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إليك ملخص الجلسة الثانية 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. 

غربة مفهوم »الجهاد األكبر« في معرفة اإلنسان/ ال فائدة لمعرفة اإلنسان واختياره 
األكبر« بدون »الجهاد 

ــى  ــا تســلّط األضــواء ع ــادة م ــوان؟« ع ــن اإلنســان والحي ــرق ب ــا الف ــن ســؤال »م ــة ع ــام اإلجاب يف مق

ــم  ــؤال األه ــا الس ــوان. أم ــار دون الحي ــة واإلرادة واالخي ــل واملعرف ــى العق ــتمل ع ــان يش ــون اإلنس ك

ــا اإلنســان عــن  ــز به ــي متيّ ــة الت ــار واملعرف ــص كاإلرادة واالختي ــن هــذه الخصائ ــدة م ــا الفائ هــو أّن م

ــة«  ــار؟ إن »املعرف ــة واإلرادة واالختي ــا باملعرف ــاذا حظين ــا؟ ومل ــل عليه ــك« وتفّض ــوان« و »املَملَ »الحي

و»اإلرادة« مــن املفاهيــم املشــهورة جــدا يف حيــاة اإلنســان. ولكــن هنــاك مفهــوم آخــر مهّمــش 

وغريــب، ولــواله مل تبــق فائــدة للمعرفــة واالختيــار وهــو »الجهــاد األكــر«. إن الجهــاد األكــر 

ــاإلرادة  ــا ب ــاذا حظين ــرى مل ــا ت ــه. في ــان وتعريف ــة اإلنس ــش يف معرف ــا يهّم ــادة م ــب وع ــوم غري مفه

واالختيــار ومــا ينبغــي أن نختــار بهــا؟ فهــل أن موقعنــا ســواء بالنســبة إىل مختلــف الخيــارات؟ 

ــة؟ ــع للصدف ــر تاب ــان أم ــار اإلنس ــة اختي ــل عملي ــن؟ وه ــة ومث ــان بقيم ــار اإلنس ــى اختي ــاذا يحظ ومل

إن قيمة اختيار اإلنسان تابعة الختياره ما يكره، وإال فال يفرق حينئذ عن اختيار الحيوان

إن مل تؤخــذ نزعــات اإلنســان بعــن االعتبــار، يصبح »حريــة اختيار« اإلنســان مفهوما مضحــكا ال معنى له. 

فــإن نزعــات اإلنســان ورغباتــه هــي التي تحدد نســبة اإلنســان تجــاه مختلف خياراتــه، ولن يكــون اختيار 

اإلنســان قيّــا إال إذا اختــار مــا يكــره ومــا ال يحّب، وإال فال فــرق حينئذ بن اختيــاره وبن اختيــار الحيوان. 
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اإلنسان موجود خلق من أجل مجاهدة أهوائه

اإلنســان موجــود خلــق مــن أجــل مجاهــدة أهوائــه، وإال فتبقــى مواهــب اإلنســان كاختيــاره وحريتــه 

ومعرفتــه مواهــب بــال فائدة. إن هوية اإلنســان وذاته واألســاس يف تعريفه هو أن يجاهــد رغباته وأهواءه. 

وأنــا ال أدري ملــاذا ال يؤخــذ جهــاد النفــس يف مقــام تعريــف اإلنســان وبيــان أحــد مقّومات ذات اإلنســان.

إلى كال  يميل  اإلنسان  أن كان  بعد  إال  تكون  واختياره ال  اإلنسان  إّن مصداقية معرفة 

خياراته من  الطرفين 

لــو مل يكــن لــدى اإلنســان ميــل إىل أّي مفــردة مــن الخيــارات املمكنــة، ملــا بقــت مصداقيــة 

ــل إىل  ــقاء ال ميي ــعادة والش ــي الس ــن مفهوم ــه ب ــروف إذا خّيت ــذ كالخ ــو عندئ ــه. فه ــاره وحريّت الختي

