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إليك ملّخص الجلسة الثانية 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.

إن قبول أمر »ولي الله« عالمة على صحة اإليمان والصدق في مخالفة الهوى

بعــد أن اقتنــع اإلنســان مبجاهــدة هــواه وأن يقــوم بجهــاده وفــق الربنامــج الــذي أعطــاه ربّــه 

واملقــّدرات التــي قّدرهــا لــه يف ســبيل إضعــاف أنانيّتــه. هنــا يقــول اللــه لــه: »إذا أردت القضــاء 

عــى أنانيّتــك فــا يكفيــك أن تتواضــع لربّــك وحســب، وال يــدّل ذلــك عــى طهارتــك، وذلــك ألن 

اإلنســان كائــن معّقــد ومتشــّعب األبعــاد، فلعلّــه قــد تــرك يف ســويداء قلبــه شــيئا مــن الكــرب. 

ــة  ــإن خضعــت لوالي ــره. ف ــل أم ــه ومتتث ــك أن تتواضــع ل ــرك. وعلي ــي ليأم ــك وليّ ــا أرســل إلي ــك فأن لذل

ــن  ــواك م ــة ه ــي ملخالف ــتعدادك الحقيق ــاك واس ــدق مّدع ــى ص ــك ع ــدّل ذل ــره، ي ــت أم ــي وامتثل وليّ

ــلة  ــي سلس ــوى، ه ــة اله ــا يف مخالف ــدق ادعائن ــا وص ــة إميانن ــص صح ــري«. إن أدوات فح ــي وبأم أج

ــل إىل  ــة ويص ــزل درج ــه ين ــة الل ــوب طاع ــي أن وج ــامل. يعن ــام الع ــه يف نظ ــا الل ــي وضعه ــب الت املرات

رســول اللــه)ص( ثــم منــه إىل أمــر املؤمنــن)ص( وأمئــة الهــدى إىل  اإلمــام الحجــة املنتظر)عــج(. كــا 

ــة األب واألم. ــرى كطاع ــكال أخ ــور يف أش ــزل وتتبل ــات أن ــّد إىل درج ــد متت ــذه ق ــب ه ــلة املرات أن سلس

ال يمكن إلجام النفس عبر إطاعة الله المباشرة وحسب

البــّد لنــا مــن إلجــام النفــس وتجريدهــا مــن أنانيّتهــا وكربهــا ونــذّل أنفســنا أمــام رب العاملــن. ولكــن 

ال ميكــن إنجــاز هــذا الهــدف عــرب إطاعــة اللــه املبــارشة وحســب. إذ ال ســبيل لجميــع النــاس إىل اســتام 

أوامــر اللــه بشــكل مبــارش، ومــن جانــب آخــر ال تُثِبــت نفــس اإلنســان طهارتهــا عــرب الطاعــة املبــارشة 

ــه لنســمع لــه ونطيعــه، كــا قــد وضــع سلســلة مراتــب بعــده تنتهــي  للــه. لذلــك قــد جعــل اللــه وليّ

إىل الوالديــن الذيــن أوجــب علينــا برّهــم وطاعتهــم. يعنــي أن الوالديــن هــا يشــّكان جــزء مــن هــذه 

ــه ســبحانه.  ــا وتخشــع نفســنا لل ــل أنانيّتن ــا وتذب السلســلة، فبطاعتهــا ـ يف مــوارد الطاعــة ـ يفــُر كربن
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ــْن ُهــَو فَْوقـَـَك« ]الــكايف/ج8/ص243[  ِّــْل  نَْفَســَك  ِباْحِتــَاِل َمــنْ  َخالََفــَك  ِممَّ يقــول اإلمــام الصــادق)ع(: »َذلل

يعنــي ســلّم إدارة مخالفــة هــواك إىل مــن هــو فوقــك. فعــى ســبيل املثــال يعتــرب الــزوج فــوق الزوجــة 

ــة.  ــاة االجتاعي ــاد الحي ــف أبع ــودة يف مختل ــب موج ــذه املرات ــإن ه ــا. ف ــه عليه ــاق واليت ــة يف نط رتب

