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إليك ملّخص الجلسة السادسة والعشرين 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.

يقّرب  أن  العمل  يستطيع  ال  اإلخالص/  نافذة  من  النفس  وجهاد  الحّب  بين  العالقة 
اإلخالص بدون  اإلنسان 

مل يكتمــل بحثنــا يف العالقــة بــن الحــّب وجهــاد النفــس بعــد، ومــا زال بحاجــة إىل املزيــد من التأّمــل. لقد 

دخلنــا يف الجلســة الســابقة يف موضــوع الحــّب عــرب موضــوع ذّل النفــس يف مقابــل كربيــاء اللــه ســبحانه. 

أّمــا يف هــذه الجلســة فســوف نقــف عنــد موضــوع الحــّب عــن طريــق مفهــوم آخــر باســم »اإلخــالص« 

ــن. فقــد قــال  ــارزة يف الدي ــم الب لــي نلقــي نظــرة أفضــل إىل مســار البحــث. إن األخــالص مــن املفاهي

یــن« ]عيــون الحكــم/ ص20[ يعنــي أنّنــا نريــد أن نصــل إىل هــذه  أمــر املؤمنــن)ع(: »اإْلِْخــاَلُص َغایـَـُة الدِّ

النقطــة يف آخــر املطــاف. ليــس اإلخــالص غايــة الديــن فحســب، بــل محتــاج إليــه يف بدايــة الحركــة أيضــا، 

إذ أن اللــه ال يقبــل عمــال غــر خالــص. طيّــب؛ مــا معنــى كــون اللــه ال يتقبّــل عمــال بــال إخــالص؟ هــل 

معنــاه أن العمــل غــر الخالــص هــو عمــل واقعــا ولكــن اللــه ال يعجبــه وال يقبلــه؟ أو إن معنــاه هــو أن 

العمــل بغــر إخــالص ليــس بعمــل أساســا ليدفــع العبــد إىل اللــه. ال ميكــن أن تكــون عمليّــة قبــول العمــل 

أو رفضــه عــى أســاس الــذوق أو قوانــن اعتباريــة. وأساســا ال يســتطيع العمــل بغــر إخــالص أن يقــرّب 

أحــدا. بــل إن العمــل الخالــص هــو الــذي يســتطيع أن يــرك أثــرا وضعيّــا يف العــامل ويغــّر موقعكــم فيــه 

ويصعــد بكــم إىل املقــام األعــى. كان املفــرض يف مســار جهــاد النفــس أن نذّل النفــس ونحّقرهــا يف مقابل 

اللــه ال أن نقــوم بأعــال صالحــة لصالــح النفــس. الســبب يف عــدم قبــول العمــل غــر الخالــص هــو أن 

العمــل غــر الخالــص ذاتــه ال ميكــن أن يقبــل، فــكأن اإلنســان مل يعمــل شــيئا إن كان عملــه غــر خالــص. 
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إن ماهيــة حركــة اإلنســان التكامليــة والهادفــة إىل الدرجــات العليــا هــي أن يعمــل مــن بدايــة املطاف إىل 

نهايتــه عــى خــالف رغبــة نفســه التــي تحــاول أن متتلــك كل يشء وتجــّر إليهــا كّل مصلحــة ولــّذة. حتــى 

ــا تحــاول أن تصــادر الصــالة يف أول الوقــت لصالحهــا وتســتخدم هــذا الســلوك أداة للحصــول عــى  أنّه

بعــض املكاســب. ولذلــك ميتحننــا اللــه أحيانــا بأعــال أهــّم مــن الصــالة يف أول الوقــت لــرى هــل ســوف 

نبقــى ملتزمــن بوقــت الصــالة أم ســوف نقــوم بذلــك الفعــل الــذي هــو أكــر رضورة ولــه األولويــة عليهــا.

األعمال األكثر إخالصا هي ما كانت بضررك ال لصالحك

أّي األعــال أكــر إخالصــا؟ هــو ذاك العمــل الــذي كان بــررك ال لصالحــك. يعنــي ينبغي أن يكــون العمل 

ــوب  ــص هــو أن ال يكــون مــن أجــل كســب قل ــه. إّن رشط العمــل الخال ــك للّ ــذي يعــّزز تذلّ بالنحــو ال

النــاس والجــاه، إذ أن مثــل هــذا العمــل يف الواقــع عمــل لألنــا ولصالــح األنــا. عندمــا يقــال أن اإلخــالص 

ــل  ــون العم ــو أن ال يك ــك ه ــى ذل ــاس، فمعن ــل للن ــار الفض ــبيل إظه ــك يف س ــون عمل ــي أن ال يك يعن

مــن أجلــك. يتجّســد عــدم اإلخــالص يف جــّر املصالــح للنفــس أمــا اإلخــالص فهــو العمــل يف ســبيل اللــه. 

نمطان للحياة: 1ـ رغبة النفس في امتالك كّل شيء وانتفاعها به 2ـ رغبة النفس في أن 
يمتلكها الله ويستعملها ألجله

إن لنــا منطــن يف الحيــاة. وبعبــارة أخــرى هنــاك رؤيتــان عــن الحيــاة تختلــف أحدهــا عــن األخــرى متامــا 

وهــا ســاريتان يف حيــاة النــاس. مبقتــى الرؤيــة األوىل يســحب اإلنســان كلَّ يشء إىل نفســه. فــإن كانــت 

هنــاك رغبــة، فمحــور رغباتــه كلّهــا نفُســه. واملعيــار يف مــا يحبّه ويشــتهيه هو مــا كان لصالحــه. ففي مثل 

هــذه الحيــاة ســوف تكــون أنــت املحــور وتســعى المتــالك كّل يشء. إن هــذه الرؤية عى خــالف اإلخالص. 

ولكــن يف الرؤيــة الثانيــة، ليســت علـّـة الرغبــات واملســاعي كلّهــا امتــالَك املصالــح، بــل أن يشــريك اللــه. 

فبمقتــى هــذه الرؤيــة عــن الحيــاة، أنــت تحــّب أن تُجــذب إليــه ال أن تجــذب كّل يشء إليــك. إن هاتــن 

الرؤيتــن عــى طــريف نقيــض، وإن بعــض النــاس ال يبلغــون أبــدا إلدراك النمــوذج الثــاين مــن الحيــاة. يف 

النمــط األّول مــن الحيــاة، إمنــا تفّكــر مبــا ترغــب فيــه ومــا تشــتهيه؟ ولكــن يف النمــط الثــاين ال تزال تســأل 

ــه اللــه ومــا يــرىض بــه. إن هذيــن االهتامــن والتفكريــن يعــرّبان عــن رؤيتــن وشــعورين  عــن مــا يحبّ

ــه عــّز وجــل. ونوعــن مــن الحــّب، أحدهــا يحــاول جــذب كّل يشء إىل نفســه، واآلخــر ال يفكــّر إال ب
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الحّب األناني يهدف إلى امتالك المحبوب والتضحية به من أجل المحّب، بينما الحّب 

غير األناني يصبو إلى تضحية المحّب في سبيل المحبوب/ ترّوج الثقافة الغربية الحّب 

األناني/ األفالم الغرامية الغربية ترّوج األنانّية ال الحّب

مــن هنــا تظهــر عالقــة الحــب مــع اإلخــالص وهــي أن الحــّب الشــديد الــذي يــذّل اإلنســان للحبيــب هــو 

ذلــك الحــّب الــذي يرّغبــك يف االنجــذاب ويف أن تكــون مملــوكا، ال أن تجــذب ومتتلــك. إن الحــّب الشــديد 

ــن هــذا  ــرة/ 160[ م ــِه( ]البق ــا لِلَّ ــدُّ ُحبًّ ــوا أََش ــَن آَمُن ــاىل: )َو الَِّذی ــه تع ــرآن يف قول ــه الق ــذي أشــار إلي ال

النــوع. لــو كان النــاس قــد أدركــوا قبــح الحــّب مــن النــوع األّول بدقـّـة، ملــا رغــب أحــد مبشــاهدة األفــالم 

الغراميــة، والشــأّز النــاس مــن مشــاهدة لقطــات املحــّب األنــاين عندمــا يحــاول أن ميتلــك حبيبــه ويتمتّع 

بــه. تــرّوج الثقافــة الغربيّــة لغــرام يســعى املحــّب فيــه أن يصــادر لصالحــه كلَّ يشء، وقــد دفعــت هــذه 

ــا  ــة. بينــا يف املقابــل يــوّص دينن ــة، ومل تجلــب لهــم املحب ــة األَسَ إىل هاويــة عميقــة مــن األنانيّ الرؤي

اإلســالم الرجــال بــأن يراعــوا رغبــة أهلهــم يف الحيــاة وال يكونــوا أنانيّــن يف تقييــم املضــاّر واملصالــح. فعــى 

ــُه ِبَشــْهَوتِه«  ــأْکُُل أَْهلُ ــأْکُُل ِبَشــْهَوِة ِعیَالِــِه، َو الُْمَناِفــُق یَ ســبيل املثــال قــال رســول اللــه)ص(: »الُْمْؤِمــُن یَ

]وســائل الشــيعة/ ج21/ص542[ تحــاول الثقافــة الغربيــة بشــتّى األســاليب أن تحــّول املــرأة والرجــل إىل 

إنســانن إنانيّــن بحيــث كّل يجــّر النــار إىل قرصــه. الســعي يف ســبيل أن ال تكــون أنانيـّـا وال تجعــل نفســك 

محــورا يف كّل يشء و ال تهــدف إىل جــّر املصالــح إىل نفســك هــو متريــن اإلخــالص. الحــّب القيـّـم هــو ذلــك 

الحــّب الــذي يدفعــك إىل امتــالك املحبــوب وجــّر املصالــح، ولكــن قــّل مــن يفهــم هــذا الحــّب اليــوم. 

سّر الحسد لولّي الله/ اإلنسان األناني الذي يهدف إلى تملّك المصالح، ال يتحّمل أن يرى 

عبدا قد تفّضل الله عليه أكثر منه، فيحسده

ــع وبــن الحــّب مــن أجــل االنجــذاب وبيــع النفــس إىل  مــا الفــرق بــن الحــّب بغــرض االمتــالك والتمتّ

ــا  ــَك يَ اللــه؟ إن لســان حــال اإلنســان الــذي يحــّب اللــه ليجذبــه ويشــريه هــو أن يقــول لــه: »َفــَو ِعزَّتِ

َســيِِّدي لَــْو نََهرْتَِنــي  َمــا بَرِْحــُت ِمــْن بَاِبــَك َو َل كََفْفــُت  َعــنْ  َتَلُِّقــكَ « ]مصبــاح املتهجــد/ج2/ص586[ كــا 

يحمــد اللــه عــى تفّضلــه وتنّعمــه عــى غــره مــن أوليــاء اللــه فيقــول: 
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ــَك،  ــَك َو ِديِن ــَتْخلَْصَتُهْم لَِنْفِس ــَن اْس ــَك، الَِّذي ــاُؤكَ  ِف أَْولَِيائِ ــهِ  َقَض ــَرى  ِب ــا َج ــَى َم ــُد َع ــَك الَْحْم ــمَّ لَ »اللَُّه

ــَد أَْن  ــَاَل، بَْع ــُه َو َل اْضِمْح ــِذي َل َزَواَل لَ ــِم، الَّ ــمِ   الُْمِقي ــَن النَِّعي ــَدَك ِم ــا ِعْن ــَل َم ــْم َجِزي ــَرَْت لَُه إِِذ اْخ

ــَت  ــَك، َو َعلِْم ــَك َذلِ ــوا لَ ــا، َفَشَطُ ــِة َو ِزبْرِِجَه نِيَّ ــا الدَّ نَْي ــِذِه الدُّ ــارِِف َه ــَد ِف َزَخ ــُم الزُّْه ــَت َعلَْيِه َشَطْ

ــَت  ، َو أَْهَبطْ ــِيَّ ــاَء الَْج ــِيَّ َو الثََّن ــَر الَْع كْ ــُم الذِّ ــَت   لَُه ْم ــْم، َو َقدَّ بَْتُه ــْم َو َقرَّ ــِه. فَقِبلَْتُه ــاَء ِب ــُم الَْوَف ِمْنُه

ــيلََة إَِل  ــَك، َو الَْوِس ــعَ  إِلَْي َرائِ ــُم الذَّ ــَك، َو َجَعلَْتُه ــْم ِبِعلِْم ــَك، َو َرَفْدتَُه ــْم ِبَوْحِي ــَك، َو كَرَّْمَتُه ــْم َمَائِكََت َعلَْيِه

رِْضَوانِــَك.« ]إقبــال األعــال/ج1/ص295[ أّمــا يف العشــق األريض فــال يــرىض العاشــق بــأن يقبــل املعشــوق 

ــق  ــا يف عش ــف متام ــر يختل ــا األم ــوق. أم ــالك املعش ــق إاّل إىل امت ــدف العاش ــن، إذ ال يه ــى اآلخري ع

ــل  ــذي ينتح ــاين ال ــان األن ــه. فاإلنس ــويّل الل ــد ل ــح س الحس ــا يتّض ــت)ع(، وهن ــل البي ــق أه ــه وعش الل

ــل  ــد تفّض ــه ق ــالص، إذا رأى أن الل ــى باإلخ ــه وال يحظ ــق مصالح ــدف إىل تحقي ــه يه ــه ولكّن ــة الل محبّ

وأنعــم عــى عبــٍد غــره، ينزعــج ويحــزن ويقــول لربـّـه بلســان حالــه: »لقــد جئتــك وتعبّــدت بــن يديــك 

وأطعتــك، ثــم أنــت تتفّضــل عــى غــري وتتحبّــب إليــه مــن دوين؟!« وهكــذا يتغلغــل الحســد يف قلبــه 

ــع  ــيّات. إذ كان يتوقّ ــذه النفس ــبب ه ــن)ع( بس ــر املؤمن ــا أم ــدوا عليّ ــد حس ــم ق ــه. وك ــاه ويّل الل تج

ــّم  ــم)ص( أن ينض ــّي األعظ ــالم وللنب ــات لإلس ــن الخدم ــد األدىن م ــوا الح ــن قّدم ــلمن الذي ــض املس بع

النبــي)ص( إىل تياراتهــم وجاعاتهــم. فعندمــا شــاهدوا حــّب النبــي)ص( ألمــر املؤمنــن)ع( واهتامــه 

ــّي)ص( ال  ــون النب ــوا بحبّ ــو كان ــا ل ــا)ع(. بين ــه دون غــره، خرجــت أضغانهــم وحســدوا عليّ الخــاص ب

ملصالحهــم بــل يف ســبيل أن يتقّربــوا إليــه ويشــريهم ليكونــوا عبيــدا لــه ملــا كان رّد فعلهــم مثــل هــذا.

ما هو تأثير الصوم على اإلخالص؟/ يترك اإلنسان أثناء الصيام السعي المتالك المصالح 

وجّرها إلى نفسه

ــاَم تَثِْبیتــاً لإِْلِْخــاَلِص« ]االحتجــاج/ج1/ص99[ إذن  یَ لقــد قالــت الســيدة الزهــراء)س(: »فََجَعــَل اللَُّه...الصِّ

ــّد أن نقــف  ــام كســب اإلخــالص، ولكــن الب ــه فاطمــة الزهــراء)س( إن مثــرة الصي ــا قالت عــى أســاس م

ــام عــى اإلخــالص. ــر الصي ــام مــع اإلخــالص وكيــف يؤث عنــد هــذا املفهــوم لــرى مــا هــي عالقــة الصي
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عندمــا تصــوم ومتســك عــن الطعــام والــراب، يتســّنى لــك القيــام بالعمــل الخالــص. إن الصيــام 

ــالك  ــعي المت ــام الس ــاء الصي ــرك أثن ــك ت ــال. إن ــة الح ــس بطبيع ــتهيها النف ــا تش ــات م ــرك أولَي ــو ت ه

ــك  ــوب ويجعل ــريك املحب ــل أن يش ــن قبي ــا إىل نفســك. وكســب اإلخــالص هــو يشء م ــح وجرّه املصال

عبــدا لنفســه، ال أن متتلــك املحبــوب وتنتفــع بــه. وال يخفــى أن تحصيــل اإلخــالص ليــس بعمــل هــّن. 

روايتان في الحّب

روي عــن اإلمــام الباقــر)ع( أنه قال: »إَِذا أََرْدَت أَْن تَْعلََم أَنَّ ِفیــَك َخْیراً َفانْظُْر إَِل َقلِْبَك َفإِْن کَاَن یُِحبُّ أَْهَل 

طَاَعــِة اللَّــِه َو یُْبِغــُض أَْهــَل َمْعِصَیِتِه َفِفیَك َخْیٌر َو اللَُّه یُِحّبَك َو إِْن کَاَن یُْبِغُض أَْهَل طَاَعِة اللَِّه َو یُِحبُّ أَْهَل 

َمْعِصَیِتــِه َفلَْیــَس ِفیــَك َخْیــٌر َو اللَّــُه یُْبِغُضَك َو الَْمْرُء َمَع َمــْن أََحّب« ]الــكايف/ج2/ص127[ وروي عن اإلمام 

ْن کََمــَل إِیَمنُه« ]الــكايف/ج 2/ص124[ الصــادق)ع(: »َمــْن أََحــبَّ لِلَّــِه َو أَبَْغــَض لِلَّــِه َو أَْعطــى  لِلَِّه، َفُهــَو ِممَّ

الساعة التي يمكن تجربة اإلخالص فيها بسهولة، هي الساعة التي نعيش فيها مشاعر 

الحّب ألهل البيت)ع(

ــادرون  ــاس ق ــن الن ــن م ــى األنانيّ ــالص، إذ حت ــق اإلخ ــتثنائية يف تحقي ــة اس ــت)ع( لفرص ــل البي إن أه

عــى حــّب أهــل البيــت)ع( نوعــا مــا. والســبب يف ذلــك هــو أن حــّب أهــل البيــت)ع( يحــرق القلــب 

ــالص  ــة اإلخ ــن تجرب ــي ميك ــاعة الت ــوب. فالس ــى يف املحب ــل تفن ــك يشء ب ــى من ــّب ال يبق ويف أوج الح

ــك تســتطيع أن  ــت)ع(. إن ــا مشــاعر الحــّب ألهــل البي ــش فيه ــي نعي ــا بســهولة، هــي الســاعة الت فيه

ــك  ــك يف تل ــت)ع(، فإن ــل البي ــب أه ــر مصائ ــن)ع( وذك ــة الحس ــس مصيب ــالص يف مجال ــش اإلخ تعي

الســاعة ال تفّكــر مبصالحــك بــل تحــرق لغــرك. ففــي ذلــك الحــال الــذي أنــت تبــي فيــه عــى 

الحســن)ع( مثــال، إن أخــربوك بثــواب هــذا البــكاء ال تبــايل كثــرا، وتقــول: مل أبــك اآلن للحصــول 

ــه. ــن)ع( وألطفال ــون للحس ــد أن أك ــل أري ــى يشء، ب ــل ع ــل أن أحص ــن أج ــي م ــواب وال أب ــى الث ع


