػوةوىؿ المقصود بالحػب فػي اهلل والتمػارؼ ، متزوجة.. فما رأي سماحتكـ

   ؟..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 

يالزمػو  إلػى حالػم ااسترسػاؿ فػي الحػديث، ومػا –برالبم أو بلير رالبػم –انفتاح رؿ منيما على ا خر، سيؤدي فأوا ىذا المجاؿ.
ىو وجود جيم مػف جيػات اانجػذاب العلمػي أو  ،فإف الذي دعاىما إلى المحاد م مف اإلعجاب مف الطرفيف أو مف طرؼ واحد.

ف لػـ يعتػرؼ  العملي أو ما اابو ذلؾ.  ياػعر صػاحبيا بػذلؾ. أوفإف طبيعم الجنسػيف المتخػالفيف لاومػم علػى التجػاذب القيػري، وا 
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أف النفػوس تميػؿ باػرؿ ليػػري إلػى ا خػر، رالػػـ حالػػم اإلعجػاب برػؿ واحػد منيمػػا، ووجػود  ،ادثفػالمالحظ أنػو بعػد فتػػرة مػف التحػ
 حالم ايطانيم، وىذه  مرة مف  مرات التحادث. بأنياتأذي صاحب ىذه الحالم مف ىذه الحالم التي يراىا 

حالػػػم  -جز بػػػيف الجنبيػػػيفأي إزالػػػم الحػػػوا-ومػػػف الواضػػػب مػػػف خػػػالؿ ا يػػػات الرريمػػػم وسػػػنم أىػػػؿ البيػػػت )ع(، أف ىػػػذه الحالػػػم
فػػالقرآف الرػػريـ يػػدعونا إلػػى أخػػذ المتػػاع مػػف وراء الحجػػاب، والتأريػػد علػػى عػػدـ الخضػػوع بػػالقوؿ، فػػإف الخضػػوع بػػالقوؿ  مرفوضػػم،

 مف جيم ىذه اإل ارة. ،سبيؿ مف سبؿ اإل ارة بيف الجنسيف، ومف الممرف أف تروف الرتابم ليا أ ر الحديث
ومػف الطبيعػي  سرابيم وىميم، وذلؾ بفعؿ مػا يعياػانو مػف أحػالـ اليقظػم، وجػو الوعػود الراذبػم. ولطالما يعيش الاخصاف حاات

 .المباللم في بياف الوال  أوبلير والعيا،  المورنترنتيم، تصوير أف يتعارؼ ىذه الياـ مف خالؿ المحاد ات اإل
ا فػإف مػػف يريػد أف يرمػػؿ دينػػو ىػػذه الداة تحولػت إلػػى أداة ا أففػػإف ملخػص القػػوؿ فػي ىػػذا المجػاؿ  ،وعليػو صػطياد الفريسػػم، وا 

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.

يػو بػػيف الجنسػػيف، مػا ىػػو إا انعرػػاس لحالػم مػػف حػػاات وأرجػو عػػدـ تصػديؽ مػػا يسػػمى بالحػب البػػريء، فػػإف ىػذا الػػذي يطلػػؽ عل
مػػا االتجػػاء إلػػى الممارسػػم  إلػػىاللريػػزة، وحػػب اللقػػاء الػػذي ينتيػػي الالبػػا بالميػػؿ  اللقػػاء البػػدني، ومػػ  عػػدـ تيسػػره فإمػػا الربػػت، وا 

يارـ ار فتف آخر الزماف  .  !المحرمم.. ولانا ا تعالى وا 
 
 فريسة تكتب  صتيا بمداد الدـ! * 

منػػو تمػالى ىػػي رسػالة لمػف تمػيش ىمػي فتسػمييا، ولمػف حماىػا اهلل ، و  صػتي بمػداد الػدـ كتبتيػا، وبحبػر األلػـ أنسػجياىػذه 
فتحػذرىا، سػػبقني الكثيػػر ممػػف عاشػػوا ىػػذه التجربػػة المػػرة، سػػطروا تجػاربيـ بػػ لـ وحسػػرة.. لػػـ أرعػػو ولػػـ أتمػػظ مػػف  صصػػيـ، 

لماطفية فا ت كؿ شيء، لف أ وؿ أنني أتػابا مجػبلت خميمػة أو أفػبلـ حذرت وكررت التحذير حتى مممت.. فالغريزة الجنسية وا
وأحيانػػا  ،فيسػػمونني الممتزمػػة ،ماجنػػة، وال أخػػرج ألسػػواؽ أو مبلىػػي، بػػؿ إنػػي محافظػػة كثيػػرا ومحتشػػمة، فقػػد عرفػػت بػػذلؾ

دراسػة، ماعػدا أعمػاؿ  الداعيػة أصػبحت أسػيرة الػذنوب: فػراغ  اتػؿ، ال وظيفػة وال أنيػاالداعية!.. ىػذه الممتزمػة التػي يػدعوف 
شػاركت بمنتػديات إسػبلمية  ..وال تطفئ فرابي.. عرفت طريؽ النت وكما يقػاؿ لمػدعوة ولمػدعوة فقػط! خيرية ال تشبا ربباتي،

 كانت حازمة جدا، ينتقدوني إذا ما حاولت أف أروح عف نفسي  ميبل، حتى خنقوني بتكبيميـ.. 
سػتغربت جػرأتيف، كمػا كنػت اسػتغرب جػرأة بمػض األخػوات فػي ردودىػف ا، سممت عف فتيات يحادثف الشػباب عمػى الماسػنجر

لكني وجدت ما افتقدتػو فػي المنتػديات  ،كما زيف لي الشيطاف ،عمى الرجاؿ.. خرجت لمنتدى عاـ حتى أنفس عف نفسي  ميبل
بتػي الدعويػة بػؿ وجػدت كبلمػا ممسػوال كنػت بحاجػة ماسػة لػو، حققػت رب، اإلسبلمية، وجدت مف ييتـ بمواضيمي ويتػ ثر بيػا

 ..  أنكر كؿ المنكرات، لخوفي مف نفورىـ أفستطا ألكني لـ  ،فيو، وأنتجت ثمارا لـ أنتجيا في المنتديات اإلسبلمية
 أفخصوصػا بمػد  ،وبمد مرور األياـ تغير الحاؿ، وأصبح المنكر ممروفا، أصبحت لدي رببة كبيرة في التمػرؼ عمػى األعضػاء

وبمدىا تممقػت بيػـ  ..حادثتيـ عمى الماسنجر والخوؼ يمؤل جوانحي، نيف مف األعضاءتمرفت عمى اث ،أصبحت مشرفة بينيـ
يػوجيني مػدير  أفف أفار يـ، أحيانا بالرساهؿ، وأحيانا بالماسنجر، وأحيانا عبر الػردود.. تمنيػت أستطيا أال  أنيلدرجة  ،كثيرا

وصػؿ األمػر إلػى تبػادؿ الصػور والمحادثػة  أفؿ، إلػى تطور األمر إلى رساهؿ عبر الجػوا ولكف ال فاهدة!.. ،المنتدى وينصحني
ف صبحت ال أنػاـ الميػؿ  ،نمـ اهلل عمييـ بالوسامة والخمؽ واألدب، بزليـ ب سموب راؽ جذاب.. تممقت بيـ كثيراأالصوتية، فقد 

 أنػيت ونحؿ جسػمي، أصػبحت متػوترة شػاردة الػذىف، مبلزمػة لمنػت ولمجػواؿ، حتػى شػمر  ،وال أذوؽ الطماـ، حتى رؽ عظمي
 ني س تزوج  ريبا!..  فكذبت عمييـ و مت ب ،وخفت المار والفضيحة ..ختنؽأ
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شباع ربباتي الشيوانية الشيطانية، خصوصا تمالى أس ؿ اهلل  المشػريف  فػي أنػيأف يمفو عني، فإني كثيرا ما أفكر بمقاهيـ، وا 
 ؤلوالػذي مػ ،بالنػت إالالحيػاة.. ال سػموى لػي  ولكف لي طا ة ممينة، وال أسػتطيا أف أ ػاـو مغريػات ،أؤمف بالقدر.. مف عمري

الرجػػؿ ضػػميؼ والمػػرأة ضػػميفة، والمجتمػػا ممػػيء بالمغريػػات والفػػتف،  ..بالموضػػوعات التػػي تدبػػدغ المواطػػؼ وتيػػيه الشػػيوة!
سػتطا.. فمػا أألؤمػف عمػى نفسػي مػف الفتنػة، ولكػف لػـ  ،واإليماف يضمؼ ما كثرة المغريات.. منمت نفسي حتى مف الخػروج

 .  !.برؽ أىمي مميأ أفبرؽ وأخشى أ.. أنقذوني أكاد الحؿ؟!
حيػث  ،مرة ننار رسالم بطوليا، لما لمسنا فييا مف معاناة مف ارتوت بالنار بعد الدخوؿ فييػا، وىػو مػا رنػا نحػذره داومػا أوؿىذه 
نجاببما فيو مفل سروف روحي،  ،يوجب ااستقرار للفتاة ىو الزواج الذي أف ومػف   علػى الػزوج إيجابي وتأ يرلذريم صالحم،  وا 

مػػا يرػػوف بالمخػػدرات، فتعػػيش  أاػػبومػػف خػػالؿ النػػت والمنتػػديات والجػػواؿ،  مىػػذه التعلقػػات الموىومػػ أفوالحػػاؿ  .. بالسػػرةيحػػيط 
ىػذه العمليػػم  فػيمنيػا  ألػػولالرجػؿ  أفملرػم العاػػؽ والجػذب للرجػاؿ، الافلػم  أصػبحت بأنيػاحالػم الزوجيػم الراذبػم، وتظػػف  الن ػى

،  ـ يخلص بجلده ليػذىب  فيليترريف جميعا صرعى  لخرل،ينتقؿ مف فتاة  أفحاوؿ الماررة، في حيػث  إلػىمقتؿ العاؽ الموىـو
 الندامم!..  أوحاؿ فييريد، حيث حريم القرار بيده، فيتزوج ما يااء مف النساء، تاررا فراوسو 

لوا الجمػػ  بػػيف المػػؤمنيف والمؤمنػػات علػػى سػػنم ا يحملػػوا ىػػذا اليػػـ العظػػيـ، ويحػػاو  أفرػػؿ بلػػد  فػػيالحػػؿ والعقػػد  بأىػػؿنييػػب  إننػػا
ىػػذا  فػػي إليػوا تعػالى واالتجػػاء  إلػػى المػربتفػػويض  الخػواتننصػػب و ا تعػػالى..  إلػىسػبؿ القػػرب  أفضػػؿمػف  فإنيػػاورسػولو، 

 الػػذيىػو  يسألػػطريػؽ الطاعػػم وااسػتقامم..  فػػي، ليػػرل ا تعػالى صػػدؽ دعػواىف الباطيػؿ فػػي، وعػػدـ الػدخوؿ المصػيري المػر
مػف الخالػدات مػف نسػاء النبػوة  ملقػأالوجػوه المت إلػى أضػؼسػيم ومػريـ )ع( واليرىمػا مػف النسػاء القانتػات طػواؿ التػاريف، آخذ بيػد أ

 . واإلمامم
 
 نترنت اإل  فيالمشاركة * 

لترفيػو والجػواالت كالػديف والسياسػة وا :نحف  سـ مف الشباب نرتاد المنتديات ونشارؾ فييػا، وفػي ىػذه المنتػديات أ سػاـ عػدة
.. ويشارؾ فييا النساء والفتيات بمختمػؼ مراحػؿ عمػرىـ، ويحصػؿ تػارة االجتماعيةوبرامه الكمبيوتر وأخبار النساء والمشاكؿ 
أو أحيانػا نسػتممؿ التمػابير الرمزيػة كػالوجوه  ،والػود االحتػراـأو تمػابير تػدؿ عمػى  ،بمض المبلطفات في القػوؿ بػيف الجنسػيف

 االجتنػابأف  -بمػا مضػمونو-مػا الممػـ أنكػـ أجبػتـ عػف سػؤاؿ سػابؽ ؟..خرى.. فما حكػـ ىػذه المشػاركاتوبمض األشكاؿ األ
 ىذه المشاركات ال تخمو أحيانا كثيرة مف فاهدة. ولكف  ..أولى

صػم وخا ،الػديف أمػر فػيلما ابتنيت عليو الاريعم مف ااحتياط  الولي، الصؿ تأسيسعلى نحو  أنماما ذررناه  أفمف الواضب 
ىػػذا المجػػاؿ ماػػروط  فػػي الاػػرعيالتحػػريـ  أفومػػف المعلػػـو .. !يقػػ  فيػػو أف أواػػؾف مػػف حػػاـ حػػوؿ الحمػػى فػػإ، اإل ػػارةمػػوارد  فػػي

 فػيبػيف اايجابيػات والسػلبيات المعيػودة  الموازنػمف علػى المػؤمف إفػ ،الحػراـ.. وعليػو فػيومنيػا خػوؼ اانجػرار  ،ببعض الاروط
يػرجب  التػيبعيػدا عمػا يخػالؼ لواعػد ااحتيػاط  ،ضػمف جميػ  المواصػفات الاػرعيم فػيمحػاورة رانت الرتابػم وال فإذاىذا المجاؿ، 

 فال مان  مف ذلؾ..  ،مراعاتيا بيف الجنسيف
نيػا لػد توجػو لصػاحبيا إف أمػر،اسػتقر ميليػا علػى  فػإذار يػرا،  لإلنسػافتسػوؿ  المػارةف الػنفس التاػخيص، ل فػيوا بد مف الدلػم 

 فػػػيومػػػف دوف اسػػػتعماؿ لمػػػا يعػػػد مػػػف للػػػو القػػػوؿ والحررػػػات رمػػػا ذرػػػرت  ،بمقػػػدار الحاجػػػم المػػػرلػػػيرف و .. ر يػػػرا مػػػف التبريػػػرات
 الرسالم!.. 

الػػنفس انقػػداحا ولػػو مػػف دوف ميػػؿ مػػف جيػػم  فػػيوالماػػاعر الباطلػػم تنقػػدح  الحاسػػيسبعػػض  أفوختامػػا ا بػػد مػػف التنويػػو علػػى 
ا  أجارنػػاعلػػى السػػطب يومػػا مػػا..  اطفػػو ت أفمػػف الممرػػف  والتػػي ،الصػػدور يالعقػػؿ، وىػػذا بػػدوره يعػػزز ضػػرورة المرالبػػم لمػػا تخفػػ

 .  البالسم!وتلبيس  النفستعالى مف ارور 
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   اآلخرالمحادثة ما الجنس * 

 المحادثة بيف الجنسيف لو أخذناىا مف الجانب الفقيي مثبل عمى رأي السيد السيستاني داـ ظمو لوجدناه:
 ..وليس صوتيا؟ دثة التي تتـ عف طرؽ االنترنت بيف الشاب والشابة فقط كتابياما ىو الحكـ الشرعي في المحا السؤاؿ:
 ال يجوز لما فيو مف خوؼ الو وع في الحراـ. الجواب:

ىػؿ ليػذه المحادثػات  :)افتػراض فقػط(.. فالسػؤاؿ ىػو و ػاـ بفمػؿ ذلػؾ ،ف ب نني لف أ ػا فػي الحػراـهلو  اؿ شخص ب نني مطم
 .. يرجى توضيح آثارىا. ؟عمى الجانب الروحي لئلنساف ت ثير ،التي تحدث بيف الجنسييف
 وملخص القوؿ فييا ىول، ير ر السؤاؿ عنيا التيىذه المسالم مف المساوؿ 

 النفسػػيالتجػػاذب  أرضػػيمف البػػيف، ل فػػيرانػػت ىنالػػؾ ضػػرورة  إفبالمقػػدار الواجػػب  ا خػػرل ا بػػد مػػف االتصػػار مػػ  الجػػنس أوا
 إذاعم اارتبػاط العػاطفي بمػف يبػدي نحوىػا ماػاعر طيبػم، مػف خػالؿ الرلمػات المعسػولم، وخاصػم المقػاـ، والمػرأة سػري فيمتوفرة 

ر يػر مػف  فػينػو ا يتسػنى ليمػا أومػف المعلػـو  تجػارب الحػب الفااػلم.. أو، نتيجػم الماػارؿ العاوليػم، اعاطفيػ ارانت تعػيش فراالػ
ولطالمػػا  سػػي النػػاتج مػػف عػػدـ الوصػػوؿ لمػػا يريػػده الطرفػػاف..يقػػ  العػػذاب النففحتػػى اللقػػاء العػػادي، فضػػال عػػف التػػزاوج،  الولػػات
الطرفيف يعياػاف ىػاجس الوصػاؿ حتػى بعػد الػزواج مػف الليػر، ممػا يجعػؿ الاػيطاف ا يقنعػاف بػالحالؿ المقػدر.. ويػا  أفاحظنا 
 ..المصيبم لو اطل  الطرؼ ا خر بيذه العلقم النفسيم السابقم؟! ىيترل ما 
.. يالحػراـ ترارمػ فػي المػر أفبػدعول الحػديث المجػرد، والحػاؿ  ا خػرتو يحبب التحادث م  الطرؼ الايطاف بوسوس إفو انيال 
بػػالطرؼ ا خػػر، مػػف  اإلعجػػاب أرضػػيمالمجػػرد، وخاصػػم عنػػد تحقػػؽ  العلمػػيمػػف الحػػديث  أرلػػىالػػنفس تتػػوؽ لمػػا ىػػو  أفبمعنػػى 

 .حدي و وأسلوبخالؿ فرره 
 أفاد ػمل )ا يجػوز مػ  خػوؼ الولػوع فػي الحػراـ، ولػو بػاانجرار إليػو(.. وحػاوؿ حرػـ المح فػيو ال ال الفتول صريحم بيذا النص 

 .!خوفا مف الضب ا تعالى ،نو دليؽ لمف يريد مرالبم نفسوإف (اانجرار)تالحظ ليد 
 
 

     
     
     
     
     
     
     

 مشاكؿ الشباب
 

 .تبسيط مادة العقيدة 
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 .معاارة الاباب 
 ح.طريؽ ربب الجما 
 .جلب الاباب 
 ما ىو الحؿ لللريزة؟ 
 ريؼ أربب جماح الايوة؟ 
 .الخواطر الجنسيم 
 .الابؽ الجنسي 
 .الايوة العارمم 
 .  أزمم اباب اليـو
 .الحب اللصيؽ بالقلب 
 عالج التخيؿ الجنسي. 
 .مقاومم اإلالراءات 
 ريؼ نرتدع عف الحراـ؟ 

 .موجبات الربت وتجنبيا 
 .فف الصدالم 
 .مقارعم الايطاف 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 تبسيط مادة المقيدة * 
ىػو األسػموب  فػي مػادة المقاهػد؟.. ومػا ،مػف عمػره ةعشػر  ةأو الخامسػ ةعشػر  ةىي التفصيبلت التي تمطى لشاب في الرابم ما

 األمثؿ لشرح مادة المقاهد ليذا السف؟.. 
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بػػدليؿ  ،فترتفػػوف فػػي بػػاب التوحيػػدل فػػي ىػػذا السػػف لػػد ا يسػػتوعب المعػػاني العميقػػم لنػػوينبلػػي تقػػديـ المػػادة باػػرؿ سػػلس وسػػيؿ، 
الوصػػايم اػػأنيا اػػأف النبػػوة، ا  إفبػػالقوؿ  اإلمامػػموفػػي النبػػوة ببرىػػاف لػػبب العقػػاب بػػال بيػػاف.. وفػػي بػػاب .. الفطػػرة وبرىػػاف العليػػم

بػػنص القػػرآف -الخلػػؽ إمامػػمف إ.. فػػوالوصػػياء النبيػػاءف حيػػث يجعػػؿ وايتػػو فػػي تعيػػي العلػػـبتراػػيب مػػف السػػماء، فيػػو  إارػػوف ت
رمػػػا فػػػي -حػػػديث اا نػػػي عاػػػر خليفػػػم الػػػذي  بػػػت عػػػف رسػػػوؿ ا )ص( إلػػػى أضػػػؼليػػػي ا ينالػػػو الظػػػالموف، إعيػػػد  -الرػػػريـ

مػػف علمػػاء  ا.. وىنػػاؾ بعػػض الرتػػب المبسػػطم فػػي ىػػذا المجػػاؿ، فاطلبوىػػاإلماميػػمفػػي مدرسػػم  إاوالػػذي ا تطبيػػؽ لػػو  -الصػػحاح
 مرتباتيا.  أومنطقترـ 

ف رػػأي علػػـ مػػف  ،المتخصػػص إلػػىنػػو مػػف بػػاب رجػػوع اليػػر المتخصػػص ا  مػػف الضػػروري فػػي الفػػروع تفييمػػو مسػػألم التقليػػد، و  وا 
..  ػػـ  ، فيحمػػؿ الررػػافالصػػالة احقػػا لفقػػد ررػػف مػػف  إعػػادة إلػػىلللسػػؿ والوضػػوء والصػػالة، لػػوال يضػػطر  الوليػػم الحرػػاـالعلػػـو

   .لذلؾ مف موجبات العقوؽ تألموفيروف  -وأمواتا أحياء-المسؤوليموالديو 
 
 مماشرة الشبػػاب * 

ذا جالسػتيـ إأننػي  إذ المزلػة،خػذ طريػؽ آفػي احتكػاؾ مػا الشػباب.. ىػؿ  أننػيمػا تمالى ما اهلل  اتصاؿكيؼ أكوف في حالة 
.. ؟ا وبيف تكميفػي الشػرعيوكيؼ أوفؽ بيني؟.. ؼ التي تكوف بيني وبيف األصد اءاطالمو  أحارب.. وكيؼ ؟كنت ممرضا لمخط 

   ..حتؾ باألصد اء؟أ وأناوكيؼ أكوف شابا رساليا 
فػػال مػػان  مػػف  ،رانػػت معااػػرة الاػػباب ا يوجػػب لػػؾ وىنػػا فػػي الػػديف فػػإذا.. ا خػػرةا بػػد مػػف مراعػػاة الحسػػـ فيمػػا يخػػتص باػػؤوف 

وىػػو اللالػػب علػػى الاػػباب مػػف دالػػم -يابيػػـ سػػلب تتػػأ ررنػػت  إذا وأمػػامعااػػرتيـ بمقػػدار رفػػ  الضػػيؽ فػػي حررػػم الحيػػاة اليوميػػم.. 
ف ا تعػالى ا يضػي  إفعليػؾ باابتعػاد عنػو والبحػث عػف البػديؿ الصػالب، فػ -سػبؿ الفسػاد والليبػم واليػر ذلػؾ إلىبعضيـ بعضا 

. .؟مرفقػا أمػرىـا تعػالى خيػرا، وربػط علػى للػوبيـ، وجعػؿ ليػـ مػف  فأبػدليـ ،الريؼ اعتزلوا لوميـ أىؿليس أو مف اعتصـ بو.. 
 .(يو ؽ بو أخ أودرىـ مف حالؿ، ) -رما ورد-الزماف آخرعز ما يروف في أو 
والاػعوري.. بمعنػى عػدـ الخػوض فػي للػوىـ لقولػو  الروحػيم  اابتعػاد  الظاىريف راف ابد مف ااحتراؾ، فعليؾ بااحتراؾ ا  و 

 .﴾َفاَل تَْقُعْد َبْعَد الذِّْرَرل َمَ  اْلَقْوـِ الظَّاِلِميفَ ﴿تعالىل 
 
 طريؽ كبح الجماح  *

، مػا عػدـ األيػاـالتي يبتمى بيا كثير مف الشباب المؤمف ىػذه  ،ما ىي توجيياتكـ الكريمة لكبح جماح بمض الغراهز الجنسية
 المقدرة عمى الزواج؟!.. 

