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إليك ملخص الجلسة الثامنة 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. 

مرور على ما سبق/نحن بصدد كشف برنامج لحياة وعبادة أفضل

ــّد  ــّد لهــذا الربنامــج أن يكــون كفــوء كــا الب ــادة أفضــل. والب ــاة وعب نحــن بصــدد كشــف برنامــج لحي

ــك ينبغــي أن يتصــف  ــة إىل ذل ــت، وباإلضاف ــدا يف نفــس الوق ــرا ومفي ــا وأن يكــون مؤث أن يكــون عمليّ

بشــمولية وأن يكــون شــامال لجميــع النــاس، ال املؤمنــن فقــط دون غريهــم. فــإن كان الربنامــج برنامجــا 

عمليــا صحيحــا لتحقيــق حيــاة وعبــادة أفضــل، البــّد أن يكــون مشــركا بــن الصالحــن وغــري الصالحــن 

مــن النــاس. ونحــن نصبــو إىل كشــف برنامــج جــاّد وعميــق وصائــب ليحّســن حياتنــا ال عبادتنــا فقــط، 

فــإّن تحســن الحيــاة مقدمــة لتحســن العبــادة. 

ما هي مواصفات البرنامج الجيد

مــا هــي مواصفــات الربنامــج الجيــد؟ مــن مواصفاتــه هــي أن يكــون ذا محــور واحــد. فــإن الربنامــج التــي 

يجعــل اإلنســان أمــام مئــة محــور وعمــل ال يــؤدي إىل نتيجــة؛ مــن قبيــل مــا لــو كان الربنامــج عبــارة عــن 

مجموعــة مــن األعــال والوصايــا املتناثــرة يف رضورة الصــرب ووجــوب الصــدق وحســن التواضــع وكراهيــة 

البخــل وقبــح الحســد وحرمــة الحــرص وأهميــة العبــادة ورضورة صلــة الرحــم وحرمــة أكل الحــرام إىل 

غريهــا مــن الحســنات والســيئات. فــإن هــذا ليــس بربنامــج، بــل مجموعــة مــن األوامــر والنواهــي غــري 

املنتظمــة وغــري املربمجــة. بيــد أن هــذه الوصايــا لهــا نظــام وهيكليــة البــد مــن كشــفها وإعطائهــا للنــاس، 

لــي تكــون حياتهــم عــى أســاس برنامــج منتظــم. مــن مواصفاتــه األخــرى هــي أن يكــون مســتوحى مــن 

ــدع برنامجــا  ــات، وأن يكــون منســجا مــع أحاديــث أهــل البيــت)ع(، فــال ميكــن أن نب القــرآن والرواي

مــن جيبنــا. و مــن جانــب آخــر يجــب أن يكــون متناســبا مــع وجــود اإلنســان، وحقائــق حيــاة اإلنســان. 

فــال ميكــن أن يكــون الربنامــج بــال عالقــة مــع مــا تحدثنــا عنــه يف تعريــف اإلنســان وهويتــه وماهيتــه.         
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لقد خلق اإلنسان من أجل جهاد داخلي روحي، أي مجاهدة األميال والرغائب 

عــى رأس الخصائــص التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار يف تعريف اإلنســان هي: »أن اإلنســان قد خلق 

بأميــال ونزعــات مختلفــة ومتضاربــة، ومبقتــى هــذه النزعــات املختلفــة غالبــا مــا يقــف أمــام طريقن أو 

أكــر يف مراحــل حياتــه، ولهــذا قــد منح اإلنســان حــّق االختيــار وأصبحــت اختياراتــه الصائبــة ذات قيمة«. 

وأمــا باقــي خصائــص اإلنســان مــن قبيــل قدرتــه عــى تحصيــل العلــم فهــي قــد منحت لــه لــي متكنه من 

االختيــار الصائــب. فعندمــا يقــف اإلنســان يف مقــام اختيــار إحــدى رغباته من بــن مختلف الرغائــب، البّد 

لــه مــن أن يضّحــي ببعــض هــذه الرغبــات يف ســبيل بعــض أخــر. ومــن هنــا يبــدأ موضــوع جهــاد النفــس. 

