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أهــم مــا يُحول دون ســقوط اإلنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي رضا بناهیان
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2

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

اإلمام  المسلمين  أمرم  ولي  بحضور  بناهيان  الشيخ  سماحة  لكلمة  الكامل  النص  مترجم 

الخامنئي)دام ظله( في الليلة الثانية من مجالس األيام الفاطمية في حسينية اإلمام الخميني)ره(

بناهيان: لقد خلقنا لخوض سباق، ال التدين بالحّد األدنى!/ إن ذهنية السباق تزيل آفات 

التدين وتزيده حاوًة/ قد انُتزعت ذهنيُة السباق من ديننا/ ليس الدين كقوانين المرور، 

بل هو سباق ومنافسة/ باتت وزارة التربية والتعليم تعلّم شبابنا ديناً انفعالياً/ إنما يسعد 

ُيحَتَرم فيه »السابقون«/ لم يكن قابيل يحمل روح قبول فوز اآلخر/ كان رئيس  مجتمع 

الخوارج غير جاهز بقابلية الخضوع لقواعد السباق/ كان »السابقون« قلة قليلة في المدينة 

أـ ضرورة ذهنية السباق في مسار العمل بالدين

لن يقّسم الله الناس يوم القيامة إلى فئتي أهل الخير وأهل الشر، بل سيقّسمهم إلى 

فئات! ثاث 

إحــدى الســور التــي وصينــا بتالوتهــا يف كّل ليلــة هــي ســورة الواقعــة. وقد جــاء يف الروايــات أنه »َمــْن قََرأَ 

ُســورََة الَْواِقَعــِة کُلَّ لَیْلـَـٍة لـَـْم تُِصبْــُه فَاقـَـٌة أَبـَـداً« )مجمــع البیــان/9/ 321( و »ســورَُة الواِقَعــِة ســورَُة الِغنــى، 

فَاقَرؤوهــا، و َعلِّموهــا أوالَدکـُـم « )الــدر املنثــور/8 /3(. إن ســورة الواقعة وكــا يبدو من اســمها، تبدأ بذكر 

القيامــة وواقعــة املحــر، ثم تســتمر بذكر القيامة و درجــات الجنان و كذلك الجحيم. أمــا اليشء اللطيف 

وامللفــت واملهــّم جــدا واملؤثــر تربويّــا يف هــذه الســورة املباركــة والــذي بــات مغفــوال عنــه يف مجتمعنــا 

ــم النــاُس يــوم القيامــة إىل فئتــي أهــل الخــر وأهــل الــر! بــل سيقّســمون إىل  نوعــا مــا هــو أنــه لــن يقسَّ

ثــالث فئــات. األمــر املهــّم جــدا يف هــذه الســورة هــو أننــا لــن نكــون يــوم القيامــة أمــام موطَنــي الجنــة 

والنــار، وإمنــا قــد تحدثــت هــذه الســورة عــن ثالثــة مواطــن. النقطــة البــارزة جــدا يف هــذه الســورة هــي 

أن اللــه قــد بــّن نتيجــة حيــاة النــاس يــوم القيامــة عــر تقســيم مهــّم جــدا حيــث قــال: )َو كُْنتـُـْم أَْزواجــاً 

ثاَلثـَـة( ]الواقعــة/7[ ستنقســمون يــوم القيامــة إىل ثــالث فئــات. فليحــزر الشــباب مــا هــي هــذه الفئــات 

الثــالث؟ الصالحــون والســيّئون. فهــل الفئــة الثالثــة فئــة بــن الصالحــن والســيئن؟ أوهــل هــي جاعــة 

باســم »األســوأ« أو »األصلــح«؟ مــن الجميــل جــّدا أن نطالــع القــرآن عــن حــّب اســتطالع ونتلــوه بدقـّـة.
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إن التقســيم األســايس الــذي ســيتبلور يــوَم القيامــة والــذي يجــب أن يكــون مطمــح نظرنــا، بحيــث ننظــر 

إىل الحيــاة واملجتمــع والجاعــات مبنظــار هــذه الســورة، هــو أن اللــه قــد قّســم النــاس إىل فئــات ثــالث:

الفئة األولى هم أصحاب اليمين أو السعداء

الفئــة األوىل: )فَأَْصَحــاُب الَْمیَْمَنــِة َمــا أَصحــاُب الَْمیَْمَنــه؛ الواقعــة/8(. الفئــة األوىل هــم الســعداء وأهــل 

اليمــن والركــة. )َمــا أَصَحــاُب الَْمیَْمَنــه(! كأنــه يقــول: »ومــا أدراكــم أي ميمنــة وســعادة فــازوا بهــا!«. إذن 

الفئــة األوىل الــذي يشــر إليهــا القــرآن هــم أصحــاب امليمنــة أو أصحــاب اليمــن وأهــل اليمــن والركــة. 

ــا  ــارك«، هــؤالء أيضــا ســعداء ومباركــون. )َم ــال: »إن ذاك الرجــل أو ذاك العمــل ميمــون ومب فكــا يق

أَصَحــاُب الَْمیَْمَنــه( أي مــا أكــر ســعادة هــؤالء.

الفئة الثانية: أصحاب المشئمة، وهم الذين غمرهم الشؤم والشقاء

الفئــة الثانيــة )َو أَصَحــاُب املَْشــئَمِة َمــا أَصَحــاُب املَْشــئََمة؛ الواقعــة/9( وهــي الجاعــة التــي قــد غمرتهــم 

ــاز الصالحــون مــن الطالحــن يف هــذا  ــد امت ــوم! فق ــا أشــأمهم مــن ق ــض، وم الشــؤم والشــقاء والحضي

البيــان بشــكل واضــح. الصالحــون هــم عــى خــر شــديد )َمــا أَصَحــاُب الَْمیَْمَنــه( والطالحــون كذلــك لفــي 

رّش شــديد )مــا أَْصحــاُب الَْمْشــئََمة(. ال حظــوا أن هــذا التقســيم، ليــس تعبــرا ذوقيــا جــرى عــى لســان 

أحــد املتديّنــن أو العرفــاء أو ذوي القلــوب الســليمة أو علــاء الديــن. حتــى أنــه ليــس تحليــال ُمســتَبطنا 

يف زوايــا آيــات القــرآن، وإمنــا هــو رصيــح آيــة مــن القــرآن.

الفئة الثالثة: هم »السابقون«/ إن أصحاب اليمين يخبو بريقهم أمام السابقين

بُــون ) ]الواقعــة/ 10, 11[ وهــم  ــاِبُقون  * أُولِئــَك الُْمَقرَّ ــاِبُقوَن السَّ وأمــا الفئــة الثالثــة فهــم )َو السَّ

ــث  ــكان، بحي ــام مب ــّو املق ــة وعل ــاع الدرج ــن ارتف ــؤالء م ــون. إن ه ــع ويتقدم ــبقون الجمي ــن يس الذي

ــد  ــا تفي ــون ) وكأنه بُ ــَك الُْمَقرَّ ــول: )أُولِئ ــابقن. يق ــؤالء الس ــر ه ــد ذك ــن عن ــاب اليم ــى أصح ــه يُن كأن

ــاب  ــف بأصح ــر، فكي ــؤالء وال غ ــون ه ــا املقرب ــرب. إمن ــن الق ــة م ــب العالي ــيا يف املرات ــر وال س الح

اليمــن وأصحــاب امليمنــة؟! الحقيقــة هــي أن هــؤالء الســعداء وأصحــاب اليمــن يخبــو بريقهــم أمــام 

ــن (. ــَن اْلِخري ــٌل ِم ــن  * َو قَلي ــَن اأْلَوَّل ــٌة ِم ــا؛ )ثثُلَّ ــا ويحّفزن ــم ليثرن ــه بقلّته ــّرح اللّ ــم ي ــابقن. ث الس
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سينقســم النــاس يــوم القيامــة عــى مــا جــاء يف القــرآن الكريــم إىل ثــالث فئــات. طيّــب، ثــم 

أي يــوم هــذا اليــوم؟ إنــه ليــوُم واقعــٍة )خاِفَضــٌة راِفَعة(]الواقعــة/3[. أي هــو يــوم يرتفــع فيــه 

ــن  ــوا رفيع ــوم كان ــّط ق ــا. فينح ــاءات جانب ــب االدع ــره وتذه ــى رسائ ــرون. وكلٌّ تُب ــّط آخ ــوم وينح ق

ائِر(]الطــارق/9[. ويســمو قــوم كانــوا منحطّــن. ویصبــح العــامل  عاليــه ســافله. )يَــْوَم تُبْــَى السَّ

إذن أين شّر الناس؟!

