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العراقيةرقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة

١٦٦٤؛٢٠١٠لسنة 

.ق-١٣٨١السند، محمد، 

ريــاض  : محاضــرات محمــد الــسند؛ بقلــم   / الــشعائر الحــسينية بــين األصــالة والتجديــد     
.م٢٠١١. = ق١٤٣٢العتبة الحسينية المقدسة، : كربالء-. الموسوي

)٥١قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛ (–. ص٤١٦

يـضم الكتــاب فــي آخــره علـى ملحــق فيــه فتــوى اإلمــام النـائيني قــدس ســره حــول الــشعائر      
.الحسينية، وتعليقات العلماء على الفتوى
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

م٢٠١١- هـ ١٤٣٢

العتبة احلسينية املقدسة -كربالء املقدسة : العراق
٣٢٦٤٩٩: هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com 



مقدمة القسم

احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وعلّمه البيان وجعل القلـم وسـيلة لترمجـان الفكـر                
ليالً على رتبة العلم، والصالة والسالم على معدن العلم وينابيعـه وترمجـان الـوحي            ود

.وحافظيه حممد وآل حممد الطاهرين

:أما بعد

دأب قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة على تقدمي املوائـد             
ر الكتـاب تلـو اآلخـر    العلمية ورفد الباحثني واملثقفني بالغذاء الروحي واملعنوي، فأصـد       

ليربهن على اهتمامه بنشر الثقافة اإلسالمية والسيما الثقافة احلـسينية، وممـا ارتـأ القـسم       
الشعائر احلسينية «هذا الكتاب القيم لسماحة األستاذ الشيخ حممد السند املوسوم بـ          هنشر

ريه هذا الكتـاب الـذي حيـاكي املثقـف اإلسـالمي فـضالً عـن غـ        » بني األصالة والتجديد 
وخياطب مشاعره وعقله، ويرسخ العقيـدة الـصحيحة يف ذهـن أصـحاب الـيقني ويرفـع           
الشك عن قلوب املشكلني بصحة الشعائر مـستنداً يف ذلـك إىل الكتـاب الكـرمي والـسنة                
ــشعائر ورد         ــذه ال ــى ه ــار عل ــيت تث ــشبهات ال ــدفع ال ــاب ب ــوم الكت ــا ويق ــشريفة، كم ال

رسني هلذه الشعائر، ولكي ال أسبق الكتاب يف اإلعتراضات واإلنتقادات اليت تواجه املما    
الكشف عن مضمونه، أرى أن أترك القارئ الكرمي يتجول يف هذا البستان ليقطـف مـن     

.الثمرات، ونسأل اهللا التوفيق لنا ولكم
قسم الشؤون الفكرية
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تقريض

الرمحن الرحيمهللابسم ا

:، وأمر بتعظيمها حيث قالالذي شعر املشاعر وجعلها أعالماً لدينههللاحلمد 
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والصالة والسالم على صاحب الشريعة اخلامتة، املوعود بإظهار دينه على الـدين            
.الذي ال يطفأهللاكله ولو كره املشركون، وعلى آله نور ا
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فإنهـا  وبعد، فإنّ الشعرية الدينية ذات صلة وثيقة ويـة اتمـع املـسلم واملـؤمن،          
.تعكس تراث امللّة، وهي شعار ورمز وصورة وحمتوى

ــام واآلداب      ــة واألحك ــارف اإلهلي ــى املع ــسلم عل ــع امل ــة اتم ــة لتربي وهــي بوتق
أو ئالشرعية، وهي إشعاع لنشر معامل الـدين والـدعوة لـه سـواء للنـسل واجليـل الناشـ           

لألمم األخـرى، ال علـى أن يكـون املوقـع الثـاين علـى حـساب األول، بـل لكـلّ مـن                     
ها إقامة لصرح الدين احلنيف الذي تـرتبط حياتـه      املوقعني أدواته وأسلوبه، كما إنّ إقامت     

حبياا، فهي ظاهرة السلوك االجتماعي علـى منـهاج اهلُـدى، وهـي العقيـدة املتجـسدة                 
واألدب املتمثّل، فمن ذلك حرص التشريع اإلسالمي على تعظيمها وإحيائها وإقامتـها             

فراد واجلماعات وحيث ونشرها باألشكال واألساليب املتعددة لتسرى يف غالب سرية األ
احتلّت هذه األمهية واخلطورة يف األداء الديين، احتدم احلديث عن ضـوابطها وموازينـها     
وأصوهلا اليت تبتين عليها، وعن معيار الثابـت التـشريعي واملتغيـر الـزمين فيهـا، فجـاءت               

هاشـم  هذه األحباث اليت ألقيناها على مجع من الفضالء جبوار حرم احلـوراء عقيلـة بـين              
، وقـام الـسيد   ـهـ  ١٤٢٠السيدة زينب الكربى عليها السالم يف ربيع الثاين صـيف عـام             

النجيب والفاضل اللبيب رياض املوسوي بتقريرها وتنقيحها مكداً جهده يف ضبط مادة             
تعاىل له دوام التوفيق يف نشر مذهب أهل البيت هللالبحث ونكات االستدالل، فأسأل ا    

.علومه وإقامة أعالمه، إنه ويلّ قديرعليهم السالم وبثّ

قم عش آل محمد عليهم السالم-محمد السند

ـه١٤٢٣شوال ٣٠
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اِّـقّدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي جعل تعظيم شعائره من تقوى القلوب، وكتب ملن قدس حرماته           احلمد للَّه 
.ى مر الدهور وتصرف اخلُطوبحمو الذنوب، وشاء أن يتم نوره ويعلو ذكره عل

وأفضل الصالة والسالم على نـيب الرمحـة، وشـفيع األمـة، خـري الربيـة، وأفـضل               
.. اخلليقة، خامت األنبياء، وسيد املُرسلني أيب القاسم حممد وعلى آله الطيـبني الطـاهرين                

ذين مـن واالهـم   أُمناء اللَّه على الدين، والكهف احلصني، وغياث املضطر املستكني، الـ      
:وبعد. فقد واىل اللَّه، ومن عاداهم فقد عادى اللَّه

جمموعـةَ حبـوث حـول موضـوع     -عزيزي القارئ  -فهذا الكتاب يمثُل بني يديك    
:وهو يتألّف من مقامني.. الشعائر احلسينية املباركة 

يتعـرض البحـث فيـه عــن الـشعائر الدينيـة بـصورة عامـة، ويجــد       : املقـام األول 
القارئ يف هذا املقام األدلّة اإلمجالية مـن الكتـاب العزيـز والـسنة الـشريفة علـى عمـوم                 

موضـوعاً  قاعدة الشعائر الدينية، وبعد ذلك يصل البحث إىل تفاصـيل قاعـدة الـشعائر        
وحكماً، واجلواب عن االعتراضات واالنتقادات املختلفة اليت تثار حـول دائـرة الـشعائر      

..بيان العالقة بني قاعدة الشعائر الدينية واألحكام الشرعية األخرى املختلفة، مثّ إىل 
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هذا كلّه، مع حبوث فرعية فقهية وأصولية وكالمية تطّلع عليها يف هذا املقام مـن    
..الكتاب 

ومن األمور الواضحة يف هذا املقـام، أن جيـري إلقـاء الـضوء علـى أمهيـة قاعـدة            
   ة، وبيان أنوالقاعـدة الـيت تتكفّـل اإلنـذار       الشعائر الديني ،د نظام اإلعالم الـديينجسها ت

النشر والبثّ اإلسالمي؛ وذلـك عـن طريـق تـوفّر           ةمسؤوليوالتبليغ والتعليم؛ وتتحمل    
:الركنني األساسيني يف هذه القاعدة، ومها

..ركن البثّ واإلعالم؛ وركن اإلعالء واإلعزاز ملعاين الدين ومقدساته 

فيتعلّق بالشعائر احلسينية، واحلديث     -وهو بيت القصيد   -املقام الثاين للكتاب  أما  
اهللا احلسني عليه السالم بقدر مـن التفـصيل والـشمولية    عن ضة سيد الشهداء أيب عبد    

لكــلّ مــا يتعلّــق مبظــاهر الــشعائر احلــسينية، مــع التوقّــف عنــد الزوايــا املهمــة لنهــضته،  
..ته عليه السالم واملعطيات اخلالدة لثور

وأنّ استمرارية احملافظة على تلك األهداف والغايات الـسامية إنمـا يتحقّـق حتـت       
..ظلّ الشعائر احلسينية املختلفة والواعية من قبل شيعة احلسني عليه السالم وأوليائه 

      حــزن وشـعائر احلــسني عليـه الــسالم، مـن جمــالس ومواكـب ومراثــي ومـسريات
الـشرعية  باملـسؤولية يـتعلّم املـسلم فيهـا نـصرةَ الـدين واإلحـساس       وغريها هي مدارس   

التـضحية  للحفاظ على رسالة السماء؛ ويتلقّن فيها صور اجلهاد، ويتعرف على أشـكال    
لنصرة القيم الفاضلة واملبادي السامية للدين احلنيف، ويعيش بكلّ تصميم وإرادة لتـرك    

..املؤقتة الدنيا، والتغلّب على مالذها وشهواا 

إا مدارس احلسني عليه السالم يعي فيهـا املـسلم كيـف يقـدم كـلّ مـا ميلـك يف              
سبيل عقيدته ويف طريق تضميد بدن اإلسالم اجلريح، ويبذل أغلى ما ميلك للدفاع عن     

..حرمي املبدأ احلنيف 
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إىل بعــض -دام عــزه-ويف هــذا املقــام، تطــرق مساحــة الــشيخ األســتاذ احملاضــر 
الشعائر احلسينية، وأشبع البحث باألدلّة القرآنية، والسنة النبوية والعلوية مما ال        مصاديق  

.. يبقي جمالًا للشك يف كون تلك الشعائر واملظاهر احلسينية من أركان الشريعة املقدسـة           
ومثـل حبـث لـبس    .. مثل ما أتحفَنا به يف حبث البكاء على سيد الـشهداء عليـه الـسالم     

أو حبث إثبات ضرورة التنديد بأعداء الـدين مـن القـرآن الكـرمي وجعلـهم يف              .. د  السوا
وغري ذلـك مـن   .. أو إثبات أنّ العزاء والرثاء سنة قرآنية .. دائرة لعنة األجيال والتاريخ   

..البحوث احليوية والشيقة املؤيدة باحلُجج واألدلّة والرباهني الشرعية 

يـة علـى بعـض الكتـب األخـرى الـيت تعرضـت هلـذا           وقد يكون هلـذا الكتـاب مز      
املوضوع وحبثت حول الشعائر الدينية واحلسينية، وهو أنه يتضمن حبوثاً فقهية وأصـولية      

أن يحررهـا مـع شـي مـن     -دامـت بركاتـه  -دقيقة حاول مساحة الشيخ األستاذ احملاضـر    
وميكـن مالحظـة   .. قـامني  التفصيل والتحقيق كما جتد ذلك يف طي أحباث الكتاب يف امل         

.عناوين هذه األحباث يف أحد الفهارس امللحقة يف آخر الكتاب

بالدليل وهذا الكتاب يعترب حلقةً ضمن سلسلة من جهود لبيان وتثبيت العقائد الدينية
إضافة إىل إعطاء القوة الكافية للدفاع عن تلك املبادئ احلقّـة،         .. العلمي واألسلوب الثقايفّ    

ة خصوصاًولردموماً واحلسينية عثار حول الشعائر الدينيالشبهات واالنتقادات اليت ت.

أسأل، وبربكة سيد الشهداء عليه السالم ومبقامه ودرجتـه الرفيعـة عنـد اللَّـه      واهللا
أتوسل أن جيعل هذا اجلهد ذُخراً ألستاذنا العزيز مساحة الشيخ حممد السند حفظه اللَّـه،         

وأن يحسب مـن العلـم   .. من أتى اللَّه بقلب سليم نفع مالٌ وال بنون إالّ   ويل، يوم ال ي   
..والصالة على حممد وآله . النافع الذي ال ينقطع أثره، وال ختبو أعالمه

رياض الموسوي

ـه١٤٢٤غرة صفر سنة -مشهد المقدسة
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اإلهداء

وأخت اتبى الزكيورحيانة الزهراءونبعة اإلمامةإىل سليلة النبوة

وحتدت الزمنبدت املحنإىل من كا..وشريكة احلسني يف هنضته 

إىل من حملت أسرار النبوةوورِثت احلسني واحلسن

بوجه الُظلم والتعديوسّطرت أروع مواقف التحديوحفظت أركان اإلمامة

إىل العقيلة الكربى، زينب بنت علي عليهما السالم

يا موالتي وسيدتي وشفيعيتإليك

أهدي هذا اجلهد املتواضع

رياض
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ديباجة الكتاب

الرمحن الرحيمهللابسم ا

قد كثر الكـالم حـول الـشعائر الدينيـة، واختلفـت أطـراف الكـالم يف حبثهـا بـني           
وقبل اخلوض يف تفاصيل البحـث وفروعـه املختلفـة،          واالنتقادالنقض واإلبرام والتأييد    

:ر جوانبٍ هلا ارتباط بالبحثال بأس بذك

 
مــا يثــار مــن قبــل أتبــاع بعــض الفــرق اإلســالمية حــول إحيــاء املواليــد  : فمنــها

واملناسـبات   االحتفـاالت والذكريات، حيث ينتقدون املظـاهر إلحيـاء املواليـد ومراسـم            
ة، وكـلُّ مـستحدث بِدعـة، وكـلّ بِدعـة      الدينية العامـة ويطعنـون عليهـا بأنهـا مـستحدث         

.ضاللة؛ وكلّ ضاللة يف النار

حماولة إنكار ضرورة االهتمام بأيام اإلسالم اخلالدة األخرى اليت وقعـت            : ومنها
غـزوة بـدر الكـربى، غـزوة اخلنـدق، فـتح       : فيها حوادث هامة وانتصارات خالدة، مثل    

راء واملعراج، ذكرى هجرة النيب صلى    مكّة، ذكرى املبعث النبوي الشريف، ذكرى اإلس      
: ومنـها سلم، ذكـرى يـوم املباهلـة، وذكـرى واقعـة الغـدير وغـري ذلـك        وآلهو اهللا عليه 

البحث بدرجة من الـشدة واخلطـورة بـني املـسلمني حـول مـسألة بنـاء القبـور وعمراـا                   
تعاهـدها،  وتعاهدها ومن املعلوم أنّ أتباع بعض الفرق حياربون ظاهرة عمران القبـور و       

ويتهمون زوارها بالضالل، بل يكفِّرون عمارها حتى لو كانـت تلـك القبـور هـي قبـور        
.سلم وأهل بيته الطاهرين عليهم السالموآلهوالنيب صلى اهللا عليه
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باألماكن اجلغرافية، واآلثار املكانية اخلالدة ملواضـع الـنيب صـلى         االهتمام: ومنها
موضـع  : وملواقع إسـالمية مـشهورة واالخـتالف إليهـا، مـن قبيـل      سلم و آلهو اهللا عليه 

غزوة بدر، وموضع غدير خم وغار حراء واملساجد الّيت تشرفت بصالة النيب، وما شابه 
.ذلك

وتثار الشكوك ويتوجه الطعن حول تكرمي تلك البقاع، تذرعاً مبا يـروى عـن          
آلـه وصـلى اهللا عليـه   هللارسـول ا   عمر بن اخلطاب بأنه أمر بقطع الشجرة اليت بويـع         

واستفادوا مـن ذلـك أنّ زيـارة تلـك       )١(سلم حتتها بيعة الرضوان يف عمرة احلُديبية      و
احلـرام أو املـسجد   هللاآلثار املكانية أو اجلغرافية يسبب إزواء املسجد احلرام أو بيت ا   
عمـران للمـسجدين،   النبوي والتقليل من أمهّيتها فتجنباً عن مخول الذكر، وإمهال ال     

تشن محلـة عـشواء حملاربـة األمـاكن املقدسـة األخـرى ويف هـذه الذريعـة يتمـسكون          
بعموم احلديث النبوي :


 

املكانية واملواقـع اجلغرافيـة    لذا جند احملاوالت احلثيثة واملستمرة لطمس تلك اآلثار         
.يف املدينة املنورة، ويف مكّة املكرمة أو يف غريها

سـلم  وآلـه وألنّ املسلمني بعد وفاة رسول اللَّه صـلى اهللا عليـه  (:١٠١: ١٢رد يف شرح ج البالغة    و)١(
ويف نفـس  -)يأتوـا فيقيلـون حتتـها، فلمـا تكـرر ذلـك أوعـدهم عمـر فيهـا مثّ أمـر ـا فقُطعـت                كانوا

[  ^  _     <حجهـا، فقـرأ بنـا الفجـر    خرجنا مع عمر يف حجـة  : روى املغرية بن سويد، قال (:املصدر
c  b  a  `< هنـاك، فقـال    >!  "<و بادرون إىل مـسجدا فرغ رأى الناس يمـا  : فلم

: سلم والناس يبـادرون إليـه، فنـاداهم فقـال    وآلهومسجد صلّى فيه النيب صلى اهللا عليه      : باهلم؟ قالوا 
يعاً من عرضت له صالة يف هذا املسجد فليـصلّ،  اختذوا آثار أنبيائهم بِ! هكذا هلَك أهل الكتاب قبلكم 

.)ومن مل تعرض له صالة فليمضِ
.٥٦، ص٢ج: صحيح البخاري)٢(
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وهو حملّ البحث يف نفس الوسط الداخلي للطائفة مـن  (الشعائر احلسينية  : ومنها
فقد أُثريت حول هذا املورد باخلصوص كـثري  ) جهة وكذلك بينها وبني الطوائف األخرى   

.املزيد من الشكوكمن التساؤالت، واحتف به 

األدعية، واألوراد، واخلتومـات، إذا عقـدت وأقيمـت علـى حنـو مجـاعي        : ومنها
.مشترك؛ فتكون شعرية تتخذ، وطقساً من الطقوس

وربما تستجد وتستحدث طقوس ورسوم شعريية تتخذ من أبناء الطائفة الواحـدة     
كريات ومناسبات تتعلّق بإحياء أمر يف مراسم أخرى غري الشعائر احلسينية، مثل شعائر ذ 

أهل البيت عليهم السالم، فتواجه بـالنكري مـن الوسـط اخلـاص للطائفـة نفـسه، أو مـن         
.الوسط اإلسالمي العام

 
نذكر االنتقادات واإلشكاالت الّيت توجـه أو تثـار حـول الـشعائر الدينيـة لنعـرف          

جدية البحث وحساسيته وحيويته، إضافةً إىل خطورته يف املمارسات واالنتقادات           مدى
:الدينية وأهم هذه اإلشكاالت



وهو الّذي يوجه النكري واالنتقاد إىل الرسوم والشعائر، معتمداً علـى مـبىن معـين       
بغي أن يكون جعلُه واتخاذُه    أنّ كلّ شعرية ورسم وطَقْس يتخذ، ين      : وقاعدة حمددة هي  

.سبحانههللافهو بِدعة وضالل، وافتراء على االّمن الشارع نفِسه وإ

موجهـاً مـن قبـل الطوائـف      الًوهذا املبىن، أو هذه املقولة، أعم مـن كونـه إشـكا           
األخرى، أو أنه موجه من طائفة خاصة متعـصبة، أو لعلّـه ينقـدح يف انتقـادات الوسـط       

.لطائفةالداخلي ل
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بـأنّ أي  : وهذا النمط من اإلشكال معتمد على هذه القاعدة أو هذا املبىن القائل    
شعرية أو رسم أو طقس من الطقـوس جيـب أن يـستند خبـصوصياته إىل جعـل الـشارع                 

.وتشريعه

.فهو مما يصدق عليه البدعة والضاللةالّوإ



ــشعائ    ــر ال ــوض أم ــو ف ــدس ل ــشارع املق ــرف  أنّ ال ــها إىل الع ــوس وأوكَل ر والطق
واملتشرعة، لنتج من ذلك أنهـم سـيتحولون إىل مـشرعني، حيـث فـوض أمـر التـشريع                

.وهذا التفويض غري صحيح وهو ممتنعإليهم



لو أوكل الشارع املقدس أمر الشعائر والرسوم الدينية إىل العرف، لنتج من ذلك              
.احلاللحتليل احلرام، وحترمي 

حيث إنّ العرف قد يتخذ ما هو حمرم ومبغوض للشرع شعريةً، وقد يتخذ ما هـو   
.حملّل شعرية جيب احترامها وحيرم هتكها

.فيلزم من ذلك حتليل احلرام، وحترمي احلالل



لو أننا جعلنا اتخاذ الشعائر والرسوم      : وهذا من سنخ اإلشكالَني السابقَني، وهو     
النـاتج مـن قبـل العـرف     العرف للزم مـن ذلـك العبـث بثوابـت الـشريعة     طقوس بيد وال

.واملتشرعة بسبب اختالف الظروف الزمنية والبيئية

سلم قد صـلّى فيـه   وآلهواتخاذ موضعٍ ما مزاراً، ألنّ النيب صلى اهللا عليه       : الًمث
.أو انتصر فيه
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وسوف يصعب املوازنة بني هذه وهكذا سوف حتصل مزارات عديدة وكثرية جداً  
.املزارات العديدة وبني ما جعله الشارع املقدس وحثّ عليه باخلصوص



ال وجه يف ختصيص صالحية املتشرعة باتخاذ الشعائر والرسوم والطقوس الدينية 
.أبواب خاصة، وعدم تسويغ ذلك يف أبواب أخرىيف

سائغاً، ألجريناه يف أبواب الصالة، والصيام، إذ لو كان ذلك األمر جائزاً و
واحلـج، والزكـاة، واخلُمــس والتخـذ املتـشرعة يف هــذه األبـواب شـرائط وقيــود       
وموانع حسب ما يرونه مناسباً، مثّ يتـشكّل يف بوتقـة الـشعائر ويتعنـون بعنـوان       

.الشعرية

.فليس هناك دليل على التفكيك بني األبواب املختلفة



اهلتك واإلساءة ملباين اإلسالم وأركـان الـشريعة ومعـاين الـدين واملـذهب العاليـة             
الشاخمة؛ فقد يقـال بـأنّ مقتـضى هـذا الرسـم أو الطقـس أو الـشعرية الّـيت أوكَلْناهـا إىل           
العرف قد ال تناسب مجريات العصر وال تتفق مع لُغة العصر؛ وقد يكـون فيهـا إسـاءة      

.لشاخمة والتعاليم اإلسالمية الفاضلةلذات املضامني ا



لزوم الضرر من بعض الطقوس خصوصاً بعض الشعائر احلسينية أو غريها وجيب  
.شرعاً دفع الضرر بكلّ درجاته ومراتبه وأشكاله

تثـار حـول الـشعائر       يتكاالت واالنتقـادات والتـشكيكات الـ      هذه هي أهـم اإلشـ     
.ة ذلك بالتفصيل من خالل طيات البحثالدينية، وسنحاول معاجل
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أنّ حبث الشعائر مل يبحث بالتفصيل كقاعدة فقهيـة أو كالميـة مـن قبـل العلمـاء                

.نادراًالّواحملققني إ

وقد تظهـر اإلشـارة إليـه مـن خـالل كلمـات العلمـاء بـشكل متنـاثر ويف أبـواب                   
حفظ العناوين اخلالدة والرموز السامية للـدين  متعددة مع ما له من األمهيته القصوى يف     

.احلنيف

.الًوهذا البحث، وإن كان بالنظر األويلّ واضحاً وجلياً إمجا

أما بالنظر الدقيق العلمـي فهـو يفتقـر إىل املـوازين االسـتداللية، وإعمـال اخلـربة                   
.األصولية والفقهية يف أبوابه املختلفة وموارده املتنوعة

:و يف أفق حبث الشعائر الدينية التساؤالت التاليةلذلك تبد

هل الشعائر الدينية هي من مقولـة العنـاوين الثانويـة، أم مـن مقولـة العنـاوين         -
.األولية؟

.هل هي حقيقة شرعية، أم هي حقيقة عرفية؟-

.ما هو حكمها؟ وما هي حدود موضوعها؟-

الفقهية، أم هو حكـم منـدمج ومتحـد    هل أنّ احلُكم فيها يغاير حكم األبواب   -
.مع حكم األبواب الفقهية املتنوعة؟

هل الشعائر ىف احلج حتمل نفس حكم أعمال احلج، أم هلـا حكـم آخـر متميـز       -
.ومنفرد ا

سـواء جعلنـاه حكمـاً أوليـاً، أو        -ما هي النـسبة بـني حبـث الـشعائر، كعنـوان            -
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مـن  اوين األولية من جهة، وبينه وبني العناوين الثانوية       وبني العن  -جعلناه حكماً ثانوياً  
.جهة أخرى؟

.إىل غري ذلك من األحباث الكثرية واملتعددة

هذه األمور واالحتماالت الـيت طرحناهـا مل تعـرض ضـمن حبـث مـستقلٍ منفـرد             
.ومتميز يف الكتب، أو األبواب الفقهية

وأحباثهم هنا وهناك يف مـوارد متفرقـة   وقد جيدها املتتبع يف طيات كلمات الفقهاء      
.ومواضع خمتلفة

قد جيدها املتتبع يف موضوع حرمة تنجيس القرآن أو وجـوب تطهـريه إذا            -:الًمث
.القته النجاسة

ويف حبــث الوقــف والــصدقات وإحيــاء املــوات، وقــضية حرمــة املــؤمن، وحرمــة  
هللاوالعيـاذ بـا  (سـلم  وآلهوعليهالكعبة، ويف باب احلدود، يف حكم سب النيب صلى اهللا           

؛ أو هتك مقدسات الدين حيث يبحث العلماء يف هذه املوارد عن الشعائر الدينية )تعاىل
.وأنّ هتكها هل هو موجب للكفر أم ال؟

ومضافاً إىل ذلك، هنـاك بعـض الكتـب والرسـائل الّـيت أُلّفـت يف حبـث الـشعائر                   
الشرعية إىل حد مـا، فمـن اجلـدير مراجعـة     وقد ذكروا فيها بعض الضوابط ،)١(احلسينية

.تلك الكتب ومالحظة اخلطوط العامة هلذا البحث، وما تتضمنه من نقض وإبرام

:بعض تلك الرسائل واملؤلّفات-على سبيل املثال-نذكر)١(
.احلسني احللّي رمحه اهللالشعائر احلسينية يف امليزان الفقهي آلية اللَّه الشيخ عبد-
.ظلوم آلية اللَّه الشيخ حسن املظفّر رمحه اهللانصرة امل-
.الشعائر احلسينية مساحة السيد حسن الشريازي رمحه اهللا-
.رضا احلسيين احلائريجناة األمة يف إقامة العزاء احلاج السيد حممد-
-ة أم بدعة الشيخ أمحد املاحوزينة سالشعائر احلسيني.
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، كمـا يف اآليـات   )هللاشـعائر ا (فنقـول   » هللا«قد تضاف الشعائر إىل لفـظ اجلاللـة         

:ومنها قوله تعاىل)١(الكرمية

>:  9@   ?  >  =  <   ;<)٢(.

قـد تـضاف   -على اختالف هيئـات املـادة   -وأيضاً الشعائر أو الشعرية أو الشعارة     
.شعائر املذهب: إىل املذهب، فيقال

.وأيضاً، قد تضاف إىل احلسني عليه السالم باسم الشعائر احلسينية

.الموأيضاً، قد تضاف إىل الدين، فتعرف باسم شعائر الدين وشعائر اإلس

تفريعــات وتطبيقــات لــنفس القاعــدة  الّوســيتبين أنّ هــذه اإلضــافات مــا هــي إ 
الـشعائر احلـسينية، أو يقـال شـعائر املـذهب، أو      : ، أو يقـال   هللاشعائر ا : الواحدة فيقال 

تبويبـات وتـصنيفات     -على كلّ حـال    -شعائر اإلسالم، أو شعائر الدين، وهي     : يقال
.ادفات لنفس املسمىلذكر فروعٍ ألصل واحد أو تكون مر

وسيظهر مـا يف هـذا التعـبري مـن نـواحٍ تربويـة متعـددة وتفريعـات لنكـات فقهيـة                  
.خمتلفة

 
جرياً على ديدن العلماء يف تصنيف كـلّ مـسألة بإدراجهـا يف بـاب مـن األبـواب                    

السياسي، الفقهية ففي أي باب من األبواب ميكن درج هذه القاعدة؟ هل يف باب الفقه     
.، أم باب فقه القضاء أم فقه املعامالتاالجتماعيأم يف باب الفقه 

.٣٢: ، سورة احلج، اآلية٢: سورة املائدة، اآلية)١(
.٣٢: سورة احلج، اآلية)٢(
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أنّ من خصائص هـذه القاعـدة وهـذا الواجـب         : وسيظهر خالل مراحل البحث   
الديين العظيم، أنّ هذا الواجب ليس واجباً ملقى على عاتق رموز الدولة اإلسالمية أو            

عـاتق املرجعيـة فقـط، الّـيت قـد تـسمى         علـى    فحسب ولـيس ملقـى     اإلسالميةاحلكومة  
. باالصطالح األكادميي احلديث حكومة املرجع، وال على عاتق اهليئات الدينية دون غريها

علـى عـاتق عمـوم    هـو واجـب كفـائي يلقـى    -كما سيتبني  -وإنما هذا الواجب  
      ،تمـع اإلسـالمية إقامته مجيع طبقات وشرائح ال مسؤولياملسلمني، ويتحم   ومـن ثَـم

، من قبيل باب األمـر بـاملعروف   االجتماعكان األوىل إدراج هذه القاعدة يف أبواب فقه         
والنــهي عــن املنكــر ال يف خــصوص الفقــه الــسياسي، وال يف خــصوص فقــه األبــواب  

.هو األنسب هلذه القاعدةاالجتماعيبل يكون انضمامها حتت باب الفقه اُألخرى

ديباجـة ومتهيـد للبحــث، أمـا بالنـسبة إىل تبويــب     هـذه جوانـب ذكرناهـا بعنــوان    
:يف مقامني رئيسيني-تعاىلهللاإن شاء ا-وتصنيف جهات البحث، فإنّ البحث سيقع

يف عموم قاعدة الشعائر الدينية: املقام األول

:وهذا املقام يتألّف من اجلهات التالية

.دةالواردة يف هذه القاعاإلمجاليةاألدلّة : اجلهة األوىل

أقوال الفقهاء واملتكلّمني واملفسرين واحملدثني حول قاعـدة الـشعائر     : اجلهة الثانية 
.الدينية

البحـث يف معــىن وماهيـة املوضـوع، وهــو الـشعرية والـشعائر مــن      : اجلهـة الثالثـة  
.الناحية اللُّغوية

د مـن  كيفية حتقّق املوضوع، وهو الشعرية والشعائر ومعاجلـة العديـ  : اجلهة الرابعة 
.قواعد التشريع

.البحث يف متعلّق احلكم لقاعدة الشعائر: اجلهة اخلامسة
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نسبة حكم الشعائر مع العناوين األولية لألحكام من جهة، ومع : اجلهة السادسة
.العناوين الثانوية لألحكام من جهة أُخرى

.تك والشنعةاملوانع الطارئة على الشعائر، كاخلرافة واالستهزاء واهل: اجلهة السابعة

الشعائر احلسينية: املقام الثاين
يقع البحث يف خصوصيات الشعائر احلسينية؛ ودراسة قوة ومتامية األدلّة اخلاصـة             

.اليت وجهت هلا، وأُثريت حوهلاواالنتقاداتالواردة فيها، ورد اإلشكاالت 
.وهل خيتلف حكمها عن األحكام العامة يف الشعائر؟

.األحكام العامة للشعائر وزيادة؟أم هي تتضمن
:ويقع البحث خالل اجلهات اآلتية

.أهداف النهضة احلسينية: اجلهة األوىل
.أدلّة الشعائر احلسينية: اجلهة الثانية
.أقسام الشعائر احلسينية: اجلهة الثالثة

.الرواية يف الشعائر احلسينية: اجلهة الرابعة
.البكاء: اجلهة اخلامسة

.الشعائر احلسينية والضرر: السادسةاجلهة
.لبس السواد: اجلهة السابعة
.ضرورة لعن أعداء الدين: اجلهة الثامنة

.العزاء والرثاء سنة قرآنية: اجلهة التاسعة
سلم على احلسني وآلهومآمت العزاء اليت أقامها النيب صلى اهللا عليه  : مسك اخلتام 

.عليه السالم
.تعاىلهللاإن شاء ا-فيما يأيت من البحوثالًا مفصهذا ما سنتطرق إليه

.نبدأ البحث يف جهات املقام األولو



املقام األول

à





: الجهة اُألوُّـ

األدّلُة اإلجمالّية





٢٩

بداية كلّ حبث ال بد أن يعثر الفقيه أو اتهد على أدلّة معينـة لعنـوان البحـث      يف
:علم الفقه واألصول هلا ثالثة حماور، هيوهذه األدلّة حسب قواعد 

.املوضوع، واحملمول، واملتعلّق

.هو ما يشار به إىل قيود احلكم: املوضوع

الذي هو احلكم الشرعي، إما وجوب أو حرمة أو ملكية أو غري ذلك، : واحملمول
وللحكم الوضعي مبعىن احلكم الشرعي الشامل للحكم التكليفي.

لفعل املطلوب حصوله يف اخلارج إذا كان احلكم وجوباً، أو الفعل        وهو ا : املتعلَّق
.الالزم تركه إذا كان احلكم حرمةً

نالحـظ هـذه احملـاور    » إذا زالـت الـشمس فـصلِّ      «: يف دليـل  : على سـبيل املثـال    
:الثالثة كاآليت

.هو الزوال: املوضوع

.احلكم وهو الوجوب: واحملمول

.وهو صالة الظهر: واملتعلّق
املوضوع الذي هو قيود الوجوب، ويطلق على قيود أي حكم تكليفـي أو     وحمور

يعترب الـزوال مـن قيـود    وضعي بأنه موضوع أصويلّ أو موضوع فقهي ويف مثالنا السابق         
فالالزم استعراض األدلّة الواردة يف قاعدة الشعائر وتقرير مفادها على ضوء          .الوجوب

.هذا التثليث
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قد ورد يف اآلية عموم لفظ الشعائر، وهو حكم من األحكام القرآنية، فلنتعـرف           

.على موضوع ومتعلّق هذا املورد، وعلى حكمه أيضاً
.)٢(هو الشعائر: املوضوع

.م إجيابياً؛ أو التهاون ان جعل احلكم حترميياًهو التعظيم إن جعل احلك: املتعلّق
.حرمة التحليل وحرمة التهاون، وميكن جعل احلكم وجوب التعظيم: احلكم

)٢(->             b   a     `   _   ^    ]    \   [   Z   Y   X   W
  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
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أدرجــه كــثري مــن >¦  §   ¨    ©  ª<هــذا املقطــع مــن اآليــة الــشريفة 
.العلماء ضمن آيات الشعائر أيضاً مع أنه مل يرد فيه لفظة الشعائر

.٢: سورة املائدة، اآلية)١(
متعلّـق املتعلّـق، ففـي مثـال حرمـة شـرب اخلمـر فـإنّ احلُرمـة تتعلّـق بالـشرب،                    : وقد يقال للموضـوع   )٢(

صـولية حمـررة   متعلّق متعلّق احلكـم وهـذا تـابع لقاعـدة أ       : والشرب بدوره يتعلّق باخلمر فاخلمر يقال له      
إنّ متعلّق متعلّق احلكم يكون موضوعاً للحكم، سواء كان احلكـم تكليفيـاً       : تقول األصولعند علماء   

أنّ مـشهور الطبقـات املتقدمـة مـن العلمـاء      أم وضعياً اعتمدت عليها مدرسة املريزا النائيين رمحه اهللا إالّ      
على خالف ذلك، وهو األصح.

.٣٠ــ ٢٧: سورة احلج، اآلية)٣(
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.هوالوجه يف ذلك هو االعتماد على قاعدة معروفة ومشهورة لدى أساطني الفق

له باألدلّة الوارد فيهـا العنـوان       االستداللوهي أنّ املوضوع أو املتعلّق كما ميكن        
لـه مبـا يـشترك معـه يف املاهيـة      االستداللنفسه أو املتضمنة له، أو مرادفاته كذلك ميكن   

النوعية أو اجلنسية، أي املماثل أو اانس؛ بـشرط أن يكـون احلُكـم منـصباً علـى تلـك        
كما ميكن االستدالل له بالدليل الذي يتضمن جزء الًكان التعدي قياساً باط    الّوإاملاهية  

املاهية، كذلك ميكن االستدالل له مبا يدلّ على الالزم له أو امللزوم لـه، فتتوسـع دائـرة       
.داللة األدلّة الدالّة على املطلوب

:ففي هذه اآلية الشريفة

.هللاحرمات ا: املوضوع

.تعظيمال: املتعلّق

.الوجوب أي وجوب التعظيم: احلكم

)٣(->@   ?  >  =  <   ;  :  9<)١(.

وهذه من أوضح اآليات على إثبات املطلوب، حيت تدلّ على حمبوبية ورجحان       
.حسب التقسيم الثالثي املذكور من املوضوع واملتعلّق واحلكمهللالتعظيم لشعائر ا

)٤(->}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

.أنّ البدن من مصاديق الشعائر: تبعيضية واملعىن» من«هنا وردت 

)٥(->Z  Y  X  W  V   U[  c  b  a    `  _  ^  ]  \
f   e  d<)٣(.

٣٢: سورة احلج، اآلية)١(
٣٦: سورة احلج، اآلية)٢(
١٥٨: سورة البقرة، اآلية)٣(
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.هذه اآلية الشريفة تعرضت للشعائر، ولكن بصيغة املشعر

فية يف املقام، وعلينا أن نـسرب غورهـا لنـصل إىل احملـاور      هذه الطائفة من األدلّة وا    
.األساسية فيها، ولنتعرف على مفادها وداللتها

 
أنّ بعض العلماء واحملقّقني  ذهبـوا إىل       الّ، إ »الشعائر«هذه األدلّة مل يرد فيها لفظ       
:استفادة حكم الشعائر منها، وهي

)١(-> $  #  "  !     -  ,       +  *            )  (  '  &  %
/  .<)٢(.

:ومن سياق اآليات الىت قبلها

>T  S  R  Q  P  O   N  M<.
:وآية

>¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨<.

ــان مــسألة وجــوب اجلهــاد، وضــرورة املعرفــة احلقّــة    يفهــم أنّ اآليــات بــصدد بي
:يةمثّ بعد ذلك تبين اآلوالتوحيد ونشر الدين وتبليغه

>  .    -   ,    +   *    )   (   '   &  %  $  #  "  !
/<.

١٩٨: سورة البقرة، اآلية)١(
٣٢: سورة التوبة، اآلية)٢(
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سـبحانه  هللاأمهيةَ النور اإلهلي، وحماوالت أعداء الدين إلطفاء ذلك النور ولكـن ا          
إمتـام النـور ونـشر       الّكتب على نفسه إحباط تلك احملاوالت الشيطانية، ويأىب سـبحانه إ          

:ففي هذه اآلية الشريفة.الصالح واهلدى

:يف آية» الشعائر«سبحانه وهو بدل لفظ هللاهو نور ا: املوضوع

><   ;  :  9  8<.

.سبحانه عام يشمل مجيع األحكامهللاونور ا

.النشر والتبليغ والبيان؛ وهو بدل التعظيم يف تلك اآلية: املتعلَّق

.وهو الوجوب وجوب النشر أو حرمة اإلطفاء والكتمان: واحلكم

:مرادفاً ومكافئاً لآلية الشريفة-عيةكقضية شر-فيكون هذا الدليل

><   ;  :  9<.

األوىل وهذا يعين أننا ال نقتصر يف إثبات هذه القاعدة على اآليـات مـن الطائفـة                
.من األدلّة بل ميكن االستدالل أيضاً مبا يفيد مفادها أيضاً

)٢(->    à   ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô
á<)١(.

:يات الىت تسبق هذه اآلية من سورة النور، وهيمبالحظة اآل
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٣٦: سورة النور، اآلية)١(
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هي البيوت الىت فيها » في بيوت«من سياق هذه اآليات، يظهر أنّ املراد من لفظة       
واملراكز اليت تكون مصادر إشعاع الدين وحمالّ نشر اهلداية واحلق وحمطّات بيـان           هللانور ا 

.أحكام الدين احلنيف

ترفــع وتكــرم، وأن وأراد أن هللالنوريـة والباعثــة للنــور، شـاء ا  » البيــوت«وهـذه  
.وعبادته وطاعتههللاتبجل وتحترم وينبغي أن يستمر ويدوم فيها ذكر ا

y  x   w  <وآلية ،)٢(فهذه اآلية من سورة النور، مرادفة آلية تعظيم الشعائر      
z<.

فاآلية الشريفة تدلّ على وجوب نشر ورفع كلّ موطن ومركـز وحمـلّ يتكفّـل        
ومـن  هللاعنه يف اآلية الشريفة بنـور ا    الة السماء، املكنى  وتعاليم رس  هللاببيان أحكام ا  

ذلك يظهر أنّ الشعائر ال تختص ببابٍ دون آخر فهي ال ختتص مبناسك احلـج، وال           
.بالعبادات

وإنما تشمل كلَّ مـا فيـه نـشر ألحكـام الـدين، وتعـم مجيـع مـا بـه بيـان وتبليـغ                   
.للمعارف اإلسالمية املختلفة

)٣(->  h  gm   l  k      j  i<)٣(.
سـبحانه، وكـذلك حفـظ       هللاهذه اآلية تدلّ على أنّ حفـظ الـدين وحفـظ ذكـر ا             

سلم الذي هو قـوام الـدين، وحفـظ ذكـر أهـل البيـت          و آلهو صلى اهللا عليه   هللارسول ا 
عليهم السالم الذين هم العدل اآلخر للقرآن كـلّ ذلـك يعتـرب مـن األغـراض الـشرعية         

٣٥ــ ٣٤: سورة النور، اآلية)١(

)٢(>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<٣٢: احلج
٩: جر، اآليةسورة احل)٣(
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.تعاىلوحانهالعليا للحق سب

)٤(->¼   »   º   ¹   ¸½  ¿   ¾

Á  ÀÂÅ   Ä  Ã<)١(.
سـبحانه وإزهـاق كلمـة الكـافرين،     هللابتقريب أنّ كلّ ما يؤول إىل إعالء كلمـة ا      

.فهو من األغراض الشرعية واملقاصد الدينية

)٥(->  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿
Ï   Î   Í  Ì<)٢(.

آليـة الكرميـة وجـوب التفقّـه علـى املـسلمني بعـد اهلجـرة، مثّ الرجـوع إىل          تقـرر ا 
لنـشر معـامل   بالدهم ووجوب التبليغ واإلنذار، مقدمةً حلصول حالة احلذر، فهذا اإلنذار        

.الدين وترسيخ قواعده يبين يف الواقع ماهية الشعائر
الـيت ان ماهيـة العنـاوين   مبرتلـة املبـين واملفـسر ألحـد أركـ     ) آية اإلنذار(فهذه اآلية  

.وردت يف األلسنة األخرى من األدلّة وهو التبليغ، والنشر للدين احلنيف

)٦(-> =  <  ;  :>?B  A  @D  C  E

F<)٣(.
لسان هذه اآلية، يوضح بعداً آخر يف حقيقة الشعائر؛ حيث تتـضمن يف متعلّقهـا              

لعلو والسمو لإلسالم واملسلمني اازديادجنبة أخرى غري األحكام األولية أال وهي جنبة 
.وهذه غري جهة اإلعالم، وإن كانت هي أحد نتائج اإلعالم والنشر واإلنذار

هللافالبعد اآلخر الـذي تتـضمنه قاعـدة الـشعائر الدينيـة هـو جنبـة إعـالء كلمـة ا                   
.وقد توفّرت األدلّة يف إثبات ذلك بقدر وافسبحانه، وإعزاز كلمة املسلمني

٤: سورة التوبة، اآلية)١(
١٢٢: سورة التوبة، اآلية)٢(
١٤١: سورة النساء، اآلية)٣(
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.يضاً على هذه القاعدة مبا ورد يف األبواب اخلاصة من األدلّةأوقد استدلّ 

مثل أدلّة خاصة يف مناسك احلج أو أدلّة خاصـة يف الـشعائر احلـسينية وغـري ذلـك       
:مثل قول الصادق عليه السالم

 
:سلموآلهووقول النيب صلى اهللا عليه


 

أو ما ورد على لسان العقيلة زينب الكربى عليها السالم بالنـسبة  ، وما شابه ذلك  
:سلموآلهولعزاء سيد الشهداء صلى اهللا عليه

 
.تلك العناوين خاصة يف أبواب خاصة

وهذا اللسان الثالث من األدلّة هو عبارة عن أحكام خاصة يف املـوارد األخـرى،           
.الّيت مفادها هو عني مفاد الشعائر، من لزوم البثّ واإلعالن

:أنّ لدينا ثالثة أشكال من األدلّة: فزبدة القول
.ا لفظ الشعائرأدلّة عامة ورد فيه: األول
.أدلّة عامة ومطلقة يظهر منها جانب اإلعالم واإلعالء للدين: الثاين

أدلّة خمتـصة بـبعض األبـواب، وتكـون مرادفـة لتعظـيم الـشعائر ولنـشر                 : الثالث
.الدين وإعالء كلمته

.١٥١، ص٢ج: حبار األنوار)١(
.١٢٠، ص١٠٠ج: حبار األنوار)٢(
.٢٩٢، ص٤٤ج: حبار األنوار)٣(



: الجهة الثانية

أقوال العاّمة والخاّصة حول 

هذه القاعدة





٣٩

 
:منها

أو اآلية >9  :  ;   ><سواء يف اآلية ،)١(عن عطاء أنه فسر الشعائر -١

>z  y  x   w<-      ها مجيع ما أمر ارها بأنى عنه، أي مجيـع فرائـضه ومل        هللافسبه و
.)٢(خيصصه ببابٍ دون باب

٢- هـذا أيـضاً قـولٌ    )٣(هو الدين كلّـه : هللالشعائر شعائر ا: قال احلسن البصري
.وهذا تعميم يف املوضوع، فهذان القوالن يتفقان على تعميم موضوع الشعائربالتعميم 

القرطيب يف أحكام القرآن يذهب إىل أنّ املراد من الشعائر هي مجيع العبادات        -٣
:ومل يعممها جلميع أحكام الدين، وإنما خصصها بالعبادات قال

أعالماً للناس هذا قـول آخـر،  تعاىل، أي جعلهاهللامجيع املتعبدات الّيت أشعرها ا   
.)٤(وهو حيدد دائرة املوضوع

بقرينة السياق يف اآليات هللاوهناك قول آخر لديهم، هو أنّ املراد من شعائر ا        -٤
الواردة يف سورة احلج ويف أوائل سورة املائدة، وتلك اليت يف سورة البقرة كلّها يف سياق   

)٥(أنّ املراد منها مجيـع مناسـك احلـج   إىلئل أعمال مناسك احلج فمن ثَم ذهب هذا القا    

.٢٦٤، ص٣ج: تفسري جممع البيان)١(
.٧٤: ٦) البن جرير الطربي(جامع البيان٢٦٤: ٣تفسري جممع البيان )٢(
.١٥٠، ص٧ج: تفسري جممع البيان)٣(
.٥٦، ص١٢ج: تفسري القرطيب)٤(
.١٣٧٦: ٢ج) اجلصاص(كما يف أحكام القرآن- مناسك احلج- :إنّ الشعائر: ابن عباس حيث قالمثل)٥(
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.هذا بالنسبة لزبدة أقوال العامة.)١(وال تشمل هذه القاعدة بقية األبوابالّليس إ

 
أما بالنسبة ألقوال اخلاصة، فلم نعثر على قول من أقـوال اخلاصـة يقيـد القاعـدة        

ما قد يظهر من الـشيخ النراقـي يف عوائـده،    مبناسك احلج أو يخصصها بالعبادات، عدا     
:الًالقول بالتعميم، فمث-كما يظهر من كلمام-بل ديدن علماء اخلاصة

ذهب إىل أنّ قبور )٢(»كشف الغطاء«الشيخ الكبري كاشف الغطاء يف كتابه - ١
األئمة علـيهم الـسالم قـد شـعرت، فهـي مـشاعر، ومـن ثَـم جتـري عليهـا أحكـام                    

يذكر ذلك يف حبث الطهارة، يف مناسـبة معينـة، يف تطهـري املـسجد وحرمـة         املساجد،
عـن  االسـتدالل وقد متيز الشيخ الكبري كاشف الغطـاء ـذا     .تنجيسه وما شابه ذلك   

.بقية األعالم

باإلشارة إىل أنّ وجه إحلاق قبور األئمة عليهم السالم باملساجد هو كوا شعرت 
أنّ املشاعر ال ختتص بأفعـال احلـج، وال ختـتص بالعبـادات،     مشاعر فهو إذن يذهب إىل 

.بل تشمل دائرةً أوسع من ذلك

يـشري الـشيخ األكـرب كاشـف        )٣(»منهاج الرشاد ملن أراد السداد    «وأيضاً، يف كتاب    

:له السديحرم اللَّه، قا: أنّ الشعائر هي: هناك أقوال أخرى لعلماء العامة، منها)١(
.هي اهلَدايا املُشعرة لبيت اللَّه احلرام: أو ما ذهب إليه أبوعبيدة بأنّ الشعائر-
أنّ الشعائر هي أعالم احلرم، اهم أن يتجاوزوهـا غـري محـرِمني    : وقول املاوردي والقاضي أبويعلى -

.٢٣٢: ٢جلوزي إذا أرادوا دخول مكّة جتد هذه األقوال وغريها يف كتاب زاد املسري البن ا
.)عند قراءة الفاحتة بعد الطعام ورجحان الشعائر احلسينية(٥٤: كشف الغطاء)٢(
وهو أول كتاب صدر من احلوزة العلمية اإلمامية يف رد الوهابية، حيث كان الشيخ رمحـه اللَّـه معاصـراً               )٣(

ــة   ابيــة الوه ــام الدول ــشأة وقي ــ  لن ــني مؤس ــه وب ــت بين ــها، وكان ــالت  يف بدايت ــة مراس ابيــة الوه س الدول
واحتجاجات، وقد طُبع هذا الكتاب أخرياً
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.الغطاء إىل هذه النكتة، وهي تشعري قبور األئمة عليهم السالم

يضاً من شعائر الدين فهو يعمم موضوع وكذلك يشري أيضاً إىل أنّ حرمة املؤمن أ
.الشعائر

يف موضـع  : صـاحب اجلـواهر يف حبـث الطهـارة    : وأيضاً ذهـب إىل التعمـيم    -٢
حرمة تنجيس القرآن، أو وجـوب تطهـري القـرآن إذا وقعـت عليـه جناسـة ويـشري إىل أنّ               

:حرمة اهلتك ووجوب التعظيم شامالن لكلّ حرمات الدين وعبارته

»   رمـة إهانتـه وحتقـريه         ويف كلّ ما عوهـذا  )١(»لم من الشريعة وجوب تعظيمـه وح
ما اقتبسه صاحب اجلواهر من اآلية يف سورة احلجالتعبري كأن.

>®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦<.

.وبعد ذلك بآيتني

><   ;  :  9  8<.

.كأنما اآليتان متوازيتان يف املعىن، ومتعاضدتان يف شرح بعضهما البعض

:أيضاً من الكلمات الّيت يستفاد منها التعميم-٣

.فتوى احملقق الكبري املريزا النائيين، الّيت صدرت حول الشعائر الدينية

واسـتدالله باآليـة يعمـم هـذه        هللاوقد عبـر عـن الـشعائر احلـسينية بأنهـا شـعائر ا             
.القاعدة الفقهية، وال خيصصها باملناسك وال بالعبادات

يف فتـاواه  -أيـضاً -الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، قال بـالتعميم     ااهد -٤
ويف كتبه ويف رسائل األسئلة واألجوبة حيث يـذكر دخـول الـشعائر احلـسينية يف عنـوان       

.، ويف شعائر الدين، ووجوب تعظيمها بنفس اآلية الكرميةهللاشعائر ا

كتاب الطهارة يف ذيل أحكام تطهري املسجد-٩٨: ٦جواهر الكالم )١(
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دة الثالثـة حيـث متايـل    يف حبث الـشها )١(السيد احلكيم رمحه اهللا يف املستمسك  -٥
يف األذان واإلقامـة، ال مـن بـاب    ) هللاأشـهد أنّ عليـاً ويلّ ا     (إىل وجوب الـشهادة الثالثـة       

اجلزئية، بل من باب استحباب األمر باقتراا بالشهادة الثانية، ومن مثّ طبق عليها عنوان 
.، وبالتايل ذهب إىل وجواهللاشعائر ا

الّهلـا هـو االسـتحباب، وإن كـان بنحـو التعمـيم إ          فباعتبار أنّ احلكـم األويلّ      
اتخـذت شــعاراً للمـذهب والطائفــة، فـذهب إىل حـصول وحتقّــق الـشعرية ــا      أنهـا 

، وعدم ختصيـصها مبناسـك احلـج، وال      هللافالّذي يظهر منه ذهابه إىل تعميم شعائر ا       
.بالعبادات

، ومل جند مـن  هللاشعائر اهذه بعض أقوال اخلاصة الّيت تعرضت صرحياً إىل تعميم      
خيصص الـشعائر خبـصوص مناسـك احلـج، أو خـصوص العبـادات بـل اجلميـع يعمـم                    

.الشعائر إىل مطلق ما يظهر املعامل الرئيسية للشريعة وينشر أحكام الدين

واملتتبــع لفتــاوى املتــأخرين يف الــشعائر احلــسينية يالحــظ تعمــيم عنــوان وقاعــدة 
.أبواب وأحكام الدين، إىل عمومهللاشعائر ا

علـى هـذه القاعـدة، إىل حقيقـة     -ضـمن اسـتدالهلم    -وقد نبه الفقهـاء األعـالم     
.وجود أدلّة أخرى بلسان آخر يرادف معىن ومدلول قاعدة الشعائر الدينية

:فآيات

>z  y  x   w<.

.>8  9  :  ;   >  =  <  ?   @<و

ــوارد   ــة كــثري مــن امل ــات القرآني وقــد ذكرنــا يف اجلهــة األوىل أنّ  يرادفهــا مــن اآلي
.ن على نفس مضمون قاعدة الشعائرالّالطائفتني الثانية والثالثة من األدلّة تد

كتاب الطهارة يف ذيل أحكام تطهري املسجد-٩٨: ٦جواهر الكالم )١(



٤٣/ القاعدة هذه حولواخلاصةالعامة أقوال:الثانيةاجلهة...................................................à:  املقام األول

 
سواء كانت مـسألة  -يف مسألة واحدة-أن تتبع الفقهاء للعثور على ألِْسنة خمتلفة      

أو ي،وقاعدة فقهيـة، أو قاعـدة كالميـة إنمـا حيـصل مـن أجـل إعطـاء الباحـث الفقهـ                
.املستنبط الفقهي سعة يف البحث، ما ال يعطيه اللسان الواحد والدليل الفارد

وربما حيصل االختالف يف اللسان الواحد، هل هو باق على حقيقتـه اللغويـة أو        
؟ هل هو مبهم أم جممل أم مبين؟ هل فيـه إطـالق أم ال؟   الًنقل إىل احلقيقة الشرعية مث    

.ت اليت تنتاب اللسان الواحد يف األدلّة الشرعيةوإىل غري ذلك من احلاال
على أدلّة متعـددة حمتويـة   -أو حتى املتكلم-خبالف ما إذا عثر الباحث أو الفقيه     

على ألسنة أخرى وقد تكون تلك األلسنة متضمنة ألرقام أجلى وأوضح، حبيث ال يقع 
.فيها، وختتصر على الباحث الطريق للوصول إىل ضالّتهاالختالف
:من مثّ ذكرنا أنّ اآليتني-

>,       +  *            )  (  '  &  %  $  #  "  !<)١(.

.)٢(>Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<و

اســتند إليهمــا الفقهــاء، لــيس يف حبــث الــشعائر فحــسب، بــل يف مــسائل فقهيــة  
.وعقائدية وتارخيية أخرى يف وقائع حتتاج ملواقف شرعية حازمة وصارمة

.هللاهي وجوب نشر نور الدين ونور اإلسالم، ونور او

:وقد ذكرنا سابقاً أنّ الفقهاء يالحظون يف كلّ دليل ثالثة حماور

يكون البحث عقيمـاً فـال بـد         الّحمور املوضوع، وحمور احملمول، وحمور املتعلّق وإ      
.من متييز هذه احملاور الثالثة بعضها عن بعض؛

٣٣: سورة التوبة، اآلية)١(
٣٦: سورة النور، اآلية)٢(
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ور ختتلف من لسان إىل لسان آخـر فـال بـد مـن متييـز            وملّا كانت عناوين هذه احملا    
فبعد قيـام األدلـة املختلفـة ومتاميتـها ميكـن القـول أنّ قاعـدة الـشعائر          األلسنة وتصنيفها 

الدينية عبارة عن مجلة من قوانني اإلعالم يف الدين اإلسالمي هلـا أمهّيتـها وهلـا حكمهـا            
فُسر من أنّ حكمها هو عني أحكام الـدين        املتميز واملغاير لألحكام األخرى وليس كما     

.أو أن الشعائر هي الدين كلّه كما نقلنا ذلك أو أنها ختتص مبناسك احلج أو غري ذلك

فالشعائر هلا حكـم مغـاير لألحكـام األخـرى، ومتعلّقـه مغـاير أيـضاً وإن ارتـبط                
دين وإعالم الدين وتعلّق بنحوٍ أو بآخر باألحكام األولية بل هو حكم آخر وهو نشر ال       

         كما ذكرنا أنّ قاعدة الشعائر هي مبثابـة فقـرة اإلعـالم يف الفقـه أو يف الـدين اإلسـالمي
،)١(هي جانب النشر واإلعالم لألحكام على غرار اإلنذار يف آية النفـر : وبعبارة أخرى 

.حيث إنّ اإلنذار واجب مستقل غري وجوب الصالة

نذار باحلج ليس هو نفـس مناسـك احلـج؛          اإلنذار بالصالة غري نفس الصالة واإل     
فباإلمجـال نـستنتج أنّ الـشعائر هلـا موضـوع ومتعلّـق وحكـم يتميـز وخيتلـف عـن بقيـة            

دلّت عليها اآليات الشريفة، وهي إعـالء الـدين   اليتالغاية األخرى  إىلاألحكام مضافاً   
ــر ا   ــاء يف األث ــه يف النفــوس والــسلوك االجتمــاعي وال خف ــالغ وإقامــة معامل ــوي الب لترب

.ألسلوب الشعرية وممارستها يف عطاء هاتني الغايتني الساميتني

)١(> º  ¹  »½   ¼¾  ¿  À  Ã    Â  Á  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
Ï   Î   Í  Ì  Ë<)سورة التوبة) ١٢٢



: الجهة الثالثة

َّـ معنى وماهية اِّـوضوع 

لغًة) وهو الشعائر(
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إنّ معرفة احلكم اإلمجايلّ للشعائر يتوقّف على حترير معىن الشعرية أو الـشعائر يف            
ــا الوضــع اللغــوي فيجــب التأمــل يف ال  ــة، وهــي إم ــواردة يف األدلّ ــاوين ال ــاوين : عن عن

مبوضوعات املسألة، وقد تقدم أنّ املقصود من املوضوع هو قيود احلكم، وقيـود احلكـم              
الـزوال لوجـوب صـالة الظهـر، ومـن قبيـل          : يف اصطالح علم أصول الفقه، من قبيل      

.اخلمر حلرمة شرب اخلمر

.وإما عناوين مبتعلّقات األحكام

ينئذ، يف أي مبحث فقهي من حتري معىن تلـك العنـاوين الـواردة، هـل              فال بد ح  
هي باقية على وضعها اللغوي، أو أـا نقلـت إىل معـىن وضـعي آخـر بوضـع الـشارع،           

.)١(»احلقيقة الشرعية«بـاالصطالحوالّذي يسمى يف 

ظ الـواردة  فإذن بداية ما أفرزه البحث من استطراد األدلـة، هـو التأمـل يف األلفـا            
فيها، هل هي باقيـة علـى وضـعها اللغـوي أو أنهـا حقيقـة شـرعية؟ ووجـه أمهيـة هـذا              

ومباهيتـه  اجلانب هو أنه إذا كان العنوان باقياً على وضـعه اللغـوي، فنتمـسك بإطالقـه،     
اللغوية املقررة يف اللغة ويف الوضع العريفّ وأما إذا نقل من قبل الشارع إىل معـىن آخـر،           

علـى ألـسنة     االعتمـاد -يف مقـام معرفـة تلـك احلقيقـة         -وحقيقة معينة جديدة، فيجـب    
.الشارع، وليس لنا الرجوع إىل الوضع اللغوي األويلّ

أي األلفاظ املعينة الواردة يف لسان الدليل، اليت أصبحت حقائق يف معانيها املستحدثة        : احلقيقة الشرعية )١(
قلت من معناها احلقيقي الوضـعي إىل  صالة، وصوم، وحج اليت ن: يف عصر الشارع املقدس، مثل لفظ     

.املعىن الشرعي املستحدث يف عصر الشارع
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وقد ذكر علماء األصول أنّ العناوين الّيت تـرد يف األدلـة، إذا مل يـدلّ دليـل علـى               
قلت إىل معىن آخر؛ فهي باقية على معناها اللغويا نكو.

