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إليك ملخص الجلسة الثالثة 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.  

إن موضوع العناء موضوع تربوي وعرفاني بمستوى عال/ ال يمكن نيل الحّب لله بال عناء

ــذه  ــام به ــه ورضورة االهت ــاء وبركات ــار العن ــاث يف آث ــض األبح ــرة بع ــات األخ ــا يف الجلس ــد طرحن لق

االســراتيجية والرضــا باملعانــاة التقديريــة والتكليفيــة. ومــن جملــة مــا ذكرنــاه يف الجلســة الســابقة هــو 

أنــه ال ميكــن نيــل الحــّب للــه بــا عنــاء. فمــن اشــتمل عــى حــّب اللــه يف قلبــه، يــوّد النصــب والعنــاء يف 

ســبيل اللــه. إن موضــوع العنــاء أعمــق وأرقــى مســتوى مــن أن نبقــى نقــول: »الكبــد والعنــاء مــن ذاتيات 

هــذه الدنيــا«. إن شــأن العنــاء أعــى وأرشف مــن هــذا املســتوى وإنه يتضمــن بحثا تربويــا وعرفانيــا راقيا. 

من صعوبات المعاناة هو عدم المعرفة بأسبابها وأهدافها

ال ميكــن االهتــام مبوضــوع العنــاء وكســب آثــاره الربويــة بــا برنامــج، فابــّد أن نتعــرف عــى »برنامــج 

العنــاء« يف كا صعيــدي التكليــف والتقديــر. ال شــّك يف أن العنــاء الخــايل مــن الربنامــج ال يكــون عنــاء 

جيــدا وال يــرك آثــارا جيــدة عــى روح اإلنســان. أمــا »العنــاء املربمــج« فابــّد أن يكــون مصّمــا عــى يــد 

مــدرّب ومديــر ومصّمــم بــارع، وهــو اللــه ســبحانه رّب العاملــن. فلنعــرف أن معاناتنــا يف الحيــاة مربمجــة 

مــن قبــل ربّنــا عــز وجــل. مــن صعوبــات املعانــاة هــي أنــك جاهــل بأســبابها وأهدافهــا. عندمــا يفــرض 

مــدرّب كــال األجســام بعــض التاريــن عــى أعضــاء الفريــق، غالبــا مــا يوّضــح لهــم الهــدف مــن هــذه 

ــفة  ــن فلس ــدث ع ــبحانه ال يتح ــه س ــد أن الل ــم، بي ــى عضاته ــا ع ــم بأثره ــة ويخربه ــن الصعب التاري

البايــا واملعانــاة التــي يفرضهــا علينــا بشــكل خــاص، ولكــن يجــب أن تؤمــن وتثــق بــه وتتــوكل عليــه. 
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ما هي عالقة العناء بإحساس لّذة اإليمان؟

مــن املســائل املهّمــة يف قضيّــة العنــاء هــو أن نعــرف مــا يرتبــط بــه مــن القضايــا. فعــى ســبيل املثــال، 

يرتبــط العنــاء بعشــق اللــه والصــرب. أمــا إحــدى القضايــا املهّمــة التــي ترتبــط بالعنــاء هــي »اإلميــان«.

ــَهَواِت، نـَـَزعَ  ِمــنْ   ــِه نَیْــَل الشَّ انظــروا إىل هــذه الروايــات فقــد قــال رســول اللــه)ص(: »َمــْن کَاَن أَکْــَرُ َهمِّ

قَلِْبــهِ  َحــَاَوَة اإْلِیَاِن«]مجموعــة ورام/ج2/ص116[ وقــال اإلمــام الصــادق)ع(: »حــراٌم عــى قلوِبُکــم أْن 

ــن  ــا هــي حــاوة اإلميــان؟ هــل م ــكايف/128/2[. م ــی الّدنیا«]ال ــَد ف ــى تَزَه ــاِن حتّ ــاوَة اإلی ــرَِف َح تع

ــون  ــاوة أن يك ــن الح ــل م ــم؟ ه ــو يف أحضانه ــه وينم ــل والدي ــت ظ ــل تح ــش الطف ــاوة أن يعي الح

ــرض؟  ــه إذا م ــض يف فراش ــاد املري ــاوة أن يع ــن الح ــل م ــل وأرسة؟ وه ــة وأه ــب زوج ــان صاح اإلنس

