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إليك ملخص الجلسة الرابعة 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. 

ما نهدف إليه في هذه السلسلة

ــذه  ــن ه ــو م ــادة ال تخل ــر ع ــذه املناب ــاء يف ه ــن الخطب ــا نح ــي نطرحه ــاث الت ــارضات واألبح إن املح

الحــاالت التاليــة؛ فإمــا نطــرح شــيئا مغفــوال عنــه وقــّل مــا ينتبــه إليــه النــاس، فنتحــدث ونذكّــر النــاس 

ــه. وإمــا أن يكــون املوضــوع  ــوا عن ــه ولكنهــم غفل ــاس أهميّت ــذي يعــرف الن ــّم ال عــى هــذا األمــر امله

مجهــوال ال يعرفــه أحــد، وهــذه حالــة نــادرة جــدا، فنــادرا مــا يحصــل أن نرتقــي املنــر ونقــول: نريــد أن 

نتحــدث يف هــذه املحــارضة عــن يشء ال يعلمــه أحــد! إذ قــد ســمع النــاس كثــرا مــن املعــارف الدينيــة، إاّل 

أن تشــتمل املحــارضة عــى نقطتــن أو ثــاث مل يعلمهــا بعــض الحّضــار. وتــارة تكــون املحــارضة موعظــة 

ــرون  ــباتها ويتأث ــن س ــم م ــتيقض قلوبه ــّدة يك تس ــّوة وش ــاس بق ــع الن ــب م ــدث الخطي ــي أن يتح وه

بنصائحــه ومواعظــه. أمــا اآلن ويف سلســلة هــذه املحــارضات، مل تنطبــق هــذه األبحــاث عــى واحــد مــن 

تلــك األنــواع يف إلقــاء املحــارضات، مــع أين غــر صالــح لجميعهــا. إن الهــدف الــذي نرمــي إليــه يف هــذه 

السلســلة، ال هــو مــن قبيــل التذكــر وال مــن قبيــل املوعظــة وال مــن قبيــل التعليــم واإلخبــار، بــل هــو 

ــّد مــن تغيرهــا.  ــة والب ــة خاطئ ــاس وحركتهــم وأجواءهــم الذهنيّ ــرؤى. إن رؤى الن ــر ال ــل تغي مــن قبي

وال يخفــى أن تغيــر الــرؤى ليســت بعمليــة هيّنــة، إذ ال تتغــر رؤيــة اإلنســان باالطــاع عــى معلومــة 

خاّصــة أو عــى روايــة أو اثنتــن. بــل هــو بحاجــة إىل عمليّــة جذريــة ينقلــع فيهــا عــن رؤيتــه الســابقة 

تجــاه الديــن ليحصــل عــى الرؤيــة الجديــدة التــي رءاهــا صائبــة. إن وفّقــُت بعــون اللــه لتغيــر رؤيتكــم، 

ــرؤى  ــر ال ــة، إذ إن تغي ــون صعوب ــوف تواجه ــر، س ــد آخ ــة أح ــروا رؤي ــم أن تغ ــك إن حاولت ــد ذل بع

ــة صعبــة. إن هــذه الليــايل الثاثــن يف شــهر رمضــان لخــر فرصــة للتأّمــل يف موضــوع  أساســا هــو عمليّ

واحــد، وخــر فرصــة إلصــاح الــرؤى. فــإن الرؤيــة تختلــف عــن املعلومــات البســيطة. إن الرؤيــة غــر 

التذكــر، وإنّهــا تختلــف بطبيعتهــا عــن اســتامع املوعظــة بهــدف اندفــاع الــروح وكســب الحافــز للعمــل. 
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إن رؤية الناس بشكل عام تجاه موضوع الدين وما يدور في فلكه غير صائبة

هنــا أدعــي ادعــاًء يف محرضكــم وهــو أن رؤيــة النــاس بشــكل عــام تجــاه الحســن والصــاح غــر صائبــة. 

وإن رؤيتهــم تجــاه الديــن غــر دقيقــة، إن مل أقــل أنّهــا غــر صائبــة. إن رؤيــة النــاس بشــكل عــام تجــاه 

الحيــاة وفلســفتها غــر صائبــة. كذلــك هــم غــر صائبــن يف رؤيتهــم تجــاه الهــدف الســامي والراقــي الذي 

يجــب أن يختــاروه. طبعــا إن إثبــات هــذا اإلدعــاء بحاجــة إىل بحــث متسلســل طويــل، وإال فــإن أكتفــي 

باإلدعــاء فقــط، تواجهــوين بســؤالن صعبــن وســوف ال أســتطيع الجــواب بســهولة. وهــي: مــا هــي رؤيــة 

النــاس الخاطئــة؟ ثــم مــا هــي الرؤيــة الصائبــة يف رأيــك؟ إّن تبيــن رؤيتنــا بحــّد ذاتــه هــو أمــر عســر، 

ــا تجــاه  ــا تبيــن الرؤيــة الصائبــة. إن مــا أدعيــه خــال هــذه األبحــاث هــو أن رؤيتن فــام بالــك إن أردن

الرتبيــة ومســار العبوديــة والســر والســلوك إىل اللــه وكذلــك رؤيتنــا تجــاه الحيــاة وفلســفتها وفلســفة 

كل مــا يجــري ويحــدث يف الحيــاة ليســت برؤيــة صائبــة، أو عــى األقــل ليســت دقيقــة. فــام نصبــو إليــه 

خــال هــذه السلســلة هــو تغيــر الــرؤى. فابــد أن متتــزج مجموعــة ومنظومــة مــن املعلومــات واملعارف 

معــا لتنهــض بتغيــر رؤيــة اإلنســان وتغيــر قبلتــه واتجاهــه. وأنــا أعلــم أن هــذه الكلــامت والعبــارات 

ــرتح  ــث. فأق ــول يف البح ــن الدخ ــا م ــّد لن ــها، فاب ــها وملس ــن إحساس ــة ال ميك ــة وعام ــامت كليّ ــي كل ه

عليكــم أيهــا اإلخــوة أن تواكبــوا األبحــاث بلحــاظ تسلســلها واتصالهــا، وإال قــد ال يحصــل مــا نصبــو إليــه. 

