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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 

األولى: محاضرته 

2ـ  )الخالعة(  المفرط  واإللحاد  الكفر  1ـ  منهجين  عبر  الضياع  إلى  اليوم  العالم  يساق 

المنحرف التدين 

يســاق العــامل والنــاس اليــوم إىل الضيــاع عــر منهجــن؛ األول هــو الفســاد والشــهوات والخالعــة، 

والثــاين النقطــة املقابلــة للخالعــة، أي التديّــن املنحــرف والســلوك املتطــرّف تحــت غطــاء الديــن. 

ــاء  ــون األبري ــفا ويقتل ــا ناس ــون حزام ــن يلبس ــباب الذي ــج آالف الش ــذا املنه ــاس ه ــى أس ــون ع فريبّ

ــون:  ــاء يقول ــم أبري ــؤالء وه ــون ه ــف تقتل ــم أن كي ــوا عليه ــى إذا اعرتض ــّنة. وحت ــيعة والس ــن الش م

ــا«! وكّل  ــل بتكليفن ــب أن نعم ــا يج ــة! ولكّنن ــيذهبون إىل الجّن ــاء س ــوا إبري ــإن كان ــك ف ــأس بذل »ال ب

ــاة اإلنســان، يعــّزز األســلوب اآلخــر. فهــم  مــن هذيــن األســلوبن الَذيــن ميارســهام األعــداء إلفســاد حي

یعرضــون خالعــة الفاســدين عــى الجامعــات املتديّنــة املنحرفــة، فيعــّززون ديانتهــم املنحرفــة وأســاليبهم 

املتطرّفــة. ومــن جانــب آخــر يعرضــون عــى الفاســدين جرائــم املتديّنــن املنحرفــن ومــدى وحشــيّتهم 

وعنفهــم تحــت غطــاء الديــن والرشيعــة، فيــزدادون فــرارا وابتعــادا مــن الديــن ويتــامدون يف الخالعــة 

والفســاد. لقــد أصبــح العــامل واملنطقــة التــي نســكنها يف قبضــة هذيــن الفئتــن فيفتــكان بالعــامل 

ــة  ــارات الصهيونيّ ــد التي ــد إبليــس، وبعــده بي واملجتمــع اإلنســاين كشــفريت املقــّص، وزمــام أمورهــام بي

ــا  ــامىش معه ــامل ونت ــن أن نتس ــة ميك ــن؟ وأّي جه ــه نح ــب أن نفعل ــذي يج ــام ال ــامل. ف ــتكري الع ومس

ــي  ــا وه ــة له ــة املقابل ــور النقط ــوف تتبل ــاد، س ــة والفس ــع الخالع ــاملنا م ــن إن تس ــرى؟ نح دون األخ

ــون فيلبســون  ــن ليــس مبتطــرّف، ولكــن هــؤالء هــم متطرّف ــن املتطــرّف. طبعــا ال يخفــى أن الدي التديّ

تطرّفهــم بغطــاء الديــن. ولذلــك فالبــّد أن نســّمي هــذه الظاهــرة بـــ »التطــرّف تحــت غطــاء الديــن«.
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»الخالعة المفرطة« و »التطّرف تحت غطاء الدين« كّل منهما يمارس »حرب اإلبادة« 

على المجتمع اإلنساني بطريقته الخاّصة

إن هاتــن الظاهرتــن أي »الخالعــة املفرطــة والتطــرّف تحــت غطــاء الديــن« كّل منهــام ميــارس »حــرب 

اإلبــادة« عــى املجتمــع اإلنســاين بطريقتــه الخاّصــة. كيــف يقــوم اإلفــراط يف التلــّذذ واتبــاع الشــهوات 

ــادة؟ بهــذه الطريقــة؛ وهــي أن هــذه الثقافــة تســبّب قلــة اإلنجــاب كــام نــرى يف البلــدان  بحــرب اإلب

ــات عــن انقــراض  ــث أخــرت بعــض اإلحصائي ــة مبــكان بحي ــة مــن األهّمي ــة. وإّن هــذه القضيّ األوروبّي

ــب آخــر  ــن بعــد عــّدة ســنوات.  ومــن جان ــدوا مــن أب وأم أوروبّيّ ــد ول ــن ق ــن األصــالء الذي األوروبّي

