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بين يديك أيها القارئ الكريم هو ملخص الجلسة األولى من سلسلة محاضرات سماحة 
الشيخ بناهيان في موضوع »الطريق الوحيد واالستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي 
الديني« حيث ألقاها في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد اإلمام 
الصادق)ع( في مدينة طهران. بدأت بترجمتها من الفارسية لما تنطوي على أبحاث بديعة 
وراقية جدا. فأسأل الله أن يعينني على إنهاء السلسلة بتمامها ويتقبل العمل بأحسن قبول.   

البّد أن نحصل على رؤية تجاه النظام القائم في معارف ديننا وإرشاداته

يحتــاج اإلنســان بــن الحــن واآلخــر أن ينظــم ويرتـّـب ذهنــه، كــا هــو الحــال يف أجهــزة الحاســوب حيــث 

نحتــاج تــارة إىل تعديــل ملفاتــه ومســح بعضهــا وإعــادة تنســيقها وتبويبهــا. فــإذا مل نقــم بتنظيم وفهرســة 

معلومــات الجهــاز بشــكل صحيــح، لــن نقــدر عــى اســتخدامها بالشــكل املطلــوب بطبيعــة الحــال. وهــذا 

مــا يحــدث يف ذهــن اإلنســان أيضــا؛ حيــث إننــا نعــرف الكثــر مــن املعــارف واإلرشــادات الدينيــة ولكــن 

ــا مــن الوصــول  ــاع ومينعن ينبغــي أن ننظمهــا يف الذهــن. إّن تبعــر املعلومــات يف الذهــن يســبّب الضي

إىل أّي هــدف مطلــوب. فأحــد أهدافنــا يف هــذه السلســلة مــن الجلســات هــي أن نبحــث عــن خيــط 

ــوال هــذا الخيــط النفرطــت  ــة يف ســبحة واحــدة. فل ــل واإلرشــادات واملعــارف الديني ــّم خــرز الفضائ يل

خــرز هــذه الســبحة. فالبــّد أن نحصــل عــى رؤيــة تجــاه النظــام القائــم يف معــارف ديننــا وإرشــاداته. 

إن تنظيم المعارف الدينية حول محور رئيس واحد، يمكننا من صرف طاقتنا بشكل 

صحيح، وأن ال نفرط بإمكاناتنا

فــإذا اســتطعنا أن ننظـّـم جميــَع اإلرشــادات الدينيّــة حــول محــور رئيــّي واحــد، عنــد ذلــك ســوف نعــرف 

يف مــاذا نصــّب كل طاقتنــا. وحينئــذ ســوف ال نفــرّط بوقتنــا وإمكاناتنــا وســوف نعــرف مــا يجــب الحفــاظ 

ــة وال  ــن املعــارف الديني ــرا م ــب الهــدف. إن كث ــة تثمــر وتصي ــل هــذه املراقب ــه وال شــك يف أن مث علي

ســيّا املعــارف األخالقيــة مبعــرة وغــر منظّمــة لــدى هواتهــا كــا أن أكــر الكتــب األخالقيّــة واملعنويـّـة 

ــطّر  ــة تس ــب األخالقي ــن الكت ــرا م ــا. إن كث ــا وبعرته ــد يف تناثره ــا تزي ــر وأحيان ــذا التبع ــج ه ال تعال

مجموعــة مــن الفضائــل والرذائــل األخالقيــة معــا بيــد أنهــا ال توضــح العالقــة القامئــة بينهــا بشــكل دقيق. 
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بسبب عدم انسجام المعارف األخالقية لدى هواة هذه األبحاث، ال يدرى من أية فضيلة البّد 

أن ننطلق إلى تحصيل الفضائل./ تبعثر المعارف الدينية أحد الدواعي لالبتعاد عن الدين 

ــن  ــر م ــدرى يف كث ــا، ال ي ــان هواته ــدى أذه ــة ل ــارف األخالقي ــجام املع ــدم انس ــبب ع ــه بس ــا أن ك

األحيــان مــن أيــة فضيلــة البــّد أن ننطلــق إىل تحصيــل الفضائــل. وهــذا مــا يســبب أزمــة لــدى 

ــع  ــه جمي ــق في ــا تتناس ــة نظام ــا الديني ــد يف معارفن ــا نج ــره. بين ــن أم ــرة م ــه يف ح ــان ويجعل اإلنس

ــر  ــف أو نعت ــارف بضع ــذه املع ــع ه ــل م ــا نتعام ــام جعلن ــذا النظ ــدم إدراك ه ــد أن ع ــارف، بي املع