ولهــذا نّدعــي أّن عنــر »جهــاد النفــس« ميثــل أحد عنــارص تعريف اإلنســان. يعنــي أن اإلنســان هو كائن 

خلــق مــن أجــل جهــاد داخــي وروحــي، أي مجاهــدة رغائبــه. وقــد قامــت هــذه املعركــة بســبب وجــود 

نزعــات وأميــال مختلفــة يف داخل اإلنســان، ولــو ال هذا االختالف والتعارض لكان اإلنســان َملـَـكا أو حيوانا. 

لقد أودع الله في قلب اإلنسان نوعين من الرغائب: 1. الرغائب السطحية والرخيصة، 

ولكنها جلّية 2. الرغائب العميقة والقّيمة ولكنها خفّية

ويف ســبيل أن يتحقــق جهــاد اإلنســان ألهوائــه بشــكل صحيــح، قــد أودع اللــه يف قلــب اإلنســان نوعن من 

الرغائــب: إحداهــا هــي الرغائــب العميقــة والقيمــة ولكنهــا خفيّــة، واألخــرى هــي الرغائــب الســطحيّة 

والرخيصــة ولكنهــا جليّــة. إن هذيــن النوعن من الرغائب ليســت ســواء، بــل إن الرغائب الجيــدة والقيّمة 

أقــوى مــن الرغائــب الرخيصــة أو التــي ال قيمــة لهــا، ولكــن بســبب خفائهــا البــّد لإلنســان أن يعــرب مــن 

رغباتــه الســطحية والرخيصــة ويضحــي بهــا يف ســبيل الوصــول إىل الرغائــب العميقــة والقيّمــة. فلــو كانت 

الرغائــب الجيّــدة والعميقــة ظاهــرة يف داخــل اإلنســان، لــكان النــاس جميعهــم قــد اختــاروا هــذا النــوع 

مــن الرغائــب لقوتهــا يف قلــب اإلنســان، وملــا حصــل جهــاد النفــس قــط. ولهــذا فقــد أخفــى اللــه هــذه 

الرغائــب الشــديدة يف أعــاق قلــب اإلنســان، وأظهــر الرغائــب الضعيفــة لي تتوفــر أرضية جهــاد النفس.
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ــت  ــي وق ــة ه ــك املرحل ــطحيّة، وتل ــات الس ــور الرغب ــان تتبل ــر اإلنس ــن عم ــبع األوىل م ــنن الس يف الس

تجربــة هــذه الرغائــب، فقــد أوصانــا اإلســالم أن نجعــل الطفــل أمــريا يف البيــت وندعــه وشــأنه 

ــدر  ــا ق ــذوق طعمه ــات وي ــّد أن يجــرّب هــذه الرغب ــه الســطحية، فالب ــور رغبات ــا يشــاء، لتتبل يفعــل م

ــور يف وجــوده  ــا تتبل ــان. ك ــة والحن ــس باملحب ــذوق الراحــة ويأن ــو وي ــم الحل املســتطاع ليعــرف الطع

األنانيــة ويظهــر يف الســنة الثالثــة مــن عمــره الحســد أيضــا. ثــم بعــد ســنتن يحــاول أن يقلّــد 

ــام.     ــب املق ــرَب وح ــّب الِك ــة وح ــّب العظم ــوادر ح ــى ب ــة ع ــون عالم ــهم لتك ــس مالبس ــار ويلب الكب

يزعم البعض أن رغباتهم الرخيصة والسطحّية أشّد من غيرها وإن مخالفتها صعب جدا

ــات  ــه، ليســت برغب ــات التــي يتعــرف عليهــا الطفــل يف الســنن الســبع األوىل مــن حيات إن هــذه الرغب