ــؤالء  ــل ه ــف يقت ــهدون كي ــم تش ــا. وأنت ــادة أيض ــرب اإلب ــارس ح ــن« مي ــاء الدي ــت غط ــرّف تح »التط

ويذبحــون ويفخخــون بأســهل مــا يكــون، حتــى أنهــم يرصّحــون وبــكل فخــر واعتــزاز بأننــا قــد أجرينــا 

كــذا ألــف عمليــة انتحاريــة لحــّد اآلن! يف الواقــع لقــد أصبحــت ظاهــرة التديـّـن ظاهــرة جّديــة وال ميكــن 

ــع  ــا واملجتم ــاذ مجتمعن ــّدا. إن إنق ــر رضوري ج ــذا أم ــا وه ــة ديانتن ــّدد نوعيّ ــب أن نح ــا. يج مجاملته

اإلنســاين لهــو مــن أوجــب الواجبــات، وعــدم االكــرتاث بهــذه القضيــة تعــّد خيانــة. كّل مــن مل يهتــّم يف 

حياتــه الشــخصية مبوضــوع الديــن وإنقــاذ حيــاة اإلنســان، فقــد ارتكــب خيانــة، إذ قــد راح يقــي هــذا 

املقــّص بشــفرتيه )»الخالعــة املفرطــة« و »التطــرّف تحــت غطــاء الديــن«( عــى حيــاة اإلنســان. وإن هــذا 

ــد ســوف يذبحــون هــؤالء املغّفلــن أو  ــن، وبالتأكي ــاس ال أباليّ ــوّدون أن يكــون الن ــاس ي ــد أن املقــّص بي

يســتعبدونهم. لذلــك يجــب أن نخــوض يف هــذا املوضــوع كــرورة البــّد منهــا. فلــم يعــد اختيــار التديـّـن 

ــة. اليــوم أمــرا تابعــا ملذاقنــا، بــل قــد أصبــح رضورة حياتيّ

نحن آخر العب في سباق التتابع الذي بدأه اإلمام الحسين)ع( واآلن قد وصلتنا الراية/ 

فعندما نقترب إلى خّط النهاية يجب أن نبذل قصارى جهودنا

ــا.  ــارى جهودن ــذل قص ــب أن نب ــة، يج ــّط النهاي ــا إىل خ ــرتب فيه ــا نق ــي أصبحن ــروف الت ــذه الظ يف ه

ــام أفضــل.  ــي يســّجلوا رق ــة ل ــن خــّط النهاي ــم م ــد اقرتابه ــم عن ــون كّل طاقته ــن يبذل ــن الذي كالعّدائ

نحــن يف مقــام التشــبيه كآخــر عــّداء يف ســباق التتابــع، فقــد بــذل باقــي الالعبــن يف فريقنــا جهودهــم 

ــبيل  ــا يف س ــذل قصــارى جهودن ــّد أن نب ــدأ شــوطنا فالب ــد ب ــاآلن ق ــا، ف ــلّموا العصــا إلين ــم وس وطاقاته

ــوز. ــة والف ــة املطلوب ــابقن، إىل النتيج ــن الس ــود العّدائ ــال جه إيص
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أّول عــّداء يف ســباق التتابــع هــذا هــو أبوعبداللــه الحســن)ع( ثــم ســلّم الرايــَة إىل العقيلــة زينــب)س( 

واليــوم قــد ســلّمت هــذه الرايــة بيدنــا ونحــن قــد اقرتبنــا إىل خــّط النهايــة. فــإن انتصارنــا يف هــذا امليدان 

يعــّر عــن تقديرنــا لجهــود جميــع العّدائــن العظــام الذيــن ســلّمونا هــذه الرايــة، ويف املقابــل تقصرينــا 

يف هــذه الســاحة مبعنــى عــدم اكرتاثنــا بجهــود هــؤالء العظــام. يبــذل إبليــس ونظــام الكفــر واالســتكبار 

قصــارى جهودهــم يف آخــر الزمــان، وكذلــك علينــا أن نبــذل قصــارى جهودنــا يف مقابلهــم. إن حساســيّة 

زماننــا ليســت كحساســيّة أيـّـام الدفــاع املقــّدس بــل أكــر حساســيّة بكثــري. فــإن أقــى خطــر كان يهّددنــا 