ــن  ــن الدي ــض ع ــاد البع ــباب ابتع ــد أس ــتحيل. إن أح ــبه باملس ــارف أش ــكام واملع ــذه األح ــل به العم

هــو هــذا التبعــر وعــدم التناســق الــذي شــاهدوه يف املعــارف اإلســالمية. ومــن جانــب آخــر إّن فهــم 

ــى ال  ــايف حت ــاط الثق ــدد الّنش ــم بص ــن ه ــى م ــا ع ــدو رضوري ــة يب ــارف الديني ــم يف املع ــام القائ النظ

ــر. ــوع آخ ــل أي موض ــه قب ــب تناول ــا يج ــد م ــات وتحدي ــخيص األولوي ــد تش ــم عن ــّرون يف أمره يتح

إن تنسيق معلوماتنا الّدينّية في نظام واحد يزيدنا شوقا واندفاعا في حركتنا، ويمّكننا 

من مراقبة أنفسنا، كما أنه يضمن النتيجة لمراقباتنا 

ــة.  ــا الديني ــا ومعلوماتن ــيق معارفن ــدد تنس ــا بص ــو أنن ــرورة ه ــده ك ــف عن ــذي نق ــكالم األّول ال ال

فــإن هــذا التنســيق يعالــج مشــكلتنا يف تحديــد األهــداف ويزيدنــا شــوقا واندفاعــا يف حركتنــا. 

صائبــة.  مثمــرة  املراقبــات  هــذه  ويجعــل  النفــس  مراقبــة  عــى  يقوينــا  النظــام  هــذا  أن  كــا 

البّد لنا من هذا النظام في سبيل تقييم أنفسنا

إن بعض ما يســببه هذا التشــتّت والتبعر يف املعارف هو أن بعض الناس أناس صالحون بيد أنهم يف جهل 

من محاســن وجودهم، ويف املقابل ترى بعض الناس ســيئن ولكن يعترون أنفســهم صالحن، وهذا ما هو 

ناتج من عدم انتظام املعارف يف أذهان الناس. فنحن بحاجة إىل هذا النظام حتى يف ســبيل تقييم أنفســنا. 
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إن فهم هذا النظام ضروري حتى أثناء مناجاتنا مع الله/ فيا ترى من أي نقص نتوب 

إلى الله؟

إن فهــم هــذا النظــام رضوري حتــى أثنــاء مناجاتنــا مــع اللــه، إذ أثنــاء مــا يســتغفر اإلنســان ويناجــي 

ربــه، البــّد أن يعــرف النقــص والتقصــر الــذي ينبغــي أن يتــوب منــه إىل اللــه. ينبغــي لإلنســان أن يعــرف 

مرضــه يك يبحــث عــن الــدواء ببصــرة ورويــة.

إن جهاد النفس هو ذاك الخيط الرابط بين خرز الفضائل كلّها/ إن خط العمل في ديننا 

هو جهاد النفس

لقــد اســتخدم نبينــا األعظــم)ص( عبــارة لجهــاد النفــس بــوّدي أن أســتخدمها يف مقــام التعريــف 

ــي  ــج الت ــن النتائ ــدة م ــا وواح ــال وأروعه ــّم األع ــن أه ــه م ــبيل الل ــاد يف س ــا. إن الجه ــوع بحثن مبوض

ــه مــن أجــواء  ــا تشــتمل علي ــه وم ــاد هــي الشــهادة يف ســبيل الل ــاء الجه ــا اإلنســان أثن ــد يصــل إليه ق

ــّر  ــاد، ع ــذا الجه ــل ه ــن مث ــم)ص( م ــول األعظ ــع الرس ــا كان يرج ــاء م ــن أثن ــق. ولك ــّب والعش الح

ــم حــرّض املســلمن  ــاد األصغــر ث ــة وفــداء بالجه ــه مــن شــهادة وتضحي ــا ينطــوي علي ــاد وم عــن الجه

بالخــوض يف الجهــاد األكــر. إذن موضــوع كالمنــا يف هــذه األبحــاث هــو »جهــاد النفــس« الــذي 

أعتــره الخيــط الرابــط بــن خــرز الفضائــل برّمتهــا. هــذه هــي االســرتاتيجية الرئيســة يف الرتبيــة 

الدينيــة وســوف نتناولهــا بالبحــث والنقــاش ونــدرس ماهيتهــا وكيفيتهــا بالتفصيــل إن شــاء اللــه. 