ســامية بــل هــي رغائــب ســطحية مييــل إليهــا اإلنســان كــا مييــل إليهــا الحيــوان وجميــع الحيوانــات 

يدركــون هــذه الرغبــات ويتحركــون عــى أساســها وليــس لهــم شــأن ســواها وال يفهمــون شــيئا وراءها. إن 

هــذه الرغائــب الســطحية تظهــر نفســها كرغائــب شــديدة، ولكنهــا ليســت بشــديدة. فــإن هــذه الرغائب 

الســطحية التــي تجربهــا وتعيشــها ال تقــدر عــى إمتاعــك كثــريا إذ أنهــا ســطحيّة ومل متتــّد بجذورهــا إىل 

ــم وإن  ــا يف وجوده ــن غريه ــّد م ــطحية أش ــة والس ــم الرخيص ــض أن رغباته ــم البع ــك. يزع ــاق قلب أع

مخالفــة هــذه الرغائــب عمــل عســري جــدا. بينــا إن يبــدأوا بجهــاد هــذه الرغائــب، ســوف يلتــذون بهــذا 

الجهــاد شــيئا فشــيئا وســوف ال يعــريون قيمــة لهــذه الرغبــات الســيئة والســطحية. لقــد خفــي تحــت 

محيــط وجــود اإلنســان سلســلة جبــال مرتفعــة جــدا ولكنهــا غــري ظاهــرة، فهنــاك محــّل اســتقرار رغباتــك 

الثقيلــة جــدا وال ســبيل لكشــفها إال بالغــوص والغــور يف أعــاق هــذا املحيــط. مــا هــو الطريــق للوصــول 

إىل الرغبــات األعمــق؟ هــل الطريــق هــو أن يعمــد اإلنســان إىل عشــق اللــه يف أول خطــوة؟! كال. الخطــوة 

األوىل هــي أن تذبــح رغباتــك الســطحية. فحــاول أحيانــا أن ال تــأكل الطعــام املحبــذ لــك، بــل كل خبــزا 

مــع لــن. فابــدأ مبنازعــة نفســك ومخالفتهــا يف رغباتهــا الســطحيّة. متــرّن عــى جهــاد النفــس حتــى متــوت 

ســبعن مــرة يف اليــوم مــن شــدة الجهــاد. وال تنطــق بــكل مــا رمــاه هــواك إىل لســانك، فكــف عــن الــكالم 

بكثــري مــا يحلــو لــك التحــّدث بــه، حتــى إن كان ظاهــر الــكالم جيــدا أو كان بصيغــة نصــح اآلخريــن 

ــي شــهوتنا يف الــكالم عــرب مــا يســمى بالــكالم اللطيــف والنصائــح النافعــة. ــا نلبّ أو إرشــادهم، إذ أحيان
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إن أهل جهاد النفس يجدون لذة في حياتهم ال يجدها أهل الفسق والفجور

إن مخالفــة النفــس أمــر صعــب يف الظاهــر، إذ تريــد أن تخالــف رغبــة ونزعــة ظاهــرة، وألنّهــا ظاهــرة 

تشــعر بأنّهــا رغبــة شــديدة، وهــذا مــا يجعلــك تعتــرب مخالفــة هــذه األهــواء أمــرا عســريا. ولكــن هــذه 

ــع وألصــق  ــي هــي أعمــق وأمت ــة الت ــب الخفيّ ــن أجــل الوصــول إىل الرغائ ــع هــي م ــة يف الواق املخالف

ــذوق شــيئا مــن  ــدأ يف هــذا الجهــاد ونخطــو بعــض الخطــوات إىل اإلمــام ون ــا نب بالفــؤاد. ولهــذا عندم

ــة العــر واألمل  ــدا.  إن ماهيّ ــة أب ــا العميقــة، عنــد ذلــك نــدرك أن هــذه املخالفــة ليســت بصعب رغائبن

هــو أن يكــون الــيء مخالفــا لهوانــا وإّن ماهيّــة اللــذة والــرور هــو أن يكــون الــيء موافقــا لهوانــا. 