ــل،  ــار املقاب ــارات، دون الخي ــراف الخي ــد أط ــل إىل أح ــان ميي ــو كان اإلنس ــه. ول ــن خيارات ــد م أي واح

ــروف  ــأن الخ ــأنه كش ــون ش ــوف يك ــان. وس ــن اإلنس ــار ع ــاء االختي ــا يف انتف ــكالم أيض ــس ال ــرى نف لج

أيضــا فإنــك أن خّيتــه بــن أكل العشــب أو أكل الحديــد لــن يختــار الحديــد أبــدا بــل يختــار 

ــان  ــد أن كان اإلنس ــاره إال بع ــان واختي ــة اإلنس ــة ملعرف ــون مصداقيّ ــال تك ــد. ف ــب دون أي تردي العش

ــع  ــي الواق ــان. فف ــة اإلنس ــور كرام ــار تتبل ــذا االختي ــل ه ــه. ويف مث ــن خيارات ــن م ــل إىل كال الطرف ميي

إن اإلنســان عــادة مــا يختــار خيــاره املفّضــل مــن بــن مجموعــة مــن الرغائــب واملطلوبــات. 

الســؤال اآلخــر هــو أن كيــف يجــب أن تكــون نســبة هــذه األميــال والرغائــب مــع بعــض لــي 

ــا  ــال املختلفــة تســتهوينا وتجرّن ــار ويكــون ذا قيمــة؟ فــإذا كانــت هــذه الرغائــب واألمي يتحقــق االختي

ــى  ــكلة ع ــى املش ــيه، تبق ــن غ ــة م ــوى جذابي ــم أق ــون أحده ــال أن يك ــاٍو ب ــكل مس ــها بش إىل نفس

ــا إىل  ــا إذا كان ميلن ــوان. ك ــن الحي ــه ع ــارق يفرق ــال ف ــى اإلنســان ب ــار ويبق ــق االختي ــا ومل يتحق حاله

ــك. ــار كذل ــينتفي االختي ــال وس ــة الح ــا بطبيع ــنختاره دامئ ــيه، س ــن غ ــر م ــب أك ــراف الرغائ ــد أط أح
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القّيمة  »الرغائب  جعل  هو  اإلنسان  اختيار  لتحقق  وتعالى  سبحانه  الله  أطروحة  إن 
الظّاهرة« القّيمة  غير  »الرغائب  مقابل  في  الخفّية« 

لقــد أعــّد اللــه ســبحانه وتعــاىل نظامــا لطيفــا جــدا لتحقــق اختيــار اإلنســان، وهــو أن قــد جعــل لإلنســان 

نوعــن مــن الرغائــب، قســم منهــا أعمــق وأمــن وأقــوى وأكــر قيمــة ولكنهــا أخفــى، وقســم آخر ســطحيّة 

وأقــل قيمــة وأخــّف وأقــّل لــذة ولكّنهــا أجــى وأوضــح. وهنــا يتبلــور االختيــار وهــو أن متــّر مــرور الكــرام 

مــن رغباتــك الجليّــة الســطحية وتشــتغل برغباتــك  العميقــة والقيّمــة الكامنــة. وهذه هي نقطــة انطالق 

اإلنســان يف حركتــه اإلنســانيّة وهنــا تتبلــور هويتــه اإلنســانية وأساســا هــذه هــي فلســفة وجــود اإلنســان.

»هوى الّنفس« هي رغبات اإلنسان السطحية والدانية

ــة  ــه الداني ــن إحــدى رغبات ــه ع ــّض اإلنســان طرف ــة وهــي أن يغ ــار إال يف هــذه الحال ــق االختي ال يتحق

واملجّربــة وامللموســة والســطحيّة، ثــم يركــن إىل إحــدى رغباتــه العميقــة. فــإن هــذه الرغائــب الدانيــة 

والســطحية هــي مــا يســّمى بهــوى النفــس. إن فلســفة خلقــك كإنســان هــي أن تختــار مــن بــن هاتــن 

