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إليك ملخص الجلسة العاشرة 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. 

لقــد حاولنــا يف الجلســات املاضيــة أن نصــل إىل برنامــج لرشــدنا وارتقائنــا عــى أســاس »واقــع 

أســاس  عــى  وكذلــك  خلقتــه،  مــن  والغــرض  اإلنســان  وجــود  كيفيــة  يعنــي  اإلنســان«  وجــود 

ــو  ــان ه ــود اإلنس ــة وج ــس يف حرك ــور الرئي ــا إن املح ــا. وقلن ــة تصميمه ــا« وكيفي ــاة الدني ــع الحي »واق

»مخالفــة أهــواء النفــس«. فالبــّد لإلنســان أن يتــدرب عــى التضحيــة مــن البدايــة. لقــد انطــوى 

ــت  ــد ملئ ــذه ق ــا ه ــك دنيان ــا. وكذل ــا جميع ــن أن يناله ــة ال ميك ــات مختلف ــى رغب ــان ع ــود اإلنس وج

بــاآلالم واملحــن وكثــرا مــا تنغــص حيــاة اإلنســان. وحتــى عندمــا تعطــي اإلنســان شــيئا وتلبــي 

رغبتــه يف مــورد مــا، فإمنــا ذلــك مقدمــة لســلب ذاك الــيء وإذاقــة مــرارة الحرمــان لإلنســان.

ــّذ  ــب آخــر ال يلت ــرارة عــى الحــال. ومــن جان ــادة قيمــة امل ــذا الشــكل، بســبب زي ــا به ــم الدني مل تصّم

ــاج القيمــة املضافــة  ــاة قــد فرضــت مــن أجــل إنت ــا، بــل إن هــذه املحــن واملعان ــه ســبحانه مبعاناتن الل

ــا  ــض م ــدع بع ــر أن ن ــداث التغي ــة وإح ــة املضاف ــاج القيم ــل إنت ــن أج ــّد وم ــر. إذ الب ــداث التغي وإح

نهــواه ونشــتهيه، وإال فــإن اتجهنــا إىل مــا نرغــب، فــال أحدثنــا تغيــرا وال أنتجنــا قيمــة مضافــة.      

لماذا يجب التأكيد على العناء في هذا الدرب؟ 

ــات واملالئكــة،  ــات والحيوان ــا ذا قيمــة ومثــن عــى خــالف النبات ــا وتكــون حركتن ــزداد مثن ــا أن ن إذا أردن

البــّد أن تجذبنــا رغبــة إىل مــا هــو عكــس اتجــاه اللــه مــن جانــب، وتجذبنــا رغبــة أخــرى إىل اللــه مــن 

جانــب آخــر. كلــا نخالــف أهواءنــا الســطحية، فقــد خطونــا خطــوة قيّمــة إىل اللــه ســبحانه. ومبــا أن 

ــاة مســتمرة يف  ــإذن نحــن يف معان ــّد أن تحــدث ف ــا، والب هــذه املخالفــة ســوف تحــدث دامئــا يف حياتن

هــذه الحيــاة الدنيــا ويف حركتنــا إىل اللــه ســبحانه. 
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ملــاذا يجــب أن نؤكــد عــى العنــاء يف هــذا الــدرب؟ ألن اإلنســان ولشــّدة حبّــه للراحــة والدعــة 

ــواب.  ــر ص ــم إىل غ ــذا التوّه ــه ه ــؤدي ب ــا، في ــذه الدني ــا يف ه ــل إليه ــوف يص ــه س ــم أن ــذة، يزع والل

فمــن أجــل أن ال يقــع اإلنســان يف هــذا الفــّخ، البــّد أن يدخــل عنــر العنــاء واألمل يف تفكــره 

ومنظومتــه الفكريّــة. فــال يجــب أن نتحــدث عــن فوائــد االلتفــات إىل موضــوع العنــاء والتســليم 

للعنــاء وقبولــه وحســب، بــل البــد أن نأخــذ بعــن االعتبــار أرضار إهــال هــذا املوضــوع أيضــا. 

