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أكد سماحة األستاذ بناهيان في ليلة القدر وفي مصلى اإلمام الخميني)ره( على 
ضرورة االعتبار بمصير ابن ملجم مع ما كان يحمله من تاريخ حسن وأن البد من 
الخوف على حسن عاقبتنا قائال: يجب على المتدّينين أن يخافوا على حسن عاقبتهم 
أكثر من غيرهم... أنا ال أخاف من أهل الفسق والفجور في الشوارع والمالهي بقدر 
ما أخاف من المتدّينين الذين ال يضّجون إلى الله. فإليكم أهّم المقاطع من كلمته:

لماذا تزامنت ليلة أوج العبادة مع ليلة أوج مظلومية أمير المؤمنين)ع(؟/ في أي 
موضوع نفّكر ليلَة القدر

مــاذا يجــب أن نفعلــه يف محــر اللــه ويف ليلــة القــدر هــذه التــي متثـّـل أهــّم ليلــة يف الســنة؟ وأي 

حــدث يجــب أن يحــدث لنــا؟ ومــاذا يجــب أن نفعلــه يف ليلــة رضبــة أمــر املؤمنــن)ع( ويف ليلــة 

استشــهاده؟ وملــاذا تزامنــت ليلــة أوج العبــادة مــع ليلــة أوج مظلوميــة أمــر املؤمنــن)ع(؟ ومــا هــي 

الحكمــة مــن تزامــن هاتــن املناســبتن املهّمتــن؟ وباعتبــار أن التفّكــر مــن أفضــل العبــادات، ففــي 

ــَة القــدر  ــه ليل ــر في ــة؟ ومــا هــو أفضــل موضــوع ميكــن أن نفّك ــر يف هــذه الليل أي موضــوع نفّك

ــَة استشــهاد أمــر املؤمنــن)ع(؟ عــى يــد مــن قتــل أمــر املؤمنــن)ع(، هــذا الرجــل العظيــم  وليل

ــة  ــاده مبعجــزة وكرام ــذي كان مي ــن)ع( ال ــر املؤمن ــة؟ إن أم ــد أحــد ســواه يف الكعب ــذي مل يول ال

عظيمــة بحيــث قــد انشــّق لــه جــدار الكعبــة، األمــر الــذي مل يحــدث حتــى يف ميــاد عيــى بــن 

ــة  ــة وقبل ــر االنشــقاق موجــودا عــى جــدار الكعب ــا زال أث ــم)ع(، وبعــد مــي 1400 ســنة م مري

املســلمن، فليــت شــعري كيــف كان مقتــل هــذا الرجــل الــذي انشــق جــدار الكعبــة لــه يف مولــده؟
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»حسن العاقبة« هي أهّم قضية يجب أن نفكر فيها ليلة القدر

أحــد أذكار هــذه الليلــة هــو لعــن قاتــل أمــر املؤمنــن)ع(. أفليــس الفكــر يف شــخصية قاتــل أمــر 

املؤمنــن)ع( مــن أهــّم املواضيــع التــي يجــب أن نفّكــر فيهــا هــذه الليلــة؟ وهــل ميكــن أن يكــون 

استشــهاد هــذا الرجــل العظيــم حدثــا طارئــا وصدفــة بعــد مــا كان مولــده مصحوبــا بتلــك املعجــزة 

العظيمــة؟ إن هــذا الرجــل الــذي شــاء اللــه أن يعــرض معجــزة مولــده لجميــع النــاس وللتاريــخ، 

أفــا يريــد أن يعطينــا رســالة عــر حــدث استشــهاده؟! أفــا يريــد اللــه ســبحانه وتعــاىل أن يســلّط 

الضــوء عــى شــخصية قاتــل عــي)ع( وأن يقــول لنــا: »انظــروا مــن الــذي قتــل أمــر املؤمنــن)ع(«؟

البــّد لنــا أن نفّكــر يف موضــوع حســن العاقبــة وهــذه لهــي القضيّــة الرئيســة التــي يجــب أن تشــغل 

بالنــا يف هــذه الليلــة؟ الليلــة هــي ليلــة التفّكــر يف مســألة »حســن العاقبــة« مــن جانبــن: الجانــب 

