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 كلمة الناشر 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 بسم اهلل وباهلل وعلى مّلة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(.
لكـــي شـــي  ربيـــع .. وربيـــع الكـــون فبـــي الربيـــع .. وربيـــع القلـــوب  ـــرا ة القـــرآن .. وربيـــع 

 العمر هو الشباب.
عالمـة التةـدد وارةـرة والزهـور.. عالمـة العطـا  الربيع عالمة التفـت  والبهةـة والسـرور.. 

 والنما  لكّي شي  حىت الشعور.. عالمة ارري واحلب واربب عرب العبور.. 
 باهلل.. ما أمجي الربيع!. 

ففي ربيع الكون.. الكون يزهر وكأنه يةحك.. فيبعث يف القلـوب احلزينـة الـد. .. ويف 
األزهـــار مـــن نـــوو ولـــون.. وأكســـو األعـــواد أوراق  األعـــواد اليابســـة  ظهرهـــا الـــا  بـــب   لتفـــت 

خةـــر فتـــزاد رونقـــا  ومجـــاي .. فـــالزهر يعطـــي األريـــك العبـــق، والرانحـــة الزكيـــة، واللـــون الفـــاأن.. 
 …وهكذا

 فلكي شي  يف الربيع سحره اراص ومعناه الختص به.
 وحديثنا عن ربيع العمر بالنسبة لإلنسان ونعين به الشباب.

لتفــت  وبــروز الواهــب والقابليــات لــدى اًنســان  كــرا  وأنثــى، وهــو فالشــباب هــو موســم ا
 يعقب الطفولة مباشرة.

فلذا يكـون الشـاب شـعلة متو ـدة كاملـة مـن احليويـة والنشـاجت يف كـي ا ـاه ويف كـي  ـال، 
فــال يهــدأ حــىت ينــام وإ ا نــام فنومــه  ليــي عــادة، ي يتعــب مــن العمــي ومهمــا أعــب ف نــه برهــة 

 يعة أكفيه ليسرتي  ويعود إىل نشاطه وعمله. برية أو و فة سر 
وهو صـايف الـذهن، نقـي القلـب، مرهـف احلـع والشـعور، يلـتق  الفكـرة مباشـرة، ويسـهي 
لــك بــان أويفهــه يف أّه ا ــاه أريــد، فتةعــي منــه مالكــا  إن ويفهتــه إىل ارــري والنــور، كمــا  كــن 
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 إىل الشر والظلم والنار.لألشرار أن جيعلوا منه شيطانا  ـ والعيا  باهلل ـ إن ويفهوه 
فمرحلة الشباب هي يف غاية األمهية لكي إنسان، وعلى الـر:: أب، أو أم، أو معلـم، أو 

 أستا ، أو شيخ، أو  اند.. أن يدركوا هذا يفيدا . 
وشــّبه احلكمــا  ـ  ــد ا  وحــديثا  ـ  لــب الشــباب وعقلــه بــاألرل البكــر، فهــي  ابلــة لكــي 

 والفةيلة لتعطي لك خريا  أاما  وفةيلة كاملة. زراعة، فأبذر هبا بذور ارري
ومنهم من شّبه  لب التلميذ بالرآة ألنـه يعكـع صـورة أسـتا ه ـ يف أغلـب األحـوال ـ فمـن  

مــن الثمــرة أعــر. «كــان جيهــي أســتا ا  مــا، فلر ــا أعــّر. عليــه مــن خــالل أالميــذه، كمــا  ــالوا: 
 ». الشةرة

ة أبّوأــــان بالواــــع والنســــب، وبــــالطبع والعلــــم األبــــوّ «و 1»أن الولــــد ّســــر أبيــــه«و ــــد ورد : 
 وما علينا إيّ التو ي يف التلقي وينأخذ إيّ من التقي.» واألدب

كنــا ومــا زلنــا نتلقــى مــن علماننــا ومرايفعنــا الكــرام أخــالق النبــوة وســيما  الرســالة ا مديــة 
 العطرة وشيم اًسالم األصيلة.

علــى اًمــام الســيد يمــد احلســيين الشــريازه ومــن هــاي  العظــام ملاحــة الريفــع الــديين األ
)حفظـــه الـــوىل وأعطـــاه( يعطـــي هـــذه األمـــة فقهـــا  وعلمـــا  وأدبـــا  وأخال ـــا  وأربيـــة  .. فهـــو يهـــتم 
باجلميع من الطفـي البـ ري إىل الشـيخ الكبـري وكتـب لكـّي هـذه الفيـات  ـا يبـلحها ويرشـدها 

 إىل سوا  السبيي.
با ـــة الويفهـــة إىل الشـــباب ليكـــون أكثـــر فاعليـــة واليـــوم نســـتمد مـــن عطـــر أخال ـــه هـــذه ال

 وحيوية ونشاطا  با اه ارري والفةيلة وو اية من الو وو يف مسا   الفساد والر يلة.
فهــــو األب الــــر: واألســــتا  الناصــــ  والشــــيخ ايــــرب والعــــا  الريفــــع الــــذه  ــــّع بعمــــق 

ي يـددة أو أسـيلة مطروحـة أو مسـيوليته عـن ايتمـع ـ كـي ايتمـع ـ ي عـن فيـة معينـة أو مسـان
اشــكايت علــى األ ــدمي، بـــي يستشــعر ارطــر ويتحســع مـــواطن العطــب يف يفســم ايتمـــع 
اًسالمي والبشره كله ليبف له الدوا  النايفع ور ا الـدوا  الـوا ي  بـي الـرل، و لـك بعلمـه 

بــي أن أكــون ال زيــر وحــىت بفراــياأه الشــهورة والتنوعــة كايستنســاع وأبــديي وبيــع األعةــا   
مويفودة يف الوا ـع، وأببتهـا أخـريا  العلـم والوا ـع، واربأـه الطويلـة و ربتـه الرانـدة ومـن مشـاهداأه 
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إىل احليــاة العبــرية وســرعة أطورهــا وكثــرة أقبلهــا .. أعطــى جليــي الشــباب ـ يف هــذا الكتــاب ـ 
 أربعة عشرة  اعدة للحياة أشتمي على أشخيص للدا  ووصف للدوا . 

من أمهية مواوو )الشباب( وحساسيته ارأأينا يف الركز طبع ونشـر هـذا الكتـاب  وانطال ا  
القــــيم لســــماحة اًمــــام الالــــف )دامــــ  بركاأــــه( .. ولتعمــــيم الفانــــدة بــــ  ن اهلل ألن الشــــباب 

  )سحابة صيف عن  ريب أقشع( والشباب فرصة وفوت الفرصة غبة. 
 فنفعنا اهلل وإياكم به إنه مليع  يب .

  
 لرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر مركز ا

 شوران 11/  9591بيروت لبنان. ص.ب 
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 مقدمة المؤلف
 

 
 

 احلمد هلل رب العالي والبالة والسالم على يمد وآله الطيبي الطاهرين.
مأســاة الشــباب يف هــذا القــرن مــن أكــرب اليســي.. حيــث   يعرفهــا التــاريخ الكتــوب فيمــا 

 ــــد ا    يكونــــوا طبقــــة مســــتقلة ي أستشــــري الكبــــار وي أأخــــذ ســــبق.. و لــــك ألن الشــــباب 
بنبحهم.. وإمنا هم أبع آلبانهم النااةي.. فكانوا يوردوهنم احلياة أدرجييا  بنةك يبـأ  بـه 
حــىت يّســدوا مســد اآلبــا .. فلــم أكــن مشــاكلهم إي  قــدار الشــاكي الطبيعيــة لإلنســان حيــث 

 . 2»دار بالبال  يفوفة«السالم(:   ال أمري الامني اًمام علي )عليه
ألن اًنسـان ـ يف هـذه الـدنيا ـ مهمـا كانـ  شـرانطه فعـادة يكـون مبتلـى بـبع  الشـاكي  
كــالفقر والــرل والعــدّو والقلــق ومــا أشــبه  لــك.. وهــذه الشــاكي  قــدارها الطبيعــي كانــ  مــن 

  بي وستكون، وكما هي لآلبا  يف دورهم كذلك لألبنا .. 
يف مشــاكي اليــوم الــت  ــاوزت حــدها الطبيعــي بكثــري.. فالنــاهك العاليــة يف  ولكــن الكــالم

، و لـك بسـبب اجلـّو الـذه 1هذا القرن أويفدت فاصال حديديا  بي طبقة اآلبا  وطبقة األبنا 
هيـــأوه لألبنـــا  مـــن الـــدار  والنـــواده واجلرانـــد وايـــالت واً اعـــة والتلفـــاز والفيـــديو والســـينما 

والتةمعــات غــري البــحيحة.. كمــا اءمــ  اآلبــا  باررافــة والريفعيــة وعــدم  وخمتلــف النظمــات
 الفهم وما أشبه ممّا سّبب عزو. األبنا  عن اآلبا  وهذا أول الوهن..

باًاـافة إىل أبعيـد الشـباب ـ  ختلـف الوسـاني ـ عـن اهلل واليـوم اآلخـر.. فـال ر ابـة  اأيـة 
                                                           

 .1الفقرة  225هنك البالغة: ارطبة  - 2
ونعيش اآلن حقيقة هذا الفبي ووا عه يف أكثرالبيوت.. فالولـد  ـد ا  ألبويـه يربنيانـه كمـا يريـدان علمـا   - 1

ن فالولــد لــيع لوالديــه أو ألســرأه، فهــو للحةــانة والدرســة واجلامعــة وللشــارو وعمــال  وأخال ــا ، أمــا اآل
 يف سلوكه وأفكاره.… وايتمع، كما هو لإل اعة والتلفزيون والدش.. والبحافة واًعالم
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وا يف وا ــع احليــاة  بــي أن أعــركهم التةــارب، وي أبويــة وي غريهــا مــن األســباب، وبــذلك أصــبح
 فأصب  الكثري من القرارات الت اختذوها ألنفسهم خاطية.. 

هذا و د است ي مجاعة من البيادين ومـن طـاّلب الـال والشـهوات  ـدرة الشـباب واخـذوا 
بـأزمتهم فــأوردوهم مــوارد ايســتعمار ومناهــي الفسـاد وايحنــالل، وأبعــا  لــذلك يفــا ت الشــاكي 

.. فمليـــوا هبـــم البـــاغي والالهـــي والـــرا ص والنـــواده الفاســـدة .. 4لـــت منهـــا العنوســـة والعزوبـــةا
 .. 9وبذلك امتألت هبم السةون ونبب  هلم الشانق

كما أن كثريا  من الشباب الواعي و عوا حت  خمتلف أنواو التعـذيب يف الـدول الدكتاأوريـة 
 .. ـ وما أكثرها يف العا  ـ وملي  هبم القبور

باًاـــافة إىل الشـــاكي األخـــرى الـــت غطـــ  حيـــاة الشـــباب، مـــن البطالـــة والفقـــر والـــرل 
والتســّيب والقلــق وغــري  لــك.. ممّــا   يفــرق يف  لــك شــر ا  عــن غــرب .. وغربــا  عــن شــرق .. 

 ومسلما  عن غري مسلم .. وبني عن بنات.. فالكي فيه سوا .
ن ـ علـى األكثـر ـ مـن د.  العانلـة، .. حيـث حـرم6نعـم و ـع العـب  األكـرب علـى النسـا 

وصــرن ســـلعة رخيبــة بيـــد طــالب اهلـــوى والشـــهوات، أو وســيلة مـــن أرخــص الوســـاني لـــرتويك 
 أو ما أشبه. 7البةانع ويفلب الزبانن يف وايفهة اًعالنات

وحيث إن الرأة أكثر عاطفـة ور ـة مـن الريفـي كانـ  آيمهـا أكثـر وأكـرب، لسـرعة أأبرهـا.. 
مـا  8التقارير حول مأساة الرأة ببورة خاصة و د نقل  إحـدى ايـالتوأمامي اآلن عشرات 

 هذا لفظه: 
                                                           

مشــكلة العنوســة مــن الشــاكي العاليــة وي ختلــو منهــا أســرة أو بيــ  ـ عــادة ـ ، واًحبــانيات مرعبــة  - 1
 واوو. رايفع )األزمات وحلوهلا( للمالف.حول هذا ال

و لــك نتيةـــة ايحنــالل ارلقـــي بيــنهم وأعـــاطي خمتلــف أنـــواو الســكرات والخـــدرات وارأكــاب أفظـــع  - 9
 اجلرانم من  تي وسر ة.

 ألهنن البي  القبيد يف كثري من مكاند ايستعمار.  - 5
أواـــع علـــى احلـــذا  ومـــا عـــاله إىل  وهـــذا أبشـــع اســـتخدام للمـــرأة وأرخـــص هـــن أســـر ها كرامتهـــا بـــأن - 7

دواليـــب الســـيارات وكـــأن الـــدواليب ي أعـــر.  يمتهـــا ويفودءـــا إيّ إ ا عراـــتها امـــرأة عاريـــة أو شـــبه... 
 وهكذا.

  لة اجليي: ايلد الثامن عشر العدد الرابع. - 8



 

 8 

)ولعــــّي مـــــن أكثــــر األمـــــور مأســــاوية يف ميـــــدان الطــــب التعامـــــي مـــــع 
الراهقات احلوامي غري التزويفات، ولقد رأي  عددا  منهن غري  ليي عنـدما  
 كنــــ  أأــــابع اختباصــــي الطــــد يف الوييــــات التحــــدة وكــــّن يف معظمهــــن

يفــاهالت ســا يفات يعشــن يف أســرة مفكّكــة حّطمتهــا ارمــور والّخــدرات 
وكانــ  الواحــدة مــن أوليــك الراهقــات عنــد مــا أبحــث عــن احلنــان واحلــب 
خـــارج نطـــاق األســـرة أ ـــدو فريســـة  ســـهلة  .. وبســـبب يفهلهـــا و لـــة خربءـــا 
أبب  حامال ، حينها حتي البيبة فتةد الفتاة أمامها أكثر من خيـار فهـي 

ن ألةـأ إىل إيفهـال اجلنـي أو أن يسـتمر احلمـي، ويف هـذه احلالـة هّـة إما أ
مجعيات أقدم للحامي الرعاية الكاملة ّ انا  طوال مّدة احلمي حىت الويدة، 
مثّ بعـــد  لـــك أأخـــذ الوليـــد كـــي أعطيـــه ألســـرة أتبنـــاه وأتقااـــى علـــى  لـــك 

احلوامــي آي. الــدويرات مــن األســرة التبنيــة أبــر. يفــز ا  منــه علــى رعايــة 
األخريـــات، وكانـــ  إحـــدى هـــذه اجلمعيـــات متعا ـــدة مـــع الستشـــفى الـــت  
كنــــ  أأــــّدرب فيــــه، فكانــــ  أوليــــك احلوامــــي يرايفعننــــا دوريــــا  لفحبـــــهن 
والتأّكد من سـالمة احلمـي وعنـدما  ـي الخـال كانـ  الأسـاة أـربز أكثـر 

وهــن  مــا أــربز، فبينمــا نــرى احلوامــي التزويفــات يــأأي إىل الستشــفى للــويدة
ملييات باألمي والسعادة، ف ّن هاي  الراهقات يأأي وهّن جيهشن غاية يف 
الكيبــة واليــأ  والبــا  وكثــري مــنهن يطلــن ـ وهــّن جيهشــن بالبكــا  ـ عــدم 
رؤيــة طفلهــن بــي عــدم إعالمهــن هــي أأــن  كــرا  أم أنثــى  ألّن  لــك جيعــي 

الوليــد إىل  فرا ــه أ ــي صــعوبة علــيهن، و لــيالت مــن كــّن يطلــن أن يةــممن
صــدرهن فيقبلنــه وعيــوهنن م رور ــة بــدموو احلــزن وهــّن يوّدعنــه عالــات بــان 
الطفـــي ســـي ادرهن إىل األبـــد، ويف حـــي كانـــ  بعـــ  احلوامـــي التزويفـــات 
يطلن أن يرين مراحـي الـويدة بواسـطة مـرآة معلقـة يف السـقف، فـان هـاي  

 يرين شييا .الراهقات كن يطلن ب صرار أ يري ويفهة الرآة حىت ي 
وحــىت أكتمــي الأســاة فبــوي  يواــع الطفــي برســم التبــين وفــق شــروجت 
من أمهها أن يكون الوالدان بالتبين مـن الـذهب الـديين ألم الطفـي احلقيقيـة 
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وي أ بد بالذهب الديين الديانات الرملية بي أعين الذاهب التفرعة عنهـا 
ون أأبـاو بعـ  هـذه مهما كان  صـ رية ويف بعـ  الـدن األمريكيـة  ـد يكـ

الـــــذاهب يعـــــدون بالعشـــــرات أو باليـــــات، وعنـــــد مـــــا ســـــأل  مـــــرّة إحـــــدى 
الباحثـات اييفتماعيـات يف بعــ  مجعيـات التبـين لنفــرل أن طفـال  مـا مــن 
مــذهب ديــين صــ ري أبنّــاه والــدان مــن الــذهب نفســه فأخــذ لقبهمــا ون ســب 

ه احلقيقيــي إليهمــا، أفــال  تمــي أن يلتقــي بأخــ  لــه طبيعيــة مــن أمــه أو أبيــ
فيتــزوج منهــا.. خاصــة أهنــم يعيشــون يف  تمــع اــّيق ومعــرو. انــه حــىت يف 
أمريكــــا نفســــها أــــد كثــــريا  مــــن الزجيــــات أــــتم اــــمن الــــذاهب الدينيــــة أو 
األصول العر يـة الةـيقة فـذو األصـي اييرلنـده مـثال  يبحـث عـن فتـاة  ات 

أصــي أصــي ايرلنــده، وكــذلك  و األصــي اًيطــاف يبحــث عــن فتــاة  ات 
إيطاف وهكذا، ونعلم علم اليقي أّن كثـريا  مـن ال رتبـي العـرب ي يتزويفـون 
إيّ من عربيات م رتبات أو أهّنم يعودون إىل وطنهم األم كي يتزويفوا غالبا  
مـــا رتـــارون زويفـــة مـــن  ـــريتهم البـــ رية أو مـــن يـــيطهم الةـــّيق، فتويفهـــ  

ب، و ال : سو. أحبث بالساال اآلنف للباحثة اييفتماعية فأعياها اجلوا
 يف هذا األمر مث أخربك وحىت اآلن ما زل  أنتظر.

لكنــه ي داعــي ألن أنتظــر طــويال  فلقــد أخــذت يفــوا: بعــد مــّدة مــن 
حادبة  رأءـا يف  لـة نيوزويـك األمريكيـة عـن شـاب متبـّأ علـم أن لـه أختـا  
 متبناة فأخذ يبحث عنها ويرايفع سّةالت الـويدات و يـود مجعيـات التبـيّن 

وما أشبه حىت عثر عليها فتعارفا و ا أنه  انونا  ليع أخا  هلا و ـا أهنـا  انونـا  
ليســ  أختــا  لــه إ  ينتســب كــي منهمــا إىل والــديهما بــالتبين.. و ــد طلبهــا 
للزواج ووافقـ  فسـمع بـذلك الوالـدون السـتة األب واألم احلقيقيـان واآلبـا  

شاب والفتاة أهنما  انونا  ليسـا واألمهات بالتبين فةّن يفنوهنم ورّد عليهم ال
أخــــــوين وعنــــــدما  يــــــي هلمــــــا أن هــــــذه العال ــــــة  ــــــد أــــــاده إىل ويدة أويد 
مّشـــوهي أيفابـــا بأهنمـــا ي يريـــدان اًأـــاب إطال ـــا  وكـــان أن جلـــأ الوالـــدون 

 الستة إىل ا اكم لنع حبول هذا الزواج الفاا .
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ثـة ايفتماعيـة، كان  لك يفوابا  عمليا  عن ساال ويفهته آنفـا  إىل باح
 فلم أعر. يفوابه.

وأعـــــود للمراهقـــــات احلوامـــــي فقـــــد حـــــد  أن يفـــــا ت إحـــــداهن إىل 
الستشــفى وهـــي يف حالـــة الخـــال وكانـــ  ويدءـــا عســـرية فواـــع  حتـــ  
مرا بــة مســتمرة، وأبنــا  هــذه الرا بــة خطــر ف أن أســأهلا  ــا أنــك   أكــو  

ة للحمــي  فتتةنبــين  راغبــة يف احلمــي أصــال ، فلمــا ا   أأخــذه حبوبــا  مانعــ
كي هذه الشاكي..! نظرت إّف الراهقة وكأ  نطقـ  كفـرا ، مث رّدت علّـي 

 . 5  انلة: لكن مذهد الديين  ّرم أناول حبوب منع احلمي، هكذا انتهى(
كـان هــذا التقريــر والكــالم يف مواـوو صــ ري مــن مشــاكي الشـباب الــت انتشــرت يف العــا  

دمــة مــن مأســاة األبنــا  .. بنــي وبنــات، واحلــديث يــدور حــول بســبب مــا  كرنــاه يف هــذه الق
 عدد من النقاجت اهلامة. نسأل اهلل التوفيق لا  ب ويراى إنه مليع  يب.

 
 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 

                                                           
  لة اجليي: ايلد الثامن عشر العدد الرابع. - 1
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 من المسؤول؟

مـــن الةـــروره علـــى العقـــال  مـــن العلمـــا  وغـــريهم أن يهتمـــوا  ســـألة الشـــباب ومشـــاكلهم 
ب يف أنظيمــــات صــــحيحة حــــىت ي ينخرطــــوا يف أحــــزاب ال ــــرب والشــــرق أو فيأخــــذوا بالشــــبا

مجاعــات الفســاد، فــ ن الشــباب بطيبــة أنفســهم وعــدم  ــارهبم لنــاهك احليــاة ســهي اينقيــاد.. 
وخبوصا  أن طموح الشاب التزايد وشـهواأه العارمـة يويفبـان لـه اينـدفاو يف كـي ا ـاه يتبـّور 

 أنه يامنن له هذين األمرين. 
د رأينــا يف العــراق كيــف كانــ  األحــزاب الرأبطــة بالشــرق وال ــرب ـ كالشــيوعية والبعثيــة و ـ

والويفودية وما أشبه ـ يسـيطرون علـى الشـباب بسـبب اجلـنع، فيعقـدون ايـالع السـريّة أليفـي 
ممارسة الشـهوة ا رمـة بـي اجلنسـي الختلفـي أو اجلـنع الواحـد بعةـهم مـع بعـ ، فعـن هـذا 

يربطــوهنم  نظمــاءم اآلهــة والقــادة النحرفــة الــت أعمــي هلــدم الــبالد ويفعلهــا يف الطريــق اربيــث 
ركــب ايســتعمار، واآلن ومنــذ أربعــة عقــود نشــاهد أن العــراق يــرأطم يف مشــاكي ي ســابقة هلــا 

  11حىت يف زمن احلةاج10
                                                           

% مـــن الاسســـات 11األر ـــام حـــول العـــراق بعـــد حـــرب ارلـــيك: وي بـــأ  هنـــا باًشـــارة اىل بعـــ   -11
الف عرا ـي لقـوا حـتفهم مـن بدايـة احلبـار حـىت  ـوز  891الرتبوية العرا ية  د دمرت بسبب احلبار. 

مـرة  1198مرة ارأفع فيه سعر السـكر بعـد احلبـار و 17791% منهم من األطفال. 51م و1117
مـرة. مليـون طفـي عرا ـي 529مـرة، وحليـب األطفـال 1557مرة، والزيوت  1911سعر الرز، والشاه 

طفـال حتـ  سـن ارامسـة  وأـون كـي شـهر  5192م. 1118اىل  1111 د ماأوا خـالل األعـوام مـن 
بـــي كــي ألـــف مولــود يفديـــد  1118حالــة وفـــاة عــام  12طفــال   بـــي غــزو الكويـــ  .  911مقارنــة بــــ 
حالــة  211ايت الوفيــات ارأفــع اىل ، ويف مبــدر آخــر عــدد حــ1111حالــة  بــي عــام  21مقارنــة بـــ 

طفــــي عرا ــــي  وأــــون كــــي يــــوم حتــــ  ســــن ارامســــة، وان معــــدل  111بـــي كــــي ألــــف ويدة يفديــــدة. 
م بلـ  حنـو 1118يوما ( خالل شهر آ ار الااي مـن عـام  11 – 1الوفيات بي حديثي الويدة )من 

 حالة وفاة. 9111
 م25/11/1118هـ 1111//شعبان7أاريخ  115يفريدة الوفاق اًسالمي العدد 
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 .12وال ول
يّ جبـذب بنّـا  فهناك مساولية كبـرية علـى عـاأق اجلميـع .. فـ ن  لـك زمـام الشـباب ي يكـون إ

صــحي  يف العقيــدة والعمــي حبيــث يــوّفر للشــباب مــن اجلنســي العمــي يف  بــال البطالــة، والعلــم 
والدراســــة يف  بــــال اجلهالــــة، والســــكن والســــكن والعــــالج البــــحي واحلمايــــة وغريهــــا يف  بــــال 
 عدمها، ف ن الفواـى وكثـرة األعـدا  يفعلـ  مـن بـالد اًسـالم يف احلـال احلااـر مـا أـرأطم يف

مشاكي يحّد هلا وي حبر ألسباب كثرية منها عدم أوّفر هذا األمـر بعـدم أخـذ العقـال  أزّمـة 
 الشباب، إ  يقول الشاعر:

 
 ومن رعى غنماً في أرض مسبعة

 وغاب عنها، توّلى رعيها األسد  
 

  

                                                                                                                                                                      

 دينار عرا ي أقريبا . 2111أصب  الدوير الواحد 
 11/1/1111أاريخ  19ص 187ايلة: العدد 

 مليار دوير خسانر العراق من أو ف أبدير النف . 199
 1111/ آ ار / 1) سم اللحق( أاريخ  872الشراو / العدد 

ي مـــن أســـو  عمـــال بـــين أميـــة، ويه م( عامـــ711-551هــــ / 19-11احلةـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي ) -11
م( وطـد دعـانم الدولـة األمويـة بكثـري مـن القسـوة، 511هــ 79عبد اللـك بـن مـروان علـى العـراق عـام )

 وسةن األبريا  وأعذيبهم و تلهم، يقال: انه واع حدا  للهةرة من األريا. اىل الدن!. 
يف ظــــي )يفنكيــــز خــــان( وخلفانــــه  شــــعب مــــن العــــرق ال ــــوي ، موطنــــه من وليــــا، و ــــد أنشــــأ ال ــــول -12

امرباطوريــة امتــدت مــن البــي شــر ا اىل هنــر الــدانوب، وايفتــاحوا يف ظــي )أيمــور لنــك( كامــي النطقــة 
 المتدة من من وليا اىل البحر األبي  التوس .
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 التوعية 
مـــن الةـــروره بـــث التوعيـــة يف صـــفو. الشـــباب حـــىت يعـــر. كيـــف يســـلك ســـبي احليـــاة 

 ة  اآلمن
إن ســبي احليــاة متشــعبة وصــعبة وشــانكة ـ خبوصــا  يف هــذا العبــر ـ فــالالزم أن ياخــذ 
بأيــده الشــباب علمــا  وعمــال  حــىت يعــر. كيــف  كنــه أن يســري يف هــذا الةــنك بســالم  يف 
 األبعاد اي تبادية واييفتماعية والسياسية والعانلية وغريها.. وكيف يتمكن أن  ّي مشاكله  

يســـــت ي يفانـــــب مـــــن هـــــذه األمـــــور   يســـــتقم ســـــانر اجلوانـــــب األخـــــرى، إ  وإيّ فـــــ  ا   
البـــحي  يف كـــي بعـــد يـــالزم البـــحة يف ســـانر األبعـــاد والفاســـد يف كـــي بعـــد يـــالزم الفســـاد يف 

 سانر األبعاد.. 
مــــن الشــــباب، يبــــد لــــه وأن يقــــع فريســــة لشــــبكات  11مــــثال  مــــن اعتــــاد علــــى الّخــــدرات

ا  أو  يمة .. والدعارة أـالزم الـرل، والـرل يـالزم البطالـة، حىت أاّمن له الخّدر عين 14الدعارة
                                                           

الخدرات من أكرب األمرال وأعظـم األخطـار الـت ءـدد ايتمـع البشـره، وءديـده ر ـا يفـوق ءديـد  - 11
ســلحة النوويــة، فاًحبــانيات العاليــة مرعبــة وخاصــة عــدد الــدمني والوفيــات مــنهم، والشــباب هــم األ

. 219أكثر عراة، للتفبيي رايفع كتاب )الخدرات وايتمع( البادر عـن سلسـلة عـا  العرفـة عـدد 
او مليـون شــخص يف العــا  يتعـاطون خمتلــف أنــو  111و ـال أقريــر صـادر عــن األمــم التحـدة إن حــواف 

الخــدرات مــن هريونــي وكوكــاني و نــب .. فيمــا أكــد الــدكتور أمحــد الســا  األمــي العــام يلــع وزرا  
 71( مليـار دوير أمريكـي سـنويا ، وإن 911الداخلية العرب إن حةم  ارة الخدرات عاليا  يقدر بـ )

 مليار دوير هو نبيب العا  العر: منها.
 هـ  1111/ربيع األول/ 1بتاريخ 11ص  21 لة )الرأه اآلخر(: العدد 

أصبح   ارة اجلنع هي من أوسع وأوفـر التةـارات الراحبـة يف العـا  أمجـع يسـيما التحةـر منهـا،  - 11
 1مليــار دوير العانـدات الاليـة لتةــارة اجلـنع يف إندونيسـيا ســنويا  و 1،511واًحبـانيات أشـري إىل 

 مليار يف إسرانيي.. وهكذا.
   12ص 25– 29لنبأ( العدد رايفع ) لة ا

 .  22 -19وكتاب )احلةاب الدرو الوا ي( لإلمام الالف ص
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ألن الــري  ييــتمكن مــن العمــي، والبطّــال ي يــتمكن مــن أشــكيي العانلــة، فمــن أيــن لــه الــال 
 الذه  تاج إليه لنفسه وألهله وولده  .. وهكذا.. 

