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إليك ملّخص الجلسة السابعة عشر 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. 

نحن مازلنا مضطرين إلى مخالفة بعض أميالنا

لقــد انتهــى بحثنــا يف الجلســات الســابقة إىل أننــا مضطــرون إىل مخالفة بعــض أهوائنا، وأن هــذا االضطرار 

هــو بســبب تركيبــة وجــود اإلنســان وتركيبــة الحيــاة يف هــذه الدنيــا. وقــد ذكــر يف مــا يرتبــط برتكيبــة 

وجــود اإلنســان أن الطريــق الوحيــد لنــاء قــوى اإلنســان الروحيّــة وحتـّـى الجســميّة هــو مخالفــة بعــض 

األهــواء والرغائــب. و أّمــا ســبب مــا تقتضيــه تركيبــة الحيــاة مــن مخالفــة األهــواء فهــي عوامــل شــتّى 

مــن قبيــل اســتحالة وصــول اإلنســان إىل جميــع آمالــه، وأن البــّد لإلنســان مــن هــرم ومشــيب إذا عّمــر 

يف الدنيــا، وغريهــا مــن العوامــل التــي تفــرض عــى اإلنســان أن يجاهــد نفســه ويخالــف بعــض أهوائــه. 

يشّكل اإليمان الحافز الالزم لجهاد النفس/ التقوى هي برنامج لجهاد النفس

الحافــز الــازم لجهــاد النفــس هــو اإلميــان، وبرنامجــه التقــوى. إن دور اإلميــان يف هــذه املعمعــة هــو أن 

يحــّدد لــك الهــدف لتقــدر عــى اجتيــاز هــذه الســاحة الخطــرة بحافــز قــوّي وشــوق بالــغ. يعــدك اإلميــان 

بوجــود عــامل آخــر أبــدي خالــد بعــد هــذه الدنيــا، ويــرح لــك ســبب اآلالم واملحــن املوجــودة يف هــذه 

الدنيــا لــي تعــرف أنهــا كانــت لصالحــك، ولتعــرف أن الــذي جعلــك يف خضــّم هــذه املحــن والصعــاب 

مل يــرتكك ســدى بــا برنامــج وخارطــة الطريــق، فثــق بــه واركــن إليــه. بعــد مرحلــة اإلميــان، يــأيت دور 

اجتيــاز ســاحة األلغــام عــر برنامــج التقــوى. فاإلجابــة عــن كيفيــة جهــاد النفــس ومــا هــي الرغبــات التــي 

يجــب مخالفتهــا، وأســلوب طــّي هــذا الطريــق هــي تشــّكل نقطــة االنطــاق يف حركــة اإلنســان الدينيّــة. 
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العالقة بين التقوى والعبودية

بعــد أن اقتنعنــا بــرورة الكــّف عــن بعــض رغباتنــا، يطــرح هــذا الســؤال نفســه، وهــو: عــن أّي رغباتنــا 

يجــب أن نكــّف؟ فلــو ســألنا اللــه ســبحانه بهــذا الســؤال ألجابنــا: عليكــم أن تغّضــوا عــن رغباتكــم حتــى 

ال يبقــى أثــر مــن »األنــا« يف داخلكــم. لذلــك إن خالفــت بعــض أهوائــك ولكنــك بقيــت محافظــا عــى 

»أنانيتــك« فقــد نقضــت الغــرض وال فائــدة يف مثــل هــذا الجهــاد إاّل يف الدنيــا. إنــك إن قمــت بتصميــم 

هــذا الرنامــج بنفســك، ففــي الواقــع قــد أبقيــت »األنــا« عــى حالهــا، أو لعلّــك كّرتهــا إذ قــد أعــددت 

الرنامــج بهــا وقــد أطعتهــا يف كيفيّــة مخالفــة الهــوى. نحــن إذا برمجنــا بأنفســنا لجهــاد النفــس، تنتفــخ 