يف الواقــع سينقســم النــاس يــوم القيامــة إىل الصالحــن وخرالنــاس والســيئن. فبإمكاننــا أن نســأل: إذن 

أيــن رّش النــاس؟! لقــد عّدهــم اللــه يف مــكان واحــد مــع الســيئن. وال يخلــو هــذا املعنــى يف هــذه اليــات 

ــن. إحداهــا  ــه إىل أن يصــف جنت ــه يف كالم ــّم يســتمّر الل ــل. ث ــرة بالتأم ــارات جدي ــف وإش ــن لطائ م

ــه كاّل منهــا  ــن. فيصــف الل ــة أصحــاب اليمــن. فهــؤالء يف جنتــن ومرتبت ــة الســابقن واألخــرى جن جن

ــا  ــّر منه ــتطيع أن من ــة نس ــة ذوقي ــيم لطيف ــذا التقس ــر ه ــرء أن يعت ــور ام ــس يف ميس ــدة. فلي ــى ح ع

ــاِبُقون( يف الجنــة والرضــوان اإللهــي بدرجــة أعــى. وال أدري هــل  ــاِبُقوَن السَّ مــرور الكــرام. يحظــى )السَّ

ألصحــاب اليمــن الســعداء إىل جنــة الســابقن مــن ســبيل وهــل يســمح لهــم أن يزوروهــا أم ال؟

لقد خلقنا للسباق!/ السابقون هم الفائزون في السباق

ــبْق؟ يعنــي أن النــاس يســبق بعضهــم بعضــاً؛ فاملشــاركون يف هــذا املجلــس مثــالً هــل  لكــن مــا املــراد بالسَّ

جــاء كل فــرد منهــم ليكســب الثــواب، أو يصيــب النــور، أو ينــال الُقربــة ثــم يعــود فحســب؟ أم إنكــم 

أتيتــم لتتســابقوا؟! إذ عنــد اختتــام املجلــس ســيأيت النــداء مــن العــامل األعــى متســائالً: أيُّ الحضــور بــات 

ــة مــن غــره؟ إنــه ســباق! نحــن إمّنــا  أكــر قربــاً؟ أيُّهــم فــاق الجميــع يف التوّســل؟ أيُّهــم كان أشــّد محبّ

ــاِبُقون( هــم الفائــزون يف هــذا الســباق. أمــا أصحــاب اليمن فهم  ــاِبُقوَن السَّ ُخلقنــا لخــوض ســباق! و )السَّ

ســعداء مل يخرجــوا مــن ســاحة املبــاراة ولكنهــم مل يفــوزوا يف الســباق. أيهــا الشــباب! إن مل يكــن دعاؤكــم 

ــي مــن خــر الباكــن عــى مصــاب الزهــراء)س( وخــر املتوســلن  ــس هــو »اللهــم اجعلن يف هــذا املجل

بأوليائــك« فقــد خستــم. وإن مل يكــن انطباعنــا عــن الديــن هــذا، فليــس لنــا انطبــاع صحيــح عــن الديــن.
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لقــد انتُزعــت ـ ولألســف ـ ذهنيــُة الســباق مــن ديننــا عــى الرغــم مــن صعوبــة األمــر، ولكــن تحّملــوا 

أعبــاءه وأنجــزوه. وباتــت ـ لألســف ـ وزارة الرتبيــة والتعليــم تعلّــم شــبابنا دينــاً انفعاليّــاً. أنــا لخصــوص 

هــذا املجلــس ولــي أطمــّن وأتجهــز بالقــول الســديد، طلبــت مــن بعــض اإلخــوة أن يراجعــوا جميــع 

ــدت أن  ــاليث؟ فوج ــيم الث ــذا التقس ــى ه ــبابنا ع ــرّف ش ــل يع ــم ألرى ه ــة والتعلي ــج وزارة الرتبي مناه

هــذه املناهــج ال تعلــم شــبابنا هــذا التقســيم الثــاليث وال تعطيهــم ذهنيــة الســباق يف الديــن.  

ليس الدين كقوانين المرور، إنما هو دين سباق/ أرجو أن تحملوا هذا السباق على محمل 

الجّد!

دعــوين أرّصح بآخــر الــكالم منــذ البدايــة. فااللتــزام بقوانــن املــرور ليــس بحاجــة إىل ذهنيــِة ســباق؛ ال 

ــه ليــس ســباقاً، فليــس ســرُك يف الشــارع ســباقاً، بــل عليــك مراعــاة القانــون  ــرَّم، لكن تخالــف، يك ال تُغ

وحســب، أمــا الديــن فليــس هــو عــى هــذا النحــو، فالديــن ســباق، الديــن يقــارن بــن املؤمنــن. فقــد 

ــْوَم  ــِل یَ ــَن الَْخیْ ــبَُّق بَیْ ــَا یَُس ــَن الُْمْؤِمِنیــَن کَ ــَه َســبََّق بَیْ روي عــن اإلمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »إِنَّ اللَّ

ــبِْق إِلَیْــِه فََجَعــَل کُلَّ اْمــِرٍئ ِمْنُهــْم َعــَى َدرََجــِة َســبِْقِه اَل یَْنُقُصــُه  لَُهــْم َعــَى َدرََجاتِِهــْم يِف السَّ الرَِّهــاِن ثـُـمَّ فَضَّ

ُم َمْســبُوٌق َســاِبقاً؛ الــكايف/40/2«. فالزوجــان اللــذان يعيشــان تحــت ســقف  ــدَّ ــِه َو اَل یَتََق ــا ِمــْن َحقِّ ِفیَه

واحــد إمنــا هــا يتســابقان لريــا أيهــا سيكســب الســباق، أيهــا ســيغدو أَعــّز عنــد اللــه، أيهــا أكــر 

صفحــاً مــن صاحبــه، أيهــا يتنــازل عنــد التنــازع، أيهــا يفــوق قرينــه يف كســب رضــاه. فاكِســب الســباق! 

ال تقــل حســبي أن أطبّــق املقــّررات، فــال تعــرّف الديــن هكــذا.

إحدى خصائص السباق، وجود المنافسين/ اإلمام الصادق: لَيَس  ِمنَّا َوال َكَراَمَة َمن َكاَن 

ِفي ِمصرٍ ِفيِه ِمائٌَة أَلٍف أَو َيِزيُدوَن وَكاَن ِفي ذَلَِك الِمصرِ أََحٌد أَوَرَع ِمنه

ــم  ــّدا فل ــاء ج ــن أقوي ــي، العب ــد كان خصوم ــن: »لق ــض الرياضيّ ــن بع ــارة م ــذه العب ــمعتم ه ــل س ه

ــو أن  ــن. أرج ــوم واملنافس ــود الخص ــو وج ــباق ه ــص الس ــد خصائ ــبة إن أح ــوز!«؟ باملناس ــتطع الف أس

ــا آســف عليــك،  ــاء، فأن ــوا هــذه املســابقة عــى محمــل الجــّد! إن كان خصومــك يف الســباق أقوي تحمل

ألنــك ســتهزم يف هــذا الســباق! إذ مــا يتوقــع منــك يف ســاحة الســباق هــو أن تتغلــب عــى خصومــك وكل 

املؤمنــن هــم خصومــك، فالبــد أن تكــون أفضــل مــن جميعهــم! فانظــروا كــم هــذا املوضــوع ألمــٌر جــاّد!
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ــكايف الريــف. الحقيقــة هــي أننــي  ــاب ال ــة عــن اإلمــام الصــادق)ع( جــاءت يف كت ألقــرأ عليكــم رواي

عندمــا أقــرأ هــذه الروايــة يف كثــر مــن األحيــان، ال أقرأهــا بهــذه الدقـّـة، وعندمــا أترجمهــا أضيــف إليهــا 

بعــض الكلــات أو أنقــص منهــا شــيئا رفقــا باملســتمعن ومخافــة إرباكهــم. ولكــن دعــوين أقرأهــا عليكــم 

هنــا كاملــًة. لقــد راجعــت ســندها مــرّة أخــرى ألرى مــدى إحكامــه. وهــل يســعني أن أطرحهــا بقــّوة 

أم ال؟ فرأيــت أنهــا ميكــن أن تقــرأ بقــّوة. يقــول الــرواي جــاء اإلمــاَم الصــادَق رجــل باســم عيــى بــن 

عبداللـّـه. فأكرمــه اإلمــام وأجلســه عنــده. ثــم قــال: »یـَـا ِعیــَى بـْـَن َعبْــِد اللَّــِه، لَیْــَس ِمنَّــا َو اَل کَرَاَمــَة َمــْن 

کَاَن يِف ِمــْرٍ ِفیــِه ِمائَــُة أَلْــٍف أَْو یَِزیــُدوَن َو کَاَن يِف َذلِــَك الِْمــْرِ أََحــٌد أَْوَرَع ِمْنــُه« ]الــكايف/ج2/ص78[. 