اي وإن : « ومــا أمجــي مــا  الــه اًمــام علــي بــن أ: طالــب )عليــه الســالم( يف هنــك البالغــة
ارطايا خيي مشع محي عليها أهلها وخلع  جلمها فتقحم  هبـم يف النـار.. أي وإن التقـوى 

 . 19»مطايا  لٌي محي عليها أهلها وأعطوا أزمتها فأوردءم اجلنة

                                                           
 .  5ـ1الفقرة:  15هنك البالغة ارطبة  - 19
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 العقيدة 
مـــن أهـــم الســـاني الرأبطـــة بالشـــباب العقيـــدة، فـــ ن العقيـــدة هـــي الـــت حتمـــي اًنســـان يف 

احلياأيــة.. فالعقيــدة البــحيحة بشــكي كامــي هــي الةــمان لعــدم ايأــرا. يف  خمتلــف الراحــي
خمتلــف الفاســد، وأمــا العقيــدة النحرفــة بشــي  مــن ايحنــرا. فبقــدر صــحتها يكــون هلــا األبــر 

لووود عفوو  ان النوواس بععووهم بووبع  اًجيــا: يف مقابــي فقــد مطلــق العقيــدة،  ــال ســبحانه:
يذكر فيها اسم ان كثيراً  لهدمت صوام  وبي  وصلوات ومساجد

16. 
حيث  ّرد عن العقيدة إطال ا  وأخذ  ارهبا  ختلف صورها سّبب أكرب شقا   17والشرق

وحــــده  تــــي  ســــا  18للبشـــرية وســــةي ميســــيه منــــذ التــــاريخ ا فــــو .. فقـــد  كــــروا أن ســــتالي
ليونــا صـــربا   تـــي أســعا  وبالبـــي م 15وعشــرين مليونـــا صــربا  غـــري  ــتاله يف احلـــروب.. وأن )مــاو(

 وكالمها حتطما بعد مّدة.

                                                           
 .11سورة احلك:  - 15
 أه الشيوعية. - 17
م( األمـــــي العــــــام للحـــــزب الشــــــيوعي يف 1191-1871هـــــــ / 1172-1215ســـــتالي يفوزيـــــف ) - 18

م( رنـــيع احلكومـــة والقانـــد األعلـــى للةـــيش 1191-1122/  هــــ1172-1111ايحتــاد الســـيوفا  )
ـــا ، أعـــرل يف 1191-1111هــــ / 1151-1172) م( حكـــما اايحتـــاد الســـوفيا  حكمـــا  دكتاأوري

 عهد خروشو. حلملة عنيفة كشف  عن عورات حكمه وأدت اىل حتطيم  ابيله وأنبابه التذكارية. 
ه يّفــر علــى البشــرية ابشــع اليســي والــويالت، وهــو صــاحب وشــريك لينــي يف فكــره الباطــي وعملــه الــذ

 .91ص 28رايفع  بة موت ستالي يف كتاب )من  بص الستبدين( لإلمام الالف، القبة ر م 
م( زعــــيم ومنظــــر سياســــي صــــيين صــــاحب 1175-1811م / 1115-1111ماوأســــي أونــــ .. ) - 11

ه )الكتـاب األمحـر( أـريفم ونشـر الثورة ايشرتاكية يف البي وهـو األب الروحـي للثـورة حـىت اآلن، وكتابـ
ل ــة خــالل فــرتة غــري طويلــة. نظــم  ــوات حــرب العبــابات البــينية الالفــة يف القــام األول مــن  111بـــ 

فالحـــي يفنـــدوا بوصـــفهم نـــواة  ـــوات الثـــورة البـــينية.. انتبـــر علـــى  ـــوات شـــيان  كـــاه شـــيك وأســـع 
 وعي البيين.م وهو زعيم احلزب الشي1111هـ 1158مجهورية البي الشعبية عام 
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 فقد حتطم حتطما  كامال . 20أما ايحتاد السوفيت 
 وأما البي فقد حتطم  نبفا ، ونبفها اآلخر يف سبيي التحطم.

وال ــرب وإن كــان أظهــر الالمبــاية أمــام العقيــدة والــدين إيّ أنــه ااــطر إىل أقويــة الكنيســة 
 .واأباو ريفاهلا يف العقيدة السيحية

 وحال اليهود واهلندوك وما أشبه ظاهر للعيان. 
إ ا  فالعقيــدة عبــمة لإلنســان وللمةتمــع ولــو يف اجلملــة، وعلــى هــذا فــالالزم علــى القــادة 
والعلمــا  ايهتمــام بعقانــد الشــباب كــي ايهتمــام، وإيّ أصــب  أمــره مبعثــرا ، كمــا  ــال ســبحانه 

هواه وكان أمره فرطواً  ود تط  من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتب وأعاىل: 
فـ ن اًنسـان  21

الـــذه ي يـــنّظم يف خمتلـــف مراحـــي حياأـــه ويف خمتلـــف أبعادهـــا العقيديـــة يكـــون أمـــره فرطـــا ، ي 
يعر. من أين يأخذ وأين يعطي وأين يسري وما ا يعمي وكيف يبين..  إىل آخر هذه القانمة، 

و حالــه حــال الســبحة إ ا حالــه حــال العنــب الــذه انفــرجت عــن عنقــوده، ف نــه ي يفــامع لــه.. أ
 انفرط  عن خيطها فالبّد من أبعثر حباءا..

وحيــث أن العقيــدة اًســالمية الباركــة مطابقــة للعقــي والفطــرة والــدليي، فالشــباب يقبلوهنــا 
بسرعة، وإمنا الهم أيسريه يف أول ار  حىت يسري إىل آخر ار  باستقامة وببات إن شا  اهلل 

 أعاىل.

                                                           
م 1117ايحتــاد الســوفيت هــو اســم الدولــة ايشــرتاكية الــت أعقبــ  الثــورة الشــيوعية يف روســيا عــام  - 21

ومــن أكــرب أســباب دمارهــا ياولــة إل ــا  الشــعور الــديين بــي الشــعوب وكبــ  احلريــات إىل أبعــد حــد.. 
 ذا القرن اليالده.فتبعثر إىل عدة دول متنافسة كما كان سابقا  يف بداية التسعينات من ه

 .28سورة الكهف:  - 21
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 الدراسة 
وان أخوورج م موون بطووون ًنســان يفاهــي عنــد ويدأــه، كمــا  ــال ســبحانه وأعــاىل:إن ا

أمهات م د تعلمون شويااً 
وإمنـا حواسـه الظـاهرة مـن األ ن والعـي واألنـف والفـم واللمـع  22

باًاافة إىل ما وهبه اهلل من العقي هي الـت أسـبب لـه العلـوم الـت يكتسـبها هبـا، إمـا اكتسـابا  
ه حـــىت يف األطفـــال، وإمـــا اكتســـابا  علميـــا  كمـــا نشـــاهده يف العلمـــا  ومـــن طبيعيـــا  كمـــا نشـــاهد

إليهم، فان كي حاسـة مـن هـذه احلـوا  سـبيي إىل سلسـلة كبـرية ي أعـد وي حتبـى مـن العلـوم 
مـــن فقــد حّســا  فقـــد : «21،  ـــال ابــن ســينا…الببــرية والســمعية والشـــّمية والذو يــة والّلمســية

لم الربوجت هبذا احلع.. مثال  األعمى يفقد علمه بالببـرات .. والراد به طبيعة هذا الع» علما  
حىت إ ا شرحوا له   يفهمها حق الفهم ألن الشرح إمنا يفيد من يكون مسـبو ا  بشـي  يقـيع 

 عليه، ف  ا   يكن عنده  لك الشي    يفهم القيا  والقيع. 
السـري األفةـي يف حيـاة سـعيدة وكّلما ازداد علم اًنسـان ارأفاعـا  ازداد معرفتـه و كنـه مـن 

 ي يشوهبا مشاكي، أو يشوهبا مشاكي  ليلة طبيعية ي  كن الو اية منها.. 
وحيــث أن اهلل ســبحانه وأعــاىل خلــق كــي شــي  بســالم كمــا يقــدر يف ليلــة القــدر و ــد  ــال 

                                                           
 .78سورة النحي: - 22
م( هــــو الشــــيخ الــــرنيع أبــــو علــــي 1117-181هـــــ / 128-171ابــــن ســــينا أبــــو علــــي حســــي: ) - 21

احلسي بن عبـد اهلل بـن احلسـن بـن علـي بـن سـينا مـن اـارى وهـو فيلسـو. وطبيـب كبـري مـن فالسـفة 
ا  فخما ،  ـاوزت مبـنفاأه الانـة، مـن أشـهرها كتـاب القـانون يف وأطبا  السلمي األواني أرك أرابا  علمي

الطب، و د نقي اىل الالأينية وطبع هبا طبعات متعددة ابتدا  من الثلث األخري مـن القـرنا اارـامع 
عشر وظي يدر  يف معاهد الطب األوروبية حىت القـرن السـابع عشـر، ومـن مزايـاه اشـتماله علـى  سـم 

مــن العقــا ري واألدويــة، و ــد بــرو ابــن ســينا يف الشــعر أيةــا  ولــه  بــيدة يف  751خــاص يبحــث يف حنــو 
)الــنفع( مشــهورة، ومــن كتبــه أيةــا : كتــاب الشــفا ، وهــو أعظمهــا وأشــهرها طبــع بعــدة ل ــات عاليــة.  
كتــــاب النةــــاة، وهــــو أكملــــة للشــــفا  وأــــريفم إىل عــــدة ل ــــات. اًرشــــادات والتنبيهــــات، يف احلكمــــة 

 ي يف احلكمة واألخالق. والفلسفة.  باند ورسان
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سووووي  هووووي  تووووى مطلوووو  الف وووورعزويفــــي: 
فاحليــــاة ســــليمة بنفســــها إيّ أن الشــــهوات  24

 ي واألسباب اراريفية هي الت أسبب ايحنرا...الداخلية واجله
وايحنرا. كثريا  مـا يكـون بالنسـبة إىل اجلهـال وان كـان  تمـي  لـك حـىت يف حـق العلمـا  

إنموا يششوى انم مون العاملي، فكلما ازداد الر  علما  ازداد اسـتقامة وسـالمة..  ـال أعـاىل: 
عباعه العلماء  

29. 
، ي  26ن يهييــوا للشــباب الدراســة والعلــم  ــا للكلمــة مــن معــأولــذا فــالالزم علــى القــادة أ 

كالتعار. يف هذا الزمان حيث أهنـم إ ا اشـت لوا بدراسـة العلـوم.. وأهنـوا اجلامعـة ابتـدأوا احليـاة 
 أاركي للتقدم العلمي من دون استفادات أخرى علمية وي ارب ونظريات يفديدة. 

ه عــن رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(: بــي يلــزم التقــدم العلمــي دانمــا  ، كمــا رو 
 .27»أطلبوا العلم من الهد إىل الّلحد«

ولذا ورد  28وهذا صحي  مانة بالانة، فمن الهد يتعلم الطفي كما بب  يف العلم احلديث
عـــن األنمـــة العبـــومي )علـــيهم الســـالم( اســـتحباب  كـــر األ ان يف األ ن اليمـــأ واً امـــة يف 

، وف  بـة مـع بعـ  مـن أسـلم هبـذا البـدد 25ن الولود، كما أفىت به الفقها األ ن اليسرى م

                                                           
 .  9سورة القدر:  - 21
 .  28سورة فاطر:  - 29
 واي فان الكثري من الشباب ي أتاح هلم الفرصة للدراسة، انظر هذا التقرير:  - 25

سـبتمرب )ايلـول( الـذه يبـاد. اليـوم العـالي  ـو األميـة  ـال السـيد فيـدريكو مـايور  8)مع حلول يوم 
حــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافـة )اليونســكو( ان ايميــة أشـمي ريفــال  مــن اصــي مـدير عــام منظمــة األمـم الت

  سة ريفال يف العا ، وهناك أمرأة أمية من بي كي بال  نسا (.
 (1558/ 5/ 22هو 1415جماعى اآلخرة 1بتاريخ  9ص 27)الرأي اآلخر: العدع  

 .111كلمة الرسول األعظم )ص(: ص  - 27
كي بيرتيفوسيزبك مـن يفامعـة يفـون هـوبكرت يف بلتيمـور أن ب مكـان الطفـي و د أبب  الباحث األمري - 28

 .11ص 18-17يف شهره الثامن أن يسمع ويتذكر الكلمات الت يسمعها، رايفع ) لة النبأ( العدد 
وفيـــــه: )يســـــتحب أن يـــــا ن يف األ ن اليمـــــأ  121الســـــألة  271رايفـــــع )الســـــاني اًســـــالمية( ص - 21

 يف أ نه اليسرى(. للطفي بعد ويدأه وأن يقام
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 .10 كرءا يف بع  الكتب مما ي حايفة إىل أكرارها هنا
وهكذا يكون العلـم مسـتمرا  إىل الّلحـد، ولـذا ورد يف األحاديـث: أن اليـ  يلّقـن يف  ـربه، 

 .11ان ي  وت روحهور ا كان  لك ليتذكر ما نساه بسبب أهوال القرب، فان اًنس
هــذا مــن يفهــة ايمتــداد الــزمين، أمــا مــن يفهــة ايمتــداد الكــا ، فقــد ر وه عنــه )صــلى اهلل 

. حيــــث أن البــــي كانــــ  أبعــــد نقطــــة 12»اطلبــــوا العلــــم ولــــو بالبــــي«عليــــه وآلــــه وســــّلم(: 
حةـارية معلومـة يف  لـك العبـر، ولعـي السـفر مـن احلةـاز إليهـا ـ  هابـا  وايابـا  ـ كـان يتطلـب 

 سنوات من الزمن.
 .11»اطلبوا العلم ولو اول اللةك وشق الهك«و ال )عليه السالم(: 

طلب العلم فريةة على كي مسـلم «ويف حديث آخر  ال: )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: 
 .14»ومسلمة

من سلك طريقا  يلتمع به علما  سـهي اهلل لـه طريقـا  «و ال )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: 
 .19»اىل اجلنة

 . 16»نوم مع علم خري من صالة على يفهي«و ال )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: 
 .17»العا  أفةي من البانم القانم اياهد«و ال )عليه السالم(: 

                                                           
ر ا يكون إشارة إىل ما  كره اًمام الالف يف بعـ  كتبـه مـن أنـه أسـلم شـاب نبـرا  و لـك لكثـرة  - 11

ميله إىل التعر. على اًسالم ومبادنه وبعـد التحقيـق أبـي أنـه  ـد أ ن وأ ـام يف أ نـه شـيخ مسـلم عنـد 
 ويدأه.

  عنـــوان مســـتحبات الـــدفن: )و بـــي ان يســـرت حتـــ 511الســـألة  215ويف )الســاني اًســـالمية( ص - 11
اللحــد يةــرب الــدافن بيــده اليمــأ علــى منكــب اليــ  اليمــأ ويةــع يــده اليســرى علــى منكــب اليــ  

 …(.اليسرى ويقرب فمه من ا ن الي  و ركه بقوة ويقول له
 .11رواة الواعظي :  - 12
 .111ح 21ب 277ص 79حبار األنوار: ج - 11
 .111مشكاة األنوار: . 72عدة الداعي:  - 11
 .111منية الريد:  - 19
 .111منية الريد:  - 15
 .111منية الريد:  - 17
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ســارعوا يف طلــب العلــم فوالــذه نفســي بيــده حلــديث «وعــن أ: عبــد اهلل )عليــه الســالم(: 
 .18»ما محل  من  هب وفةةواحد يف حالل وحرام أأخذه من صادق خري من الدنيا و 

 
 قصة في طلب العلم

و د  كروا أن أحد العلما  الفقهـا  زار أحـد العلمـا  الريااـيي وهـو يف حالـة ايحتةـار، 
 . 15فسأله العا  ا تةر عن مسألة فقهية عميقة مثي إر  األيفداد الثمانية

ب اآلخـرة وأقةـي فقال له الفقيه كيف أسأل هذا الساال وي حتتاج إليه، ألنك على أبوا
 آخر يوم من أيام الدنيا  

فأيفابه العا  الريااي جبواب مجيي يفدا   انال : هي ا ا م  وأنا أعلم هذه السـألة أفةـي 
 أو م  وأنا ي أعلم هذه السألة  

  ال الفقيه: ا ا كن  أعر. هذه السألة كان أفةي.
لفقيــه يبــي لــه اجلــواب .. ومــا فقــال العــا  الريااــي للفقيــه: إ ا  فتفةــي بــاجلواب وأخــذ ا

 انتهى اي و د طارت روح العا  الريااي إىل يفنان ارلد .. إىل بارنها أعاىل.
 وهكذا يلزم أن يكون ايهتمام بالعلم.. 

 فكلما كان اًنسان أعلم كان أفةي حلياأه ومماأه. 
 

 المر و  الشبر )قده(
، 40( صـاحب التـيليف الكثـرية القيّمـةوينقي عن الرحوم السيد عبد اهلل الشرّب ) د  سـره

                                                           
 .111مشكاة األنوار:  - 18
 711رايفــــع كتــــاب )اًر  يف اًســــالم( لإلمــــام الشــــريازه )دام ظلــــه( و)الســــاني اًســــالمية( ص - 11

 دار العلوم بريوت لبنان. 29الطبعة 
يمد راا الشرب احلسيين الكاظمي الفااي النبيي وا د  اجلليـي والفقيـه  السيد عبد اهلل بن السيد - 11

التبحـــر اربـــري العـــا  الربـــا  الشـــتهر يف عبـــره بايلســـي الثـــا  ، صـــاحب شـــرح الفـــاأي  يف  لـــدات 
وكتاب يفامع العار. واألحكام يف األخبار شبه حبار األنوار وكتـب كثـرية يف التفسـري واحلـديث والفقـه 

صــول الــدين وغريهــا و ــد  كــر مبــنفاأه يف دار الســالم، وحكــي عنــه انــه  ــال: ان كثــرة مالفــا  مــن وأ
أويفــه اًمــام اهلمــام موســى بــن يفعفــر )عليــه الســالم( فــا  رأيتــه يف النــام فأعطــا   لمــا  و ــال اكتــب، 
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 أنه لّا أويف كان  لمه أخةر   جيف بعد، حيث أنه كان يكتب إىل  بي وفاأه بلحظات.. 
 صا ب العبقات )قده(

 
كـان يكتـب ليـي هنـار ويف خمتلـف األحـوال   41 والسيد حامـد حسـي اهلنـده ) ـد  سـرّه(

 رناها يف بع  كتبنا.يفلوسا  و ياما  واأكا  واستلقا  وغري  لك يف  بة  ك

                                                                                                                                                                      

أربـع  هــ ولـه 1212فمن  لك الو ـ  وفقـ  لـذلك، فكلمـا بـرز مـين فمـن بركـة هـذا القلـم، أـويف سـنة 
و ســون ســنة ودفــن بقــرب والــده يف البقعــة الكاظميــة علــى مشــرفيها آي. التحــف الســبحانية. رايفــع 

 .192ص 2)الكأ واأللقاب( للمحد  القمي ج
-1211السيد مري حامد حسي بن يمد  لي الوسوه النيسابوره الكنتوره اللكهنوني اهلنـده ) - 11

ألنــــوار يف اببــــات إمامــــة األنمــــة األطهــــار م( صــــاحب كتــــاب )عبقــــات ا1888-1811هـــــ ا 1115
علــيهم الســالم( وهــو رد علــى البــاب الســابع مــن )التحفــة اًبــين عشــرية( لالفــه عبــد العزيــز الــدهلوه 

 …  العمره
و ـــد رأـــب صـــاحب العبقـــات موســـوعته علـــى منهةـــي: األول يف اببـــات ديلـــة اآليـــات القرآنيـــة علـــى 

األحاديــث اًبــين عشــر علــى اًمامــة، و ــد بــدأ بتــأليف هــذه اًمامــة، والــنهك الثــا  يف اببــات ديلــة 
… الوســوعة اًمــام األكــرب الســيد مــري حامــد حســي، فــألف عــدة أيفــزا  منهــا مث وافــاه األيفــي ا تــوم

فشرو بتكميلها أله األكرب اًمام اياهد السيد ناصر حسـي، و ـد ألـف عـدة أيفـزا  أخـرى منـه حـىت 
يـده العالمـة السـيد يمـد سـعيد )سـعيد اللـة( فأخـذ ب  ـام هـذا األبـر مث يفـا  دور حف… لىب دعـوة ربـه

العظــيم ارالــد حــىت بلــ  عــدد أيفزانــه مانــة  لــد، و لــك حســب التةزنــة الثانيــة للطبعــة األخــرية. كمــا 
لباحب العبقات عدة مالفات أخرى يف مواايع خمتلفة، منها )الشريعة ال را ( يف الفقـه .. و ـد دفـن 

، 181ص 1حســـينية غفـــران مـــيب بلكهنـــا مـــن بـــالد اهلنـــد. رايفـــع )أعيـــان الشـــيعة( ج )رمحـــه اهلل( يف
 9، )هديــــــــة العــــــــارفي( ج191-117ص 1، )أعــــــــالم الشــــــــيعة( ج12ص 2)إيةــــــــاح الكنــــــــون( ج

ــــــــر م  921ص 1، )معةــــــــم الــــــــالفي( ج252ص ــــــــد الراــــــــوية(، )األعــــــــالم( ج1817ال  2، )الفوان
 أقريةــــات عبقــــات األنــــوار( ورايفــــع أيةــــا ، )ســــواطع األنــــوار يف118ص 11، )الذريعــــة( ج151ص

 مقدمات ايفزا  العبقات.
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 12العمل 
 من الةروره إجياد فرص العمي للشباب، حىت ي يبقى الشاب عاطال .. 

ف ن الشاب يتمكن من العمي والعمي.. أكثر من غريه. و د ارب رسول اهلل )صـلى اهلل 
عليـــه وآلـــه وســـّلم( بســـريأه وأهـــي بيتـــه )علـــيهم الســـالم( وأصـــحابه الكـــرام أروو مثـــال  للعمـــي 

وب، حيـث كـان النــد )صـلى اهلل عليـه وآلــه وسـّلم( يف حـال فراغــه القبـري يعمـي يف دبــ  الـدؤ 
 اجللود بالقرل كما ورد يف بع  التواريخ. 

باًاافة إىل أنه )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم( بنفسـه الشـريفة كـان يعمـي يف البنـا  و لـك 
بعــ  الســلمي كـــانوا مــع ان  41 حيــث بــأ بنفســه مــع الســلمي )الســةد النبــوه الشــريف(

يرتّفعون عن البنا  وعن أن يبيبهم ال بار، فقال عّمار بن ياسر: إ ا يفلسنا والنـد )صـلى اهلل 
 عليه وآله وسّلم( يعمي ف ن  اك العمي الةلي.. 

كما أنه )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم( بنفسـه عمـي يف حفـر ارنـدق حـىت عـرق رسـول اهلل 
 ، وغري  لك.44 وعىي.. )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(

ويف  بـــة مفبـــلة مـــذكورة يف البحـــار: ان رســـول اهلل )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـّلم( غـــر  
 ســــمانة حلــــة حيــــث  ــــال لســــلمان : ا هــــب وانتــــين امســــمانة نــــواة، ويف روايــــة امســــمانة 

فكـــان … فقـــال )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـّلم(: ســـلمها اىل علـــي )عليـــه الســـالم(… فســـيلة
)صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم( يثقـب األرل مث يقــول لعلــي )عليــه الســالم(: اــع يف  رسـول اهلل

وهكـــذا حـــىت فـــرا مـــن غـــر  ارمســـمانة، و ـــد محلـــ   … الثقـــب نـــواة، مث يـــرد الـــرتاب عليهـــا

                                                           
 للتفبيي رايفع كتاب )حنو يقظة إسالمية(. - 12
حتــ  عنـوان بنــا  الســةد، وفيـه: )ولــا أمــر  191ص 1رايفـع كتــاب )وألول مــرة يف أـاريخ العــا ( ج - 11

هـــم يعملـــون، فقـــال واخـــذ الســـلمون ير ـــزون و … النـــد )ص( ببنـــا  الســـةد طفـــق ينقـــي معهـــم اللـــن
 بعةهم

 لين  عدنا والرسول يعمي لذاك منا العمي الةلي 
 .287ص 1رايفع كتاب )وألول مرة يف أاريخ العا ( ج - 11
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 .49 كلها..
وفاطمة الزهرا  )عليها السـالم(كان  علـى أعماهلـا الكثـرية مـن أربيـة األويد وإدارة البيـ  

 أ زل بال زل.
أمري الامني اًمام علي )عليه السالم( كـان يعمـي يف أيـام عزلتـه عـن ارالفـة، فقـد كـان و 

يـذهب للــزرو ومــا أشــبه، و ــد رأيــ  يف بعــ  التــواريخ مــا يــدل علــى أنــه )عليــه الســالم( غــر  
النخيـــي ومـــا أشـــبه فيمـــا يقـــارب مـــن  ســـمانة كيلـــو مـــرت مربـــع  ـــا يعـــادل  ســـي هكتـــارا  مـــن 

)عليــه الســالم( حفــر أربعمانــة عــي مــا  وبعةــها مويفــودة إىل اآلن حــواف  األرااــي، كمــا أنــه
 خيرب.

وهكــــذا بالنســــبة إىل ســــانر األنمــــة الطــــاهرين )علــــيهم الســــالم( وســــانر البــــحابة ارــــريين 
 والتابعي هلم ب حسان.

إن  امـ  السـاعة ويف يـد «ويف احلديث: إن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(  ال: 
 46» لفسيلة فان استطاو أن ي أقوم الساعة حىت ي رسها فلي رسهاأحدكم ا

فانه )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(   جيبهم بايست فار أو البالة أو التوبة أو ما أشبه مـع 
 أمهيتها. 

اعمي لدنياك كأنك أعيش أبدا  واعمي آلخرأـك  «و د  ال اًمام احلسن )عليه السالم(: 
 . 47»كأنك  وت غدا  

 غري  لك من األخبار والتفاسري والتواريخ الواردة هبذا البدد.إىل 
ولـذا فـالالزم علـى القيـادة أن ءيـب للشـباب ـ بنينـا  وبناأـا  ـ األعمـال الناسـبة هلـم ممـا أـّدر 

نعـــم «علـــيهم األربـــاح، فـــ ّن الكرامـــة اي تبـــادية أويفـــب الكرامـــة اييفتماعيـــة، ويف احلـــديث: 
 .48»العون على الدين ال أ

                                                           
 .192-191. واررانك واجلران : ص5ح 11ب 155ص 22رايفع حبار األنوار: ج - 19
 .19811ح 1ب 151ص 11مستدرك الوساني: ج - 15
 .221ح 29ب 115ص 1مستدرك الوساني: ج - 17
نعـــم العـــون «، وفيـــه:  ـــال )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـّلم(: 57ح 257ص 1رايفـــع غـــواف الليـــاف: ج -18

 ».على أقوى اهلل ال أ
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 .45»أسعة أعشار الرزق يف التةارة« حديث آخر: ويف
 إىل غريها من األحاديث الشريفة وا ّراة على العمي..