أنانيّتنــا، فــا يبقــى بــّد ســوى أن يرمــج اللــه لنــا، وقــد تصــّدى ســبحانه لهــذا األمــر عــر أوامــره ونواهيــه 

ــة جهــاد النفــس وكأنــه  وحالــه وحرامــه وواجباتــه وعباداتــه. لقــد أعطانــا اللــه برنامجــا أدار بــه عمليّ

يقــول: »إذا أردت أن أديــر حياتــك وجهــادك فابــّد لــك أن تكــون يل عبــدا ذليــا«. والعبــد ال ميلــك شــيئا 

لنفســه. إن مــا أراد اللــه مّنــا هــو أن نــرتك اللــذات والرغبــات وال نــزال كذلــك إىل أن ال يبقــى يشء مــن 

أنانيّتنــا ونلتــّذ بعــد ذلــك بالعاقــة مــع اللــه نفســه، وهــذا هــو معنــى العبوديـّـة. ثــم ليــس هنــاك رشاكــة 

بيننــا وبــن اللــه بحيــث يأمــر اللــه تــارة ونرتــأي نحــن تــارة أخــرى. وكلـّـا أخفقنــا يف الطريــق يجــب أن 

ــا، فــإن اللــه أرحــم الراحمــن وليــس بشــديد عــى املؤمنــن. ولكــن بعــد مــا  نتــوب وســوف ميهلنــا ربّن

أصبحنــا عبــادا للّــه، فكلّــا حدثــت مّنــا مخالفــة لألوامــر اإللهيّــة يجــب أن نســتغفر ونعــرتف بالذنــب.

التقوى هو البرنامج الوحيد الذي يضمن القضاء على أنانيتك

أنــت بحاجــة إىل برنامــج يعينــك عــى إزالــة أنانيّتــك، لتصبــح بعــد ذلــك عبــدا ذليــا للــه وتحظــى بلــّذة 

العبوديـّـة. ومــن لــوازم القضــاء عــى هــذه »األنــا«، هــو العمل برنامــج ال دور لك فيــه. ولذلــك عندما كان 

يُســأل الشــيخ بهجــت)ره( عــن برنامــج للســري والســلوك أو يســأل عــن كتــاب مفيــد يف هــذا املجــال، كان 

يقــول: »حســبكم هــذه الرســالة العمليّــة«. يعنــي برنامــج طــي هذا الطريق والســري والســلوك هــو العمل 

بهــذه الرســائل العمليّــة. ولعلمكــم كان املجاهــدون يف أيـّـام الدفــاع املقــّدس يعشــقون الرســائل العمليّــة،
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إذ كانــوا قــد بلغــوا درجــة االســتعداد للتضحيــة، فأيقــض اللــه يف قلوبهــم شــوَق عبادتــه فأصبحــوا يــّودون 

أن يســمعوا أوامــر اللــه ليمتثلوهــا، فكانــت الرســائل العمليــة دواء قلوبهــم. حتــى أن بعــض املجاهديــن 

كانــوا قــد حفظــوا رســالة اإلمــام الخمينــي)ره( مــن قبيــل »الشــهيد أحمــد نيكجــو« الــذي استشــهد يف 

عمليــات كربــاء خمســة، فقــد نقــل عنــه أنــه كان قــد حفــظ رســالة اإلمــام. 

إن برنامج جهاد النفس هذا، يرّقينا إلى درجة العبودّية

إذا أدرنــا عمليّــة جهــاد النفــس بأنفســنا، فــا فائــدة فيهــا وال تــزال تســّمى »عبــادة النفــس« ال »عبــادة 

اللــه«، وال نفــرق حينئــذ عــن أولئــك الذيــن يتحملـّـون الكبــد والعنــاء ولكّنهــم ال يتطــّورون. فــإْن تحّمــل 

املعانــاة أحــد مــن النــاس ومل يتنــّور قلبــه فليعــرف أن قــد عــاىن وكابــد بغــري صــواب، يعنــي أنــه جاهــد 

ــّد  ــر الب ــاة أم ــا إىل أن املعان ــد. مضاف ــه بع ــى هــوى نفس ــه مل يســيطر ع ــاىن ولكّن ــا ع ــاىن م نفســه وع

منــه يف هــذه الدنيــا، فــإن مل يعــان اإلنســان يف  ســبيل اللــه، فســوف يعــاين ال محالــة يف ســبيل نفســه. 