إذا كــان هنــاك اســتعمال شــائع ألي لفظــة، وألي عنــوان ورد يف األدلّــة  : الًمــث
الشرعية، ومل تقُم قرينة أو مل يقيم دليل معني على أنه نقل من معنـاه اللغـوي إىل معـىن     

ه يبقى على وضعه اللغويجديد، فإن.

ي؛ مث بعد ذلـك  ويقع البحث يف حترير معىن الشعرية، أو الشعائر يف الوضع اللغو        
نبحث عن مدى وجود دليلٍ أو موجـبٍ لنقـل هـذه اللفظـة مـن وضـعها اللغـوي، إىل                   

.وضع شرعي، وحقيقة شرعية

 
:بالنسبة إىل لفظة الشعائر، أو الشعرية، كما وردت يف املعاجم اللغوية

يف كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي؛-١

أنت الشعار دون الدثار، تصفه بـالقُرب واملـودة، وأَشـعر    : ل للرجل يقا: الشعار
ما :  ليت شعري، أي علمي ويقال: فالنٌ قليب مهّاً، ألبسه باهلم حىت جعله شعاراً ويقال

كرعشوما يدريك: ي.

: وكـذلك موضـع املنـسك مـن مـشاعر احلـج         : عقلته وفهمته واملشعر  : وشعرته
.)١(ر احلج والشعرية من شعائر احلجالشعار من شعائ

فاخلليل بن أمحد أثبت كلتـا اللغـتني يف اللفظـة املفـردة، مفـرد الـشعائر، فجعلـها              
:شعرية، وجعلها أيضاً شعاراً مث قال

، وإشـعارها   والشعرية البدن، وأشعرت هذه البدن نسكاً أي جعلتها شعرية تهدى         

٢٥١، ص١ج: كتاب العني، للفراهيدي)١(



٤٩لغةً) وهو الشعائر (يف معنى وماهية املوضوع   :اجلهة الثالثة............................................à:  املقام األول

م على جانبها فتعرف أنها بدنةُ هدي وسـبب تـسمية     أن يوجأ سنامها بسكّني فيسيل الد     
.)١(حتى يعلم أنها بدن للهدي-أي تعلَّم-البدن بالشعرية أو بالشعار أنها تشعر

ونالحــظ أنَّ هنــاك معــىن مــشتركاً بــني مــوارد اســتعمال الــشعائر، حيــث نراهــا   
.واالستعالمتستعمل بكثرة مبعىن العالمة 

٢ -  لَمـاً     : الصحاح يفقال اجلوهريعـل عوكلّ ما ج ،والشعائر أعمال احلج
مواضع املناسك، واملشاعر احلـواس؛ والـشعار مـا ويل        : تعاىل، واملشاعر  هللالطاعة ا 

عالمتهم ليعرف بعضهم بعضاً، وأشعر : اجلسد من الثياب، وشعار القوم يف احلرب 
وأشعرته فـشعر، أي أدريتـه   الرجل مهاً، إذا لزق مبكان الشعار من الثياب يف اجلسد           

.)٢(فدرى
.الراغب أيضاً مل يزد على ما ذكره اخلليل، واجلوهري يف صحاحه-

:أشعره األمر أي أعلمه، وأشعرها: قال الفريوزآبادي يف القاموس-٣

جعل هلا شعرية، وشـعار احلـج مناسـكه وعالماتـه، والـشعرية والـشعارة واملـشعر          
.)٣(اليها وأمر بالقيام اهللامله الّيت ندب امعا: موضعها أو شعائره

لديه هـذا التعـبري أيـضاً يقـال للواحـدة شـعارة       » مقاييس اللغة«ابن فارس يف    -٤
، مما يدلّ على أنّ شعرية صـحيحة، ولكـن األصـح واألحـسن           )من شعرية (وهو أحسن   

ها مشعر، وهي املعامل، واحد: اإلعالم من طريق احلس ومنه املشاعر: شعارة واإلشعار
يعــين(املواضــع الــيت قــد أُشــعرت بعالمــات؛ ومنــه الــشعر، ألنــه حبيــث يقــع الــشعور   

.)٤(؛ ومنه الشاعر، ألنه يشعر بفطنته مبا ال يفطن له غريه)التحسس
املصدر السابق)١(
٦٩٩، ص٢ج: الصحاح اجلوهري)٢(
٦٠، ص٢ج: قاموس احمليط)٣(
١٩٤ــ ١٩٣، ص٣ج: معجم مقاييس اللغة)٤(
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تعاىل فيه أمر أشعر به وأعلم يقال له شعاره، هللاكلّ شي : القرطيب يف تفسريه-٥
.أو شعائر

أعالم هللالعالمة، وأشعرت أعلمت الشعرية العالمة، وشعائر ا : والشعار: وقال
.)١(دينه

 
حتصل من جمموع كلمات اللغويني واملفسرين أنّ موارد استعمال هذه املادة وهذه 
اللفظة يف موارد اإلعالم احلسي وهي جنبة إعالمية كمـا يظهـر مـن أدلّـة اللـسان الثـاين          

ية الواردة بغري لفظة الشعائر، وهي تركّـز علـى جانـب اإلعـالم الـديين، أو         لألدلة القرآن 
التعـابري كلّهـا عبـارة عـن املـراد مـن       سبحانه وعدم إطفائه هذههللانشر الدين وبثّ نور ا    

.اآليات

وهـذه موجـودة يف      -العلـو  -وهناك جنبة أخرى ىف الشعائر، وهي جنبة اإلعالء       
ة ا غري موجودة يف ماهية الـشعائر وإنمـا هـي موجـودة يف ماهيـ     لسان األدلّة أيضاً بيد أنه 

.املتعلّق الّذي تعلّق بالشعائر

><   ;  :  9  8<.

 والرفعة والسمو التعظيم هو العلو>z  y  x   w<)٢(.

.أي ال تبتذلوها، وال تستهينوا ا

ز علـى جنبـة   فإنّ هذا اللسان األول الّذي ورد فيه لفظة الشعائر يف املوضـوع ركّـ      
على ضوء ما استخلصناه مـن أنّ معـىن الـشعرية والـشعائر عنـد اللغـويني هـو        (اإلعالم  

٥٦، ص١٢ج: تفسري القرطيب)١(
٢: سورة املائدة، اآلية)٢(



٥١لغةً) وهو الشعائر (يف معنى وماهية املوضوع   :اجلهة الثالثة............................................à:  املقام األول

) اإلعــالم احلــسي ولــيس هــو اإلعــالم الفكــري احملــض الّــذي يكــون مــن وراء الــستار 
هي العالمة احلسية املوضوعة الّيت تـشري  : فاإلعالم الفكري ال يسمى شعائر بل الشعائر  

.عز وجلّ وإىل الدينهللاعىن ديين له نسبةٌ ما إىل اء عن موتنىب

هذه جنبة اإلعالم املوجودة يف اللسان األول من اآليات واجلَنبة الثانية الّيت تظهـر     
.الدليل الثاين، وهي جنبة اإلعالءمن خالل لسان 

>Á   À   ¿   ¾<)١(>  E   D    C   B     A   @

F<)٢(.

تا اجلنبتني، حاصلتان يف اللسان األول؛ غايـة  وميكن القول أنّ كل  .وما شابه ذلك  
األمر أنّ جنبة اإلعالم والنشر والبثّ ظـاهرة يف موضـوع الـدليل وهـو الـشعائر وجنبـة          

ة يف متعلّق الدليل وهو التعظيماإلعالء والتعظيم وعدم االستهانة مطوي.

>ª   ©     ¨    §   ¦<><    ;   :   9   8<>  x    w
z  y<.

ذا املعىن اللغوي فاملعىن عـام؛ كمـا ذكـر القـرطيب أيـضاً تبعـاً لـبعض           إذا خلّينا وه  
عـز  هللاعز وجـل أو أعلَـم مبعـىن مـن املعـاين املنتـِسبة إىل ا         هللاكلّ أمرٍ أعلَم با   : اللغويني

.وجل فهو شعار، وشعائر

فمن حيث الوضع اللغوي، واملاهية اللغوية فإنّ الشعائر والـشعار والـشعارة هـو            
عـز وجـلّ، وبدينـه    هللاما له إعالم حسي مبعىن من املعاين الدينية، وله إضـافة مـا بـا    كلّ

.وبأمره وبإرادته وبأحكامه ومبراضيه

٤٠: سورة التوبة، اآلية)١(
١٤١: سورة النساء، اآلية)٢(
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فإذن الشعار ليس هو النسك من حيث هو نسك قد سميت النسك مـشاعر ألنّ             
يق املعـىن اللغـوي عليهـا، مـن جهـة أنّ           فيها جنبة إعالم نسك احلج تسمى مشاعر بتطب       

اللتقاء وتقارب األهـداف املـشتركة والغايـات املوحـدة           الًاحلج ميثّل مؤمتراً ومجمعاً وحم    
هلم فحينئذ كلّ ما ميارسوه من أعمال بالرسم اموعي يكون فيـه جنبـة إعـالن للـدين         

إلسـالمية؛ ومـن مثّ مسيـت    ولعظمة الدين، وفيه داللة واضحة للوحـدة واأللفـة لألمـة ا    
 باملـشعر باعتبـار أنّ فيهـا جنبـة اإلعـالم دون      -دون غريها من العبـادات  -مناسك احلج

، باملشعر، والـسر يف    هللاغريها ورمبا تسمى صالة اجلماعة أيضاً باملشعر وتسمى مساجد ا         
مغـاير لبقيـة   ذلك هو ما ذكرنا من أنّ هذه القاعدة الشرعية الفقهية، هلـا حكـم متميـز و        

ألنّ الشعائر هـي  هللاوليس كما قال بعض علماء العامة بأنّ الشعائر تعين دين ا  األحكام
.وبالتايل إحياء معامل الدينهللا، وإعالُء دين اهللاإلعالم لدين ا

فلها متعلّـق خـاص وحكـم خـاص وموضـوع خـاص وسـيتبين أيـضاً أن جعـل               
.الشعائر وحكمها ليس ثانوياً



هـي  -يف ماهيـة الـشعائر  -فحينئذ، املعىن اجلامع العام الّذي يقف عنده اللغويون 
ء أو أمر تظهر فيـه مبـارزة دينيـة وفيـه          أنّ أي شي  : جنبة اإلعالم احلسي وبعبارة أخرى    

لوك مـن  جنبة إعالم عن معىن من املعاين الدينية، أو حكمٍ من األحكـام الدينيـة، أو سـ     
.القيم الدينية وما شابه ذلك يسمى شعاراً أو شعائر



:الجهة الرابعة

َّـ كيفّية تحّقق اِّـوضوع 

ومعالجة بعض قواعد 

التشريع
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بعد معرفة أنّ األصل األويلّ ومقتـضى القاعـدة األوليـة هـو أنّ الـشارع إذا أورد            
.ب أن يبقى على معناه اللغويعنواناً معيناً يف دليلٍ من األدلّة فإنه جي

أي أنّ كلّ دليل ورد من الشارع يبقى على معناه اللغوي ما مل ينقلـه الـشارع إىل          
.احلقيقة الشرعية؛ هذا من جهة

ومن جهة أخرى، هناك أمر آخر يـضيفه األصـوليون، وهـو حتقّـق هـذا العنـوان               
.وحصوله يف اخلارج

التـنظري ويف أفـق الـذهن، أو يف أفـق اللـوح         فنحن تارة نتكلّم يف مرحلة التـأطري و       
.باعتباره القانون، فحينئذ يبقى املعىن على حاله

وتارة نتكلّم عن مرحلة أخرى هي غري التنظري القانوينّ، بل هـي مرحلـة التطبيـق          
يف اخلارج والوجود يف اخلارج يف هذه املرحلة أيضاً، فما مل يعبـدنا الـشارع ويتـصرف يف               

ي ألي عنوان؛ فاألصل األويلّ هو أن يكون وجوده وجماله أيـضاً عرفيـاً              الوجود اخلارج 
أن جيعل الشارع الّسواء كان له وجود تكويين، أو كان له وجود اعتباري لدى العرف إ

على ذلكالًله وجوداً خاصاً بأن ينصب دلي

أمثلة على حتديد الوجود اخلارجي للموضوع من الشارع املقدس

طلّقـت امـرأيت، أو أطلّقُـك، أو    : يف حتقّق الطالق، لو قـال الـزوج       : األولل  مثا
سأُطلّقك فكلّ هذه الصيغ ال يمضيها الشارع وال يقرها، وهي غري محقّقة، وال موجِدة 

أنت : أن يقولالّللطالق، وإن كانت يف العرف موجِدةً له لكن عند الشارع ال أثر هلا إ
.املراد منه اسم املفعولطالق، بلفظ اسم الفاعل
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هنا الشارع وإن مل يتصرف يف ماهية الطالق ومل يتصرف يف عنوانه، بل أبقاه على 
.معناه اللغوي، لكنه تصرف يف كيفية وجوده وحصوله يف اخلارج

أن الّإهللا، والنـذر ال يكـون نـذراً       هللاحللف ال يكون حلفاً شرعياً بـا      : الثاينمثال  
يغة اخلاصـة، فهـذا تـصرف يف كيفيـة الوجـود فـإن دلّ الـدليل علـى كيفيـة              تأيت به بالص  

.االّتصرف خاصة من الشارع ويف كيفية الوجود، فال يتحقّق ذلك األمر إ

أما إذا مل يقُم الدليل من الشارع على ذلك، فمقتضى القاعدة األولية أنّ وجـوده       
مـا مل يـرد دليـل مـن الـشارع لتحديـد             -عتباريـاً تكوينيـاً كـان أو ا      -يكون وجوداً عرفياً  

.وجوده وحصوله يف اخلارج

.>z  y  x   w<عموم آية الّنرجع إىل حملّ البحث؛ لو مل يكن دليل إ

: وعموم آية
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وقلنا أنّ املعىن يبقى على حاله، حيث إنّ الشارع مل يتصرف يف معناه اللغوي الّذي 
و ما يقال عنه مرحلة تقنني القانون ومل يتصرف أيضاً يف مرحلة التطبيق اخلـارجي مـن        ه

ملعىن من املعـاين الدينيـة،   جهة خارجية فما يتفق عليه العرف حبيث يصبح تبياناً وإضاءةً 
:وجيدر التنبيه هنا على أنّ وجودات األشياء على قسمنييصبح شعريةً وشعاراً

 
ــل : القــسم األول ــو الوجــود التكــويين؛ مث ــشجر،  : ه ــاء، احلجــر، ال وجــود امل

.اإلنسان، احليوان

أي فرضــي، ولــو مــن -وجــود غــري تكــويين، بــل هــو إعتبــاري : القــسم الثــاين
ألفـاظ  البيع، فالبائع واملشتري يتفقان على البيع خبـصوصياته فيتقيـدان ب      : مثل -العرف
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    ة أو املعاملـة لـيس هلـا         : اإلجياب والقبول فيها فحينئـذهـذا البيـع أو اإلجـارة أو الوصـي
وجود حسي خـارجي وإنمـا وجودهـا بكيفيـات إعتباريـة فرضـية يف عـامل فرضـي ميثّـل           
القانون سواء قانون الوضع البشري، أو حتى قانون الوضع الـشرعي عنـد الفقهـاء، إذ              

.الفرضي فهو عالَم اعتبار ملا يتخذه العقالء من فرضياتاالعتبارلى حيملون هذا ع

ة بالعقالء، لوحة القانون العقالئيناً لوحة خاصاً معيالعقالء يفترضون عاملاً فرضي.

فوجودات األشياء على أحناء تارةً نسق الوجـود التكـويين، وتـارة نـسق الوجـود                
ع وتقنينـات الـشارع وفرضـيات الـشارع وقوانينـه           ، وإن كان اعتبارات الـشار     االعتباري

.شرعي ولكن من الشارعاعتباريطلق عليها أيضاً 

 
ــوان أُخــذ يف دليــل  ــشعائر، أو  -أنّ كــلّ عن كــالبيع، أو اهلبــة، أو الوصــية، أو ال

إذا أُبقي على معناه اللغوي؛ وأيضاً أُبقي على مـا هـو عليـه مـن    -الطالق، أو الزوجية  
.الوجود عند العرف فبها غاية األمر أنّ الوجود عند العرف ليس وجوداً تكوينياً

حينمـا  : الًٌء اعتباري يف لوحة تقنينام ويف لوحـة اعتبـارهم مـث           بل وجود طارى  
:يقول الشارع يف اآلية الكرمية

>9  8  7<)١(.

ألن ذلـك يكـون   ،هللاأنّ البيع الّذي هو بيع عند الـشارع قـد أحلّـه ا      : ليس معناه 
: حتصيل احلاصل، ألنّ البيع الّذي عند الشارع هو حاللٌ من أساسه بل املقصود من

.)٢(>[  ^<:وكذلك>7  8  9<

٢٧٥: سورة البقرة، اآلية)١(
١: سورة املائدة، اآلية)٢(
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املراد أنّ البيع والعقود الّيت تكون متداولة يف أفق اعتباركم أنتم أيهـا العقـالء قـد           
ا وقد أحللتها لكم فإذن قد أ        -أنا الشارع  -أوجبت بقاها الشارع علـى مـا هـي    الوفاء

.عليه من وجود ومعىن لغوي عند العقالء والعرف

حيث يقيدها بوجود    -كما بينا يف الطالق    -وقد يتصرف الشارع يف بعض املوارد     
خاص.

فحينئذ، يتبين أنّ األشياء قد يبقيها الشارع على معناها اللغوي، ويبقي وجودهـا    
.من وجود إما تكويين أو اعتبارييف املقام اآلخر على ما هي عليه

.إما عقلية أو طبعية، أو وضعية) الدالّ(ومن جهة أخرى، فإنّ العالمة أو 

.فهل الشعائر أو الشعرية هي عالمة تكوينية أم عقلية أم طبعية أم هي وضعية؟

 
وال طبعية وهنا مفترق نرى أنّ الشعرية والشعار هي عالمة وضعية وليست عقلية 

خطري يف حتليل املاهية للتصدي للكثري من اإلشكاالت أو النظريات الّيت تقـال يف قاعـدة             
.الشعائر

والربط والعلقة االقتراننقول أنّ الشعرية هي عالمة وضعية مبعىن أنّ هلا نوعاً من 
.وفرضي بني الشيئَنياعتبارياالعتبارية فالوضع هو 

:كان شعار املسلمني يف بدرالًذلك يف األمور الدينية أيضاً مثواألمر ك

حيث يستحب يف باب اجلهاد أن يضع قائد جـيش املـسلمني            )١(»يا منصور أمت  «
.عالمة وشعاراً معيناً للجيش

الشعائر أو الشعارة هي ربط اعتباري ووضـع جعلـي فطبيعتـها عنـد العـرف هـو           

.املنصور من أمساء اهللا سبحانه أمت يعىن أمت الكافرين)١(
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.ار املؤسسات وشعار األندية، والوزارات؛ حتى شعار الدولة وشعاالعتبار

فهـو عالمـة   اعتبـاري والشركات التجارية، والفرق الرياضية لكن كلّ ذلـك أمـر    
.اعتباريةحسية دالّة على معىن معني لكن الوضع والعلقة فيه 

إىل حتليـل أعمــق ملاهيـة الـشعائر والـشعرية فماهيـة الــشعار      االلتفـات فالبـد مـن   
حسية ملعىن من املعاين الدينية ولكن هـذه العالمـة ليـست تكوينيـة، وال     والشعرية عالمة 

.عقلية، وال طبعية وإنما هي عالمة وضعية

الدينيـة، أو  تفيد اإلعالم، وكلّ ما يعلم على معىن مـن املعـاين    اليتفالشعائر هي   
ط بني املَعلَم واملُعلَم به عز وجل، فإنّ هذا اإلعالم والربهللاء له نسبة إىل اشييدلّ على 

 ة وضعياعتباريوهذا الربط هو يف املاهي.

.االعتباريفاملوضوع يتحقّق بالعلقة والوضع 

، وافتراضنا أنّ االعتباريةوإذا كان حتقّق ماهية الشعائر والشعرية بالعلقة الوضعية       
تـاروا واتخـذوا سـلوكاً مـا     الشارع مل يتصرف يف كيفية الوجود مبعىن أنّ املتـشرعة إذا اخ         

.عالمة ملعىن ديين معين فبالتايل يكون ذلك السلوك من مصاديق الشعائر

وكما قلنا أنّ ماهية الـشعائر تتجـسد يف كـلّ مـا يوجـب اإلعـالم والداللـة فيهـا                   
وضعية والواضع ليس هو الشارع، ألنه مل يتصرف باملوضوع فبذلك يكون الوضـع قـد           

.الءأُجيز للعرف والعق

كما ذكرنا يف البيع أنّ له ماهية معينة، وكيفيـة خاصـة حـسب مـا يقـرره العقـالء          
وذكرنـا أنّ الـشارع إن مل يتـصرف يف املاهيـة واملعـىن يف الـدليل             اعتباريـة وكيفية وجوده   

الشرعي، ومل يتصرف يف كيفية الوجود فاملاهية تبقى على حاهلـا عنـد العقـالء؛ خبـالف         
.ذي تصرف الشارع يف كيفية وجوده يف اخلارجالطالق ال
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.شعائر-مبا هي مناسك-تبين خطأ عد مناسك احلج: ومما تقدم

                 حيث إنّ الشعائر صفة عارضة هلا وليـست الـشعائر هـي عـني مناسـك احلـج
، هـل   »اإلنـسانُ أبـيض   «: الًحينما نقول مـث   : بيان ذلك كما فسرها بعض اللغويني   

؛ »اإلنـسان قـائم   «: أو حني نقـول    الّيعين أن املاهية النوعية لإلنسان هي البياض ك       
ــ    ــام ك ــسان هــي القي ــة لإلن ــة النوعي ــاض أو الّفهــل يعــين أنّ املاهي ــام والبي ، إذ القي

السمرة، أو السواد ليست ماهيةً لإلنـسان، وإنمـا هـذه عـوارض قـد تعـرض علـى               
.املاهية وقد تزول عنها

ء آخر، ال ذه العوارض وكذلك مناسك احلج، إذ     كُنه اإلنسان وماهيته بشي    إنّ
ليست ماهية املنسك هي الشعار بل الشعار هـو مـا يكمـن وينطـوي فيـه جنبـة اإلعـالم         

.ء من األشياءيوالعالنية لش

كُنهها ليس أنهـا سـمة هلـذا اإلنـسان كنـهها هـو صـوت                » زيد«لفظة  : مثال آخر 
ب من حروف معينة نعـم مـن عوارضـها الطارئـة عليهـا أنهـا سـمة واسـم              متموج يتركّ 

ال احلقيقية، حيث إنها عالمة علـى      االعتباريةوعالمة هلذا اإلنسان وهذا من عوارضها       
.ذلك اجلسم

إذن جنبة العالمية لون عارض على أعمـال احلـج، أو علـى العبـادات، أو علـى         
أعمال احلج وليس كون الشعائر هي نفس العبادية، وال املوارد األخرى ال أنها عني كُنه

.كون العبادية هي الشعائر

.أما كيف يسمح الشارع يف أن يتصرف العرف بوضع الشعائر أو غري ذلك

.تعاىلهللافهذا ما سنقف عليه الحقاً إن شاء ا
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عني وال يف وجوده يف اخلـارج، فهـل يعـين    إنّ الشارع حينما ال يتصرف يف معىن م   

ملعـاين الـدين   مـن عالمـة  شاءواهذا تسويغاً من الشارع يف أن يتخذ العرف والعقالء ما     
.وبشكل مطلق؟ أم هناك حدود وقيود وما الدليل على ذلك؟

هل اتخاذ املسلمني هلذه املعامل احلسية معلَماً وشعاراً، سواء كانت معامل جغرافية،       
سلم وهجرته وآلهووقع بدر وغدير خم أو معلماً زمنياً، كمولد النيب صلى اهللا عليهكم

سلم وتواريخ الوقائع املهمة أو معلَماً آخر غري زمـاينّ وال مكـاينّ،    و آلهو صلى اهللا عليه  
.كأن يكون ممارسةً فعلية هل هذا فيه ترخيص من الشارع أم ال؟

من حترير النقاط التاليةلإلجابة على هذا السؤال املهم ال بد:



وهذه هي جهة املوضوع يف قاعدة الشعائر الدينية، وهي أنّ العناوين الّيت تـرد يف          
لسان الشارع إذا مل يرد دليلٌ آخر يدلّ على نقلها من الوضع اللغوي إىل الوضع اجلديد           

.ألولية اللغويةواملعىن اجلديد، فهي تبقى على حاهلا، وعلى معانيها ا



أنّ حتقّق تلك املوضوعات وكيفية وجودها يف اخلارج إن كان الشارع صرح وتصرف  
.فإنها ينبغي أن تبقى على كيفية وجودها العريفّ أو التكويينالّا فنأخذ بذلك، وإ



:أنّ وجودات األشياء على نسقَني

.جودات تكوينيةبعض الوجودات و) ا(

.وبعض الوجودات وجودات إعتبارية) ب(
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إنّ عنــاوين أغلــب : وقــد أشــرنا ســابقاً لــذلك، ولكــن لزيــادة التوضــيح نقــول 
املعامالت وجودها إعتباري كالبيع واإلجارة، واهلبـة والوصـية والطَـالق والنِكـاح ومـا                

.شابه ذلك كلّ هذه العناوين كانت وجودات لدى العرف والعقالء

>7  8  9<: فآيـة وغريها مـن العنـاوين     >[  ^<؛  >7  8  9<

لسانٌ شرعي وقضية شرعية تتضمن حكماً شرعياً وهو احللّية، مبعىن حلّية البيع وصحته 
.)١(ما استثينالّوجوازه ومل يتصرف الشارع مباهية البيع وال بكيفية وجوده، إ

ن معتربة فما يصدق عليه وما يسمى وما فكيفية وجوده عند العرف والعقالء تكو
يف عرف العقالء جعل موضوعاً لقضية شرعية، وهي حلّية ذلك البيع » بيع«يطلق عليه 

ــإنّ هــذا الــدليل  الّوإ ــشرعي، إذ البيــع   >7  8  9<ف ــع ال ــه البي ــيس املقــصود من ل
.هللالشرعي أحلّه ا

.لشرعي، ملا كان هناك معىن حللّيتهولو كان البيع املراد يف هذا اللسان هو البيع ا

للحاصـل البيـع الـشرعي إذا كـان شـرعياً فهـو حـاللٌ        الًألنه سوف يكون حتصي 
.بذاته فكيف يرتب عليه الشارع حكماً زائداً وهو احللّية

فلسان األدلّة الشرعية والّيت وردت فيها عناوين معينة إذا مل يتـصرف الـشارع ـا            
لة زائدة، تبقى على ما هي عليه من املعاين األولية، وتبقـى علـى مـا هـي     ومل يتعبد بدال  

.عليه عند عرف العقالء

:الواردة يف عموم اآليات» الشعائر«حينئذ يأيت البيان املزبور يف لفظة 

>z  y  x   w  v  u  t<)٢(.

بالكـايل الكـايل ومثـل بطـالن بيـع   مثل حرمة وفساد بيع املكيل واملوزون جبنـسه مـع التفاضـل ألنـه ربـا           )١(
.وغريها

٢: املائدة)٢(
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:أو

><   ;  :  9  8<)١(.

ليت هـي مبعـىن العالمـة إذا أضـيفت إىل     وقد مر بنا أنّ ماهية الشعرية، أو الشعائر ا   
أبواب الشريعة، عز وجل أو أضيفت إىل الدين اإلسالمي، أو أضيفت إىل باب من   هللا

.وما شابه ذلكهللاأو عالمة أحكام اهللافإنها تعين عالمة ذلك الباب، أو عالمة أمر ا

ست عـني  ليست عني املنسك، وليست عني العبـادة، وليـ      -كما ذكرنا  -والعالمة
ء زائد على ء طارياألحكام األخرى يف األبواب املختلفة وإنما العالمة أو اإلعالم شي         

هذه األمور، كاللّون الّـذي يكـون عارضـاً وطارئـاً علـى األشـياء؛ فيكـون طارئـاً علـى           
.العبادة أو املنسك أو احلكم املعني

لـك املنـسك تتمثّـل    فجنبة اإلعالم والنشر يف ذلك احلكم أو يف تلك العبـادة أو ذ       
بالــشعرية والــشعائر وــذا النحــو أيــضاً تــستعمل يف شــعائر الدولــة أو شــعائر املؤســسة  

وإمنا هـي عالمـةٌ   الًفهي ليست جزءاً من أجزاء الوزارة أو املؤسسة مث     -الًمث -والوزارة
.عليها

ــيري يف كــال      ــا دون تغ ــى حاهل ــشعار تبقــى عل ــشعائر وال ــشعرية وال فالنتيجــة أنّ ال
.صعيد املعىن اللغوي، وصعيد كيفية الوجود يف اخلارج: لصعيدينا

               أو الطبعـي ليس من جهة وجودهـا التكـويين فإطالق الشعائر على مناسك احلج
:عز وجلّهللابل من جهة اجلعل واالتخاذ من ا

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

.اً للدينيعين باتخاذ وضعي واعتباري أصبحت عالمة ونرباس

)١(٣٢: احلج.
)٢(٣٦: احلج.
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عالمـةً للـدين،   -بالوضـع واالعتبـار  -هـذه الـشعائر يف مناسـك احلـج، جعلـت     
.ولعلو الدين، ولرقيه وانتشاره وعزته ونشر أحكامه

لـيس  بعد هذا البسط يتضح من ماهية الشعرية ومن وجود الشعرية، أنّ وجودهـا             
ء بأنه شـعرية  تعنون الشيتكوينياً واملقصود ليس نفي تكوينية وجود ذات الشعرية بل إنّ     

الّوإاعتبارياء آخر تعنونه هذا؛ وجعله كذلك ليس تكوينياً بل         وجعله عالمة على شي   
دن هي من اإلبل، ووجودها تكويينفالب.

ولكن كوا شعرية وعالمة على حكم من أحكام الـدين أو علـى عـزة اإلسـالم      
.واجلعلباالعتباريت تدلّ على مدلوالت أخرى ، نظري بقية الدالالت الّاعتباريء شي

فالشعائر وإن كانت وجودات يف أنفسها تكوينية، ولكـن علقتـها وداللتـها علـى             
.؛ هذا من جهة وجودهااعتبارية، بواسطة علقة وضعية ربطية واعتباريةاملعاين إتخاذية 

ب مـا تـضاف   ومن جهة أخرى، فقد دلّلنا على أنّ الشعائر والشعرية تكـون حبـس     
، كما ورد دليل خاص يف باب اجلهاد الًإليه كما قد يتخذ املسلمون الشعائر يف احلرب مث

على استحباب اتخاذ املسلمني شعاراً هلم مثل ما اتخذه املـسلمون يف غـزوة بـدر، وهـو       
.»يا منصور أمت«: شعار

عائر أو الـشعرية فاملقصود، إذا مل يرد لدينا دليل خاص على التصرف يف معىن الش      
.فإنه يبقى على معناه اللغوي األويل-الّيت هي مبعىن العالمة كما ذكرنا-

 
وكذلك يف الوجود اخلارجي إذ املفروض أنّ املتشرعة إذا اتخذوا شيئاً ما كشعرية، 

ية، أو حكمـاً مـن     يعين عالمة علـى معـىن ديـين سـامي معـىن مـن املعـاين الدينيـة الـسام                   
فاملفروض جعل ذلك مبا هـي  األحكام العالية، وجعلوا له عالمة شعرية وشعار وشعائر 
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كـاللفظ مبـا هـو دال    (شعرية ال مبا هي هي أي بوجودها النفسي، لكن مبـا هـي شـعرية،     
فالشعرية مبـا هـي شـعرية، أي مبـا هـي      ) بالوضعالّعلى املعىن إالًعلى املعىن ال يكون دا    

دالّة على معىن سامي من املعاين الدينيـة وتـشري مبـا هـي عالمـة علـى حكـم مـن           عالمة  
.، اتخاذية، وضعيةاعتبارية، أو األصلية وهي داللة الًاألحكام الدينية الركنية مث

تـصبح شـيئاً فـشيئاً     وباالتفـاق وهذا يعين أنها جمعولة يف ذهن اجلاعل، وبالتبـادل          
وبكثرة الًالعرف بأن يضعوا للمنطقة الفالنية امساً معيناً مثشعرية وشعار مثل ما جيري يف

االستعمال؛ شيئاً فشيئاً ينتشر بينهم ذلك االسم فيتواضعون عليه، ويتعـارف بينـهم أنّ              
هذه املنطقة تعرف باسم كـذا، وحيـصل االسـتئناس يف اسـتعمال اللفـظ يف ذلـك املعـىن           

.وص له داللة على املعىن املعين داللةً وضعيةًفينتشر ويتداول فحينئذ يكون اللفظ املخص

 
:إىل هنا عرفنا أنّ يف آية

>z  y  x   w<)١(.
:وآية

>@   ?  >  =  <   ;  :  9<)٢(.

:هناك ثالثة حماور
.حمور احلكم، وحمور املتعلّق، وحمور املوضوع

ني اآليتني الشريفتني فقط لو كنا حنن ومقتضى القاعدة، لو كنا حنن وهات     : فنقول
علـى مـا   ، كالزوال، وكدلوك الـشمس بقـي  هللاإنّ املعىن لشعائر ا : وفقط فحينئذ، نقول  

هو عليه يف املعىن ووجوده أيضاً على ما هو عليه من وجود، وقد بينا يف كيفيـة وجـوده       
٢: املائدةسورة )١(
٣٢: سورة احلج)٢(
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>8  79  <واتخاذيـة كمـا يف آيـة    واعتباريـة أنها ليست تكوينية، بل هـي وضـعية       

نبقيه على ما هو عليه من معىن، ونبقيه على ما هو عليه من وجود ووجوده هو وجـود      
.لدى العقالءاعتباري

، حيث هناك موارد قـد تـصرف فيهـا الـشارع بنفـسه         هللاوكذلك األمر يف شعائر ا    
كاملناسـك  وجعلَ شيئاً ما عالمة، وغاية هذا التصرف هو جعل أحد مـصاديق الـشعائر     

يف احلج.
.وهناك موارد مل يتصرف الشارع ا ومل يتخذ خبصوصها عالمات معينة

عالمـة  -الًمـث -مـن األفعـال    الًوإنما اتخذ املتشرعة واملكلّفـون شـيئاً فـشيئاً فعـ          
:وشعاراً على معىن من املعاين اإلسالمية فتلك املوارد يشملها عموم اآلية

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<)١(.

:ك يشملها عموموكذل

>z  y  x   w<)٢(.

أنّ معىن الشعائر ووجودها هـو اتخـاذي   : فلو كنا حنن وهاتني اآليتني فقط يتقرر      
.حبسب اتخاذ العرف

لكن قبل أن يتخذها العرف شعرية ومـشاعر، وقبـل أن يتواضـع عليهـا العـرف،          
شـعرييتها بعـد أن تتفـشى    واملتشرعة والعقالء واملكلّفون ال تكون شـعرية وإنمـا تتحقّـق        

x   w  <وتنتشر ويتـداول اسـتعماهلا، فتـصبح رمسـاً شـعرية وشـعائر، ويـشملها عمـوم                  
z  y< لـشعائر ا        >8  9  :  ;   ><و هـو   هللافاملفروض أنّ املعـىن اللغـوي

على مناسك احلج ق يف آية سورة املائدة أو يف آية سورة احلجطُب عام معىن.

)١ (٣٢: احلج
٢: املائدة) ٢(
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:الشعائر مبناسك احلج بل اآلية الكرمية دالّة على عدمهولكن مل تحصر

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)١(.

.دالة على التبعيض والتعميم) من(و 

فإذن، اللفظ حسب معناه اللغوي عام، ونفس السياق الّذي هـو سـياق تطبيقـي           
ق العـام علـى   ليس من أدوات احلصر كما ذكـر علمـاء البالغـة، فـإنهم مل جيعلـوا تطبيـ                

.املصداق من أدوات احلصر

         ا من الشعائر، فيكون مـن بـاب تطبيـق العـاملّل تعظيم مناسك احلج لكوبل ع
ائهم وحمـدثيهم ذهبـوا   هـ على أفراده وذكرنا أنّ أغلب علماء اإلمامية من مفـسريهم وفق  

               يف يف فتاواهم وتفاسريهم إىل عموم اآليـة ال إىل خـصوصها، ومنـهم الـشيخ الطوسـي
عن علماء العامـة، مثّ بعـد ذلـك ذهـب إىل أقوائيـة       الًكثرية نق  الًالتبيان، حيث ذكر أقوا   

.عموم اآلية، وأنه ال دليل على ختصيصها

¦  §   ¨    ©  ª  »  <على ذلك من اآلية الشريفة       الًكما أنّ هناك دلي   
حرمات احلـج، هنـا   أعم من  هللاحيث إنّ من الواضح أنّ حرمات ا      ،)٢(>¬      ®  ¯  °

.يف اآلية األخرىهللاوكذلك األمر بالنسبة لشعائر اهللاملوضوع للحكم هو مطلق حرمات ا

اللغـوي  فإذن لو كنا حنن ومقتضى هاتني اآليتني، فهاتان اآليتان حبـسب معنامهـا    
، ولو مـن قبـل   اختاذياعتباريوحبسب وجودمها بني العقالء وعرف املكلّفني وجودمها        

.تشرعةامل

هذا الكالم حبسب اللسان األويلّ يف أدلّة الـشعائر وقاعـدة الـشعائر، أمـا حبـسب           
.اللسان اإللتزامي، فاألمر أوضح بكثري كما سنتعرض إليه

)١ (٣٦: احلج.
)٢ (٣٠: احلج.
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جعـل الـشعائر بيـد الـشارع       اختـصاص يف مقابل ذلك، أدعي وجود أدلّـة تثبـت          

وجودها كما أنّ الـشارع حينمـا جعـل البيـع، صـار لـه وجـود        املقدس من حيث تطبيق   
.وكيفية خاصة وهو ذلك الوجود الّذي رتب عليه احللّية وأخذ فيه قيوداً معينة

ويقّرر ذلك بعينه يف حبث الشعائر كما هـو احلـال يف الطـالق؛ حيـث إنّ الـشارع                
.جعل له كيفية وجود خاصة

من قبل الشارع، ومن مثّ حيرم انتهاكها أمـا جمـرد       فالشعائر البد أن تتخذ وتجعل    
اتخاذها والتعارف عليها والتراضي ا من قبـل العـرف والعقـالء ال جيعلـها شـعرية وال         

.يترتب عليها احلكم، أي وجوب التعظيم وحرمة اهلتك



، فالبـد أن  هللام ا، وأحكـا هللاونـواهي ا هللاباعتبار أنّ الشعائر تعين أوامـر ا   : األول
.سبحانههللال تشريعها إىل غري ا، فكيف يوكَّهللاتكون الشعائر من ا

>[  Z    Y     X<)١(.

:ما يف اآلية من سورة احلج: الثاين

>}  |  {  z   y  x  w  v  u<)٢(.

:وآية، إنما هو جبعل الشارع ال جبعل املتشرعةهللامن كوا شعائر ا

>z  y  x   w<)٣(.

.٥٧: األنعام) ١(
)٢(٣٦: احلج.
.٢: املائدة) ٣(
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:وآية

>°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦<)١(.

.ترتبط كلّ منها مبوارد مناسك احلج، ومناسك احلج جمعولة جبعل الشارع

هللافاحلاصل أنّ ألفاظ اآليات ظـاهرة يف أنّ جعـل الـشعائر إنمـا هـو جعـلٌ مـن ا           
.املتشرعةواختياروليس هو جعلٌ وإنشاٌء واختاذٌ حسب قرحية 

، وملـا حـد   لو كانت الشعائر بيد العرف التـسع هـذا البـاب وترامـى           : الثالث
حبد حبيث يعطى الزمام للعرف وللمتشرعة بـأن جيعلـوا ألنفـسهم شـعائر كيـف مـا             
اختـاروا واقترحـوا، وبالتــايل سـوف تطــرأ علـى الـدين تــشريعات جديـدة وأحكــام       

شرعة، فتجعــل مــستحدثة ورســوم وطقــوس متعــددة حــسب مــا يــراه العــرف واملتــ
.شعائر دينية

فإيكــال الــشعائر إىل العــرف واملتــشرعة وإىل عامــة النــاس املتــدينني ســوف  
يستلزم إنشاء تشريع دين جديد وفق ما تمليـه علـيهم رغبـام وخلفيـام الذهنيـة            

.واالجتماعية

يلزم مـن ذلـك حتليـل احلـرام، وحتـرمي احلـالل، حيـث سـيتخذون                 : الرابع
و حمرم شعائر فيجعلوا علَماً وعالمة على أمـر ديـين، وهـذا حتليـلٌ        بعض ما ه  

، ألنها إذا اتخذت شـعرية  الًللحرام؛ أو قد جيعلون ألشياء حملّلة حرمة معينة مث        
وعظِّمت فسوف يجعل هلا حرمة مع أنّ حكمها يف األصل كان جـواز اإلحـالل    

.واالبتذال

ابتذاهلا حراماً وتعظيمها واجباً، فيلزم من ذلك أما بعد اتخاذها شعرية فقد أصبح   
.حترمي احلالل

)١ (٣٠: احلج.
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فهو وجـود طائفـة     : أما اجلواب اإلمجايلّ   .الًوأخرى تفصي  الًتارة إمجا : واجلواب
األدلّة من النوع الثاين والثالث، حيث مـر أنّ لقاعـدة الـشعائر الدينيـة ثالثـة أنـواع مـن          

:)١(األدلّة

.لسان اآليات الّيت وردت فيها نفس لفظة الشعرية والشعائر: ولالنوع األ

وهو ظاهر اآليات الّيت وردت يف وجوب نـشر الـدين،           : لسان آخر : النوع الثاين 
.سبحانه وبثّ الشريعة السمحاءهللاوإعالء كلمة ا

:وقد قلنا أنّ قاعدة الشعائر الدينية تتقوم بركنني

.لتلك العالمة الدينية ولذيهااالنتشاروركن اإلعالم والنشر والبثّ، 

القاعـدة،  وركن علو الدين واعتزازه وهذا اللسان نالحظه يف مجيع األلسن لبيان 
اللسان الثاين الّـذي مل  يفسواء كان يف اللسان األول الّذي وردت فيه بلفظ الشعائر، أو           

.يرد فيه لفظ الشعائر

الذّي ذكرنا بأنـه العنـاوين اخلاصـة يف         : لّةالنوع الثالث أو اللسان الثالث من األد      
.األلفاظ اخلاصة

فلو بنينا على نظرية هذا املعترض فإننا لن ننتـهي إىل النتيجـة الّـيت يتوخاهـا بـأنّ               
الشعائر حقيقة شرعية أو وجودها حقيقة شرعية، ألنّ النتيجة الّيت يريد أن يتوصل إليها 

م والطقــوس الّــيت تمــارس باســم الــشعائر الدينيــة هــي احلكــم ببدعيــة كــثري مــن الرســو
املستجدة واملستحدثة وهذه النتيجة سوف ال يصل إليهـا حتـى لـو سـلّمنا بـأنّ الـشعائر                
الدينية هي بوضع الشارع وبتدخله لعدم انسجام ذلك مع النمطَني األخريين مـن لـسان                

.فصيلي على إشكاالت املعترضأدلّة الشعائر والوجه يف ذلك يتضح بتقرير اجلواب الت

.من هذا الكتاب٣٦–٢٩:راجع ص) ١(
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:يتم بيانه عرب ثالث نقاط



األمر بالصالة : من أنّ الشارع إذا أَمر بفعل كلّي، مثل: ما ذكره علماء األصول
الفعـل بـزمن   خيـصص ذلـك  ، وملاالعتكافأو األمر بعتق رقبة، أو   )١(»أَقيموا الصالة «

معني أو مبكان معني أو بعوامل معينة، وإنما أمر ـذه الطبيعـة علـى حـدودها الكلّيـة؛                
بصالة الظهرين بني احلدين، أي بني الزوال والغـروب، فـاملكلّف     الًكأن يأمر الشارع مث   

أنّ الّه فضيلة، إخيتار الصالة يف أي فرد زمين من هذه األفراد، وإن كان بعض األفراد ل
املكلّف مفوض يف إجياد طبيعة الصالة وماهية الصالة وفعل الصالة يف أي فرد شاء ويف 
أي آن من اآلنات بني الزوال والغروب؛ سواء يف أول الوقت أو وسط الوقـت أو آخـر              

يف الوقت، كما أنه مفوض وخمير يف إيقاع الصالة يف هذا املسجد أو يف ذلك املسجد أو          
فـإنّ املكلَّـف خميـر بـني األفـراد الطوليـة للـصالة        : مرتل مجاعـة أو فـرادى وبعبـارة أدق        

.)٢(واألفراد العرضية هلا أيضاً
بيـد املكلّـف لعتـق أي رقبـة شـاء، سـواء       فاالختياروكذلك يف مثال عتق الرقبة،    

.ك، مسناً أو شاباً، أسود أم أبيض وغري ذلامرأةأو الًكان املُعتق رج

فحينئذ تطبيق هذه املاهية وهذا العنوان الكلّي على األفراد قد جعله الـشارع بيـد      
.املكلّف

.١١٠، ٨٣، ٤٣: البقرة) ١(
وإذا «:، وإليك نص عبارته٣: »املظلومنصرة «وقد ذكر هذا األمر آية اللَّه الشيخ حسن املظفّر يف كتابه        ) ٢(

وهـذه العبـارة   » عبادة ومندوباً إليه؛ سرت مشروعيته إىل مجيع أفراده من جهة الفرديةءكان سنخ الشي  
حنن فيه من أنّ األمر بالكلّي الطبيعي يعين مشروعية مجيع أفراده، وإنما التخـيري يكـون بيـد         تشري إىل ما    

.املكلَّف
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هذا اجلواز يف تطبيق الطبيعة الكلّية على األفراد يسمونه يف اصطالح علم أصول    
الفقه بـالتخيري العقلـي، يعـين هنـاك جـواز عقلـي يتبـع حكـم الـشارع واألمـر بالطبيعـة                 

ختيرياً عقلياً، ليمتاز كلَّف خمول بالتطبيق والتخيري بني األفراد، وهو ما يسمى      الكلّية، وامل 
.)١(عن التخيري الشرعي، والّذي هو أن ينص الشارع بنفسه على التخيري

فهذا ال يعد تشريعاً، أو إبداعاً، أو إحداثاً يف الدين من قبل املكلف ألن املكلّـف     
ذا املسجد دون ذاك املـسجد، أو أتـى بالـصالة بثـوب مطيـب      إذا أتى بصالة الظهر يف ه     

بطيب أو مل يأت به، أو إذا أتى بالصالة يف أول الوقـت أو يف وسـط الوقـت أو يف آخـر            
الوقت، فإنّ هذه اخلصوصيات يف الواقع هـي تطبيـق لـذلك الكلّـي الطبيعـي، وتطبيـق                   

         يف ضمن هـذه األفـراد واملـصاديق واخلـصوصي ـه نـوع مـن     لذلك الكلّيات وال يقـال أن
حــسب (البدعيــة أو التــشريع أو اإلحــداث يف الــدين مــن قبــل املكلّــف، ألنّ الــشارع   

قد رسم وحدد للمكلّف طبيعة كلّية من خـالل األمـر ـا، وخولـه أن يوجِـد                ) الفرض
.هذه الطبيعة يف أي مصداق من املصاديق

واز العقلـي يف تطبيـق الطبيعـة علـى     فال يقال يف موارد وجود التخيري العقلي واجل      
األفراد واملصاديق أنّ هذا التطبيق إنما هو من تشريع املكلّف، إذ املفـروض أنّ الـشارع                

.سوغ له أن يطبق طبيعة الصالة هذه يف ضمن أي فرد، وجعله خمتاراً يف ذلك

يتدين واملفروض هو أنّ املكلّف حني إتيانه ذه الطبيعة يف ضمن تلك األفراد ال
بتلك اخلصوصية، وإنما يتدين بذلك املعىن الكلّي والفعل الكلّي الذّي يطبقـه يف مـوارد             

.األفراد ال أنه يتدين ويتعبد خبصوصية من خصوصيات الفرد

وإنما هـو يتعبـد بتلـك الطبيعـة الكلّيـة وبـذلك املعـىن الكلّـي الّـذي يعـم املـوارد                 
.املتعددةواألفراد

كما يف التخيري الوارد يف خصال الكفّارة ملن أفطر متعمداً يف ار شـهر رمـضان، أنّ عليـه عتـق رقبـة أو             )١(
.ري شرعيصيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيناً؛ فهذا ختي
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مـن األفــراد  (الف مـا إذا أراد املكلّـف أداء الـصالة ونـوى الفـرد املخـصوص       خبـ 
نوى الصالة املخصوصة يف أول الوقت بدل أن ينـوي الطبيعـة            الًمث) الطولية والعرضية 

بالفرد من الصالة هللايف الفرد املزبور، أو نوى الصالة يف املكان اخلاص بأنه يتقرب إىل ا         
.املخصوصة الواجبة

يتحقّـق التـشريع احملـرم؛ ألنّ املكلّـف يتقـرب ويتعبـد ويتـدين بفـرد الـصالة                   هنا  
املخصوصة ذات املواصفات املعينة، واحلال أنّ الشارع مل يأمر ذا الفرد خبصوصه وبـل               
أمره بالطبيعة الصادقة واملنطبقة على هذه األفراد فاإلتيـان بـاألفراد يقـع علـى حنـوين،                  

اه هو الطريقة املتبعـة، واملـشي املرتكـز لـدى املتـشرعة، حيـث       والنحو األول الذي ذكرن   
.يقصدون الطبايع يف األفراد

فإذا أمر الشارع بطبيعة معينـة أو سـوغ امتثاهلـا وتطبيقهـا ال يقـال أنّ املكلّـف يف                  
عـدم  -خواصـهم وعـوامهم  -ضمن هذا الفرد قد أبدع أو قد أحدث فمرتكز املتشرعة   

ملصاديق املُستحدثة ويف تطبيق الطبيعة علـى األفـراد املختلفـة حتـت            التأمل والتوقّف يف ا   
ذريعة وطائلة االبتعاد عن التشريع احملرم، بل هم يرون أنّ هـذا نـوع مـن امتثـال أوامـر              

.الشريعة ونوع من التدين مبا حتدده لنا الشريعة املقدسة

ر الـشارع بطبيعـة   فإذن ترتسم لنا من هذه النقطة األوىل أنّ يف كلّ مـورد يـأم         
كلّية وال يقيد خبصوصية معينة فاملستفاد من ذلك األمر هو اجلواز الشرعي، أو قُـل      
          فـرد يف ضـمن أي ـة بـاملعىن الكلّـيبتطبيق هـذه الطبيعـة الكلّي التبعي اجلواز العقلي

    ب بالطبيعة الكلّيد والتقرن يف تلك األفراد والتعبة واملعـىن  من األفراد؛ ويكون التدي
يكـون ذلــك  الكلّـي املوجـود واملتكـرر يف ضـمن تلـك األفـراد واخلـصوصيات، وال       

الـدين وال ابتـداعاً وال غـري ذلـك مـن      يفتعدياً على ما رسم الشارع وليس إحـداثاً      
.املعاين
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ا يف املقام هـو تقـسيم العنـوان    العناوين الثانوية هلا تقسيمات عديدة؛ والذي يهمن   
.عنوان ثانوي يف احلُكم، وعنوان ثانوي يف املوضوع: الثانوي إىل

العنوان الثانوّي في جنبة الُحكم

وهو ما يكـون مالكـه ثانويـاً، ومـن مثّ يكـون حكمـه ثانويـاً، مـن قبيـل عنـاوين             
.الضرر، واحلَرج والنسيان واإلكراه، واالضطرار واجلهل وغريها

هذه العناوين الثانوية يقال هلا أنها عناوين ثانوية يف جانب احلكـم، ألنهـا حينمـا             
تطرأ سوف تغير احلكم األويلّ يف املورد الذي تطرأ عليه بسبب طرو مالك جديد، فهذه         
العناوين مالكاا ثانوية، ونقصد من قولنا ثانوية هـو الطـرو الثـانوي للمالكـات علـى                 

.ير مالكها األويلّاألفعال، فتغ

العنوان الثانوّي في جنبة الموضوع

وهي حـاالت نـسميها حـاالت طارئـة، ولكـن ليـست حـاالت طارئـة يف احلكـم                    
.والقانون بل حاالت طارئة وعناوين ثانوية يف جنبة املوضوع

هذه احلاالت الطارئة ال يكون مالكها طارئاً ثانويـاً، بـل مالكهـا وحكمهـا أويلّ،         
.وطارئة املوضوعوضوعها ثانوي، فهي ثانوية بلحاظ املوضوع أي أنها ثانويةإنما م

للقادم أو مصافحته أو توسعة الـس لـه؛ أو أي نـوع مـن                احتراماًالقيام  : الًمث
ربما مل تكن هذه املظاهر أو بعضها فيما مـضى مـن عهـود البـشرية، ومل             االحترامآداب  

، لكـن شـيئاً فـشيئاً، صـارت األجيـال           االحتـرام إلبـداء    تستخدم هذه الرسوم والتقاليد   
.والتعظيماالحترامأخرى يف الًاملتعاقبة تستخدم أشكا

االحتـرام االحتـرام والتعظـيم فهنـا      إلبـداء فأخذوا جيعلون القيام وسيلة وعالمة      
           اً، بلى هـو حكـمليس حكماً طارئاً، وليس مالكه استثنائي والتعظيم بني اجلنس البشري
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ويلّ من ضمن األحكام األولية املقررة يف الشرع، سواء شرع السماء أم شرع العقل أي أ
.الًما حيكم به العقل مستق

حكم أويلّ حيكم به العقل، وحيكم به الشرع لكن املـصاديق املـستجدة        فاالحترام
وما شابه ذلك ، كاملصافحة باليد والقيام، واإلمياء بالرأس، االحتراماملُستحدثة من أحناء 

لالحتـرام إنمـا هـي مـصاديق طارئـة     االحترامهذه املصاديق املتعددة املختلفة من إظهار   
واحلالة املستجدة ليست يف احلكم، وإنما هـي مـستجدة يف    االستثنائيةفهنا الطرو واحلالة    

بـداء  مل يكن متخذاً عند العقـالء أو عنـد البـشرية كوسـيلة إل             الًنفس املوضوع القيام مث   
كمـا كـان علـى    الًمـث االحترام، لكنه أصبح يف العصور الالحقة وسيلة إلبداء  االحترام

.صورة السجود يف بعض العصور املتقادمة كذلك

االستثنائية، هو نوع من الطرو واحلالة االحترامفتلبس القيام بكونه وسيلة إلبداء 
علـم القـانون الوضـعي أو الـشرعي     واحلالة غري األولية، ولكـن هـذه احلالـة الطارئـة يف          

والتعظـيم  االحتـرام فحكـم  الّوإليست طارئة يف جانب احلكم بل يف جانب املوضـوع،       
يف ضـمن هـذا املـصداق أو هـذا     االحتـرام حكم أويلّ ولـيس حكمـاً ثانويـاً لكـن إجيـاد        

.املوضوع حالة طارئة وليست حالة أولية

لـيس  فـاالحترام لب اإلنسان على رجلَيه، هي استواء ص: حيث إنّ ماهية القيام   
استثنائي حالّ على القيام، وهذا معـىن أنـه     ئخمبواً ومطوياً يف ماهيته بل هو عنوان طار       

عنوان ثانوي وحالة طارئة، ولكن ليس مالكه ثانوياً للحكم، بل مالك احلكم فيـه أويلّ      
.ويةوحكمه ثابت؛ وإنما كيفية االحترام تكون طارئة وثان

هنـاك قـسمان مـن احلـاالت         -سـواء الوضـعي أو الـشرعي       -ففي علـم القـانون    
الطارئة وقسمان من العناوين الثانوية عناوين ثانوية يف طرف املوضوع، وعناوين ثانوية         

.)احلكم(طرف احملمول يف
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الفوارق بين العناوين الثانوّية في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع

رو يف العناوين الثانوية يف جنبة احلكم هـو طـرو بلحـاظ احملمـول،           أنّ الط : األول
.أي بلحاظ احلكم والقانون والتقنني

وأما العناوين الثانوية الطارئة يف املوضوع، فإنّ الطـرو فيهـا واالسـتثناء يف نفـس               
.الوجود اخلارجي للموضوع

ت الطارئة يف التقنني حـاالت    أنّ العناوين الثانوية يف جنبة احلكم أو احلاال       : الثاين
طارئة يف التقنني يف املالك؛ وأمـا احلـاالت الطارئـة والعنـاوين العارضـة علـى املوضـوع                    

.ئفمالكها أويلّ وليس بطار

عنـدما  تشريعات أي قانون سواء مـن القـوانني الوضـعية أو الـسماوية،            : الثالث
دائـرة عـدم التفعيـل، بـل الغايـة      تشرع ال يراد منها أن تكون جامـدة، وال أن تبقـى يف             

وأن تطبق، وأن تكون فعلية يف جمـال     املنشودة من تشريع القوانني األولية هو أن تجرى       
التطبيق واملمارسة، وتوصل إىل املالكات وحتقّق األغـراض الّـيت رمسهـا املقـنن واملـشرع        

.من تشريعاته

واحلـاالت الطارئـة يف قـسم احملمـول أو     إىل أنّ العناوين الثانوية  االنتباهفالبد من   
جانب احلكم جيب أن ال تأخذ مأخـذاً واسـعاً يف التطبيـق واملـصداق اخلـارجي والتنفيـذ           

لعاد احلكم الثانوي أولياً وعاد احلكم األويلّ حكماً ثانويـاً، وهـذا أمـر مهـم ينبغـي         الّوإ
.إليهااللتفات

وبـسبب  » ال ضـرر وال حـرج    «: وبذريعةوإذا ماجرى بواسطة العناوين الثانوية،      
االضطرار والنـسيان وغـري ذلـك االجتـراء علـى إسـقاط األحكـام األوليـة واحـدة تلـو                    
األخرى، فتجعل احلاالت الثانوية حاالت دائمة، بينما تجعل احلاالت األوليـة حـاالت             

ام األولية شاذّة فإنّ ذلك نقض أصول أغراض التشريع إذ املفروض أنّ األحك         استثنائية
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تبقى على حالتها األولية، يعين أن تكون هي غالبة ودائمة وأكثرية، واحلـاالت الثانويـة              
.هي طارئة ونادرةاالستثنائية

يف القوانني الوضعية أيضاً، حيث حيـاول املنفّـذ أو املـدير ألي            وهذا بعينه مراعى  
من اسـتثناءات القـانون إذ املفـروض    ةلالستفادأو وزارية أن ال يفتح اال     إداريةشعبة  

حالة غري طبيعية وليس حالة أولية دائمة، بل حالة طارئـة ولـو فُـتح البـاب             االستثناءأنّ  
يف القانون، النقلب الوضع وانعكس األمر، حيث يصبح القانون هو االستثنائيةللحالة  
فاحلذر من وقوع هذه احلالة هي القانون،    االستثنائية، وتصبح احلاالت    االستثنائيةاحلالة  

.على أغراض القانونيكون من باب احملافظة

وحملّ الكالم هـو أنّ العنـاوين الثانويـة للحكـم ينبغـي أن ال تنقلـب إىل أحكـام                  
أولية، بل تبقى حالة شاذّة ومن مثّ جند الفقهاء يف فتاواهم فيمـا يـرد علـيهم مـن أسـئلة             

يفتحـون اـال لذريعـة املـستفيت يف الـضرر      ال -بقـدر الوسـع واإلمكـان      -عامة النـاس  
واحلرج لتسويغ رفع األحكـام األوليـة بـل يـدقّقون ويفتـشون ويتحـرون يف           واالضطرار

عنها يف العثور على خمـرج غـري ثـانوي ويـسعون يف تطبيـق األحكـام             احلالة التي يستفىت  
أو اإلكـراه أو اإلجلـاء أو    ضـطرار االاألولية والتأكّد مما يدعيه السائل فقـد تكـون حالـة            

.النسيان غري موجودة بل جمرد إدعاء أو وهم وجهالة ال واقع هلا

أما احلالة الطارئة والعناوين الثانوية يف املوضـوع فـال مـانع مـن أن تـصبح دائمـة            
والتعظيم حيث يصبح القيام وسيلة دائمة  لالحترامالقيام وسيلة    اختاذ: الًومستمرة؛ مث 

.والتعظيم، دون أن يكون فيه نقض لغرض التقنني الشرعيراملالحت

املتبادل بـني اإلنـسان وبـين جنـسه لـه مـالك       واالحترامألنّ املفروض أنّ التعظيم  
أويلّ وليس مالكه ثانوياً، بل هناك غرض ومصلحة يف تقنينه أولياً إنما يكون الطـرو أو     