ما معنى تغيير الرؤى؟

فــأرشح قليــا مــا هــو املقصــود مــن تغيــر الــرؤى. إن ملســت بيــدك أعضــاء فيــل يف الظــام الدامــس، 

ــرة  ــدك؟ فم ــته بي ــذي ملس ــن ال ــذا الكائ ــن ه ــك ع ــيكون انطباع ــا س ــس وم ــذا اللم ــعر به ــاذا تش م

ــم،  ــود محك ــه عم ــور أن ــه فتتص ــس رجل ــرى مت ــب، وأخ ــقف صل ــه س ــم أن ــك تزع ــه ولعل ــّس بطن مت

ــة  ــى صــورة كامل ــل ســوف تحصــل ع ــال. فه ــه جــدار ع ــد تشــعر أن ــه وجســمه، فق ــم تلمــس جنب ث

ــا  ــدا. أم ــه؟! كا أب ــم صورت ــتطيع أن ترس ــل تس ــه؟ فه ــي أعضائ ــت باق ــل إن ملس ــذا الفي ــة له وواضح

إن ابتعــدت عــن الفيــل قليــا وفُِتــح لــك املصبــاح، تســتطيع أن تــرى الفيــل بنظــرة واحــدة، 

ــن كل  ــا م ــأنها وموقه ــرف ش ــوف تع ــدك وس ــتها بي ــي ملس ــاء الت ــة األعض ــرف حقيق ــك تع ــد ذل وعن

ــل  ــن الفي ــا م ــي تلقيته ــورة الت ــإن الص ــوان ككل. ف ــذا الحي ــن دور يف ه ــؤدي م ــا ت ــل وم ــم الفي جس

يف ذاك الظــام الدامــس مــع أنهــا ال تخلــو مــن الصّحــة متامــا ولكنهــا مل تعطــك رؤيــة صحيحــة.
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وأنــا أقــول لكــم إن كثــرا مــن معلوماتنــا املتناثــرة عــن الديــن صحيحــة ولكننــا مل نســتخرج مــن هــذه 

األجــزاء صــورة مركبــة صحيحــة عــن الديــن فلــم نحصــل عــى رؤيــة صائبــة تجاهــه. إن الحصــول عــى 

رؤيــة صائبــة وصــورة متكاملــة تجــاه الفيــل أمــر يســر، لكــن تعالــوا إىل الديــن فــام هــي الصــورة التــي 

البــّد أن نحملهــا عنــه؟ أعــّدوا فهرســا عــن آيــات القــرآن التــي تزيــد عــن ســتة آالف آيــة باإلضافــة إىل 

عــرات اآلالف مــن الوصايــا األخاقيــة، فمــن أيــن نبــدأ وإىل أيــن ننتهــي؟! ومــا عاقــة بعضهــا ببعــض؟ 

فهــل ميكــن أن نربــط جميــع معــارف الديــن كخــرز الســبحة يف خيــط واحــد؟ فهــذه مقدمــة أضفناهــا 

ــن  ــرة ع ــا املتناث ــم معلوماتن ــن تنظي ــّد م ــاك أن الب ــا هن ــث ذكرن ــة األوىل حي ــاه يف الجلس ــا قدمن إىل م

الديــن يف نطــاق منظومــة واحــدة. وأضفنــا يف هــذه الليلــة أن البــّد أن تكــون لنــا رؤيــة شــمولية وجامعــة 

وصائبــة عــن مجمــوع املعــارف الدينيــة بحيــث تشــخِّص الرابــط والعاقــة بــن مختلــف أجــزاء الديــن. 

أحد آثار هذه الرؤية، اتضاح تكليف اإلنسان

ــة  ــذه الرؤي ــد ه ــم فوائ ــن أه ــن. م ــارة بتمّع ــذه العب ــمعوا ه ــو أن تس ــة؟ أرج ــذه الرؤي ــدة ه ــا فائ م

الشــمولية والصائبــة هــي أنهــا تشــخص تكليــف اإلنســان بشــكل دقيــق. إنــه إلدعــاء كبــر جــدا، وهــو 

أنــه ليــس لنــا يف كل الحيــاة ســوى تكليــف واحــد. فابــّد أن نراقــب شــيئا واحــدا فقــط. وســوف نعــي 

ــب  ــة عي ــل مئ ــل وألن أن نزي ــة عم ــوم مبئ ــو أن نق ــوب ه ــس املطل ــه. فلي ــاء الل ــة إن ش ــذه الحقيق ه

ونحصــل عــى مئــة حســنة، فكلهــا أمــر واحــد. فابــّد أن نعــرف ذاك األمــر الواحــد الــذي تشــتمل عليــه 

كل األعــامل الصالحــة، إذ إن جميــع الحســنات والصالحــات بــدًء مــن الحــد األدىن مــن القضايــا األخاقيــة 

إىل أقــى مراتــب عشــق اللــه وعشــق أوليائــه، هــي صــور لهــذا األمــر الواحــد الــذي ال آخــر لــه. فــإن 

ــذي  ــن موقعــك ال ــذ ترســم خطــا مســتقيام م ــك، عندئ ــك واتجاُه ــت رؤيتُ ــت هــذا النظــام وصّح عرف

أنــت فيــه إىل نقطــة الهــدف، وســوف تعلــم مــاذا عليــك ومــا الــذي يجــب أن تقــوم بــه.  أمــا إن مل يقــدر 

اإلنســان عــى رســم هــذا الخــط املســتقيم، يبقــى يف حــرة بــن مختلــف الفضائــل والرذائــل فــا يــدري 

أيصلــح حســده أم يراقــب بخلــه أم يقــي عــى حــب املقــام أم يزيــل حــب الراحــة؟! أفهــل هــي عيــب 

ــه؟! ــه ورذائل ــن عيوب ــع ب ــع هــذا اإلنســان املســكن الضائ ــام يصن ــل هــي آالف، ف ــان؟ ب واحــد أم عيب
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إن هــذه الحــرة ليســت بحالــة جيــدة، فليــس مــن الصحيــح أن يكــون اإلنســان يف حــرة مــن أمــره ال 

يعــرف حاجتــه األوىل مــن بــن مختلــف الصفــات الجيــدة، مــن قبيــل الصــدق والصــر والتواضــع والكــرم 

وغرهــا. إن هــذه الحالــة هــي حالــة الحــرة املذمومــة. قــد يقــول البعــض أن الجميــع مبتلــون بهــذه 

الحــرة. أقــول: فهــل تصبــح حالــة جيــدة إن ابتــى بهــا الجميــع؟! فأيــن موقــع معرفــة النفــس إذن، وكيف 

نتمكــن مــن محاســبة النفــس؟ فــإن مل تكــن رؤيتــي صائبــة تجــاه الطريــق الــذي أريــد أن أســلكه وإن مل 

أعــرف تكليفــي الرئيــس وال أميّــز بــن التكليــف األصــي والفرعــي، لــن أســتطيع أن أحاســب نفــي أبــدا.