إن جهــاد النفــس يصرّينــا عبــادا للــه، إذ أن العبــد الحقیقــي، هــو مــن كان عــى اســتعداد مــن امتثــال 

ــا مــع  ــون أوامــر أســيادهم. إن عاقتن ــد حــن ميتثل أمــر مــواله والتحــرّك ضمــن برنامــج مــواله، كالعبي

ــم  ــرور إىل تنظي ــي امل ــر رشط ــدف أوام ــرور. إذ ته ــّي امل ــع رشط ــا م ــن عاقتن ــريا ع ــف كث ــه تختل الل

الســياقة واملــرور يف املدينــة عــى أســاس قوانــن املــرور، وال دخــل لــه بحديثنــا داخــل الســيّارة 

ــم ينظــر  ــر، ث ــه يصــدر مجموعــة مــن األوام ــع رّب العاملــن ليســت هكــذا. إن ــا م ــا. ولكــن عاقتن مث

ــرا يقــي عليهــا عــر  ــا أم ال، حتــى إذا وجــد لهــا أث ــا فــردا فــردا لــريى هــل بقــى يشء مــن أنانيتن إلين

ــرىض  ــه ي ــح، فإن ــة والصــر والصف ــى الرحم ــك مبنته ــه ذل ــل الل ــا يفع ــاة. طبع ــات ومحــن الحي االمتحان

ــب  ــد عــى جان ــه وال نؤكّ ــع صفــات الل ــرى جمي ــّد أن ن ــري. فاب ــا ويصفــح عــن كث ــل مــن أعالن بالقلي

ــة. ــى الرأف ــن مبنته ــا ولك ــذه الدني ــنا يف ه ــوى نفس ــى ه ــي ع ــاول أن يق ــه يح ــإّن الل ــط. ف ــا فق منه
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التقوى هي جهاد النفس ولكن بشرطين...  

ــم  ــذوق طع ــه ون ــاء الل ــذة لق ــى بل ــا يف ســبيل أن نحظ ــض اللــذات جانب ــدع بع ــا أن ن ــب علين يج

ــل.  ــذات األفض ــا بالل ــذات طمع ــض الل ــن بع ــاىض ع ــل أن نتغ ــم العق ــا بحك ــي لن ــاء. ينبغ ــذا اللق ه

يف مثــل هــذه الليــايل يجــب أن نتــوب مــن ذنــب غفلتنــا عــن أعظــم لــّذة يف العــامل. فقــد جعــل الله شــهر 

رمضــان يف ســبيل أن نشــتغل بــه. فــا نجــد بــّدا ســوى أن نســلّم أنفســنا إىل اللــه ونقــول لــه: ربّنــا نظـّـم 

حياتنــا بنفســك. فيقــول اللــه بلســان حالــه: »نعــم البــّد مــن ذلــك! وإىل مــن أكلــك؟ فــإىل أي أحــد أكلــك 

رصت عبــده ولــن تصــل إيّل بعــد. بينــا يجــب أن تكــون عبــدي وأن تفنــي نفســك يف ســبييل، ويجــب أن 

تفقــد نفســك لتنــال لــّذة لقــايئ. إذن فيجــب أن أديــرك بنفــي فأســّميك عبــدا. فبعدمــا قبلــت أن تكــون 

يل عبــدا يجــب عليــك أن متتثــل أوامــري. وليَُكــن شــأنك الوحيــد هــو اتبــاع أوامــري وأحكامــي بــا فــرق 

بــن التقديريــة منهــا وبــن التكليفيّــة«. بعدمــا قبلنــا أصــل العنــاء والكبــد، البــد أن نلتفــت إىل »الرنامج« 

