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إليك ملخص الجلسة الحادية 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. 

ال أصالة للعناء ولكنه ضروري لجهاد النفس وإنتاج القيمة المضافة

إن طريــق حركتنــا الرئيــس عــى أســاس خصائــص اإلنســان والحيــاة، هــو جهــاد النفــس. فإنّكــم 

عندمــا تســرون يف درب الديــن والكــال واألعــال الصالحــة، طريقكــم الرئيــس هــو مخالفــة األهــواء 

بطبيعــة حــال الحيــاة ومبقتــى خصائــص اإلنســان. إن مخالفــة األهــواء والرغبــات ســواء أكانــت 

عــر األوامــر والتكليــف أم كانــت عــر الفــرض والتقديــر فهــي مــا نســميه بالعنــاء. وهــو مــا ال 

ــاد النفــس وال  ــق جه ــا هــو طري ــر أيضــا. إن طريقن ــه وإن مل تخــل مــن الّنعــم والي ــا من ــو حياتن تخل

ــل  ــذي يحص ــاء ال ــى أن العن ــس. ال يخف ــاد النف ــة جه ــه يف عمليّ ــّد من ــر الب ــه أم ــاء، ولكّن ــة للعن أصال

ــوّدي أن  ــاة األخــرى، وب ــر مــن املعان عــر جهــاد النفــس مــن خــال الرنامــج اإللهــي يختلــف عــن كث

ــا مــن أجــل  ــا قــد خلقن ــاء، ولكّنن ــة للعن أســلّط الضــوء يف هــذه الجلســة عــى هــذا املوضــوع. ال أصال

ــاء. ــن العن ــك ع ــس ال ينف ــاد النف ــس، وجه ــاد النف ــاج إىل جه ــا يحت ــذا م ــة وه ــة املضاف ــاج القيم إنت

عادة ما يصطدم اإلنسان بمشاكله دون نعمه، فالبد أن يحّدد موقفه تجاه العناء

مــن بــن التكاليــف اإللهيــة قــد ينســجم هوانــا مــع بعــض األوامــر والنواهــي ولكــن األســاس 

ــجم  ــي ال تنس ــال الت ــك األع ــي تل ــدنا ه ــس يف رش ــا دور رئي ــي له ــة الت ــال الصالح ــر واألع يف األوام

ــه ســبحانه وتعــاىل هــو الصــر والرضــا  ــا مــن الل ــن مقامن ــا. كــا أن العامــل الحاســم يف تعي مــع هوان

ــك يف أن  ــا ال ش ــا. طبع ــذة يف حياتن ــة والل ــاعات الراح ــس س ــا، ولي ــها يف حياتن ــي نعيش ــاة الت يف املعان

ــاس  ــن أس ــل، ولك ــكرها يف املقاب ــب أداء ش ــاة ويج ــا الحي ــو منه ــة وال تخل ــذات طبيعي ــرات والل امل

ــِت  ــام الصــادق)ع(: »ُجِبلَ ــول اإلم ــب يق ــن جان ــاذا؟ م ــه. مل ــاة يف ســبيل الل ــح هــو املعان العمــل الصال

ــْن أََضَّ ِبَها«]الــكايف/ج8/ص152[. ومــن جانــب آخــر، مــن  ــِض َم ــا َو بُْغ ــْن  یَْنَفُعَه ــوُب  َعــَى  ُحــبِّ  َم الُْقلُ

طبائــع اإلنســان هــي أنــه ينــى مئــات النعــم، ولكنــه يجعــل األمل الصغــر وقصــر األمــد نصــب عينيــه.
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وعليــه فــإذا مــّن اللــه عــى اإلنســان مبئــات النعــم ووســائل اليــر، ويبتــى معهــا بعلـّـة واحــدة، يلتفــت 

عــن كل نعمــه ومراتــه إىل تلــك العلـّـة الواحــدة. ولهــذا فــإن خــي اإلنســان مــع ربـّـه ليصارحــه عــن مــا 

يف قلبــه، قــد يضــع كل نعمــه ودواعــي يــره إىل جانــب ويعاتــب اللــه لعلــة واحــدة أو مصيبــة واحــدة 

