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علي رضا بناهیان

الجمهورية اإلسالمية،
فرع إيراني لثورة اإلسالم العالميّة

منذ اليوم األّول كان معلوما أن هذه الثورة تمتّد جذورها في أعماق التاريخ، ولن يقتصر 
في  ممتّدة  وجذورها  عالمّية  شعاراتها  كانت  فقد  الجغرافية،  بحدودنا  غصونها  امتداد 
هذه  لجذع  اإلسالم  أعداء  ويوّجه  سنين  منذ  كّلها.  المنطقة  أرض  وفي  التاريخ  أعماق 
جيراننا...  إلى  ظّلها  يمتّد  وال  أغصانها  ويكسروا  ليقطعوها  قاضية  ضربات  الشجرة 
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رمضان عام 1434هـ.

ما يقال بأين ال أريد أن أتعود عىل العمل الصالح الفالين فليس بصحيح/ بل 

البد أن نتعّود عىل األعامل الصالحة

ليست العادة أمرا مذموما عىل اإلطالق، فام يقوله البعض من أين ال أريد أن أعتاد عىل 

هذا العمل الصالح أو ذاك فليس بقول صحيح. بل بالعكس، حيث تؤكّد الروايات عىل 

رضورة تعّود اإلنسان عىل األعامل الصالحة. فقد قال أمري املؤمنني)ع(: »عّودوا أنفسكم 

الخريَ«]الخرائج والجرائح/ج2/ص596[طبعا وبالتأكيد البّد أن نحرتز عن العادات السيئة، 

كام أن التعّود عىل األعامل الصالحة ال يخلو من بعض اآلفات والسلبيات وسوف أشري 

إىل بعض هذه اآلفات يف تكملة البحث.

هناك جهات تربمج ملختلف عاداتنا من الزّي والطعام والكالم والعالقات إىل 

غريها من العادات

إن مل نربمــج لعاداتنــا بأنفســنا، فهنــاك جهــات أخــر وراء الكواليــس تربمــج لعاداتنــا 

مــن إبليــس الرجيــم إىل الصهاينــة وباقــي شــياطني الثقافــة الذيــن يربمجــون لعاداتنــا 

ــون  ــالم يحاول ــن األف ــري م ــرتى يف كث ــامل. ف ــاء الع ــف أرج ــا يف مختل ــلوب حياتن وأس

ــا.  ــي نحــن أجــّل شــأنا منه ــة والفارغــة الت ــا عــىل بعــض األعــامل الباطل أن يعّودون

إنهــم يخططــون ويربمجــون بشــكل جــاّد مــن أجــل أن نتعــّود عــىل بعــض األزيــاء 

وبعــض األطعمــة وبعــض العالقــات وبعــض أســاليب الــكالم. فــإن مل نربمــج لعاداتنــا 

الســلوكية التــي هــي أحــد وجــوه أســلوب الحيــاة، تــأيت جهــات أخــرى وتقــوم حينئــذ 

ــن  ــة الذي ــات وال ســيام الصهاين ــك الجه ــن تل ــى بغــض النظــر ع ــّم. وحت ــذا امله به

ــاة شــعوب العــامل إىل مــا يشــاؤون، فحتــى  يخططــون يف ســبيل حــرف أســلوب حي

ــار، إن نفســنا األمــارة بحــّد ذاتهــا مســتعدة  ــو مل نأخــذ هــذا العامــل بعــني االعتب ل

لتعودينــا عــىل بعــض الســيئات. 
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البد أن نكون يف مقاومة مستمرة أمام تبلور العادات السيئة يف وجودنا

البــّد أن نكــون يف مقاومــة مســتمرّة أمــام تبلــور العــادات الســيئة يف وجودنــا. 