إن مدى قيمة كل امرء هو بمقدار اهتمامه بجهاد النفس/ مدى تلّوث اإلنسان مرتبط 

بمقدار أخطائه في عملية جهاد النفس  

إن املوضــوع الرئيــس يف الرتبيــة الدينيــة هــو جهــاد النفــس؛ ال مواضيــع أخرى كالحســد والتكــر والخمول 

والحــرص والحــرة والصــدق والرأفــة وغرهــا مــن فضائــل ورذائــل. طبعــا مــن املؤكــد أن قــد تبــادرت يف 

أذهانكــم بعــض األســئلة واالستفســارات عــن ســبب هــذا التحديــد. فلعلكــم تســألون إذن مــا هــو شــأن 

الواليــة مــع مــا تشــتمل عليــه مــن أهيمــة بالغــة؟ وملــاذا مل نســتبدل جهــاد النفــس بالعبــادة ومل نقــل أن 

هــذا الخيــط يتمثــل بالعبــادة؟
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فســوف نبحــث ذلــك يف جلســات طويلــة ونشــر إىل موقــع كل مــن العبــادة والواليــة وبعــض الفضائــل 

املهمــة يف املنظومــة الدينيــة. ولكــن إن خــط العمــل يف الرتبيــة الدينيــة هــو محاربــة األميــال النفســانية. 

إن مــدى قيمــة كل امــرء هــو مبقــدار اهتامــه بجهــاد النفــس. ويف املقابــل يرتبــط مــدى تلّوثــه بالذنــوب 

والرذائــل مبقــدار أخطائــه يف عمليــة جهــاد النفــس. هــذا هــو املعيــار املهــم يف تقييــم النــاس فــال ميكــن 

تقييمهــم مــن خــالل مــدى صدقهــم وكذبهــم ومــدى تواضعهــم وكرهــم وحســب، بــل يتــّم ذلــك مــن 

خــالل ميــزان جهــاده أو تبعيتــه لنفســه. فــإن فشــل أحــد يف عمليــة جهــاد النفــس، ســوف يظهــر فشــله 

يف ظهــور بعــض الرذائــل كالحســد والكــر والحــرص وغرهــا. وإذا نجــح اإلنســان يف عمليــة جهــاد النفــس، 

ــة مــع  ــه الطيب ــر بعضــه يف أخالق ــات الصــالة ويظه ــه بأوق ــر بعــض هــذا النجــاح يف التزام ســوف يظه

اآلخريــن، وهكــذا يظهــر يف باقــي الفضائــل واملحاســن.

ما هي العالقة بين شهر رمضان وموضوع جهاد النفس؟ 

بإمكاننــا أن نتحــدث عــدة جلســات لنبــّن مــا هــي العالقــة بــن شــهر رمضــان وموضــوع جهــاد النفــس، 

وهــل مــن املناســب أن نطــرح هــذا املوضــوع يف هــذا الشــهر أم ال؟ ولكنــي أكتفــي بنقــل كلمــة لإلمــام 

الخمينــي)ره( حيــث إنكــم توّدونــه وتعتقــدون بــه وأعفيكــم عــن اســتاع عــدة جلســات يف ســبيل إثبات 

شــدة الرتابــط بــن موضــوع جهــاد النفــس وشــهر رمضــان. لقد قــال اإلمــام الخمينــي)ره(: »كلكــم ضيوف 

اللــه، والضيافــة بالــرتك. فــإن كانــت يف اإلنســان ذرة مــن هــوى النفــس، فهــو مل يدخــل يف هــذه الضيافــة 

وإن دخلهــا فلــم يســتفد مــن هــذه الضيافــة.« ثــم أضيفــوا كالم اإلمــام هــذا إىل حكمــة النبــي ســليان 

ــة  ــَة َوْحَده «.]مجموع ــحُ  الَْمِديَن ــِذي يَْفتَ ــَن الَّ ــدُّ ِم ــَواُه أََش ــَب لَِه ــال: »إِنَّ الَْغالِ ــث ق ــن داوود )ع( حي ب

ــا ال نريــد أن نحــرم مــن  ــا. وال شــك بأنن ورام/ ج1/ ص60[ فاعــرف أنــت مــدى صعوبــة الطريــق أمامن

بــركات هــذا الشــهر. ثــم يضيــف اإلمــام ويقــول: »كل هــذه الجعجعــة التــي تشــاهدونها يف العــامل فهــي 