تناسػػليم فػػي اللػػدد ال إفػػرازات يػػر ي ،الصػػوريم أوالمنػػاظر المحرمػػم الخارجيػػم  إلػػىنظػػر الفػػإف اإل ػػارة.. ىػػو عػػدـ التعػػرض لمػػواطف 
يػػنعرس فػػي  المػػر أفرػػؿ اػػيء بمنظػػار الاػػيوة والجػػنس، حتػػى  إلػػىموجػػود اػػيوي، ينظػػر  إلػػى اإلنسػػافالبػػدف، وبػػذلؾ يتحػػوؿ 

ارترػػػاب المحرمػػػات المعيػػػودة فػػػي ىػػػذا  إلػػػىليدفعػػػو دفعػػػا ح ي ػػػا  ،صػػػالتو ونومػػػو وحدي ػػػو، وحينوػػػذ يررػػػب الاػػػيطاف ىػػػذه الموجػػػم
علػى تلػؾ  واإلدمػافالصورة المحرمم ت يػر الاػيوة، والاػيوة تػدف  للمباللػم  أفيم، بمعنىل المسألم توالد أفالمجاؿ.. ومف الواضب 

 الصور.
، ومضػػعؼ لإلنسػافف الجػوع اػػاالؿ ل؛ الصػـو عنػػد ااػتداد الرالبػم الجنسػػيم -رمػا ذرػػر فػي بعػض الروايػػات-ومػف الحلػوؿ أيضػػا

ايػم رب العػالميف بصػاحبو، فيلقػي عليػو لػوة اليبيػم ىػذه العمليػم توجػب عن أف إلػى أضؼ.. اإلمساؾللراوزه، وخاصم في ساعات 
 طياو ونزواتو. أياـيستصلر معيا المنرر الذي راف يراه ملريا في ما مضى مف 

   .اليرىا أوسواء في المساجد  ،الجد وااجتياد بأىؿمف اللقاء  واإلر ارالجادة في الحياة،  بالموراانالاؿ  لأيضاومف الحلوؿ 
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 جمب الشباب * 

.. فيػؿ !ولكػف دوف جػدوى ،البيػت )ع( أىػؿحتػى يسػتفيدوا مػف مناىػؿ  إليػو،مجمس مصغر لمشباب نريػد جمػب الشػباب لدينا 
   ..لجمبيـ؟ وأساليبمف سماحتكـ عمى طرؽ  إفادةمف 

تنػػػوع المضػػػاميف، ورػػػوف الموضػػػوعات المطروحػػػم تيػػػـ حيػػػاتيـ العمليػػػم، واختيػػػار الولػػػت  لمنيػػػا ،محببػػػم أمػػػورا بػػػد مػػػف وجػػػود 
لػػػوال يتخػػػذوا مولفػػػا مػػػف ذلػػػؾ،  المػػػر أوليػػػاءالمملػػػم، والتنسػػػيؽ مػػػ   اإلطالػػػموعػػػدـ  الخػػػرل،الػػػذي ا يػػػزاحـ اناػػػلااتيـ  المناسػػػب

الرلمػات  إلقػاءفػي  إاػراريـومحاولػم ، وااىتماـ بالتقدـ الدراسي لوال تتيـ الجماعم بالتأخر فػي ىػذا المجػاؿ بسػبب ىػذه الجلسػات
 إلػى، واصػطحابيـ المػورم ػؿ ىػذه  إلػىميالػم  اإلنسػافتقػديـ اػيء مػف الضػيافم فػإف طبيعػم لجػو المنافسػم فػي مػا بيػنيـ، و  إ ارة

بػػأف مػػا رػػاف   أخيػػراوالقيػػاـ بػػبعض المسػػابقات ال قافيػػم ومػػنحيـ الجػػواوز.. وا تػػنس  ،العمػػرة أوبعػػض الػػرحالت خػػارج المدينػػم 
 مجرب داوما.  مرأوىذا ، نو يزوؿ ويمحوإفتعالى ما راف للير ا و تعالى فيو ينمو، 

 
 ما ىو الحؿ لمغريزة؟ * 

المػادة السػرية ك-بتػرؾ الحػراـ ابنػويمػظ  األبؼ الشػيوة؟.. فػإف نحف الشػباب الػذيف لػـ نت ىػؿ لمػزواج الػداهـ بمػد  كيػؼ نصػرّ 
ولقػد طرحػػت ليػػذه  المسػػكيف يتخػبط ال يمػػرؼ أيػف يػػذىب؟!.. وابنػومرتػػاح، و والحػػاؿ أنػو ىػػو متػزوج  -وبيرىػا مػػف المحرمػات

 شكمة بمض الحموؿ التي ليست حموؿ عممية منيا:مال
 ..!متى سوؼ تصبر؟ إلىالكبت عبر اإلرشاد الديني والصحي: وىو ليس بحؿ أبدا، ألنؾ  -1
 .تجنب المغريات: أ وؿ ميما تجنبت المغريات، فإف الشيوة ستغمب في يـو مف األياـ -2
ض بػ ف تحمػؿ المػرأة أو مػا شػابو!.. فالرجػاء يػا شػيخنا وضػا الزواج المؤ ت: وىو بير متيسر داهما، و ػد يتخػوؼ الػبم -3

   ..!حؿ )عممي( ليذه المشكمة في أسرع و ت
الػػػذي ا يتيسػػػػر  ،نػػػػأتي بحػػػؿ رابػػػػ  اليػػػر الػػػزواج الػػػػداوـ أففيػػػػؾ، فيػػػؿ يمرػػػف تعػػػالى مػػػا ذررتػػػو ىػػػػي الحلػػػوؿ العمليػػػم بػػػػارؾ ا 

 ..  !للر يريف؟
نػو مػف الطبيعػي أف تميػػؿ أتفريػرا وصػورة وخارجػا، إذ  لنفسػػو عػف الم يػرات يبعػد الاػاب أف لىػومػف الحلػوؿ ومػف أىػـ مػا ذرػرت 

   بمقتضى عنفواف ابابو وفوراف الريزتو. ،ما يتعلؽ بالايوات إلىنفسو داوما 
تاػػػج   الجػػػواءفػػػإف ىػػػذه .. رالمسػػػاجد، ومصػػػاحبم الاػػػباب الملتػػػـز اإليمانيػػػم الجػػػواءالعػػػيش فػػػي  أيضػػػالضػػػمف الحلػػػوؿ  ومػػػف

وم ػػؿ ، ا يمرػػف المقاومػم بأنػولسػػبيؿ الػذي عليػو الر يػػر مػف الاػػباب المػؤمف، فػال يػػدع مجػاا لتسػػويؿ الاػيطاف ااسػتمراريم فػي ا
 ىؤاء الاباب حجم على المتقاعسيف والمستسلميف يـو القيامم.

د ر يػر معانػاة فػي تػرؾ في للبؾ، فتػرل المنرػر لبيحػا، وحينوػذ ا تجػ اإليمافليزيف  ؛ا تعالى إلىاالتجاء الداوـ  أخيرالوا تنس 
 اأنو في ذلؾ اأف بالي الخباوث المخالفم للطب  السليـ.  ،عندما تراه مستقذرا في طبعؾ ،الحراـ

 
 ؟ الشيوة جماح كبحأكيؼ * 

الػزواج، ولكنػي بيػر مقتػدر.. فمػا ىػي توجييػاتكـ لنػا التػي مػف خبلليػا  فيأنا شاب في المشريف مف عمري، لي رببة ممحة 
   ..ح الشيوة فسيولوجيا وروحيا؟نستطيا كبح جما
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ذااختياريػم الالبػا..  اإل ػارة ىػيالحػراـ  أف مناػإ، فػاليػاـتلؼ الااب مػف رػؿ صػوب ىػذه  التياابتعاد عف رؿ الم يرات  -1  اوا 
مػف الػدعاء  وأر ػر.. ، رما صرؼ السػوء مػف لبػؿ عػف وليػو يوسػؼ الصػديؽا فاتذلؾ ولاه ار  فيا تعالى عبده صادلا  رأل
ُر اْلَوارِِثيَ ﴿جول بتو   . ﴾َربِّ ال َتَذْرِن فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ
 رخدمم الديف. لآلخرة أول للدنيا رالدراسم الجادة، إماااتلؿ باليمـو الربيرة  -2
لػوة  دواعػينفػس الظػروؼ مػف  فػيف رؤيػم الملتػـز إفيػو، فػ أنػت الػذيالحيػاة مػف نفػس العمػر  فػيتصػادؽ الجػاديف  أفحاوؿ  -3

 القلب.
مػف موجبػات  ،فتػرة المراىقػم وبعػدىا فػيااسػتقامم  أفسنم الحياة لاومػم علػى الػزواج يومػا مػا، ومػف المعلػـو  أفوتذرر داوما  -4

زوجػم صػالحم بيػا يتحقػؽ لػؾ خيػر  -تلػؾ الفتػرة فػيجػزاء اسػتقامتؾ -ىذا المجػاؿ.. فيقػدر ا تعػالى فيالمناسب  اإللييالتقدير 
 مف زوجو صالحم.  أفضؿ اإليمافبعد  -رما روي-العبدنو ما رزؽ أ إذ، وا خرةالدنيا 

 
 الخواطر الجنسية * 

، الجنسية، دوف تنفيذ ىذه الخػواطر عمميػا بمض الشباب المؤمنيف ممف ىـ في سف المراىقة  د يخطر بباليـ بمض الخواطر
   ..فيؿ ذلؾ أمر محـر شرعا؟! وىـ في الو ت نفسو يتجنبوف النظرات المحرمة..

 إا المػور إلػىفػال ينظػر  ،رللبػم اليػواجس الجنسػيم المػور،لػد يرػوف مقدمػم لػبعض  المػرف رػاف ا  و  ،ؿ ليس حرامػامجرد التخي
ذلػػؾ  فػػييللػػب عليػػو الميػػؿ للتوالػػؿ  ،حقػػؿ مػػف الحقػػوؿ فػػييػػدمف التفريػػر  الػػذي إذرمػػا ىػػو  ابػػت بالتجربػػم..  ،مػػف ىػػذا المنظػػار

 !..الداريف؟ فيالحقاوؽ المرتبطم بسعادتو  إلى، ريؼ يصؿ أموريروف مرتعا ليرذا  الذيالفرر  أف إلى أضؼالحقؿ.. 
ا  أفنػو ا يػؤمف مػف أ إالو لـ يحرؽ و  الذيف التفرير بم ابم الدخاف إف؛ ىذا المجاؿ فيمجاىدة نفسو  اإلنساففليحاوؿ  ،وعليو

   .ىذا المضموف عف السيد المسيب )ع( يرما رو  ،يسود جنبات النفس
 
 الشبؽ الجنسي * 
أنػػو تػػاب بمػد إدمػػاف طويػػؿ عمػػى عػػادة محرمػة، ولكػػف المشػػكمة أف آثارىػػا با يػة إلػػى درجػػة أف ذىنػػو ووجػػوده  ؿ بمضػػيـ:يسػ 

تسػبب لػو تخمص مػف مثػؿ ىػذه اآلثػار يػحتػى و ، ةكػؿ شػيء بريبػ إلػى، ويسػما ةمتشبا بالجنس، فينظر إلػى كػؿ شػيء بريبػ
الضرورة.. ماذا يفمؿ لمتخمص مف ىذه اآلثػار النفسػية المربكػة الكثير مف المشاكؿ، وتجنب عشرة الناس واألرحاـ إال بمقدار 

   ..عمما ب نو متزوج؟، مف الشبؽ الجنسي
الاػيطاني مػ  التػأذي البػاطني، فػال ضػير فػي ذلػؾ، فلعػؿ ذلػؾ بليػم مػف لبػؿ ا  واإللقػاءراف على مستول الياجس النفسػي،  إذا

لاومػػم فػػي بعػػض الحػػاات علػػى جعػػؿ صػػفم مػػف  اإللييػػمالسياسػػم  تعػػالى ليختبػػر صػػبره وجيػػاده لنفسػػو فػػي ىػػذا المجػػاؿ.. فػػإف
ا انتفػ أرػراه أو إلجػاءمػف دوف -مػا ا يرضػي الػرب إلػىتجػره  اإلنساف،الصفات في طينم  وذلػؾ لرػي  -اسػتحقاؽ العقوبػم ىلػو وا 

 ي بت عبوديتو مف خالؿ التللب على مقتضيات تلؾ الصفم.
مػف ذلػؾ الميػؿ علػى السػلوؾ اليػومي،  آ ػارارالبػم للمزاولػم فػي الخػارج، وصػدور  مػ  ،ميؿ نفسػي عميػؽ إلى المرتحوؿ  إذا وأما

فػال بػد مػف المسػارعم فػي  ،ىنػاؾ بػدايات المسػف والتحػوؿ البػاطني المػذمـو أفنػذير خطػر علػى ذا فيػ ؛الحديث باػيوة أورالنظر 
   !. يريدويفلت الزماـ مف يده، فيق  في المنرر مف حيث ا المر،يستفحؿ بو  أفلبؿ  ،العالج

 
 الشيوة المارمة * 
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الحػؿ ليػذه  بػرأيكـعارمة جدا.. فما ىػو  أعمارنا، والشيوة في األخبل يوممظـ الشباب في لبناف نماني مف مسالة الفساد  أنا
   ..المشكمة؟!

 فػػيؿ مػػر يتم ػػف العالجػػا، ل وأصػػعبنطالػػا  وأوسػػ  أعمػػؽ المػػرف إ، فػػيمػػا ذرػػرت ا تػػتـ برلمػػم عاجلػػم منػػ أمػػاـالولػػوؼ  إف
 ..  ؟!ىذه النار المولدة تأججتطفئ  أف ال ير، وريؼ يمرف لرلمات عبر ياللياف باطن

 فػيتبػذر بػذرة اليػول  التػي ىػيالنظػرة  أفالسػيطرة علػى النظػر، فػالمعلـو  يالايوات الجنسيم ىػ في الولىالخطوة  أفنعتقد  إننا
 أعمػػاؽ فػػيا تتولػػؼ عنػػد ىػػذه المرحلػػم، بػػؿ تتسػػلؿ  ،لعػػيفوىػػذه النظػػرة المتم لػػم بانعرػػاس صػػورة جميلػػم علػػى اػػبريم ا.. الػػنفس
المػف سيناػط بعػد اناػلاؿ الحػواس بالصػور  فػيف ىنالؾ جػزءا فعػاا إبليلا على الترريبم اليرمونيم للبدف، ف تأ يرالتحدث  ،النفس

السلسػػػلم العصػػػبيم  ىػػػذه أفومػػػف الواضػػػب .. مجػػػاؿ الجػػػنس وملحقاتػػػو فػػػي إاا يفرػػػر  يموجػػػود اػػػيو  إلػػػىالم يػػػرة، ليحػػػوؿ الفػػػرد 
ومػػف  ،ا يتيسػر بػالحالؿ داومػا المػرىػذا  أفالجنسػي.. ومػف المعلػـو  اإلاػباععنػدما يحقػؽ الفػرد مػا يوجػب  إاالمتػوترة ا تيػدأ 

ذلػػؾ!.. وىػػذا لمػػم  يفػػ يرترػػب الحػػراـ وا اختيػػار لػأ إننػػي لوىػػذا يفسػػر لػػوؿ الػبعض ..الحػػراـ إلػى إراديىنػا يلجػػأ العبػػد باػػرؿ ا 
 ..  !واد سحيؽ إلىالفرد عندىا يروف م لو رم ؿ سيارة مقطوعم الفرامؿ وىو يتجو  أفلليول، حيث  ااستسالـ
 أفوا اػػؾ .. ممػػا يزيػػد الطػػيف بلػػم، بػػؿ النػػار ااػػتعاا-ذرػػرت يرالبلػػد الػػذ-بعػػض الػػبالد ياػػدة وجػػود الم يػػرات فػػ أفوا اػػؾ 

ا  بػاإلخوة)ص( عبػر  الرػـرالنبػي  إفحػد.. ومػف ىنػا يقػاؿ أ ليػـ درجػات عنػد ربيػـ ا تمػر ببػاؿ ،م ؿ ىذه البيوم يالمقاوميف ف
 . !جعلنا ا تعالى منيـ بفضلو وررمو ،آخر الزماف فيعف المجاىديف  بالصحاب،

 
 شباب اليـو  * أزمة

شػػابؿ، أمػػا اآلف و ػػد وضػػا المتربصػػوف تمػػالى ال يشػػغميـ عػػف عبػػادة اهلل  ،لقػػد كػػاف الشػػباب فػػي السػػابؽ يصػػموف ويمبػػدوف
فكيػػؼ يتجػػاوزوف ىػػذه  نػػافقوف أدوات تميػػي الشػػباب عػػف ذكػػر ربيػػـ، مثػػؿ التمفػػاز واليواتػػؼ الجوالػػة والحاسػػوب وبيرىػػا..الم

   ..ظؿ ىذه الظروؼ؟ في األزمة
المسػالم  إلػىنظرنػا  إذاوذلؾ  ،داوما اليأسما ذررت مف استيالء الفساد بتقنياتيا الحدي م على عصرنا ىذا، ليس مف موجبات  إف

﴿َوالَّػِذيَف َجاَىػُدوا آيػمل  يوىػ أاالقػرآف حػوؿ المجاىػدة و مارىػا،  فػي آيػم أعظػـ إلػىبيػذه المناسػبم  أحػيلرـ فػإنني، أخرلمف زاويم 
ـْ ُسػُبَلَنا﴾  إلػىسػميم، ، فمػف الجملػم البػالدبالمعرفػم  أىػؿمػا ا يخفػى علػى  التأريػدحاويػم مػف نقػاط  ا يػمف ىػذه إفػ ِفيَنا َلَنْيِدَينَُّي