األول هــو أن ابــن ملجــم الــذي كان بحســب الظاهــر أحــد أصحــاب أمــر املؤمنــن)ع( األوفيــاء ومن 

املعتمديــن لديــه، ولكّنــه أصبــح قاتــل أمــر املؤمنــن)ع(. والجانــب الثــاين هــو عندمــا أخــر رســول 

اللــه)ص( عليّــا بــأن يف أحد أشــهر شــهر رمضان ســوف تخّضــب لحيتك بدمــك، ســأله أمراملؤمنن)ع( 

مبــارشة: »وذلــك يف ســامة مــن دينــي؟«؛ »فَُقلـْـُت: یـَـا رَُســوَل اللَّــِه َمــا یُبِْکیــَك؟ فََقــاَل: یـَـا َعــِيُّ أَبِْکــي 

ــَك  ــَى قَرْنِ ــًة َع بَ ــَك رَضْ بَ ــَك ... فََرَ ــَت تَُصــيِّ لَِربِّ ــَك َو أَنْ ــْهِر کَأيَّن ِب ــَذا الشَّ ــَك يِف َه ــتََحلُّ ِمْن ــَا یُْس لِ

فََخَضــَب ِمْنَهــا لِْحیَتـَـَك. قـَـاَل أَِمیــُر الُْمْؤِمِنیــَن ع: فَُقلـْـُت یـَـا رَُســوَل اللَّــِه َو َذلـِـَك يِف َســَاَمٍة ِمــْن ِدیِنــي؟ 

فََقــاَل ص: يِف َســَاَمٍة ِمــْن ِدیِنــَك« ]أمــايل الصــدوق/93[ انظــروا إىل هــذا الرجــل الــذي قــال اإلمــام 

الصــادق)ع( يف حّقــه: »َعلِــیٌّ قَِســیُم الَْجنَّــِة َو النَّــار« ]تفســر القمــي/324/2[، كيــف كان خائفــا عى 

حســن عاقبتــه، فــا بالــك بحالنــا؟! هــذا هــو الشــعور الــذي يجــب أن يعيشــه املؤمــن طيلــة حياتــه 

ــِة« ]ميــزان الحكمــة/4772[ فقــد قــال رســول اللــه)ص(: »ال یَــزاُل املُؤِمــُن خائِفــاً ِمــن ُســوِء العاِقبَ



4

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

عندما ننظر إلى حسن سابقة ابن ملجم، يتحّتم علينا أن نخاف على حسن عاقبتنا

يف هــذه الليلــة عندمــا ننظــر إىل أمــر املؤمنــن)ع( وخوفــه عــى حســن عاقبتــه، يجــب أن تعرتينــا 

حالــة مــن الذهــول، وكذلــك يجــب أن منتلــئ رعبــا وخوفــا مبشــاهدة عاقبــة ابــن ملجــم. فليــت 

ــه تلــك الســابقة الحســنة حتــى صــار  شــعري كيــف ســاءت عاقبــة هــذا اإلنســان الــذي كانــت ل

أشــقى األشــقياء؛ »قَتَلـَـُه أَْشــَقى اأْلَْشــِقیَاِء ِمــَن اأْلَوَّلِیــَن َو اْلِخِریــن« ]إقبــال األعــال/296/1[ بحيــث 

إن دركتــه يف جهنــم أنــزل مــن دركــة الشــيطان. مل يكــن ابــن ملجــم غافــا أو مــن عــوام النــاس. 

ــيعا يف  ــا وس ــي بيت ــد أعط ــث ق ــا بحي ــرآن وفقيه ــاتذة الق ــد أس ــرآن. كان أح ــريئ الق ــن مق كان م

ــاس أن  ــه، وليتســّنى للن ــاس القــرآَن في ــس الن ــة ليســع جلســات القــرآن وليقــدر عــى تدري املدين

ــم القــرآن. لقــد أراد اللــه ســبحانه وتعــاىل يف هــذه الليلــة أن يعرّفنــا عــى  يجتمعــوا يف بيتــه لتعلّ

شــخصية ابــن ملجــم، وذلــك ألن ال نــرح بالنــا وال نأمــن مــن ســوء العاقبــة. بعــد مــا بايــع النــاس 