لعــدم انتفــاع النــاس بهــذه الضيافــة، وعــدم دخولهــم يف هــذه الضيافــة، وعــدم تلبيتهــم لدعــوة اللــه«. 
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القواسم المشتركة بين الجهاد األكبر والجهاد األصغر:

1.النورانية واألجواء المعنوية/ في أجواء الجهاد األكبر نستطيع أن نعيش نفس تلك 

األجواء المعنوية والروحانية التي كان يعيشها المجاهدون في أيام الدفاع المقدس

ــها  ــن أن نعيش ــر، ميك ــاد األصغ ــدون يف الجه ــها املجاه ــي يعيش ــة الت ــة والجميل ــواء املمتع ــس األج نف

ــه أجــواء  ــذي يشــتمل علي ــة النفــس. حتــى أن الصفــاء والجــال ال يف الجهــاد األكــر ويف خضــّم محارب

الجهــاد األكــر هــي أكــر وألصــق بالفــؤاد مــن أجــواء الجهــاد األصغــر. نحــن نســتطيع يف أجــواء الجهــاد 

األكــر أن نعيــش نفــس تلــك األجــواء املعنويــة والروحانيــة التــي كان يعيشــها املجاهــدون يف أيــام الدفــاع 

املقــدس. حتــى أن يف خضــم الجهــاد األكــر نســتطيع أن نعيــش أجــواء أكــر معنويــة ونورانيــة. وأنتــم 

تعلمــون أن اإلمــام الخمينــي)ره( هــذا الرجــل العظيــم الــذي قامــت هــذه الثــورة املباركــة والعظيمــة 

عــى أكتافــه وبركــة وجــوده، وتــرّب آالف الشــهداء تحــت ظلــه، إمنــا كان بطــال يف ســاحة الجهــاد األكــر.

وأنــا أتــأمل عندمــا أرى بعــض اإلخــوة مــن املجاهديــن يتحدثــون بتحــر عــن أيــام الجبهــة ومعنوياتهــا 

وروحانياتهــا وكأنــه ذهبــت تلــك األيــام وال فرصــة بعــد لهــذا الجيــل حتــى يعيــش الروحانيــة واألجــواء 

املعنويــة. فهــذا كالم باطــل مــن أرسه؛ إذ مل مينــع اللــه نعمــه عــن عبــاده وال يظلــم أحــدا بــل يضاعــف 

ــن  ــر أمث ــاد األك ــاحة الجه ــع يف س ــه للجمي ــا الل ــي أعطاه ــة الت ــذه الفرص ــإن ه ــاده. ف ــى عب ــه ع نعم

ــد  ــه بع ــه ولطف ــة الل ــعر مبحب ــا نش ــر كن ــاد األصغ ــواء الجه ــر. يف أج ــاد األصغ ــة الجه ــن فرص ــر م بكث

ــا، نشــعر  ــا وأهوائن ــا، أمــا يف الجهــاد األكــر وبعــد مــا نضحــي بأميالن ــا نضحــي بأنفســنا وأموالن مــا كن

مبزيــد مــن رضــا اللــه ولطفــه ونكســب نــورا أقــوى مــن النــور الــذي نكســبه يف أجــواء الجهــاد األصغــر.

2.الشعور بخطر العدو/ البد من رصد العدو في الجهاد األكبر كما هو الحال في الجهاد 

األصغر، لكي تتمكن من مراقبة نفسك وتستعين بربك

القاســم املشــرتك اآلخــر بــن الجهــاد األكــر والجهــاد األصغــر هــو تواجــد العــدو، والخطــر الــذي يهددنــا 

مــن جانبــه. فعندمــا تشــعر بوجــود العــدو يف الجهــاد األصغــر وتلتفــت إىل الخطــر الــذي يهــددك مــن 

جانبــه، تلتجــأ إىل اللــه وتشــعر بالروحانيــة واملعنويــة حينئــذ. وكذلــك الحــال يف الجهــاد األكــر حيــث 

البــد لــك أن تــرى العــدو فيــه يك تتمكــن مــن مراقبــة نفســك وتســتعن بربــك. 
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ــي/ص314[.  ــدة الداع ــنَ  َجْنبَیْک«]ع ــی بَیْ ــکَ  الَِّت ــُدوَِّک نَْفُس ــَدى َع ــه)ص(: »أَْع ــول الل ــال رس ــد ق فق

ــا مــن خــالل  ــدو ضعيف ــم يب ــر وهــو الشــيطان الرجي ــاد األك ــل إن العــدو الخارجــي يف الجه ويف املقاب