من آثار هذه الرؤية، تبلور الحكمة في قلب اإلنسان

يِّــَن رَُســوالً ِمْنُهــْم  إن دور النبــي)ص( هــو أن يعلّــم النــاس الكتــاب والحكمــة؛ )ُهــَو الَّــذي بََعــَث يِف اأْلُمِّ

ــة؟ إن  ــى الحكم ــام معن ــة:2[ ف ــاَب َو الِْحْكَمة(]الجمع ــُم الِْكت ــْم َو يَُعلُِّمُه ــِه َو يَُزكِّيِه ــْم آياتِ ــوا َعلَيِْه يَتْلُ

ــم تفــور مــن داخــل  الكتــاب هــو علــم يدخــل يف قلــب اإلنســان مــن الخــارج، أمــا الحكمــة فهــي عل

القلــب. فالحكمــة هــي إنتــاج العلــم ال تعلّمــه. فــكأن اللــه أراد مــن النبــي األعظــم)ص( أن يــرّب أفــراد 

أّمتــه لــي يصــروا حكــامء. مــن خصائــص اإلنســان الحكيم هــي أنــك عندما تقــرأ عليــه الروايــات، يتقبلها 

بــكل رحابــة صــدر ويؤيدهــا بقلبــه. فهــو يــدرك صحتهــا ويعــرف موقعهــا مــن الديــن. فتجــده يتحــدث 

مبضمــون الروايــات قبــل أن يســمعها أو يعــر عليهــا يف كتــب الحديــث. فتــأيت اآليــات والروايــات مؤيــدة 

ملــا كان يشــعر بــه يف قلبــه. متــى يصــل اإلنســان إىل هــذه الحكمــة؟ عندمــا يشــاهد الفيــل كلّــه بنظــرة 

واحــدة. أمــا إن مل يــر اإلنســان هــذا الفيــل وكانــت معرفتــه بــه عــر بعــض اللمســات املتفرقة وحســب، ال 

يســتطيع أن يصــّدق أو يســتوعب كثــرا مــن كلــامت املتحــّدث عندمــا يتحــدث عــن الفيــل. فــإذا تحــّدث 

عــن ذنبــه أو تحــّدث عــن خرطومــه يتلّقــى هــذه املعلومــات كمعلومــات جديــدة غريبــة عــى قلبــه وقد 

ــه. فعــن أي عضــو مــن أعضــاء  ال يســتطيع االســتيناس بهــا. أمــا الحكيــم فهــو الــذي قــد رآى الفيــل كلّ

الفيــل تتحــدث معــه، يتفاعــل معــك ويكمــل كامــك وحتــى قــد يزيــدك ببعــض املعلومــات. فالحكيــم 

هــو ذاك اإلنســان الــذي تلصــق الروايــات بفــؤاده لشــّدة انســجامها مــع مــا طُِبــع عليــه قلبُــه، ثــم يعــرف 

موقــع الروايــات مــن الديــن ومــا هــو دورهــا يف حركــة اإلنســان الدينيــة. هــذا هــو أحــد أبعــاد الحكمــة. 
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مــن خصائــص الحكيــم هــي أنـّـه يكــون عــى بصــرة من نفســه. فهــو يعــرف داءه وعيوبــه. ذات يــوم قال 

يل رجــل مــن أويل البصائــر واأللبــاب: إن بينــي وبــن اإلمــام الخمينــي)ره( بونــا شاســعا. فاســتغربت مــن 

قولــه وقلــت يف نفــي: أمــن الفــّن أن يعــرف اإلنســان أن بينــه وبن اإلمــام الخمينــي)ره( بعــد املرقن؟! 

ولكنــي مــا كنــت أســتطيع أن أبــدي اســتغراب لــه إذ كنــت أحرتمــه كثــرا. ثــم زال اســتغراب يف جملتــه 

التاليــة حيــث قــال: ولكنــي أعلــم الســبب والــداء الــذي جعلنــي أتأّخــر عــن مقــام اإلمــام)رض(. فعرفــت 

ــاك بــون شاســع بينــي وبــن اإلمــام)رض(،  ــا أيضــا أدعــي أن هن ــه يتحــدث بحكمــة ووعــي. وإال فأن أن

ولكنــي ال أعــرف األمــراض التــي أّخرتنــي عــن ذاك املقــام، ولكنــه قــال إين أعــرف العلــة والــداء الــذي 

ســبّب هــذا البــون الشاســع. هــذه هــي الحكمــة. فإنهــا تجعلــك تفهــم وتعلــم أكــر مــاّم ســمعت. وهــذا 

هــو أثــر الرؤيــة واملشــاهدة، حيــث إنــك تشــاهد مشــهدا عــر لحظــة واحــدة، ولكنــك تقــدر عــى كتابــة 

ــدة، تســتطيع أن تكتــب حقائــق  ــة جدي مــا شــاهدت يف مئــة صفحــة. وكلــام رأيــت املشــهد مــن زاوي

جديــدة عــن املشــهد. فينبغــي أن نــرى الديــن بطريقــة نتمكــن مــن رشح مختلــف أبعــاده للنــاس وأن 

نعطيهــم صــورة صحيحــة عــن الديــن. البــد أن نــدرك ماهيــة عاقتنــا بالديــن جيّــدا وال نخــدع أنفســنا.    

مرور على ما انتهينا إليه في الجلسات السابقة

كل هــذا ا لــكام الــذي مــّر اآلن واســتغرق ربــع ســاعة، كان مقدمــة البحــث. فلــرى هــل نســتطيع أن 

نتقــدم يف البحــث يف نصــف الســاعة الباقيــة. فلنســتعرض بإيجــاز مــا انتهينــا إليــه يف الجلســات الســابقة.

لقــد خلــق اإلنســان بصفتــه قــادرا عــى إيجــاد التغيــر يف وجــوده، وقــد عّرنــا عــن هــذا املعنــى يف الليلــة 

البارحــة بإنتــاج القيمــة املضافــة. فتــّم القــرار عــى أن يكــون اإلنســان قــادرا عى ترقية نفســه وتحســينها. 

