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ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الثالثة من المحّرم وفي بقعة الشيخ الطرشتي 
من  المقاطع  أهّم  فإليكم  الصالحة«  األسرة  »معالم  عنوان  تحت  محاضرات  خمس 

الثالثة: محاضرته 

أحد أسباب سهولة الدين، هو سهولة إصالح اإلنسان في أجواء األسرة/ إن مفتاح إصالح 

الفرد والمجتمع، هو إصالح األسرة

ــوي  ــاء املعن ــة واالرتق ــة الديني ــق الرتبي ــهولة طري ــا وس ــهولة دينن ــن س ــي ع ــي تح ــا الت ــن القضاي م

ــاح  ــع، إذ أن إص ــرد واملجتم ــاح الف ــاء يف إص ــى دور »األرسة« البّن ــوء ع ــليط الض ــو تس ــاطته، ه وبس

ــح الفــرد أو املجتمــع، بينــا  ــة ســهلة جــّدا. عــادة مــا نحــن نحــاول أن نصل اإلنســان يف »األرسة« عمليّ

مفتــاح إصــاح كليهــا هــو إصــاح األرسة. ولكــن ألننــا ال نســلك طريــق الهدايــة واإلصاح بشــكل صحيح، 

نزعــم أن الرتبيــة الدينيــة وعمليــة إصــاح الفــرد واملجتمــع عــن طريــق الديــن، عمليّــة معّقــدة وصعبــة. 

ــق وزارة  ــن طري ــا ع ــلء نواقصه ــد إىل م ــن أن نعم ــر م ــاح األرس، أك ــدف إىل إص ــا أن نه ــي علين ينبغ

الرتبيــة والتعليــم، إذ أن أســاس الرتبيــة يف األرسة. إن تعليــم الطفــل الــذي نشــأ يف أرسة صالحــة، 

ــم أن  ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــي ل ــم. ال داع ــى التعلّ ــة ع ــة عالي ــيحظى بقابلي ــه س ــا أن ــّدا، ك ــهل ج س

متــأ أذهــان األطفــال باملحفوظــات كثــرا، فبــدال مــن تكثــر محفوظــات األطفــال، حــرّي بهــا أن 

ــن ـ يف  ــف الوالدي ــات، وتثّق ــاء واألمه ــة لآلب ــة وعاّم ــات مدروس ــاء تعلي ــبيل إعط ــا يف س ــعى قلي تس

ــا االهتــام بإصــاح األرسة  ــة. إن أولين مســار إصــاح األرس ـ ببعــض املعــارف العميقــة والدقيقــة الديني

ــح كا  ــوف يصل ــك س ــد ذل ــع، عن ــرد أو املجتم ــاح الف ــا بإص ــدار اهتامن ــس مق ــا األرس بنف وأصلحن

ــاس  ــاح الن ــا إىل إص ــّم عمدن ــس، ث ــز األرسة الرئي ــا مرك ــن إذا تركن ــهولة. ولك ــكّل س ــع ب ــرد واملجتم الف

ــراد املجتمــع  ــا أف ــال إذا أوصين ــة. فعــى ســبيل املث ــا املطلوب ــال غايتن عــر طــرق أخــرى، فســوف ال نن

ــع أن: »أن ال  ــدراء املجتم ــا م ــرور!« أو أوصين ــم يف امل ــم بالنظ ــوا! وعليك ــارش أن: »ال ترسف ــكل مب بش

ــن  ــه. ولك ــأس ب ــا ب ــا!« ف ــوا مع ــيّني: »ال تتنازع ــا للسياس ــال!« أو قلن ــت امل ــوا بي ــوا، وال تضيّع تخون

األفضــل مــن كّل ذلــك هــو إصــاح األرس. فــإن اتجهنــا نحــو إصــاح األرس ســوف تســّد كّل هــذه الثغــور.
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ليست األسرة الصالحة بمعنى األسرة المنّزهة من النزاع والطالق

قبــل أن نتحــّدث عــن خصائــص األرسة الصالحــة، نذكــر باختصــار بعــض الصفــات والخصائص التــي ال تدّل 

بالــرورة عــى صــاح األرسة. مثــا إذاكانــت األرسة يف انســجام وتفاهــم بحيــث ال يتحدثــون أفرادهــا 

عــن الطــاق أبــدا، وال يتنازعــون معــا، فهــذا ال يــدّل بالــرورة عــى صــاح األرسة ورقــّي كفاءتهــا. فلعــّل 