البّد أن تكون عملّية إدارة أهواء النفس عن الطريق »األعلى« الذي حّدده الله لإلنسان

ــّد أن نســلّمها  ــا، لذلــك الب ــا فوقن ــال إن والدين ــا. فعــى ســبيل املث ــا نخضــع لواليــة مــن هــو فوقن كلّن

ــد القــرآن مــرارا عــى لــزوم الخضــوع ملــن هــو فوقنــا.  ــة إدارة هــوى نفســنا. لقــد أكّ قســا مــن عمليّ

فقــال ســبحانه: )َو اْعبُــُدوا اللَّــَه َو ال تُْشِکُــوا ِبــِه َشــیْئاً َو ِبالْوالَِدیـْـِن إِْحســاناً( ]النســاء/36[ وقــال كذلــك: 

( ]اإلرساء/23[. فــا يجــوز أن نــيء التعامــل معهــا بحيــث ينكــر قلبهــا ويتأملــان.  )فـَـا تَُقــْل لَُهــا أُفٍّ

فمقتــى هــذا اإلحســان واالحــرام لهــا هــو أن نخالــف الهــوى عــى أســاس مرامهــا. البــّد أن تكــون 

ــة إدارة أهــواء النفــس عــن الطريــق »األعــى« الــذي حــّدده اللــه لإلنســان. فعــى كّل إنســان أن  عمليّ

يــرى مــن هــو الــذي جعلــه اللــه فوقــه يف سلســلة املراتــب لــي يتّبعــه. وال شــّك يف أّن هــؤالء »األعلـَـون« 

الذيــن تجــب طاعتهــم، قــد حّددهــم اللــه عــى درجــات مختلفــة. فعــى ســبيل املثــال املــرأة تخضــع 

لواليــة زوجهــا. وعــى الرجــل أن يخضــع لوالديــه باعتبارهــا فوقــه. أمــا الــذي صاحــب الواليــة املطلقــة 

هــو »ويّل اللــه األعظــم« وينــوب عنــه »الــويّل الفقيــه«. يحــي الخضــوع لألعــى درجــة، عــن مرتبــة مــن 

مراتــب ســامة النفــس، وهــو مدعــاة للتواضــع وزوال الكــرب. ولكــن يجــب أن تعــرف ألي »أعــى« تخضع؛ 

ــه. ــه بطاعت ــا، أم للطاغــوت الــذي فــرض نفســه عليــك فرضــا، ومل يأمــر الل ــه عليــك وليّ ــه الل ملــن جعل

ْن ُهَو َفْوَقَك اإلمام الصادق)ع(: ذَلِّْل  نَْفَسَك  ِباْحِتَماِل َمنْ  َخالََفَك  ِممَّ

ــْن ُهــَو  ــَك  ِممَّ ــَاِل َمــنْ  َخالََف ِّــْل  نَْفَســَك  ِباْحِت لرنجــع إىل حديــث اإلمــام الصــادق)ع( حيــث يقــول: »َذلل

ـَـا أَقـْـَررَْت ِبَفْضلِــِه لِئـَـاَّ تَُخالَِفــُه« ]الــكايف/ج8/ص243[ فعــى ســبيل  فَْوقـَـَك َو َمــْن لـَـُه الَْفْضــُل َعلَیْــَك؛ فَِإنَّ

املثــال للطبيــب فضــل عــى املريــض والبــّد للمريــض أن ميتثــل أمــره. لذلــك حســب مــا نقــل عــن أطبــاء 

ــة  ــذه الخصل ــة. إن ه ــا الصّحيّ ــم يف القضاي ــره إليه ــلّم أم ــد س ــاحته ق ــي)ره(، كان س ــام الخمين اإلم

ــا عــى اإلنســان، ولكــن  ــوالء والخضــوع لألفضــل. مــع أن الطبيــب ليــس وليّ هــي مــن درجــات روح ال