صداق أو ذاك، ال أنّ حكمـه ومالكـه وغرضـه          يف حتقّق موضـوعه يف هـذا املـ         االستثناء
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ثانوي استثنائي إنما طريقة وجوده يف اخلارج حصل ا طرو تكويين، فهي حالـة طارئـة              
.تكوينية وليست حالة طارئة يف فلسفة احلكم واملالك

ال يكـون فيهـا نقـض       -الّيت هي يف جانـب املوضـوع       -مثل هذه احلاالت الثانوية   
كانت دائمية غالبةللغرض حتى لو

الخالصة

ضرورة التمييز بني شـكلَني وحنـوين مـن العنـاوين الثانويـة والطارئـة؛ فالعنـاوين          
الثانوية احلُكمية لو انقلبت إىل دائمية لكان ذلك نقـضاً لغـرض التقـنني، ولكـان إبـداعاً        

.وتشريعاً يف الدين
مالكاـا أوليـة، فإنهـا إذا    وأما احلاالت الثانويـة يف طـرف املوضـوع، فمـع كـون        

ــة يف املــصداق  ــرام    -كانــت دائمــة وغالب ــةً علــى االحت ــام دالل ــذلك بالقي ــا ل كمــا مثّلن
فال مانع من ذلك وليس فيه أي نقض لفلـسفة التقـنني أو منافـاة ملـا يـسمى             -والتعظيم

ودائمـة،  باحلكم أو املالك، ألنّ املفروض أنّ فلسفة احلكم يف التعظيم واالحتـرام أوليـة        
.نعم يف هذا املصداق أصبحت طارئة.شاذّة طارئةاستثنائيةوليست 

وهذا فارق مهم جداً بني العناوين الثانوية يف جانب املوضوع، والعناوين الثانوية          
احلاالت الطارئة يف جانب املوضوع واحلاالت الطارئة يف جانب : يف جانب احلُكم أو قُل

.احلكم

وَعينثمرة الفرق بين الن

.وهناك مثرات عديدة يف األبواب الفقهية هلذه الفوارق
:عندما يأمر الشارع يف اآلية: الًمث

>È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿<)١(.
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الدين، واإلعـالم، حيـث مل   مل يقيد اإلنذار بأشكال معينة، وكذلك األمر يف نشر    
ة معينـة يف اإلنـذار فحينئـذ يتخـذ       ومبـصداق وخبـصوصي    وبأسـلوب يأمر الشارع بوسيلة    

اإلنذار أساليب ختتلف كلّما اسـتجدت األعـصار، فـال يتحـرج أحـد مـن نـشر أحكـام               
الــدين بواســطة وســائل اإلعــالم احلديثــة مــن قبيــل اإلذاعــة والتلفزيــون أو الــصحف   

ى ت أو اإلنترنــت والقنــوات الفــضائية والربيــد اإللكتــروينّ وغــري ذلــك إذ مبقتــضالّواــ
معـني فالـشارع حينئـذ مسـح        بأسـلوب النقطة األوىل مل يقيد الشارع اإلنذار ومل خيصصه         

حقّق هذا العنوان يف اخلارج العمليز كلّ املصاديق الّيت تووج.
فالتخيري العقلي يف حملّ البحـث وهـو الـشعائر حاصـل ومتحقّـق حيـث إنّ اآليـة            

:الكرمية

>%  $  #  "  !<)١(.
.ض الشارع هو إمتام نوره وانتشاره واتساعه وعلوهتبين أنّ غر

هللافكلّ ما نتخذه حنن من أساليب ومصاديق وأشكال لنشر الدين ورفـع بيـوت ا           
سبحانه وما فيه إعالء لكلمة املؤمنني تكـون جـائزة وصـحيحة وال يتطـرق إليهـا شـبهة         

.البِدعة والتشريع
حقيقـة شـرعية ووجـوداً شـرعياً         فلو سلّمنا القول بأنّ الشارع قد جعل للـشعائر        

.اعتماداً على الصنف األول من األدلة

أسـلوباً أو  مل حيدد الـشارع فيهـا  )٢(لكن األدلّة من الصنف الثاين والصنف الثالث  
مصداقاً معيناً للشعائر فإذا استحدث املسلمون وسائل وخـصوصيات ومـصاديق معينـة              

ار نوره واعتزاز دينه، فـال تكـون بدعـة وال تعـد       سبحانه وانتش  هللاينشأ منها زيادة ذكر ا    
.تشريعاً حمرماً

.٣٢: التوبة) ١(
.من هذا الكتاب٣٨-٣٤: راجع ص)٢(
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فالقائل بضرورة كَون اجلاعل للشعائر هو الشرع سوف لن ينتهي إىل النتيجة الّيت    
حياول إثباا وهي حرمة وضع الشعائر املتجددة واملُستحدثة، وذلك ملا بينا من النقطـتني   

:السابقتني ومها

ملكلّف بالطبيعة الكلّيـة املوجـودة، واملعـىن الـساري احلاصـل يف             تعبد وتدين ا   -١
.املصاديق

:تقسيم العناوين الثانوية إىل-٢

.عناوين ثانوية يف جنبة احلكم) أ

.عناوين ثانوية يف جنبة املوضوع) ب

.مع معرفة الفوارق بني هذين القسمني

لثانويــة إنمــا أكثرهــا هــي وجــدير بالــذكر أنّ األمثلــة الــيت تــضرب يف العنــاوين ا
عنــاوين الــضرر، احلــرج، النــسيان، اجلهــل، : العنــاوين الثانويــة يف جنبــة احلكــم، مثــل

.اإلكراه وما شابه

يف ضمن مصداق القيـام،  االحترام: أما العناوين الثانوية يف جنبة املوضوع، مثل 
.أو املصافحة، أو املعانقة فهي ال تكاد تذكر

اع األمر والنهي وطرو الـصالة يف الـدار الغـصبية لـيس مـن               مبحث اجتم : الًفمث
قبيـل العنـاوين الثانويـة يف جنبــة احلكـم، بـل هـو مــن قبيـل العنـاوين الثانويـة يف جنبــة          

.املوضوع وكذلك مبحث التزاحم



يف نفسه الًمصداق العناوين الثانوية يف جنبة املوضوع جيب أن يكون مصداقاً حملّ       
.احللّية باملعىن األعم، الشاملة للمكروه، واملقابلة خلصوص احلُرمةب

فاحللّية باملعىن األعم شاملة للمستحب والواجب واملكروه واإلباحـة اخلاصـة؛ يف            
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مقابل خصوص احلرمة والعناوين الكلّية واألفعـال الكلّيـة العامـة الّـيت أمـر ـا الـشارع             
التطبيق على أي مـصداقٍ أو علـى أي فـرد وإن كانـت هـي         بنحو كلّي، أي خيرنا فيها    

أنّ طروها يف اخلصوصيات واملصاديق هو طرو ثـانوي،  الّذات مالك أويلّ وفعل أويلّ، إ 
.باملعىن األعمالًفالبد أن يكون رسوها ومصداقها ومهبطها محلَّ

        ة أوثبت احللّييف املـصداق، ومـن مثّ    باملع الًفمن مثّ جيب على الفقيه أن ي ىن األعم
.يطرأ الوجوب

والوجوب ليس وجوباً طارئاً مـن حيـث املـالك، إذ املـالك أويلّ، بـل الطـرو مـن         
.جهة املوضوع

وقد يثبته باألصل العملي ويفرض الشك فيه من زاوية احلكم للمصداق يف نفسه  
لـو كـان فيهـا    (بـور يف نفـسها   هل الضرر اليسري يف الشعرية حملّل أم ال؟ فزيارة الق : الًمث

يف نفسها، هل فيها عنوان مفسدة ذاتية أو ال؟ يف حال الشك وعدم الدليل            ) ضرر يسري 
ال (جنبـة املوضـوع    نجري أصـالة الـرباءة، مثّ بعـد ذلـك نـستدلّ بـالعنوان الثـانوي مـن                 

ا إذا أراد وهو إحياء الشعائر، فيحصل اجلمع بـني اجلنبـتني كمـ        ) الثانوي من جنبة احلُكم   
املكلّف أن يصلّي الصالة الواجبة اليت هلا حكم أويلّ وشك يف غـصبية املكـان، فيجـري           

 ق وقتـها  -، مثّ يقوم بأداء الصالة  الًالرباءة أوفيكـون مـصداقاً   -وقد دخل وقتها أو تـضي
.للواجب

أمـا مـن   ؛ الًفمن جنبة املعىن الكلّي العام هو مالك أويلّ وحكم أويلّ وواجب مـث           
جنبة املصداق فيجب أن تثبت حلّيته باملعىن األعم لكي تطبق ذلك املصداق الكلّي عليه  

.فليس هناك تدافع وال تنايف بني اجلنبتني

أنّ العناوين الثانوية : وهذه أحد اجلهات الالزم توضيحها يف هذه القاعدة، وهي 
.ىن األعمباملعالًيف جنبة املوضوع جيب أن يكون مصداقها حملّ
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بــاملعىن األعــم، إذ الًويــستدلّ العلمــاء علــى أنّ املــصداق ال بــد أن يكــون محلّــ 
أنّ األمر الشرعي بطبيعة عامة، كالصالة، والزكـاة، واالعتكـاف   -كما قلنا  -املفروض

والشعائر يستفاد منه ختيري عقلي أو شرعي يف تطبيق الطبيعة الكلّية على املصاديق، وهو  
.وتسويغ من الشارع يف تطبيق هذا املعىن العام على املصاديقجتويز

وال ريب أنه ال يتناول اخلصوصيات احملرمة حفظاً ورعايـة للتوفيـق بـني أغـراض      
األحكام الشرعية نعم هذا التجويز والتسويغ يتناول حتى املصاديق املكروهـة وال مـانع            

وهـذه  الًاملقربة، ويف األرض السبخة مث الصالة يف احلمام، والصالة يف    : من ذلك؛ مثل  
أنها صـالة سـائغة ومـشروعة وإذا كـان احلـال كـذلك،           الّالصالة وإن كانت مكروهة إ    

فالبد من اإلمعان يف هذه القاعدة، فإنّ اإلمعان والتـدبر فيهـا يكـشف لنـا الـستار عنـد            
.اللبس املوجود بني موارد البدعة وبني موارد الشرعية

ر والنهي في مصداق واحداألماجتماع

يف مـسألة اجتمـاع األمـر والنـهي،          واألصـوليني هذا، ويالحظ من حبث الفقهـاء       
نظري الصالة يف الدار املغصوبة؛ يالحظ من حبثهم يف تلك املسألة أنّ مشـول دليـل األمـر      
ملوارد األفراد احملرمـة مفـروغ عنـه، فالـصالة املـأمور ـا شـاملة لفـرد الـصالة يف الـدار               

غصبية ولك أن تقول أنّ هناك قولَني معروفَني يف مـسألة اجتمـاع األمـر والنـهى علـى        ال
:تقدير وحدة مصداق املأمور به واملَنهي عنه

ــشهور : أحــدمها ــول امل ــو ق ــاره صــاحبا   )١(وه ــة واخت ــهرة عظيم ــائل«ش »الرس
مالكَـي  وهو تزاحم احلُكمني، ال التزاحم يف مقام االمتثال، بل التزاحم بـني   » الكفاية«و

وإن -احلكمني ومقتضى املصلحة واملفسدة فيقدم ويراعى األهم؛ وال خيفى أنّ التزاحم    
فإنه ال يعين سقوط دليل احلكـم غـري األهـم وعـدم مشولـه ملـورد اجتمـاع                 -كان مالكياً 

.ذهب إليه الشيخ األنصاري واآلخوند واحملقّق العراقي واحملقّق األصفهاينّ رمحهم اهللا وغريهم) ١(
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احلُكمني بل غايته هو فساد العبادة ألجل أنّ التقـرب فيهـا ال يـصلح أن يكـون مبـا هـو             
شرعاً وحمرم وليس لكون دليل طبيعة الصالة املأمور ـا قاصـر الـشمول عـن             مبغوض

.مورد تصادقه مع الفرد احلرام

ومن مثّ حكم املشهور بصحة الصالة يف الدار الغصبية مع قـصور املـصلّي جلهلـه                 
:نقطتنيإىل غصبية األرض، وتصحيحهم للصالة املزبورة مستند وغفلته عن

.الفرد احملرمإىلليل الصالة هو مشول د: األوىل

عدم تنجز احلُرمة على القاصر الذي أتى بالفرد احملرم وأوقع الصالة فيـه        : الثانية
الذي )١(هذا، خبالف القول الثاين..وعدم معصيته، فلم يكن متجرئاً طاغياً على مواله   

لقـول يبنـون   التعارض يف الفرد الذي يتصادق فيه احلكمـان، فـإنّ أصـحاب هـذا ا         يتبنى
على سقوط دليل األمر يف مورد اجتماعه مع النهي لتحقّق التعارض بني الدليلَني، فـال             

.ملورد االجتماعالًيكون دليل األمر شام

إىلاملشهور قوهلم بشمول أدلّة األوامـر      إىلوعلى ضوء ما تقدم، قد تقرر النسبة        
الًطروها على املصاديق مبا كان حملّـ الفرد واملصداق احملرم وعدم تقييد طبائع األوامر يف  

باحللّية األعم، سواء كانت تلك الطبائع املأمور ا ذاتية ملصاديقها، أو عناوين ثانوية يف       
.جنبة املوضوع آلحاد املصاديق

وحينئذ أمكن لنا أن نقول بشمول الدليل اآلمر بالشعائر وتعظيمها وما شـابه      
لكلّ املوارد واملواطن احمللّلـة باحللّيـة بـاملعىن األعـم؛         - الًمث - ذلك أو األمر بالصالة   

لكـلّ تلـك املـواطن، ويكـون ذلـك           - دليل املـشروعية   - وأمكن لنا أن نعمم الدليل    
املــوطن مــشروعاً وشــرعياً وعليــه الــصفة الــشرعية، ولــيس فيــه وامهــة للبدعــة أو   

.البدعية

.ذهب إليه احملقّق النائيين قدس سره ومجع من تالمذة مدرسته)١(
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بعض أقوال العلماء في المقام

:أقوال األعالم يف املقامونتعرض هنا لبعض 

قال صاحب احلدائق قـدس سـره بعـد ذكـر مـسألة كراهـة لـبس اللبـاس األسـود يف            
لـبس الـسواد يف مـأمت احلـسني عليـه الـسالم مـن هـذه            اسـتثناء ال يبعد   : مثّ أقول «: الصالة

شـيخنا  األخبار، ملا استفاضت به األخبار من األمر بإظهـار شـعائر احلـزن، ويؤيـده مـا رواه       
:روي عن عمر بن زين العابدين أنه قال: السي قدس سره عن الربقي يف كتاب احملاسن




 
روج عن النهي يف لبس السواد بعموم األمر بإظهار شعائر احلزن، مع أنّ فعلّل اخل

النسبة هي عموم وخصوص من وجه، ومقتـضى عمـوم النـهي مشولـه ملـورد التـصادق                
.وهو من اجتماع األمر والنهي

جمموعـة  )٢(وللمريزا القمي قدس سره صاحب القوانني يف كتاب جـامع الـشتات           
سينية حيـث قـال جبـواز الـشبيه ضـمن الـشعائر احلـسينية            من األسئلة حول الـشعائر احلـ      

ورجحانه، واستدلّ على ذلك بعمومـات البكـاء واإلبكـاء، حيـث إنّ عمومـات البكـاء          
.واإلبكاء هلا مصاديق خمتلفة ميكن أن تشملها

وأحد املصاديق املوجبة للبكاء واإلبكاء هو ما يكـون يف ضـمنه التـشبيه والتمثيـل       
الناظرين وتستدر دموعهم وذكر رمحه اهللا أنه على تقدير عموم حرمة          الّيت تثري عواطف  

) يف الـشبيه قـد يـضطر إىل تـشبه الرجـل بـاملرأة      (تشبه الرجل بـاملرأة، أو املـرأة بالرجـل         
فاستدلّ على جواز هذا الفرد من الشبيه أو التمثيل بعمـوم أدلّـة البكـاء واإلبكـاء وقـال       

.٤٢٠: عن احملاسن للربقي، نقال١٨ً: ٨: احلدائق الناضرة) ١(
.، الطبعة احلجرية٧٨٧: ٢جامع الشتات )٢(
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لتشبه هلذا املصداق نقول إما بالتعارض أو بالتزاحم، فـإذا    بأنه على تقدير عموم حرمة ا     
قلنا بالتعارض سوف يتساقطان؛ أي يسقط عموم دليـل الـشعائر وعمـوم دليـل احلرمـة        

أن يبقى الفعل حينئذ على اجلـواز بـإجراء   أيضاً وتكون الفائدة بعد سقوط حرمة الشبيه 
دد إثبات اجلواز واحللّيني التعارض أصالة الرباءة وهو يف صة فمن مثّ، لو نتج عن العموم

.من وجه، فغايته أن يتساقط العمومان مثّ نتمسك بأصالة الرباءة

.وإذ قلنا بينهما التزاحم، فعمومات البكاء واإلبكاء أرجح وأهم فتقدم
إىل )١(وقد ذهب السيد اليزدي قدس سره أيضاً يف أجوبته عـن الـشعائر احلـسينية     

صاحب احلدائق من رجحـان لـبس الـسواد علـى الكراهـة إلظهـار احلـزن              ما ذهب إليه    
.والتفجع والتألّم على مصاب احلسني عليه السالم

ــواه    ــدس ســره يف فت ــسيد الگلبايگــاينّ ق ــسكاً  )٢(وذهــب ال ــشبيه، مت إىل جــواز ال
مع أنّ عموم البكاء واإلبكـاء ال يـشري إىل مـصاديق          (بعمومات رجحان البكاء واإلبكاء     

ة للمـصداق     خاصدة، ومع ذلك اسـتفاد املـشروعيما يتناول بعمومه مصاديق متعدة، وإن
.)اخلاص بعمومات البكاء

:وقد ذكر الشيخ حسن املظفّر قدس سره يف كتابه نصرة املظلوم، ما لفظه
ال شك أنّ إظهار احلُزن ومظلومية سـيد الـشهداء عليـه الـسالم واإلبكـاء عليـه              (

بـادة يف املـذهب، ال بـشخص خـاص منـه ضـرورة أنـه مل تـرد يف                 وإحياء أمره بسنخه ع   
الشريعة كيفية خاصة للحزن واإلبكاء وإحياء الذكر املأمور بـه ليقتـصر عليـه احلـزين يف         

عبـادةً  ءحزنـه، واملُحيـي ألمـرهم يف إحيائـه، واملُبكـي يف إبكائـه وإذا كـان سـنخ الـشي         
.)٣()الفرديةه من جهةومندوباً إليه سرت مشروعيته إىل مجيع أفراد

)١(يف حاشيته على رسالة الشيخ جعفر التستري)طبعة قدمية(.
.جممع املسائل)٢(
.٢٢: نصرة املظلوم)٣(
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فما تشري إليه كلمات األعالم هو استفادة مشروعية املصاديق املستجدة املُستحدثة 
للشعائر بنفس عموم العام، وال يبنون على البدعية أو التشريع احملرم، ألنّ عموم ذلك          

عض العنـاوين  العام ينطبق على مصاديقه مبقتضى النقطة الثانية الّيت ذكرناها، وهي أنّ ب        
ء وثانوي فطُرو هذا املوضوع علـى    الثانوية اليت هلا مالكات أولية لكن موضوعها طاري       

تلك املصاديق يستنبط العلماء منه مشروعية تلك املصاديق، وهذه حقيقة فقهية يتغافـل              
.عنها القائل ببدعية الشعائر املستجدة واملتخذة حديثاً

وأمـا بعـض األعمـال اخلاصـة        «:)١(الغطاء أيضاً  ويف عبارة للشيخ جعفر كاشف    
الراجعة إىل الشرع، وال دليل عليها باخلصوص، فـال ختلـو بـني أنـه تـدخل يف عمـومٍ،               

ــان ــا املوافقــة مــن جهتــه    ــيت انطــوت (ويقــصد باإلتي ــك يعــين جهــة العــام الّ حتتــه تل
يف األذان ال بقصد » هللاأشهد أنّ علياً ويلّ «: ال من جهة اخلصوصية كقول) اخلصوصية

بــل بقــصد الرجحــان الــذايتّ أو  -ألنهــا معــاً تــشريع-اجلزئيــة وال بقــصد اخلــصوصية
الرجحان العارضي، ملا ورد من استحباب ذكر اسم علي عليـه الـسالم مـىت ذُكـر اسـم               

.»سلموآلهوالنيب صلى اهللا عليه
زئيـة، بـل البنـاء علـى قـصد      فحينئذ الشهادة الثالثة مع عدم البناء علـى قـصد اجل    

العام، فال يحكم عليها، بالبدعية كما وقـع عنـد بعـض املتـوهمني وأثـاروا       االستحباب
دائرة هذا البحث حيث املفروض أنّ من يأيت ا إنما يقصد جهـة العنـوان العـام، وهـو        

.، الطبعة احلجرية٥٤-٥٣: كشف الغطاء)١(
) أصول الفقه، مث بعد ذلك بالقواعد الفقهيـة، مثّ يـشرع بالفقـه   يبدأ كتابه بأصول الدين، مثّ بعد ذلك ب       (

: فأحد القواعد الّيت يبحثها الشيخ كاشف الغطاء الكبري يف القواعد الفقهية يف الـصفحة املـذكورة سـطر      
وهـذا جـداً مهـم، حيـث إنّ الـشيخ كاشـف         (يبحث حول الفارق والفيصل بني البدعية والشرعية       ٣٣

منـهج  «من واجه من علمـاء اإلماميـة شـبهات وإشـكاالت الوهابيـة يف كتابـه املعـروف           الغطاء هو أول    
.يذكر أمثلة ومصاديق منها ما يتعلّق بالشعائر احلسينية) »الرشاد
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سـتحباب  سلم مع ذكر علي عليه الـسالم وا وآلهواقتران ذكر اسم النيب صلى اهللا عليه      
.ذلك

       كـر اسـم الـنيبـد عنـد ذد وآل حممكالعموم الوارد يف استحباب الصالة على حمم
سـلم  وآلـه ويكـون جفـاًء للـنيب صـلى اهللا عليـه      الّسلم، وإ و آلهو حممد صلى اهللا عليه   

فكما ال حنكم بالبدعية يف الصالة عليه أثناء األذان كذلك ذكر الشهادة الثالثة يف األذان       
.كم عليه بالبدعيةال حن

به من جهة العموم استناداً إذن جيب التفرقة يف أحناء العمل املأيتّ به أنه هل يؤتى       
إىل مشروعية عموم العام خبالف ما إذا أُيت به بقصد اخلصوصية مبا هي هي، حيث تأيت      

دعيـة يف الـبني،   إىل العموم فـال ب    استناداًشبهة التشريع والبدعة والشرعية أما إذا أُيت به         
.بل ذلك بواسطة مشروعية نفس العموم

فاملستند واملـدرك والـشرعية مترشـحة وآتيـة مـن نفـس العمـوم، ال مـن ختـرص               
.واقتراح املكلّف

وكقراءة الفاحتة بعد أكل الطعام وبقصد : مثال آخر يذكره صاحب كشف الغطاء
، أن )من الوظائف املستحبة للطعاميعين(استحباب الدعاء، لما ورد فيه أنه من وظائفه  

يدعو بعد الطعام، وأفضله أن يكون بعد قراءة سبع آيات، وأفضلها السبع املثاين وكمـا        
يصنع بقراءة الفاحتة يف جمالس ترحيم املوتى على الرسـم املعلـوم والطريقـة املعهـودة أو       

: وورد يف كتاب كشف الغطاءإخراج صدقة عند اخلروج من املرتل
ودق الطبل وبعـض آالت اللـهو، وإن مل      .تشبيه بعض املؤمنني بيزيد أو الشمر     و«

.»وكذا مطلق التشبيه) يعين اللهو(يكن الغرض ذلك 
ومجيع ما ذُكر وما يشاه، إن قُصد به اخلصوصية كان تشريعاً، وإن لوحظ فيـه          «

.)١(»الرجحانية من جهة العموم فال بأس به

.٥٤: كتاب كشف الغطاء) ١(
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المستجّدةإطاللة على سنن المتشّرعة

املــستجدة، والطقــوس   االجتماعيــةالكــالم عــن الــسبل والــسنن الدينيــة     
املستجدة املُستحدثة، ال بعنوان الشعائر الدينية خبصوصها، بـل بعنـوان            االجتماعية

الـيت تتخـذ كطقـوس عباديـة يف منـاطق معينـة كمـا مثّـل الـشيخ                  االجتماعيةالسنن  
عد الطعام بقراءة سورة الفاحتة ورسوم أخـرى، هـذه    كاشف الغطاء بكيفية الدعاء ب    

متلونة بالواعز الشرعي الديين وقد ال نعثر عليهـا بعناوينـها يف         اجتماعيةكلّها سنن   
.األبواب الفقهية

جنــد بعــض املــذاهب اإلســالمية يواجــه هــذه الــسنن املــستحدثة : بعبــارة أخــرى
يف الــدين مــع ورود العمــوم النبــوي واحلــسنة يف اتمــع ويــصفها بالبدعيــة واإلحــداث

من سن سنةً حسنة كان له أجرها وأجـر مـن عمـل ـا إىل يـوم      «: املتواتر بني الفريقَني  
.)١(»القيامة

االجتماعيــةعــن العمومــات اخلاصــة بــاألبواب املختلفــة والــسنن الدينيــة  الًفــض
يـات الـيت مل حتـصل علـى     واألخالققد تكون يف باب اآلداب -السنن احلسنة  -املستجدة

صبغة عبادية لكن يتعاطاها املتشرعة اعتماداً على أنّ الفعل مرضي عند الشارع ولـيس             
مأموراً به باألمر العبادي اخلاص، بل هو مـشمولٌ للعمومـات، ويتخـذه املتـشرعة سـنة           

.اجتماعية

املـستجدة،  فما هي ضابطة الشرعية؟ وما هي ضابطة البدعية؟ سواء يف الـشعائر      
.أم يف حبث السنن واآلداب الدينية االجتماعية املستجدة

: هل ميكن استفادة اجلواز من دليل



.١٣٦: الفصول املختارة) ١(
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.والتدليل على شرعية اآلداب والسنن اليت تستحدث من قبل املتشرعة؟

نوعاً من التخويل بيد املتشرعة؟ مثّ ما هو حملّ هذه املنطقة    هل يعطي هذا الدليل   
من التشريع؟ هذا حبث مستقلّ، وسنرى أنّ هذه املنطقة اليت فُوض فيها التشريع تشمل          

املشروعة يف دائـرة معينـة، يف الوقـت الـذي منـع التفـويض يف            االجتماعيةبعض السنن   
.موارد أخرى

ض آخر وسـوف نبـين أنّ هـذه املنطقـة هـي نفـس       أي سوغ يف بعض ومنع يف بع   
ــة     منطقــة اتخــاذ الــشعائر وهــي منطقــة تطبيــق العمومــات أو العنــاوين الثانويــة يف جنب

.املوضوع على املصاديق

هـو الـذي   ) صاحب كتاب مستدرك الوسـائل    (ينقل أنّ املريزا النوري قدس سره       
بقـصد زيـارة سـيد الـشهداء عليـه      شيد سنة السري على األقدام من النجـف إىل كـربالء           

السالم يف األربعني وإن كانـت الروايـات تـدلّ علـى العمـوم مثـل مـا ورد عـن اإلمـام                  
:الصادق عليه السالم

        
 

صعيد سنة وطقس خاص كالسري لزيارة النصف من رجب والنصف         ولكن على   
من شـعبان وحنـو ذلـك، قـد تتفـشى وتنتـشر سـنة وعـادة خاصـة لـدى املـؤمنني فتقـرر              
املشروعية بواسطة العموم الذي يشمل كلّ املـصاديق ويتنـاول املـصاديق احمللّلـة باحللّيـة                 

.منها واملنجزة كما مرباملعىن األعم أو قد يعمم تناوله للمحرمة

.املصدر السابق) ١(
١٣٣: ؛ كامل الزيارات٣٤٢: ١٠وسائل الشيعة ) ٢(
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خالصة القول في النقطة الثالثة

أنّ الشارع إذا أمر باملعىن العام الكلّـي، فإنـه يـستفاد مـن ذلـك التخـيري أو اجلـواز         
الشرعي يف التطبيق على األفراد املتعـددة، ومقتـضى هـذا التخـيري واجلـواز هـو التطبيـق             

     ات املتعددة؛ مثل ما إذا أمر الشارع بالـصالة، أو أمـر   على املوارد واألفراد يف اخلصوصي
ببِر الوالدين، أو مبودة ذوي القُرىب، أو أمر بفعلٍ من األفعال الكلّية فيجوز تطبيـق هـذه     
الطبيعة الكلّيـة بـاملعىن العـام علـى أفـراد اخلـصوصيات يف املـوارد العديـدة، باعتبـار أنّ                    

      ـد الفعـل املـأمور بـه خبـصوصين إ   الشارع مل يقيمعـي خـاص أو بقيـد أنّ هـذا اجلـواز   الّة
العقلي يف تطبيق الطبيعة على املوارد واخلصوصيات الكثرية ال يشمل موارد كَون األفراد 

.حمرمة؛ فهذا اجلواز والتخيري إنما يحدد بدائرة األفراد احمللّلة

                ة الّيت تطـرأ علـى املـصاديق ومثـل طـروعلـى  الـصالة فهذا حال العناوين الثانوي
الصالة حالة ثانوية يف الدار الغصبية، أو الصالة : الًاملصاديق قد يقال أنها حالة ثانوية مث

يف األرض املخطورة أو األرض السبخة، على كلّ حال طرو العنوان الكلّي على األفراد 
ها، وهي أنّ املخصوصة يكون طرواً ثانوياً، واملفروض، مبقتضى النقطة األوىل الّيت ذكرنا

للمكلّف التخيري يف تطبيق الكلّي على موارد األفراد العديدة ومبقتضى النقطة الثانية ذكرنا 
.أنّ الطبيعة الكلّية تكون حالة ثانوية بالنسبة لألفراد وللخصوصيات

ومبقتضى النقطة الثالثة أيضاً فاملفروض أنّ هذا العنوان الثانوي يف جنبة املوضوع         
احلكم؛ وهذا العنوان الثـانوي يف جنبـة املوضـوع ال يـسوغ تطبيقـه يف الفـرد          ال يف جنبة  

.)١(احلرام وإنما خيتص بدائرة األفراد احمللّلة

وقد ذهب بعض العلماء مثل املريزا القمي قدس سره وغريه إىل أكثر من ذلك، حيث عمم دائرة تطبيـق    )١(
متعلّق األمر على املصداق احملرم فيما إذا كانت احلرمـة غـري منجـزة، بـل يتنـاول العمـوم كـذلك الفـرد              

نــه فاســداً، لبداهــة امتنــاع التقــرب احملـرم املنجــز أيــضاً، وإن امتنــع االمتثــال ىف الــصورة األخـرية، لكو  
.باملصداق احملرم
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وقد قرأت بعض كلمات األعالم اليت مؤداها أنّ مثل إظهار احلزن والبكـاء علـى     
الـصالة  الذي هو مكروه يف-مصاب احلسني عليه السالم إذا كان مصداقه لبس السواد   

ومثل الشبيه وغريه يسوغ اتخاذه شعريةً إلظهار احلزن على مصاب احلـسني عليـه           -الًمث
السالم فيالحظ يف الكثري من فتاوى أساطني الفقه أنهم سوغوا اتخاذها شعرية وحكموا     
بعدم الكراهة إذا كانت بعنوان احلزن فانتهى البحث إىل ضرورة حتليل ضابطة التعارض 

تزاحم كي يتم متحيص دائرة تطبيق العمومات للطبائع املـأمور ـا واملنـدوب         وضابطة ال 
وأنّ ديدن الفقهاء ىف الفتـاوى املختـصة بالـشعائر، والـيت أشـرنا إىل بعـضها، هـو              إتياا

التمييز بني التعارض والتزاحم لألدلّة ومعرفة الـضابطة للتفرقـة بينـهما، حيـث إنـه مـع                 
بالتعارض، يزوى عن التمسك به كمستند ويسقط ل املبتلىالدليالتعارض سوف يزوى

وبعبارة أخرى، سوف ال يكون مستنداً شرعياً، وال مدركاً شرعياً، وبالتايل ما يؤتى بـه        
.من مصاديق تكون غري شرعية

وأما إذا بنينا على التزاحم، فال يسبب ذلك سقوطاً للدليل، فيكون حكمه فعليـاً       
ــة موضــوعه، ــزاحم    بفعلي ــن معرفــة ضــابطة الت ــه شــرعاً فالبــد م فيجــوز اإلســتناد إلي

.والتعارض يف هذه النقطة الثالثة من اجلهة الرابعة

ضابطة التعارض والتزاحم

إنّ مثرة هذه الضابطة هي معرفة املوارد اليت ينعـدم ويلغـى فيهـا الـدليل، فيكـون             
؛ بعكــس مــا إذا أثبتنــا عــدم عملنــا يف املــصداق بــال شــرعية، ويحكــم عليــه بالبدعيــة 

شــرعياً ومــستنداً إىل مــدارك الًالتعـارض ووجــود الــدليل بالفعــل، فيكــون عملنـا عمــ  
.شرعية

.وهذه الزاوية هي أحد الزوايا اليت تدفع البِدعية يف املقام، وتثبت الشرعية

راً يف عـامل  كلّ مورد يكون فيه بني الدليلَني تنافياً وتضاداً وتنـاف    : أنّوالضابطة هي 
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ــا يف     ــضني كم ــب النقي ــل طل ــشريع، مث ــل والت ــصلِّ«و»صــلِّ«اجلع ــق  » ال ت ــا يتحقّ فهن
أن يكون التنايف بني الـدليلَني غالبيـاً أو دائميـاً علـى صـعيد            : التعارض؛ وبعبارة أخرى  

عمــوم التــنظري واإلطــار لطبيعــة متعلّــق كــلّ مــن الــدليلَني، ســواء كانــت النــسبة نــسبة  
أو عموم وخصوص مطلق، أو تباين، سوف يكون تعارضـاً أمـا         وخصوص من وجه،    

التزاحم فهو أن التنايف والتنافر بني الدليلَني ليس ناشئاً من عامل اجلعل والتشريع، وإنمـا             
والتطبيق، أي أنّ التنايف هنا ينشأ بـني الـدليلَني مـن بـاب الـصدفة            االمتثاليطرأ يف عامل    

.إنقاذ الغريق باملرور على أرض مغصوبةواالتفاق مثل تصادف وجوب امتثال 

.هذه هي الضابطة بني التعارض والتزاحم

وحاالت العالقة بني األدلّة هي حاالت عديدة جداً وبعنوان الفهرسة فقط نـذكر   
وروداً وتوارداً وحكومة يف مقـام التـنظري ومـؤدى الـدليل أي هنـاك تعـارض               : أنّ هناك 

.إحرازهمة يف مقام االمتثال أو وتزاحم مالكي وتزاحم إمتثايل وحكو

وهذه حاالت عديـدة لكـن ال تعنينـا اآلن، بـل يعنينـا يف املقـام هـو التفرقـة بـني              
.التعارض وعدمه من احلاالت األخرى

أما حاالت عدم التعارض فلها حبث آخر واملهم التثبت من عدم وجود تعـارض       
أحـد الـدليلَني أو كـال الـدليلَني     يف البني؛ ألنّ التعارض سوف يؤدي إىل إزواء وإسقاط    

عن املورد فسوف يكون املصداق والتطبيق يف ذلك املورد خلْواً من الـدليل وجمـرداً عـن            
.الشرعية

يف تنايف الدليلَني على صعيد املؤدى الفرضي والدائمية هـي ضـابطة   االتفاقيةإذن  
اليت -ع األمر والنهي التعارض وعدم التعارض ولذلك جند يف العديدة من موارد اجتما         

ومـوارد  أنهم ال يلتزمون بالتعارض التفاقية التنايف وعدم دائميتـه -هي عموم من وجه   
هـي  -كالصالة وتطهري املـسجد    -التضاد أيضاً ومسألة التزاحم يف االمتثال بني احلكمني       
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يف ظـرف  مسألة التالزم االتفاقي بامتثال أحدمها لتـرك اآلخـر واتفـاق التقـارن لـدليلَني           
خـصوص مـن وجـه أيـضاً لكنهـا اتفاقيـة وليـست          و واحد، تكون النسبة شبيهة بعمـومٍ     

.بدائمية
بلحاظ الزمن كما قد يتبادر يف الذهن، بـل املـراد هـو           واالتفاقيةوليست الدائمية   

أن نفس مفاد الدليلني يف أنفسهما بغض النظر عن التطبيق اخلارجي، وبغض النظر عن           
.خلارجية، واملصداق اخلارجي يتحقق بينهما تنايف وتنافراملمارسة ا

             الدليالن يف نفسيهما لو وضعتهما يف بوتقة الداللة وبوتقة التنظري واملفاد الفرضي
.حيصل التنايف بينهما

وتارة الدليالن يف نفسيهما يف عامل الداللة وأُفق الداللة وأُفـق املفـاد، أي بلحـاظ        
متعلّق الدليلَني هناك نقطة تالقي واتحاد بني املـتعلّقَني، مـع كـون            األجزاء الذاتية ملاهية  

حكميهما متنافيني أي بلحاظ إطار طبيعة كـلّ مـن متعلّـق احلكمـني، بغـض النظـر عـن           
            ى داللـة الـدليلَني لـيس بينـهما تنـافـة نفـس مـؤدالتطبيق واملصداق واملمارسة اخلارجي

    ما نشأ التنايف من ممارسة خارجية، أي من وحدة الوجود ال من وحدة بعـض أجـزاء   وإن
، وإن كانـت  اتفـاقي املاهية فإن كان التنـايف نـشأ مـن ممارسـة خارجيـة فيقـرر أنّ التنـايف            

املمارسة طويلة األمد يف عمود الزمان لكنها ليست من شؤون الداللة والتقـنني وإنـشاء              
اظ نفس مؤدى ماهية كـلّ مـن   القانون فليس هناك تكاذب يف اجلعل وأما إذا كانت بلح  

وإنّ مبىن املشهور شـهرة عظيمـة أنّ النـسبة      .املتعلّقني وداللة الدليلَني فهو من التعارض     
الــضرر، احلــرج، اإلضــطرار، اإلكــراه، : بــني العنــاوين الثانويــة يف جنبــة احلكــم، مثــل

م األولية ليست النسيان، وغريها هذه العناوين الثانوية يف جنبة احلكم نسبتها مع األحكا    
علـى أدلّـة األحكـام     » حاكمـة «نسبة التعارض بل نـسبة التـزاحم ويعبـرون عنـها بأنهـا              

األولية يعين حاكمة يف صورة الداللة، أو واردة يف صورة الداللة لكن هذه احلكومـة أو            
.الورود يف صورة الداللة هي لُباً تزاحم
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واالتفاقيـة عـن عـدم التعـارض،    ومن مثرات هـذه الـضابطة الـيت متيـز التعـارض       
والدائمية أنّ النسبة بني العناوين الثانويـة يف جنبـة احلكـم واألحكـام األوليـة هـي نـسبة           

.ألنّ الضرر أو احلرج أو النسيان أو اإلكراه نشأ بسبب املمارسة اخلارجيةاتفاقية

ين أنـه ال تـصادم   ففي الفرض التقرري ملعىن وماهية مؤدى كال الـدليلَني يتبـ   الّوإ
وبني أدلّة األحكام األولية وهذا دليل على أنّ التنايف -الًمث-بني دليل اإلكراه أو الضرر

.االمتثالليس بسبب الداللة وإنما هو بسبب املمارسة اخلارجية ويف عامل 

اً فهو تعارضياً وغالبيخبالف ما اذا كان التنايف والتصادم دائمي.

أنّ هـذه العنـاوين الكلّيـة حـاالت ثانويـة يف املـصداق،              : طة الثانية فبمقتضى النق 
لكن مالكها أويلّ فتكون مالكاً أولياً للمصاديق؛ وإن كانت حاالت ثانوية يف املصداق،  
فكوا ثانوية يف املصداق، ال يتوهم ويتخيل منه أنها ثانوية واستثنائية وشاذّة املَالك بـل    

إنما هي ثانوية املوضوع هذا مبقتضى النقطة الثانيةحكمها أويلّ

أنّ الـشرعية باقيـة وإن كـان املـصداق حكمـه الكراهـة،       : ومبقتضى النقطة الثالثة  
.عن الوجوبالًعن اإلباحة، وفضالً، وفضاالستحبابعن الًفض

ع بل ولو كان املصداق حمرماً إذا كان غري منجز؛ ويكون حينئـذ مـن قبيـل اجتمـا        
بل يف تصوير بعـض األعـالم ولـو كـان         ،)١(األمر والنهي، سواء مع املندوحة أو بدوا      

.يف التصادقاالتفاقيةبشرط )٢(منجزاً

اخلـروج مـن   أي مـع فـرض الـتمكّن مـن     : فمع املندوحـة  » ال تغصب «والنهي» صلّ«إذا كان األمر هو   )١(
الـتمكّن واــال والــسعة ويف هــذه  : األرض املغـصوبة وأداء الــصالة يف مكــان آخـر واملندوحــة معناهــا  

فهـي يف فـرض عـدم الـتمكّن مـن اخلـروج مـن        : لًا أما بـدون املندوحـة     الصورة ال يتحقّق التزاحم أص    
.األرض املغصوبة، فهنا يتحقّق التزاحم لعدم إمكان امتثال احلكمني معاً فيقدم األهم منهما

مثل وجوب الصالة وحرمة الغصب غاية األمر أن تنجز الغصب ميانع من صحة الصالة وال ميـانع مـن         )٢(
.الة للفَرد الغصيب وقد ذهب إىل ذلك املريزا القمي قدس سرهمشول األمر بالص
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واملفروض أنّ اتخاذ الشعائر واتخاذ سبل ووسائل اإلنذار والبثّ الديين ووسائل           
دليـل   -ى الـدليلَني  بلحاظ تقـرر معـىن ومـؤد       اتفاقيإعزاز وإعالء الدين، املفروض أنه      

.ألنّ التصادق بسبب اخلارج، وهو ليس بدائمي-الشعائر ودليل احلرمة

فمن مثّ نقول يف اجلهة الرابعة، أننا لو سلّمنا بنظريـة القائـل بـأنّ الـشعائر حقيقـة              
شرعية، فلن ننتهي إىل النتيجة الـيت يأمـل أن يـصل إليهـا، وهـي احلكـم علـى الـشعائر            

تحدثة بأنها بِدعة بل حيكم عليهـا مبحـض الـدليل بالـشرعية ملّـا بينـاه مـن              املستجدة املُس 
.الفرق بني البدعية والشرعية

وأنّ البدعية أحـد ضـوابطها إزواء الـدليل وسـقوط حجيتـه عـن التـأثري يف ذلـك                
املصداق يف جمال التطبيق أما إذا مل يسقط الدليل وشـمل وعـم وتنـاول ذلـك املـصداق،           

.ف يكون هناك متام الشرعية وفقاً ملا بيناه عرب النقاط الثالث اآلنفة الذكرفسو

هذا متـام الكـالم يف اجلـواب التفـصيلي األول عـن إشـكالية وضـع الـشعائر بيـد                 
نقضي ه جوابرف وكما يظهر منه أنالع.

 
: مبنائي وحلّي لنقوض املعترضعن إشكالية وضع الشعائر بيد العرف، وهو جواب 

ذكرناها سـابقاً، مثـل اسـتلزام    وهو أنّ القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعية استند إىل عدة أدلّة  
ذلك حتليل احلرام، وحترمي احلالل، وأنّ ذلك يستلزم اتساع الشريعة، وغري ذلك من الوجـوه   

:ه ميكن الرد عليها مبا يليومن الواضح أنّ هذه الوجو.اليت استند إليها املستدل

عة فع: الًأوخذ املكلّف أو املتشرالًحترمي احلالل وحتليل احلرام إن كان مبعىن أن يت
من دون دليل شرعي، فحينئذ يصدق حترمي الًومصداقاً خارجياً حراماً، أو يتخذوه حال    

.االعتراضاحلالل وبالعكس، ويثبت 

.، من هذا الكتاب٧١:اجلواب األول تراجعه مبالحظة ص)١(
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    ،نـسب التحـرمي    لكن إذا استندوا إىل دليل شرعيفما املانع من ذلك؟ حيـث ال ي
م هو املَدرك والدليل الشرعيما احمللّل واحملروالتحليل إليهم وإن.

لغـرضٍ  قد يحرم اإلنسان على نفسه احلـالل بواسـطة النـذر        : يف باب النذر   الًمث
.راجح

.شابهويف باب االضطرار حيلَّل احلَرام فيما إذا كان احلرام مضطراً إليه وما

فهنا يستند إىل دليل شرعي فما املانع من ذلك؟ إذ يؤول ويؤوب يف ايـة األمـر                
إىل أنّ التحليل والتشريع إنما هو بيـد الـشارع ولـيس بيـد املكلّـف؛ ألنّ املفـروض أنـه                

استند إىل دليل شرعي.

هللابغــري مــا أنــزل ا-شــبهة التحليــل والتحــرمي-ســوف جتــري هــذه الــشبهةالّوإ
ها اإلنسان يف مكـان مبـاح، والكَـون يف املـسجد أو يف        الّنه حتى يف الصالة إذا ص     سبحا

البيت أو يف الصحراء هذا الوجود والكون حالل، لكن مبا أنه مصداق للـصالة فيكـون        
.!واجباً؛ فهل هذا حترمي للحالل؟

فتحليـل احلـرام   الًء حمرم لكن بسبب االضطرار أو غريه أصبح حـال    أو هناك شي  
.، التحرمي هو من قبل الشارعالّهنا ليس من قبل املكلّف ك



وذكرنا أنّ بيت القصيد وعصب البحث هو حبـث إزواء وسـقوط الـدليل وعـدم             
سقوطه فإذا فرغنا وانتهينا من ذلك سوف تسهل بقية املباحث، مع االلتفات إىل النقاط       

نا من إيصال الدليل ومشوليته للمصداق هذا بالنـسبة إىل حتـرمي   الثالث السابقة إذ ال بد ل    
.احلالل وحتليل احلرام

وأما بالنسبة إىل الدليل اآلخر، من أنّ هذا فتح لباب التشريع وجعله بيد املكلّف         
من املفـروض أنّ  واملتشرعة فال خيفى ضعفه، ألنّ املتشرعة ال يفوض إليهم التشريع إذ         
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فيه تفويض للتشريع ومثاله الواضح يف قـوانني الدولـة حينمـا يـشكِّل     باب التطبيق ليس  
يشتمل الدستور علـى مـائيت   الًدستور أويلّ مشتمل على قانون من القوانني الوضعية مث       

مادة مث بعد ذلـك تفـوض الدولـة وتـرتّل تلـك املـواد الدسـتورية إىل اـالس النيابيـة يف               
ه القـوانني املتوسـطة الـشعبية إىل درجـات أنــزل، أي إىل     الـشعب املختلفـة مثّ تـترتّل هـذ    

الوزارات واإلدارات املختلفة، فحينئذ يصبح هناك تعمـيم وزاري أَنـزل وأدون بتوسـط              
.لوائح داخلية

مثّ ختول الوزارات املؤسسات التجارية واالقتصادية واألندية الـسياسية واحلقوقيـة           
.واملؤسسات

يرجع إىل نوع من التشريع؛ وهذا البعد الـذي ختولـه الـوزارات     كلّ ذلك حقيقته  
إىل عموم شرائح اتمع من فئات سياسية أو جتارية أو اقتـصادية أو حقوقيـة أو غريهـا             
هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً وال يصدق عليه البدعـة أو اإلحـداث يف القـانون أو          

.التبديل يف الشريعة

طبيق القوانني، لكن لـيس تطبيـق القـوانني الفوقانيـة جـداً، وال           بل هو نوع من ت    
.املتوسطة؛ بل هو مبثابة تطبيق النازلة التحتانية على املصاديق

فاملتشرعة ال ينشئون األحكام الشرعية الفوقانية بل األحكام الفوقانية الكلّية هي    
.على حاهلا

القوانني الكلّيـة والتطبيـق لـيس نوعـاً     والذي حيصل من املتشرعة هو تطبيق تلك   
من التشريع بل هو نوع من املمارسة اليت أَذن الشارع فيها، كمـا يف مـوارد كـثرية حيـث              
يأمر الشارع بعناوين عامة ويوكل جانب التطبيـق وخيولـه إىل املتـشرعة سـواء املتـشرعة        

وذكرنـا أنّ  ذاعلى صعيد فردي أو على صعيد مجاعات، أو على صـعيد حـاكم، وهكـ    
هــذا املقــدار مــن التخويــل يف التــشريع مــع التطبيــق ال بــد منــه يف أي قــانون، حتــى يف  
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يبقى -مهما بلغ من الترتّل-وال بد من األخذ باالعتبار أنّ القانون     )١(القوانني الوضعية 
له جهة كلّية، وله جهة عامة، وليس خمصوصاً جبزئي حقيقي ومصداق متشخص فيبقى 

كلّياً ويبقى تنظريياً وإذا بقي كذلك فمقام التطبيق األخري ال بد حينئذ من أن يكـون بيـد             
املكلّف فجانب التطبيق ليس فيه نوع من التشريع املُنكَر أو القبيح يف حكم العقل أو يف         

.حكم الوضع بل هو نوع من التطبيق الذي ال بد منه يف كلّ القوانني



سـواء القـانون   (وهنا لفتـة ال بـأس مـن اإلشـارة إليهـا وهـي أنّ بعـض القـوانني             
   أو القانون السماوي ،ن  (يتكفّل الـشارع    ) الوضعيدرجـات  بنفـسه ترتيلـها إىل    ) أو املقـن

.وبعض املواد قد ترى أنّ الشارع قد أبقاها على وضعها الكلّي الفوقاينّ

:ءفاملواد الكلّية القانونية على أحنا

بعضها عمومات فوقانية جداً، وبعضها كلّيات فوقانية متوسطة، وبعضها كليات          
.حتتانية مترتّلة فاملواد القانونية خمتلفة املراتب، ومتفاوتة الدرجات

وكيفية إيكـال الـشارع وتطبيقـه هلـذه املـواد خيتلـف حبـسب طبيعـة املـادة وطبيعـة            
.طبيعة املوضوعاملتعلّق لتلك املادة القانونية، وحبسب

هل ميكن قياس التشريع اإلهلي بالقانون الوضعي؟: وهنا قد يتبادر تساؤل، وهو)١(
ة والتصديقية أنهـا لغـة موحـدة بـني      أنّ لغة القانون واالعتبار لغة ينطوي يف مبادئها التصوري        : واجلواب

التقنني السماوي والوضعي إلّاما دلّ الدليل على اخلالف؛ ومن ثَم ترى علماء األصول والفقهاء يبنون         
          مـع العـرف الـشرعي ـرف العقالئـية يف العات العناوين املستخدمة كآلة قانونيعلى وحدة معاين وماهي

كما أنّ الشارع مل يستحدث لغة لـسانية جديـدة يف صـعيد حـواره     : أخرى إلّاما استثناه الدليل، وبعبارة   
قانونيـة جديـدة يف صـعيد التخاطـب القـانوينّ         اعتباريـة مع األمة املخاطَبـة، فكـذلك مل يـستحدث لغـة            

التشريعي، وإن كانت تشريعات الشرع املبني مغايرة لتشريعات العرف البشري؛ فإن ذلك علـى صـعيد     
يلية وتصديقاا، ال على صعيد مبادئ اللغة القانونية، كمعىن املوضوع ومعىن احلكـم مـن     املسائل التفص 

.الوجوب واحلرمة وامللكية والصحة والبطالن واحلُجية وحنوها
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وال شرعاً يف ختويل املتشرعة يف التطبيق السـيما  الًفعلى ضوء ذلك، ال مانع عق     
يف العمومات املترتلّة وباملناسـبة هنـا نـشري اىل معـىن القاعـدة املنـصوصة املستفيـضة عنـد              

.)١(»من عمل امن سن سنةً حسنةً كان له أجرها وأجر «الفريقَني، 

.وهو حديث نبوي مستفيض بني الفريقني العامة واخلاصة، وهو قاعدة مسلّمة

.فما هو املائز بينها وبني قاعدة حرمة البدعة والبِدعية؟

هو أنّ كلّ مورد يوجد فيه عموم ميكن أن يستند إليه املكلّـف أو            : املائز والفارق 
عة، هذا أوالًاملتشر.

ــاً ــشرعة فيكــون مــشمو   يو: وثاني ــه وإيقاعــه إىل املكلّــف أو إىل املت ــل تطبيق الًكَ
مـورد إنـشاء تـشريع    خبالف البدعة اليت هي يف» من سن سنة حسنة   «: للحديث السابق 

.إىل دليل فوقاينّ أو إىل عموم معيناالستنادمن دون اجتماعيفردي أو 

رد حرمة البدعة هو أنّ موارد وبني موا» من سن سنةً حسنة«: فالفارق بني مؤدى
حرمة البدعة ال يستند فيها إىل دليل ال يـستند فيهـا إىل تـشريع معـين، بينمـا يف مـوارد                  
السنة احلسنة وإنشاء العادات الدينية يف اتمع واألعراف ذات الطابع االجتماعي يستند       

فيها إىل دليل شرعي.
.)٢(»ومن سن سنة سيئة«: والعبارة األخرى

معناها ظاهر مبقتضى املقابلة، حيث يكون سبباً لنشر الرذائل بـني النـاس لدرجـة           
وهـذا  اجتماعيـة أي تطبيق احلرمة بشكل منتـشر وكظـاهرة   اجتماعيةتتحول إىل ظاهرة    

.عليه الوزر املضاعف
/ ٧٤: ٢٢؛ و٢٣١٢ح / ٣١٥: ٢؛ املعجــم الكـبري للطــرباينّ  ٢٠٣ح / ٧٤: ١سـنن ابــن ماجـة   : انظـر ) ١(

.١٨٤ح
.املصدر السابق)٢(
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إذن استحداث سنة حسنة بالشروط السابقة ليس بتفويض ممقوت أو مكروه إنمـا   
ومـن حـصول هـذا التفـويض يف     ابتدائياًهو أن يشرع املتشرعة تشريعاً   التفويض الباطل   

، يقرر وجهـان  »من سن سنة حسنة«التشريع املترتّل يف قاعدة الشعائر الدينية ويف قاعدة     
إضافيان ألدلّة الوالية التشريعية للنيب واألئمة عليهم السالم املرتِّلـة لألصـول التـشريعية         

.اإلهلية



وهلذا البحث صلّة ببحث منطقة الوالية التشريعية املفوضة للـنيب صـلى اهللا عليـه           
سـبحانه وتعـاىل  هللاسلم واألئمة عليهم السالم متييزاً عن التشريع الذي هو بيـد ا          و آلهو

.وهذا غري ما خيول به املتشرعة الذي هو نوع تطبيقي حمض يف جانب املتشرعة

:كما وردت يف ذلك بعض اآليات مثل

>w  v    u   t  s  r  q  p<)١(.

:وقوله تعاىل

>È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á<)٢(.

.وغريها، والروايات العديدة اليت تثبت الوالية التشريعية هلم

وللتفرقة بني املقامني ألجل بيان حقيقة التطبيق املسموح به للمتـشرعة تفريقـاً لـه      
سلم واألئمـة علـيهم الـسالم هـو أنـه يف عـامل       وآلهوما فُوض به النيب صلى اهللا عليه   ع

التقنني، سواء الوضعي ولغة القانون، أو لغة الشريعة السماوية أنّ العمومات الفوقانيـة            
يكون ترتّهلا قهرياً إنطباقياً مصداقياً، وهناك بعض العمومات املسماة باألصول القانونيـة          

.٧: احلشر) ١(
.٢١: األحزاب) ٢(
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واألصول واألسس التشريعية ال تترتّل بنفسها بترتّل قهري عقلي تكـويين، بـل ال تـترتّل               
.جبعلٍ قانوينّالّهذه العمومات الفوقانية القانونية إ

وهــذه الظــاهرة مــن ضــروريات القــانون هــذا التــشريع واجلعــل املوجــب لــترتّل   
إىل تـشريعات ترتّليـة نظـري مـا هـو         عز وجلّ  هللاألصول القانونية مبعىن ترتيل تشريعات ا     

بيــد رئــيس موجـود اآلن يف اــالس النيابيــة، إذ ال ميكــن للمــادة الدســتورية أن تعطــى 
عـن أن تعطـى بيـد عامـة     الًبيد موظف يف الـوزارة وفـض     عن أن تعطى   الًالوزراء، فض 

النيـايب بعـد أن يرتهلـا    اتمع، بل املادة الدستورية ال بـد هلـا مـن ترتيـل بواسـطة الـس            
بيد الـوزير أو بيـد رئـيس الـوزراء، وال بـد أن        الس النيايب بترتيالت عديدة، مثّ تعطى     

الـشعب الوزاريـة بـترتّالت أخـرى مثّ تعطـى بيـد        ترتّل بتوسط الوزير والوزارة أيـضاً إىل      
نـا وشـاع يف أذهاننـا    عامة اتمع فهذا السنخ من الترتّالت ليس من قبيل ما طـرق أمساع   

بل هي من قبيل تطبيقات جعليـة   الّمن كوا تطبيقات قهرية مصداقية عقلية تكوينية ك       
جبعول قانونية إذ ال بد من جعل قانوين يرتّل هذه املـادة ويعـدها للتطبيـق وبعـض املـواد       

.القانونية تكون خاصيتها كذلك، وبعضها ال تكون خاصيتها كذلك
 والذي فُو       ض إىل الـنيبوكـل ويفـوع هو غـري سـنخ مـا يض إىل املكلّف أو املتشر

واألئمة عليهم السالم يف التشريع إنمـا هـو سـنخ تطبيقـي سـاذج بـسيط، وهـو تطبيـق                  
سـلم أو  وآلهوقهري ترتيلّ عقلي خبالف املنطقة اليت يفوض ا إىل النيب صلى اهللا عليه             

ك حتتاج إىل جعول وتقنينات أخرى ترتيليـة نظـري مـا هـو           إىل األئمة عليهم السالم، فتل    
موجود يف االس النيابية نقول هو نظريه وليس هو عينه، إذ التمثيل إنما هو مـن جهـة             

فاالس النيابية تسمى القوة التشريعية وهي الـيت يكـون علـى       الّال من كلّ اجلهات، وإ    
.القوة التنفيذية اإلجرائيةإىلية، مثّ تديل ا كاهلها ويف عهدا ترتيل املواد الدستور

 ة األمات الفوقانيإذ أن بعض الكلّي لس النيايبيف ا من ختويل تشريعي إذن ال بد
       ة، فال بدط نفس املادة الدستوريتمع بتوسة اة املكلّفني وعامال ميكن أن تترتّل إىل عام
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تـشريعية وهـو الّـذي يتكفّـل ترتيـل تلـك املـواد        من تفويض مرجع ومصدر له صالحية  
وهـو أنّ   : يف علـم األصـول     اصـطالح الدستورية جبعول تشريعية ترتيلية تطبيقية وهـذا        

لدينا عمومات فوقانية ختتلف عن العمومات الفوقانيـة الرائجـة، الـيت هـي تـترتّل بـترتّل              
.عول تطبيقيةجبالّقهري تطبيقي هناك عمومات فوقانية ال تترتّل إ



تشبيه من جهة وليس من مجيع اجلهات كل جهة إذ هناك عدة -كما يقال-وهذا
:مجلة منهاإىلمن الفوارق، نشري 

الًفـض بعض أبواب الفقـه يف فـروع الـدين،          الّأنّ الدستور بتمامه ليس إ    : األول
.عن أصول ومعارف الدين

أنّ مــصوبات اــالس النيابيــة ميكــن نــسخها مبــصوبات اــالس النيابيــة  : الثــاين
عن املصوبات القانونية الوزارية، وهذا خبالف التشريعات النبوية، فإنهـا        الًالالحقة فض 

.ال تنسخ من غريه؛ وكذلك سنن وأحكام املعصوم ال تنسخ من غري املعصوم

أن مــصوبات اــالس النيابيــة ال تعــدو األنظــار الظنيــة القابلــة للخطــأ  : الثالــث
سلم والوصي، فإنها مـن عـني   و آلهو والصواب، خبالف تشريعات النيب صلى اهللا عليه      

يالعصمة والعلم اللدن.