وبــذلك يرأقــي ايتمــع ويتقــوى اي تبــاد وأنتفــي البطالــة ومــا يتبعهــا مــن الفاســد واًيفــرام 
وايحنرا. البحي يفسـدا  وروحـا .. فـ ّن العمـي يويفـب نشـاجت الـروح وصـحة اجلسـد، كمـا انـه 
وبســبب العمــي الــرب  يقـــي اً بــال علــى الوظيفــة احلكوميـــة )اًداريــة( فاليكثــر الوظفـــون وي 
يقبـــي الشـــباب علـــى الوظـــانف غـــري الةـــرورية.. وإي فـــ ن أعطـــوا راـــوا وإن   يعطـــوا إ ا هـــم 

 يسريون بطّالي بال عمي مما يويفب ا طا  على فكرهم ونفوسهم.. 
ده   يســتعدوا أبــدا  أن يأســروا أنفســهم يف وظيفـــة أمــا لــو  اق الشــباب لــّذة العمــي وفوانــ

 يفامدة ليع فيها منو وي ارأفاو. 
 

                                                           
الربكــة عشــرة «وفيــه:  ــال رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(:  11ح 119رايفــع اربــال: ص- 11

 ».أيفزا ، أسعة أعشارها يف التةارة
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 التنظيم  
، 90من الةروره أن يهتم القادة بتنظيم الشباب أنظيما  حسب الوازين العلميـة والشـرعية

 و د أخذ األعدا  بتنظيم شبابنا واست لوهم يف أهدافهم ارطرة.. 
كــــــي أبعـــــــاده يف اراليــــــا احلزبيـــــــة أو السياســــــية أو الثقافيـــــــة أو ولــــــيكن التنظــــــيم عمليـــــــا  ب

 اييفتماعية وما أشبه.. 
مث إ ا كان التنظيم يتو ف أو يشتمي على بع  األسرار فال بأ  به، إ  ليع معأ  لك 

فمن الواا  أن يف حياة اًنسان ـ فـردا  ومجاعـة  91أن ي يكون األمر سرا  فيما يقتةي الّسرية
وعال ات متمايزة ي  ب أوي يبل  أن يطّلع عليها أحـد مـن النـا ، كمـا أن  ـ أسرار خاصة

هناك  ةايا ي يريد أن أعلن عنها.. ف نه ي ختلو حياة اًنسان من أسرار  ات عال ة بعانلتـه 
ورز ــه وعملــه وعيشــه ممــا رشــى معــه مــن احلســد أو الشــماأة مــن خبــومه ومب ةــيه ولــو  ّــي 

ما كان  يفلّية  ووااـحة، منطويـة ـ عـادة ـ علـى أمـور مـن األفةـي عددهم، فحياة اًنسان مه
وإذ أسووّر النبووي إلووى بعوو  أزواجووه أو الــالزم أن ي يطّلــع عليهــا أحــد، و ــد  ــال ســبحانه: 

 ديثاً 
 اآلية. 92

وكــان رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم( إ ا أراد احلــرب أخفاهــا حــىت ي رــرب العــدو 
شــتد احلــرب..، و ــد أخفــى )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم( فتحــه لكــة فيأخــذ حيطتــه وحــذره في

 .91الكرمة و لك حذرا  من إرا ة الدما  يف  بة مفبلة دوهنا التاريخ
وإذا جووواءهم أمووور مووون األمووون أو الشوووو  أذاعووووا بوووه ولوووو رّعوه إلوووى  ـــال ســـبحانه: 

                                                           
بعنــــوان )منظمــــات  91بــــاب  51ظــــة إســــالمية( لســــماحة اًمــــام الالــــف صرايفــــع كتــــاب )حنــــو يق -91

 بعنوان )رعاية الشباب الثقف(.111الشباب( وباب 
 ».واستعينوا على  ةا  أموركم بالكتمان«ففي احلديث الشريف:  - 91
 .1سورة التحرمي:  - 92
 يتةهـــز للفـــت ( حتـــ  عنـــوان )النـــد 58 – 55ص 2رايفـــع كتـــاب )وألول مـــرة يف أـــاريخ العـــا ( ج - 91

 و د  ال )ص(: اللهم خذ العيون واألخبار عن  ريش حىت نب تها يف بالدها، فتةهز النا .
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ل ان علووي م الرسووول وإلووى أولووي األموور موونهم لعلمووه الووذين يسووتنبطونه موونهم ولووود فعوو
ور مته ألتبعتم الشيطان إدّ قلييً 

94. 
ـــــال هـــــذه األمـــــور يف خمتلـــــف  ـــــة يزمـــــة بالنســـــبة إىل أمث وهكـــــذا أـــــد أن الســـــرّية يف اجلمل
الاسســـات علـــى أبـــاين أعماهلـــا واخـــتال. ختببـــاءا .. ســـوا  الاسســـة الكبـــرية الـــديرة الـــت 

، فانـه للمخرتعـي والكتشـفي أسـرار أسمى باحلكومـة أو احلـزب احلـاكم، أو الاسسـة البـ رية
 بّـون أن أ بــان ويلةـاون حلمايتهــا بأخـذ حــق ايخـرتاو حــىت ي يسـطو عليــه أحـد وي يّدعيــه 
آخــــرون، وكــــذلك أســــرار يف البــــحافة ودور النشــــر والتوزيــــع ومــــا أشــــبه فيســــعى أصــــحاهبا إىل  

الاسســات اهلندســية  كتماهنــا حرصــا  علــى محايتهــا مــن الرتايفــع والتــأخر ودعمــا  هلــا.. وهكــذا
ومكاأــب التعهــدات والاسســات التةاريــة الــت ينافســها غريهــا يف الســوق.. بــي وحــىت للطهــاة 
والطّبــاخي وصـــانعي احللويـــات ومــا أشـــبه أســـرارهم اراصـــة.. كمــا ي شـــاهد أيةـــا  أن للمراـــى 

 أسرار عند أطبانهم ي  ّبون أن يطّلع عليها أحد.
 هــي أــدار مــن يفهــة القيــادة البــحيحة الشــرعية أســراره فيّبـ  إ ن أن يكــون للتنظــيم الــت

اراصـــة يف حقـــوهلم الختلفـــة، السياســـية واي تبـــادية واييفتماعيـــة، ولـــيع معـــأ  لـــك أهنـــم 
 يريدون اًيقاو باآلخرين أو الاامرة على الدولة أو ما أشبه  لك.

افون اهلل وعلــى كــي حــال فــالتنظيم البــحي  ـ الــذه هــو بيــد القــادة النااــةي الــذين رــ
عزويفي واليوم اآلخر و ّبون النا  شيوخا  وشبابا  ويسعون يف هدايتهم اىل ارـري ـ مـن أهـم مـا 
يلزم أأسيسه ًدارة أمور الشباب، وبـذلك يتمكنـون مـن اطّـراد العمـي باسـتقامة وأقـدم وعلـو، 

يف  والقـــوى إ ا ايفتمعـــ  بعةـــها إىل بعـــ  أـــأ  بشـــبه العةـــز 99فـــان )يـــد اهلل مـــع اجلماعـــة(
السعة والعلو والعمق، و د  ال أمري الامني اًمام علي )عليه السالم( يف آخر وصية له وهي 

أوصـــــيكما ومجيـــــع ولـــــده وأهلـــــي ومـــــن بل ـــــه كتـــــا: بتقـــــوى اهلل ونظـــــم «مـــــن أهـــــم الوصـــــايا: 
من كل شيء موزون. و بي  لك  ال أعاىل يف القرآن احلكيم: 96»أمركم

97 . 

                                                           
 .81سورة النسا :  - 91
 . وفيه : )يد اهلل على اجلماعة(.21ح 18ب 281ص 59رايفع حبار األنوار: ج - 99
 .98ح 127ب 295ص 12حبار األنوار: ج - 95
 .11سورة احلةر: - 97
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ق ارلــق مــن الــذرة أو األصــ ر منهــا إىل ايّــرة أو األكــرب منهــا فــ ن اهلل ســبحانه وأعــاىل خلــ
بكــــي د ــــة وأنظــــيم ووزن، حــــىت ان األمــــر إ ا زاد أو نقــــص عــــن حــــده التكــــويين أو التشــــريعي 

 أويفب ااطرابا  متزايدا  أو يف اجلملة.. 
يف واًنســان إ ا رأى النملــة البــ رية البــ رية يفــدا  يــرى الوزونيــة الشــاملة والــنظم الــد يق 

مجيع أعةانها ويفوارحها ومتطلباءا وشهواءا .. ف  ا كان  ريفلها ـ مثال  ـ عويفا  أو ما أشـبه 
  لك أويفب  هلا أعريفا  وااطرابا  ، وهكذا.. فتبارك اهلل أحسن ارالقي. 
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 الزواج
 

بنــي وبنــات 98إّن مــن الةــروره علــى القــادة الهتمــي بــأمور الشــباب أن يزويفــوا الشــباب
ر مبكرة.. حيث أن الشباب يف ألك األعمـار يف  مـة الشـهوة وهيةاهنـا، و ـد  ـرأت ويف أعما

 . 95يف أقرير أن بنات بلد غر: يذ ن اجلنع يف سن الثانية عشرة على األغلب
ومن الواا  ـ وإن   يذكر  لك يف التقريـر ـ أن األويد عـادة  يـذو ون اجلـنع بشـكي مـن 

 ه . أشكاهلا يف سن ارامسة عشرة وما أشب
 كما الالزم أيةا  حتطيم معو ات الزواج: 

 من الهور الكثرية !. 
 والتشريفات الكبرية الت ي أناهلا عادة أيده أكثر الشباب.

وهكـــذا ممـــا يزعمـــون مـــن العو ـــات كالدراســـة ! أو الـــذهاب إىل اجلنديـــة ، أو أنـــه بعـــد   
 ة وي أنسةم معها ..يكّون نفسه ! أو ما أشبه  لك من األعذار الت أبادم الفطر 

ومن الواا  أن الطا ة اجلنسـية إ ا   أبـر. يف موردهـا البـحي  صـرف  يف ايحنـرا.، 

                                                           
حتـــــ  عنـــــوان  11ب )حنـــــو يقظـــــة إســـــالمية( لســـــماحة اًمـــــام الالـــــف )حفظـــــه اهلل( صرايفـــــع كتـــــا - 98

 )منظمات الزواج( حيث يقول)دام ظله(:
)من الالزم يفـدا  أشـكيي منظمـة يف كـي منطقـة عملهـا أسـهيي زواج العـزاب، بالسـاعدة الاليـة والسـاعدة  

مــن ناحيــة أخــرى، والتقليــي مــن  األدبيــة فــان  لــك يويفــب أقــدمي احليــاة مــن ناحيــة وســد أبــواب الفســاد
 األمرال الناشية من العزوبة من ناحية بالثة(.

 كـــرت إحـــدى اًحبـــانيات األر ـــام التاليـــة يف اســـت الل األطفـــال والشـــباب يف الفســـاد والـــدعارة :  - 91
% مـن الومسـات يف اهلنـد مـن األطفـال وعـدد 11ألف طفي يست لون يفنسيا  يف ألانيـا سـنويا ،  121

ألــف طفــي  ارســون الب ــا  يف آســيا فقــ ، مليــون طفــي  591فيهــا حــواف مليــون مومســة،  الومســات
 .11ص 27 ارسون الدعارة يف العا  سنويا ، رايفع ) لة النبأ(، العدد 
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 .60وايحنرا. يويفب األمرال والشاكي البحية والنفسية العقدة
وإيّ فكثــريا  مــا 61والــالزم أن يكــون الــزواج ـ كمــا يف الــزمن الســابق ـ حتــ  إشــرا. اآلبــا 

ق بــه وكــذلك الفتــاة، فــ ن عــدم النةــك يويفــب كثــريا  مــن ايحنرافــات ينتخــب الولــد مــن ي أليــ
السلوكية يف البي  العانلي مما ينتهي يف كثري من األحيان إىل كاربة الطالق، و ـد  ـرأت أن يف 

، بينمــا أ كــر أن  بــي نبــف  ــرن   يكــن 62مــدينتي إســالميتي!! أصــب  الطــالق بلــث الــزواج

                                                           
التفكك األسره واييفتماعي من أهم عوامي العنـف يف ال ـرب، وكـذلك مشـاهدة العنـف يف وسـاني - 51

آي. مـــن  8ة ايبتدانيـــة يكــون البـــبية األمريكيـــون  ــد شـــهدوا حـــواف اًعــالم، ف نـــه مـــع هنايــة الرحلـــ
مشاهد القتي وما يزيد على مانـة ألـف مـن أعمـال العنـف األخـرى، واألطفـال األمريكيـون يقةـون مـن 

 الو   يف مشاهدة التلفزيون سنويا  أكثر من و   حةورهم للمدرسة !. 
 (5/1/1117أاريخ  11ص 115)ايلة العدد 

اهر أن هــذا اللــزوم مــن بــاب التوصــية األخال يــة، أمــا احلكــم الشــرعي فاليشــرتجت يف صــحة زواج الظــ - 51
ايبــن ا ن األب، نعــم اشــرتجت مشــهور الفقهــا  يف زواج البنــ  راــا والــدها أو يفــدها، علــى األحــوجت 

 1212السـألة 251دار البـادق بـريوت لبنـان، ص  2ويفوبا ، رايفع )منتخـب السـاني اًسـالمية( جت
ــــزواج فــــان كانــــ  بكــــرا   وفيــــه: )البنــــ  البال ــــة الرشــــيدة وهــــي الــــت  يــــز مبــــلحة نفســــها ا ا أرادت ال

 فاألحوجت أن أستأ ن من أبيها أو يفدها األبوه وي يلزم إ ن أمها أو أخيها(. 
( يف الانـة مـا يشـكي 11أشري اًحبانيات إىل ارأفاو نسبة الطالق يف ايتمع السـعوده حـواف ) - 52

عيـــة خطـــرية، ويف آخـــر إحبـــانية رمليـــة لـــوزارة العـــدل الســـعودية بل ـــ  الزجيـــات يف مدينـــة ظـــاهرة ايفتما
( آي. حالـــة طــــالق 1( حالــــة يقابلهـــا حــــواف )511( آي. و)8م حـــواف )1115الريـــال خــــالل 

( يف الانـــة أقريبـــا  11خـــالل الفـــرتة نفســـها، مـــا يعـــين إن نســـبة الطـــالق يف  لـــك العـــام بل ـــ  حـــواف )
ة وطالق كي بال  ساعات(، ويعترب شـهر حزيـران )يونيـو( مـن أكثـر الشـهور الـت أـتم )زواج كي ساع

فيه حالة الزواج يف السعودية لبادفته بـد  اًيفـازة البـيفية، وأعتـرب مشـكلة الطـالق ظـاهرة يف ايتمـع 
( يف الانـــة ويف  طـــر 11( يف الانـــة ويف البحـــرين )21ارليةـــي، ففـــي الكويـــ  أبـــي نســـبة الطـــالق )

 ( يف الانة..18)
ـــأ: العـــددان  ( كمـــا أطلـــق اجلهـــاز الركـــزه للتعبيـــة العامـــة واًحبـــا  18هــــ ق ص  1111ــــ 22و21)النب

حالـة طـالق بـي  11البره صفارة اًنذار حول معديت الطالق يف مبـر، ا  أكـد الركـز ان هنـاك 
ألـــف  581ية حبـــل  % ففـــي الســـنة الااـــ11كـــي مانـــة حالـــة زواج ســـنويا ، وأرأفـــع يف القـــاهرة إىل 

 ألف حالة. 227حالة زواج يف حي كان عدد حايت الطالق  د بل   
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 الطالق حىت يف ألف زواج.
بــر الــاده الــذه نعيشــه، أصــاب الــزواج مــا أصــاب ســانر شــاون احليــاة، فهنــاك ففــي الع

حكومــات أةــع القــواني الكابتــة الــت  نــع عــن الــزواج البكــر ور ــا عــن أصــي الــزواج، كــأن ي 
يتــزوج العــر: بالعةميــة، أو العكــع، أو العرا ــي بالبــرية أو العكــع، إىل غــري  لــك ممــا أنــايف 

 الذه هو العيار عقال  وشرعا .. ( )األخوة اإلسيميةمبدأ 
وهناك كثري مـن النـا  أيةـا  يقفـون بـدورهم سـدا  دون الـزواج البكـر وسـهولته، بشـروطهم 

يعو  عونهم إصورهم واألغويل ايحفة األهوانية، وأشريفاءم الكلفة و د  ال اهلل سـبحانه:
التي كانت عليهم

61 . 
يفتمــاو علــى أّه شــأن مــن شــاون احليــاة،  فـــ )اًصــر( هــو احلمــي الثقيــي الــذه يويفبــه اي

 كشأن الويدة والزواج وارتان والسفر والقدوم منه... وحىت الوت! 
 و)األغالل( هي الت أةعها احلكومات بسبب  وانينها اجلانرة. 

و د يفا  اًسالم ليةع عن النا  كال  من هـذين الكـابتي.. لكـن السـلمي يف كثـري مـن 
ومووون ذلك يفعلـــوا أنفســـهم يف حيـــاة اـــنك  كمـــا  ـــال ســـبحانه: األحيـــان خةـــعوا هلمـــا وبـــ

أعرض عن ذكري فان له معيشة ضن اً 
64 . 

ود ف ن اهلل ي يظلم النا  حىت مثقال  رة ولكن النا  أنفسهم يظلمون  ال عّزويفي: 
يظلوم ربووح أ وودا

ومووا ملمنوواهم ول وون كووانوا أنفسووهم يظلمووونو ــال ســبحانه: 69
66 ..

ــــار الــــدمرة  وكــــان مــــن مبــــاديق ظلمهــــم ــــراه مــــن القــــواني الكابتــــة وهــــذه اآلب ألنفســــهم مــــا ن
 اييفتماعية وغريها.

                                                                                                                                                                      

 هو(1415تاريخ جماعى اآلخرة  9ص 27)الرأي اآلخر: العدع 
 .197سورة األعرا.:  - 51
 .121سورة طه:  - 51
 .11سورة الكهف:  - 59
 .75سورة الزخر.:  - 55
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 األوقات
 

يلــزم أنظـــيم أو ــات الشـــباب حبيــث  ـــأل الفراغــات فيهـــا بأســباب العلـــم والتقــدم.. و لـــك 
  ختلف الناهك السمعية والببرية واألمور الثقافية أو الرتفيهية.

  ال الشاعر: 
 وزاع والّ دة مفسدة للمرء أّي مفسدةإن الفراغ والن 

فمـــن الوااـــ  أن اًنســـان بطبيعتـــه ي ريـــد مـــي  فراغـــه، فـــ  ا    ـــأل الفـــراا  )الفوووراغ(:أمـــا 
 بالناهك البحيحة مأله بالناهك الباطلة.

 . 67 ويف احلديث عنه )عليه السالم(: )أشد النا  حسابا : البحي  الفارا(
 .68    العبد الفارا(وعنه )عليه السالم(: )ان اهلل ليب

 .65 وعنه )عليه السالم(: )القلب الفارا يبحث عن السو (
فيفســـد اًنســـان، إ  مـــن ينـــازو غـــريه جيمـــع كـــي  ـــواه يف دفـــع  لـــك ال ـــري  )النووووزاع(وأمـــا 

وحتطيمـــه إن أمكـــن، وكـــذلك الطـــر. اآلخـــر، وهـــذا ممـــا يويفـــب صـــر. الو ـــ  والـــال والـــدين 
 ا ي يهم.واألخالق وأحيانا  أكثر من  لك فيم

ود تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح م ال أعاىل: 
70. 

 من فلسفة النوزاع
وي بـأ  هنـا باًشـارة إىل أنـه يبـّد للنـا  ـ عـادة ـ مـن ايخـتال. بعةـهم مـع بعـ  يف  
كثــري مــن الشــاون، ألّن اهلل أعــاىل خلــق البشــر هكــذا.. فكمــا هــم رتلفــون يف اللــبع والأكــي 

                                                           
 .11ص 1أنبيه ارواطر ونزهة النواظر: ج - 57
 .211ص 1غواف اللياف: ج - 58
 هنك البالغة: احلكم النسوبة اىل أمري الامني )عليه السالم(. - 51
 .15سورة األنفال:  - 71
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كن والركب وغري  لك، كذلك هم رتلفـون يف الـوازين الفكريـة الكليـة والشرب والنك  والس
أو اجلزنيـــة وإن اشـــرتكوا مجيعـــا  يف اًطـــار العـــام، مـــن غـــري فـــرق يف  لـــك بـــي الســـلمي وغـــري 
السلمي، ومن هنا نشاهد اختال. األحزاب يف ال رب اختالفا  كبريا  يف أمور ص رية أو كبرية 

فمثال  حزب يهتم بأمور ارارج، واآلخر بأمور الداخي، وحـزب يهـتم  وإن كان اًطار واحدا ،
بالبـــناعات الثقيلـــة، وغـــريه بالبـــناعات غـــري الثقيلـــة، وحـــزب يهـــتم حبقـــوق اًنســـان، وحـــزب 
بالســلطة والــال.. وهكــذا، فــان النــا  فــردا  و معــا  ينقســمون أشــكاي  شــىت وفقــا  لــا يرونــه مــن 

وجعلنوواكم شووعوباً وقباتوول لتعووارفواالــوازين واألفكــار  ــال أعــاىل:
. ولكــن  لــك ي يعــين 71

 النزاو والبراو، بي  كن التفاهم يف كثري من األحيان..

 األسلوب السليم للمعارضة
مث إن األســلوب الســليم للمعاراــة هــو أن ي يقــف إنســان اــد إنســان لشخبــه  ــا هــو 

بـحيحه أو الباطـي لـّرده هو، أو اد صاحب  رار بعينه .. لكن عليه أن يقـف اـد ارطـأ لت
و لـــــك بأســـــلوب بعيـــــد عـــــن التشـــــنك والعنـــــف كاســـــتعمال العبـــــارات ايســـــتفزازية واألســـــاليب 
ايستعرااــية واأللفــا  الشرســة إىل غــري  لـــك ممــا أــده اليــوم يف كثـــري مــن الــبالد الــت أســـمى 

 بالعا  الثالث، هذا مع فرل أن يكون احلق معه فكيف  ا إ ا   يكن احلق معه .
ا يلــزم التةنــب مــن األســاليب اينتهازيــة العنيفــة ســوا   كــان ال ــرل منهــا الوصــول إىل كمــ

 هد. ماده أو هد. معنوه، فرده أو ايفتماعي وحىت أ اد عانلية أو ما أشبه  لك.
و ــــا أن األحــــزاب والتنظيمــــات كثــــريا  مــــا ي أقــــوم علــــى بــــرامك يــــددة صــــحيحة وأفكــــار 

ي يف اهلــد. فتكــون مبــدأ كثــري مــن البــادمات بــي مدروســة وااــحة وصــدق يف التويفيــه ونبــ
 القيادة والقاعدة ور ا اأسع  حىت صارت سببا  ألمثال الثورات واحلروب وما أشبه  لك.

وعلى هذا فالالزم أن أكون العاراات معاراات سـلمية ويف اًطـار البـحي  فـال يّةـر 
ـ وهم من أنزه النا  ـ اختالفـا  يف بعد  لك اختال. اييفتهادات، ف نّا نرى يف فقهاننا الكرام 

بع  الوازين الشرعية واألحكام الفرعية الت ي أرأب  بـاهلوى مـن مـال أو امـرأة أو يفـاه أو مـا 

                                                           
 .11سورة احلةرات:  - 71
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: هـــي هـــو بالبـــة يف بالبـــة يف بالبـــة، أو بالبـــة 72أشـــبه، مثـــي اخـــتالفهم يف مقـــدار الـــا  الّكـــر
كثــري مــن الســاني الشــرعية   ، وهكــذا بالنســبة إىل71ونبــف يف بالبــة ونبــف يف بالبــة ونبــف

الفرعية الختلف فيها مما ي ررج العاراـة الفقهيـة عـن أسـلوهبا السـليم، فيلـزم أن أكـون سـانر 
و د أطر نا اىل هذه السـألة باعتبـار ابـتال  الشـباب هبـا … العاراات السياسية وغريها هكذا

 عادة.
جيعلهـا يف طريقهـا البـحي  أكـون  الت هي الثروة ف  ا   ياخـذ بزمامهـا و  )ال دة(وأما 

مفســـــدة لإلنســـــان، فـــــان الرتفـــــي هـــــم الـــــذين يفســـــدون يف األرل وي يبـــــلحون ولـــــذا كـــــانوا 
 .74يعاراون األنبيا  )عليهم السالم( كما يف آيات متعّددة

فالثروة والويفدان العرب عنه باجلدة، من أهم وساني التقومي والتهدمي، فهي كالسكي.. إ ا  
ة استعملتها يف ما يبـل  مـن أقطيـع اللحـم أليفـي الفقـرا  والسـاكي وأليفـي كان  بيد صاحل

الةـــيافة أو مـــا أشـــبه  لـــك.. أمـــا إ ا و عـــ  يف أيـــد ملوبّـــة فهـــي أســـتعملها يف القتـــي واجلـــرح 
 بالباطي وما أشبه  لك.. 

وهذا شأن كثري من أمور احليـاة كالشـةاعة والكـرم ومـا أشـبه  لـك، فالشـةاعة  ـد أكـون 
وأدعيما  للباطي، و د أكون شةاعة نظيفة أليفي احلق، وهكذا الكرم  ـد يكـون يف غـري  ءّورا  

يلـــه مثـــي كـــرم احلكـــام بالنســـبة إىل الشـــعرا  الـــذين  ـــدحوهنم بالباطـــي والـــذين يعـــا رون ارمـــر 
 والفساد، و د يكون كرم األنبيا  )عليهم السالم( حيث يةعون الال يف مواعه.

 . 79»نعم العون على أقوى اهلل ال أ«ف: و د ورد يف احلديث الشري
 ف نه بالال  كن أن يبأ السةد كما  كن أن يبأ القمر والخمر. 

وكيـــف كـــان فـــالالزم أن  ـــأل القيـــادة الراشـــدة فراغـــات الشـــباب  ـــا يفيـــدهم دنيـــا  وآخـــرة، 
                                                           

 كتاب الطهارة.   2رايفع )موسوعة الفقه( ج - 72
هو مـا مـأل  : )الكر11السألة  19يقول اًمام الشريازه يف كتابه )منتخب الساني اًسالمية( ص - 71

وعا   بطول بالبة أشبار ونبف وعرل بالبة أشبار ونبف، وعمق بالبة أشبار ونبـف، ويكفـي أن 
 يكون كي من الطول والعرل والعمق بالبة أشبار فق (.

