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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم
املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم
إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
منهجية الرفق واللين في الحياة وفي التقنين
()4

او فَقَااِ الَلِااي َُّ الَ َق َلا ِ
اْ كنَا َف ْ
ع ااا ِما َان َح َالِا َ فَااا َ
او لَها َام َولَا َاا غ َنا َ
قااال اهلل اعاااىل فَبِ َمااا َر َح َما ناة ِما َان اللنا ِاَ لَِنا َ
ن ِ ()1
و فَاتَا َانغ َل َلَى اللَ
َو َشا ِوَره َم فِي األ ََم ِر فَِإذَا َ َزَم َ
بصائر النار في آية الشارى واللين

اس اتَا َف ِف َر لَها َام
َ ا َناه َم َو َ

اللين مفاير للعع

البصاايرة األولااى( :)8أن اللااني اياااير للضااع ف ا ن القائااد احللاايم لا ضاني ولاايذ بضااعي  ،إ اللااني ان ا ه احللمااة أاااا الضااع فمن ا ه
العجز ،واللني ادعاة لإلكبار واإلعجاب ان القادر القوي العزيز للن الضع ادعاة للرثاء إن مل يلن جملبة لالستحقار.
اللين يقابل الفقاظة ،ولَ حكمَ

البصيرة الثانية :أن اللني اقابله ،حسب التقابل الظاهر ان اآلية ال اريفة ،الفظاةاة واليلظاة ،وقاد الاون الفظاةاة حمرااة جلهاة ااياة أو
عرضااية كلو ااا اوالبااة النفضاااع النااا عاان الاادين واقتحااااهم يف ا راااا نتيجااة ال اادة يف التعاااال اعهاام والقسااوة واليلظااة الا اوالااب
نفور اللثري إن مل يلن أكثر النا ان القيادة اإلسالاية أو ان التعاليم الدينية.
ويف املقابل قد يلن اللني واالباً وقد يلون حمبذا استحباً ممدوحاً فانه على درالاا واراااب ولاه أناواص وأ اناف إضاافة إىل أناه قاد يقا
طريقاً واقداة للواالب وقد يلون اقداة للمندوب.
اللين والشدة ضدان لهما ثالث

البصيرة الثالثة :أن اللني وال دة هاي اان االضاداد الا ااا ثالاث وليسال املنفصالة بينهماا حقيقياة ،فقاد يلاون القائاد أو املسا ول ليضنااً
وقاد يلااون دااديداً قاساياً وقااد ال يلااون اان أي ااان القبيلااني فاال هااو لا ضاني وال هاو دااديد ،و لااا نظاري االحانام واإلهانااة فا ماا ضاادان امااا
ثالث فقد حينم احب الدار القادم وقد يهينه وقد يتعاال اعه ب لل عادي متاااً بال احنام وبدون إهانة.
ورمبا ع ضد اللني ارادفاً للرفق ،والرفق يقابله اخلرق ،واخلرق فسر باحلمق واجلهل ،ونضي أن اخلرق هاو الطايو والادخول يف األااور اان
غري ضروية وحلمة وبدون لط يف التعاال بل ب دة وقسوة وخ ونة وعن .
فانه قد ينصا األب أبناه مبنتهاى اللطا وا باة وبللماا بليياة حمبِّباة وحمبباة ،وقاد يقرعاه مب ضار القاول أااام الياري مباا يزياده نفاوراً ،واألخاري
خرق واألول رفق.
واملطلوب يف كل احلقول وكافة املستويا هو اللني ال عدم العن فقط!
( )1سورة آل عمران آية .151
( )2هذا النقيم لبصائر هذا الدر ا قط النظر عن البصائر السابقة.
1

دروس في التفسير والتدبر (..................................................... )842األربعاء  5ربيع الثاني 3412ه
إن لكل شيء قفالِ وقفل اإليمان الرفق!