ــت  ــان وليس ــا رغبت ــم إنه ــا. ث ــيا بينه ــَت متح ــواء وإال لبقي ــت س ــن ليس ــن الرغبت ــن. إن هات الرغبت

رغبــة واحــدة، وإال ملــا كان لالختيــار قيمــة ومثــن. ثــم إن إحداهــا أثقــل وألصــق بالفــؤاد، فهــي تأّمــن 

ــع، وتنفعــك مبصلحــة  ــذة أمت ــم متتعــك بل ــا، ث ــا وحاس ــك هيجان ــواه، وتبعــث يف قلب ــا ته عشــقك وم

ــك  ــل تهل ــة، ب ــة كامن ــا خفيّ ــا، ولكنه ــك إىل رشــدك وتشــعر بالســعادة يف أجوائه ــا تهدي ــا أنه ــر، ك أك

حتــى تكشــف هــذه العالئــق الكامنــة. ويف مقابــل هــذه الرغبــة هنــاك رغبــة ال قيمــة لهــا وســطحية، 

ــق اإلنســان  ــد خل ــون. لق ــا يك ــأرسع م ــا أو تعيشــها ب ــة وتســتطيع أن تجربه ــا يف نفســك برسع تجده

ــي  ــه حظ ــن أجل ــار وم ــح االختي ــه من ــن أجل ــة وم ــي املعرف ــه أعط ــن أجل ــب. وم ــر وحس ــذا األم له

ــن  ــن م ــى نوع ــتمل ع ــذي يش ــان ال ــى اإلنس ــو معن ــذا ه ــة. ه ــي الحريّ ــه أعط ــن أجل ــاإلرادة وم ب

ــة«.  ــات الفطري ــي »النزع ــة وه ــات العالي ــس«، والرغب ــوى النف ــي »ه ــة وه ــات الداني ــات؛ الرغب الرغب
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ــق  ــون إىل العالئ ــطحيّة والرك ــق الس ــن العالئ ــايف ع ــوص التج ــي)ره( يف خص ــام الخمين ــال اإلم ــد ق لق

ــة اإلنســان  ــه جميعــا إىل أن آف ــد أن ننتب ــا. الب ــا وهــو رد فعــل لن ــا وراجــع إلين العميقــة: »كل يشء مّن

هــي هــوى نفســه، وهــي موجــودة يف الجميــع ومســتقاة مــن فطــرة التوحيــد، حيــث إن الفطــرة هــي 

فطــرة التوحيــد وفطــرة امليــل إىل الكــال. فــإن اإلنســان يطلــب الكــال املطلــق وهــو ال يــدري. يزعــم 

أنــه يطلــب الجــاه ولكــن بعــد أن وصــل إليــه يشــعر بأنــه ليــس ذاك األمــر الــذي يطلبــه. فلــو جمعــوا 

العــامل بــأرسه وأعطــوه لإلنســان لــن يقنــع. تالحظــون أن القــوى التــي تحظــى بقــوة عاليــة هــم أكــر 

ــو ســيطروا عــى الفضــاء والبحــار واألرض والســاء  ــم ل ــم. فإنه ــة قدرته ــا، وأكــر ســعيا لتنمي ــا له طلب

ــه.  ــّد ل ــذي ال ح ــه ال ــه جموح ــي علي ــوف يق ــه، س ــى نفس ــان ع ــيطر اإلنس ــإن مل يس ــوا. ف ــن يقنع ل

ــي هــي مصــدر كل  ــس... واألهــواء النفســانية الت ــى النف ــوح والســيطرة ع ــن صــّد هــذا الجم ــّد م الب

ــل ولتكــن  ــزايئ ـ يف جــوف اللي ــام/ج19/ص376[. ناجــو ربكــم ـ أع ــه ام ــواع هــذا الفســاد«. ]صحيف أن

ــل  ــن أه ــوا م ــن ليس ــض املؤمن ــاواِت َو اأْلَرْض(. إن بع ــِق السَّ ــُروَن يف  َخلْ ــر؛ )يَتََفكَّ ــم بتفّك مناجاتك

ــد أن  ــا ال أري ــدا. أن ــدة أب ــة جي ــت بحال ــذه ليس ــم وه ــاة ربّه ــع مبناج ــوا بالتمت ــد اكتف ــل ق ــر، ب التفك

ــة يف  ــة ومعنوي ــواء روحاني ــون أج ــد يعيش ــن ق ــن الذي ــوة املتدين ــض اإلخ ــة لبع ــة جارح ــم بكلم أتكل

عباداتهــم ولكنهــم مل يتعــودوا عــى التفّكــر. قــد يتبــادر يف ذهــن بعــض اإلخــوة أن أيــن تناســب هــذه 

ــان  ــهر رمض ــن ش ــة م ــة جمع ــيا أول ليل ــان وال س ــهر رمض ــايل ش ــع لي ــة م ــة الفكري ــاث النظري األبح

ونحــن جئنــا لنســتمع مــا يعيننــا عــى تجربــة أجــواء معنويــة وروحيــة مــع اللــه، فــا هــذه األبحــاث؟! 

فأقــول لهــم: حاولــوا أن تبكــوا وتســكبوا الدمــوع بهــذه األبحــاث. فــإن »أويل األلبــاب« الذيــن تتحــدث 

ــم  ــد تفّكره ــة بع ــة رائع ــون بنتيج ــم يخرج ــاواِت َو اأْلَرْض( ث ــِق السَّ ــُروَن يف  َخلْ ــة، )يَتََفكَّ ــم اآلي عنه

ــا  ــال ومل تخلقن ــامل باط ــق الع ــك مل تخل ــبحانَك( فإن ــال ُس ــذا باِط ــَت ه ــا َخلَْق ــا م ــون: )ِ َربَّن ــذا فيقول ه

ــة  ــة وكرام ــار واملعرف ــا االختي ــد أعطيتن ــاد ق ــن أجــل هــذا الجه ــا وم ــا لنجاهــد هوان ــل خلقتن ــا، ب عبث

ــبْحانََك  ــون: )ُس ــم يقول ــنا. ث ــد أنفس ــة ال نجاه ــا كاملالئك ــم، أو كن ــا كالبهائ ــك لكّن ــوال ذل ــانية. ول اإلنس

ــار(]آل عمــران/191[. فيــا لــه مــن طريــق رائــع يســلكونه بتفكرهــم يف جــوف الليــل! فَِقنــا َعــذاَب النَّ
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لقد خلق اإلنسان لكي يتجافى عن رغباته السطحية

لقــد خلــق اإلنســان لــي يتجــاىف عــن رغباتــه الســطحية. البــد أن نضــع هــذه الرغبــات الســطحية عــى 

جانــب. فــإن وراء هــذه الرغبــات الســطحية يشء آخــر البــّد مــن كشــفه. فعــى ســبيل املثــال قــد تكــون 

حاجتــك الســطحيّة هــي أن متلــك بيتــا، بيــد أن الحاجــة العميقــة التــي وراءهــا هــي لقــاء اللــه. فالبــد 

مــن كشــف تلــك الرغبــات الكامنــة. إن إنســانية اإلنســان مبجاهــدة هــذه العالئــق الســطحية، ولكــن البد 

أن تكــون هــذه املجاهــدة ضمــن برنامــج صحيــح. فــإن أراد اإلنســان برنامجــا لجهــاد النفــس، ندعــوه 

ــة  ــاتذة الجامع ــي بأحــد أس ــوم يف بيت ــت ذات ي ــج. التقي ــد أعطــى اإلســالم هــذا الرنام إىل اإلســالم فق

الفرنســين الــذي كان أصلــه مــن الجزائــر وكان مديــرا متقاعــدا يف اليونســكو، فــدار بيننــا حديــث إىل أن 

قــال يل: هــل تعلــم متــى يدخــل الفرنســيون يف ديــن اإلســالم، ومــا هــو موســم إســالمهم هنــاك؟ فقلــت 

لــه: ال أدري. فقــال: يف شــهر رمضــان! ثــم ذكــر الســبب قائــال: ألن يف شــهر رمضان يشــاهدون املســلمن ال 