و ـالوا حنــن  ومـا أرســلنا يف  ريـة مـن نـذير اي  ــال مرتفوهـا إنـا  ـا أرســلتم بـه كـافرون ـال أعـاىل:  - 71
 .19-11سورة سبأ:  دا  وما حنن  عذبيأكثر أمواي  وأوي

 .  57ح 257ص 1غواف اللياف: ج - 79
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 …وينقذهم من خمتلف مشاكلهم، وإي
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  ل المشاكل 
 

الـــت ءـــتم بـــأمورهم، أن يهتمـــوا حبـــي مشـــاكي الشـــباب مـــن  جيـــب علـــى القيـــادة الشـــبابية
اجلنسي بني وبنات، سوا   كانـ  الشـاكي منازعـات أو غريهـا .. مـع بعةـهم الـبع  أو مـع 
غريهم، وحىت النازعات العانليـة .. وكـذا حـي مشـاكلهم اي تبـادية والاليـة أو اييفتماعيـة أو 

 النفسية أو ما أشبه  لك.. 
نيا مهما كان  هادنة ففيها شي  كبري من الشاكي،  ال أمـري الـامني علـي ف ّن حياة الد

دار بــــالبال  يفوفــــة وبال ــــدر معروفــــة كلمــــا اطمــــأن «)عليــــه الســــالم( يف وصــــف الــــدنيا أهنــــا: 
 . 76»اًنسان فيها إىل سرور أشخبته إىل يذور

ن حتــي يف فــان مشــاكي الشــباب إن   حتــي عنــد القيــادة الشــرعية وبشــكي صــحي  يبــد أ
ارـــارج إمـــا عنـــد احلكـــام والقةـــاة غـــري الشـــرعيي ومـــا أشـــبه أو أبقـــى بـــال حلـــول وكالمهـــا غـــري 

 صحي .
أما حلها عند احلكام والقةاة فمشكي يفديد وأحيانا  مشاكي يفديدة هذا باًاـافة إىل 

ن كثرة الروأي وأةييع احلقوق، وأما بقانها بال حلول فتويفب أراكمها وانتفاخهـا وأكثرهـا ومـ
مث يرتأـــب عليهـــا مـــا ي  مـــد عقبـــاه، فـــ ن الشـــكلة كـــالرل إ ا   يعـــا  أويفـــب زيادأـــه كيفـــا  

 وأحيانا  أمرااا  يفديدة أه الزيادة الكمية.
ومن الواا  لزوم أن يكون احلّي إسالميا ، ف ن احللول اًسالمية هي حلول عقلية وا عيـة 

الوا عية والبساطة والسرعة، وبـالعكع منسةمة مع فطرة الشباب، واحلي اًسالمي عبارة عن 
من كي  لك احللول القانونية الواعية البشرية الت واع  بسبب العلمانيي الذين ي يامنون 

 بقواني السما .. 
و د كان شري  القااي ـ مـن بـاب الثـال ـ  ااـيا  يف الكوفـة يف زمـان أمـري الـامني اًمـام 

ور ــا كانــ  نفــو  الكوفــة ـ كمــا  كــره الــبع  ـ مــا  علــي )عليــه الســالم( وســتة مــن ارلفــا ،
                                                           

 .1الفقرة 225هنك البالغة ارطبة  - 75
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و  أكن مشـكلة  ةـانية يف حينـه  77يقارب ستة ماليي! و د  كرنا  لك يف كتاب )القةا (
 .78.. أما اآلن ففي بالد ي يتةاوز نفوسه اآلي.  د هذه الكثرة من الشاكي القةانية

ـــف عقـــدة أو هـــذا باًاـــافة إىل أن احلـــي اًســـالمي هـــو حـــي يفـــذره وأساســـ ي فـــال رّل
يفــذورا  للمشــكلة، بينمــا احللــول غــري اًســالمية فــ ن كانــ  صــاحلة فهــي حلــول و تيــة ختلّــف 
العقــد واجلــذور، مــع  طــع النظــر عــن صــرفها للو ــ  الكثــري والــال الــوفري و التــوا ات غريبــة ومــا 

 .75أشبه  لك

                                                           
 كتاب ) القةا ( لإلمام الالف )دام ظله(.  89-81رايفع موسوعة )الفقه( ج - 77
ام يف ألـف  ةـية، وصـدرت األحكـ 191ماليـي و 1فقد مت يف مبر خالل عشـرة أشـهر النظـر يف  - 78

ألــف  ةـية منهــا، و ــال وزيـر العــدل البـره الستشــار فــاروق سـيف النبــر يف بيــان  291ماليـي و 8
ماليــي ونبــف مليــون خــالل الفــرتة مــن أشــرين 5لــه ان القةــايا أمــام يــاكم اجلنايــات وحــدها بل ــ  

ــــوبر( عــــام  ــــران )يونيــــو( 1117األول )اكت ــــدعاوه الدن1118م وحــــىت هنايــــة حزي يــــة ، فيمــــا بل ــــ  ال
 الف  ةية. 711الف  ةية، فيما أنظر ا اكم الشرعية يف  972مليوني و

 (1118/ 11/ 21هـ 1111بتاريخ ريفب  9ص 27)الرأه اآلخر: العدد 
و لـــك بســـبب الــــرتاكم العـــرو. يف ا ــــاكم حاليـــا  وباًاـــافة إىل أالعبــــات ومبـــاريف الرايفعــــات  - 71

ى والفاسـد وأ يـري األحكـام، فـاحلق يكـون بـاطال  والباطـي وا امي والةرانب وغريها، هذا عـدا الرشـاو 
 يبري حقا   ةرد يفرّة  لم أو اأبال هاأفي عايفي...
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 الصحة

اب و ايــة وعاليفــا ، ففــي العبــر مــن الوايفــب علــى القيــادة الشــبابية ايهتمــام ببــحة الشــب
احلديث كثرت األمرال وازداد الراى وصعب عالج كثري منها، كما أن كثريا منها حبايفة إىل 
مــال وفــري ي يتحملــه الشــاب غالبــا  فيلــزم واــع برنــامك لعــالج الراــى واألمــرال بالنســبة إىل 

 الشباب.
التأمي البحي ، حيث أنه ومن األمور الت أسهي اجلانب اًنسا : إدخال الشباب يف 

 يوّفر شييا  كبريا  من الال يف أمر العاجلة. 
كما أنـه يلـزم ايرأبـاجت الـدانم باجلمعيـات اررييـة والستوصـفات اًنسـانية ومـا أشـبه  لـك 

 حىت يكون العالج سريعا  ورخيبا  ومناسبا  لكرامة اًنسان وحلرمة الشباب. 
كــــان أوىل، إ  العــــالج إ ا كــــان صــــعبا  وملتويــــا  وكلمــــا أمكــــن العــــالج األســــهي واألبســــ   

ومعقّدا  رّ ا أولد أمرااا  يفديـدة، و لـك ألن الكثـري مـن األدويـة ـ إن   نقـي أكثرهـا أو كلهـا ـ 
امـش بـدانك مـا مشـى «من شـأهنا  لـك، كمـا  ـال أمـري الـامني اًمـام علـي )عليـه السـالم(: 

 .. 80»بك
 .. 81فما من دوا  إيّ ويهيك دا 

اــافة إىل أنــه منطقــي وعلمــي حــىت مــع عــدم الــنص، ألن العــالج للةــز  الــري  ر ــا باً
يكون سببا  لعطـب يفـز  غـري مـري ، وإمنـا يلتةـأ إىل العـالج لقـانون األهـم والهـم التـداول يف 

 احلياة عند مجيع العقال .
والسـرية   وحتذيرهم من األمرال ارطـرية 82هذا باياافة اىل لزوم الربامك الو انية للشباب

                                                           
 .27. هنك البالغة:  بار احلكم 11191ح 181غرر احلكم : ص - 81
وهـذا معــرو. لــدى اجلميــع يف هـذا العبــر، لكثــرة األدويــة الكيماويـة وأنوعهــا واخــتال. مبــادرها،  - 81

 ا  إيّ وله عوا ب حسنة من يفهة وسيية من اجلهات.فما من دو 
وهنـــاك الكثـــري مـــن التويفيهـــات الو انيـــة يف اًســـالم، فمـــثال  :  ـــال األصـــب  بـــن نباأـــة: ملعـــ  أمـــري  - 82

الامني )عليه السالم( يقول يبنه احلسن )عليه السالم(: )يا بين أي أعلمك أربع كلمـات أسـت ين هبـا 
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 كاييدز وما أشبه.

                                                                                                                                                                      

: ي  لــع علــى الطعــام اي وأنــ  يفــانع، ويأقــم عــن الطعــام اي وأنــ  عــن الطــب  فقــال: بلــى،  ــال
أشــتهيه، ويفــّود الةــ ، وا ا منــ  فــأعرل نفســك ارــال ، فــا ا اســتعمل  هــذا اســت ني  عــن الطــب، 

سورة األعـرا.:  كلوا واشربوا وي أسرفواو ال )عليه السالم(: ان يف القرآن آلية  مع الطب كله: 
 .12ح 88ب 257ص 91وار: ج. رايفع حبار األن11
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 التلقي الصحيح
إنه من الةـروره أن ءـتم القيـادة الشـبابية ًدارة مركـز يف العـا  ـ إمـا مسـتقال  أو بالتعـاون 
مع ال ري ـ لتلقي الشباب إ ا انتقلوا من حـال إىل حـال أو سـافروا مـن مكـان إىل مكـان أليفـي 

 السياحة أو الدراسة أو حنو  لك .. 
التلقـي يعـين اسـتمرارهم يف هنةهــم باًاـافة إىل صـيانتهم وحفظهـم عـن اينــزيق يف فـان 

مهاوه الفسـاد وايحنـرا.، واحلبـانة وايحتيـاجت هلـم حـىت ي  ـذهبم النظمـات النحرفـة سـوا   
 وحنوه.  81كان  منظمات منحرفة عقانديا  أو عمليا  كالافيا

انا  للمحافظـــة علـــى الشـــباب، ومـــع أـــوّفر وهـــذا األمـــر وإن كـــان صـــعبا  إيّ أنـــه يعتـــرب اـــم
اجلهـــود بـــي القيـــادة الشـــبابية وســـانر النظمـــات البـــحيحة والريفـــال ارـــرّيين يف خمتلـــف الـــبالد 

  كن  لك.
كما  كن أسهيله ببع  األمور، فمثال  إ ا كان الشباب يـذهبون إىل لنـدن أو بـاريع أو 

ه الـبالد بيوأـا  طالبيـة مناسـبة، لكـي أكـون نيويورك للدراسة، يلزم علـى القيـادة أن ءيـب يف هـذ
ألـــك البيـــوت مســـكنا  لطالهبـــا بـــأيفور زهيـــدة ووســـاني مهيـــأة باًاـــافة إىل أـــوفري مـــا  تايفـــه 

 الشاب السلم حىت ءيية مقدمات الزواج الشرعي.. 
وإيّ فــــالقطرة مــــن الــــا  احللــــو مهمــــا كانــــ   ويــــة ومركــــزة إ ا ألقيتهــــا يف حبــــر مــــا  أتبعثــــر 

حــىت ي يبقــى منهــا عــي وي أبــر، و ــد شــاهدنا مثــي هــذا األمــر يف كثــري مــن الطــالب  أيفزاؤهــا
التديّني واللتزمي الذين  هبوا إىل بالد ال رب وما أشـبه فـاحنرفوا عـن التـزامهم، بـي ر ـا صـاروا 

 آلة هدم لبالدهم باحراطهم يف مجعيات ومجاعات وأحزاب معادية لإلسالم والسلمي .

                                                           
الافيـا منظمـات إرهابيـة عاليـة وهـي منتشــرة يف معظـم دول العـا  التحةـر، وأعتمـد يف  ويلهـا علــى  - 81

 ـارة الخــدرات بأنواعهــا وأســويق اجلــنع والــدعارة بــأه أسـلوب وأيــة طريقــة وهــي مبــدر  لــق وإزعــاج 
 على ايتمعات البشرية حقا .
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 تشابات الحرةادن
مـــــن الةـــــروره أنظـــــيم وأعلـــــيم وأـــــدريب الشـــــباب علـــــى اينتخابـــــات احلـــــرة والاسســـــات 
الدستورية والتنافع اًجيا: وخمتلف احلريات البحيحة اًسـالمية، فـان اًنسـان إ ا   أتـوفر 

 له مناخات احلرية.. لن يبدو ولن يتقدم فال أظهر ويأنمو كفا اأه. 
مــن احلريــات يف الــبالد اًســالمية.. مــن كــي اجلهــات ويف   ومــن الوااــ  عــدم ويفــود شــي 

 كي اليادين. 
وحينيــــذ ولعــــدم ويفــــود احلريــــات واينتخابــــات احلــــرة بشــــكي عــــام، فــــالالزم إجيــــاد البــــديي 
الناسب لنمو الشـباب فتاسـع هنـاك منظمـات وماسسـات ايفتماعيـة ومـا أشـبه ويكـون فيهـا 

ر أو شـــورى اًدارة يف أيفـــوا  استشـــارية، ســـوا  نظـــام اينتخـــاب للفـــرد األيفـــدر يف إدارة األمـــو 
األمور الرأبطة بالتنظيم الشبا: أو بالعمي أو بسانر الشاون... و د يفرّبنـا حنـن هـذا األمـر يف 
بع  ماسساأنا الطالبية فأأى بنتانك رانعة كما أنه يفعي التنافع اجليد بي األعةا  والقيـادة 

انر النشــاطات اًداريــة والثقافيــة واًبداعيــة، فــ ن اهلل يف أمــور خمتلفــة مــن ارطابــة والكتابــة وســ
 سبحانه وأعاىل يفعي اجلنة يف السابقة والتنافع يف ارريات.. 

وفي ذلح فليتنافس المتنافسون ال أعاىل: 
84 . 

فاستبقوا الشيراتو ال عزويفي: 
89 . 

والسابقون السابقون أولاح المقربونو ال سبحانه: 
86 . 

سارعوا إلى مغفرة من رّب م وجنة عرضها السوماوات واألرض أعودت و و ال أعاىل: 
للمتقين

87 . 
سوووابقوا إلوووى مغفووورة مووون رب وووم وجنوووة عرضوووها كعووورض السوووماوات و ـــال ســـبحانه: 

                                                           
 .25سورة الطففي:  - 81
 .18، سورة الاندة: 118سورة البقرة:  - 89
 .11و 11سورة الوا عة:  - 85
 .111سورة آل عمران:  - 87
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واألرض أعدت للذين آمنوا بان ورسله
88. 

 ومن العلوم أن الراد بال فرة هنا هو أسباهبا وما يويفب إبباءا منه أعاىل.
عمــي مــن األعمــال البــاحلة الدنيويــة أو األخرويــة ر ــا يكــون ســببا  مــن أســباب  مث إّن كــيّ 

 ال فرة الربانية، كما ورد: 
 ». الكاسب حبيب اهلل«
 ».الزارو حبيب اهلل يف األرل«و

 .85»طالب العلم حبيب اهلل«و: 
كما أنه جيب أر يـة السـابق إىل مرحلـة أعلـى وأملـى، ويفعلـه يف منطقـة أو منظمـة متقدمـة 
علـــى مـــا كـــان عليـــه ســـابقا  ســـوا  يف ايـــال السياســـي أو اييفتمـــاعي أو التةـــاره أو مـــا أشـــبه 

  لك.
 .50  ال )عليه السالم(: )من استوى يوماه فهو م بون(

كما يلزم إجياد التنافع يف البناعة والزراعة والتةارة والرتبية وغريها من األمور ف هنا أنمـو 
نسان يفبل  على حـب ايرأفـاو والسـمو وال بطـة، كمـا  ـرر وأتبلور بالتنافع.. ألن طبيعة اً

يف علم النفع، ف  ا ويفه  هذه الطبيعة ارـرية با ـاه ويفهـة صـحيحة، أكـون النتـانك حسـنة  
 كما  وكيفا  وإيّ فال.

واحلريـــات والتنـــافع أّم التقـــّدم والر ـــي، فـــ   أ كـــر أّن اليابـــان  بـــي احلـــرب العاليـــة الثانيـــة  
أبعد احلدود حىت أن البناعة اليابانية كان  من البناعات الـت ي يرغـب  كان  متخّلفة إىل

أحد فيها، وكان  رخيبة يفدا ، وبعد احلرب حيث  ّردت اليابان من الدكتاأورية وايسـتبداد 
وانتقلــــ  إىل رحــــب التنــــافع واحلريــــة واألحــــزاب... أخــــذت اليابــــان أتقــــدم اطــــوات واســــعة 

نبـــف  ــرن إيّ وأصـــبح  صــناعتها مـــن البــناعات الرانـــدة وســريعة حـــىت أنــه    ـــ  عليهــا 

                                                           
 .21سورة احلديد:  - 88
 الفبي العشرون يف العلم. 17يفامع األخبار:  - 81
 باب معأ ال بون. 112معا  األخبار: ص - 11



 

 12 

 . 51والراحبة يفدا ، وحىت أن مجلة منها أقدم  على صناعات ال رب
وحال البي وايحتاد السوفيت سابقا  أو بع  دوله يف هذا الو ـ  هـو حـال اليابـان  بـي 

بالتنافع نبف  رن حيث أن صناعاءا متخلفة غري مرغوب فيها اآلن وهكذا.. ف  ا أخذت 
 احلر واألحزاب احلرة وسانر احلريات أقدم . 

وكمــا جيــره هــذا البحــث يف البــناعة جيــره أيةــا  يف ســانر األبعــاد، و ــد  ــال رســول اهلل 
 .. 52»رحم اهلل امر ا  عمي عمال  فأأقنه«)صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: 

يــــة ومــــا إليهــــا، بينمــــا وحاليــــا  نشــــاهد ان اًأقــــان صــــار طابعــــا  للبــــناعات ال ربيــــة واليابان
البناعات يف بالد اًسالم على  ّلتها واحالتها هـي صـناعات متخّلفـة علـى عكـع مـا أمـر 

 به اًسالم. 
ومن الالزم أيةا  أن يكون بي القادة والشباب ما  اله أمري الامني علي )عليه السـالم(: 

عطـا  النـاهك ومـا أشـبه . فالشيخ للرأه والفكر وإ51»رأه الشيخ أحّب إّف من يفلد ال الم«
 لـك، وال ـالم للةلــد والعمـي البـد  والفكــره والتقـدم يف خمتلـف ميــادين احليـاة.. أمــا إ ا أراد 

  .54أن يستقي كي عن اآلخر فال يثمر ألك النتانك
 

                                                           
واحلاسـوب ومـا أشـبه ف هنـا هـي األوىل  كما هو الشاهد يف خمتلف  ايت اًلكرتونيـات والكمبيـوأر  - 11

 يف العا  كّمية وكيفية.
إ ا عمــــي «وفيــــه:  ــــال النــــد )صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وســــّلم(:  19ح 252ص 1رايفــــع الكــــايف: ج - 12

 ».أحدكم عمال  فليتقن
 .85هنك البالغة:  بار احلكم  - 11

  ال الشاعر:  - 11
 يف بعةها خليإن األمور إ ا األحدا  دبّرها دون الشيوع أرى  
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 الحيلولة عون ادنزدق
 

مهـــاوه مـــن الةـــروره علـــى القيـــادة الشـــبابية أن  ولـــوا دون انـــزيق الفتيـــان والفتيـــات يف 
الر يلــة والفســاد.. و لــك مــا يســرو إليــه الشــباب يف الو ــ  الــراهن، حيــث أّن احلانــي الوحيــد 
دون اينــزيق هــو اً ــان بــاهلل وارــو. مــن احلســاب يف اليــوم اآلخــر وإيّ فالقــانون والبــوليع 
 وايستخبارات وما أشبه  لك ي  ول دون و وو األمر، وإمنا القـانون  ـد يعـا  بعـ  الشـي 

 وي  ول إيّ دون ما يظهر منه يفليا  أما الباطن فأكثر من الظاهر بكثري وكثري.
فلوي ارو. من اهلل سـبحانه وأعـاىل   يكـن هنـاك رادو مـن القـانون إيّ بقـدر  ليـي، ف نـا 
نشاهد أن القواني الت  نع التدخي على كثرءا ـ حبيث أنه إ ا أعلن عنـه يف اجلرانـد وايـالت 

شبه يلزم أن يكون مباحبا  للتحذير احلكومي ـ   أابر شييا  إيّ بقدر  ليي يفدا .. ولعـّي وما أ
 .59نسبته بالنسبة إىل الدخني أ ي من الواحد يف الانة

أما ارمر مثال  فحيث احلرمة الشرعية فالتدينون إطال ا  يتةنبوهنا بكي  دراءم وطا ـاءم، 
حلرمة رادعة وكاحبة ولو بنسبة، وإن فعلهـا ف نـه يشـعر أنـه يفعـي وبالنسبة ل ري التديني فتكون ا

 احلرام.. 
إ ن يفز  كبري من احليلولة دون اينزيق هـو اً ـان بـاهلل واليـوم اآلخـر، واجلـز  اآلخـر هـو 

مــن «، و ــد  ــال )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: 56الــزواج البكــر يف البنــي والبنــات كمــا ســبق

                                                           

م: آسـيا 1119وهذه خريطة التدخي يف العا : مبيعات )بباليي السةانر( حسب الناطق لسـنة  - 19
ـــــا الشـــــر ية: 2/2771وا ـــــي  اهلـــــاد :  ـــــة: 712. أوروب ـــــا ال ربي . أمريكـــــا الشـــــمالية: 1/525. أوروب

ايلــــة العــــدد ). 8/172. الشــــرق األوســــ : 5/211. إفريقيــــا: 2/111. أمريكــــا الالأينيــــة: 8/977
 (15/ ص  111

رايفع البحث السابع من هذا الكتاب، أما اآلن فقد اصب  الزواج البكر يفر ة فال أكـاد أقـول بـأن  - 15
فالنــا  زّوج أو أــزّوج بســن دون العشــرين إيّ وألّقــى ايســتهةان مــن يفهــة وايســرتحام مــن يفهــة أخــرى 
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 . 17 »ه فليتق اهلل يف النبف البا يأزوج فقد أحبن نبف دين
 . 18 »بلثي دينه«ويف حديث آخر: 

و ــد  ــرأت يف أقريــر رملــي أن يف عاصــمة بلــد إســالمي متحلــي مانــة ألــف صــبية يتعــاطون 
رمليا  الب ا  برخبة من احلكومة ! حيـث فقـد اً ـان وحيـث فقـد القـانون الـانع وحيـث ويفـد 

عارة والفساد وهي ألـتق  الفتيـات الفقـريات مـن هنـا عدم الزواج البّكر.. فكثرت شبكات الد
 . 55وهناك لتحشرهن يف دور الر يلة

 : 100و د كتب  بع  اجلراند ما هذا نبه
يف مدينة واحدة وخالل فرتة ويفيزة  101) كن  السلطات التايلندية

من إلقا  القب  على حـواف مانـة مـن القاصـرات اللـوا  يعراـن خـدماءن 
األيفانب مع أّن عمر بعةهن كان يف احلادية عشـرة  اجلسدية على السّياح

أو الثانية عشرة ي أكثـر وي أكفـي محلـة البـوليع لواـع ّحـد هلـذه الظـاهرة 
. ففــي كــي 102اييفتماعيــة الــت أصــبح  أحــد مبــادر نشــر مــرل اًيــدز

                                                                                                                                                                      

عـــرو. منكـــرا  والنكـــر معروفـــا  و ـــد انقلبـــ  وأبســـ  كلمـــة )واهلل حـــرام( أو مـــا أشـــبه نعـــم  ـــد أصـــب  ال
 الفاهيم رأسا  على عقب. 

 .297ص 1غواف اللياف: ج - 17
 .11ح 1ص 221ص 111رايفع حبار األنوار: ج - 18
وما أكثر مثي هذه احلواد  اآلن وما عليك إيّ أن أقرأ صفحات احلواد  يف اجلراند اليوميـة فتةـد  - 11

 فيها ما أقشعّر منه اجللود!
 .1111يفريدة الوطن الكويتية سنة  - 111
% 1،9ألــف طفــي يعمــي يف الــدعارة،  811ويف بعــ  اًحبــا ات إحبــانية عــن أايالنــد: أنــه  - 111

مليـار دوير دخلهـا مـن  21ألـف امـرأة داعـرة فيهـا، 211من  مـوو النسـا  فيهـا يعملـون يف الـدعارة، 
 .12ص 25-29 ارة اجلنع سنويا ، رايفع ) لة النبأ( العدد 

السيدا أو اًيدز وهو مـن أخطـر األمـرال يف الو ـ  الـراهن وهـو يينتقـي إيّ بالمارسـات اجلنسـية  - 112
الشــا ة ووســاني اجلراحــة ونقــي الــدم و ــد أصــب  عاليفــه مستعبــى علــى األطبــا  يف مجيــع أحنــا  العــا ، 

الخــدرات والتأكيــد علــى والـالزم التويفــه إىل الو ــا  العاليفــي ي غـري وهــو منــع الب ــا  والزنـا والفــواحش و 
الزواج واألسرة الشريفة، واًحبانيات كي يوم أـأ  بأر ـام يفديـدة حـول اـحايا هـذا الـرل ارطـري فــ 
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ااحية أو بلدة يف أايالند أصبح  هلا منازهلـا السـرية اراصـة هبـا أسـتقبي 
اهلــوى الــذين يأزيــد أعمارهــا علــى هانيــة عشــرة عامــا .. فيهــا فتيــان وفتيــات 

وعدد القاصرين الذين يبيعون أيفسادهم يف أايالنـد الـت بلـ  عـدد سـّكاهنا 
ســبع و ســي مليــون نســمة أــرتاوح بــي مانــة ألــف ومــانتي و ســي ألــف 

 ». شخص
نيــة حيــث خبوصــا  مــا نشــاهده اآلن مــن وســاني اًعــالم ال ربيــة والشــر ية الســموعة والر 

أعــرل  ةــايا اجلــنع بكــي صــراحة وو احــة .. والــّدش يف بــالد اًســالم يســتقبلها بكــي يفــرأة 
وي مباية ودون وازو ي من القانون وي من الدنين أما القانون فـال يـدخي البيـوت واربايـا ـ لـو 

ه بسـبب فرل ويفود مثي هذا القانون ـ وأما الدين فـالكثري مـن الشـباب  ـد حتللّـوا وابتعـدوا عنـ
ال ريات و ّلة اً ان باهلل واليوم اآلخر و ّلة الوعظ واًرشـاد مـن  بـي العلمـا  وريفـال الـدين.. 

 و لة الزواج الّبكر إىل غري  لك.. 
فـــالالزم علـــى القيـــادة البـــحيحة أن  ـــأل ويفـــود الشـــباب والشـــابات باً ـــان بـــاهلل واليـــوم 

 أكة وحنوها.اآلخر، باًاافة إىل التخويف من األمرال الفا
والـــالزم أن يـــذّكر الشـــاب والشـــابة بســـرعة  هـــاب فـــرتة الشـــباب، حيـــث أن احليـــاة فرصـــة 

 سريعة.. وسريعة يّفدا ، و د  ال أمري الامني اًمام علي )عليه السالم(: 
 ب يوووووووت علوووووووى الشوووووووباب وقووووووود توووووووولىّ 

 
 فيوووووووووا ليوووووووووت الشوووووووووباب لنوووووووووا يعووووووووووع 

 فلووووووووووو كووووووووووان الشووووووووووباب يبوووووووووواع بيعوووووووووواً  
 

 يريووووووووووود ألعطيوووووووووووت المبووووووووووواي  موووووووووووا 
 ول وووووووووووووووووووون الشووووووووووووووووووووباب إذا توووووووووووووووووووووّلى 

 
 101علووووووووى شوووووووور  فمطلبووووووووه بعيوووووووود 

  
 و ال )عليه السالم(: 

                                                                                                                                                                      

شخص يباب به كي يوم يف العا ، واحلقيقة أكرب من هذا بكثـري، رايفـع ملحـق  لـة )ايلـة(  8911
 .119العدد 

م، رايفـــع  لـــة 1119 بســـبب اًيـــدز عـــام طفـــي أـــويف 1111طفـــي يبـــاب باًيـــدز يوميـــا ، و 1111و 
 . وهكذا..11ص 27)النبأ( العدد 

 .192ص  الديوان النسوب اىل أمري الامني  - 111
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 شوووووياان لوووووو ب وووووت الووووودماء عليهموووووا
 

 عينوووووووووواي  تووووووووووى تؤذنووووووووووا بوووووووووووذهاب 
 لوووووم يبلغوووووا المعشوووووار مووووون  قيهموووووا 

 
 104فقوووود الشووووباب وفرقووووة اد بوووواب 

مال، وشّذ هبم أرهقتهم النايا دون اآل«و ال )عليه السالم( يف خطبة له يف هنك البالغة:  
عنها ختـّرم اآليفـال،    هـدوا يف سـالمة األبـدان، و  يعتـربوا يف أنـف األوان، فهـي ينتظـر أهـي 
بةااة الشباب إيّ حوا  اهلرم، وأهي غةارة البحة إيّ نوازل السـقم، وأهـي مـّدة البقـا  إيّ 

بـص اجلـرل وألفـ  آونة الفنا  مع  رب الزيال وأزو. اينتقال وعلـز القلـق وأ  الةـ  وغ
ايســت ابة بنبــرة احلفــدة واأل ربــا  واألعــزّة والقرنــا ، فهــي دفعــ  األ ــارب أو نفعــ  النواحــب 

 . 109»و د غودر يف يّلة األموات رهينا  ويف ايق الةةع وحيدا  
 ويف الشعر الشهور:

 أد ليووووووت الشووووووباب يعوووووووع يوموووووواً 
 

 فوووووووووووولخبره بمووووووووووووا فعوووووووووووول المشوووووووووووويب 
 ال الشاعر:ولكن )لي ( ي أنفع، كما    

 ليووووووت وهوووووول ينفوووووو  شوووووويااً ليووووووت  
 

 ليووووووووووووت شوووووووووووووباباً بووووووووووووووع فاشوووووووووووووتريت   
   

فعلــــى القيــــادة الشــــبابية أن جيعلــــوا منهةــــا  مركبــــا : ًنقــــا  الشــــباب الســــا طي مــــن البنــــي 
 والبنات، واحليلولة دون سقوجت الشباب الباحلي. 