والرواياة اآلاياة ا اري إىل حقيقاة هاااة الاداً عان الرفاق واخلارق ففااي اللاايف ال اري عان رساول اهلل  إِ نن لِكال َش َاي نء قا َف ِاال َو قا َفاال
اإليم ِ
ان الرفَق )1(واملقصود بذلا أنه كما أن اجلواهر الثمينة حتفظ يف ناديق عليها أقفال حتفظها اان عباث األطفاال أو أيادي الساراق،
َِ َ
كذلا اإلميان وهو أمثن ديء يف الوالود فانه حيفظ ويصان بقفل هو الرفق.
والسبب واض فان العنا وال ادة واخلارق والقساوة إن مل الان بانفساها اصااديق للمحرااا  ،كالضارب واجلارح بياري والاه حاق ،فا اا
اسااتدعي ،يف سلساالة حلقا ااا املتتاليااة ،سلساالة ااان ردود الفعاال العنيفااة والا ا ضار إىل رد فعاال آخاار اعاااكذ وهلااذا والا  ،وهااذا هااو بياال
القصايد ،اسااتبطن ساايالً ااان أناواص الييبااة والتهمااة والنميمااة والعاادوان واالفاناء باال وكثارياً اااا الاابطو والعنا بانواعااه امل تلفااة ،علااذ الرفااق
الذي حيافظ على األعصااب اان االنفاال وعلاى القاوة اليضابية اان االنفجاار والاذي الاون نتيجتاه الطبيعياة الاريذ أوا ار ا باة واإلخااء
وال هي بدورها اليي ،الوهرياً ،ابرا التهمة والييبة والقسوة أو الضرب واجلرح وغري لا.
ماذا يعني الرفق يمن وبرغة؟

كما ورد يف حديث آخر عن رسول اهلل  الرفَق ي َم ٌن َوالَخ َرق ش َؤٌم )2(واليمن يعين البكة والبكة اا اعاين أو ليا ثالثة
األولى :االستمرار والدميواة واالاتداد يف عمق الزان واملراد اللم املتصل غري القار.

الثانية :التجذر والنسخ والعمق كال جرة ال أ لها ثابل علذ النبااا ال ال الذور عميقة اا فتقل بلل سهولة.

الثالثة :اللثرة اللمية ،واملراد اللم املنفصل.
والرفااق يسااتبطن البكااة مبعانيهااا الثالثااة فااان اإلنسااان إ ا رض أوالده أو املعلاام طالبااه أو القائااد دااعبه اااثالً بلاال رفااق وحااب واااودة علااى
الصالة والصيام وعلى العدل واإلحسان وعلى اخلداة والبذل والعطاء ونظائر لا.
ف ا ن حااب الصااالة والصاايام والعاادل واإلحسااان واخلداااة والعطاااء ساايتجذر فاايهم ويتحااول إىل اللااة راس ا ة ال ميلاان اقتالعهااا عاانهم
اث
بسهولة ،علاذ ااا إ ا سااقهم إىل لاا باالعن وال ادة فاان الاا الصافا ال اتعادف أن الاون فايهم حالاة (ال اللاة) طارئاة فقاد ت ض
ان فوق األرع بابسط حركة.
وكااذلا الدميواااة يف األعمااال الصاااحلة والصاافا  ،واالسااتمرارية علااى ااادف األإاااان أو بااالعلذ ف ا ن الرفااق يناات اناادفاعهم ااو الااا
اللماال اهما اطاولل األإانة بل وإن غاب املريب والقائد عنهم أو اا  ،علذ اخلرق والعن .
كما أن ان ار بلط ورفق وقناعة على الاا املللاا الفاضالة فاناه ساينطلق بقاوة أكاب لإلنتااأ أكثار فااكثر علاذ اان انبعاث عان
ضيط فانه سينت مبقدار ارافاص انسوب الضيط ال غري.
ولذلا كله وليريه أيضاً قال اعااىل َ غلِمةِ طَيبةِ َغ َ ن ن
س َم ِاء * تا َؤتِي أغلَ َهاا غا نل ِحاي نن بِاِإ َذ ِن
و َوفَا َر َها فِي ال ن
َصل َها ثَابِ ٌ
ش َج َرة طَيبَة أ َ
َ َ
َربا َها )3(فالللمة الطيبة هي ال ا يت أكلها كل حني ب ن رهبا دون الللمة اخل نة القاسية العنيفة.
قاا د حقاقية مستقاة من الرحمة والرفق ،في الحازة والجامعة والمدارس
( )1اللايف أ 2ص.111
( )2اللايف أ 2ص.111
( )3سورة إبراهيم آية .25-22
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وكاي ال يبقااى البحااث يسااب يف عااامل التنظااري والااوعظ املتجاارد ،فا ن ااان املهاام الااداً أن نااذكر يااا أ وأاثلااة حقوقيااة وقانونيااة ونظاايااة ااان
افردا الرفق يف عدد ان أهم ارافق احلياة واجملتم وهي اجلااعة واحلوإة واملدار .
أوكِ :الجامعة:

وهذه بعض النما أ املتقابلة ان الرفق واللني يف اناه اجلااعة
الدراسة ن بعد
أ -إن فس ا اجملااال للدراسااة عاان بعااد يف اجلااعااا  ،يع ا ضد واحااداً ااان أهاام أل اوان الرفااق ،علااذ اقييااد الطااالب باحلضااور د صااياً إىل
اقاعد الدراسة فانه اضييق ال داعي له أبداً ،ولذلا فتحل بعض الدول املتقداة هذا الباب للطالب.
السر واض ف ن اللثري ان الطالب قد يعجز عن احلضور بنفسه إىل اجلااعة ،الضطالعه بعمال يضاطره للبقااء يف املنازل أو يف الاان
و ض
أو انطقة خا ة ،للنه ميلنه أن يوا ل الادر وهاو يف اتجاره أو وةيفتاه أو ازرعتاه أو اصانعه أو غاري لاا ،فمان اخلارق واجلهال واحلماق
التضييق على النا بادناط حضورهم باد ا هم ملقاعد الدراسة.
إضافة إىل أن الذهاب إىل اجلااعة والعودة انها قد يلل الطالب وقتاً مثيناً الداً يف رحلاة الاذهاب والعاودة ،كماا قاد يضا علاى كتفياه
أعباءً ااديةً ثقيلة علذ اا لو مس له باالنتماء عن بعد واوا لة الدراسة وهو يف بيته أو حمل عمله.

منح الشهادة من دون دراسة سابقة
ب -إن ان ال هادة ملن ينج يف االاتحان بدون أياة داروط أخارف ،هاو أيضااً اظهار آخار اان اظااهر الرفاق والرااة واللاني بالناا ،
علااذ التضااييق علااى النااا باد اناط دااروط عدياادة ال ضاارورة اااا أ االً و لااا كاد اناط إكمااال الصاافوف السااابقة والت اارأ ااان املرحلااة
الدراسااية السااابقة كالثانويااة اااثالً ك اارط أساسااي لقبااول اسااجيله يف اجلااعااة ،وللاان ملااا ال إنااه لاايذ إال التضااييق واخلاارق إ املااال واملقيااا
هاو أن حياايط الطالااب باملعلواااا وأن يفهمهااا ويهضاامها فا ا عرفهااا عااب املطالعااة اااثالً مث اثباال كفاءاااه بالنجاااح يف االاتحااان فلمااا ا املزيااد
ان القيودل
دم نقل الطالب إلى محافقات ومدن أخرى
أ -إن نقل الطالب والطالبا إىل حمافظا أخرف أو إىل ادينة أخرف يف ا افظة واسجيلهم يف كليا واعاهاد خاارأ دائارة انطقاة
ساالنهم ،هااو اآلخاار نااوص ااان القسااوة والعن ا وال اادة علااى الطااالب وعلااى اآلباااء واألاهااا والعائلااة ب االل عااام ،فلمااا ا انت ازاعهم ااان
أحضاان أسار م وحراااا م اان حناان األبااوين واان أالاواء األساارة والعائلاةل ،خا ااة وإن لاا ي الل واحااداً اان العوااال الرئيسااة الا افاات
األبواب للميوعة والفساد ف ن ال اب أو الفتاة يف بلداه ويف أحضان أسراه يتمت حبصانة طبيعية اه الفساد واالنفتااح اخلطار علاى اجلانذ
اآلخر ،أااا إ ا اقتلا اان بي تاه وقاذف إىل أالاواء أخارف و اار يساب يف حبار اان ال اباب والفتياا اان ألتلا األلاوان واألهاواء واخللفياا
ان دون الهة ارالعية طبيعية اسنده وحتميه ،أفال ي لل لا خطورةً اضاعفةً عليهل
ثانياِ :الحازة العلمية:

الدراسة الدينية واألغاديمية
جيب أن يلون اعلم العلوم الدينية واعليمها بل وكافة العلوم ال حيتاالها الب ار يف دا ون حياا م اان سياساة واقتصااد و اناعة وإراعاة
وطب وهندسة وحماااة وان أنواص العلوم التلنولوالية وغريهاا ،اتاحااً للجميا وبابساط السابل وأقال قادر مملان اان القياود إ أن اعلام العلام
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واالب كفائي واستحب نفسي وكل قيد حيول دون لا فهو ابيوع ارالوح ساقط درعاً .وان القيود ال جيب أن اليى
إلفاء الفيزا واإلقامة ن طالب العلام الدينية والبشرية

أ -الفي ازا واإلقامااة ،لااا أن الفي ازا واإلقااااة هااي بدعااة غريبااة ال أثاار انهااا يف اإلسااالم وال يف سااائر األديااان األخاارف باال وال يف ااااريخ
الب ارية إال ال ااا النااادر ،إ األرع أرع اهلل واخللااق عباااد اهلل فااال جيااوإ انا املساالم ااان أن يسااتوطن أي بلااد ااان بااالد اإلسااالم داااء ألي
غاارع كااان ااان ااارة أو سااياحة أو داابه لااا فليا إ ا كااان لطلااب العلاام والتفسااري واحلااديث والفقااه واأل ااول واللااالم والعقائاادل باال ال
جيوإ ان أي إنسان ان حيث هو إنسان ان اإلقااة يف ألتل بقاص األرع.
إن احلدود بدعة أوالادها لاورانذ( )1البيطااين قبال حاواا اائاة سانة يف بالدناا ،واليرياب أنناا أ ابحنا أداد املادافعني عنهاا! واألغارب أن
الفلساافة ال ا اااذكر اااا هااي علاايهم ال ااام ف ا ن احلاادود متن ا عاااد ًة النااا البسااطاء والطيبااني واألخيااار ااان الساافر أو اإلقااااة إال ا اواإ وفي ازا
وإقااااة ،أاااا العصااابا واالرهااابيون فا ن احلاادود ال ا االل أاااااهم حاااالزاً يااذكر باال ان ااام ألا طريقااة وطريقااة للااتملص انهااا ،وعصااابا
املافيا واحتالل داعو للمو ل وحلب وغريمها بقيادة عنا ر اتسللة باأللوف ان دول أخرف أبرإ داهد ودليل ..فهذا أوالً.