ونســعى للتحــيّل بالرضــا باملصاعــب يف هــذا الطريــق. عندمــا يعطينــا اللــه ســبحانه وتعــاىل برنامجــه يف 

جهــاد النفــس، ال يســتخدم عبــارة جهــاد النفــس، بــل يتحدث عــن »التقــوى«. التقــوى هي ليســت جهادا 

للنفــس وحســب، بــل هــي جهــاد للنفــس مــع خصيصتــن: 1ـ تشــتمل عى صبغــة إلهيــة فإنك وعــر لزوم 

التقــوى ال تجاهــد نفســك يف ســبيل الدنيــا فقــط، بــل تجاهدها لتنــال لقاء اللــه ســبحانه. إذن التقوى هي 

جهــاد النفــس بعينــه، ولكــن يف ســبيل اللــه. 2ـ التقــوى هــي جهــاد النفــس ولكــن عــر الرنامــج اإللهــي.

 لقد جعل الله عقبة في طريق عبادته

ــى  ــه ويحظ ــاء الل ــال لق ــبيل أن ين ــه ويف س ــر الل ــاال ألوام ــه امتث ــدع رغبات ــان أن ي ــتطاع اإلنس إذا اس

بلــّذة قربــه، وراح يطبّــق الرنامــج اإللهــي بحذافــريه حتــى صــار عبــدا مطيعــا، ال يــدّل ذلــك 

ــر  ــع أوام ــا جمي ــو امتثلن ــى ل ــي حت ــه. يعن ــى خداع ــادرة ع ــه ق ــزال نفس ــل ال ت ــه، ب ــى زوال أنانيّت ع

اللــه ســبحانه، قــد تكــون »نفــس« اإلنســان باقيــة عــى قّوتهــا. إلهنــا! لقــد ســلّمنا لــك أنفســنا 

ــا  ــد أصبحن ــك وق ــر ونحــن راضــون بذل ــأن تكــون أنــت صاحــب القــرار يف التكليــف والتقدي ــا ب ورضين

ــرب  ــعرت بالق ــك ش ــدو أن ــا: »يب ــه قائ ــك الل ــا يجیب ــذا؟ هن ــد ه ــى بع ــرض يبق ــأي م ــك، ف ــادا ل عب

ــد«. ــك بع ــاء أنانيّت ــى بق ــدّل ع ــا ي ــذا م ــك وه ــي وبين ــع بين ــون الشاس ــعر بالب ــك مل تش ــي ولعل من
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ففــي ســبيل فــرز أويل النفــوس املتكــّرة مــن غريهــم، قــد جعــل اللــه عقبــة يف طريــق عبادتــه وهــي 

قبــول »الواليــة«. فــإن كان البــّد لنــا مــن تلّقــي أوامــر اللــه، فالنبــّي هــو الــذي يبلغنــا أمــره. فمــن أراد 

أن يســتلم أوامــر اللــه مبــارشة بــدون واســطة النبــي، فهــو متكــّر. هــذا هــو قانــون اللــه وهــذه هــي 

رشيعتــه. فبمقتضاهــا ال تكفــي إطاعــة اللــه وحســب وإنــك مل تكــن قاضيــا عــى أنانيتــك وهــوى نفســك 

مبجــرّد إطاعــة أوامــر اللــه، بــل يجــب أن متتثــل أوامــر اإلنســان الــذي أمــر اللــه بطاعتــه. وإطاعــة مــن 

أمــر اللــه بطاعتــه هــي مــا نســّميها بالواليــة مبعناهــا الخــاّص.  الواليــة هــي املرحلــة القصــوى الدالــة 

عــى طهــارة اإلنســان. الواليــة هــي تلــك املرحلــة التــي عجــز إبليــس عــن اجتيازهــا واتضــح بعــد ســتة 

آالف ســنة أنــه كافــر كــذاب ومل تــزل أنانيّتــه مســتفحلة يف ذاتــه. 