وحــىت الراديــو والــنهك جيــب أن يكــون إجيابيــا  وســلبيا  كمــا  كــر فيمــا ســبق مــن البحــث.. 
عــال يف  فــص ايءــام ألن خماطرمهــا كبــرية وي أقــي  والتلفزيــون جيــب أن يدرســا بد ــة ويلــزم أن جي 

 عن غريمها من الوساني احلديثة.
: أن شابا  تي امرأة وسرق كي ما حبوزءا فألقي القب  عليه 106فقد  كرت بع  اجلراند

طلّـع علـى شـاون الفـىت بالـدفاو عنـه يـاوي  وأ ّر  لك وعند ما مثي أمام العدالة شرو ا امي ال
أربنتــه مــن حبانــي اجلر ــة.. واألمــر ال ريــب يف القةــية هــو مــا  الــه ا ــامي، وهــو: إّن الشــاب 
 نون، والتلفزيون ّسبب يفنونه ألنه شاهد أربع حلقات  تي يف ليلة واحدة فأبّرت فيه ولذلك 

                                                           
 .85ص  الديوان النسوب اىل أمري الامني  - 111
 . 11ـ  27الفقرة  81هنك البالغة:ارطبة  - 119
 يفريدة األنبا  الكويتية. - 115
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التلفزيـون هـو الـذه ينب ـي أن جيلـع يف  فـص اندفع لقتي يفارأه وسر تها، مث  ال ا امي: إن 
 ايءام وليع الشاب التأبر يفدا   واده وبرا ه السامة.

وحي كنا يف العراق  ال أحد مدرا  الدار : إنه شـاهد مباشـرة اجلـنع بـي بعـ  طالبـه 
وأعمارهم ي أتةاوز العشرة واحلاديـة عشـرة وبعـد التحقيـق عـر. أن السـبب هـو فـيلم يفنسـي 

 يف السينما ويف أبر  لك أخذ يباشر بعةهم البع  حنو ما شاهدوا.رأوه 
وما إىل  لـك والكثـري منهـا علـى أبـر  107إىل غري  لك من األخبار الت أعّك هبا البحف

الوســـاني اًعالميـــة واًعالنيـــة النحرفـــة الـــت أبـــث هـــذه اجلـــرانم البشـــعة والـــت غـــزت  تمعاأنـــا 
 اًسالمية وغريها.

                                                           
يفريدة أو  لة إيّ وأشري إىل  لـك وكـم أقـرأ مـن إحبـانيات عـن اجلـرانم فال أكاد أقرأ صحيفة أو  - 117

والفاســـد يف خمتلـــف وســـاني اًعـــالم، ور ـــا خببـــ  صـــفحات للةر ـــة أو حـــىت يفرانـــد كاملـــة وهـــي 
% مـن 1 تناول اجلميـع ولكـن أيـن ايعتبـار فمـثال : أكـد معهـد ايحبـا  اييطـاف ان مـا ي يقـي عـن 

( عامـا  هـن اـحايا لالغتبـاب اجلنسـي، وان  مـوو اييطاليـات اللـوا  91-11اييطاليات ما بـي )
% 21أعراــن لعمليــات حتــرش ومةــايقة يفنســية يبــي اىل أســعة ماليــي ايطاليــة. وأاــا. التقريــر ان 

% داخـي السـيارات، وكشـف التقريـر 9/11من عمليـات ايغتبـاب أرأكـب داخـي البيـوت ال لقـة و 
ــــة رشــــي الســــري يف الشــــوارو الظلمــــة وايمــــاكن الهةــــورة مــــن دون مليــــون ايط 11ايةــــا  اىل حنــــو  الي

 ريفاهلن.
 (1118/ 11/ 21هـ 1111ريفب 1بتاريخ  9ص 27)الرأه اآلخر: العدد 
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 ني الشيرةزرع المعا 
ومــن الةــروره علــى القيــادة الشــبابية زرو العــا  ارــرية يف نفــو  الشــباب، فــ ن اًنســان 

وان أنبت م من األرض نباتاً ينمو يفسما  وروحا  كما ينمو النبات،  ال سبحانه: 
108 . 

فتقبلهووا ربهووا بقبووول  سوون  وبالنســبة إىل مــرمي العــذرا  )عليهــا الســالم(  ــال ســبحانه:
نباتاً  سناً وأنبتها 

105 . 
يف نفوســهم  112واألخـوة 111واألمـة الواحـدة 110فمـثال : جيـب زرو اآليـات الثالبـة: احلريـة

كما جيب زرو الالعنف وحب التعاون فيها، وكذلك فكرة عدم احلدود اجل رافية.. وأنـه جيـب 
علــــيهم أن رر ــــوا ا ــــي  الفاســــد اييفتمــــاعي  ــــا يقتةــــيه الشــــرو، ي أن ينخرطــــوا يف ا ــــي  

 يذوبوا فيه. و 
كمــا يلــزم أن يرّبــوا اجلنســي بنــي وبنــات علــى النظافــة العامــة، والنظــام اًداره البــحي ، 
وايعتنـــا  بـــالظهر ارـــاريفي الناســـب، واًأقـــان يف العمـــي، واحـــرتام الكبـــار، ورعايـــة البـــ ار، 

 وحفظ القانون البحي ، وعدم الطمع واجلشع وسانر األخال يات.
دة والقاعـــدة اًســـالمية زاهـــدة يف احليـــاة الـــدنيا، فـــان الزاهـــدين هـــم ويلـــزم أن أكـــون القيـــا

بعــــد أن «الـــذين يتمكنــــون مـــن العمــــي وهـــم الــــذين يلتـــف النــــا  حـــوهلم، ويف دعــــا  الندبـــة: 
شـــرط  علـــيهم الزهـــد يف دريفــــات هـــذه الـــدنيا الدنيـــة وزخرفهــــا وزبريفهـــا فشـــرطوا لـــك  لــــك 

 . 111»وعلم  منهم الوفا  فقبلتهم و رّبتهم
اهلل سبحانه وأعاىل شرجت على العبومي )علـيهم السـالم( علـى عبـمتهم، الزهـد يف ف ّن 

                                                           
 .17سورة نوح:  - 118
 .17سورة آل عمران:  - 111
 .197األعرا.:  ويةع عنهم إصرهم واألغالل ال أعاىل:  - 111
 .92الامنون:  أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدونوإن هذه أمتكم  ال سبحانه:  - 111
 .11احلةرات:  إمنا الامنون أخوة ال عّز ويفي: - 112
 مفاأي  اجلنان: دعا  الندبة. - 111
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الــدنيا.. وبعــد  بــوهلم هلــذا الشــرجت وعلــم اهلل أهنــم يفــون بــه أقــبلهم و ــّرهبم إليــه ويفعلهــم علــى 
أرفــع الــدريفات البشــرية حيــث صــاروا القمــة العاليــة واحلقيقيــة يف حيــاءم.. وإىل اليــوم .. وإىل 

التي عرضوها السوماوات واألرض، مث بعد  لك إىل اجلنة: يوم القيامة
. وهـم )علـيهم 114

 . 119السالم( القّمة يف كي مكان ويف كي حال ويف كي العا  وللبشرية مجعا 
وكذلك جيب أربية الشباب على البدق وأدا  األمانـة واحللـم وسـعة البـدر والقـدرة علـى 

والّد ة يف البر.،  116والتوس  يف اًنفاقأقبي الرأه اآلخر والتوااع واًخالص يف العمي 
ف نـه لـيع لإلنسـان ـ عـادة ـ مـال كثـري يبـرفه علـى شـهواأه حـىت ا للّـة منهـا ومـال يبـرفه يف 

 …   ال العمي
وأربيتهم على القدرة على احلديث حبسن التعبري ومجال الكالم، ومراعاة األلي فـاأللي يف 

على ايستيعاب، ومتابعة األعمال، ويفعي أنفسهم القول والعمي، وحسن ايستماو، والقدرة 
 دوة فيما يدعون إليه يف القول والعمي، واحلياة مع النا  والتعر. عليهم وحسن خمالطتهم.. 

 ».مهم الريفال أزيي اجلبال«وعلو اهلمة، فقد  ال أمري الامني علي )عليه السالم(: 
 ». هبمته كما يطري الطانر جبناحيهالر  يطري «و ال )عليه السالم( يف كلمة أخرى له: 

 ولكن من الواا  أن  لك يويفب البعوبة على اًنسان وأية صعوبة، فقد  ال التنّد: 
 وإذا كانوووووووووووووت النفووووووووووووووس كبووووووووووووواراً 

 
 117تعبوووووت فوووووي مراعهوووووا األجسوووووا  

 و ال يف شعر آخر له: 
 لووووود المشووووقة سوووواع النوووواس كلهووووم

 
 118ال ووووووع يفقووووور واإلقووووودا  قتّوووووال 

  
 متابعة األ داث

                                                           
 .111سورة آل عمران:  - 111
 رايفع كتاب )الزهد( لإلمام الالف دام ظله. - 119
 أه ي إسرا. وي أقتري ألن كالمها مفسدة. - 115
 (  بيدة "أل  أزمع "  دح فيها سيف الدولة احلمدا  ومطلعها: )ديوان التند - 117

 أين أزمع  أهبذا اهلمام حنن نب  الرىب وأن  ال مام  
 رايفع ديوان التند. - 118
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كما أنه من الةروره يف أربية الشباب التابعة الدانمة لا جيره يف الساحة، و لك  تابعة 
األحـدا  يومـا  بيـوم، وحتديـد احلـد  بكـي د ــة وارأباطـه  ـا يسـعى القيـادة أو اجلماعـة لبلوغــه 

 والوصول إليه من األهدا. اًسالمية السليمة.. 
وا ــف الــت أتطلــب  ــرارا  ســريعا  ف نــه  كــن  لــك كمــا يلــزم احلــزم والبعــد عــن اير ــال يف ال

  قارنة ويفوه الرأه وايستشارة والتفكر.. 
كمــا أشــرتجت القــدرة علــى فهــم واحتــوا  العمــي وأويفيهــه، والقــدرة علــى أقســيم الوايفبــات 

 بي األفراد األكفا  دون حبر السلطة يف يد أو يف أياد   ليلة كما هو شأن الدكتاأوريي.. 
يلتـــزم اجلميـــع بالشـــورى ونبـــذ النزعـــة الفرديـــة وأبـــوراءا، وهـــذا يـــأ  باألفةـــي  فـــالالزم أن

لـنقص فكـره أو عملـي و  بـور إن    115دانما ، ألن الفرد ـ عادة ـ ييتمكن من أن يأ  بـه
 يكن أقبريا . 

ويلزم أن يركز القادة يف أمور الشباب على أربيتهم حبيث يتوّلون الساولية  ـا أهنـا أكليـف 
 . 120هنا أشريفي أ

إىل غـري  لــك ممــا  كرنـا مجلــة منهــا يف كتـاب: )الفقــه الســالم( و)الفقـه الدولــة اًســالمية( 
 . 121وما أشبه

 
 

                                                           
 أه باألفةي. - 111
ألن اًنسان إ ا أحع بالساولية و ّدسها بأمانة وإأقان، عمي  ا  ليه التكليـف، أمـا إ ا اسـت ّلها  - 121

 و ةاياه الشخبية يكون  د خاهنا وخان من كلفه هبا. ألموره
رايفـــع كتـــاب )إرشــــادات إســـالمية( و)البـــياغة اجلديــــدة( و)الســـبيي إىل إهنـــال الســــلمي( و)إىل  - 121

 أبنا نا يف البالد األيفنبية( و... لإلمام الالف )دام ظله(. 
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 122ادهتما  بالشباب
 

مـــن أهـــم مـــا يلـــزم علـــى الدولـــة اًســـالمية والتيـــار اًســـالمي  بـــي  يـــام الدولـــة ايهتمـــام 
و ـ بلـث ايتمـع غالبـا ، ونشـاطهم أكثـر بالشباب، فاهنم ـ علـى مـا  كـره بعـ  علمـا  اييفتمـا 

مـن الثلـث، حليـويتهم وانــدفاعهم التزايـد، ممـا لــيع لإلنسـان ألـك احلالــة  بـي سـّن الشــباب وي 
بعــده، فــالهم مــن العاشــرة أقريبــا  إىل فــوق الثالبــي بــي إىل مــا يقــارب األربعــي ، وأــرك هــاي  

 ياده إىل الكوار  التعددة. 
ي أزول  دما عبـد يـوم القيامـة « ا ة اهلانلة بنفسها، ويف احلديث: اياو هذه الط األول:

حىت ي سأل عن اربع: عن عمره فيم أفناه، وشبابه فـيم أبـاله، وعـن مالـه مـن أيـن اكتسـبه وفـيم 
 .121»أنفقه، وعن حّبنا أهي البي 

 عدم استفادة ايتمع من مواهبهم وطا اءم الكامنة فيهم. الثاني:
إىل اهلدم، إمـا بالفسـاد بسـبب األعمـال الـال أخال يـة وحنوهـا ممـا يعقـب حنرافهم الثالث: ا

األعــرال واألمــرال، واســتعمال الــواد الّخــدرة، وايأــذاب إىل األحــزاب الشــر ية وال ربيــة،  ــا 
فيهــا مــن األديــان الزيّفــة الــت صــنعها الســتعمرون يف بــالد اًســالم، وبالنتيةــة أكــون آلــة هــدم 

  وبالد اًسالم يف سبيي الستعمر الشر ي أو ال ر:.اًسالم والسلمي
ولذا فمن الوايفب ايهتمـام بشـأن الشـباب ـ مـن البنـي والبنـات ـ اهتمامـا  متزايـدا  ب عطـا  
حايفاءم، وأويفيه طا اءم إىل حيث صالح أنفسهم، وصـالح بالدهـم، وصـالح  ـتمعهم ، 

نـــــاهك البنّـــــا ة، وانعقـــــاد الـــــا رات و لـــــك لـــــيع بالشـــــي  اليســـــري، بـــــي حبايفـــــة إىل عشـــــرات ال

                                                           
كتـاب )الفقـه الدولـة( لسـماحة   وبعد هذه البرخة التويفيهية ي بأ  بأن نقتطف فبال  ص ريا  مـن - 122

اًمام الالف )دام ظله( ونلحقه هبذا الكتاب ليكتمي به النباب وليتم به الفانـدة، فهـي  ةـايا عامـة 
ءــم الشــباب و ــادءم مــن الريفــال واآلبــا  والعلمــي والعلمــا  العــاملي واياهــدين الــذين يفتحــون كــي 

بحــث وأقــدم احللــول الشــافية لــا أــراه مــن مفاســد أعيــنهم علــى الوا ــع، عــي أر ــب واألخــرى أــدر  وأ
 .19ـ  81ص 112وأغالجت يف ايتمعات البشرية مجعا ، رايفع )الفقه الدولة اًسالمية(: ج 

 .1ح 11ب 298ص 7حبار األنوار: ج -121
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 ايستشارية، وما إىل  لك، و لك ممكن باأباو األمور التالية:
 

 مقومات األمر
أكوين األحـزاب اًسـالمية التابعـة للمرايفـع، فيكـون لكـي مريفـع حـزب مـن شـباب أودّ: 

ة النـــزيهي مقّلديـــه ومريديـــه، ويكـــون لـــدى الرايفـــع مجاعـــة مـــن الثقفـــي الـــدينيي الـــزمنيي الثقـــا
ليأخــذوا زمــام أوليــك الشــباب الــذين ينخرطــون يف منظمــة الريفــع، ويكــون شــأن أوليــك الثقــاة 
إدارة أمــور الشــباب وإدارة هــذه اجلهــة اراصــة، وهــذا شــي  غــري ســانر شــاون الريفــع، حيــث 
لكــّي مريفــع مجاعــات  ّفــون بــه ًدارة شــاون الســلمي، بعةــهم أليفــي إدارة احلــوزة العلميــة، 

م أليفي إدارة شاون الوكال ، وبعةهم أليفي يفـواب السـاني الـواردة، وبعةـهم أليفـي وبعةه
أمور الاسسات الدينية كالسايفد والدار  ومـا أشـبه، وبعةـهم أليفـي األمـور الاليـة وهكـذا، 
فيكــون هــذا الــبع  القــرتح، أليفــي إدارة أمــور الشــباب، ويتعــاون بعــ  هــذه اجلماعــات مــع 

اب إ ا رأى طعاما  طيبا  ي جين  إىل الطعام اآلسـن الـذه ءّييـه لـه بع ، ومن الواا  أن الش
شــبكات ال ــرب والشــرق مــن الفســاد، شــأنه شــأن كــي يفــانع حيــث يتنــاول الفاســد إ ا   جيــد 

 الطيب من الطعام والشراب، وهذا األمر األول يكون عمادا  لألمور التالية الت نذكرها.
نقــة بشــأن الشــباب حســب خمتلــف مســتوياءم العمريــة ءييــة الكتبــات والكتــب الالثانيوواً: 

والثقافية واييفتماعية وهكذا، وكذلك بالنسبة إىل سـانر أنـواو الثقافـة مـن النـابر، واً اعـات، 
 والتلفزيونات، واجلراند، وايالت، واألشرطة، والفيديوهات وما أشبه  لك.

ة يف خمتلــــــــف شــــــــاوهنا إعطــــــــاؤهم احلايفــــــــات الثقافيــــــــة مــــــــن الرواــــــــة إىل اجلامعــــــــ ثالثوووووووواً:
 وخبوصياءا.
إعطــا  رأ  الــال الناســب لــن يريــد العمــي مــنهم وي مــال لــه.. ليقــوم بايكتســاب  رابعوواً:

 واي ار وايمتهان.
إعطـــاؤهم حايفـــاءم اجلســـدية مـــن الـــزوج أو الزويفـــة بالنســـبة إىل البنـــي والبنـــات  خامسووواً:

 ودار السكأ ويي الكسب وما أشبه  لك.
د التنظيمات هلم من  بيي احتاد الطلبة يف الدار ، واحتاد ا امي، واألطبا ، عق ساعساً:

 واحلقو يي، والنقابات العمالية وما أشبه  لك.
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 أوفري مكانات العبادة والنشاجت الديين هلم من  بيي السايفد واحلسينيات وحنوها. سابعاً:
لستشــفيات والبــيدليات، إعطــاؤهم احلايفــات البــحية مــن  بيــي الستوصــفات وا ثامنوواً:

 وهكذا إعطانهم دور الرااعة واحلةانة ودور الويدة، وما أشبه هذه األمور.
 يفعي أفراد حلي مشاكلهم العانلية واييفتماعية والسياسية واي تبادية وغريها. تاسعاً:
أعليمهم الكتـاب واحلكمـة، وأـزكيتهم مـن الهـد إىل اللحـد كمـا يف احلـديث، فـان عاشرًا: 

 را. على الشباب يستلزم  لك. اًش
 الشباب والمرجعية

مث إن الشــباب إ ا كــانوا حتــ  التنظــيم الريفعــي فالكــي يســتفيد مــن اآلخــر ويكــون  لــك 
 هبذه األمور:
 أنظيم شاون عباداءم من  يامهم بالبلوات واحلك والبيام وغري  لك.أوًد: 
لـــدفع اًســـالم والســـلمي إىل أشـــويق مـــن كـــان  ـــابال  مـــنهم بأخـــذ القلـــم والكتابـــة ثانيووواً: 

 األمام، ف  ا أدربّوا وألّفوا نفعوا و انتفعوا منهم أيةا .
 أشةيعهم على صعود النابر ويفعلهم وكال  وما أشبه لن كان  ابال  منهم. ثالثاً:

ايســــتفادة مــــن حقــــو هم الشــــرعية كــــارمع والزكــــاة، ومــــا أشــــبه ممــــا يتفــــق نــــادرا   رابعوووواً: 
الظــــا  الــــردودة و هــــول الالــــك ومــــا أشــــبه هــــذه األمــــور، وصــــرفها يف كالكفــــارات والنــــذور و 

 مباريفها الشرعية والت منها بع  أمور الشباب أيةا .
 صر. نشاطاءم يف البنا  والعمران أليفي أنفسهم وأليفي اآلخرين.خامساً: 
ـــــك لنفـــــع  ساعسووووواً: ايســـــتفادة مـــــن عطـــــا اءم كالطـــــب واهلندســـــة واحلقـــــوق ومـــــا إىل  ل

 ي، خبوصا  الفقرا  والعوزين منهم، ومن العلوم أن الشباب يفز  من هاي  أيةا .السلم
إدخـاهلم يف احلـوزات العلميـة أليفـي ايسـتفادة مـنهم يف األمـور الدينيـة  ـا للكلمـة  سابعاً:

 من معأ وسيع.
صــــب نشــــاطاءم يف خمتلــــف منــــاحي احليــــاة اييفتماعيــــة واي تبــــادية والسياســــية  ثامنوووواً:

وية والدينية بالعأ األخـص وغريهـا كايحتفـايت ومراسـيم األحـزان الدينيـة واحلـك وشـهر والرتب
 رمةان وما أشبه  لك.

إدخاهلم يف خمتلف الراكز، كالشورى مـن القريـة إىل رناسـة الدولـة، مـرورا  بالشـورى  تاسعاً:
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 يف العمي والبنع والطار والقطار والستشفيات وغريها.
رعايــة خمتلــف الاسســات التوايفــدة يف الــبالد دينيــة كانــ  كالســايفد أكلــيفهم بعاشوورًا: 

والـــدار  واحلـــوزات والكتبـــات ومـــا أشـــبه، أو ســـانر أ ســـام الاسســـات اييفتماعيـــة وحنوهـــا، 
وبــذلك يكــون الشــباب آلــة بنــا  معنــوه ومــاده، ي آلــة هــدم وي طا ــة حياديــة عــن األمــرين، 

نظمـــة الفاســـدة الشـــر ية وال ربيـــة، وعـــن ســـانر وبـــذلك يســـحب البســـاجت ألقانيـــا  عـــن ألـــك األ
الفاسد الت يقـع فيهـا الشـباب، ولـو   يكـن داخـال  يف أحـزاب فاسـدة كمـا أـد كـي  لـك يف  

 كي بالد اًسالم من غري استثنا .
 ساتر ما يحتاجه الشباب 

ومــن ال ــين عــن البيــان احتيــاج الشــباب إىل أمثــال الــدورات الريااــية والخيمــات الكشــفية 
وما أشبه  لك، كما أن من غري ا تاج إىل البيان أيةا  لزوم اهتمام التنظيمات الريفعية لرتفيع 
مســـتوى الشـــباب إىل اآلفـــاق الرفيعـــة دون الســـتويات الواطيـــة، فـــالالزم علـــى الريفعيـــة التوليـــة 
لشــاون الشــباب ايهتمــام جبعــي الشــباب مثقفــي وأصــحاب مهــن رفيعــة إىل غــري  لــك، فــان 

ياج اييفتماعي وإن كان إىل القسمي، إيّ أّن ايحتياج إىل القسـم األول أشـّد وأكثـر.. ايحت
وعلى أكتـافهم  كـن سـّد النـوا ص والسـري باألمـّة إىل التعـاف والرتفّـع حـىت يبـي السـلمون إىل 

 مقب  الزمام، كما كانوا يف أّول اًسالم، ب  ن اهلل سبحانه. 
تــاج إىل أكــرب  ــدر مــن البــرب، والعلــم، والتقــوى، والــورو، مثّ ي رفــى أّن مجــع الشــباب  

 واألخالق الفاالة.. 
اما البرب ف نه يفز  مهم بالنسبة إىل كي عمي، خبوصا  بالنسـبة إىل العمـي الشـاق، فـان 

ولموون صوبر وغفوور ، والبــرب  تـاج إىل إرادة  ويـة وعز ــة حديديـة 124 )البـرب مفتـاح الفـرج(
فاّن ذلح من عز  األمور

129 .. 
وهـي يـتمكن كـي أحـد مــن البـرب  كـالّ، فالبـرب أمــّر مـن العلقـم، وإن أور  عا بـة أحلــى 
من العسي، وبالبرب يتقدم كي متقدم من كي صنف ويفهة، سوا  كان عالـا  بارعـا ، أو شـاعرا  
 ــديرا ، أو خطيبــا  مبــقعا ، أو مهندســا ، أو طبيبــا ، أو فلكيــا ، أو مريفــع أقليــد، أو غــريهم، فــ  ا  

                                                           
 .7ح 52ب 71ص 58رايفع حبار األنوار: ج - 121
 .11سورة الشورى :  - 129
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  األعمــال الفرديـــة حتتــاج إىل البـــرب، فكيــف باألعمــال اييفتماعيـــة، خبوصــا  يف هـــذا كانــ
األمــر الــوعر يفــدا  حيــث شــباك الشــرق وال ــرب بكــي أســاليبها وأمواهلــا وريفاهلــا ودعاياءــا أريــد 
ايلتفا. حول الشباب، ولـذا نـرى يف القـرآن والسـنة أأكيـدا  بينـا  حـول البـرب،  ـال سـبحانه: 

 الصابرون أجرهم بغير  سابإنّما يوّفى
126 . 

وتواصوا بالصبرو ال أعاىل: 
127 . 

يوا أيّهوا الوذين آمنووا اصوبروا وصوابروا ورابطووا واتقووا ان لعّل وم و ال عـّز مـن  انـي: 
تفلحون

128 . 
 ومن العلوم أن الرابطة وأقوى اهلل أيةا  يتايفان إىل صرب متزايد. 

 . 125نواصبر وما صبرك إدّ باو ال سبحانه: 
و د  يي أل: مسلم ارراسا  ماّسع الدولة العباسية:  ا ا ظفرت باألمر   ـال: بالبـرب 

 والكتمان ومساعدة الزمان. 
البـرب مـن اً ـان كـالرأ  مـن اجلسـد، وي خـري يف يفسـد ي رأ  «و د ورد يف احلـديث: 

 . 110»معه وي خري يف إ ان ي صرب معه
الريفعية كالوكال  وحنوهم يف كي بلد بلد، حبيـث  مـع ويف صدد  لك جيب يفعي الراكز 

ألــــك الراكــــز شــــباب كــــي بلــــد و ريــــة، وأــــربطهم بــــار  اًســــالمي البــــحي ، وبــــذلك  كــــن 
مووو  الوووذين اتقووووا الوصـــول إىل اهلـــد. الـــذكور بـــ  ن اهلل ســـبحانه وأعـــاىل، فـــ ن اهلل ســـبحانه

والووذين هوووم محسووونون
رهم هلل أعـــاىل،  ـــال و ـــد وعــد الســـلمي النبــر علـــى شـــرجت نبــ 111

إن تنصووووروا ان ينصووووركم ويثبووووت أقوووودام مأعــــاىل: 
واهلل صــــادق يف وعــــده، فانــــه ي  112

                                                           
 .11سورة الزمر:  - 125
 .1سورة العبر:  - 127
 .211سورة آل عمران:  - 128
 .127سورة النحي:  - 121
 .21مشكاة األنوار: ص - 111
 .128سورة النحي:  - 111
 .7سورة يمد:  - 112
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 اليعاد.
ومــن الوااــ  أّن اجلهــة الــت أريــد مجــع الشــباب وإدخــاهلم يف ارــ  اًســالمي حتتــاج إىل 

 نوعي من البرب أساسي: 
 صرب على األ ى وأكّبد الشاق.  .1
 ستمرار والثبات. وصرب على اي .2

وكثــريا  مــا يتحّمــي اًنســان أحــد البــربين فيســتمر علــى الســري، لكنــه ي يبــرب علــى حتمــي 
الشــٌاق، فيقابــي اًســا ة  ثلهــا أو أزيــد منهــا، وبــذلك ينفلــ  الزمــام مــن يــده وي  بــي علــى 

 .111النتيةة. واهلل الستعان يف اب  النفع وحتّمي البربين إىل الوصول إىل النتيةة

                                                           
 .19ـ  81كتاب )الدولة اًسالمية (: ص  112موسوعة الفقه ج  - 111
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 111إلى الشباب األعزة

أيهــــا الشــــباب انــــتم القــــوة والنعــــة، والطا ــــة واينــــدفاو ومفخــــرة األمــــة، ومنطلــــق العمــــران 
والتقـــدم، فعلـــيكم أن ءتمـــوا بأنفســـكم أكـــرب اهتمـــام، وأعرفـــوا  ـــدر أنفســـكم أحســـن معرفـــة، 

 و لك يتو ف على أمرين: 
 أمر إجيا:. .1
 أمر سلد.. 2

 علـــوا مـــن أنفســـكم أداة علـــم ومعرفـــة وبقافـــة وفةـــيلة وبنـــا   أمـــا األمـــر اًجيـــا:: فهـــو أن
 وإصالح وأقدم ور ي وعمران وعزة.