أمــر املؤمنــن)ع( وتســلم عــي)ع( زمــام الخافــة، أرســل كتابــا إىل وايل اليمــن أن يأخــذ لــه البيعــة 

مــن النــاس وأن يرســل إليــه عــرة مــن خيــار أهــل اليمــن؛ »َوأَنِْفــْذ إِيَلَّ ِمْنُهــْم َعــَرًَة يَُكونـُـوَن ِمــْن 

ــَجاَعِة َعارِِفــَن  ُهْم َعْونــاً ِمــْن أَْهــِل الَْفْهــِم َو الشَّ ــْن يَُكــوُن أََشــدَّ ُعَقَائِِهــْم َو فَُصَحائِِهــْم َو ثَِقاتِِهــْم ِممَّ

ِباللَّــِه َعالِِمــَن ِبأَْديَانِِهــْم َو َمــا لَُهــْم َو َمــا َعلَيِْهــْم َو أَْجَوَدُهــْم َرأْيــا« ]بحــار األنــوار/ج260/42[ فنفــذ 

ــائُِكْم  ــْن ُرَؤَس ــَرًَة ِم ــْم َع ــُد ِمْنُك ــْم أُِري ــاَل لَُه ــة و » قَ ــاس البيع ــن الن ــام وأخــذ م ــر اإلم ــوايل أم ال

ــنَ   ــًة ثُــمَ  ِم ــمْ  ِمائَ ــاَر ِمْنُه ــًة فَاْختَ ــْمعاً َو طَاَع ــوا َس ــِه فََقالُ ــَريِن ِب ــَا أََم ــِه كَ ــْم إِلَيْ ــْجَعانُِكْم أُنِْفُذُه َو ُش

ــُد الرَّْحَمــِن بْــُن ُملَْجــٍم  ــَن َعــَرًَة ِفيِهــْم َعبْ ــَن ثـُـمَّ ِمــَن الثََّاثِ ــبِْعَن ثثََاثِ الِْائَــِة َســبِْعنَ  ثـُـمَّ ِمــَن السَّ

ــرَدَّ  ــِة فَ ــوُه ِبالِْخَافَ ــِه َو َهنَّئُ َــْوُه ع َســلَُّموا َعلَيْ ــاَّ أَت ــُه َو َخرَُجــوا ِمــْن َســاَعِتِهْم فَلَ ــُه اللَّ الُْمــرَاِديُّ لََعَن

ــَاُم َعلَيـْـَك أَيَُّهــا اإْلَِمــاُم  َم ابـْـُن ُملَْجــٍم َو قـَـاَم بـَـْنَ يََديـْـِه َو قـَـاَل السَّ ــَب ِبِهــْم فَتََقــدَّ ــَاَم َو رَحَّ َعلَيِْهــُم السَّ

َْغــاُم َو الَْفــارُِس الَْقْمَقــام...« ]املصــدر نفســه[ الَْعــاِدُل َو الْبَــْدُر التَّــَاُم َو اللَّيْــُث الُْهــَاُم َو الْبَطـَـُل الرِّ
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بعــد مــا رضب ابــن ملجــم أمــر املؤمنــن)ع( وألقــوا القبــض عليــه قــال لــه أمــر املؤمنــن)ع(: »أَ 

ِبئـْـَس اإْلَِمــاُم کُْنــُت لـَـَك َحتَّــى َجاَزیْتَِنــي ِبَهــَذا الَْجــزَاِء أَ لـَـْم أَکُــْن َشــِفیقاً َعلَیْــَك َو آثَرْتـُـَك َعــَى َغیْــرَِك 

ــِبیَل  َو أَْحَســْنُت إِلَیــَك َو زِْدُت ِفــی إِْعطَائِــَك أَ لـَـْم یَُکــْن یَُقــاُل يِل ِفیــَك کَــَذا َو کَــَذا فََخلَّیْــُت لـَـَك السَّ

َو َمَنْحتـُـَك َعطَائـِـی« ]بحاراألنــوار/ج42/ص287[ لقــد تحبّــب أمــر املؤمنــن)ع( إىل ابــن ملجــم فــوق 