ــه العميقــة  ــي نزعات ــدة ويلبّ ــه الجيّ ــي رغبات ــه الســيئة ويصّح ــا يقــوم أحــد مبخالفــة أهوائ إذن فعندم

والقيّمــة، يشــعر بلــّذة مل يذقهــا أهــل الفســق والعصيــان يف حياتهــم قــط. إن عبــادة اللــه ميثّــل نزعــة 

عميقــة وممتعــة جــدا يف وجــود اإلنســان. وإنــه أقــوى وأمتــع بكثــري مــن امليــل إىل الشــهوات، ولكنــه 

ــه،  ــريض ربّ ــه وي ــادة الل ــه يف عب ــي رغبت ــق إن مــن يلب أخفــى مــن حــّب الشــهوات. فمــن هــذا املنطل

ــذي  ــن ال ــال، م ــبيل املث ــى س ــدا. فع ــه أب ــوى نفس ــاء ه ــوم بإرض ــن يق ــا م ــن يجده ــذة ل ــع بل يتمت

ــذي يســيطر عــى لســانه إرضــاء  ــواه، أم ال ــذي يســّب ويشــتم إرضــاء له ــوى؛ هــذا ال ــّذة أق يشــعر بل

ــذة؛  ــّد ل ــا أش ــّذة األّول. وأيّه ــاه ل ــاين تج ــا الث ــي يجده ــذة الت ــاس بالل ــك يف أن ال قي ــال ش ــه؟ ف لربّ

ــه؟ ــاس إرضــاء لربّ ــن الن ــو ع ــن يعف ــوى نفســه، أم م ــام إرضــاء له ــل الســوء بالســوء واالنتق ــن يقاب م

كل من تزداد لذته بعالقته بالله، يزداد بالمقابل أجرا من الله

ــرَض  ــه، يُف ــه يف حيات ــاء الل ــبب إرض ــا بس ــذة وأقواه ــن الل ــد م ــى مبزي ــذي يحظ ــو أن ال ــف ه واللطي

ــع  ــرا ويرف ــده أج ــه يزي ــّن الل ــه، ولك ــها يف حيات ــي عاش ــذة الت ــادة الل ــبب زي ــه بس ــا لل ــزداد َديْن أن ي

ــزداد  ــه، ي ــه وكرمــه هــو أن كلــا ازداد اإلنســان انتفاعــا مــن الل ــان. إّن مــن لطــف الل درجاتــه يف الجن

نصيبــه مــن اللــه يف الجنــة. يعنــي كل مــن عــاش لــذة أشــد وأقــوى يف ظــّل عالقتــه مــع اللــه يف هــذه 

ــرد منــك أن تضّحــي  ــه مل ي ــإن الل ــه، ف ــه ســبحانه وتعــاىل. غــرّي رؤيتــك عــن الل ــزداد أجــرا من ــا، ي الدني

برغباتــك ولذاتــك يف ســبيله، بــل أراد أن تضحــي بلذاتــك الســطحية والقليلــة يف ســبيل لذاتــك العميقــة 

ــام  ــن الطع ــه وأكل م ــام والدت ــد بطع ــّذ الول ــا الت ــا، كلّ ــا طعام ــخ أّم لولده ــا تطب ــديدة! عندم والش

ــاده منهــّن جميعــا. أكــر، تــزداد األّم فرحــا. وال شــّك يف أن اللــه الــذي خلــق األّمهــات، هــو أرحــم بعب
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اإلنسان الذي يجاهد نفسه لم ينجز شيئا

ال ينبغــي لإلنســان الــذي يجاهــد نفســه، أن يعتــرب نفســه قــد أنجــز شــيئا خارقــا وقــام بعمــل شــاّق، إذ 

أن اللــذة التــي يجدهــا يف خضــّم جهــاد نفســه، لــن يجدهــا الفســقة ورشابــو الخمــر أبــدا. فهــو مل يكــن 

