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بناهيان: إن أكثر عباداتنا بدافع الخوف ال الشوق/ كيف نستطيع أن نكون من أهل 
الشوق؟/ إن عظمة ما قام به الشهداء في كونهم كانوا يجاهدون شوقا

إن أكثر عباداتنا بدافع الخوف ال الشوق

إن كربــاء وعاشــوراء وإن كانــت تجســد أعظــم مصائــب العــامل، ولكــن أنتجــت هــذه املصائــب العظيمــة 

ــه  ــد اللّ ــوار أيب عب ــان. بج ــاة اإلنس ــاد حي ــي أبع ــا مل نجــده يف باق ــوق م ــّب والش ــر الح أروع مظاه

الحســن)ع( تســتطيعون أن تبلغــوا أعــى درجــات العرفــان، وال ميكــن نيــل هــذه الدرجــات بســهولة يف 

مــكان آخــر. ولكــن عــر تكويــن عاقــة روحيــة مــع أيب عبــد اللــه الحســن)ع( يتســّنى لكــم أن تعيشــوا 

ــادرا  ــان ق ــون اإلنس ــي أن يك ــة ه ــة العالي ــات املعنوي ــدى الدرج ــة. إح ــة رائع ــة وعرفاني ــواء معنوي أج

ــايل  ــاس لي ــي الن ــا يحي ــال عندم ــبيل املث ــى س ــر بشــوق وحــاس، ال بالخــوف وحســب. فع ــى الس ع

القــدر يف املســاجد، تدفعهــم نوايــا الخــوف إىل املســاجد أكــر مــن نوايــا الشــوق. فهــم يحيونهــا مخافــة 

أن ال يغفــر اللــه لهــم، ومخافــة أن يشــملهم العــذاب اإللهــي، ومخافــة أن ال يعتنــي اللــه بهــم عندمــا 

ــكل  ــوف. وبش ــو الخ ــايل ه ــك اللي ــاء تل ــم إىل إحي ــر دوافعه ــم. فأك ــادم له ــام الق ــدرات الع ــّدر مق يق

عــام إن عبادتنــا تنطلــق مــن دافــع الخــوف أكــر مــن دافــع الشــوق. وال شــك يف لــزوم عامــل الخــوف 

ــكايف/ج2/ص71[.  ــُه إاَل الَخوُف«]ال ــن أن: »ال یُصلُِح ــن املؤم ــادق)ع( ع ــام الص ــال اإلم ــا ق ــن، ك للمؤم

ولكــن إن مل يصحــب هــذا الخــوَف شــوٌق، عنــد ذلــك نحــرم مــن أجــواء الشــوق الراقيــة ودرجتــه العاليــة.

إن تحصيل الشوق ليس بأمر هّين/كيف نستطيع أن نكون من أهل الشوق؟

ال خــاف يف وجــوب الجمــع بــن الخــوف والشــوق معــا ليحافظــا عــى تعــادل اإلنســان يف مشــيه، ولكــن 

تحصيــل الشــوق ليــس بأمــر هــّن. فكيــف نســتطيع أن نكــون أناســا َشــوقيّن ونتحــرك بشــوق؟ إذا أراد 

اإلنســان أن يبحــث عــن تجــارب الشــوق يف حياتــه، البــّد أن يرجــع إىل أيــام مراهقتــه. إذ عــادة مــا يندفــع 

املراهــق إىل هواياتــه كاملوضــة وتشــجيع الفريــق ولعــب كــرة القــدم، بالشــوق ال بالخــوف. فــإن مل يتّجــه 

إليهــا مل يفقــد شــيئا، ولكّنــه يتابــع هــذه القضايــا بشــوق الوصــول إىل الهيجانــات الجذابــة حســب رؤيتــه. 

ــة، يبارشهــا  ــرة املراهق ــدا ف ــا ع ــه م ــام حيات ــي أي ــي ميارســها اإلنســان يف باق ــي األعــال الت ولكــن باق

بدافــع الخــوف غالبــا؛ مــن قبيــل الخــوف مــن العيلــة أو فقــدان االعتبــار االجتاعــي، أو املــرض أو غــره. 
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يعنــي أساســا متــّر حيــاة اإلنســان بدوافــع الخوف، ولكــن يف أيــام املراهقة يعيش اإلنســان حاالت الشــوق.

إن عظمة ما قام به الشهداء في كونهم كانوا يجاهدون شوقا

البــّد أن نــرى هــل للشــوق إىل اللــه مــن ســبيل إىل حياتنــا وهــل ميكــن لهــذا الشــوق أن يــرك بصمــة 

تأثــره فيهــا وكيــف؟ إن واقــع األمــر هــو أن الحصــول عــى هــذا الشــوق أمــر عســر جــدا. كان لنــا يف أيام 

الدفــاع املقــدس شــباب خلـّـص حيــث كانــوا يذهبــون إىل جبهــات القتــال دون أي جــر. حتــى كان يقــال 

لبعــض الشــباب: إن مل تأتــوا إىل الجبهــة لــن تدخلــوا نــاَر جهّنــم. طبعــا عندمــا يتعــّن وجــوب الجهــاد 

عــى امــرٍء، ومل يذهــب عنــد ذلــك تنتظــره نــار جهنــم، ولكــّن كثرا مــن أولئــك الذين ســارعوا إىل ســاحات 

القتــال مل يحــرضوا فيهــا خوفــا مــن نــار جهنــم، بــل حرضوهــا شــوقا إىل الدرجــات العاليــة التــي تنــال عر 

الجهــاد. ملــاذا جّســد شــهداؤنا هــذه امللحمــة العظيمــة التــي جعلــت كّل النــاس يتواضعــون ملقامهــم؟ 

بســبب أنهــم ذهبــوا وجاهــدوا شــوقا. طبعــا يف مقابــل عظمــة شــهدائنا يف أيــام الدفــاع املقــدس، كان 

هنــاك بعــض الحّســاد الُعمــي الذيــن كانــوا يجرحــون املجاهديــن وعوائــل الشــهداء بكامهــم وطعنــات 

لســانهم. فعــى ســبيل املثــال عندمــا كانــوا ميــّرون مــن تشــييع جنائــز الشــهداء، كانــوا يلمــزون عوائلهــم، 

أن »ملــاذا ألقيتــم بأبنائكــم إىل التهلكــة؟!« وكأمنــا إن مل يكونــوا قــد ذهبــوا إىل الجبهــات، لســاد الســام يف 

العــامل! يف حــن أنــه كان واضحــا وضــوح الشــمس أن لــوال وقــوف هــؤالء الشــهداء أمــام العــدو، لهيمــن 

العــدو عــى أراضينــا واســتباح أعراضنــا، كــا يجــري اليــوم يف بعــض دول املنطقــة. إن كامهم الجــارح كان 

بســبب أنهــم مل يكونــوا يجــرأون عــى الذهــاب إىل الجبهــات، لذلــك كانــوا يحاولــون أن يعــّروا املجاهدين 

األبطــال. وبعــد مــا انتهــت أيــام الدفــاع املقــدس مل يذكــر أحــد إهانــات هــؤالء الجبنــاء واســتهزاءاتهم 

ــن ويعّرونهــم مل  ــوا يســتهزؤون باملجاهدي ــن كان ــاء الذي ــاع املقــّدس. كــا أن هــؤالء الجبن ــام الدف يف أي

يعــودوا يتكلمــوا بهــذا األســلوب، بــل أصبحــوا يحرمــون الشــهداء. عــى أّي حــال صحيــح أّن عظمــة جهاد 

الشــهداء قــد أثــار حســد بعــض املســاكن، إذ كانــوا يشــعرون بالضعــف أمــام أولئــك الشــباب األبطــال، 

ــام فقــد اتضحــت عظمــة جهــاد الشــهداء لــدى الجميــع. أمــا اليــوم وبعــد مــي ســنن مــن تلــك األي