يومــذاك هــو أن يقــوم العــدّو بإبادتنــا تحــت رعــد الصواريــخ ودوّي القنابــل، بينــام اليــوم فــإن مل نواجــه 

الخطــر الــذي يهّددنــا فســوف نهلــك مبــوت صامــت، مــن قبيــل املــوت عــى أثــر التســّمم بالغــاز. وال 

شــّك يف أن مواجهــة هــذا الخطــر املهــّدد أصعــب مــن املرحلــة الســابقة. إذ ليــس بإمــكان اإلنســان أن 

ــاع هــوى النفــس  ــاة الفســق والفســاد والخالعــة واملفرطــة واتب ــرتك حي ــه بســهولة وي يغــرّي منــط حيات

والشــهوات أو أن يــرتك التطــرّف تحــت غطــاء الديــن، إذ أن الــرصاط املســتقيم رصاط ضيّــق ودقيــق. فقــد 

ــیْف« ]الزهــد/ص92[  ــْعِر َو ِمــْن َحــدِّ السَّ َاُط أََدُق  ِمــَن الشَّ روي عــن اإلمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »الــرصِّ

كيف نعصم أبناءنا من أعمال السوء وسوء األدب؟/ المهّم في تربية الولد هو أن تسحقوا 

هوى نفسكم أمام ولدكم

يشــكو الكثــري مــن اآلبــاء واألّمهــات اليــوم مــن أوالدهــم ویتســاءلون: »مــاذا نفعــل لــي يصبــح أوالدنــا 

ــاء  ــؤالء اآلب ــول له ــن الق ــّد م ــن أعــامل الســوء وســوء األدب؟« فالب ــم م ــف نعصمه ــن؟ وكي ــن املصلّ م

ــوا أناســا صالحــن وحســب وال  ــي أن تكون ــم؟ ال يكف ــام أوالدك ــم تجاهــدون أنفســكم أم ــات: ك واألّمه

ينفــع ذلــك يف تربيــة الولــد كثــريا، وإمّنــا يجــب أن يــرى الولــد جهادكــم للنفــس لــي يتأثــر. فعــى ســبيل 

املثــال إن كان أحدكــم إنســانا خلوقــا وعطوفــا مبقتــى ســجيّته ووراثتــه فهــذا مــا ال ينفــع كثــريا يف تربيــة 

طفلــه. املهــّم هــو أن تحصــوا كــم مــرّة قــد ســحقتم هــوى نفســكم وضّحيتــم مبشــتهياتكم أمــام طفلكــم 

بحيــث يــدرك طفلكــم ذلــك؟ فــإن مل تكونــوا قــد فعلتــم ذلــك أمــام طفلكــم فــال تتوقعــوا أن تجــدوا 

طريــق حــّل إلصــالح ولدكــم! إن وجــد اإلنســان أن ابنــه قــد أوشــك باالنحــراف والضيــاع وهــو املســبّب 

يف ذلــك ال ابنــه، عنــد ذلــك حــرّي بــه أن ينتبــه ويشــعر بــرورة التديـّـن وجهــاد النفــس لــه قبــل ابنــه. 



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

األسرة الصالحة هي األسرة التي ترّبي أطفاال صالحين في نفس هذه الظروف الموجودة 

في المجتمع وحتى في ظروف أسوأ

نحــن نخــرّب تربيــة أطفالنــا يف البيــت ثــّم نلقــي اللوم عــى الفســاد املوجــود يف املجتمــع! األرسة الصالحة 

هــي األرسة التــي تــرّب أطفــاال صالحــن يف نفــس الظــروف املوجــودة يف املجتمــع وحتــى يف ظروف أســوأ. 

ــت يف موضــوع  ــا ميــارس التطــرّف، أو يتزّم ــى إذا صــار متديّن ــدا حت ــدا معّق ــج ول األرسة الصالحــة ال تنت

ــوا يف أي ســلك يتجــاوزون الحــّد ويفرطــون  ــاس إذا دخل ــال هــؤالء الن ــأىب إاّل أن يطــّر! فأمث التطبــري وي

ــال يتعــّدون الحــدود يف املــأكل واملــرشب ويتورّطــون يف أكل الحــرام. ويف  ــون. فعــى ســبيل املث ويتطرّف

العالقــات والصداقــات يفرطــون حتــى قــد يرتكبــون قتــال يف ســبيل بعــض العالقــات. وكذلــك يف إقامــة 