ــّد مــن أخــذه عــى مأخــذ الجــّد.  ــیْطاِن کاَن َضعیفاً(]نســاء/76[ ولكــن الب ــَد الشَّ ــات القــرآن؛ )إِنَّ کَیْ آي

3.صعوبة العمل والحاجة إلى الشجاعة/ إن الشجاعة التي يحتاجها اإلنسان في الجهاد 

األكبر أكثر من الشجاعة التي يحتاجها في الجهاد األصغر  

ــه  ــم بالل ــجاعة. وأقس ــاج إىل ش ــي تحت ــاقة والت ــال الش ــن األع ــي م ــر ه ــر واألصغ ــن األك كال الجهادي

إن الشــجاعة التــي يحتاجهــا اإلنســان يف الجهــاد األكــر أكــر مــن الشــجاعة التــي يحتاجهــا يف الجهــاد 

األصغــر. إن خــوف فقــدان »اللــذة« وخــوف فقــدان »الجــاه والســمعة« وخــوف فقــدان »الفرصــة«، يرتك 

أثــره الســلبّي عــى شــجاعة اإلنســان وهــذه هــي مــن مصاعــب الجهــاد األكــر. إنــه لجهــاد أكــر حقــا.

وأولئــك الذيــن خاضــوا يف ســاحة الجهاد األكــر ونجحوا يف هذا امليــدان، ينظرون إىل ســاحة الجهاد األصغر 

كــا ننظــر نحــن إىل املقبــالت فــال نهتــّم باملقبــالت كــا نهتــّم بالطعــام الرئيــي يف املائــدة. وكذلــك حــال 

اإلنســان املحــرتف يف ســاحة الجهــاد األكــر، فإنــه بــكل ســهولة ينــزل إىل ميــدان الجهــاد األصغــر وال يبــايل. 

ينقــل عــن اإلمــام الخمينــي)ره( أنــه ارتقى املنر يف أيّام شــبابه وألقــى محارضة جيّدة. فاستحســن الحضور 

محارضتــه ومدحــوه. بعــد ذلــك امتنــع اإلمــام عــن إلقــاء املحــارضات ملــّدة أربــع ســنن عقابــا لنفســه بعد 

أن وجدهــا طربــت ملــدح اآلخريــن وانتعشــت لثنائهــم. بينــا نحــن إن نحصل عــى مثل هذا املــدح نزداد 

اندفاعــا ونعتــره عالمــة النجــاح والتوفيــق يف العمــل. فانظــر مدى الفــارق الكبر بــن اإلمــام وبيننا. طيب 

ملــاذا ينبغــي أن نخالــف نفوســنا بهــذه الشــدة؟ فهــذا ما ســوف نتناولــه يف األبحــاث القادمة إن شــاء الله.        
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4.عشق الله وحّب اآلخرة/ إن االهتمام بالله وباآلخرة في الجهاد األكبر أكثر من الجهاد األصغر 

ــد ســاحته عــى  ــة هــي مدرســة العشــق وكان يؤك ــوات التعبئ ــي)ره( أن الق ــام الخمين ــال اإلم ــد ق لق

عشــق اللــه وحبّــه يف موســم الجهــاد األصغــر وأيـّـام الدفــاع املقــدس. ولكــن يــزداد هــذا االهتــام باللــه 

ــه ويناجــي  ــن فراق ــي م ــر ويب ــاد األصغ ــه يف الجه ــذي كان يعشــق رب ــر. فال ــاد األك وباآلخــرة يف الجه

اللــه شــوقا إىل لقائــه، ســيزداد شــعورا بهــذا الحــب والعشــق يف خضــم الجهــاد األكــر. لقــد روي عــن 

: َو ِعــزَِّت َو َجــاَليِل َو َعظََمِتــي َو بََهــاِئ َو ُعلـُـوِّ ارْتَِفاِعــي  اإلمــام الباقــر)ع( أنــه قــال: قـَـاَل اللَّــُه َعــزَّ َو َجــلَّ

تـَـُه  نْیَــا إاِلَّ َجَعلـْـُت ِغَنــاُه ِفــی نَْفِســِه، َو ِهمَّ اَلیُؤْثـِـُر َعبْــٌد ُمْؤِمــنٌ  َهــَوایَ  َعــى  َهــَواُه ِفــی َشــیْ ٍء ِمــْن أَْمــِر الدُّ

ــاواِت و األرَض ِرزقـَـُه، و کُنــُت لَــُه ِمــن َوراِء تِجــارَِة کُلِّ تاِجٍر«]الــكايف/ج2/  نــُت السَّ ِفــی آِخرَتِــِه و و َضمَّ

ص137[ وقــد رويــت هــذه الروايــة بتعابــر مشــابهة عــن غــره مــن أمئــة أهــل البيــت)ع(. وال يخفــى 

ــم  ــدم لك ــودي أن أق ــة وب ــا األخالقي ــة القضاي ــري يف دراس ــن عم ــنة م ــن س ــت ثالث ــأين قضي ــم ب عليك

تقريــرا عــن نتيجــة مــا حصلــت عليــه يف هــذه الســنن الثالثــن يف ثالثــن ليلــة يف شــهر رمضــان هــذا. 

ولكنــي أعــرتف أمامكــم بــأين مل أفهــم هــذا الحديــث إىل اآلن وكلــا قرأتــه طــوال هــذه الســنن الطويلــة 

شــعرت بــأين مل أفهــم مغــزى هــذا الحديــث جيــدا. والعجيــب هــو أن الــرط يف كســب هــذه الــركات 

ــا؛ »ِفــی  هــو أن يؤثــر اإلنســان هــوى اللــه عــى هــواه يف أمــر واحــد وقضيــة واحــدة ال يف حياتــه كلّه

نْیَــا«. ومعنــى هــذا الحديــث هــو أّن كّل األعــال الصالحــة التــي قمنــا بهــا واعترناهــا  َشــیْ ٍء ِمــْن أَْمــِر الدُّ

مــن مصاديــق جهــاد النفــس وإيثــار هــوى اللــه عــى هــوى نفســنا فهــي ليســت كذلــك وال قيمــة لهــا 

بحيــث تــؤول إىل تلــك النتيجــة املباركــة املذكــورة يف الروايــة. فيبــدو ـ واللــه العــامل ـ أننــا انتقينــا األعــال 

ــه عــى هــوى نفســنا بالشــكل  ــر هــوى الل ــم نؤث ــا، فل ــا به ــا وقمن ــي تنســجم مــع أهوائن الصالحــة الت

الصحيــح حتــى ملــرة واحــدة. ســوف نتنــاول هــذا املوضــوع يف الجلســات القادمــة إن شــاء اللــه وهــو أن 

ملــاذا نحــن بأمــس الحاجــة إىل محبــة أهــل البيــت. طبعــا أنــا يف الليلــة األخــرة وبعــد مــا وقفنــا عنــد 

املوضــوع ســاعات طــوال، ســوف أقــول لكــم كلمــة بــودي أن أقولهــا يف هــذه الليلــة األوىل. وهــو أن ليــس 

يشء يعــن اإلنســان عــى غلبــة هــواه بقــدر حــّب أهــل البيــت)ع(. فــإن هــذا العامــل أقــوى العوامــل 

وأجدرهــا بنــرك عــى نفســك. وســوف نلتقــى غــدا يــوم القيامــة بالتأكيــد ونــرى صحــة مــا قلتــه لكــم. 
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صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء

ــن كل  ــا م ــون فيه ــباب يقلع ــي كان الش ــات الت ــك اللحظ ــم أن يف تل ــول لك ــمحوا يل أن أق ــن اس ولك

التعلقــات واألوارص عشــقا بالشــهادة ولقــاء اللــه، كانــوا ينطلقــون بعدمــا يســمعون مصائب الزهــراء)س( 

ــا  ــدرب فيه ــي تت ــك اللحظــات الت ــك يف تل ــا. فإن ــا مــن أعدائه ــرة للزهــراء وانتقام ــون ن ــوا يذهب فكان

ــا لهــم، تكســب اللياقــة والكفــاءة الالزمــة الســتالم  ــزداد حبّ عــى حــّب أهــل البيــت)ع( وتحــاول أن ت

نرتهــم ومعونتهــم عنــد الحملــة يف الجهــاد األكــر، كــا كان املجهــادون يســتعدون للحمــالت بذكــر أهل 

البيــت)ع(. وأولئــك الذيــن عاشــوا أيــام البجهــة وأيــام الدفــاع املقــدس يعرفــون جيــدا أن ليــس أحــد مــن 

املعصومــن قــد نــر املجاهديــن بقــدر فاطمــة الزهــراء)س(. فلنســتفتح حملتنــا ضــد أهــواء النفــس يف 

أول ليلــة مــن شــهر رمضــان بذكــر الزهــراء)س(. 