مــن الناحيــة األخاقيــة نســتطيع أن نقــول: إن مــن يســتنكف عــن قبــول رأي املتخّصــص فهــو متكــرّب.
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من ال يعرف ألحد فضال فهو معجب برأيه

ثــم يقــول اإلمــام الصــادق)ع( يف تكملــة حديثــه: »َو َمــْن اَل یَْعــرِْف أِلََحــٍد الَْفْضــَل، فَُهــَو الُْمْعَجــُب ِبَرأِْیــِه« 

]املصــدر نفســه[. ورّس هــذا الــكام هــو أن كلّنــا ســوف نواجــه إنســانا أفضــل يف حياتنــا البــّد أن نعــرف 

لــه باألفضليّــة وال يخفــى أن االعــراف بأفضليّــة اآلخريــن ليــس بعمــل هــّن عــى كل إنســان وال يقــوى 

عليــه الجميــع. فــإن بعــض النــاس ومــن أجــل أن يخلـّـص نفســه مــن ثقــل التواضــع والخضــوع، ال يعــرف 

ألحــد فضــا مــن األســاس، فمثــل هــذا اإلنســان قــد ابتــي بالعجــب التــي هــي مــن أســوء الصفــات.

الــكايف يف ذيــل هــذه الروايــة، أن املصــداق األتــم واألكمــل لألعــى  وقــد جــاء يف رشح أصــول 

ذكــر  يف  توّســعت  ولكّنــي  بالواليــة.  عنــه  نعــرّب  مــا  أو  الهــدى)ع(  وأمئّــة  البيــت  أهــل  هــو 

األعــى.  إطاعــة  مــن  الناتجــة  واألخاقيــة  الربويــة  اآلثــار  فهــم  ســبيل  يف  أخــرى  مصاديــق 

إن لم نفّوض إدارة عملّية مخالفة الهوى إلى ولّي الله، ستسقط بيد عدّو الله الذي ال يرحم

إن مل يكــن زمــام إدارة عمليّــة مخالفــة الهــوى يف هــذا الطريــق بيــد ويّل اللــه، مــاذا يحــدث؟ عنــد ذلــك 

ستســقط إدارة مخالفــة الهــوى بيــد عــدّو اللــه وعدّونــا الــذي ال يرحــم. يعنــي ســوف يســلّط اللــه علينــا 

أرذل خلــق اللــه وهــذه لقاعــدة وســّنة إلهيّــة. إنـّـك إن مل تعــط زمــام إدارة مخالفــة هــواك بيــد ويّل اللــه، 

ســوف تُضطــّر إىل مخالفــة هــواك تحــت إدارة أراذل العــامل وليــس لــك طريــق آخــر.

هل عاش الشعب المصري بسعادة وهناء بعد ما كان حّكامهم مطيعين ألمريكا عقودا 

متمادية؟

إن خالــف اإلنســان هــواه أيامــا معــدودة تحــت إمــرة ويّل الله، واســتقام عــى نهجــه يف درب الحق، يعش 

ســعيدا إىل آخــر عمــره يف دنيــاه فضــا عــن آخرتــه. ولكّنــه إن متــرّد عــى حكــم ويّل اللــه ومل يخالــف هوى 

نفســه، يهيمــن عليــه املســتكربون وأراذل العــامل وبعــد ذلــك البــّد لــه أن يــودّع الحيــاة الســعيدة ويقــرأ 

عليهــا الســام. مــن نــاذج هــذه القاعــدة هــي دولــة مــر التــي خضــع حّكامهــا إىل إرادة أمريــكا أكــر 

مــن ثاثــن ســنة. فهــل اآلن يحظــى الشــعب املــري بحيــاة ســعيدة؟! كان بإمــكان مــر أن تكــون مــن 

أرقــى بلــدان منطقتنــا اقتصاديـّـا وثقافيّــا. كانــت مــر بّوابــة دخــول العلــم إىل أوروبـّـا. فــا يعوز الشــعب 