ــن نقــدر عــىل اجتثاثهــا بعــد،  ــا ول ــور بعــض العــادات يف نفوســنا تلقائي حيــث تتبل

فنصبــح كاألرسى بيدهــا. فــإن أهمــل اإلنســان نفســه، تتبلــور العــادات يف كيانــه بــال 

ــة  ــيئة والخاطئ ــادات الس ــرتة وإذا بالع ــي إال ف ــا ه ــنا م ــب أنفس إرادة. وإذا مل نراق

ــر  ــا أك ــال م ــبيل املث ــىل س ــا. فع ــخصيتنا مبقتضاه ــّون ش ــا وتك ــط بن ــا تحي نجده

األشــخاص الذيــن ال يقــدرون عــىل دفــع التثــاؤب عــن أنفســهم بســبب عادتهــم فــال 

ــام  ــل عــن اإلم ــن، ولكــن ينق ــام اآلخري يســتطيعون أن يســيطروا عــىل أنفســهم أم

الخمينــي)ره( أنــه مل يــر أحــد تثاؤبــه أبــدا، فإنــه كان قــد ســيطر حتــى عــىل تثاؤبــه.

العادات السيئة تقف مانعا أمام التوبة الصحيحة، إذ تفرض عىل اإلنسان أن 

يرجع إىل ما تعّود عليه/ إن ترك العادة أشبه باملعجزة

أحيانــا نجتنــب عــن بعــض الســيئات مخافــة أن يلحــق بنا رضرهــا األخروي أو خشــية 

عــىل ســمعتنا، وكال الدافعــني جيــدان. ولكــن هنــاك دافــع آخــر حــري بنــا أن نجتنــب 

الســيئات بســببه، وهــو أن نجتنــب الســيئات مخافــة أن نتعــّود عليهــا. فــإذا اعتــاد 

اإلنســان عــىل ســيئة مــا، ســوف ال تكــون توبتــه عنها توبــة صحيحــة، وإذا تــاب يرجع 

إىل تلــك املعصيــة مــرة أخــرى، إذ قــد تعّود عليهــا.  إن حياتنا مليئة مبختلــف العادات، 

فحــري بنــا أن نكــون عــىل حــذر شــديد مــن التــورط بالعــادات الســيئة إذ إن تــرك 

العــادة أشــبه باملعجــزة »ردُّ املُعتــاِد َعــن عاَداتـَـِه كاملُعِجز«]تحــف العقــول/ص489[.
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بعض العادات الشائعة

من العادات السيئة التي تورط بها كثري منا هو أننا اعتدنا عىل أن ننام حتى يوقظنا أحد 

أو يوقظنا جرس الساعة، وكذلك تعودنا عىل أن نأكل حتى نشبع متاما. أو أننا اعتدنا عىل 

أن نستمع أّي حديث فقد أطلقنا رساح سامعنا ليسمع ما يشاء. أو اعتاد بعض الناس عىل 

مشاهدة أي فيلم ومسلسل، بينام ينبغي لإلنسان أن يرى هل هذا الفيلم صالح وهل ينفعه 

أم ال، وهل هناك رضورة ملشاهدته أم ال، أوليس له عمل أكر رضورة من الفيلم. وهل هذه 

الساعة هي ساعة اسرتاحته ونزهته، فالبّد أن نأخذ بعني االعتبار كثريا من هذه املالحظات.

ترك  أجل  نربمج من  أن  البّد  العبادة/  أفضل  من  السيئة  العادات  ترك  إن 

السيئة العادات 

َغلَبُة  الِعباَدِة  »أفَضُل  السيئة:  العادات  مواجهة  أهمية  يف  املؤمنني)ع(  أمري  يقول 

الَعاَدِة«]غرر الحكم/ص187/ح45[ إذن البّد أن نسعى ونكرس عاداتنا الباطلة، وإن كرس 

هذه العادات التي هي من الصعوبة مبكان حيث عربوا عنها بأنها كاملعجز، أفضل عبادة. 

البّد أن نربمج يف سبيل ترك عاداتنا السيئة. البّد أن نتعرف عىل عاداتنا السيئة ونشخصها 

أوال، وبعد ذلك نسعى ملحاربتها وتغيريها. فليستعن الرجال والنساء بأزواجهم يف مسار 

ترك عاداتهم السيئة. وليستعن األوالد بآبائهم وأمهاتهم يف سبيل ترك عاداتهم السيئة. 