الحافل  الحق  درب  عن  القعود   .1 المعاناة؟  على  النفس  توطين  عدم  أخطار  هي  ما 

النهائية المراحل  في  بالمعاناة 

ــاء ومل  ــوع العن ــن موض ــه م ــق يف حركت ــا، ومل ينطل ــاة يف الدني ــة املعان ــه قضي ــد لنفس ــّل أح إن مل يح

يصحبــه يف الطريــق، فإنــه حتــى وإن كان إنســانا صالحــا، يحتمــل أن يكــون صالحــه ظاهريــا وحتــى قــد 

ــاء يف ديانتهــم ويف أداء طقوســهم الدينيــة،  ــوا العن يصبــح إنســانا خطــرا. إن بعــض املتدينــن قــد تحمل

ــام ليحصلــوا  ــا، فأصبحــوا يرتبّصــون األيّ ــوا أنفســهم عــى أصــل العنــاء يف الحيــاة الدني ولكنهــم مل يوطّن

ــع  ــن)ع( م ــر املؤمن ــام أم ــوارج أم ــف الخ ــاذا وق ــن. مل ــق الدي ــن طري ــو ع ــا ول ــة يف الدني ــى الراح ع

ــى  ــهم ع ــوا أنفس ــم مل يوطن ــادة؟! ألنه ــد والعب ــاء الزه ــل عن ــم يف تحم ــوا حياته ــد قض ــوا ق ــم كان أنه

ــاء، فــا إن فرضــت عليهــم محنــة جديــدة مــن قبــل أمــر املؤمنــن)ع(، مل يطيقوهــا  قبــول أصــل العن

وشــهروا الســالح عــى أمــر املؤمنــن)ع(. فــإن مل يوطـّـن اإلنســان نفســه عــى تحمــل الصعــاب واملعانــاة 

يف الدنيــا بشــكل عــام، قــد يعجــز عــن مواصلــة الطريــق يف املراحــل املتقّدمــة. وكذلــك نجــد للمعانــاة 

موقعــا خاّصــا يف حيــاة النبــّي إبراهيــم)ع(، فإنــه قــد عانــا مــا عانــا مــن املحــن واآلالم حتــى نــال مقــام 

النبــّوة، وحتــى بعــد نبّوتــه مل يســلم مــن املحــن واآلالم. ثــم تحّمــل العنــاء واألمل ســنن حتــى رزقــه اللــه 

ولــدا، ثــم عانــا يف تربيــة ولــده وبنــاء الكعبــة مــع ولــده. ثــم بعــد كل هــذا العنــاء الطويــل، أمــره اللــه 

ــن نفســه  ــن مل يوطّ ــاء؟! فم ــل العن ــن يصــل اإلنســان يف تحم ــرى إىل أي ــا ت ــا! في ــده قربان ــدم ول أن يق

ــا، يعيــى عــن املواصلــة ويقعــد عــن الطريــق يف أواخــر املطــاف. عــى تحمــل »أصــل العنــاء« يف الدني
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البّد أن نعلم أن العناء مستمر معنا إلى آخر العمر

ملــاذا كل هــذا التأكيــد يف الروايــات عــى حســن العاقبــة؟ إذ بقــدر مــا يعــاين اإلنســان مــن أجــل الديــن 

والعبــادة يــزداد خطــر ســقوطه. مــن اتقــى ونهــى نفســه عمــرا طويــال، فــإن مل يكــن قــد حــّل قضيــة 

املعانــاة لنفســه، فهــو يف معــرض الخطــر أكــر مــن غــره، إذ يصبــح مّدعيــا ويشــعر بأنــه دائــن وطالــب 

مبــا قدمــه مــن عنــاء، فــإذا أراد اللــه أن يضيــف إىل معاناتــه محنــة أخــرى، مل يعــد يطيــق ويعيــى عــن 

ــه. ــاة يف ســبيل الل ــدوا عــن درب املعان ــق وارت ــن قعــدوا عــن الطري ــر الذي ــا أك ــق. وم ــة الطري مواصل

إن بعــض النــاس وبعــد مــدة مــن املعانــاة يف ســبيل اللــه يســأم مــن العنــاء. فمــن هــذا املنطلــق، أحــد 

ــك  ــتمرارها، فإن ــا واس ــاة لطوله ــن املعان ــّل م ــو أن ال مت ــاة، ه ــوع املعان ــام مبوض ــباب رضورة االهت أس

ــن نفســك عــى اســتمرار املعانــاة يف الدنيــا قــد تعجــز عــن املداومــة وترجــع عــن الطريــق.  إن مل توطّ

ــَه  ــُدوا اللَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدقُ ــَن رَِج ــَن الُْمْؤِمِنی ــم: )ِم ــه ســبحانه وتعــاىل يف القــرآن الكري ــال الل ــد ق لق