أصابــه بهــا يف حياتــه! بعبــارة أخــرى، عــادة مــا يصطــدم اإلنســان مبصائبــه ويلتفــت إليهــا دون الّنعــم، 

ولهــذا ومــن أجــل أن يقــدر عــى الســر يف هــذا الــدرب بنجــاح، البــّد يف بدايــة األمــر أن يحــّدد موقفــه 

تجــاه العنــاء. فــإن كانــت نفســك تبحــث عــن مفــّر مــن العنــاء يف هــذه الدنيــا، فهــذا وهــم باطــل وإنــك 

مخطــئ يف حســاباتك. فابــّد أن نخاطــب نفســنا الفــارة مــن العنــاء ونقــول لهــا برصاحــة: إن الحيــاة غــر 

منفكــة عــن املعانــاة، وإن الّســلوك نحــو اللــه ســبحانه وتعــاىل هــو صعــود وتســلّق عــر طريــق مرتفــع 

صعــب، وليــس بطريــق معبــد منحــدر.

ال نفّر من الدين بغية الفرار من معاناة التكليف والتقدير فال فائدة منه

ــاء.  ــو العن ــاد ه ــذا الجه ــار ه ــا يف مس ــة تواجهن ــم قضي ــس، وأه ــاد النف ــو جه ــس ه ــا الرئي إن طريقن

ــة  ــى مواجه ــنا ع ــن أنفس ــاء ونوط ــل العن ــود أص ــل بوج ــاء ونقب ــاه العن ــا تج ــدد موقفن ــّد أن نح فاب

ــم  ــد أن نعل ــه. والب ــدة من ــاة إذ ال فائ ــن املعان ــرار م ــة الف ــن بغي ــن الدي ــّر م ــاة وال نف ــف املعان مختل

أن جميــع النــاس يعانــون مــن مشــاكل. فــإن وجدنــا أحــدا يبتســم ومل تبــد عــى مامحــه غبــار 

ــه يســعى لحفــظ الظاهــر أو  ــه أكــر صــرا ولعل ــل بســبب أن ــه، ب ــة معانات ــك لقلّ ــس ذل ــب فلي املصائ

ــي أن  ــاء. ال ينبغ ــاه العن ــا تج ــّدد موقفن ــا أن نح ــّد لن ــال الب ــى أي ح ــم. ع ــل وفاه ــان عاق ــه إنس أن

ــس  ــاد النف ــة جه ــرب عمليّ ــة، وإال تخ ــن مفتوح ــاهدها بع ــب أن نش ــل يج ــاة ب ــى اآلالم واملعان نن

ــة  ــان بقلّ ــر األحي ــط يف أك ــرّب ال يرتب ــذا الته ــم إن ه ــة. ث ــة والتقديري ــاة التكليفي ــن املعان ــرّب ع ونته

ــن  ــه: »ك ــول ل ــد يق ــدا، ق ــن جي ــزم بالدي ــن مل يلت ــاس مم ــض الن ــان بع ــه اإلنس ــا يواج ــان. فعندم اإلمي

ــد  ــن ق ــن ولك ــه مؤم ــاء. إن ــل العن ــن أهــل تحّم ــس م ــه لي ــل ولكن ــن بالفع ــه مؤم ــا« يف حــن أن مؤمن

أخــروه بخــر كاذب فتّوهــم أن يوجــد مجــال يف هــذه الدنيــا ال عنــاء فيــه وهنــاك طريــق مفــّر منــه. 
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إن لم نتعامل مع العناء بالشكل الصحيح، تزدد معاناتنا في الحياة

إن مل نتعامــل مــع العنــاء بشــكل صحيــح، تــزدد معاناتنــا يف الحيــاة. وقــد أشــارت روايــات كثــرة إىل هــذه 

ِر]غــرر الحکــم/5620[ وقــال)ع(:  الحقيقــة. روي عــن أمــر املؤمنــن)ع( أنــه قــال: الَجــَزُع أتَْعــُب ِمــن الصَّ