ثانيااً ساالمنا احلاالاة يف بعااض احلااال للفيازا واإلقاااة ،للاان اقتضاى اليساار إ يقاول  يسااروا و ك تعساروا )2(...ويقااول الاال
()1
ُّ الَ َق َل ِ
اْ كنَا َف ْ
عااا
او فَقَااِ الَلِاي َ
و لَه َم َولَ َاا غ َن َ
وعال ي ِريد اللنَ بِك َم الَي َس َر َوك ي ِريد بِك َم الَع َس َر وفَبِ َما َر َح َم نة ِم َن اللن َِ لَِن َ
ِما َان َح َالِا َ  أن يلااون للاال ارالا اقليااد وللاال عميااد يف اجلااعااة باال للاال جمتهااد باال للاال أسااتا حااوإوي أو الااااعي أن مياان اإلقااااة
لطالبااه وأن يلااون للاال الااعااة وادرسااة حوإويااة احلااق يف لااا وأن يلااون للاال إاااام مجاعااة أو واليااه اعتمااد أو نائااب أو ألتااار أن مينحهااا
ملان يعرفااه ويثاق بااه ممان يريااد االنتسااب إىل ساالا طلباة العلااوم الدينياة أو مماان يرياد الساافر لابالد اإلسااالم ،أو غريهاا ،ليااتعلم العلاوم اإلنسااانية
وغريها.
إن لا كله إضافة إىل أنه اوافق للقواعد األولية اإلنسانية واإلسالاية املسلضم هبا اثل يَا أَيْا َها النناس إِناا َخلَ َقنَااغ َم ِم َان ذَ َغا نر َوأنثَاى
()6
وجعلَناغم شعاباِ وقَابائِل لِتاعارفاا )2(واخلطاب اواله للب رية كافة وإِ نن ه ِذهِ أ نمتكم أ نمةِ و ِ
اح َدةِ )5(إِن َماا الَم َؤِمناا َن إِ َخ َااةٌ
َ
َ َ
َ َ َ ََ َ
َ ََ َ َ
)
1
(
)
7
(
َ خلَا َاق لَكاام مااا فِااي األَر ِ ِ
ِ
او
صا َاره َم َواألَ َالا َ
االي النتِااي َغانَا َ
ااس م َسالنطا َن َلَااى أ ََما َااالِ ِه َمَ  ويَ َ
عااع َا َناه َم إِ َ
َ
ََ
ع َجميعااِ وإ نن النا َ
َلََي ِه َم )1(وغريها ،فانه اقتضى الرفق والراة بطالب العلم واملعرفة.
إلفاء اكمتحانات لطالب العلام الدينية
( )1اواا ادوارد لورنذ ولد 1111م واا 1135م وقد قال عنه رئيذ الوإراء البيطاين ا ردل (لن يظهر له اثيل اهما كانل احلاالة ااسة إليه)!
( )2عواا الل اا أ 1ص.311
( )3سورة البقرة آية .115
( )2سورة احلجرا آية .13
( )5سورة األنبياء آية .12
( )6سورة احلجرا آية .11
( )7سورة البقرة آية .21
( )1عواا الل اا أ 1ص.222
( )1سورة األعراف آية .157
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ب -اكمتحااان :ال ضاارورة أبااداً الاتحااان طااالب العلااوم الدينيااة ..ومل الاان احلااوإا العلميااة املباركااة علااى ااادف ا ااا الساانني اعاارف
هذه الظاهرة ..واملهم هو أن يلون الطالب ان يالً حقاً ،وإحراإ لا ال يتوق على االاتحان بل لذلا طرق أخرف عديدة
انها دهادة استا ين ان أسااذاه أو اثنني ان العادول أفانف انناا نعتماد علاى داهادة العادول يف الادااء والفاروأ واألااوال وال نعتماد
عليها يف دراسة طالب علم لبعض الدرو ل
وانها أن يلون ان يالً بالتدريذ.
وانهااا أن يقاادم إًاااإاً علميااً علااى ااادار الساانة ،اثاال أن يقاادم حبثااً أو يطبا كتابااً علميااً أو غااري لااا ممااا ياادل علااى أنااه ان اايل حقااً
بالعلم أو البحث والتحقيق.
وانها غري لا.
ثالثاِ :المدارس:
إلفاء ال ِز َي الماحد اإلجباري

أ -أن ااان اخلارق وال ا ضدة واللباال والتضااييق فاارع املالبااذ املوحاادة والاازي الواحااد علااى طااالب املاادار  ،وااان الواضا أن االعتبااارا