ثــم قلنــا ال يتــّم هــذا اإلرتقــاء عــر ازديــاد املعلومــات وحســب، إذ إن مجــرّد ازديــاد املعلومــات ال يحّســن 

شــيئا يف العــامل. وســوف تتضــح أحقيــة هــذا اإلدعــاء مــن خــال األبحــاث التاليــة. إن االرتقــاء والتطــّور 

منــوط بــأن تشــتمَل أنــت عــى رغبــة أو رغبــات، ثــم تتخلـّـص مــن بعــض رغباتــك عــر رصاع شــديد بــن 

الرغبــات، إىل رغبــات أخــرى. أو أن تغــّر هــواك يف خضّم تضارب األهــواء. فهذا االرتقاء منــوط بتغير مثن. 
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ــّر.  ــك مل تتغ ــواك، فإن ــة له ــاذه تلبي ــه أو اتخ ــه أو لبس ــد إىل أكل ــم تعم ــا ث ــيئا م ــّب ش ــت تح ــإن كن ف

ــم،  ــى طبيعته ــده مبقت ــبحون بحم ــه ويس ــون الل ــن يحبّ ــة الذي ــأن املائك ــأنك كش ــون ش ــوف يك وس

ــر يف داخلهــم. فإنهــم صالحــون ويبقــون صالحــن. ولكنــك لســت  فإنهــم ال يقــدرون عــى إيجــاد تغي

ــا  ــر. هن ــة التغي ــر عمليّ ــاح ع ــب الص ــل وتكس ــرا وأن تتكام ــد تغي ــك أن توج ــرتض من ــم إذ املف مثله

ــذا  ــان به ــاص اإلنس ــن اختص ــبب م ــا الس ــك وم ــب ذل ــاذا وج ــو مل ــؤاال وه ــم س ــادر يف ذهنك ــد يتب ق

ــّدر لإلنســان أن يكــون قــادرا  ــه. لقــد قُ ــر، وســوف نجيــب عــن هــذا الســؤال الحقــا إن شــاء الل التغي

ــر، ال أن يكــون موجــودا صالحــا مــن األول كــام  ــر نفســه ويكســب الصــاح عــر هــذا التغي عــى تغي

ــان  ــح إنس ــإن نج ــّر. ف ــرورة وتغ ــال ص ــن خ ــح م ــى ويصل ــد أن يرتقّ ــل الب ــة. ب ــال يف املائك ــو الح ه

ــل  ــبيل لني ــم. وال س ــّوق عليه ــة وتف ــبق املائك ــد س ــك فق ــاز ذل ــى إنج ــتطاع ع ــة واس يف هــذه العمليّ

هــذا الهــدف ســوى أن تكــون مشــتما عــى رغبــات متعــددة، وتُعطــى حــّق االختيــار مــن بــن أهــواء 

ــار أخــرى. هــذا هــو الحــدث  ــًة وتخت ــم تــرع رغب ــار، ث ــدرَة االختي ــك تُعطــى ق ــات شــتّى وكذل ورغب

ــق. وصــار  ــن هــذا املنطل ــك اإلنســانية م ــدأت حيات ــد ب ــه. وق ــن أجل ــَت إنســانا م ــذي ُخلق ــس ال الرئي

ــا دون األخــرى وهــذا  ــار بعضه ــّد أن يخت ــة الب ــن أهــواء متضارب ــه م ــا يشــتمل علي اإلنســان إنســانا مل

ــي يجــب  ــا الت ــا اإلنســان وم ــّد أن يرعه ــي الب ــب الت ــا هــي الرغائ ــا م هــو شــأنه إىل آخــر عمــره. أم

أن يختارهــا وكيــف يكــون مســار هــذا الــراع، فابــّد أن نتحــدث حــول هــذه املواضيــع يف املســتقبل.

فلسفة خلق اإلنسان/ هوية اإلنسان الرئيسة/ حقيقة الدين 

الســؤال الــذي البــّد أن نجيــب عنــه بــادئ ذي بــدء ونهضمــه جيــدا هــو أن ملــاذا جئنــا إىل هــذه الدنيــا 

ــا لنحــّب  ــا. جئن ــا إليه ــم ال منــّد أيدين ــا لرغــب ونشــتهي بعــض األشــياء ث ــا إىل الدني أساســا؟ لقــد جئن

بعــض األشــياء ثــم نعــاين مــن حرمانهــا. جئنــا إىل الدنيــا لنجاهــد شــهواتنا. ثــم مــا قيمــة العلــم يف هــذه 

الظــروف؟ العلــم خــادم لهــذا الحــدث وهــذه امللحمــة. العلــم خــادم لهــذا الجهــاد. هــذه هــي قيمــة 

العلــم. فــا قيمــة للعلــم باألصالــة بــل هــو خــادم لهــذا الجهــاد ويســّهل عمليــة الجهــاد عــى اإلنســان. 

إنــه يهــدي اإلنســان ويخدمــه يف هــذا املســار. فــإن اســتخدمته يف هــذا الســبيل يكــون علــام نافعــا قيّــام، 

وإاّل فيصبــح مدعــاة لهبــوط مســتواك وقلــة قيمتــك. 
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وكذلــك الحــال يف العمــل، فالعمــل القيّــم هــو مــا كان ناتجــا مــن هــذا الجهــاد. أمــا إذا كان مــن قبيــل 

ــة إنتــاج العســل فــا فائــدة لــه. إذ يطــر النحــل ويجلــس عــى األزهــار وميتــّص  عمــل النحــل يف عمليّ

ــان بهــذا  ــواب والجن ــه. فهــل يســتحق األجــر والث ــه وطبيعت ــج العســل مبقتــى غريزت ــم ينت شــهدها ث

اإلنتــاج؟! كا، إذ ال قيمــة لهــذا العمــل وألن اللــه مل يعلّمهــا عمــا آخــر، ومل تــرتّدد النحلــة بــن خياريــن 

ــن  ــرتددة ب ــى م ــا لتبق ــّش نفســها إىل امليتــة مث ــق، ومل ته ــاتن والحدائ ــا يف البس ــن طرانه ــّط ح ق

ــورا ورصَت  ــور زنب ــار الزنب ــايس، ص ــارق األس ــذا الف ــبب ه ــور! فبس ــهد الزه ــة أو ش ــاص دم امليت امتص

ــذ  ــد اُِخ ــك أن تجاهــد أهــواءك فق ــك إنســانا، شــاء ل ــه عــى أن يجعل ــزم الل ــذ أن ع ــا. فمن ــت آدميّ أن

عنــوان »مخالفــة األهــواء« كعنــر محــوري يف تعريــف هويّتــك اإلنســانيّة. لعلّــك تســأل: أّي الرغائــب 