الوالية هي المحك األخير الختبار زوال أنانية اإلنسان

ــعر  ــل تش ــر ه ــك وانظ ــص قلب ــن)ع( وافح ــري املؤمن ــيا أم ــت)ع( وال س ــل البي ــوت أه ــى بي ــرَدَّد ع تَ

بالتواضــع الكبــري تجــاه عظمــة أمــري املؤمنــن)ع( أم ال؟ إنــك مل تكــن قــادرا عــى رفــض عبوديتــك للّــه، 

ولكــن هــل تعتقــد بأفضليّــة أمــري املؤمنــن)ع( عليــك أو أنــك تحســده؟! وعندمــا تقــف بــن يــدي أمــري 

املؤمنــن)ع( هــل تخشــع لــه وتتهافــت أم يبقــى لــك يشء مــن الكــر واالســتعاء؟ إن كنــت عبــدا للــه 

تقــل: »إلهــي! دلّنــي عــى أحبائــك وأعزائــك ألكــون خادمــا لهــم«. وهــذا هو الفــارق بــن العبــد الحقيقي 

والعبــد املزيـّـف. وهــذا هــو الفــارق بــن املســلم واملؤمــن. الهــدف الــذي قــّدره اللــه لنــا يف هــذه الدنيــا 

هــو أن نقــي عــى أنانيّتنــا عــر أوامــره ونواهيــه ونســتعن عــى ذلــك بالتقــوى. والبــّد أن نخضــع لذلــك 

ــت  ــد زال ــل ق ــة وأن ه ــر حقيق ــح األم ــبيل أن يتض ــن يف س ــوى. ولك ــف بالتق ــة ونتّص ــم بالعبوديّ لنتّس

أنانيّتنــا حّقــا أم ال، البــّد أن نخضــع المتحــان الواليــة. يجــب أن ال يثقــل عليــك امتثــال أمــر مــن أوجــب 

اللــه طاعتــه. لقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل للنبــي يف القــرآن: )فـَـا َو َربِّــَك ال یُْؤِمُنــوَن َحتَّــى یَُحکُِّمــوَك 

ــاء/65[ ــلُِّموا تَْسلیاً(]النس ــَت َو یَُس ــاَّ قََضیْ ــاً ِم ــِهْم َحرَج ــی  أَنُْفِس ــُدوا ف ــمَّ ال یَِج ــْم ثُ ــَجَر بَیَْنُه ــا َش فی
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لماذا يغفر الله ألهل الوالية؟

ــه  ــه ل ــة أو ذنــب يغفــر الل ــه إن عــر بزلّ ــه. فإن ــة، فقــد أحــرز عبوديّت إذا نجــح امــرء يف امتحــان الوالي

بســهولة. بينــا إذا كان اإلنســان قــد عبــد اللــه ســنن طويلــة وقــام بأعــال حســنة كثــرية، ولكــن مل يطــو 

عقبــة الواليــة بنجــاح فهــو مريــض، وحتــى باقــي أعالــه الصالحــة فهــي خــداع وقــد قــام بهــا إلســكات 

ضمــريه ال طاعــًة ألمــر مــواله. إّن مثــل هــذا اإلنســان يف الواقــع عابــد لنفســه غــاصٌّ يف خياالتــه وأوهامــه. 

النــزاع الرئيــس يف العــامل قائــم بــن عبــادة اللــه وعبــادة النفــس، وأقــى مراحــل عبــادة اللــه هــي أن ال 

متتثــل أوامــر اللــه وحســب، بــل تخضــع للــويل الــذي يؤّمــره عليــك ومتتثــل أوامــره. أحــد أفضــل عبــاد 

اللــه يف زمــن النبــي)ص( ســلان الفــاريس. فقــد ســئل اإلمــام الصــادق)ع( عــن ســبب مــا كان يكــر مــن 

ــَر َســلَْاَن  ــَرَ َمــا أَْســَمُع ِمْنــَك یَــا َســیِِّدي ِذکْ ذكــر ســلان الفــاريس ومدحــه، إذ قــال لــه الــراوي: »َمــا أَکْ