يعنــي ال ينفعنــا مثــل هــذا اإلنســان. إذن فكيــف بالصالحــن؟ أومل نقــل بأنــه ســباق! يبــدو أنــك مل تــدرك 

أجــواء الســباق بعــد! كيــف اســتطاع ذاك الرجــل أن يصبــح أورع منــك؟!

لقد دعينا إلى السباق ال إلى التدّين بالحّد األدنى!/ إن هدف الخلق هو السباق

ـِه  لقــد دعينــا إىل الســباق ال إىل التديّــن بالحــد األدىن! قــال اللــه تعــاىل: )إِنَّ أَکْرََمُکــْم ِعْنــَد اللَـّ

أَتْقاکُْم(]الحجــرات/13[. کلمــة »أتقاكــم« تعنــي أنــه يتــم مقارنتــك مــع مــن بجــوارك، ثــم قــد 

يقــال لــك: لقــد حصــل صاحبــك عــى نقــاط أكــر منــك. لقــد تكــّررت عبــارة »أحســن عمــال« 

ــاَة  ــْوَت َو الَْحی ــَق الَْم ــذی َخلَ ــباق؛ )الَّ ــو الس ــق ه ــدف الخل ــم، ألن ه ــرآن الكري ــرّات يف الق ــع م أرب

لِیَبْلُوَکُــْم أَیُُّکــْم أَْحَســُن َعَمالً(]امللــك/2[. هنــاك امتحــان وســباق. أرأيتــم املؤمنــن كــم يبكــون يف 

مجالــس الدعــاء والندبــة واالســتغفار؟ ومــن املؤكــد أنكــم قــد عشــتم هــذه األجــواء املعنويــة 

ــؤالء؟  ــكاء ه ــبب ب ــون س ــل تعرف ــواء: ه ــذه األج ــن ه ــن ع ــاء البعيدي ــول للغرب ــد أن أق ــة. أري الرائع

ــوى  ــع يه ــرٍ، وكان الجمي ــن كث ــن جمــعٍ مــن املؤمن ــوز مؤمــن واحــد مــن ب ــرار هــو أن يف إذا كان الق

الفــوز بينــا يــرى كلٌّ منهــم قصــوره وتقصــره، فيعتــر قلبــه بطبيعــة الحــال وتجــري دموعــه.
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منذ أن ُخلِقت أصبحت عضوا في الفريق المنتخب لعالم الخلق!/ يريد الله أن يرى 

أيكم أحسن عما

إنــه لســباق! منــذ أن خلقــت أصبحــت عضــوا يف الفريــق املنتخــب لعــامل الخلــق! يريــد اللــه أن يــرى 

أيّكــم أحســن عمــال؟ »كان صاحبــك أو جليســك أو جــارك أحســن منــك عمــال، كانــت امرأتــك أحســن 

منــك عمــال وكان زوجــِك أحســن منــِك عمــال! وكان ولــدك أحســن منــك عمــال! وكان أخــوك أو أختــك 

أحســن منــك عمــال!« مــن الــذي يديــر هــذه املســابقة؟ إنــه هــو اللــه الــذي ال تســتطيع أن تقــول لــه: 

»إلهــي! ال تــدري بالظــروف التــي كنــُت أعيشــها؟« فإنــه ســيقول لــك: »أتحدثنــي عــن الظــروف؟ تلــك 

ــة مــن املشــاركن. الظــروف التــي أنــا صممتهــا لــك!« مــن الطبيعــي يف الســباق أن يفــوز قلّ

لقد ذكر القرآن مفهوَمي السرعة والسباق

الســباق يقتــي السعــة. وقــد جــاء يف القرآن الكريــم: )َو ســارُِعوا إِىل  َمْغِفرٍَة ِمــْن َربُِّکــْم(]آل عمران/133[ 

أو )اْســتَِبُقوا الَْخیْراِت(]املائــدة/48[. لقــد ذكــر القــرآن مفهومــي السعــة والســباق. وقــد أخــرت الروايات 

أنــه إمنــا ينجــو أهــل السعــة والســباق مــن املؤمنــن مــن املخاطــر. تجهــزوا بذهنيــة الســباق! ســيعلو 

صــوت األذان غــدا وســيصيل كل املؤمنــن. فســيُجرى ســباق يف طهــران لصــالة الصبــح لــروا مــن سيكســب 

الســباق؟ كلنــا مشــاركون يف هــذا الســباق. وســوف يصــل تقريــر نتائــج الســباق إىل اإلمــام صاحــب العر 

والزمــان. فالبــد أن تقــول يف مناجاتــك ويف أثنــاء بكائــك: »َو اْجَعلِْنــي ِمــْن أَْحَســِن ِعبَــاِدَك نَِصیبــاً ِعْنــَدَك َو 

ِهــْم زُلَْفــًة لََدیَْك«]مقطــع مــن دعــاء كميــل[. أَقَْرِبِهــْم َمْنزِلـَـًة ِمْنــَك َو أََخصِّ

كان يبدأ سباق في الجبهة بعد استشهاد الشهداء/ وكذلك اآلن حينما يرجع شهيد من 

المدافعين، تصبو قلوب أهل السباق

ال ينبغــي أن أتكلــم وكأين مل أَر هــذه املشــاهد يف هــذا البلــد! فقــد رأيتهــا يف أيــام الدفــاع املقــّدس. وقــد 

ــَهدون،  ــات ويُستش ــباب إىل الجبه ــب الش ــا كان يذه ــرة. حين ــنن األخ ــوب يف الس ــج القل ــادت تهي ع

كان يبــدأ ســباق بــن الشــباب الذيــن تخلّفــوا عــن ركــب الشــهداء وكأّن أرواحهــم كانــت تطــر شــوقا. 
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ــا يرجــع شــهيٌد مــن مدافعــي حــرم أهــل  ــن بعــض الشــباب، فحين ــك الن أرى هــذا الشــوق ب وكذل

البيــت)ع( تصبــو قلــوب أهــل الســباق. إذ ال يطيقــون التخلـّـف عــن ركــب الشــهداء. وإن مل يصــدر قــرار 

بذهابهــم، فالبــّد أن متنعهــم مــن الذهــاب بــإرصار وأمــر وتكليــف. أمــا غرهــم مــن غــر أهــل الســباق 

فهــم ميّتــون. فــال تهــّش قلوبهــم برؤيــة فــوز الفائزيــن. يف أيــام الدفــاع املقــّدس كنــا نــرى بســهولة شــّدة 

ــن، فــكان  ــح املب ــات الفت ــٌد يف عملي ــه. لقــد استشــهد ول تشــّوق بعــض الشــباب بعــد استشــهاد صاحب

والــده يف تشــييعه عابســا ال يبــي وال يتكلــم. كان هــذا الولــد صديقــي. فتســاءلت يف نفــي: هــل كان 

والــده مخالفــا لذهابــه إىل الجبهــة؟ قــال يل بعــض األصدقــاء: »أنــت أقــرب مّنــا إىل هــذه العائلــة، فاعــِن 

ــوا الشــهيد عــى حجــر  ــا وضع ــألب طــوال مراســم التشــييع والصــالة. ملّ ــا ل ــاألب.« فأصبحــت مرافق ب

املغتســل، مل يتقــّدم األب لــرى ابنــه. فكنــت متحــّرا ال أدري مــاذا يختلــج يف صــدره. كان عابســا ومتأملــا ال 

يحــّدث أحــدا. ملـّـا جــاءوا بجثــان الشــهيد لتكفينــه كان حــارضا. فــا إن وقعــت عينــه عــى ابنــه، انكس! 