الحكم/ص338/ح44[  نَْفُسك«]غرر  تَزُْك  يقول أمري املؤمنني)ع(: »خالِف سوَء عاَدتَِك 

وأنتم تعلمون أن تزكية النفس متثل أحد األهداف العالية يف رسالة األنبياء. ويف املقابل 

وتذهب  السيئة  عاداته  تفضحه  نفسه،  يهذب  ومل  السيئة  عاداته  أحد  يحارب  مل  إن 

الحكم/ص666/ح1517[ الَعاَدة«]غرر  ُسوُء  َفَضَحُه  نَْفُسُه  یَُهّذْب  مل  »َمْن  وجهه.  مباء 
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إن الجوع لنعم العون عىل كرس العادات والسيطرة عىل النفس/ يتيرس لنا 

تغيري عاداتنا وأخالقنا السيئة يف شهر رمضان

ــا  ــام يف عاداتن ــادة وال ســيام الصي ــق إىل موضــوع دور العب ــوّدي أن انطل ــا ب مــن هن

وأســلوب حياتنــا ألرى مــا هــو دورهــا يف أســلوب الحيــاة. يقــول أمــري املؤمنــني)ع(: 

ــرْسِ عاَدتِهــا التجّوع«]عيــون الحكــم/ ص494[. »نِعــَم الَعــوُن عــىل أرِس النَّفــِس َوكَ

ــا  ــرس لن ــذا يتي ــه. وله ــري عادات ــا عــىل تغي ــدر به ــّوة يق ــح اإلنســان ق إن الصــوم مين

تغيــري عاداتنــا وأخالقنــا الســيئة يف شــهر رمضــان. إن صــوم شــهر رمضــان والضعــف 

الــذي يلحــق باإلنســان إثــر ذاك الجــوع يعــني اإلنســان عــىل تغيــري عاداتــه الكالميــة 

والســلوكية. كــام أن أجــواء شــهر رمضــان وخصائصــه األخــرى أيضــا تعيننــا يف هــذا 

املســار، فعــىل ســبيل املثــال مــن املحّبــذ جــدا أن تكــون وجبــة طعامنــا يف أول الليــل 

وبعــد املغــرب مبــارشة، إذ إن األكل يف آخــر الليــل مــّر جــدا. ويــا حّبــذا لــو احتفظنا 

بهــذه العــادة بعــد شــهر رمضــان أيضــا ونتعــّى يف أول الليــل.

إن حذف وجبة الغداء من برنامج الطعام اليومي من العادات الحسنة التي 

وجبتا  اإلنسان  تكفي جسم  رواياتنا  أساس  عىل  رمضان/  شهر  لنا  يعطيها 

الفطور والعشاء يف الصبح واملساء  

مــن العــادات الحســنة التــي يعطيهــا لنــا شــهر رمضــان هــي أنــه مينعنــا مــن تنــاول 

الطعــام أثنــاء النهــار ويحــذف وجبــة الغــداء مــن الربنامــج، فيــا حبــذا لــو اســتمرنا 

عــىل هــذه العــادة بعــد شــهر رمضــان أيضــا وحذفنــا وجبــة الغــداء مــن الربنامــج، 

فنكتفــي بــأكل بعــض الفواكــه ظهــرا؛ حيث قــد جــاءت بعــض التوصيــات يف الروايات 
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أن اكتفوا بوجبتي الصبح والعشاء »َشکَْوُت إىَِل أَِبی َعْبِد اللَِّه ع َما أَلَْقى ِمَن اأْلَْوَجاعِ َو التَُّخِم 

َفَقاَل لِی تََغدَّ َو تََعشَّ َو اَل تَأْکُْل بَْیَنُهاَم َشْیئاً َفإِنَّ ِفیِه َفَساَد الَْبَدِن أَ َما َسِمْعَت اللََّه َعزَّ َو 