.وغريها من الفوارق املذكورة يف مظانها

وهي غـري  ،)١(جبعول ترتيلية أخرىالّل إفهذه هي العمومات الفوقانية اليت ال تترتّ   
               ة املكلّفـني، الـذي هـو تطبيـق حمـض لـيس فيـه أيالتطبيق الساذج الذي أُوكل إىل عام

فهـذا جـواب   شائبة جعل أو تشريع أو والية تشريعية، بل هو نوع من التطبيق الـساذج          
.احملذور الثاين الذي ذكره املستدلّ

.٣٧٧: ص» العقل العملي«وقد ذكره األستاذ احملاضر بشرح مفصل يف خامتة كتابه)١(
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ء العمومـات الكلّيـة مـن قبـل املتـشرعة نوعـاً مـن        لكـان كـلّ تطبيقـات وأدا   الّوإ
            خلط بني ما هو مشروع وما هو تشريع وبـني مـا هـو بدعـة ومـا هـو شـرعيالتشريع في

.فالبد من معرفة الفرق بني الشرعية والبدعية

ويفرط القائل حبماية الدين مـن البـدع واملتـشدد بقاعـدة البدعـة بتـوهم حراسـة                   
احملذور الذي حاول الفرار منه ألنّ طمس الشرعيات هو نوع مـن   الشريعة حيث يقع يف   

.البدعة وضرب من اإلحداث يف الدين

وينبغي احملافظة على حدود الفوارق بني هذين األمرين، ومعرفة الفيصل بـني مـا         
.هو شرعي وبني ما هو بدعي ألنّ طغيان البدعي على الشرعي هو حبد ذاته بدعةٌ أيضاً

لبدعةتعريف ا

ما مل يشرعه، أو النسبة إليه ما مل   هللالنسبة إىل ا  : البدعة هلا تعاريف عديدة؛ منها    
.يأمر به وينهى عنه، أو ما مل حيكم به

.أو هي إدخال يف الدين ما ليس يف الدين

بعد اإلحاطة بكلّ شؤون التـشريع، كـي      الّوهذا املعىن األخري ال ميكن اإلملام به إ       
منتفي أو غـري منتـف ألنـه مـأخوذ يف موضـوع البِدعـة عـدم التـشريع                 نعلم أنّ التشريع  

وعدم اجلعل الشرعي.

فليس من السهولة أن نعرف مـوارد البدعـة مـن دون اإلملـام بكـلّ عـامل القـانون              
وعلـى مـستوى واسـع       -ومـن دون معرفـة كافيـة      ومشجرة التشريع وشؤوما املختلفة   

وقوانينها ليس من الـسهل إطـالق البدعيـة علـى     بالشريعة ومبوازينها وأُسسها   -وعميق
.مورد من املوارد

وما حنن فيه هـو إعطـاء حـق تطبيـق املعـاين والعنـاوين الكلّيـة الـواردة يف األدلّـة            
.العامة بيد املتشرعة، وهذا ال ميت إىل البدعة بأي صلة
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ى أنّ قاعدة الشعائر الدينية البـد أن   واحملذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل عل      
تكون حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية، هو اسـتلزام إتـساع الـشريعة وزيادـا عمـا                 

وتتبـدل أعالمهـا ومالحمهـا حيـث     -هللاال مسـح ا  -كانت عليه إذ سوف تتبدل رسـومها      
ة مـن ثوابـت   تتخذ شعائر كثرية ومتنوعة إىل حد تطغى معه على مـا هـي عليـه الـشريع         

.ومن حالة أولية

على أنها حقيقة شرعية، بل هو دليل علـى أنهـا      الًهذا هو احملذور وهو ليس دلي     
حقيقة لغوية والسر يف ذلك هو أنّ هذا االتـساع والتـضخم الـذي يتخـوف وحيـذر منـه               

:املستدلّ وهذا االتساع واالنتشار على قسمني

للشريعة فهذا مما تدعو إليه نفس اآليات القرآنيـة الـيت   إن كان اتساعاً وانتشاراً   ) أ
ذكرناها، والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينية، وقد صنفناها من أدلة الصنف الثاين      

:مثل آية

>&  %  $  #  "  !<.

:عز وجلّ يريد أن يتم نوره أن يبثّه وأن ينشره وكذلك آيةهللافا

>;   :  9  8<.

.بحانه وتعاىل يريد إظهار الدينسهللافا

:وكذلك

>¼  »  º  ¹  ¸½Á  À  ¿  ¾<.

ال بد منه، وال بد االنتشارالسمو والعلو ورفرفة املعامل واألعالم الدينية وهذا يريد
أنّ له آلياته املتنوعة وأساليبه املختلفة ومن أساليبه اتخاذ الشعائر الـيت تـؤدي إىل اتـساع          

.ن وكثرة امللتزمني به وزيادة تفاعلهم واجنذام إىل رسوم الدين وطقوسهرقعة الدي
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وإن كان معـىن اتـساع الـدين علـى حـساب زوال الثوابـت، وسـبباً إلعطـاء                 ) ب
.التنازالت تلو التنازالت يف األحكام الشرعية فهذا املعىن ال ريب يف بطالنه

.وهذا جيب أن يجعل حمذوراً ومانعاً

يف أنّ الشعائر املتخذة هل هي من النوع األول أم من النـوع الثـاين؟     لكن الكالم 
توجب اتساع تلك الثوابت -بالعكس-هل هي توجب طمس الثوابت يف الدين أم هي

.وانتشارها يف ضمن متغيرات خمتلفة

الثابت والمتغّير في الشريعة

.فالبحث يقع يف تقرير الفرق بني الثابت واملتغير

تـشتمل علـى     -مهما كانـت   -القضية الشرعية : -بالعبارة اإلصطالحية -أو قُل 
.حممول وعلى موضوع ومصاديق املوضوع متعددة ومستجدة ومتغيرة

.أما قَولبة عنوان املوضوع وهيكل عنوان املوضوع واحملمول فيظلّ ثابتاً

و يف متييـز مـا هـو    وهذه أحد الضوابط املهمة جداً يف التمييز بني الثابت واملتغير، أ 
.دائم يف الشريعة وما هو متغير املتغير يف احلقيقة هو املصاديق

جيـري كمـا  «كما يف رواية اإلمام الباقر عليه السالم يف وصفه للقرآن الكـرمي أنـه         
.)١(»جيري الشمس والقمر

.يعين باعتبار اختالف املصاديق وتنوعها وتكثّرها

سـألت أبـا   : عن كتاب بصائر الدرجات بسنده عـن فـضيل بـن يـسار قـال     ، نقالً ٩٧: ٩٢حبار األنوار    )١(
ظهـره ترتيلـه،   : فقـال » وهلـا ظهـر وبطـن   ما من القـرآن آيـة إالّ  «(: الروايةجعفر عليه السالم عن هذه  

، كلّما جـاء تأويـل   »جيري كما جيري الشمس والقمر«وبطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما مل يكن،      
اللَّــه ومــا يعلــم تأويلَــه إلّــا«:ء منــه يكــون علــى األمــوات كمــا يكــون علــى األحيــاء، قــال اللَّــه شــي

.)حنن نعلمه» والراسخون يف العلم
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قد مر بنـا سـابقاً أنّ القـضية    (املتعلّق للحكم سواء مصاديق املوضوع أو مصاديق  
.)حمور املوضوع، حمور املتعلّق، حمور احملمول: الشرعية تشتمل على ثالثة حماور

فمصاديق املوضوع أو مصاديق املتعلّق متكثّرة ومتعددة، ومستجدة حـسب كثـرة      
:مثل.املوارد وتعدد البيئات

>±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨<)١(.

القوة سـواء كانـت ضـمن أسـاليب القتـال القدميـة أو احلديثـة القـوة مـصاديقها                 ف
.متعددة؛ لكن وجوب إعداد القوة هو ثابت يف الشريعة

فالشاهد أنّ أحد ضوابط متييز الثابت عن املتغير هي أنّ جانـب احملمـول وعنـوان         
.فاملوضوع يظلّ ثابتاً غاية األمر أنّ مصاديق آليات املوضوع ختتل

إن كان مبعىن مشوليـة   -ففي مقام اجلواب عن احملذور السابق وهو اتساع الشرعية        
واالتساع أمـا مبعـىن   االنتشارموضوعاا ومشولية قوانينها فهذا ال ضري فيه بل ال بد من           

الـالزم باطـل ويكـون طمـساً     زوال القضايا األوليـة وزوال جنبـة احلكـم وتغيـره، فهـذا       
سـواء الفقيـه يف   -ة وهذا هو الـذي أُشـري إليـه فيمـا سـبق مـن أنّ الفقيـه            لثوابت الشريع 

جيــب أن ال -الفتــوى أو يف احلكــم الــسياسي أو القــضائي أو أي جانــب مــن اجلوانــب 
يتوسل كثرياً باستثنائيات القانون، أي بالعناوين الثانوية يف جنبـة احلكـم أو يوقـع عامـة                

،)٢(، من قبيل التزاحم يف املالك، أو حتى التـزاحم االمتثـايلّ  املكلّفني يف احملاذير الشرعية 
.عن التوسل بالعناوين الثانوية يف جنبة احلكمالًفض

.٦٠: الاألنف) ١(
املتـزامحني يف  الفرق بني التزاحم املالكي واالمتثايلّ هو أنّ يف التزاحم املالكـي يكـون هنـاك تـصادق بـني          ) ٢(

.وجود واحد، كاجتماع األمر والنهي، مثل صلِّ وال تغصب
جد مع وجوب تطهري املس: أما التزاحم االمتثايلّ فال يتحقّق تصادق بني املتزامحني يف وجود واحد، مثل     

.وجوب الصالة
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أي جيب أن ينتبه إىل إرشـاد املكلفـني بـسياسية الفتـوى واحلكـم حبيـث ال تـصل                 
وسـل  النوبة إىل األبواب االضـطرارية املزبـورة، وإىل وجـود املندوحـة والفرجـة عـن الت         

باالضطرار، بـل ينتبـه إىل وجـود املنفـذ عـن تـصادم وتنـايف األحكـام وحـصول اـال                    
واألرضية إلقامة كلّ حكم يف مـورده مـن دون تنافيـه مـع امتثـال وأداء احلكـم اآلخـر،           

.فيبتعد وحيذر عن املسارعة اىل فرض صور االضطرار واحلرج واإلكراه

املالكي أو التوسل بالعناوين الثانوية يف جنبة  وليس املراد أنّ التزاحم االمتثايلّ أو       
.احلكم ليست مبقننة بل قُننت هذه من أجل أن يستفاد منها أقلّ القليل

تبقى وال أنها قُننت حتى يستفاد منها بنحو الدوام حبيث تؤول وتعود حكماً أولياً
ة على الثوابت ذه الوسـيلة وهـذا   فمن مثّ ميكن احملافظاألحكام األولية معطّلة وجامدة 

ليس مبحذور إذ املفروض أنّ جنبة الشعائر الدينية املستجدة املستحدثة املتخذة مـن قبـل           
نـوع مـن احملافظـة علـى الـشمولية       -يف الواقع  -املكلّفني هي جنبةٌ تطبيقية كما بينا فهي      

اوين والقـضايا الـيت أتـى ـا     الشرعية ألنّ كلّ ما قَصد وصمم املتشرعة تطبيق تلك العن 
.الشرع فهذا نوع من إحياء الشريعة وعدم طمسها وعدم اندراسها

والعكس هو الصحيح فبدل أن يكون هذا حمذوراً على اتخـاذ الـشعائر، فهـو يف               
فتبني مما مر أنّ أدلة الطائفة األوىل من      .على صحتها إلحياء وانتشار الدين     الًالواقع دلي 

:مثل-هللاشعائر ا-تملت على لفظة الشعائراآليات اليت اش

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<.

هي أيضاً من العمومات الباقية على عمومها كقضايا شرعية وردت يف النصوص 
.القرآنية أو الروائية على حقيقتها اللغوية، كما هو حال الطائفة الثانية من األدلة

، فهـو مـن بـاب تطبيـق العـام علـى       الًج مث وما ورد من تطبيقها على مناسك احل      
.اخلاص ال من قبيل التحديد واحلصر
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الدليل االعتراضي الرابع والجواب عنه

يبقى دليـل رابـع للقائـل، بـأنّ قاعـدة الـشعائر الدينيـة حقيقـة شـرعية، وهـو أنّ               
:الشارع قد طبق هذه القاعدة يف بعض املصاديق، مثل

>z   y  x  w  v  u<.

ا يعـين أنّ هـذا املــضمون الفوقـاينّ حيتـاج يف الــترتّل إىل جعـل الـشارع وبعبــارة       ممـ 
) الوضـعية أو الـشرعية    سـواء (أُخرى، فقد أشرنا سابقاً أنّ بعض العمومـات الفوقانيـة           

:ترتّهلا ليس قهرياً تطبيقياً عقلياً بل حتتاج إىل ترتّل جعلي تطبيقي مثل

>N  M  L  K<.

تبين مواضع العـدل، فـال بـد مـن معرفـة للحقـوق املختلفـة مـن قبـل               أما كيف ن  
فـإنّ  الّالشارع نفسه، وأي مورد هو أداء حلـق الغـري؟ وأي مـورد لـيس ـذا النحـو؟ وإ           

.العمل بعموم

>N  M  L  K<.

.من غري معرفة مواضع العدل من الشارع ال يكون جائزاً

ال ميكـن أن تـترتّل قهريـاً وعقليـاً علـى          فإذن، يف تلك العمومـات الفوقانيـة الـيت          
املصاديق، ال ميكن للفقيه أن يستدلّ ا علـى املطلـوب، ألنّ املفـروض أنهـا عمومـات              

)١(فوقانية حتتاج يف الترتّل إىل جعل شرعي أيضاً، وإىل تشريع آخر تطبيقي مـن الـشارع           

ال بد : كما مثّلنا سابقاً باملواد الدستورية إذ ال ميكن لرئيس الوزراء أن يتمسك ا يف التنفيذ حيث يقال      )١(
من جملس نيايب يرتّل هذه املادة الدستورية مثّ يتم العمل ا مثّ أنّ موظف الـوزارة أو شـعبة مـن الـوزارة             

    ؟هل ميكن أن يعمل مبادة نيابيلس النيايبمـن   -ة قانونية تصدر من ا ه خيطّأ يف ذلك بل ال بـدكال، فإن
أن يأخذ رئيس الوزراء أو الوزير املعين املادة ويرتّهلا إىل مواد وزارية أُخـرى ترتّليـة، مثّ بعـد ذلـك ميكـن         

.نزلتملدير الشعبة اإلدارية أن يعمل بتلك املادة النيابية، أو املادة الوزارية اليت
!
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.يضاًفمن احلري واجلدير أن تكون قاعدة الشعائر الدينية كذلك أ

ممـا يـشري اىل أنّ الـشعائر وإن    هللاألننا رأينا أنّ الشارع قد جعل البدن من شعائر ا         
كانت عمومات قد تعلّق األمر ا لكن هي من العمومـات الفوقانيـة مـن الـنمط الثـاين            

.اليت حيتاج يف ترتّله إىل جعول تشريعية

.قية العمومات األخرىوإىل تشريعات ترتّلية ال أنها تترتّل قهرياً مثل ب

وهذا هو الدليل الرابع على أنّ قاعدة الشعائر الدينية قاعدة توقيفية شرعية وأنها 
.حقيقة شرعية

:ميكن اإلجابة عليه مبا يلياالستداللولكن هذا 

أنّ كثرياً من العمومات ليست قطعاً عمومات من النمط الذي حيتاج يف ترتّلـه إىل             
احلقيقة الشرعية، أي االعتبـار الـشرعي املغـاير لالعتبـار الوضـعي      جعول تطبيقية بنمط  

الصالة الفاقدة للسورة نسياناً، أو الفاقـدة ألجـزاء معينـة        : العقالئي أو العريفّ من قبيل    
وهـي  » مـن مخـس  الّال تعـاد الـصالة إ  «نسياناً أو خطأً فـإنّ الـشارع يـصححها بقاعـدة       

.تعاد الصالة ألجلهااألركان؛ أما غري األركان فال

هـذا تــصحيح وتــصرف مــن الــشارع لـبعض املــصاديق، وجمــرد تــصرف الــشارع   
بالتشريع واجلعل الّعلى كَون ذلك العموم ال يترتّل إ   الًوتدخله جبعول تطبيقية ليس دلي    

      ة واالعتبار الشرعي دون االعتبـار العقالئـيالذي هو من منط احلقيقة الشرعي ،التطبيقي
"

وكذا لو أنّ أحداً من عامة الناس عمل مبادة من الس النيايب، فإنه يخطّأ وحياسب على ذلك لضرورة       
صدور تلك املادة القانونية النيابية بتوسط الشعب الوزارية كـي يـستطيع عـوام املكلّفـني أن يعملـوا ـا           

القوانني الوضـعية، هـذا هـو مـن املاهيـات األوليـة       وهذا الذي نراه من طبيعة القوانني ليس خمصوصاً بـ       
.لنفس لغة القانون وطبيعة التقنني أو طبيعة عامل اإلعتباريات

أنّ بعـض العمومـات فيـه ال تـترتّل إلّـا      : فمن املاهيات األولية واإلعتباريات يف عامل القـانون والتـشريع        
.جبعلٍ وتشريع من الشارع
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.عريفّ، كما هو احلال يف البيع والعقود وبقية اجلعول العرفيةوال

بل كثري من العمومات هلا مصاديق تكوينية وترتّالت تكوينية، لكن مـع ذلـك قـد             
يتصرف الشارع ملصلحة ما يف حتديد بعض املصاديق، فال يعين ذلك أنّ الشارع قد جعل 

للعـرف واملتـشرعة   ية األمر أنه قـد أذن ذلك العموم عموماً حيتاج إىل تشريع ترتيلي، غا 
باتخاذ بعض املصاديق إلطالق عنوان الشعرية على املعىن اللغوي يف األدلّة، كمـا تقـدم           

.الًذلك مفص

.وأساس هذا الدليل يرتبط مبعرفة ضابطة التوقيفية وغري التوقيفية؟

 ة فأية هي ضابطة من الضوابط الشرعيمورد يكون األمر فيـه  باعتبار أنّ التوقيفي
.ء من املتشرعة فيه بدعاً وتشريعاًتوقيفياً، فيكون اتخاذ شي

.وما مل يكن املورد توقيفياً، فاالتخاذ من قبل املتشرعة يكون شرعياً

إحــدى العالمـات، وإحــدى املقــدمات الـيت تــؤثّر يف معرفــة   -إذن-فالتوقيفيـة 
ة أو البدعية عن الالشرعيمن معرفتهاالشرعي ة، فال بدة عن الالبدعي.

.وقد يتراءى من كلمات العلماء أنّ القدر املتيقّن من التوقيفات هو العبادات

:وبكلمة موجزة نوضح األمر

.هناك عدة تعريفات تذكر للبدعة احملرمة

.هي نسبة ما مل يفعله الشارع إليه: منها

سواء تكليفياً أو (ر أو تقنني أو حكم     هي النسبة واإلخبار عن الشارع بأم     : ومنها
.من دون علم بل عن شك أو جهل أو احتمال،) وضعياً

أنّ النسبة بغري علم تكون نوعاً الّوإن كان يف الواقع قد يكون الشارع قد شرعه إ
.من التشريع
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فحــصل لــدينا فــرق بــني التعريــف األول والثــاين يف التعريــف األول النــسبة إىل   
مل يشرعه وما مل يقننه لو نسب قانون ما إىل الشارع وكان الشارع قد شرعه مل الشارع ما

خبـالف التعريـف الثـاين    يكن ذلك تشريعاً، وإن كانت النسبة إىل الشارع من دون علـم   
هي النسبة إىل الشارع ما مل يعلم، سواء شرعه الشارع يف الواقـع أم مل يـشرعه              : البدعة

ذكر للبدعةوهناك تعاريف أخرى ت.

هي أنّ كلّ ما تريد أن تنسبه إىل الشارع جيب أن يكون موقوفاً على          : والتوقيفية
العلم أو موقوفاً على أنّ الشارع هو الذي قد أنشأه وجعله وحكـم بـه ومـن ثَـم تنـسبه         
للشارع وليس املقصود النسبة إىل الشارع يف مقـام اإلخبـار فقـط بـل تعـم النـسبة حتـى          

يتدين أو يداين اآلخرين يف املعامالت أو يف العبادات باملعىن األعـم      : الًدين مث موارد الت 
.الشامل لكلّ اإليقاعات والعقود والعبادات

.ء على أنه من الشارع حيتاج إىل التوقيف مطلقاًالتدين أو املداينة بشي

.يداين اآلخرينمبعىن أنّ الشارع جيعله، ومن مثّ يتدين املكلّف به و: إما التوقيف

أنـه ينبغـي   -عالوة علـى تـشريع الـشارع وجعلـه وتقنينـه        -ومعناه: أو التوقيف 
.بعد علمه جبعل الشارعالّالعلم بذلك أي ال يتدين وال يداين اآلخرين إ

:فيه بعدم الردعمن هنا يتضح أنّ التوقيفية يف قبال اإلمضائيات وما يكتفى

بـه أو أدايـن اآلخـرين بـه علـى أنـه مـن الـشارع، هـذا            هي كلّ أمر تقنيين أتدين      
موقوف على الـشارع ولـيس خمـصوصاً بالعبـادات فقـط أو علـى العلـم جبعـل الـشارع                 
فقاعدة توقيفية األمور ليست خمتصة بالعبادات بل يف كلّ فصل أو بـاب مـن التقـنني يف         

فيمـا إذا كانـت   -ن بـه الشريعة إذا كنت أنا أتدين به، وألزم نفسي بـه أو ألـزم اآلخـري           
معاملة باملعىن األعم سواء جنبة قضائية أو جنبة األحوال الشخصية أو جنبة معامالت،              

فيجب أن تكون موقوفة علـى   -أو جنبة عبادات ويف أي فصل، أي شعبة من القانون         
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.جبعل الشارعجعل الشارع أو أنها موقوفة على العلم

ومناطها هو التدين واملداينة علـى أنهـا مـن الـشارع          فإذن قاعدة التوقيفية مدارها   
هذا السلوك التديين أو اإللتزامي أو التبعية اليت ال تقتصر على مظهر األفعـال اجلارحيـة              
بل حتى األفعال اجلواحنية، بل حتـى اإلعتقـادات هـذه الـسلوكية املعينـة يف كـلّ أفعـال            

     باع الشارع فتكون موقوفة علـى جعـل الـشارع    اإلنسان املختار إذا كانت على أساس إت
.أو على علمه جبعل الشارع

التوقيفّية وحدود الديانة

وقد يطرح سؤال فيما إذا كان اإلنسان يداين نفسه أو يداين اآلخـرين علـى أمـر        
وإن مل الًمعني ال على أنه جمعول من الشارع فهذا ليس أمراً توقيفياً، فهـل يكـون حـال                

.ذلكيقر الشارع ب

.ال يقرها الشارع-فرضاً-أن يداين اآلخرين مبعاملة جديدة: الًمث

أو ) ال يتعاملون على أنه جمعول من قبل الشارع-الًمث-كالذين يتعاملون بالربا(
الذين يتعاملون مبعامالت جديدة ال يقرها الشارع وال ميضيها أو يتعـاملون أو يلتزمـون          

الـشارع وهـم أيـضاً ال يلتزمـون فيمـا بينـهم علـى أنهـا مـن            فيما بينهم بأمور ال يقرهـا       
.وجائزاً، باعتبار أنه أمر ليس توقيفياًالًالشارع فهذا هل يكون حال

هـي املداينـة والتـداين علـى أنـه أمـر مـن         - كما سـبق   - ألنّ ضابطة التوقيفية  
.الشارع

حينئــذ مــسوغاً فــإذا مل يكــن مبنيــاً علــى ذلــك فــال يكــون أمــراً توقيفيــاً فيكــون  
ومشروعاً ولو باجلواز العقلي، وهو جمرى أصالة الرباءة، هذا استفسار يطرح يف تعريـف   

ليس كلّ مورد غـري تـوقيفي       : وتوضيح اجلواب عن هذا االستفسار، أن نقول      التوقيفية
قـد  وجائزاً أو أنه يكون جمرى الرباءة إذ أنّ األفعال احملرمـة      الًيكون ارتكابه سائغاً وحال   
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ساذجاً أو بناءاً تقنينياً من العـرف   الًردع وزجر وى عنها الشارع، سواء كان الفعل فع        
العقالئي، وعموم النواهي الشرعية ناظرة ومنصبة علـى األفعـال الدارجـة للـصد عـن                 

، كاملعـامالت   اعتبـاري وقوعها، سواء كانت ذات وجود تكويين أو كانـت ذات وجـود             
، وإن مل ينطبق عليها يف نفسها أنهـا مـن األمـور التوقيفيـة ال فعلـها         العرفية واإليقاعات

.وال تركها

فلو فرض استحداث معاملة جديدة قانونية، ومل تكن ممضاة من الـشارع بتوسـط       
العمومات، وبالتايل سوف تكون مندرجة حتت النهي العام.

:مثل

>o   n  m  l  k<.

بعضنا البعض مبمارستها فهـذا البنـاء املعـاملي         مثّ جرى التعامل ا وأخذنا نداين     
حمرم، لكن حرمتها ليس من باب البدعية ألننا ال نتداين ا على أنها جمعولـة مـن قبـل           
الشارع فنكون قد ختطّينا ما هو توقيفي فليس حترميهـا مـن جهـة ختطّـي وجتـاوز مـا هـو         

االلتـزام كل بالباطل، ولـو بـين علـى    من خمالفة النهي عن األ     ناشئتوقيفي إنما حترميها    
وهـذا  هللامبنهاج القوانني الوضعية يف املعامالت عموماً، لكان من باب التدين بغري دين ا           

.حبث آخر

كما لو أراد اإلنسان أن يتبع قانوناً معيناً يف كـلّ أبوابـه وبنـوده مل يـرد فيهـا شـي                  
نـه مـن الـشارع بـل علـى أننـا وضـعناه        عز وجلّ وأن يتبعه ويتقيد بـه ال علـى أ    هللامن ا 

عـز  هللابأنفسنا فاحلرمة هنا من جهة أخرى وهي التدين واالتبـاع ملـا لـيس شـرعة مـن ا                  
التـوقيفي، بـل قـد يكـون     وجلّ فليس كلّ ما هو حمرم ناشئاً مـن ختطّـي وجتـاوز األمـر              

و حـرام مـن بـاب       ء تقنيناً ونوعـاً مـن اإلنـشاء التقنـيين واالختـاذي والوضـعي وهـ               الشي
.هللالتدين بغري دين ا
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الخالصة

املداينة والتدين واالتخاذ واإلنشاء والتقنني قد يكون تشريعاً، وهو بدعـة وحـرام      
وقد يكون تقنيناً ومداينة، فهو حرام، لكن حرمته ليـست مـن بـاب التـشريع والبدعـة،             

.وال من باب جتاوز األمور التوقيفية
األمور وأنها بيد الشارع هلا مدار وجمال معين، وهي املداينـة   فإذن، قاعدة توقيفية  

ء على أنه مـن قبـل الـشارع، مـن دون علـم أو مـن       سواء لنفسه أو لآلخرين على بشي     
ء سواء يف العبادات دون تشريع الشارع فاألمر التوقيفي هو أن ال تتدين وال تداين بشي         

يف الفقه الفردي أو يف الفقه االجتماعي مـن دون  أو يف املعامالت باملعىن األعم، وسواء     
.إيقاف من قبل الشارع على ذلك التقنني

واإليقاف على ذلك التقنني يعين إنشاء الشارع لذلك وإعالمه لك بذلك، املتقوم   
.بالتشريع من قبل الشارع وأن يعلمه بذلك

ة األمــور علــى والـسر يف أنّ كلمــات كـثري مــن الفقهــاء تقتـصر يف قاعــدة توقيفيـ    
العبادات ال بغرض حصرها يف العبادات؛ بل لكوا يف العبـادات واضـحة وجليـة، أي              

.توقيفية-بال ريب-من باب ذكر أوضح املصاديق وأنّ العبادات

واملعامالت أيضاً إذا ارتكبت على أنها شرعية فهي أمر توقيفي جيـب أن يؤخـذ مـن                 
سيكون جتاوزاً لألمـور  الّوإهللالشارع وعلى أنه من دين االشارع كي يتدين به على أنه من     

فـاالعتراض بقاعـدة األمـور التوقيفيـة     التوقيفية، وبالتايل يصدق عليـه أنـه بدعـة أو تـشريع      
لالستدالل على أنّ قاعدة الشعائر الدينية حقيقة شرعية ليس يف حملّه ألنّ الشارع قد أوقفنا           

، وإعـالء  هللاغاية األمر أنه ورد بعناوين عامة وهي إمتام نـور ا   على تشريع مثل هذه الشعائر    
أحكام الدين وال ريـب أنّ هـذه مـن األمـور الـيت لـو طُبقـت ونفِّـذت لكانـت مـن أوضـح                   

مـن بـاب   - سـلم وآلـه والعوامل لنشر أحكام الدين ألنّ نشر سرية الرسول صلى اهللا عليـه          
.وع من نشر األحكام الدينية واملعامل الدينيةاليت هي أحد الشعائر الدينية هي ن- املثال
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فال يكون اتخاذ الشعائر املستجدة أو املستحدثة خمالفة لقاعـدة التوقيفيـة لألمـور              
.ولذلك قلّما يستعمل الفقهاء قاعدة توقيفية األمور يف املعامالت، خبالف باب العبادات

ترتّل ولتغطيـة كـلّ املـستجدات    إذ يف باب املعامالت تتوفّر عناوين عامـة قابلـة للـ          
املوضوعية بقيود وشروط مهذّبة للظواهر واحلاالت املالية فال يكون اتخاذهـا نوعـاً مـن        

.التجاوز على قاعدة توقيفية األمور

خبالف باب العبادات حيث ال يوجد فيها عمومات قابلة للترتّل يف كـلّ األحـوال    
فة وخضوع أو، زكّوا بكلّ قدر أو حجوا بـأي          صلّوا بكلّ زل  : والظروف املختلفة، مبثل  

.إفاضة وزيارة

وإنما هي حمددة بـأجزاء وشـرائط وقيـود خاصـة ومـن مثّ ال ميكـن اتخـاذ صـالة               
أو نسك جديد -غري الزكاة واخلمس-جديدة، أو زكاة جديدة، أو ضريبة مالية جديدة    

.دات دون املعامالتفقاعدة توقيفية األمور ال ختتص بالعباالّيف احلج وإ

حبـد  مل تحـد -اليت هي من الصنف الثاين أو الثالث-والعمومات يف أدلّة الشعائر   
معـــني، بـــل أرســـلها الـــشارع علـــى عمومهـــا فهـــي تـــترتّل إىل املـــصاديق املـــستجدة  

.واخلصوصيات املختلفة مبقتضى النقاط الثالث اليت سبقت

بعـة أو اخلمـسة الـيت أقيمـت علـى أنّ      يظهر من األجوبة الـسابقة أنّ الوجـوه األر      
قاعدة الشعائر الدينية حقيقة شرعية ليست بتامة ومن مثّ يكون ما يتخذ من شعائر دينية     
مستجدة أو مستحدثة له دليله الـشرعي ويكـون خاليـاً مـن اإلشـكال وتابعـاً للـضوابط              

.الشرعية املقررة

.ماهية الشعائر كما ذكرناواملفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لركني 

ركن اإلعالم والبثّ وركن اإلعالء والتعظيم كمـا     : باعتبار توفّر الركنني ضمنها   
مر ظهور األدلّة يف ذلـك وإن مل تـشتمل الطائفـة الثانيـة والثالثـة مـن األدلّـة علـى لفـظ                 
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البيـان ومل  أا مرسلة، مطلقة وغري مقيدة وغري حمددة، وقد وردت يف مقـام            الّالشعائر، إ 
وهـي الطائفـة   -حيددها الشارع فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو مـن صـنوها وسـنخها    

.ليست حبقيقة شرعية وإنما هي حقيقة وضعية لغوية-األوىل

التعّبد بالمصاديق

بقي أن نوضح أنّ تعبد الشارع يف بعض املوارد باملصاديق ال يدلّ علـى أنّ ذلـك           
  ـة األمـور وبـني            املعىن حقيقة شرعية توقيفية وجيدر باملقام ذكر املناسبة بني قاعـدة توقيفي

.البحث األصويلّ عن احلقيقة الشرعية واحلقيقة اللغوية

حيث إنّ يف املورد الذي يكون العنوان حقيقة شرعية يتم إعمـال قاعـدة توقيفيـة      
يها يف العنوان ومعناه، ويبقى تاماً خبالف املوارد اليت ال يتصرف الشارع ف    الًاألمور إعما 

احلكم أرسل العنوان معىن اللفظ املعني على حقيقته اللغوية، والشارع حينما شرع وقنن
.واملعىن على إطالقه وكلّيته

أو عليـك بـصلة األرحـام فلـم حيـدد الـشارع            -بـر والـديك   : مثل قـول الـشارع    
، وإن أُلـزِم خبـصوص بعـض     خصوصيات عملية بر الوالدين أو جزئيـات صـلة الـرحم          

.املصاديق، كالنفقة واالستئذان يف النذر والنكاح

.فاملفروض أداء كلّ ما يتحقق به بر الوالدين، أو صلة الرحم

فرب الوالدين وصلة الرحم وإن أتى ما علـى أنـه إمتثـال ألمـر شـرعي، لكـن مل           
      د الشارع هذا العنوان العام وبقي على معناه اللغويفهو وإن كان أيضاً من األمـور  حيد

.أنه أرسل مصاديق وخصوصيات ذلك العنوان العامالّالتوقيفية يف احلكم إ

أو اعتكف، أو صم ،خبالف ما إذا قال الشارع صلِّ، أو حج.

فيتضح بذلك وجه التفرقة عند األصوليني بني احلقيقـة الـشرعية وقاعـدة األمـور         
والتشريع وإعمال والية الشارع يف التشريع فيما ينسب إليـه      التوقيفية، وهو أنّ اإليقاف     
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ويتدين به بذلك، سواء يف ناحية احلكم أو املتعلّق واملوضوع، بينما احلقيقـة الـشرعية يف        
.خصوص ماهيات العناوين

مـن أنّ الـشارع قـد يتعبـد يف      -إضافة ملا مـر    -ومن مثّ يتبين جواب هذا التساؤل     
ق يلحقها بالطبيعة، أو يخرجها عن الطبيعة، مع كـون ذلـك املعـىن          بعض املوارد مبصادي  

: ورد يف األثر أنّالًالعام وطبيعة الفعل ليست حبقيقة شرعية فالتعبد إنما هو باملصداق مث

 
مع أنّ الشارع مل جيعل للجهاد حقيقة شرعية فالتعبد هو يف دائـرة املـصداق ال يف      

  ـه مـن الواضـح أنّ البيـع لـيس          : أو قال صقع املعىن الكلّيبيع املنابذة لـيس بيعـاً مـع أن
.حقيقة شرعية بل هو حقيقة لغوية يتعبد ا الشارع

وقد يتعبد الشارع بإخراج مصداق أو إحلاق مصداق بطبيعة، مع أنّ هذه الطبيعـة   
:تبقى على حاهلا فصرف تعبد الشارع يف مثل

> v  u   y  x  wz<، أو>Y  X  W  V   UZ<.
وجعل الـصفا واملَـروة واملـشعر والبـدن واهلـدي الـيت تـذبح يـوم العاشـر يف مـىن                    

وغريها من الشعائر ال يدلّ على احلقيقة الشرعية وال يدلّ على عدم بقائهـا         ) األضحية(
ضـمن دائـرة   على حقيقتها اللغوية وصـرف تعبـد الـشارع مبـصداق معـني إمـا بإدخالـه                

املوضوع أو بإخراجه عنها ال يدلّ على كون قاعدة الشعائر حقيقـة شـرعية، بـل تبقـى              
على معناها اللغوي.

أنّ الـشعائر الدينيـة باقيـة علـى     : والنتيجة اليت ننتهي إليهـا يف اجلهـة الرابعـة هـي          
.رييتهاحقيقتها اللغوية، وأنها ليـست توقيفيـة مـن قبـل الـشارع املقـدس مـن جهـة شـع                
.ووجود مصداقها ليس تكوينياً كما مر بل هو اعتباري، كالبيع وكبقية املعامالت

.٩٩: ١٠حبار األنوار )١(





: الجهة الخامسة

متعّلق الحكم لقاعدة 

الشعائر
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.وهو التعظيم للشعائر وحرمة االبتذال واإلحالل هلا

->z  y  x   w<.

->@   ?  >  =  <   ;  :  9<.

-> ©    ¨   §®      ¬  «  ª<.

:والبحث حول املتعلّق يقتضي تقرير النقاط التالية

 
إىل أن وجـود الـشعرية والـشعائر، هـو أشـبه مـا يكـون بالوضـع،              االلتفاتجيب  

حيث إنّ كـلّ موضـوع تـزداد صـلته وارتباطـه ووثاقتـه وعالميتـه للموضـوع لـه بكثـرة            
بح هنـاك نـوع مـن العلقـة الـشديدة بـني           أو بأسباب ومناشـي أخـرى، فيـص        االستعمال

.املوضوع واملوضوع له كما هي العلقة بني اللفظ واملعىن يف اللغة

فبعض األمور توضع عالمات ملعىن معني، وكلّ ما تقادم الزمن وتزايد االستعمال 
تصبح أكثر صلة بذلك املعىن إذ بدل أن يأيت يف الذهن باملوضـوع لـه وهـو املعـىن، يـأيت               

س املوضوع وهو اللفظ، فيحكم على اللفظ بأحكام املعىن من شدة الوثاقة والـصلة           بنف
والربط ومن ذلك تستقبح بعض األلفاظ لقبح املعاين وكثرة استعمال تلك األلفاظ فيها، 

املعىن، مثل لفظ الفَرج حيث يقلّ استعماله يف خبالف مرادفاا اليت يقلّ استعماهلا يف ذلك
.له، خبالف مرادفه من األلفاظ اليت يكثر استعماله فيهاملعىن املوضوع
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          ومن هذه النقطة األوىل، نلتفت إىل أنّ العالمـات واألوضـاع الّـيت توضـع ملعـان
خفتـها فبعـضها عالميتـه واضـحة لـدى كـلّ       معينة ختتلـف فيمـا بينـها بـشدة العلقـة أو          

.األذهان

معينـة، أو طائفـة معينـة، أو    وبعضها عالميته واضحة لدى قطـر معـني أو مدينـة        
.شرحية معينة دون شرائح أُخرى

.بيانية العالمة واألمور االعتبارية واملعىن ختتلف شدةً وضعفاً: إذن

    وبعـضها ضـروري أو بديهي ة أنّ بعضها ضروريوميكن التمثيل باألحكام الديني
 اً عند صنف وضرورياً عند صنف آخـر  عند فئة خاصة كالفقهاء وبعضها قد يكون نظري

فهـي علـى   ،  بعضها قد تكون قطعياً، لكن نظرياً وبعضها غـري نظـري بـل ظـين وهكـذا                
.درجات أيضاً

ومعــامل الــدين أو الــشعائر الّــيت هــي مــن مــصاديق املَعلميــة واألمــور االعتباريــة   
ين، أو الوضعية ختتلف أيـضاً يف عالميتـها ويف بيانيتـها للمعـىن الـديين، أو للحكـم الـدي                  

للِسمة الدينية شدةً وضعفاً لتلك السمات مثـل رسـم خـطّ لفظـة اجلاللـة املعـدودة مـن              
أو  -سـلم و آلـه و أو إسم الـنيب صـلى اهللا عليـه        ) لفظة اجلاللة (هذه اللفظة    -الشعارات

أمساء األئمة عليهم السالم يترتب عليها أحكام خاصة، مثل حرمة ملـسها للمحـدث أو              
ووجوب تطهريها وذلك نوع من التعظيم لنفس هـذه الـشعرية والعالمـة          حرمة تنجيسها 

للمعىن الديين.

متفاوتـة  فملخص النقطة األوىل أنّ األمـور املَعلَميـة ملعـاين الـدين علـى درجـات          
ــف حبــسب      ــا ختتل ــا أنه ــف الــصلة كم ــط وبعــضها خفي بعــضها شــديد وبعــضها متوس

ة مهمــة مــؤثّرة يف أحكــام الــشعائر  األوصــاف وحبــسب الفئــات والــشرائح وهــذه نقطــ 
.الدينية كما سيأيت
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ال بد أن ترتبط بذي العالمة وهـو املعـىن       -حيث إنها عالمة   -أنّ الشعائر الدينية  

من الفصول الدينية، ركناً مـن األركـان   الًالديين أقصد معىن معيناً من املعاين الدينية فص  
هياكل الدين القومي؛ وختتلف بعضها عن البعض قدسيةً وتعظيماً من الًاإلسالمية، هيك

بـسبب املعـىن الـذي تــدلّ عليـه وهـذا احلكـم مــن املـسلّمات لـدى املـذاهب اإلســالمية          
اهلاتك حلرمـة الكعبـة يحكـم عليـه باإلرتـداد والقتـل، أمـا الـذي يهتـك             الًاألخرى، مث 

لكفر فالذي يحدث يف املسجد احلـرام ال      فال حيكم عليه با   ) البيت احلرام (املسجد احلرام   
حيكم عليه بالكفر، لكنه يحد بالقتل أمـا الـذي يحـدث يف احلـرم املكّـي بقـصد اإلهانـة         
فيعزر وال يحكم عليه باإلرتداد وال يقتل وهذه أحكـام وردت يف روايـات معتـربة وقـد             

.مجهور العامةأفىت على طبقها العلماء وهي يف اجلملة حملّ وِفاق حتى عند 

هذا اإلختالف يف احلكم بني الكعبة كشعار وحكم املسجد احلرام كشعار وحكـم         
.احلرم املكي كشعار هو أوضح دليل على هذا األمر

التفريق بني اسم اجلاللـة وصـفات اجلاللـة، أو مـا بـني لفـظ اجلاللـة                  : مثال آخر 
ألئمة وأمسـاء بقيـة األوليـاء أو    أو التفريق بني إسم اجلاللة وإسم النيب وا» جربئيل«ولفظ  

بني القرآن الكرمي وبني الكتب الدينية األخرى وإن كانت كتب أحاديث أو      الًالتفريق مث 
.سنة نبوية أو معصومية أو التفريق بني الكتاب الديين واملصحف الشريف

.سبحانه وتعاىل كالم رب العزةهللاملصحف الشريف عالميته على كالم ا

رب الكون ورب اخلليقـة علـى كـالم الوجـود األزيلّ بينمـا الكتـاب الـديين          كالم  
ــام إســالمية، وخيتلــف    ــى مــضامني ألحك ــدلّ عل ــن مثّ-اآلخــر ي ــة -م ــى يف احلُرم حت

.والقدسية

كذلك الكعبة اليت هي شعار ومعلَم ديين ختتلف يف الشرف والقدسية عن املسجد  
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واالبتـذال وشـدة   » الحظ أنّ التعظيم معـىن تـشكيكي    احلرام وختتلف عن احلرم املكّي في     
احلرمة وخفّة احلرمة وشدة وجوب التعظيم وخفّته تتبـع أمـراً آخـر أي أنهـا تتبـع املعـىن                

.الذي وضع الشعار عالمة له واملَعلَم الذي وضع الشعار عالمة له

لـف أمهيـةً ومرتلـةً    إذن يف النقطة الثانية يتبين أنّ الشعائر ختتلف شدة وضعفاً وختت  
.حبسب املعىن الذي تدلّ عليه والتعظيم خيتلف أيضاً بتبع ذلك

ونتيجة هاتني النقطتني أنّ التعظيم خيتلف باختالف إما العلقة بني الشعار واملعـىن        
الديين الذي يدلّ عليه، أو قُل بني العالمة وذي العالمة وخيتلف باختالف شـدة وخفّـة                

.العلقة

انـشداد العالمـة لـذي      (األحكام ختتلف بسبب شدة وضعف العالقـة         تارةً بعض 
.وتارة خيتلف احلكم بسبب ذي العالمة) العالمة والشعرية مع املعىن

واملعىن الذي جعلت الشعرية معلماً له وإعالماً له وهذا اختالف من جنبة أخـرى        
تـستجد وتـستحدث، تـارة    الشعرية املعينة الـيت : الًمثوكلّ منهما مؤثّر يف حكم الشعائر  

توضع شعرية يف باب احلج وتارة توضع يف باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وتارة        
توضع يف باب الشعائر احلسينية أو يف باب حفظ وتالوة القرآن وتعظيمه وتـارة يف بـاب            

.عمارة قبور األئمة عليهم السالم، وهكذا

.ي توضع له مبقتضى النقطة الثانيةإذن الشعرية ختتلف حبسب املعىن الذ

وتارة ختتلف الشعرية حبسب شدة العلقة مع املعـىن الـذي توضـع لـه، فتـارة هـي              
شديدة الصلة والعلقة والداللة، بينة الداللة على املعىن الـذي توضـع لـه وتـارة أخـرى                 

ىن األعم أو داللة بينة باملعىن األخص، وبينة باملع: هي غري بينة كما تقسم الدالالت إىل      
واألحكام اليت تترتب على وجوب تعظيم تلك الـشعائر أو العالمـات واملعـامل                )١(نظرية

)١(ن باملعىن األخصطشي آخر: البير الالزم بال حاجة إىل توسر ملزومه تصوهو ما يلزم من تصو.
!
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الدينية من حيث احلكم بالتعظيم ووجوب التعظيم، وشدة التعظيم أو خفّته كلّهـا تتبـع              
قـة حبيـث   طبيعة العالقة بني الشعرية أو املعلَم واملعىن الذي تشري إليه فإن كان شديد العل             

.الًال خيفى على أحد، فال يقبل دعوى الشبهة والبدعية يف ذلك أص

         سـاً  كذلك خيتلف املعلَم أو املعىن الذي توضـع لـه الـشعرية، فـإن كـان معـىنمقد
لدرجة عالية فاألحكام املترتبة عليه ختتلف عما هي عليـه يف املعـىن الفرعـي مـن فـروع          

نوع ودرجـة التعظـيم والتبجيـل وحرمـة االبتـذال مـن           ، وبتبع ذلك اختالف   الًالدين مث 
.شعرية ألخرى، حيث ال يكون على وترية واحدة بسبب هاتني النقطتني املذكورتني

فتعظيم كلّ شعرية يكون حبسبها يعين حبسب املعىن الذي توضع له، وحبسب شدة 
.الصلة اليت تتصل وتتوثّق

يف حبـث الطهـارة،   -شـارة إليـه  وقـد تقـدمت اال    -ونعم ما ذكر صاحب اجلواهر    
.ء حبسب ما هو معظّم عند الشارع جيب تعظيمهإن كلّ شي: حيث قال

ويشري بذلك إىل االختالف حبسب املعىن؛ وهـو مفـاد اآليـة الكرميـة يف سـورة             
احلج:

>®      ¬  «  ª  ©    ¨   §<.

تـرام  االحء له حرمي وحرمة وعظمـة عنـد الـشارع جيـب أن يراعـى             يعين كلّ شي  
خمتلف الـدرجات  هللاوالتبجيل حبسب ما هو عند الشارع وال ريب يف أنّ حرمي حرمات ا 

.وأنها ليست على درجة واحدة وال على وترية ثابتة

"
-ن باملعىن األعمر النسبة بينهما اجلزم باملالزمة: البير امللزوم وتصوره وتصوما يلزم من تصو.
يكـون التـصديق واجلـزم باملالزمـة ال     وهو ما يقابـل البـين مطلقـاً، بـأن     ): غري البين(الداللة النظرية  -

كتـاب املنطـق   .يكفي فيه تصور الطرفَني والنسبة بينهما، بل حيتاج إثبات املالزمة إىل إقامة الدليل عليه        
٩٩: ١.
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أنّ كلّ متعلَّق ينطبق على املصاديق على استواء مثل لفظة اإلنـسان ينطبـق علـى      

.)١(كلّ أفراد البشر على حد سواء

ينطبق على األلف أشد من انطباقـه علـى العـشرة            -كالعدد -عنوان آخر وهناك  
انطباقـه علـى   ينطبـق علـى الـسواد الـشديد أشـد مـن         : فالـسواد : وهكذا باب األلـوان   

            ة تنطبـق علـى األشـددط أو اخلفيف وهناك موارد أخرى عديدة مثل الـشالسواد املتوس
.أقوى من انطباقها األقل شدة

يطـأ وطـأة    : بـشكل سـواء    ،)٢(حنوين قسم منـها يـسمى متـواطئ        فالعناوين على 
ينـسبق الـذهن إىل بعـض مـصاديقه         : أي)٣(واحدة على كلّ مصاديقه وقسم تـشكيكي      

قبل انسباقه إىل البعض اآلخر ووجود الطبيعة يف بعض األفـراد أشـد أو أقـوى أو أكثـر         
.من األفراد األخرى

بـرب  : األمـر :ـى عـن طبيعـة تـشكيكية مثـل     فإذا أمر الشارع بطبيعة تشكيكية أو  
درجـة عليـا، ودرجـة    : الوالدين، أو بصلة األرحـام، فـإنّ صـلة الـرحم علـى درجـات           

.وسطى، ودرجة دانية وكذلك احلال بالنسبة لرب الوالدين والعشرة باملعروف مع الزوجة
لشرعي، وهذه الظاهرة موجودة يف القانون الوضعي أيضاً، وال ختتص بالقانون ا         

فالطبيعة ذات الدرجات التشكيكية ذات احلكم اإللزامي ال تكون كلّ مراتبها إلزامية بل    
أنّ القدر املتيقّن منها حبسب موارده؛ ففي النهي يكون األعلـى هـو القـدر املتـيقّن، ويف              
الوجوب يكون األدىن هو املتيقّن وهذا هو اإللزامـي فحـسب والبقيـة ندبيـة راجحـة إن          

نعم بلحاظ اآلخرة والربزخ قد تكون إنـسانية اإلنـسان أشـد مـن إنـسانية اآلخـر حبـسب خلُقـه وعملـه                  )١(
.أو حسبه ونسبه، وهذا حبث آخرالصاحل ال حبسب لونه

.هو الكلّي املتوافقة أفراده يف مفهومه والتواطؤ هو التوافق والتساوي: املتواطئ)٢(
هو الكلّي املتفاوتة أفراده يف صدق مفهومه عليها: املشكّك)٣(
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.حلكم طلبياً، أو مكروهة إن كان احلكم زجرياًكان ا

الـرحم، أو  إذا أمـر بـصلة  الًوديدن الفقهاء على أنّ القدر املتيقّن هو اإللزامي مث     
برب الوالدين فإنّ املُلزِم من صـلة الـرحم أو بـر الوالـدين هـو الدرجـة املتيقّنـة منـه وهـي             

)    وإلزامي الوالدين بنحـو ال    الدرجة ال ) باعتبار أنّ احلكم وجويب دنيا أي إمتثال األمر برب
.يلزم منه عقوق الوالدين وكذلك صلة الرحم بنحو ال يلزم منه قطيعته

فمن مثّ عنـد االسـتدالل حبرمـة عقـوق الوالـدين أو بأدلّـة وجـوب بـر الوالـدين                    
وصلتهما تكون النتيجة واحدة ألنّ األمـر بـصلة الوالـدين وبرمهـا حيـث كـان تـشكيكاً        

فالقدر املتيقّن منه هو الدرجة الدنيا فتكون النتيجة هي عني قول مـن قـال أنّ احلكـم يف     
.بر الوالدين راجح مستحب وليس بإلزامي، وإنما اإللزام يف حرمة عقوقهما

وكذلك احلال يف مسألة حكـم صـلة األرحـام، هـل صـلة األرحـام واجبـة بكـلّ               
دالل بكـال اللـسانني مـن األدلّـة يعطـي نفـس       درجاا، أم أنّ قطع الرحم حـرام اإلسـت      

النتيجة، ألنّ املأمور به يف صلة الرحم أو يف بر الوالـدين أمـر تـشكيكي، فيكـون القـدر         
.املتيقّن منه هو األدىن أي مبقدار حرمة عقوق الوالدين أو حرمة قطع الرحم

واناً تشكيكياً تكون أما يف احلرمة فالقدر املتيقّن على العكس إذ لو كان املتعلّق عن  
.الدرجة العليا منه هى احملرمة وما دون ذلك يحكم عليه بالكراهة

الذي هو تعظيم الشعائر فإنه ذو درجـات  » املتعلّق«واحلال كذلك يف حملّ البحث      
.متفاوتة كلّ تعظيم فوقه تعظيم آخر، وكلّ خضوع فوقه خضوع آخر

ام لنور الدين فوقه إمتام لنـور الـدين   وكلّ بث ونشر فوقه بثّ ونشر آخر وكلّ إمت        
.آخر، وهلّم جراً

فهل كـلّ هـذه الـدرجات واجبـة، مـع أنّ الغالـب يف العنـاوين التـشكيكية ورود                

.بلسان احلرمة؟>z  y  x   w<: لسانني
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.بلسان الوجوب؟>8  9  :  ;   >  =  <  ?   @<: و

ا راجـح واآلخـر إلزامـي؟     وهل كال احلكمني مقنن علـى حنـو اإللـزام أم أحـدمه            
تفصيل هذا البحث يف هذه النقطة الثالثة وهي أنّ العنوان هنا تشكيكي.

فالدرجة الالزمة من التعظيم هي اليت يلزم مـن عـدمها االبتـذال واهلتـك فتكـون       
.هي واجبة أما بقية درجات التعظيم فتكون راجحة

فيكون صواباً أو قيل أنّ احلكم فلو قيل أنّ احلكم هو حرمة اهلتك وحرمة اإلهانة، 
.هو وجوب التعظيم بدرجة ال يلزم منها االبتذال واهلتك أيضاً، فهو صواب أيضاً

:ء حبسبه فآيةء حبسبه، وأيضاً تعظيم كلّ شيعلماً بأنّ إهانة كلّ شي

>z  y  x   w<  أي متعلّقه تشكيكي ورد على عنوان حتـرمي االبتـذال   : حترمي
حسنات األبرار سيئات املقـربني     : ومن هذا الباب قيل    هللانتهاك لشعائر ا  واالستهانة واال 

وهذه جنبـة ثالثـة الخـتالف مراتـب التعظـيم واإلهانـة، وهـي درجـة ومقـام املخاطـب               
بالتعظيم وطبيعة عالقته مع طرف التعظيم، فعند املقربني أدىن تـرك لـألوىل أو للتعظـيم      

ة وـاون مبقـام القُـدس اإلهلـي واإلهانـة أيـضاً هلـا        لساحة القدس الربوبية يعترب نوع خفّ    
درجات اخلفيف منها ليس إلزامياً القـدر املتـيقّن الـذي يكـون إلزاميـاً هـو الـشديد وهـو          

فالبـد مـن االلتفـات اىل     حرام وبقية املراتب املتوسطة أو الدنيا فيهـا نـوع مـن الكراهـة             
ء ء حبـسبه، وإهانـة كـلّ شـي       تعظيم كلّ شـي   النقاط الثالث املزبورة؛ وننتهي ا إىل أنّ        

حبسبه وليس ذلك على وترية واحدة وأنّ القدر املتيقن من احلكـم هـو وجـوب التعظـيم       
.بنحوٍ لو ترِك للزم منه اهلتك واإلهانة

وليس كلّ مراتب التعظيم إلزامية وإنما درجات التعظيم الفائقـة والعاليـة تكـون              
.راجحة وندبية وليست إلزامية

.هذا هو متام البحث يف جهة املتعلّق وهي اجلهة اخلامسة
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يف هذا املقطع من البحث نسلّط األضواء على العالقة بني حكم قاعـدة الـشعائر           
.مع كلّ من األحكام األولية واألحكام الثانوية

اف، أنّ احلكم يف قاعدة الشعائر الدينيـة هـو مـن حيـث املـالك       وقد تقدم ببيان و   
حكم أويلّ، ومن حيـث املوضـوع ثـانوي الوجـود، وهـذا مـا اصـطلحنا عليـه أنـه مـن                   

.األحكام الثانوية يف جنبة املوضوع

 
كـام األوليـة كمـا قـد يتخيـل مـن          ليس احلكم يف قاعدة الشعائر متحداً مـع األح        

:خالل اآلية

>z   y  x  w  v  u<.

      ها مناسك احلـجض إىل ذكر تعريف الشعائر بأنن تعريف كلمات مجلة مم وكما مر
.هللاوبعضهم عرفها بأنها الدين كلّه وبعضهم عرفها بأنها حرمات ا

.ال من جنبة احلكموقلنا أنّ الصحيح هو ثانوية القاعدة من جنبة املوضوع 

جانـب  : فلـها ركنـان أساسـيان، ومهـا     -وهو التعظـيم هلـا     -أما من جنبة املتعلّق   
اإلعالم، وجانب اإلعالء واإلعتزاز املتـضمن لإلحيـاء واإلقامـة وهـذان كفعلَـني تـدلّ                

نعـم تلـك   عليهما الشعرية والشعائر، وال تفيدمها بقية األحكام األوليـة يف بـاب الفقـه؛          
م متكفّلـة ملالكـات أُخـرى ومتعلّقـات وأفعـال أُخـرى، وقـد يتـصادق حكمـان                   األحكا

ومـع حتقّـق   هللابـر الوالـدين مـع طاعـة ا      الًومتعلّقان يف وجود واحد كما قد يتصادق مث       
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الصدقة أو حتقّق اهلديـة أو مـا شـابه ذلـك لكـن ال يعـين ذلـك أنّ العنـوانين والفعلَـين،               
.ك واحد ومبصلحة واحدةواحلكمين مها حكم واحد ومبال

فإذن تصادق الشعائر مع بعض األحكام األولية وانطباقهـا يف مـصداق واحـد ال             
.يعين أنّ الشعائر حكمها متحد مع نفس حكم األحكام األولية

عـني األحكــام األوليـة، وفَــسر   وقـد جعـل بعــض املفـسرين حكــم الـشعائر هــو     

>z   y  x  w  v  u<دنللشعريةبنفس إجياب الب هو إجياب.

يعين البدن جعلناها من وظائف احلج ومنسكاً من مناسك احلـج واحلـال أنّ هـذه           
ء آخر، كما هو مبين يف روايـات األئمـة علـيهم الـسالم يف        اآلية يف صدد التعرض لشي    

 ويف بعض الروايات عن اإلمام الـصادق عليـه الـسالم يف أبـواب اهلَـدي،              .)١(باب احلج
.افتراق الشعرية يف البدن عن وجوب أصل البدنة أو غريها من أنواع اهلدييتبين 

) اهلـدي (وقد عقد صاحب كتاب الوسائل باباً السـتحباب تعظـيم شـعرية البـدن         
السمينة، ألنـه نـوع مـن    )٢(كما ورد عن األئمة عليهم السالم األمر النديب باتخاذ البدن     

     تعظيم الشعائر، أو باعتبار كون الب         لَماً من أعـالم احلـجع وهـو  )٣(دن املسوقة مع احلاج
من التظـاهرة الـشعبية   نوع من اإلعالم والتبليغ والدعاية والترويج لفريضة احلج، ونوع  

تمع املسلمني يف إظهار عالمات احلج للمكلّفني، أو.

الديين السيما إذا كانت البدن تساق من مسافات عديدة فهو نوع من حالة النشر    
.لفريضة ونسك احلج والتبليغ هلا

.من أبواب الذبح٨باب : ٩وسائل الشيعة )١(
.الذبحمن أبواب ١٤-١٣باب : ١٠وسائل الشيعة )٢(
بـأن حيـضر   باب تأكّد استحباب كون اهلدي مما عرف به(حمن أبواب الذب   ١٧باب  : ١٠وسائل الشيعة   )٣(

.)يوم عرفة ا
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ففي الروايات الواردة داللة واضحة على أنّ جعل الشعرية كـذلك هـو أمـر آخـر      
غري جعلها واجبة من فرائض احلج.

