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إليك ملّخص الجلسة الثامنة عشر 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. 

لقد خلقنا في سبيل إنتاج القيمة المضافة عبر اجتياز بعض الموانع/ يتحقق »جهاد 
النفس« بالعبور عن النزعات الرخيصة

لقــد انتهــى حديثنــا يف هــوى النفــس إىل أنّنــا قــد خلقنــا يف ســبيل إنتــاج القيمــة املضافــة، وهنــاك موانــع 

يف هــذا الطريــق وهــي النزعــات التافهــة والرخيصــة التــي تشــّكل حجر عــرة يف طريقنــا هــذا، فباجتيازها 

ــة  ــاة مــن االحتياجــات القليل ــق الحي ــا نحــو الرقــّي والكــال. تنطل ــق علين ــح الطري ــا ينفت والكــّف عنه

ــال والنزعــات غــر الســامية،  ــة بطبيعــة الحــال، بعــد ذلــك ومــن خــال املــرور مــن هــذه األمي والنازل

ــة  ــا الرئيس ــّكل حركتن ــس تش ــاد النف ــس. إن جه ــاد النف ــة جه ــيئا يف معمع ــيئا فش ــان ش ــوض اإلنس يخ

ــاد النفــس أيضــا. ــون بجه ــه معنيّ ــاء الل ــى أولي ــاة. وحتّ ــا مــدى الحي ــا يف هــذه الدني ــي ال تنفــّك عّن الت

جهاد النفس هو في الواقع مواجهة »األنا« التي هي في مقابل »المعبود«

ــدء.  ــادئ ذي ب ــنا ب ــاء ألنفس ــة العن ــّل قضي ــّد أن نح ــاء، فاب ــن العن ــس ع ــاد النف ــق جه ــّك طري ال ينف

ــّد  ــس. وق ــاد النف ــات جه ــة عمليّ ــبحانه لربمج ــه س ــّدى الل ــي أن يتص ــس ه ــاد النف ــوازم جه ــن ل إن م

ــدت  ــد جاه ــون ق ــبيل أن تك ــر. يف س ــف والتقدي ــتوى التكلي ــى مس ــا ع ــج فع ــذا الربنام ــه ه ــّد الل أع

أنانيّتــك، البــّد أن يكــون اللــه قــد أعطــاك الربنامــج، ولذلــك فــإن جهــاد النفــس يف الواقــع هــو 

ــن، وال  ــاء رّب العامل ــل لق ــن أج ــان م ــق اإلنس ــد خل ــود«. لق ــل »املعب ــي يف مقاب ــا« الت ــة »األن مواجه

ــا  ــاز األن ــن اجتي ــك م ــّد ل ــاء الب ــذا اللق ــل ه ــل ني ــن أج ــود. فم ــال باملعب ــر االتص ــاء بغ ــى لارتق معن

ــإن كانــت  ــا«. ف ــادات هــي مــن أجــل تضعيــف »األن ــواع الطاعــات وشــتّى العب وأهــواء النفــس. إن أن

ــن يجــب أن يكــون مــن أجــل اللــه ويف ســبيل تضعيــف  ــا غــر جائــزه، كذلــك أصــل التديّ العبــادة لألن

ــاء.  ــو ري ــاه فه ــن الج ــة م ــر حفن ــل توف ــن أج ــه وكان م ــر الل ــن لغ ــإن كان التديّ ــا. ف ــس واألن النف
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في سبيل االرتقاء، البّد أن نعمل على خالف األهواء

مــن أجــل الســر نحــو الرقــّي والكــال، البــّد لنــا مــن العمــل عــى خــاف األهــواء. ومعنــى الكــال هنــا 

هــو االســتعداد األكــر واألفضــل للقــاء اللــه ســبحانه. ففــي ســبيل لقــاء اللــه، ال يكفينــا تــرك املشــتهيات 

فحســب، بــل البــّد مــن تــرك األنــا أيضــا. أّمــا برنامــج هــذا الطريــق فهــو التقــوى، والحافــز لطــّي الطريــق 

ــَتعیُنوا  ــم: )َواْس ــرآن الكري ــاىل يف الق ــبحانه وتع ــه س ــال الل ــد ق ــز وجــل. لق ــه ع ــاء الل ــان بلق ــو اإلمي ه

ــا  ــة، وأّم ــا تجــاه املشــاكل التقديري ــرّد فعلن ــاز ل الِة(]البقــرة/45[. الصــرب هــو منــوذج ممت ــْرِ َو الصَّ ِبالصَّ

ــل التكليــف وامتثــال األوامــر. ثــم قــال ســبحانه يف تكملــة اآليــة: )َو  الصــاة فتمثّــل منوذجــا بــارزا لتقبّ

ــه عــن  ــد أجــاب الل ــن هــم الخاشــعون؟ لق ــا م ــعیَن(]املصدر نفســه[. أّم ــَى الْخاِش ــرٌَة إِالَّ َع ــا لَکَبی إِنَّه

ــْم إِلَْیــِه َراِجُعون(]البقــرة/ 46[. ــْم َو أَنهَّ اَلُقــواْ َربهِّ ــم مُّ هــذا الســؤال يف اآليــة التاليــة: )الَِّذیــَن یَظُنُّــوَن أَنهَّ

يبلّغ الله أوامره عن طريق خليفة الله

ال يكفــي اإلميــان والتقــوى وحدهــا، إذ حتــى مــع وجودهــا ال تــزال »األنــا« قامئــة عــى حالهــا. فقــد 

ركـّـب اللــه وجــود اإلنســان مــن أبعــاد معّقــدة جــّدا وليــس الصــرب والصــاة يكفيــان للبــّت يف أّن اإلنســان 

الصابــر واملصــّي قــد واجــه نفســه حقيقــة. فمــن أجــل أن يتّضــح كــم أنــك قــد ســحقت نفســك، يبلّــغ 

اللــه أوامــره عــن طريــق خليفتــه. فهــذا الــذي مل يتغلـّـب عــى نفســه بعــد، ســوف يحقــد عــى ويّل اللــه. 

مــن أبــرز مصاديــق الحقــد عــى ويل اللــه، هــو مــا حــدث يف عيــد الغديــر، إذ اعــرض الحارث بــن النعان 

الفهــري عــى رســول اللــه)ص( بعــد أن بلـّـغ والية أمــر املؤمنن)ع(؛ »لـَـاَّ کَاَن یَــْوُم َغِدیــِر ُخمٍّ َقاَم َرُســوُل 

اللَّــِه ص َخِطیبــاً َفأَْوَجــَز ِفــی ُخطَْبِتــِه ثـُـمَّ َدَعا َعِلَّ بْــَن أَِب طَالٍِب ع َفأََخــَذ ِبَضْبِعِه ثُمَّ َرَفَع ِبَیــِدِه َحتَّى ُرئَِی 

بََیــاُض إِبْطَْیِهــَا ... َفَبلَــَغ َذلِــَک الَْحــارَِث بْــَن النُّْعــَاِن الِْفْهــِريَّ َفرََحــَل َراِحلََتــُه ثـُـمَّ اْســَتَوى َعلَْیَها َو َرُســوُل 

اللَّــِه ص إِْذ َذاَك ِبَکَّــَة َحتَّــى انَْتَهــى إَِل اْلَبْطَــحِ َفأَنـَـاَخ نَاَقَتــُه ثـُـمَّ َعَقلََهــا ثـُـمَّ َجــاَء إَِل النَِّبــیِّ ]ص [... َو إِنَّــُه 

ــاِء تَکـُـوُن نَِقَمًة  ــٌد َحّقــاً َفأَْمِطــْر َعلَْینا ِحجاَرًة ِمَن السَّ لَُمْغَضــٌب َو إِنَّــُه لََیُقــوُل اللَُّهــمَّ إِْن کَاَن َمــا َقــاَل ُمَحمَّ

ــَاِء َفَســَقَط َعــَى َرأِْســِه  لَِنــا َو آیَــًة ِفــی آِخرِنـَـا ... َفلَــاَّ َخــَرَج ِمــَن اْلَبْطَــحِ َرَمــاُه اللَّــُه ِبَحَجــٍر ِمــَن السَّ ِف أَوَّ

«]تفســر الفــرات/ص 504[  َو َخــَرَج ِمــْن ُدبُــرِِه َو َســَقَط َمیِّتــاً َفأَنـْـَزَل اللَّــُه ِفیــهِ  َســأََل ســائٌِل ِبَعــذاٍب واِقعٍ
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إذن ال يَصلـُـح اإلنســان بالصــوم والصــاة فقــط، بــل البــد أن يطُهــر قلبــه مــن لــوث الحســد والكــرب عــى 

أمــر املؤمنــن)ع(. فأولئــك الذيــن أســلموا ولكــن أبــت قلوبهــم حــّب أمــر املؤمنــن)ع(، فإنهــم يف الواقــع 

مل يركــوا أنانيّتهــم.

تنتهي أقصى مراحل العرفان إلى الوالية

ــى  ــة. ومعن ــان إىل الوالي ــل العرف ــى مراح ــي أق ــة. إذ تنته ــاين للغاي ــوع عرف ــة موض ــوع الوالي إن موض

ــِي  َو  ــي  َو نَْف ــَت  َو أُمِّ ــأَِب أَنْ ــة: »ِب ــارة الجامع ــا يف زي ــي نقرأه ــارة الت ــذه العب ــو ه ــه ه ــاء يف الل الفن

َمــاِل  َو ُولِْدي«]تهذیــب األحــکام/ج6/ص61[ يقــول اإلمــام محّمــد الباقــر)ع(: »َتَــامُ  الَْحــجِ  لَِقــاُء 

ــا،  ــمَّ یَأْتُونَ ــا، ثُ ــوا ِبَه ــاَر، َفَیطُوُف ــوا هــِذِه اْلَْحَج ــاُس أَْن یَأْتُ ــَر النَّ ــا أُِم َ اْلَِمام «]الــکاف/ج4/ص549[ و »إِنَّ

ــَن َو  ــاَب َو آَم ــْن ت ــاٌر لَِم ــی لََغفَّ ــِه َو إِنِّ ــْوُل اللَّ ــَو َق ــمْ  َو ُه ــا نَْصَُه ــوا َعلَْیَن ــْم، َو یَْعرُِض ــا ِبَواَلیَِتِه َفُیْخِرُونَ

ــی  ــْن أَِب ــی/ج4/ص549[ وَع ــا« ]کاف ــْدرِِه إَِل َواَلیَِتَن ــِدِه إَِل َص ــأَ ِبَی ــمَّ أَْوَم ــدى  ثُ ــمَّ اْهَت ــاً ثُ ــَل صالِح َعِم

ــواٍد  ــي  ِب یَّت ــْن ُذرِّ ــکَْنُت ِم ــا إِنِّ أَْس ــِه )َربَّن ــِل اللَّ ــَم َخلِی ــْوَل إِبَْراِهی ــي َق ــِه یَْحِک ــْوِل اللَّ ــی َق ــٍر ع ِف َجْعَف

ــْم  ــوي إِلَْیِه ــاِس تَْه ــَن النَّ ــَدًة ِم ــْل أَْفِئ ــالَة َفاْجَع ــوا الصَّ ــا لُِیقیُم ــرَِّم َربَّن ــَك الُْمَح ــَد بَْیِت ــِر ذی َزْرعٍ ِعْن َغْی

َو اْرزُْقُهــْم ِمــَن الثََّمــراِت لََعلَُّهــْم یَْشــکُُروَن( فََقــاَل ع: »َمــا َقــاَل إِلَْیــِه یَْعِنــي الَْبْیــَت َمــا َقــاَل إِالَّ 

ــْم  ــرُْض َعلَْیکُ ــْم یَْف ــا َو لَ ــَح ِبَه ــاِر َو التََّمسُّ ــِذِه اْلَْحَج ــاَن َه ــْم إِتَْی ــرََض َعلَْیکُ ــَه َف ــَرَْوَن أَنَّ اللَّ ــْم أَ َف إِلَْیِه

إِتَْیانََنــا َو ُســَؤالََنا َو ُحبََّنــا أَْهــَل الَْبْیــِت َو اللَّــِه َمــا َفــرََض َعلَْیکُــْم َغْیــرَُه« ]تفســیر فــرات/224[

الوالية هي شرط قبول األعمال

ــأَُل   ــا یُْس َل  َم ــاِدُق ع »إِنَ  أَوَّ ــاَل الصَّ ــة؛ قَ ــدون الوالي ــل ب ــول األعــال، ال تقب ــي هــي رشط قب الصــاة الت

کَاِة الَْمْفُروَضــِة  ــزَّ ــِن ال ــَواُت الَْمْفُروَضــاِت َو َع لَ ــُه الصَّ ــِه َجــلَّ َجاَللُ ــَديِ  اللَّ ــنَ  یَ ــُد إَِذا َوَقــفَ  بَْی ــهُ  الَْعْب َعْن

ــا  ــرَّ ِبَواَلیَِتَن ــإِْن أََق ــِت َف ــَل الَْبْی ــا أَْه ــْن َواَلیَِتَن ــُروِض َو َع ــجِّ الَْمْف ــِن الَْح ــُروِض َو َع ــاِم الَْمْف َی ــِن الصِّ َو َع

ــَدِي  ــَن یَ ــا بَْی ــرَّ ِبَواَلیَِتَن ــْم یُِق ــُه َو إِْن لَ ــُه َو َحجُّ ــُه َو َزکَاتُ ــُه َو َصْوُم ــُه َصاَلتُ ــْت ِمْن ــا ُقِبلَ ــاَت َعلَْیَه ــمَّ َم ثُ

ــِه« ]أمــال الشــيخ الصــدوق/256[ ــُه َشــْیئاً ِمــْن أَْعَالِ ــُه َعــزَّ َو َجــلَّ ِمْن ــِل اللَّ ــْم یَْقَب ــُه لَ ــِه َجــلَّ َجاَللُ اللَّ
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ــْوِم َو الَْحجِّ  کَاِة َو الصَّ ــاَلِة َو الزَّ وقــال اإلمــام الباقــر)ع( يف روايــة أخرى: »بُِنيَ  اْلِْســاَلمُ  َعــَى  َخْمٍس  َعَى الصَّ

َو الَْواَلیَــِة َو لَــْم یَُنــاَد ِبَشــیْ ٍء کـَـَا نـُـوِدَي ِبالَْواَلیَِة«]الكايف/ج2/ص18[مــا الفائــدة يف صاتــك وعبادتــك إن 

كنــت قــد حافظــت عــى أنانيتــك؟ لقــد خلـّـف إبليــس تاريخــا زاهــرا يف الصــاة والعبــادة املقبولــة وملــّدة 

ســتة آالف ســنة. حتــى وصــل بــه األمــر أن يكلـّـم اللــه ويكلّمــه اللــه، ولكــن بعــد مــا أىب أن يســجد لــويّل 

اللــه، أنكــر اللــه إميانــه وقــال: )أىَب  َو اْســَتكَْرَ َو كاَن ِمــَن الْكاِفريــن ( ]البقــرة/34[. ملــاذا يا إلهنــا قد أنكرت 

إميــان إبليــس مــن األســاس؟ وملــاذا مل تقــل: »وکان ضعیــف اإلميــان«، بــل قلــت: )َو كاَن ِمــَن الْكاِفريــن (؟! 

من لم يتوّل ولي الله فليس بمؤمن

ــوَن  ــَك ال یُْؤِمُن ــال َو َربِّ ــبحانه: )ف ــه س ــال الل ــاء إذ ق ــورة النس ــة يف س ــذه الحقيق ــرآن به ــد رّصح الق لق

ــى یَُحکُِّمــوَك فیــا َشــَجَر بَْیَنُهــْم ثُــمَّ ال یَِجــُدوا ف  أَنُْفِســِهْم َحرَجــاً ِمــاَّ َقَضْیــَت َو یَُســلُِّموا تَْســلیاً(  َحتَّ

ــا  ــك عــى قّوته ــت أنانيت ــك إن أبقي ــا إن ــك، أّم ــاد النفــس مــن أجــل ســحق أنانيت ]النســاء/65[. إن جه

وضخامتهــا فســوف تقــع يف مشــكلة مــع الوالية. قــال اإلمام الرضــا)ع( يف رواية سلســلة الذهــب املعروفة: 

ثَِنــي أَِب َعلِــیُّ بْــُن أَِبــی طَالِــٍب ع  ثَِنــي أَِب ُمــوَس بْــُن َجْعَفــٍر عــن ... عــن الحســن بــن عــل َقــاَل َحدَّ »َحدَّ

: اَل إِلَــَه إِالَّ اللَّــُه ِحْصِنــي َفَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــي أَِمــَن ِمــْن  َقــاَل َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه ص یَُقــوُل اللَّــُه َعــزَّ َو َجــلَّ

وِطَها«]عیــون أخبــار الرضــا ع/ج2/ص135[ وِطَهــا َو أَنـَـا ِمــنْ  ُشُ َعــَذاِب« َفلَــاَّ َمــرَِّت الرَّاِحلَــُة نـَـاَدی: »ِبُشُ

نكران الذات وسحق »األنا« في مقابل الله مرهون بالخضوع لوالية ولي الله

لقــد خرجنــا بهــذه النتيجــة بعــد أن طوينــا مقدمــات عديــدة وهــي أن اإلنســان ويف ســبيل أن يلقــى اللــه 

عــز وجــل، البــّد أن يخالــف نفســه ويجتــاز أنانيتــه. إن اجتيــاز األهــواء والرغبــات يشــّكل املرحلــة األوىل 

لاســتعداد للقــاء اللــه، ولكــن أهــّم خطــوة هــي اإلقــاع عــن »األنــا« أمــام اللــه ســبحانه، وليــس املقصــود 

مــن اإلقــاع عــن األنــا هــو أن تطيــع اللــه ومتتثــل أوامــره، بــل املقصــود هــو أن متتثــل أوامــر خليفــة اللــه 

ووليّــه. طبعــا قــد يتجّســد الخضــوع للواليــة يف مصاديــق أخــرى. مثــل مــا إذا كنــت مشــغوال يف تعقيبــات 

الصــاة، ويف هــذه األثنــاء دعــاك أحــد والديــك ألمــر مــا، هنــا يقتــي جهــاد النفــس أن تــرك التعقيبــات 

ــّد أن نقّدمهــا عــى املســتحبّات.  ــه؛ يعنــي يجــب الخضــوع لواليــة األب بقدرهــا ونطاقهــا والب وتلبــي ل

ــه.  ــر والدت ــاال ألم ــم)ص( امتث ــي األعظ ــاء النب ــرّط يف لق ــه ف ــرين، فإن ــس الق ــل أوي ــو رّس عم ــذا ه ه
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امتحان الوالية امتحان مهّم وحاسم على المتدّينين

بعــد أن انخــرط أحــد مــن النــاس يف ســلك املتدينــن، ميتحنــه اللــه ليفحــص مــدى كــربه عــى ويل اللــه. 

وعندمــا يســقط املتدينــون يف االمتحــان، يصبحــون ألــّد الخصــام للواليــة. فعــى ســبيل املثــل انظــروا إىل 

قاتــل أمــر املؤمنــن)ع(. إن استشــهاد أمــر املؤمنــن)ع( باعتبــار الشــخص الــذي بــارش بجرميــة قتلــه، ال 

يقــّل أهميــة عــن ميــاده)ع( يف الكعبــة. مل يكــن »ابــن ملجــم« إنســانا بــا ديــن وال إميــان، بــل كان مــن 

طبقــة املتديّنــن. ولكّنــه كان قــد أضمــر يف قلبــه شــيئا تجــاه الواليــة بــا أن يعالجــه. كان ابــن ملجم ممن 

اختــاره أهــل اليمــن مــن زمــرة ِخيارهــم وأرســلوه إىل أمــر املؤمنــن)ع(. بعــد أن أرســل أمــر املؤمنــن)ع( 

كتابــا إىل وايل اليمــن أن أرســل إيّل عــرة مــن خيــار أهــل اليمــن، قــام أهــل اليمــن بفــرز مئــة رجــل مــن 

خيارهــم، ثــم فــرزوا منهــم ســبعن رجــا، ثــم فرزوا مــن الســبعن ثاثــن، ويف النهايــة اختــاروا منهم عرة 

ــَاَم َو  وأرســلوهم إىل أمــر املؤمنــن)ع(... »فَلـَـاَّ أَتـَـْوُه ع َســلَُّموا َعلَيْــِه َو َهنَّئـُـوُه ِبالِْخَافـَـِة فـَـرَدَّ َعلَيِْهــُم السَّ

ــَاُم َعلَيْــَك أَيَُّهــا اإْلَِماُم الَْعــاِدُل َو الْبَــْدُر التََّاُم...  َم ابـْـُن ُملَْجــٍم َو قـَـاَم بـَـْنَ يََديِْه َو قَاَل السَّ ــَب ِبِهــْم فَتََقــدَّ رَحَّ

فَاْستَْحَســَن أَِمــُر الُْمْؤِمِنــَن ع كََاَمــُه ِمــْن بـَـْنِ الَْوفـْـِد فََقــاَل لـَـُه َما اْســُمَك يَا ُغــَاُم قَاَل اْســِمي َعبْــُد الرَّْحَمِن 

قـَـاَل ابـْـُن َمــْن قـَـاَل ابـْـُن ُملَْجــٍم الُْمــرَاِديِّ قـَـاَل لـَـُه أَ ُمــرَاِديٌ  أَنـْـَت  قـَـاَل نََعــْم يـَـا أَِمــَر الُْمْؤِمِنــَن فََقــاَل ع إِنَّــا 

ــِه الَْعــِيِّ الَْعِظيــِم« ]بحــار األنــوار/ ج42/ص260[. َة إاِلَّ ِباللَّ ــوَّ ــِه َراِجُعــوَن َو اَل َحــْوَل َو اَل قُ ــا إِلَيْ ــِه َو إِنَّ لِلَّ

أحد طرق سحق األنا هو ذكر مصيبة سيد الشهداء والبراءة من أعداء أهل البيت)ع(

أحــد طــرق ســحق األنــا هــو ذكــر مصيبــة ســيد الشــهداء)ع( والــرباءة مــن أعــداء أهــل البيــت)ع(. إن 

مصائــب أهــل البيــت)ع( وســيد الشــهداء)ع( مــن شــأنها أن تــؤرّس نفــس اإلنســان ولهــا أثــر مبــارش عــى 

تضعيــف أنانيّتــه. فــإن مل يتعالــج اإلنســان يف مجالــس عــزاء الحســن)ع( ويف حفــرة مقتــل ســيد الشــهداء، 

فــا يبحــث عــن مــكان آخــر. وإن مل يجــث عــى ركبتيــه عنــد اســتاع مصائــب أهــل البيــت)ع(، فهــو 

ليــس بجــاث ألوامرهــم وفضائلهــم وعدلهــم. 

صلى الله عليك يا أبا عبد الله