َجلَّ یَُقوُل- لَُهمْ  ِرزُْقُهمْ  ِفیها بُکْرًَة َو َعِشیًّا«]الكايف/ج6/ص288[. كام جاء يف رسالة توضيح 

املسائل لإلمام الخميني)ره( يف املسألة 2636: »...الخامس عرش: أن يأكل يف أول النهار 

وأول الليل وال يأكل بني النهار وبني الليل شيئا«. ولكن قد اعتدنا مع األسف عىل أن نأكل 

ثالث وجبات يف اليوم وتعّودنا عىل وجبة الغداء ونتصور أن جسمنا بحاجة إليها. واحدة 

أخرى من العادات الحسنة التي يقّدمها لنا شهر رمضان، هي االستيقاظ عند السحر. طبعا 

لعّل أكر ما يوقظنا عند السحر يف شهر رمضان هو تناول السحور، ولكن يا حّبذا لو استمرنا 

عىل هذه العادة بعد هذا الشهر املبارك حيث إنها سوف تجلب لنا بركات كثرية جدا.

اإلنسان األكّال عاجز يف عملية تغيري عاداته السلوكية/ إن الجوع بحّد ذاته 

يقوي الروح عىل مجابهة العادات وتغيريها 

إن شــهر رمضــان وعــرب تغيــريه املبــارش لربنامجنــا اليومــّي، بــات يصلــح بعــض عاداتنــا 

الخاطئــة، ولكــن مضافــا إىل هــذا نفــس الجــوع ذاتــه ســواء أكان جوع الصيــام أو غريه 

يقــّوي روح اإلنســان وميكّنــه مــن تغيــري عاداتــه. فــإن اإلنســان األكّال عاجــز يف عملية 

تغيــري عاداتــه الســلوكية. إن الجــوع يزيــد مــن قــوة روح اإلنســان ويعينــه عــىل تغيري 

ــان  ــاك وصيت ــاره عــىل أنفســكم. هن ــوا مــن أكلكــم لفــرتة وشــاهدوا آث ــه. قلل عادات

رائعتــان وصلــت إلينــا يف هــذا املجــال وهــي أن ال يــأكل اإلنســان مــا مل يجــع، ويكــّف 

عــن الطعــام قبــل أن يشــبع. فقــال أمــري املؤمنــني )ع(: »ال تجلــس عــن الطعــام إال 

وأنــت جائــع وال تقــم عن الطعــام إال وأنت تشتهيه.«]وســائل الشــيعة/ج24/ص245[
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إىل درجة بحيث يغضب وتسوء  البعض  لدى  الشبع  التعود عىل  بلغ  لقد 

جاع إن  أخالقه 

ــة  ــه األخالقي ــري عادات ــىل تغي ــدر ع ــوع ال يق ــل الج ــن تحم ــز ع ــان العاج إن اإلنس

والســلوكية والكالميــة. فتجــد بعــض النــاس ـ ولإلســف ـ قــد بلــغ بــه التعــود عــىل 

الشــبع إىل درجــة بحيــث يغضــب وتســوء أخالقــه إن جــاع! وكأنــه مل ينــو يف طــول 

عمــره أن يجــرب الجــوع ويتحّملــه. بينــام حــري باإلنســان أن يرّحــب بالجوع ويشــكر 

اللــه عــىل توفيــق الجــوع يف ضيافــة شــهر رمضــان.

يدفع الجوع كثريا من سموم البدن

بغــض النظــر عــن اآلثــار والــربكات التــي يرتكهــا الجــوع يف روح اإلنســان، إنــه مفيــد 

لجســم اإلنســان أيضــا وال ســيام يف أيـّـام الصيــف الطويلــة حيــث إنــه يدفــع كثــريا من 

ســموم البــدن ويطّهــره مــن كثــري مــن التلوثــات. يقــول بعــض األطبــاء: إن رائحــة فــم 

الصائــم عالمــة لدفــع كثــري مــن ســموم البــدن. وقــد قــال رســول اللــه)ص(: »صومــوا 

ــة  ــاء كثــريا وال ســيام يف اآلون تصّحوا«]دعــوات الراونــدي/ص76[ وقــد تحــدث األطب

األخــرية عــن فوائــد الجــوع عــىل جســم اإلنســان.