يف بعــض األرس التــي ليــس فيهــا طــاق وال نــزاع، ميــارس أحــد الزوجــني الظلــم تجــاه اآلخــر، فاستســلم 

اآلخــر لأمــر الواقــع وصــر عــى مضــض، فاســتتبت أمــور األرسة. ولكــن ال يــدّل ذلــك بالــرورة عــى 

صــاح هــذه األرسة. فلعــل أحــد أســباب انســجام الزوجــني مــع بعــض بحســب الظاهــر، هــو أن أحــد 

الزوجــني يتحّمــل ســوء خلــق الطــرف اآلخــر بحســن خلقــه. طبعــا هــذا الــذي يتحّمــل ســوء خلــق الطرف 

ــد، ولكــن ال نســتطيع أن نحكــم عــى هــذه األرسة بأنهــا أرسة صالحــة. اآلخــر، هــو إنســان صالــح وجيّ

األسرة الصالحة، هي األسرة التي يسّد كلٌّ من أفرادها حوائج باقي أفراد األسرة، ال أن 

اآلخر يتحّمل كّل 

ــت  ــد لبّي ــي ق ــي األرسة الت ــل ه ــط، ب ــزاع فق ــا ن ــس فيه ــي لي ــي األرسة الت ــة ه ــت األرسة الصالح ليس

احتياجــات أفرادهــا الجســمية واملعنويــة. ال يليــق بأفــراد األرسة الصالحــة أن يعانــون مــن نقــص عاطفــي 

وروحــي، فابــّد أن تســّد االحتياجــات يف األرسة. األرسة الصالحــة هــي األرس ة التــي تلبّي الحــّد األقىص من 

احتياجــات أفــراد األرسة الجســانية والروحيّــة. يجــب أن تلبـّـى احتياجــات األوالد بشــكل كامــل يف خضــّم 

العاقــة األرسيــة، وكذلــك ينبغــي للمــرأة والرجــل أن ينغمــرا باملحبّــة والعواطــف يف عاقتهــا مــع بعــض 

يف أجــواء األرسة. األرسة الصالحــة هــي األرسة التــي يســّد كّل مــن أفرادهــا حوائــج باقي أفــراد األرسة، ال أن 

يتحّمــل كّل اآلخــر. صحيــح أن األجهــزة والتقنيــة النــارشة للفســاد أخــذت تكتســح العــامل يومــا بعــد يــوم، 

ولكــن إذا تــرّب أوالدنــا يف »أرس صالحــة«، ليــس بوســع أيٍّ مــن أجهــزة الفســاد هــذه أن تفســد أوالدنــا، 

إذ قــد لبّيــت جميــع احتياجاتهــم يف داخــل األرسة وال يشــعرون بنقــص، مــن قبيــل النقــص العاطفــي. 
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الفتــاة التــي قــد نشــأت يف أرسة صالحــة، عندمــا يقــول لهــا شــاّب يف الشــارع: »إين أحبــك!«، ســتعتره 

شــابّا ســخيفا عديــم الشــخصية وتســتغرب مــن إبدائــه الحــّب والغــرام بهــذا األســلوب الســخيف، لفتــاة 

غريبــة ال يعرفهــا وال يعــرف صفاتهــا! فــا أنهــا ال تفــرح بإبــداء الحــّب هــذا وحســب، بــل تشــمئز مــن 

هــذا التــرّف، إذ قــد ارتشــفت مــن الحــّب والحنــان بالقــدر الــكايف يف أرستهــا وال تعــاين مــن أّي نقــص 

عاطفــّي حتــى تنخــدع بإبــداء حــّب ســطحّي يف الشــارع. وكذلــك الولــد الــذي قــد نشــأ يف أرسة صالحــة، 

ال يخطــر ببالــه أن يتحــرّش بفتــاة. وإذا اضطــّر يف موقــٍف مــا إىل مســاعدة فتــاة، يقــوم بذلــك بــكل حيــاء 

وغــرة. الطفــل الــذي تعــّود عــى أكل مــا طبختــه لــه أّمــه بــكل محبّــة وحنــان، لــن يــرىض بــأكل طعــام 

هــذا وذاك خــارج البيــت، حتــى وإن أرّصوا عليــه كثــرا.