اجلمالية ودبهها ال ازاحم وال ارقى إىل استوف القدرة على إحزحة أ الة احلرياة يف اإلنساان وأ االة التيساري يساروا و ك تعساروا خا اة
وأن اللثري اللثري ان األطفال والعوائل اثقل كواهلهم هذه القيود والتلالي .
نعم إ ا كانل احللواة ووإارة النبية والتعليم حريصة على املظاهر اجلمالية فيملنها أن اقوم ب هداء املالباذ والازي املوحاد إىل الطاالب
والطالبااا ! أوليساال الدولااة اادر اللثااري ااان األا اوال يف أاااور ثانويااة ال ضاارورة اااا أبااداً (كاإلنفاااق الباااهض علااى الضاايافا واألساافار
املللفااة ا ا ا ااطحاب الع ارا ااان امل ارافقني وغااري لااا)ل فلاايلن هااذا انهااا! باال أوليساال احللواااة ،يف أكثاار الاادول إن مل يلاان داابه
املستيرق انها ،ابتل أاوال بيل املال ب لل أو آخرل وأليسل حماكم النزاهة لاو فاعلال ب الل اتلااال فاان الناا سيلت افون السارقا
املقنعة للمس ولني للمليارا ان األاوالل فلما ا يب لون ب نفاق بعضه على االبذ الطالب!!.
باال أن أااوال الاانفط وسااائر الثااروا الطبيعيااة هااي الااا لل ااعب فلينفقاوا انهااا علااى االبااذ الطااالب وعلااى طعااااهم وازوياادهم بوالبااة
غذاء اتلاالة يواياً وعلى غري لا(.)1
إلفاء التشدد في امتحانات المدارس
ب -وأن ا اان اخل ارق وال اادة واليلظ ااة الت اادد يف أا اار االاتحان ااا  ..باال املطل ااوب حتفي ااز الط ااالب ،مبن اااه وأس اااليب اربوي ااة اتط ااورة
وبتلوين حتال وثيق ا اآلباء واألاها  ،علاى الدراساة ب اوق وااد أيضااً ..بال أن بعاض الادول املتطاورة (الياباان ااثالً) أليال االاتحاان
ااان الصاافوف االبتدائيااة كااي ياانج كافااة األطفااال وينتقلاوا إىل الصا األعلااى باادون أن يرسااب بعضااهم فيبتلاوا بالعقااد النفسااية! واليريااب،
وليذ بيريب ،أن لا وأدباهه كان حافزاً لألطفال ،يف املدف املتوسط والبعيد ،على التعلم ب لل أفضل!
إن املفارقة المن يف أن العن قصري األالل ساطحي الثمار ،أااا الرفاق فطويال املادف كثاري املنااف عمياق اآلثاار ..و لاا يف كال احلقاول
واجملاال .
الرفق أجمل خالئق اهلل!
( )1كاحلقائب واللتب وغري لا.
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ااي َرسااي اللن ِاَ  لَ َاا َغاا َن الرفَاق َخ َلقااِ يا َارى
وقد ورد يف اللايف ال اري  ن اإلمام الباقر  ان رسااي اهلل  قااي :قَ َ
ِ ()1
ِ
َح َس َن م َنَ
َما َغا َن م نما َخلَ َق اللنَ َش َيءٌ أ َ
والظاهر ان احلاديث أن الرفاق هاو خ ملاق اان خلاق اهلل للناه ال يارف ،فلماا أن ال اجاعة واللارم والعدالاة ونظائرمهاا وأضادادها هاي اان
خلق اهلل (فا ا ليسل بواالبة الوالود وال ممتنعة الوالود) فلاذلا الرفاق ..نعام العال اهلل اعااىل أسابابه بايادينا لاذلا كاان اختياريااً باختيارياة
أسبابه ،إضافة إىل أ ا ليسل علالً اااة بل هي اقتضيا لألفعال فال يتوهم اجلب أبداً.
األحْ إلى اهلل ها األرفق بصاحبَ!