وانهــّد ركنــه فجلــس ومل يقــدر عــى النهــوض. كان اســم ابنــه محســنا. فبــدأ يخاطبــه: »أتذهــب وأبقــى 

أنــا؟! أنــت ولــدي! وإذا تســبقني؟!« مكــث أربعــن يومــا يف بيتــه، وبعدهــا ذهــب إىل الجبهــة واستُشــهد 

يف ذكــرى ســنوية ابنــه يف عمليــات والفجــر األوىل. أجــواء الســباق تخطــف قلــوب أولئــك الذيــن يحظــون 

بذهنيــة الســباق. وهــذه هــي إحــدى عالماتهــم. إيــاك أن تــأيت مجلــس الزهــراء)س( فتقــول لهــا: »انظري 

إيّل نظــرة!« وتكــون غــر هميــم وغــر جاهــز بهّمــة الســباق! فتســابق واكســب الســباق! إذ قــد أعلــن 

عنــه. ومــا أكــر اليــات والروايــات يف هــذا املجــال!

إن ذهنية السباق تزيل آفات التدين وتزيده حاوًة

النقطــة األوىل التــي أطرحهــا بحضوركــم هــي أنــه علينــا أن نحمــل ذهنيــة الســباق يف حركتنــا 

ــل مشــاكل  ــا تزي ــن حــالوة. إنه ــد التديّ ــرة وتزي ــا مشــاكل كث ــة ســتحّل لن ــإن هــذه الذهني ــة. ف الديني

ــك،  ــاز صاحب ــد ف ــس ق ــوم. يف األم ــل يف كل ي ــباق متواص ــه لس ــان. إن ــام اإلنس ــن أم ــه م ــن وآفات التدي

ــاق  ــن اللح ــزه م ــث تعج ــبقه بحي ــتطيع أن تس ــز، وتس ــت الفائ ــون أن ــوم أن تك ــك الي ــن بإمكان ولك

ــك وتطــّورك. ــة الرتقائ ــع أرضي ــك مــن ذوي القصــور و التقصــر هــم يف الواق ــكل مــن كان حول ــك. ف ب
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ــرم)ص(: »  ــّي األك ــال النب ــن/186[. وق ــالم الدي ــاِبٌق إِىَل کُلِّ َخیْر«]اع ــّي َس ــن)ع(: »التَِّق ــول أمراملؤمن يق

ــرات الكــويف/267[. إن موضــوع »التنافــس  رََجات«]تفســر ف ــوَن يِف الدَّ ــَن یَتََنافَُس ــیَعتَُك الَِّذی ــيِلّ ِش ــا َع یَ

ــنأخذ  ــا س ــوا بأنّ ــت)ع( لشــيعتهم اطمئّن ــال أهــل البي ــد ق ــا. فق ــاب مفصــل يف رواياتن يف الدرجــات« ب

ــاً،  یعــاً کَاَن أَْو بَِطیئ ــْم رَسِ ــْن تَُفوتَُک ــُة فَلَ ــا الَْجنَّ ــیَعِتَنا، أَمَّ ــارِشَ ِش ــروا بدرجاتكــم؛ »َمَع بأيديكــم ولكــن فّك

ــة إىل  رََجات«]تفســر الرهــان/ج1/ص157[. إن مســافة بيــوت بعــض أهــل الجن ــوا يِف الدَّ ــْن تََنافَُس َو لَِک

بيــت الزهــراء)س( قريبــة جــدا، بينــا مســافة بيــوت آخريــن أبعــد بكثــر. فــا رأيكــم؟ هــل قــد تبلــور 

ــم أم ال؟ الشــعور بالســباق يف داخلك

تعلیم الخير والصاح لألطفال دون إلقاء جّو السباق هو حصيلة نظرة نازلة إلى اإلنسان/ 

حتى الحيوانات يحظون باألخاق الحسنة!

أقســم عليكــم باللــه أن عرّفــوا أطفالكــم عــى الديــن كــا هــو: »أيُُّكــْم أْحَســُن َعَمالً«]امللــك/2[ إن الصبّي 

أو املراهــق الــذي قــد عجنــت روحــه بالســباق والغلبــة والهزميــة، فهــو يبــدأ حياتــه باللعــب، فأدخلــوه 

يف الديــن مــن مدخــل اللعــب والســباق إذ أن أجــواء الديــن الجــاّدة ال تخلــو مــن الســباق واملنافســة يف 

الدرجــات. فلنعلّــم أطفالنــا أســلوب الســباق يف أجــواء الديــن. إن تعليــم الخــر والصــالح لألطفــال دون 

إلقــاء جــو الســباق هــو حصيلــة نظــرة نازلــة إىل اإلنســان. وهــو أشــبه بصــالح الحيوانــات. أوليــس أخــالق 

ِة؟ فَقــاَل: مــا تَقــوُل  ــوَّ ــٍد)ع( َعــِن الُفتُ ــَر بــَن ُمَحمَّ بعــض الحيوانــات جيــدة! َســأََل َشــقیٌق البَلِخــّي َجعَف

ــا. ـ وكان كالمــه وجيهــا إنصافــا، وإن الشــكر  ــا َصَرن ــَکرنا، وإن ُمِنعن ــا َش ــقیٌق: إن اُعطین ــاَل َش ــَت؟ فَق أن

ــٍد)ع(:  والصــر فضيلتــان راقيتــان. ولكــن انظــروا إىل جــواب اإلمــام الصــادق)ع(. ـ فَقــاَل َجعَفــُر بــُن ُمَحمَّ

ــَن ِبنــِت  ــا ب ــاَل َشــقیٌق: یَ ــك! ـ أفهــل هــذه فضيلــة عددتهــا؟! ـ فَق ــُل کَذلِ ــِة تَفَع ــا ِباملَدیَن ــِکالُب ِعنَدن ال

ُة ِعنَدکُــم؟ فَقــاَل: إن اُعطینــا آثَرنــا، وإن ُمِنعنــا َشــَکرنا« )رشح نهــج البالغــة البــن  رَســوِل اللّــِه، َمــا الُفتُــوَّ

أيب الحديــد/217/11(. هكــذا يســتطيع اإلنســان أن يفــوز يف الســباق.
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ب ـ إن لم نكن أهل السباق، فلنحّب أهل السباق على األقل

إن السباق من ذاتيات حياة اإلنسان/ إن كنت بّرا ولكن لم تتسابق، تصبح من أصحاب اليمين

ـِه َو اأْلَْمــِر  قــال أمراملؤمنــن)ع(: »إْن کُْنتُــْم اَل َمَحالَــَة ُمتََســاِبِقیَن فَتََســابَُقوا إِىَل إِقَاَمــِة ُحــُدوِد اللَـّ

ِبالَْمْعُروف«)غررالحكــم/3739(. إن يف هــذا الحديــث إشــارة إىل أن حياتنــا كلهــا ســباق. يقــول اإلمــام: إن 

كنتــم أهــل الســباق يف حياتكــم، فتســابقوا يف دينكــم. يعنــي الســباق مــن ذاتيــات حيــاة اإلنســان. فعــى 

ســبيل املثــال مــن يشــرتي بيتــا، فهــو يف الواقــع يتســابق مــع صاحبــه. فهــو ال يزال يحــدث نفســه برضورة 

تحســن بيتــه وأن فالنــا قــد عمــل يف بيتــه كــذا وأنــه اشــرتى الســيارة الفالنيــة. يعنــي نحــن نتنافــس يف 

ــا دامئــا. الن أريــد أن أنتقــل إىل القســم الثــاين مــن البحــث. إذن أوال لنحمــل ذهنيــة الســباق  مــا بينن

يف حركتنــا الدينيــة. ولنعلــم أن مــن ال يشــارك يف الســباق وال يفــوز يف الســباق لــن يَُكــّب يف النــار، وإن 

كان صالحــا فســيكون مــن أصحــاب اليمــن. وأساســا مجلســنا ينســجم مــع مثــل هــذه األبحــاث. ألنكــم 

تعلمــون أن لــو مل تحــرضوا يف هــذا املجلــس ملــا دخلتــم النــار وال نــزل عليكــم عــذاب مــن اللــه. إذن 

فلــاذا أتيتــم؟ ومــا هــو الســبب يف إقامــة كل هــذه املجالــس ألهــل البيــت)ع(؟ إن هــذا العمــل هــو مــن 

أنــواع روح الســباق ال النظــرة الواطئــة إىل الديــن. وال هــو مــن األعــال التــي إن تركناهــا دخلنــا النــار!

إن لم نحَظ بذهنية السباق في تديننا، سنصرف طاقتنا في التسابق على الدنيا/ إن 

للوحشية المادّية مدعاة  القضايا  على  التسابق 

ــاد هــذه  ــدرس أبع ــك يجــب أن ن ــا بعــد ذل ــح مــن أصحــاب اليمــن. )طبع إن مل تخــض الســباق، تصب

الظاهــرة االجتاعيــة( أمــا الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو أنــك إن مل تخــض الســباق ومل تنــاِد اللـّـه أن 

»اللهــم اجعلنــي مــن الســبّاقن يف دينــي«، ومل تكــن مــن أهــل الســباق، فهــل أنــت تنافــس أصحابــك 

ــَة  ــْم اَل َمَحالَ ــث »إْن کُْنتُ ــح؟! إن حدي ــم واملصال ــع الغنائ ــة وتجمي ــا؟ وهــل تســابق يف األناني عــى الدني

ــا ال نتســابق يف  ــاِبِقیَن« إشــارة مــن أمراملؤمنــن إىل عــدم انفــكاك اإلنســان مــن الســباق. فــإن كن ُمتََس

القضايــا املعنويــة، فالبــّد مــن أننــا نتســابق يف األمــور املاديــة. إن أصبــح النــاس يتســابقون يف القضايــا 

ــد  ــة وق ــدان الغربي ــاذج رؤســاء البل ــن أبســط الن ــون؟! م ــة أتعلمــون أي وحــوش ســوف يخرّج املاّدي

رأيتــم مــدى وحشــيّتهم. إن هــذا هــو نتيجــة الثقافــة التــي تدعــو الجميــع إىل التســابق يف الدنيــا. أنظــروا 

أي وحــوش هــؤالء! فهــم ميثّلــون عصــارة تلــك الثقافــة.
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إذن األمــر األول هــو أننــا لفــي ســباق يف هــذه الحيــاة. فــإن مل نحمــل ذهنيــة الســباق يف ديانتنــا، ســنجّند 

طاقتنــا يف الســباق يف الدنيــا. كل مــن يراقــب نفســه ســيجد نفســه يتســابق مــع مــن حولــه لينــال موقعــا 

أفضــل. وهــذه لحقيقــة مهّمــة جدا.

كان هذا الشهيد بطا في المصارعة وأهل سباق في المرّوة/ إن لم تكن أهل السباق في 

المرّوة، تصبح لئيما

قــرأت يف ذكريــات أحــد الشــهداء أنــه كان قــد حــاز عــى بطولــة طهــران يف أيــام مدرســته. فانظــروا إىل 

ــَت أهــل الســباق يف املــرّوة ســوف تصــارع خصمــك بهــذه  ــد ارتقــى هــذا الشــاب. إن كن أي درجــة ق

الــروح. لقــد جــاء يف ذكرياتــه أنــه اطلــع عــى نقطــة ضعــف خصمــه؛ حيــث كانــت تؤملــه إحــدى رجليــه 

أو يديــه، فــكان ال يســتغل نقطــة ضعفــه وال يهاجــم عضــوه الــذي فيــه أذى. إن مل تكــن أهــل الســباق 

يف املــرّوة، تصبــح لئيــا! وســوف تضغــط عــى نقطــة ضعــف خصمــك إن باريتــه. ولكنــه لــؤم يف قامــوس 

ــه األضعــف؟! فهــذا هــو مقتــى املصارعــة.«  ــه »ملــاذا ال متســك برجل ــوا ل ــاِبُقون(. قال ــاِبُقوَن السَّ )السَّ

فقــال: »کال! فإنــه لــؤم ال أفعلــه«. مثــل هــذا اإلنســان ويف أوج املحــارصة يف قنــاة كميــل يــؤذن بأعــى 

صوتــه، فيتأثــر عــدد مــن قــوات العــدّو بــأذان هــذا الرجــل اإللهــي ويســلّمون أنفســهم. فجــاء هــؤالء 

وقالــوا: قولــوا مــن كان يــؤذن؟! فقــال قائــد املجموعــة: لقــد أصابــه واحــد منــا. فقالــوا لــه: نعــم فقــد 

ُجــرح والن هــو يف الخنــدق. فقــال: أريــد أن أراه. وأكــد مــن رمــاه برصاصــة: عــى اســتعداده للقصــاص 

ــا. فقــال: دعــوه  والقتــل جــزاًء. فقــال لهــذا الشــهيد )ابراهيــم هــادي(: إن مــن رمــاك فهــو حــارض هن

ــوا  ــة اإلســالمية وأصبحــوا مــن جنودهــا وحارب ــوات بالجمهوري ــع الق ــك التحــق جمي يذهــب. بعــد ذل

ضــّد صــدام، وقــد استشــهد معظمهــم بنــاء عــى مــا نُِقــل بــأذان بســيط. فاعلــم يف أي ســاحة تتســابق!
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يلصق بعض مرضى  ال  الدينية، عند ذلك سوف  ثقافتنا  في  السباق  ترسخت روح  إن 

السابقين على  التطّرف  تهمَة  القلوب 

ــاِبُقون (  ــاِبُقوَن السَّ إن كانــت ثقافتنــا الدينيّــة يف البلــد ثقافــة )َو كُْنتُــْم أَْزواجــاً ثاَلثـَـة( و كانــت آيــة )السَّ

قــد ترســخت يف ثقافتنــا، عنــد ذلــك ســوف ال يُلِصــق بعــض مــرىض القلــوب تهمــَة التطــرّف عى الســابقن 

الذيــن يخطــون درب الحــّق بسعــة للفــوز يف الســباق.

إن كنتم من غير أهل السباق فاعلموا أن لكم وظيفة كبرى!/ إنما يسعد مجتمع يحترم 

السابقين ويّتبعهم ويحّبهم

فألذكــر الن النقطــة الثانيــة يف موضــوع الســباق. أيهــا اإلخــوة! إن مل نكــن مــن أهــل الســباق، ومل نرغــب 

ــاِبُقوَن  يف املشــاركة يف الســباق فلنعلــم أن علينــا وظيفــة كــرى! ال داعــي إىل دخــول الجميــع يف فئــة )السَّ

ــز،  ــي العزي ــع. ال أخ ــا الجمي ــارك فيه ــث يش ــابقة بحي ــذه املس ــة له ــدد الدعاي ــنا بص ــاِبُقون (. فلس السَّ

ــاِبُقوَن  أرح بالــك وال تقلــق، ففــي ميســورك أن ال تكــون منهــم. ولكــن إمنــا يســعد مجتمــع يحــرتم )السَّ

ــاِبُقون ( و يتبعهــم ويحبّهــم. ال داعــي إىل أن يكــون الجميــع مــن أمثــال الشــهيد »إبراهيــم هــادي«،  السَّ

وليــس مــن الــرضورة أن يكــون كّل املجتمــع مــن الســابقن. ولكــن إمنــا يســعد مجتمــع يعــرف الســابقن 

ــى  ــم ع ــك فحبّه ــى ذل ــدر ع ــاع وإن مل يق ــو االتب ــاه الســابقن ه ــع تج ــف املجتم ــم. إّن تكلي ويحرتمه

األقــل. هــذا مــا يتوقعــه اللــه مــن عبــاده.

إن ثقافة احترام الشهداء المتوفرة في مجتمعنا، ضمان لحسن العاقبة

إن ثقافــة احــرتام الشــهداء املتوفــرة يف مجتمعنا ضان لحســن العاقبة. لقد ســألني ســائل يف الليلة البارحة 

يف جمكــران: »مــا هــذه النظـّـارات التــي لبســتها بحيث جعلتــك تتفاءل مبســتقبل هذا املجتمع خــرا؟ ملاذا 

تتنبــأ بســعادة هــذا املجتمــع؟« هنــا أجيــب عــن هــذا الســؤال: إن هــذا املجتمــع ســينال الســعادة إذ أنه 

يحــرتم الشــهداء. ويقــول للشــهداء: »إنكــم عــى خــر وصالحــون، أمــا نحــن فقــد عجزنــا عــن مواكبتكــم! 

فــال يســعنا إال أن نكــّن لكــم كل االحــرتام واملحبّــة.« أشــر إىل آيــة واحــدة يف هــذا الســياق. فقــد جــاء يف 

اليــة الكرميــة أن املالئكــة قــد ســألوا أهــل جهّنــم: )مــا َســلََكُكْم يف  َســَقر * قالـُـوا لـَـْم نـَـُك ِمــَن الُْمَصلِّــن (

ــاِبِقن «]الكايف/ج1/ص419[. ــاِع السَّ ]املدثــر/ 42,43[ تقــول الروايــة يف تفســر كالمهــم »لَــْم نَــُك ِمــْن أَتْبَ
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لماذا دعا اإلمام)ره( أن ال تُطوى مائدة الشهادة في المجتمع؟/ إن المجتمع بحاجة إلى 

اِبُقون ( اِبُقوَن السَّ )السَّ

لقــد قــال اإلمــام الخمينــي)ره(: »إلهــي ال تطــِو مائــد الشــهادة يف املجتمــع« مــا معنــى هــذا الدعــاء؟ 

يعنــي إلهــي وفـّـر فرصــة استشــهاد الشــباب. فكــروا قليــال. إنــه قائــد املجتمــع وحافــظ أرواحهــم. وهــو يف 

أشــد الشــفقة عــى أرواح جميــع املجاهديــن فــردا فــردا. وال يخفــى مــدى حــّب اإلمــام للشــهداء. ولكــن 

ــاِبُقون (. وهــذه حاجــة ال منــاص منهــا. ولذلــك دعــا  ــاِبُقوَن السَّ مــع هــذا كلــه، املجتمــع بحاجــة إىل )السَّ

اللــه أن »إلهــي ال تطــِو مائــدة الشــهادة«.

حكاية ألحد الشهداء المدافعين عن حرم أهل البيت)ع(

ــح يف  ــذي انفت ــد ال ــل الجدي ــن الفص ــرة م ــة عط ــم ورق ــدم لك ــوّدي أن أق ــارك ب ــس املب ــذا املجل يف ه

ــرأ  ــوّدي أن أق ــل. ب ــا أن نخج ــري بن ــرى فح ــرّة أخ ــابقة م ــذه املس ــا يف ه ــد تخلفن ــن ق ــا. نح مجتمعن

ــرف هــذا  ــا أع ــت)ع(. وأن ــن حــرم أهــل البي ــن ع ــة أحــد الشــهداء املدافع ــن وصيّ ــا م ــم مقطع عليك

الشــهيد صدفــًة. فقــد كان ناشــطا ثقافيّــا ومديــرا جهاديـّـا وأحــد الناشــطن يف إعــداد الرحــالت واملخيّــات 

الجهاديـّـة. حينــا أخــروين باستشــهاده يف ســوريا، اســتغربت وقلــت: كل هــذه األعــال املوجــودة هنــا، 

فلــاذا تركهــا وأيــن ذهــب؟ كان شــاغال يف إحــدى الــوزارات ولــه راتــب جيــد وقــد تــرك طفلــن أعارهــا 

بــن الثالثــة أشــهر والســنة. لقــد احتضــن أوالده وذهــب إىل حــرم اإلمــام الرضــا)ع( وكتــب وصيتــه يف 

ــب)س(  ــه يف حــرم الســيدة زين ــم ودّع أصحاب ــه. ث ــة في ــال إن هــذا ســفر ال رجع ــم ق ــة واحــدة. ث ليل

وقــال إين ذاهــب. وقــال ألحــد أصدقائــه: مل أطلــب الشــهادة فــرارا مــن العمــل، وإمنــا أطلبهــا ألين أعلــم 

ــد كان  ــاط«. لق ــل والنش ــن العم ــد م ــع باملزي ــإين أطم ــل. ف ــة يف العم ــة وطالق ــر حّري ــهيد أك أن الش

ــا! ــا اختياريّ ــدة وكأن شــهادته كانــت موت إنســانا نشــطا جــّدا. لقــد ذهــب إىل ســاحات الشــهادة بعقي
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كم مّرة استقرضت ماال وأنفقته في سبيل الله؟/ لقد درس العربية سنتين وتعلّم اللهجة 

السورّية قليا ليذهب ويخدم الناس هناك

يقــول صديقــه كنــت شــاهدا حيــث كتــب وصيتــه يف حــرم اإلمــام الرضــا)ع(. قــال: ســوف لــن أرجــع مــن 

ســفريت هــذه. بعدمــا بــدأت أحــداث ســوريا درس العربيــة ســنتن وال ســيا اللهجــة الســوريّة. قــال: أريــد 

أن أخــدم هــؤالء النــاس. حــن ذهابــه أخــذ معه بعــض األدويــة. وقال: أســتقرض لرائهــا ولو مل قــد انتهى 

اعتبــاري يف كثــر مــن األماكــن ولكــن مازلــت أحظــى مبــاء الوجــه عنــد البعــض. كان قــد أعّد قامئة يســّجل 

فيهــا األمــوال التــي اســتقرضها ليرفهــا هنــاك، ثــم يســّددها بعــد اســتالم راتبــه. كــم مــرّة اســتقرضت 

مــاال وأنفقتــه يف ســبيل اللــه؟ إنــه لفصــل جديــد بــدأ ينفتــح يف هــذه األيــام. فــال داعــي للرجــوع إىل 

تاريــخ الدفــاع املقــدس مــع رضورة حفظــه طبعــا، ولكــن بــدأ يــرز أنــاس أصبحــوا أملنــا يف هــذه األيــام.

أهل  إن  اإلسامية/  الثورة  لقائد  الحرم خطابا  المدافع عن  الشهيد  مقطع من وصية 

الناس باقي  إلى  ينظرون  ال  السباق 

لقــد كتــب هــذا الشــهيد يف مقطــع مــن وصيته خطابــا لقائد الثــورة اإلســالمية: »منذ أن ســمعت أن رضاك 

يف عــدم ســقوط ســوريا، أردت أن أكــون ذا ســهم يف تنفيــذ أمرك. والن فإين أشــكر الله عــى توفيق الجهاد 

يف هــذه الســاحة، وأســأله أن أكــون ذا تأثــر وفائــدة يف هــذا امليــدان. قائدي العزيــز، إن تلبيــة ندائك، هو 

كالتكبــر يف الحــج، هــو مبثابــة تلبيــة نــداء رســول اللــه)ص(، هــو تلبيــة نــداء اإلمــام الحســن)ع( نفســها، 

وهــذا مــا علّمنــا بــه إمامنــا العظيــم)ره(، إذ أن واليــة الفقيــه هــي نفــس واليــة رســول الله)ص(. فــادُع يل 

وارَض عّنــي.« إن أهــل الســباق ال ينظــرون إىل باقــي النــاس. فمــن أراد الفــوز يف ســباق العــدو، ال ينظــر 

إىل الكســاىل وال إىل العاطلــن والفاشــلن والخاملــن. إنــه ينطلــق إىل ســاحة التمريــن عنــد طلــوع الفجــر. 

فــإذا قیــل لــه: »نحــن قاعــدون هنــا مرتاحــن ونكــّس املكــّسات!« يقــول لهــم: »إنكــم لســتم يف ســباق.«
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ج ـ  إن بعض الناس ال يحملون قابلّية القبول بسبق اآلخر

يجب أن نتمّتع بقابلية القبول بسبق اآلخر/ إن بعض الصالحين يخرج عن توازنه عند 

الفوز وال يتحّمل ذلك

ــاحة  ــي س ــا ه ــإن دني ــر، ف ــبق الخ ــول بس ــة القب ــى بقابلي ــب أن نحظ ــه يج ــي أن ــرى ه ــة األخ النقط

ســباق. فــإن بعــض النــاس ال يحملــون قابليــة القبــول بســبق الخــر وإن بعــض الصالحــن يخــرج عــن 

ــْن  ــَن لََم ــاِدَي الُْمْؤِمِن توازنــه عنــد الفــوز وال يتحّمــل ذلــك. فقــد جــاء يف روايــة قدســية: »َو إِنَّ ِمــْن ِعبَ

ــاَديِت  ــُه يِف ِعبَ ــُب نَْفَس ــايِلَ فَيُتِْع ــُد يِلَ اللَّيَ ــاِدِه فَيَتََهجَّ ــِذ ِوَس ــاِدِه َولَِذي ــْن رُقَ ــوُم ِم ــاَديِت فَيَُق ــُد يِف ِعبَ يَْجتَِه

ــَو  ــوُم َو ُه ــَح فَيَُق ــى يُْصِب ــاُم َحتَّ ــِه فَيََن ــاًء َعلَيْ ــُه َو إِبَْق ــي لَ ــراً ِمنِّ ــْنِ نَظَ ــَة َو اللَّيْلَتَ ــاِس اللَّيْلَ ــُه ِبالنَُّع بُ فَأرَْضِ

ــُه الُْعْجــُب ِمــْن َذلِــَك  ــاَديِت لََدَخلَ ــْو أَُخــيلِّ بَيَْنــُه َو بَــْنَ َمــا يُِريــُد ِمــْن ِعبَ َماِقــٌت لَِنْفِســِه زَاِرئٌ َعلَيَْهــا- َو لَ