يطلــب اللــَه شــيئا بهــذا الجهــاد، بــل يــزداد َدينــا لــه، إذ قــد لبّــى رغبــات قلبــه العميقــة وحظــى مبزيــد 

مــن اللّــذة، وقــد نــال مــا مييــل إليــه ويرغــب فيــه واقعــا، وبعــد كل هــذا ســيثيبه اللــه بالجنــة لكونــه 

قــد لبّــى رغباتــه الحقيقيــة! وهــذا مــن لطــف اللــه، فــال ينبغــي أن نتوهــم بأننــا قــد أنجزنــا شــيئا كبــريا. 

الفسوق والفجور/ إن  أنفسهم يلتذون في حياتهم أكثر من أهل  الذين يجاهدون  إن 

الواقع للنفس في  إرضاء  النفس  مخالفة 

إن أهــل الفســق والفجــور ال يعيشــون لــذة أولئــك الذيــن يقومــون بتلبيــة رغباتهــم العميقــة والفطريــة 

والخفيــة وال يشــعرون برورهــم، إذ أن مخالفــة النفــس هــي إرضــاء للنفــس يف الواقــع، وهــي عبــارة 

عــن العبــور مــن أميــال النفــس الســطحية لتلبيــة الرغائــب العميقــة والجيّــدة يف النفــس. ســألني أحــد 

ــد اإلنســان نفســيّا فيــا إذا جاهــد نفســه ليــل نهــار وحرمهــا عــن لّذاتهــا؟«.  اإلخــوة وقــال: »أال يتعّق

قلــت لــه: بالتأكيــد! فــإن أدمــن اإلنســان عــى مخالفــة نفســه وهــواه يتعّقــد نفســيا ويبتــى مبــرض يف 

أعصابــه وتضعــف قــواه وقــد يحقــد عــى النــاس ويصــاب بســتن مــرض آخــر! ولكــن إّن مخالفــة النفــس، 

ليســت مخالفــة جميــع أبعــاد النفــس، بــل إمنــا هــي مخالفــة الجانــب الســطحي والرخيــص منهــا، ويف 

نفــس الوقــت الــذي تجاهــد فيــه هــذا البعــد مــن النفــس، تلبّــي رغبــة رائعــة وعميقــة جــدا يف نفســك. 

يقــول الرســول األكــرم)ص(: »النَّظَــُر َســْهٌم َمْســُموٌم ِمــْن ِســَهاِم إِبْلِيــَس فََمــْن تَرَكََهــا َخْوفــاً ِمــَن 

إىل  »النظــر  )ص(:  وقــال  األخبــار/ص145[.  قَلِْبهِ «]جامــع  يِف   َحاَلَوتَــهُ   يَِجــُد  إِميَانــاً  أَْعطَــاُه  ـِه  اللَـّ

ــتدرك  ــادة ترّه«]مس ــم عب ــه طع ــه الل ــه أذاق ــن ترك ــس فم ــهام إبلي ــن س ــهم م ــاء س ــن  الّنس محاس

العميقــة  اللــذة  تلــك  يجــد  ومل  اللــذة  وتــرك  النظــر  أحــد  غــّض  فــإن  الوســائل/ج14/ص271[. 

اللــذة. هــذه  لوجــد  وإال  اللــه  ســبيل  يف  البــر  غّضــه  يكــن  مل  أن  فليعلــم  العبــادة  وطعــم 
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في سبيل كشف رغائبنا العميقة والكامنة وال سيما رغبتنا في عبادة الله، البّد لنا أن 

نضحي بأهوائنا ورغائبنا السطحية

ــا  ــا العميقــة والكامنــة املتمثلــة بحــب عبــادة اللــه، البــد أن نجاهــد رغائبن يف ســبيل أن نكشــف رغبتن

ــهواتنا  ــام ش ــف أم ــّد أن نق ــة، أي الب ــب العميق ــبيل الرغائ ــا يف س ــي به ــة وأن نضّح ــطحية والتافه الس