غـري حكـم أصـل إجيـاب اهلـدي يف      -وهو وجـوب التعظـيم  -وأنّ حكم الشعائر 
متعلّـق احلكـم يف الـشعائر يتبـين أنّ     احلج، فمما حبثناه سابقاً عن ماهية الشعائر وماهيـة       

احلكم يف الشعائر هو غري األحكـام األوليـة نعـم هـو ينطبـق علـى األحكـام األوليـة إذا           
كانت تلك األحكام األولية يف الفعل واملتعلّق املرتبط ا تتضمن جنبـة إعـالم وتبليـغ،          

لعبـادة دينيـة معينـة نعـم        وتتضمن جنبة إنذار وإفشاء حلكم من األحكام اإلسالمية، أو        
ينطبق عليـه أنهـا شـعرية مثـل صـالة اجلماعـة، ومثـل صـالة اجلمعـة، ال مثـل الـصالة                  

.فرادى
على كلّ حال فإنّ الشعرية ماهيةً وموضوعاً ومتعلّقاً وحكماً ومالكاً ختتلف عـن        

حكـام  األحكام األولية نعم، هي قد تتطابق مع األحكـام األوليـة لكـن ال أنهـا هـي األ       
.األولية بعينها

فحكمها ليس هو عني األحكام األولية، بل هلا حكـم أويلّ آخـر وصـرف كوـا                
ثانوية ال يعين ثانوية حكمها بل كثري من األحكام األولية تطرأ عليهـا العنـاوين بلحـاظ                 

.انطباقها يف املصاديق اخلارجية، كما يف التعظيم أو االحترام

وأساليب ووسائل خمتلفة يف االحترام مع أنها ليست حكمـاً حيث تتخذ مصاديق 
.)١(ثانوياً، بل هي حكم أويلّ

فاحلكم هو أويلٌّ ومالكه أويلّ الّفالثانوية هنا يف املتعلّق وليس يف نفس احلكم، وإ       
.وهكذا احلال يف قاعدة الشعائر الدينية

لك يف الـدين  الناس إما أخ«إحترام املؤمن للمؤمن، إحترام املسلم للمسلم أو إحترام اإلنسان لإلنسان )١(
يهتـك هـو حرمتـه فهـذا حكـم أويلّ ولكـن متعلّقـه وعنـوان         فتحفظ حرمته ما مل» أو نظري لك يف اخللق    

.قد يتخذ مصاديق خمتلفة ومستجدة-بلحاظ مصاديقه وامتثاالته-متعلّقه
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املوضـوع واملـصداق ال يف جنبـة    فالثانوية يف قاعدة الشعائر الدينيـة هـي يف جنبـة       
ال «، أو قاعــدة »ال ضــرر وال ضــرار«احلكــم واملــالك واحلــال علــى العكــس ىف قاعــدة 

فرفـع العنـاوين التـسعة مـن االضـطرار           )١(، أو العناوين التسعة يف حديث الرفـع       »حرج
.والنسيان واإلكراه اليت تطرأ على احلكم، وهي ثانوية يف جنبة احلكم

الـيت قلنـا بـأنّ موضـوعها ثـانوي، وحكمهـا         (م قاعدة الـشعائر     فالعالقة بني حك  
، مع األحكام األولية ينطوى على تفصيل يف البني، ألنّ هذا النمط من األحكـام            )أويلّ

األولية ذي املواضيع الثانوية ليس هو حكماً أولّياً بقول مطلق، كي يقال أنه حكم أويلّ          
.هو حكم ثانوي كذلكيندرج يف األحباث السابقة وال 

بل فيه ازدواجية ثانوية املوضوع الـيت ذكرنـا أنـه مل ينبـه عليهـا اصـطالحاً علمـاء          
ومـالك أويلّ،  أم مضوا عليها ارتكازاً ومن جهة احملمول هو حكـم أويلّ   الّاألصول، إ 

.ففيه ازدواجية اجلنبتني فهل يكون هو موروداً، أو حمكوماً، أو حاكماً

.نضعه يف قسم األحكام األولية أم نضعه يف رديف وقسم األحكام الثانويةوهل

يف حتريـر موضـوع قاعـدة الـشعائر الدينيـة أو      -ويتضح بناًء على ما قدمنا سـابقاً  
أنّ النـسبة بـني احلكــم يف قاعـدة الـشعائر الدينيــة واألحكـام األوليـة هــي أنّ       -متعلّقهـا 

ينيـة موضـوعه أو متعلّقـه عـام يتنـاول كـلّ محلّـل بـاملعىن                احلكم يف قاعدة الـشعائر الد     
األعم باحللّية باملعىن األعم عدا موارد احلرمة وإن اتفق إجتماع مورد احلرمـة مـع بعـض       
الشعائر الدينية فهذا ال يوجب التعارض بل وال تقـدمي دليـل احلكـم األويلّ علـى دليـل                   

ــل اجتمــاع ا   ــصادم  الــشعائر وإنمــا يكــون مــن قبي ــهي، ألنّ املفــروض أنّ الت ألمــر والن

رفـع عـن   «:عن أيب عبد اللَّه عليه السالم، قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم      : حديث الرفع  )١(
عليه، وما ال يطيقون، ومـا ال يعلمـون، ومـا اضـطُروا إليـه،      اخلطأ، والنسيان، وما أُكرهوا: أميت تسعة 

.»واحلسد، والطرية، والتفكّر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة
.٤٧ح / ٢٨٠: ٢حبار األنوار 
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أنّ كــثرياً مــن العلمــاء يف شــقوق  -نــرى-والتــوارد يف ذلــك املــصداق اتفــاقي فمــن مثّ 
عديدة من استفتاءام يف الـشعائر الدينيـة املختلفـة ويف فـرض تـصادم الـشعائر الدينيـة              

ما نقـول ذلـك ال   أحياناً يف بعض املـوارد مـع احملرمـات ال يبنـون علـى التعـارض وعنـد        
نريد منه أنّ احلاكم أو الفقيـه يف سياسـيته الفتوائيـة يـدمي عمـر تـصادق الـشعرية الدينيـة                  

.مع ذلك احملرم) من أي باب كانت(
لـه ضــرورات  ،سـواء كــان مالكيـاً أو امتثاليــاً  -حيـث ذكرنــا سـابقاً أنّ التــزاحم  

اال أن تعيش هذه احلالة بنحـو دائـم       جيب أن ال يفسح الفقيه       -استثنائية تقدر بقدرها  
وتكون حالة غالبة، بل جيب أن يتفاداها بقدر اإلمكان لكن اتفاق وقوعها ال يدلّ على     

.التعارض هذه كلّه يف نسبة احلكم يف القاعدة واألحكام األولية

 
:كم سنخاننالحظ أنّ األحكام الثانوية يف جنبة احل



املؤمنـون عنـد    «مثل وجوب طاعة األبـوين، أو حرمـة عقـوق األبـوين، ومثلـها               
اليت نـستفيد منـها وجـوب الوفـاء بالـشرط، ومنـها وجـوب النـذر، والـيمني                   » شروطهم

.والعهد وما شابه هذا منط من األحكام الثانوية



، وغريهـا الـواردة يف حـديث    »ال حـرج «، »ال ضـرر «: ط آخر من قبيـل وهناك من 
: الرفع

 
.وهناك فارق بني السنخني
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وقـد يقـرر بـأنّ احلكـم يف قاعـدة الـشعائر الدينيـة هـو مـن الـنمط األول مـن            
نون عند املؤم« : العناوين الثانوية يف جنبة احلكم، واليت فيها جهة إثبات وإلزام، مثل

، ووجوب أداء النذر واليمني كما قد يقرب أنّ وجوب أداء النـذر حكـم                »شروطهم
أحكامـاً أوليـة وهـي مـساخنة       ) يف الشق األول  (ليس بثانوي، بل تعد هذه األحكام       

هي ثانوية املوضوع أولية - من هذه اجلهة- للحكم يف قاعدة الشعائر الدينية، وأنها   
بالــشرط حكــم أويلّ، ووجــوب الوفــاء بالعقــد حكــم أويلّ  احلكــم فوجــوب الوفــاء

عقوقهما كذلك لكن ووجوب الوفاء بالنذر والعهد كذلك وطاعة األبوين أو حرمة 
.هذه األحكام ثانوية املوضوع

وهذه الدعوى ليست ببعيدة، من جهة أنّ مالكات احلكم يف هـذه العنـاوين مـن            
.م استثنائية شاذّةقبيل األحكام األولية ال أنها أحكا

 
.لكن تظل هلا ميزة وفارق مع احلكم يف قاعدة الشعائر الدينية

قــد يكــون إنــشاؤه مكروهــاً وكــذا الــيمني والعهــد وحكــم طاعــة    - الًمــث- فالنــذر
األبوية، يعين مبا يتـصل  الوالدين، على الرغم من أنه كان بنفسه راجحاً، لكن بلحاظ اجلهة        

باجلهة األبوية، وليس أنه يتبـدل حكـم الفعـل يف نفـسه إذ يبقـى حكمـه الـذايتّ علـى حالـه                   
ولكن باعتباره مقدمة لطاعة األبوين أو لعدم عقوقهما، فإنه يلزم بفعله وال يتغيـر عمـا هـو     

.بسبب اإللتزامحيث أصبح ذلك الفعل واجباً » املؤمنون عند شروطهم«: عليه وكذلك

فللشق األول من هذه األحكام الثانوية ميـزة ختتلـف عـن نفـس الـشعائر، إذ أنّ           
.الشعائر أمر مرغّب فيه وهلا ارتباط بكثري من أبواب الدين وفصول الدين

وليست من قبيل هذه األحكام الثانوية املُثبِتة لكن بني هـذا الـشق األول واحلكـم       
م مشتركة أكثر مـن القواسـم املـشتركة املوجـودة بـني احلكـم يف             يف قاعدة الشعائر قواس   
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.قاعدة الشعائر والشق الثاين من األحكام الثانوية النافية

وذا املقدار يتبين نوع من حقيقة احلكم يف الشعائر وذلك أنه حكـم أويلّ ولـيس       
.قهثانوياً استثنائياً طارئاً بل يريد الشارع أن يجريه ويطبقه وحيقّ

أن يقـع النـذر فيلـزم بوفائـه، وكـذلك     الّوال يريد إقامة النذر والوفاء بـه اللـهم إ    
أو الوفاء بالعقود وعلـى مقـدار تأديـة         » املؤمنون عند شروطهم  «: الشروط حسب دليله  

.الضرورات أو احلاجات

خبالف باب الصالة، والعبادات، وأبواب أُخرى، وكذلك يف أبواب الـشعائر، إذ        
الشرعية يف الشعائر تتناسب مع ذى الشعرية كما مر بيان ذلك، إذ منط احلكم هو اإلرادة

يف مقام اإلعالم واإلفشاء والتشييد واإلعالء ألحكام األبـواب الـشرعية فـاحلكم وثيـق            
.الصلة باألحكام األولية

 
    ة حناول تقرير النسبة بني حكم القاعدة واألحكام بعد بيان أقسام األحكام الثانوي

الثانوية، أي الثانوية يف جنبة احلكم بقسميها املثبتة والنافية فمن الواضح حينئذ أنّ نـسبة    
يف كـال الـشقَّني   (احلكم يف قاعدة الشعائر الدينية، مع األحكام الثانويـة يف جنبـة احلكـم      

وليـة مـع األحكـام الثانويـة ألنّ حكـم الـشعائر هـو          كنـسبة األحكـام األ    ) املُثبتة والنافية 
احلكم األويل؛ واألحكام الثانوية املثبتة أو الرافعـة ال تزيـل وال تنفـي وال تلغـي احلكـم             
األويل، بل تقدم عليه من باب التزاحم ولكن بشكل مؤقّت وغري دائم، كمـا هـو شـأن          

.احلكم الثانوي مع األحكام األولية
أن يقــرر الفعــل أو املوضــوع بلحــاظ األحكــام األوليــة، ومــن ثَــم   حيــث جيــب

ء استثنائي عليها ألنّ حكـم الـشعائر هـو حكـم      ء طارى مالحظة األحكام الثانوية كشي   
.الطبيعة األولية اليت ال بد من دميومة بقائها ورعايتها
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ع األحكـام  فهكذا حال احلكم يف قاعدة الشعائر الدينية ووجوب تعظيمهـا مـ           
ــة   ــة والنافي ــرى املثبت ــة األخ ــل أو    الّوإالثانوي ــة الفع ــصحيح مالحظ ــن ال ــيس م فل

املوضوع بلحاظ األحكام الثانويـة مقـدماً علـى مالحظـة احلكـم يف قاعـدة الـشعائر            
.الدينية

أن لو عد احلكم يف قاعدة الـشعائر الدينيـة     : مضافاً إىل ذلك هناك إشكال، وهو     
وعدت تلك األحكام الثانوية أحكاماً ثانوية أيضاً فيكون كلّ منهما ثانوياً حكماً ثانوياً،

فتقدمي أحدمها على اآلخر رتبةً ترجيح بال مرجح بل غاية األمر أنهما يف رتبـة واحـدة،     
.ويقع بينهما التزاحم ال التعارض كما تقدم

اعـدة الـشعائر   فـاجلواب األساسـي هـو أنّ احلكـم يف ق    الّوهذا جـواب نقـضي وإ   
الدينية ليس من قبيل احلكم الثانوي، بل هو حكم الطبيعة األولية اليت ال بد مـن بقائهـا    

عـن أن يكـون احلكـم يف القاعـدة مـؤخراً رتبـةً عـن        الًواستمرارها واحملافظة عليها فـض  
.األحكام الثانوية

 
العالقـة بـني احلكـم يف قاعـدة الـشعائر         ونستنتج من هذه النقاط اليت ذكرناهـا يف         

الدينية، واألحكام األولية واألحكام الثانوية عدة نتائج وقبل ذلك ال بـأس مـن التنبيـه                 
:على

أنه مبقتضى أحد النقاط اليت أثرناها يف هذه اجلهة، من أنّ مبىن مشهور الفقهاء أنّ     
: ة هـي التـزاحم املالكـي، ومـن مثّ قـالوا     نسبة العناوين الثانوية لُباً مـع األحكـام األوليـ    

.حبسبهءء حبسبه، أو ضرر كلّ شيحرج كلّ شي

.الضرر يف الوضوء بأدىن ضرر طفيف يرفع اإللزام بالوضوء أو الغسل: الًفمث
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ذلـك  بينما يف باب أكل حرمة امليتة قالوا أنّ الضرر الـذي يرفـع حرمـة املَيتـة هـو          
ة حبيث يشرف على اهللكـة، وحينئـذ يتنـاول مـن املَيتـة      الضرر الذي يكون بدرجة شديد  

:بقدر ما حيفظ به رمق حياته وال يتعدى ذلك كما يستفاد من اآلية

>    p  o  n    m  l       k      j  iq<)١(.

وكذلك يف احملرمات األخرى كـشرب اخلمـر، أو الزنـا أو الفجـور فمـا الوجـه يف        
.فع مثل تلك احلرمة دون اليسري منه؟كون الضرر املهلك مسوغاً لر

.فالضرر يف الوضوء خيتلف عنه يف باب أكل امليتة

احلـرج يف كـلّ   «: واحلال يف عنوان احلرج كـذلك والفقهـاء يعبـرون ـذه العبـارة          
فتجري قاعدة احلرج يف الوضوء، ويف غسل اجلنابة بأدىن درجة بينمـا هـذه   » ء حبسبه شي

يدة الكبرية البد أن تكون بدرجة العسر الـشديد جـداً والوجـه       القاعدة يف احملرمات الشد   
يف التفرقة هو أنه يف احملرمات الشديدة ال يرفع تلك احلرمة، أو ال يرفع تنجزها وعزميتها 

احلاجة الشديدة بينما يف موارد احلرمة اخلفيفـة يرفعهـا أدىن عـسر ومـشقّة كمـا تقـدم           الّإ
.واإلكراه والنسيانويطَّرد الكالم يف االضطرار 

مـبىن املـشهور مـن أنّ نـسبة العنـاوين الثانويـة مـع        الّفالوجه هلذه التفرقـة لـيس إ      
األحكام األولية هي نسبة التزاحم املالكي ال التخصيص والتقييد؛ ومن مثّ مشلها حكـم         

يـف؛  التزاحم فالضرر اليسري ال يزاحم وال ميانع املالك الشديد وإنمـا يـدافع املـالك اخلف           
.وكذلك يف احلرج والنسيان وغريمها

فالشعائر ليست على درجة واحدة من التعظـيم أو مـن حرمـة اإلهانـة، بـل هـي         
ختتلف شدةً وضعفاً حبسب شدة وعظمة املعىن الذي تعلم عنـه وتـشري إليـه، أو حبـسب           

.شدة العلقة كما مثّلنا لذلك سابقاً

.١٧٣: البقرة)١(
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النقطة اليت مضت يف اجلهة اخلامـسة يف املتعلّـق، وهـي         : ى هاتني النقطتني  ومبقتض

كون احلكـم يف قاعـدة الـشعائر الدينيـة تـشكيكياً، أي علـى درجـات وعلـى مـستويات           
.متفاوتة

والنقطة اليت حنن بصددها اآلن، وهي أنّ األحكام الثانوية يف جنبة احلكم نـسبتها      
زاحم فيجـب أن تلحـظ درجـة العنـوان الثـانوي مـع درجـة              مع األحكام األولية هي الت    

احلكم األويلّ واحلال بعينه يف باب الشعائر، أي ليس أي ضررٍ يكون رافعـاً لكـلّ حكـم         
يف الشعائر وإذا كان رافعاً ألحد أحكام الشعائر الدينية، فإنّ ذلـك ال يعـىن كونـه رافعـاً         

ألنها ختتلـف بعـضها عـن الـبعض شـدةً          لكلّ درجات أحكام الشعائر الدينية األخرى،     
وضـعفاً فدرجـة التعظـيم والتقـديس للمـصحف الـشريف ختتلـف عـن درجـة التعظـيم           

والتقديس للكتاب الديين.

.فليس كلّ ضرر يرفع كلّ درجة من درجات الشعائر الدينية

وليس الضرر الرافع منه لدرجة ما، يكون رافعـاً لبقيـة الـدرجات أو بقيـة أقـسام             
.أنواع الشعائر الدينية وكذلك احلال يف احلرج أو االضطرارو

فهذا مما جيب اإللتفات إليه جيداً هـذا مجمـل الكـالم يف اجلهـة الـسادسة، وهـي              
جهة العالقة بني احلكم يف قاعـدة الـشعائر الدينيـة واألحكـام األوليـة مـن جهـة، ومـع                    

.األحكام الثانوية من جهة أخرى



: ابعةالجهة الس

اِّـوانع الطارئة على قاعدة 

الشعائر





١٤٣

.وهي اجلهة األخرية يف حبث اخلطوط العامة للشعائر الدينية

وتدور حول ممانعة اخلرافـة لقاعـدة الـشعائر الدينيـة، أو اسـتلزام بعـض الـشعائر             
لإلهانة واالستهزاء أو اهلتك وهذه عناوين بالطبع متعددة خمتلفة، وجيـب أن حنلّـل كـلّ         
عنوان على حدة ونرى كيف يكون كلّ من هـذه العنـاوين ممانعـاً؟ وهـل هنـاك مـوارد                

، ؟الًأو ال تـصادق يف الـبني أصـ   ، للتصادق بني هذه العناوين وقاعدة الـشعائر الدينيـة؟     
.ذي بدء، نقف على عنوان ومصطلح اخلرافةئوباد

 
.اعدة الشعائر الدينية؟اخلرافة ما هو موضوعها؛ وكيف تكون مانعة لق

.فالبحث يف اخلرافة تارة يكون حكمياً، واخرى يكون موضوعياً

ٍء ومهي أو اخلرافة يف اللغة ويف العرف تطلق على أي شي: أما من جهة املوضوع
ء يمليـه الـوهم أو ميليـه    ختيلي، أو الذي ال يمت إىل حقيقة واقعية أو حـسية فـأي شـي            

يـسمى  -ال عقلـي وال حـسي  -ون أن يكون لـه مطـابق حقيقـي يف الواقـع      اخليال من د  
وان كـان احلـس   )١(واحلس ليس معصوماً على الدوام، إذ قد يتطـرق إليـه اخلطـأ            خرافة

من منابع البديهيات وكذلك العقل منبع مجلة من أقسام البـديهيات، ولـيس كـلّ     الًإمجا
وألنّ كثرياً من األشياء موجودة وحقيقية، مع أنهـا        ما ال يدرك باحلس هو ليس حبقيقة،      

ي يعتقـد  وقد ذكروا موارد عديدة خيطأ فيها احلس، كالقطرة النازلة اليت يراها احلس خيطاًوالسراب الـذ            )١(
الناظر أنه ماء، وغري ذلك من املوارد
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 ا بأداة العقل، أو بأداة احلسوعلى كلّ حال، فاقتناص احلقيقة يكون إم درك باحلسال ت
.أو بأداة القلب فيما يعاينه من العلوم احلضورية

قوم ففي مقابل احلقائق هناك خرافات فإذن هذه ماهية اخلرافة املوضوعة اليت ال ي        
.عليها دليل عقلي وال دليل نقلي وال دليل حسي وال دليل مربهن

.وإنما يصورها اخليال أو الوهم وحينئذ تكون خرافة

وحينما نقرر أنّ األداة العقلّية أو األداة احلـسية تتوسـط إلثبـات احلقـائق، فلـيس              
يف البديهيات اليت هي ذلك على الدوام، بل ال بد من ميزان يعتصم به العقل عن اخلطأ     

تعــاىل، فتلــك أداة عــصمة لإلنــسان هللاكرأمســال فطــري مــودع يف اإلنــسان مــن قبــل ا 
يستهدي ا يف دوائر الشبهة، وهي من األمور النظرية، وكـذلك يف احلـس هنـاك دائـرة              

.كبرية من البديهيات يستهدي ا يف دوائر الشبهة

كأنما يتالقى طرفـاه مـع أنّ تالقـي طـريف        ) قالطري(فإنك ترى اية الشارع      الّوإ
.الشارع يف اية مد البصر ليس حبقيقة لكن العقل يهتدي إىل نفي ذلك

أو ترى النار اجلوالة اليت يديرها الالعـب بيـده، تراهـا حلقـة ناريـة، مـع أنهـا يف                  
حال فعندما كلّاحلقيقة ليست حلقة نارية فهذه من أخطاء احلس اليت مييزها العقل على

.يقال بأنّ أداة احلس والعقل معصومتان يعين إذا قُومتا مبوازين متقنة

 
ــة املتــصرفة إذا ســخرت إحــدامها   ليــة واألداة التخيكــذلك احلــال يف األداة الومهي

.األخرى، فإنهما غالباً ما تركّبان صوراً من قرحيتهما ال مساس هلا بالواقع

ن الوهم واخليال خادمين للقوى العقلية، فيـصيب اإلنـسان ـا احلقيقـة              وقد يكو 
فكريـةً وتـصرفات يف املعـاين    الًنعم قد ختطِّئان الواقع إذا كانتا تبديان من أنفسهما أفعا  (

.ولكن مع إستخدام العقل فإنهما تصيبان الواقع) من دون استخدام العقل هلا
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كريـة واإلدراكيـة والتـصورية تقـوم ـا املخيلـة أو       فاخلُرافة فعـلٌ مـن األفعـال الف    
          ـذعن اجلانـب العملـيـايل (الوامهة مـن دون هدايـة العقـل وييف الـنفس إىل تلـك   ) العم

.الصورة أو إىل ذلك اإلدراك

:مث إنّ يف النفس مشجرة للطرفَني

.اليت تدرك املعلومات: طرف القوة اإلدراكية

.عمالةال: وطرف القوة العملية

وهناك أجنحة أُخـرى يف جهـاز الـنفس؛ لكـن الـذي يعنينـا يف املقـام هـو هـذان                     
واإلدراكي واجلناح النظري اجلناحان اجلناح العملي.

يذعن هلـا  ء بتوسط املخيلة أو الوامهة    فاخلُرافة إذن مبدأها من فعل إدراكي خاطى      
وترتـب عليهـا آثـاراً، مـن دون أن     الًاجلانب العملي يف النفس، وتبين عليها النفس عمـ    

.يكون املدرك صحيحاً

وأداة الوهم واخليال إذا كانتا من دون هداية العقل وإراءته إليهما فالنتيجة تكـون   
.خاطئة ولكن بعض األشياء ال تدرك باحلس وال بالعقل مع أنها حقائق

عمرو حب األم حب زيد بغض: الًوإنما يدركها الوهم واخليال داية العقل مث   
لطفلها، البغض اخلاص، واحلب اخلاص هذه تسمى معان ومهية، لكنها مطابقة للحقيقة     

.وهلا حقائق فلوال الوهم واخليال مل يصل اإلنسان إلدراكها

.ء ومهي أنه غري مصيب وغري صحيحء خيايلّ أو كلّ شيفال يحكَم على كلّ شي

ء يـدرك باخليـال   كم باخلرافة على كلّ شـي وقد حتصل بعض املغالطات، حيث حي  
.والوهم فليس اخليايلّ يساوي الالواقعية ويساوي اخلطأ

اخليال والوهم بدون هداية العقـل واسـتخدام العقـل يـساوي اخلرافـة أو يـساوي        
.البطالن
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         داية العقل؛ مثل بعض احلقائق اليت ال ميكن أن يدركها احلـس خبالف ما يكون
.يدركها الوهم الصادقوال العقل، بل

والدليل على ذلك بعض املنامات الـصادقة الـيت ال يـدركها العقـل ألنهـا ليـست                 
.تفكرياً حبتاً، وال يدركها احلس أيضاً، وتكون صادقة يف اجلُملة

طول وعرض وعمق وليست نقوشـاً مـن   : واملُدركات العقلية ليس هلا صورة    
مصمتة مكبوسة بل ظهـور تلـك املعـاين العقليـة         رأس إذ املعاين العقلية معاين جمردة     

خـواص جزئيـة   يكون بتوسط اخليـال أو الـوهم بتخطّطـات مقداريـة، أو بتـشخص            
معينة كما هو احلال يف الرؤيا املنامية الصادقة، فالكثري منـا قـد صـادف يف حياتـه أن         

نبيـاء الـيت لـيس    كما هي احلـال يف رؤيـا األ  : رأى رؤيا صادقة طابقت اخلارج أو قُل      
.فيها ختلّف

الرؤيا الصادقة املصورة إنما يدركها اإلنسان بأداة اخليال، حيث إن احلـس ينعـدم     
مـن  -كمـا يقـال  -يف النوم فال حيس النائم شيئاً وهـذه املعلومـات تـرتل علـى اإلنـسان      

الباطن ال من اخلارج، وليـست الرؤيـا مـن تـصنع وتـسويل الـنفس إذ الـنفس ال تـدرك           
فمن أين أتت هذه الرؤيا الصادقة     -يف حال النفوس العادية    -املستقبليات من لدن ذاا   

وبأي أداة أدركها اإلنسان؟ وكما ذكرنا من أمثلة حـب األم، وبغـض العـدو ومـا شـابه       
ملـا قـام عـيش وال اسـتقامت     الّذلك من املعاين اليت حيتاج اإلنسان هلا يف أصل عيشه وإ       

.حياة بدوا

ء خيايلّ أو ومهي يساوي الالواقعية أو اخلرافة هو مغالطة نعم  لقول أنّ كلّ شي   فا
.قوة اخليال أو قوة الوهم إن جتردت عن العقل، فحينئذ تكون خرافة وال واقعية

أما إذا استخدمتا من قبـل القـوى العاقلـة فيـدرك اإلنـسان ـا شـطراً وافـراً مـن                
.عيش بدوا يف هذه النشأة أو حتى يف النشآت األخرىاحلقائق اليت ال ميكن له أن ي



١٤٧املوانع الطارئة على قاعدة الشعائر  :ابعةاجلهة الس.....................................................à:  املقام األول

والوهم ألطف من اخليال فهو من عامل ونشأة أخرى ومعانيـه جمـردة عـن الطـول               
.والعرض والعمق، وإن كان له تشخصات معينة باالضافة إىل اجلزئيات املادية

تقـع  ة لـه كـي   فاصطالح الوهم واخليال يف العلوم العقلية ليس مبعىن ما ال حقيقـ           
فيه املغالطات إنما القوة الوامهة أو اخليالية إذا مل توجه ومل تستخدم من قبل العقل فإنهـا    

وبذلك يتبين موضوع اخلُرافة، وأنها بتوسط أي قوة مـن       ،  ء الواقع غالباً وكثرياً   ستخطي
.قوى النفس ميكن أن تدرك

نسان أن يهمله وأن ال يرتب عليه آثـار  ء ما خرافة، فيجب على اإل   وإذا كان شي  
عن أن يتدين ا أو يداين ا الًاحلقيقة ألنّ الالزم أن ال يعتد ا اإلنسان كحقيقة، فض  

.أو يعظّمها أو يقدسها أو يجلّها

 
حكم العقـل  فهذه مقولة اخلُرافة وحكمها أما العالقة بني قاعدة الشعائر الدينية و         

.يف إبطال وتسفيه اخلرافة وادعاء وجود موارد االجتماع والتصادق بينهما

هي عبارة عـن الداللـة واملَعلَـم للمعـىن الـديين          -كما عرفنا فيما سبق    -فالشعرية
.فإما أن يتسرب البطالن والالحقيقة إىل العالمة، أو إىل ذي العالمة

إما من جهة أنها ليست هلـا عالميـة لـذلك          والبطالن الذي يتسرب ويتخلّل إليها      
أو يـدب اإلشـكال   -يعين إما يف العالمة، حبيث ال عالمية هلا علـى ذلـك املعـىن        -املعىن

.)الذي هو ذو العالمة(ويسري يف نفس املعىن 
                 قام الـدليل عليهـا، سـواء الـدليل القطعـي الـضروري ة إذا كانت معانفاملعاىن الديني

لدليل النقلي الظني املعترب؛ فاحلكم بأنها خرافة أو ال حقيقة هلا يكون تصادماً مع          الديين، أو ا  
ومـا  - الدليل الشرعي وخالف الفرض نعم إذا كان هناك معىن من املعاين جزئياً أو متوسطاً     

.فيمكن أن يوصف بذلكأو كلّياً مل يقُم عليه دليل معين- أكثر املتوسطات
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ء مل يقُم عليه فإنّ عدم الدليل غري دليل العدم؛ فهناك تارة شيومن جهة أخرى، 
ء قـام الـدليل علـى عدمـه، فالريـب حينئـذ يف عـدم           الدليل، وهنـاك تـارةً أخـرى شـي        

واقعيته، فيتصادق ويتفق مع اخلرافة، مثل األديان الوثنية، أو األديان األخرى الباطلـة؛              
وخرافيـة ألنّ شـعائرها عالمـات ومعـامل علـى      ومثل هذه األديان تعترب شـعائرها باطلـة       

الثنويـة يف اخلـالق،   : مثـل -معان ليست واقعية، بـل منحرفـة وخاطئـة وختيليـة وومهيـة            
والثنوية يف رب الوجـود وال ريـب يف زيـف هـذه املعـاين فمـن مثّ الـشعائر الدينيـة هلـذه                    

.األديان باطلة خرافية من هذه اجلهة
إن قام عليها الدليل ولو الدليل العام فال يصح أن        : يف الشريعة  فهذه املعاين اليت  

.يصدق عليها اخلرافة
فعمدة الكالم يف التحري والتحقيق والتثبت يف ماهية املعـىن الـذي تعكـسه تلـك              
الشعرية؛ مثّ نتحرى عن الدليل عليه أما إطالق عبارة اخلرافة من دون التدليل على ذلك 

.أو اإلبداع وال بد لكلٍّ من النايف أو املُثبِت أن يستدلّ على مدعاهفهو أشبه باملغالطة

فدعوى اخلرافية يف جنبة املعىن تتوقّف على إقامة الدليل على بطالن ذلك املعـىن               
املعني أما إذا كان ذلك املعىن معززاً ومؤيداً بالدليل فحينئذ تكون دعوى اخلرافية فيه غري  

لتطرق لبحث اخلرافـة الـذي يواجـه قاعـدة الـشعائر الدينيـة قـدمياً         مقبولة والغرض من ا   
وحديثاً أنه إن كان يعترض بذلك يف طرف وجنبة املوضوع، فالبـد مـن النظـر يف ذلـك          

وأمـا يف جنبـة   بني الشعرية واخلرافة -من جهة املعىن   -املعىن كي يتبين مدى وجود التقاء     
ال يصدق عليهـا  -مبا هي عالمة-ة لكن العالمةنفس الشعرية فقد يتوهم إطالق اخلراق     

خرافة إذ املفروض أنّ اخلرافة هي املعىن الـذي لـيس لـه حقيقـة، أمـا العالمـة يف نفـسها         
.فليست من سنخ املعىن فكيف نتصور فيها اخلرافة، هذا مما ال ميكن أن يتصور

قد تكون باطلة وغري حيث إنّ هذه الشعرية هلا دالالت على معان معينة، واملعاين     
الداللة على الّصحيحة، وبالتايل تكون خرافية أما الشعرية يف نفسها فليست هلا وظيفة إ  
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معىن واإلشارة إىل حمتوى فحسب نعم قد تكون بعض الشعائر كعالمات ودالالت غري          
متناسبة مع املعىن الشامخ الذي وضعت هي له، أو تكون موجبة لتضعضعه، وهذا أمـر      

.غري اخلرافية، بل هو حمذور اهلوان واالستهانةآخر 

 
:ذكر علماء اإلجتماع بعض املميزات واخلصوصيات للشعائر منها



أسـلوب التعظـيم يف بلـدة        الًتنوع الشعائر والرسـوم بـني اتمعـات املختلفـة مـث           
رى بـل قـد يعتـرب ذلـك التعظـيم يف بـالد       معينة، خيتلف عن أسلوب التعظيم يف بلدة أخ  

إذ أنّ مـداليل العالمـات ختتلـف حبـسب التواضـع           الًأخرى مظهـراً لعـدم اإلحتـرام مـث        
والقرار بني أفراد اموعات البشرية وهذا مما ال بد من وضعه يف احلـسبان إذن ال ميكـن          

.أن حنمل حكم الشعرية يف بلد على حكم شعرية يف بلد آخر



الشعائر والعالمات ال تكون يف الغالب مبتـدأة ومبتكـرة مـن رأس وإنمـا تكـون               
موروثاً حضارياً مكدساً مبعىن أنّ أي عرف أو أي قوم أو أي جمموعة معينة من البشرية            

ء مـن التطـوير والتغـيري لكـن أصـل       تتوارث أساليب ووسائل معينة، يعرض عليها شـي       
ور تلك الشعرية أو تلك الوسيلة هي موروث حضاري قـدمي ينقـل مـن األجـداد إىل      جذ

األبناء يف إطار حضارات خمتلفة، من مؤثّرات وخصوصيات معينة، مثل العـرق املُعـين،      
.أو القومية املعينة، أو املنطقة اجلغرافية

ديــين، أو جمــال ففــي الواقــع الــشعرية الــيت تتخــذ يف جمــال ديــين، أو يف جمــال غــري 
حتمل -كما يعبرون-معاشي، أو فين، أو إجتماعي، أو تارخيي، أو قومي هذه الشعرية         

هوية وخصوصيات ومميزات تلك املنطقة أو تلك القوميـة يعـين أنّ الـشعرية ليـست هـي         
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حتتوي شعرية فقط، بل تستبطن اهلوية القومية والشخصية االجتماعية والتارخيية بقدر ما
.ءعلى معاين ومبادى

ومن مثّ تـرى متخصـصي علـم احلـضارات أو علـم التـاريخ واالجتمـاع أو علـم          
يشريون إىل أنه من اخلطورة مبكان تغـيري الـشعارات الوطنيـة       ) علم النفس (السيكولوجيا  

ه والرموز الوطنية والعبث فيها ألنّ هذه الرموز والشعارات املعينة حتمل هوية قرون هلـذ     
املنطقة وتغيريها مقابل رموز وشعارات بديلة، يعين ذوبان هذه القومية يف مقابل ثقافات         
دخيلة فهذه الرموز والـشعارات لـيس مـن اهلـين والبـسيط أن تـستبدل برمـوز تـشكيلية             

ن أن تتالشى العادات والتقاليد جديدة وتذوب أمام الغزو الفكرياجلديد وليس من اهلي
التارخيية للمنطقة مقابل الفكـر اجلديـد والثقافـة البديلـة الـيت يـأيت ـا            وتضعف احلصيلة 

.الغزاة واملستعمرون
يف تـرويج اللغـة      -كربيطانيـا  -إصـرار بعـض الـدول الغربيـة        -الًمث -فنحن نرى 

اإلجنليزية مع أنّ بريطانيا قد احنسر امتداد نفوذها الرمسي الظاهري حالياً مع ذلك لـديها   
تعليم ونشر اللغة اإلجنليزية، السر يكمن يف أنّ وراء تعليم اللغة حتميل تقاليد إصرار يف   

يعــين تــذويب القوميــات ، أصــحاب اللغــة أنفــسهم وحتميــل ثقافــة وروحيــات اإلجنليــز
.األخرى مقابل قوميتهم

فالرموز والشعارات اإلسالمية ال يصح االستهانة ا واستصغارها، فإنّ هلـا دوراً   
.يف حتديد اهلوية احلضارية لألمة اإلسالميةكبرياً

فإذا كانت الشعرية والشعائر ذا املوقع من األمهية واحلساسية، فلـيس مـن اهلـين            
حماولة تغيريها من دون دراسة خمتلفة اجلوانب حميطة باجلهات العديدة، ألنّ هذه الرمـوز        

حلسينية، أو شعائر الصالة، أو شـعائر    والشعائر الدينية، سواء شعائر احلج، أو الشعائر ا       
املسجد، أو شعائر قبور األئمة عليهم السالم هي تعد بقاًء للمعامل التارخييـة واحلـضارية                

.للمسلمني
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لذا جند البشرية اآلن حتتفظ بالتراث، وتم به وحترسه بأخطر األمثـان، وتـصرف     
حيكي عن وجود -يف الواقع-التراثعلى ذلك من الثروات الطبيعية اهلائلة للبلد، ألنّ    

حضارات استرتفت فيها اجلهود والطاقات، مثّ بعد ذلك وصلت إىل هذا العصر احلاضـر            
.فليس من اليسري التفريط ا

جيب احلذر فاخلرافة قد تتصادق مع الشعرية بلحاظ تأويل املعىن املدلول عليه لكنه
ملعـان سـامية، والـضمان ألصـالة اتمـع      والتفطّن من فقد هذه الرموز اليت هي خمـزون    

.اإلسالمي، وال يسوغ التفريط ا بدون تدبر بل ال بد من دراستها بدقّة وتأنٍّ

مثـل  ) خـارج اتمـع اإلسـالمي     (وإذا كانت هذه الـشعرية بالنـسبة إىل اآلخـرين           
ة نفـسها  اليهود أو النصارى قد يكون هلا مدلول معني، فهذا ال ينتقص من شأن الـشعري            

ألنّ املفروض أنّ مدلوهلا لدى املسلمني هو املؤدى الرفيع واملعىن الـسامي فكيـف ينتظـر      
منا أن نتخذ شعرية ورمزاً، يكون لـه مـؤدى مقبـول عنـدهم وهـم ال يـذعنون باملبـادئ              
اإلسالمية، فلو اشترطنا يف الشعرية قبوهلم ملعناها، فهـذا يعـين فقـد الـشعرية وظيفتـها أو       

إنّ التساهل والتـهاون  : الدور املرجو منها أو الغرض املأمول منها وبعبارة أخرى        ضياع
.بذلك يعترب فقداناً هلويتنا وأصالتنا

ركـن النـشر   -:وقد متّ البيان مبـا ال مزيـد عليـه أنّ الـشعرية حتتـوي علـى ركـنني        
:وركن اإلعالء واالعتزاز وحفظ اهلوية-واإلعالم

>E   D    C   B     A   @F< ،>  º   ¹   ¸
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فوظيفة الشعائر حفظ اهلوية اإلسالمية والدينية املبدئيـة وإعالئهـا، فـإذا فقـدناها              
.واستبدلناها بشعارات تروق لألعداء فعلى اإلسالم السالم

وهـي أنّ هـذه     : وهنا نقطة مهمة ونكتـة فقهيـة مرتبطـة بقاعـدة الـشعائر الدينيـة              
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ل يف ماهيتها ركن اإلعالم واإلنذار والبثّ والعالمة واملَعلم؛ وركن آخر يف    القاعدة حتم 
ــة بــل إعالئهــا   ) كــاجلنس والفــصل(ماهيتــها  ــزاز، أي حفــظ اهلوي هــو اإلعــالء واالعت

واالعتــزاز ــا وتقــدميها علــى بقيــة اهلويــات البــشرية األخــرى وهــي اهلويــة الــسماوية   
.والشخصية اإلهلية يف الواقع



:ومن جهة أخرى، فإنّ املطلوب من الشعائر الدينية ثالثة أمناط من الوظائف
.تارة أن تؤدي دورها يف الوسط الديين املسلم، وتكون فائدا للمسلمني أنفسهم فقط

.وتارةً يكون تأثريها ضمن أبناء الطائفة والوسط املؤمن

وة اآلخرين من امللل والنِحل البشرية اىل اإلسـالم  وتارة ثالثة أن تؤدي دوراً لدع     
.أو إىل اإلميان

فهذه الشعائر اليت أُمرنا بتحرميهـا وتعظيمهـا إمـا علـى حنـو وجـوب إقامتـها بـني                 
املسلمني مثّ نشرها يف الدار اإلسالمية أو دار االميان أو أن تكون وسـيلة إعالميـة عامـة              

      رجى هلا الوجود، ويكون األمرى أن تـؤثّر يف           يا بلحـاظ الوسـط غـري املـسلم، ويتـوخ
.األعم من الوسط املسلم وغري املسلم

هو إجيادها يف الوسط املـسلم   -بصورة عامة  -وال خيفى أنّ املطلوب من الشعائر     
وبالــذات واحملافظــة علــى نفــس الوســط املــسلم وتوجيهــه إىل اهلــدف،   الًأو املــؤمن أو

س الوسط اإلسـالمي نعـم توجـد بعـض الـشعائر املعينـة قـد        والسمو به إىل القمة يف نف   
.اختصها الفقه والدين اإلسالمي ألجل التبليغ يف ساحة الوسط غري املسلم

:مثل
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وحنوه من األدلّة مما جيـب أن تكـون الـدعوة بلغـة يفهمهـا املـدعو ويـستأنس ـا          
صحيح يف ذاته ولكن يـستهجنه النـاس وينفِّـر عـن          فليس من احلكمة استخدام أسلوب    

.اإلسالم وال شك أنّ هذا ليس من احلكمة بل هو نقض للحكمة



ولكن الكالم هو يف التفرقة والتمييز بني الشعائر اليت هي ألجل الوسط املسلم أو 
لـالزم أيـضاً التفرقـة بـني الـشعائر      الوسط املؤمن وتلك اليت هي للوسط غري املسلم بل ا        

االسالمية والشعائر اإلميانية فاألوىل للوسط املسلم والثانية للوسط املـؤمن، وال يطغـى             
حـساب وموازنـة أحــدها علـى االخــرى، بـل كـلّ منــها يف مـورده مطلــوب والزم، إذ       
الغرض قائم من األقـسام الثالثـة مـن الـشعائر مـن حفـظ هويـة اإلميـان وحفـظ هويـة                

.اإلسالم واإلعالم والدعوة لكلّ منهما

نعم جيب أن يختار فيها ما يالئم ويناسـب املقـام ولكـن يف حـدود أن ال تـذوب             
الشخصية اإلسالمية وال الشخصية اإلميانية، وشريطة عـدم تقـدمي التنـازالت العقائديـة        

أُدع إىل«ة فسوف ينتقض غرض الدعوة ألنّ املفروض مـن ظـاهر اآليـ         الّوالسلوكية وإ 
وليس الـدعوة إىل سـبيل النـصارى أو اليهـود أو         هللاهو الدعوة إىل سبيل ا    » سبِيلِ ربك 

إىل سـبيل ربـك لكـن باحلكمـة واألسـلوب       سبيل أهل الضالل، املفروض هـو الـدعوة       
مع حفظ اهلوية لكن باألسـلوب والكيفيـة والـنمط الـذي       هللاملناسب الدعوة اىل سبيل ا    

.، فحينئذ تؤثّر الدعوة وتؤيت مثارهاهللابه وينجذبون إليه من سبيل ايستأنسون

.غالب الشعائر هو التعظيم بلحاظ دار املسلمني ودار املؤمنني

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<>  w  v  u
z    y   x<-و-ومل يقل سبحانه جعلناها هلم>  X   W   V    U
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بيت وصالة اجلماعة خاصـة بـدار املـسلمني الـذين حيرصـون      وليس ملن ال حيج ال    
.على أداء الصالة وهي تظاهرة عبادية دينية وصالة اجلمعة كذلك

ما : الًفقد يقول مث! وهناك طقوس دينية كثرية قد يستخف ويستهزأ اآلخرون ا   
ألنّ هذه مظـاهر ال يفهمهـا غـري املـسلمني         ! هذا االحنناء ونكس الرأس ورفع العجيزة؟     

هذه الطقوس املفروض فيها أن تقام بنفسها ألجل احلفاظ على اتمع املـسلم يف نفـسه      
وكذلك احلال بالنسبة إىل طقوس اإلميان يف وسط الطائفة، فإنه ال يعيهـا غـري املـؤمنني،          
فمن اخلبط مبكـان تفـسري الـشعائر املـأمور ـا يف وسـط خـاص واحلكـم عليهـا مبـوازين            

.عن الوسط األعمالًضالوسط العام ف
وهذا البحـث يف الـشعائر لـيس فقـط يف الـشعائر الدينيـة، بـل جيـري يف الـشعائر           

.الوطنية والقومية
بعض الشعائر الوطنية والقومية تؤسس ألجل حفظ الفكر واهلوية وربط املواطن بتربة 

!!الّم األخرى، كوطنه، أو بقوميته وليس الغرض من تلك الشعرية أو الرمز دعوة األم

عـن  ألجل ربط اجلنود بالتربـة والـوطن، أو مـن أجـل حتقّـق معـاين الـدفاع               الًمث
الوطن ومحاية مقدرات البلـد ومـا شـابه ذلـك، يـربط اجلنـود برمـز معـني وإن مل يفهمـه              

ء فهمه اآلخرون إذ لـيس الغـرض مـن هـذا الرمـز العـسكري أو               اآلخرون، أو قد يسي   
.خرين بل املطلوب فيه هو فهم أهل الوطناجلهادي هو فهم اال

كذلك احلال يف الشعائر الدينية اليت يظهر غالب اخلطاب فيها، بل مـدلول األدلّـة           
وألجل حفظ هويتهما، . الكثرية، أا موجهة ألجل نفس اتمع املسلم أو اتمع املؤمن

.أخرى أو ألمة أخرىوحفظ مبادئهما، ويتماسكا ويترابطا ال أنه ألجل التبليغ جلهة
نعم قد يفترض ذلك يف بعض الشعائر، مثل باب الدعوة إىل اجلهاد الفكري وال            

مـن الكاتـب أو املفكّـر أو     الًريب يف كون الغـرض منـه دعـوة اآلخـرين، فيفتـرض مـث              
اخلطيب أو احملاضر، أو على صعيد منتدى عاملي كمحطـة فـضائية أو مواقـع الكترونيـة                
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األسـلوب املقبـول واملـؤثر واملفـروض أن يركّـز علـى النقـاط املعينـة يف         أن يختـار الًمـث 
القانون اإلسالمي ومعارف املذهب اليت جتذب اآلخرين مثل موارد الوفاء بالعهـد وأداء          
األمانة السيما يف األبواب اليت هلا صلة باآلخرين حتى تتخذ رموزاً وشـعارات وقـوانني          

مبقولـة  الًاإلسـالمي واإلميـاينّ ال أن تنفّـر عنـه، عمـ           ومعامل جتذب اآلخرين إىل الوسط    
.)١(»كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم«

  تمعـات       -الًمث -فاخلُلق اإلمياينّ اإلسالميينبغى الدعوة إليه كمـا أنّ هنـاك يف ا
ة دعوة إىل املثال النموذجيأ: العصري ال بد ،أو املثال التربوي ن سواء املثال اإلقتصادي

الذي يدعو لـه اإلميـان واإلسـالم    ندعو إىل مثال خلق معني جيذب اآلخرين وهو املثال    
.ألنّ الغرض منه هو اإلعالن والتبليغ والدعوة جلذب اآلخرين إىل حوزة الدين

وأما غالب الشعائر اليت يفرض أنها طقوس ورسوم تتخذ يف دار اإلسالم أو اإلميان،  
.على هويتها األصلية اإلميانية واإلسالمية واملنع من ضياعهافاملفروض فيها هو احملافظة

واملتخصصون من أصحاب الفنون والعلوم العديدة، كالشعراء واألدباء واخلطبـاء   
والقراء وأصحاب املهـارات يف األنـشطة واملراسـم الدينيـة املختلفـة يلمـسون ذلـك مـع                    

اإلحاطة ا، فيطمـئن هلـم بـأن يـربزوا لنـا      التحصن باملعاين اإلسالمية العالية وهضمها و   
تشكيلة شعارية معينة فنيـة، أدبيـه، شـعرية، قصـصيه، وبالغيـه تناسـب املعـىن الـسامي          

ء الدخيلة على املذهب أو الدين      القرآينّ، وأما إذا كان املتخصص متأثّراً باملعاين واملبادى       
.ورة على املعامل اإلميانية واإلسالميةاإلسالمي فما ينتجه ويرمسه من شعار يشكّل خط

فهــذا البحــث ينبغــي أن يلحــظ كيفيــةً وحيثيــةً، اســتعانةً باألخــصائيني إخالصــاً  
وخربةً، كمـا ينبغـي دراسـة هـذه الـشعرية مـع مقـدار إمتـداد جـذورها التارخييـة ومـدى                   

           ى ميكن البـتة، حتة اإلسالميـة    ارتباطها مبسار الطائفة وحبضارة األمة أو إجيابييف سـلبي
.هذه الشعرية أو مؤداها الذي تدلّ عليه

٢٥٧: ٢؛ مكيال املكارم ١٤ح / ٧٨: ٢أصول الكايف )١(
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يبقى الكالم ضـمن هـذه اجلهـة الـسابعة عـن ممانعيـة اهلتـك أو اهلـوان الـذي قـد                 
خارجياً لعمـوم  يعرض على ممارسة الشعائر الدينية املستحدثة أو املستجدة فيكون مانعاً      

ةدليل قاعدة الشعائر الديني.

يف النظرة األولية البدوية يتبادر كونه مانعاً، باعتبار استلزامه هوان الدين، وهتك       
.الدين

وقــد متــسك الــبعض ــذا العنــوان، واســتدلّ بــه علــى ممانعــة كــثري مــن الــشعائر  
  خــذة فـال بــدة املتــة   -مـن مثّ -املـستجدتــه العقليمــن حتليــل هـذا العنــوان ومعرفـة ماهي

.واللغوية

قـد   -بالنسبة إىل حرمة الدين أو املسلمني      -كشف املستور وطبعاً   :)١(معىن اهلَتك 
وكشف الستر عـن ذلـك، مثـل      ) يف املسلمني أو املؤمنني   (يراد منه كشف نقاط الضعف      

ؤثر يف  هتك حرمة املؤمنني واملسلمني وكشف الـنقص أو الـضعف املوجـود فـيهم ممـا يـ                 
.زوال قوم وتضعيف شوكتهم

الًن أيضاً يف ماهيته ومعناه يتقارب من اهلتك، ويكون مسبباً عن اهلتـك مـث               واهلوا
.عن كشف السترالًومعلو

فاهلتك واهلـوان أمـران متالزمـان يف الغالـب وأحـدمها مـسبب عـن اآلخـر؛ وإن             
كانت املاهية احلرفية وبالدقّـة يف اهلتـك هـي كـشف الـستر لكـن كـشف الـستر إمـا عـن             

.أو نقائص، وكلّها مبعىن واحد ومن مثّ يستلزم اهلوان من الطرف اآلخرمعائب أو عوار 

وال ريــب أنّ هــذه املاهيــة هــي مــضادة ألغــراض الــشارع، ونقــيض أهدافــه يف   
:التشريع اليت بينت يف آيات عديدة منها

الصحاح للجوهري-وتك أي افتضح-خرق الستر عما وراءه: اهلَتك)١(
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إنّ األغراض األولية الضرورية من التشريع هي الرفعـة والعلـو، وهـي أغـراض                
أولية كربى وأهداف فوقانية قصوى يف التشريعات القرآنية؛ واهلتك مبعـىن كـشف نقـاط            

والنقص املعاكس واملنـاقض  الضعف أو عوار املسلمني أو املتدينني، الذي يستلزم اهلوان   
.ألهداف الشارع ورغباته

أنّ هذا اهلتك واهلوان، هل هو مترتب على صرف اإلسـتهزاء مـن        : لكن الكالم 
قبل املذاهب األخرى أو من قبل امللل األخرى؟



-سواء كان من الفـرق اإلسـالمية األخـرى أو مـن امللـل األخـرى            -واالستهزاء
:ن على أقساميكو

ومبا ليس حبق وهذا ال يؤثّر ولـيس مبـانع وال ريـب أنـه ال            الًاالستهزاء باط : منه
املؤمنني أو يف يستلزم اهلتك ألن هذا اإلستهزاء غري كاشف عن عوار ونقص ومعائب يف

.الدين

االستهزاء نتيجة اختالف األعراف والبيئات واألعراق واختالف الـشعائر         : ومنه

٤٠: التوبة)١(
١٤١: النساء) ٢(
)٣(٣٢: احلج
)٤(٣٠: احلج
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س حسب امللل والبلدان املختلفة يف شعرية منصوبة لتدلّ على معىن سامٍ لكـن           أو الطقو 
اآلخرين قـد ينطبـع بأذهـام معـىن آخـر، فهـذا ال يـستلزم ممانعـة الـشعائر وال يعرقـل                     
اتخاذها وتعظيمها والسر يف ذلك أنّ هذا يرجع إىل حفظ اهلويـة، كمـا يف حفـظ اهلويـة                  

ا يرجع إىل حفظ اهلوية الدينية، أو حفظ اهلويـة اخلاصـة بالطائفـة          الوطنية أو التراثية وهن   
.وذه امللّة وهذه النحلة

عنـدهم، لتبـدلت هويتنـا      الًفلو استجيب لكلّ ما يروق لآلخرين مما يكون مقبـو         
إىل هويتهم، وكان ذلك نوعاً من االزام واالنزالق حتت سيطرم، وألدى إىل ذوبان              

.تقة الفكر الدخيل واألجنيب فهذا القسم أيضاً ال يستلزم اهلتك أو اهلوانشخصيتنا يف بو

استهزاء جلهات واقعيـة، فهـذا يلـزم منـه هتـك وهـوان فعلـى ضـوء هـذا                    : ومنه
التقسم الثالثي خنرج ذه النتيجة أنّ قسمني من السخرية أو االستهزاء أو التعجب مـن     

ة كذلكاآلخرين ال يوجب اهلتك واهلوان وإن ختيع للشعائر الدينيله الباحث أو املتتب.

واهلتك أو اهلوان أو االستهزاء حيث إنه من مصاديق وأصناف التحسني والتقبيح           
العقليني، وقد ذكرنا أنّ بعض مواردمها يكـون مطابقـاً للواقـع فيكـون صـادقاً، وبعـض           

.مواردها غري مطابق للواقع فال يكون صادقاً، بل كاذباً



هذا التحسني والتقبيح العقليان، يف قـوة العقـل العملـي يف الـنفس، الـيت ختتلـف        
األشياء وثبوـا، أو عـدمها ونفيهـا،    وظيفتها عن قوة العقل النظري الذي يدرِك وجود 

يـةً  كما يقال أن العقل النظري بنفـسه ال يوجـب حتريكـاً يف اإلنـسان وال انبعاثـاً وال ترب      
ال يــؤثّرون يف اتمعـات مثـل مــا يـؤثّر األنبيــاء    ) الفالسـفة (ومـن مثّ قـالوا أنّ احلكمــاء   

والرسل ألنّ الفالسفة يعتمـدون غالبـاً علـى العقـل النظـري وهـو ينطـوي علـى جنبـة              
.اإلدراك فقط
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    صل العقل النظريـا يف العلـوم املختلفـة    -بينما إذا اتوهو إدراك األشياء وثبو-
العملي أي أدرك حسن وقُبح األشـياء وحتـسينها وتقبيحهـا، حتـى يكـون حمفـزاً           بالعقل

، عقل العملي ليس صرف إدراك فقطوحمركاً، أو زاجراً ومؤدباً للنفس ففي الواقع فإنّ ال
وإنما هو نوع من الباعثية والتحريك ،  وليس صرف حجية وتنجيز وتعذير إدراكي فقط      

حسني نوع من املدح ونوع من إجياد اجلَذْبة واملَغنطة بني الـنفس وذلـك   والتكوين ألنّ الت 
نوع من اجياد الشرارة والنفـرة والبعـد بـني الـنفس     -يف املقابل-الفعل احلَسن؛ والتقبيح 

فهذا اجلذب والوصل من جهة والنفرة واالنقطاع من جهة أخـرى  ،  وذلك الفعل القبيح  
ات العقل العمليمها من خاصي.

مغريـاً وخاطئـاً   الًإذا كان التحسني والتقبيح كاذبني، فإنّ هذا بنفسه يكـون عـام       ف
ومزيفاً للنفس ألن حيسن هلا القبيح ويقبح هلـا احلَـسن وسـوف يـؤدي إىل تربيـة خاطئـة                

ء يف النفسللنفس، وإىل نوع من الترويض السي.

 
اللــذين مهــا مــن (إذا حــصل اإلســتهزاء والــسخرية إذا اتــضح ذلــك، علمنــا أنــه

سـيما إذا  إذا حصال بسلوكية خاطئـة ومدلّـسة     ) أصناف املدح والذم والتحسني والتقبيح    
كان ذلك على حنو افتعال جو وزخم إعالمي شديد وبكثافة إعالمية عن طريق اجلرائد     

وقـوع املـسلمني أو   -قهـراً -بأو اإلذاعات أو النشريات أو احملافل واألندية فإنه سيوج 
ء أو تربية خاطئة، بأن يستقبحوا ما هو حسن ويستحِسنوا مـا هـو      املؤمنني يف جو خاطى   

.قبيح

قد يعترب الشاب املتدين يف اجلامعة أنّ الصالة تقلّل من شأنه يف نظر زمالئه،        الًمث
اً، وبالعكس وال ريـب يف  وأنها عار عليه وال تليق به، مثّ شيئاً فشيئاً يصبح القبيح حسن           

    ،كون ذلك النوع من التفكري سلوكاً منحرفاً واستخداماً خاطئاً وخطرياً يف العقل العملي
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: وقد قال أمري املؤمنني عليه السالم

 

ســيما إذا كــان العقــل اإلجتمــاعي أو العقــل اُألممــي، أو العقــل العــوملي الــذين   
.اولون تروجيه اآلن إذا كان خاطئاًحي

هذا العقل البشري اموعي سوف يؤول بالبشرية إىل القبـائح باسـم احملاسـن أو     
مينعها عن احملاسن والفضائل باسم أنها قبائح ورذائل كما أخرب بذلك النيب األكرم صلى 

سـلم مـن   وآلهوهسلم قبل أربعة عشر قرناً، فكان إخباره صلى اهللا علي  و آلهو اهللا عليه 
.)٢(عالمات آخر الزمان

فقضية اإلهانة واهلتك واالستهزاء ترتبط ارتباطاً بنافذة عقلّية تربويـة وإجتماعيـة             
وسلوكية وممارسة معينة وقد حيصل اللَّبس أنّ مثل هذه الشعرية أو الشعائر املتخذة ربما         

قة الطرف اآلخر ولشدة  توجب الوهن يف الدين بينما هي ليست بوهن، لكن لشدة عال          
نفوذ التبليغ والدعاية والطُرق والقنـوات املتـوفّرة لـدى الطـرف اآلخـر، يوجـب تأثّرنـا                   

.ء والعقائدمبدركات خاطئة تملي علينا وتهيمن على أفكارنا وتزعزع املبادي

يف مثل هذه املوارد، نقول وإن كان على صعيد التنظري، بأنّ هذا االستهزاء وهذا           
اطل وليس مبانع للشعائر لكن شريطة أن يكون هناك نوع من الردع أمام التبليغ          اهلتك ب 
.املضاد

.١٢٥: ٤١٠: ٦٩حبار األنوار )١(
كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفَسق شبابكم، ومل تـأمروا   «:سلمو آلهو قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه     )٢(

نعم وشر مـن ذلـك كيـف    : ويكون ذلك يا رسول اللَّه؟ فقال: باملعروف ومل تنهوا عن املنكر، فقيل له 
نعم، وشـر مـن   : ل اللَّه ويكون ذلك؟ قاليا رسو: بكم إذا أمرمت باملنكر ويتم عن املعروف، فقيل له     

.٥٩: ٥الكايف » ذلك، كيف بكم إذا رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً
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يف بعض احلاالت قد يرتأي الفقيه طبق امليزان الشرعي أن تمانع تلك الـشعرية أو   
جلـو احلـايلّ قـد    الشعائر، ال ألجل أنها ممانعة يف واقع األمر ولكن ألجـل أنّ مثـل هـذا ا         

ولكن ألجـل فتـرة وقتيـة    .يضعف نفوس املؤمنني وإن كان هذا التضعيف ليس يف حملّه      
لشعرية مستجدة أو مستحدثة قد يرى من الصاحل ألجل عدم إحداث الـضعف والـوهن       
يف نفوس املسلمني واملؤمنني، قد يكون من الصحيح املمانعة ال املمانعة من جهة اهلتـك        

زاء بل يف الواقع ممانعة بسبب ضعف املسلمني نفسياً جتاه هـذه الـشعرية فربمـا           أو االسته 
يف هـذه املـوارد   : عدم ممارسة هذه الشعرية يكون أثره أفضل يف النفوس وبعبارة أخـرى     

قد ال تسمى ممانعة للشعائر، بل عدم توفّر قيود وشرائط الشعائر، فعـدم إقامـة الـشعرية     
يس إىل املمانعة عنها وقد يكـون العكـس أوىل بالرعايـة، بـأن          إىل فقد الشرط ول   ينسب

يتشدد الوسط الديين بالشعرية املتخذة كي ال يستسلموا وال يعتادوا اإلزام أمـام ـريج        
.اخلصوم وانتقادام، وحتديد ذلك يكون بيد الفقهاء األمناء على الدين والعقيدة



لـيس مـن جهـة مراعـاة         -زاحم والدوران ناشئاً من جهات أُخـرى      وقد يكون الت  
اهلتك واالستهزاء بغري حق من الفرق أو امللـل األخـرى، بـل مـن جهـة ضـعف نفـوس             

: املسلمني، أو من جهة ضعف شوكتهم، نظري ما يذكره سبحانه وتعاىل يف قوله
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من جهة حفظ الشكيمة واحليثية خيفَّف التشريع من باب إدراجه يف باب التـزاحم         
.حقبني حكمني شرعيني، وليس من باب ترتيب األثر على اهلتك واالستهزاء بغري 

ومع أنه حبد ذاته غري ممانع، لكنه يولّد جواً أو ظرفاً أو بيئة معينة، وهذا اجلو ينتج 
أو قـد تنـشأ املمانعـة     ؛  تصادماً بني حكمني وآخرين، وال بد أن يراعي الفقيه هذه اجلهة          

م للشعائر من عدم إدراك املؤمنني هلا وعدم استيعام ألمهيتها قصوراً أو تقصرياً أو لعـد   
يف  الًبالبكاء مث الّحتملهم درجة عالية من التفاعل واالندماج للشعرية؛ كمن ال يتفاعل إ          

الًالشعائر احلسينية، فليس من املناسب زجه يف الشعائر األخرى الـيت تكـون أكثـر تفـاع      
.واندماجاً

ــرك ء والفاســد قــد يلجــىكمــا ذكــر الفقهــاء أنّ العــرف اخلــاطى  ء املكلّــف إىل ت
مـشروع يف نفـسه،             املستحب ما يكون سبباً للتشهري بـه مـع العلـم أنّ املـستحبألنه رب ،

وهذه البيئة الفاسـدة مـن   -يف بيئة فاسدة-فالسبب يف تركه هو نشوء عرف غري مألوف   
شأا أن جتعل املكلّف واملتدين يترك ذلك املستحب أو بالعكس قـد يكـون هنـاك شـيئاً         

  ذلك املكروه ي رتكـب   مكروهاً، لكنرتكب، وعدم ارتكابه قد يصبح منقصة أو عـاراً في
ذلك املكروه حفظاً لشخصية املؤمن أو املكلّف، وقد خـالف مجاعـة مـن الفقهـاء منـهم         
الشهيد الثاين يف كتابه الروضة البهية يف أولوية الترك ومراعاة العـرف الفاسـد وتـرك مـا        

.هو راجح أو ارتكاب ما هو مرجوح

تثناء جيب أن ال يدوم وال يطول زمناً، واملفروض أنّ سياسة الفقيه طبعاً هذا اإلس
يف الفتوى ناظرة لتربية اتمـع وملعاجلـة هـذه احلـاالت والبيئـات الفاسـدة أو املمـسوخة            

.واملنكوسة واملقلوبة اليت هي على خالف الفطرة وهي سياسة حكيمة وميدانية أيضاً

الـسنني حبيـث يكـون املمـارس لـه مـورد       وكم من مستحب ربما ترك قرونـاً مـن         
اســتهزاء، وبطبيعــة احلــال فــإنّ ذلــك حيــصل يف اتمعــات الــيت تكــون املفــاهيم املاديــة  

.واملوازين الفاسدة هي السائدة والرائجة فيها
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وهـذا هـو أحـد وظــائف الـشعائر الدينيـة حيــث تـؤدي دور اإلعـالم والبــثّ        

 ــديين ــة     ال ــة يف بيئ ــة الديني ــى اهلوي ــا الواضــحة احملافظــة عل ــن نتائجه واإلعــالء، وم
ء شـيئاً فـشيئاً، وتـتغري املفـاهيم     املسلمني ألنه لوال الشعائر فإنّ الدين سـوف ينكفـى   

مـن أن تكـون   الًالدينية، بل تنقلب رأساً على عقب، وتصبح منكوسـة الرايـة، بـد        
.مرفوعة عالية مرفرفة

الّملهمة للـشعائر الدينيـة جانـب احملافظـة علـى اهلويـة الدينيـة، وإ        فمن الوظائف ا  
دث نوع من املسخ التدرجييأُلغيت الشعائر الواحدة تلو اُألخرى، وح.