، أَ تـَـْدِری َمــا کَــْرَُة ِذکْــِري لـَـُه قُلـْـُت: اَل.  ــِديَّ ، َو لَِکــْن قـُـْل َســلَْاَن الُْمَحمَّ ! فََقــاَل: اَل تَُقــِل الَْفــاريِِسَّ الَْفــاريِِسِ

ــَاُم( َعــَى َهــَوى  نَْفِســهِ ، َو الثَّانِیَــُة:  قـَـاَل: لِثـَـَاِث ِخــَاٍل: أََحُدَهــا: إِیثـَـارُهُ  َهــَوى  أَِمیــِر الُْمْؤِمِنیــَن )َعلَیْــِه السَّ

ــَاِء. إِنَّ  ــِم َو الُْعلَ ــُه لِلِْعلْ ــُة: ُحبُّ ــَدِد، َو الثَّالِثَ َْوِة َو الَْع ــرَّ ــِل ال ــَى أَْه ــْم َع يَّاُه ــارُُه إِ ــرَاِء َو اْخِتيَ ــُه لِلُْفَق ُحبُّ

ــنَ «. ]أمــايل الشــیخ الطــويس/ ص133[ ــداً َصالِحــاً َحِنيفــاً ُمْســلِاً َو مــا كاَن ِمــَن الُْمْرِكِ َســلَْاَن كَاَن َعبْ

لعل والية الفقيه أيضا محل امتحان هوى نفس اإلنسان 

إن موضــوع هــوى النفــس قــد جرّنــا مــن العبوديــة والتقــوى إىل الواليــة. فهــل قــد بقــي يشء مــن هــوى 

النفــس بعــد أم ال؟ كــم لواليــة الفقيــه مــن عاقــة مــع واليــة عــيل بــن أيب طالــب)ع(؟ لعــّل واليــة الفقيــه 

أيضــا هــي محــل امتحــان هــوى نفــس اإلنســان. قــد يســأل ســائل وهــل الــويل الفقيــه معصــوم؟! فأقــول 

لــه: وهــل كان ســلان الفــاريس معصومــا؟! فإنــك إن مل تتــوّل ســلان الفــاريس فقــد خرجــت مــن واليــة 

لـُـوا بَْعــَد نَِبیِِّهْم  أهــل البيــت)ع(. يقــول اإلمــام الباقــر)ع(: »الَْواَلیـَـُة لِلُْمْؤِمِنیــَن الَِّذیــَن لـَـْم یَُغیِّــُروا َو لـَـْم یُبَدِّ

ِر بـْـِن یـَـاِسٍ  ص َواِجبَــًة ِمثـْـِل َســلَْاَن الَْفارِِســیِّ َو أَِبــی َذرٍّ الِْغَفــاِریِّ َو الِْمْقــَداِد بـْـِن اأْلَْســَوِد الِْکْنــِدیِّ َو َعــاَّ

َو َجاِبــِر بـْـِن َعبْــِد اللَّــِه اأْلَنَْصــاِریِّ َو ُحَذیَْفــَة بـْـِن الْیَــَاِن َو أَِبــی الَْهیْثـَـِم بـْـِن التَّیَِّهــاِن َو َســْهِل بـْـِن ُحَنیـْـٍف َو 

ــَهاَدتَیِْن  اِمــِت َو ُخَزیَْمَة بـْـِن ثَاِبٍت ِذی الشَّ اِمِت َو ُعبَــاَدَة بِْن الصَّ أَِبــی أَیُّــوَب اأْلَنَْصــاِریِّ َو َعبْــِد اللَّــِه بـْـِن الصَّ

ــْم« ]خصــال الصــدوق/607/2[  ــَل ِفْعلِِه ــَل ِمثْ ــْم َو فََع ــا نَْحَوُه ــْن نََح ــْدِریِّ َو َم ــِعیٍد الُْخ ــی [ َس ــو ]أَِب َو أب
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فــإذا قــال قائــل، أنــا خــادم املعصومــن األربعــة عــر فقــط، وأتواضــع لهــم فقــط، فنقــول لــه: إنــك إن 

مل تتواضــع لخدمــة أهــل البيــت)ع( وتتجــاس عــى أحــد خّدامهــم تخــرج مــن واليــة أهــل البيــت)ع(. 