وأهوائنــا. وعليــه فالبــد أن نخاطــب ربنــا يف ســّجادة الصــالة ونقــول لــه: »إلهــي! أنا اآلن أســري بيــد رغبايت 

الســطحيّة وال أدرك لــذة عبادتــك، ولكنــي ســمعت أن هنــاك حقائــق وراء هــذه الظواهر فصدقــت نبيّك، 

وأنــا اآلن أصــّي بــن يديــك بــال أن أشــعر بلــذة الصــالة...« أساســا إن الصــالة متثّــل جهــادا للنفــس، إذ 

ليــس فيهــا جذابيّــة يف بدايــة األمــر، وعــادة مــا نحــاول أن نصــّي ونتــّم الصــالة تأديــة للواجــب وحســب، 

ولكــن مــن أجــل أن نرغــم أنــف نفســنا ونحــارب أهواءنــا، ينبغــي أن نصــي باطمئنــان وهــدوء وبــدون 

اســتعجال. فكلــا أردت أن تســتعجل يف صالتــك وتكملهــا برعــة، أبطــئ يف صالتــك وكــّرر أذكارك لتلــوي 

ــا نصــي خلــف آيــة اللــه الشــيخ األرايك)رضــوان  عنــق نفســك وتقعدهــا يف مكانهــا. أتذكــر يف زمــن كّن

اللــه عليــه( حيــث كان يصــّي يف مســجد صغــري جــدا يف جــوار رضيــح الســيدة املعصومــة)ع(، ولكــن 

كانــت صالتــه طويلــة جــّدا وال تقــاس بصــالة الشــيخ بهجــت مــن حيــث طولهــا. فكانــت صالتــه ترغــم 

ــم إمامــا يصــي  ــإذا وجدت ــق نفســه، كان يصــي خلفــه. ف ــوي عن ــد أن يل أنــف النفــس. فمــن كان يري

ــوا خلفــه لتخالفــوا بتلــك الصــالة نفوســكم وترغمــوا أنفهــا.  صــالة طويلــة، اقصــدوه بعــض األيــام وصلّ

أحيانا يصبح جهاد النفس في سبيل النفس

ليكــن بعلمــك أخــي أن بعــض النــاس يجاهــدون أنفســهم مــن أجــل النفــس، فــال تخــرّب جهــادك. مــن 

قبيــل مــن ميســك نفســه عــن الســّب والشــتم حفاظــا عــى ســمعته، أو مــن يــرك حــب الغضــب تلبيــة 

لحــّب املقــام يف نفســه. فعالمــة هــذا اإلنســان هــي أنــه مهــا تــأدب وحّســن أخالقــه وجاهــد نفســه، ال 

يرغــب يف الصــالة، إذ مل يكــن جهــاد نفســه يف ســبيل اللــه.        
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إن جهاد النفس هو مراعاة النفس في الواقع، ومخالفة اللّذات هو نيل اللذات في الواقع، 

ولكن لذة عميقة وغزيرة

عندمــا يتجــه اإلنســان نحــو الحســنات ورغباتــه العميقــة، ويجاهــد أهــواءه الســطحية يف هــذا املســار، 

ســيذوق لــذة هــذا الجهــاد بــال ريــب، وإن اللــه يذيقنــا هــذه اللــذة برعــة. أساســا إن جهــاد النفــس 

ــة  ــذة عميق ــن ل ــع، ولك ــذات يف الواق ــل الل ــو ني ــذات ه ــة الل ــع، ومخالف ــس يف الواق ــاة النف ــو مراع ه

ــون يف  ــم يجلس ــادة، فراه ــى العب ــون ع ــاس يحرص ــض الن ــذا إن بع ــة. وله ــطحية وقليل ــرة ال س وغزي

ــم.  ــة يف حياته ــذة حقيقي ــون ل ــهم ويعيش ــدون أنفس ــم يجاه ــالة، فه ــت الص ــن وق ــجد منتظري املس