ــاُه َعــْن  ــِه َو رَِض ــِه ِبأَْعَالِ ــُه لُِعْجِب ــا ِفيــِه َهاَلكُ ــَك َم ــْن َذلِ ــِه ِم ــِه فَيَأْتِي ــِة ِبأَْعَالِ ُُه الُْعْجــُب إِىَل الِْفتَْن فَيَُصــرِّ

ــَد َذلِــَك  ــي ِعْن ــِه َحــدَّ التَّْقِصــرِ فَيَتَبَاَعــُد ِمنِّ ــاَق الَْعاِبِديــَن َو َجــاَز يِف ِعبَاَدتِ ــْد فَ ــُه قَ ــنَّ أَنَّ ــى يَظُ نَْفِســِه َحتَّ

ــَث إِيَلَّ  ــرَُّب إِيَل« ]الــكايف/ج2/ص61[ وهنــاك روايــة أخــرى عــن الْبَزَنِْطــيِّ قــال: بََع ــُه يَتََق ــنُّ أَنَّ َو ُهــَو يَظُ

ــِل َمَعــُه، ثـُـمَّ أُوتِيــُت ِبَعَشــاٍء، ثـُـمَّ  ــَة اللَّيْ يَــا، فََمَكثْــُت َعامَّ ــُه إِىَل رِصْ ــاَلُم ِبِحــَاٍر لَــُه فَِجئْتُ ــِه السَّ الرَِّضــا َعلَيْ

ــاَّ  ، فَلَ ــْرِويٍّ ــٍة َم ــارِسِيٍّ َو ِملَْحَف ــاٍء قَيَ ــرَْداٍع َو كَِس ــٍة َو ِم ــاَدٍة طََرِيَّ ــُت ِبِوَس ــمَ  أُوتِي ــُه« ثُ ــوا لَ ــاَل: »افْرُُش قَ

أََصبْــُت ِمــَن الِْعَشــاِء قَــاَل يِل: »َمــا تُِريــُد أَْن تََنــاَم؟« قُلْــُت: بَــَى ُجِعلْــُت ِفــَداَك. فَطَــَرَح َعــيَلَّ الِْملَْحَفــَة َو 

ــُت يِف نَْفــِي:  ــِدي قُلْ ــزََل ِمــْن ِعْن ــاَّ نَ ــا َعــَى َســطٍْح، فَلَ ــٍة«. َو كُنَّ ــُه يِف َعاِفيَ ــَك اللَّ ــاَل: »بَيَّتَ الِْكَســاَء ثُــمَّ قَ

، فَــِإَذا َهاتِــٌف يَْهِتــُف يِب: يـَـا أَْحَمــُد، َو لَــْم أَْعــرِِف  قـَـْد نِلْــُت ِمــْن َهــَذا الرَُّجــِل كَرَاَمــًة َمــا نَالََهــا أََحــٌد قـَـطُّ

ــَك«  ــاَل: »كَفَّ ــٌل إِيَلَّ فََق ــَو ُمْقِب ــِإَذا ُه ــُت فَ ــْواَلَي، فََنزَلْ ــْب َم ــاَل: أَِج ــُه فََق ــْوىًل لَ ــاَءيِن َم ــى َج ــْوَت َحتَّ الصَّ

ــداً  ــَن ُصوَحــاَن َعائِ ــَة بْ ــاَلُم أََت َصْعَصَع ــِه السَّ ــَن َعلَيْ ــَر الُْمْؤِمِن ــاَل: »إِنَّ أَِم ــا، ثُــمَّ قَ ــي فََعَرََه ــُه كَفِّ فََناَولْتُ

ــْر  ــاَك َو انْظُ يَّ ــاَديِت إِ ــْر ِبِعيَ ــَن ُصوَحــاَن، اَل تَْفتَِخ ــا َصْعَصَعــَة بْ ــاَل: يَ ــِدِه قَ ــاَّ أََراَد أَْن يَُقــوَم ِمــْن ِعْن ــُه، فَلَ لَ

ــاَلَم كَِثــراً« لَِنْفِســَك، فـَـَكأَنَّ اأْلَْمــَر قـَـْد َوَصــَل إِلَيْــَك، َو اَل يُلِْهيَنَّــَك اأْلََمــُل، أَْســتَْوِدُعَك اللَّــَه َو أَقـْـَرأُ َعلَيْــَك السَّ
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كان هابيل يستوعب مقتضيات السباق، فا أهان وال عّير/ لم يكن قابيل يحمل روح 

أمام  الهزيمة  البعض في عام 2009 لم يكونوا ليخضعوا لحقيقة  تقّبل فوز اآلخر/ إن 

المنافس

البــّد لإلنســان أن يقــدر عــى اســتيعاب التوفيــق اإللهــي والفــوز يف الســباق. لقــد كان هابيــل يســتوعب 

ــطَْت  ــِنْ بََس مقتضيــات الســباق وفــاز يف الســباق عــى قابيــل. فحينــا هــّدده قابيــل بالقتــل، قــال: )لَ

ــُل وال عــّر أخــاه.  ــدة/28( فــال أهــان هابي ــك؛ املائ ــَك أِلَقْتُلَ ــِدَي إِلَیْ ــٍط یَ ــا ِبباِس ــا أَنَ ــي  م ــَدَك لِتَْقتُلَن إِيَلَّ یَ

َعــْت لـَـُه نَْفُســُه قَتـْـَل أَخيــِه  بينــا مل يكــن قابيــل يحمــل روح تقبّــل فــوز الخــر ولذلــك قتــل أخــاه؛ )فَطَوَّ

ــاٍر يف  ــباق ج ــذا الس ــباق، وإن ه ــا للس ــد ُخلِقن ــن ق ــدة/27[. نح ــَن الْخارِسين (]املائ ــَح ِم ــُه فَأَْصبَ فََقتَلَ

جميــع أقســام حياتنــا ومــن جملتهــا االنتخابــات. وقــد رأيتــم يف عــام 2009 كيــف كان البعــض مل يكونــوا 

ليخضعــوا لحقيقــة الهزميــة أمــام املنافــس.

إن بعض الناس هم أشباه قابيل/ بعض الجماعات في خارج إيران عبدة الشيطان وبعض 

الجماعات في داخل إيران عبدة قابيل

ــون. هنــاك ِفــرٌَق خــارج إيــران باســم عبــدة  أنــا أقــرتح عليكــم هــذا املصطلــح. إن بعــض النــاس قابيليّ

ــادة  ــل. إذ أن عب ــدة قابي ــم عب ــة باس ــس فرق ــض أن يؤس ــد البع ــران يري ــل إي ــيطان، وكأن يف داخ الش

ــة. ــوا إىل نتيج ــون يف أن يصل ــم آمل ــل. فه ــى قابي ــز ع ــم الرتكي ــن بإمكانه ــران، ولك ــيش يف إي ــيطان ال مت الش

إن عبدة قابيل ال يرون الغش والتاعب فعا قبيحا/ إن أمثال قابيل ال يملكون روح 

القبول بالهزيمة أمام اآلخر/ كان رئيس الخوارج ال يملك روح القبول بالهزيمة أو الفوز

مــن هــم عبــدة قابيــل أو أمثــال قابيــل؟ هــم مــن ال يــرون الغــش والتالعــب فعــال قبيحــا. إن هــؤالء ال 

ميلكــون روح القبــول بالهزميــة أمــام الخــر. كان رئيــس خــوارج ال ميلــك روح القبــول بالهزميــة أو الفــوز. مل 

)ص( اَل أَْعرِفـُـُه  يكــن يتحّمــل الفــوز وال الهزميــة. »ذُكِــَر رَُجــٌل بـَـْنَ يـَـَدِي النَِّبــيِّ ِبَكــْرَِة الِْعبَــاَدِة فََقــاَل النَِّبــيُّ

ــيْطَاِن فَلَاَّ  )ص( أََمــا إِينِّ أََرى بـَـْنَ َعيَْنيْــِه َســْفَعًة ِمــَن الشَّ فـَـِإَذا ُهــَو قـَـْد طَلـَـَع فََقالـُـوا ُهــَو َهــَذا فََقــاَل النَِّبــيُّ

ثَتـْـَك نَْفُســَك إِْذ طَلَْعــَت َعلَيَْنــا أَنَّــُه لَيْــَس يِف الَْقــْوِم أََحــٌد ِمثْلـَـَك قـَـاَل نََعــْم ثـُـمَّ َدَخــَل  رَآُه قـَـاَل لـَـُه َهــْل َحدَّ

ــٌل يَْقتُلُه...«]مناقــب ابــن شــهر آشــوب/ج3/ص187[ )ص( أَ اَل رَُج ــيُّ ــاَل النَِّب ــَف يَُصــيلِّ فََق الَْمْســِجَد فََوقَ
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إن اختار اإلمام الحجة)عج( صديَقك دونك، فإياك أن يكون موقفك مشابها لموقف قابيل!