حققوا جيدا وتأكدوا من كون الصيام مرا لكم/فعىس أن يكون الصيام سببا 

للشفاء من أمراض كثرية

ــه وال  ــرّا ملرض ــام م ــون الصي ــن ك ــد م ــق ويتأك ــض أن يحّق ــان املري ــي لإلنس ينبغ

يكتفــي بقــول طبيــب واحــد. إذ يف كثــري مــن األحيــان ليــس الجــوع والصيــام مــرا 

للمريــض فحســب بــل إنــه مفيــد، وعــىس أن يكــون ســببا للشــفاء مــن أمــراض كثــرية. 



دور العبادة في أسلوب الحياة

8

رمضان عام 1434هـ.

ــة رأس كل دواء«]فقــه الرضــا/ص340[. ولهــذا  فقــد قــال اإلمــام الرضــا)ع(: »الحمي

إذا منعكــم الطبيــب عــن الصيــام، ينبغــي لكــم أن تحققــوا يف املوضــوع أكــر فلعــّل 

ــض  ــمعت بع ــى س ــم. حت ــدا ملرضك ــربه مفي ــل يعت ــه ب ــم عن ــر ال مينعك ــا آخ طبيب

األطبــاء أّن مشــكلة الــكىل ليســت مــن قلــة رشب املــاء والعطــش، بــل لهــا أســباب 

أخــرى. طبعــا وبالتأكيــد إن منعكــم الطبيــب مــن الصيــام واطأمنتــم بصحــة قولــه ال 

يجــوز لكــم الصيــام وهــذا هــو حكــم اإلســالم. أســأل اللــه ســبحانه وتعــاىل أن ميــّن 

علينــا بالصحــة والعافيــة لئــال نحــرم مــن بــركات الصــوم وإذا كان البــّد مــن األمــراض 

فأســأله أن يجعــل شــفاءها يف الصــوم والحميــة.

إن من يعجز عن ترك عاداته السيئة يف الجوع الحاصل من الصيام، هل يقدر 

عىل ذلك يف حال الشبع؟!

كام أن جوع الصيام يعني اإلنسان عىل صحته وقّوته البدنية، كذلك يقّويه 

عىل املستوى الروحي، فيقوى بذلك عىل تغيري عاداته.

إن من صام يف شهر رمضان املبارك ثالثني يوما وال سيام يف هذا الصيف الالهب، ثم 

مل يستطع أن يغرّي أخالقه يف هذه الفرصة النادرة، فهل يقدر عىل تغيري نفسه يف غري 

هذا الشهر املبارك؟ ومن عجز عن ترك عاداته السيئة يف الجوع الحاصل من الصيام، 

هل يقدر عىل ذلك يف حال الشبع؟!
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إن ترك العادات السيئة بحاجة إىل جهاد

أساســا البــّد أن نعــّد برنامجــا مــن أجــل تغيــري عاداتنــا، بــل يــا حبــذا لــو نّبهنــا إخواننا 

وأحبائنــا عــىل عاداتهــم الســيئة. مــن جملــة هــذه العــادات الســيئة هــي أن يتعــّود 

اإلنســان عــىل عــدم إكــامل أعاملــه وعــدم إنجازهــا بشــكل كامــل. فعــىل ســبيل املثال 

ــم  ــم وواجبه ــاز تكاليفه ــىل إنج ــودوا ع ــة أن يتع ــة والجامع ــي لطــالب املدرس ينبغ

بشــكل كامــل ويحاولــوا منــذ البدايــة أن ال تحصــل لديهــم هــذه العادة الســيئة. فمن 

ــّد لإلنســان أن يجاهــد ويتحمــل املصاعــب. يقــول  ــرك العــادات الســيئة الب أجــل ت

اإلمــام الصــادق)ع(: »ِبالُْمَجاَهــَدِة یُْغلَــُب ُســوُء الَْعاَدة«]مجموعــه ورام/ج2/ص119[

آية الله العظمى الربوجردي)ره(: إذا غضبت مرة أخرى أصوم ثالثة أيام.