»الَجــَزُع عنــَد املُصیبَــِة یَزیُدهــا، و الّصــُر علَیهــا یُبیُدها«]غررالحکــم/2043[ وقــال)ع( يف روايــة أخرى: »ال 

تَْجزَعــوا ِمــن قلیــِل مــا أکْرََهُکــم، فیُوِقَعُکــم ذلــَک فــی کثیــٍر ِمــّا تَْکرَهوَن«]غررالحکــم/5638[ وكذلــك 

روي عــن اإلمــام الكاظــم)ع( أنــه قال: »املُصیبَــُة للّصابِر واحــَدٌة ، و للجــازِع اثَْنتاِن«]تحــف العقول/414[.

إن لم نتعامل مع العناء بشكل صحيح، لم نشكر النعم

إن مل نتعامــل مــع العنــاء بشــكل صحيــح، تتبلــور مشــكلة أخــرى وهــي أننــا ســوف ال نشــكر النعــم. إن 

اللــه ســبحانه يعلــم أننــا أنــاس نســلّط الضــوء عــى مصيبــة واحــدة وننشــغل بهــا عــن مشــاهدة آالف 

ــَرْوا أَنَّ  ــْم تَ ــا هــذا الســلوك أن ملــاذا ال تلتفتــون إىل الّنعــم! )أَ لَ النعــم، ولكنــه مــع ذلــك يســتنكر علين

ــاواِت َو مــا يِف اأْلَرِْض َو أَْســبََغ َعلَيُْكــْم نَِعَمــُه ظاِهــرًَة َو باِطَنًة(]اللقــان/20[  َر لَُكــْم مــا يِف السَّ اللَّــَه َســخَّ

ــاة يف  ــى املعان ــه ع ــن نفس ــد وطّ ــون ق ــدا إال أن يك ــم جي ــاهدة النع ــى مش ــد ع ــدر أح ــن ال يق ولك

ــا إن نبّهــت أحــدا عــى نعمــة مــن  ــدر عــى مشــاهدة النعــم. وإال ف ــل هــذا يق ــا، فمث ــاة الدني الحي

ــل هــذا  ــه. فمث ــه عــن مشــاهدة أنعــم الل ــه، فتعمــى عين ــا إىل إحــدى مصائب ــه، يلتفــت عنه أنعــم الل

اإلنســان عاجــز عــن مشــاهدة نعمــة اللــه ورأفتــه ورحمتــه وكرمــه. أخــي العزيــز! أكــّرر مــرة أخــرى أن 

العنــاء الــذي نتحــدث عنــه ال أصالــة لــه ولكنــه أمــر البــّد منــه إلنتــاج القيمــة املضافــة التــي ال تتــّم إال 

عــر جهــاد النفــس، وجهــاد النفــس مصحــوب بالعنــاء غــر منفــّك عنــه. فاقبــل هــذه الحقيقــة لتصبــح 

الدنيــا جنــة لــك. فإنــك إن رأيــت إىل املعانــاة كقاعــدة البــّد منهــا يف هــذه الحيــاة عندئــذ تقــف حائــرا 

مــن جــال الدنيــا ومغتبطــا مــن كــرة الفــرص التــي يعطيهــا اللــه لعبــاده ومــدى رأفتــه وكــرة نعائــه. 
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إنــك مــا مل توطـّـن نفســك عــى املعانــاة ومــا مل تحــل لنفســك قضيــة العنــاء ومــا مل تعجــن هــذه املســألة 

ــا وأعطــاك  ــن آالمه ــا م ــه يف الدني ــد أراحــك الل ــم ق ــه ســبحانه. فانظــر ك ــم الل ــرى أنع ــن ت لنفســك ل

الفــرص فيهــا. صحيــح أن العــر مــن قواعــد هــذه الدنيــا ولكــن بتأكيــد مؤكّــد يقــول اللــه لكــم: )فــإنَّ 

ــم  ــاهدة النع ــى مش ــوة ع ــا اإلخ ــوا أيه ــراح/5ـ6[. مترّن ــر یراً(]االن ــَع الُع ــراً * إنَّ م ــِر یُ ــَع الُع م

اإللهيــة وعــى رؤيــة الفــرص واملَُهــل وعــى مشــاهدة رأفــة اللــه وتنازلــه عــن فــرض كثــر مــن املحــن. إنــه 

إلــه عظيــم وهــو الــذي يكشــف عنــا الســوء والبــاء عــى رغــم قواعــد هــذه الدنيــا، فكأنــه يــرّق قلبــه 

علينــا فــا يســمح للبايــا واملصائــب أن تنهــال علينــا بتامهــا.