ــة يف ضمــرك، وهــي أن  ــت هــذه الحقيق ــل أن تطــرح هــذا الســؤال حــاول أن تثبّ ــا؟ ولكــن قب أحاربه

ــدا، ثــم يــأيت اللــه  قــد خلقــت مــن أجــل مخالفــة أهوائــك. فحــاول أن ترّســخ هــذه الرؤيــة وتثبتهــا جيّ

ــة مــرة هــذه  ــارة مئ ــوا العب ــإن مل تكتب ــاد النفــس. ف ــن هــو برنامــج جه ــك الرنامــج، إذ إن الدي ويعطي

الليلــة، فعــى األقــل اكتبوهــا بخــط كبــر مــرة واحــدة وانصبوهــا أمامكــم. إن الديــن عبــارة عــن برنامــج 

لجهــاد النفــس ومخالفــة بعــض األهــواء. هــذا هــو برنامــج الديــن، ولكــن قبــل أن يكــون جهــاُد النفــس 

برنامــج الديــن، كان جــزًء مــن هويــة اإلنســان وكان ميثــل فلســفة خلــق اإلنســان. وقــد ســبق أن قــرأت 

ــإّن  ــول/ص91(. ف ــُدَها«)تحف العق ــِس  رُْش ــَاِف  النَّْف ــی  ِخ ــال: »ِف ــث ق ــن)ع( حي ــر املؤمن لكــم كام أم

هويـّـة اإلنســان وصاحــه، يف هــذا الجهــاد بغــض النظــر عــن أحــكام اللــه ويــوم القيامــة، بــل قــد ُصبـّـت 

تركيبــة اإلنســان عــى هــذا األســاس. فمــن مل يجاهــد نفســه يخــرج عــن تعادلــه ويرتنّــح ميينــا وشــامال.

لم يفهم الكثير معنى الدين ومعنى الحياة

أتذكــر يف أيــام الصبــى حيــث كنا نذهب إىل املدرســة يف طهران، كان املعلمون ميارســون الــرضب  ويؤدبون 

الطــاب بهــذا األســلوب. ذات يــوم أحــرض األســتاذ الطالــب وقــال لــه: ارفــع يــدك وبــدأ يرضبــه. فــكان 

ــم متعجبــا وقــال:  الطالــب يــرخ ويقــول: »أوجعتنــي العــودة، ال تــرضب يــا أســتاذ«! فــرّد عليــه املعلّ
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ــببه، إذ  ــرف س ــرضب وال تع ــذا ال ــى ه ــرف معن ــك ال تع ــدو أن ــع. يب ــأمل وتشــعر بالوج ــك لتت ــا أرضب أن

ــي...،  ــي وأملتن ــول: أوجعتن ــرخ ويق ــأّوه وي ــب يت ــام كان الطال ــرضب هــو األمل! فكل ــن ال ــة م إن الغاي

كان يقــول املعلــم: إننــي جئــت أرضبــك مــن أجــل هــذا الوجــع واألمل. فــإن كنــت غــر راض، حــاول أن 

ــم  ــب تجــاه رضب املعل ــت نظــرة هــذا الطال ــرضب. فكان ــدا، ال أن تعــرتض عــى وجــع ال ــك أب ال أرضب

وتأديبــه نظــرة خاطئــة. وكذلــك الحــال يف مــن يســتدّل عــى عمــل مــا لكونــه يُعجبــه، ففــي الواقــع إن 

رؤيتــه للحيــاة غــر صحيحــة. فقــد زعــم أن الحيــاة هــي مثابــرة للحصــول عــى األهــواء واملشــتهيات. يف 

حــن أن الحيــاة عــى عكــس مــا يزعــم متامــا. فقــد جئنــا يف هــذه الدنيــا لنخالــف أهواءنــا ومشــتهياتنا 

ــا يف ســبيل بعــض أخــر وتعســا يل  ــي ببعضه ــن أن نضّح ــا م ــّد لن ــة واملتضــادة واملتعارضــة والب املتنوع

ــه  ــذه التواف ــال ه ــات وأمث ــكاتة والحلوي ــبيل الش ــة يف س ــة واإللهي ــايت الفطري ــي برغب ــا أضّح إذ دامئ

ــك تســألني أال  ــب أســمى وأعــى.  لعل ــة يف ســبيل رغائ وطــوىب لكــم إذ تضحــون مبشــتهياتكم الدنيوي

ــعِ  ــك مل ت ــا؟ لعل ــا نشــتهي وال يعارضه ــا نرغــب وم ــا م ــر لن ــذي يوفّ ــن بالنحــو ال ميكــن أن يكــون الدي

القضيــة جيــدا، ومل تفهــم الســبب مــن خلقــك إنســانا. فــإن أدرك النــاس هــذه الحقيقــة، بعــد ذلــك ال 

ميكــن ألحــد أن يغضــب يف الشــارع أو البيــت. فهــذا الــذي يغضــب وينفعــل مبجــرد أن يزعجــه أحــد، 

ــه.  ــأمل يف حيات ــج وال يت ــي أن ال ينزع ــدة ه ــرتض والقاع ــور أن املف ــو يتص ــاة. فه ــى الحي ــم معن مل يفه

فــا يعلــم املســكن أن فلســفة الحيــاة هــي أن يتــأمل وياقــي مختلــف اإلزعاجــات. أكتبــوا هــذه اآليــة 

املباركــة؛ )لََقــد َخلَقَنــا اإلنســاَن ِفــی کَبَد(]البلــد:4[ فقــد خلــق اللــه اإلنســان يف كبــد، ال أنــه مجــرد قــد 

اقــرتح عليــه أن يكابــد. فــام معنــى الكبــد؟ يعنــي الشــّدة واألحــداث التــي ال تائــم هــواي. هــذه هــي 

فلســفة الحيــاة، وليســت أحــداث جــاءت بهــا الصدفــة. فقــد خلقــَت لهــذا العنــاء وتجــّرع هــذه اآلالم.