ِ
ِ
َحبْاه َماا إِلَاى اللن ِاَ َا نز
اي :قَ َ
كما ورد أيضااً َ َ ن أَبِي َ َب ِد اللن َِ  قَ َ
ااي َرسااي اللناَ َ :ماا َ
ْ اثَانَاان إِنك َغاا َن أَ َ قَمه َماا أ َ
َجاراِ َوأ َ
اصاطَ َح َ
وج نل أَرفَا َقهما بِص ِ
احبِ َِ )2(واليريب أنه مل يقل أن األعظم أالراً واألحب إىل اهلل اعاىل هو األكثر الة أو ياااً بل هو األرفق انهما بصاحبه!
ََ َ َ َ

إن اهلل رفيق يحْ غل رفيق بالناس!

ِ
ِ
ِ
اْ غا نل
ااي :قَ َ
ويف كتايب احلسني بن سعيد والنوادر َ َ ان أَبِاي َج َع َفا نر  قَ َ
اب َوي ِح ْ
ااي َرسااي اللناَ  :إِ نن اللناََ َرفيا ٌق يا َعطاي الثنا َاا َ
ِ ()3
َرفِ نيق َويا َع ِطي َلَى الرفَ ِق َما َك يا َع ِطي َلَى الَع َن 
فاوالً أنه اعاىل رفيق يرفق بالنا ويلط هبم يف الدنيا واآلخرة.
وثانيااً أن ااان لطفااه ورفقااه هباام أنااه يعطااي الثاواب ويهبااه ومينحااه إ اننااا ال نسااتحق عليااه اعاااىل دااي اً ااان الثاواب حاان لااو عباادناه أبااد
الدهر إ أن لا ال ي لل الزء بسيطاً ان دلر نعماه اعااىل الالاتناهياة عليناا بال ان اوفيقناا للعباادة والطاعاة هاو اان نعماه عليناا فليا
وان نساتطي أن نا دي حاق نعماه عليناال وكيا نساتحق علياه داي اً اا أن كال ااا يلاا اان أدوا ال الر (اان قلاب وعقال وياد ولساان
وغري لا) وان التوفيق لل لر ،إيا هو لط انه اعاىل وعطاء ان لدنهل.
اْ غ ا نل َرفِيا ناق ف ا ا أحبباال (أيهااا األب أو الاازوأ أو املعلاام أو ال ارئيذ أو الااوإير واملس ا ول أو العااامل واملفلاار) أن
ثالث ااً أنااه اعاااىل ي ِحا ْ
حيبا اهلل فلن رفيقاً بالنا ليضناً ه اً ب اً غري غليظ وال فظ وال الاف.
رابعااً كماا أناه يا َع ِطاي َلَاى الرفَ ِاق َمااا َك يا َع ِطاي َلَاى الَع َنا ِ  فلاو فارع أن للعنا فوائاد (وهاي الا يتاذرص هباا الابعض لتبيار لسااا م
الساليط أو ااواقفهم العنيفاة) فااان اضاراره أكثار بلثاري ااان انافعاه ،وغاياة األاار أن يلااون العنا كااخلمر والقماار يَ َسالَلانَ َ َ َان الَ َخ َما ِر
َوالَ َم َي ِس ِر ق َل فِي ِه َما إِثَ ٌم َغبِ ٌير َوَمنَافِع لِلن ِ
ناس َوإِثَمه َما أَ َغبَار ِم َن نَا َف ِع ِه َما.)2(
مث لو فرع أن العن بقدر اا كان الائزاً ،كما لو اقتضل ضرورا النبياة لاا باان يصار املعلام علاى الطفال أو يضاربه ضارباً خفيفااً
ال يولضد حن احلمرة وإال كانل عليه الدية وب رط أن بلون لا ب ن وليه ووالده ،لو فرع الواإ لاا فاناه واا لاا فاان الرفاق باه أوىل
ف ن اهلل سيعطيه ا الرفق أكثر مما يعطي على العن ! وللبحث لة ب ن اهلل اعاىل.
وآخر د اانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل لى محمد والَ الطيبين الطاهرين
( )1اللايف أ 2ص.121
( )2اللايف أ 2ص.121
( )3استدر الوسائل أ 11ص.213
( )2سورة البقرة آية .211
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