فــان كنــتم طالبــا  فــارفعوا مســتوى بقــافتكم وي أراــوا بالتــأخر يف  ــال العلــم والعرفــة، وي 
 بالتأخر يف  ال اًنتاج وايخرتاو وايكتشا..

م بالعمــي الوكــول إلــيكم، مــن  ــارة أو زراعــة وان   أكونـوا طالبــا  فعلــيكم باجلــد وايهتمــا
أو عمــارة أو بنــا  أو فالحــة أو غريهــا، وعلــيكم بايأقــان يف كــي أعمــالكم، فقــد  ــال رســول 

 .119اًسالم: )رحم اهلل امر  عمي عمال  فأأقنه(
أعلمـــوا.. اكتبـــوا.. عّلمـــوا.. ارشـــدوا.. اعملـــوا.. اخرتعـــوا.. اكتشـــفوا.. عّمـــروا.. ازرعـــوا.. 

. أزويفــــوا.. ابنــــوا.. ارأقــــوا.. أــــايفروا.. اكتســــبوا.. ارفعــــوا مســــتوى بالدكــــم.. انشــــروا أقــــدموا.
 دينكم..  دموا أمتكم.. أنافسوا يف ارري.

وأما األمر السلد: فهو أن  تنبوا من أن أكونوا آلة هدم ودمار واحنطـاجت وأفر ـة وحتـزب، 
 كراسي والرناسة.يطمع فيكم الطامعون، وجيعلكم آلة األهوا  الديفالون وطالب ال

كمــا أن مــن الةــروره علــيكم أن ي أقعـــوا يف شــبكات األفكــار الــواردة واآلرا  الســـقيمة 
واألنظمــــــــة اهلدامــــــــة.. وعلــــــــيكم أن يأنةرفــــــــوا اىل اآلبــــــــام والوبقــــــــات والفاســــــــد والشــــــــهوات 

 وايستهتار.
فقـد  ــال  واعملـوا بنبـان  القــرآن احلكـيم، والســنة الطهـرة، وآرا   وه ارــربة مـن كبــاركم،

                                                           
 لإلمام الالف )دام ظله(. 11-18رايفع كتاب )إىل إخوا  يف اهلند وباكستان وأف انستان( ص - 111
 ، وفيه: )إ ا عمي أحدكم عمال  فليتقن(.19ح 251ص 1رايفع الكايف: ج - 119
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 .116اًمام أمري الامني )عليه السالم(: )رأه الشيخ أحب اّف من يفلد ال الم(
انظروا اىل أـأخر بالدكـم، وأقـدم بعـ  بـالد العـا ، فـايفعلوا مـن أنفسـكم أداة أقـدم وآلـة 
ر ي، واسهروا الليي النهـار، لتلحقـوا بركـب احلةـارة احلديثـة، بـي التقـدم عليهـا، مـع ايحتفـا  

 اًسالمي الزاخر بكي خري وسعادة ورفاه وطمأنينة.بالرتا  

                                                           
 .11ح 11ب 178ص 71حبار األنوار: ج - 115
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 فصل

 (117)مساتل شرعية تهم الشباب
 

  

 ادجتهاع والتقليد
 ما هي وظيفة الشباب يف عبر ال يبة الكربى بالنسبة ألخذ األحكام الشرعية . س:
جيب الريفوو يف عبر ال يبة الكربى إىل مرايفع التقليـد اجلـامعي للشـران  حسـب مـا  ج:

أّما احلواد  الوا عة فاريفعوا فيها إىل «د يف التو يع الشريف عن اًمام احلةة أرواحنا فداه: ور 
وي جيــوز الريفــوو إىل غــريهم يف  118»رواة حــديثنا فــ هنم حةــت علــيكم وأنــا حةــة اهلل علــيهم

  لك إطال ا .
 هي جيوز التقليد يف أصول الدين واألمور العقاندية . س:
 فق ، وي جيوز يف أصول ايعتقادات على الشهور.التقليد يف الفروو  ج:
هــي  كــن لــن يقلــدكم أن يريفــع يف بعــ  الســاني إىل غــريكم مــن ايتهــدين ا ا كــان  س:

 العمي على رأه ال ري أيسر من رأه ملاحتكم .
 .115ي جيوز يف الساني الت عليها الفتوى ج:

                                                           
أخــذنا معظــم هــذه الســاني مــن الكتـــب التاليــة: )أيفوبــة الســاني الشــرعية(، )أحكامــك يف الـــبالد  - 117

اًســـالمية(، )منتخـــب الســـاني األيفنبيـــة(، )أيفوبـــة الســـاني الفرنســـية(، )الســـاني احلديثـــة(، )الســـاني 
(، )أيفوبــــة الســــاني الالكيــــة(، )هــــذا هــــو النظــــام اًســــالمية(، )رؤى عــــن هنةــــة اًمــــام احلســــي 

 وهي مطابقة لفتاوى ملاحة اًمام الالف )دام ظله(.… اًسالمي(، )الساني التةددة(
 .118كمال الدين:   - 118
 ويفوبيا  فيةوز للمقلد الريفوو فيها إىل  تهد آخر.أما يف الساني الت  تاجت فيها احتياطا   - 111
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 او الشروجت يف ايبني .هي جيوز العدول يف التقليد من  تهد آلخر مع ايفتم س:
  العدول خال. ايحتياجت. ج:
 ينسب إىل ملاحتكم يفواز العدول من  تهد إىل آخر فهي هذا صحي  . س:
   أفِ  بذلك إيّ يف العدول إىل األعلم وحنوه. ج:
 هي جيوز للشاب أن يقلد الريفع التوىف  س:
 تداني.ي جيوز الريفوو إىل ايتهد التوىف يف التقليد ايب ج:
 ا ا كان يقلد مريفعا  فتويف فهي جيوز البقا  على أقليده  س:
 يفانز حىت يف الساني الت   يعمي هبا يف حياأه. ج:
 هي جيب أقليد األعلم  س:
 األحوجت ويفوبا  أقليد األعلم. ج:

 عيتم البلوغ
 ما هي عالنم البلوا  س:
 عالمات البلوا هي: ج:

 العانة، وي عربة بالشعر الةعيف.نب  الشعر ارشن حت  البطن على  .1
 أو ايحتالم،  عأ خروج الين، وهذه العالمة يف اينا   ليلة يفدا . .2
 أو انقةا   ع عشرة سنة  مرية يف الذكور، وأسع سني يف اًنا .  .1

مــا هــو احلكــم لــو أقــدم  عالمــات البلــوا، أو أــأخرت عــن موعــدها العتــاد بعــالج،   س:
إىل أقــدم ايحـــتالم أو أــأخره، أو أقــدم ظهـــور الشــعر ارشـــن أو كمــا لــو اســـتعمي دوا  أدى 

 أأخره 
الظاهر ايعتبار بعالنم البلوا ي  وعدها العتاد، إيّ إ ا كان التقدم أو التأخر خار ـا   ج:

 للعادة يفدا .
 من عالمات البلوا خروج الين.. فهي للنسا  مين  .  س:
، وأيده األطبـا  وهـو مـا  ينــزل مـنهن أحيانـا ، نعم للنسا  مين كما دل  عليه األخبار ج:

 لكنه  ليي يفدا ، والين غري رطوبات الفرج ف هنا طاهرة وي أويفب ال سي.
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 الطهارة
 ما حكم أهي الكتاب من حيث الطهارة والنةاسة  س:
 الظاهر طهارءم. ج:
 من هم أهي الكتاب  س:
 النبارى واليهود وايو .ج: 
 عامة يف البالد غري اًسالمية، فما حكمها  أويفد غسايت ونشافات س:
 يكومة بالطهارة، إيّ إ ا علم علما   طعيا  بالنةاسة. ج:
يف الــبالد غــري اًســالمية أحيانــا  جيــد اًنســان الســلم رطوبــة علــى مقاعــد البــاص أو  س:

اعـد القطارات وغريها وي يعلـم هـي هـي مـن الكـالب أو ارمـور أو األمطـار... علمـا  بـأن الق
ي أطّهر بـالطرق الشـرعية بـي أنظـف بالسـواني العقمـة أو بشـي   ليـي مـن الـا  الـذه ي رلـو 

 عادة من التال ي بالنةاسة فما حكم هذه الرطوبة .
 يكومة بالطهارة إ ا   يقطع بنةاستها. ج:

 الوضوء والغسل والتيمم
ا  إىل البشـرة بالنسبة للريفـي  وهـي الوشـم حانـي مـن وصـول الـ 140ما حكم الوشم  س:

 يف الواو  وال سي .
 هو مكروه وي يكون حانال  يف الواو  وال سي. ج:
 ما هو حكم ايدخال بواسطة ال ال. كالبالستيك وحنوه س: 
 حاله حال اًدخال بدون  لك يف ال سي وغريه.ج: 
 هي جيوز استبدال ال سي بالتيمم بسبب النعا  أو الربد  س:
 ـ ي بأ . إ ا كان مةطرا ـ شرعا ج:
هـــي  كـــن للشـــاب ان يتـــيمم لةـــيق و تـــه مـــن يفهـــة ارأباطـــه بالدرســـة أو مـــا أشـــبه  س:

 فيبلي هناك متيمما  .
 إ ا كان مةطرا  ـ شرعا  ـ فال بأ  به. ج:

                                                           
 الوشم: الرسم على بع  أعةا  اجلسم بواسطة اًبرة على النحو الذه يبقى بابتا  وي يزول. - 111
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 هي الرأة حتتلم   س:
 نعم لكنه  ليي يفدا ، وجيب ال سي عليها إ ا علم  اروج الين. ج:
يــ  أليفــي الــتعلم والتعلــيم بــدون عــازل وهــي  تــاج مــا حكــم لــع عظــام اًنســان ال س:

 إىل غسي الّع .
 إ ا   ي  سي الي  احتاج إىل ال سي. ج:

 الصية
هي جيوز ركوب السيارة والطيارة لن يعلم أهنا  ةي  ام و   البـالة يف احلركـة فـال  س:

 يستطيع ارروج منها ألدا  البالة خاريفها، وكيف ياده صالأه 
 ، وياده البالة فيها حسب  درأه.جيوز  لك ج:
أكـــون الشـــمع يف بعـــ  الـــدول ال ربيـــة ســـريعة ال ـــروب فالأـــرى يف أكثـــر األحيـــان  س:

 بسبب ال يوم... كيف أعر. أو ات البالة .
 حسب التقومي العتمد. ج:
هــي جيــوز التهــاون يف إيقــا  حــديثي البلــوا للبــالة أو بقيــة ايلتزامــات الــت يتثــا لون  س:

 حتاشيا  لنفورهم منها كليا  . منها، و لك
 الوايفب إيقاظهم وأمرهم بذلك باحلكمة والوعظة احلسنة. ج:
 هي جيوز أأخري النوم إ ا كان يعلم أنه ي يستيقظ لبالة البب  . س:
 كال.  ج:
مـــا حكـــم البـــالة يف البنـــوك والـــدوانر والـــدار  احلكوميـــة ممـــا  تمـــي غبـــبية الكـــان  س:

 فيها .
 بال بب صلى ب يفازة احلاكم الشرعي أو وكيله.إ ا   يعلم  ج:
 هي  وز البالة يف احلةاب التعار. عند البع  )الانطو( . س:
 نعم إ ا أوفرت فيه شروجت الساأر الشرعي. ج:
 هي جيوز ايعتماد على الساعة اليدوية أو اجلدارية يف معرفة أو ات البالة . س:
 إ ا اطمين إىل ابطها يفاز. ج:
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 ةصية ال ماع
البد غري البال  والذه ي يعلم صحة صـالأه مـن بطالهنـا، هـي يبـ  أن يبـلي يف  س:

 البف األول من اجلماعة أو يف البفو. األخرى حبيث يكون ايأبال بواسطته .
 ي بأ  بذلك. ج:

 صية المسافر
الشاب الذه يقيم يف مكان ودراسته اليومية يف مكان آخر يبعـد مسـافة شـرعية فمـا  س:
م صالأه وصومه  علما  أنه ييتمكن من اً امـة بالبـة أشـهر متواليـة يف مكـان إ امتـه هو حك

 ومسكنه، وسبب عدم إ امته هو سفره يف أيام العطلة األسبوعية .
 يتم صالأه ويبوم واهلل العا . ج:
 من أين أبدأ السافة الشرعية يف الدن الكبرية مثي القاهرة  س:
 بي الدن الكبار والب ار. من آخر الدينة بال فرق ج:
مــن كــان بــي يــي عملــه أو دراســته وبيتــه مســافة شــرعية ويــذهب إليهــا كــي يــوم فهــي  س:

 يقبر صالأه أو ي تم .
 يتم صالأه. ج:
إ ا أزويفــ  الــرأة و هبــ  إىل بيــ  زويفهــا، فهــي يعتــرب هــذا إعرااــا  عــن بيــ  أبيهــا  س:

 حبيث إ ا  هب  إليه للزيارة أعترب مسافرة .
 ايعتبار بقبدها، هي أعرا  أم ي. ج:

 الصو 
 هي اار محام السباحة يعد مفطرا  . س:
 ي، إيّ إ ا كان كثريا  يفدا . ج:
 هي ايستمنا  يف شهر رمةان مويفب لكفارة اجلمع . س:
 نعم على األحوجت. ج:

 الشمس 
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يتعلـق بـه الال الذه جيمعه الهايفر لكي يسـتعي بـه للـزواج أو السـفر إىل بـالده هـي  س:
 ارمع .
 نعم عليه ارمع، إيّ إ ا كان مةطرا  فنةوز له أن يتبر. إىل النبف. ج:
 هي جيوز دفع ارمع للمشاريع اًسالمية . س:
نعــــم يف ســــهم اًمــــام )عليــــه الســــالم( ب يفــــازة احلــــاكم الشــــرعي وأمــــا ســــهم الســــادة  ج:

 فيتبا  مع احلاكم الشرعي.
اليفيــة يف الــدول األوروبيــة حســب أفــراد العانلــة، فهــي الراأــب الــذه ي عطــى للعانلــة ال س:

 ارمع يتعلق بكي الراأب وفيه حبة األطفال أم يتعلق حببة البال ي فق  .
 بكي احلبص ألنه حكم واعي. ج:

 : ما يقول سيده يف النقود الت مجع  للتزوج هبا أو شرا  دار أو بنا ، هي جيب فيها 
 ارمع .

 كان فيها ارمع.  ج: ا ا مرت السنة عليها،

 األمر بالمعرو  والنهي عن المن ر
بعــ  الشــباب النحــر. عنــده أشــرطة فيــديو خالعيــة هــي جيــوز ســر ة هــذه األشــرطة  س:

 حبيث ي يشعر به و لك ل رل اًصالح وخوفا  من انتشارها يف ايتمع وإفساده .
 جيب النهي عن النكر إ ا   يسبب اررا .  ج:
. والنهي عن النكر والتبلي  واًرشاد خـاص بعلمـا  الـدين أو يعـم هي األمر بالعرو  س:

 مجيع الفيات يف ايتمع اًسالمي .
 يعم مجيع السلمي بشروطه. ج:
يف بعــ  األحيــان يشــاهد الســلم اللتــزم يف الطريــق أو يف يــالت البيــع أو يف وســاني  س:

اآلخــرين والتشــهري بــه ي بقبــد النقــي يتحــد  مــع امــرأة أيفنبيــة، فهــي جيــوز إخبــار األصــد ا  
ايغتياب بي من باب الـزاح، علمـا  أن  لـك يسـبب عـدم ارأيـاح  لـك الشـخص وحتريفـه أمـام 

 اآلخرين .
 ي جيوز.  ج:
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 هي ألزم مقاطعة السلم الذنب والعاصي . س:
 ي يقاطعه بي ينبحه. ج:
 هي يلزم مقاطعة أهي العبيان يف مثي هذا الزمان  س:
يف مثي هذا الزمـان ي جيـب مقاطعـة أهـي العبـيان  ـا يلـزم مـداراءم كيمـا  الظاهر أنهج: 

يريفعــــوا عــــن غــــيهم، ولــــو كــــانوا أــــاركي البــــالة أو عــــاملي بســــانر النكــــرات إيّ إ ا كــــان يف 
 معاشرءم يذور آخر.

 اخيقيات
 ما حكم سو  الظن وأتبع العثرات ونشرها بي النا  . س:
 حرام  طعا . ج:
 تةسع على سلوك اآلخرين يف عال اءم الشخبية .ما حكم ال س:
 ي جيوز، إيّ إ ا كان من أيفي التقومي واهلداية ب يفازة الريفع أو وكيله  ه البالحية. ج:
إ ا زّل   دم السـلم فسـق  يف معبـية مث أـاب واسـتقام، فهـي جيـوز أسـقيطه وأعيـريه  س:
 بذلك .
 كال.  ج:
 كر لقبه الذه ي يراى به، فهي جيوز  كر لقبـه إ ا كان الشخص ي ي عر. إيّ إ ا  س:

 يف هذه احلالة .
 كال.  ج:

 اله رة وادغتراب
 هي جيوز ايغرتاب واهلةرة من البالد اًسالمية إىل غريها . س:
جيـوز ـ اي ا ا اشـتمي علـى يـذور شـرعي ـ خاصـة إ ا كـان اًنسـان مةـطرا  إىل  لـك  ج:

 نا  وهدايتهم.أو إ ا كان  اهلةرة سببا  ًرشاد ال
 ما هي وظيفة الهايفر . س:
أن يلتـزم بدينـه، وأن يـدعو غـري السـلمي إىل اًسـالم ـ حسـب اًمكـان ـ باحلكمــة  ج:

 والوعظة احلسنة.
 هي جيوز لن ي  كنه مقاومة الفساد أن يهايفر ويلتةب إىل ال رب .  س:
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 . ي جيوز إيّ يف صورة اياطرار الشرعي وعدم ويفود البديي ج:
لــو   يــتمكن الســلم مــن أدا  وظانفــه الدينيــة ومــن اًرشــاد والتبليــ  يف بلــده، فهــي  س:

  ب عليه اهلةرة .
 لو أو ف أدا  الوظانف الشرعية الدينية على اهلةرة ويفب  من باب القدمية. ج:
مــــا يقــــول ســــيده يف البعثــــات الرســــلة اىل البلــــدان الكــــافرة بقبــــد دراســــة العلــــوم أو  س:
فهي هي يفانزة شرعا  أم ي، مع العلم بأن األطعمة الت أاكي يف بالد الكفر يكومة  اآلداب،

 بالنةاسة  .
ي  كــم علــى أطعمــة الــبالد الكــافرة بالنةاســة، اي ا ا علــم بنةاســتها، امــا الــذهاب  ج:

 .141اىل ألك البالد فهو يفانز يف نفسه بشرجت أن يواظب اًنسان على دينه
 بالد الكفار لتحبيي العلوم وما أشبه هي جيوز السفر إىل  س:
جيوز بشرجت أن ي يرأكب ا رمات كأكي حلم  بيحة غري السلم وبشرجت أن ي ينظـر  ج:

إىل مـا  ــرم النظــر إليـه كــالنظر إىل الفتيــات والنسـا ، وجيــب أن ي يبــادق الفتيـات كمــا جيــب 
 أن ييرتك وايفباأه الدينية كالبالة والبيام وما شابه.

وز للشاب السافر إىل الـبالد ال ربيـة أن يتـزوج مـن فتيـات أهـي الكتـاب زوايفـا  هي جي س:
 دانميا  أو منقطعا   

ــــبالد  ج: ــــزواج ببــــورة صــــحيحة ولــــو بــــاًبراق إىل ال جيــــوز  لــــك بشــــرجت إيفــــرا  صــــي ة ال
اًسالمية واختا  وكال  جيرون عنه وعن الفتاة صي ة النكاح، أما الزواج ب ري أهي الكتـاب مـن 

 ار فال جيوز.الكف
الشـــباب الـــذين يســـافرون إىل الـــبالد ال ربيـــة إ ا هـــويفم اًســـالم أمـــامهم مـــا  ا جيـــب  س:
 عليهم  
ـــدفاو عـــن اًســـالم مـــع مراعـــاة شـــروجت األمـــر بـــالعرو. والنهـــي عـــن  ج: جيـــب علـــيهم ال

النكـــر، وإ ا    كـــنهم اًيفابـــة علـــى ايعرتااـــات وايءامـــات الويفهـــة إىل اًســـالم ويفـــب 
 داد بالبالد اًسالمية للحبول على اًيفابات والردود الناسبة.ايستم

                                                           
ــــاب الســــاني التةــــددة ص  - 111 ــــوان  229الســــألة  111– 111رايفــــع موســــوعة الفقــــه، كت حتــــ  عن

 )ايغرتاب للدراسة(.
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 المعاميت
 ما حكم بيع وشرا  الدمية الت يلعب هبا األطفال، وهي صور  سمة لذه الروح . س:
 يفانز. ج:
 ما حكم ا تنا   سمات و ابيي  وات األرواح أليفي الزينة . س:
 مكروه. ج:
 اح .هي جيوز رسم وأبوير  وات األرو  س:
 مكروه. ج:
 هي جيوز التنومي ال ناطيسي مع عدم موافقة الشخص . س:
 ي جيوز مع عدم الوافقة. ج:
 هي  وز الريااة الروحية أليفي العثور على األشيا  الفقودة . س:
هــذه الطريقـــة غـــري صـــحيحة غالبـــا ، لكـــن إ ا   يكــن فيهـــا شـــي  خمـــالف للشـــرو فـــال  ج:

 بأ .
 والفنةان والفراسة واجلفر والرمي وغريها .ما حكم  را ة الكف  س:
 ليع حبرام بشرجت عدم الةرر. ج:
 هي جيوز حتةري األرواح واجلان . س:
 إ ا   يةر فال بأ . ج:
هـــي جيـــوز لســـانق التكســـي أن يركـــب شخبـــا   مـــي معـــه ارمـــر ومـــا حكـــم األيفـــرة  س:

 الأخو ة على  لك .
 جيز، وكان  األيفرة يرمة حينيذ . إ ا صدق عليه التعاون على اًمث عرفا    ج:
 هي جيوز ءريب البةانع )ا للة ايستعمال( بدون مراعاة القواني اجلمركية . س:
 ي مجارك يف اًسالم إطال ا ، وإمنا ا ّكم  انون )يارر(. ج:
 هي جيوز شرا  البةانع من الشركات اليهودية والاسونية الرأبطة ب سرانيي  س:
 الرأبطة ب سرانيي ي جيوز الشرا  منها.الشركات  ج:
هـي جيـوز الــدخول يف فـروو الشـركات العاليــة )سـوبر ماركـ ( الــت حتتـوه علـى أنــواو  س:

البيعات ا للة وا رمة )مثي ارمور واللحوم ا رمة...( وهي جيوز محي هذه البةانع وأقليبهـا 
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 لإلطالو فق  .
 ي بأ  بذلك. ج:
إجيـــار األفـــالم الـــت حتتـــوه علـــى مقـــاطع خالعيـــة، أو حتتـــوه علـــى هـــي جيـــوز بيـــع أو  س:

 بقافات وأفكار ختالف اًسالم .
 كال.  ج:
 هي جيوز العمي يف الوظانف احلكومية . س:
 ي بأ  به ب يفازة احلاكم الشرعي أو وكيله. ج:
 هي جيوز العمي يف اً اعات غري اًسالمية . س:
 مع  نب احلرام ي إشكال يف  لك. ج:
الوظــف احلكــومي أو األهلــي هــي جيــوز لــه اســتخدام التليفــون ألغرااــه اراصــة مــع  س:

 عدم العلم بكون اهلاأف موصوي  لألغرال اراصة أم يايت العمي فق  .
 ي يفعي  لك. ج:

 الرياضة
 هي  وز األلعاب األولبية س: 
وهنــا مــن ا رمــات،  ــوز بشــرجت عــدم الةــرر الكثــري المنــوو منــه وعــدم الــرهن وعــدم ك ج:

 نعم أب  اجلانزة التخذة من شخص بالث.
 هي  وز البارعة احلرة والالكمة  س:
 اجلواز مشروجت بعدم األارار الزاندة ا رمة يف اًسالم. ج:
 هي جيوز للبانم ايشرتاك يف مسابقات السباحة . س:
 نعم بشرجت أن ي ير ع. ج:
 بدفع الال أو اجلانزة لالعبي .هي جيوز لعب كرة القدم مع الشرجت  س:
 إ ا كان دفع الال من شخص بالث ـ غري الالعبي ـ فهو يفانز. ج:
 هي  وز األلعاب النارية الت أستعمي يف األفراح وغريها  س:
 ي بأ  هبا ا ا   أكن هنا يفهة يرمة. ج:
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 آدت اللهو والقمار
 هي جيوز لعب الشطرنك إ ا   يكن على رهان . س:
 حرام مطلقا . ج:
 ما هو حكم اليانبيب . س:
 جيوز إ ا كان أليفي الشاريع ارريية على حنو اجلوانز. ج:
هنـــاك بعـــ  البـــايت الةـــخمة الخببـــة للقمـــار و لـــك بالوســـاني احلديثـــة مثـــي  س:

)الكمبيـــــوأر( فهـــــي جيـــــوز التةـــــول بـــــي طـــــاويت وآيت القمـــــار يف ألـــــك البـــــايت للتفـــــرج 
 وايطالو فحسب .

 كي.مش ج:

 الغناء والموسيقى
 هي  رم ال نا ، وهي جيوز  را ة القرآن أو التعزية بال نا    س:
ال نــا  حـــرام.. وي جيــوز  ـــرا ة القـــرآن أو التعزيــة بال نـــا ، ولكــن ي إشـــكال يف  را أـــه  ج:

 ببوت حسن ي يكون غنا .
 ما هو حكم الوسيقى  س:
 كان حراما .  الوسيقى إ ا كان بيلة هلو أو رافقه ال نا  ج:
 ما حكم الةرب على الطس  أو  دور الطبخ أو بع  األوا  للهو . س:
 يفانز لو   أكن من أدوات اللهو. ج:
هي جيوز للمرأة ان ألقي األناشيد اًسالمية و لك يف مدح األنمة )علـيهم السـالم(  س:

يع مبـحوبا  هبـا والند )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.. وبعةها مبحوبة بالوسـيقى وبعةـها لـ
 كما هو يفار  يف بع  البالد ايسالمية .