البّد من تربية األوالد على هذا األساس

ــد والعنــاء ألوالدهــم؟ ال أن يفرضــوا عليهــم العنــاء ويصّعبــوا عليهــم  متــى يبــدأ الوالــدان بتعليــم الَكبَ

الحيــاة حتــى يتعقــدوا ويفــّروا مــن العنــاء. إن تربيــة الولــد مبعنــى أن ترّحــب صــدره الســتقبال الكبــد 

والعنــاء. فابــّد أن يصبــح الولــد أهــا لتحمــل اآلالم واملشــاكل. البــّد أن تتحــدث أّمــه معــه بــكل ســهولة 

عــن املشــاكل واآلالم واملحــن التــي ســوف تنهــال عليــه يف حياتــه. فكلــام شــعر الولــد أنــه تخلــص مــن 

مشــاكل الدنيــا وآالمهــا البــّد أن تنبهــه عــى اشــتباهه وتقــول لــه: 
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ال تنخــدع عزيــزي فســوف تأتيــك ســهامها وآالمهــا ومحنهــا، فــا تخــف إذ هذه هــي قاعدة الحيــاة. يروي 

يونــس بــن يعقــوب يقــول ســمعت اإلمــام الصــادق)ع( يقــول: » َملُْعــوٌن كُلُّ بـَـَدٍن اَل يَُصــاُب يِف كُلِّ أَْربَِعنَ  

يَْومــاً قُلـْـُت َملُْعــوٌن قـَـاَل َملُْعــوٌن قُلـْـُت َملُْعــوٌن قـَـاَل َملُْعــوٌن فَلـَـامَّ رَآيِن قـَـْد َعظـُـَم َذلـِـَك َعــَيَّ قَاَل يـَـا يُونُُس 

ْســعِ َو اْخِتَاَج الَْعْنِ َو أَْشــبَاَه  إِنَّ ِمــَن الْبَلِيَّــِة الَْخْدَشــَة َو اللَّطَْمــَة َو الَْعــْرََة َو النَّْكبَــَة َو الَْهْفــَوَة َو انِْقطَاَع الشِّ

ُصــُه ِفيَهــا ِمــْن ُذنُوِبــِه َو لـَـْو ِبَغــمٍّ  َذلـِـَك إِنَّ الُْمْؤِمــنَ  أَكْــرَُم َعــَى اللَّــِه ِمــْن أَْن مَيُــرَّ َعلَيْــِه أَْربَُعــوَن يَْومــاً اَل مُيَحِّ

َراِهــَم بـَـْنَ يََديـْـِه فَيَزِنَُهــا فَيَِجُدَهــا نَاِقَصــًة فَيَْغتـَـمُّ  يُِصيبُــُه اَل يـَـْدِري َمــا َوْجُهــُه َو اللَّــِه إِنَّ أََحَدكـُـْم لَيََضــُع الدَّ

ِبَذلـِـَك ثـُـمَّ يُِعيــُد َوزْنََهــا فَيَِجُدَهــا َســَواًء فَيَُكــوُن َذلـِـَك َحطـّـاً لِبَْعــِض ُذنُوِبِه«.]التمحيــص/ص31[ فإن صببت 

كّل نشــاطك يف الحيــاة الدنيــا مــن أجــل إزالــة اآلالم واملتاعــب عــن حياتــك فإنك مشــتبه متامــا وتهدف إىل 

غايــة ال تنالهــا أبــدا. وإن دلـّـت مســاعيك العقيمــة عــى يشء فإنهــا تــدل عى أنــك مل تفهم معنــى الحياة.  

ما الذي نستطيع أن نغيره في خضّم اآلالم والمحن؟

الــيء الوحيــد الــذي تقــدر عليــه يف خضــّم هــذه الحيــاة املليئــة باملحــن هــو أن تختــار نوعيــة محنتــك 

وترفــع مــدى انتفاعــك مبحنتــك. مبســتطاعك أن تحســن االســتفادة مــن أملــك كــام بإمكانــك أن تســتقبل 

وتتلقــى وتحتضــن املحــن التــي اخرتتهــا. فاســتقبل املحــن إذ قــال أمــر املؤمنــن)ع( يف دعــاء كميــل: »ال 

یمکــن الفــرار مــن حکومتــک«. مــا معنــى عــدم إمــكان الفــرار مــن حكومــة اللــه؟ أحــد أوجــه حكومــة 

اللــه هــي هــذه الســنن التــي تتحكــم يف حيــاة اإلنســان ومــن أصــول هــذه الســنن هــو املحنــة وكــوين 

عاجــزا عــن محــو املحــن واآلالم يف الحيــاة. فــإين بــاق يف املحــن وســأعيش يف خضــم اآلالم، ولكــن إلهــي! 

أعّنــي عــى تحّمــل أفضــل اآلالم وأرقاهــا، ال أن أعــاين وأتــأمل بســبب الحســد. ملــاذا نعــاين مــن الحســد؟ 

فلنخــرت املعانــاة واآلالم الراقيــة والســامية إن كان البــّد لنــا منهــا. أحــد خيــارات األمل والعنــاء التــي أمامكم 

ــة.  ــراض غريب ــان بأم ــب اإلنس ــد يصي ــى ق ــدا وحت ــديد ج ــه ش ــد وحزن ــإن أمل الحس ــد، ف ــو أمل الحس ه

والخيــار اآلخــر هــو أمل الحــرة، وذلــك أن تتحــر عــى مــا فقدتــه وضــاع منــك، فهــو حــزن يحــي عــن 

ــٍة يِف اأْلَرِْض َو ال يف  أَنُْفِســُكْم إاِلَّ يف  كِتــاٍب  خلــل عقائــدي، إذ قــال اللــه ســبحانه: )مــا أَصــاَب ِمــْن ُمصيبَ

ِمــْن قَبْــِل أَْن نَْرَأَهــا إِنَّ ذلـِـَك َعــَى اللَّــِه يَســر * لَِكيْــا تَأَْســْوا َعــى  مــا فاتَُكــْم َو ال تَْفرَُحــوا مِبــا آتاكُــْم َو 

اللَّــُه ال يُِحــبُّ كُلَّ ُمْختــاٍل فَُخور(]الحديــد:22ـ 23[. هــذه منــاذج مــن اآلالم واألحــزان التعيســة والســلبية.
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ــّدرك. أو  ــك وال يق ــر فضلَ ــم ينك ــه، ث ــت ب ــد ورأف ــى أح ــت ع ــو تفضل ــا ل ــل م ــدة، مث ــاك آالم جي وهن

ــأمل  ــرتق ويت ــد أن تح ــف تري ــمهم. كي ــهرونه باس ــرون ويُْش ــأيت آخ ــا في ــاز م ــل أو إنج ــوم بعم أن تق

ــي مهــام كان  ــد أن يحــرتق قلب ــا أن تقــول يل: ال أري ــة جهــدك ونشــاطك؟! أم ــك، بالحســد أو برق قلب

ــوا  ــان إال أن يغصب ــح اإلنس ــن أن يصل ــا ميك ــام ف ــرت أحده ــّر واخ ــا تف ــن. ف ــا ال ميك ــذا م ــبب، فه الس

ــه أحــد  ــى ال يظلمــه أحــد وال يغصب ــع الشــؤون حت ــاس وجمي ــع الن ــه. إذ إن راقــب اإلنســان جمي حّق

ــادق)ع(:  ــام الص ــن اإلم ــد روي ع ــان. فق ــن اإلنس ــب م ــبه يشء بالذئ ــو أش ــد، فه ــه أح ــأكل حّق وال ي

ــه يســمح  ــايل الطــويس: 280[  هــل تظــن أن الل ــَوانِ  ِباإْلِنَْصاِف «]أم ــُة اإْلِْخ ــاِف ُمطَالَبَ ــَن اإْلِنَْص ــَس ِم »لَيْ

لــك بالفــرار مــن هــذا القانــون وأن تعيــش حيــاة هادئــة بــا أن يظلمــك أحــد. فــام إن تســلك ســبيل 

الصــاح وتحــاول أن تحّســن نفســيتك وروحيّتــك، وإذا يبتليــك اللــه بأشــخاص ال يقــّدرون فضلــك 

ــئت  ــا ش ــرت م ــاء فاخ ــزن والعن ــن الح ــرار م ــن الف ــان! ال ميك ــل وإحس ــن كّل فض ــدم م ــانك فتن وإحس

ــدي  ــن ي ــدم ب ــا، أو حــزن الخجــل والن ــن الدني ــك م ــا فات ــام أفضــل التحــر عــى م ــا. أيه ــن أنواعه م

ــكاء والتحــر عــى فــرص التقــرب  ــن تتمكــن مــن الب ــا، ل ــإذا كنــت ممــن يتحــر عــى الدني ــه؟ ف الل

إىل اللــه، ولــن تقــدر عــى بــكاء التوبــة أبــدا، إذ قــد انشــغل لبّــك باألحــزان األوليــة الدنيويــة. 

كيف كانت مراقبة أولياء الله

ــد( فأخــذوا يراقبــون قلوبهــم، لــي  ــی کَبَ ــا اإلنســاَن ِف ــد َخلَقَن لقــد آمــن أوليــاء اللــه بقولــه تعــاىل )لََق

ــوا  ــد جعل ــد. لق ــن حــزن جي ــم م ــو قلوبه ــل ال تخل ــيّئ للحظــة واحــدة، ويف املقاب ــا حــزن س ال يعرتيه

ــوا  ــن كان ــه الذي ــاء الل ــا أعــرف بعــض أولي ــدة. وأن ــو مــن األحــزان الجيّ حياتهــم عــى أســاس أن ال تخل

ــرارة  ــه امل ــّد الل ــد أع ــاة، إذ ق ــون الحي ــو قان ــذا ه ــم. ه ــل زوجاته ــن قب ــون م ــى يرضب ــؤَذون وحت ي

والعنــاء والحــزن والبــاء للجميــع. إن اســتطعت أن تجعــل أحزانــك أحزانــا راقيــة جيّــدة، تزدهــر 

ــوراء  ــوم عاش ــزان ي ــب واألح ــه املصائ ــتّدت علي ــا اش ــن)ع( إذ كل م ــى الحس ــه ع ــام الل ــو. س وتنم

ــُه  ــْن َمَع ــُض َم )ع( َو بَْع ــْنُ ــن)ع(: »َو كَاَن الُْحَس ــن العابدي ــام زي ــال اإلم ــام ق ــا. ك ــه إرشاق ازداد وجه

األخبــار/288[ نُُفوُســُهم«]معاين  تَْســُكُن  َو  َجَوارُِحُهــْم  تَْهــَدأُ  َو  أَلَْوانُُهــمْ   تُــْرُِق   َخَصائِِصــِه  ِمــْن 
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ملـّـا عفــا اللــه النبــي إبراهيــم)ع( عــن ذبــح ابنه إســامعيل، حزن إبراهيــم ومتّنــى أن مل يؤمر بذبــح الكبش. 

إنــه كان يحــّب إســامعيل)ع( ولكّنــه حــزن بعــد هــذا اإلعفــاء، إذ فاتــت منــه فرصــة التضحيــة وتقديــم 

القربــان. مــا معنــى القربــان وتقديــم األضحيــة أيهــا اإلخــوة؟ هــو أن تذبــح شــيئا تحبّــه يف ســبيل اللــه 

وبأمــر اللــه. فحــزن إبراهيــم ألنــه مل يوفـّـق لتقديــم األضحيــة يف ســبيل اللــه، إذ مل يقــّدم ابنــه إســامعيل. 

وكان إبراهيــم صادقــا يف حزنــه واكتئابــه. أســألكم ســؤاال؛ هــل أن اللــه قــد خّفــف الحــزن والبــاء عــى 

إبراهيــم بإعفائــه عــن ذبــح إســامعيل؟ هــل تتصــورون ذلــك؟! كا، إذ مل يخّفــف اللــه عــى إبراهيــم أبــدا. 

إنــه قــد عفــاه عــن ذبــح ابنــه إســامعيل ولكــن كشــف لــه عــن حــدث مفجــع آخــر ال تســاويه فجيعــة 

ــَك فََقــاَل يَــا رَبِّ  ذبــح مئــة إســامعيل. لقــد قــال اللــه ســبحانه لــه: »يَــا إِبْرَاِهيــمُ  َمــْن أََحــبُّ َخلِْقــي إِلَيْ

ــٍد ص فَأَْوَحــى اللَّــُه تََعــاىَل إِلَيْــِه أَ فَُهــَو أََحــبُّ إِلَيْــَك أَْم  َمــا َخلَْقــَت َخلْقــاً ُهــَو أََحــبُّ إِيَلَّ ِمــْن َحِبيِبــَك ُمَحمَّ

نَْفُســَك قـَـاَل بـَـْل ُهــَو أََحــبُّ إِيَلَّ ِمــْن نَْفــِي قـَـاَل فَُولـْـُدُه أََحــبُّ إِلَيْــَك أَْم ُولـْـُدَك قـَـاَل بـَـْل ُولـْـُدُه قـَـاَل فََذبُْح 

ــِدَك يِف طَاَعِتــي قَــاَل يَــا رَبِّ بَــْل َذبْــُح  ــِه أَْوَجــُع لَِقلِْبــَك أَْو َذبْــحُ  ُولْــِدَك ِبيَ ُولْــِدِه ظُلْــامً َعــَى أَيْــِدي أَْعَدائِ