املــري وال أرض مــر شــيئا. ولكّنهــا تعــاين من فقر شــديد إذ كان قــد خضع حاكمها ألمريــكا يف كل يشء.
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ــدان  ــار بل ــى أخب ــة ع ــة يف التغطي ــميّة بحت ــيّة ورس ــة دبلاس ــم بطريق ــف ـ يتكل ــا ـ ولألس إن إعامن

املنطقــة، وكأنــه يتحــدث يف مؤمتــر قّمــة. مــع أنـّـه يســتطيع أن يصــّور الظــروف الحقيقيــة التــي تعيشــها 

ــة. انظــروا إىل العــراق وإىل مــا يعانيــه مــن نفــوذ أمريــكا  ــة واقعيّ شــعوب املنطقــة عــرب برامــج وثائقيّ

وتأثرهــا عــى بعــض أحــداث العــراق. فمــع أنهــا قــد اضطُــرّت إىل ســحب قّواتهــا مــن العــراق، ولكــن 

مازالــت مل تنقطــع أيــادي تدّخلهــا ونفوذهــا بشــكل كامــل. لعــّل أكــرب ســفارة أمريكيــة هــي يف العــراق 

وبــآالف مــن املوظّفــن. إن أمريــكا هــي املتصّديــة لبيــع نفــط العــراق ثــّم تعطــي شــيئا مــن وارد بيــع 

النفــط العراقــي إىل العراقيّــن، وكأنهــا هــي أمــن صنــدوق العــراق! وبعــد كّل هــذا النهــب مــن أمــوال 

ــن. انظــروا إىل وضــع األمــن يف  العــراق مل تســع إلعــار العــراق قــّط لتحصــل عــى مكانــة بــن العراقيّ

العــراق. فليــت شــعري كــم عراقــي يجــب أن يقتــل حتــى يــرىض األمريــكان؟!

هل يجب أن نقطّع إربا إربا حتى يصّدق البعض برذالة العدّو؟!

ــامل هــذه وال  ــق الع ــرون حقائ ــث ال ي ــة مبــكان بحي ــاس ـ ولألســف الشــديد ـ مــن الجهال إن بعــض الن

يصّدقــون بوجــود العــدّو. يبــدو أن هــوالء لــن يصّدقــوا بوجــود يشء اســمه العــدّو واســمه االســتكبار إاّل 

اللهــم يف مــا إذا حطّمــوا أنفســهم ودّمــروا مجتمعهــم بيــد العــدّو. فيــا تــرى هــل البــّد أن نهــل العــدّو 

إىل أن يهــّدد أمننــا ويقطّعنــا إربــا إربــا حتــى يصــّدق البعــض برذالتــه؟! وإىل متــى البــّد أن نــرى الخطــاب 

الثــوري غريبــا يف بعــض األوســاط يف بلدنــا!

متى ينبغي لنا التفاوض مع االستكبار

ــذّل  ــشط أن ين ــه إال ب ــاوض مع ــي أن نتف ــا ينبغ ــي. ف ــتكبار العامل ــام االس ــف أم ــا أن نق ــب علين يج

ــا  ــو لن ــة. ال يحل ــزداد وقاح ــازالت ي ــض التن ــم بع ــتعدين لتقدي ــا مس ــرّد أن يران ــّدة. إذ مبج ــا بش أمامن

ــا بأيدينــا عــى الطاولــة  ــا مــن القــّوة مبــكان بحيــث عندمــا رضبن التفــاوض مــع الغــرب إال بعــد أن كّن

ــوا  ــّدا ســوى أن ميتثل ــم، مل يجــدوا ب ــث معك ــدأ الحدي ــن ســورية لنب ــن م ــم اســحبوا اإلرهابيّ ــا له وقلن

ــن  ــم م ــدث معه ــا أن نتح ــا إذا أردن ــّوة، اّم ــق الق ــن منط ــم إال م ــث معه ــن الحدي ــكل ذّل. إذ ال ميك ب

ــه واملقاومــن يف ســورية  ــون: ســلّمونا حــزب الل ــة ويقول منطــق الضعــف ســيرضبون هــم عــى الطاول

