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إليك ملّخص الجلسة العشرين 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. 

التصديق بخلود بعض الناس في عذاب جهّنم أمر عصيب/ فلنؤمن برذالة األعداء

مــن العقائــد املهّمــة جــّدا، هــي التصديــق واإلميــان بنــار جهّنــم. فــإن بعــض النــاس ال يــكاد أن يســتطيع 

التصديــق بالعــذاب العســر اإللهــي. إن التصديــق بالخلــود يف نــار جهنــم ومــا فيهــا مــن عــذاب عســر 

أبــدّي أمــر غــر هــّن. إذ يتســاءل النــاس يــا تــرى كــم قــد متــادى هــذا اإلنســان يف الرذالــة والشــقاء حتــى 

اســتحق الخلــود يف نــار جهّنــم؟ يجــب علينــا أن نصــّدق بــأن بعــض النــاس قــد بلغــوا الــذروة يف الرذالــة 

والشــقاء ومــن شــأنهم أن ميكثــوا يف العــذاب إىل أبــد اآلبديــن. لقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل يف حــّق 

ــن  ــّد للمتديّن ــون/4[. الب ــوَن« ]املنافق ــُه أَنَّ یُْؤفَُک ــُم اللَّ ــْم قاتَلَُه ــُدوُّ فَاْحَذرُْه ــُم الَْع ــقياء: )ُه ــض األش بع

والصالحیــن أن يصّدقــوا بإمــكان وصــول بعــض النــاس إىل هــذا املســتوى مــن الرذالــة والشــقاء. إن بعــض 

املتديّنــن الذيــن مل يتــرأوا مــن أعــداء أهــل البيــت)ع(، قــد يكــون بســبب أنهــم مل يصّدقــوا شــّدة رجــس 

هــؤالء ومــا أعــد لهــم اللــه مــن عــذاب شــديد. ومــن منطلــق هــذه الســذاجة نفســها تجــد أن بعــض 

النــاس مل يعــوا حقيقــة هــذه الظاهــرة املشــؤومة املتمثلــة بإرسائيــل. ولكــن يجــب أن نؤمــن بحقيقــة 

العــدو ونصــّدق برجســه ورذالتــه. إن التصديــق بوجــود العــدو وكذلــك االعتقــاد بشــقاء بعــض النــاس 

وشــّدة رذالتهــم أمــر عســر، يف حــن أن يف ســبيل تحقيــق مجتمــع ســليم بعــد ظهــور اإلمــام الحجة)عج(، 

البــّد لنــا أن نتحــّى بهــذا التصديــق واليقــن. فإنــك أن مل تصــّدق برجــس بعــض النــاس، ينفســح املجــال 

لهــؤالء أن يرتكبــوا أبشــع الجرائــم أمامــك حتــى تصــّدق. إن الجرائــم التــي بــدأت تشــيع يف بلــدان هــذه 

املنطقــة، لهــي منــاذج تــدّل عــى وجــود أنــاس أرجــاس أشــقياء. أّمــا الطريــق األفضــل هــو أن تســتعن 

عــى اإلميــان بشــقاء بعــض النــاس ورجســهم واســتحقاقهم الخلــود يف العــذاب، مبعرفتــك ونــور قلبــك.

ــاءة العــدو. لقــد كان اإلمــام الخمينــي)ره( يســتخدم  إن كلــات اإلمــام الخمينــي)ره( رائعــة لفهــم دن

ــوا  ــدون الطريــق لألعــداء ومل يؤمن ــوا يعبّ ــن كان ــن الذي ــد ببعــض املتديّن ــر وأغلظهــا للتندي أشــّد التعاب

برجســهم ودناءتهــم. 
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كيف نقنع بخلود بعض الناس في جهّنم؟

ــق  ــاس. وطري ــم، هــو اإلميــان مبــدى انحطــاط بعــض الن ــود العــذاب يف جهّن ــاع بخل ــق لالقتن إن الطري

ــد  ــه، بي ــاء الل ــة أولي ــدى ســهولة الخضــوع لوالي ــدرك م ــم هــو أن ت ــان برجــس هــؤالء وانحطاطه اإلمي

أن هــؤالء األرجــاس قــد أبــوا الخضــوع لهــذه الواليــة. ال ســبيل إىل تنفيــذ أوامــر اللــه بصــدق، إاّل عــن 

طريــق امتثــال أوامــر الــويل. والجديــر بالذكــر أن اســتالم األوامــر عــن طريــق الواليــة قــد ســّهل األمــر 

ــن برجــس  ــال أوامرهــا، ســوف تؤم ــة وامتث ــت ســهولة الخضــوع للوالي ــك إذا عرف ــق. فإن ــّر الطري وي

ــة  ــق الوالي ــّي طري ــن ط ــتنكف ع ــن يس ــدود. إّن م ــف الل ــة املخال ــا وقف ــوا منه ــن وقف ــن الذي املخالف

مــع ســهولته وجالــه، فهــو إنســان منحــّط جــّدا. إذ أن تقبّــل حديــث أوليــاء اللــه هــو مخالفــة ألهــواء 

النفــس بحــّد ذاتــه ولكّنهــا مخالفــة ســهلة. فباعتبــار يــر هــذا الطريــق وســهولته، البــّد أن نقــول: تعســا 

ألولئــك الذيــن رفضــوا الواليــة ولهــم الويــل وعــذاب الخلــد مبــا كانــوا يتمــرّدون. إن الخضــوع للواليــة 

ــي نؤمــن  ــام الصــادق)ع( ل ــث اإلم ــن. فلننظــر إىل حدي ــوب واملتكّري ــر يســر إالّ عــى مــرىض القل ألم

ــال)ع(:  ــد ق ــان. فق ــن اإلمي ــم م ــب له ــم، وأن ال نصي ــار جهّن ــوَد يف ن ــة الخل ــري الوالي ــتحقاق منك باس

ــِه  ــَن اللَّ ــًة ِم ــى إَِماَم ــِن ادََّع ــمٌ  َم ــذاٌب أَلِی ــْم َع ــْم َو لَُه ــِة َو ال یَُزکِّیِه ــْوَم الِْقیاَم ــُه یَ ــُم اللَّ ــٌة ال یَُکلُِّمُه »ثثاََلثَ

لَیَْســْت لَــُه َو َمــْن َجَحــَد إَِمامــاً ِمــَن اللَّــِه َو َمــْن زََعــَم أَنَّ لَُهــَا يِف اإْلِْســاَلِم نَِصیبــاً« ]الــكايف/ج1/ص373[

بعد ما تنتهي حركة جهاد النفس إلى الوالية، تخّف المعاناة

کّل املعانــاة التــي أشــر إليهــا يف الجلســات املاضيــة، هــي معانــاة يف مســار جهــاد النفــس، ولكــن بعــد مــا 

تنتهــي حركــة جهــاد النفــس إىل موضــوع الواليــة، تخــّف املعانــاة وتســهل. فهنــا يهــون األمــر ويــزول عناء 

الجهــاد. إن عنــاء طاعــة اللــه وأداء تكاليفــه والرضــا بَقــَدره يــزول بتقبّــل الواليــة. لقــد أعــّد اللــه الــويّل 

ألويل النفــوس الســليمة لــي يســّهل عليهــم هــذا الطريــق الصعــب والطويــل، فيلعــن اللــه مــن أعــرض 

ــا لتســهيل  عــن هــذا الطريــق بعــد مــا ســهل وهانــت معاناتــه. لقــد جعــل اللــه أمــر املؤمنــن)ع( وليّ

هــذا الديــن. إذ أن اإلنســان الضعيــف الــذي مل يتلــّوت بأمــراض القلــب، إذا رأى ويّل اللــه، ينبهــر بحســنه 

ويشــعر بســهولة األمــر بعــد لقائــه! فهــو يقــول: لقــد ابتعــدت عــن دينــي لكــوين مل أرك يــا مــوالي، أّمــا 

اآلن وبعــد مــا رأيتــك فقــد عشــقتك وعشــقت الديــن الــذي تدعــو إليــه، فهــا أنــا ألتــزم بدينــي بعــد. 
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إن الواليــة تيــّر عمليــة جهــاد النفــس. ال نريــد أن نحكــم عــى جميــع النــاس عــر هــذه القاعــدة، إذ أن 

الجاهلــن واملســتضعفن خارجــون عنهــا، ولكــن مــن رأى نــور أمــر املؤمنــن)ع( ثــم أنكــر واليتــه، فهــو 

يف غايــة الرجــس والشــقاء. 

من لم يصّدق رذالة منكري والية أمير المؤمنين)ع( فلينظر إلى كربالء

ــة منكــري واليــة أمــر املؤمنــن)ع( فلينظــر إىل كربــالء. فــكّل أولئــك الذيــن مــألوا  مــن مل يصــّدق رذال

قلــب أمــر املؤمنــن)ع( قيحــا وشــحنوا صــدره غيظــا، قــد جّســدوا رذالتهــم وشــقاءهم يف كربــالء. فيــا 

تــرى يف أي حــرب قــد ارتكبــوا الجرائــم التــي ارتكبوهــا يف كربــالء؟! مــن هنــا نعــرف أن كربــالء ليســت 

ــم،  ــن ملج ــة اب ــدرك حقيق ــن إن مل ن ــاها. نح ــارف وأس ــى املع ــذ أع ــّل أخ ــا مح ــيطة، إنّه ــة بس مبعرك

فلنبحــث عــن حقيقتــه يف كربــالء. فيــا تــرى أيــن كانــوا قــد أخفــوا أضغانهــم؟ وليــت شــعري مــا الفائــدة 

ــرع رؤوس  ــا كان الهــدف مــن ق ــل؟! وم ــر الخي ــرّض األجســاد بحواف ــا العــدو ب ــي كان يحصــل عليه الت

أطفــال اإلمــام الحســن)ع( بالرمــاح؟ كل مــا جــرى يف كربــالء يــدّل عــى أن كــره أمــر املؤمنــن)ع( ليــس 

بأمــر بســيط. وكذلــك ليــس بأمــر بســيط أن يقــوم قــوم بقتــل الحســن)ع( بغضــا ألمــر املؤمنــن)ع(. 

اإلمام، يسّهل العبودّية وعملية جهاد النفس

إن كانــت مراحــل جهــاد النفــس الســابقة صعبــة، فإنهــا تســهل وتهــون عنــد واليــة أمــر املؤمنــن)ع(. 

اإلمــام يســّهل العبوديــة وعمليــة جهــاد النفــس. ومــن هنــا تســتفحل ظاهــرة العــداء ألوليــاء اللــه بــن 

مــرىض القلــوب. كل الحديــث الــذي جــرى حــول الكبــد والعنــاء يف مســار جهــاد النفــس، متعلــق باملراحل 

ــام الحســن  ــن اإلم ــد روي ع ــاة. لق ــة، تخــّف املعان ــا مبجــرّد أن نصــل إىل موضــوع الوالي ــة، أّم االبتدائي

ــاً  ــِه، ُمَخالِف ــهِ ، َحاِفظــاً لِِدیِن ــاً لَِنْفِس ــاِء َصائِن ــنَ  الُْفَقَه ــنْ  کَانَ  ِم ــا َم ــث مشــهور؛ »فَأَمَّ العســكري)ع( حدي

ــُدوه« ]وســائل الشــيعة/ج27/ص131[ فالبــّد أن ننظــر »إىل  ــَوامِّ أَْن یَُقلِّ ــِر َمــْواَلُه فَلِلَْع ــَواُه، ُمِطیعــاً أِلَْم لَِه

إطاعــة أمــر املــوىل« كأمــر يف امتــداد »مخالفــة الهــوى«. فــإن هذيــن العنرصيــن هــا يف امتــداد واحــد.
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إن القى أحد صعوبة في مخالفة هوى نفسه، فليكثر في الذهاب إلى مجالس عزاء اإلمام 

الحسين)ع(

إن القــى أحــد صعوبــة يف مخالفــة هــوى نفســه، فليكــر يف الذهــاب إىل مجالــس عــزاء اإلمــام 

الحســن)ع(. إّن مل نغتنــم نعمــة الواليــة هــذه التــي منحوهــا لنــا مّجانــا والتــي تعبّــد طريــق العبوديــة 

ومخالفــة النفــس، ومل نســّهل ألنفســنا عمليــة جهــاد النفــس، فعنــد ذلــك ســوف نســتحق عــذاب جهّنــم. 

لقــد قــال اإلمــام الصــادق)ع( يف تفســر قولــه تعــاىل: )الْیَــْوَم أَکَْملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم( ]املائــدة/3[، »الْیـَـْوَم 

أَکَْملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــمْ  ِبِإقَاَمــِة َحاِفِظهِ  َو أمَْتَْمُت  َعلَیُْکمْ  نِْعَمِتي  ِبَواَلیَِتَنا َو رَِضیُت لَُکُم اإْلِْســالَم ِدیناً أَْي تَْســلِیَم 

النَّْفــِس أِلَْمرِنَا«]مناقــب آل أيب طالــب/ ج3/ ص23[. ملــاذا اإلمــام يعبّــد طريــق جهــاد النفــس لســالكيه؟ 

ألنــه يحظــى بجذابيّــة وحــالوة متميّــزة. ولذلــك يقــف زائــر أهــل البيــت)ع( عنــد قبورهــم فيقــول: »فـَـَا 

أَْحــَى أَْســَاءَکُْم« ]زيــارة الجامعــة، عيــون أخبــار الرضــا)ع(/ ج2/ ص276[. مــن خصــال اإلمــام أنــه جميل 

وّجــذاب ويدخــل حبّــه يف الفــؤاد. وإنكــم تســتطيعون أن تشــاهدوا دور اإلمــام يف تســهيل العبــادة، عــر 

مشــاهدة حيــاة الصالحــن مــن النــاس. مــن كان ال يرغــب يف االلتــزام مبواقيــت الصــالة، فإنّــه إذا أحــّب 

إمــام زمانه)عــج( وعــرف أن اإلمــام املنتظر)عــج( يحــب الصــالة يف أول وقتهــا، ســوف يلتــزم مبواقيــت 

الصــالة بطبيعــة الحــال. وكــم مــن الشــباب الذيــن رأيتهــم بــأم عينــي يف جبهــات الجهــاد، مــن الذيــن 

هانــت عليهــم صعوبــة االلتــزام بوقــت الصــالة، بعــد أن أوثقــوا عــرى حبهــم لإلمــام صاحــب الزمــان)ع(.

إن دور اإلمــام هــو أن يبــّدل عمليــة جهــاد النفــس إىل عالقــة حــّب وغــرام ونزهــة. هــذا هــو 

ــن.  ــام يف الب ــأت اإلم ــا مل ي ــن م ــر، ولك ــب عس ــس صع ــاد النف ــم، إن جه ــامل. نع ــام يف الع ــأن اإلم ش

ملــاذا أرســل اللــه األنبيــاء إىل النــاس، ألنــه أراد أن يســّهل عليهــم صعوبــة الديــن، فإرســل إليهــم 

رجــاال مرشقــي الوجــوه و محبوبــن خلوقــن، فقــال لهــم اذهبــوا إىل قومكــم واكســبوا قلوبهــم. 

اإلمــام يكســب القلــوب، وبحبّــه نســتطيع أن نلتــزم بديننــا ونــدرك حقيقتــه. كــا جــاء يف زيــارة الجامعة: 

»مِبَُواالتُِکــمْ  َعلََّمَنــا اللَّــهُ  َمَعالِمَ  ِدیِنَنا«]عیــون أخبار الرضا ع/ج2/ص277[. كذلــك التوحيد بن أبناء املجتمع 

فإنــه ليــس بأمــر هــّن، وال يقــوى عى هذا املهــم إال الويل واإلمــام. ولذلك نقــول يف تكملة املقطع الســابق 

مــن زيــارة الجامعــة: »َو مِبَُواالتُِکــْم مَتَّــِت الَْکلَِمــُة َو َعظَُمــِت النِّْعَمــُة َو ائْتَلََفــِت الُْفرْقَُة«]املصــدر نفســه[.
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انظــروا مــاذا فعــل اإلمــام الحســن)ع( ليلــة العــارش؟ إنــه قــد ســّهل صعوبــة الجهــاد عــى أصحابــه. إنــه 

عــرض عــى أهلــه ومــن معــه مــن أصحابــه أن يتفرّقــوا ويجعلــوا الليــل جمــال وقــال: إمنــا يطلبــوين وقــد 

ــح اللــه العيــش بعــدك. يعنــي أصبــح البقــاء معــك ســهال والذهــاب علينــا صعبــا.  وجــدوين. فقالــوا: قبّ

فبعــد مــا وجــد اإلمــام الحســن)ع( أن كــم قــد ســّهل الجهــاد عليهــم بنــور الواليــة ســّهل عليهــم الطريــق 

أكــر. إذ بعــد ذلــك كشــف لهــم الغطــاء حتــى رأوا منازلهــم يف الجنــة. فقــد روي عــن اإلمــام الســجاد)ع( 

ــروَن إىل  ــوا يَنظُ ــروا. فََجَعل ــُكم َوانظُ ــوا ُرؤوَس ــة: »ارفَع ــك الليل ــم يف تل ــن)ع( له ــام الحس ــال اإلم أن ق

َمواِضِعِهــم وَمناِزلِِهــم ِمــَن الَجنَّــِة، وُهــَو يَقــوُل لَُهــم: هــذا َمنزِلـُـَك يــا فـُـالُن، وهــذا قـَـرصَُك يــا فـُـالُن، وهِذِه 

ــَن  ــِه ِم ــَل إىل َمنِزلِ ــِه لِيَِص ــيوَف ِبَصــدرِِه، وَوجِه ــتَقِبُل الرِّمــاَح َوالسُّ ــُل يَس ــكاَن الرَُّج ــالُن. فَ ــا فُ ــَك ي َدرََجتُ

الَجنَّــِة«. ]الخرائــج والجرائــح/ج2/ص847[. هــذا هــو دور اإلمــام يف تســهيل الطريق ألصحابــه والخاضعن 

لواليتــه. فإنــه قــد ســّهل عليهــم جهــاد النفــس، وبــذل األنفــس يف ســبيل اللــه والرضــا بقضائه.هنــا حــري 

بنــا أن يناجــي كّل منــا إمــام زمانه)عــج( ويقــول لــه: ســيدي، أرى طريــق إصــالح نفــي وعــرا، فهــا أنــا 

أعيــش الصعــاب واملعانــاة يف هــذا الطريــق، مــا يــدل عــى أيّن مل أعرفــك بعــد. ســيدي ومــوالي! أرجــوك 

أن تعرفنــي نفســك وتقتحــم قلبــي وتزيــل الغطــاء عــن وجهــي كــا فعــل اإلمــام الحســن)ع( ألصحابــه. 

فســّهل بعينــي املــوت مــن أجلكــم. البــّد أن نعــرف احتياجنــا لإلمــام ودوره يف عمليــة إصــالح النفــس، 

فــإذا أدركنــا احتياجنــا إليهــم واســتعّنا بهــم، ســوف ال يبخلــون علينــا مبعونتهــم. فإنهــم قــد خلقــوا ألداء 

هــذا الــدور. وهــذه هــي املعرفــة الرئيســية التــي نســتطيع أن نعتــر باقــي األبحــاث مقّدمــة أو هامشــية 

بالنســبة إليهــا. البــّد أن قــد ســمعتم قصــة ذاك الشــيعي الــذي أمــره اإلمــام الصــادق بإلقــاء نفســه يف 

ــاِدِق ع إِْذ َدَخــَل َســْهُل بـْـُن الَْحَســِن الُْخرَاَســايِنُّ فََســلََّم  التّنــور. »قــال مأمــون الرقـّـي كُْنــُت ِعْنــَد َســيِِّدي الصَّ

ــِت اإْلَِماَمــِة َمــا  ــْم أَْهــُل بَيْ ــُة َو الرَّْحَمــُة َو أَنْتُ ــِه لَُكــُم الرَّأْفَ ــُه يَــا ابْــَن رَُســوِل اللَّ ــِه ثـُـمَّ َجلَــَس فََقــاَل لَ َعلَيْ

بـُـوَن بـَـْنَ يََديـْـَك  الَّــِذي مَيَْنُعــَك أَْن يَُكــوَن لـَـَك َحــقٌّ تَْقُعــُد َعْنــُه َو أَنـْـَت تَِجــُد ِمــْن ِشــيَعِتَك ِمائـَـَة أَلـْـٍف يَْضِ

ــَك ثـُـمَّ قـَـاَل يـَـا َحِنيَفــُة اْســُجِري التَّنُّــوَر فََســَجرَتُْه  ــيِْف فََقــاَل لـَـُه ع اْجلِــْس يـَـا ُخرَاَســايِنُّ َرَعــي اللَّــُه َحقَّ ِبالسَّ

ــايِنُّ ــاَل الُْخرَاَس ــوِر فََق ــْس يِف التَّنُّ ــْم فَاْجلِ ــايِنُّ قُ ــا ُخرَاَس ــاَل يَ ــمَّ قَ ُه ثُ ــوُّ ــضَّ ُعلُ ــرَِة َو ابْيَ ــاَر كَالَْجْم ــي َص َحتَّ
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بِْنــي ِبالنَّــاِر أَِقلِْنــي أَقَالـَـَك اللَّــُه قـَـاَل قـَـْد أَقَلْتـُـَك فَبَيَْنــَا نَْحــُن كََذلـِـَك  يـَـا َســيِِّدي يـَـا ابـْـَن رَُســوِل اللَّــِه اَل تَُعذِّ

ــاِدُق ع  ــاَلُم َعلَيْــَك يـَـا ابـْـَن رَُســوِل اللَّــِه فََقــاَل لـَـُه الصَّ ُّ َو نَْعلـُـُه يِف َســبَّابَِتِه فََقــاَل السَّ إِْذ أَقْبَــَل َهــاُروُن الَْمــيِّ

أَلـْـِق النَّْعــَل ِمــْن يـَـِدَك َو اْجلِــْس يِف التَّنُّــوِر قـَـاَل فَأَلَْقــي النَّْعــَل ِمــْن َســبَّابَِتِه ثـُـمَّ َجلـَـَس يِف التَّنُّــوِر َو أَقْبَــَل 

ُث الُْخرَاَســايِنَّ َحِديــَث ُخرَاَســاَن َحتَّــي كَأَنَّــُه َشــاِهٌد لََهــا ثـُـمَّ قـَـاَل قـُـْم يـَـا ُخرَاَســايِنُّ َو انْظـُـْر  اإْلَِمــاُم ع يَُحــدِّ

َمــا يِف التَّنُّــوِر قـَـاَل فَُقْمــُت إِلَيْــِه فََرأَيْتـُـُه ُمَتَبِّعــاً فََخــَرَج إِلَيَْنــا َو َســلََّم َعلَيَْنــا فََقــاَل لـَـُه اإْلَِمــاُم ع كَــْم تَِجــُد 

ِبُخرَاَســاَن ِمثـْـَل َهــَذا فََقــاَل َو اللَّــِه َو اَل َواِحــداً فََقــاَل ع اَل َو اللَّــِه َو اَل َواِحــداً فََقــاَل أََما إِنَّا اَل نَْخــُرُج يِف زََماٍن 

اَل نَِجــُد ِفيــِه َخْمَســًة ُمَعاِضِديــَن لََنــا نَْحــُن أَْعلـَـُم ِبالَْوقـْـِت.« ] بحاراألنــوار/ج47 /ص124[ فانظــر كيــف قد 

هّونــت الواليــة مــا ال يطيقــه ســائر النــاس. فــال تزعــم أن هــارون املــّي قــد جاهــد نفســه كثــرا حــن مــا 

ألقــى نفســه يف التّنــور، أو أنـّـه قــد خــّر نفســه بــن نــار التّنــور ونــار جهّنــم فاختــار نــار التّنــور كرهــا، كاّل.