ــع  ــذاذ والتمتّ ــك يفــرط يف االلت ــن. وكذل ــراه يفــرط ويطــّر عــى حســاب تشــويه ســمعة الدي العــزاء ت

حتــى يقــع يف الحــرام. يجــب أن نــرى يف أي أرسة قــد تــرىّب أمثــال هــؤالء وكيــف كان أخــالق الوالديــن يف 

البيــت. إذا درســتم أرس هــؤالء النــاس لوجدتــم أن أكرهــم كان آباؤهــم وأمهاتهــم مل يكونــوا يســيطرون 

عــى لســانهم إذا غضبــوا ويتلفظــون بــكل يشء، ولذلــك تــرى الطفــل قــد نشــأ هكــذا. حتــى وإن كانــوا 

يلزمــوا أنفســهم حــن الغضــب أحيانــا، فلــم يكــن ذلــك مــن أجــل اللــه، بــل مــن أجــل عوامــل أخــرى 

قــد منعتهــم عــن إطــالق الكلــامت البذيئــة. مثــال لعلّهــم لزمــوا أنفســهم حفاظــا عــى ســمعتهم أمــام 

أقربائهــم وجريانهــم ال يف ســبيل اللــه. لذلــك فالطفــل الــذي يرتعــرع يف مثــل هــذه األرسة مل يــر والديه قد 

لزمــا أنفســهام وكّفــا عــن بعــض الســلوك يف ســبيل اللــه قــّط وفعلــوا مبــا شــاء هواهــم واشــتهته أنفســهم. 

هبوط  مشاهدة  إن  مادّييين/  إفراطّيين  نكن  وال  الدين  غطاء  تحت  متطّرفين  نكن  ال 

الشباب قابلّيات  صّعد  قد  النخرة  الغربية  والحضارة  الثقافة  نافورة 

ــن  ــب يجــب أن ال نكــن متطرّف ــه نحــن يف هــذه األجــواء الحّساســة؟ فمــن جان فــامذا يجــب أن نفعل

ــة النخــرة،  ــن ماّديــن تحــت لــواء الحيــاة الحــرّة الغربيّ ــن تحــت غطــاء الديــن وال نكــن إفراطيّ معنويّ

ومــع األســف تــرّوج هــذه الحيــاة بالرغــم مــن انقضــاء شــوطها.
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ــوم؟  ــد ي ــا بع ــواع الفســق والفســاد يوم ــا ألن ــل وغريه ــزة الســتاليت واملوباي ــزداد أجه ــاذا ت ــم مل برأيك

ــة يف تطــّور وأّن بعــض األيــادي املنتزهــة هــي وراء توســعة أدوات الخالعــة والفســاد،  صحيــح أن التقنيّ

ولكــن ليســت هــذه األســباب خارجــة عــن تدبــري اللــه وحكمتــه. فــام هــي الحكمــة مــن تيــّر الوصــول 

ــا تــرى ملــاذا قــد اقتضــت حكمــة اللــه أن يحصــل مثــل هــذا التوّســع  إىل مختلــف أدوات الفســاد؟ وي

ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــا يف مث ــذي ميتحنن ــاىل ال ــبحانه وتع ــه س ــدو أن الل ــاد؟ يب ــق والفس يف أدوات الفس

علــم أنّنــا البــّد أن نقــدر عــى النجــاح يف هــذا االمتحــان وإال ملــا ســمح اللــه بــأن يُفــرَض علينــا امتحــان 

صعــب فــوق طاقتنــا. وهــذا يعنــي أن شــبابنا قــادرون عــى أن يحظــوا بقابليّــة متّكنهــم مــن النجــاح يف 

مثــل هــذا االمتحــان. مل يكــن يــرّوج الفســاد بهــذا القــدر يف األزمــان املاضيــة، ولكــن يف نفــس الوقــت مل 

ــر إمكانــات الصــالح والرشــد املعنــوي  تكــن العقــول قــد بلغــت إىل هــذا املســتوى مــن الرشــد ومل تتوفّ

ومل تكــن القــدوات الصالحــة مبــرأى النــاس ومل ينكشــف لــدى النــاس نهايــة طريــق الحضــارة الغربيــة 

ــذي ينطلــق إىل األعــى يف النافــورة  النخــرة وثقافتهــا املشــؤومة القامئــة عــى الكفــر واإللحــاد. املــاء ال