وهــل مــن الحــاوة أن يحظــى اإلنســان بصديــق حميــم وعزيــز؟ وهــل مــن الحــاوة أن يحظــى 

ــة، ولكــن حــاوة اإلميــان أقــوى  ــوة وجميل ــاس؟ كل هــذه الحــاالت حل اإلنســان بإعجــاب وتشــجيع الن

ــوة.  ــات الحل ــن العاق ــره م ــم غ ــينىس طع ــان س ــاوة اإلمي ــان ح ــا، وإذا ذاق اإلنس ــاوة منه ــّد ح وأش

اإليمان يخرج اإلنسان من وحشة الوحدة

اإلميــان يخــرج اإلنســان مــن وحشــة الوحــدة ويجعــل اللــه أنيســه ومونســه. اإلميــان باللــه يقــرّب إليــك 

أرحــم موجــود يف العــامل. اإلميــان باللــه الرحمــن الرحيــم يــؤدي إىل نتائــج عجيبــة. فــإذا بحثــت عــن أّي 

ــواع  ــرَم مــن حــاوة اإلميــان. فحــاوة اإلميــان ليــس بحــاوة إىل جانــب باقــي أن يشء ســوى اإلميــان تُح

ــد. ــوة بع ــذ الحل ــي اللذائ ــاال لباق ــي مج ــه، ال يبق ــان وحاوت ــذة اإلمي ــن ذاق ل ــامل. فم ــاوة يف الع الح

ولهــذا عندمــا كان النــاس يهتفــون يف حســينيّة جــاران ويفــدون أرواحهــم لــه، مــا كان اإلمــام 

ــا  ــاس بحاوته ــّذة ال تق ــه ل ــان بالل ــّذ باإلمي ــد الت ــام ق ــاعر. إذ كان اإلم ــك املش ــن تل ــذة م ــعر بل يش

يشء، إذ ال تقــاس محبّــة اللــه مبحبــة النــاس. كان الســيد اإلمــام)ره( قــد بالــغ مبجاهــدة نفســه 

ــه  ــه)ص(، مــن كان هّم ــّذة اإلميــان. عــى أســاس حديــث رســول الل ــال ل ــّذات فن وتــرك الشــهوات واملل

ــذات وراح يركــض  ــذه الل ــق به ــك مبــن تعلّ ــا بال ــان، ف ــذة اإلمي ــال ل ــن ين ــذات والشــهوات، ل ــل الل ني

ــع مشــتهيات اإلنســان،  ــّم جمي ــل تع ــذة والشــهوة، بالشــهوات الجنســية، ب ــر الل ــم ال تقت ــا. ث وراءه

ــا.  ــة م ــا إىل منفع ــة تنجــذب به ــا إيجابي ــا، وبعضه ــه شــيئا م ــذي تطــرد ب ــا ســلبية كالغضــب ال بعضه
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ــحر  ــة تس ــال وجذابيّ ــح ذا ج ــم، فأصب ــه يف قلوبه ــن وزيّن ــوب املؤمن ــان يف قل ــه اإلمي ــب الل ــد حبّ لق

ـَه َحبَّــَب إِلَیُْکــُم اإْلِیــاَن َو َزیََّنــُه ِفــی قُلُوِبُکــْم( اإلنســان. فقــد قــال اللــه ســبحانه: )َو لِکــنَّ اللَـّ

]الحجــرات/7[. إميــان املــرء يجعلــه قريبــا مــن اللــه ويحيــط اللــه بهــذه اإلنســان بعــد اإلميــان لــي ال 

ــِل الَوریــد(]ق/16[ ويقــول يف آيــة أخــرى:  يشــعر بالوحشــة. ولهــذا يقــول: ) نَحــُن أَقــرَُب الیــِه ِمــْن َحبْ

)َوُهــَو َمَعُكــْم أَيَْنــَا كُْنتُْم(]الحديــد/4[. وكذلــك يقــول: )أَيَْنــَا تَُولُّــْوا فَثـَـمَّ َوْجــُه اللِه(]البقــرة/115[. فــا 

ــه هــو القــادر عــى االحاطــة بــك. وال  ــل الل إمــكان إلنســان أن يحيــط بــك ويخفــف مــن وحشــتك، ب

ــبحانه.  ــه س ــل الل ــك مث ــن وحدت ــك م ــد أن يخرج ــتطيع أح ــدا وال يس ــش وحي ــان أن يعي ــدر اإلنس يق