متى يمتلئ قلبنا بمشاعر الشكر لله؟  

ــول: إن  ــك اآلن تق ــاة، وإذا ب ــك عــن املعان ــة بحديث ــايل املاضي ــا يف اللي ــد أرعبتن ــون: لق ــم تقول لعلك

ــم  ــاء يف قلوبك ــة العن ــوا قضي ــم: إن تعجن ــول لك ــا! فأق ــاء علين ــن العن ــر م ــرض كث ــرىض بف ــه ال ي الل

جيــدا، ســوف متتلــئ أدعيتكــم ومناجاتكــم بشــعور الشــكر للــه. وســوف ال تــرون ســوى لطــف 

ــر  ــا خ ــح علين ــا تفت ــدوا أنه ــدا، تج ــاث جيّ ــذه األبح ــروا إىل ه ــإن تنظ ــم. ف ــه بك ــم ورأفت ــه عليك الل

ــرار  ــا وأن الق ــذه الدني ــن يف ه ــاء واملح ــدة العن ــم قاع ــوط بفه ــكر من ــم الش ــان. إّن فه ــواب الجن أب

ــد أن  ــم نج ــرات، ث ــس والثم ــوال واألنف ــن األم ــص م ــوع ونق ــوف والج ــن الخ ــيء م ــى ب ــو أن نُبت ه

حياتنــا مل تكــن بهــذه الصعوبــة والعنــاء، وقــد مــّن اللــه علينــا بأنعــم جّمــة وأنــه قــد صحــب 

ــز وجــل.  ــه ع ــان لل ــا شــعورا بالشــكر واالمتن ــأ قلوبن ــر. وهــذه املشــاهدة مت ــن الي ــر م العــر بكث

لقد خفف الله علينا المعاناة »التقديرية« و»التكليفية«

ــا  ــف علين ــد خف ــه ق ــن الل ــرة، ولك ــن كث ــآالم ومح ــا ب ــاب فيه ــي أن نص ــا ه ــدة الدني ــى قاع إن مقت

املعانــاة يف كا النوعــن منهــا: 1ـ يف مــا يرتبــط بعــامل التكويــن والتقديــر، قــال اللــه ســبحانه وتعــاىل: )فــإنَّ 

ر لنــا باليــر. مــَع الُعــِر یُــراً( فقــد صحــب اللــه العــر املقــدَّ
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اللــه أن يشــّق علينــا بــل أراد أن يخّفــف علينــا عنــاء  التكاليــف أيضــا ال يريــد  2ـ وكذلــك يف 

ــى  ــا أو ع ــن كان مريض ــي م ــان، يُعف ــهر رمض ــام ش ــف صي ــا بتكلي ــا يأمرن ــد م ــذا بع ــف. وله التكلي

ــه أن  ــد الل ــي يري ــُد ِبکــُم الُْعَر(]البقــرة/185[ يعن ــَر َو ال یُِری ــُه ِبکــُم الْیُ ــُد اللَّ ــم يقــول: )یُِری ســفر ث

ــام. فقــد عــّر  ــا املســافر عــن الصي ــق قــد أعف يتســاهل معكــم، ال أن يشــّق عليكــم ومــن هــذا املنطل

ــة!  ــة للدعاي ــتغال الفرص ــه أو اس ــام التوجي ــن يف مق ــة، ومل يك ــدة عاّم ــاء كقاع ــبب اإلعف ــن س ــه ع الل

ــاء  ــة العن ــه مل يحــّل قضي ــك بســبب أن ــه، فذل ــل الل ــن قب ــر أحــد هــذا اللطــف واإلحســان م ــإن مل ي ف