رلمػػا ااػػتدت  بأنػػوطريػػؽ السػػالريف، وذلػػؾ  فػػيباػػارات  المػػوررػػؿ ىػػذه ؛ جمػػ  السػػبؿ إلػػىالم قلػػم،  التأريػػدنػػوف  إلػػى، التأريػػداـ 
 ..  متعددةاليدايم الباطنيم، ا لسبيؿ واحد بؿ لسبؿ  أيضاسبيؿ ا تعالى، ااتدت  فيالمجاىدة 

جػػػردة، بػػػؿ ىنالػػػؾ حالػػػم مػػػف اػػػرح الصػػػدر واارتيػػػاح ا تعػػػالى ليسػػػت ىدايػػػم علميػػػم م إلػػػىاليدايػػػم المنتسػػػبم  أفومػػػف الواضػػػب 
﴾أخرلل  آيم فييعززه لولو تعالى  الذي الباطني، ـْ ـُ اإِليَمػاَف َوَزيََّنػُو ِفػي ُللُػوِبُر مرحلػم  إلػىوصػؿ العبػد  فػإذا ﴿َوَلِرفَّ اللََّو َحبََّب ِإَلْيُر
 أوتظيػػػر علػػػى التلفػػػاز  التػػػياالرترونيػػػم الفانيػػػم  الصػػػور إلػػػىنفسػػػو، فريػػػؼ يميػػػؿ  فػػػيوتقبػػػيب الفسػػػاد  ،فػػػؤاده فػػػي اإليمػػػافتػػػزييف 

 !..؟ا تعدو سرابا برؿ ما للرلمم مف معنى والتيالحاسوب، 
مرحلػم الحصػانم  إلػىنػو سيصػؿ إعدة مرات مف مراحؿ حياتو، ف في -اليمم يلذو -ذا اجتاز ىذا ااختبار السيؿإف العبد أعتقد أ

لػرب العػالميف   ابتػمىػذا المجػاؿ.. وىػذه سياسػم  فػيسوء، فيما لو اعتراه الضعؼ ف ا تعالى سيصرؼ عنو الإفعندوذ ، و اإللييم
 الصالحيف.  أولياووم  
 
 الحب المصيؽ بالقمب * 
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 ف عجػببنػت تمػؾ الماهمػة  رأىوعنػد اجتمػاع المػاهمتيف  صػديقي،مف بريطانيا ما عاهمتو مف بريطانيػا لزيػارة  األجانبحد أ أتى
ينػاـ  حتػى الميػؿ ال ف صػبح ،عػف التفكػر بيػا اإل ػبلعيسػتطيا  ال اآلفوىػو .. مثيػر لمشػيوة تمبس مف لبػاسا وخاصة بم ،بيا

نػو إثانيػا و  ،البنت ليست مسػممة أفالمشكمة و  ..يتزوجيا أفينيي دراستو  أفومصر بمد  ،بيا إعجابو ة)حسب  ولو( مف شد
ىػػو  فمػػا ..يسػػتطيا ولكنػػو ال ،ينسػػاىا أفيػػد ير  اآلفوىػػو .. عجابػػو بمظيرىػػاف إوا   ،يريػػدىا فقػػط ليقػػيـ عبل ػػة جنسػػية مميػػا

   ..الحؿ؟!
ف منػ  مػادة الاػيوات اللب المبتليف بػداء العاػؽ، لأمجاىدة لويم، ا يوفؽ ليا  إلىم ؿ ىذه الموارد صعب يحتاج  فيالحؿ  إف

الخػروج مػف  أوصػرؼ الػذىف،  أوالجفنػيف،  إطبػاؽ أووذلػؾ بػػ ل الػض البصػر،  ،بداياتػو فػيعػالـ القلػب ممرػف  إلػىمف الدخوؿ 
ا تسػمب  التػي المػوراليػر ذلػؾ مػف  إلػىتجريػد النظػر مػف الاػيوة والريبػم  أوعدـ التحػديؽ،  أوالمجلس وااستلفار وااستعاذة، 

   .الفؤاد فيتستقر  أفلمادة الايوة مف 
 رالصػػباغالصػػورة يتجػػاوز ااختيػػار، وتصػػبب  المػػرف إفػػ -مػػورد اابػػتالء فػػيرمػػا -القلػػب فػػيمػػف تػػوطف الصػػورة الاػػيويم  وأمػػا
 فػيلتلؾ الصورة، متعػذبا بيػا  أسيراومف ىنا يبقى العبد .. مف جيم ادة االتصاؽ بصفحم الفؤاد الصباغا تزاؿ بمزيالت  التي

تػدخؿ مقلػب القلػوب بأف ينو ا بد مف مدد مف ما وراء الطبيعم، أعتقد أوحينوذ  ..الديف والدنيا فيلو راحتو  مسالب اليقظم والمناـ،
جزافػا،  يػأتيا  اإلليػيىػذا المػدد  أفرتابو الرػريـ.. ومػف المعلػـو  فيرما وعد  ،صاحبو الفسوؽ والعصياف إلى، ويرره المر في

لػىطلب صادؽ مف العبد،  إلىبؿ يحتاج   ،حالػم االتجػاء والاػرول الح ي ػم ممػا ولػ  فيػو، فيعػيش حالػم مػف الحػاات اليونسػيم وا 
لرػػػؿ  ءبػػػاانجالوا تعػػػالى وعػػػد  ﴿ا ِإَلػػػَو ِإاَّ َأنػػػَت ُسػػػْبَحاَنَؾ ِإنِّػػػي ُرنػػػُت ِمػػػَف الظَّػػػاِلِميَف﴾ل لػػػاوال بصػػػدؽ واسػػػتيحاش ممػػػا ىػػػو فيػػػو

 مستليث بيذه الطريقم. 
وىػؿ يسػتحؽ م ػؿ ىػذا !.. أرافرة متورطم عادة بر ير مف المحرمات الفعليػم وااعتقاديػم إلىبفؤاده  اإلنسافيميؿ  أفومف اللريب 

   .الحديث الاريؼ؟! فيسمى بحـر ا تعالى رما  الذيالقلب  اإلنسافو ف يفتب لأالمورد، 
 
 عبلج التخيؿ الجنسي* 

نػو مسػتمؽع عمػى أ أو ،يشػاىد التمفػاز أو ،يكػوف جالسػا عمػى االنترنػت :مػثبل ،عندما يكوف الشاب في موضا خموة مػا نفسػو
بػالتفكير فػي الحػراـ  أو األخبل ية،الصور بير  إلىنظر في ىذه الحالة ي تي الشيطاف ويسوس ليذا الشاب بال؛ فالفراش لمنـو

   ..الشيطاف؟! إبراءاتبيرىما.. ماذا يفمؿ ىذا الشاب ليتغمب عمى  أو
عػػرض لرػػـ أ ،ف يرػػوف الجػػواب محػػدداأ .. ولجػػؿىػػذا العصػػر فػػيوخاصػػم المػػراىقيف  ،ماػػرلم الر يػػريف ىػػيمػػا تحػػد تـ عنػػو  إف

 المالحظات التاليمل
ف إومػػف ىنػػا فػػاإلنسػػاني، الوجػػود  فػػيخػػذ القػػرارات أعلػػى مررػػز  والتػػأ ير، اإلرادةؿ عػػاـ مػػادة دسػػمم لتاػػرّ ف التخيػػؿ باػػرؿ إ -1

فػػال بػػد مػػػف  ،فمػػف يريػػد السػػػيطرة علػػى مجػػرل حياتػػو ،اػػيطانيم.. وعليػػو أومػػف ىػػذه الخػػػواطر، رحمانيػػم  أالحررػػات الربيػػرة تناػػ
 .، واتباع سياسم الولايم لبؿ العالجالمرىذا  إلىاالتفات 

بوابػات المعرفػم لديػو،  فػيفػال بػد مػف الػتحرـ  ،فمف يريد السيطرة علػى خيالػو.. التخيؿ  مرة طبيعيم لفضوؿ النظر والقوؿ إف -2
 فػيوخاصػم  -معااػرة اللػافليف أف.. وا اػؾ إليػو المػوريف يسػرباف ر يػرا مػف ىمػا بابػا الفػؤاد الػذَ  إذبالسػم  والبصػر،  والمتم لمل

 على العبد. البوابانفتاح ىذه  مف موجبات -ىذا المجاؿ
ومػػف ىنػػا لػػـز مرالبػػم ىػػذه السػػاعم، وذلػػؾ بعػػدـ .. سػػاعات النػػـو الر يػػر مػػف الػػوىـ ومنيػػ اإلنسػػافيستسػػلـ فييػػا  أولػػاتىنالػػؾ  -3

تػػذرر  التػػيوخاصػػم القػػراءات  ،والقػػراءة النافعػػم ،مػػا لبػػؿ النػػـو بأدعيػػماالتػػزاـ  إلػػى أضػػؼولػػت النعػػاس،  إاالنػػـو  إلػػىالػػذىاب 
 بالعالـ ا خر. اإلنساف
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رالصػػالة،  آخػػرلجػػو  إلػػىيعػػيش فيػػو، وذلػػؾ باالتجػػاء  الػػذييليػػر مػػف جػػوه  أف اإلنسػػاففعلػػى  ،مػػ  ااػػتداد التخيػػؿ الميػػيج -4
 عف عالـ الايوات.  الصارفم المورما اابو ذلؾ مف  أوااتصاؿ بيـ،  أو الصدلاء،زيارة  أوالسؿ التوبم،  أوف، آولراءة القر 

 
   اإلبراءاتمقاومة * 

ولكػف فػي ظػؿ ىػذا االنحػراؼ الخمقػي .. فػي كػبل الجنسػيف تمالى فطري أودعو اهلل شيءالجنس اآلخر  إلىكما نممـ أف الميؿ 
 .  اإلبراءات!.ىذه  اإلنسافيقاـو  أفأال يمد ذلؾ عدـ تساو في المواجية؟!.. ومف الصموبة بمكاف  اإلبراءات،وىذه 

 أف اإلنسػافف علػى إنحػو مقتضػيات تلػؾ اللريػزة، فػ اإلنسافحررم  فيحالم الجبر  الحواؿ،ف بحاؿ م يفطريم اللريزة ا تعن إف
نػػو لػػوا ىػػذه أا تعػػالى لػػو.. وا اػػؾ  أراده يالرمػػاؿ الػػذ إلػػىجػػؿ الوصػػوؿ أمػػف  ،باطنػػو فػػييسػػتلؿ رػػؿ ىػػذه المحفػػزات المودعػػم 

فجػاءت .. سػبيؿ رسػب المػاؿ واليػره فػي معاناةم بما فييا مف يتحمؿ تبعات الحياة الزوجي أف لإلنساف أمرفلما  ،اللريزة المودعم
بالميػػؿ والحػػب الماػػوب بجاذبيػػم  يبػػدأ المػػرف رػػاف ا  و  ،تحمػػؿ المسػػؤوليم الجػػادة إلػػى، ودفػػ  العبػػد الجػػواءىػػذه اللريػػزة لترطيػػب 

ذاء يقػيـ صػلبو، طػبف للػذا أداةترػوف نػاره  أفيػؤجج نػار اللريػزة، فبػدا مػف  ،بسػوء اختيػاره اإلنسػافولرػف .. اللراوز بيػا تتحػوؿ  وا 
 وجوده!..  أصؿنار تحرؽ  إلى

ىػػذا  فػيالاػرعيم  بػالنواىيمػف خػالؿ التقيػد  ،منػ  عنيػا الاػارع المقػدس التػيالجيػم  فػيفالحػؿ ىػو الولػوؼ دوف ااػتعاؿ اللريػزة 
 ..  المرض لبؿ عالجومن  الفتنم لبؿ ولوعيا، وولايم العبد مف  أساسلاومم على  أنياللنا عنيا مرارا  والتيالمجاؿ، 

 أيمػاىػذه التيمػم  فػيبالتزمت ومن  مباىج الحيػاة، وىػـ مخطوػوف  وأىلوولرف القـو ا يفقيوف سياسم الاارع ىذه، فيتيموف الديف 
   .!أخط
 
 كيؼ نرتدع عف الحراـ؟ * 

مشػيف بحػؽ نفسػي ىػو  ففممت كػؿ مػا ،وسولت لي نفسي بتزييف الحراـ ،فتجرأت بارتكاب المماصي أمري،مف  ةكنت في بفم
ىػو حػراـ مػف كػبلـ رذيػؿ .  فيونت لنفسي ارتكاب كؿ مػا ،ما ما يسمى بالحبيب بالمسنجر أتكمـفكنت  لما حرمو اهلل تمالى..

مشػينة ممػو،  أفػبلـلقطػات  وأتػاباممػو  أشػبميابراهز جمميػا الشػيطاف بنظػري، فكنػت  إلشباعلمواضيا الجنس  أتطرؽفكنت 
 ..و عف طريؽ النت بالكبلـ بالمسنجرالمادة السرية مم أمارسوكنت 
تاركة كػؿ مػا يػدور فػي ذىنػي مػف مػاض ممػو، مسػتغفرة ربػي تاهبػة بقمػب خاشػا نػادـ عمػى  ،لصوابي مف جديد أعود أناوىا 

 الجميا.  وأماـربي  أماـاعتراؼ مني  إالالماضي.. وما صفحتي ىذه 
ضػعؼ المػؤ رات أالمرتػوب  أفحيػث  -رػاف مرتوبػا إذاوخاصػم -ادواإلراػمقاطعتػو ا تػتـ داومػا بعمليػم الػوعظ  أومقاومػم الحػراـ 

ف القيػػاـ بػػالحراـ يمػػر بسلسػػلم مػػف المقػػدمات منيػػال عػػدـ وذلػػؾ ل ..الماػػافيم )صػػوتا( أو( مالمواجيػػم )رؤيػػ إلػػىالتبليليػػم، لياسػػا 
 اللالب.. الجماعيومنيا الجو ، اإلرادةلـ البعد عف ا تعالى، ومنيا ضعؼ أاستقباح المنرر، ومنيا تلليب لذة الحراـ على 

 الخطوات التاليمل -فيما نتقترح-نقترح فإننا ،وعليو ..يمرف معرفم الحؿ اإلجماليم السبابومف ىذه 
رضػو، والتفريػر أ فػينػو راػب ليرػوف خليفػم  تعػالى أالوجػود، وريػؼ  فػي اإلنسػافمػف خػالؿ فيػـ مولػ   يالفراغ الفرػر  ءمؿ -1
ليرػوف خليفػم للاػيطاف  أي اإللييػم،خػط معػارس للخالفػم  فػيمرحلػم يرػوف  إلػىيتػدنى  اإلنساف أفؼ لواـز ىذه الخالفم، وري في
 .وداا في ترويج بضاعتو! الرض، في
 ،البػالي الػداوـ إلػىاالتفػات  أيالباليػات الصػالحات،  إلػىمػف خػالؿ العمػؿ علػى توجيػو بوصػلم القلػب  العػاطفيالفػراغ  ءمؿ -2

 إلػىعنػد النػزوؿ  -التقػادير أطػوؿ فػيولػو -يتقط  رؿ صور الحػب الػدنيو  إلىاني، وخاصم م  االتفات بدا مف ربط الفؤاد بالف
 دونو. ءسييلؾ رؿ اي يالذ اإللييبالوجو  اإلنساف يلتقيحيث  ،الحفرة
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، حيػػث مػػف وخػػز الضػػمير بعػػد الفػػراغ مػػف الحػػراـ مبااػػرة اإلنسػػاف، يتعتػػر  التػػي ا اـبتػػذرر  ،ردع الػػنفس عػػف عاجػػؿ الحػػراـ -3
يصػعب علػى العبػد تفريػ  ذمتػو منيػا  الػذي ،الرفػارات ال قيلػم والقضػاء انتيت اللذة وبقيت التبعم، وخاصم م  وجود بعػض صػور

 .الحيافر ير مف  في
رػؿ  فػيعػف ربػو  يا يسػتلن واإلنسػافالتوفيؽ بيد ا تعالى،  أسبابف إلمدمني المعصيم، ف اإللييتخويؼ النفس بالخذاف  -4

 !.وجوده، فريؼ بحواوجو الربرل لدنياه وآخرتو؟ أنفاسنفس مف 
 الػػدنيوي، فرػذلؾ لرػػؿ حػػراـ ضػػرره مػػ ال الخمػػر فػػيرالسػػرر وسػػلب العقػؿ  ،واضػػحم مسػػلبي آ ػارالػػبعض صػػور الحػػراـ  أفرمػا  -5

 .اِة الدُّْنَيا﴾﴿َيْعَلُموَف َظاِىًرا مَِّف اْلَحيَ العبد حيث يعبر عنو القرآف الرريـل  إليوف لـ يلتفت ا  ، و الخرويلبؿ 
العبػاد،  أمػاـعلى الستر على العبد، ولرف التوالؿ فػي الحػراـ يوجػب ىتػؾ العصػمم واافتضػاح  الزؿا تعالى بناؤه منذ  إف -6

 .بييمم ىميا البطف والفرج! إلىتحوؿ  ،مف نزع جلباب الحياء أفومف المعلـو 
سػليؿ النبػي المصػطفى )ص( وىػو  أفوا نعتقػد أ وخوفػا مػف الضػبيما.. ،عاة لوالديػومرا ،ر يرا ما يترؾ الفعؿ الراجب العاطفي اإلنساف إف -7

نػػدخؿ علػػى للبػػو الاػػريؼ اليػػـ واللػػـ مػػ  مػػا ىػػو عليػػو مػػف اليمػػـو  أفوىػػؿ يحسػػف أ ؟..لألمػػم البػػوةصػػفم  فػػيالحجػػم )ع( ياػػبو جػػده  اإلمػػاـ
 !..المخلوليف علينا حقا؟ لعظـا يخاى العقوؽ أالربيرة؟!.. 

عمػػاؽ أ إلػػىيقتػػرب منػػو لػػد تلفػػو  الػػذيف إحػػد ربيػػر الػػدوامات الماويػػم القريبػػم مػػف اػػواطئ البحػػار، فػػ إلػػىمحرمػػات تاػػبو ال إف -8
.. ومػػف المعلػػـو  ،البحػػر مقدمػػم لمػػا  ىػػي التػػيرػػالنظرة  ،الحػػراـ الصػػلير مقدمػػم للحػػراـ الربيػػر أفحيػػث اللػػرؽ واليػػالؾ المحتػػـو

ا يرفى لػوؿ ا تعػالى معاتبػا لعبػاده وميػددا أو رؿ ىذا للردع؟!..  يا يرفأو  ًم َوَساء َسِبياًل﴾﴿ِإنَُّو َراَف َفاِحاَ سماىا القرآف الرريـ 
ـْ َيْرِؼ ِبَربَِّؾ َأنَُّو َعَلى ُرؿِّ َاْيٍء َاِييد﴿في رتابول   ،تحػت عينيػو ءمحضر مف رػؿ اػي فيىؿ يحسف م ؿ ىذا التعامؿ أو .. ﴾َأَوَل

   .بؿ ىو لاوـ عليو؟!
 
 ت وتجنبيا موجبات الكب* 
الجنسي ليس منش ه خط  في الػوعي بالنسػبة ليػذه المسػ لة، أو خطػ  فػي الثقافػة أو الممرفػة  االنحراؼ. ىناؾ مف يرى أف 1

نما ىو الكبت الجنسي الذي تميشو مجتمماتنا، والكبػت كمػا يقولػوف يّولػد  .. مػا ىػو االنفجػارالجنسية مف منظورىا الديني، وا 
 ..تمميقكـ؟!

   ..الجنسي؟! لبلنحراؼالدور الميـ في الت سيس  ،دةقمجتما ب عرافو وتقاليده وعاداتو المم. ىؿ يممب ال2
التعػػرض  أففمػػف الواضػػب .. وجػػب ىػػذا الربػػت؟!أنػػو مػػف أ إلػػى يػػأتيف الربػػت يولػػد اانفجػػار، ولرػػف السػػؤاؿ أنوافػػؽ بػػ أيضػػانحػػف 

 إاف المػرء ا يػرل سػبيال إفػلػذا ، و يارـ حالػم الاػد البػاطنمػف موجبػات تػر  ي،والفتنم مف دوف تحقيؽ المػراد اللريػز  اإل ارةلمواطف 
ر يػػػر مػػػف  فػػػي واإلراػػػادمػػػر ا يتحمػػػؿ الػػػوعظ ف الل ،الحػػػراـ ليػػػرا إلػػػى التجػػػألػػػـ يتيسػػػر لػػػو الحػػػالؿ  فػػػإذابليتػػػو،  إلػػػىيصػػػؿ  أف

 ..الحاات!
مػفل الػض البصػر،  مالاػريع فياء مف خالؿ العمؿ بما ج ،موجبات الربت الجنسي إيجادعدـ  فيم ؿ يتم ؿ ف الحؿ الأعتقد أ

بالصػػـو  أيضػػاالاػػريعم  أمرتنػػاخػػذ المتػػاع مػػف وراء الحجػػاب، وعػػدـ الخلػػوة واليػػر ذلػػؾ.. ومػػف ىنػػا أالقػػوؿ، و  فػػيوعػػدـ الخضػػوع 
 .طبيعييمارس ما يريد بارؿ  أفولت ا يمرنو  في ،لعالـ الايوات أساساالميؿ  إلزالم ،م ال

ىػذا  فػيومػف ىنػا رػاف القػابض علػى دينػو ، الفػرد ييحمػ الػذيـ وجود المجتمػ  الميػذب ف مف موجبات تاديد الحالم، عدأعتقد أ
 إنيػا ىػذا المجػاؿ.. فػيليانػت ر يػر مػف الماػارؿ  ،التػراف الجنسػيف أمػرالمجتمػ  يسػر  أفولػو .. العصر رالقابض على الجمػر!