يرشبــون وال يأكلــون بالرغــم مــن عطشــهم وجوعهــم، فيستحســنون هــذا الديــن ومييلــون إليــه. فكأنهــم 

يقولــون بلســان حالهــم: نريــد أن ندخــل يف هــذا الديــن يك ال نــأكل كــا  تعتلــف البهائــم. فــإذا أكلنــا 

ورشبنــا مــا طــاب لنــا كل حــن، نشــعر كأمنــا أصبحنــا كالحيوانــات. ونشــعر بأنــك أيهــا املســلم إنســان 

ألنــك ال تــأكل وتــرشب كل مــا طــاب لــك واشــتهيتَه. فــإن هــذا الجهــاد بحــد ذاتــه هــو مــن اللقطــات 

الجميلــة والرائعــة يف العــامل ولهــذا اســتهوت الكثــي مــن الفرنســين غــي املســلمن ودعتهــم إىل اإلســالم.

األساليب المتعارفة في كتابة القصص والروايات غير إنسانية

ــارف  ــلوب املتع ــات واألس ــص والرواي ــب القص ــد أن قال ــة، تج ــة الجميل ــذه الحقيق ــل ه ــن يف مقاب ولك

يف كتابتهــا قائــم عــى أســاس مشــتهيات بطــل القّصــة، ثــم تكتــب أحــداث القّصــة ومنعطفاتهــا 

ــه أم  ــا رام ــينال م ــل س ــراده، فه ــه وم ــة إىل أمنيت ــل القّص ــل بط ــى يص ــارئ مت ــاهد أو الق ــيى املش ل

ــا. فــإن مثــل هــذه القّصــة تعيســة وغــي إنســانية مــن أصلهــا، فكيــف تريــد أن تجعلهــا  ســيجع خائب

ــن  ــه م ــا ومثابرت ــواء بطله ــى أه ــا ع ــت أركانه ــي قام ــة الت ــذه القّص ــن له ــل ميك ــالمية؟! ه ــة إس قص

أجــل مــا يهــواه أن تصبــح قّصــة إســالمية إنســانيّة مبجــرد تطعيمهــا ببعــض املظاهــر أو األفعــال 

قبّــة مســجد؟!      القّصــة إســالمية إذا صحبناهــا بصــوت أذان أو  اإلســالميّة؟! وهــل تصبــح هــذه 
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إذا تجافينا عن الرغبات الواضحة وركّنا إلى العالئق الخفية فقد تحقق بهذا »الجهاد األكبر«

ــن  ــى م ــه أخف ــة ولكن ــر قيم ــن وأك ــا أمث ــن، أحده ــن خياري ــون ب ــا تك ــار عندم ــق االختي ــا يتحق إمن

نظــيه، واآلخــر أقــل قيمــة ولكنــه أجــى وأوضــح مــن نظــيه. فإنــك إن مــررت مــرور الكــرام عــن الرغبــة 

ــط  ــذي هــو خي ــس ال ــاد النف ــر وجه ــاد األك ــت الجه ــد حقق ــة فق ــة الخفيّ الواضحــة وصــوال إىل الرغب

یــنِ  ُمَخالََفــُة الَْهَوى«)غررالحکــم/ ســبحة جميــع الفضائــل واملــكارم. يقــول أمــي املؤمنــن)ع(: »نِظَــامُ  الدِّ

یــِن ُمَخالََفــُة الَْهــَوى « )غررالحکم/حدیــث35( وقــد قــال النبي  حدیــث32( وقــال يف مجــال آخــر: »َرأُْس الدِّ

األعظــم)ص( حــول أبــواب جهنــم: »...َو َعــَى الْبَــاِب الَْخاِمــِس َمْکتـُـوب: اَل تَتَِّبــعِ  الَْهــَوى  فَالَْهــَوى  ُمَجانـِـُب 

ــر املؤمنیــن)ع(/ص177( اإْلِیَان«)الروضــة يف فضائــل أمی

إن جهاد النفس أمر عسير

ــوتُ   ــرًَّة َو یَُم ــاُس َم ــوُت النَّ ــث القــديس: »یَُم ــر عســي. فقــد جــاء يف الحدي ــاد النفــس أم ــا إن جه طبع

ــة/ ــزان الحکم ــم« )می ــِة َهَواُه ــِهْم َو ُمَخالََف ــَدِة أَنُْفِس ــْن ُمَجاَه ــرًَّة ِم ــبِْعیَن َم ــْومٍ  َس ــی  کُلِ  یَ ــمْ  ِف أََحُدُه

الحديــث 2916( . كــم مــرة مــّت اليــوم؟! فــإن قلــت: كانــت األوضــاع ماشــية، فلــم متــش األوضــاع عــى 

مرامــك، بــل كنــت أنــت متــي عــى مــا تهــواه نفســك. أو لعلــك كنــت منســابا مــع الدنيــا وتيّاراتهــا. 

ــا...  ــرك واجب ــا ومل أت ــاد النفــس، مــع أين مل أرتكــب ذنب ــوم عــى مواطــن جه ــك تقــول: مل أعــر الي ولعل

وهــذا يعنــي أنــك مل تســتطع أن تجــد مواطــن جهــاد النفــس مــن شــّدة استئناســك بنفســك وأهوائــك. 

ــها  ــارة نفَس ــك األم ــر نفُس ــا، إذ مل تُظه ــودك لتجده ــن وج ــن دفائ ــب ب ــا وتنق ــش عنه ــّد أن تفت فالب

ــون يف  ــن ميوت ــاد النفــس الذي ــاب جه ــل زعمــت أن أرب ــا وكشــفها. فه ــب عنه ــّد مــن التنقي دامئــا، فالب

ــوب  ــور والذن ــتهون الفج ــث يش ــّد حي ــذا الح ــون إىل ه ــاس ملوث ــم أن ــرّة، ه ــبعن م ــد س ــوم الواح الي

ســبعن مــرة يف اليــوم؟! كال! بــل إنهــم يبحثــون عــن خفايــا أهوائهــم ويحاربونهــا؛ تلــك األهــواء التــي 

استأنســنا بهــا نحــن واعتدنــا عليهــا وألفناهــا. بيــد أنــه يذهــب مفتشــا عنهــا غــي منفــّك عــن محاربتهــا. 
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خطة الله سبحانه في تسهيل عملية جهاد النفس 

ــوا يف  ــأس أن تتأمل ــا؟ ال ب ــاد النفــس علين ــة جه ــه ســبحانه لتســهيل عملي ــه الل ــوم ب ــاذا ميكــن أن يق م

ــاىل  ــه تع ــتخدمها الل ــي يس ــاليب الت ــض األس ــة بع ــات القادم ــرح يف الجلس ــوف أط ــوع وس ــذا املوض ه

لتعبيــد طريــق جهــاد النفــس لســالكيه. ولكــن أروع الطــرق وأكرهــا تأثــيا وكفــاءة وألصقهــا بالفــؤاد 

ــن  ــّح ع ــا: تن ــول لن ــم يق ــا ث ــة ويفّعله ــة الخفيّ ــات الفطريّ ــك الرغب ــن تل ــدة م ــا واح ــر لن ــو أن يُظه ه

رغباتــك الدانيــة والرخيصــة بحــّب هــذا الحبيــب الغــايل الــذي كان حبّــه كامنــا يف زمــرة ســائر رغباتــك 

ــه حــّب  ــاء الل ــع أن حــّب أولي ــه. وم ــاء الل ــامل إال حــّب أولي ــال ســبيل يف هــذا الع ــة. ف ــة الخفيّ الفطري

مشــهود وظاهــر، وتجــد يف نفســك هــذا الحــّب بــكّل وضــوح، حيــث تشــعر بحرارتهــا يف حــرم اإلمــام 

الرضــا)ع( وعندمــا تــزور الحســن)ع( ال تريــد أن تخــرج ويضيــق صــدرك شــوقا عندمــا ترجــع مــن كربــالء 

الحســن)ع(. ســيدي يــا أبــا عبــد اللــه! انظــر إىل هوانــا هــذا حــن نهــواك، فإنــه الحــّب والهــوى الوحيــد 

الــذي يف غايــة الحســن والروعــة بالرغــم مــن ظهــورة. إن اللــه ســبحانه قــد أظهــر لنــا بعــض النزعــات 

ــا بحافزهــا وطاقتهــا، ولكــن مــن أروعهــا هــو حــّب أهــل البيــت)ع(.  ــا ويهدين ــة ليأخــذ بأيدين الفطري

فــا أن تــردد عــى حــرم الحســن)ع( برجلــك أو بقلبــك تتعلــق بــه وتعجــز عــن وصــف مــدى حبــك 

ــك  ــر منتظــرا نعــي الخطيــب عــى الحســن)ع(. ولعل ــس الوعــظ والذك ــم تحــر مجال للحســن)ع(. ث

ــدة  ــن)ع( مل ــب الحس ــتاع مصائ ــة الس ــة الكافي ــك الفرص ــه يعطي ــان لكون ــهر رمض ــول ش ــج بحل تبته

ــارك  ــة. ولعــل هــذه الفرصــة الرائعــة هــي إحــدى عالمــات رحمــة هــذا الشــهر املب ــة متتالي ثالثــن ليل

للنــاس، إذ أن الحســن)ع( هــو رحمــة اللــه الواســعة. إن هــذه الليلــة هــي أول ليلــة جمعــة مــن شــهر 

رمضــان فيــا ليتنــا كنــا نقضيهــا يف كربــالء؛ يف ذاك الحــرم العظيــم وبجــوار تلــك األجســاد املرملــة بالدمــاء 

ــن إىل  ــن املوال ــع م ــه جم ــا يتوج ــط. عندم ــدم عبي ــاة ب ــزال مدم ــي ال ت ــة الت ــاد املقطع ــك األجس وتل

حــرم ســيد الشــهداء، كأنــه يعبــق املــكان بعطــر حــرم الحســن)ع(، ويزدهــر املــكان بنــور الحســن)ع(.
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ــس  ــب إىل مجل ــك تذه ــهداء)ع(؟ فلعل ــيد الش ــة إىل س ــدرك لهف ــاق ص ــوايل إن ض ــا م ــل ي ــاذا تفع م

مــن مجالــس الحســن)ع( لتســتمع مصائبــه وتبــي عليــه، أمــا العقيلــة زينــب فكلــا كانــت 

تشــتاق إىل أخيهــا الحســن)ع( كانــت تنّحــي قليــال مــن ســتار املحمــل، لــرى قمرهــا املنــي يف لياليهــا 

ــك  ــالال فبإمكان ــا إذا كان ه ــه، أم ــوم حول ــرى النج ــه ال تُ ــة متام ــدر يف ليل ــون الب ــا يك ــاء. عندم الظل

ــا  ــن رأس أخيه ــا، م ــول هالله ــا ح ــب نجوم ــرى زين ــت ت ــذا كان ــالل، وله ــول اله ــوم ح ــرى النج أن ت

ــب  ــذه املصائ ــا ه ــم. م ــي هاش ــوم بن ــن نج ــم م ــم وغيه ــر والقاس ــي األك ــا ع ــن أخيه ــاس واب العب

التــي كانــت تجرعهــا زينــب؟ كأن هــذه القصــة كلهــا هــي قصــة زينــب وهــي الرميّــة لجميــع 

ــب ويباهــي بعشــقها  ــه زين ــه أمت ــر الل ــأرسه مشــاهد ومتفــرج ليُظه ــالء. كأن العــامل ب ــا كرب ســهام بالي

وصرهــا يف هــذا الــدرب... إن واقعــة كربــالء هــي قصــة زينــب يف الواقــع ونحــن مشــاهدون. 

أال لعنة الله على القوم الظالمين