ــل  ــوء قب ــه بالوض ــر الل ــا يأم ــد م ــر، بع ــام آخ ــاء. ويف مق ــل العن ــى تحم ــه ع ــن نفس ــه ومل يوطّ لنفس

ــُروا َو إِْن  ــاً فَاطَّهَّ ــْم ُجُنب ــه الوضــوء فيقــول: )َو إِْن كُْنتُ الصــاة، يخفــف عــى مــن تعــذر أو صعــب علي

ــاًء  ــُدوا م ــْم تَِج ــاَء فَلَ ــتُُم النِّس ــِط أَْو الَمْس ــَن الْغائِ ــْم ِم ــٌد ِمْنُك ــاَء أََح ــَفٍر أَْو ج ــى  َس ــرىْض  أَْو َع ــْم َم كُْنتُ

ــَل  ــُه لِیَْجَع ــُد اللَّ ــل هــذا التســاهل ويقــول: )مــا یُری ــك يعل ــدة/6[ بعــد ذل ــداً طَيِّبا(]املائ ــوا َصعي ُم فَتَيَمَّ

ــدة/6[ ــُکُروَن( ]املائ ــْم تَْش ــْم لََعلَُّک ــُه َعلَیُْک ــمَّ نِْعَمتَ ــْم َو لِیُِت ــُد لِیُطَهِّرَکُ ــْن یُری ــَرٍج َو لِک ــْن َح ــْم ِم َعلَیُْک

إن ضجرُت من المعاناة ولم أشكر النعم فإنني أعبد هواي وال أعبد الله

مــن مل يكــن مــن متحمــي الصعــاب واملعانــاة، فإنــه يف الواقــع إنســان أنــايّن، ومل يعبــد اللــه بعــد. البــّد 

ــا ویحــل  ــن قلوبن ــا« م ــة »األن ــزول نزع ــاة لت ــا املعان ــرض علين ــب ويف ــف املصائ ــه مبختل ــا الل أن يبتلین

محلهــا »اللــه«. مــا هــي رؤيتنــا عــن عبــادة اللــه؟ وأي شــعور هــي؟ ال ميكــن أن يكــون اإلنســان موّحــدا 

ومــركا يف نفــس الوقــت، بحيــث يعبــد اللــه ويعبــد نفســه. البــّد أن متــوت »أنــا« اإلنســان لتحــّل محلهــا 

عبــادة اللــه. وإّن هــذا الــرك الــذي نتحــدث عنــه هــو الــرك الخفــي الــذي ال يــرى بســهولة كــا روي 

ــِة الظَّلَْاء«]عــوايل  ــْوَداِء يِف اللَّيْلَ ــِة السَّ ِتــي أَْخَفــى ِمــْن َدِبيــِب  النَّْملَ ُْك يِف أُمَّ عــن رســول اللــه)ص(: »الــرِّ

ــه. ــد الل ــد هــواي وال أعب ــي أعب ــاة ومل أشــكر النعــم فإنن ــإن ضجــرُت مــن املعان ــئ/ج2/ص74[. ف اللئال
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إن لم تكن أنانّيا ووطنت نفسك على العناء، سوف ترى رحمة الله ورأفته خلف المحن 

التي فرضها عليك

ــه  ــرى إمهاالت ــك ال ت ــه، وكذل ــه ورأفت ــرى رحمــة الل ــاة، ال ت ــت نفســك عــى املعان ــد وطّن إن مل تكــن ق

ونعمــه. هــل قــد رأيتــم دمــوع عــن األّم عندمــا يحقــن الطبيــب طفلهــا؟ صحيــح أن الطفــل يتــأمل باإلبــرة 

ــل  ــا ال تتحم ــا ولكنه ــاج طفله ــرة لع ــذه اإلب ــدى ضورة ه ــم م ــع أن األم تعل ــه. وم ــة ل ــا نافع ولكنه

رصاخ الطفــل وتبــي لبــكاء طفلهــا. فــإن مل يــر الطفــل ســوى وجعــه ومل يــر دمــوع أمــه، قــد ال يشــعر 