ــوم  ــرى الي ــن ن ــا نح ــه. وه ــة هبوط ــرتب إىل مرحل ــع يق ــو يف الواق ــه فه ــة أوج ــرتب إىل نقط ــام يق فكل

لحظــة هبــوط نافــورة الثقافــة الغربيــة النخــرة. إذن نحــن نحظــى بإمكانــات عاليــة للنجــاح يف هــذه 

االمتحانــات. إن مل نجتــز هــذه االمتحانــات بنجــاح سيســتغلها بعــض ذوي األفــكار الســقيمة فيتمّســك 

ببعــض مظاهــر الفســاد يف املجتمــع كذريعــة ويســتدّل بهــا عــى عــدم أحقيّــة طريــق الحســن)ع(. فقــد 

ــري مــن املســائل  ــن ال يراعــون الكث ــال: إن مقيمــي عــزاء الحســن)ع( هــم نفــس هــؤالء الذي يقــول مث

ــرورة  ــذه ال ــر له ــل اآلخ ــة. الدلي ــوم رضورة حياتيّ ــح الي ــن الصحي ــح التديّ ــد أصب ــك فق ــة. لذل الرشعي

ــم  ــا ه ــض أعدائن ــا، وبع ــا وصالحن ــادي تديّنن ــت تع ــارات أصبح ــات والتي ــن الجه ــد م ــي أن العدي ه

أولئــك الذيــن ينتحلــون الديانــة غــري أنهــم متطرّفــون تحــت غطــاء الديــن. ال يكفينــا يف ظروفنــا اليــوم 

ــون  ــن يخالف ــن الذي ــا يســّمون باملتديّن ــر بعــض م ــد ظه ــة والفســاد وحســب. إذ ق ــف الخالع أن نخال

الفســق والفجــور بحســب الظاهــر ولكنهــم عــى اســتعداد مــن حــّز رؤوســنا بأبســط فســق يــروه مّنــا!
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التزام  وال  الفرد  التزام  ال  األسرة«  »التزام  هو  بالدين  الصحيح  االلتزام  في  األولوّية 

المجتمع أو  الفرد  من  بدال  لألسرة  األصالة  تعطى  أن  يجب  المجتمع/ 

فــاآلن وبعــد مــا اتّضــح مــدى رضورة االلتــزام الصحيــح بالديــن، البــّد أن نــرى هــل األولويــة يف التديّــن 

ــة، بــل  ــن الفــرد؟ يف الحقيقــة ليــس ألحــِد هذيــن االثنــن األولوي ــن املجتمــع أو تديّ الصحيــح هــو تديّ

ــالح  ــبيل إص ــك يف س ــد األرسة، ولذل ــريان بي ــام أس ــع كاله ــرد واملجتم ــن األرسة، إذ أن الف ــة لتديّ األولويّ

ــالح  ــن إص ــّد م ــا الب ــور وغريه ــق والفج ــام الفس ــوف أم ــاة والوق ــط الحي ــع ومن ــن املجتم ــتوى تديّ مس

ــع بعــض يف  ــا م ــا ويتعاون ــا أنفســهام مع ــزوج والزوجــة أن يصلح ــّرر ال ــي يجــب أن يق األرسة أوال. يعن

هــذا الســبيل. كــام قــال أمــري املؤمنــن)ع( يف حــّق فاطمــة الزهــراء)س( بأنهــا: »نِْعــمَ  الَْعــْونُ  َعــَى طَاَعــِة 

اللَّــهِ « ]مناقب آل أبیطالــب/ج3/ص356[ إن الطريــق املعقــول لصيانــة مســتوى االلتــزام الدينــي الفــردي 

واالجتامعــي هــو تحســن املســتوى الدينــي يف األرسة. فالبــّد مــن إعطــاء األصالــة لــأرسة بــدال مــن الفــرد 

أو املجتمــع. إذ أن اللبنــة الرئيســة يف املجتمــع هــي األرسة. لذلــك فــإن عرفنــا وضــع األرس يف مجتمــع مــا، 

ــه. فعــى ســبيل املثــال، بإمكاننــا أن نعــرف مســتوى األرس التــي  ســوف يتســّنى لنــا تقييــم املجتمــع كلّ

تــرىّب فيهــا بعــض األشــخاص والشــخصيّات الذيــن ينحرفــون عــن جــاّدة اإلنصــاف يف نشــاطهم الســيايس 

واالقتصــادي. البائــع الــذي يغــّش يف املعاملــة أو املوظـّـف الــذي يرتــي وال يقــي حاجة أخيه إال باســتالم 

مبلــغ، أو املديــر واملســؤول الــذي يفّكــر بتصفيــة حســاباته الشــخصية مــع هــذا وذاك أكــر مــن تفكــريه 

ــن  ــه، أو بعــض اإلعالمي ــه ومنصب ــام وظيفت ــه يف أوىل أي ــظ منصب ــط لحف ــدأ يخطّ ــاس، وب ــة الن يف خدم

ــدوا ألي  ــون أن يج ــاع ويحاول ــويه األوض ــون يف تش ــلبّي ويبالغ ــري س ــون بتفك ــون ویتحّدث ــن يکتب الذي

ظاهــرة إيجابيّــة يف املجتمــع نقطــة ســلبيّة، أفرأيتــم يف أي أرس نشــأ هــؤالء؟ وإن مل تكــن جميــع عيوبهــم 

تقصــري أرسهــم، ولكــن ترجــع الجــذور وأصــول هــذه الصفــات إىل الرتبيــة األرسيــة. ولذلــك يف الســنن 

املاضيــة عندمــا كان يريــد شــخص ]يف إيــران[ أن يدافــع عــن نفســه، يقــول: »أنــا قــد نشــأت يف كنــف 

والــدي« يعنــي قــد ترعرعــت يف أرسة أصيلــة وأحظــى بصفــات قيمــة وبنجابــة بحيــث ال أفعــل كّل يشء.
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نحــن لدينــا »وحــدة أساســية« يجــب أن تحــّدد موقفهــا وتكليفهــا مــن الديــن وهــي األرسة. إن لــأرسة 

شــؤون خاّصــة بهــا. كــام أن لــكل هيئــة وموكــب مختصــات وشــؤون. مــن قبيــل زمــان إقامــة املراســم 

ــارضة أم  ــا مح ــى فيه ــل تلق ــمها؟ ه ــول مراس ــم تط ــم ك ــل؟ ث ــاح أم يف اللي ــون يف الصب ــل يك ــا، فه فيه

ــال هــل  ــزات. مث ــص ومميّ ــكّل أرسة خصائ ــك األرس فل ــة أســبوعية أم موســمية؟ كذل ال؟ هــل هــي هيئ

ــر األّم  ــي ال تظه ــه أم ال؟ يف األرس الت ــه وأّم ــا ألبي ــوم احرتام ــل یق ــاه أم ال؟ ه ــه وأب ــرتم أّم ــل يح الطف

احرتامهــا لــأب أمــام األوالد، تــرى األوالد أيضــا ال يحرتمــون أباهــم كــام ينبغــي. فــإن األم إذا مل تحــرتم 

األب باســتمرار ومبــرأى الطفــل، ســوف يتأثــر الطفــل تلقائيّــا وال يحــرتم أبــاه. ومــن جانــب آخــر إذا كان 

ــم. وإاّل  ــذاء أمه ــال إي ــك يســهل عــى األطف ــد ذل ــال، عن ــام األطف األب يجــرح مشــاعر األم بســهولة أم

فلــو كان األب يراعــي مشــاعر األم يف البيــت وال يجــرح مشــاعرها ـ أمــام األوالد عــى األقــل ـ ويعطــف 

ــة  ــة تربي ــح آل ــك تصب ــد ذل ــم. عن ــاعر أّمه ــوا مش ــهم أن يجرح ــمح األوالد ألنفس ــوف ال يس ــا، س عليه

ــرتف  ــارة ألن ال يق ــذه العب ــي ه ــوف تكف ــذا« وس ــل ك ــب أن تفع ــا: »ال أح ــول لولده ــي أن تق األم ه

ــاء واألمهــات بهــذا االحــرتام؟ إذ كان يجــب  ــه. ملــاذا ال يحظــى اآلب ــدى أّم ــد ذاك الفعــل املكــروه ل الول

ــع  ــوم الجمي ــت، يق ــل األب للبي ــا يدخ ــث عندم ــأب بحي ــرتام ل ــذا االح ــوا ه ــات أن يحفظ ــى األّمه ع