 . يمرف تحملو!ليد ا ألؼعندما يجعؿ للحالؿ  ،الحراـ على الحالؿ اإلنسافيقدـ  أفحقا لمصيبم 
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 فػيرمػا ىػو مػدعى  ،بػدعول تخفيػؼ ىػذا الربػت ،الحػراـ فػييتمػادل  أف لإلنسافوز ا يجّ  ،مف وجود الربت آنفاما ذررناه ولرف 
ومنيػا صػرؼ الػنفس عػف سفاسػؼ  ،يفػرغ ىػذا الربػت بػالطرؽ الاػرعيم إفيعيش الربت الجنسي ا بد مف  الذي إف بالد اللرب..

نػو لػيس مػف إف ،يعػيش ىػذا الجػو الػذيف ..المسلميف وخدمػم المجتمػ  بأموررااىتماـ  المور، بمعاليوذلؾ بالؿ نفسو المور، 
   .ف يفرر بايوة بطنو وفرجو بارؿ مبال  فيو!أنو أا
 
 فر الصدا ة * 

مػػػا ىػػػي حػػػدود الماطفػػػة المطموبػػػة بػػػيف الصػػػديؽ .. إلػػػى تحريػػؾ الشػػػيوة ، ػػد تجػػػر الماطفػػػة الكثيػػػرة بػػػيف الصػػػديؽ وصػػػديقو
   ..قو؟وصدي
ىػذه الصػدالم فػف مػف  أففلػيعلـ  ا خػر، إلػىبػاانجرار والميػؿ الجنسػي  إحساسػا اإلنسافلو وجد ة، فعلى نفسو بصير  اإلنسافإف 

ؿ معػػو ا المتفاِعػػ أفعلػػى  المػػرولرػػف يػػدؿ ىػػذا  ،سػػيئ إنسػػافالطػػرؼ المقابػػؿ  أفوىػػذا ا يعنػػى بالضػػرورة !.. فخػػاخ الاػػيطاف
 ساعم الخلوة. أولبؿ النـو  أوصالة  فيالياجس الجنسي يتابعو ل أر  إذاوخاصم  ،يحسف التصرؼ

ربػػر مػػف بعػػض أالعاللػػم سػػوؼ يوجػػب ضػػررا  فػػيف ااسػػتمرار ل ؛لطعيػػا مػػ  اللػػزـو أو ،التخفيػػؼ فػػي العاللػػم إمػػا لالحػػؿ ىػػوو 
 ىذه الصدالم.  في اإلرباح

 
 * مقارعة الشيطاف

 .  .!؟نجحأكيؼ أبمد الشيطاف عف نفسي، لقد حاولت كثيرا ولـ 
 ىػيل الولػىجيػاد مسػتمر لػد يسػتلرؽ الحيػاة رليػا، والخطػوة  إلػىيحتػاج  فػالمرجواب ىذا السؤاؿ ا يتـ بيذه الرسالم العاجلػم، 

اتخػػذ مولػػ   أف، وتلقػػيف الػػنفس عداوتػػو بعػػد اإلنسػػافريػػد الاػػيطاف، ومداخلػػو فػػي الػػنفس، والسػػالح الػػذي بػػو يقػػاـو  أسػػاليبمعرفػػم 
ا بااسػػتعاذة الحقيقيػػم فيػػو القػػادر علػػى  إلػػىسػػتلفار الػػداوـ الػػذي يقطػػ  السػػبيؿ عليػػو، واالتجػػاء الػػداوـ العػػداء مػػف بنػػي آدـ، واا

بمػػادة الاػػيوات مػػف النسػػاء والبنػػيف والقنػػاطير المقنطػػرة مػػف الػػذىب والفضػػم  الرضرػػؼ اػػره عػػف العبػػد، والحػػذر مػػف تزيينػػو فػػي 
 .إلييموعنايم ، رادة عمليما  و ، لى معرفم نظريمإو يحتاج نأ لالمروالحرث.. وملخص  والنعاـوالخيؿ المسومم 

 

     
     
     
     

 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 
 مف انتقاـ الايطاف. الخوؼ 
 !اجتمعت علّي الموبقات 
 ماذا أفعؿ؟ 
 !إنني خاوفم 
 .حاولُت اانتحار 
 .العقوبم البدنيم بالتعذيب 
 .إحساسي بالنفاؽ 
 ىؿ لي مف توبم؟ 
 ىؿ أحاسب على خطرات النفس؟* 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

  س؟* ىؿ ىذه اآلية توجب الي
ػاِلَحاِت َسػَواء م حْ  ىؿ ىذه اآلية: ـْ َكال ػِذيَف آَمُنػوا َوَعِممُػوا الص  ـْ َحِسَب ال ِذيَف اْجَتَرُحوا الس ػيحَهاِت أ ف ن ْجَمَمُيػ ـْ َسػاء ﴿َأ َيػاُىـ َوَمَمػاُتُي

توىمػو الػبمض مػف بفػراف ي ىػؿ ىػذا اسػتفياـ اسػتنكاري، يسػتنكر فيػو الخػالؽ جػؿ وعػبل مػا؟.. اليػ س َما َيْحُكُمػوَف   توجػب
ارتكبت وتبت وحججػت بيػت اهلل الحػراـ، ومنػذ ذلػؾ الحػيف  نكد فييا؟.. فقد ارتكبت ما الذنوب جميميا، وجمؿ حياتيـ سيمة ال
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عمػا كنػت فيػو.. ولكػف  ػراءة ىػذه اآليػة يػؤر ني ويمػذبني  ا د انتقمت إلى الضفة األخػرى البيضػاء، وأعػيش عالمػا مختمفػ وأنا
 أنا عمى صواب أـ عمى خط ؟.. فيؿ  ..ويبكيني

 ذنوبو جميعا.تعالى ليلفر ا  ،يعيش العبد حالم الندامم أفمف الرباور، فيرفي تعالى اليأس مف رحمم ا  أفأوا اعلموا 
ف فػي يعياػوف حالػم ااطمونػا أنيػـتروف حيػاة المػؤمنيف وممػاتيـ رحيػاة الفاسػقيف وممػاتيـ، فرمػا  أفاستنرار  لوأما ا يم فمعناىا

يعياػوف معياػم الضػنؾ رمػا  -بػالعرس مػنيـ-ف الذيف خرجػوا مػف طاعػم ا تعػالىإيـو القيامم، ف اإللييالحياة الدنيا والرضواف 
 .  ا خرةذررىا القرآف في الدنيا، والخزي والعذاب في 

سػػم واليػػأس مػػف رحمػػم ا ا يرػػوف مصػػحوبا بالوسو  أففيػػو مطلػػوب داومػػا، باػػرط تعػػالى، وأمػػا البرػػاء والتضػػرع مػػف خاػػيم ا 
 أنػاالبقػاء علػى الخطيوػم رافعػا اػعارل  وىػو أامف الػذنب،  أعظـسوء حالو، ليق  فيما ىو  لإلنسافف الايطاف لد يبال  إتعالى، ف

َـّ  اللريؽ فما خوفي مف البلؿ!.. وا تنسوا لولو تعالىل نِّي َلَلفَّاٌر لَِّمف تَاَب َوآَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا ُ   .  اْىَتَدل﴾﴿َواِ 
 
 كيؼ استمر في المقاومة؟ * 
تمػالى  هلل أمػريمتوكمػة ومفوضػة  إننينصاهحكـ بمض االطمهناف والراحة النفسية في محنتي الحالية..  أعطتنيبمد، فقد  أما

 أحػاوؿ إننػي سػـ بػاهلل أني إ!.. فػأخشػاه.. ىػذا مػا !متى يتحمؿ جسػمي وعقمػي ونفسػيتي ىػذا الوضػا؟ إلىبدوف شؾ، ولكف 
لػػى إصػػؿ أف أ أخشػػىنػػي ا  الياويػة.. و  إلػػىالسػػقوط  إلػػى اإلنسػاففػػي الطريػػؽ الصػحيح، ولكػػف الظػػروؼ تجبػػر  أسػػير أفاهمػا د

 .  !.الحؽ مسموبا مني والباطؿ ىو الساهد أرىنا بشر وصبري محدود، وخاصة عندما  ، فالي سمرحمة 
يقػدر.. ا تنتظػري نتيجػم تعػالى ب، فػإف العبػد يػدبر وا مقلػب القلػو  إلػىعليؾ بالعمػؿ بالوظيفػم الاػرعيم، واتررػي مسػألم التػأ ير 

﴿ِإنََّمػا  العمؿ في الدنيا، فإف ىذا مف موجبات التقاعس في العمؿ، راجعي سورة الدىر، وريؼ أف أىؿ البيػت )ع( رػاف اػعارىـل
ـْ َجػػَزاء َوا ُاػػُروًرا﴾.. واعلمػػي أف الحيػػا ـْ ِلَوْجػػِو اللَّػػِو ا ُنِريػػُد ِمػػنُر ف الػػدار  إلػػىة الػػدنيا، برػػؿ ضػػجيجيا وعجيجيػػا ُنْطِعُمُرػػ زواؿ، وا 

يجعلػػؾ تستصػػلريف رػػؿ ماػػارؿ الػػدنيا، نظػػرا لمػػا أعػػد ا سػػبحانو وتعػػالى لػػؾ مػػف النعػػيـ  اإلحسػػاسيػػذا فليػػي الحيػػواف..  ا خػػرة
 المقيـ، مقابؿ صبرؾ على الماارؿ في ىذه الدنيا. 

 
 !  ةمف االنتكاس * أخشى

مزيػد مػف المراجمػة والسػؤاؿ، فمػف  إلػىحتػاج أالشػفاء،  إلػىمميود، وألني مريض وفي طريقػي عممت بالوصفة لترؾ الذنب ال
ممػا  أ ػوىف جسػمي  حتػى بػ وأحػسبنفسي التي طالما خػدعتني،  أكثرقة ثبارتياح و  أحس طا.... أنو عندما أالمبلحظ لدي 

خشػى مػف مقولػة: )خػذلني نصػرؾ أوء!.. بالسػ األمػارةضػمف الػنفس أكاف عميو مف  بؿ، فضبل عف الروح.. ولكف ما ذلؾ ال 
   .(.!عند محاربة النفس والشيطاف

علػى اسػترجاع الػدرجات  -فيمػا يعينػو-التاوػب الحقيقػي يعينػو ا تعػالى أف، ومػف المعػروؼ تعػالىا  إلػى اإلنابػملرـ ىذا  أبارؾ
ا  إلػى.. ومػف ىنػا رػاف سػيره باإلحبػاطر الاػعو  إلػىالعصػياف، وىػذا خيػر ماػج  لمػف يػدعوه الاػيطاف  أيػاـالرماليم التي فقدىا 

يف بف التوابيف لطعوا مراحؿ عاليم في الرماؿ، ومػف الملفػت أف أنػيف المػذنأالتوبم، والتاريف يايد ب فيراف جادا  إذاتعالى سريعا 
مرصػاد ليػرجعرـ ستمر عزمػم الملػوؾ ىػذه عنػدرـ، فػإف الاػيطاف بالت أف أرجوولرف  ا تعالى مف تسبيب المسبحيف!.. إلى أحب
، لألمػػورعنػػاء وبعػػدا عػػف ا تعػػالى وتعقيػػدا  إا، فإنػػو ا يزيػػدرـ أبػػدامػػف ذلػػؾ!.. ا تفرػػر بػػالحراـ  ألػػببمػػا رنػػتـ فيػػو، بػػؿ  إلػػى

 نو خالؼ السنم الطبيعيم في حررم الحياة، رما رسميا ا تعالى. الحياة الدنيا، ل فيفالحراـ ا يابعؾ حتى 
 
   !مى المخدراتع كاإلدمافالمحرمات * 



 143 

فػي شػخص  ىػو رأيكػـ فمػا ..مثػؿ المػدمف عمػى المخػدرات ،عمػى المحرمػات -والميػاذ بػاهلل-الشػخص المػدمف أفمف المممػـو 
   ..كيؼ الخبلص منيا بشكؿ نياهي دوف الو ا فييا مرة أخرى؟و عمى ممصية ممينة،  أدمف
ف المعاصػػي علػػى تنوعيػػا، يجمعيػػا المطابقػػم م، لسػػوؼ لػػف يقلػػ  عػػف المعصػػيفالالػػب ولػػاىر،  المػػر أفالػػذي يتػػذرع بعػػذر  إف

التػػي تالصػػؽ الفعػػؿ بعػػد انتيػػاء سػػررة الحػػراـ مبااػػرة!..  ،مػػف دوف تفريػػر فػػي العوالػػب الوخيمػػم ،لمقتضػػى اليػػول واللػػذة العاجلػػم
 في لبضتو..  البد إلى، ليبقى اإلحساسىذا  اإلنسافيعيش  أفوالايطاف يود 

 الولػىبالسػوء.. فػالخطوة  المػارةي يسػتذوؽ حػالوة الحػراـ، ا يمرنػو الفػرار مػف لبضػم الػنفس ف الػذإسرا عندما ألػوؿل  أخفيؾا 
 أفل ألػػر  -بعػػيف البػػاطف الػػذي لػػـ ينراػػؼ لػػو بعػػد ألػػوؿوا -ل بعػػيف نزييػػم موضػػوعيمأملرػػوت الحػػراـ، إذ لػػو ر  أنفسػػنانلقػػف  أف

جعليػػا ا تعػػالى  يالتػػ ماصػػم مػػ  وجػػود البػػداوؿ المحللػػخػػروج عػػف السػػوي مػػف السػػلوؾ، وخ -الزنا واللػػواط وااسػػتمناءرػػػ-الحػػراـ
ـُ اْلُرْفػَر َواْلُفُسػوَؽ َواْلِعْصػَيافَ ﴿درجػم  إلػىيصؿ  ،والعبد المجاىد ليول نفس إفمقابؿ رؿ حراـ..  فيػؿ تػرؾ المبلػوض أ ﴾َوَرػرََّه ِإَلػْيُر

   !.ر ير معاناة؟ إلىيحتاج  -رؿ الزواحؼ م الأر-النفس إلى
 
 يمماصال يالتسويؼ ف* 

 .  !.فما ىو الحؿ؟ تبقى مس لة التسويؼ عاهقا كبيرا أماـ المؤمف في التخمص مف بمض المماصي..
عػيف  فػيالتسويؼ بالتوبم، وذلػؾ بتحليػم المعصػيم  ياللعب والليو، الدور ف إلىف يروف للايطاف والنفس الميالم أ يمف طبيع إف

ف المسػالم إا فػا  صػال، و أالحػراـ  إلػىلػوال يبقػى معػو ميػؿ ؛ المعصػيمدرجػم مػف رػره  إلػىالوصوؿ  لىو الساسيوالحؿ  .العاصي
نػػول جيفػػم منتنػػم، أالطعػػاـ الحػػراـ علػػى  ولرػػؿمػػ ال،  مرػػؿ للميتػػأنيػػال أعلػػى  ميػػرل الليبػػ يف الػػذإتبقػػى تتػػردد بػػيف الفعػػؿ والتػػرؾ.. 

 -رالحيوانػات السػاومم-و اػبم العاريػمأعاريػم ة الأنول مس مف الاػيطاف، وللمػر أرؿ للنار، وللربا على أنول أرؿ ماؿ اليتيـ على ول
ومػػا  الحاسػػيسيعػػيش ىػػذه  يف الػػذإىػػـ عناصػػر مقومػػات اخصػػيتيا.. أمػػف  التػػي ىػػيو  ،ل موجػػودة منزوعػػم الحيػػاءأنيػػاعلػػى 

بػػاطف ذلػػؾ  إلػػىمػػا دامػػت عينػػو  -ف رػػاف ملريػػا بظػػاىرها  و -تػػرؾ الحػػراـ فػػيسػػوؼ لػػف يػػرل ر يػػر معانػػاة ف ،رػػؿ حػػراـ فػػيياػػابييا 
   .الحراـ

يفعلػو بالصػالحيف مػف عبػاده  الػذينيا صورة ا تطاؽ مف القبب!.. وىذا ىػو إف، يريؾ ملروت المعصيم أف فياستعف با تعالى 
ـُ اْلُرْفَر َواْلُفُسوَؽ َواْلِعْصَيافَ ﴿حيث يقوؿل   الير التقزز والنفور؟!.  ،فيا ترل ما ىو حاؿ مف يرل ايوا مرروىا ﴾َوَررََّه ِإَلْيُر

 
 ضاف الماصيف عدـ احت* 

نػو إف؛ حيػث لػو فكػر ىػذا المنحػرؼ بػااللتزاـ واال تػراب، مػف المجتمػا ةمختمفػ ةنظر المنحرؼ يبتمى ب اإلنساف أفتمارؼ مف الم
 ةنػا الحظػت ىػذه النقطػأو  ..ةفمنػدىا يتراجػا عػف ىػذه الخطػو ، التػي تظيػر عمػى وجػوه النػاس ةاألوليالتمجب  ةيخاؼ مف نظر 

 .  اإليمانيةيف عرؼ عنيـ عدـ حضورىـ المجالس أو الذ ،عند أبمب المنحرفيف
.. وا !ف ا تعػالى يحػب التػوابيف ويحػب المتطيػريفإلػى العصػاة التػاوبيف، فػإنسػاف م ػؿ ىػذه النظػرة ف ينظر اإلأمف الجريمم  إف

بدايػم  يم مػف العاصػولطالمػا رانػت التوبػ.. الناس عػف خػط الطاعػم إبعادلوال يتحملوا وزر  ،على ىذه النقطم الخوةبد مف تنبيو 
عػف طاعػم جميػ  خلقػو..  يوىػو اللنػ ،علػى ربػو بإيمانػووالمػدؿ  ،يمانػو ذلػؾ المعجػب بنفسػوإ يالحياة، فيفػوؽ فػ يلتليير خطو ف

 !.لسنتناأا تعالى بلير  إلىدعوة الناس  يليروف لنا دورا متميزا ف ،نحتضف ىؤاء أفعلينا 
 
 جاذبية الحراـ * 
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.. لمغفمػة أحيانػايتمػرض  ويتوب منيا وتبلفييا بالمرا بػة، ولكنػ أفحياتو لبمض الذنوب، ويحاوؿ  فييتمرض  اإلنسافكاف  إذا
ال يػرى  و: )أنػاهلل تمػالى إلػىالسػير  فيعبلمة الصادؽ  إف :تقوؿ الغاية الشريفة مف لقاء المولى؟.. إلىفما ىو الحؿ ليصؿ 

   ..ىذه الدرجة؟ إلىفكيؼ يمكف الوصوؿ  (..ليردع نفسو عنو ،ممنكرلجاذبية 
ف، و الحيػاة فػينؾ تبحث عػف مفقػود أواضب مف السؤاؿ  إذ، الوليم وااستيعاب للمفردات، أوالرـ ىذه اليمم  أبارؾ ىػذه الحالػم  ا 

 ..!أبداف الير العطااف ا يبحث عف الماء إف إليو،للسير  الولىالخطوة  ىي ء،مف فقداف الاي
 ءا تعػالى مػ  وجػود اػي إلػىا معنػى للسػير  إذ -نػو عسػيرإمرػف فأ إفلقلبيػم منيػا حتى ا-بترؾ الحراـ برؿ صوره ا فعليرـ 

ف لػـ يقصػده ا  و  -الربػا إلػىالقػرآف بالنسػبم  يرما ذرر ف -حرب على المولى إعالفف ارتراب الحراـ نوع الحياة، ل يمف الحراـ ف
ف رػاف ا  و ، الضػرر عليػو أولعػتير لصػد، مػا دمػت بل أوحرب عليو بقصد  بإلامماللير  إيذاءبيف  جوىريا فرؽ  إذ.. الاخص

نماالمطلؽ،  يفيما نحف فيو ا ضرر على اللن  ..!إليناتعود  اإلساءة وا 
مف تجػارب النجػاح والفاػؿ،  تيأسا  ف ا تعالى يقتص لمظالـ العباد عاجال راف أو آجال.إحؽ حقو، ف ذيرؿ  بإعطاءعليرـ 

ف الاػػػيطاف إفػػػ ،العواوػػػؽ لوؿمواصػػػلم وعػػػدـ استسػػػالـ  إلػػػىيحتػػػاج  المػػػرف إ إا ،ف رػػػاف سػػػريعا للجػػػاديفا  و  إليػػػوف الوصػػػوؿ إفػػػ
العااػؽ الصػادؽ ا رالبػم لػو خالفػا  أففمػف المعلػـو  ،عف جاذبيػم الحػراـ وأما .الطريؽ أواسط فيوخاصم للمتخاذليف  ،بالمرصاد

   .لرالبم مف يعاقو خوفا مف اليجراف!
 