 إ ا   يباحب ال نا  والوسيقى و  رتل   حرم آخر يفاز. ج:
 هي ايستماو واًنبات هو ا رم يف ال نا  أم السماو أيةا  . س:
 ي جيوز ايستماو وي السماو. ج:
 هي جيوز ايستماو إىل الوسيقى غري الطربة . س:
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 .ي ج:
 ما حكم ر ص الرأة يف األعرا  مع النسا  فق ، وما حكم ر ص الزويفة لزويفها . س:
 يف نفسه يفانز إ ا   يكن خمتلطا   حرم. ج:
 هي جيوز التبفيق والبفري يف األعرا  واحلفالت الدينية . س:
 كالمها يفانز.  ج:

 الن اح
الــــدها يــــرف   لــــك إ ا أرادت فتـــاة بال ــــة وعا لــــة الـــزواج مــــن شــــاب مــــامن ولكـــن و  س:

 ألسباب مادية، فهي جيوز هلا الزواج منه ب ري إ ن الوالد إ ا أصر األخري على الرف  .
 يفاز ب  ن احلاكم الشرعي ـ إ ا كان الزوج كفو ا  ـ . ج:
 هي يعترب إعرال األرملة عن الزواج إها  . س:
 .142»فمن رغب عن سنت فليع مين« ال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(:  ج:
مــن الــألو. والتعــار. عليــه يف ايتمعــات ال ربيــة أن الــرواب  الــت  مــع بــي الريفــي  س:

والرأة هي البدا ة دون العقد، فهي جيوز للمسلم أن يتمتع بالكتابية دون إيفرا  العقد معها، 
 �ويكون كبيع العاطاة مثال  .

 ي جيوز للمسلم إيّ عقد غري  ات الزوج. ج:
 د التعة أن أفهم الكتابية حقيقة الزواج والبي ة .هي يشرتجت يف عق س:
 نعم ولو إمجاي . ج:
إ ا رددت الرأة الكتابيـة صـي ة العقـد علـى لسـاهنا دون أن أعـر. معناهـا ولـو عرفـ   س:

 أنه زواج يمتنع  منه، فهي يب  هذا العقد .
 ي يب . ج:
 معينة وليس  بزويفة له . ما حكم ختّيي احلرام، كما لو أنه ختّيي أنه يقارب امرأة س:
 إ ا كان استمنا ا  حرم. ج:

                                                           
اهلل )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: )النكـــاح ســـنت، فمـــن رغـــب عـــن ســـنت  اشـــارة اىل  ـــول رســـول - 112

 .111فليع مين( يفامع األخبار: ص
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إ ا كان مهر الزويفة عشرين دينارا   بي بالبي سنة، ويف العبر احلااـر ي يعـادل إيّ  س:
دينارا  واحدا  من الدنانري القد ة فهي جيزه دفع العشرين أو دفع ما يعادل العشرين القد ـة يف 

 الو   احلاار .
 يتباحلان. ج:
ا يقول سيده يف شخص ي يرغـب بـالزواج مـن ابنـة عمـه، ولكـن والـده يبـر عليـه م س:
 بزوايفها 
يشــرتجت يف صــحة العقــد راــا الطــرفي، وان   يكــن الولــد رااــيا  بــالزواج كــان العقــد  ج:

 باطال ، نعم ا ا راي ولو استةابة لرغبة أبيه فالعقد صحي .
خـــذ اً ن مـــن ولّيهـــا مـــع عـــدم هـــي جيـــوز عقـــد التعـــة مـــع البنـــ  البـــاكر مـــن غـــري أ س:

 الدخول .
 إ ا كان هلا أب أو يفّد فهو مشكي. ج:
يف أغلــب الــبالد األيفنبيــة ي وييــة لــألب أو اجلــد علــى الفتيــات الكتابيــات البــواكر  س:

حيث هي الساولة عن نفسها وهـي مطلقـة العنـان فهـي جيـوز التمتـع معهـا بالعقـد الا ـ  مـن 
 غري إ ن األب أو اجلد هلا .

 نعم جيوز لقانون اًلزام. ج:
 ما حكم التزوج من العاهرة أوالسافرة أوشاربة ارمر مع العلم بأهنا ي أرتك احلرام . س:
 الشهور بي الفقها  الكراهة. ج:
 ما حكم الزواج الدانم والا   من الكتابية . س:
 جيوز. ج:
 ما حكم الزواج الدانم والا   من الخالفة . س:
 جيوز. ج:
 هي جيوز للمرأة الشيعية الزواج من الريفي السيّن . س:
 الشهور اجلواز، إيّ إ ا كان هناك يذور. ج:
لو شرط  الرأة على الزوج أن ي يتزّوج عليها هي يب  هذا الشرجت مع  بول الـزوج  س:

 له .
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 نعم. ج:
 هي جيوز الدخول بالزويفة دبرا  . س:
 أن يكون برااها وأن ي يرتأب عليه ارر.الشهور الكراهة الشديدة، لكن يشرتجت  ج:
 هي جيوز للعروسي الذهاب اىل شهر العسي  س:
 جيوز  لك بشرجت عدم ايشتمال على يرم.ج: 
ا ا كانــ  كثــرة المارســة اجلنســية مويفبــة أل ى الزويفــة ومراــها أو كــان عســرا  عليهــا  س:

 فهي  ب الطاوعة 
  ب الطاوعة.يف صورة األ ى أو الرل او ما أشبه    ج:
ا ا مـــرل الشـــاب  ـــا أويفـــب عـــدم انتشـــار عةـــو الـــذكورة، و  أســـم  الزويفـــة عـــن  س:

 حقها الوايفب، فهي جيب عليه العالج 
 نعم. ج:
 من فقدت زويفها يف كاربة أو حرب، ما  ا أفعي  س:
أرايفع احلاكم الشرعي للفحص عن زويفهـا، فـان   يظفـر بـه طلقهـا بشـران  مـذكورة ج: 
 يف الفقه.
 هي جيوز اجلماو يف فرتة احلي  مع لبع العازل الطاطي . :س
 كال.  ج:
 هي جيوز اجلماو بعد انقةا  مدة احلي  وانقطاو الدم و بي ال سي . س:
 جيوز. ج:
هي حتي الرأة من أهي الكتاب للريفي السلم بعقـد مـن الكنيسـة، أم ي بـد مـن عقـد  س:

 وفق الشريعة اًسالمية .
عقــد وفــق الشــريعة ايســالمية، وإ ا كــان عقــد الكنيســة وفــق الشــريعة يلــزم أن يكــون ال ج:

 اًسالمية و  يكن يذور آخر يفاز.
 هي يب  عقد النكاح عرب اهلاأف أم يبّد من حةور الطرفي يف  لع واحد . س:
 يب  عرب اهلاأف. ج:
ع ريفــي هــي جيــوز العقــد علــى األيفنبيــة إ ا كــان العا ــد يعلــم بعال ــة العقــود عليهــا مــ س:

آخر.. العال ة العروفة يف ال رب بـ: بـوه فرنـد، أه البـدا ة، علمـا  أن هـذا النـوو مـن العال ـة 
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  ار  فيها ما  ار  الزويفان يف أكثر احلايت .
 يفانز، ألن ألك العال ة غري يفانزة وغري يرتمة شرعا . ج:
بــ )ارطبـة( لـه هي احلبول على موافقة البن  ووالدها على الزواج و لـك مـا يسـمى  س:

 حكم الزويفية .
 .141ارطبة بدون العقد ي أبر هلا وليع هلا أحكام الزويفية ج:
يف الزواج الا   هي جيب التفّوه ببي ة العقد الذكورة يف الكتب الفقهيـة، أم يبـ   س:

 بأية كلمة أو حركة أفيد موافقة الطرفي وهي أتةمن معأ الزواج الا   .
 يف الرساني العملية.يلزم التعبري  ا  ج:
 ما العمي إ ا كان  الرأة ي أعر. الل ة العربية ًيفرا  صي ة العقد . س:
 الريفي جيره البي ة من  بلها، وكالة. ج:
هــي جيــوز للمســلمة الــزواج مــن غــري الســلم.. ســوا  كــان علــى حنــو الــزواج الــدانم أو  س:
 الا   .
 ي جيوز مطلقا . ج:
أو يعبـد األصـنام، هـي أبـاح أموالـه وأعرااـه، أم  ـرم األول  الذه ينكر ويفود ارـالق س:

 وي  ي الثا  إيّ بالعقد، أو ي جيوز العقد مطلقا  .
  رم أمواله وأعراا ه، وي أنك  النكرة. ج:
هــي جيـــوز عقــد عـــدة نســـا  إىل عــدة ريفـــال مـــع  كــر اســـم كـــي واحــد مقابـــي زويفتـــه  س:

 ببي ة عقد واحدة .
 نعم جيوز. ج:
 ا أراد الطبيب عّينة من الادة النوية من اًنسان العقيم فهي جيـوز لـه ايسـتمنا  يف إ س:

 هذه احلالة .
 مع اياطرار يفانز، وإن أمكن ايستمنا  بزويفته فهو الالزم. ج:
 هي لألب أو اجلد لألب ويية على البن  البكر إ ا كان  رشيدة . س:
 .144ها هي أيةا  هلما الويية على البن  البكر، مع راا ج:

                                                           
 فالبن  الخطوبة ي أستحق النفقة وي جيوز أربيفها أمام خطيبها.. أو ما أشبه. - 111



 

 71 

 هي جيوز العقد الفةوف يف الزواج كأن يعقد هو لنفسه فةوي  عن األيفنبية . س:
 يقع العقد إ ا يفازت بعد  لك. ج:
ا ا كــان الــزوج ممــن ي يهــتم بزويفتــه يف القةــايا العاطفيــة وي يتــزين وي يتهيــأ هلــا بــي  س:

 الرأة من الناحية الشرعية .يرى  لك من وايفب الزويفة فق ، فهي يعترب هذا إيفحافا  حلق 
 إيفحا. إ ا كان خرويفا  عن الوازين الشرعية. ج:
 هي جيب شرعا  على الزويفة أن أعمي يف بي  زويفها أم إن الواوو مرتوك هلا . س:
  مرتوك هلا، إيّ إ ا كان هناك شرجت امين. ج:

 الودعة ومن  الحمل
 هي جيوز منع احلمي بشكي دانم أو مو    س:
وز منع احلمي بشـكي دانـم ب حـدا  شـلي يف بعـ  أيفهـزة التناسـي مـن يفانـب ي جي ج:

الريفـي أو مــن يفانــب الــرأة أو ب جيــاد الناعــة اــد احليوانــات النويــة يف الريفــي أو يف الــرأة، نعــم 
 جيوز منع احلمي الا  .

 هي جيوز اسقاجت اجلني  س:
 ياة األم ـ مثال  ـ .ي جيوز إسقاجت اجلني ولو كان نطفة إيّ ألمر أهم، كح ج:
 ما حكم منع احلمي بطريقة رب  الرحم . س:
 جيوز إ ا   يويفب اررا  كثريا  وأمكن فتحه فيما بعد. ج:
 هي جيوز اًيفهال بعد انعقاد النطفة . س:
 ي جيوز اي إ ا كان خطرا  على األم. ج:
 الرأه . إ ا أراد أحد الزويفي اًأاب واآلخر يأىب  لك و انع فلمن يكون س:
 لكي منهما حق النع لكن التوافق بينهما احسن. ج:
 هي جيوز للريفي الطبيب أن يتوىل عملية الويدة . س:
 مع اياطرار شرعا  يفانز. ج:
 هي جيوز إرااو الطفي أكثر من سنتي كاملتي حىت أربع سنوات مثال  . س:

                                                                                                                                                                      
 بالزواج. - 111
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 إ ا   يةّر اررا كثريا  يفاز مع الكراهة. ج:

 واألودع  قوق الوالدين
 ما هي احلدود الوايفبة على ايبن يف أأمي معاش الوالدين الفقريين . س:
 بقدر احلايفة إ ا كان الولد متمكنا . ج:
 ما هي حدود طاعة الوالدين . س:
 طاعتهما وايفبة إ ا أأّ يا بسبب الخالفة، و  رّي  لك بنظام حياة الولد. ج:
ســالمية ولكــن الوالــد  نعــه فمــا احلكــم يف  لــك إ ا كــان الولــد يرغــب يف الدراســة اً س:

 هي جيوز للولد حتبيي العلوم اًسالمية والسفر لذلك من دون إ ن الوالدين .
 إ ا كان طلب العلم وايفبا  عينيا ، أو كفانيا  و  يكن بقدر الكفاية يفاز. ج:
 إ ا   يستطع الولد  ةا  صلوات أبيه وصيامه فما ا يفعي . س:
 اله يستيةار من يقةيها عنه وإن   يكن له مال فال حرج عليه.يعطي من م ج:
ا ا كـــان الولـــد األكـــرب ي يعلـــم مقـــدار مـــا فـــات والـــده مـــن البـــالة، فكـــم الـــدة الـــت  س:
 يبليها 
 يبلي بالقدار التيقن، واألفةي ان يبلي بالقدار الظنون. ج:
علــى ايبــن األكــرب القةــا  لـو أــرك الوالــد صــومه وصـالأه عمــدا  يف حياأــه فهــي جيـب  س:

 عنه بعد وفاأه .
 ي جيب ولكن األفةي القةا  عنه. ج:
 اهلدايا الت أقدم للطفي، هي جيوز للوالدين التبر. فيها بالبيع واهلبة وما أشبه . س:
 أراعى يف  لك مبلحة الطفي. ج:

 الح اب والنظر وادختيط
شـابة وغـري يةبـة وطبيعـة الطالـب هي جيوز للطالب أن ينظر إىل الدرسـة إ ا كانـ   س:

دّر  أبنا  الدر  .
 
 أنه ينظر إىل ال

إ ا كانــ  غــري مســلمة و  يكــون النظــر بريبــة و  يكــن هنــاك عــالج فــال بــأ  بــذلك  ج:
 بقدر الةرورة.
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ــــة الدراســــية بالشــــابات  س: ــــة يف الــــدار  واجلامعــــات حبكــــم الزمال يلتقــــي الشــــباب الطلب
ريها والتباحث والنا شة ور ا أكون الفاكهة والةـحك فهـي ويتحدبون يف مساني الدرو  وغ

 جيوز  لك بدون ريبة .
 كما أقدم يف اجلواب السابق لكن برتك الفاكهة.  ج:
يف حالة سفر الزوج ألمر اروره، وبقا  الرأة وحـدها يف البيـ  يف بـالد الهةـر ر ـا  س:

ن أــذهب إىل بيــ  صــديق زويفهــا يــاّده إىل اختطافهــا أو أعراــها للمخــاطر فهــي جيــوز هلــا أ
 حيث ياده  لك إىل ارلوة معها .

 مشكي يفدا . ج:
ا ا احتــاج الطالــب يف كليــة الطــب لفحــص الــرأة الريةــة مــن بــاب الــتعلم أو العــالج  س:

و لــك يتطلــب النظــر واللمــع جلســد الــرأة أحيانــا  أو دخــول غرفــة العمليــات لشــاهدة عمليــة 
 سلية أليفي الفحص فما هو حكمه .الويدة أو لع األعةا  التنا

 كي شي  ااطر إليه اًنسان جيوز، ولو كان اياطرار من باب األهم والهم.  ج:
 ــد نــرى واـــع حانــي مـــن الســتار بـــي الريفــال والنســـا  ويقــول الـــبع  إن مثــي هـــذا  س:

 احلاني يف البالة أو  الع الوعظ ي داعي له ما هو رأه ملاحتكم .
ول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ـ حــال صــالأه بالريفــال   يكــن يف مســةد رســ ج:

 والنسا  ـ حاني، نعم إ ا كانا يف صف واحد لزم.
مـــــا هـــــي حـــــدود احلةـــــاب اًســـــالمي . وهـــــي لـــــبع الالبـــــع الطويلـــــة الفةفااـــــة  س:

واحلةاب على الرأ  )كالقنعة أو الربطة( يكفـي، ومـا هـي الكيفيـة الـت  كـن أن أظهـر فيهـا 
 ام األيفند .الرأة أم
 إ ا   يظهر يفسم الرأة وشعرها كفى إ ا كان فةفااا . ج:
 هي ويفوب احلةاب من اروريات اًسالم  وهي يرأد من ينكر احلةاب . س:
احلةــاب اــروره، لكــن إ ا   يريفــع اًنكــار إىل أكــذيب الرســول )صــلى اهلل عليــه  ج:

 وآله وسلم(   يكن مرأدا .
 رأة للسيارة .ما هو رأيكم يف  يادة ال س:
 إ ا   أكن خطرا  أخال يا  عليها ي حرمة فيها. ج:
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هــي جيــوز للمــرأة الســفر لتحبــيي العلــوم اًســالمية بــدون وف أو يــرم، مــع حتبــيي  س:
 إ ن وليها، ا ا كان الكان الذه ستسافر إليه مورد أمن واطمينان عليها .

 نعم. ج:
 فة أو غري العروفة هي جيوز النظر إىل أبوير الرأة العرو  س:
ي جيـــوز النظـــر اىل أبـــوير الـــرأة العروفـــة، ويف النظـــر إىل أبـــوير الـــرأة ايهولـــة يراعـــى  ج:

 ايحتياجت.
 هي أستطيع الرأة حتبيي العلوم اًسالمية والوصول إىل دريفة اييفتهاد . س:
 نعم، لكن ي يب  أقليدها. ج:
لقـا  ا ااـرات اًسـالمية وغـري  لـك مـن هـي  ـق للمـرأة أأسـيع اهلييـات الدينيـة وإ س:

 النشاطات ايسالمية .
 يف احلدود الشرعية نعم. ج:
 ما حكم النظر إىل شعر ويده وسا ي الرأة السافرة بدون شهوة . س:
 ي جيوز. ج:
 النظر إىل  رص ويفه الرأة بدون ريبة أو شهوة هي هو يفانز . س:
 تتان أو أزين   جيز.إ ا كان  هناك ريبة أو شهوة أو خو. اف ج:
 ما القبود من الذين ي يْنَتهي إ ا هن ي  وهي جيوز النظر إليهن بدون شهوة . س:
القبــود النظــر إىل مــا أعــار. مــن الويفــه والكفــي ومــا أشــبه مــن الســلمات اللــوا  ي  ج:

 يرأدعن عن عملهن بالنهي عن النكر، وايحتياجت يف أرك النظر إليهن.
 ىل شعر وسا ي األيفنبيات الكتابيات وغريهن يف التلفزيون وغريه يفانز .هي النظر إ س:
القدر التعار. كشـفه  بـي هـذا القـرن مـن بعـ  الشـعر والقـدمي وحنومهـا جيـوز النظـر  ج:

 إليه إ ا   أكن هناك لذة وي ريبة وي خو. افتتان.
 هي جيوز النظر اىل التباوير اجلنسية  س:
 ي جيوز. ج:
النظــــر اىل عــــورة ال ــــري، او يفســــد الــــرأة األيفنبيــــة بالرايــــا العاكســــة أو يف هــــي جيــــوز  س:
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 التلفزيون 
 ي جيوز  لك. ج:
هــــي  ــــوز الدراســــة يف اجلامعــــة إ ا كانــــ  خمتلطــــة حبيــــث يكــــون الريفــــال إىل األمــــام  س:

 والنسا  إىل ارلف، أو بالعكع .
 مع مراعاة الوازين الشرعية ي إشكال فيه. ج:

أبــادل الــرأة والريفــي األيفنبيــي بكلمــات احلــب ومــا شــابه كمــا لــو  ــال هلــا: مــا حكــم  س: 
 إ  أحبك وأعتّز بك وما أشبه .

 إ ا  بد سو ا  أو صاحبه يّرم   جيز. ج:
أويفد يف الكتب الدرسية صور جلسم إنسان عـار  فهـي جيـوز النظـر إليهـا مـن خمتلـف  س:

 اجلنسي .
 يقية و  أرتأب عليه إبارة أو يذور شرعي آخر.جيوز النظر إن   أكن البورة حق ج:
 هي  وز واع الرأة يدها على رأ  اييفند والعبث بشعره . س:
 ي جيوز. ج:
مـا حكــم أقبيــي الريفــي األيفنــد للمــرأة أو العكــع و لــك مــن فــوق العبــا ة أو  مــاش  س:

 بدون ريبة ولذة ومن  بيي التربك أو ايحرتام .
 ا رمات.ال الب اختالجت  لك ب ج:
هـــــي للمـــــرأة أن أنظـــــر إىل مســـــابقات الريفـــــال يف الســـــباحة أو لعـــــب كـــــرة القـــــدم أو  س:

 البارعة، مع العلم أن غالب أيفسادهم أظهر فيه .
 ي أتعمد النظر. ج:
 هي جيوز للمرأة ركوب اريي أمام مرأى ومسمع الريفي األيفند يف النواده العامة . س:
 ال الب اختالجت  لك با رمات. ج:
 هي جيوز للمرأة أعطري طفلها حبيث يتبور من يشم الرانحة بأهنا رانحة عطر األم . س:
 األفةي أرك  لك. ج:
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 ما حكم الزاح مع األيفنبية باللسان أو باليد كرش الا  على بعةهم البع  . س:
 ي جيوز يف الفرل الذكور، وحىت باللفظ مشكي. ج:
أنواعـــه كـــالتنع وكـــرة النةـــدة والقـــدم ومـــا هـــي جيـــوز اللعـــب مـــع األيفنبيـــة  ختلـــف  س:
 شابه .
 مشكي. ج:
 هي جيوز السباق مع الرأة األيفنبية يف الرك  وغريه . س:
 مشكي. ج:
 هي جيوز أبادل احلّزورات مع الرأة األيفنبية . س:
 إ ا اختل   حرم   جيز. ج:
 وهي  كن للطرفي طرح النكات والفكاهات الةحكة على البع  . س:
 كالسابق. ج:
 هي الركوب يف الباصات الزدمحة باجلنسي يفانز . س:
 نعم يفانز. ج:

  : هي جيوز ال ازلة والعاشقة عرب الرساني وما أشبه بي األيفنبيي 
 ج: ي جيوز.

 : هـي جيــوز للفتيـان اختــا  ارلـيالت الســلمات أو الكـافرات، وهــي جيـوز للفتيــات اختــا  
 األخال  

 ج: ي جيوز.
وز للــزويفي أن يتعانقــا وي قبــي بعةــهما اآلخــر، ويةــم زويفتــه إىل صــدره ومــا هــي جيــ س:

 أشبه، أمام األيفند واأليفنبية .
 مشكي. ج:
 هي جيب على الرأة سرت الذ ن أمام األيفند . س:
 نعم. ج:
هــــي جيــــوز أطبيــــب أســــنان األيفنــــد واأليفنبيــــة مــــع العلــــم أن  لــــك يســــتدعي إلقــــا   س:

 األصابع بالفك والشفاه .
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 إ ا   يكن هناك اجلنع الوافق يفاز. ج:
هي الذهاب إىل النـاطق الـت يكثـر فيهـا ايخـتالجت والتـربج والـذه يسـبب النظـر غـري  س:

 التعمد إىل البع  يفانز أم ي .
 إ ا   يتعمد النظر يفانز. ج:
 هي جيوز أن يدّر  األيفند الرأة وكذلك العكع . س:
 جيوز إ ا   يستلزم يّرما . ج:
يف حــال البيــع مــثال  يعطــي الريفــي النقــود للمــرأة وألتقــي اليــدان وحتبــي الالمســة فمــا  :س

 هو احلكم .
 ي جيوز. ج:
 ما حكم اجللو  على ماندة طعام واحدة للةنسي األيفانب . س:
 جيوز إ ا   يستلزم يرما . ج:
ريـــة والســـيارة هـــي جيـــوز للمـــرأة  يـــادة وســـاني النقـــي احلديثـــة كالدرايفـــة اهلوانيـــة والبخا س:

 والطانرة والباخرة والسفينة والزورق وما أشبه 
 إ ا   يكن يذور شرعي فال بأ . ج:
مـــا رأه ملـــاحتكم يف مشـــاهدة األفـــالم والسلســـالت الـــت أظهـــر فيهـــا النســـا  علـــى  س:

 شاشة التلفزيون .
 حكم النظر إىل صور الرأة كحكم النظر إىل نفع الرأة. ج:
 صورة الرأة األيفنبية الت ي يعرفها . ما حكم النظر إىل س:
 النظر إىل صورة الرأة ايهولة كالنظر إىل صورة الرأة العروفة. ج:
 هي جيوز للريفي أعليم السيا ة للمرأة ا ا كان  وحدها معه يف نفع السيارة . س:
ـــزوم ويفـــود  ج: يفـــانز إ ا   يكـــن هنـــاك أـــربج وي ريبـــة وي خـــو. افتتـــان باًاـــافة إىل ل

 شخص بالث معهما.
ما حكم عمي الرأة مع الريفال وهي يةبة  مع العلم أن بع  الريفال الـذين معهـا  س:

 يف العمي غري ملتزمي .
 إ ا استلزم  لك يرما    جيز. ج:
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 هي جيوز النظر إىل السلمات التربيفات . س:
 كال.  ج:
أو يرتأـــب علـــى  لـــك إ ا مـــّدت األيفنبيـــة يـــدها للمبـــافحة، وكـــان رّدهـــا إهانـــة هلـــا،  س:

شي  من اًحراج أو مشاكي يتملة، فهي  ـوز البـافحة، وهكـذا العكـع، إ ا مـّد األيفنـد 
 يده للمرأة السلمة .

 ي جيوز إيّ لو ااطر ااطرارا  شرعيا . ج:
إ ا كانـ  السـباحة بـأمر الطبيـب ـ ل ـرل العـالج ـ وكـان السـب  خمتلطـا ، ولكـن غـري  س:

 باحة بعيدا  عن التال ي فهي  وز السباحة كذلك .مزدحم حبيث  كن الس
 يبحث عن البديي لذلك. ج:
إ ا كــان اهلــد. هــو هدايــة األيفنبيــة أو يفلــب راــاها للــزواج منهــا، هــي جيــوز اللقــا   س:

 والتحد  وارلوة معها من دون اللمع .
 ارلوة ي  وز. ج:
يف البيــ  مــع زويفتــه يف  إ ا خــرج الــزوج لــدة ســاعات  ليلــة مــن النــزل وأــرك صــديقه س:

غــرفتي منفبــلتي، هــي أبــدق علــى  لــك خلــوة  علمــا  أهنمــا مامنــان ي رطــر يف باهلمــا أه 
 شي  .
 نعم  لك خلوة. ج:
البنــ  الــت أبلــ  وأكمــي التاســعة مــن عمرهــا فهــي أ لــزم  ــا أ لــزم بــه الــرأة مــن حيــث  س:

 احلشمة والو ار واحلةاب .
  .إ ا بل   كان  كسانر النسا ج:
 هي جيوز للمرأة واع الكحي ولبع ارامت والساعة أمام األيفانب . س:
 ي جيوز ألنه إبدا  للزينة. ج:
 هي جيوز للمرأة إطالة األظفار حبيث يراها األيفانب . س:
 إ ا كان  زينة أو مانعة للواو  ي جيوز. ج:
 هي جيوز النظر اىل احليوان بشهوة  س:
 ي جيوز  لك. ج:
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 . ايفتتان والريبة  وهي يشمي الريفي والرأة أو رتص بأحدمها .ما معأ خو  س:
خو. ايفتتان  عأ خو. و وو أحدمها يف احلرام، والريبـة  عـأ النظـر بقبـد السـو   ج:

 وإن   حتبي منه لّذة فعال ، ويشمي كليهما.

   م األلبسة
 هي جيوز لبع الذهب للريفال . س:
 ي جيوز. ج:
 ع الذهب ايصطناعي أو احلرير ايصطناعي هي جيوز للريفي لبس: 
 نعم جيوز  لك. ج:
 هي جيوز للريفي لبع البالأي  س:
 نعم جيوز  لك. ج:
هـــي جيـــوز للمـــرأة لـــبع  ـــالدة أو حلقـــة  هبيـــة عليهـــا صـــليب و لـــك أليفـــي الزينـــة ي  س:

 ايعتقاد هبذا الشعار .
 البليب حرام. ج:
علـى شـكي أسـر ة ال نـي الكفــار أو  مـا حكـم إرسـال الريفـي شـعر رأسـه أو أسـر ه س:

 لبسه كلبسهم .
 إ ا ع دَّ أشبها  بالكفار فهو خال. ايحتياجت. ج:

  : هي لبع الرباجت الذه أشد به مقدمة القميص من يفهة العنق حرام  
 ج: ي  رم  لك اي ا ا انطبق عليه عنوان بانوه.