ــدّل هــذه  ــوا تَبِْدیاًل(]األحــزاب/23[. فت لُ ــا بَدَّ ــُر َو َم ــن یَنتَِظ ــم مَّ ــُه َو ِمْنُه ــَى نَْحبَ ــن قَ ــم مَّ ــِه فَِمْنُه َعلَیْ

ــهداء إىل  ــج الش ــى نه ــتقاموا ع ــد اس ــهداء، إذ ق ــة الش ــم يف مرتب ــهادة ه ــري الش ــى أن منتظ ــة ع اآلي

ــة مــن  ــه لفئ ــي قــد أعطاهــا الل ــى املــوت، إذ أن القيمــة الت آخــر حياتهــم. فاملهــّم هــو االســتقامة حت

املؤمنــن ليســت بســبب استشــهادهم، بــل بســبب بقائهــم عــى العهــد؛ فمنهــم مــن قــى نحبــه أي 

استشــهد ومنهــم مــن ينتظــر. ملــاذا أفــرز اللــه هــؤالء املؤمنــن عــن غرهــم يف هــذه اآليــة؟ ألن ليــس 

ــه.  ــى نهايت ــدرب حت ــذا ال ــاة ه ــون معان ــم يطيق ــس كله ــم ولي ــى طريقه ــتقيمن ع ــن مس كل املؤمن

ــم  ــول جهاده ــد ط ــق بع ــن الطري ــوا ع ــد انحرف ــالم ق ــدر اإلس ــن يف ص ــن املجاهدي ــرا م ــى أن كث حت

ــه يشــعر  ــه بعــد مــدة، ولعل ــاة يف ســبيل الل ــد يســأم اإلنســان املعان ــه)ص(، إذ ق ــدي رســول الل ــن ي ب

ــا  ــا إذ اتقين ــا قبيح ــل عملن ــاكل؟ فه ــن واملش ــن املح ــاين م ــى نع ــول: »إىل مت ــه. فيق ــن الل ــب م بالطل

ــرى؟!« ــرة أخ ــاين م ــّد أن نع ــك الب ــد كل ذل ــم بع ــبيله؟ ث ــا يف س ــه وجاهدن ــبيل دين ــلكنا س ــه وس الل
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بعــد أن عانــا اإلنســان مــن محنــة، البــّد أن يجــرّب محنــة عــى مســتوى أعــى. إن عــامل املعانــاة واملحــن 

يف هــذه الدنيــا يشــبه مراحــل العــالج الطبيعــي، إذ أن العــالج الطبيعــي ال يــؤمل كثــرا يف بــادئ األمــر، 

وتظهــر آالمــه الشــديدة يف املراحــل النهائيــة. وهكــذا ســبيل الديــن، إذ ال يعــاين اإلنســان كثــرا يف أوائــل 

ــلّم،  ــن املس ــرى م ــاس ل ــر إىل الن ــه ال ينظ ــلّمن لقضائ ــي املس ــبحانه أن يح ــه س ــق. إذا أراد الل الطري

بــل ميتحــن النــاس عــى الــدوام ويبتليهــم بأنــواع الشــدائد واملحــن لــرى هــل قــد ســلّموا واقعــا أم ال؟ 

حتــى أن اإلمــام الحســن)ع( يف آخــر لحظــات حياتــه ويف حفــرة املذبــح ناجــى ربــه وعــر أنــه مــا زال 

مســلّا: »إلهــي... تســليا ألمــرك«، ويــا تــرى هــل بقيــت مصيبــة مل ينزلهــا اللــه عــى اإلمــام الحســن)ع(؟

ما هي أخطار عدم توطين النفس على المعاناة؟ 2. عدم القفز من الموانع والمرور من 

جنبها طلبا للراحة 

الدليــل الثــاين عــى رضورة توطــن النفــس عــى املعانــاة، هــو أنــه إن مل يوطن اإلنســان نفســه عــى تحمل 

املعانــاة، عنــد ذلــك بــدال مــن أن يقفــز مــن املوانــع، ميــّر مــن جنبهــا بــال مغامــرة ومــن وحــي طلــب 

الرّاحــة. إن بعــض املســلمن قــد عاشــوا تحــت ظــل اإلســالم عمــرا طويــال ولكّنهــم عملــوا باإلســالم بدهــاء 

وشــيطنة، إذ كلــا اقتــى دينهــم شــيئا مــن املحنــة واملعانــاة، التّفوا حولهــا ومّروا منهــا كرامــا. يعني أنهم 

قــد انتقــوا مــن الديــن مــا طــاب لهــم ومل يصطــدم براحتهــم، أمــا إن أراد اللــه منهــم أن يجاهدوا أنفســهم 

ليعانــوا يف هــذا الــدرب، تركــوا مــا أراد اللــه ومــّروا منــه. فإننــا إن منــّر مــن جانــب املوانــع بال معانــاة بدال 

مــن أن نقفــز عليهــا، لــي نريــح أنفســنا مــن عنــاء جهــاد النفــس، فقــد أعدمنــا فــرص رشــدنا يف الواقــع. 