 الخوؼ مف انتقاـ الشيطاف * 

اهلل  إلػػىطريػػؽ الطاعػػة  فػػي أتقػػدـوخاصػػة بمػػدما  ي،مػػف انتقامػػو منػػ أخػػاؼ ينإلػػة مػػف الخػػوؼ مػػف الشػػيطاف، فػػحا يتنتػػابن
   ..ىذا المجاؿ؟ يف يتمالى.. فبماذا تنصحن

 ()المعػػوذتيف والتوحيػػد والرػػافروف الربعػػملالقاللػػؿ  أي ،مػػف المعػػوذات اإلر ػػارفعلػػيرـ  الذرػػاربحسػػب  وأمػػا !..محلػػو فػػيالخػػوؼ 
المعصػػيم صػػليرىا  يلدـ ىػػآ يبنػػ إالػػواء يف سػػالح الاػػيطاف فػػإفػػ بحسػػب العمػػؿ وأمػػا الررسػػي صػػباحا ومسػػاء. مأيػػ إلػػى أضػػؼ
   .حياترـ فيلوال يجد الايطاف موض  لدـ لو  ؛فحاوؿ اابتعاد عف رؿ صورىا ،وربيرىا
 إنسػاففلرػؿ  ،منفػذ مػف المنافػذ مػف إلينػاا نجعػؿ الاػيطاف يتعػود الػدخوؿ  أفبمعنػى  ،ذرنا مف عدـ تعويد الخبيثلد حُ  وأنواعلـ 

 التػػيفػال تخفػى عليػو تقلباتػو والمنافػذ  ،منػذ وادتػػو اإلنسػافنػو يعااػر أ إذ ،حياتػو، والاػيطاف خبيػر بتلػػؾ النقػاط فػينقطػم ضػعؼ 
منػا  نػو لػوا فضػؿ ا تعػالى علينػا مػا زرػىأ يلوىػ ،ىػذه الحقيقػم المخيفػم أخيػراواعلػـ  .للػب العبػد إلػىينفذ مف خالليػا  أفيمرف 
   ؟!.اإللييميحقؽ لنا ىذه الحصانم  ينحرز ىذا الفضؿ الذ أيفمف  فبدا، ولرأحد أمف 
 
 الموبقات!  اجتممت عميّ * 
 أفعسػى  أتػذكرىاسرد لكـ بمض المماصي التػي أوسوؼ  أتوب أف وأودرتكبت المماصي، ا إنيوكما سبؽ و مت لحضرتكـ  أنا

 وىي: ،ذنوبيتمالى يغفر اهلل 
 لكف دوف جدوى وخاصة صبلة الفجر. ،تقيدأ أف.. وحاولت أسبوعاتركيا أيوما و  أصمي أني أي ،بالصبلة يدأتقال  إنني( 1
 لكف الشيطاف لو رأي آخر. أتجنب أف( لقد زنيت، ومارست المواط.. وحاولت 2
 باني.سما األأ إنني( 3
 .ةباحيفبلـ اإلواأل ةلى الصور الخبلعيإنظر أ يننإ( 4

فيػو..  أنػااهلل تمػالى ممػا  يخمصػنيف تخبروني بما عمي حتى أالصراط المستقيـ.. و  إلىمكـ، وتيدوني تنوروني بمم أف ف رجو
   .ربيا؟!. أي.. ولكنو ي ضيت عشريف ربيما مف عمر  اآلف وأنا ة،بمبيا ظيرت لدي في سف الخامسة عشر أوىذه الظواىر 
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 أف الطبيعػيبالسػوء.. ومػف  المػارةفس اللوامػم خيػر مػف الػنفس ف الػنإ، فػالوافرزلرـ م ؿ ىػذه اليقظػم لبػؿ فػوات  يالحمد  الذ
   .داع مف دعاة المنرر إلىنو سيحوؿ نفس صاحبو إعمؿ وسعى ح يث، ف إلىلـ يترجـ  إذااللـو والعتاب 

 ف حررػػمإحدا ػػم سػػنؾ، فػػ فػػي المػػورانفػػالت زمػػاـ  إلػػىمقتبػػؿ حيػػاترـ، يعػػود  فػػيذررتيػػا  التػػياانحرافػػات الربػػرل  فػػيالسػػر  إف
المراىقػػػم، مػػػف  أيػػػاـ فػػيفػػػوراف اػػػيواتو  فػػػيفمػػػف لػػػـ يعصػػـ نفسػػػو مػػػف المنرػػػر الصػػلير ، نحػػػو الموبقػػػات حررػػم تسػػػافليم اإلنسػػاف
 !..  ا خرةالدنيا لبؿ  فيواحدة منيا لقصـ ظير صاحبو  يترف التيمجم  المنررات  فيليق   ،ينزلؽ بالتدريج أف الطبيعي
ىػػػذه  أر ػػػرىـومػػػا -المسػػػتمر، ومعااػػػرة رمػػػوز اانحػػػراؼ الجنسػػػيوالصػػػور، والتفريػػػر  الفػػػالـالم يػػػرات مػػػف  إلػػػىالنظػػػر  أف أتولػػػ 
   .!.المدمرة الميسيىذه  في أولعترـ ؛الحياة فيالجادة  بالموروالفراغ النفسي القاتؿ، وعدـ اانالاؿ  -الياـ
لصػادلم، وا تػدع الاػيطاف يلػرس سػرعاف مػا يفػتب صػفحم جديػدة للعبػد بالتوبػم ا الػذي ،تلقف نفسػؾ رحمػم الػرب الػودود أفحاوؿ 
الػذيف ا زاؿ سػرر الحػراـ مػنعيـ مػف  ،فلآلخػريترػوف تجربتػؾ المريػرة عبػرة  أف .. أتمنػىفيػو أنػتممػا  أصػعب فإنيػا اليػأس؛فيػؾ 

   .اليقظم!
 
   ؟فمؿأماذا * 
ولكػف ، بيػا أ ػـوال  أف أحػاوؿبممػاص كثيػرة  أ ػـو أزاؿ، وال أصػميمنكـ مساعدتي عمى نفسي، فقد سػر ت، وكػذبت، وال  أريد

 فمؿ؟.. أفماذا .. يحثني عمى ذلؾ شيءىناؾ 
نػو ا سػعادة فػي ىػذا أاعلمػي  .!.ا خػرةوالعذاب في  ،التي معيا الاقاء في الدنيا ،الياويم إلىيجررـ  أفنو الايطاف الذي يريد إ

يسػير فػي  أفرػب طريػؽ الراػاد، فإنػو ا بػد والػذي يتن مف دوف اارتباط بمبدأ ىذا الوجود، إذ لـ يخلؽ ىذا الروف عب ا.. ،الوجود
النػاس فضػال عػف عػيف  أعػيفالضالؿ، والذي يعػارض فطرتػو، فإنػو سيسػقط مػف  إانو ليس بعد الحؽ أإذ  ،مسيرة خالؼ فطرتو
يعػػيش الوحػػدة القاتلػػم، وخاصػػم مػػ  زواؿ اػػيواتو ومػػا يلػػري النػػاس فيػػو، وىػػو مػػا نالحظػػو فػػي  أفوازمتػػو  الخػػالؽ جػػؿ وعػػال..

تأملي مضموف لػوؿ علػي )ع(ل )اػتاف بػيف عملػيفل عمػؿ تػذىب لذتػو  ابابيـ. أياـاء مف الذيف تواللوا في عالـ المعاصي البؤس
 ويبقى تبعتو، وعمؿ تذىب مؤونتو ويبقى أجره(. 

 
   !خاهفة * إنني

نػا  ف :حػدأرحو لػي يشػ أف أتمنػى إحسػاسلكف ىناؾ  ..إليو د رجمت  أناوىا تمالى،  بميدا عف اهلل بالقصيرةعشت مدة ليست 
  مػػؽ..أ أف أريػػد، وال أخػػاؼ أف أريػػدبػػ ف اهلل تمػػالى لػػـ يػػرض عنػػي بمػػد، ال  أحػػسمػػوت فػػي و ػػت أف أخػػاؼ ، أداهمػػة الخػػوؼ

   !..خبروني ما ىذا الشمور؟أ ..تمالى رجوكـ ساعدوني يساعدكـ اهللأ
 أفاعي لم ػؿ ىػذه الوسوسػم، فػإف الاػيطاف يريػد م  التوبم النصوح، والندـ على ما مضى والعـز على تليير المستقبؿ، فإنو ا د

   .المعوج ا يستقيـ أفما رنتـ عليو مف باب  إلىلد يرالبرـ بالعودة ، و يبعث فيرـ اليأس مف رحمم ا تعالى
 أفيجابيػات الحاضػر، ولرػف باػرط إاػيء مػف  إلػىلوال تػررف الػنفس  وأخرل؛وم  ذلؾ ا مان  مف تذرر سوء السابقم، بيف فترة 

ليتحػوؿ  ،ا داعي لتلقيف النفس الخوؼ مف الموت، فإف الميـ ىو القياـ بالعمػؿ الصػالبو واارتواب..  اإلحباط إلىيؤدي ذلؾ ا 
 إلػىومػف الفنػاء ، العمػراف إلػى.. فمف منا ا يحػب اانتقػاؿ مػف الخػراب وأجمؿ أوس عالـ  إلىمحطم انتقاؿ  إلىالموت المخيؼ 

   ؟!.الخلود
 
 حاولت االنتحار * 
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لدرجػة  األسػريةوتمرضت في تمؾ الفترة لممديد مف المشػاكؿ  ،بانيباالستماع لؤلتمالى االبتماد عف اهلل  بدأت بؿ ثبلث سنيف 
ومػؤخرا عػدت بػذيوؿ الحسػرة والنػدـ،  .حاولت االنتحار ونقمػت لممستشػفى، وبمػدىا انقطمػت عػف الصػبلة لفتػرات متفر ػة. أني
 .  !. در عمى مسامحتيا عمى ما فممتأني في داخؿ نفسي ال طمب المغفرة مف الغفور الرحيـ، ولكنأ

درجم مف درجات ارر واىب الوجود، الػذي نقابلػو بيػذه الرريعػات التػي  أدنىدري لماذا ىذا الت الؿ مف الصالة، والتي تعتبر أا 
، والفػػراغ الػػداخلي، نتمػػاءا بػػالال اإلحسػػاس لالػػذي يتػػرؾ الصػػالة يصػػاب بيفػػات ر يػػرة، منيػػا إف لػػو بيعػػت لمػػا اسػػتحقت درىمػػا!..

ولسػػاوة القلػػب التػػي تجعلػػو ا يتحسػػس مػػف الػػذنوب التػػي مػػف ، بالبعػػد عػػف مصػػدر الخيػػر فػػي ىػػذا الوجػػود واإلحسػػاسوالالىدفيػػم، 
 ف الصالة تنيى عف الفحااء والمنرر.وذلؾ ل ؛تقض مضجعو عندما يتذررىا أفالمفروض 

فإنػو يلفػر الػذنوب ؛ م توبيخيػا مػف دوف تلقينيػا باليػأس مػف رحمػم ا تعػالى، ومحاولػالمػارةبولفم صارمم م  النفس  ا فعليرـ 
 يارؾ بو.  أفجميعا إا 

 
 المقوبة البدنية بالتمذيب * 

الجرح!.. و ػد فممػت ذلػؾ حقػا عػدة مػرات،  أونفسي بالضرب  إيذاءفي  أفكر أنيتنتابني حاالت مف كرة النفس، لدرجة  أحيانا
زلػػت صػػغيرة فػػي السػػف اختفػػت تمػػؾ التشػػوىات فػػي  ال وألنػػيرحػػت وجيػػي وصػػدري ويػػدي،  طػػا مػػف الزجػػاج وج أخػػذتحيػػث 

   ..ىؿ ذلؾ يمتبر محرما؟ :وسؤالي ، ولكف ليس بنفس الحدة..أخرىفمؿ ذلؾ مرة  جممني أكررجسمي بسرعة، مما 
.. ؟!تعبػػر عػػف تعقػػؿ واتػػزاف دري لمػػاذا ىػػذه الحررػػات التػػي اأوا  ..بالبػػدف بمػػا ا يرضػػى بػػو الاػػارع المقػػدس اإلضػػرارا يجػػوز 

بالندامػم الباطنيػم، والعػـز علػى عػدـ العػود، وا يطلػب مػنرـ  اإلحسػاسا تعػالى، ويرفػ  عػنرـ المقػت، ىػو  إلىفإف الذي يقربرـ 
 ..!اليأس مف تليير النفس، ومف رحمم ا تعالى إلىفاحذروا خطوات الايطاف في ىذا المجاؿ، لوال يجررـ  مف ذلؾ.. أر ر
الحررػات  وأمػا.. تلييػر جػوىري فػي الػنفس إلحػداثالػذي يرػوف مقدمػم  ،لمقت الذي يلير مف والعرػـ، ىػو ذلػؾ المقػت البنػاءا إف

التػي ا بػد منيػا فػي رػؿ حررػم جوىريػم  ،التي ذررتموىا، فإنيا تعبر عف حررم انفعاليم، ا تعرس عف نفس متػأ رة بػالقوة العقليػم
   المولى جؿ ذرره. إلىللتقرب 
ىنالػؾ  أفويبػدو مػف الرسػالم .. علػى تلييػر اػيء مػا فػي وجػودرـ واإلصػرارلػدر فػيرـ ىػذه الحالػم مػف الحػرص أ ،م  ذلؾولرنو 
 ىذه الجيم اايجابيم.  إلىيجابيم مف جيم عدـ اابتالء بالعجب، ولرف ا تنسوا ضـ ما للناه آنفا إحررم 

 
   !بالنفاؽ * إحساسي

 ػد ىػدمت كػؿ وأشػمر أنػي  فجػ ة،فكثيرا ما أعصي ربي  حة ليست ليا صفة الديمومة،الصال يف أعمالأل  ،كثيرا ما ألـو نفسي
متواصػمة  أشػير ػد صػمت ثبلثػة ، بشػتى الطػرؽ إرادتيحاولت كثيرا تقوية  ..!في لحظة بفمة وشيوة ،أسابياما بنيتو خبلؿ 

 أصػبحتنػي كػره نفسػي كثيػرا، أل أ أصػبحت إنػي.. !ومػا كنػت عميػ إلػىوعػدت  أفطػرتلكني في النياية  ػد ، في الفترة الماضية
   ..النجاة؟! ف يفالمابد التقي، وىذا ما يضايقني كثيرا،  اإلنسافعصي ربي، وأماـ الناس أبدو ذلؾ أكالمنافؽ، ففي الخموات 

ف رػاف  أبارؾ عزمػم  إلػىفػي الصػياـ.. إنػؾ تحتػاج  اإلرىػاؽم ػؿ ىػذا  إلػىا يحتػاج  المػرلرـ ىػذه اليمػم فػي مجاىػدة الػنفس، وا 
تقويػم البنيػم العقاوديػم المسػتلزمم لليقػيف  لومػف موجبػات ذلػؾ الجلػوة.. أوالاػيوات سػواء فػي الخلػوة  أمػاـاسخم في ضػبط الػنفس ر 

فػػإف مػػف تتقػػول عنػػده ىػػذه  ؛أخػػرلرنػػتـ، والمرالبػػم الدليقػػم لرػػؿ حرراتػػؾ وسػػرناتؾ مػػف ناحيػػم  أينمػػارػػـ تعػػالى لالواضػػب لمعيػػم ا 
 ..!ريؼ يمرنو التفريؽ بيف الستر والعلف؟ ،لمرالبمبالمعيم وا اإلحساسالحالم مف 
حساسػرـ مبػارؾ، ولػترف ىػػذه نقطػم بدايػم لمحارمػم الػنفس، وحمليػػا  إحسػاس ،بالنفػاؽ عنػد تليػر السػلوؾ الػػداخلي عػف الخػارجي وا 

الحػراـ، فػإف  ارترػاب إلػىوالميػؿ  ،فػي سػاعات ااسػترخاء ،تادد المرالبم علػى نفسػؾ أفحاوؿ  ترل الوجود بلوف واحد.. أفعلى 
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ولبػوؿ تسػليميا  المػورانفػالت زمػاـ  إلػى أمػرؾالايطاف، تسلب منػؾ ال قػم بنفسػؾ، ولػد يػؤوؿ  لمراستسالمؾ في تلؾ الحاات 
 الايطاف الرجيـ. إلى

ف التجػػاء واحػػد  وأنػػتوالعجػػب ممػػا تعانيػػو،  ا تعػػالى فػػي روضػػتو  إلػػىبجػػوار المصػػطفى )ص( الػػذي بعػػث رحمػػم للعػػالميف، وا 
معاملػم النبػي الحػي، فػاجلس بػيف )ص( فإننػا نوصػي أىػؿ المدينػم وزوارىػا بمعاملػم الرسػوؿ !.. رم تفتب لػؾ آفػاؽ المسػتقبؿالمبار 

   !.بؿ المسلـ عليو مف البعد، بال اؾ وا ريب ،يديو رجلوس صحابتو، طالبا منو النظرة الباطنيم، فإنو يرعى زاوره
 
 مف توبة؟ لي ىؿ * 

لـ بي مف نفسي ومف الشيطاف الرجيـ، الذي لطالما اسػتيزأت بػو فػي صػغر سػني، أوالقنوط، مما وبمد، فقد  ربت مف الي س 
 ػػادر عمػػى  أنػػيظننػػت الخيػػاؿ والػػوىـ اليػػوس، وتحػػت تمػػذيب ثبلثػػة عشػػرة سػػنة، ولطالمػػا  أسػػيرأنػػا  .. فيػػا!حتػػى انػػتقـ منػػي
أنػي أظػف وأعظػـ ذنػب  ..!بالصػبلة السػتيانتيواألكبر مف ذلؾ أني حرمت مف لذة المبادة هلل جػؿ وعػبل وذلػؾ  التخمص منيا،

سػاءتيعف حبو، لما فممت أنا في نفسي مف سػوء فممػي  وأبمدنيطردني ونحاني تمالى أف اهلل  !.. ودواـ تفريطػي وجيػالتي وا 
ف رجمت أنػي سػ كوف بميػدا عػف المشػؽ تمالى اهلل إلىفيؿ مف رجوع؟.. وىؿ مف توبة؟.. وىؿ مف  رب  ؟.. وأنا أعمـ حتى وا 

   ..!أممي، وذلؾ ياهلل تمالى عن ىيرض أفإال  ليياإل 
ف الماػرلم وذلػؾ لأحػواليـ!.. ربيػـ لصػلحت  يػديلو ولفيا العاصػوف بػيف  والتيلرـ ىذه الولفم الصريحم م  النفس،  أبارؾ أوا
 إلػػىيصػػؿ  المػػر إفبػػؿ ، نتيجػػم نسػػيانيـ لػػذرر ا تعػػالى، فييػػا أنفسػػيـدرجػػم نسػػوا  إلػػىالرذيلػػم  فػػيالعاصػػيف ىػػو انجػػرارىـ  فػػي

علػى سػالمم الفطػرة  يضػتقطػوؿ فتػرة المعصػيم  أف!.. وا اػؾ بػاإل ـالعػزة  تأخػذه ،حينما يقاؿ لو اتؽ ا تعالىف، التحديدرجم 
يصػؿ العبػد  أفيفؾ نفسو عف المعصػيم.. ورػـ مػف القاتػؿ  أفدرجم ا يمرف للعبد  إلىخلؽ ا تعالى العباد علييا،  التي الوليم