 الشعاتر الدينية والحسينية
الدينيـة وأعظـيم الشـعانر إن كـان يـاده إىل اـعف احلالـة  التهاون يف حةور ايـالع س:

 اًسالمية لدى الفرد، هي يعترب من العاصي .
 نعم. ج:
مـــا هـــو حكـــم الشـــعانر احلســـينية مـــن مثـــي  ـــالع التعزيـــة واللطـــم علـــى البـــدور، أو  س:

مواكـــب عـــزا  الزأيـــي والةـــرب بالسالســـي علـــى الظهـــور أو مواكـــب التطبـــري وشـــدع الـــرؤو  
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 . والقامات اىل غري  لك بالسيو 
ان ا امة شعانر اًمام احلسي )عليه السالم( بـأه حنـو كـان وبكـي صـوره التعارفـة يف  ج:

 أوساجت الشيعة، أمر يفانز على ما هو الشهور بي الفقها ، بي هو مستحب أيةا.
 ما هو حكم الشعانر احلسينية   س:
)عليــه الســالم(، كالبكــا ، واللطــم، يســتحب إ امــة مجيــع أنــواو العــزا  لإلمــام احلســي  ج:

 والتطبري، وإ امة الأمت، وما شابه.

 المساتل المتفرقة
 ما هو نظر ايسالم بالنسبة اىل التكتالت احلزبية والتنظيمية س: 
 جيوز التكتي والتنظيم ا ا   يشتمي على ما رالف ايسالم.ج: 
 هي جيوز اينتما  إىل التنظيمات اًسالمية  س:
 نظيم البحي  الريفعي ي بأ  به.الت ج:
 ما حكم أشري  يفسم الي  أليفي التعليم . س:
 كي شي  ااطر إليه اًنسان جيوز، ولو كان اياطرار من باب األهم والهم.  ج:
 ما حكم التبفيق باليدين للتشةيع أو يف األفراح . س:
 يفانز. ج:
 يف ال رفة .ما حكم أعليق البور الفوأوغرافية لالعبي والمثلي  س:
 مكروه. ج:
 هي جيوز حةور السينما ات والسرحيات الفزعة  س:
 ا ا كان  أويفب ارو. والفزا الةارين اررا  بال ا  ف ري يفانز. ج:
 هي جيوز شرب أو أناول األفيون : الرتياق  س:
  رم القدار الةر اررا  بال ا  كما  رم ايعتياد.ج: 
  .ما هي عّلة حترمي الخدرات س:
 من ِحَكم  لك إفساد العقي والدين والال. ج:
 هي جيوز استعمال اهلريوني والكوكاني وسانر الخدرات  س:
 ي جيوز.ج: 
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 هي جيوز ان يسكر اينسان نفسه بواسطة التزريق وما أشبه  س:
 ي جيوز  لك.ج: 
 ما هو حكم التدخي ابتدا   . س:
 مكروه. ج:
مث يتــوب مث يعبــي مث يتــوب وهكــذا و لــك لةــعف الشــاب الــذه يرأكــب العبــية  س:

 نفسه أمام الشهوات فهي يعترب هذا استهزا  باهلل أعاىل .
 ي ييأ  من روح اهلل. ج:
 ما حكم الزاح الا ه لألصد ا  واألحبة . س:
 األ يّة يّرمة. ج:
 ما هو حكم حلق اللحية   س:
وحكـــم مجيـــع الريفـــال يف هـــذا   ـــرم حلـــق اللحيـــة، ولـــو بالاكنـــة إن كـــان مثـــي احللـــق، ج:

 سوا ، وي أت ري أحكام اهلل بايستهزا .
 ما هو القدار الشرعي الذه ي جيوز حلقه من اللحية . س:
 .149القدار هو البدق العريف ج:
 هي جيوز حلق العاراي وإبقا  الذ ن فق  . س:
 الشهور بي الفقها  ان اللحية أشمي الذ ن والعاراي. ج:
 م ايستمنا  ما هو حك س:
  رم ايستمنا  وهو ما يسمى اآلن بالعادة السرية، وجيوز ايستمنا  مع الزويفة. ج:
ما هي عقوبـة ايسـتمنا  حيـث يعـرت. الشـخص السـتمين أمـام القااـي الشـرعي أو  س:

 أمام عا  دين .
 التوبة أفةي من ايعرتا.، ولو اعرت. ع زنر بشروطه. ج:
   يسبب ايحتالم يف النام هي جيوز أكي أو شرب شي س:
  ي بأ  بذلك، فانه ليع من ايستمنا . ج:
 هي جيوز ايستمنا  بالتخيي ألمرة أو ما اشبه  س:

                                                           
 حبيث يبدق أنه ملت  عرفا . - 119
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 ا ا كان التخيي يويفب إمنا ه فال جيوز.ج: 
 هي جيوز ايدخال يف الفرج الطاطي، او ادخال الذكر الطاطي  س:
 ي جيوز.  ج:
 وهي يويفب ال سي  س:
 ج الين فعليه ال سي.ا ا خر  ج:
 هي  وز العاشقة مع األموات، كالزويفة اليتة  س:
 ي  وز. ج:
 هي  وز العاشقة مع التمابيي الطاطية وغريها  س:
 ي  وز.ج: 
 من انةم إىل حزب ي إسالمي معتقدا  به فهي  كم بكفره . س:
  رد اينةمام ي يويفب احلكم بالكفر، وان كان حراما .ج: 
تنت فما هو حكمه  س:  الشاب إ ا   ر 
األحـوجت ـ ويفوبـا  ـ لـوف الطفـي أن رـنت الطفـي  بـي بلوغـه، و  رتنـه حـىت بلـ  ويفـب  ج:

 على الطفي نفسه.
 ما هو رأه ايسالم بالنسبة اىل اجلندية اييفبارية والت أسمى باردمة العسكرية  س:
 رار.التةنيد يف ايسالم اختياره اي يف حالة اياط ج:
 ا ا كان اجلنده مةطرا  لالشرتاك يف حرب غري إسالمية فما  ا يفعي  س:
جيب ان ي يقتي احدا وي جيرح انسانا  وي يتلف ماي ..بي يويفه بند يته اىل اهلـوا  أو ج: 
 ما أشبه.
 ما هي الةرانب الشرعية  س:
ذ أه نـــوو مـــن الةــرانب الشـــرعية هــي ارمـــع والزكــاة واجلزيـــة وارــراج، وي جيـــوز أخــ ج:

 أنواو الةرانب الالية، سوى احلقوق الشرعية الذكورة.
 ما هو رأه اًسالم بالنسبة اىل حقوق اينسان  س:
 جيب مراعاة حقوق اًنسان كما أ رها اًسالم. ج:
 ما هو رأيكم بالنسبة اىل ما نراه من أعمال العنف واًرهاب  س:
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م أو الســـــلمي مـــــن أعمـــــال العنـــــف ي جيـــــوز فعـــــي مـــــا يويفـــــب أشـــــويه ملعـــــة اًســـــال ج:
 واًرهاب.
 هي جيب رد السالم الذه يويفه عرب يفهاز التلفون  س:
 نعم. ج:
 هي جيب رد السالم الويفه عرب أيفهزة الراديو والتلفزيون . س:
 ي. ج:
إ ا أصــاب  الســلمي فتنــة ارأــدت علــى ابرهــا مجاعــة كبــرية مــن الشــباب مث ريفعــوا إىل  س:

 عليهم بايرأداد  اًسالم فهي  كم 
الظاهر أهنم ليسوا حبكم الرأد يف أبـي األزواج و سـمة األمـوال والقتـي، كمـا   جيرهـا  ج:

أمــري الـــامني )عليـــه الســـالم( علــى مـــن خريفـــوا عليـــه يف الببــرة وصـــفي والنهـــروان بعـــد  كنـــه 
 منهم.

 هي يقبي أوبة الرأد الفطره   س:
 بي أيةا .الظاهر أن أوبة الرأد الفطره أق ج:
 هي يب  للمسلم أن يسمي أخاه السلم أيفنبيا   س:
ي جيـــوز للمســـلم أن يبـــف أخـــاه الســـلم بأنـــه أيفنـــد، وإن اختلـــف عنـــه يف العنبـــر  ج:

 والشكي والبلد، فاأليفند يف نظر اًسالم هو كي خارج من الدين اًسالمي فق .
ت  ريبــا  وإن   ينتحــر،  هــي جيــوز لإلنســان أن يقتــي نفســه وإن كــان يعلــم بأنــه ســيمو  س:

 كالبتلى بالسرطان، أو من يعا  من مراه بشدة .
 . 146ود تقتلوا أنفس مي جيوز  لك،  ال اهلل أعاىل:  ج:
 هي جيوز التربو بالدم للمراى س: 
 يستحب  لك.ج: 
 هي  وز كتابة أو  را ة القبص الرومانسية س: 
 يفانزة ا ا   أويفب مفسدة. ج:
 بة أو  را ة القبص ال رامية هي  وز كتا س:

                                                           
 .21سورة النسا :  -115
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 القبص الويفبة للفساد ي  وز.ج: 
هي جيوز أقليـد الكفـار يف السـنة اليالديـة واألشـهر الروميـة واألسـامي غـري ايسـالمية  س:

 وما أشبه 
 ا ا سبب  لك اياو معا  الدين وااالل السلمي فلم جيز، واي كان يفانزا . ج:
 الوسيلة(  هي أب  مقولة: )ال اية أربر س:
 ي أب ، نعم  اعدة األهم والهم صحيحة. ج:
 هي  نع ايسالم عن بقافة الرأة وعملها  س:
 ي  نع ايسالم من  لك، وامنا  نع عن الر يلة والتهتك وايستهتار. ج:
 هي  وز هواية مجع الطوابع او سانر اهلوايات الشاهبة  س:
 انزة.اهلوايات الت    نعها اًسالم يفج: 
 هي  وز هواية مراسلة الفتيات والتعر. عليهن واىل أعمارهن وما أشبه  س:
 ي  وز.ج: 
مــا يقولــه بعــ  الشــباب مــن ان ايســالم متطــور فــال جيــب األخــذ بأحكامــه حرفيــا،  س:

 هي هذا صحي  
 يلزم األخذ بايسالم حرفيا، وهذا ي ينايف أطور ايسالم.ج: 
 زواج ما هو رأه اًسالم يف ال س:
ايسالم يرى استحباب الزواج وياكد على  لك .. فللمرأة ب كماهلا سن التاسـعة مـع ج: 

 الرشد وللريفي ب كماله سن ارامع عشرة .. و لك حىت ي يقع الفحشا  والب ا .
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 فصل
 روايات في الشباب

 
 

 جدوا واجتهدوا
ليلة يناده: )يا أبنـا  العشـرين  يف احلديث القدسي: ان اهلل أعاىل يرسي ملكا  ينزل يف كي

يفدوا وايفتهدوا، ويا أبنا  الثالبـي يأ ـرنكم احليـاة الـدنيا، ويـا أبنـا  األربعـي مـا أعـددمت للقـا  
 .147…(ربكم

 شدعا عليه
ويف احلديث القدسي: ان العبـد لفـي فسـحة مـن أمـره مـا بينـه وبـي أربعـي سـنة، فـا ا بلـ  

ان  د عمرت عبده هذا عمرا ، فشددا واغلظا واكتبا عليه األربعي، أوحى اهلل اىل مالنكته: )
 .148  ليي عمله وكثريه وص ريه وكبريه(

 اغتنم شبابح
 ال رسول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم(: )يـا أبـا  ر اغتـنم  سـا   بـي  ـع: شـبابك 
 بــي هرمــك، وصــحتك  بــي ســقمك، وغنــاك  بــي فقــرك، وفراغــك  بــي شــ لك، وحياأــك  بــي 

 .145موأك(

 من تعلم في شبابه

                                                           
 .185واعظ، الر م م 191كلمة اهلل: ص   - 117
 .187مواعظ، الر م  191كلمة اهلل: ص   - 118
 .11ح 27ب 85ص 1وساني الشيعة: ج - 111
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 ــال رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(: )مــن أعلــم يف شــبابه كــان  نزلــة الرســم يف 
 .190احلةر، ومن أعلم وهو كبري كان  نزلة الكتاب على ويفه الا (

 من هو الم نون؟
مّر برسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم( ريفي وهو يف أصحابه فقال بع  القوم  نون 

ال النـد )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم(: )بـي هـذا ريفـي مبـاب إمنـا اينـون عبـد أو أمـة أبليـا فق
 .191شباهبما يف غري طاعة اهلل(

 خير شباب م
 ــال رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(: )خــري ريفــالكم علــي بــن أ: طالــب وخــري 

 .192عليه وآله وسّلم((شبابكم احلسن واحلسي وخري نسانكم فاطمة بن  يمد )صلى اهلل 

 سيدا شباب أهل ال نة
 ــــال رســــول اهلل )صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وســـــّلم(: )احلســــن واحلســــي ســــيدا شــــباب أهـــــي 

 .191اجلنة(

 م انة الشباب
 .194 ال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: )خياركم شبابكم(

 الشباب وطاعة ان
مــــن شـــاب يـــدو لــــّذة الـــدنيا وهلوهــــا   ـــال رســـول اهلل )صــــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســــّلم(: )مـــا

                                                           
 .5ح 7ب 222ص 1. حبار األنوار: ج18نوادر الراونده: ص - 191
 يف إكرام الشيوع. 17فبي  151مشكاة األنوار: ص - 191
 )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه ، فبـــي يف أنـــه )عليـــه الســـالم( خـــري ارلـــق بعـــد النـــد11ص 1النا ـــب: ج - 192

 وسّلم(.
 .18ح 12ب 151ص 29حبار األنوار: ج - 191
 ، باب األسنان و كر الببا والشباب و...111أذكرة األخبار: ص - 191
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 .199ويستقبي بشبابه طاعة اهلل إيّ أعطاه اهلل أيفر ابني وسبعي صّديقا (

 خذ من شبابح
 ــال رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(: )خــذ مــن صــحتك لســقمك ومــن شــبابك 

 .196هلرمك ومن حياأك لوفاأك(

 خير شباب م
م(: )خري شبابكم من أزه بزه كهولكم، وشر   ال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلّ 

 .197كهولكم من أزه بزه شبابكم(

 الشاب التارك للدنيا
 ــال رســول اهلل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســّلم(: )يــا أبــا  ر مــا مــن شــاب أــرك الــدنيا وأفــأ 

 .198شبابه يف طاعة اهلل إيّ أعطاه اهلل أيفر ابني وسبعي صّديقا (

 إذا أكر  الشاب شيشاً 
رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: )ما أكرم شاب شـيخا  لسـنه إيّ و ـد مـّن اهلل  ال 

 .195له عند كرب سّنه(

 كما تدين تدان
 ال رسول اهلل )صلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم(: )مـا اكـرم شـاب شـيخا  إيّ  ةـى اهلل لـه عـن 

 .160شيبته من يكرمه(
                                                           

 باب األسنان و كر الببا والشباب و.. 111أذكرة األخبار: ص - 199
 .11ح 7ب 181ص 71حبار األنوار: ج - 195
 .8ب 11إرشاد القلوب: ص - 197
 .155األخالق: ص مكارم - 198
 .1772ح 95ب 111ص 8مستدرك الوساني: ج - 191
 .1779ح 95ب 111ص 8، مستدرك الوساني: ج91الفبي  12يفامع األخبار: ص - 151
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 الشاب المؤمن
له وسّلم(: )ما من شاب ينشأ يف عبادة اهلل حـىت  ـوت  ال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآ

 .161على  لك إيّ أعطاه اهلل أيفر أسعة وأسعي صّديقا (
 الشاب المؤمل

 ــــال رســــول اهلل )صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه وســــّلم(: )بــــيع لعمــــر اهلل عمــــي الشــــيخ التوســــم 
 .162والشاب الامي(

 .161الامي والكهي الامر(و ال )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: )بيع لعمره الشاب 
 .164و ال )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: )بيع سرية الشيخ التأمي والشاب الامي(

 الشاب التاتب
 ـــال رســـول اهلل )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـّلم(: )مـــا مـــن شـــي  أحـــب إىل اهلل مـــن شـــاب 

 .169أانب(
 الشاب ومل ان

 ظلـي اهلل يـوم ي ظـي إيّ ظلـه إمـام  ال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم(: )سـبعة يف
 .166مقتبد وشاب نشأ يف طاعة اهلل وعبادأه( اررب

 

 باعر بشبابح
 ال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسّلم( يف وصيته لعلي )عليه السالم(: )يا علي بادر 
بأربع  بي أربع بشبابك  بي هرمك، وصحتك  بي سـقمك، وغنـاك  بـي فقـرك، وحياأـك  بـي 

                                                           
 يف  كر الشبان. 18فبي 171مشكاة األنوار: ص - 151
 .1ح 81ب 151ص 11حبار األنوار: ج - 152
 سورة احلةر. 179ص 1أفسري القمي: ج - 151
 .895ان : صاررانك واجلر  - 151

  لع يف  كر التوبة. 181رواة الواعظي: ص - 159
بــــاب  كــــر مــــا يفــــا  يف  98. ومعــــدن اجلــــواهر: ص9فبــــي 29ح 81ص 1غــــواف الليــــاف: ج - 155

   سبعة.
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 .167موأك(

 أصحاب المهدي شباب
 ال أمري الامني )عليه السالم(: )أصحاب الهده شباب ي كهول فيهم إيّ مثـي كحـي 

 .168العي والل  يف الزاد وأ ي الزاد الل (
 جهل الشاب

 .165 ال أمري الامني )عليه السالم(: )يفهي الشاب معذور وعلمه يقور(
 اذا كبر الشاب

سـالم(:  ـال رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـّلم(: )مـا أكـرم  ال أمري الامني )عليه ال
 .170شاب شيخا  لسّنه إيّ  ّي  اهلل عند كرب سّنه من يكرمه(
 توبة الشباب

 .171 ال أمري الامني )عليه السالم(: )التوبة حسنة لكنها يف الشباب أحسن(
 بين الشيب والشباب

 الــدنيا مــن الــذهاب والشــيب مــن الشــباب( ــال أمــري الــامني )عليــه الســالم(: )مــا أ ــرب 

172. 
 بين الشباب والعافية

 ـــال أمـــري الـــامني )عليـــه الســـالم(: )شـــييان ي يعـــر. فةـــلهما اي مـــن فقـــدمها الشـــباب 
 .171 والعافية(

                                                           
 البادرة بأربع  بي أربع. 85ح 211اربال: ص - 157
 .175. غيبة الطوسي: ص51ح 27ب 111ص 92حبار األنوار: ج - 158
 .1117يف اجلهي ح 151فبي  75لكلم: صغرر احلكم ودرر ا - 151
 .17فبي 158مشكاة األنوار: ص - 171
 .118ص 2أنبيه ارواطر ونزهة النواظر: ج - 171
 .2117ح 111غرر احلكم: ص - 172
 .7912ح 121غرر احلكم: ص - 171
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 د تنس شبابح
 ود توونس نصوويبح موون الوودنيا ــال أمــري الــامني )عليــه الســالم( يف  ــول اهلل عّزويفــي: 

 .179وأك وفراغك وشبابك ونشاطك أن أطلب هبا اآلخرة(: )ي أنع صحتك و 174

 الشاب السشي
 ال اًمام البا ر )عليه السالم(: )شاب مقار. للـذنوب سـخي أحـب إىل اهلل مـن شـيخ 

 .176عابد ايي(

 الشباب والتفقه
 ال اًمام البا ر )عليه السالم(: )لـو أأيـ  بشـاب مـن شـباب الشـيعة ي يتفقـه يف الـدين 

 .177ألويفعته(
اًمام البا ر واًمام البادق )عليهما السالم(: )لو أأي  بشـاب مـن شـباب الشـيعة   ال

 .178ي يتفقه ألدبته(

 من استطاع فليتزوج
 ال اًمام البا ر )عليه السالم(: )يا معشر الشباب من استطاو منكم الباه فليتـزوج ومـن 

 .175   يستطعها فليدمن البوم ف ن له ويفا (
 

 الشاب و سن الشلق 
ل اًمـــام البـــادق )عليـــه الســـالم( وصـــية ور ـــة بـــن نوفـــي ردجيـــة بنـــ  خويلـــد )عليهـــا  ـــا

                                                           
 77سورة القبص:  - 171
ــــواعظي: ص11ح 11 لــــع  228األمــــاف للشــــيخ البــــدوق: ص - 179 ، ومســــتدرك 172، رواــــة ال

 .191ح18ب 121ص1ساني: جالو 
 .1الفبي 211مشكاة األنوار:  - 175
 .17ح 5ب 211ص 1حبار األنوار: ج - 177
 .15ح 5ب 211ص 1حبار األنوار: ج - 178
 .171رواة الواعظي: ص - 171
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السالم(: )واعلمي أن الشاب احلسن ارلق مفتاح للخري م الق للشر، وأن الشـاب الشـحي  
 .180ارلق م الق للخري مفتاح للشر(

 الشاب وقراءة القرآن 
شاب مامن اختل  القـرآن بدمـه  ال اًمام البادق )عليه السالم(: )من  رأ القرآن وهو 

وحلمه ويفعله اهلل مع السفرة الكرام الربرة وكان القـرآن حةيةـا  عنـه يـوم القيامـة ويقـول يـا رب 
إن كــي عامـــي  ــد أصـــاب أيفـــر عملــه إيّ عـــاملي فبلــ  بـــه كـــرمي عطايــاك فيكســـوه اهلل عّزويفـــي 

يناك فيــه فيقــول حلتــي مــن حلــي اجلنــة ويواــع علــى رأســه أــاج الكرامــة مث يقــال لــه هــي أراــ
القـرآن يــا رب  ـد كنــ  أرغـب لــه فيمـا هــو أفةــي مـن هــذا،  ـال فيعطــى األمـن بيمينــه وارلــد 
بيساره مث يدخي اجلنة فيقال له ا رأ آية واصعد دريفة مث يقال له بل نا به وأراـيناك فيـه فيقـول 

 .181اللهم نعم(

 رواية الشباب
بـــا عبـــد اهلل ان هـــاي  الشـــباب ويفـــا  صـــندل فقـــال جلعفـــر بـــن يمـــد )عليـــه الســـالم( يـــا أ

جيييونـــا عنـــك بأحاديـــث منكـــرة، فقـــال لـــه يفعفـــر )عليـــه الســـالم(: ومـــا  اك يـــا صـــندل،  ـــال: 
يفا نـــا عنـــك انـــك حـــدبتهم : )ان اهلل ي ةـــب ل ةـــب فاطمـــة ويراـــى لراـــاها(،  ـــال فقـــال 
يفعفـــر )عليـــه الســـالم(: يـــا صـــندل ألســـتم رويـــتم فيمـــا أـــروون أن اهلل أبـــارك وأعـــاىل لي ةـــب 

 ةــب عبــده الــامن ويراــى لراــاه،  ــال: بلــى،  ــال: فمــا أنكــرون ان أكــون فاطمــة مامنــة ل
 .182ي ةب اهلل ل ةبها ويراى لرااها،  ال فقال: اهلل أعلم حيث جيعي رسالته(

 أعظم الناس  سرة
 ــال اًمــام البــادق )عليــه الســالم(: )أعظــم النــا  حســرة ريفــي مجــع مــاي  عظيمــا  بكــد 

وأعــرل األخطــار مث أفــأ مالــه صــد ات ومــريا  وأفــأ شــبابه و وأــه  شــديد ومباشــرة األهــوال

                                                           
 .9ح 11ب 115ص 79حبار األنوار: ج - 181
 .111و111بواب األعمال: ص - 181
 .1ح 51ايلع  181أماف البدوق: ص - 182
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عبادات وصلوات وهو مع  لك ي يرى لعلي بن أ: طالب )عليه السالم( حقه وي يعر. له 
 .181يف اًسالم يله( اررب

 إن ان ي ر  الشباب
عـاىل يكــرم  ـال اًمـام البـادق )عليـه السـالم( أل: ببـري: ) يـا أبـا يمـد إن اهلل أبـارك وأ

الشباب منكم أن يعذهبم، ويستحيي من الكهول أن  اسبهم،  ال  لـ : هـذا لنـا خـاص أم 
 .184ألهي التوحيد، فقال: ي واهلل، اي لكم خاصة(

 ا ذروا على شباب م
 ال اًمام البادق )عليه السالم(: )احذروا على شبابكم ال الة ييفسدوهم فـ ن ال ـالة 

 .189ويّدعون الربوبية لعباد اهلل( شّر خلق يبّ رون عظمة اهلل

 ستسلل عن شبابح
 ال اًمام البادق )عليه السالم(: )كان فيما وعظ به لقمان ابنه: واعلـم انـك ستسـأل 
غــدا  إ ا و فــ  بــي يــده اهلل عــّز ويفــي مــن أربــع: عــن شــبابك فيمــا أبليتــه وعــن عمــرك فيمــا 

 .186أفنيته ومالك مما اكتسبته وفيما أنفقته(

 بابما يسرع الش
 .187 ال اًمام البادق )عليه السالم(: )أطعموا صبيانكم الرمان ف نه أسرو لشباهبم(

 التوبة من الشاب 

                                                           
 7ب 185ص 27. وشــبهه يف حبــار األنــوار: ج251ح 27ب 152ص 1الوســاني: ج مســتدرك - 181

 .19ح
 .17ح 8ب 171ص 7حبار األنوار: ج - 181
 .5ح 11ب 259ص 29حبار األنوار: ج - 189
 .111ص 2أنبيه ارواطر ونزهة النواظر: ج - 185
 .851ح 111ب 915ا اسن: ص - 187
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 ــال اًمــام البــادق )عليــه الســالم(: )ســتة أشــيا  حســن ولكــن مــن ســتة أحســن: العــدل 
حسن وهو من األمرا  أحسن، والبرب حسن وهو من الفقرا  أحسن، والورو حسـن وهـو مـن 

ن، والســخا  حســن وهــو مــن األغنيــا  أحســن، والتوبــة حســنة وهــو مــن الشــاب العلمــا  أحســ
 .188أحسن، واحليا  حسن وهو من النسا  أحسن(

 إذا تزوج الشاب
 ال اًمام البادق )عليه السـالم(: )مـا مـن شـاب أـزوج يف حدابـة سـنه إيّ عـك شـيطانه 

 .185البا ي( يقول يا وياله عبم هذا مين بلثي دينه فليتق اهلل العبد يف الثلث
 خذ من شبابح

 ال اًمام الكاظم )عليه السالم(: )خذ من ستة  بي ستة: خذ من شبابك  بي هرمك، 
ومن صحتك  بي سقمك، ومن  وأك  بي اعفك، ومن غناك  بـي فقـرك، ومـن فراغـك  بـي 

 .150ش لك، ومن حياأك  بي موأك(
 من صفات القاتم 

م هــو الــذه ا ا خــرج خــرج يف ســن الشــيوع  ــال اًمــام الراــا )عليــه الســالم(: )فــان القــان
 .151 ومنظر الشباب(

 أيها الشاب
وعنهم )عليهم السالم(: )ما من شاب يدو لّذة الدنيا وهلوهـا ويسـتقبي بشـبابه طاعـة اهلل 
إيّ أعطاه اهلل أيفر سبعي صّديقا .. يقول اهلل عّز ويفي: أيها الشاب البتذل شبابه ف، التـارك 

 .152مالنكت(شهواأه أن  عنده كبع  

                                                           
 يف أحاديث منتخبة. 92ب 111إرشاد القلوب: ص - 188
ـــــده: 585فبـــــي  كـــــر الرغانـــــب يف النكـــــاح، ح 111ص 2دعـــــانم اًســـــالم: ج - 181 . ونـــــوادر الراون

 .12ص
 .21ح 111ص 2، والكايف: ج 99معدن اجلواهر: ص - 111
 .921ص 2كشف ال مة: ج  - 111
 .17ص 1أنبيه ارواطر ونزهة النواظر: ج - 112
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 س ر الشباب
وعنــه )عليــه الســالم(: )أصــنا. الســكر اربعــة: ســكر الشــباب وســكر الــال وســكر النــوم 

 .151 وسكر اللك(
 

 
 خاتمة

مث إن ما  كرناه من األمور بالنسبة إىل الشباب وإن كان فيهـا شـي  مـن البـعوبة إيّ أهنـا 
إن ان مو  الوذين سـتعانة بـه، فــ أسهي بايستشارة والعزم الراسـخ والتوكـي علـى اهلل وكثـرة اي

اتقوا والذين هم محسنون
154 . 

 وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب واهلل الوفق للبواب وهو حسبنا ونعم الوكيي 
 

 هو 1417/ ذي الح ة /  28آخر الليل من 
 قم المّقدسة 

 محمد الشيرازي 

                                                           
 .121حتف العقول: ص - 111
 .128سورة النحي:  - 111
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