ُولـْـِدِه ظُلـْـامً َعــَى أَيـْـِدي أَْعَدائِــِه أَْوَجــُع لَِقلِْبــي« وکان إبراهيــم صادقــا يف هــذه األجوبــة. ثــم نقــل اللــه 

قلــب إبراهيــم إىل كربــاء وإىل جانــب حفــرة مقتــل الحســن)ع(، فــكأن كل هــذه القّصــة كانــت مقدمــة 

ــٍد َســتَْقتُُل  ــِة ُمَحمَّ ملجلــس عــزاء الحســن)ع(. ثــم قــال لــه: »يـَـا إِبْرَاِهيــُم فـَـِإنَّ طَائَِفــًة تَزُْعــُم أَنََّهــا ِمــْن أُمَّ

الُْحَســْنَ  ابَْنــُه ِمــْن بَْعــِدِه ظُلـْـامً َو ُعْدَوانــاً كَاَم يُْذبـَـُح الَْكبْــُش َو يَْســتَْوِجبُوَن ِبَذلَِك َســَخِطي«]الخصال، ج1، 

ص58[. فهــل قــد خفــف اللــه عــى إبراهيــم؟ كا بــل أوجــع قلبــه بــأمل وحــزن أشــّد. فلــو كان قــد ذبــح 

إســامعيل ملــا انفجــع قلبــه بهــذه الشــّدة، إذ مل يأخــذ إســامعيل موقع الحســن)ع( مــن قلــب إبراهيم)ع(. 
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توبوا إلى الله من أحزانكم الرخيصة

البــّد أن نبحــث عــن اآلالم واألحــزان الراقيــة والبنــاءة. ولنتــب إىل اللــه ســبحانه يف هــذه الليلــة مــن اآلالم 

الســيئة التــي تحّملناهــا وبّذرنــا بهــا طاقاتنــا وأتلفنــا بهــا قوانــا فقضينــا بهــا عــى إنســانيتنا وســّودنا بهــا 

قلوبنــا ومل نحّصــل بذلــك غــر األمل والعنــاء. فلنتــب مــن هــذه اآلالم التعيســة، ونتقــرب بهــذه التوبــة إىل 

درجــة االســتغفار. كيــف كان أوليــاء اللــه، وكيــف عاشــوا ومــا كانــت آالمهــم وأحزانهــم؟ فــكل أحزانهــم 

كانــت يف خدمــة اللــه ويف ســبيل اللــه وبســبب مــا كانــوا يشــعرون بــه مــن البعــد عــن اللــه والبطــؤ 

ــا  ــزدادون حزن ــوا ي ــم وكان ــم وأمله ــذا كان حزنه ــه. فه ــه يف مســرتهم نحــو الل ــوا يشــعرون ب ــذي كان ال

وأملــا يومــا بعــد يــوم. كان يتجــّى لهــم اللــه ســبحانه بــيء مــن جاملــه وآالئــه، فكانــوا يحزنــون مــن 

بعدهــم عــن اللــه وطــول املســافة بينهــم وبــن اللــه، مــع قربهــم واتصالهــم باللــه. وكلــام يتجــى لهــم 

اللــه ســبحانه يأخذهــم الخجــل والحيــاء والحــزن والحــرة، إذ يــرون أنفســهم عاجزيــن عــن أداء يشء 

مــن حــق اللــه عليهــم. ولهــذا يبكــون ويضجــون ويســكبون الدمــوع ويطيلــون الوقــوف بــن يــدي اللــه. 

الدنيويــة  الحيــاة  ألننــا غرقنــا يف مســتنقع  واألحــزان؟  اآلالم  تجــّرع هــذه  عــى  نقــدر  ال  ملــاذا 

ــام  ــن اإلم ــد اب ــيد أحم ــل الس ــة. ينق ــزان الراقي ــك األح ــن تل ــا ع ــا وعنائه ــا وأحزانه ــغلنا بآالمه وانش

ــه  ــا كان يكفي ــفة وم ــره بالنمنش ــن عم ــنة م ــر س ــه يف آخ ــح دموع ــام كان ميس ــي)رض( أن اإلم الخمين

ــى يشــعر  ــه، يبق ــه وتجــى يف قلب ــه ولطــف ب ــه الل ــام أجاب ــه، إذ مه ــاج ل ــل! وهــذا حــزن ال ع املندي

ــا نحــن  ــع. أم ــل والرائ ــن شــدة هــذا الحــزن الجمي ــر م ــه تنهم ــى دموع ــه وتبق ــن الل ــده ع ــدى بع مب

التعســاء فــا نشــعر بهــذا الحــزن. إذ أردنــا أن نفــّر مــن األحــزان والغمــوم ومل نخضــع لقاعــدة الحيــاة 

ــال. ــب كاألطف ــن اآلالم واملتاع ــّر م ــا، ونف ــفة خلقن ــا وفلس ــى خلقن ــرتض ع ــا نع ــام زلن ــفتها. ف وفلس
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يــا أبــا عبــد اللــه! إن مــا شــاهده إبراهيــم الخليــل مــن مســافة آالف الســنن وفجــع بــه طيلــة 

ــن  ــا م ــا له ــب، في ــب زين ــه قل ــاعد الل ــار. س ــافة أمت ــن مس ــب م ــة زين ــاهدته العقيل ــد ش ــه، ق حيات

امــرأة عظيمــة. الهــي يف هــذا الشــهر املبــارك ويف هــذه الجلســات عرفنــا عــى عظمــة مقــام 

ــن)ع(  ــذي رأى الحس ــن ال ــؤال أن م ــذا الس ــم ه ــر إلبراهي ــد خط ــّل ق ــب. ال أدري، فلع ــة زين العقيل

ــر  ــي آخ ــب ه ــة زين ــم! العقيل ــا إبراهي ــرة. أال ي ــر م ــه آخ ــذي وّدع ــن ال ــه، وم ــات حيات ــر لحظ يف آخ

ــذا  ــل ه ــى تحم ــا ع ــا وطاقته ــال بصره ــول الرج ــرت عق ــي ح ــي الت ــن)ع(، ه ــت الحس ــن ودع م

املصــاب العظيــم. وأنــا ال أدري أيــن كانــت زينــب حينــام رفــع رأس الحســن)ع( عــى الرمــاح؟

أال لعنة الله على القوم الظالمين.