ال يخرج من األسرة الصالحة، إنسان يعاني من نواقص روحية وعاطفية

لــأرسة الصالحــة خصائــص ومــؤرشات عاليــة جــّدا. فــا يخــرج مــن األرسة الصالحــة إنســان يعــاين مــن 

ــان بشــّدة،  ــة. مــع األســف إن بعــض النــاس يعانــون مــن نقــص الحــّب والحن نواقــص روحيــة وعاطفيّ

ــا  ــا وغرام ــم حبّ ــّمون عمله ــّم يس ــوارع، ث ــي يف الش ــم العاطف ــأ نقصه ــن مي ــن م ــون ع ــث يبحث بحي

ــدي مشــكلة وأصبحــُت مريضــا أو  ــول أحدهــم: »عن ــن أن يق ــدال م ــن أن يســّموه وقاحــة. وب ــدال م ب

ــِه َعــِن  ــِد اللَّ ــا َعبْ معّقــدا نفســيّا«، يقــول بفخــر: »أحببــت وعشــقت!« يقــول أحــد الــروات: »َســأَلُْت أَبَ

الِْعْشــِق، قـَـاَل قُلـُـوٌب َخلـَـْت ِمــْن ِذکْــِر اللَّــِه فَأََذاقََهــا اللَّــُه ُحــبَّ َغیْــرِِه« ]أمــايل الشــيخ الصــدوق/ص668[

يف األرسة الصالحــة بعــد مــّي ثاثــني ســنة مــن الحياة املشــرتكة، تصبح املحبّــة بني الزوجني أكــر بكثر من 

محبتهــا يف شــهر العســل. ولذلــك عندمــا متــّر ســيارة عروس من جانــب هذه املــرأة، ال تتحرّس عــى األيّام 

األوىل مــن حياتهــا املشــرتكة أبــدا، إذ قــّد اشــتّد حــّب كّل مــن الزوجــني إىل زوجــه بعــد مــّي ثاثــني ســنة.
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إن طريق الحصول على اللذة العميقة في األسرة هو »جهاد النفس في أجواء األسرة« / 

أغلب األزواج الذين يعقتدون بسوء اختيارهم في الزواج مخطئون

األرسة الصالحــة متنــح اإلنســان لــذة ألصــق بالفــؤاد وأعمــق بكثــر مــّا يعطيــه الفســق والفجــور. ولكــن 

يف ســبيل نيــل هــذه اللــذة العميقــة، هنــاك طريــق واضــح البــّد لنــا مــن ســلوكه، وهــو طريــق »جهــاد 

النفــس يف أجــواء األرسة«. يزعــم بعــض النــاسـ  مــع األســفـ  أن طريــق نيــل هــذه اللــذة هــو أن يبحثــوا 

عــن أفضــل زوج يف العــامل! يعنــي أن يختــاروا زوجــا ال يســأمون منــه أبــدا، وأن يكــون حســن خلــق الــزوج 

ورأفتــه ورحمتــه وتواضعــه وجالــه مــن الشــّدة والروعــة مبــكان بحيــث ال تقــع معــه طيلــة الحيــاة أّي 

مشــكلة. ثــّم يســتمر جــال الــزوج وباقــي محاســنه إىل آخــر عمــره! ويف الواقــع يبحــث هــؤالء عــن مورد 

كامــل متكامــل ال نقــص فيــه، ألنهــم أشــخاص غــر الئقــني وفيهــم عيــوب كثــرة! ليــس معنــى هــذا الكام 

هــو أن ال يدقـّـق اإلنســان يف اختيــار زوجــه، أو أن ال يبحــث عــن املــورد املناســب، ولكــن ال تــأيت الســعادة 

عــر االختيــار الصائــب والصحيــح وحســب، بــل يجــب عــى اإلنســان أن يحصــل عــى الســعادة يف مســار 

ــواع  ــج، وكّل أن ــة بالتدري ــن هــذه الســعادة الحاصل ــأ م ــه املشــرتكة شــيئا فشــيئا، وال ســعادة أهن حيات

الســعادة األخــرى ال تبلــغ عمــق لّذتهــا ودوامهــا. كــا هنــاك الكثــر مــن النــاس الذيــن قــد حصلــوا عــى 

أفضــل األزواج ولكنهــم مــن أســوأ النــاس، فــا يصلحــون إىل جانــب أزواجهم الصالحــني، بل يزدادون ســوء 

وفســادا. وأساســا قــد يكــون ســوء الــزوج ســببا لرشــد اإلنســان وازديــاد مراقبتــه عــى أعالــه. البــّد مــن 

»صنــع« الحيــاة املليئــة بالســعادة، ال أن نربــح بهــا مفاجــأة. ال يربــح اإلنســان بــأرسة صالحــة بالصدفــة، 

وال يتعلّــق صــاح األرسة باختيــار الــزوج الصالــح وحســب. مــع األســف قــد جــرى عــى ألســن كثــرا أن 

»مل يكــن اختيــاري صائبــا«، ولكــن أغلــب األزواج الذيــن يعتقــدون بســوء اختيارهــم يف الــزواج مخطئــون. 

بعــض هــؤالء هــم أشــخاص أنانيّــون وأتبــاع الهــوى، ويريــدون أن يكــون اآلخــرون عبيــدا لهــم، وتجــري 

رياحهــم كــا تشــتهي ســفنهم. لذلــك فهــم يبحثــون عــن مــن ينقــاد متامــا إىل رغباتهــم وهــذا مــا ال ميكن 

أبــدا، إذ يــوّد هــؤالء يف مســار حياتهــم املشــرتكة أن يلبّــوا أهواءهم ويلتــّذون وحدهم دون الطــرف اآلخر.
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الخطوة األولى لتكوين األسرة الصالحة، تغيير رؤيتنا تجاه »األسرة« / اإلنسان الذي 

يرى لّذته في تلبية هواه ال يصلح للزواج!

طيّــب، كيــف نســتطيع أن نكــّون أرسة صالحــة؟ الخطــوة األوىل لتكويــن األرسة الصالــة هــي تغير وإصاح 

رؤيتنــا تجــاه األرسة وأن نعلــم حقيقــة األرسة. األرسة مقــّر لــه آدابه الخاصــة. للحضــور يف األرسة آداب كا 

هــو الحــال يف الحضــور يف املســجد. فكــا أن للمســجد حرمــة، كذلــك لــأرسة حرمــة والبــّد مــن مراعــاة 

الكثــر مــن اآلداب فيهــا. طبعــا ال مانــع مــن الراحة يف أجــواء األرسة، ولكن هنــاك حدود للراحــة يف البيت. 

هــؤالء الذيــن يقولــون ال تتزوجــوا مبّكــرا والعبــوا وامرحــوا قبــل الــزواج والتــّذوا بالعيــش يف أيــام شــبابكم 

)وهــم يقصــدون الفســق والفجــور( فيــا تــرى ملــاذا يتزوجــون أساســا؟! إذ أن اإلنســان الــذي يــرى لّذتــه 

يف تلبيــة هــواه، فهــو غــر صالــح للــزواج مــن األســاس! وحــري مبثــل هــذا اإلنســان أن ال يبحــث عــن زوج 

صالــح، إذ مهــا كان زوجــه صالحــا، مــع ذلــك سينســاق إىل الفســق والفجور تلبيــة لهواه. إن كان اإلنســان 

متّبعــا لهــواه، فحتــى لــو حصــل عــى أفضــل زوج يف العــامل، مع ذلك رسعــان ما يســأم منه ويضجــر وينفر.

بمرتع  األسرة  ليست  أدابها، كذلك  ولها  والبطنة  النهم  محّل  ليست  المائدة  أن  كما 

دستور إطار  في  الحياة  بمعنى  األسرة  خاّصة/  آداب  ولها  والشهوات  الغرائز  إلشباع 

ــباع  ــع إلش ــك ليســت األرسة مبرت ــة، كذل ــا أداب معيّن ــة وله ــم والبطن ــّا للنه ــا أن األرسة ليســت مح ك

الغرائــز والشــهوات ولهــا آداب خاّصــة. األرسة مبعنــى الحيــاة يف إطــار دســتور. إن مراعــاة آداب األرسة 

ــة  ــال إىل غرف ــون ذهــاب األطف ــّدد قان ــة لتح ــة قرآني ــزل آي ــث تن ــكان بحي ــة مب ــن األهمي ــا م ومقّرراته

ــْن  ــرَّاٍت ِم ــاَث َم ــْم ثَ ــَم ِمْنُک ــوا الُْحلُ ــْم یَبْلُُغ ــَن لَ ــْم َو الَّذی ــْت أَیْانُُک ــَن َملََک ــتَأِْذنُْکُم الَّذی ــن؛ )لِیَْس الوالدي

ــْوراٍت  ــاُث َع ــاِة الِْعشــاِء ثَ ــِد َص ــْن بَْع ــرَِة َو ِم ــَن الظَّهی ــْم ِم ــوَن ثِیابَُک ــَن تََضُع ــِر َو حی ــاِة الَْفْج ــِل َص قَبْ

ــا عــن املعســكر  ــال إن رؤيتن ــا عــن األرسة. فعــى ســبيل املث ــور/58[ يجــب أن نغــّر رؤيتن ــْم...( ]الن لَُک

ــه  ــا نواج ــاص. عندم ــلوك الخ ــط والس ــن اآلداب والضواب ــر م ــاة الكث ــه مراع ــب في ــّر تج ــه مق ــي أن ه

ــا  ــو كّن ــى ل ــة عســكريّة، فحت ــه تحي ــرب ل ــا أن ن ــنّي علين ــا، يتع ــة مّن ــن هــو أعــى رتب يف املعســكر م

ــب  ــل يج ــاء، ب ــا نش ــه ك ــا ل ــا واحرتامن ــن حبّن ــّر ع ــه ونع ــا أن نعانق ــوز لن ــّدا، ال يج ــا ج ــوّد قائدن ن

علينــا أن نــرب تحيــة عســكرية لــه حســب األصــول والضوابــط. طبعــا ليســت آداب األرسة وضوابطهــا 

شــديدة ومتصلّبــة كــا يف املعســكر، ولكــن يجــب أن تراعــى بعــض اآلداب واالحرتامــات يف أجــواء األرسة. 
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لقــد ذكــرت يف رواياتنــا تفاصيــل آداب املعــارشة بــني الزوجــني يف إطــار األرسة بشــكل دقيــق، وفّصلــت 

ــط. ــاة اآلداب والضواب ــون مبراع ــل مكلّف ــدى، ب ــت س ــرتك يف البي ــم ن ــا. فل ــط تفصي ــني والضواب القوان

ــم األدب والنظــم مــن الســنة الســابعة ويف األرسة، ال بعــد الثانيــة  مبوجــب أحــكام اإلســام يجــب تعلّ

عــر ويف العســكرية / يجــب أن يصبــح الطفــل بــني الســنة الســابعة إىل الرابعــة عــر مؤّدبــا ومنظّــا 

ــابعة،  ــنة الس ــد الس ــا »األدب« بع ــا أوالده ــن أن يعل ــى الوالدي ــب ع ــواله يج ــه م ــني يدي ــد ب كالعب

لــي يــدرك األطفــال أصــل جهــاد النفــس ويعلمــوا أن البــّد لهــم مــن محاربــة كلــات »أحــب« 

ــن  ــر م ــة ع ــد الثاني ــة بع ــباب إىل الجندي ــب الش ــوم، يذه ــا. الي ــي« وأمثاله ــتهي« و »يعجبن و »أش

عمرهــم، ويتدّربــون هنــاك عــى النظــم واالنضبــاط وبعــض اآلداب، بينــا يفــرض اإلســام أن البــّد مــن 

ــبَْع  ــْب َس ــَك یَلَْع ــاِدُق ع: »دَع ابَْن ــاَل الصَّ ــابعة؛ قَ ــنة الس ــن الس ــم م ــم النظ ــال وتعليمه ــب األطف تأدي

ــَر ِفیــِه«  ــْن اَل َخیْ ــُه ِممَّ ــَح َو إاِلَّ فَِإنَّ ــِإْن أَفْلَ ــِنیَن فَ ــبَْع ِس ــُه نَْفَســَك َس ــِنیَن َو أَلْزِْم ــبَْع ِس ــَؤدَّْب َس ــِنیَن َو یُ ِس

ــبَْع  ــٌر َس ــِنیَن َو َوِزی ــبَْع ِس ــٌد َس ــِنینَ  َو َعبْ ــبْعَ  ِس ــیٌِّد َس ــُد َس ]من الیحره الفقیــه/3 /492/ح 4743[ و »الَْولَ

ِســِنیَن« ]وسائل الشــیعة/476/21[ و »دَع ابَْنــَك یَلَْعــب َســبَْع ِســِنیَن َو أَلْزِْمــُه نَْفَســَك َســبْعاً فَــِإْن أَفْلَــَح َو 

ــْن اَل َخیْــَر ِفیــِه« ]الــکايف/46/6/ ح 1[ البــّد أن يتــأّدب الطفــل بعــد الســنة الســابعة ويصبــح  إاِلَّ فَِإنَّــُه ِممَّ

منظـّـا كالعبــد بــني يديــه مــواله؛ وبالتأكيــد البــّد أن يكــون أبــوا هــذا الطفــل كاملــوىل الــرؤوف العطــوف، 

فينهيــان الطفــل ويأمرانــه بلــني وحنــان، ولكــن عــى الطفــل أن ميتثــل أوامرهــا كــا ميتثل الجنــدي أوامر 

قائــده. البــّد أن تكــون أجــواء البيــت يف هــذه الســنني الســبع أي مــن الســنة الســابعة إىل الرابعــة عــر، 

تشــبه أجــواء املعســكر، ليتــدرّب الطفــل عــى مراعــاة النظــم واألدب. يجــب عــى الطفــل أن يراعي بعض 

القضايــا يف هــذه الســنني مــن قبيــل ترتيــب غرفتــه ووســائله، وااللتــزام مبواقيــت النــوم واالســتيقاظ وأداء 

االحــرتام للكبــر وكثــر مــن اآلداب األخــرى ليعلــم أن الدنيــا ليســت محــّا لطلــب الراحــة. مــن املســائل 

ــا  ــدن، في ــروح والب ــركات كثــرة يف ال ــار وب ــد عليهــا هــو االســتيقاظ بــني الطلوعــني، والتــي لهــا آث املؤكّ

حبّــذا لــو اســتطاع األب واألم أن يوقــظ أوالدهــا يف هــذه الفــرتة ومينعانهــا مــن النــوم برأفــة وحنــان.
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البّد أن يتدّرب الطفل في السنين السبع الثانية من عمره وبإدارة أمه وأبيه على جهاد 

النفس/ البيت مقّر مليئ بالمقّررات والضوابط وينطوي على أجواء مناسبة لجهاد النفس

ــة صعــب! يف حــني أن  ــة واملراهق ــنّي الطفول ــأوالد يف س ــيّا ل ــاة اآلداب وال س ــول البعــض: إن مراع يق

تحّمــل املشــّقة ومخالفــة النفــس، مــودع يف ذات اإلنســان، والحيــاة مقرونــة بجهــاد النفــس. فابــّد أن 

يتــدرّب الطفــل يف الســنني الســبع الثانيــة مــن عمــره وبــإدارة أمــه وأبيــه عــى جهــاد النفــس، ثــم يســتمّر 

بجهــاد نفســه يف الســبعة الثالثــة مبشــورة والديــه. فعندمــا يقــدم مثــل هــذا اإلنســان عــى الــزواج، يــدرك 

ــزواج يف الواقــع دخــل  ــه بهــذا ال ــّد مــن االســتمرار بضوابــط جهــاد النفــس يف األرسة، ويعــرف أن أن الب

ــات جهــاد النفــس. إذن الخطــوة األوىل هــي أن نغــّر رؤيتنــا عــن البيــت  يف مرحلــة جديــدة مــن عمليّ

ــاد  ــب لجه ــّل مناس ــو مح ــّررات وه ــط واملق ــئ بالضواب ــّر ملي ــت مق ــرف أن البي ــب أن نع واألرسة ويج

النفــس. والبــّد أنكــم تعرفــون كــم لبيــت اللــه الحــرام مــن ضوابــط ومقــّررات. فعندمــا يحــرم الحــاج 

ويدخــل يف نطــاق بيــت اللــه، تحــرم عليــه الكثــر مــن األعــال ويلــزم مبراعــاة آداب ومقــّررات صعبــة. 

فكــا أن يف بيــت اللــه مقــّررات وضوابــط، كذلــك بيوتنــا هــي محــاّل مراعــاة مقــّررات وضوابــط كثــرة.

فعــى ســبيل املثــال أحــد قوانــني البيــت هــي أنــه عندمــا يحتــر أحــد أعضــاء البيــت ويــرف عــى 

ــِت َمْوتُــُه َو نَزُْعــُه  املــوت، البــّد أن يوضــع يف املــكان الــذي كان يصــّي فيــه عــادًة؛ »إَِذا َعــرُسَ َعــَى الَْمیِّ

هُ  الَّــِذی کَاَن یَُصــيِّ ِفیــِه« ]الــكايف/ج3/ص125[ إذن مــن األوىل أن يتخــذ كّل واحــد مــن  قُــرَِّب إِىَل  ُمَصــاَّ

ــكل  ــت هــي أن يكــون ل ــكان. فأحــد آداب البي ــك امل ــت ويصــّي يف ذل ــه يف البي ــراد األرسة مصــّى ل أف

فــرد مــن أعضــاء األرسة مصــّى خــاّص بــه. ومــن الضوابــط األخــرى التــي ينبغــي مراعاتهــا يف البيــت هــو 

تحديــد ســاعات معينــة لفتــح التلفــاز وغلقــه. يعنــي ال ينبغــي أن يكــون التلفــاز مفتوحــا عــى الــدوام 

ــر  ــن یک ــس: »م ــاء النف ــال عل ــد ق ــا يشــاء. فق ــج م ــن الرام ــّرج م ــة، وكّل يتف ــا أي نظــم وضابط وب

مــن مشــاهدة التلفــاز ـ حتــى وإن كان يشــاهد برامــج جيــدة ـ يصــاب بعــد فــرتة بالبــادة والباهــة«.
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األسرة محّل جميل لجهاد النفس/ الزواج هو تعبير عن االستعداد لجهاد النفس في 

األسرة إطار 

ــّم  ــع يف خض ــل يف الواق ــد دخ ــه ق ــان، فإن ــه اإلنس ــا يدخل ــس، فعندم ــاد النف ــل لجه ــل جمي األرسة مح

مجموعــة مــن العاقــات التــي تفــرض عليــه جهــاد النفــس. فمــن أقــدم عــى الــزواج يتعــنّي عليــه أن 

ــن نفســه عــى مرحلــة جديــدة يف جهــاد النفــس، وبالتأكيــد ينبغــي أن يكــون هــذا الجهــاد حلــوا  يوطّ

وممتعــة لديــه، إذ يبعــده عــن اللهــو واتبــاع الشــهوات ويتحفــه بلــّذات أفضــل وأمتــع. إن معنــى عــزم 

الشــاّب عــى الــزواج هــو التعبــر عــن اســتعداده لجهــاد النفــس يف أجــواء األرسة، ال التعبــر عــن عزمــه 

عــى تلبيــة شــهواته يف األرسة! ولذلــك فغالبــا مــا كان الســيد اإلمــام الخمينــي)ره( يــويص األزواج الذيــن 

يعقــد لهــم أن: »تکيفــوا ومتاشــوا مــع بعــض« فهــذا مــا يــدل عــى أن األرسة هــي محــّل لبنــاء الــذات 

ــع عــى أصــل جهــاد النفــس منــذ الســابعة مــن عمــره،  ال محــا لاســرتخاء وطلــب الراحــة. فمــن تطبّ

ــة مــن عمــره  ــه بعــض الــيء برفــق ورأفــة يف الســنني الســبع الثاني ــه قــد شــّددا علي وعــرف أّن والدي

لــي يتــأدب عــى بعــض اآلداب، فمثــل هــذا اإلنســان ســيبحث بعــد زواجــه عــن موطــن جديــد لجهــاد 

النفــس، واألرسة هــي املوطــن الجديــد والجميــل لجهــاد النفــس. 

إن أتباع الشهوات والملّذات ال يزدادون رضا عن الحياة الدنيا

يف الواقــع لقــد صّمــم اللــه ســبحانه هــذه الدنيــا بحيــث ال يلتــّذ النــاس يف دنياهــم إال عــن طريــق جهــاد 

النفــس. ولذلــك فــإن أتبــاع الشــهوات وامللــّذات ال يــزدادون رضــا عــن الحيــاة الدنيــا. بحســب اإلحصــاء 

الــذي انتــر قبــل حــوايل عــر ســنني يف أوروبّــا، مل يــزدد مــدى رضــا النــاس عــن حياتهــم حتــى واحــد 

باملئــة وذلــك بالرغــم مــن تطــّور التقنيــة وصعــود مســتوى الرفــاه العاّم بالنســبة إىل قبل ســبعني ســنة. يف 

حــني أن منــذ قبــل ســبعني ســنة ولحــد اآلن قــد أنتجــت وســائل وإمكانــات كثــرة لتســهيل حيــاة النــاس.

ال تغرّنكــم وســائل اإلعــام بأفامهــم ومقاباتهــم، بحيــث يصــّورون الشــعوب الغربيــة يف غايــة الــرسور 

والســعادة. طبعــا ال ينكــر أحٌد التذاَذ أتباع الشــهوات وامللــّذات، إذ كل من يذهــب وراء الخاعة والفجور، 

يتمتـّـع شــيئا مــا، ولكنــه لــو كان قــد عــّف عــن فســقه، ألذاقه اللــه نفس هــذه اللذة عــر الطريــق الحال. 
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ولذلــك فلــم يحصــل اإلنســان عــى يشء عــن طريــق الفســق واملجــون ســوى أنّــه جعــل لّذتــه الحــال 

حرامــا. وشــتّان بــني بركــة الحــال ونحوســة الحــرام! كالســارق الــذي يــأكل ويــرف بعــض األمــوال، فلــو 

مل يكــن يرسقهــا لُرزِقَهــا عــن طريــق حــال.

»أريد« و »يعجبني« و »أشتهي« هي ملح الحياة، فإن ازدادت عن حّدها، تصبح الحیاة 

مالحة ال تطاق!

األرسة مــكان ال ينبغــي أن يكــر اإلنســان فيــه مــن اســتخدام كلــات »أريــد« و »يعجبنــي« و »أشــتهي«. 

يعنــي ال ينبغــي أن يفّكــر اإلنســان دومــا بتلبيــة رغباتــه وشــهواته. طبعا ليــس قصدنا أن ال يســتخدم هذه 

الكلــات أبــدا، ولكــن ليقلـّـل مــن اســتخدامها. روي عن اإلمــام الصــادق)ع( أن: »َدَخَل قـَـْوٌم َعَى الُْحَســیِْن 

بـْـِن َعلِــیٍّ ع فََقالـُـوا یـَـا ابـْـَن رَُســوِل اللَِّه نـَـَرى يِف َمْنِزلـِـَك أَْشــیَاَء نَْکرَُهَهــا َو إَِذا يِف َمْنِزلِِه بُُســٌط َو َنـَـاِرُق فََقاَل 

ع إِنَّــا نَتـَـزَوَُّج النَِّســاَء فَُنْعِطیِهــنَّ ُمُهورَُهــنَّ فَیَْشــرَتِیَن َمــا ِشــْنَ لَیْــَس لََنــا ِمْنــُه َشــیْ ٌء« ]الــكايف/ج6/ص476[ 

وهــذا يعنــي أن اإلمــام الحســني)ع( قــد لبّــى رغبة زوجتــه، فابّد من تلبيــة بعض هذه الرغبــات يف البيت، 

ولكــن تــرى بعــض النــاس مــع األســف ال يفّكــرون إال بتلبية رغباتهــم يف البيــت، وهذا غر صحيــح. »أريد« 

و »يعجبنــي« و »أشــتهي« هــي مثــل ملــح الطعــام الــذي يجب أن نســتخدم مقــدارا قليا منــه يف الطعام، 

وكذلــك هــذه الكلــات، فهــي ملــح الطعــام وإن ازدادت عــن حّدهــا، تصبــح الحيــاة مالحــة ال تطــاق!

يجب أن يرى الطفل »جهاد النفس« في سلوك والديه/ العقاب والثواب الذان يسيئان 

إلى تربية الطفل

ــان ولدهــا  ــذان ال يعلّ ــدان ال ــة الهــوى، فالوال ــاد النفــس ومخالف إن أســاس إصــاح النفــس هــو جه

ذلــك بعملهــا وســلوكها، وال يعيّشــانه أجــواء جهــاد النفــس يف البيــت، فــا يتوقّعــا صاحــه وأن يــرتّب 

تربيــة ســاملة. الوالــدان الــذان يتفّوهــان بــكّل كلمــة حــني الغضــب، بطبيعــة الحــال ســيفعل ولدهــم كل 

مــا يشــاء! يجــب أن يــرى الطفــل مــرارا يف ســلوك والديــه أن قــد غضبــا مــرارا، ولكنهــم مل ينطقــوا بــيء 

وإنــا تبّســموا فقــط. فــإن رأى الطفــل مثــل هــذا الســلوك، ســيعرف أنــه يجــب عليــه أن يتــرّف مبــا ال 

يشــتهيه هــوى نفســه ويســحق نفســه يف مواطــن كثــرة.
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املهــّم هــو أن يــرى الطفــل جهــاد النفــس يف فعــل والديــه وقولهــا، وإاّل فمهــا رأى أفعالهــا الصالحــة 

التــي تخلــو مــن عنــر جهــاد النفــس، فــا تنفــع هــذه األفعــال يف تربيتــه. إذ أن األفعــال الصالحــة التــي 

رآهــا مــن أبيــه، قــد أنجــزت بحوافــز ومشــّجعات أخــرى، وكان األب راغبــا بإنجــاز هــذا العمــل الصالــح، 

وعليــه فيــرتّب الولــد تابعــا لشــهوته ورغباتــه. فعــى ســبيل املثــال إن كنــت قــد صليــت كلّــا اشــتهيت 

ــا رغبــت عنهــا، وأديــت باقــي أعالــك الصالحــة عــى هــذا األســاس  الصــاة ورغبــت بهــا، وتركتهــا كلّ

وبحســب مــا راق لــه هــواك، كذلــك يــرتّب ولــدك تابعــا ألهوائــه ورغباتــه ويقــوم مبــا يعجبــه ويشــتهيه! 

وهــذا مــا تعلّمــه منــك بالضبــط.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