اإليمان، يسبب النفور من المعصية

ــوق  ــر والفس ــن الكف ــر م ــذ ينف ــه، حينئ ــا لدي ــان محبوب ــح اإلمي ــان وأصب ــاوة اإلمي ــان ح إذا ذاق اإلنس

والعصيــان. وكذلــك يشــمئز مــن اإلميــان مبــا ســوى اللــه والعمــل القبيــح. فــإذا أدرك اإلنســان 

قبــح الذنــوب وتنّفــر منهــا، عنــد ذلــك يحصــل عــى مهجــة جيــدة ملناجــاة اللــه ســبحانه، إذ 

ســوف يعــرف مــدى قباحــة الذنــب ودناءتــه، وســوف يســتغفر اللــه ويناجيــه مــن كل قلبــه. 

في سبيل الشعور بحالوة اإليمان البّد من تحّمل العناء وجهاد النفس

يف ســبيل أن يــذوق اإلنســان حــاوة اإلميــان، البــّد لــه من تحمــل العنــاء واالبتعاد عن الســيئات عــرب جهاد 

ــیِّئَاِت  النفــس. فقــد قــال أمر املؤمنن)ع(: »َصاِبُروا أَنُْفَســُکْم َعــَى ِفْعِل الطَّاَعــاِت َو ُصونُوَها َعْن َدنَِس السَّ

تَِجــُدوا َحــَاَوَة اإْلِیَان«]غــرر الحكم/الحديــث81[ يحصــل اإلميــان والعاقة باللــه بالعناء والشــدائد ال عرب 

درس أصــول العقائــد. طبعــا إن درس أصــول العقائــد جيّــد، ولكــن مــن أجــل اإلجابــة عــن شــبهات العدّو. 

يعني إذا أراد العدّو أن يسلبك عقائدك وإميانك، هنا يأيت دور دروس العقائد واألبحاث العقلية والكامية.
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يعاني اإلنسان أحيانا من بعض المعاناة ولكّنه ال يذوق حالوة اإليمان

ــا يعــاين  ــه. إذ أحيان ــدة في ــاء ال فائ ــد وال يتحمــل عن ــّد لإلنســان أن يتعــرف عــى نفســه بشــكل جيّ الب

اإلنســان ويتحّمــل الشــدائد ولكنهــا معانــاة بــا جــدوى ال ترفــع مقامــه وال تذيقــه حــاوة اإلميــان. أحــد 

األســباب هــي أنــه عندمــا كان يعــاين مــن بعــض املشــاكل واملصائــب كان بصــدد التعويــض عــن معاناتــه. 

ــات الزهــد والتقــوى يف ســبيل أن يجــدوا فرصــة  ــن يراعــون مقتضي ــن بالتقــوى الذي كبعــض املتظاهري

للتعويــض عــن كل األتعــاب التــي تحملوهــا يف هــذا املســار. فمثــل هــؤالء لــن يجــدوا حــاوة اإلميــان 

ــا عــن كل الشــدائد والصعــاب  ــور عــى فرصــة يعوضــوا فيه ــم بصــدد العث ــاء، ألنه ــوا العن مهــا تحمل

التــي تحملوهــا، ويف الواقــع قــد تحّملــوا كل هــذه املعانــاة يف ســبيل الفــوز براحــة أكــرب يف هــذه الدنيــا.

فعــى ســبيل املثــال مــن يعــّف عــن الشــهوات يف ســبيل أن يصــل إىل جــاه ومقــام يف هــذه الدنيــا، فإنــه ال 

نْيــا َو اْلِخرَة(]الحج/11[.  يــذوق حــاوة اإلميــان. ومثل هــؤالء الناس ينطبــق عليهم قوله تعــاىل: )َخــِرَ الدُّ

إن شــهوة الجــاه واملقــام متنــع حــاوة اإلميــان مــن أن تدخــل يف القلــب. ولعــّل أحــد أســباب توفيــق بعض 

الفســقة ورؤســاء العصابات للتوبة والهداية هي أنهم يعرفون ماضيهم وملّف أعالهم جيدا فا يطمعون 

يف نيــل الجــاه والشــأن الرفيــع يف هــذه الدنيــا عــرب الحصول عــى املقامات العرفانيّــة. فمن أجــل أن يذيقنا 

اللــه حــاوة اإلميــان، البــّد أن نتحمــل املعانــاة واملصاعــب بصــدق، ال مــن أجــل نيــل غرها من الشــهوات. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته      