ــا برنامــج جهــاد النفــس مبــارشة،  فيجــب عليــك أن تتواضــع لهــم جميعــا. كان بإمــكان اللــه أن يعطين

أو يخاطبنــا باآليــات القرآنيــة ليكــون شــأن النبــي)ص( إيصــال أوامــر اللــه إىل النــاس، ولكــن أحيانــا كان 

يخاطــب النبــي ويأمــره بإبــاغ النــاس فلــم يتحــدث مــع النــاس مبــارشة. ومــن جملــة أهــّم مصاديــق 

هــذه الحــاالت هــي واقعــة الغديــر؛ )أَیَُّهــا الرَُّســوُل بَلِّــْغ مــا أُنـْـزَِل إِلَیْــَك ِمــْن َربِّــك(. وكلّــا دعــا اللــه يف 

ــَه َو أَطیُعــوا الرَُّســول(  القــرآن إىل طاعتــه، أمــر بإطاعــة الرســول كذلــك. مثــل قولــه تعــاىل: )أَطیُعــوا اللَّ

ــَه َو  ــوا اللَّ ــم: )فَاتَُّق ــوا ألقوامه ــرآن إذ قال ــم يف الق ــر قصته ــن ذك ــه الذي ــن معظــم أنبيائ ــه ع ــا نقل أو م

ــط. ــة واحــدة فق ــة الرســول يف آي ــر طاع ــا أن يذك ــه ب ــن طاعت ــد تحــّدث ع ــه ق ــّل الل ــوِن(. ولع أَطیُع

يقــول أمــري املؤمنــن)ع(: »َو اْعلَُمــوا ِعبَــاَد اللَّــِه أَنَُّکــْم إَِذا اتََّقیْتـُـُم اللَّــَه َو َحِفظْتـُـمْ  نَِبیَُّکــمْ  ِفــی  أَْهلِــهِ  فََقــْد 

َعبَْدمُتـُـوُه ِبأَفَْضــِل ِعبَاَدتـِـِه َو ذَکَرمُْتـُـوُه ِبأَفَْضِل َمــا ذُکَِر َو َشــَکرمُْتُوُه ِبأَفَْضِل َما ُشــِکَر«]تحف العقول/ص178[

كّل من كان في قلبه حقد لولّي الله، تسّنى له أن يجّسده في كربالء 

ــه  ــا بحــّب الل ــام الحســن)ع( متيّ ــد جــاء اإلم ــكان ق ــاء، ف ــم األولي ــا يف مخيّ ــاء؟ أم ــا حــدث يف كرب م

قائــا: »تركــت الخلــق طــرّا يف هــواكا/ وأيتمــت العيــال لــي أراكا/ فــإن قطّعتنــي يف الحــّب إربــا/ ملــا مــال 

ــم األشــقياء؟ لقــد شــاء اللــه أن يَحــُدث أمــران يف كربــاء: 1ـ  الفــؤاد إىل ســواكا«. وأمــا مــن كان يف مخيّ

أن يجّســد العّشــاق عشــقهم 2ـ أن تتــاح الفرصــة لــكل مــن كان يف قلبــه كــر تجــاه ويل اللــه أن يظهــر 

ويجّســد رذالتــه وقذارتــه. ويف كربــاء نحــن نســتطيع أن نــرى مــدى رذالــة أولئــك القــوم الذيــن تكــّروا 

عــى الواليــة. وكّل مــن كان يف قلبــه حقــد عــى ويل اللــه أتيحــت لــه الفرصــة أن يجّســدها يف كربــاء...

صلى الله عليك يا أبا عبد الله