ــة.  ــة يف املنطق ــه واملقاوم ــزب الل ــم ح ــا أن ال ندع ــم يطالبونن ــنن وه ــذ س ــا! من ــم جميع ــي نذبحه ل
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نحن إن تنازلنا للعدّو ذّرة، البّد أن نستقبل اإلرهابّيين في بلدنا بعد ما اقتحموا سورية بأسرها 

ــه يف  ــون عــى وضــع مجاهــدي حــزب الل ــرى كيــف تجــّرأ األوروبيّ ــدرس املوضــوع ون ــّد أن ن نحــن الب

قامئــة اإلرهــاب؟ ومــا هــي العوامــل التــي ســمحت لهــم أن يرتكبــوا ظلــا مثــل هــذا؟ نحــن اليــوم إن 

ــا بعــد مــا اقتحمــوا ســورية بأرسهــا! ــّد أن نســتقبل اإلرهابيــن يف بلدن ــا للعــدّو مثقــال ذرّة، الب تنازلن

إنــك إن مل تســلّم إدارة مخالفــة هــواك إىل ويّل اللــه، ســوف يقــع زمــام إدارة مخالفــة هــواك بيــد عــدّو 

اللــه وإنــه لــن يرحمــك أبــدا. ويف الواقــع نحــن نهتــف يف يــوم القــدس بــأن إدارة مخالفــة أهوئنــا ليســت 

بيــد عــدّو اللــه، وإنــا هــي بيــد ويّل اللــه. البــّد أن نســأل اللــه أن يحفــظ زمــام إدارة مخالفــة أهوائنــا 

بيــده وال يســمح أن يقــع بيــد عــدّوه.

أولئك الذين ال يتحّملون العناء في طريق الحّق، البّد لهم من تجّشم نفس العناء في 

الباطل طريق 

ــن  ــم م ــّد له ــّق، الب ــق الح ــاء يف طري ــون العن ــن ال يتحّمل ــك الذي ــة، أولئ ــنن اإللهيّ ــاس الس ــى أس ع

ــْق  ــْم یُْنِف ــْن لَ ــُه َم ــْم أَنَّ ــق الباطــل. فقــد قــال اإلمــام الصــادق)ع(: »واْعلَ ــاء يف طري تجّشــم نفــس العن

ــِه  ــِة َوِلِّ اللَّ ــِش ِف َحاَج ــْم یَْم ــْن لَ ــلَّ َو َم ــزَّ َو َج ــِه َع ــِة اللَّ ــَق ِف َمْعِصَی ــأَْن یُْنِف ــِيَ ِب ــِه ابُْت ــِة اللَّ ِف طَاَع

ابُْتــِيَ ِبــأَْن یَْمــِيَ ِف َحاَجــِة َعــُدوِّ اللَّــه« ]مــن ال يحــرضه الفقيــه/ج4/ص412[ إن أهــل الكوفــة الذيــن 

ــن)ع(،  ــر املؤمن ــع أم ــال م ــن القت ــدوا ع ــك ألن يقع ــر ذل ــربد وغ ــّر وال ــع كالح ــتّى الذرائ ــبثوا بش تش

ــة وقــد هلــك منهــم  ــد بــن معاوي ــوا ســيد الشــهداء)ع( بإشــارة مــن يزي وصــل بهــم األمــر إىل أن يقتل

ــاد  ــن)ع( يف ســاحة الجه ــر املؤمن ــة أم ــم أن يستشــهدوا تحــت راي ــن كان حــرّي به ــك الذي ــر. أولئ كث

ــن)ع(  ــام الحس ــّد اإلم ــم ض ــد يف قتاله ــواء يزي ــت ل ــوا تح ــر إىل أن قُِتل ــم األم ــل به ــة، وص ــّد معاوي ض

وذهبــوا إىل نــار جهّنــم. يعنــي هــؤالء الذيــن قــّروا يف الدفــاع عــن الحــّق، ابتلــوا بالدفــاع عــن الباطــل.
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من يخضع لوالية االستكبار، يصل به األمر إلى القتل والهالك في سبيله