إن حقيقة حياة اإلنسان هي اختيار خير الرغائب مما هي أدنى عن طريق »العقل«/ العقل 

قوة الختيار خير الرغائب

إذن هكــذا ميكــن أن نعــرّف حيــاة اإلنســان: »اختيــار الرغائــب األفضــل مــن الرغائــب األدىن«، ويتــم هــذا 

االختيــار عــرب قــوة يف وجــود اإلنســان باســم العقــل. ملـّـا خلــق اللــه العقــل أعطــاه زمــام اإلنســان إذ بــه 

يُعبَــد. »الَْعْقــُل  َمــا ُعِبــَد ِبــهِ  الرَّْحَمــنُ  َو اکْتُِســَب ِبــِه الِْجَنان«]هدایــه األمــة/ج1/ص4[. يختلــف العقل عن 

العلــم، ولهــذا عندمــا يــيء اإلنســان يف اختيــار رغائبــه ويختار الخيــار األدىن يقــال له: أنت عديــم العقل، 

وعندمــا يصيــب االختيــار ويختــار الخيــار األفضــل يقــال لــه: أنت إنســان عاقل. لقــد خلق اإلنســان ليختار 

مــن مجمــوع الخيــارات، ولــوال ذلــك ملــا اســتطاع أن ينتج قيمــة مضافــة. والبّد لالختيــار أن يكــون من بن 

نوعــن مــن الرغائــب؛ رغبــة أشــّد ولكنهــا كامنــة، ورغبــة أضعــف ولكنهــا ظاهــرة. وإن الرغائــب الضعيفة 

ــه العميقــة  ــي تحجــز اإلنســان عــن كشــف رغبات ــي هــذه األهــواء والشــهوات هــي الت والظاهــرة يعن

والكامنــة. لذلــك ينبغــي لإلنســان أّن يدمــن عــى محاربة أهوائــه النفســانية ورغائبه الســطحية والواضحة 

ــا يســتطيع اإلنســان أن ينجــز هــذا اإلنجــاز  ــة. وإمّن ــه العميقــة والفطريّ ــا ليصــل إىل رغبات ــي به ويضّح

بالعقــل. العقــل هــو الــذي يحذرنــا مــن االغــرار بالرغبــات الظاهريــة، وهــو الذي يشــجعنا عــى االهتام 

بالرغبــات العميقــة فإنهــا أكــر لــذة. ويقــول لنا: دع هــذه النزعات الســطحية لتكشــف رغباتــك العميقة. 
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لماذا ال يتضرع المذنبون إلى الله؟

ــدد  ــه بص ــورون أن الل ــّدة، ويتص ــه بش ــن الل ــون م ــم يخاف ــه؟ ألنه ــون إىل الل ــرع املذنب ــاذا ال يت مل

ــه قــد تنكــر لهــم أيضــا. مــا هــو انطباعكــم عــن  ــوا أن الل ــه وظن االنتقــام منهــم. إنهــم قــد تنكــروا لل

اللــه وأنتــم تتوبــون إليــه مــن ذنوبكــم وتخافــون منــه؟ ملــاذا يضيــق صدركــم وتتوبــون مــن ذنوبكــم؟ 

هــل تعتــذرون إىل اللــه ألنكــم مل متتثلــوا كالمــه واآلن تخافــون أن يعاقبكــم عقابــا عســريا؟ وهــل أنكــم 

ــوي ال ميكــن منافســته؟ يف حــن أن  ــه كخصــم ق ــة ســوطه؟ وهــل تنظــرون إىل الل ــه مخاف ــون إلي تتوب

ــد  ــم ق ــذا وألنك ــة، وله ــم الفطري ــوا رغباتك ــم، وأراد أن تفّعل ــر يف حياتك ــذوا أك ــد أراد أن تلت ــه ق الل

ــه مل  ــم، فإن ــب علیک ــم وغض ــرض منك ــذة، مل ي ــد الل ــن مزي ــكم م ــم أنفس ــكم وحرمت ــم بأنفس أرضرت