إيهــا اإلخــوة! أنتــم يف ســباق بــن أنفســكم. فــإن اختــار اإلمــام الحجة)عــج( صديقــك دونــك، فإيــاك أن 

يكــون موقفــك مشــابها ملــا ارتكبــه قابيــل! إن قابيــل مل يتحّمــل النتيجــة يف مســابقة التقــرّب ومل يكــن 

يتحّمــل الهزميــة أمــام أخيــه. فقتــل أخــاه. يجــب أن يرتّب النــاس عى تقبـّـل الفــوز والهزمية مــن الروضات 

واملــدارس التمهيديــة. يجــب أن نتمــرّن عــى ذلــك يف ألعــاب الدنيا، لــي ال نهــزم يف لعبة التقــرّب. إن هذا 

ليــس اســتنباطا مــن عنــدي وإمنــا جــاء يف كتــاب أمراملؤمنــن)ع( إىل معاويــة حيــث قــال لــه: »أاََل تـَـَرى 

ُب َو ِمنَّــا أََســُد اللَّــِه َو ِمْنُکــْم أََســُد اأْلَْحــاَلِف َو ِمنَّــا َســیَِّدا  َغیْــَر ُمْخــِرٍ لـَـَك ... َو ِمنَّــا النَِّبــيُّ َو ِمْنُکــُم الُْمَکــذِّ

لـَـُة الَْحطـَـِب .. فََنْحــُن  َشــبَاِب أَْهــِل الَْجنَّــِة َو ِمْنُکــْم ِصبْیَــُة النَّــاِر َو ِمنَّــا َخیْــُر نَِســاِء الَْعالَِمیــَن َو ِمْنُکــْم َحاَّ

ــوُدوَن  ــَم الَْمْحُس ــُن آُل إِبْرَاِهی ــاب 28؛ و نَْح ــج البالغه/الكت ــِة؛ نه ــارًَة أَْوىَل ِبالطَّاَع ــِة َو تَ ــرًَّة أَْوىَل ِبالَْقرَابَ َم

ــَن؛  ی ــَن الَْخارِسِ ــَکاَن ِم ــداً فَ ــَل  َحَس ــَل  َهاِبی ــُل  قَتَ ــُن آَدَم قَاِبی ــَك ابْ ــِل َذلِ ــْن قَبْ ــا... َو ِم ــُد لََن ــَت الَْحاِس َو أَنْ

ــه. ــوا ل ــزا فتواضع ــرًء فائ ــم ام ــإن وجدت ــل الهزميــة. ف ــروح تحّم ــارات/118/1«. يجــب أن نحظــى ب الغ

إن للناس انطباعا سلبيا تجاه السابقين/ قالت الزهراء: ال تخافوا من علّي، فإنه يفرض 

الجوع على نفسه ولكنه ُيشبعكم

ــه أولئــك الذيــن  فلنــدع باقــي املوضــوع. ألذكــر باقيــه عــى ســبيل الرثــاء وذكــر املصيبــة. بــوّدي أن أنبّ

هــم ليســوا مــن أهــل الســباق ولكنهــم يخشــون الســابقن ويخافــون منهــم. أتعلمــون مــاذا قالــت فاطمة 

الزهــراء)س( ألهــل املدينــة؟ قالــت: ملــاذا تخشــون عليّا؟ فإنه ســوف ال يشــّدد عليكم. هذه رســالة فاطمة 

الزهــراء)س(. قالــت: إنــه ســيأخذ حصــة قليــال من دنياكــم ولكنه يشــبعكم. »َمــا نََقُموا ِمــْن أيَِب َحَســٍن؟... 

َو اللَّــه  لـَـْو تََکافُّــوا َعــْن زَِمــاٍم نَبَــَذُه رَُســوُل اللَّــِه)ص( اَلْعتَلََقُه َو لََســاَر ِبِهْم َســیْراً ُســُجحاً اَل یَْکلُُم ِخَشاُشــُه َو 

تـَـاُه َو أَلَْصَدرَُهــْم ِبطَانــاً قـَـْد تََخیَّــَر لَُهــُم الــرَّیَّ  اَل یُتَْعتـَـُع َراکِبُــُه َو أَلَْورََدُهــْم َمْنَهــاًل مَنِیــراً فَْضَفاضــاً تَطَْفــُح ِضفَّ

ــاِغب ؛ معاين األخبــار/355 و کشــف الغمــة/1/  َغیْــَر ُمتََحــلٍّ ِمْنــُه ِبطَائـِـٍل إاِلَّ ِبَغْمــِر الـْـَاِء َو رَْدِعــِه َســْورََة السَّ

493«. يــا أيهــا الذيــن تخشــون عليّــا)ع( ال تخشــوه، فإنــه يفرض الجوع عى نفســه، ولكنه يشــبعكم. هذه 

كلــات الزهــراء)س(. ألن للنــاس انطباعــا ســلبيا تجاه الســابقن. يــرون تضحيتهــم وغمراتهم فيخشــونهم.
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كان »السابقون« قلّة قليلة في المدينة

يف تلــك الســاعة حيــث أرجعــت فاطمــة)س( عليــا)ع( من املســجد. قــال أمــر املؤمنــن)ع(: »لـَـْو کَاَن بَْعَد 

ــي َحْمــزَُة َو أَِخــي َجْعَفــٌر لـَـْم أُبَاِیــْع کَرْهــاً؛ کشــف املحجــة/249«.  رَُســوِل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَیْــِه َو آلـِـِه َعمِّ

وقــال يف وقــت آخــر لــو كان يل أربعــون رجــال ملــا جــرى مــا جــرى. »َو لـَـْو کُْنــُت اْســتَْمَکْنُت ِمــَن اأْلَْربَِعیــَن 

رَُجــاًل لََفرَّقـْـُت َجَاَعتَُکــْم َو لَِکــْن لََعــَن اللَّــُه أَقَْوامــاً بَایَُعــويِن ثـُـمَّ َخَذلـُـويِن ؛ االحتجــاج للطــريس/83/1« و »َو 

لـَـْو کُْنــُت َوَجــْدُت یـَـْوَم بُوِیــَع أَُخو تَیْــٍم أَْربَِعیَن رَُجــاًل ُمِطیِعیَن يِل لََجاَهْدتُُهــْم يِف اللَِّه؛ االحتجــاج / 1 /191« 

یــا أبنــاء الفاطميــة! هــل تبكــون يف أيــام محــرّم أكــر أم يف أيــام الفاطمية؟ فإن لكل موســم بطبيعــة الحال 

مصائــب خاّصــة بــه تخطــف القلــوب. غــر أن كربــالء كانــت أهــون بكثــر، إذ قــد وجــد اإلمــام الحســن 

72 نــارصا. ولكــن كانــت فاطمــة الزهــراء)س( بنــت رســول اللــه)س( تطــرق يف الليــل أبــواب املهاجريــن 

واألنصــار ومل يلــّب نداءهــا إال ثالثــة أو أربعة. كان الســابقون قلة قليلة يف املدينــة. والكل قد ريض بالقليل.

أي مصيبة جعلت الزهراء تتمنى الموت؟

أقــرأ عليكــم مصيبــة مفجعــة جــّدا. لقــد أفجعــت هــذه املصيبة قلــب الزهــراء)س( بحيث رجعــت بعدها 

إىل بيتهــا منكــسة وقالــت لعــيل: »لَیْتَِنــي ِمــتُّ قَبْــَل ُهَنیْئَِتــي َو ُدوَن ِذلَِّتــي ؛ االحتجــاج/107/1«. مــا هــذه 

املصيبــة؟ لقــد ناشــدت أمكــم الزهــراء)س( املســلمن يف املســجد أن أعينــوين وانــروين. ولكــن النــاس مل 

يســتجيبوا لها. نحن ال نتوقّع من مغرة شــيئا، ولكن يا أهل املدينة اللؤماء، ملاذا مل تجيبوا واعية الزهراء؟!

أال لعنة الله على القوم الظالمين