ــا تــرى رأفــة اللــه  بحنــان أّمــه وحتــى قــد يتهّجــم عليهــا إذ قــد ألقتــه بيــد الطبيــب. فــإن مل تكــن أنانيّ

وشــفقته الخاصــة خلــف املحــن التــي فرضهــا عليــك. كذلــك تــرى رحمــة اللــه يف ذروة جوعــك وعطشــك 

ــُب ِعْنــِدی ِمــْن ِریــِح الِْمْســک«]من ال یحــره  ــِم أَطْیَ ائِ ــِم الصَّ ــام. فــا روي أنــه: »لَُخلُــوُف فَ أثنــاء الصيّ

الفقیــه/ج2/ص76[  فهــو يف الواقــع يحــي عــن رأفــة اللــه وشــفقته. فــإن اســتطعت أن تنظــر إىل عــن 

ــام. ــف كّل ع ــان يف الصي ــهر رمض ــو كان ش ــوّد ل ــك ت ــد ذل ــك، عن ــاة صوم ــاء معان ــفقة أثن ــه املش الل

 إن طريق »إدراك رأفة الله« هو أن تعرف أنك قد جئت إلى الدنيا للعناء، ولكن الله قد 

خفف عليك 

إســألوا اللــه يف ليــايل شــهر رمضــان أن تصبحــوا شــاكرين. إن اللــه رؤوف رحيــم، أمــا طريــق إدراك رحمــة 

اللــه، هــو نفــس الطريــق الــذي ذكرنــاه يف مجــال إدراك الصعــاب واملعانــاة. وهــو أن يعــرف اإلنســان 

بأنــه قــد جــاء إىل الدنيــا لتحمــل العنــاء ولكــن اللــه قــد خّفــف عليــه. یقــول اللــه ســبحانه وتعــاىل: )لقــد 

ــاء الشــديد الــذي  ــا رب؟! وأيــن هــذا العن ــا اإلنســان يف كبــد( فاســأله وقــل: »أيــن هــذا الكبــد ي خلقن

تحدثــت عنــه؟! إذ قــد أحطــت حياتنــا بالنعــم والخــرات.« وإنــك ال تســتطيع أن تخاطــب ربــك بهــذه 

الكلــات إال بعــد أن عجنــت قضيــة العنــاء لنفســك. 
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كيف نكسب األجر في المحن والصعاب؟ 

ــب  ــن نح ــال نح ــبيل املث ــى س ــا. فع ــذه الدني ــه يف ه ــاء نتحمل ــأدىن عن ــر ب ــب األج ــا أن نكس بإمكانن

الكــد والســعي يف ســبيل اللــه، ولكننــا نتعــب ونحتــاج إىل النــوم، وهــذا مــا يــؤمل اإلنســان ولهــذا يعــّوض 

اللــه عنــه. فمــن هــذا املنطلــق مــن ينظــر إىل النــوم كانــع بينــه وبــن العمــل يف ســبيل اللــه ويتــأمل 

ــوب. فعــى ســبيل  ــارة الذن ــدة أن الحمــى واملــرض كف ــات عدي ــرت رواي ــد ذك ــاب. وق ــه يؤجــر ويث من

ــارٌَة لـِـَا قَبْلََهــا َو لـِـَا بَْعَدَها«]ثــواب األعــال/ص193[  ــى لَیْلـَـٍة کَفَّ املثــال يقــول اإلمــام الصــادق)ع(: »ُحمَّ

نُوَب«]مســتدرک الوســائل/ج2/ص65[. انظــروا إىل رأفــة اللــه  ــْقُم یَْمُحــو الذُّ وقــال رســول اللــه)ص(: »السُّ

ــاة يف  ــض املعان ــا بع ــدر لن ــإن ق ــم ف ــه رؤوف رحي ــرض. إن ــأدىن أمل وم ــواب ب ــن الث ــا م ــم يعطين إذ ك

ــه  ــده، ولكن ــزل عــى عب ــاء لين ــه ب ــدر الل ــا يق ــف األســاليب. وأحيان ــا مبختل ــا، يعــوض عنه هــذه الدني