ال ينال والية أهل البيت)ع( إال بالورع

ال ينــال واليــة أهــل البيــت)ع( إال بالــورع، والــورع هو أقــى مراحل التقــوى. الورع هو ترك هــوى النفس 

بــال مشــّقة؛ يعنــي أن تبلــغ املرحلــة التــي تســهل فيهــا عملية جهــاد النفس. قال أمــر املؤمنن)ع( لســليم: 

»یَــا ُســلَیُْم إِنَّ ِمــاَلَك  َهــَذا اأْلَْمــِر الْــَوَرعُ  أِلَنَّــُه اَل یَُنــاُل َواَلیَتَُنــا إاِلَّ ِبالَْوَرع «]کتــاب ســلیم بــن القیــس/ج2/

ص827[ البــّد أن نتّجــه نحــو الواليــة عــن طريــق الــورع، ثــم نعــّزز الــورع بالوالية. وبهذا األســلوب يســهل 

الــورع. إن حــّب أمــر املؤمنــن)ع( يزيــد اإلنســان ورعــا، والــورع يزيــد اإلنســان حبّــا ألمــر املؤمنــن)ع(. 

إن حــّب أمــر املؤمنــن)ع( هــو حــّب جميــع املحامــد والفضائــل يف الواقــع. فقــد جــاء يف زيــارة الجامعــة: 

لـَـُه َو أَْصلـَـُه َو فَْرَعــُه َو َمْعِدنـَـُه َو َمــأَْواُه َو ُمْنتََهــاُه«. ويجرّنــا هــذا الحب إىل جميع  »إِْن ذُکِــَر الَْخیْــُر کُْنتـُـْم أَوَّ

الفضائــل واملحامــد، فــإن وجدنــا بعــض الفضائــل ثقيلــة عــى أنفســنا، فذلــك بســبب أننــا مل نعــرف إمامنا 

ــا. الــوالء للــويل يســّهل عليــك عمليــة جهــاد النفــس، وكذلــك  جيــدا. إذ أن اإلمــام يســّهل الصعــاب كلّه

يســّهل عليــك إطاعــة املــوىل يف جهــاد النفــس، ويف نفــس الوقــت يضّعــف هــوى نفســك بشــكل كامــل. 

إذ بوالئــك قــد تقبّلــت أن يتفّضــل عليــك بــرش مثلــك ألن اللــه قــد فّضلــه عليــك. فإنــك عندمــا تقــّر ألمــر 

املؤمنــن)ع( بالواليــة والســيادة واإلمــرة عليــك فقــد قضيــت عــى نفســك، ويســهل عليــك الــورع حينئــذ.
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ــوم. فإنــك  ــه مظل ــه ســببا لتســهيل جهــاد النفــس، هــو أن ويّل الل والســبب اآلخــر الــذي جعــل ويّل الل

ــاد  ــة جه ــون عملي ــراء)س( ته ــن)ع( حــن استشــهاد الســيدة الزه ــر املؤمن ــة أم ــرى مظلوميّ ــا ت عندم

ــّر  ــال وج ــّد بالحب ــد ش ــام، ق ــذه األي ــهد يف ه ــذي استش ــم ال ــل العظي ــذا الرج ــك. إن ه ــس بعين النف

ــت  ــن زال ــا أكــر الشــهداء الذي ــه. م ــوم أمــام عين إىل املســجد. وقــد رضبــت زوجــة هــذا الرجــل املظل

مظلوميتهــم بعــد استشــهادهم، إال أمــر املؤمنــن)ع( فقــد بــدأ الخطبــاء بعــد استشــهاد أمــر املؤمنن)ع( 

بلعنــه عــى املنابــر. فهــل تســتطيعون أن تجــدوا مظلومــا مثــل عــي بــن أبيطالــب)ع(. مــن ظالمــات 

أمــر املؤمنــن)ع( بعــد استشــهاده هــي أن مل يشــيّعه أحــد مــن النــاس فقــد دفــن يف ليلــة ظلــاء بعيــدا 

عــن أنظــار النــاس. فعــادت ذكريــات مصائــب الزهــراء)س( عــى بنتــه زينــب وهــي تــرى تكــرار مشــهد 

التشــييع يف جــوف الليــل خفيــة، فــا أعــّز عــى البنــت املصابــة بفقــد أبيهــا أن ال تجهــش بالبــكاء، وال 

ترفــع صــوت النحيــب والعويــل عــي أبيهــا املقتــول ظلــا.  

أال لعنة الله على القوم الظالمين    