ــة.  ــورات يف املنطق ــع الث ــن لقم ــود اإليراني ــباب والجن ــتخدمون الش ــد، يس ــن بائ ــون يف زم كان الغربيّ

فانظــروا كيــف كان حالنــا ســابقا وإىل أيــن رقّانــا اإلمــام)ره( بهــذه الثــورة، بحيــث لســنا مل نعــد نقاتــل 

مــن أجــل العــدّو وحســب، بــل أصبحنــا نقاومــه. يعنــي كّنــا نعــرّض شــبابنا وجنودنــا إىل القتــل والهــاك 

يف ســبيل أن تصــل أمريــكا إىل مطامعهــا يف املنطقــة! هكــذا كان حالنــا! وكذلــك كان اإلنكليــز يســتخدمون 

الجنــود مــن أهــل الهنــد يف ســبيل مواصلــة أهدافهــم االســتعارية يف البلــدان األخــرى. فكانــوا يعرّضــون 

هــؤالء الجنــود املســاكن إىل القتــل يف ســبيل بســط ســلطتهم االســتعارية يف البلــدان األخــرى. يعنــي 

مــن ســلك طريــق الخضــوع لاســتكبار، البــّد أن يســلك الطريــق إىل آخــره وســوف يصــل بــه األمــر إىل 

القتــل والهــاك يف ســبيل االســتكبار. فإنــك إن أعطيــت الضــوء األخــرض للعــدّو، لــن مينحــك العــدّو حيــاة 

ــدي  ــرك أن تف ــل يأم ــه وحســب، ب ــأن تتحمــل ظلمــه وعدوان ــي ب ــن يكتف ــا، ول مريحــة يف هــذه الدني

ــان ال  ــب األحي ــه! يف أغل ــبيل مطامع ــوده يف س ــرّط بجن ــد أن يف ــه! إذ ال يري ــبيل مطامع ــك يف س بروح

داعــي لخــوض الــراع مــع العــدّو، وحســبنا أن نحظــى بــروح جهاديّــة. كــا ال داعــي لــرضب الــكاب 

ــد  ــه ق ــورا وكأن ــك ف ــّر من ــارة يف ــت حج ــو رفع ــم. فل ــّر منه ــك أن ال تف ــا علي ــان، وإّن ــب األحي يف أغل

أصيــب بالحجــارة حقيقــة. البــّد مــن مواجهــة العــدّو بــروح ثوريـّـة وإال فســوف يتــرّضر الشــعب جميعــا. 

يجب على رجالنا السياسّيين أن يجابهوا هؤالء الذئاب الخبثاء

ــد  ــاء. لق ــاب الخبث ــؤالء الذئ ــة ه ــض يف مواجه ــع بع ــوا م ــيّن أن يتنافس ــا السياس ــى رجالن ــب ع يج

ــوا  ــن أضاف ــن الذي ــن الوقح ــاه األروبي ــرا تج ــا مخت ــامي موقف ــورى اإلس ــس الش ــاء مجل ــذ أعض اتخ

ــديدا.  ــا ش ــذوا موقف ــيّن أن يتخ ــع السياس ــى جمي ــب ع ــن يج ــاب، ولك ــة اإلره ــه إىل قامئ ــزب الل ح

ــم بشــجاعة،  ــّز ومل يتهجــم عليه ــه بع ــع عــن كرامت ــال ذرّة ومل يداف ــؤالء الوقحــن مثق ــازل له فمــن يتن

ــف  ــذه املواق ــون كل ه ــّد أن تك ــد الب ــه. وبالتأكي ــباب ذلّ ــيهيّئ أس ــذي س ــو ال ــه ه ــذّل، والل ــوف ي س

ــة، ولكــن  مــن املقاومــة العزيــزة والتهّجــم الشــجاع عــى العــدو، مصحوبــة بالحكمــة والتدبــر والواقعيّ

ــداء.  ــّد األع ــن ض ــر املقاوم ــد بن ــد وع ــبحانه ق ــه س ــي أن الل ــة ه ــامل الواقعيّ ــق الع ــّم حقائ ــن أه م