إن بعض الناس يلتزم بالدين ما لم يطالبه بمخاطرة أو مغامرة 

إن بعــض النــاس غــر مســتعدين عــى املخاطــرة واملغامــرة يف الديــن، ولهــذا فإنهــم ال يتخــذون موقفــا 

ــة يف  ــكلة أو مصيب ــون مش ــى أن ال يواجه ــون ع ــم مواظب ــرى إنه ــارة أخ ــه، وبعب ــون ب ــون أو يهان يالم

ديانتهــم. طبعــا البــد أن نعلــم أن اللــه يبتــي النــاس وميتحنهــم بحســب قابليتهــم. وعــى أي حــال إذا 

كان اإلنســان قــد وطــن نفســه عــى تحمــل العنــاء يف الحيــاة الدنيــا لــن يتــورط بهــذا النمــط مــن التديّن.
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ــه: تواضــع، فقبــل هــذا  ــا. ذات يــوم قــال اإلمــام الباقــر ل كان محمــد بــن مســلم إنســانا محرتمــا وثريّ

الرجــل نصيحــة اإلمــام. لعلــه بــدأ يفكــر ويبحــث عــن ثغــرات دينــه التــي جعلــت اإلمــام يشــر عليــه 

بالتواضــع. ولعلّــه خــرج بنتيجــة أنــه مــا زال مل يقلــع الكــر مــن قلبــه، وأن البــّد مــن وجــود مانــع وإال 

لــكان املفــرتض أن تصلــح صالتــه كّل الــيء. رجــع إىل الكوفــة وأخــذ ســلة مــن متــر وميزانــا وجلــس عــى 

بــاب املســجد وبــدأ يبيــع التمــر بصــوت عــال. فجــاءه قومــه وأبنــاء عشــرته وقالــوا لــه: لقــد أخزيتنــا 

ــٍد  ــِد بــِن خال ــِر: »َســألُت عبــَد اللــه ِ بــَن محّم وشــّوهت ســمعتنا، فــا هــذا العمــل؟... عــن أبــی النَّ

َعــن محّمــِد بــِن ُمســلٍم فقــاَل : کاَن رُجــالً َشیفــا ُمــوِسا ، فقــاَل لَــُه أبــو جعفــٍر علیــه الســالم : تَواَضــْع 

ــِة أَخــَذ قَــوَصًَة ِمــن مَتــٍر َمــع املِیــزاِن ، و َجلَــَس عــى بــاِب َمســِجِد  ــّا انــَرََف إىَل الکوفَ یــا ُمحّمــُد، فلَ

ــا! فقــاَل : إّن َمــوالی أَمرَنــی بأمــٍر فلَــن  ــُه : فََضحتَن ــِه، فأتــاُه قَوُمــُه فقالــوا لَ الجاِمــعِ و صــاَر یُنــادی علَی

اُخالَِفــُه ، و لـَـن أبــَرَح حتـّـى أفــَرَغ ِمــن بَیــعِ مــا فــی هــذِه الَقــوَصِة . فقــاَل لـَـُه قَوُمــُه : إذا أبَیــَت إالّ أن 

ــأَ رَحــًى و َجَمــالً و َجعــَل یَطَحــُن« ]االختصــاص/51[. تَشــتَِغَل ِببَیــعٍ و ِشاٍء فاقُعــْد فــی الطَّّحانِیــَن ، فَهیّ

إن ديانة اإلنسان الفاّر من المعاناة ديانة بال فائدة

ــا ولكــن يفــرغ دينــك مــن مضمونــه وأثــره  إنّــك إن مل تحــل قضيــة املعانــاة لنفســك، قــد تكــون متديّن

ــام  ــا اإلم ــد واجهن ــا ق ــلم وكّن ــن مس ــد ب ــام محم ــا يف مق ــو كن ــل ل ــا نفع ــا كن ــرى م ــا ت ــك. في يف ترقيت