فقاعدة الشعائر الدينية هي قاعدة ممضاة من قبل الشارع، ومنظرة يف بـاب الفقـه                
ركن اإلعالم والبثّ، وركن اإلعالء : اإلجتماعي وكما ذكرنا أنّ للشعائر الدينية ركنان

.واإلعتزاز

واحلوزات العلمية الدينية تقوم بأداء أحد ركني الشعائر الدينية، وهو إحياء الدين  
ء وبـال  وإن كان بشكل هادى-ونشره وحفظه عن اإلندراس وما تقوم به يف هذا الدور        

-أو أحد ركني الـدين -ئرهو دور عظيم، ألنها حتافظ على أحد ركني الشعا      -ضجيج
وهو جنبة اإلعالم والتعلّم والتفقّه وحفظ الدين عن اإلنطماس والنسيان، وصيانته عن 

.التحريف والتغيري، وحفظ اجلانب التنظريي والبعد العقائدي للدين

:ومن الواضح أنّ التحريف والردة عن الدين قد تكون بصورتني



تتبع األوامـر الدينيـة، وال   أي االحنراف يف السلوك العملي فاليف جانب العمل،  
.يرتدع عن النواهي
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وهي األخطـر، وهـي االحنـراف يف التـنظري، فـال يـذعن املنحـرف وال يـؤمن وال          
يصدق، بل حياول أن يربر احنرافه وينظِّر تكذيبه وهو االحنراف يف العقيدة وهذا أخطر من 

ول بل ربما ميارس ذلك املنحرف األوامر الدينية ولكن ال يقر بوجودها، وإنما ميارسها األ
: من باب فطرة الطبع أو من باب السنن اإلجتماعية لذا جند يف عدة من اآليات

>È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿<)١(.
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وأمثاهلا، تلقي الـضوء علـى جنبـة التـنظري أو اإلعـالم الـديين والبـثّ الـديين أو إمتـام                  

وهـي اإلعـالء واإلعتـزاز يف    - وهذه جنبة مهمة للغاية؛ نعم، اجلنبة الثانية يف الشعائر      .النور
.تكون مطوية ضمن السلوكية السابقة، وتظهر مبظاهر ومؤشرات عديدة- املمارسة العملية

لظروف اإلستثنائية يشخصها الفقيه يف موارد خمتلفة حبسب سياسة الفتوى عند          فا
الفقيه، وهي موازنة املالكات يف األبواب مع اإلحاطة بالظروف املوضوعية، والفطنة يف      
تدبري املعاجلة للحاالت املختلفة والفقيـه يتـضلّع حلفـظ الـدين بلحـاظ درجـات مالكـات          

ة، فيفحص ويجري البحث عن األهم عند الشارع؛ مضافاً      األحكام يف األبواب املختلف   
.الوصول إىل الغرض الديين عن طريق الفتوىإىل فراسته وفطنته يف كيفية التوسل يف

هذا متام البحث يف قاعدة الشعائر الدينية مع بيان اخلطوط العامة هلـا وهـو املقـام                 
ملقام الثـاين الـذي يلقـي الـضوء علـى      األول من هذا الكتاب وبعد ذلك يقع البحث يف ا      

.تعاىلهللالشعائر احلسينية ودراسة متامية أدلّتها اخلاصة والعامة إن شاء ا

١٢٢: التوبة)١(
٩: ؛ الصف٢٨: ؛ الفتح٣٣: التوبة)٢(
٩: احلجر)٣(



ياملقام الثان

Ü
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تمهيد

نبدأ البحث يف املوضوع األساسي هلذا الكتاب، وهو خصوص الشعائر احلسينية،  
لـه خـصوصيات أخـرى وشـبهات خمتـصة بـه       باعتبار أنّ البحث عـن الـشعائر احلـسينية         

ختتلف عما ذكرناه يف حبث عموم الشعائر الدينية، فمن مثّ كـان اجلـدير أن يبحـث حبثـاً              
.خاصاً

أنـه البـد   )١(وقد ذكرنا يف مقام معرفة درجة أمهية كلّ شعرية من الـشعائر الدينيـة      
.تلك الشعريةمن التأمل والتدبر واإلمعان يف املعىن الذي تدلّ عليه 

حكـم التـزاحم بـني الـشعائر     : ضمن اجلهـة الـسادسة   -يف املقام السابق   -وذكرنا
واألحكام األولية، أو بينها وبني األحكام الثانوية اُألخرى، وكيفية معاجلة ذلك التزاحم 
أو ذلك التدافع وقلنا بأنه ينبغي معرفة أنّ تلـك الـشعرية هـي مـن أي بـابٍ مـن أبـواب               

.وأنّ تلك الشعرية هي عالمة ومعلم على أي فرع من الفروعالفقه، 

واالنتقـادات  فالبحث هنا يدور حول التخـريج الفقهـي وحماولـة رد االشـكاالت            
.واالعتراضات املتوجهة إىل هذه الشعرية العظيمة

وحول كيفية التعرف على الفلسفة القانونية لنهضة احلسني عليه السالم، وبالتايل        
تلك النهضة الـىت  -ائر احلسينية، فالشعائر احلسينية هي ذكرى لنهضته عليه السالم        للشع

.أي العالمة واملعلم ملعىن من املعاين الدينية)١(
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وكانـت جنبــة  -كانـت الـضمان لبقـاء الــدين، وحلفـظ الـشريعة الـسماوية الــدرع املـتني       
.اإلعالم والتبليغ لنهضة احلسني عليه السالم وبيان األهداف منها

:حناول تفصيل البحث فيها عرب اجلهات التاليةو

.أهداف النهضة احلسينية: اجلهة األوىل

.أدلّة الشعائر احلسينية: اجلهة الثانية

.أقسام الشعائر احلسينية: اجلهة الثالثة

.الرواية يف الشعائر احلسينية: اجلهة الرابعة

.البكاء والشعائر احلسينية: اجلهة اخلامسة

.الشعائر احلسينية والضرر: اجلهة السادسة

.لبس السواد: بعةاجلهة السا

.ضرورة لعن أعداء الدين: اجلهة الثامنة

.العزاء والرثاء سنة قرآنية: اجلهة التاسعة

سلم على احلسني وآلهومآمت العزاء اليت أقامها النيب صلى اهللا عليه  : مسك اخلتام 
.عليه السالم



:الجهة األوُّـ

أهداف النهضة الحسينية





١٧١

ت فقهية واجتماعية تبين الغاية واهلدف من ضة احلـسني عليـه           هناك عدة حتليال  
:السالم، لعلّ أمهّها

 
وهـذا مـا يـستفاد مـن عبـارة احلـسني عليـه        : األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر      

:السالم الواردة يف وصيته قبل خروجه من املدينة





 

هي من أهم التوجيهات والتحليالت لنهضته عليه السالم هو األمر باملعروف والن        
.)٢(عن املنكر

.١٧٩: ؛ العوامل، اإلمام احلسني عليه السالم٣٢٩: ٤٤ار حبار األنو)١(
باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر باب أوسع مـن  : كان أستاذنا املريزا هاشم اآلملي رمحه اهللا يقول  )٢(

اجلهاد وأوسع من القضاء، وأوسع من احلدود والقصاص، وأوسع من كلّ األبواب الفقهية، وهو بـاب          
لفقهاء، وهو مل ولن يغلق وليس مبسدود، بل مفتوح على مصراعيه يف الشريعة إىل يـوم       قد تسامل عليه ا   

.)األستاذ احملاضر(القيامة، وينطوي حتت هذا الباب كلّ األبواب األخرى
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املنكر وليس معىن املعروف يقتصر على املعروف الفردي، وال املنكر يقتصر على          
               ،والعقائـدي واملعـروف الفكـري ـة، بـل هنـاك املعـروف اإلجتمـاعييف املمارسة الفردي
وهنـاك املعـروف االقتـصادي واملعـروف الـسياسي واملعـروف احلقـوقي وغريهـا واملنكــر         

.لسياسي والعقائدي والفكري واالجتماعي واملايلّمنه ا: كذلك

.وكلّ ما هو مبغوض شرعاً، فإنه يتناول كلّ احملرمات يف كلّ االبواب

.واملعروف يتناول كلّ األوامر الشرعية وجوباً وندباً ورجحاناً يف مجيع األبواب

منـه  ملـراد كما أنّ املراد من األمر باملعروف ليس خصوص اإلنشاء اللفظـي، بـل ا    
.األمر حتى باليد وباللسان وكذلك بالقلب، وهو أضعف اإلميان

فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر باب عظيم وواسع وذو أمهية بالغة؛ وهو مـن         
: تعاىلهللاأعظم الواجبات الدينية، قال ا

>p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  s  r
t<)١(.

:سلموآلهوعليهوقال النيب صلى اهللا 


 

.؟هللاويكون ذلك يا رسول ا: فقيل له
:سلموآلهوقال صلى اهللا عليه

 
:فقال

 
.١٠٤: آل عمران)١(
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: سلم ويكون ذلك؛ فقالوآلهوصلى اهللا عليههللايا رسول ا: فقيل له


 

: وقال عليه السالم


 

هرين عليهم السالم، أنّ باألمر باملعروف تقام الفرائض وقد ورد عن األئمة الطا(
وتأمن املذاهب، وحتلّ املكاسب، وتمنع املظامل، وتعمر األرض، وينتصف للمظلوم من     
الظامل، وال يزال الناس خبري ما أمروا باملعروف، ووا عن املنكر وتعاونوا على الرب، فإذا   

سلّط بعضهم على بعض، ومل يكن هلـم ناصـر يف         مل يفعلوا ذلك نزعت منهم الربكات و      
.)٣()األرض وال يف السماء

وكلّ ما يفرزه اتمع من احنراف فكري ومساوي سلوكية ورذائـل خلقيـة، إنمـا        
هو بسبب ترك هذه الفريضة العظيمة وهذا الباب املهم له مساخنة مع الشعائر نفسها مبـا     

الديين، فللشعائر حنـو مـن املـساخنة القريبـة مـع بـاب            يتضمنه من البثّ الديين واإلعالم    
.األمر باملعروف والنهي عن املنكر

وإن كان فعل املعصوم فيه نوع من اإلمجال أكثر من اللفظ من هـذه اجلهـة، ألنّ        
الفعل قد يتصادق عليه جهات عديـدة وكلّهـا ممكنـة، وينطـوي حتـت خترجيـات عديـدة           

.قانونية وشرعية

.١٥٣-٧٤؛ ١٨١: ٥٢حباراألنوار )١(
.٢١ح / ٣٨٧: ٩٣حباراألنوار )٢(
.٣٥٠: ١) للسيد اخلوئي قدس سره(من كتاب منهاج الصاحلني)٣(
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.االعتراض على اخلالفة الغاصبة، وبيان أحقّيته يف األمر

وهو يفسر لنا أيضاً معىن الشعائر احلسينية، ومعىن ختليـد ذكـراه وهـو مـا جـاء يف                 
يزيـد، فقـال عليـه    كالمه عليه السالم حينما دعاه الوليد بن عتبة وهـو يف املدينـة لبيعـة     

:السالم





 
بن احلكم حينما أشار عليـه ببيعـة يزيـد، فقـال             وكذلك قوله عليه السالم ملروان    

:عليه السالم



 

شدة التصلّب واإلباء، وهو عليه السالم سيد اإلباء فما هو السر ويظهر من ذلك 
يف شدة إبائه لبيعة يزيد طبعاً هذه البيعة منكَر من املنكرات، لكن خصوص هـذا املنكـر             

.يشدد اإلسالم النهي عنه دون بقية املُنكرات

.اوهذا الوجه يركّز على مصادمة ظاهرة اخلالفة الغاصبة، وهو دليل على بطال

وعلى مذهب احلق نقول بعدم مشروعية من تقدم على أمرياملؤمنني عليه السالم، 
:وقد تذرع املنافقون األوائل ببعض املتشاات الدينية املعلومة البطالن، مثل

.١٧: ؛ اللهوف يف قتلى الطفوف٣٢٥: ٤٤حبار األنوار )١(
.١٥: ؛ مثري األحزان٣٢٦: ٤٤: حبار األنوار)٢(
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>p  o  n<)١(.

.)٢(>=  <  ?<و

يـة  واستمراراً للغضب وعدم املشروعية تنتقـل بعـد ذلـك اخلالفـة إىل وراثـة عائل               
وملكية ال تمت للدين بصلة، وتعود أمور املـسلمني إىل الرسـم اجلـاهلي والقبـائلي ويف        

واضحة، سيما واإلسالم حديث عهـد والنـاس حـديثو عهـد بالـدين، ومل        هذا مصادمة 
يتضح لبعضهم االحنراف الكبري بني مسار بين أمية وبني الدين، فقد كان حكّام بين أميـة            

ء الدين فمن مثّ كان يف هذا املنكر خصوصية متميزة ال جنـدها يف أي نـوع             يتسترون بردا 
آخر من املنكر، وإنما هو نـوع منكـرٍ ينطـوي علـى طمـس وحمـو وزوال ألصـل الـدين            

.احلنيف

فكان احلسني عليه السالم أشد تصلّباً يف ذلك منذ هجرته مـن املدينـة يف رجـب،     
مكّة، قرابة أربعة أشهر، حتت وطأة إرهاب الظاملني، وبقائه إىل الثامن من ذي احلجة يف        

ومل يعلِّل عليه السالم خروجه بعلّة غري هـذه العلّـة، وهـي املعارضـة العلنيـة والـصارمة               
للسلطة الغاصبة وللخالفة الزائفـة، وبيـان أحقّيتـه هلـذا األمـر مـن القـرآن ومـن أقـوال                   

.سلموآلهوالرسول الكرمي صلى اهللا عليه

 
.مبايعة أهل الكوفة له، وإرساهلم إليه الكُتب للقدوم إليهم

واستنصارهم له عليه السالم ومن املقـرر يف مـذهب اإلماميـة أنّ املعـصوم عليـه                
السالم إذا وجد من ينهض به مبقدار العدة الكافية والعدد وجب عليه النهوض كمـا يف             

.٣٨: الشورى)١(
.١٥٩: آل عمران)٢(
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:ةقول األمري عليه السالم يف ج البالغ


    


 

إنما وقع لـه عليـه الـسالم بعـد معرفـة      -وهذا الوجه الثالث -فهذا الوجه اآلخر  
الكوفة والعراق بإمتناعه وإبائه عن بيعة يزيد فمن مثَّ وجدوا فيـه األمـل للـتخلّص           أهل

من يزيد وظلمه وإلقامة العدل مـضافاً إىل عقيـدة أهـل الكوفـة يف أهـل البيـت علـيهم             
.السالم

  ـل بعـض أنّ هـذا         لكنهذا التخريج والتحليل ليس هو العلّة املنحصرة حيث ختي
هو السبب الوحيد ألنّ هذا السبب ارتفع وانتفى يف كربالء بعـد مواجهـة أهـل الكوفـة                  

.للحسني عليه السالم

 
.سلموآلهوصلى اهللا عليههللاوهو الدفاع عن نفسه الشريفة وعن حرمي رسول ا

:ءاد من قوله عليه السالم يف يوم عاشوراكما يستف

        


 
.وشرعاًالًوهذا من باب الدفاع ومشروعية الدفاع ثابتة عق

.اخلطبة الشقشقية-٢٠٢: ١شرح ج البالغة البن أيب احلديد )١(

.٩: ٤٥: ؛ حبار األنوار٢١٩: ١٤) عساكرابن (تاريخ مدينة دمشق)٢(
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أنّ ضته عليه السالم كان منبعهـا وأساسـها هـو إقامـة اإلمامـة االهليـة وبعبـارة                  

أنّ ضته عليه السالم متثّل وجتسد اإلمامة والوالية وهذا الوجه له ربـط بنحـو            : أخرى
إباؤه عليه السالم لبيعة يزيد، ألنّ نكريه لبيعة وخالفة يزيـد        ما مع التحليل الثاين، وهو      

هو بدوره ومؤداه نوع من التبليـغ ونـشر ملفهـوم اإلمامـة والـدعوة إىل إمامتـهم علـيهم              
: السالم وقد قال عليه السالم

         
 

فكأنما هو عليه السالم أبطل شرعية الثالثة الذين غصبوا اخلالفـة األول والثـاين      
.والثالث وهذه عبارة أخرى عن إحياء حقّهم عليهم السالم يف اإلمامة والوالية

هيـة  فمجموع ضته عليه السالم تتداخل وجتتمع فيها عـدة وجـوه وحتلـيالت فق    
.واجتماعية وأمهّها هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكلّ أبوابه

املعروف يشمل كلّ األبواب ومنها إحياء هذه الفريضة الـيت ترقـى إىل أن تـشمل           
وأساسيات العقائد األخرى، إذ هي أوضح مصاديق املعروف، فيجـب       هللانفس التوحيد   

.اإلمامة واملعاداألمر ا، شأا شأن التوحيد والنبوة و

واملُنكَر يتناول الشرك وما دونه؛ ففي الواقع يف هذه الوجوه جهات خمتلفـة، هـي          
.أيضاً مترابطة ومتداخلة ومنطبقة على بعضها البعض فقهياً وكالمياً

فدعوته عليه السالم إىل إمامته وإىل العهد اإلهلي يف حقّهـم علـيهم الـسالم هـو              
إىل أنّ النهي عن اخلالفة الباطلة اليت انتحلها غريهم من أهم عني األمر باملعروف مضافاً

مصاديق النهي عن املنكر، أو النهي عن طمس كـثري مـن أركـان الـدين فروعـه فمـن مثّ         

.٢: ٣٢٩: ٤٤حباراألنوار )١(



١٧٨.............................................................................................................................................................Ü

كانت ضته عليه السالم بشكل بارز معلَماً إلمامتـهم وواليتـهم اإلهليـة احلقّـة وتطبيقـاً        
ن املنكر، الشاملة لألمور االعتقادية بكلّ أبعادها جلياً لفريضة األمر باملعروف والنهي ع   

.وأشكاهلا

هذه هي اجلهة األوىل، وهـي أنّ حتليـل الـشعائر احلـسينية يرجـع إىل العالمـة              
على األغراض والغايات واألهداف اليت ـض احلـسني عليـه الـسالم ألجلـها فهـي              

يـه الـصالة والـسالم    ذكرى ختليد وإعادة إحياء لتلك الغايات واملبادئ اليت ض عل        
.ألجلها

بواليتـهم  فاألمر البارز يف ضته هو أنها دعوة إىل الـصراط احلـق وإىل التمـسك         
عليهم السالم، وإىل إحياء فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، الـيت هـي فريـضة             

م األمــور االعتقاديــة وهــي التوحيـد واإلمامــة وــا تقــا : كـربى وأحــد أبــرز مـصاديقها  
.الفرائض كما تعبر الرواية وأول الفرائض التوحيد

.هذه هي أبرز أهداف النهضة احلسينية



:الجهة الثانية

أدلة الشعائر الحسينية





١٨١

:)١(تقدم يف البحث العام عن الشعائر الدينية أنّ لدينا ثالثة طوائف من األدلّة

:ة الشعائر، مثلعامة مشتملة على نفس لفظ: الطائفة األوىل

>@   ?  >  =  <   ;  :  9  8<.

.>z  y  x   w<و

.>§   ¨    ©  ª  »  ¬      ®<و

مــدلوهلا نفــس ماهيــة الــشعائر، لكــن غــري مــشتملة علــى لفــظ  : الطائفــة الثانيــة
: الشعائر، مثل
>¼  »  º  ¹  ¸½Á  À  ¿  ¾<.

.مون الطائفة السابقةوغري ذلك، وهذا القبيل من األدلّة يدلّ على نفس مض

: خمتصة بأبواب معينة مثل: الطائفة الثالثة

>z   y  x  w  v  u<.

ففي باب الـشعائر احلـسينية هنـاك عـدة عمومـات وكـذلك طوائـف خاصـة مـن                
.األدلة

.من هذا الكتاب٣٨-٣١: راجع ص)١(
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حيث حلّلنا أنّ من أهم أغراض الشعائر احلسينية هو األمر باملعروف والنهي عن     

األمر باملعروف والنهي عن املنكـر  راز اإلمامة احلقّة اليت تعترب من أصدق موارداملنكر وإب 
يف األمور االعتقادية فأدلّة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تتنـاول هـذا البـاب وميكـن      

.وبرهاناً عليهالًأن تكون دلي

: مثل

>7  6  5      4  3  2  1  0  /  .<.

ــدلّل علــى أنّ الــشار  ــا ي ــضة وأنّ تقــدمي هــذه األمــة   مم ــاء هــذه الفري ــد أحي ع يري
:وأفضليتها على سائر األمم من األولني واآلخرين هو نتيجة إقامة هذه الفريضة

>7  6  5      4  3  2  1  0  /  .<.

إنمـا يتحقـق بإقامـة    -األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر       -وإحياء هذه الفريضة  
ح املظاهر إلحيائهـا، ألنّ األغـراض والغايـات املطويـة ىف     الشعائر احلسينية بل هي أوض  

.النهضة احلسينية البد أنها تنتهي بالتايل إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

الـيت منــها جتديـد إنكــار كـلّ مظــاهر اإلحنـراف الــسارية يف اتمـع، وإقامــة كــلّ      
لــى الــصعيدين الــسلوكي معــروف غُفــل عنــه أو هجِــر مــن حيــاة األمــة اإلســالمية ع  

والعقيدي.

وكذلك احملافظة على استمرار سلوكية املعروف وتطبيقه يف اتمع مع االلتزام يف    
نبذ املنكر وإنكاره فهي نـوع مـن حالـة الـصحوة والـسالمة والتوبـة الدينيـة مـن خـالل               

.مواسم ومراسم الشعائر احلسينية

األمر باملعروف والنهي عن املنكـر،  وكذلك األمر يف اآليات األخرى يف موضوع  
: مثل
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>p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f<)١(.

ومقتضى أدلّة إقامة فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تستلزم يف مقـدماا   
 ــذه الفريــضة وإحيائهــا عــرب إحيــاء الــداعي النفــسي نني التــذكريلــدى املــؤمنني واملتــدي

داء هذه الفريضة وأكرب حتريض هو نفس ما قام به أبـو األحـرار وسـيد           وحتريضهم حنو أ  
الشهداء عليه السالم مـن إيقـاظ النـاس مـن سـبام العميـق وإحيـاء نفوسـهم بالعـدل             
واهلدى، وحتريرهم من الظلم والرذيلة واهلوى، وتربيتهم علـى عـدم اخلنـوع واخلـضوع           

عروف والنـهي عـن املنكـر مهمـا كلّـف      للطغاة والتخاذل، وذلك بإقامة فريضة األمر بامل  
.األمر، وأينما بلغت التضحية

 
:األدلّة على الوالية، كقوله تعاىل

>I   H  G  F  E  D  C  B<)٢(.

: وقوله تعاىل

>  2  1  0  /  .    -     ,   +3<)٣(.

اللغة تفترق واملودة يف، ومن املودة التأسي م، والفرح لفرحهم، واحلزن حلزم      
عن احلب فاحلب قد يكون أمراً باطنـاً أمـا املـودة فهـي تعـين احملبـة الـشديدة الـيت تـالزم               

فارق بني عنوان املـودة وعنـوان احملبـة هـذا أيـضاً مـن       -من مثّ-اإلبراز والظهور وهناك  
.العمومات إذن كلّ عمومات الوالية تدلّ على ما حنن فيه

.١٠٤: آل عمران)١(
.١١٩: التوبة)٢(
.٢٣: الشورى)٣(
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>  Ê  É  È   Ç   Æ  ÅÏ  Î  Í  Ì   Ë<)١(.

.وأبرز مصداق هلا هو أمري املؤمنني عليه السالم

:وأيضاً آيات التربي مثل

>,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !<)٢(.

       ن هتـك حرمـة الـنيبة عليهم السالم مموال ريب أنّ هذه اآلية تشمل أعداء األئم
ورسـوله ويف سـورة   هللاملواالة ملن حـاد ا والدين يف أهل بيته فينبغي إظهار الرباءة وعدم       

:الفاحتة أيضاً

>C  B   A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7<.

صراطَهم الذي ليس عليه أي غضب إهلي وهـذا يعـين    فإنّ املؤمن جيب أن يتولّى    

قـد تكـون   >C  B<العصمة العمليـة إضـافة للعـصمة العلميـة املُـشار إليهـا بعبـارة           
نه لـيس هنـاك معـصية عمليـة، ولـيس هنـاك أي زلّـة علميـة إهـدنا صـراط           إشارة إىل أ 

املعصومني ألنّ نفي الغضب بقول مطلـق يعـين العـصمة العمليـة ونفـي الـضاللة بقـولٍ           
:إهدنا صراط املعصومني وآية: مطلق، يعين العصمة العلمية فاملعىن

>   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q

^<)٣(.

:ت التولّي والتربي كثرية جداً، كقوله تعاىلوآيا

>,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !<)٤(.
.٥٦: املائدة)١(
.٢٢: اادلة)٢(
.٥٧: األحزاب)٣(
.٢٢: اادلة)٤(
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:وقوله تعاىل

>  Ã   Â     Á   À   ¿   ¾    ½   ¼   »   º   ¹   ̧   ¶

Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä<)١(.

:وقوله تعاىل

> �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s  ¢  ¡
°  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ̈   §  ¦  ¥  ¤  £<)٢(.

:وقوله تعاىل

>R  Q  P  O  N   M  L  K  J<)٣(.

معتمـداً يف  الًوهذه اآليات الكرمية مبجموعها تصب يف مصب واحد، وتعتـرب دلـي    
التـولّي  باب الشعائر احلسينية إذ أنّ األسى والتألّم ملصام، واحلزن حلزم هو نوع مـن           

هلم والتربي من أعدائهم، ويكون كاشفاً عن التضامن معهم والوقوف يف صفّهم عليهم 
.السالم

وكذلك اآليات املبينـة لـصفات املـؤمنني بالتحـذير مـن صـفات املنـافقني، حيـث                 
:تقول

>¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °º  ¾  ½  ¼  »
Á       À  ¿ÂÇ  Æ  Å  Ä  Ã<)٤(.

.٥٦-٥٥: املائدة)١(
.٤: املمتحنة)٢(
.١٣: املمتحنة)٣(
.١٢٠: آل عمران)٤(
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تعاىل وحيزن حلـزم، علـى عكـس       هللاؤمن جيب أن يفرح لفرح أولياء ا      أي أنّ امل  
املنافق والناصب، ولو الحظنا اآليات السابقة على اآلية املزبورة أيضاً الزدادت الصورة 

:وضوحاً، حيث يقول تعاىل

>  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O
e   d    c   b   a   `    _   ^fj   i   h   gk             m  l

  z  y  x    w  v  u  t  s  r  q  p   o  n
£   ¢      ¡   �   ~   }   |   {¤§   ¦   ¥¨  ¬   «   ª    ©

®<)١(.

فهذه اآليات تشري إىل أنّ عالمة املودة هي الفرح لفرح املودود، واحلزن حلزنه وأنّ 
.ح املبغوضعالمة البغضاء والعداوة هي الفرح حلزن املبغوض، واحلزن لفر

: وكذلك قوله تعاىل

>   P    O   N   M   L   K    J   I   H   G   F   E
Q<)٢(.

ومفاد اآلية كالسابقات دالّ على أنّ عالمة البغضاء هو الغـيض واحلـزن مـن                
حسن حال املبغوض وفرحه والفرح والسرور من سوء حال املبغوض وحزنه وعلى       

فق والتـشابه يف احلالـة؛ ومـن هـذه     العكس يف احملبوب فإنّ عالمة احلب توجب التوا       
اآليات بضميمة ما تقدم من فريضة مـودة أهـل البيـت يف آيـة املـودة لـذوي القـرىب                     
نستخلص هذه القاعدة القرآنية، وهي فريضة الفرح لفرح أهل البيت واحلزن حلزم 

.عليهم السالم

.١١٩-١١٨: آل عمران)١(
.٢٩: الفتح)٢(
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هللارحـم ا (إحياء أمر األئمة   عنوان  : مشول عناوين أخرى للشعائر احلسينية، مثل     

.)١()أمرنامن أحىي

قـد طُبـق علـى إحيـاء العـزاء      ) إحياء أمرهم عليهم الـسالم : (وهذا العنوان وهو  
ة، سـواء   احلسيينومذاكرة ما جرى على أهل البيت من مصائب فيتناول الشعائر احلسيني

ملتخـذة، وال يقتـصر علـى    املرسومة يف زمنهم علـيهم الـسالم أو املـستجدة املـستحدثة ا            
.الشعائر القدمية

بعـض كتـب الـشيخ الـصدوق        : وقد وردت هذه الروايات يف مصادر معتربة مثل       
قدس سره كاألمايل واخلصال وعيون أخبار الرضا عليه السالم ومعاين األخبار وكتـاب        

.دعوات الراوندي وكتاب احملاسن للربقي وكتاب بصائر الدرجات للصفّار

زار للمشهدي وقُـرب اإلسـناد واملُـستطرفات يف الـسرائر البـن ادريـس               وكتاب امل 
احللي حبيث تصل هذه الروايات إىل عـشرين طريقـاً وهنـاك الكـثري مـن املـصادر جيـدها                

.املتتبع يف مظانها

 
العمومـات الــيت وردت يف بــاب الـشعائر الدينيــة يف احلــثّ علـى زيــارم وتعمــري    

دها ويتضح من ألفاظ وأسلوب الزيارة أنها نوع ندبة ومأمت يقيمه املـؤمن       قبورهم وتعاه 
.خالل فترة الزيارة، ليتذكّر من خالله ما جرى عليهم من مصائب

: مثل
    


.٣٠ح / ٢: ٥١: حبار األنوار)١(
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: نا أمرياملؤمنني عليه السالمويف إحدى الزيارات ملوال-

 



 


 
.وهي نوع رثاء وندبة

-صاحب وسائل الشيعة الشيخ احلر العاملي قدس سره يف هذا العنوانوقد مجع 
وهو زيارم أو تعمري قبورهم عليهم السالم، أو إقامة املأمت عليهم، أو إنشاد الـشعر أو     

ما يربو على أربعني باباً وجلّها من طرق معتربة،   -الرثاء يف آخر باب احلج، كتاب املزار      
أو املوثّـق وظاهرهــا هـو احلـثّ علـى زيـارم علــيهم      كالـصحيح أو الـصحيح األعلـى    

السالم وتعاهد قبورهم وتعمريها والترغيـب يف الرثـاء وإنـشاد الـشعر ملـصام، وأيـضاً          
.األمر بالبكاء على مصائبهم وما جرى عليهم عليهم السالم

مة السي قدس سـره أيـضاً، عـن غـري املـصادر الـيت       الّوينقل صاحب البحار الع 
.١٠٠ها صاحب الوسائل، وقد عقد يف البحار كتاباً للمزار ج ينقل عن

.٤٢٣: من زيارة للحسني عليه السالم مفاتيح اجلنان)١(
.الزيارة اخلامسة ملوالنا أمرياملؤمنني عليه السالم-٣٥٣: مفاتيح اجلنان)٢(
.مقطع من إحدى زيارات اإلمام احلسني عليه السالم-٤٢٦: مفاتيح اجلنان)٣(
.٤٢٧: مفاتيح اجلنان)٤(
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وعالوة على ذلك، فإنّ بعض علماء اإلمامية املتقدمني، مثـل ابـن قولويـه عقـد               
كامـل الزيـارات وهـو كتـاب خيـتص يف هـذا           : وألّف كتاباً خاصاً يف ذلك، وهو كتـاب       

.مصباح املتهجدالباب وكذلك صنع تلميذُه الشيخ املفيد والشيخ الطوسي يف

عـن املئـات   الًوأما ابن طاووس فقد أكثر يف هذا الباب العشرات مـن الكتـب نقـ     
، كمـا عقـد   )املـزار (من املصادر اليت وصلت إليه وألّف الشهيد األول ألّف كتاباً بعنوان    

ابن ادريس يف السرائر باباً للمزار ويالحظ هذا الطـرز مـن إدخـال بـاب املـزار يف كتـب               
 ل، بـدءاً                  الفقه مما يدلّ على كون ذلك ظـاهرة منتـشرة يف كتـب الفقهـاء يف الـصدر األو

واملفيـد يف املقنعـة إىل حـواىل      ،)١(باملقنع واهلداية للصدوق ورسالة أبيه الشيخ ابن بابويه       
.القرآن السابع والثامن اهلجري وهناك متناثرات عديدة يف ذلك

در عديـدة حتتـوى هـذه العنـاوين         فاملستقرئ يف كتب الشيعة يرى أنّ هنـاك مـصا         
.املتنوعة، من الزيارة وتعهد القبور والرثاء يف الشعر والنثر وثواب البكاء وما شابه ذلك

إذن ذا املقدار نستطيع القول بأنّ األدلّة يف باب إحياء الـشعائر احلـسينية تنقـسم            
.إىل طوائف خمتلفة وأنّ ألسنتها عديدة

أنّ لدينا أدلّة شـرعية متعـددة، سـواء يف بـاب الواليـة أو      فتحصل يف اجلهة الثانية  
املرتبط : التولّي والتربي من إعدائهم أو الصنف الثالث املتعلّق بإحياء أمرهم، أو الرابع         

بزيارم ورثـائهم والبكـاء علـيهم وتعاهـد قبـورهم وإعمارهـا ممـا يثبـت وجـود األدلّـة             
.باب الشعائر احلسينيةالشرعية اخلاصة والعامة الدالّة على 

.ومطابقة ألكثر ما يف الفقه الرضوي» من ال حيضره الفقيه«أكثر الرسالة متناثرة يف كتاب)١(





:الجهة الثالثة

أقسام الشعائر الحسينّية
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الكتـاب  -)حـول واقعـة كـربالء     (الـشعر    -اخلطابـة : تنقسم الشعائر احلسينية إىل   
-التطــبري-الـضرب بالــسالسل -اللطــم-البكـاء : والعـزاء بأقــسامه -)كتـب التــأريخ (

سام الشعائر احلسينية وحناول أن نذكر النقض  التشبيه وغريها من أق    -املشاعل -املواكب
واإلبرام يف أكثر تلك األقسام وكذلك نتعرض ألجوبة بعض التساؤالت اليت تثار حول    

.الشعائر احلسينية

بد بادئ ذي بدء يف هذه اجلهة أن نتعرض إىل الرواية يف الشعائر احلـسينية أي            وال
أو رواية الشاعر يف شعره، أو رواية الكاتـب  رواية اخلطيب عن أحداث النهضة احلسينية  

يف نثره ألنّ هناك لغطاً كثرياً وخبطاً كبرياً يف الـضابطة واملـالك يف هـذا البحـث هـل هـو               
.!امليزان التأليفي أم امليزان الفقهي، أم أنه ميزان الرواية القصصية ما هي الضابطة؟

.هللاإن شاء ايف البدايةالًوالبد من أن نعقد لذلك حبثاً مفص

وعند استعراض األدلّة اخلاصة أو العامة الواردة يف الـشعائر احلـسينية ومـصادرها      
ومظانها حبسب حتليل الشعائر احلسينية، فقد مر بنا تكثّر العناوين الواردة فيها وألن كلّ    

ليلَ ذلك مثَّ تتبع تلك الشعرية دشعرية هي عالمة ومعلم ملعىن من األحكام الدينية، ومن
.املعىن واحلكم الديين، فنستنتج أنّ الشعائر احلسينية ال تنحصر بعدد حمدود

اخلطابــة، الــشعر، الكتابــة، الرثــاء، التمثيــل :فمــن تقــسيمات الــشعائر احلــسينية
مـن اللطـم، وضـرب الـسالسل، والتطـبري      : ، العزاء بأقـسامه  )التشبيه، املسرح، الفيلم  (
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وصور العزاء احلسيين كثرية جـداً وكـلّ منـها خيـتص بأحبـاث       واملواكب املختلفة فأشكال    
ربما ختتلف عن العناوين األخرى فال بد من إيقاع حبث لكـلٍّ منـها علـى حـدة وعلـى              

.الرغم من أنّ هناك أحباثاً مشتركة بينها

-كـذلك -وهذه التقسيمات يف هذه اجلهة ال تقتصر علـى مـا ذكرنـا بـل تـشمل                
يف الشعائر احلسينية مثل لُبس السواد، وهو الـزي اخلـاص املعبـر    صور ونواحي اإلعالم    

عن احلداد واحلـزن، واسـتخدام الرايـات واألعـالم يف احلـسينيات واملواكـب والـشوارع                 
.العامة

إذن أقسام الشعائر تتسع اىل كلّ ما هـو مرسـوم أو متخـذ، ومـا يـستحدث ومـا                 
جع، وإظهـار التأسـف والتأسـي واملواسـاة     يستجد من صور وأشكال إلبراز احلُزن والتف 

ألهل البيت عليهم السالم فالتقسيم غـري حمـصور طبقـاً لعمـوم قاعـدة الـشعائر الدينيـة              
الشاملة للمصاديق املستجدة، السيما يف داللة نفس األدلّة اخلاصة فال تنحصر مبصاديق         

لـشعرية أو تلـك   معينة كي يطالب الباحث بدليل خاص حول هـذا النـوع اخلـاص مـن ا         
الشعرية اليت مل تكن يف زمن األئمة عليهم السالم وهذا ما ذكرناه سابقاً يف البحـث عـن           

عن بعض األدلّـة الـواردة ىف   اجلهات العامة يف قاعدة الشعائر الدينية ومع ذلك سنبحث  
بـل  الشعائر احلسينية، وأنها ال تنحصر يف املـصاديق املعهـودة يف زمنـهم علـيهم الـسالم        

.تكون شاملة للمصاديق املستجدة واملستحدثة كذلك

قاعدة فالتقسيمات غري منحصرة، بل متسعة مبقتضى ما حرر يف اجلهات العامة يف           
الشعائر الدينية، ومبقتضى ما سيتبين باخلصوص لبعض االدلّة اخلاصة املتعرضة للـشعائر   

.احلسينية



:الجهة الرابعة

ائر الحسينيةَّـ الشعالرواية
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أو اخلطابـة  -الكتابـة -الـشعر أو النثـر  : حكم الروايـة لواقعـة كـربالء، سـواء يف         
وتصوير مسرح األحداث اليت واجهها اإلمام عليه السالم، وعرض اخلطوات اليت أقدم             
عليها عليه السالم، ومالبسات الظروف اليت حفّت آنذاك به وبأصحابه، وما صدر مـن        

.ولرسوله وألهل بيته عليهم السالمهللاوة وحتد أعدائه من قسا

مـا هـو امليـزان يف حبـث الروايـة يف واقعـة عاشـوراء أو يف الـشعائر احلـسينية هــل          
الرواية هي رواية تارخيية؟ أم هي رواية شرعية؟ وإذا كانت شرعية، فهـل هـي يف بـاب          

د مـن معرفـة كيفيـة حبـث     بباب العقائد؟ الالفروع واألحكام الفرعية؟ أم هي رواية يف      
.الرواية يف واقعة كربالء، والشعائر احلسينية بأقسامها املتنوعة

وحيث إنّ الرواية مـادة متكـررة يف كـثري مـن أقـسام الـشعائر احلـسينية، سـواء يف            
الشعر أو النثر أو اخلطابة أو مواكب العزاء وما شابه ذلك، فال بد مـن الوقـوف عنـدها               

.ومعرفة ضوابطها

وقد كثر الكالم يف ذلك فكلٌّ يعطي ضابطة تـروق لـه ويفنـد غريهـا، فالبـد مـن            
.البحث عن ضابطة معينة صحيحة

يف ضابطة الرواية يف الشعائر     : املقام األول :ففي هذه اجلهة الرابعة هناك مقامان     
لـشعائر  كيفية اسـتخالص املفـاد مـن الروايـة يف واقعـة كـربالء وا              : احلسينية املقام الثاين  

ــل يف مفــاد       ــل، وأنّ أداة التحلي ــتظهار واإلســتنباط والتحلي ــهج االس ــسينية، أي من احل
.الروايات الواردة على أي منط كانت يف املقام األول؟
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فالرواية لواقعة كربالء، هل هـي روايـة تارخييـة، أم قصـصية، أم روايـة يف بـاب                 

.العقائد؟الفروع، أم هي رواية يف باب 

نرى بعـض مـن البـاحثني واحملقّقـني يتـشدد يف قـص الروايـة عـن واقعـة كـربالء                      
والبحث عنها مثلما يتشدد يف الرواية اليت يعتمد عليها يف اسـتنباط احلكـم الفقهـي فلـذا        
يتعامل مع رواية الواقعـة بدقّـة علميـة بالغـة، ويؤكّـد علـى ضـرورة أن تكـون الروايـة                       

نهـا البــد أن تكـون مــن كتــاب معتـرب، وغــري ذلـك مــن الــضوابط     مـسندة وصــحيحة وأ 
.والشروط

وبعض آخر يتشدد أكثر من ذلك، حيث إنّ واقعـة كـربالء بتفاصـيلها وجزئياـا          
التشدد أكثر، وسـرب الروايـة فيهـا      -يف رأيه  -والعرب اليت فيها هي قضايا عقائدية، فينبغي      

بدرجة أشد.

وقـد يكـون سـرد    .الروايـة القصـصية يف هـذا اـال    وربما تـرى الـبعض ميـارس       
الواقعة يأخذ طابع الرواية القصصية، كما يـصدر هـذا النـوع غالبـاً مـن القـائمني علـى              

وكمـا أنّ   إحياء الشعائر مباشرة هناك من يعرضها على غـرار الروايـة التارخييـة املطلقـة              
دم التقيـد يف الـشعائر احلـسينية    عدم اإلسهام يف الشعائر احلـسينية جنبـة سـلبية، فـإنّ عـ          

باملصادر واملراجع ال يقلّ سلبية عن عدم املسامهة فعدم التقيد يف كيفية النقل يف الرواية              
لتطبيق مضموا يف الصور املختلفة باالستعانة بالرواية يف واقعة كـربالء، وعـدم التقيـد            

للـشعائر احلـسينية ممـا    مبا هو منضبط وصادق وصحيح وله مدرك ودليل فيه من الـضرر        
قد يكون بنسبة الضرر ممن يتهجم علـى الـشعائر احلـسينية وال يـساهم فيهـا؛ مثـل هـذا              

تأثرياً مـضاداً ولـن يكـون دوره يف الـسلبية أقـل مـن            الّالناقل غري املتقيد لن يؤثّر عمله إ      
.املعارض للشعائر أو غري املساهم فيها
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ينية املرتبطة بواقعة كربالء إنما متثّل شعرية عامـة يف   والسر يف ذلك أنّ الشعائر الد     
الدين وليس شعرية خاصة وأنّ من أهم وجوه ضته عليه السالم هـو األمـر بـاملعروف         

وقلنا أنّ املعروف يشمل التوحيد وأصـول الـدين   -كما ذكرنا سابقاً-والنهي عن املنكر  
.وفروعه، ألنّ كلّ ذلك معروف جيب األمر به

رنا أنّ املنكر يشمل الشرك والكُفر إىل آخر املنكرات الفرعية يف باب السياسة    وذك
.ألنّ كل ذلك من املنكر-الظلم املايلّ والقضائي-واالقتصاد

فإذا كان باب الشعائر احلسينية وعنوان ضته عليه السالم قد صرح ـا يف قولـه          
: عليه السالم


 

وإحياء هذه الفريضة العظيمة هو احملافظـة علـى الـدين، كمـا يف قولـه صـلى اهللا                
: سلموآلهوعليه

 
ن الـشعائر تنهـدم     وبـدو » اإلسالم حممدي الوجود، حسيين البقاء    «:فلذلك يقال 

-الفرائض ويضمحلّ الدين وينحسر اهلدى، وـا تقـوى أركـان الـشريعة مـن التوحيـد             
.إىل آخر الفرائض اليت ال ميكن أن تقام بدون تلك الشعائر-الذي هو أول فريضة

نفس الشعائر احلسينية فريضة مقدسة ومهمة عظيمة وعظمتها مترشحة من : إذن
فإنّ الشعائر احلسينية يف حتليلها املاهوي هي : ية، وكما ذكرنا  عظمة الدين وعظمة الوال   

.٢ح / ٣٢٩: ٤٤حبار األنوار )١(
؛ ٥٥٤): اهليثمـي (؛ موارد الظمآن  ١٢٧: ٢) خ املفيد الشي(؛ اإلرشاد ٣٣: ٣): الطرباين(املعجم الكبري )٢(

: ٢) حجـر ابـن (؛ ـذيب التهـذيب    ٤٠٢: ٦) املزي(؛ ذيب الكمال  ١٤٩: ١٤ينة دمشق   تاريخ مد 
.٣٨: ٢) القندوزي(املودة؛ ينابيع ٢٢٤: ٨) ابن كثري(؛ البداية والنهاية٢٩٩
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عالمة ورمز لإلمامة وملسرية اإلمامة اإلهلية، متييزاً هلا عن اخلالفـة البـشرية املنحرفـة فـال             
.ميكن التفريط والتهاون بالشعائر احلسينية بل البد من التحفّظ واالهتمام واإلقامة

سيما -ة كربال وضة احلسني عليه السالم وفعل املعصوم     ألنّ املفروض أنّ واقع   
-أن األئمة قد أبرزوا ذلك يف احلسني عليه السالم باعتباره قدوة األحـرار وسـيد اُألبـاة           

هي شعار ومنار ملعان سامية وأهداف خالدة، وهي شعار الصدق وشعار احلقيقة وشعار 
.اإلباء واهلُدى



ة مـن املبالغـة يف بـذل اجلهـد               -إذن -البدللمشارك واملساهم يف الـشعائر احلـسيني
العلمي والعملي، ألنّ وفرة اجلهود العلمية حتول دون اإلندراس الوثـائقي هلـذه احلقيقـة      

البـد إذن مـن املواظبـة       الدينية التارخيية العظمى، السيما مع تطـاول القـرون والعـصور          
.وازين الشرعية والتوصيات العامة فيهاعلى حفظ امل

حفــظ األخــالق واآلداب وااللتــزام الـديين، الجتنــاب ضــياع وخــسران  : ومنـها 
.األهداف اليت جعلت الشعائر من أجلها

ولنتعرض إىل ضوابط هذه االجتاهات يف الرواية ما هي ضابطة الرواية التارخيية؟        
.يف باب العقائد؟والقصصية؟ واليت هي يف باب الفروع؟ أو 



أن تكون مذكورة يف مصدر تارخيي يعتمد عليه بني فئة معينة أو فئات    : ضابطتها
معينة، حبيث مل يظهر من صاحبه تدليس أو إخفاء أو تغيري للحقـائق وقـد أصـبح كتابـه              

مـن املــصادر يف  معتمـداً عليــه يف الروايـة التارخييــة املقـصود أن يكـون مــصدراً     الًمتـداو 
البحث التارخيي.

ويف علـم التـاريخ والروايـة       الًوالكتب التارخيية الغالب فيها عدم ذكر السند أصـ        
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التارخيية كلّما كان املصدر أقدم كان أثبت وأقـوى ال مبعـىن أنّ الكتـاب التـارخيي الـذي           
.ال يعتمدكُتب يف القرن التاسع ال يعتمد عليه، أو ما كُتب يف القرن الثالث عشر

بل يبقى مصدراً تارخيياً، غاية األمر، أنّ املصادر التارخيية كلّما كانت أقدم كانت     
ــاريخ ويف البحــث التــارخيي هــي أنّ املــؤرخ أو الباحــث     ــم الت أثبــت، والــضابطة يف عل

ٍء مسلَّم، وال يفنـده لعـدم ذكـر سـنده وغالبـاً          التارخيي ال يعتمد على نقل تارخيي كشي      
.سرية ابن إسحاق وغريها: يكون ذكر السند يف كتب السري مثل

الكـشف  غاية األمر أنّ الضابطة عند التارخيي أنه حينما يريـد أن يرسـم يف مقـام     
والتنقيب عن واقعـة تارخييـة، حيـاول أن حيـصل مـا يرسـم هـذه الواقعـة بكـلّ أطرافهـا             

والوثـوق ومـن مثّ يـستفيد مـن         وزواياها وأبعادها بتوسـط الفحـص املتـاخم لإلطمئنـان         
لفتات ونقوالت تارخيية خمتلفة تعترب مبثابة القرائن وهلـا أسـاليب وفنـون عديـدة يف علـم        
التــاريخ مثــل كيفيــة حتــصيل القــرائن ومطابقــة األحــداث بعــضها مــع الــبعض اآلخــر،  

.ومالحظة التواريخ، والوفيات، وأدلّة الوقائع اهلامة، والطبقات

الرجال يعد شعبة من شعب علم التاريخ أو قُل، إنّ علـم التـاريخ   حتى إنّ علم    
يساهم مسامهة كبرية جداً يف علم الرجال ولذلك فهناك مشاة قريبـة الـصلة بـني علـم           

.التاريخ وعلم الرجال

إذن الباحث التارخيي دأبه هو تصيد واقتنـاص الروايـات والقـرائن والقـصاصات           
يرتب ويشكّل ويرسم الصورة اخلاصة للواقعـة التارخييـة فـإذا            واللقطات املختلفة، حتى  

كان يف رواية الشعائر احلسينية من حيثية البحث والرواية التارخييـة فمـن اخلطـأ أن يفنـد                  
السامع الرواية التارخيية ويواجهها باإلنكار بذريعة عدم وجود مستند لتلك الروايـة ألنّ          

   ة ال يصر فيها على املسانيد بل املفروض فيهـا املـصدر املعتمـد املتقـادم              الرواية التارخييقت
.عهداً
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وكذلك األمر يف اإلعتراض على املصدر بأنه متأخر زماناً إذ الروايـة التارخييـة ال     
ترد إذا كان املصدر متأخراً غاية األمر أنّ املصدر املتـأخر بنفـسه ال يعتمـد عليـه منفـرداً             

كقرينة حمتملة البد أن تنضم إليها قرائن أخرى فكون هذا الكتـاب أو     بنفسه، بل يكون  
ال يكون سبباً لطرحه، وإن كان موجبـاً لـضعف   -الًيف القرن العاشر مث  -املقتل متأخراً 

للكتـاب أو للروايـة التارخييـة وإن مل يكتـب     الدرجة االحتمالية لإلعتبار؛ املهم أنه ناقـلٌ   
.اية التارخيية ال يطلب فيها ما يطلب يف باب األحكام الفرعيةفيه السند وباب الرو

.ويف هذا حبث مبسوط، لكننا نذكره بشكل خمتصر فقط

فضابطة الرواية التارخيية أنها تعتمـد علـى الكتـب التارخييـة املتداولـة ولـو كانـت           
.متأخرة

لتارخيي يـستنفذ جهـده   غاية األمر أنّ الكتب املتقدمة أكثر اعتماداً؛ وأنّ الباحث ا 
ووسعه يف حتصيل القُصاصات والقرائن والشواهد إىل أن ترتسم له حقيقة احلال حبيـث            

من جمموع تلك القرائن والـشواهد علـى الـصورة احلقيقيـة هلـذه           -أيها القارئ  -يوقفك
الواقعة التارخيية وهذا املنـهج وهـو منـهج حتـصيل االطمئنـان هـو املتبـع يف العديـد مـن            

يف )١(لعلوم، مثل علم الرجال، فإنّ عمدة مسلك علماء الرجال يف املفردات الرجاليـة            ا
التوثيق والتضعيف هو أن يقفوا علـى حقيقـة املفـردة بغـض النظـر عـن أقـوال التوثيـق             
وأقوال التضعيف وبغض النظر عما قيـل فيهـا مـن جـرح وتعـديل وإنمـا يعتـد بـاجلرح              

.منحصرة، وبالدرجة اليت حيصل عندها االطمئنانوالتعديل كقرائن ال كمصادر

التحليل واجلمع ألكرب عدد هذا الباب؛ عمدا منهجوهناك عدة مناهج رجالية يف    
الشواهد والدالالت لتحصيل اإلطمئنان برؤية معينة، وهذا هونفس املنهج التـارخيي           من

ة ودرجتـها االجتماعيـة،   واقع حقيقـة املفـردة ودرجتـها العلميـ     الباحث إىل وهو أن يصل  

.لية، أو عنوان رجايلّهم رواة سلسلة أسناد األحاديث فكلّ راوٍ يطلق عليه مفردة رجا)١(
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ويعرف مىت استقامت ومىت احنرفت وأي درجة من االحنـراف فيهـا؟؟ إىل أن يـصل إىل          
.املنهج التارخييواقع احلال وهذا من دأب ومنحى



.وقد تسمى بالرواية التمثيلية أو الرواية التخييلية

ليــست يف مقــام -روايــة التارخييــةعلــى عكــس ال-هــذه الروايــة القصــصية هــي
اإلخبار باجلملة أو قُل ليست يف مقام اإلخبار للمدلول املطابقي لكنها يف مقـام اإلخبـار          
للمدلول االلتزامي، نظري باب الكناية والتعريض بـل هـي متقومـة حبيثيـة عـدم اإلخبـار             

ام وفنون متعددة مـذكورة يف  وإنما تقتصر على إنشاء ختيل وتصور ملعان ختيلية وهلا أقس    
.األدب القصصي وهو خمتص بالعلوم األدبية، أو بعلوم الفنون التشكيلية

وهذه الرواية موجودة حتى يف علـوم احلـوزة الدينيـة، مثـل علـم البالغـة الـذي                   
.يشمل البيان واملعاين والبديع

ه ليس بـصدد تـأليف     ترى القصة اليت كتبها القصصي ال وجود هلا بتاتاً، وأن          الًمث
هذه القصة يف مقام اإلخبار بل اهلدف املرجو من كتابة هذه القصة ألجـل التوصـل إىل                

من خالل القصة حياول بيان معىن العدالة أو يسعى لتوضيح معـىن سـوء       الًمعىن آخر مث  
.اخللق أو بذاءة الفاحشة، أو لذّة الروحانيات والعبادات واُألنس ا، وهلّم جراً

هناك فارق بني الروايـة التارخييـة والروايـة القصـصية املنـوال القصـصي واحلبكـة         ف
         ،ة الغرض منه احلكاية عن معىن آخر وذلك املعـىن اآلخـر هـو املعـىن اإللتزامـيالقصصي

.فإن كان املعىن صادقاً يقال بأنّ هذا الراوي القصصي صادق

هـذا الـرواي القصـصي مـدلّس أو     وإن كان ذاك املعىن كاذباً أو قبيحـاً، يقـال أنّ          
متحلّل أو منحرف وليس له هدف تربوي نبيل، وأنّ إخباره كاذب، إذ من املسلّم قـبح               

فحينئذ إذا أردنـا معرفـة هـدف الـراوي القصـصي يف قـصته، وأنّ روايتـه                  ) الًمث(اخليانة  
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.القصصية كاذبة أو صادقة، وما هو موطن املوافقة وعدم املوافقة للواقع؟

هـو املعـىن االلتزامـي    -أي الالزم مطابقتـه للواقـع واحلقيقـة   -فإنّ موطن املطابقة 
هو نفس املدلول املطابقي للرواية -أي غري الالزم مطابقته-للمغزى وموطن الالمطابقة

.)زيد كثري الرماد: (القصصية، كما هو احلال يف الكناية مثل

:قع على أقسامهذه الرواية القصصية بعد العلم بضابطتها ت

تارة نفس األشخاص الذين تذكر حـوهلم الروايـة القصـصية هـم أشـخاص                -١
موهومون وبعبارة أخرى أنّ كلّ الرواية القصصية هي خيالية، ولكـن معناهـا ومغزاهـا             

.حقيقي، وقد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً

القصـصية  األشخاص فيـه حقيقيـون لكـن النـسبة يف الروايـات      : وقسم آخر  -٢
شعر دعبل اخلزاعي يف قصيدته : ليست نسبة حقيقية، بل نسبة قصصية، من أمثلة ذلك  

:املشهورة

ــرات  أفــاطم لــو خلــت احلــسني مجــدالً  ــشطِّ فُ ــشاناً ب ــات عطْ ــد م )١(وق

فهو مل حيضر ومل يشهد الواقعة لكنه يرسم رمساً تصويرياً فـالزهراء عليهـا الـسالم     
ختيلياً وإنما هي حقيقة واحلسني عليه السالم أيضاً طرف يف هذه الصورة       ليست شخصاً 

فإنـه يريـد أن   -لـيس بالتـاريخ  -لكن هذا التجسيم والتمثيل شعري وإن كـان قصـصياً      
فالروايـة  يبين بواسطته معىن معيناً وهو عظم الفاجعـة وشـدة املـصيبة وفَداحـة املـصاب         

ل فقط فيهـا قصـصياً فرضـياً يف القـضية، وتـارة يكـون كـال             القصصية تارة يكون احملمو   
.املوضوع واحملمول معاً قصصياً ختيلياً

وال حظر وال منع من كون الرواية القصصية تـضم طرفـاً حقيقيـاً وطرفـاً ختيليـاً،        
وال يستلزم ذلك الكذب والتدليس وال ضرورة وال لزوم أن تكون كلّ روايـة قصـصية              

.٢٤٧: ٤٩تقرأها كاملة يف حبار األنوار )١(
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.قيقيجمموعها ح

هذا اخللط قد وقع عند البعض وهذا هو معىن لسان احلال الذي يعبر عنه اخلطباء         
والشعراء والذي له طرف حقيقي وطرف قصصي والطرف القصصي ليس خبرافـة وأمـا        

.الذي يسمي ذلك خرافة فهو ال يفهم معىن الرواية القصصية

لإلخبار عن الواقع بـنفس    -ليف األص  -وال يتعاطى أهل الفن الرواية القصصية     
ما ألجل اإلخبار عن الواقع باملدلول االلتزاميوإن املدلول املطابقي.

فالقول املزبور يدلّ على عدم فهم معىن الرواية القصصية نعم جيب على الراوي          
يف الرواية القصصية أن ينصب قرينة ليس قرينة بلسان احلال بل قرينة واضحة مثل بيت       

.»أفاطم لو«: ي ذكرناه قبل قليل لدعبل اخلزاعيالشعر الذ

.هي القرينة على أنه ليس إخباراً عن الواقع بنفس املدلول املطابقي» لو«فكلمة 

يعين رواية قصـصية واملـسرحية أيـضاً كـذلك إذن     » فيلم«كذلك الفيلم كون امسه  
.اية اخلربية البحتةالبد أن ينصب الراوي القَصصي قرينة معينة كي مييزها عن الرو

فقد يرسم الكاتب أو اخلطيب أو الشاعر، أو الـرادود أو الراثـي صـورة قصـصية          
يف مقام مفجِعة جداً عن واقعة كربالء دون أن يكون يف مقام اإلخبار ويبين أنها ليست         

ي اإلخبار بقرينة معينة، إما لفظية أو حالية كي يصور شدة املصاب أو شدة اخلطب الـذ       
الشهداء عليه الـسالم أو قـوة اإلبـاء عنـده عليـه الـسالم أو تـصلّبه عليـه                 مر على سيد  

.هللالسالم يف ذات ا

والعجب، أنّ البعض ممـن كتـب يف املقاتـل، أو يف الكتـب التارخييـة يفنـد تفنيـداً                 
، شديداً هذا الباب مع العلم بأنّ هذا الباب ال ميكن إغالقه وإلغاؤه عن مسرح الشعائر       

وال حتى عن احلياة االجتماعية والثقافية اليومية، ففي احلضارات املختلفـة للبـشر هنـاك       
.كثري من املعاين ميكن أن تصل إىل اتمع ويربى عليها بتوسط دوالّ وعالمات أخرى



٢٠٦.............................................................................................................................................................Ü

.ألن املفروض أنّ املدلول االلتزامي القصصي أو املغزى هو معىن حقيقي صادق

: ة الرابعة مـن الـشعائر احلـسينية يف خـصوص الروايـة وأقـسامها      فالكالم يف اجله  
.التارخيية والقصصية والشرعية الفرعية والعقائدية يف واقعة عاشوراء

.ومر بنا خصائص قانون الرواية التارخيية، وكذلك قانون الرواية القصصية



ــشرعية  ــة أي الــيت يعتمــد عليهــ -أمــا الروايــة ال ا يف اســتنباط األحكــام الفرعي-
:فضابطتها هي

.حتري الكتب املعتمدة بني الطائفة، والبعيدة عن شبهة الدس والتدليس

فإنّ كتب الطائفة مسطورة ومنتشرة ومعروفة وهـي علـى درجـات يف              هللاوحبمد ا 
ازين مثّ البد أن تعتمـد هـذه الروايـة الـشرعية نفـس املـو        شدة االعتبار وتوسط االعتبار   

املأخوذة واملُتبعة يف الفروع فتجـري عليهـا مـوازين االعتبـار واحلجيـة للروايـة، فإمـا أن          
.)١(تكون صحيحة، أو موثّقة، أو حسنة

على كلّ حال فمناط حجيـة اخلـرب يف الفـروع خمتلفـة حـسب األقـوال وأمـا اخلـرب            
بل علـى األقـلّ يتخـذ    الضعيف إذا استخرج من كتاب معترب فال يهمل وال يطرح جانباً   

كقرينة تعضد بقية الروايات أو يشكّل رقماً إضافياً لتحقّق التواتر، حيث إنّ اخلرب املتواتر  
يعتمد على قاعدة رياضية برهانية يف تولّـد القطـع، وهـو تـصاعد اإلحتمـاالت نفيـاً أو             

تر أو مادة لإلستفاضة، إجياباً إىل أن نصل إىل درجة القطع فقد يعترب هذا اخلرب مادة للتوا     
أو مادة العتبار وثوق اخلرب، فال ميكن طرح اخلرب الضعيف من رأس؛ وهذا حمرر أيضاً يف 

.علم الدراية

مشهور الفقهاء على أنّ الرواية احلسنة يعتد ا، وإن كانت يف درجة اإلعتبار عندهم دون اخلـرب املوثـق،          )١(
.هأو اخلرب الصحيح واخلرب احلسن عند مشهور الفقهاء يعتمد عليه عند عدم تعارضه مبا هو أقوى من
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وللخرب الضعيف أحكام ختتلف عن أحكام اخلرب املعترب ال أنـه لـيس لـه أي حكـم       
ده ما مل يذُدك عنـه دليـلٌ قطعـي لداللـة قطعيـة      أبداً وأحد أحكام اخلرب الضعيف حرمة ر     

       رمة ردة وحنة للكتاب والسة يعين إذا مل يتعارض مع الداللة القطعية قطعينة، أو سقرآني
اخلرب الضعيف قاعدة مسلّمة عند األصوليني واألخباريني وحرمة الـرد غـري حجيـة اخلـرب              

    جـى اخلـرب          الكثري خيتلط عليـه األمـر بـني حتتنـاول حت حرمـة الـرد رمـة الـردـة اخلـرب وحي
باباً الضعيف وقد عقد صاحب الوسائل يف أبواب كيفية القضاء أو كيفية حكم القاضي   

.يذكر فيه تلك الروايات الدالّة على هذه القاعدة املُسلَّمة

س واخلرب الضعيف يف علم الدراية واحلديث خيتلف عـن اخلـرب املوضـوع واملدسـو              
واعول وتلك األخبار تشمل اخلرب الـذي علـم وضـعه يـسمى ذلـك اخلـرب مدسوسـاً أو         

أو موضوهاً؛ أما الذي مل تتوفّر فيه شرائط احلجيـة، فـال يقـال أنـه مدسـوس أو              الًجمعو
موضوع السيما بعد عملية الغربلة والتنقية والتنقيح اليت قامت ـا طبقـات عديـدة مـن         

.وروامحمدثي الشيعة

فاخلرب الضعيف له أحكام إلزامية وقد ورد بيان هلـذه القاعـدة يف بعـض الروايـات       
: سبحانه من فوق عرشه، أو بعبارةهللاأنّ رد اخلرب مبرتلة الرد على ا: بألسنة خمتلفة، منها

.)١(وغريها» ردوه إلينا«

كـربالء، واقعـة   واقعـة  -وهـى أنّ الواقعـة    : وهناك نكتة هلا عالقة ببحث الرواية     
قد أحتف ا قبل وبعد وقوعها حوادث ومواقف ذات أمهية بالغة، تظافرت        -عاشوراء

الدواعي واجلهود لرصدها ونقلها مضافاً إىل التقدير اإلهلي لبقاء ذكرهـا وخلـود سـريا               

وال تبثّوا سرنا وال تذيعوا أمرنـا، وإذا جـاءكم عنـا حـديث     «حيث ورد يف هذا احلديث٢٢٢: ٢الكايف  )١(
فقفوا عنده، مث ردوه إلينـا حتـى يتبـين    وإالفوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به،    

.»لكم
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إىل يوم القيامـة والـسر يف ذلـك هـو أمهيتـها يف مـسار الـدين ومـسار املـسلمني ولـذلك                      
عـن  الًفـض -الدواعي واجلهود لنقلها، حتى إنه قد ذكر غري واحـد مـن العامـة     تظافرت
واألحـداث واجلهـات األخـرى      أنه مل ترصد واقعة تارخيية من حيث التفاصيل        -اخلاصة

.كما رصدت واقعة كربالء

فمع وجود هذه املادة الوفرية والكثرية ال ينبغي ألحد أن يترك الضبط، غاية األمر 
.د من اتباع املوازين كما سيتبينالب

عقد ابن عساكر يف تاريخ دمشق باباً خاصاً يف تاريخ احلـسني عليـه الـسالم                 الًمث
وما جرى عليه من أحداث حىت شهادته عليه السالم ونقل بطرق عديدة، وهـو حـافظ           

ما قُلب من احلفّاظ الكبار عند العامة وذكر من مصادر عديدة أنّ السماء بكت دماً وأنه        
.وكان خلفه دم عبيطالّحجر يوم عاشوراء بعد مصرع سيد الشهداء عليه السالم إ

.وكذلك األمر يف أرض الشامات وما حوهلا

ويذكر ابن عساكر حوادث أخرى يف تارخيه، وذكرها غريه أيضاً، ومنهم اخلطيب          
      ـه الـيت تناولـت واقعـة الطـفيف تارخيه؛ ومن كتب العام مقتـ : البغدادي  ،ل اخلـوارزمي

.وتاريخ الطربي، والكامل البن األثري وغريها من مصادر العامة

كتـاب أمـايل الـشيخ    : الًوقد نقلت واقعة الطف يف كـثري مـن مـصادر الـشيعة مـث        
الصدوق قدس سره فيه عدة جمالس، إذا جمعت تكون مقتل خاص، ويذكرها بأسانيد       

.له تصل إىل املعصومني عليهم السالم

.النسبة لضابطة الرواية يف باب الفروعهذا ب



أما الرواية يف باب العقائد، فالذي عليـه مـشهور متكلّمـي الـشيعة أنّ العقائـد ال            
.باخلرب القطعي، وال تثبت باخلرب الظنيالّتثبت إ
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الظنـي  أما مشهور احملدثني فقد ذهبوا إىل أنّ العقائد ميكـن أن تثبـت حتـى بـاخلرب                 
بـاخلرب القطعـي   الّاملُعتد به وأما بقية فقهاء الشيعة فبعضهم التـزم بـأنّ العقائـد ال تثبـت إ               

وذهب بعضهم إىل التفصيل، فاملعارف األساسية البد من الدليل القطعي يف مقام إثباا 
:أما املعارف غري األساسية وتفاصيل وفروع املعارف، مثل

، وكيفيـة نـشأة القيامـة وتفاصـيلها الـيت ال يـصل إليهـا العقـل                كيفية نشأة الربزخ  
ونشأة اجلنة وتفاصيلها فـيمكن إثباـا باألخبـار الظنيـة وقـد ذكـر هـذه االقـوال الـشيخ               
         واحملقّـق الطوســي يف حبـث االنـسداد وذهـب اىل التفـصيل الـشيخ الطوسـي األنـصاري

) س األردب)اخلواجة نصري الدين الطوسيصـاحب القـوانني،    ، واملقد ـيواملريزا القم ،يلي
مة السي والتزمـوا بإمكـان ثبـوت تفاصـيل املعـارف والعقائـد          الّوالشيخ البهائي، والع  

باألخبار الظنية اعتماداً على الدليل املعترب الظني ومـن املتـأخرين يف عـصرنا ممـن اختـار             
حجيـة  (صـول، ضـمن حبـث    السيد اخلوئي قدس سره يف كتاب مصباح األ   : هذا القول 

وأستاذه املرحوم احملقّق الشيخ حممدحسني االصـفهاينّ        ،)١()الظن يف األصول االعتقادية   
قدس سره يف شرحه على الكفاية يف باب االنـسداد حيـث قـرر إمكـان اإلعتمـاد علـى               

.الدليل الظني املعترب يف تفاصيل العقائد
.اء العراقي امليل إىل ذلكوقد يظهر من آثار وتقريرات املرحوم أقا ضي

فـإذا تـشكّل مـن اخلــرب الواحـد درجـة مــن االطمئنـان أو التـواتر أو اإلستفاضــة،        
.فيمكن إثبات العقائد به

وإن مل يتشكّل منه التواتر أو االستفاضة فإن كان اخلرب الواحد معترباً، فهنـاك ثلّـة          
وتفاصـيل العقائـد بـاخلرب    فـروع من علماء اإلمامية قدمياً وحديثاً ذهبوا إىل إمكان إثبات 

فيمكن جعله قرينـة إضـافية يـضم إىل قـرائن أخـرى ليقـوى احتمـال                  الّالظني املعترب وإ  
.ثبوت املؤدى وذلك حسب نظرية تراكم االحتماالت

.٢٣٨: ٢راجع مصباح األصول )١(



٢١٠.............................................................................................................................................................Ü

من باب النموذج يف أصول الكايف رواية معتربة السند يف فضيلة ليلـة القـدر، عـن      
: ليه السالم قالاإلمام أيب جعفر الباقر ع





 
لرواية تدلّ على لزوم األخذ باخلرب املعترب يف تفاصيل العقائد؛ نظـري العديـد       فهذه ا 

.من الروايات يف هذا اال

كان هذا كلّه يف مقام الرواية أي الرواية يف الواقعة العاشورية الروايـة يف الـشعائر     
الـشعائر  احلسينية، وقبل أن نتعرض إىل املقام الثاين، وهو مقام متحيص مفاد الروايـة يف         

وهي أنّ الروايـة التارخييـة يف الـضابطة الـيت            ،)٢(احلسينية، نستخلص نقطة للمقام األول    
ذكرناها هل هلا موطن قدم يف الروايات املنقولة عـن كـربالء وعـن ـضة كـربالء؟ ومـا         
ــة     ــروع؟ أم الرواي ــة يف الف ــة القصــصية؟ أم الرواي ــة فيهــا؛ هــل هــي الرواي حــال الرواي

.م الرواية التارخيية؟العقائدية؟ أ

ملّا كانت ضة اإلمام احلسني عليه السالم هي ضة معـصوم وفعـل     : قال بعض 
إىل معصوم، فمن مثّ جيب أن ختضع الروايـة الـيت ينقلـها اخلطيـب أو الـشاعر أو الراثـي       

علـى املعـصوم عليـه الـسالم، وأن ينـسب           الًكانت تقـو   الّموازين الرواية يف الفروع وإ    
علــى نــسبته إليــه؛ ولكــن هــذه الــدعوى بإطالقهــا غــري   الًوم مــا ال منلــك دلــيللمعــص

أن تـاريخ الـنيب   الّصحيحة، فنحن نسلّم أنّ ضة احلسني عليه الـسالم فعـل املعـصوم إ           
سلم وتاريخ بقيـة األئمـة علـيهم الـسالم أيـضاً خيـضع للـضوابط             و آلهو صلى اهللا عليه  

.٣٠٨-٤١باب : اب احلجةأصول الكايف، كت)١(
.من هذا الكتاب٢٢٠: راجع املقام األول ص)٢(
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ولة هو نقل مسرح األحداث وتفاصيلها اليت ال تتصل     التارخيية، واهلدف من الرواية املنق    
باملواقف الرئيسية املتعلّقة باحلكم الشرعي أو العقائدي، أو من جهة أخذ العـربة كمـا يف    
باب اآلداب الشرعية أو العامة أو أخذ العربة يف باب احلكمة أي أننا ال نتوقّع مـن هـذه              

الفروع أو حكماً مـن األحكـام، فرعيـاً أو عقائـدياً،       الرواية التارخيية أن تثبت فرعاً من       
وإنما اهلدف ملا كان حكمه ثابتاً ومقرراً أن نأخذ العربة يف كيفية تطبيقه ونأخذ العـربة يف           

ونأخذ العربة يف ما شـابه ذلـك مـن الـسري والـسلوك األخالقـي           الًكيفية لزوم التقوى مث   
ة التارخيياً أو فإذن هذه هي ضابطة املادثبت حكماً فرعيوهو أن ال ت ،ة والبحث التارخيي

.عقائدياً وإنما الغاية هو أخذ العربة واملوعظة ملا هو مقرر وثابت

وبذلك تثبت ضابطة البحث التارخيي، وهذا هو جمال الرواية التارخيية يف الواقعـة          
لرواية، أو يف الكتابة، أو احلسينية ويف ضة احلسني عليه السالم ويف عاشوراء سواء يف ا        

علـى حنـو   الًاخلطابة، أو الشعر، أو غري ذلك السيما إذا كان هـذا األمـر التـارخيي واصـ     
.االستفاضة، بنفس الضوابط التارخيية اليت مر ذكرها

إذن ليس كلّ ما يسرد رواية يف باب أقسام الشعائر احلسينية مـن اخلطابـة والـشعر       
   ـة  والنثر والكتابة له حيثية بل شطر منه من باب الرواية التارخيية أو عقائدية أحكام فرعي

األئمة عليهم السالم وآداـم  واملواعظ والعرب وما يقوم به الواعظ أو املُرشد لبيان سرية        
ومظلوميتهم ليس يف مقام تثبيت حكم شرعي وال حكم عقائدي، وإنما يف مقام تربيـة     

يف مقـام املـواعظ والنـصائح الـيت تقـع يف مـضانها ال       السامع ووعظـه وإرشـاده فحينئـذ      
يطالَب الناقل بالسند املعترب، وال جيري توخي ميزان الرواية يف بـاب االسـتنباط واحلكـم     
الشرعي، بل ينبغي أن جتري ضابطة النقل التارخيي ألنّ الناقل يف مقام العربة واملوعظـة        

إذن، .وتفاصيل احلدث ال جمرياتـه األصـلية  وبيان احلكمة أو يف مقام اإلخبار عن جممل      
مسرح وجمال الرواية التارخيية يف واقعة عاشوراء وضة اإلمام احلسني عليه الـسالم هـو    

.هذا اجلانب أي جانب العربة واملوعظة والنصيحة واإلرشاد والسرد لتفاصيل احلدث
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راء يف قواعـد علـم   وقد ذكر أمري املؤمنني عليه السالم يف ج البالغة يف خطبة غ        
: التاريخ هذا املضمون يف قوله




 
ــة  ــرب واملوعظ ــاب     والع ــاير ب ــب يغ ــداث مطل ــات األح ة جلزئيــصيلي ــة التف واملعرف

االسـتنباط وحتريـر األحكـام الـشرعية وهـذه هـي ضـابطة الروايـة التارخييـة يف الـشعائر           
.احلسينية

يتعرضـون  » الرواديـد «وأما الرواية القصصية اليت ذكرنا أنّ اخلطباء والـشعراء       
ــ مبـا يعبـر عنـه،   وغـريه، حيـث يـؤتى   )٢()الـشبيه (بالتمثيـل    هلا، أو ما يـسمى     لـسان «ب

ويتوصل به إىل ترسيم الصورة املـراد جتـسيدها فالـضابطة الـيت ينبغـي اتباعهـا           )٣(»احلال
وممارستها يف بيان حوادث وأبعـاد واقعـة عاشـوراء هـي أن يـؤول إىل أمـر حقيقـي بـأن            

ارخيي ثابت حبسب الضابطة يتوخى اخلطيب أو الشاعر، أو الكاتب، أو الراثي نقل أمرٍ ت
التارخيية، ال بالضابطة الشرعية لإلستنباط بعد أن يتثبت األمر تارخيياً، أو قُل يثبت أمراً       

ــ فرعياً حتى يتناول ذلك املعىن الصادق بالرواية القصصية، أو ما يعرف   » لـسان احلـال  «ب
.ةيف علم البالغ» الرسم والتصوير التمثيلي«ـأو ما يقال ب

حبيث أنه قد ثبت لدى الشاعر أو الناثر شـكل تفجـع الزهـراء عليهـا الـسالم أو                
أو غريهـا مـن املواقـف املؤملـة، فرييـد أن يـصور تلـك        الًالعقيلة زينب عليها الـسالم مـث   

.٤٠: ٣ج البالغة، طبعة حممد عبدة )١(
.املسرحيات الشعبية ألحداث الواقعة)٢(
)٣(اهلندي مثل قول الشاعر السيد رضا املوسوي:

ــا     ــراء قر ــني الزه ــرى أع ــو ت والنبـلُ مــن فوقـه كاهلُــدب ينعقــد  ول
منــها وحــرت بــنريان األســى كبــدإذاً حلنــت وأنــت وامــت مقَــلٌ   
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احلقيقة اليت هي حقيقة مـؤثّرة ومفجعـة ال يتحملـها إنـسان ذو ضـمري، ويرمسهـا بـشكل            
القصصية هنا ينبغي أن تتبع حقيقة ما إما حقيقة تارخيية، أو لسان احلال فضابطة الرواية   

.حقيقة فرعية، أو حقيقة عقائدية ولوال ذلك لكانت الرواية القصصية خرافية

فيلماً ليس له -على سبيل املثال -وإنما املراد اإلخبار عن مغزى معني وقد ينتج       
 ة ليس له غالباً إخبار عن الواقع لكنل واقعيالتوص مغزاه الذي يروم الكاتب القصصي

   ـل إىل    -إذا كان الكاتـب صـادقاً يف غرضـه        -إليه له مغزى حقيقيكـأن يريـد أن يتوص
الراوي لقضية قصـصية علـى   ، أو إىل دناءة الفاحشة فيجب أن يعتمد    الًحسن الوفاء مث  

  ما أو باالسـتعارة وأقـسام  الًحقيقة ،رها بترسيم تنفيذيها، والتـشبيه، والبـديع   ، مثّ يصو
.كما هو مرسوم يف علم اللغة

منـها يف واقعـة عاشـوراء،      الًفأو جيب أن يعتمد على احلقيقة وهذه ضابطة ال بـد
ــزم ــذه     ــاثر أو الــشاعر أن يلت حيــث جيــب علــى اخلطيــب القصــصي أو الراثــي أو الن

ر احلقيقـي نعـم،     الضابطة، وينصب قرينة على أنـه بـصدد التـصوير التمثيلـي ال اإلخبـا              
.مغزى وهدف التصوير التمثيلي هو احلقيقة

نعم جيب أن يكون هذا الرسم متناسباً مع احلقيقة وليس مناقضاً هلا، ألنّ األديب 
مثّ يرسم رمساً تصويرياً يف نثر أو شـعر أو      الًيريد أن يصور صرب العقيلة عليها السالم مث       

ق يف عمله، فال بد أن يكون رمساً يناسب ذلـك      خطابة يناقض صرب العقيلة كان غري موفّ      
.املعىن واملغزى املراد

ــة      ــر آخــر يف ضــابطة الرواي ــاك أم ــة القصــصية وهن ــضابطة يف الرواي هــذه إذن ال
القصصية، هي غري الضابطة الذاتية الداخلية اليت ذكرناها للروايـة القصـصية، وهـي أنـه       

لـسمت التـارخيي أو الـسمت الروائـي     جيب أن خيصع األسلوب القصـصي التـصويري ل       
الفرعــي ألنّ املفــروض هــو أنّ هــذا القــسم مــن الكتابــة، أو مــن االســلوب األديب، أو 
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التصوير التمثيلي ليس عمدة يف باب األدب، وإنما هو كحاشية وأسلوب يستعان به يف          
نتـوخى فيهـا   بيان احلقائق فالواقعة اليت هي ناصـعة باحلقيقـة مليئـة بالعطـاء جيـب أن ال             

الرسم القصصي والرواية القصصية، حبيث يكون هلا الغلبة على األحناء األخرى للرواية 
.املسندة أو التارخيية ونترك السرد التارخيي احلقيقي أو نترك السرد الروائي املسند

إفـراط يف التـصوير التمثيلـي قـد يـنقض الغـرض مـن التـصوير              -بال شك  -هذا
 ب وأكثرنـا فيـه علـى                التمثيلي ه إذا أفرطنا يف التـصوير التمثيلـيحـساب  دل أن حيقّقه ألن

السرد التارخيي أو التحليل التارخيي، وعلى حساب الروايات املسندة من املصادر املعتربة          
فإننا سوف حنجب الصورة احلقيقية للواقعة ألنّ الغاية مـن األسـلوب االديب يف الروايـة              

لنثر القصصي أو الشعر هو نـشر احلقـائق ال طمـسها فـاإلفراط فيـه علـى               القصصية أو ا  
حساب بقية اجلهات من الروايـة التارخييـة أو الروايـة املـسندة يف الفـروع، أو املـسندة يف                

.العقائد، ال شك أنه نقض للغرض

نقض للغرض مـن الـشعائر احلـسينية بالـذات ونقـض للغـرض حتـى مـن نفـس                   
.القصصيالرواية واألسلوب

 وبالذات، ينبغي أن يعتمد اخلطيب والشاعر والكاتـب والراثـي علـى             الًفإذن، أو
بيــان احلقــائق التارخييــة، أو احلقــايق املــسندة بالروايــات وبالكتــب التارخييــة أو الروائيــة  

مـا هـي حقيقـة    ) مستمعني كانوا أو مشاهدين أو قـارئني     (احلديثية، مثّ إذا ثبت لآلخرين      
شرع بعد ذلك يستثري عواطفهم ويصور هلم عظمة وهـول هـذه احلقـائق ومقـدار            الواقع  

.عظم الفاجعة وجلل الرزية فيأيت الدور املتأخر للرواية القصصية

لـسان  (وكثرياً ما يخلط بني املساحة للرواية التارخيية، واملساحة للرواية القصصية            
األول مـن اجلهـة الرابعـة اتـضح ضـابطة      وـذا املقـدار يف املقـام   ) احلال وما شـابه ذلـك    

وموارد الرواية التارخيية يف واقعة عاشوراء وموطن الرواية القصصية، وموطن وضـابطة            
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الرواية العقائدية أو الفرعية إذ ليس من الصحيح حبالٍ من األحوال أن تأخـذ الـضابطة                
.هذا بالنسبة للمقام األول.ألحدها على حساب األخرى

 
سواء كانـت تارخييـة أو قصـصية أو    ضابطة وميزان التحليل للرواية وكيفية قبوهلا 

البعض قد حيكّـم اإلدراكـات العقليـة الظنيـة والـبعض اآلخـر قـد         .)١(فرعية أو عقائدية  
.حيكّم االستحسانات

ثية يف قبول الرواية التارخيية أو الروايات احلدي  -على كلّ حال   -فما هي الضابطة  
.عن واقعة كربالء أو تفنيدها؟

هذا هو املقام الثاين هل أنّ ميزان اعتبار الروايات بأقسامها األربعة اليت ذكرناها،            
.خيضع لإلدراكات الظنية العقلية أو لإلستحسانات، أم ألمور أخرى؟

الرواية يف الفروع أو يف العقائد إذا كانت عن واقعة عاشوراء، فمن الواضح أنها          
قـد نالحـظ    -لألسـف  -خاضعة ملوازين باب االستنباط يف الفروع أو يف العقائد ولكن         

نقضاً أو إبراماً، نفياً أو إثباتاً ممن يقوم باملسامهة يف الشعائر احلسينية حيث ال يـستعني يف       
مبـوازين مقـررة، فمـع كونـه غـري      ) الرواية يف مفاد الفروع، أو مفاد عقائدي  (هذا الباب   

نه ال يستعني بآراء فقهاء اإلمامية وإنما يتخذ املوقف بنفسه واحلال أنه ينبغي لـه       جمتهد فإ 
أن يستعرض أقوال العلماء يف املسألة، ألنّ املفروض أنّ هذا حبث ختصصي، فـإذا كـان      
كذلك، فهو إذا قام بنشاط يف جمال الشعائر من طريقة الـشعر، أو النثـر، أو اخلطابـة، أو     

ض لذلك املفاد الفرعـي أو املفـاد العقائـدي نفيـاً أو إثباتـاً مبعـزل عـن آراء           وتعرالرثاء،
الفقهاء والعلماء وبعيداً عن أقواهلم؛ فسوف لن يصل هذا الشخص إىل النتيجة الصائبة     

.واهلدف املطلوب، بل سوف يسي للشعائر احلسينية وهو حيسب أنه يحسن صنعاً

.١٩٨ص: تطّلع على املقام األول)١(
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ه السالم سـنناً عديـدة فرعيـة أو عقائديـة ممـا       وقد مشلت ضة اإلمام احلسني علي     
يستلزم رجوع املُـساهم فيهـا إىل أصـحاب التخـصص إذا أراد معاجلـة حكـمٍ فرعـي أو                     

حكمٍ عقائدي.

وكذلك بالنسبة إىل قضية البكاء اليت سنبحثها يف اجلهـة اآلتيـة إذ هنـاك حتلـيالت           
أو اآلالت املوسيقية  » الشبيه«وحول استحباب البكاء أو رجحانه وحول إدخال التمثيل       

ــل هــذا البحــث إىل أهــل     ــاملفروض أن يرجــع يف مث ــك ف يف املوكــب احلــسيين وغــري ذل
ومن هذا القبيل أمر حتليل الرواية يف شـؤون واقعـة كـربالء سـواء الروايـة             االختصاص

عقائدي ة أو املرتبطة مبضمونالفرعي.

يـشكّل خطـورة علـى املعتقــدات    فتحكـيم العقـل الظنـي أو العقـل االستحـساينّ     
.ويعترب محقاً للدين، ألنّ ذلك ليس مقياساً وميزاناً ملثل هذه األمور الشرعية

أما يف استخالص املفـاد يف الروايـة التارخييـة أو الروايـة القصـصية فـإنّ التحليـل              
سب التارخيي خيضع لوجود قرائن ومصادر تارخيية ولو كانت هـذه املـصادر متـأخرة حبـ                

.درجتها يف االعتبار

حبيث لو ذكرت املصادر التارخيية املتأخرة حـدثاً تأرخييـاً مل نعثـر عليـه يف املـصادر           
.املتقدمة اليت وصلت بأيدينا، فال ينبغي طرحه وإمهاله

تـدون يف  كتاب أخبار املدينة للزبري بن بكّار ينقل كثرياً مـن احلقـائق الـيت مل           : الًمث
سرية وينقلها عنه ابن أيب احلديد يف شرحه على ج البالغـة واحلـال أنّ     كتب التاريخ وال  

الزبري بن بكّار كان يف أوائل أو منتصف القرن الثالث ويذكر حقائق حول قضايا تارخيية      
حول تاريخ املدينة فال تطرح هذه األحـداث بـسبب عـدم درجهـا وتدوينـها يف الكتـب                  

.التارخيية اليت تقدمت عليه

ر أحد املتقدمني واقعة تارخييـة أو حـدثاً ومل يكـن منحرفـاً يف عقيدتـه فـال         فإذا ذك 
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يهمل ذلك النقل وال يطرح إذ من احملتمل أنه توفّرت لديـه مـصادر غنيـة جـداً مل تـصل        
بأيدينا كما ينقل عن السيد ابن طاووس حيث إنّ املصادر اليت توفّرت عنده كانت كثرية      

حاب التراجم لكن املـصادر القدميـة الـيت سـبقت ابـن طـاووس مل              جداً وغنية ذكرها أص   
أمـراً  -الًمث -تصل بأيدينا فحينما يذكر ابن طاووس يف كتابه اللهوف يف قتلى الطفوف           

تارخيياً، فالبد من األخذ به لتعذّر إثبات عدم نقل املصادر املتقدمـة عنـه لـذلك احلـدث           
.)١(رخيية وليست استنباطية فرعيةالتارخيي هذا إذا كانت حيثية البحث تا

وينبغي التفريق بني احليثيات نفياً وإثباتاً فإذا كان الباحث يف مقـام حيثيـة البحـث         
.روائياًالًالتارخيي فال حيتاج أن يكون احلديث مسنداً متسلس

والكذب بل تبقى الواقعة املذكورة كواقعة تارخيية ذُكرت وأُرخت حمتملة الصدق     
.مل تقم عليها شواهد أخرى مؤيدةما

وقلنا أنّ أقسام الشعائر احلسينية مل تقتصر على الروايات اليت هي يف باب الفروع أو 
.الروايات اليت هي يف باب العقائد، وقد يكون مجلة منها من قسم الرواية التارخيية أيضاً

ة البدة يف الشعائر احلسينيفردة تارخيية مل أنّ أيوافياً من الًمن حتليلها حتليفتحص
مجيع اجلهـات، وينبغـي عـدم اخللـط بـني مـوازين الروايـة يف بـاب الفـروع، أو يف بـاب                   

.مع ميزان الرواية التارخيية-الذي هو ميزان استنباطي اجتهادي-العقائد

ويف واقعة كربالء قلنا أنّ حيثيات وجهات الروايـة ختتلـف علـى صـعيد األقـسام       
.للروايةاألربعة 

باعتبار أنّ واقعة كربالء والشعائر احلسينية ختتلف فيها حيثيات البحث فمـن مثّ، يحتمـل للخطيـب، أو             )١(
من املقـاطع يف حيثيـة تارخييـة، مثّ ينتقـل إىل حيثيـة      الشاعر، أو الراثي، أو الكاتب للقصة أن مير مبقطع       

سـيما أنهـا   والفرعية، مثّ ينتقل إىل حيثية عقائدية مثّ يرجـع إىل قـضية قصـصية هـذه اجلهـات متـشابكة           
، سواء وااللتباسمركّزة حول شخصية واحدة، وهي شخصية املعصوم عليه السالم فحينئذ يقع اخللط        

.لنايف بني هذه اجلهات وبني هذه احليثيات املتنوعةعند املُثبِت أو ا
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ومن اإلشكاالت اليت تطرح استخالص املادة التصويرية التمثيلية، هي أنّ واقعـة         
كربالء باعتبارها واقعة صدق وواقعة حقيقة، فكيف نرمسهـا حنـن بتـصوير متثيلـي علـى       

.أساس قواعد علم األدب والبالغة أو على غرار الرواية القصصية

   خفـي    كيف نرمسها بأسلوب قصصيا يطمس احلقائق يف واقعة كـربالء وي؛ هذا مم
الصدق يف تلك الواقعة واحلال أنه البد أن يظهر الصدق واحلقيقة فيها، فكيف نطمسها            

.خبرافات

القصـصي أو  األسـلوب قلنا أنّ هذه الدعوة يف اجلملة صحيحة وهـي أنّ طغيـان      
   ر عنه بلسان احلال   (التصوير التمثيليمجيـع  لسان التمثيـل إذا طغـى علـى   أو ب) الذي يعب

مجريات الشعرية احلسينية، فال ريـب أنـه سـوف يـزوي جانـب احلقيقـة، وحييـد جانـب                
الصدق يف واقعة كربالء فاملفروض أن ال يكون هم اخلطيب أو الراثي أو الشاعر منحصراً 

فإنه سـوف يطمـس   يف التصوير بالرواية التارخيية أو القصصية ألنه إذا مأله ذا اجلانب          
                     بـاب األسـلوب القصـصي لغـي ونـسدنـا نهذا ال يعـين أن جانب الواقع واحلقيقة ولكن

كما هو ( الًأنه ينبغي أو:  والتمثيلي يف واقعة كربالء بل حتى يف الوقائع األخرى ألننا قلنا
والتصوير التمثيلي ر كلّ أن جيري ذكر احلقيقة، وذك) منهج وضابطة األسلوب القصصي

خصوصيات احلقيقة يف أي واقعة معينة، فيذكر معلم من معامل واقعة كربالء اخلالدة، مثّ      
- ألجل التفاعل املطلوب الالزم مع حجم وخطورة احلدث يف الدين واستثارة العواطف

واستثارا حبق ال بباطل، إذ كلّ حقيقة تتطلّب حيوية روحية تناسب درجتها، أي جتسيد 
ينبغـي  -لواقعة احلقيقية كصورة ماثلة حية لدى املستمعني أو القـراء أو املـشاهدين     هذه ا 

التصوير التمثيلي والغرض منه ليس اإلخبار باملفاد املطـابقي بـل اإلخبـار باملفـاد           اعتماد
االلتزامي-بعيللناثر واخلطيب والشاعر والراثي بعدما يروي -واللحاظ الت فحينئذ ال بد

ومن أجل أن يبين شدة احلزن وعظـم  -مقطع من مقاطع كربالء    -ارخيية صادقة رواية ت 



٢١٩/  ائر احلسينيةيف الشع الرواية : اجلهة الرابعة........................................................Ü:ياملقام الثان

اتـساع املخيلـة   يفالفاجعة فيها أن يستعني بأساليب معينة ومنـها التمثيـل حيـث لـه دور        
إىل العقل وإىل ما أدركه االجنذابوالوامهة وفتح بقية قوى النفس على مصراعيها ألجل 

ن عظم املصاب فيها، وما أدركه مـن ضـرورة الوقـوف إىل           العقل من صدق الواقعة وم    
.جانب احلق ونصرته، ومجانبة الظلم والعدوان وحماربته

التمثيلـي  ومن الغريب، أن يفند بعض احملقّقني باب الرواية القصصية أو التصوير          
ويفنده بـدعوى أنّ األسـلوب القصـصي كـاذب، فـال ميكـن اعتمـاد الكـذب يف واقعـة                    

أنّ البشرية كلّها تعتمد هذا اُألسلوب؛ ومدار الصدق والكذب يف هـذا        : واحلال كربالء
إنتاج الفيلم ليس له أي واقعية    الًاألسلوب هو املدلول اإللتزامي ال املدلول املطابقي مث       

حينما يكتبه كاتب قصصي، فإذا كانت غاية الفيلم تربيـة اتمـع علـى قـضية أخالقيـة               
.أنّ هذه الرواية القصصية صادقةسامية، فيقال ب

صادقة ال بلحاظ مضموا املطابقي وإنما بلحاظ غايتها أما إذا كان فيلمـاً روائيـاً       
يصور من قبل الراوي القصصي ألجل إشاعة اخليانة أو التعدي على اآلخـرين؛ فيقـال        

.أنّ هذا الكاتب منحلّ وكاذب وخمالف للحقيقة البشرية
ذب يف الرواية القصصية يـدور مـدار الغايـة واجلنبـة اإللتزاميـة وال              فالصدق والك 

يدور مدار املفاد املطابقي.
غاية األمـر أنّ لكـلّ مـن الروايـة القصـصية والروايـة التارخييـة والروايـة الفرعيـة           

ضـمن جممـوع نـشاطات وآليـات الـشعائر      الً، كما أنّ للروايـة يف بـاب العقائـد جمـا      الًجما
ة أي الشعر والنثر، واخلطابة، والرثاء فاملفروض هو عـدم طغيـان أحـد اجلوانـب          احلسيني

على اجلانب اآلخر وينبغي أن يكون األسلوب القصـصي مؤديـاً للتفاعـل مـع احلقيقـة،       
.ولكن بشكل عاطفي صادق

يف تطبيـق الــضوابط الـسابقة الــيت ذكرناهــا   االنتبــاهواألمثلـة كــثرية ولكـن ينبغــي   
.للقاري الكرمي





:الجهة الخامسة

البكاء َّـ الشعائر الحسينّية
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أحد أقسام الشعائر احلسينية، وألمهّيته عقد املرحوم الشيخ السي قدس : البكاء

وقـد مجـع يف    ،)١(األنوار باباً خاصاً للبكاء على مصيبة سيد الـشهداء        سره يف كتابه حبار   
ثواب «باب ما يزيد على اخلمسني طريق أو رواية وأيضاً عقد باباً آخر، وهو باب ذلك ال

.»من أنشد يف احلسني عليه السالم شعراً

وقد عقد الشيخ احلر العاملي بدوره يف كتاب وسائل الشيعة، كتاب املـزار، آخـر             
 وهنـاك  باباً مجع فيـه بالتحديـد عـشرين روايـة أو طريـق يف ثـواب البكـاء          )٢(كتاب احلج

، اشتملت )يف أبواب املزار(أبواب أُخرى ذكرها صاحب الوسائل تقرب من أربعني باباً      
على أقسام عديدة يف احلثّ على الشعائر احلسينية، من قبيل زيارته عليه السالم، وإقامة 

.املأمت عليه، والبكاء، وإنشاء الشعر وإنشاده وغريها

ليـست هـي الروايـات    ٦٦يف بـاب  وهذه الروايات اليت مجعها صـاحب الوسـائل      
الوحيدة اليت وردت يف البكاء، بل األبـواب األخـرى أيـضاً متـضمنة لـذلك حيـث فيهـا         

.بنحو أو بآخرروايات عديدة متعرضة ألمور أخرى مثّ تعرج على البكاء

.يف تاريخ احلسني عليه السالم باب ثواب البكاء على مصيبته عليه السالم٣٤باب : ٤٤يف ج )١(
.٦٦باب : كتاب احلج)٢(
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.)١(وكمحاولة جلمع الروايات يف هذا الباب فهي تقرب من مخسمائة رواية

سـائل للمحقّـق الـشيخ النـوري قـدس سـره فقـد نقـل يف                 أما كتاب مستدرك الو   
روايات تطرقت ملوضوع البكاء بطرق عديدة سـواء كانـت حتـت عنـوان           )٢(أبواب املزار 

أنهـا تتعـرض   الّالبكاء مباشرة، أو حتت عناوين أخرى أيضاً واردة ملناسبة أو أخـرى، إ         
.للبكاء

يـارات البـن قولويـه شـيخ     ومن الكتب اليت تطرقت هلذا البحث كتـاب كامـل الز   
والكتـاب  املعروف، وهو أستاذ الـشيخ املفيـد  ) جعفر بن حممد القمي(الطائفة يف عصره   

.مشهور بني علماء الطائفة

أنّ املتتبــع هلــا وللكتــب الّواــاميع املتــأخرة وإن كانــت تبــوب هــذه األبــواب، إ
خرة الثقافيـة، منقولـة عـن      رواية عثـر عليهـا يف بعـض الكتـب املتـأ            -الًمث -القدمية جيد 

كتاب حماسن الربقي مل يوردها صاحب الوسـائل وال املـستدرك، ونقلـها الربقـي يف بـاب         

عمـوم  املصادر اليت يعتمد عليها صاحب الوسائل، واملصادر اليت يعتمـد عليهـا العلّامـة الـسي بينـهما             )١(
وخصوص من وجه باعتبار أنّ املرحوم السي مل يكثر من النقل من الكتب األربعة حفاظاً علـى بقـاء              

مل ينقـل  -تقديـساً هلـذه الكتـب   -شهرة الكتب األربعة، ولكي ال تستبدل الكتب األربعة بالبحار، فإنـه     
ء من الكتب األربعة، أكثر شيعنها الكثري وإنما نقل من كتب أخرى، بينما صاحب الوسائل كان نقله       

.مثّ يف املرحلة الثانية على كتب أخرى
ولذا يوصي بعض أكابر العلماء مبراجعة الدورة الفقهية املوجـودة يف حبـار األنـوار واملختـصة بـالفروع، والـيت                  

مـن  - ، حيث إنّ هذه الروايات يف البحار مصادرها ختتلف غالباً  ١٠٠إىل ج   ) من البحار (٨٠هي تبدأ من ج     
.عن الروايات املوجودة يف الوسائل، وإن كان بينها اشتراك- أول كتاب الطهارة إىل الديات

.١٨١: ١٠مستدرك الوسائل )٢(
هناك نظرة وهي أنّ كلّ ما يف املستدرك من طُرق فهي ضعيفة، وهذه نظرة خاطئة ألنّ املستدرك يعتمـد       

قـرب اإلسـناد، وحماسـن    : يف مصادر خمتلفة مثـل على الروايات اليت فاتت صاحب الوسائل واملوجودة   
الربقي، وكتب الصدوق، كعيون أخبار الرضا عليـه الـسالم ومعـاين األخبـار واألمـايل وعلـل الـشرائع               

.وغريها هذه الروايات من هذه الكتب أكثرها مسندة وليست مرسلة وال مقطوعة
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األطعمة واالشربة، عند ذكر الطعام الـذي يقـدم للـسجاد عليـه الـسالم وهـي مرتبطـة                  
.بالبكاء على اإلمام احلسني عليه السالم

بنـا أنّ يف كتـاب   ها أمـر الزم وقـد مـر      فتقصي الكتب املتقدمة واملتأخرة ومراجعت    
يف املقتل قد يطلق عليه مقتل -أو أمايل-أمايل الصدوق قدس سره عقدت عدة جمالس

مقتـل الـشيخ   «الصدوق، ولو اقتطع هذا اجلزء وأُبرز ككتاب مستقلّ حبيث يكون باسم          
.لكان مصدراً معتمداً يف هذا الباب أيضاً» الصدوق قدس سره

 
كما يف كلمات الفقهـاء واحملقّقـني     -يعترب البكاء من عمدة أقسام الشعائر احلسينية      

بل نـستطيع أن نـسميه الـشريان الـدموي للعديـد مـن األقـسام يف الـشعائر             -واملؤرخني
-بيهالـش -انظر إىل اخلطابة، أو إىل الشعر أو النثر أو الرثـاء، أو التمثيـل        : الًاحلسينية مث 

أو انظر إىل اللطم والعزاء أو لبس السواد، فإنّ كلّ هذه الظواهر املختلفـة مـن الـشعائر         
احلسينية، حينما تريد أن تتألّق وحتلِّق وتبلغ ذروا تصل إىل حد البكـاء فالبكـاء حينمـا               

م جعلناه قسماً من أقسام الشعائر احلسينية، فإنه يف احلقيقة هو ليس قسماً مقابل األقـسا        
األخـرى بــل ربمــا جعلـه بعــضهم مقــسماً ألقــسام الـشعائر احلــسينية وإن كــان املَقــسم    

ذكرنــاه يف اجلهـة األوىل مــن حتديــد املاهيــة احلقيقيــة للــشعائر  للـشعائر احلــسينية هــو مــا 
.احلسينية، بلحاظ أنها شعرية وعالمة على معىن سامٍ وحقيقة خالدة

نما نشأ من توصية الرسول الكرمي صـلى اهللا عليـه          وهذا االهتمام الكبري بالبكاء إ    
سلم واألئمة عليهم السالم من خالل احلـثّ األكيـد والتوجيـه الـشديد إليـه لـذا                و آلهو

اعتد به علمـاء اإلماميـة، سـواء احملـدثون أو املؤرخـون أو الفقهـاء يف فتـاواهم املتعلّقـة                      
      ة، حيث يربز البكاء عندهم كأنة ومـا     بالشعائر احلسينيه العمود يف خيمة الشعائر احلـسيني

ذهب إليه فقهاء اإلمامية أو بقية أصناف علماء اإلمامية ليس هو فقط كفتاوى مـسلّمة،   
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وإنما هو ما تشري إليه األبواب العديدة الواردة يف الـشعائر احلـسينية وهـو أنّ البكـاء هـو       
قسام الشعائر احلسينية، بل هو لب عمدة ولُباب الشعائر احلسينية وليس فقط قسماً من أ  

.)١(الشعائر احلسينية وأمهّها
وكما ذكرنا أنّ الروايات اليت حتثّ على البكـاء وتبـين فـضيلته ليـست هـي فقـط                

فضل البكاء وثواب البكـاء علـى سـيد الـشهداء     «تلك األبواب اليت عقدت حتت عنوان    
ري بـأدىن مناسـبة للبكـاء إمـا بلفـظ           بل كلّ األبواب الـيت وردت حولـه تـش         » عليه السالم 

ممـن لـه بـاع    البكاء أو مبا يرادفها أو يالزمها وبإشارات خمتلفـة حتـى أنّ بعـض املتتـبعني        
واسع يف هذا التحقيق ذكر أنه ورد يف ما يـالزم ويـرادف البكـاء مـا يقـرب مـن مخـسني             

هللـع، اجلـزع، البكـاء،    اللَطْـم، أو اللّـدم، القلـق، ا    : لفظة حول الشعائر احلسينية، مثـل     
.النوح، الندبة، الصيحة، الصرخة، احلزن، التفجع، التألّم، وغريها

وأيضاً هناك إشارات أخرى يف كيفية التركيـز علـى البكـاء، وأنـه مـن عمـدة             
التـاريخ  - أبواب الشعائر احلـسينية كـذلك مـا ذُكـر يف تـاريخ احلـسني عليـه الـسالم                  

املختلفة، وكثري منها عن طريق مصادر العامة، مثـل        مضافاً لكتب التاريخ     - الروائي
تاريخ ابن عساكر، وتاريخ اخلطيب البغدادي وغريها وكلّها تذكر البكاء علـى سـيد      
الشهداء عليه السالم؛ حتى األنبياء قد بكوه قبل والدته، بل قبل والدة النيب اخلـامت      

.سلموآلهوصلى اهللا عليه

حلسني عليه السالم يف كتاب البحـار أو يف الكتـب   وردت عناوين عديدة فيما يتعلّق بتاريخ اإلمام ا      مثالً)١(
.الروائية املتعددة اليت أشرنا إليها

كما يف مزار الوسائل، ومزار املستدرك، ويف كامل الزيـارات، وكتـب الـشيخ الـصدوق الـيت خصـصت           
ايل للروايات الواردة يف قضية احلسني عليه السالم، مثل مقتل الصدوق ضمن عدة جمالس وردت يف أمـ          

الصدوق وعلل البكاء يف علل الصدوق وغريه، حتى كتاب حماسن الربقي، وكتـاب قـرب اإلسـناد وقـد      
أنهـا كلّهـا تـردد عنوانـاً     جمعت كثري من الروايات يف نفس عنوان الباب حول احلسني عليه الـسالم إال          

.معيناً بألفاظ خمتلفة وهو البكاء
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بكـاء أنـواع املخلوقـات ويبـين        : الـسياق، مثـل   وتذكر أبواب عديدة يف هـذا       
جمموع الروايات يف األبواب العديدة جزع وبكاء اخللقة بأكملـها علـى مـصيبة سـيد               

فقضية كون البكاء هو العمدة يف الشعائر احلسينية يكاد يكون .الشهداء عليه السالم
ء هو جـوهر وروح الـشعائر   أمراً واضحاً؛ ولربما يدقّق يف التعبري بأن يقال بأنّ البكا  

.احلسينية
وحبسب األدلّة الواردة فإننا لـو كنـا جنمـد علـى ظـاهر األدلّـة، لرأينـا أنّ للبكـاء                  
مكانةً وأمهيةً يتفرد ا من بني أقسام الشعائر احلسينية األخرى فالبكاء كاجلوهر والـروح    

احلسينية هو عبارة عن ختليتـه      ألقسام الشعائر احلسينية، وكأنما إلغاء البكاء عن الشعرية       
.عن جوهره، ومسخ لتلك الشعائر عن حقيقتها

 
اجلزع هو غري احلـزن وغـري البكـاء إذ أنّ اجلـزع يف اللغـة هـو شـدة احلـزن وعـدم                     
التصبر، أو هو نوع من إبداء التفجع الشديد، بشق اجليب ونتف الشعر وضرب الرأس، 

الّوه، أو الصراخ الشديد وهذه كلّها تعبريات عن معـىن اجلـزع بـالالزم، وإ     ومخش الوج 
هو إظهار املرء لألمل الشديد عند احلزن بصخب وتفاعـل سـاخن هـذا       : فإنّ معىن اجلزع  

.هو اجلزع

ووردت روايات يف ذلك؛ وقد عثرنا على ما يزيـد علـى عـشرين روايـة واردة يف      
:؛ منهااجلزع فقط وعدة من أسانيدها صحيحة

:ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم-١


 

: ٤٤: البكـاء لقتـل احلـسني عليـه الـسالم؛ حبـار األنـوار              باب استحباب : ٥٠٥: ١٤: وسائل الشيعة )١(
!
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وما نقله صاحب الوسائل عن جعفر بن قولويه يف املزار، بسنده عن احلـسن          -٢
: عليه السالم، قالهللابن علي بن أيب محزة، عن أبيه، عن أيب عبد

:مسعته يقول


 

عليـه الــسالم يف  هللاعبـد قـال يل أبـو  : امللـك، قــال وعـن مـسمع بـن عبـد    -٣
: حديث

 
: قال.بلى: قلت

 
: قلت
، وأستعرب بذلك حتى يرى أهلي أثَر ذلك علي، فأمتنع من الطعام حـىت             هللاواإي

.يتبني ذلك من وجهي

: فقال



 

نقل يف الوسائل عن مصباح الشيخ الطوسي، بـسنده عـن علقمـة، عـن أيب                -٤
"

كلّ اجلزع والبكاء مكروه سـوى اجلـزع والبكـاء علـى احلـسني           «:عن الصادق عليه السالم    ٩ح  / ٢٨٠
.»عليه السالم

.٥٠٦: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣٩٦: ١٠؛ ٥٠٧: ١٤وسائل الشيعة )٢(
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جعفر عليه السالم، يف حديث زيارة احلسني عليه السالم يوم عاشوراء من قرب وبعد،    
: قال




 
املـؤمنني  ما نقله صاحب مستدرك الوسائل عن ج البالغة؛ قال علـي أمـري      -٥

: سلم ساعة دفنوآلهوصلى اهللا عليههللاعليه السالم على قرب رسول ا

 
الصادق عن باب املزار يف الوسائل، دعا    الًويف صحيحة معاوية بن وهب نق      -٦

: عليه السالم ذا التعبري





 

فالروايات طُرقها عديدة وصحيحة، وبعضها موثّـق فـإذن اجلـزع هـو إشـارة مـن         
.إشارات البكاء

يف الكتـب األربعـة      ونظري هذا التعدد يف الطرق هلذه الطائفـة مـن الروايـات جنـده             
أيضاً، يف كتاب التهـذيب للـشيخ الطوسـي، وكتـاب الفقيـه للـشيخ الـصدوق، وكتـاب          

.الكايف للشيخ الكُليين اليت هي من أهم مصادرنا

.٥٠٩: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٤٤٥: ٢مستدرك الوسائل)٢(
.٥٨٣: ٤من أبواب املزار، نقلًا عن الكايف ٣٧باب -٤١١: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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فاحلاصل أنّ البكاء يف الشعائر احلسينية حـسب مـا ترمسـه النظـرة األوليـة العـابرة             
الًفـض -إقامتها يف املـصادر الروائيـة العديـدة       للروايات املتواترة حول الشعائر احلسينية و     

الروايات ترسم للناظر وللمتتبع رمساً أولياً بـديهياً فطريـاً، أنّ البكـاء هـو         -عن التارخيية 
جوهر الشعائر، وهو جوهر ذكرى ضة احلسني عليه السالم هـذا كبحـث إمجـايلّ أويلّ             

.واياتمن جهة أقوال علماء اإلمامية، ومن جهة نفس الر

وأيضاً، كنظرة أولية يف الروايات أو يف فتاوي العلماء، يظهر أنّ احلزن ال ينقضي         
تعاىل فرجـه الـشريف واألخـذ بثـأر الـدماء الـيت       هللابظهور اإلمام الثاين عشر عجل ا   الّإ

.أريقت يف كربالء مع احلسني عليه السالم وتطبيق أهداف األئمة عليهم السالم

ح البــشرية وانتــشار القــسط والعــدل، وحتقيــق أغــراض وبــذلك نــصل إىل صــال
وأهداف مسرية األنبياء وهذا نوع من الثأر الـشريف املنـشود لـدم احلـسني عليـه الـسالم        

ــة -حــول حبــث البكــاء -إذن، الــذي يظهــر ــاء -مــن كلمــات علمــاء اإلمامي مــن فقه
:أمران-ومتكلّمني ومفسرين وحمدثني ومؤرخني، ومن الروايات أيضاً

.كون البكاء الدعامة األصلية يف الشعائر احلسينية-١

استمرار البكاء وتأبيده إىل يوم الثأر وقبل اخلوض يف تفاصيل ظـاهرة البكـاء    -٢
.إىل جانب مهم جداًااللتفاتجيب 

 
أنّ البكاء مادة حيويـة للبحـث يف عـدة علـوم، مثـل علـم الـنفس، واالجتمـاع،            

ــوم     واألخــالق وال ــزاً يف اهتمــام العل ــد شــغل حي ــم التمــدن واحلــضارة، ق فلــسفة وعل
أنه فعـل مـن أفعـال الـنفس اجلاحنيـة ال      : اإلسالمية ومبحاولة ملعرفة حقيقة البكاء نقول  

أيـن تـصدر الـنفس البكـاء، وكيـف        : اجلارحية وهنا تظهر تساؤالت على السطح منـها       
يب باعتبـار أنّ أفعـال الـنفس اجلاحنيـة أو       تصدره، ومىت؟ هل البكـاء فعـلٌ سـليب أم إجيـا           



٢٣١/  البكاء يف الشعائر احلسينية: اجلهة اخلامسة....................................................Ü:ياملقام الثان

اجلارحية ال تتصف بلون ما بذاا، وإنما تتصف بلحاظ الغايـات فيـا تـرى؛ كيـف هـو              
لنـرى مـا   الًعقليـاً كـام  الًالبكاء يف لونه الذايتّ؟ فالبد من حتليله موضوعياً ماهوياً حتلـي         

.األسئلةهي أجوبة هذه 

ما ذكرنا يف جهات سابقة يف الفصل األول مـن     إىل االلتفاتوألجل ذلك، جيب    
عز وجلّ ـا  هللالشعائر الدينية العامة، وهو وجود أجنحة خمتلفة يف النفس قد جهزها ا          

فقد ورد يف األثـر  ء من معرفة النفس،سبحانه ناشيهللاوال ريب أنّ أحد أبواب معرفة ا   
: عليه السالمأمري املؤمننيعن 

 

:سلموآلهوصلى اهللا عليههللاوورد كذلك عن رسول ا

 

الذي يعرف نفسه سوف يعرف نقاط الضعف من نقاط القوة فيها ومن مثّ ال           
تزعزعه دواهي الدهر فمعرفة النفس هلا فوائد عديدة يف سبيل االتصاف باألخالق، 

ية اإلنــسان والــنفس فيهــا أجنحــة عديــدة، وأحــد أجنحــة الــنفس  ويف بنــاء شخــص
اإلدراكات احلـصولية، واإلدراكـات   : مشجرات القوى اإلدراكية، وهي على نوعني 

.احلضورية

، وقـوة الـوهم، مثّ      )اخليـال (قوة احلس، وقوة املخيلـة      : اإلدراكات احلصولية هي  
.قوة العقل

اكات عيانية لألشياء ىف نشآت أخرى غري النـشأة     وهي إدر : اإلدراكات احلضورية 
.املادية احلسية

.١٣): املنسوب لإلمام الصادق عليه السالم(؛ مصباح الشريعة٢٢: ٣٢: ٢حبار األنوار )١(
.٢٠): الفتال النيسابوري(؛ روضة الواعظني١٤): الشيخ الطوسي(االقتصاد)٢(
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على كلّ حال، هناك أيضاً جناح أخر يف النفس هو جناح القـوة العمليـة، أو مـا        
يــسمى بــالقوة العمالــة، مثــل القــوى العــضلية والقــوى الــشهوية والغرائــز املختلفــة يف  

زة هلا عن اجلناح األول             النة املميمتها املهم؛ هذه القوى سة العقل العمليأو -فس، وقو
.أنها باعثة وحمركة يف النفس-األجنحة األخرى

:فلدينا جناحان من األجنحة العديدة يف النفس، أو جهتان

.اجلهة اإلدراكية: األول

.اجلهة العملية: الثاين

اجلهـة العمليـة هـو احملـرك والباعـث، لكنـه لـيس بكـلّ           طبعاً اجلناح الذي هـو يف     
بل هو يف بعض درجاته مزيج وخمتلط باإلدراك، مثل قوة الّدرجاته خالياً من اإلدراك ك

.العقل العملي وخاصية قوة العقل العملي هو اإلدراك مع كونه حمركاً أيضاً

هـا، فيمارسـها ويعـزم عليهـا     يدرك اإلنسان حسن فضيلة معينة ويتـشوق إلي     الًمث
يـستنكر رذيلـة مـا    -بدل أن يتشوق إىل فـضيلة مـا  -ويوطّن نفسه على تطبيقها أو ربما     

وينفر منها ويشحن نفسه بالنفرة منها فتراه ينقطع يف سلوكه العملـي عـن تلـك الرذيلـة         
.وهلم جراً

جنبـة اإلدراك   أنّ   الّالعقـل العملـي حيـث إنـه حمـرك عملـي، إ            : فعلى كلّ حال  
.تتوفّر فيه أيضاً هذا من جهة

ومن جهة أخرى، البد من امتزاج هاتني القـوتني العمليـة واإلدراكيـة يف الـنفس                
اإلنسانية، فافتراض وجود إنسان لـه جانـب إدراكـي فقـط، أو لـه جانـب عملـي فقـط           

نـساناً لـه   إعلـه  خمالف للفطرة اإلنسانية وبعبارة أخرى، فأنت تريد بافتراضك هذا أن جت    
جانب عمايل فقط دون جانب إدراكي أو بالعكس لكن مثـل هـذا الـشخص لـيس مـن              
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.ءاحلقيقة اإلنسانية بشي

عز وجلّ على مزيج من القوى العمليـة والقـوى        هللابل احلقيقة اإلنسانية فَطرها ا    
 ض يف إدراك املعلومات فحسب بل البدة تتمحة فمن احملال وجود حقيقة إنسانياإلدراكي

عمالية كذلك من احملال أن ترى إنساناً أن جتد فيها جناحاً آخر وجنبة أخرى وهي جنبة
وانـات تكـون اجلنبـة اإلدراكيـة     بـل مجلـة مـن احلي   -كاحليوانـات -فيه جنبة عمالية فقـط   

.خفيفة فيها لكن اجلنبة العمالية فيها بارزة وظاهرة

:الًعز وجلّ الصفات العملية يف احليوانات بشكل عجيب مثهللاوقد وزع ا

والوفاء تراه يف حيـوان آخـر، والغـرية علـى اُألنثـى يف           ،)١(احلرص جتده يف النمل   
أنّ هذه الصفات العملية وزعت على كثري من أقسام حيوان، وانعدام الغرية ىف حيوان ك     

احليوانات عربةً لإلنسان والفطرة اإلنسانية ختتلف عن الفطرة احليوانية الـيت تكمـن فيهـا             
موزعـة وموجـودة لـدى    ) فـضيلية (اجلنبة العملية فقط، وإن كان هنـاك صـفات عمليـة           
ات سـوف يالحـظ يف كـلّ حيـوان     احليوانات من اللطائف ومن يتتبع حياة بعض احليوان       

اإلنـسان يحـشر حـسب صـفته؛ وهـذه        : ، حيـث يقـال    لالعتبارصفة معينة وهذا مورد     
األشكال من احليوانـات املوجـودة هـي منـوذج وأمثـال للـصفات املختلفـة، فـإن كانـت                     

.، فإنه سوف يحشر حبسبهاهللاصفات اإلنسان رذيلية ال سامح ا

علـى جانـب إدراكـي حمـض وال علـى جانـب        فليست الفطـرة اإلنـسانية حتتـوي      
عملي حمض بل مها جناحان ممتزجان ال ميكن أن ينفك أحدمها عن اآلخر، وال يفـصل       
بينهما يف حاق النفس البشرية وإذا وجدنا بعض الناس فيـه طغيـان جنبـة إدراكيـة علـى            

.جنبة عملية، أو طغيان جنبة عملية على جنبة إدراكية

.الختالل وعدم التوازن والتكامل فيهفهذا نوع من ا

.٩٠: ٣األنوار حبار-القسم اخلاص لبيان أسرار وعجائب احليوانات: فضلراجع توحيد امل)١(
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احلَسد، أو الـشهوة مهـا مـن جنبـة إدراك املخيلـة الـيت هـي النافـذة العظمـى                  الًمث
للشيطان يف اإلنسان، اليت يدخل من خالهلا حيث يـري الـشيطان الـصور لإلنـسان مـن         

.ء، مثّ يشوقه حنو ذلك الفعلبعيد يريه صورة لفعل أو لشي

> k         j  is  r   q  p    o  n  m  l<)١(.