مــن جملــة مــا كان ميارســه األوليــاء هــو أنــه عندما كانــوا يعزمــون عىل ترك عــادة ما، 

كانــوا يشــرتطون عــىل أنفســهم بعــض العقوبــات. فعىل ســبيل املثــال ينقل عن الســيد 

الربوجردي)ره( أنه كان يغضب أحيانا عىل بعض تالميذه إذا ســألوا ســؤاال غري مربوط. 

فعهــد عــىل نفســه أن يصــوم ثالثــة أيــام إن غضــب مــرة أخــرى، وكان يعمــل بعهــده.

اجعلوا ترك الشهوات أجمل عاداتكم

ــَهَواِت أَْفَضــُل ِعَبــاَدٍة َو أَْجَمــُل َعاَدٍة«]غررالحکم/ يقــول أمــري املؤمنــني)ع(: »تـَـرُْک الشَّ

ص320/ح65[، فيــا حّبــذا لــو جعلنــا تــرك الشــهوات أجمــل عادتنــا، فنتعــّود عىل ترك 

الشــهوات ومــا تشــتهيه األنفــس؛ ال أن نتعــّود عــىل تلبيــة الرغائــب ونيــل اللذائــذ.
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مناذج من جهاد اإلمام الخميني)ره( لنفسه

يوجــد هنــاك مــن ال يســتمع املوســيقى حتــى الحــالل منهــا ألنــه يســتلّذها. ينقــل 

عــن اإلمــام الخمينــي)ره( أنــه كان يحــب مرقــة الســبزي]1[ كثــريا. ذات يــوم قدمــوا 

لــه هــذه املرقــة مضافــا إىل الخبــز واللــن. فــرأوا اإلمــام مل ميــّد يــده إىل املرقــة وبــدأ 

بالخبــز واللــن. فقالــوا لــه: أال تحــب هــذه املرقــة فلــامذا ال تــأكل منهــا؟ فقــال: تركتها 

ألين أحّبهــا! وكذلــك نجــل الشــيخ آيــة اللــه البهجــت)ره( قــال: كان أيب صديــق اإلمــام 

ــت  ــال يل: كن ــيئا. فق ــام ش ــن اإلم ــل يل ع ــرّة أن ينق ــن أيب ذات م ــت م ــريا. فطلب كث

ضيفــا عنــد اإلمــام وكان قــد قــدم لنــا مرقــة الســبزي ولكنــه مل يذقهــا. فســألته عــن 

الســبب. فقــال يل: أحّبهــا كثــريا فــأردت أن ال أذقهــا. )لقــاء حجــة اإلســالم عــي بهجت 

ــرى الرابعــة الرتحــال الشــيخ بهجــت)ره(( ــاء مبناســبة الذك ــارس لألنب ــة ف ــع وكال م

إن من تعّود عىل ترك الشهوات، سيزيده الله حالوة يف حياته

إذا تعــّود اإلنســان عــىل تــرك الشــهوات وراح يبتعــد عــن اللذائــذ والرغائــب، ســوف 

تحلــو حيــاة هــذا اإلنســان. إذ قــد قــدر اللــه ســبحانه أن يزيــد حياتــه حــالوة ورغــدا، 

ولكــن اللــه يحــّي حيــاة هــذا اإلنســان بطريقتــه وأســلوبه. فلعلــه يحــّي حياتــه بفتح 

ــْواَلیَ   ــه، كــام نقــول يف أســحار شــهر رمضــان: »َم بــاب مناجــاة هــذا العبــد مــع ربّ

ِبِذکْــرِکَ  َعــاَش  َقلِْبی«]مصبــاح املتهجــد/ج2/ص592[ إلهــي حــّل وأرغد حياتنــا بذكرك. 