ــذه  ــو ه ــع ه ــن التواض ــبنا م ــع. وحس ــن التواض ــّد م ــم، الب ــول: نع ــا نق ــا كن ــة؟ لعلن ــذه النصيح به

ــه.  ــز من ــدم القف ــع وع ــب املان ــن جان ــرور م ــي امل ــذا يعن ــاس. وه ــى الن ــا ع ــي نوزعه ــامة الت االبتس

ــم  ــد أن أنصحك ــا وال أري ــة دامئ ــال الرديئ ــة األع ــو مارس ــع ه ــق التواض ــس طري ــد لي ــا وبالتأكي طبع

ــوا أن ال  ــكٌل بحســبه. ولكــن حاول ــالف دائهــم ف ــاس باخت ــف دواء الن مبارســة هــذه األعــال، إذ يختل

ــه ميتحــن  ــه لكــم وال تلتفــوا حــول ابتالءاتكــم. إن الل تفــروا مــن املحــن واالبتــالءات التــي يقدرهــا الل

ــن نفســك عــى البــالء والعنــاء. وكذلــك  مختلــف النــاس مبختلــف االبتــالءات واملصائــب فالبــّد أن توطّ

ــمران  ــهيد ش ــى الش ــه ع ــوان الل ــوى والشــهوات. رض ــاة ســحق اله ــى معان ــك ع ــن نفس ــد أن توطّ الب

ــه: ــالء. لقــد جــاء يف كتابات ــواع الب ــكل وجــوده ورحــب صــدره ألن ــاة ب إذ كان قــد وعــى حقيقــة املعان
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ــة كل  ــبيله، وأن قيم ــها يف س ــي عاش ــاة الت ــدر املعان ــان بق ــب اإلنس ــم يثي ــه العظي ــد أن الل ــا أعتق »أن

ــالء  ــوا بالب ــد ابتل ــه ق ــاء الل ــبيل وأرى أن أولي ــذا الس ــاء يف ه ــن أمل وعن ــه م ــا تجرع ــدر م ــان بق إنس

واألمل واملحنــة يف حياتهــم أكــر مــن أي أحــد«. ثــم كتــب هــذا الشــهيد العظيــم مخاطبــا ربــه: 

ــي  ــن. إله ــة املحتاج ــعر مبحن ــن وأش ــش أمل الجائع ــي أعي ــر ل ــى الفق ــي ع ــكرك إذ عرفتن ــي أش »إله

أشــكرك إذ قــد صببــت عــّي أمطــار التهــم والشــتم واالفــرتاءات لــي أغــرق يف عواصــف الظلــم 

والجهــل والتهمــة املوحشــة، وينمحــي صــويت املنــادي بالحــق أمــام زئــر طوفــان األعــداء وعواصفهــم، 

ــاة عــّي)ع( بأعــاق روحــي«.  ــى أشــعر مبعان ــذ فطــريت حت ــح عــّي نواف ــالء ويفت ــي األمل والب فيحتضنن

أحد اآلالم التي يفرضها الله عل الناس هو الموت

أحــد اآلالم التــي فرضهــا اللــه علينــا هــو املــوت. فيــا تــرى ملــاذا قــد أحــاط اللــه املــوت بهالــة مــن الشــّدة 

ــوت يف  ــر امل ــع ذك ــش م ــه أراد أن تعي ــذات؟! ألن ــع الل ــره جمي ــدم ذك ــث يه والوحشــة والدهشــة بحي

حياتــك كلّهــا وال تنســاه. لقــد قــّدم اللــه تعــاىل املــوت عــى الحيــاة وقــال: )الَّــذي َخلـَـَق الَْمــْوَت َو الَْحياة(

]امللــك/2[ فــكأن اللــه قــد خلــق املــوت قبــل خلــق الحيــاة، وكأنــه قــد قــّدر للنــاس املــوت قبــل أن يقــّدر 

لهــم الحيــاة. إن ذكــر املــوت ميثـّـل أحــد أهــم األســاليب الرتبويـّـة يف اإلســالم كــا قــال رســول اللــه)ص(: 

»کَفــی ِباملـَـوِت واِعظاً«]الــكايف/ج2/ص275[ فــال تنســوا املــوت وتجرعــوا مــرارة ذكــره، فــإن كثــرا مــن 

الروايــات قــد دعتنــا إىل هــذا األســلوب الرتبــوي وهــو هــدم اللــذات عر ذكــر املوت وتجــرع مــرارة ذكره. 