ــٍم َمرَضــاً  ــُن ُملَْج ــرَِض ابْ ــُروِج َم ــَى الُْخ ــوا َع ــاَّ َعزَُم ــا حتــى جــاء يف النصــوص أنــه: »فَلَ حــّد تصورّن

َشــِدیداً فََذَهبُــوا َو تَرَکـُـوُه فَلـَـاَّ بـَـَرأَ أََت أَِمیــَر الُْمْؤِمِنیــَن ع َو کَاَن اَل یَُفارِقـُـُه لَیْــًا َو اَل نََهــاراً َو یَُســاِرُع 

بُــُه« ]بحــار األنــوار/ج42/ص262[ ِفــی قََضــاِء َحَوائِِجــِه َو کَاَن ع یُْکرُِمــُه َو یَْدُعــوُه إِىَل َمْنِزلِــِه َو یَُقرِّ

بعدما عجز المستكبرون والصهاينة من تحطيم خّط المقامة، استعانوا بأمثال ابن ملجم

إن قّصــة ابــن ملجــم لقّصــة معــّرة جــدا. بعــد مــا عجــز الكفــار واملســتكرون والصهاينة عــن تحطيم 

خــّط املقاومــة يف العــامل اإلســامي، اســتعانوا بأمثــال ابــن ملجــم والقتلــة مــن مقــريئ القــرآن، وهــم 

أولئــك الذيــن ال مانــع لديهــم مــن حــّز رؤوس ألفــن وخمســمئة طفــل. بعــد مــا فشــلت القــّوات 

العســكرية األمريكيــة واإلرسائيليــة عــن إنجاز يشء، اســتعانوا بهؤالء األشــخاص يف ســبيل تحطيم خّط 

املقاومــة. لقــد أدرك األعــداء أنــه إذا كان يف العــامل قــوم يقــدرون عى إبــادة محبي أمــر املؤمنن)ع( 

فابــّد أن يكــون هــؤالء خونــًة مــن قــرّاء القــرآن، كــا كان قاتــل أمــر املؤمنــن)ع( مــن قــرّاء القــرآن. 

يف هــذه املجالــس املعنويـّـة يف ليــايل شــهر رمضــان، تفرحــون بطبيعة الحــال إذا رأيتم شــابّا غر ظاهر 

عليــه ســياء املتديّنــن قــد لجــأ إىل اللــه ويتــّرع إليــه باكيــا، ولكّنــي أفــرح أكــر عندمــا أرى شــابّا 

متديّنــا يبــي. فلعــّل اللــه يغفــر لذلــك الشــاّب غــر املتديـّـن ولكــن ليكــن خوفك مــن املتدينــن إذ ال 

يــدرى كيــف يكــون مصرهــم؟ فقــد قــال أمــر املؤمنــن)ع(: »فََکــْم ِمــْن َعاکِــٍف َعــَى َذنِْبــِه ُخِتــَم لَُه 

ِبَخیْــٍر َو کـَـْم ِمــْن ُمْقِبــٍل َعــَى َعَملِــِه ُمْفِســٍد ِفی آِخــِر ُعُمرِِه َصائـِـٌر إِىَل النَّــاِر« ]تحــف العقول/ص91[
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المتدينون الذين ال يضّجون إل الله، فهم في معرض الخطر/ أنا ال أخاف من أهل 
الفسق في الشوارع بقدر ما أخاف من المتدينين الذين ال يبكون وال يتضرعون إلى الله

إن هــذه الليلــة هــي ليلــة بــكاء املتديّنــن وضجيجهــم إىل اللــه وليلــة تــّرع أولئــك الذيــن لهــم 

تاريــخ حســن ويّدعــون أنهــم عــى يشء. ملــاذا؟ ألنــه حتــى قاتــل اإلمــام الحســن)ع( إذا تصفحتــم 

ملّفــه وتاريخــه لعرتــم عــى ســوابق الجهــاد واإلصابــة بالجــروح يف جبهــات الحــق. وأّمــا قاتــل أمــر 

املؤمنــن)ع( فهــو ابــن ملجــم مــع كل ذاك التاريــخ الحســن. إذن البــّد أن نخــاف عــى أنفســنا مــن 

تاريخنــا الحســن والزاهــر. أنــا أرتعــد خوفــا عندما أســمع أن بعض املتديّنــن يبات ليايل شــهر رمضان 

يف بيتــه ومل يخــرج إىل مســجد أو مجلــس دعــاء ليبــي ويتــوب إىل اللــه وينــادي ربـّـه »إلهــي العفو«، 

فيصبــح ويــداوم كباقــي املوظّفــن يف مؤسســة ثوريـّـة ودينيــة ثــم يرجــع إىل بيته ليــا وينــام كالعوام 

وال يتعبّــد. فــإّن هــؤالء املتديّنــن الذيــن ال يضّجــون إىل اللــه هــم يف معــرض الخطر. أنــا ال أخاف من 

أهــل الفســق يف الشــوارع بقــدر مــا أخــاف مــن املتديّنــن الذيــن ال يبكــون وال يتّرعــون إىل اللــه. 

الن إذا وّجــه الخطــاب لبعــض املتدينــن الضعــاف اإلميــان أن »ادع اللــه أن يجعــل عاقبتــك خــرا« 

قــد يســتاء ويشــعر باملهانــة ويقــول: »ومــا هــی مشــکلتی الن حتــى آخــاف عــى حســن عاقبتي؟!«

إن مصيبتنا هي المتدّينون المعجبون بديانتهم

إن مصيبتنــا أكــر مــن أن تكــون بســبب غــر املتدينــن، هــي بســبب املتدينــن املعجبــن بديانتهــم. 

كل مصائبنــا وآالمنــا مــن عندنــا ومــن ِقبَلنــا. ال يحــّق ألحــد أن يدعــي التديـّـن والديانــة أو يحافــظ 

عــى ظاهــره الدينــي، ولكــن مل يحــر يف الليــل يف مجالــس الدعــاء واملناجــاة، أو مل يعــُل صــوت 

صجيجــه عــى ســجادة عبادتــه. وحتــى أولئــك الذيــن ترتفــع أصــوات ضجيجهــم يف جــوف الليــل 

عــى ســجادتهم ال يــدرى إىل مــاذا ســوف تنتهــي عاقبتهــم. » َخــَرَج أَِمــُر الُْمْؤِمِنــَن ع َذاَت لَيْلـَـٍة ِمــْن 

هــاً إِىَل َدارِِه َو قـَـْد َمــَى ُربـْـٌع ِمــَن اللَّيْــِل َو َمَعــُه كَُميْــُل بـْـُن ِزيـَـاٍد َو كَاَن ِمــْن  َمْســِجِد الُْكوفـَـِة ُمتََوجِّ

ِخيَــاِر ِشــيَعِتِه َو ُمِحبِّيــِه فََوَصــَل  يِف  الطَِّريــقِ  إِىَل  بـَـاِب رَُجــٍل يَتْلـُـو الُْقــرْآَن يِف َذلـِـَك الَْوقـْـِت َو يَْقــَرأُ قَْولَُه
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ــْل َهــْل  ــِه قُ ــَذُر اْلِخــرََة َو يَرُْجــوا رَْحَمــَة َربِّ ــِل ســاِجداً َو قاِئــاً يَْح ــٌت آنــاَء اللَّيْ ــْن ُهــَو قانِ ــاىَل  أَمَّ تََع

ــٍن  ــِجيٍّ َحِزي ــْوٍت َش ــاِب  ِبَص ــوا اأْلَلْب ــُر أُولُ ــا يَتََذكَّ ــوَن إمِنَّ ــَن ال يَْعلَُم ــوَن َو الَِّذي ــَن يَْعلَُم ــتَِوي الَِّذي يَْس

فَاْستَْحَســَن كَُميْــٌل َذلـِـَك يِف بَاِطِنــِه َو أَْعَجبَــُه َحــاُل الرَُّجــِل ِمــْن َغــْرِ أَْن يَُقــوَل َشــيْئاً فَالْتََفــَت َصلـَـَواُت 

اللَّــِه َعلَيْــِه َو آلـِـِه إِلَيْــِه َو قـَـاَل يـَـا كَُميْــُل اَل تُْعِجبْــَك طَْنطََنــُة الرَُّجــِل إِنَّــُه ِمــْن أَْهــِل النَّــاِر َو َســأُنَبِّئَُك 

ــِه  ــَع كَْونِ ــاِر َم ــَهاَدتِِه ِبُدُخــوِل النَّ ــِه َو لَِش ــا يِف بَاِطِن ــَى َم ــُه َع ــَفِتِه لَ ــٌل لُِمَكاَش َ كَُميْ ــرَّ ــُد فَتََح ِفيــَا بَْع

ٌة ُمتَطَاِولَــٌة إِىَل أَْن آَل َحــاُل الَْخــَوارِِج إِىَل َمــا آَل  يِف َهــَذا اأْلَْمــِر َو تِلْــَك الَْحالَــِة الَْحَســَنِة َو َمــَى ُمــدَّ

ــَن ع إِىَل  ــُر الُْمْؤِمِن ــَت أَِم ــزَِل فَالْتََف ــَا أُنْ ــرْآَن كَ ــوَن الُْق ــوا يَْحَفظُ ــَن ع َو كَانُ ــُر الُْمْؤِمِن ــْم أَِم َو قَاتَلَُه

ــَك الَْكَفــرَِة  ــُر َدمــاً َو رُُءوُس أُولَِئ ــِدِه يَْقطُ ــيُْف يِف يَ ــِه َو السَّ ــْنَ يََديْ ــاٍد َو ُهــَو َواِقــٌف بَ ــِن ِزيَ ــِل بْ كَُميْ

ــُل   ــا كَُميْ ــاَل يَ ــَك الــرُُّءوِس َو قَ ــْن تِلْ ــيِْف َعــَى َرأٍْس ِم ــٌة َعــَى اأْلَرِْض فََوَضــَع َرأَْس السَّ الَْفَجــرَِة ُمَحلََّق

ــرْآَن يِف  ــَرأُ الُْق ــِذي كَاَن يَْق ــْخُص الَّ ــَك الشَّ ــَو َذلِ ــاً أَْي ُه ــاِجداً َو قاِئ ــِل س ــاَء اللَّيْ ــٌت آن ــَو قانِ ــْن ُه أَمَّ

ــه « ]إرشــاد القلــوب/ج2/ص226[ ــِه َو اْســتَْغَفَر اللَّ ــٌل قََدَميْ ــَل كَُميْ ــُه فََقبَّ ــَك َحالُ ــِة فَأَْعَجبَ ــَك اللَّيْلَ تِلْ

ال يعجب المتدينون بأنفسهم وال يعّولوا على أنفسهم

ــى  ــه. وحت ــوا إىل الل ــوا ويضّج ــهم وليتّرع ــى أنفس ــوا ع ــهم وال يعّول ــون بأنفس ــب املتديّن ال يعج

ــن  ــه للعاص ــر الل ــا يغف ــم! أحيان ــن عاقبته ــد أن يضم ــتطيع أح ــم ال يس ــم ومناجاته ــد بكائه بع

واملذنبــن بأنـّـة ودمعــة وتوبــة مختــرة، أمــا نحــن املتدينــون الذيــن ننتحــل التديـّـن ومــوّدة أهــل 

ــرى  ــب أنفســنا. يجــب أن ي ــا. فيجــب أن نراق ــرة يف وجوهن ــواب املغف ــق أب ــد تغل ــت)ع( فق البي

ــخصيّون  ــرّاس الش ــا كان الح ــم. ك ــّدة بكائك ــن ش ــوا م ــون ويتعجب ــا الصالح ــم أيه ــاس بكاءك الن

للســيد اإلمــام يتعجبــون مــن شــّدة بــكاء الســيد اإلمــام. فقــد نقــل عنهــم: أن اإلمــام كان يجعــل 

منشــفة بجانــب ســجادته يف أواخــر عمــره، إذ مل يكــن تكفيــه املنشــفة لتنشــيف دموعــه. هكــذا 

كان إمامنــا! هكــذا يجــب أن تتغــّر مامــح مدننــا ويجــب أن يتــأىس الشــباب املتديّنــون بإمامهــم 

ــروا أي  ــهم ولينظ ــة أنفس ــكاء واإلناب ــل الب ــوا أه ــن ليس ــن الذي ــض املتدين ــع بع ــم. لراج وقائده

ــن؟! ــون أم أصحــاب دكاك ــاد متديّن ــت شــعري أهــم عبّ ــوه ألنفســهم! فلي ــذي يّدع ــن هــذا ال دي
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لم يكن أحد يتوّقع أن يقتل ابن ملجم أمير المؤمنين إذ كان أقرب من غيره ألمير المؤمنين

مل يكــن أحــد يتوقـّـع أن يجــّر ابــن ملجــم ســيفه ويــرب بــه رأس أمــر املؤمنــن)ع(. إذ كان أقــرب 

مــن كثــر مــن النــاس إىل أمــر املؤمنــن)ع( حتــى أن اإلمــام الحســن)ع( التفــت إليــه بعد مــا ارتكب 

بـَـَك َو َحبَــاَك َو  أََك َو أَْدنـَـاَك َو قَرَّ جرميتــه العظمــى وقــال: »یـَـا َعــُدوَّ اللَّــِه َهــَذا کَاَن َجــزَاُؤُه ِمْنــَك بـَـوَّ

لـَـَك َعــَى َغیْــرَِك« ]بحــار األنــوار/ج42/ص285[ هــذه ليســت بقضيّــة بســيطة وال ينبغــي أن منــّر  فَضَّ

منهــا مــرور الكــرام. هــذا أحــد األدعيــة املذكــورة يف القــرآن يف حســن العاقبــة: )َربَّنــا ال تـُـِزْغ قُلُوبَنــا 

ــاب( ]آل عمــران/8[ فادعــوا بــه كثــرا  بَْعــَد إِْذ َهَدیْتَنــا َو َهــْب لَنــا ِمــْن لَُدنـْـَك رَْحَمــًة إِنَّــَك أَنـْـَت الَْوهَّ

يف قنــوت صلواتكــم. فــكل مــا تقرتبــوا إىل اللــه أكــر يجــب أن تــزدادوا بــكاًء بــن يديــه وتّرعــا إليه.

ينصب الشيطان حبائل كيده للمتدينين أكثر من غيرهم

ــن أكــر مــن غرهــم فقــد روي عــن اإلمــام الصــادق)ع(  ينصــب الشــيطان حبائــل كيــده للمتديّن

أنــه قــال: »يَــا َعبْــَد اللَّــِه لََقــْد نََصــَب إِبْلِيــُس َحبَائِلَــُه يِف َداِر الُْغــُروِر فَــَا يَْقِصــُد ِفيَهــا إاِلَّ أَْولِيَاَءنَــا« 

]تحــف العقــول/301[ والشــيطان نفســه كان متديّنــا فقــد كان قــد عبــد اللــه ســتة آالف ســنة ولكن 

ــُه الطَِّویــَل  ــَط َعَملَ ــِه ِبِإبْلِیــَس إِْذ أَْحبَ ــا کَاَن ِمــْن ِفْعــِل اللَّ ــِرُوا مِبَ أحبــط عملــه الطويــل كلــه؛ »فَاْعتَ

َو َجْهــَدُه الَْجِهیــَد َو کَاَن قَــْد َعبَــَد اللَّــَه ِســتََّة آاَلِف َســَنٍة« ]نهــج الباغة/الخطبــة192[ فهــو يشــعر 

باالنتعــاش والنشــوة إن اســتطاع أن يحــرف متديّنــا. أّمــا اإلنســان املنحــرف مــن بدايــة حياتــه فــا 

قيمــة لــه عنــد الشــيطان، إذ هــو يبحــث عــن املتديّنــن ليغويهــم ويحرفهــم عــن الــراط املســتقيم.

أمراملؤمنــن)ع(  عندنــا  نحــن  الرجيــم  والشــيطان  اللــدود  العــدّو  هــذا  مقابــل  يف  ولكــن 

فلنســتعن بإمامنــا ونتوّســل بــه إىل اللــه ليأخــذ بأيدينــا وينجينــا مــن حبائــل الشــيطان...