ــيطان.  ــه الش ــن خدع ــا مم ــم ال تجعلن ــريك. الله ــالوة غ ــرارة كل ح ــا م ــي أذقن إله
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صىل الله عليك يا أباعبدالله

هــل تصدقــون أّن ســيد الشــهداء)ع( الــذي استشــهد مــن أجــل عزتــه وقــال: »هیهات 

ــة«، يســأل عــدّوه شــيئا؟! فليــس هــو ممــن يســأل العــدّو إال أن يضطــر  ــا الذل من

ــام  ــني، إحداه ــداءه مرت ــأل أع ــام أن س ــخ لإلم ــجل التاري ــد س ــّدا. لق ــّم ج ــر مه ألم

قطعيــة والثانيــة غــري قطعيــة. الســؤال األول الــذي ال شــك فيــه هــو أنــه قــال ألخيــه 

ــا  ــْم َعنَّ ــْدَوِة َو تَْدَفَعُه ــْم إِىَل الُْغ رَُه ــَتطَْعَت أَْن تَُؤخِّ ــإِِن اْس ــْم َف ــْع إِلَْيِه ــاس: »اْرِج العب

ــُم أيَنِّ َقــْد أُِحــُب   ــَة َو نَْدُعــوُه َو نَْســَتْغِفرُُه َفُهــَو يَْعلَ الَْعِشــيََّة لََعلََّنــا نَُصــيِّ لَِربَِّنــا اللَّْيلَ

َعــاَء َو ااِلْسِتْغَفاَر«]اإلرشــاد/ج2/ص91[. ولعــل  ــاَلَة لَــُه َو تِــاَلَوَة ِكَتاِبــِه َو الدُّ الصَّ

ــب يف هــذا الســؤال  ــب الحــوراء زين ــد الحــظ قل ــه الحســني)ع( كان ق ــد الل ــا عب أب

والطلــب وأراد لهــا أن توّدعــه وداعــا كامــال يف تلــك الليلــة فهــي آخــر ليلــة تســمع 

فيهــا صــوت الحســني)ع( إذ يتلــو القــرآن. إن حــالوة العبــادة والصــالة وقــراءة القــرآن 

قــد تبلــغ بدرجــة مــن الشــدة مــا قــد تجعــل اإلمــام يســتمهل عــدّوه ليلــة شــوقا 

إىل الصــالة والعبــادة. وهنــاك ســؤال آخــر ســجلته بعــض األخبــار ولعلــه مل يحــدث، 

ــه  ــا ترون ــال: »أم ــوم وق ــب الق ــع، خاط ــده الرضي ــش بول ــتّد العط ــا اش ــو عندم وه

يتلظــى عطشــا«. وحاشــا اإلمــام أن يــذّل نفســه أمــام أعدائــه، ولكنــه أراد أن يتــّم 

ــه أراد أن يقــول لهــم: لقــد حاربتمــوين وقتلتمــوين مخافــة أن  الحجــة عليهــم. فكأن

ــع؛ »إن  ــل الرضي ــذا الطف ــم له ــا عداؤك ــن م ــي)ع(، ولك ــة ع ــم حكوم ــرر عليك تتك

ــرة  ــم وألول م ــام بينه ــكر في ــف العس ــل«. فاختل ــذا الطف ــوا ه ــوين فارحم مل ترحم

ــع  ــل: اقط ــن كاه ــة ب ــعد يف حرمل ــن س ــاح اب ــم، فص ــة بينه ــذه الفتن ــل ه ــع مث تق

ــد؟!  ــد أم الول ــت: أللوال ــوس وقل ــد الق ــهم يف كب ــت الس ــال فوضع ــوم. ق ــزاع الق ن

ــد. ــد إىل الوري ــن الوري ــه م ــه فذبحت ــر أبي ــو يف حج ــه وه ــد. فرميت ــل الول ــال: ب ق

أال لعنة الله عىل القوم الظاملني.