يبحــث عــن ذريعــة لــرصف البــاء عنــه. ولهــذا مــا إن تدعــو اللــه أو تعمــل عمــا صالحــا يــرصف عنــك 

َة إاِلَّ ِباللَّــِه َســبِْعَن  البــاء. كــا روي عــن اإلمــام الصــادق)ع(: »َمــْن قَــاَل َمــا َشــاَء اللَّــُه اَل َحــْوَل َو اَل قُــوَّ

ــَواِع الْبََاء«]الــكايف/ج2/ص521[ وروي عــن رســول اللــه)ص( أنــه  ــْن أَنْ ــهُ  َســبِْعَن نَْوعــاً ِم ــرًَّة رَصََف  َعْن َم

ــهُ  َســبُْعوَن لَْونــاً ِمــَن الْبََاء«]أمــايل الصــدوق/ص23[  ــاٍم ِمــْن َشــْعبَاَن رُصَِف  َعْن قــال: »َمــْن َصــاَم ِســتََّة أَيَّ

إن محن الدنيا كالمعاناة في الحلم، فال تبال بها كثيرا

إن االبتــاءات واملعانــاة التــي نقاســيها يف هــذه الدنيــا عابــرة ورسعــان مــا تنتهــي. فإياكم أن تضجــروا منها 

فإنهــا متــّر كلحظــة العــن. إن هــذه املعانــاة التــي تعيشــونها يف حياتكــم هــي أشــبه يشء باملحــن التــي 

ترونهــا يف الحلــم. فــإن شــاهدتم يف منامكــم حلــا مرعبــا، مبجــرد أن تســتيقظوا مــن منامكــم، تبتســمون 

وتتنفســون الصعــداء، إذ كل تلــك املحــن كانــت حلــا. وكذلــك عندمــا تفارقــون الدنيــا ســوف تقولــون: 

»لقــد مــرت عــّي محــن الدنيــا وآالمهــا كالحلــم، ولكــن كــم كنــت أحملهــا عــى محمــل الجــّد«. لقــد روي 

ــِإَذا َماتُــوا انْتَبَُهوا«]عیــون الحکــم واملواعــظ/ص66[  ــامٌ  فَ ــاُس  نِيَ عــن أمــر املؤمنــن)ع( حيــث قــال: »النَّ
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اخضع للعناء لكي ال تراه/ اخضع للعناء لكي ترى الرخاء

اخضــع للعنــاء لــي ال تــراه. اخضــع للعنــاء لــي تــرى الرخــاء والــراء. إن جــال خلــق اإلنســان مرهــون 

مبعاناتــه، فاخضــع لهــذه القاعــدة واقبــل بأنــك قــد خلقــت للعنــاء، عنــد ذلــك ســوف تــرى أن املحــن 

ــول:  ــك ســوف تق ــة رؤيت ــّدل زاوي ــإن تب ــك بالرغــم مــن وجودهــا. ف ــام عين ــزول مــن أم ــاءات ت واالبت

ــي ال  ــاء ل ــدة العن ــع لقاع ــا!« فاخض ــا عنه ــن راضي ــاذا مل أك ــعادة، فل ــاء وس ــا هن ــايت كلّه ــت حي »کان

ــا.  ــا واســتعّد له ــب. وارَض بالباي ــك املصائ تعمي

انظر إلى من هو أشّد حاال منك

إن أحــد أســاليب التعامــل مــع املعانــاة هــو أن تنظــر إىل مــن هــو أشــّد معانــاة منــك، وتــرى ظروفــه 

ــس بإنســان  ــد أهــواءه لي ــإن مــن يعب ــي«. ف ــر يل أنانيّت ــي اغف ــل: »إله ــك وق ــم خاطــب رب ــة. ث الصعب

متعــادل وكثــرا مــا يفــرط يف ســلوكه. )أَفََرأَیْــَت َمــِن اتََّخــَذ إِلَهــُه َهواُه(]الجاثيــة/23[ مــن يتبــع أهــواءه 

يصبــح إنانيــا وينجــر إىل اإلفــراط. فعندمــا مينــع اللــه ســبحانه النبــيَّ عــن اتبــاع مــن يتبــع هــواه يشــر 

ــف/28[  ــرُُه فُرُطاً(]الکه ــواُه َو کاَن أَْم ــَع َه ــا َو اتَّبَ ــْن ِذکْرِن ــُه َع ــا قَلْبَ ــْن أَْغَفلْن ــْع َم إىل إفراطــه؛ )َو ال تُِط

مــا معنــى عبــادة اللــه؟ ومــا هــو الشــعور الــذي تصحبــه عبــادة اللــه؟ ومــا معنــى كلمــة »أعبــدك«؟ 

إن معنــى عبــارة »أعبــدك« أقــوى وأشــّد مــن معنــى عبــارات مــن قبيــل »أفديــك بنفــي« أو »أحبــك« 

ــه إذ مل يكــن  ــد الل ــي األعظــم)ص( يعب ــه؟ كان النب ــد الل ــذي يعب ــن ال أو »أعشــقك«. هــل تعلمــون م

يــرى نفســه. أمــا مــن يــرى نفســه ويهــوى نفســه فإنــه يعبــد نفســه دون اللــه. فتمــرّن أخــي العزيــز 

لتصــل إىل درجــة عبــادة اللــه ومتتّــع بعــد ذلــك بأحــى وأمتــع لــذات العــامل. ورّس ذلــك والخطــوة األوىل 

يف حــّل هــذه املســألة هــو الخضــوع للعنــاء. فــإن أردت أن تشــعر بالعبــادة إقلــع »األنــا« مــن قلبــك.  
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إن خضعت للعناء، تقّل، وإن هربت منها تتفاقم

إن خضعــت للعنــاء، تقــّل معاناتــك. وإن هربــت منهــا تتفاقــم آالمــك. فإنــك إن تــرَض باملعانــاة، يغــّر 

اللــه قوانينــه ومقدراتــه، ويرســل مخففــات املحــن إليــك مــن كل حــدب وصــوب. ويرســل جميــع مائكته 

إليــك ليعتــذروا منــك. فــارض بالعنــاء واخضــع للمصائــب لتقــّل وتخــّف، كــا إن فعلــت ذلــك ســوف 

ــه  ــن تصــل يف رضــاك؟ إىل أن تســتقل معاناتــك جميعــا، فتخاطــب الل ــم إىل أي ــزداد شــكرا. وهــل تعل ت

وتقــول لــه يــا إلهــي! أنــا راض عــن كل مــا قدرتــه يل فــا تحــزن ملعانــايت فــإين راض عــن حيــايت ومغتبــط 

بهــا. ســام اللــه عــى أيب عبــد اللــه الحســن)ع( إذ بعــد مــا جرعــه اللــه أشــد أنــواع البــاء، وأثنــاء مــا كان 

ســاقطا يف حفــرة املقتــل أخــذ يخاطــب ربــه ويقــول لــه: إلهــي رضــا بقضائــك. فلعلــه أراد أن يقــول للــه: 

إلهــي ال تتصــور أنــا منزعــج مــا قــدرت يل فأنــا راض عــن كل يشء. إنكــم لــو تعلمــون مــاذا يحــدث يف 

الســاء ومــا يكتــب اللــه لكــم مــن أجــر عنــد مصائبكــم ومعاناتكــم وعطشــكم وجوعكــم يف ســبيل اللــه، 

لناجيتــم اللــه كل حــن وكل يــوم لتعــّروا عــن رضاكــم عــن كل مــا يقــّدره لكــم. ولهــذا بعــد مــا تجرعــت 

ــّر عــن رضاهــا عــا جــرى  ــن املحــرّم، أرادت أن تع ــوم العــارش م ــب يف ي ــب أشــّد املصائ ــة زين العقيل

عليهــا مــن قبــل اللــه، فبــارشت بصــاة الليــل كعادتهــا يف كل ليلــة، وكأن مل يحــدث يشء، فبــدت تســتغفر 

ــة. ــا هــو الحــال يف كل ليل ــا ك ــر له ــه أن يغف ــن الل ــب م ــو« وتطل ــو العف ــو العف ــول: »العف ــا وتق ربه

أال لعنة الله على القوم الظالمين