اللبػم الحػراـ  إذمنػو،  مسػموعمىػذه الػدعول اليػر  أف، والحػاؿ اإلرادةتػرؾ الحػراـ، مػدعيا سػلب  يمرننػيم يقػوؿ معيػال ا درج إلى
 .  آخر ايء اإلرادة، وسلب ايء
مرحلػم ااسػتخفاؼ بالصػالة رنتيجػم طبيعيػم  إلػىمػف معصػيم العػادة المػدمرة، ووصػلت  بدأتولد استفقت على وال  مؤلـ،  وا ف

الحػػراـ  إلػػىبالندامػػم الصػػادلم الموجبػػم لعػػدـ الميػػؿ  ا فل علػػيرـ ألػػوؿ ..عػػف الفحاػػاء والمنرػػر يالنيػػ يمرتيػػا وىػػلالسػػتخفاؼ ب 
يػارـ.. تستنزؿ رضا الػرب المتعػاؿ التيمف الطاعات  باإلر ار،  ـ التعويض أصال حػد  فػينػو إف ؛مػف رحمػم ا تعػالى واليػأس وا 

فػف  فػيسػر الاػيطاف أللخػروج مػف  أبػدانػو سػوؼ لػف يفرػر إللب العبػد، ف في يأسالنو لو دخؿ أ الطبيعينفسو مف الرباور، ومف 
مػدرؾ لرػؿ فػوت رمػا ا  وىػو ،السير، لتعوض ما فات منؾ فيفعليؾ بالمسارعم  ،عف لافلم الطاوعيف لتأخرؾونظرا .. المعصيم

 .يخفى
 
   ؟ىؿ أحاسب عمى خطرات النفس* 

، ف نػا كثيػر التوبػةأكػذب و أ أفد شاب لـ أتجاوز المشريف مف عمػري، ال أريػ إنني  ..وكػذلؾ كثيػر المماصػي! ، ػوؿ بػ ني ممتػـز
 إبمػيسفػي شػباؾ  أخػرىأيػاـ وربمػا سػاعات وأ ػا مػرة  إالولكػف ال تمػر ، فمؿ الممصية أندـ كثيرا وأبكػي وأجػدد التوبػةأعندما 
مػا -الظػروؼ لػذلؾ  ولػـ تتييػ ،مػا نػوى الشػخص فمػؿ ممصػية إذاثـ ىؿ  ..!؟تمالى اهلل إلىفيؿ مف سراج لمساهر .. !المميف

   ..أـ ال؟ عميوفيؿ تكتب  -نو لو تيي ت الظروؼ لفممياأ
 ..مػػف رحمػػم ا علػػى عبػػاده أف ا يحاسػػبيـ علػػى خطػػرات الػػنفس وعلػػى نيػػات السػػوء، إا إذا تحػػوؿ ذلػػؾ إلػػى عمػػؿ فػػي الخػػارج

ـ عػف رالبػم فػي الفعػؿ رامنػم، ا تلبػث إا وتظيػر تػن ،ولرف ينبلي للمؤمف تيذيب نفسو، لف الخواطر المترررة فػي مجػاؿ معػيف
   .!.فمف حاـ حوؿ الحمى أواؾ أف يق  فيو، عليو فتروف وباا، للخارج على حيف الفلم
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فػال  ..الاػخص بالنػدـ ا نػي!ارتفػاء الخطػوات العمليػم ليػا، بػؿ  واتخػاذ ،علػى التوبػم اإلصػرارعػدـ  لوالرجوع إلى المعصيم سػببو
نظػر إلػى اولرػف  ،ا تنظر إلى صلر المعصػيم) لنوأواإلحساس بعظـ المعصيم، فقد ورد  ،عمؽ الخطأبد مف الاعور الصادؽ ب

.. حتػػى ا يعػػود العبػػد إلػػى ذنبػػو مػػرة أخػػرل ،والتوبػػم فػػي مقػػاـ الفرػػر والعمػػؿ .. فالحاجػػم ملحػػم فػػي تصػػحيب النػػدـ(!مػػف عصػػيت
 .  !وفقرـ ا لرحمتو واإلنابم إليو

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 المغتربيف
 

 !ريفيم التعامؿ م  المحرمات في اللرب 
 .اانقالب في الحياة 
 !اليجرة والضياع 
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   !يفية التمامؿ ما المحرمات في الغربك* 

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.  
  

 لفألوؿ ،ومارلو التحرز مف الحراـ م،نتـ فيو مف الظروؼ ااست ناويأىو العتب على ما  مالرسال مضموف أففيمت 
 إلػىف الاػيطاف سػيجره إ، فػالمػر أوؿالعنػاف لنفسػو فػي  أرخػىيروف حازما م  نفسو في مجاؿ الحػراـ، فلػو  أفعلى المؤمف  -1

 العظيمم. المور
العمػؿ بيػا  ينبلػيوىػي لاعػدة ، )ع( البيػت أىػؿوىػذا مضػموف حػديث  ،اليلرػاتخير مف االتحاـ فػي  ،التولؼ في الابيات -2

 .اإلمرافداوما لدر 
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اللضػب،  اػيوة أونػو يقػ  فػي الحػراـ فػي سػاعات ااػتداد الإف ،ميمػا حػاوؿ اانضػباط لنػواستلفار داوـ،  إلىالمؤمف يحتاج  -3
 في تلؾ الساعات تضعؼ حارميم العقؿ والديف معا. إذ
، فيػي حيػػاة أيضػػاالحيػاة الػػدنيا برػؿ صػخبيا حيػػاة مؤلتػم، وبقػػاؤرـ ىنػاؾ مؤلػت  أفتػذرروا حقيقػػم  لـ لبػػؿ السػفررمػا نصػحتر -4

وفػي خػواتيـ  ،ف العالػؿ يفرػر داومػا علػى المػدل البعيػدل؛ وىػذا يػدعورـ للػتحرـ فػي السػلوؾ باػرؿ دليػؽ.. مؤلتم في حيػاة مؤلتػم
 .المور

 المعديم القاتلم. المراضاد مف أفخطورتيـ  ؛يف سلوريابضرورة تحااي معاارة المنحرف أنصحرـ -5
 .ااء ا تعالى إفمف موجبات التسديد وااستقامم على الخط  ؛والتوسؿ بنبيو وآلو )ع( ،ا تعالى إلىاالتجاء  وأخيرال -6
لجػػػو الجمػػػاعي للطاعػػػم ادعػػػى ا أفر يػػػرا مػػػف الحػػػراـ، ومػػػف المعلػػػـو  أيضػػػايجنػػػبرـ  ،المسػػػتقيمم اإلسػػػالميماارتبػػػاط بػػػالمرارز  إف

 صالة الجماعم.  إلىمف الاارع بالنسبم  الريدلالستقامم وال بات، ومف ىنا جاء الحث 
 
 االنقبلب في الحياة * 
مثػؿ: الػػدعاء،  المبػادة فػي لػذة أجػدالسػػابؽ  فػيكنػت  إننػيحيػاتي وىػي:  فػي الكبيػػرةمػف المشػاكؿ  أعػدىا ةمشػكم أواجػو إنػي

نػػي ا  .. و ةفقػػد ىػػذه المػػذأ تػػدريجيا أصػػبحت أصػػحابي،.. ولكػػف بمػػد السػػفر عػػف بمػػدتي ومفار ػػو يوميػػةال والصػػبلةوصػػبله الميػػؿ، 
 إلػىتنصػحوني  أفمػنكـ  فػ رجوالممتزميف..  األصد اء، والبمد عف اإليمانية األجواءوىي: االبتماد عف  ،تماما األسبابعرؼ أ

 .  !يوميا أتضايؽ أصبحتما يفيدني، فقد 
، تعػالى ا إلػى، فػإف المقيػاس فػي القػرب أضػعافامعبرة، فإف مف يسبب ضد التيار رمف يسبب م  التيػار سررت ر يرا برسالترـ ال

 مف نتاوج.  اإلنسافىو مدل المعاناة والمجاىدة، ا مقدار ما يحققو 
،  ،سػػتمر فػػي مقاومػػم المنرػػر ولػػو رػػاف بسػػيطاا زلػػم  ىأدنػػنظػػرة محرمػػم، فػػإف الاػػيطاف يطمػػ  فػػي  أوعلػػى حػػد سػػماع النػػاء محػػـر

مرحلػػم امػػتالؾ ملرػػم  إلػػىتصػػؿ سنػػؾ بعػػد فتػػرة مػػف ااسػػتقامم والممارسػػم والمجاىػػدة، أ. وتػػيقف المػػورفيػػؾ، ليولعػػؾ فػػي عظػػاوـ 
درجػػات التخصػػص، ورػػأنيـ  أعلػػىف رػػانوا فػػي ا  العصػػاة و  إلػػىتنظػػر  أفحػػاوؿ و التقػػول، فػػال تػػرل فػػي تػػرؾ الحػػراـ مؤونػػم ر يػػرة. 

   .(علفيا، والليا تقمميا ىميا) لرالبياوـ التي يصفيا علي )ع(
ف بقيػت حتػى إبػالد المسػلميف، و  إلىترج  بعدىا وس ،التي تعيايا في بالد اللرب أياـ لصيرة الياـىذه  أف -العزيز أخي-تذرر

 ما بعد الاباب، لتعيش حالم الحسرة على ما فرطت في جنب ا تعالى.  أياـفييا فإنؾ ستواجو 
، بػػؿ حتػػى لػػو اسػػتلـز اإلمرػػافليػػؿ لػػدر تبقػػي علػػى نعمػػم صػػالة ال أفوحػػاوؿ  ، ولػػو علػػى مسػػتول الاػػف  والػػوتر، ولػػو لبػػؿ النػػـو

 .  تعالى ااء ا إفلرـ بال بات  أدعو وأناسيلقي عليؾ مف مدده ما ليس في الحسباف،  تعالى القضاء.. واعلـ أف إف ا
 
 اليجرة والضياع! * 

صػبلة الميػؿ وزيػارة  أ ػيـ  فكنػت )ع(البيػت  تمػالى وأىػؿنػي متممػؽ بػاهلل أعتقػد أكنت  ،أمريكا بؿ ابترابي لغرض الدراسة في 
عاشوراء وبير ذلؾ.. وبمد سفري ابتمدت شيها فشػيها عػف ذلػؾ الخػط، حتػى تيػت فػي بحػر الشػيوات والمػذات، حتػى ابتبلنػي 

كػف تبمػات الػذنوب الماديػة ول ،اآلف نػادـ عمػى مػا صػار أنػاوىػا  ..!حتػى الممػات أفار ػو أنػي أظػفال  ،بػببلء عظػيـتمػالى اهلل 
 أفالذيف مّف اهلل عمييـ بالقرب فابتمدوا.. فالسػؤاؿ ىػو: بمػد  ألولهؾ اإللييسممت في محاضراتؾ عف االنتقاـ !.. بي أحاطت
 .  .منو؟ أصابنيصرؼ ما أكيؼ و  ..؟إليورجا أكيؼ لي أف  ،بانتقاموتمالى اهلل  أصابني

درجات الحذر، لػوال يفقػد مػا عنػده مػف مزايػا القػرب  أعلى فييروف  أفىذه البالد مف م ؿ  إلىا بد لمف ينول اليجرة وااالتراب 
  ال مل  ألساـف الملتربيف على إف؛ مف مواه
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 العقاب!.. وىى درجم خطيرة مف اانقالب على أبدا..  افقسـ يرج  ممسوخا بحيث ا يرل للمنرر لبح
 لألمػػاـيتقػػدـ خطػوة  أفمرانػػو مػف دوف  فػيولرػف راوح  ،بب عرػس التيػػارفم لػو رم ػػؿ مػف سػػ.. ولسػـ يرجػ  رمػػا رػاف لبػػؿ االترابػو

 !..  دار الخلود فيالعالؿ ا يصرؼ عمره فيما ا يحرز لو تقدما  أفف لـ يرف خاسرا، وا اؾ ا  وىذا صنؼ ملبوف و أبدا.. 
لصػيرة، عبػروا  أياماا فييا المراسب، وذلؾ مف خالؿ المجاىدة المستمرة لصور الملريات، فعااو  بأعلىرج   آخروىناؾ صنؼ 

وتػػذوؽ حػػالوة مصػػاحبم  ،الػػداوـ بػػالنس اإلحسػػاس؟!.. حيػػث وأي أمػػاف، المػػافبػػر  إلػػىمػػف جسػػر الاػػيوات الرخيصػػم ليصػػلوا 
 .  ا بديفبد أسيبقى معيـ  الذيالرصيد  يىذه الرتبم ى أفومف المعلـو .. الحؽ

االتػرارىـ لينظػروا خلفيػـ  أيػاـتلؾ البالد، حيث انقضت  فيـ السف تقدـ بيمف النفوسل ىو الجلوس م   فيوخير ما يقدح اليمم 
 .رر؟!ىذا بالغ لمف ادّ  فيليس أو  ،ذرريات فاترة، ا تسمف وا تلنى مف جوع إالـ يبؽ منو  الذيالباوس  الماضي إلى
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   األحبلـتفسير * 

ىػؿ نجػػد عنػدكـ ممػػف يفسػر لنػػا .. ال نممػـ ليػػا تفسػيرا ،بالبػػا مػا نػرى أحبلمػػا فػي منامنػػاـ؛ ألننػا ىػؿ أنػتـ ممػػف يفسػر األحػػبل
   ..ا؟أحبلمن

حقيقتيػا إا الخػواص ممػف راػحيـ  إلىعي تفسيره للمناـ، فإف ىذا مف العلـو الليبيم الخفيم التي ا يصؿ ا ن ؽ برؿ مف يدّ  إننا
ومنيػا المنػػاـ، والتػػي  ،الػروح ومػػداخالتيا أسػػرارفػإف تفسػػير المنػاـ مػػف اػؤوف الػػروح، ومػف منػػا اطلػ  علػػى رػؿ .. ا ليػذه المنزلػػم
 .  )ع(؟!.التي علميا نبيو الصديؽ يوسؼ  الحاديثالرريـ بتأويؿ  عّبر عنيا القرآف

 الاػخاصفػي تقيػيـ  إليػووعػدـ الررػوف ، التصدؽ بما يناسػب دفعػا للػبالء المحتمػؿ لىو ،ما يررىو الناوـ رؤيموالسبيؿ العاـ عند 
 نو مف مصاديؽ ما ا يورث اليقيف. إ، فإيجابا أوسلبا 

المػؤمف بالمباػرات مػف  يسػتأنس أفا مػان  مػف  ـنعػ.. !بػذلؾ إحساسػوىػو المعصػـو )ع( بمجػرد وا ينبلي القط  بروف مػف رآه 
 .  الحالـمف  المبارعف ؿ أرذلؾ يسالمنامات، رما راف النبي )ص( 

قػؿ ف ىذا ا يتناسب م  اخصيم المػؤمف المبنيػم علػى التعإف؛ ا نيوؿ المنامات المزعجم، ونبني علييا حااتنا النفسيم أفعلينا 
ويولعػػؾ فػي الػػوىـ وااضػطراب مػػف دوف دليػؿ، ولػػد  ،لػػد ييػوؿ عليػؾ لنػووااتػزاف. وينبلػي عػػدـ طػرح المنػػاـ لليػر ذوي الخبػػرة، 

 .  (رفاه ا خيره واره ،مناما فأسره لمف رأ)ليؿ أف 
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 تفسير المناـ * 

 ..  ؟حتى يمكننا االستفادة األحبلـ،تفسير بيختص  اا تراح: لماذا ال تضيفوف باب
اعتمػػادا علػػى رتػػب  ،فػػال ينبلػػي ابتػػذاؿ ذلػػؾ)ع(،  يوسػػؼ الصػػديؽ أم ػػاؿا تعػػالى، اطلػػ  عليػػو  أسػػرارسػػر مػػف  الحػػالـتفسػػير 

 موىومم، وتأويالت ا تعتمد على دليؿ.
نػو يولػ  صػاحب المنػاـ فػي أفػي تعػالى ا  أمػاـمف دوف وجود برىاف علمي علػى تفسػيره، فإنػو محاسػب  الحالـالذي يفسر  إف

 الحزف على المؤمف. إدخاؿعالـ الوىـ والخياؿ، وما يترتب عليو مف القلؽ وااضطراب النفسي، فيدخؿ تحت عنواف 
ا  إلػػىبػػررعتيف متضػػرعا  اإلتيػػاف أولػػو دفػػ  صػػدلم لػػدف  الػػبالء المقػػدر،  فالفضػػؿوعليػػو، فػػإف مػػف رأل مػػا يزعجػػو فػػي المنػػاـ، 

حتػى ولػو رػاف فييػا  يعجػب بػبعض الصػور المناميػم أوا ينلػر  أف، فعليػو يجػاباإلفي جانب  وأما يدف  عنو رؿ آفم. أفتعالى 
، وذلؾ   ولرف ا مان  مف ااستباار بالمناـ الذي فيو ما يسر.، أبداليس بحجم  لنوالمعصـو
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 ريؼ أعتمر؟ 
 .اإلدبار بعد الحج 
 .وحام الفراؽ 
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 عتمر؟ أكيؼ * 
   ..سفرة الممر؟ إلىحوؿ الممرة أل فبماذا تنصحني ،عتمرأ أف أريد

ا  إلػىمتضػرعا  ،الولوؼ فػي الميقػات بإطالمذلؾ تروف ىذه العمرة نقلم في الحياة، و  أفتفصيؿ، ولرف حاوؿ  إلىيحتاج  المر
متػػذررا عرصػػات القيامػػم عنػػد لبسػػؾ ل ػػوبي تعػػالى، ومسػػتلفرا اسػػتلفارا حقيقيػػا مػػف رػػؿ ذنػػب، بػػؿ مػػف رػػؿ الفلػػم عػػف ا  ،تعػػالى
 خاوفا مف الرد بػ )ا لبيؾ وا سعديؾ!(..  ،، مستوعبا لحقيقم التلبيماإلحراـ

تعػػػيش  أفالعمػػرة.. حػػػاوؿ  بأعمػػػاؿوانتيػػاء  ،بالميقػػػات ا، بػػدءاإلمرػػػافلمرالبػػػم المتصػػلم لػػػدر تعػػػيش حالػػم ا أفولػػيرف سػػػعيؾ فػػي 
ومػف بعػد ذلػؾ عليػؾ  ..يػرد ضػيفو فػي بيتػو أفمػف  جؿّ تعالى أمرة، فإف ا  لوؿالتفاعؿ الروحي والمررز عند مواجيتؾ الرعبم 

ورػذلؾ عنػد الميػزاب ، الػذنوب، ولطالمػا الفػؿ عنػو الحجػاج ، فإنو موض  تحطػـالسودالحطيـ، بيف الباب والحجر  إلىباالتجاء 
 ..  والملتـز

 داومػػا.. إليػػوخيػػر صػػالة صػػليتيا فػػي حياتػػؾ، مراعػػاة لقدسػػيم المرػػاف الػػذي ا تترػػرر الزيػػارة  ،ولػػترف ررعتػػا الطػػواؼ خلػػؼ المقػػاـ
د رجوعػو مػف الحػج والعمػرة، وليػذا روي يتواؾ بالرعايم الخاصم بعد العمرة، فإف مارلم الحػاج والمعتمػر تبػدأ بعػ أفوسؿ مواؾ 

 .. وىنيوا لمف رج  مف العمرة ريـو ولدتو أمو!. (الحاج عليو نور الحج ما لـ يلـ بذنب) لأف
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 بمد الحه  * اإلدبار
أنػو مػا الفاهػدة  -وأنػا أعػد نفسػيتي لمحػه-لمحػه الػذىابإلى الحه، و د راودنػي شػمور  بػؿ  الذىابلقد وفقت ىده السنة في 

كػؿ مػا اسػتقيتو  يػذىبوسوؼ أرجا إلى ىده الدنيا بكؿ مغرياتيا مػرة أخػرى، وسػوؼ  ،لؾ؟.. فإف أياـ الحه محدودةذمف كؿ 
 شػمر بصػراع شػديد فػي نفسػي، فه األيػاـ ذاآلف في ىأما  س،لحه راحت مف نفسي كؿ تمؾ الوساو مف الحه ىباء!.. وأثناء ا

لػي فػي الحػه، ألنػو تمػالى لػـ يغفرىػا اهلل  ذنػوبينمتو مف الحه، وأف ا الصراع: أنني لـ يبؽ في نفسي أي أثر لما ذومجمؿ ى
فيػؿ مػا أنػا .. صػؿ إلػى حالػة بكػاء شػديدأو  ،يممـ أنني س رجا ليده الدنيا وأعيشيا مثمما كنػت، وتتممكنػي حسػرة شػديدة جػدا

   ..وبـ تنصحني؟، فيو طبيمي
، والػذيف ا يرتفػوف بمػا يحصػلوف عليػو مػف لنفسػيـلمػرالبيف مػف ا إاا يصػدر  المػرف ىػذا إ، فػاإلحسػاسىػذا  أوافػيرـ  أربرت
الحػاات اايجابيػم مػف عطػاءات  أفعطاء ا يػزوؿ، والحػاؿ  ورأنوموسـ الحج،  فيف الر ير ينلر بما يعطى إ.. فالمؤلتمالمنب 

 ضيافتو، واـز ذلؾ ىو سلب درجم منيا بعد العود.  فيا تعالى ما داـ العبد 
لاصػمم للظيػر بعػد  فإنيػا، المعاصػيا يرفر بتلؾ النعمػم مػف خػالؿ ارترػاب  أف ،يتعرض للنفحات الخاصم ذيالعلى العبد  إف

الاػػديد بعػػد موسػػـ النفحػػات، للػػذيف ا يعطونيػػا حقػػا..  اإلدبػػاريعػػد اسػػتخفافا بمنزلػػم المػػولى.. ومػػف ىنػػا نػػرل  لنػػو ،تلػػؾ النفحػػات
ف الاػيطاف علػى إطر، فػاباالتفػات التػاـ للحػواس بػؿ الخػو  إارػؿ عصػر،  يىػذا العصػر وفػ فػينػو ا نعلػـ سػبيال للنجػاة أررر أو 

 العبد.  فييرل بليتو  أفتلؾ المنافذ عسى  أبواب
 
 وحشة الفراؽ * 

مػا إف سػممت حتػى بػدت دمػوعي ، فػواهلل الممػي المظػيـ!.. مف شمور عندما سممت ب ف بدا عيػد انتابنيال أعمـ ما ، شيخنا
ال أعػرؼ لمػاذا أكتػب لكػـ، ولكنػي أحػس بػ نكـ اإلنسػاف الوحيػد الػذي .. فراؽ شير اهلل الكػريـ لحزني عمى ،تنيمر عمى خدي

ال  ..كػ بي أو أمػي، شموري ك ني أفقد عزيزا عمى  مبي، ودموعي عمى خدي.. شيخنا ،وأنا أكتب لكـ ىذه الرسالة، سيفيمني
 .  !.الشير الفضيؿ النقضاءوذلؾ  باالنكسار،ولكني أصبت  ..أعمـ
التي تنـ عف حالم مف مالمسم روحرـ لملروت ىػذا الاػير العظػيـ، فػإف مػف اسػتوحش  ،ا فيرـ وفي ىذه المااعر الطيبم بارؾ

لػػيس فيػػو الرابػػم، فػػإف مػػا ىػػب علػػى  والمػػر ..أيضػػارػػاف مػػف الػػذيف يسػػتوحش الاػػير الرػػريـ لفػػراليـ  ،لفػػراؽ ىػػذا الاػػير الرػػريـ
 !..الررميف؟ أرـرفمف الذي يستوعب حقيقم ضيافم ؛ بو العقوؿا تستوع اإللييم،مف نساوـ الرحمم  الرواح
بأنػو مػا دمػتـ تعياػوف ىػذه الحالػم، فػال بػد مػف السػعي فػي عػدـ فقػداف المراسػب التػي حصػلتـ علييػا فػي ذلػؾ  ل، ألػوؿ لرػـوأخيرا

يعياػونو مػػف حالػػم الحسػػد تصػػادر المرتسػػبات انتقامػا منػػؾ، وذلػػؾ لمػػا  أفالاػياطيف تحػػاوؿ  أفإذ مػػف الواضػػب  ..الاػير المبػػارؾ
ا فإف ىذه المااعر مف الممرف   الحياة الرتيبم.  إلىتروف عابرة، وتزوؿ بعد الرجوع  أفلبني آدـ، وا 

، واالتػزاـ بالنوافػؿ  آيػمل تػالوة القػرآف ولػو خمسػيف ماوى أاعنصريف ميميف مف عناصر الاير الرريـ،  بإبقاء أنصحرـ فػي اليػـو
رمػػا اسػػتذولتـ اػػيوا مػػف  ،يػػريرـ ملرػػوت بػػالي العبػػادات أفنسػػأؿ ا تعػػالى  والػػوتر مػػف نافلػػم الليػػؿ.اليوميػػم ولػػو ررعتػػي الاػػف  

 ملروت الصياـ.
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 الموت
 
 

 .رتابم الوصيم 
 .زيارة القبور 
 .خواتيـ العماؿ 
 وؼ العديلم.خ 
 !عفت الدنيا بعد وفاة زوجي 
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 كتػابة الوصػية * 
 ذلؾ.  مف ماؿ أو ذىب وبير ،أف أكتب وصية، ولكف ليس عندي أي شيء يوصى بو أريد
نرتػب  أفعلينػا ، بػؿ تذرر بػالموت أنياباعتبار  ،نعيش عقدة مف ذلؾ أفالتي تزيد في العمر، فال ينبلي  ورالمالوصيم مف  إف

رػػالخمس ورد  لرالصػػلوات والصػػياـ الفػػاوتيف، ومػػا فػػي الذمػػم مػػف الحػػج الواجػػب، والػػديوف الاػػرعيمل مػػا علينػػا مػػف حقػػوؽ خالقيػػم
ولرػف ، يػتـ فػي ىػذه الػدنيا بيسػر وسػيولم أفف رؿ ذلػؾ يمرػف إف.. العبادوالحقوؽ الخلقيم مف مطالبات ، المظالـ ومجيوؿ المالؾ
 ..  !، وحاجم الخصماء لحسنات ا خريف؟الربرما الحؿ يـو العرض 

 أففػي عػالـ البػرزخ، والحػاؿ  إليػو أحػوجيتػنعـ الور ػم بمػا ىػو  أفلػيس مػف الحسػرة أو ا نفوت فرصػم الوصػيم بال لػث،  أفينبلي و 
 .  !و بيذه الصدلم الجاريم بعد وفاتو؟ل أذفالاارع المقدس 

 
 زيارة القبور * 

   .ىو الحكـ؟. ما -ونحف نزور القبور-الواجب عممو حتى تكوف زيارتنا صحيحة؟.. وعند حدوث حدث ما ،عند زيارة القبور
 -رانيػم البػاطفرنو -أف يروف المػؤمف علػى وضػوء داوػـ، فػإف فيػو مػف البررػات الفضؿالحدث ا يوجب بطالف الزيارة، ولرف  إف

السػالـ علػى )أميػر المػؤمنيف )ع( وىػيل  إلػىمػا يقػرأ فػي المقػابر الزيػارة المنسػوبم  أفضػؿفي عالـ البرزخ.. ومف  إاما ا نعرفو 
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 إاو لػإا مػف ا  إالػو إا ريؼ وجػدتـ لػوؿ ا  إالو إا بحؽ ا  إالو إا  أىؿا، يا  إالو إا  أىؿا مف  إالو إا  أىؿ
ا محمػػد رسػػوؿ ا  إالػو إا واحاػػرنا فػي زمػػرة مػف لػػاؿ ا  إالػػو إا االفػر لمػػف لػاؿ ا  إالػػو إا بحػؽ ا  إالػػو إا يػا ا 

وفػػي روايػػم .. سػػيوات خمسػػيف سػػنم أبويػػوا تعػػالى  ػػواب خمسػػيف سػػنم، ورفػػر عنػػو وعػػف  أعطػػاهفمػػف فعػػؿ ذلػػؾ  .(علػػي ولػػي ا
 .أحبوا(الليـ وليـ ما تولوا، واحارىـ م  مف )وتقوؿل  تقؼ أفيقاؿ  ما أحسف إف أخرل،

، تعػالى ا إلػىالدنيا، حيث اانقطاع القيػري  أىؿ أمر إليونتعظ بما آؿ  أففي المقابر،  المور أىـمف  أفننسى  أفوا ينبلي 
 اختيارا ونحف في دار الدنيا؟!.  إليوفلماذا ا ننقط  

 
   األعماؿـ * خواتي

   ..الخاتمة  بؿ الموت! كثيرا ما يخاؼ المؤمف مف سوء إذيحدد خاتمتو؟..  أف اإلنسافيستطيا  ىؿ
نمػػا ىػػي النتيجػػم  إجبػػاريمرتبطػػم بالسػػلوؾ اليػػومي، فػػإف الخاتمػػم ليسػػت بػػأمر  العمػػاؿإف معرفػػم خػػواتيـ  مفػػروض علػػى العبػػد، وا 

ا انتفى حسف العقاب م    .ف الحريـ الذي ا يعالب إا وفؽ المصالبالطبيعيم لمجموع الممارسات الحياتيم، وا 
اسػػتقامتو  فػػيف البنػػاء تػاب  إصػػالب، فػ أسػػاسالبنػػاء علػى  إرسػاء فػػييضػػاعؼ الجيػد  أفيخػػاؼ مػف سػػوء العالبػم، عليػػو  الػذي إف

ا مػػف معرفػػم المبػػدأ والمعػػاد، ومػػا بينيمػػ فػػيالمتم ػػؿ  الربػػر،ىػػو الفقػػو  ،لاعػػدة السػػلوؾ أفعلػػى سػػالمم القواعػػد.. ومػػف الواضػػب 
ف رانػػت الحيػػاة عػػامرة ا  سػػلبت لبػػؿ المػػوت رفػػى ذلػػؾ فػػوزا للعػػدو، و  إف لنيػػاالمعػػارؼ.. والاػػيطاف يسػػتيدؼ العقيػػدة لبػػؿ العبػػادة، 

   .بالصالح لبليا!
 
 خوؼ المديمة * 
.. فمػثبل  ػرأت عػف !مػف انشػغاؿ القمػب بمػف سػواه عنػد المػوت ، وأخػاؼيحيرني ىو اطبلعػي عمػى المديمػة عنػد المػوت ما إف
   ..؟تنصحنيىمو، بؿ كاف يردد أر اما اعتادىا في حياتو.. فبـ أيستطيا ترديد الشيادة ما  اجر كاف الت

موجػػب للخػػوؼ  يلمػػا بقػ ،صػػليرىا وربيرىػا المعاصػيمرتبطػم بسػػلورو لبػؿ المػػوت.. فلػػو تػرؾ العبػػد  ،حػيف المػػوت اإلنسػػافحالػم 
 إلػىالتفػرغ للنظػر  إانػو لػيس بعػد المػوت أعلمػت  إذا، وخاصػم ولقاوػ إلػىتاػتاليف  ؾتجعلػ ما تعػالى مرالبػ يعند العديلػم.. رالبػ
اعتػدنا ليػوه، فلػـ نعػد  الػذيعالـ جميؿ، بؿ خالص مف عالـ الليو واللعػب  إلىالموت عند المستعديف لو نقلم  إفوجيو الرريـ.. 

ذرػػر  أفنعتقػػد  إننػػاصػػنعيا بيػػده!..  يالتػػاليػػر ىػػذه الػػدمى الفانيػػم  ،الحيػػاة فػػي أنسػػاا يػػرل  الػػذيرالطفػػؿ  فأصػػبحنا ،نػػراه ليػػوا
مػ   -أبينػا أـاػونا -إليػورالـ اليقيف بولوعو، بؿ حالػم اسػتعداد لبػؿ المفاجػأة لمػا نصػير  اإلنسافمخيفا يتحاااه  أمراليس  ،الموت

   .يصعب تصوره! الذي البدسنواجو  أننا إلىاالتفات 
 
   !عفت الدنيا بمد وفاة زوجي *

كممػو ألػو دعػاء كميػؿ، و  أدعػو؟.. وىػؿ حػراـ أف تمػالى بػو اهلل يمحقنيب ف  أدعو أففيؿ حراـ !.. عفت الدنيا زوجيبمد وفاة 
   ..؟وكممت إذا يزوج يوىؿ يشمر بممي؟.. ك نو 
 ييربػػ الػػذي اإلسػػالـىػػذه مػػف بررػػات  أفوا اػػؾ  الزوجػػي!..والوفػػاء  اإلحسػػاسليػػذا  إربػػارنسػػجؿ ىنػػا نقطػػم  أفا بػػد مػػف  أوا
.. ومػف الواضػب أيضػامػف الحيػاة بمػا ياػمؿ البػرزخ  الخػرلللمراحػؿ  أ ػرهذلػؾ يمتػد  أفوالوفاء، حتى  واللفم على المحبمباعو تأ

 القصيرة.  الياـترل انقطاع الحياة مطلقا بانتياء ىذه  التي ،ااتجاىات الماديم فيالتعامؿ نفتقدىا  فيىذه الروحيم  أف
والتفػػريط رالىمػػا  اإلفػػراطف إمجمػػؿ حررػػم الحيػػاة، فػػ فػػيالتوسػػط  إلػػىدعػػورـ أ يفػػإنن ،مػػا تعياػػينو مػػف الماػػاعر إلػػىبالنسػػبم  وأمػػا

ىػذه الحررػم حررػم  إفعدـ الحػزف علػى فقػد الػزوج، بػؿ  إلىا ندعو  إناوالاعورل..  العمليالسلوؾ  فيطرفاف مجانباف للحرمم 
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لالػػب  فػػيىػػذه الحررػػم العاطفيػػم  ا بػػد مػػف صػػبلرػػف و .. رمػػا ىػػو واضػػب يف المػػؤمف وجػػود عػػاطفإعنػػد ا تعػػالى، فػػ مػػأجورة
 القلبػيالتعلػؽ  إلػىرؽ حبيبو يومػا مػا، وىػذا بػدورة مػدعاة اسيف اإلنساف أفوريؼ  ،ا بد مف ااعتبار بالموت ناحيم، فمف منطقي
   ..ا يموت الذي بالحي

ف ا إالعبػػد باػػراوطيا، فػػلطعػػا لػػو لػػاـ بيػػا  إليػػوممػػا سيصػػؿ  ،الصػػالحم للميػػت العمػػاؿ إىػػداء أفنعتقػػد  فإننػػا أخػػرلومػػف ناحيػػم 
 ،ف اػػرؼ العمػػؿ عنػػد ا تعػػالىإالليػػر، فػػ أو، وسػػواء رػػاف العمػػؿ يػػراد بػػو الػػنفس أن ػػى أوتعػػالى ا يضػػي  عمػػؿ عامػػؿ مػػف ذرػػر 

ىػو القيػاـ بصػدلم جاريػم لػو  ،حياتػو البرزخيػم فػيمػا يسػعد الميػت  أفضػؿميتػا.. ومػف  أوالعبػد حيػا رػاف  إلػىيالـز وصػوؿ آ ػاره 
 ما اابو ذلؾ.  أو ،طب  رتاب ناف  أو ،سجدمفل بناء م

نػو لػو ارترػب أف رنػا نعتقػد ا  و .. زيػارة المػوتى فػياػرعي  أمػرلػـ يػرد بيػا  التػيننصػحرـ باابتعػاد عػف بعػض الممارسػات  وأخيرال
 .﴾َر ُأْخَرلَوَا َتِزُر َواِزَرٌة ِوزْ ﴿عمال بقاعدةل  ،الحي بخطأالميت يعذب  أفىذا المجاؿ، فال معنى للقوؿ  في أالحي خط

 

     
     
     
     
     

 اليواجس واألوىاـ
 

 ريؼ نقضي على اليواجس؟ 
 .اإلحساس بالجف 
 .عالج الوسواسي 
 .االتجاء إلى السحرة 
 .رتابم السحر 
 .عالج المس 
 .الوسواس القاىر 
 ؟  ىؿ لي حؽ بيذا التااـؤ
 .عالـ اافتراضات الوىميم 
 .الاروؾ العارضم 
 .التداوي بالقرآف 
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 كيؼ نقضي عمى اليواجس؟ * 
ممػا يسػمب التركيػز فػي المبػادة  ؛الصػبلة وبمػدىا أثنػاءىجػـو الخيػاؿ الواسػا  :ىػو ،في الصػبلة وبيرىػا األساسيةمشكمتنا  إف

   ..فما الحؿ في ىذه الحالة؟.. والقراءة
وذلػؾ لف حػديث الػنفس حررػم باطنيػم اليػر ؛ إف التخلص مػف حػديث الػنفس مػف أىػـ الاػواالؿ التػي اػللت بػاؿ علمػاء الخػالؽ

 وليذا ا يتخلص اإلنساف مف ذلؾ إا بعد جيد جييد.. فمف طرؽ ضبط حديث النفسل ،اختياريم، ا تخض  لإلرادة المباارة
ـّ فػإف الػنفس ا ..حمؿ ىمـو ربػرل فػي الحيػاة -1 لماػلولم بػالىـ ا تتنػزؿ إلػى الميػـ، فضػال عػف اليػر الميػـ أصػال.. فحمػؿ ىػ

 ا خرة، وعقبات الوصوؿ إلى المولى مف موجبات الضبط الداخلي للنفس.
لف ال ر ػػرة الخارجيػػػم توجػػب ال ر ػػػرة الباطنيػػػم، فػػإف حقيقػػػم الرػػالـ ىػػػي الخلجانػػات الباطنيػػػم حقػػػم  ..عػػدـ اإلر ػػػار مػػف القػػػوؿ -2

 ذا لـ يتيسر لصاحبو الرالـ الخارجي، فإنو يلجأ إلى الحديث الباطني.م، فإلوباط
ذا لـ يمرف ،اانالاؿ بالذرر القلبي -3  فإف الذرر اإلليي ممحاة للرالـ الباطني. ..فباللفظي -عند تر ر الرالـ الباطني-وا 
ف الاػيطاف ىػو الخبيػث يريػد إليػاء العبػد فػإ.. مخالفم مقتضى حديث الػنفس، إذا رػاف داعيػا إلػى الحػراـ الفقيػي أو الخاللػي -4

 عف الحؽ، ولد ورد المر اإلليي بعدـ تعويد الخبيث.
فإف أولياء ا الصالحيف، يروف أف رػؿ اناػلاؿ عػف الحػؽ ذنػب، ولػو رػاف .. ااستلفار الجاد والحقيقي بعد رؿ حديث نفس -5

 .على مستول حديث النفس
فػي  أ رىػايػنعرس  ،ال مرة ستروف لذيذة جدا أفوا اؾ  ،فترة طويلم مف الممارسم إلى يحتاج ،القضاء على اليواجس الباطنيم إف

 العبادة والتفرير والسلوؾ العاـ. 
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 اإلحساس بالجف * 
 .  . د رآه فمبل؟! ،شخصا ما حولو يبلحقو أو أشياءوىؿ الشخص الذي يرى ، حوؿ وجود الجفسؤالي 

، وىػـ واإلنػاثخلقت مف نار، مػنيـ الصػالحوف، ومػنيـ القاسػطوف، مػنيـ الػذرور  ـالمالجف وجود في لباؿ اإلنس، وىـ أمم مف 
علػى بنػي آدـ  تعػالىولػـ يسػلطيـ ا ، يتناسلوف، رانوا طراوؽ لددا.. ولسنا مرلفيف بالبحث عنيـ، وا التحرش بيـ، وا تسػخيرىـ

 بارؿ جزافي. 
وبعػض الظػروؼ  ،رػوف ضػربا مػف الخيػاؿ والػوىـ، يػالـز عػادة الوحػدةر يػرا مػا ي ،نعلـ أف ما يتراءل للبعض أنػو الجػف أفوعلينا 
التلقػػيف و ومػػف موجباتػػ.. مػػا ا والػػ  لػػو اإلنسػػافالمػػراض النفسػػيم، فيػػرل  ىػػذا الػػوىـ منااػػئمػػف  وفػػي بعػػض الحػػاات، الحرجػػم
يف المسػتمر.. ور يػرا  ػر التلقػأوخاصم عند مف ير روف ااستماع للقصص في ىذا المجاؿ، ويعياوف ىػذا اليػاجس مػف  ،النفسي

 ، متنصليف عف تحمؿ المسؤوليم والتفرير الوالعي. المورلم ؿ ىذه  ،ما يعزي البعض إحباطيـ في الحياة
مػػف  واإلر ػار ،رييػم الررسػي، والمعػوذتيف والتوحيػد والرػافروف لقػػوارع القػرآفب، علػيرـ االتػزاـ المػروعلػى فػرض الخاػيم مػف ىػذا 

 ا با العلي العظيـ(، فإنيا دافعم لرؿ ار مادي ومعنوي. الحوللم )ا حوؿ وا لوة إ
 
 عبلج الوسواسي * 

   ..فمؿ؟أحد الوسوسة.. فماذا  إلىشؾ في الصبلة أداهما  أنايا شيخنا 
.. وىػذه (تعػود الخبيػث! ا)ا ينللؽ بسيولم، ولػد ليػؿل  ،ف ىذا باب للايطافإتعيد الصالة، ف أفلؾ  ينبليرنت وسواسيا ا  إذا

ليسػت رحمانيػم  اإلعػادة أفسلب التوجو في العبادة، والخروج مف الديف في بعض الحػاات.. والػدليؿ علػى  إلىالحالم مما تؤدل 
 تاري  الصالة م ال.  أصؿ، بؿ يعيش صاحبيا حالم مف ال قؿ والتبـر مف اإلعادةروحانيم عند  بأيم اإلحساسعدـ  لىو

 إلػػىأمػػر ا خػػريف باالتفػػات  الػػذي إفمعتقػػدا  ،ا تعػػالى بػػإذف ػػـ تػػزوؿ  ،لفتػػرة معينػػم ذلػػؾ إلػػىعػػدـ االتفػػات  لفالحػػؿ الوحيػػد ىػػو
 المولى حقيقم.  لمرالاؾ، أمره بعدـ االتفات، فيو ممت ؿ 

 
 السحرة  إلىااللتجاء * 

ممػارؼ الحكمػة، وكتػاب شػمس ال أصػوؿنػو يسػتخدـ كتػاب اسػمو منبػا أما رأيكػـ فػي رجػؿ يمػاله المرضػى بالروحانيػات، أي 
وكتػػب تحضػػير الجػػاف  ،الغزالػػي الكبيػػر اإلمػػاـمثػػؿ مجربػػات  المشػػابيةوبمػػض الكتػػب  ،الكبػػرى لمؤلفػػو احمػػد بػػف عمػػى البػػوني

نػػو يسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ بمػػض أحيػػث رأيػػت الممػػاجز مػػف جػػراء تمػػؾ المبلجػػات مػػف الحػػاالت التػػي يمالجيػػا، مػػا .. وممػػوؾ الجػػاف
   ..فما رأيكـ في ىذه المس لة؟.. )ع(في المبلج تراب مف تربة سيد الشيداء  األحياف

ا  ،دليؿ مف رتاب وا سنم، ليس مف دأب المؤمنيف.. ومجرد وجود بعػض اللراوػب عنػد الػبعضعليو ما لـ يقـ  إلى االتجاء إف
مػػف الوالػػ ، ولرػػف ىػػؿ  اػػيءليػػا  أمػػور ،ف السػػحر وتحضػػير الجػػف ومػػا اػػابو ذلػػؾإوجػػواز الخػػذ مػػنيـ، فػػ ،يوجػػب صػػحم طػػريقيـ

نعػـ  ..مسػتول الربػاور مػف الػذنوب! إلػىالتػي ترلػى المػور، ا للبحػث فػي ىػذه  ،خلقنػا للعبػادة فإننػا.. !لؾ السير وراءىػا؟يعنى ذ
، ممزوجا بتربو الحسيف )ع( ااستافاء  مما ورد بو النص، وجالب للافاء لىليا بإذف ا تعالى.  ،بماء زمـز

 
 كتابة السحر * 

، مػا ءسػحر.. كيػؼ نحػؿ ىػذا الشػي أوىناؾ عمؿ مشػموذ  أفسبب بف اف يتطمقيشخص أف وىي ،ىناؾ مشكمة تواجينا كثيرا
   ..؟ءىو الذي بيده كؿ شيتمالى، و ىناؾ خالؽ وىو اهلل  أفالممـ 
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خارجػم عػف  أمػور إلػىف، ولرنيمػا يرػابراف ويعزيػاف السػبب يا يمرف الجـز بػذلؾ، فقػد احظنػا ر يػرا مػف الماػارؿ مناػؤىا الػزوج
 ال يعترفاف بالفاؿ. لو إرادتيما،
 أي ،ف ا تعػالى ىػو الضػار النػاف إ.. فػالمعروفػمالريبػا، فمػف المناسػب ااسػتعاذة بػالمعوذات  أمراىنالؾ  أف أحسالو فوم  ذلؾ 

يَف ِبِو ِمْف َأَحٍد ِإاَّ ِبِإْذفِ  لليأس أبدا بعد لولو تعالىل داعيفال ؛ الذي بيده إضرار العبد ونفعو  . اللَِّو﴾ ﴿َوَما ُىـ ِبَضارِّ

 
 عبلج المس * 

سػما يومػا حػديثا لصػديؽ لػي يتحػدث عػف الجػف، وكيػؼ كػاف يمػاله أحيث كنت  ،سؤاال كاف يراودني مند مدة أسالؾ أف أحب
 ،شػاع عنػد المامػة األمػرىػذا  أفوالغريػب .. و د استغربت ليػذا الحػديث، شخصا متمبسا بالجف، وكيؼ كاف يتحاور ما الجف

البيت )ع( فيمػا يخػص ىػذا المجػاؿ، فيػـ الممجػ   أىؿعرؼ ماذا يوجد في مدرسة أف أ وأحب.. !ندىـعادي تماما ع أمروىو 
مػس  أصػابولػو وجػدنا شخصػا  ،نفمػؿ أفومػاذا عسػانا ؟.. لمحمايػة إليياالتي يمكف المجوء  األدعيةىي  .. وما؟عند المممات
   .مف الجف؟.

 .يرتبطوف بالجف وليسوا بصادليف أنيـعوف ير مف الماعوذيف يدّ  رىناؾ ال الياـا ننرر حقيقم الجف، ولرف ىذه  إننا
المػػس  فأصػػابيـعلػػييـ،  المػػرا يحمػػد عقبػػاىـ.. ولػػد رأينػػا الر يػػر مػػنيـ انقلػػب  لنػػوا ننصػػب باارتبػػاط بيػػذه النمػػاذج، نحػػف و 

 بو. تعالى  ا أمرىـبلير السبيؿ الذي  ،يتصرفوا في الطبيعم أف أرادوا لنيـوالجنوف وسوء العالبم، 
دجانػػم، وىػػول  أبػػيوىػػو المعػػروؼ بحػػرز  ،لػػراءة الػػدعاء المػػروي عػػف النبػػي )ص( المػػور،فمػػف المناسػػب عنػػد الخػػوؼ مػػف ىػػذه 

طارلػػا يطػػرؽ  إامػػف طػػرؽ الػػدار مػػف العمػػار والػػزوار  إلػػىبسػػـ ا الػػرحمف الػػرحيـ ىػػذا رتػػاب محمػػد رسػػوؿ ا رب العػػالميف، )
فاجرا مقتحما، فيػذا رتػاب ا ينطػؽ علينػا وعلػيرـ بػالحؽ  أوف تؾ عااقا مولعا إفي الحؽ سعم، فبعد، فإف لنا ولرـ  أمابخير.. 

لػى مػف ا  ، و الصػناـعبػدة  إلػىرنا نستنسف ما رنتـ تعملوف، ورسػلنا يرتبػوف مػا تمرػروف.. اتررػوا صػاحب رتػابي ىػذا وانطلقػوا  إنا
ليػػو ترجعػػوف.. حػػـ ا ينصػػروف حػػـ عسػػؽ.. ا  وجيػػو لػػو الحرػػـ، و  اإا ىػػو، رػػؿ اػػي ىالػػؾ إلػػو إآخػػر.. ا  إليػػامػػ  ا  أفيػػزعـ 
 .  (با.. فسيرفيريـ ا وىو السمي  العليـ إاا وبللت حجم ا، وا حوؿ وا لوة  أعداءتفرلت 

 
 الوسواس القاىر * 

المقػب، وكػؿ مػف وصػؿ إلػى  أرى ب ف الػذي أفممػو صػوابا، آخػروف ىػـ مػف يطمػؽ عمػي ىػذا ،أراه وسواسا أبدا في الوا ا أنا ال
وأنػا فػي  التػي أعػاني منيػا منػذ الطفولػة إلػى اآلف-ألننػي عرضػت مشػكمتي ىػذه!.. ولكنو مخطػئ ،سيقوؿ كذلؾ ،ىذا السطر
والطبيػب النفسػاني وتبلمػذة  ،بػؿ مػنيـ السػيد والشػير والمرجػا ،وىؤالء لػـ يكونػوا أناسػا عػادييف عمى كثيريف، -عمر الزىور

   ..فبماذا تنصحني؟!.. ولكف دوف جدوى ،وأناس جدا متدينيفوأناس عادييف  ،حوزة
والفيػػـ، ومػػ  ذلػػؾ ابتليػػت بػػأمر لػػـ يبتػػؿ بػػو عامػػم  نػػؾ تملرػػيف ىػػذه القػػدرة علػػى التعبيػػرأمػػف جيػػم  لألسػػؼ،رانػػت رسػػالترـ م ػػارا 

نػا نجػس والعػا، محرػـو الطيارة الوالعيم ميما حرصت، فرػؿ اػيء حول إلىنؾ ا تصليف أتعلمي  أفعليؾ  أوا ل.. فألوؿ!الخلؽ
رما يفيمو عامم الناس. وعليو، فبرمجي تعاملؾ مػ  الطيػارة رػالعرؼ  ،بالطيارة ظاىرا، فليرف اليدؼ ىو العمؿ بالرسالم العمليم

عػػدـ ااعتنػػاء ىػػو المػػأمور بػػو  أفلػػـ تعتنػػيف بالوسوسػػم، والحػػاؿ  لنػػؾ ،يػػدخلؾ النػػار أفجػػؿ مػػف أالػػذي حولػػؾ، فػػإف ا تعػػالى 
رالػػـ اػب الميػاه فػػي مرػم والمدينػم فػػي  ،نػػو ليسػت مراجعػات ر يػػرة حػوؿ الوسػواسأوالنبػي )ص(  الومػمحػظ فػي حيػػاة نالو  اػرعا.
 )ع( التاريؾ في عقؿ مف يوسوس. اإلماـ)ع(، ولد ورد عف  لصحابيـلـ ترف مارلم اااللم  أنيا، مما يفيـ الياـتلؾ 



 163 

، فػػال يرػػاد لإلنسػػافيرػػره الاػػيطاف العبػػادة فؿ يتعػػدل لياػػمؿ العبػػادة، الوسػػواس ا يتولػػؼ فػػي حقػػؿ الطيػػارة، بػػ أف أخيػػرالواعلمػػي 
 إلػػى اإلنسػػافيوصػػؿ  أفيريػػد  -وىػػو الاػػيطاف-ف الخبيػػثالعقاوػػد، ل إلػػىفالماػػرلم الربػػرل عنػػدما تتعػػدل  .أبػػدايحػػس بطعػػـ ليػػا 
 .!(الخبيث ا تعود) لنوأولد ورد ، ذلؾ أمرنومرحلم الرفر إف 

يومػا لمقاومػم الػنفس فػي ىػذا المجػاؿ، لتػريف بعػد  أربعػيفررسي صباحا ومساء، واجعلي لنفسؾ فترة مف المعوذات، وآيم ال أر ري
 سخيؼ!..  أمرعمر ضاع في  أيذلؾ، 

 
؟ ال ليىؿ *   حؽ بيذا التشاـؤ

مػف عشػريف  أكثػر ذصح التمبير!.. فمن إفحد اليقيف، ولممو ليس وسوسة، ولكنو تشاـؤ  إلىيوجد بداخمي شمور بالوسوسة 
   !..حالة الكآبة  بؿ الغروب، فبـ تفسر الحالتيف؟ إلى ، أضؼىـ وحزف األربماءيصادفني في يـو  ،ةسن

وسػعيو، بػؿ ورد عػف علػي )ع( أف رػؿ يػـو ا  اإلنسػافف مف روافد الاـؤ والبررم ىو عمؿ إ، فالربعاءيـو  فيا معنى للتااـؤ 
تضػاعؼ مػف الصػالحات، لتحػارب  أفلعيػد؟!.. حػاوؿ فػي ىػذا اليػـو مػف ا اإلنسػاففيو فيو عيػد، فيػؿ يتاػاءـ تعالى ا  يتعص

، ويجعلػؾ تعػيش فػي ىالػم مػف الػوىـ والخيػاؿ ءنػو ا يسػده اػيإىذا الاـؤ الذي ا مبرر لو، ولو فتب باب التاػاـؤ فػي حياتػؾ، ف
 الباطؿ داوما مما ينلص عياؾ!..

الباػر عمومػا لػيس  أفعػاؿ فػي أفا تعػالى، ومػف المعلػـو  إلػى العمػاؿريبم لبؿ اللػروب، ولعلػو لصػعود  فيولرف الحؽ معرـ 
)ع( بػػذلؾ، ممػػا يوجػػب  المػػرللػػب صػػاحب  تػػألـ الطبيعػػينػػازؿ!.. ومػػف  إلينػػاصػػاعد، وخيػػره تعػػالى  إليػػوىنػػاؾ مػػا يسػػر، فاػػرنا 

مػت الباػر والمسػلميف تجاوب القلوب المااررم لو في آامو وأحزانو، فيو المطل  على الميسي المختلفم في ىذه اليػاـ، والتػي ع
مفػػاتيج الجنػػاف، وىػػو  فػػيلبػػؿ اللػػروب الػػواردة  بػػيدابتلتػػـز  أفا تعػػالى عػػنرـ رػػؿ ىػػـ والػػـ.. حػػاوؿ  .. أزاحعلػػى حػػد سػػواء!

 معروض على المول . 
 
 عالـ االفتراضات الوىمية * 

ىػؿ ىػي عمػـو صػحيحة ومرويػة ىؿ عمـ األوفاؽ، وعمـ الطبلسـ، وعمـ الجفر، وعمـ التسخير، وعمػـ الحػروؼ، وعمػـ الرمػؿ، 
؟.. )ع(.. عف أىؿ البيت   عمما ب نو توجد كتب لممماهنا في ىذه الممـو جميما، نريد منكـ إيضاح مدى صحة ىذه الممـو

ولرػف .. (رمػف عبػارة )رلػو سػ الولػى،بػالحروؼ  تبػدأ التيومف لبيؿ العلـو  ،إننا ا ننرر وجود العلـو اللريبم مف لبيؿ ما ذررت
ا ياػػلؿ نفسػػو بيػػذه  أفالمػػؤمف عليػػو  اإلنسػػاف أف مػػف مناسػػبم أر ػػرولػػد للنػػا فػػي ؟!.. ي مػػف يحمػػؿ ىػػذه العلػػـو بصػػدؽالرػػالـ فػػ
، وخاصػػم أف ر يػػرا مػػف ىػػذه العلػػـو يمرػػف جعليػػا وسػػيلم  ،لػػد خلقنػػا للعبوديػػمتعػػالى ف ا ، لالمػػور ا للبحػػث عػػف الراوػػب العلػػـو

 ؿ!.. استلالؿ العباد، وجلب المريديف، ورسب الما
يصػرؼ  أف، ولرػف مػف دوف إليػوتاػجيعا لػو للسػير  اإللييػم،لػد يعطػى م ػؿ ىػذه المػنب  ،نعـ السالؾ الصادؽ في طريقو التراملي

 . عمره في البحث عف ذلؾ، فإنو يصده عف وظاوؼ العبوديم لطعا
 فػيا يفرػروف بطريقػم سػليمم اصطياد ضػعاؼ النفػوس، الػذيف  ،فخا المورعلميـ بيذه  ،ىذا العصر فيولد اتخذ الماعوذوف 

 تعاسم وعناء!..  إاعالـ اافتراضات الوىميم، فال يزيدىـ  فيالوال  يييموف  في، فبدا مف التفرير المور
 
 الشكوؾ المارضة * 
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ومو ف بو، ولكنو يتمرض لموساوس والشكوؾ مف  بؿ الشيطاف، ويت ذى منيػا كثيػرا، وىػو يبطػؿ كػؿ تمالى مؤمف باهلل  إنساف
ويكوف مطمهنا بمدىا.. وىكذا طوؿ يومػو صػراعات بػيف خػواطر الشػيطاف وخػواطر المقػؿ الخيػرة..  ،بالو فيطرة سوء ت تي خا

 وتزعزعو؟..  اإليمافىؿ ىذا يدؿ عمى عدـ استقرار 
يجابػػاسػػلبا  اإلنسػػافنػػو فػػرؽ بػػيف اليػػواجس المسػػتقرة فػػي الػػنفس بحيػػث يتفاعػػؿ معيػػا إإننػػا ذررنػػا فػػي مناسػػبات عديػػدةل  ، وبػػيف وا 

فػي تلػؾ  اإلنسػاف إفيسػتقر فييػا، بػؿ  أفاليواجس التي تعد مػف لبيػؿ الطػاوؼ الاػيطاني الػذي يمػر علػى الػنفس مػرورا مػف دوف 
 المػؿالاػيطاف جليػا واضػحا وراء ذلػؾ، وىػو ذلػؾ الموجػود الػذي لػـ يقطػ   إصػب الحالم يتأذل مػف ىجػـو تلػؾ الوسػاوس، ويػرل 

يصػػعب  أمػػرا تأتيػػو الخػػاطرة علػػى نحػػو المػػرور الػػذىني، فإنػػو يفرػػر فػػي  أففػػإف الػػذي يتولػػ  وعليػػو،  .النبيػػاءفػػي التػػأ ير علػػى 
 ، إف لـ نقؿ باستحالتو عرفا!..إليوالوصوؿ 

رػالجلوس مػ  اللػافليف،  لا يتعػرض للموالػؼ التػي ت يػر عنػده الخػواطر الاػيطانيم أفا تعػالى  إلػىالسػالؾ  اإلنسافالميـ على 
أرلػػػا، ولػػراءة مػػا ا نفػػػ  فيػػو، وااناػػلاؿ بفضػػوؿ النظػػػر، وااستسػػالـ للسػػرحاف الػػػذىني، واليػػر ذلػػؾ مػػػف والتقلػػب فػػي الفػػراش مت

 موجبات تمويف الذىف بالخواطر الفاسدة..
على الخواطر المستقرة في نفسو، فإف م ليا رم ؿ الفتيؿ، القابػؿ لالاػتعاؿ.. فرياسػم  ال را يرتب  أفعليو  لوفي الدرجم ال انيم

الذي لػو تجلػى فػي ذىػف  ،الواحد الفرد الصمدتعالى، مستمدا العوف مف ا  ،في نزع ىذا الفتيؿ بلبالم وذراء لتجلى ىناالمؤمف ت
 !.الباطيؿلزالت عنو رؿ ىذه  ،وللب عبده المؤمف

 
 ف آالتداوي بالقر * 
 أميػؿال  أ دمػو يف البحػث الػذ، أل ةالمشػور  فػيف، راببػا مػنكـ آبػالقر  يمتنػا )ع( عػف السػحر والتػداو هأ أراءمممومات عػف  أريد
   !.مف القاىرةتمالى لوجو اهلل  ةخالص إليكـتحيو و  ،خالص الشكر والمرفاف يالحؽ عندىـ.. لكـ من إلى إالفيو 
.. فػػإف طبيعػػم الػػبعض لاومػػم علػػى التيػػرب مػػف الوالػػ ، ومعالجػػم اليػػاـفػػي ىػػذا المجػػاؿ، وخاصػػم فػػي ىػػذه  ار يػػر  اىنػػاؾ خبطػػ إف

اللبػم فػي  إا اإلنسػافمػف ا يزيػدوف  إلػىوالخياات واالتجػاء  الوىاـني، وذلؾ مف خالؿ السرحاف في عالـ بارؿ عقال المور
 !..ا دمييفالوىـ والعيش في عالـ التخبط النفسي، وذلؾ بمراجعم مف يدعوف الراؼ عف الوال ، ومعرفم ما خفي عف 

ضػعاؼ النفػوس والعقػوؿ، الػذيف  إلػى، وخاصػم بالنسػبم اليػاـىػذه  ىؤاء يارلوف عنصرا مف عناصػر اابتػزاز المػالي أفوالحاؿ 
 ررف و يؽ يحرـ فيو العقؿ والارع. إلى او ؤ ، ولـ يلجأفرارىـ أزممفقدوا السيطرة على 

الطبيعيػم، فػإف ا تعػالى  السػبابيروف مف الراجب جعؿ ذلؾ بديال عػف عػالـ  أفف الرريـ، فال نعتقد آموضوع التداوي بالقر  وأما
عنػػدما يرتػػب بعػػض  ،وعػػالـ التسػػديد السػػبابورػػـ يعجبنػػا ىػػذه العبػػارة الجامعػػم بػػيف عػػالـ بأسػػبابيا..  المػػوريجػػري  أف إا بػػىأ

 (.!والافاء عند ا تعالى ،)الدواء عندنا لىذه العبارة على عيادتو الطباء
 ،ف خػالؿ تػراث النبػي )ص( وعترتػو )ع(الاػفاء، فػال بػد مػف اتبػاع المصػادر المو ولػم  وىػي مػا روي مػ آياتفي خصوص  وأما

مػا اػابو ذلػؾ، ممػا ورد فػي الرتػب  أولػذؼ فػي القلػب  أومف لبيؿ مػا سػم  فػي الرؤيػا  ،مف دوف ااعتماد على ما ا مصدر لو
 .  !الصفراء الوراؽذات 
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