ــاعر  ــوا مش ــاء أن ال يجرح ــي لآلب ــام كان ينبغ ــرتام. ك ــه باح ــوا أمام ــم يجلس ــتقبلوه ث ــه ويس باحرتام

األمهــات ويعطفــوا عليهــن لــي يتعلّــم األبنــاء وال يجرحــوا مشــاعر أمهاتهــم. هــذه القضايــا هــي أركان 

الرتبيــة يف األرسة. فنحــن إن هدمنــا أركان الرتبيــة يف البيــت فلــن يصلــح مســتوى التديّــن الفــردي لــدى 

ــا وصالحــا جــّدا. ــا ال يكــون إنســانا راقي ــه فغالب ــح إنســان عــى الرغــم مــن ســوء أرست ــاس وإن صل الن

إن فقدان األسرة هو السبب في تبلور اإلرهاب/ أحد خصائص األخالق العلمانية هي 

الفردي« »الصالح 

عندمــا يقــال لكــم أن أمريــكا قــد أنتجــوا النــواة األوىل لفــرق اإلرهاب من حضانــات األطفــال، فذلك يعني 

أنهــم قــد انتقــوا أطفــاال بــال قيّــم ثــم صنعــوا منهــم طلبــة منحرفــن يقتلون كــرشب املــاء. وهذا مــا يحي 

عــن مــدى تأثــري فقــدان األرسة يف تربيــة اإلرهابيّن. طيـّـب، فــإذا أرادت األرسة أن تكون متديّنــة، فام الذي 

يجــب أن يحصــل فيهــا؟ هــل إذا كان كّل فــرد مــن األرسة إنســانا صالحــا، تصبــح األرسة صالحــة متديّنــة؟ 



9

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

فــو كان كذلــك فــام معنــى هــذه اآليــة الكرميــة يف القــرآن التــي تقــول: )يــا أَیَُّهــا الَّذیــَن آَمُنــوا اْصــِرُوا َو 

صاِبــُروا َو راِبطـُـوا( ]آل عمــران/100[ فــال فائــدة يف أن يكون كّل واحد مّنا صالحا، بــل يجب أن نصلح معا. 

»الصــالح الجامعــي وإصــالح األنفــس معا« مــن املضامن الغريبــة علينــا، إذ أن األخالق التي درســناها هي 

أخــالق علامنيــة. إحــدى خصائــص األخــالق العلامنيّــة، هــي الصــالح الفــردي. والحــال أن مثــرات الصــالح 

الفــردي قليلــة. يجــب أن نصلــح أنفســنا يف إطــار األرسة. فــإن إصــالح النفــس يف اإلســالم هو نشــاط أرسي.

لقد انطلق ديننا من أسرة وحفظ بأسرة

هنــاك أرسة هــزّت العــامل بــأرسه. فعندمــا نريــد أن نســلّم عــى أفــراد هــذه األرسة ال ننظــر إليهــم كأفــراد 

بــل ننظــر إليهــم كأرسة واحــدة ونقــول: )الســالم عليكــم يــا أهــل بيــت النبــّوة(. أساســا إن أفــراد هــذه 

األرسة قــد بنــوا كيــان ديننــا معــا ويف ضمــن عالقاتهــم األرسيــة. يعنــي قــد تعاهــد أفــراد هــذه األرسة 

مــع بعــض عــى التضحيــة والفــداء. األب واألم والصهــر واالبــن والبنــت كلّهــم قــد ضّحــوا بأنفســهم يف 

ســبيل الديــن. لذلــك نقــول: لقــد انطلــق ديننــا مــن أرسة وحفــظ بــأرسة. الســؤال الــذي ال يــزال صعبــا 

ــا  ــه: ي ــوا ل ــه الحســن)ع(. إذ قال ــد واجه ــذي ق ــه بســهولة، هــو هــذا الســؤال ال ــة عن وال ميكــن اإلجاب

ــه رائحــة الحــرب  ــذي تشــّم من ــه الحســن)ع(! لقــد عزمــت عــى هــذا الســفر الخطــر ال ــد الل ــا عب أب

والدمــاء، فلــامذا قــد اســتصحبت عائلتــك يف ســفرك هــذا؟ ملــاذا تســتصحب أختــك وبناتــك الصغــار؟...

أال لعنة الله على القوم الظالمين