يــرض منــا لشــّدة حبــه لنــا. واآلن فهــو ال يريــد أن يربكــم بــل يريــد أن ترجعــوا إليــه. يقــول اإلمــام 

ــی  ــُه َو زَاَدُه ِف ــلَّ َراِحلَتَ ــٍل أََض ــْن رَُج ــِدِه ِم ــِة َعبْ ــاً ِبتَْوبَ ــدُّ فَرَح ــاىَل أََش ــاَرَک َو تََع ــَه تَبَ الباقــر)ع(: »إِنَّ اللَّ

ــا«.  ــَن َوَجَدَه ــِه ِحی ــِل ِبرَاِحلَِت ــَک الرَُّج ــْن َذلِ ــِدِه ِم ــِة َعبْ ــاً ِبتَْوبَ ــدُّ فَرَح ــُه أََش ــا فَاللَّ ــَاَء فََوَجَدَه ــٍة ظَلْ لَیْلَ

]الــكايف/ج2/ص435[ فالبــّد أن نرجــع ونعيــد بناءنــا املعــريف باللــه وباإلنســان والحيــاة مــن جديــد. إلهنــا 

ســبحانك أن تكــون محتاجــا إلينــا فلــاذا تفــرح بهــذه الشــدة عنــد توبتنــا؟! إلهنــا أنــت الــذي قــال يف 

ــا  ــاذا تفــرح بتوبتن ــي عنــي« فل ــذي تحبــب إيل وهــو غن ــه ال وصفــك اإلمــام الســجاد)ع(: »الحمــد لل

ــد لقــاء  ــوم القيامــة وعن ــة للتنعــم يف ي ــزداد قابلي ــا لن ــذة يف الدني ــزداد ل ــه أراد أن ن إىل هــذا الحــد؟ إن

اللــه. إنــه أراد بهــذه األحــكام أن نتعطــش إىل اختيــار الخيــار األفضــل ولتكــون الدنيــا مقدمــة للتمتــع 

وااللتــذاذ بلقــاء اللــه بعــد املــوت ويف يــوم القيامــة ويف جنــات الخلــد. فــكان الربنامــج اإللهــي لنــا هــو 

أن ننتعــش بذكــر اللــه وجــال اللــه يف الدنيــا، ثــم يدعونــا إليــه، لنتمتــع باللــذة الكاملــة عنــد لقائــه. 
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

ــن)ع(  ــر بالحس ــتّد األم ــا كان يش ــة، فكل ــه املتقدم ــر يف مراحل ــى آخ ــذ منح ــس يتخ ــاد النف إن جه

ويقــدم األضحيــة واحــدا بعــد اآلخــر كان يــرق لونــه وتهــدأ جوارحــه وتســكن نفســه، فيقــف 

اإلنســان حائــرا أمــام قلــب الحســن)ع( عاجــزا عــن فهمــه ووصفــه. أنــا أريــد أن أخاطــب الحســن)ع( 

وأقــول لــه: يــا أبــا عبــد اللــه! عندمــا وّدعــت عــي األكــرب، أمــا قّدمتــه أضحيــة للــه ســبحانه؟ 

ونحــن نعلــم كــم أنــت تحــب أن تقــدم ضحايــا يف ســبيل اللــه. فــا هــذا البــكاء عليــه أمــام 

ــة  ــب بكلم ــمحوا يل أن أجي ــده؟! اس ــى خ ــدك ع ــت خ ــن وضع ــوت ح ــكت بامل ــى أوش ــداء حت األع

واحــدة. أال تحــرق أكبادكــم إذا جــاء أحــد ومــزّق أمامكــم صــورة النبــي األكــرم)ص(؟! كان عــي 

ــوم... ــا بســيوف الق ــه رآه مقطع ــه)ص(، وإذا ب ــا برســول الل ــا ومنطق ــا وخلق ــاس خلق ــبه الن ــرب أش األك

أال لعنة الله على القوم الظالمين