فهــل قــد رأيــت مــن يالقــي حتفــه أمامــك؟ وكــم قــد شــيعت مــن إخوانــك وأنزلــت جســدهم يف القــر؟ 

ويــا تــرى ملــاذا كل هــذا التأكيــد عــى ذكــر املــوت يف رواياتنــا؟ وكــم لــه مــن تأثــر إيجــايب عــى النفــوس؟ 

وملــاذا جــاء هــذا التأثــر؟ اســتمعوا هــذه الروايــة الرائعــة املرويــة عــن اإلمــام الصــادق)ع( وتأملــوا فيهــا. 

ــَهَواِت ِفــی النَّْفــِس َو یَْقطـَـُع َمَناِبــَت الَْغْفلـَـِة َو یَُقــوِّی الَْقلـْـَب مِبََواِعــِد  قــال)ع(: »ِذکْــُر الَْمــْوِت  یُِمیــُت  الشَّ

نْیَــا َو ُهــَو َمْعَنــى َمــا  ــُر الدُّ اللَّــِه تََعــاىَل َو یـُـرِقُّ الطَّبْــَع َو یَْکــِرُ أَْعــاَلَم الَْهــَوى َو یُطِْفــُئ نـَـاَر الِْحــرِْص َو یَُحقِّ

َها  نْیَــا َو تَُشــدُّ قـَـاَل النَِّبــیُّ ص ِفْکــُر َســاَعٍة َخیْــٌر ِمــْن ِعبَــاَدِة َســَنٍة َو َذلـِـَك ِعْنــَد َمــا تَُحــلُّ أَطَْنــاَب ِخیَــاِم الدُّ

َفِة َو َمــْن اَل یَْعتـَـِرُ ِبالَْمْوِت َو ِقلَّــِة ِحیلَِتِه  ِباآْلِخــرَِة َو اَل یَْســُکُن نـُـزُوُل الرَّْحَمــِة ِعْنــَد ِذکْــِر الَْمــْوِت ِبَهــِذِه الصِّ

َو کَــْرَِة َعْجــزِِه َو طـُـوِل ُمَقاِمــِه ِفــی الَْقــْرِ َو تََحیُّــرِِه ِفــی الِْقیَاَمــِة فـَـاَل َخیْــَر ِفیِه«]مصبــاح الرشيعــة/171[.
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ــر  ــي ذك ــع وه ــة الطب ــة لرق ــة وصف ــذه الرواي ــت ه ــد أعط ــع، وق ــة الطب ــن برقّ ــن معروف إن الفنان

ــه  ــوت ويقــي بعــض وقت ــر امل ــن ذك ــر م ــه أن يك ــة علي ــه رقّ ــزداد طبع ــان أن ي ــإذا أراد فن ــوت. ف امل

يف املقابــر! هــذه نصيحــة صادقــة وصيحــة جــّدا للفنانــن. كان املجاهــدون يف الجبهــة يذكــرون 

ــوا  ــل، كان ــوف اللي ــه يف ج ــدون في ــراء ويتعب ــم يف الصح ــرا له ــرون ق ــوا يحف ــى كان ــرا، حت ــوت كث امل

يســجدون فيــه وينامــون فيــه ويبكــون فيــه. ثــم كانــوا يرجعــون مــن قرهــم وكأنهــم وردة مــن شــدة 

ــا  ــد أخذه ــول: ق ــة، أق ــة واللطاف ــذه الرق ــى ه ــل ع ــن حص ــن أي ــالتني: م ــإذا س ــم. ف ــم ورقّته لطافته

ــع  ــا بالجمي ــه رؤوف ــرى أحدهــم لرأيت ــت ت ــاح. إن كن ــي إىل الصب ــه يب ــات في ــذي ب ــر ال ــك الق مــن ذل

ومتفائــل بالخــر ولــه جميــع الصفــات والحســنات التــي تبحــث عنهــا أنــت. لقــد حظــى بجميــع تلــك 

ــر  ــك بذك ــال كل ذل ــد ن ــر عــى غــره. وق ــات والتأث ــر الصف ــغ درجــة تصدي ــى بل الخصــال الرائعــة حت

املــوت وتجســيم املــوت. فانظــر إىل أثــر ذكــر املــوت الرتبــوي عــى النفــوس وهــو أحــد مصاديــق األمل 

ــات.  ــع يف متاه ــج تضي ــذا املنه ــن ه ــزل ع ــك مبع ــّور نفس ــإن أردت أن تط ــا. ف ــذه الدني ــاء يف ه والعن

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته


