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علي رضا بناهیان

ملخص محاضرة سماحة الشيخ األستاذ بناهيان
حيث ألقاها في حفل تأبين الشهداء في جامعة الزهراء)س(
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إن حفظ ذكر الشهداء ليس بأقل من الشهادة/أفضل رؤية عن الحياة والعبادة 

هي نعتربها ساحة سباق/لنؤمن بأن الشهداء قد سبقوا الجميع وسبقوا زماننا 

بناهيان  األستاذ  الشيخ  يديك هو ملخص محارضة سامحة  بني  الذي  هذا 

حيث ألقاها يف حفل تأبني الشهداء يف جامعة الزهراء)س(، متت ترجمتها 

فتفضل مبطالعتها مشكورا: الله  بتوفيق 

أفضل رؤية عن الحياة والعبادة هي نعتربها ساحة سباق

الحياة ساحة سباق. وكذلك  الحياة هي أن نعترب  أفضل رؤية ميكن أن نحملها تجاه 

العبودية فهي سباق، فال ينبغي أن ننظر إىل العبودية بنظرة باردة. إن الله سبحانه قد 

اعترب فلسفة الخلق هو االمتحان وقال إمنا هو ميتحنكم يف سبيل أن يرى أي الناس أحسن 

عمال. )الَّذی َخلََق الَْمْوَت َو الَْحیاَة لَِیْبلُوَکُْم أَیُّکُْم أَْحَسُن َعَمالً(]امللك/2[ فال یمتحننا الله 

يف سبيل أن ميّيز بني أهل الجنة وأهل النار، بل يجري االمتحان يف سبيل أن يرى أي الناس 

أحسن عمال. إذن هي مسابقة وأجمل بكثري من لو كانت من أجل التمييز بني الناجح 

والساقط وبني أهل الجنة والنار. إن قلنا: »إن الله ميتحننا ليعلم هل سوف نكون أخيارا 

صالحني، أم نكون أرشارا سيئني.« فمثل هذه النظرة تكهرب الجّو وتجهد اإلنسان. فعىل 

سبيل املثال عادة ما يسأل اآلباء واألمهات مبثل هذه األسئلة عن أبنائهن: »يف أي فرع قبل 

ابنكم يف الجامعة؟ ويف أي تخصص نجح؟ وماذا اختار من عمل ومهنة؟« فال نسأل أبدا 

»ماذا أصبح ولدك مهندسا أم مدمنا عىل الخمور؟! وهل صار طبيبا أم سارقا؟!« وكذلك 

الله سبحانه وتعاىل ال ميتحننا لريى هل سنكون من أصحاب الجنة أم من أصحاب النار! أو 

لريى هل نكون من األخيار أم من األرشار. بل قال إمنا أمتحنكم ألرى )أَیُّکُْم أَْحَسُن َعَمالً(
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كانت نظرة الشهداء إىل غري أهل الجبهة، نظرة شفقة ملن تأّخر يف السباق

وقد أشري إىل موضوع السباق يف القرآن الكريم بتعابري أخرى أيضا، كقوله تعاىل: )َفاْسَتِبُقوا 

الَْخْیرات(]البقرة/148و املائدة/48[ فالبد للمؤمنني أن يتسابقوا لريوا أيهم قادر عىل أن 

يكون أحسن عمال. من محاسن أجواء السباق هي أن لو تأخر أحد يف ساحة السباق ال 

يعدم وال يعاقب، إال إذا أراد أن يستغل الحرية املوجودة يف ساحة السباق ويحدث شغبا 

فيها فعند ذلك يالحق ويعاقب. وعىل أي حال إن الخوض يف ميادين السباق والفوز فيها 

هو مام ال يقربه من كان عديم الهّمة. كان يحظى الشهداء بأفضل رؤية يف هذا املجال. 

فعندما كانوا يرون أن الشباب ال يأتون إىل الجبهة، كانوا ينظرون إليهم كام ينظرون إىل 

من تأخر يف ساحة السباق، فلم يكونوا يتأثرون بعدميي الهمم من أمثال هؤالء وكانوا 

يكونوا  مل  ولهذا  السباق  بالفوز يف هذا  يطمحون  كانوا  القتال.  إىل جبهات  يسارعون 

يقايسون بينهم وبني الخارسين واملتأخرين يف هذا السباق، كام مل يكونوا يسّبون الخارسين 

والقاعدين ومل يحقدوا عليهم. كان مجاهدونا يحظون بروحيات عالية جدا، فإنهم كانوا 

يصبون إىل الفوز يف مسابقة العبودية والحياة، وحقا أنهم قد فازوا يف هذا السباق. عندما 

يفوز الرياضيون املحرتفون يف ساحة السباق، يصافحون الخارسين يف امليدان ويطبطبون 

عىل ظهرهم. وكذلك الشهداء كانوا يتعاملون مع املتأخرين عنهم والخارسين يف سباق 

الجبهات  إىل  يأتوا  مل  الذين  أولئك  من  يستوهبون  كانوا  ولذلك  الَنَفس،  بهذا  الجهاد 

ويعتذرون منهم يف وصاياهم. فانظروا كم كانوا يتعاملون برأفة وجامل مع املتأخرين يف 

السباق. إن هؤالء الشهداء الذين حلّوا ضيوفا لكم يف الجامعة، جاءوا بعد استشهادهم 

ليأخذوا بأيدينا. فكأمنا ليس لهم شأن يف السامء سوى أن يرجعوا إلينا ويعينونا. الشهداء 

عليهم. ويحدبون  الخارسين  ويصافحون  يرجعون  فهم  السباق  الفائزون يف هذا  هم 
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وكذا الحياة األرسية فإنها تحلو إن تسابق الزوجان عىل أن يكون كل منهام 

أفضل من زوجه

إن العبودية عبارة عن سباق. هناك عبارة أخرى يف القرآن الكريم تقول: )سارُِعوا إىِل  

َمْغِفرٍَة ِمْن َربِّکُم(]آل عمران/133[ والتسارع هو رضب من السباق. إن كانت الحياة محال 

للعبادة، فالتفسري الحقيقي للحياة هو أنها ساحة سباق، ليتبني أي املتسابقني أحسن 

عمال. وكذلك الحياة األرسية التي يعيش فيها الرجل واملرأة مع بعض، فإنها عبارة عن 

ساحة سباق ليتضح أي الزوجني أحسن عمال. وال شك يف أن لو مل يتسابق الزوجان بينهام 

عىل الخري والصالح، تحدث مشاكل ال ميكن عالجها يف أغلب الحاالت، وعند ذلك يضطر 

كل منهام إىل تحمل زوجه يف ما تبقي من حياتهام. أما إذا تسابقا وتنافسا يف الخري وحاول 

كل منهام أن يسبق زوجه يف العمل الصالح، تحلو الحياة كثريا. ففي مثل هذه األجواء إن 

أساء زوج اإلنسان إليه، يقابله بلطف بدال من االنتقام منه، ليسبقه بنقطة يف هذا السباق.

لنؤمن بأن الشهداء قد سبقوا الجميع وسبقوا زماننا

إن هذه النظرة إىل »الحياة« و »العبودية« نظرة جذابة جدا. إن الشهداء قد فازوا بجائزة 

املسابقة واللطيف أنهم شاركوا باقي الناس يف جائزتهم. من املؤكد أن قد رأيتم بعض 

الرياضيني حيث إنهم حينام يفوزون مبداليتهم ويقفوا عىل منصة الفوز وقّمة البطولة، 

يهدون مداليتهم الذهبية إىل الشعب أو إىل أرستهم أو إىل أّمهم مثال، فإن الشهداء كانوا 

يحظون بهذه الروحية بأعىل درجاتها. فام إن نال الشهداء هذا املقام العظيم يأخذون 

بأيدي الناس ويشفعون لهم. فلنؤمن حقيقة بأن الشهداء قد سبقوا الجميع، ولنؤمن بأنهم 

كانوا أذىك وأفهم من اآلخرين وكانوا أرسع حركة وأرسع عمال من غريهم، إذ قد اتخذوا 

موقفهم ورّد فعلهم برسعة. يف أيام الدفاع املقّدس مل يكن الله يتقبل من كان يتامطل يف 
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اتخاذ املوقف. لذلك إحدى خصائص الشهداء املهمة هي أنهم كانوا يحظون برسعة عالية 

جدا ولهذا استطاعوا أن يفوزوا يف السباق. وكذلك قد سبق الشهداء زماننا وتقدموا عليه.

البد أن نأسف عىل تخلفنا عن الشهداء الذين سبقوا زماننا، ال أن نأسف عىل 

التأّخر عن االستخدام غري الهادف لوسائل االنرتنت

عندما تقرأون وصايا الشهداء اآلن، تجدون أنهم قد أشاروا يف وصاياهم إىل مفاهيم مل 

يدركها كثري من رجالنا السياسيني بعد. كان الشهداء متقدمني عىل زمانهم وكانوا ينظرون 

إىل املستقبل حتى أنهم كانوا يشاهدون أثر عملهم العظيم. قال أحد مسؤويل الثقافة 

يف البلد: نحن يف مجال أدوات وتقنية التواصل متأخرون عن العامل عىل مدى عرشين 

سنة! فليته يخربنا عن مدى تأّخر األجهزة الثقافية عن الشهداء. وبدال من أن يحزن عىل 

كوننا متأخرين عن العامل يف مجال الوايرب والواتساب عرشين سنة، ليته كان يحزن عىل 

كوننا متأخرين عن شهدائنا عىل مدى مئتني سنة أو أكرث! إن شهداءنا اليوم يقومون 

بدورهم ويعملون عملهم. فإن تالمذة هؤالء الشهداء قد أزاحوا عن شعب كامل خطر 

انقالب كبري ونزاعات دامية يف بلد ال يبعد عنا سوى خطوات. وإن شهداءنا قد ربّوا 

تالمذة استطاعوا أن يقفوا يف وجه البلدان املستكربة بكل جدارة. فإن املجاهدين الذين 

تقّدم  إن  التكفرييني هم تالمذة شهدائنا.  للمقاومة ضد  األمامي  الخط  يجاهدون يف 

الشهداء ورسعة حركتهم جعلتهم يربّون تالمذة يبادرون بأعامل فوق مستوى هذا العرص 

والزمان. أال يجدر بنا أن نأسف عىل جميع مؤسساتنا الثقافية يف البلد، بسبب تأّخر 

أجهزتنا الثقافية الرسمية عن الشهداء بهذا القدر؟! فعىل سبيل املثال أجيبوين كم من 

فيلم شاهدمتوه يف سينامت البلد دفاعا عن املظلومني الذين احتزت رؤوسهم يف سوريا،
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الثقافية متخلفة إىل هذا  أنه قد مضت من أحداث سوريا سنني؟! ملاذا أوساطنا  مع 

ال  ملاذا  املنطقة؟!  هذه  يف  املظلومني  واعية  إليصال  ساكنا  يحّركون  ال  ملاذا  الحّد؟! 

يقدمون أي خدمة تجاه القتىل والضحايا الشيعة واملسلمني الذين يقتلون ويذبحون 

يوميا يف العراق؟! فيا ترى ملاذا أجهزة البلد الثقافية متخلفة عن الزمان بهذا املستوى 

الفضيع؟! أفهل من املناسب يف خضم هذه األحداث أن يأيت أحد الشخصيات الثقافية 

مشاعر  أن  فيبدو  والواتساب؟!  الوايرب  عن  التخلّف  عىل  ويتأسف  البلد  يف  الكبرية 

مستوى  عن  ال  بكثري  الزمان  عن  متخلفة  وأفكارهم  الثقافيني  مسؤولينا  من  كثري 

الشهداء فحسب! فهم ال يتأسفون عىل مثل هذا التخلف بينام يتأسفون عىل تأخرنا 

الثقافيني  املسؤولني  مستوى  هبط  فإذا  اإلنرتنت!  لوسائل  الهادف  غري  االستخدام  يف 

الثقافية؟! األجهزة  هذه  يف  خريا  نأمل  أن  لنا  ميكن  هل  الداين،  املستوى  هذا  إىل 

إن التأخر يف مجال التقنية واألدوات ميكن أن يعّوض، أما التأخر عن الزمان 

فقبيح جدا

طبعا نحن ال نتوقع أن نصل إىل مستوى الشهداء وأن ال نتأخر عنهم، إذ أن الشهداء قد تقدموا 

عىل الزمان بكثري وسبقونا يف املبادرة ونظروا إىل ما بعدنا، لقد اكتسح وجودهم الحدود، 

بيد أننا ال نزال يف سجون األنانية والعصبية! فال داعي لللحاق بالشهداء، ولكن ال نتخلّف عن 

الزمان عىل األقل! وال نتخلّف عن هذه القوة التي وّفرها الشهداء للمظلومني يف املنطقة. 

فإن التأخر يف مجال التقنية واألدوات ميكن أن يعّوض، أما التخلف عن الزمان فقبيح جدا.
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إن التأخر يف مجال التقنية واألدوات ميكن أن يعّوض، أما التأخر عن الزمان 

فقبيح جدا

طبعا نحن ال نتوقع أن نصل إىل مستوى الشهداء وأن ال نتأخر عنهم، إذ أن الشهداء قد تقدموا 

عىل الزمان بكثري وسبقونا يف املبادرة ونظروا إىل ما بعدنا، لقد اكتسح وجودهم الحدود، 

بيد أننا ال نزال يف سجون األنانية والعصبية! فال داعي لللحاق بالشهداء، ولكن ال نتخلّف عن 

الزمان عىل األقل! وال نتخلّف عن هذه القوة التي وّفرها الشهداء للمظلومني يف املنطقة. 

فإن التأخر يف مجال التقنية واألدوات ميكن أن يعّوض، أما التخلف عن الزمان فقبيح جدا.

تقرير  بتقديم  الثقافيني  املسؤولني  يطالبوا  أن  الجامعة  لطالب  ينبغي  أال 

املنطقة؟ ملظلومي  أنجزوه  ما  يف  عملهم 

املنطقة  هذه  يف  يقتلون  الذين  املظلومون  هؤالء  أليس  الطالب:  أيها  أسألكم  أنا 

برشا؟! فلامذا ال ينبغي لفنانينا أن يتعاطفوا معهم؟ أال ينبغي لكم أن تطالبوا اإلذاعة 

الثقافيني  املسؤولني  وباقي  اإلرشاد  ووزارة  اإلسالمي  اإلعالم  ومنظمة  والتلفزيون 

بتقديم تقرير عملهم يف ما أنجزوه لهذه الشعوب املظلومة؟ كثري من الشباب يوّدون 

أن يلتحقوا بساحات الرصاع ويحاربوا اإلرهابني والتكفرييني يف خط املقاومة األمامي، 

يواكبون  الشباب  هؤالء  إن  زينب)س(.  السيدة  مرقد  عن  ويدافعوا  يذهبوا  أن  أو 

الزمان.  يتأخروا عن  أن  يريدون  الزمان فال  قلوبهم مع أحداث  الزمان، وتنبض  نبض 

الرصاع  بساحات  االلتحاق  عىل  نقدر  ال  املوجودة  القيود  بعض  وبسبب  نحن  طبعا 

وال سبيل لنا إىل مرقد السيدة زينب)س( أو مرقد اإلمامني العسكريني)ع( يف سامراء 

املنطقة. املظلومة يف  الشعوب  أن نكون صدى لرصخات  لندافع عنها، ولكن بوسعنا 
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زمانه.  عن  متخلّف  املنطقة  مظلومي  عن  الدفاع  يف  فيلام  ينتج  ال  الذي  املخرج  إن 

اذهبوا وشاهدوا األفالم التي أُنتجت يف هذا العام بدعم املؤسسات الثقافية، وانظروا 

كم كانت منسجمة مع زماننا وأهم قضايا زماننا الراهن؟! وكم قد نتاولوا أهم القضايا 

املعارصة؟! فال يجوز ملؤسساتنا الرسمية أن تتخلف عن مستوى شهدائنا إىل هذا الحّد.

إن حفظ ذكر الشهداء ليس بأقل من الشهادة

كأن الله ال ميلك أنصارا سوى هؤالء الشهداء وسامحة السيد القائد وأنتم أيها املوالون 

واألوفياء للشهداء بحيث تستضيفونهم وتسكنونهم يف جامعاتكم. إن الذين يخدمون 

الشهداء يف هذا الزمان هم أناس عرصيّون. أنا أبارك لكم أيها الطالب الجامعيون، وسبب 

تربييك هو كلمة سامحة ويل أمر املسلمني اإلمام الخامنئي دام ظله حيث قال: »إّن حفظ 

ذكر الشهداء اليوم ليس بأقل من الشهادة«. إن هذه الكلمة ليست بترصيح دعايئّ، بل 

كلمة حقيقية تنطوي عىل معان كثرية. إن الذين يحاولون أن يكونوا مع الشهداء يف 

حياتهم، فهم سوف يلحقون بهم إن شاء الله. ال تنظروا إىل ظواهر األمور فقد ال يشعر 

اإلنسان بوقوع يشء ما. ولكن كل من يخطو خطوة يف سبيل الشهداء، فإنه قد أدخل نفسه 

يف أمر الشهادة وما أعظمه من أمر. من أعظم مناذج السباقني واملرسعني من الشهداء 

هو عيل األكرب)ع( حيث قد بادر باالستئذان للحرب قبل باقي شهداء بني هاشم. يف يوم 

عاشوراء ما كان أصحاب الحسني)ع( يسمحوا ألحد من بني هاشم أن يذهب للقتال 

ماداموا أحياء، ولكن بعد ما استشهد األصحاب جميعا ومل يبق يف الخيام إال بنو هاشم، 

سبق عيل األكرب باقي الشباب واستأذن أباه الحسني للميدان فإذن له الحسني)ع( بال تأّن. 