فبتوسط نفس الدعوة من بعيد يري الصورة يف عـامل الـنفس، مثّ يغـري اإلنـسان            
فيتشوق ويتحرك حنوها؛ فاإلنسان إذا عزف وانصرف عن هذا اإلغراء ينقطـع سـلطان              
الشيطان عنه أما مـع رغبـة الـنفس وتركيزهـا واجنـذاا، فـإنّ الـشيطان سـوف يـستويل              

.هعلي

: سلموآلهووهذا قد يكون تفسري احلديث املعروف عن النيب صلى اهللا عليه

 

وباعتبار أنّ هذه النوافذ اإلدراكية ال يضبطها اإلنسان وال حيرسها حبراسة جيدة،   
النفس من خالهلا وينفذ وأنه يطلق عناا من دون مراقبة النفس فإنّ الشيطان سيخترق           

.إىل إعماقها

.فالفطرة اإلنسانية ذات جنبتني ال ميكن تفكيك إحدامها عن األخرى

ونواصل بعض األمثلة لكي نكون على بصرية من هذا البحـث، حتـى نـصل إىل        
.حقيقة النكات الفلسفية والعقلية

التقــديس يثــة أنّيــروج الــبعض يف بعــض األحبــاث الفكريــة والثقافيــة احلد الًمــث

.٢٢: إبراهيم)١(
.٢٢٠: ١٦مستدرك الوسائل )٢(

يـا رب سـلّطت علـي الـشيطان وأجريتـه منـي        «:، عن اإلمام الباقر عليه الـسالم قـال        ٤٤٠: ٢ويف الكايف   
.»جمرى الدم
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    لذا البد ر الثقايفّ واالنفتاح الفكرية والتعظيم هي نوع من احلجاب أمام التحروالقدسي
.من إزالة هذا احلاجب والوقوف يف وجه أشكال التقديس واالحترام والتعظيم

صـحة هـذه   وهذا يندرج وجيري يف نفس املسار يف حبث البكاء أيضاً؛ فمـا مـدى           
.؟املقولة يا ترى

لإلجابة عن ذلك، ولتمحيص حقيقة هـذه املـزاعم والـدعاوى البـد مـن معرفـة               
.ماهية القدسية، وأنها فعل أي قوة من قوى النفس، وأي جناح من أجنحة النفس؟

، قيــل أنّ التــشكيك نــرباس ومعلَــم للحريــة الفكريــة ولألســلوب الفكــري  الًمــث
.ح بقول مطلق أم فيه تفصيل؟والتحقيقي وأنه ديدن العلم هل هذا صحي

-التشكيك أيضاً عملية فكرية متارسها بعض القـوى اإلدراكيـة فهـل هـذا الفعـل        
.هو فعلٌ سليم دوماً أم ال؟-كفعل نفساين

إذن جيب أن ندرس أفعال النفس بدقّـة كـي ال نقـع يف اخلطـأ وال يف املغالطـات،       
ارســة الــنفس هلــا، ومــواطن عــدم وال يف اإللتباســات وعلينــا أن نتعــرف علــى جمــال مم

املمارسة كذلك البكاء فعل من أفعال الـنفس، وكـذلك التقـديس والتعظـيم واإلذعـان               
ــة واالعتقاديــة     ــرتبط بالقــضايا اإلدراكي واملتابعــة النفــسية كلّهــا مــن أفعــال الــنفس، وت

-يا ترى-والفكرية والسلوكية وهي برنامج يتعلّق بسري اإلنسان يف معاشه وحياته فمىت     
.متارسه النفس بصحة، ومىت متارسه النفس خطأً؟

التشكيك أو التساؤل أو التنقيب فعل من أفعـال الـنفس، فمـىت متارسـه                : كذلك
دومـاً يف  النفس بشكل صحيح، ومىت متارسه النفس خطأً؟ هل جيب أن يقـف اإلنـسان         

الحباث وحنوها مما منطقة التشكيك والتساؤل؟ أم ينبغي عليه أن يتجاوز ذلك كلّ هذه ا  
ترتبط مبباحث دينية حساسة وخطرية، فالبد من الوقفـة العلميـة عنـدها، إلنعـام النظـر              

.فيها
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كيف ميارس اإلنسان عملية التقديس بشكل صحيح؟ التقديس والقدسية عبـارة           

ه يبـدي املتابعـة أو   ء ويتـصور أنـه حقيقـة فإنـ    عن اإلذعان وحينما يذعن اإلنـسان لـشي       
اخلضوع له فالتقديس عبارة عن خضوع النفس عملياً ومتابعة القوى العملية يف الـنفس      
ألمرٍ أذعنت الـنفس لـه وتـصورت أنـه حقيقـة فمـن مثّ يظهـر لنـا مـىت يكـون التقـديس             

.صحيحاً ومىت يكون خاطئاً

.حيحفإن كان ما أذعنت له النفس حقيقة من سنخ الواقع، فالتقديس ص

وإصرار النفس عليه ممدوح، وتعظيمها لتلك املعلومة احلقيقـة راجـح وصـحيح،              
ألنّ املفروض أنها مـن نفـس الواقـع ورفـع اليـد عنـها يعـين ارتطـام الـنفس ودفعهـا يف            
سلسلة اجلهل مثل العامل التجرييب إذا وصـل إىل حقيقـة معينـة، مثّ يرفـع اليـد عنـها وال               

.منها فيكون ذلك ضياعاً للحقيقةيعتمد عليها أو ال يستفيد 

نعم التقديس والقدسية إن كانت ألمر خمالف للواقع أو للحقيقة، أو كانت نابعة    
.عن تصور وختيل رمسته املخيلة بعيداً عن الواقع، كانت خاطئة

هـو عبـارة عـن متابعـة الـنفس ملـا أذعنـت لـه                 -بـشكل خمتـصر    -فإذن التقديس 
ن حقيقة واقعاً، ومبتنياً على مقدمات وأدلّة يقينية منتجـة،  وتصورت أنه حقيقة، فإن كا    

حوله ألنّ املفـروض  فيكون هذا التقديس صحيحاً وراجحاً ولكن البد أن يوضع حرمي         
أنّ الدليل الذي أوصلك إىل مثل هذا بعد عناء وجهد إذا مل تعمل به يكون ابتعاداً عـن               

ذه حقيقة متبعـة يف مجيـع العلـوم التجريبيـة           الواقع وإغراقاً يف اجلهاالت والظلمات، وه     
.والعلوم املرتبطة بالنشآت وعلوم العقيدة وغريها

.فإذا كان التقديس ناجتاً من إدراك حقيقة، فهو حالة طبيعية يف النفس

ويبدأ التقديس من أرفع درجة من درجات القوى العملية يف النفس، وهو العقل        
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    فيتابع العقل النظـري ،فيمـا أدركـه مـن حقيقـة وأمـا لـو كـان التقـديس نتيجـة                 العملي
إلدراك ختيلي أو ظنـي أو ومهـي أو غـري مـربهن وغـري ثابـت، كـان التقـديس نوعـاً مـن            

.التقليد

على التقـديس مطلقـاً      إطالق وصف التقليد أو اإلتباع األعمى     : فعلى كلّ حال  
د بل حقيقة التقديس هي تعظيم أمر فيه مغالطة حيث تبين أن ليس كلّ تقديس هو تقلي

للحقائق فيما إذا كان وليداً وتابعاً إلدراك حقيقة ما نعم لو كان التقـديس أو املتابعـة أو     
اإلخبات واخلضوع يف اجلناح العملي يف الـنفس نتيجـة إلدراك ختيلـي أو ومهـي، كانـت           

حيح ذم التقـديس يف  حقيقة هذا التقديس إتباعاً أعمى وتقليداً خاطئاً إذن ليس من الص     
.نفسه مطلقاً

بل لو انعكس التقديس إىل حالة الرفض الدائم يف اجلانب العملي للنفس، وهـو           
ما قد يسمى بالتشكيك إذا كان رفضاً دائماً فسيكون حالة مرضية يف النفس وليس حالة 

مـا ومل  صحية يف بعض أقسامه، حيـث إنّ اجلنـاح اإلدراكـي يف الـنفس إذا أدرك حقيقـةً      
يتابعه اجلناح العملي ومل تتابعه القوى العمليـة التجريبيـة أو غـري التجريبيـة إذا مل حتـصل          

     ،واجلناح اإلدراكي هـا       املتابعة بني اجلناح العملية يف النفس ألنضيرستكون هذه حالة م
واإلبـاء  تدرك احلقائق ولكن ال تنتفع ا وال تستفيد منها وإصرار النفس علـى الـرفض           

.عن متابعة احلقائق يؤدي إىل تضييع احلقيقة والتفريط ا

:كما يفسر احملقّق االصفهاينّ اآلية الكرمية

>$  #  "  !<)١(.

أنهم يف البداية قد يكون هناك لديهم إيقان مـع اجلحـود، لكـن يف النهايـة واملـآل         
ه النفس بسبب عدم ء ووجود شريف مثني، يذهب وتفتقد   فإنّ هذا اإليقان يذهب كشي    

.١٤: النمل)١(
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للجانب اإلدراكي ولعلّ إليه اإلشارة األخرى يف قوله تعاىل)١(متابعة اجلانب العملي:

>  v   u  ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w
¢<)٢(.

ــب       ــإنّ اجلان ــي، ف ــب اإلدراك ــأثر باجلان ــنفس يت ــي يف ال ــب العمل ــا أنّ اجلان وكم
انـب العملـي وأمـراض اجلانـب العملـي يف      اإلدراكي يف النفس كذلك يتـأثّر بـدوره باجل        

الــنفس تــسبب أمراضــاً يف اجلانــب اإلدراكــي أيــضاً وكــذلك احلــال يف أمــراض القــوى  
أو غلبــة الــوهم والتخيــل علــى ) القطّاعيــة(كالوسوســة، أو ســرعة اجلــزم : اإلدراكيــة

القـضايا  التعقّل، حيـث ال يـستطيع أن يـدرك املعـاين العقليـة نتيجـة الـسجن الـذهين يف          
.اخليالية والومهية

فهنــاك أمــراض يف اجلانــب اإلدراكــي كمــا أنّ هنــاك أمراضــاً تقابلــها يف اجلانــب  
أمـراض اجلانـب   العملي إضافة للصفات الصحيحة يف اجلانب العملي ومثال مـن أمثلـة      

العملي دوام اإلباء يف اجلانب العملي للنفس، أو دوام اإلخبات واخلـضوع لكـلّ مقولـة          
.ألي دعوى فهذه تعترب حالة غري صحيحة وغري سليمةو

التقليـد العـام األعمـى،    : وهذه األمراض يف اجلانب العملي هلا أمساء أيضاً، مثل      
الرفض الدائم اليت هي حالة السفسطة، فاحلالة السفسطائية الدائمة املطلقة  : أو بالعكس 

تقليـد األعمـى هـي أيـضاً حالـة       هي حالة مرضية يف اجلانب العملي يف النفس وحالـة ال          
مرضية ومذمومة عند العقالء وإليها وإىل غريها من األمراض يشري إليهـا القـرآن الكـرمي     
وتشري األحاديث النبوية؛ وقد تعرض هلا أمري املؤمنني عليه السالم ضمن خطبه الشريفة           

:يف ج البالغة مثل

.يف كتاب اية الدراية للشيخ األصفهاينّآخر حبث االنسداد)١(
.١٠: الروم)٢(
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ب العملي، فإذا اشتدت احملبة فإنها توجـب ظالمـة وحاجبـاً يف         هذه حاالت اجلان  

ة البغض كذلك قد توجب التأثّر والستر يف اجلانب اإلدراكيوشد اجلانب اإلدراكي.

سـبحانه أمـر   هللامبحبتـه إذ أنّ ا هللاال مبعىن أن ال تشتد حمبة اإلنسان ملن أمـره ا    
ه عليهم السالم أو ال تشتد عداوته ملن أمر مبحبة نفسه، وأمر مبحبة رسوله وأهل بيت

سبحانه بعداوته وليس املعىن أنّ زيادة احملبة املأمور ا تكون خاطئـة أو الكراهـة     هللا
والبغض املأمور ا كذلك ليس املراد ذلك ولسنا وراء ما يطرحـه العلمـانيون أو مـا     

األول واألخــري هــو نفــسي ء، وأنّ املــداريــسمى بالعوملــة، أي احلياديــة يف كــلّ شــي
لـيس هـذا هـو       - يف الثقافات العاملية   - ونفسي فقط، كطُرق العوملة املطروحة حديثاً     

أو ) اليت أمـر ـا الـشارع والعقـل        (وليس اإلتزان هو عدم احملبة يف موردها        املقصود
أراد أن عدم العداوة الشديدة يف موردها الذي بينه الشارع بل الكالم أنّ اإلنسان إذا 

يدرك أمراً، ينبغي له عدم جعل احملبة مؤثّرة يف كيفية اإلدراك حتى لو كانت حمبة يف 
عمـا لـو كانـت ليـست يف حملّهـا          الًموردها، وكذلك األمر يف العداوة الشديدة فـض       

وإنما ينبغـي جعـل مـوازين اإلدراك علـى مـا هـي عليـه وجعـل مـوازين احلركـات                     
هـي عليـه هـذا هـو املنطـق القـرآينّ والتوجيـه النبـوي         يف الـنفس علـى مـا     واألفعال
لَويوالع.

 
إنّ املنطق الذي يطرحه القرآن والسنة املعـصومية النبويـة واملعـصومية العلويـة يف            

.ج البالغة منطق ليس أُحادياً وال متايلياً إىل طرف معني

-سطي الذي يضع موازين معينـة علـى فـرض صـحتها     إىل املنطق األر   الًانظر مث 

.٢١٦: ٢) الشريف الرضي(رسائلُ املرتضى)١(
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.يف جانب من جوانب األدراكات وهو فقط اإلدراك احلصويلّ-كلّها أو بعضها

وعلى بعض تقاديره ليس كلّ اإلدراكات؛ أمـا اإلدراك العيـاينّ فإنـه ال يـضع لـه            
.ميزاناً أو اإلدراك احلصويلّ من تقادير أخرى قد ال يضع هلا ميزاناً

املنطق الرياضي يضع موازين من جانـب آخـر أو تـرى املنطـق         الًأنك ترى مث  أو  
النفسي احلديث املتداول أو املنطق الوضعي، ومدارس منطقية كثرية كلّهـا تتنـاول جانبـاً           
معيناً ومل اجلوانب األخـرى ومـع ذلـك فـإنّ تلـك اجلوانـب املتناولـة قـد تكـون غـري                 

.مستوعبة لوضع املوازين فيها

أما املنطق الشرعي فإنك ترى خالف ذلـك املنطـق الـشرعي يتنـاول مـوازين          
القوى العمليـة ويتنـاول مـوازين القـوى اإلدراكيـة، وعلـى صـعيد اإلدراك العيـاينّ                  
واإلدراك احلصويلّ، وهلم جراً يعين أنه يتناول املوازين يف أجنحة الـنفس العديـدة،              

جنحة يف النفس مع بعضها البعض وهذا مما ال تتناوله وينظر يف كيفية مالئمة هذه األ
مدرسة منطقية بشرية إىل اآلن هذا هو املنطق الشرعي أو املنطق الذي تقدمه املعرفة 

.الدينية

إنه منطق اإلنسان املتكامل يف كلّ أجنحة النفس، وهـو أيـضاً حيـدد العالقـة بـني        
أنّ احلـب والـبغض يعمـي    : تـراه حيـدثك  فأي منطقالّأجنحة النفس بعضها البعض وإ  

صمأو يتناول قول أمري املؤمنني عليه السالم)١(»وي:


 

.ومثل هذه التعبريات وهذه أمور منحصرة يف منطق األطروحة الدينية

.٢ح / ١٦٦: ٧٧حبار األنوار » ء يعمى ويصمحبك للشي«:سلموآلهوعن النيب صلى اهللا عليه)١(
.٢١٦: ٢رسائل املرتضى -عن ج البالغة١٧ح / ٣٥٧: ٧٥حبار األنوار )٢(
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فاإلباء املطلق حالة مرضية يف النفس يف اجلانب العملي، والتـشكيك أو التـساؤل       
يف منطق املعرفة الدينية ويف املنطق العقلي البشري إنما هو قنطرة لكـي يراجـع اإلنـسان      

اليت يعقد عليها إميانه، مثّ بعد ذلك يتوصل إىل احلقيقة يف أي جمـال مـن          األدلةحسابات  
ــشأة الدينويــة، أو املرتبطــة بالنــشآت     اــاالت، ويف أي علــم مــن العلــوم املرتبطــة بالن

ال أن األخرى، مثّ بعد ذلك يتوصل إىل احلقيقة اليت إما أن تكون مطابقة أو غري مطابقة             
حمركـاً وآلـة للفحـص    الّيبقى يف اإلنسان منطقـة التـساؤل أبـد الـدهر فلـيس التـساؤل إ         

طريق للوصول للحقيقة ولو وقـف اإلنـسان دائمـاً يف    الّيس الفحص إوطاقة للبحث ول 
منطقة التساؤل من دون أن يتحرك، فهذه تعترب حالـة مرضـية يف الـنفس وليـست حالـة              
صحيحة إنما التـساؤل يعتـرب بوابـة ألجـل الفحـص، ألجـل التنقيـب، ألجـل التحـري                    

الوقــوف دومــاً يف منطقــة التــساؤل فإننــا لــو اقتــصرنا علــىالّاحلقــائق وإإىلللوصــول 
ء يف العلوم القدمية واحلديثة فليست هذه حالة صـحية أمـا إذا   والتشكيك ملا اكتشف شي  

كــان التــشكيك مبعــىن التــساؤل، مثّ يــأيت بعــده التحــري والتنقيــب الــذي يــستتبع اجلــزم 
سـليمة وصـحية    والتصميم على ضوء املُعطَيـات الربهانيـة اليقينيـة، كانـت احلالـة حالـة              

للنفس أما أن نقف يف دوامة التساؤل واإلباء والرفض فهذه حالة جهالة وليـست حالـة             
.علمية وال صحيحة

والذي يعيش بشكل دائم حالة سفسطائية وتشكيكية سيؤدي به ذلك إىل القضاء       
حجـر  إدراكاً وتطبيقاً وليس فيه نوع مـن التقـدم بـل سـوف يت    الًعلى الفطرة علماً وعم  

املرء على نفـسه ولـو كـان األمـر كـذلك ملـا وصـلت البـشرية إىل مـا وصـلت إليـه مـن              
واإلبــداعات هــذا كمثــال يف العلــوم التجريبيــة، فكيــف يف واالكتــشافاتاالختراعــات

.العلوم اإلنسانية األخرى
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فالشك واحلرية حينئذ يشكّالن داعياً وباعثاً للتساؤل الذي يستعقبه حترك وفحص 
.قيب وحتقيق حتى حيصل اجلزم والوصول إىل النتائجوتن

واإلنسان ضـمن الفحـص والتحقيـق والـسري ربمـا يـسري ويفحـص وتنتابـه حالـة                   
مرضية أخرى غري السفسطة، وقد تكون مقابلة هلا؛ وهي حالة بطأ اليقني لديه أو سرعة 

احلالة الصحية املتزنـة  نّاليقني لديه وكالمها من احلاالت املَرضية يف اإلدراك واملفروض أ   
هــي أنــه إذا رأى النتــائج مقنعــة للــنفس بــشكل قطعــي ومبعــزل عــن ميولــه الشخــصية  
وقناعاته اخلاصة، فإذا كانت النتائج بنفسها موزونة ومنتجة، فالالزم أن يـسلّم ويـذعن         

الـشك  فقيمة الشك إذن من جهة الفحص والوصول إىل النتـائج أمـا إذا كـان    .ويقر ا 
.حمطّة دائمة فيصبح صورة سلبية وصفة مذمومة

.)١(وكما يقال فإنّ العلوم خزائن مفتاحها السؤال

ومن مثّ ذهب الفقهاء وعلماء الكالم إىل أنّ من اعتقد عقائد احلق ال عن دليـل،        
أنه قد ارتكـب معـصية ألنـه مل يعتقـد ذلـك      الّإ-هللان شاء ا-فهو وإن كان من الناجني 

ليل وبرهان إذ أنّ العلم باحلقـائق عـن دليـل واجـب، وإن كانـت النجـاة مرهونـة          عن د 
.)٢(بصرف اعتقاد احلق ولو كان عن تقليد

فاالعتقاد واالعتناق عن تقليد بدون تفكري وتدبر ال يعترب اعتقاداً تاماً ألنه يكـون    
وحجـة، فإنـه    يف معرض احلرمان والزوال خبالف االعتناق واالعتقاد عن دليل وبرهان         

.٢٤٧: ٤٨٦باب : ٢٠العلوم أقفال والسؤاالت مفاتيحها ج البالغة : قال اخلليل)١(
أنّ الكهرباء قاتلة فإنه سوف ينجو من الكهربـاء وإن كـان    : من يتبع هذه احلقيقة عن تقليد وهي      : مثالً)٢(

ا كـان يف معـرض   اعتقاده عن تقليد وبدون دليل، ولكن لو علم بأنّ الكهرباء قاتلة عن طريق الدليل مل           
الشك ألن الذي يبين على أنّ الكهرباء قاتلـة مـن دون دليـل، قـد يكـون يف معـرض الوقـوع يف هلكـة                
الكهرباء ألنه قد يشكّكه أحد، فاإلذعان باحلقائق ولو عن تقليد أمر له فائدته؛ لكن لـيس كمـن يعتقـد     

.ويذعن باحلقائق عن دليل وبرهان
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.يظلّ دائماً متمسكاً بتلك العقيدة ثابت القدم على أركاا



.هذان منوذجان بشكل خمتصر عن التقديس والتشكيك

أين موضعهما من أفعال النفس ومىت يصبحان حالة مرضـية أو حالـة سـليمة يف                
.جهاز الوجود للنفس

الفعل من قبل أي جناح مـن أجنحـة الـنفس       أما البكاء، فعلينا التعرف أنّ حكم       
يصدر، وهل له ارتباط مع جناح آخر للنفس؟ وهل هو صحيح وسليم مطلقـاً؟ أو قـد      

.يكون حالة مرضية؟

 
وهذا التعبري إنما هـو بـالالزم   )١(يعرف اللغويون البكاء خبروج الدمع حزناً وتأثّراً 

يف انفعـال إنّ البكـاء هـو حالـة    : خـالق واحلكمـاء فقـالوا   للمعىن احلقيقي أما علمـاء األ   
اجلناح العملي للنفس وهو ما يسمى بتـأثّر الـضمري والوجـدان يف اإلنـسان سـواء خـرج            

.الدمع أم ال؛ مع الصيحة أو بدوا
            الـذي فيـه مـزيج إدراكـي واملقصود بالضمري والوجدان هو تـأثّر اجلانـب العملـي

أنـه  الّجلناح العملي يف الـنفس يف بعـض درجاتـه وإن كـان عمليـاً إ         ألنا أشرنا إىل أنّ ا    (
نظـري قـوة العقـل    ) باإلدراك، أي فيه جنبة إدراكية يعين ليست جنبة عملية حبتـة        -ممزوج

العملي نظري الشوق، إذ البد من إدراك ما مثّ يستتبعه العمل ونظري الغـضب، ومـا شـابه              
.ذلك

.ت العملية هي موجودة باإلدراكعلى كلّ حال، فبعض الدرجا

قـصرت  ويقصر، فإذا مددت أردت الـصوت الـذي يكـون مـع البكـاء؛ وإذا             البكاء يمد : قال اجلوهري )١(
.أردت الدموع وخروجها
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ء من القـوى النفـسية املوجـودة، وهـو عبـارة عـن حالـة             البكاء فعل ناتج وناشي   
يف اجلانب العملي نتيجة إلدراك ما وذاك      -تعبريات خمتلفة  -انكسار، أو تأثّر، أو انفعال    

تشوقاً إليـه  اإلدراك هو إدراك حلرمان ما ألنّ الكمال مل يستتم لدى اإلنسان حتى ينفعل 
فقد يكون البكاء عن تشوق وقد يكون عن حـزن لفقـد حـق مـن احلقـوق وقـد يكـون                   

.مزجياً من احلزن والشوق وهكذا

.يف اجلانب العملي يف النفس نتيجة إلدراك مااالنفعالاملهم أنه نوع من 

.ء ما، سواء يف صورة احلزن، أو يف صورة الشوقوهذا اإلدراك هو فقد لشي

ء فإنه ال يتشوق إليـه هـذا تعريـف        على ذلك الشي   الًلو كان اإلنسان حاص    الّوإ
حالـة  اإلطالقللبكاء وأما حكم البكاء بأنه على  األخالقإمجايلّ من احلكماء أو علماء      

ألنّ : سليمة يف النفس، أم هو حالة مرضية أو على التفصيل، فال بد هنا من التفـصيل       
هذا االنفعال يف اجلانب العملي يتبع معىن معني فإن كان املعىن الذي البكاء يتبع معىن ما 

النفسي حبيث يكون االنفعال عنه اجيابياً وذلـك املعـىن هـو معـىن حقيقـي       االنفعاليتبعه  
وصادق إن كان ناشئاً عن معىن صادق وحقيقـة صـادقة، والتـأثّر كـان إجيابيـاً، فيكـون                

ن كان املعىن املوجود معىن غري صـادق، أو كـان صـادقاً     حالة صحيحة يف النفس، وأما إ     
.فسوف يكون سلبياًلكن التأثّر به غري مالئم

إذا كان إنسان يبكي لفقد كمال معين، كعلم معين أو احترام معين أو قدرة الًمث
.بكى لفقدها، فإدراك هذا الفقد حقيقي وليس كاذباً-مالية أو غري مالية-معينة

ء واقعيـة، فـإنّ    أدرك أنه فاقد للكمال، واملفـروض أنّ كماليـة ذلـك الـشي            حيث  
ء إجيايب ألنّ املفروض أنه يتأثر كي يستعد للحركة، ولزيادة  تأثّره ذا الفقدان أيضاً شي    

الـسعي حنـو حتـصيل    شدة حركة النفس وطاقتها وانشدادها باتجاه ذلك الكمال ولزيادة 
قولة املعترضة على ظاهرة البكاء بأنه يعد مفرغـاً للطاقـة،      ذلك الكمال وعلى عكس امل    
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بل هو يزيد سعرات الطاقة ويسرع حركة الـنفس حنـو حتـصيل ذلـك الكمـال نعـم هـو                  
  غ للحصر النفسير به علماء النفس -مفره يوجب ختفيف تشوق الـنفس  -كما يعبال أن

.حنو املطلوب وحنو املُتشوق إليه

وبكى ألجل -ء موجوداً عند صديقهوكان ذلك الشي  -سان شيئاً أما لو فقد اإلن   
ء عن صديقه وحصوله عنده فهذا نوع من احلسد طبعـاً، إن كانـت املعلومـة               إزالة الشي 

صادقة، وهي فقد ذلك الكمال ولكن تأثّره موجه باتجاه أن يـسعى إلزالـة كمـال عـن              
اجيابيـاً فتـارة تكـون املعلومـة صـادقة      اآلخرين وال ريب أنّ هذا التأثّر سليب وليس تأثّراً      

.ولكن التأثّر خاطئ

أو أنّ اإلنسان قد يفقد أعز أحبته فيتأثّر وهو جيد لكن إذا اشتد البكـاء أو حتـول     
ســبحانه أو فهــذا املظهــر يكــون هللاإىل حالــة مــن الــسخط واجلــزع واالعتــراض علــى ا

وجه بتوجيـه خـاطئ، ولغايـة معينـة وإنّ      خاطئاً، وإن كانت املعلومة صادقة، ألنّ تأثّره        
أي فعل عملي ترتكبه الـنفس، كـأي فعـل إدراكـي ترتكبـه الـنفس دائمـاً يكـون لغايـة               
فالبد أن نالحـظ العلّـة، ونالحـظ العلـل الفرعيـة والعلّـة الغائيـة كمـا يف العلّـة املاديـة                  

.والصورية

.ومة حقيقية، فيكون صحيحاًفحينئذ، إذا كان البكاء منطلقاً ومتولّداً من معل

.وإذا كان تأثّره موجهاً إىل غاية كمالية هادفة، فإنه أيضاً يكون إجيابياً وسليماً

خبالف البكـاء الـذي يكـون ألجـل غايـة سـلبية وخبالفـه مـا إذا كـان مـع الـصرب               
.والتحمل

، الًمـث املفقـود والبكاء إنما حيصل للتأثّر ولبيان احملبة اليت كانت بني البـاكي وبـني       
الذي ألجله حصل البكاء، فيعترب هذا نوع من الصلة للميـت كمـا قـال الـنيب صـلى اهللا        

:سلم حينما فقد ابنه إبراهيموآلهوعليه



٢٤٦.............................................................................................................................................................Ü

      
 

:سلموآلهوويف رواية أخرى قال صلى اهللا عليه

 
.هذا نوع من إظهار احملبة والرمحة

فالفعل الذي يصدره اجلناح العملـي للـنفس تـأثّراً باجلانـب اإلدراكـي يف الـنفس               
:يشترط فيه أمران لكي يكون إجيابياً

.أن يكون منطلقاً من إدراك صادق ومعلومة حقيقية: أحدمها

.ون غايته غاية هادفة وإجيابيةأن تك: الثاين

.وإذا اختلّ أحد هذين الشرطَني يكون البكاء سلبياً

هذا ما قرره العلماء يف البحوث العقلية واحلكمية واالخالقيـة ويف علـم الـنفس،            
.على حنو اإلمجال، حول موضوع البكاء

لبكـاء  يف علم النفس وعلم االجتماع احلـديث يـذكرون يف بعـض تعريفـام أنّ ا       
تنفيس عن الضغط ألنّ اإلنسان قد تتكدس عليه ضغوط، فتنشأ منها حالة البكاء لدى         
اإلنسان؛ ويكون بكاؤه نوعاً من التنفيس والتخفيف هذه هي كلمام بغض النظر عن        

-ففي علم الـنفس احلـديث  )٣(تصويبها أو ختطئتها أو مقارنتها مع ما ذُكر يف علوم أُخر      
أنّ الذي تلـم بـه فادحـة ومـصيبة ويتخـذ البكـاء كوسـيلة لتهدئتـه          ثبت ب  -السيكولوجيا

.٣٥ح / ٢٣٥: ١٦حبار األنوار )١(
.٤ح / ٤٥٨: ٢٢حبار األنوار )٢(
أن من يصاب حبادثة أو مصيبة حياول أن يتخذ جمالس تعزية باإلجـارة،       : وجود ظاهرة اجتماعية؛ وهي   )٣(

بأن يستأجر مجاعـة، ويتبـاكون معـه للتنفـيس     ) والسيكولوجيا يف أوروبا يوصون بذلك  وعلماء النفس (
.عن الضغط الذي حيلّ بصاحب املصيبة وهو نوع من احلالة الصحية ملن أملّت به املصيبة والفادحة
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والتخفيف عنه، يكون أبعد من غـريه يف احتمـال وقوعـه يف االخـتالل الروحـي حيـث                 
يكون لديه اتزان روحي يف احلوادث واملصائب؛ وإنّ نفسه تسلم وتطهر وتـتخلّص مـن              

ــد، حيــث تنــش    ــع عــن البكــاء ويتجلّ ــه نــوع مــن العقــد  العقــد خبــالف الــذي ميتن أ لدي
واإلعتقادات اخلاطئة أو تتكون لديه وساوس وأحقاد على البشرية ورمبا تـصيره وحـشاً              

.على من حوله أو على بيئته بسبب تلك اإلعتقادات اخلاطئة

فالبكاء يولّد نوع من االتزان الروحي ووقاية عن االختالل الروحـي يف الـنفس،           
.عقدويحصنها من ابتالئها بال

يسلم عادة -سيما النساء-وتذكر إحصائيات يف هذا الصدد أنّ من ميارس البكاء
من األمراض النفسية أو العقد أو من تلك احلاالت اليت تكون قريبة من الكآبة والتمـرد           

.على اتمع

          عند املرأة أكثر مـن اجلانـب العـاطفي ة واجلانب العاطفيطبعاً هذه الضمائم نسبي
الرجل ومن مثّ فـإنّ مقابلـة الرجـل للـصدمات أكثـر مـن املـرأة ولـذا جعـل الـدين               عند

    ــه أشــد ألن والتنفيــذي م وجعــل بعهدتــه اجلانــب اإلداريالرجــل هــو القــي اإلســالمي
.وأصلب

وعاد إنتقاداً على ظاهرة البكاء؛ بتقريـب    الًولكن نفس هذا التحليل جعل إشكا     
والعمـل ألنـه   حلالة الـضاغطة، فهـو يقلّـل سـعرة احلركـة      أنّ البكاء ينفّس عن اإلنسان ا     

ينفّس ويهدئ فيربد اإلنسان ويبقى على حالة إتزانه فمن مثّ يكون البكاء سلبياً يف بعض     
.املوارد

، إذا وقع الظلم على االنسان فهو ينفّس عن نفسه بالبكاء وبذلك يرجع إىل  الًمث
ة والباعـث حنـو التـصدي واملقابلـة لـذلك الفعـل             احلالة الطبيعية ويفقـد الـسعرة والطاقـ       

ه، ويتقاعس عن أخذ حقّه، وهو أثر سليبه ضداملوج.
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ويف اجلواب نقول أنّ البكـاء يـنفّس عـن احلالـة الـضاغطة، ال أنـه يقلّـل الـسعرة                 
ويخمد اهلمة السترجاع احلق بل على العكس، ألنّ املفروض أنّ البكاء البـد أن يوجـه       

ية معينة مثل أنّ املظلوم يبكي لفقد حق من حقوقه وفقد ما هو كمال لـه، وهـذا     إىل غا 
وإن نفّس عن نفسه من جهة الضغط املتراكم عليه نتيجـة ذلـك الفقـدان، لكـن ال زال             
البكاء يزيد املظلوم تشوقاً إىل ذلك الكمال واحلق املطلوب فال يكـون نوعـاً مـن تقليـل             

ء وبكى لفقده، فإننا نـرى  فإذا كان أحد الناس فاقداً لشي   السعرة واإلرادة إلرجاع حقّه   
مـن ناحيـة أخـرى    الًبالوجدان والعيان أنه يزداد إرادة وتصميماً من ناحية، وطاقةً وعم      

حنو حتصيل ذلك املفقود منه وأنّ بكاءه ال يعيقـه وال مينـع حركتـه بتاتـاً فاإلشـكال بـأنّ           
.للكمال على إطالقه غري صحيح وغري سديدالبكاء هو نوع من املمانعة حنو احلركة 

وما ذكره علماء النفس أو علماء االجتماع احلديث ال يتضارب مع ما نقوله مـن           
يكون اجيابياً، ومع فقد أحدمها يكون )١(أنّ البكاء على تفصيل بلحاظ اجتماع الشرطَني

ولـة غـري سـليمة علـى     سلبياً أما أنّ البكاء هو حالـة إنقهاريـة وازاميـة للـنفس فهـي مق       
ومن عمدة البحث أن نرى الرؤية الشرعية حول حقيقة البكاء هل يرى الشارع إطالقها

أنّ البكاء حالة سلبية أم اجيابية؟ وعلى التفصيل فهـل يكـون بتـوفّر الـشرطني الـسابقني         
.كان سلبياً كما ذكر احلكماء وعلماء األخالقالّاجيابياً وإ

آليات القرآنية العديدة والروايات الواردة يف هذا املوضـوع         والبد من استعراض ا   
.ومن مثّ نبدأ يف حتليل تفصيلي ألجوبة بقية اإلشكاالت السبعة

وما تقدم مـن الـشرطَني يف إجيابيتـه هـو مـورد توافـق العلـوم العقليـة واإلنـسانية            
من علـم الـنفس وعلـم    (ديثة  التقليدية القدمية يف البشرية والعلوم النفسية واإلنسانية احل       

.وهي تتوافق تقريباً على مثل هذا التقسيم للبكاء) االجتماع وعلم السيكولوجيا

.من هذا الكتاب٢٠٣: ذكرنا الشرطني ص)١(
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سـيما الـشرق     -وعلماء االجتماع يالحظـون ظـاهرة مفارقـة بـني بلـدان الـشرق             
ــة    -األوســط ــشرق ظــاهرة وفــور مــن العاطف ــشاهدون أنّ يف ال ــالد الغــرب وي ــني ب وب

الفـضائل األخالقيـة الـيت هـي مـن سـنخ القـوى العقليـة يف                 واألحاسيس وأنّ كثرياً من     
حمـضاً، أو كانـت مزجيـاً مـن جهـات         الًالنفس، سواء كانت تلك الفضائل العقليـة عمـ        

إدراكية علمية يالحظون ويرون بأنّ نظـم العاطفـة ونظـم الوجـدان املوجـود يف الـشرق        
ه يف الغـرب وكأنمـا الغـرب    من-مبا ال يقاس-، أقوى مبراتب)السيما الشرق االوسط  (

فقط قوالب إدراكية طبيعة اإلنسية البشرية املوجـودة هنـاك كأنهـا تقتـصر علـى قوالـب                 
واجلانب الروحي غت من اجلانب العاطفية قد فُرإدراكي.

إىل بروز األمراض الروحيـة   -يف جماالت عديدة   -ومن مثّ جند اإلحصائيات تشري    
والوجـدان والـروح   إىل غري ذلك مما هو مـرتبط جبانـب العاطفـة   والعقد وتفكّك اُألسرة    

واخلُلق املتعلّق باجلانب العملي.

وبـالد الغـرب بـني أولئـك       ) األوسـط (فهناك فارق شاسع جداً بني بـالد الـشرق          
الذين يتخذون منطاً من احلياة املادية والذين يتخذون منطاً من احلياة الروحية، ولو كـانوا           

دين اإلسالم من بالد الشرق، كاهلنود والبوذيني وما شابه ذلك، وقـد أضـحى    على غري 
يتخوفون من الغزو الثقـايفّ الغـريب واألمريكـي الـذي يكـاد          -يف اآلونة األخرية   -هؤالء

.يهدد الثوابت الروحية والعاطفية لديهم

مـع قلّـة   -ووالقوانني املدنية إنما وجدت ألجل سـالمة احملـيط االجتمـاعي، وهـ        
      ة وختلّف القانون الوضعيتمعات الشرقيات يف ايف الشرق أسـلم منـه مـن       -احلري يعد

.الغرب

والسر يف ذلك هو أنّ اإلنـسان يف زوايـا نفـسه ودرجـات روحـه ال يقتـصر علـى          
جناح اإلدراك، وهو ليس جمرد علبة كمبيوترية تـزق باملعلومـات اإلنـسان حيتـوي علـى       
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   ليس يقتصر على قنوات إدراك، بل فيه إدراكات   جناح عملي أيضاً بل اجلناح اإلدراكي
روحية وما يسمى باحلاسة السادسة، وهي غري اإلدراكات احلصولية الـيت هـي مـن قبيـل              
املفاهيم واإلدراكـات الباطنيـة الـيت هـي يف أعمـاق الـروح يعبـر عنـها احلكمـاء القـدماء                 

.بالقلب والسر واخلفي واألخفى

عـن اجلنـاح العملـي يف الـنفس فكـثري مـن أجنحـة الـنفس               الًيعين الدرجات فـض   
)٢(هـو غـري جنـاح اإلدراك التحتـاينّ    )١(ليست إدراكاً حمضاً، واجلنـاح اإلدراكـي الفوقـاينّ    

اجلنـاح اإلدراكـي الفوقـاينّ    الوهم اخليال العقل النظـري  : الذي ذكرنا له درجات، وهي    
ر، اخلفي، األخفى، أو ما يسمى بأعمـاق البـاطن يف الـنفس     القلب، الس : يف النفس هو  

لـيس صـرف إدراك حمـض بـل فيـه جـذب             ) يف الفلـسفة احلديثـة    (أعماق النفس الباطنة    
.وقطع، وصل ونفرة، إنقباض وانبساط، إقبال وإدبار

هذه حاالت غامضة روحية تناولتها الشريعة والفلسفة القدمية واحلديثة والعرفـان           
.والدراسة فهذه حاالت ليست حاالت إدراكية جافّة فقطبالتحليل 

الغضب، الشهوة، الغرائز املختلفة، قوة العقل  : كذلك اجلانب العملي يف النفس    
العملي، اإلرادة، الصرب، الشجاعة، العفة هي كلّها مـن أفعـال الـنفس الـيت يتكفّـل ـا               

       يف النفس وليس اجلانب اإلدراكي سـواء    دائماً اجلانب العملي النازل، فاجلانـب العملـي
يف اإلدراك الفوقاينّ هو من اجلوانب العمليـة يف الـنفس    ،)٤(أو العملي الفوقاينّ  )٣(النازل

.وليس إدراكات جافّة حمضة

فلو ألقى املتحدثون على الناس عـشرات احملاضـرات والعديـد مـن األفكـار مـن                  

.ة الوجدانيةهو اإلدراكات احلضوري: جناح اإلدراك الفوقاينّ)١(
.هو اإلدراكات احلصولية بتوسط القوى الفكرية: جناح اإلدراك التحتاينّ)٢(
.مثل الغضب، والشهوة، والغرائز املختلفة: اجلانب العملي النازل)٣(
.هو إدراك حضوري مزيج مع العمل: اجلانب العملي الفوقاينّ)٤(
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     ة  دون تطعيمها بعاطفة صادقة ومن دون إثارة عملية، لألفكار، مل حتصل الفائدة املرجـو
قوالب جافّـة وسـوف لـن تـصل هـذه الـربامج الفكريـة احملـضة يف          : بل النتيجة !! لذلك

تأثريها إىل الربامج العملية ولن يؤثّر ذلك باتمع يف طريق إصـالحه مـع أنّ الغايـة مـن          
ري ما يقوله القائل يف شـأن  وهذا نظالربامج الفكرية هو اإلقدام العملي يف شرائح اتمع 

املرحلية الفكرية والفكر من دون تطعيمه بعاطفة صادقة وقـد شـرحنا العاطفـة الـصادقة          
.حينما تطرقنا يف البحث عن البكاء الصادق

ــواهر العاطفيــة الــصادقة          ــد احلــاالت والظ حيــث إنّ البكــاء الــصادق هــو أح
ل مبتابعـة غايـة صـادقة وصـحيحة،         كالتقديس، باعتبار أنّ حتقّق اإلدراك الصادق حيـص       

.فتنشأ العاطفة الصادقة أي تكون العاطفة ترمجاناً عملياً للفكرة

وأما تزريق املستمع أو القارئ أو املشاهد بأفكار ومعلومـات مـن دون أن تـستثري               
فيه اجلانب العملي والعاطفي، فإنه سيخفق يف التأثري عليـه، ولـن يـنجح يف إرشـاده إىل            

سـواء يف التربيـة املدرسـية، أو االجتماعيـة أو الدينيـة أو احلـسينية ومثـل تلـك                 الصالح  
الطريقة لن تصلحه ولن تستثريه بل املفروض هو أن تشحذ مهّة إرادته حيث توجد عنده 

.إرادة عازمة حازمة، لكي يبدأ بتغيري مسريه

يق أمام آالف بينما البكاء خيتصر الطريق البكاء أو العواطف الصادقة ختتصر الطر    
احملاضرات واألفكار وإنّ فكرة جامعة ملادة غنية باألفكار مقرونة بإثارة عاطفيـة صـادقة              
نابعة من هذه الفكرة اإلمجالية اجلامعة الصحيحة ربما تقلب اإلنسان رأساً علـى عقـب          
فيتبدل وضعه، وتتغير بيئتـه الـسلبية، وينقلـب فجـأة إىل العـزم للمـضي حنـو الفـضائل                 
وينـشأ ذلـك مـن اإلثـارة العاطفيـة الـصادقة إذ املفـروض أن اإلثـارة العاطفيـة الــصادقة          

هـو اجلانـب العملـي يف الـنفس، واجلانـب العـاطفي يف       ) املُرسـل إليـه  (رسالة، مستمعها  
النفس املنفعل واملتقبل هلا هو اجلانب العاطفي يف الـنفس، فـإذا كـان املـشتري والـسامع            
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جلانب العملي يف النفس، فهذا إختصار للطريق وبعبارة أخرى، فإنّ معية واملنفّذ هلا هو ا
الفكر مع العاطفة أو مع اجلانب العملي يف النفس ضرورة ال ميكن التفريط ا للوصول   

.واإلصالح اإلجتماعى أو الفردي أو التربية السليمة والكمال املنشودإىل اإلرشاد

ات الغربيـة واتمعـات الـشرقية فمـن اخلطـورة           ومن مثّ حصل الفارق بني اتمع     
مــن التقــدم العلمــي -مبكــان أن ننحــو حنــو ســلبيات الغــرب خبــالف إجيابيــات الغــرب

ما-والتكنولوجي من األخذ ه البدفإن.

ــذا      ــام، فه ــشائعة يف جمتمع ــشرة وال ــد الــسلبية املنت ــاً للرواف ــا أن نكــون جممع أم
.مرفوض من األساس

يقـة الفطــرة اإلنـسانية مزدوجــة مــن جـانبني بــل قيــادة الـنفس إنمــا هــي     ألنّ حق
باإلرادة، واإلرادة صفة عملية، والذي يوجـدها ويولّـدها ويثريهـا وحيركهـا هـو جانـب          

.أو جانب العقل العملي الصادق الوليد للجانب اإلدراكي-العاطفة الصادقة-العاطفة

ء يف شخصيته فاإلرادة اليت هي يفقد كلّ شيفإذا فقد اإلنسان إرادته، فإنه سوف 
ء يف الوجود، وهي الصفة الـيت امتـاز ـا اإلنـسان عـن بقيـة املخلوقـات هـذه                    أمثن شي 

اإلرادة البد من تطعيمها بعاطفة صادقة فحينئذ من اجلناية على اتمع والفكر واحلقيقة              
ادق مع احلقـائق واجلمـود يف   مبكان أن نسمي الفكر اجلاف، أو نسمي عدم التفاعل الص         

قبال احلقائق، نسميه نوع إعتدال، أو نوع تقدم أو حالة حضارية بـل هـي حالـة ختلّـف          
تقودها جاهليـة الغـرب، وهـم يعـانون منـها اآلن وحنـن بـالتبع جنترهـا جنتـر فـضالم                      

ادرة عـن  بعناوين براقة زائفة وأثواب مجيلة خادعة، ونتنازل عن املفاهيم والعناوين الص  
.تراثنا

هذه لقطة أخرية من حقيقة البكاء، وهي أنّ البكاء وأخواته من األفعال العاطفيـة      
كمـاالت اتمـع    النفسية إذا كان ضمن الصور اإلجيابية، فهو من كماالت النفس ومن          
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.والبشرية، اليت حتتاج إليها لتصل إىل رقيها املنشود

.يك، والتقديس، والبكاءالتشك: وأمثلة املفردات العاطفية

عمليــاً آخــر يثــار وهــو وصــف شــخص بأنــه الًونــذكر اآلن مفــردة أخــرى وفعــ
عاطفي، وانتقاده ألنه يتأثّر باخلرب مباشرة سلباً أو إجياباً وأنّ الـشخص الـسوي والـسليم         
هو الذي إذا رأى صورة صادقة ال يتأثّر ا وال يـتحمس هلـا وإذا رأى صـورة باطلـة ال            

.غلق باب العقل العملي: نفّر منها وال يرفضها، وبعبارة أخرىيت

سبحانه، وأنّ الغاية منه قيـادة حركـة    هللاوقد عرفت أنّ العقل العملي من فطرة ا       
نورانيــة يف الــنفس، حبيــث ينفّرهــا عــن املنكــر والــنقص واملــساوي، وجيــذا حنــو اخلــري  

.ية ورمحة إهليةوالكمال والفضائل فهو حبل رباين نوراينّ وهدا

.هذه الفطرة اليت أنعم ا الباري عز وجلّ على اإلنسان، ملاذا نطمسها

العاطفـة ليـست جبميـع    ! وملاذا نقـول بـأنّ العاطفـة يف اإلنـسان تعتـرب حالـة شـاذّة         
صورها خاطئة العاطفة ترمجان عملي صادق حقيقي طبيعي لإلنسان إذا كان ناجتـاً عـن       

العاطفة من وجود ر بالنفرة واإلنكار من معلومة كاذبة كيف تلغى    معلومة صادقة أو تأثّ   
أن نصبوا اىل جمتمع مفكّك عن العاطفة الّاإلنسان كيف تهمل من وجود اتمع اللهم إ   

واألخالق، كاتمع الغريب الـذي يـسبح يف حبـر الرذائـل ويتخـبط يف أدىن مـستوى مـن         
.االحنطاط

 
يف علـم  (نعم اجلدير بالذكر أنّ كـلّ معلومـة هلـا حجـم مقـدر مـن العاطفـة،                

، إذا زاد التفاعـل معهـا عـن حجمهــا كـان إفراطـاً، وإذا نقـص عــن      )الـسيكولوجيا 
على اإلنـسان أن ال يتعـدى   الًحجمها كان تفريطاً وهذا مقرر يف تعاليمنا الدينية مث 
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لشارب اخلمر حداً معينـاً، فيجـب أن   هللاحمرماته فإذا جعل ا يف   هللابالغرية على غرية ا   
سبحانه فإنكار املُنكر اليسري خيتلف عن املنكر    هللاال تشتد الغرية فيحد أكثر من حد ا       

املتوسط واملنكر الـشديد الـذي يـصل إىل حـد الكـبرية، والكبـائر أيـضاً هلـا درجـات           
ترابط، فكلّ معلومـة هلـا حجـم عـاطفي        فالزائد يكون إفراطاً وليس يف حملّه وهناك      

معين البد أن يتولّد منها، وعدم تولّده يعين مسخ الفطرة اإلنسانية عمـا هـي عليـه         
ألنّ املفروض أنّ املُدركة البد أن تترجم على الصعيد العملي، ولـو مل تتـرجم فـال           

ينها وبـني الكتـب،   فائدة من اإلدراك وهذا هو الفرق بني النفس وبني الكمبيوتر، وب   
.وبينها وبني جمرد املعلومات

فــالفكرة واملعلومــة كمــا هــي خطــرية جــداً، وكــذلك العاطفــة واملقولــة العاطفيــة 
الصحيحة خطرية جداً أيضاً وخطورا إجيابية أيضاً، سواء يف النفس، أو يف اإلنسان، أو 

كننـا إلغـاء العاطفـة الناجتـة مـن      يف اتمع وكما أننا ال ميكننا إلغاء األفكار فكذلك ال مي       
تلك األفكار وتبديل العلم إىل اجلهـل مـساوق إللغـاء وتعطيـل العمـل؛ وقـوام العمـل             
بالزخم الروحي والقوة العاطفية الصادقة اليت تقوم ـا الـنفس، مـن البكـاء والتقـديس                 

.والتأثر

وسـاط الفكريـة   وهذا املنحى املـادي، أو الالروحـي، أو الالخلقـي، ينتـشر يف األ     
.العلمانية واألوساط اإلسالمية املتأثّرة بالعلمانية تدرجيياً وهو أمر بالغ اخلطورة

هذا جممل البحث التخصصي يف موضوعات ظـاهرة البكـاء حيـث ألقينـا الـضوء        
روايـات  على البكاء من ناحيـة ختصـصية بغـض النظـر عـن الفقـه، وبغـض النظـر عـن           

خصوص البكاء على احلسني عليـه الـسالم بغـض النظـر عـن ذلـك           الشريعة الواردة يف    
كلّه، ويف الواقع فإنّ الشريعة ال تتناول البكاء فقط، بل تتناول كثرياً من األفعال العملية   

.اليت تقوم ا النفس ومتارسها ولكن وفق شروط وضوابط معينة
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فالقرآن يثين على ظاهرة البكاء الـيت تنـشأ مـن درك احلقيقـة أي أنـه ميـدح التـأثّر                 
.مظاهره، وقسماً من أقسامهوالتحسس العاطفي الذي يكون البكاء مظهراً من 

ميدحه القرآن ويصفه بأنه تأثّر صادق ومطلوب وطبيعي وفطري وكمـايلّ إذا نـتج    

ــنفس  » '  )  (  *   +...!  "«مــن معلومــة حقيقيــة   ــا إشــارة ل وهن
.باعتبار أنه تأثّر من املعلومة احلقيقية: الشرطَني اللذَين ذكرنامها
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البكـائي نتيجـة   االنفعـال تأثّرهم هذا التأثّر هو علـى حنـو      فيمدحهم القرآن على  
هاد واإلنفاق هذا التأثّر ميدحه القرآن ويصفه بأنـه  التشوق للمشاركة يف فعل اخلري من اجل  

.فعل إجيايب وكمايلّ

.٨٣-٨٢: املائدة)١(
.٩٢-٩١: التوبة)٢(
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نـزل مـن الـوحي وال    مدحهم ألجل البكاء والتأثّر ولو كانوا يستمعون فقط لما أُ   
يبكون، فلن يكون لديهم خشوع واخلشوع الذي هو ذروة احلاالت النفسية العمليـة هـو     
يف الواقع حالة عملية؛ ليس من اجلناح العملي النازل بل مـن اجلنـاح العملـي الـصاعد                  

.القلب، السر، اخلفي، األخفى: حيث مر بنا أنه من أجنحة النفس الذي هو

من الًمن أفعال الغرائز وليس فعالًفعل من أفعال القلب وليس فع   فاخلشوع هو   
من أفعـال الـشهوة ولـيس مـن أفعـال احلـس وال مـن                الًأفعال العقل العملي وليس فع    

اإلدراك احلصويلّ إنما هو فعل من أفعال إدراك الباطن العلـوي يف الـنفس وهـو القلـب         

ألنـه نـاتج   >U  T  S<لنفس فلوال البكاء ملا حصلَ ذلك الفعل العلوي ل    
من معلومة صادقة وغاية صادقة وهو الفرار من الذنوب والتشوق إىل النـشآت األبديـة             
اخلالدة وهذا التشوق والتأثّر ميدحه القرآن وهو سري نفـساينّ، وسـري حقيقـي يف النـشآت             

نـا الغطـاء إن   األبدية اخلالدة ميدحه القرآن الكرمي وإن مل ندركه حنـن اآلن، وسيكـشف ل        
.هذا السري النفساينّ هو سري يف تلك النشآت وكمال فيهافندرك أنّهللاشاء ا

٤->K   J  I  H<  تــذكر هــذه اآليــة األنبيــاء والــصفة البــارزة لكــلّ نــيب
:منهم، إىل أن تقول

>  f  e  d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
j  i  h  gko   n      m   ls        r     q    p<)٢(.

.١٠٩-١٠٧: اإلسراء)١(
.٥٨: مرمي)٢(
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للبـشرية وهـم املَثـل الـسامي     فاألنبياء هم األمثولة احملتذى ا واألمنوذج املُقتـدى      
.للبشرية والقرآن الكرمي ميدحهم بأنّ هلم تأثّراً عاطفياً يظهر بشكل البكاء

>p  o   n      m   l<.

-ولو على مـر الـدهور    -رمحنعلى حنو القضية احلقيقية، أي كلّما تليت آيات ال        
.سبحانه واجتباهم يتأثّرون ا فيخرون للسجود ويبكونهللافهناك فئة ممن هداهم ا

>      m   l...s        r     q<.

:عندما أُخرب يعقوب بأنّ ابنه الثاين أيضاً قد أُخذ منه، قال-٥

>|  {  z  y  x}�  ~¡§   ¦   ¥  ¤  £  ¢¨    ©   ª
  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «

¿  ¾  ½   ¼        »  º  ¹)١(     Å   Ä  Ã  Â  Á  À
  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì        Ë   Ê   É   È   Ç   Æ

Ö  Õ  Ô  Ó<)٢(.

هللاما أمارسـه هـو فعـل مـن األفعـال الراجحـة ويعقـوب نـيب مـن أنبيـاء ا                      : يعين
كره وخيلّ    عزة وأمثولة لالقتـداء بـه           وجلّ والقرآن خيلّد ذد فعله لنا، ويعطينا قُدوة منوذجي

العاطفي هذا البكاء والتشوق لنيب آخـر هـو مـن أبنائـه لـيس تـشوقاً إىل          يف هذا التفاعل  
.كمالٍ زائل وإنما هو تشوق لنبوة نيب آخر فالغاية سامية، والتأثّر ألجل صلة الرحم

طيلة غياب يوسف، وأد ى إىل بياض عينيهبكاؤه استمر.

>¹  ¸  ¶  µ<.

.ال تفتأ، ال تنقطع)١(
.٨٦-٨٣: يوسف)٢(
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يعين عميت اشتد به البكاء إىل درجة العمى فالبكاء كان باختياره وقـد وصـل بـه      
البكاء باختياره إىل العمى فإذا كان النيب يتشوق ويبكي إىل هذا احلد، وقـد كـان ضـمن               

.عز وجلّهللامن وصفهم ا

>(   '  &  %  $  #  "  !<)١(.

ؤالء األئمة ومع ذلك يتشوق إىل نيب مثله فكيف إذا تشوق غري        فيعقوب ضمن ه  
.النيب وغري املعصوم إىل املعصوم

-حمرمـاً الًوهل يكون تشوقه أو بكاؤه لو وصل به األمر إىل اإلضرار بـالعني فعـ   
.هذا حبث آخر سيأيت يف جهة الضرر احلاصل بسبب الشعائر

لذي سطّره لنا القرآن الكرمي بغية االحتـذاء  فهذا نوع من السلوك واخللق النبوي ا    
:به واتباعه، حيث يقول يف آخر السورة

>   ¾   ½Ã   Â   Á   À   ¿Ä      Æ   Å  É   È   Ç
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê<)٢(.

.)٣(ودف التأسي من هذه النماذج

انه يف هذه السورة    حينئذ، هذا الفعل من يعقوب عليه السالم أورده الباري سبح         

)  <مـذموماً أو فيـه منقـصة وآيـة    الًألجل أن يحتذى به، وهو فعل كمايلّ وليس فع  
تدلّ على أنه أصيب بالعمى؛ تصل الدرجة لنيب من األنبيـاء أنـه مـارس البكـاء        >(

.٧٣: االنبياء)١(
.١١١: يوسف)٢(

)٣(  وكما قال الزخمشري)خماطباً األشاعرة ( ه من العامة، يف ذيل اآليـةمع أن»>  =?A  @«) يوسـف :
لًـا للبـشرية إىل يـوم القيامـة، احتـذاًء لعفّـة الـنيب          قاتلهم اللَّه، عمـدوا إىل سـورة ضـرا اللَّـه مث           ): ٢٤

.يوسف، فجعلوها نقضاً على اللَّه سبحانه يف كتابه
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هللاذه الشدة، فكيف ميكن أن يكون الفعل سـلبياً؛ بـل فعلُـه اجيـايب، ولـذلك ضـربه ا                   
.أمنوذجاً يحتذى بهسبحانه 

٦->r    q   p  o  n   m  l  k<)١(.

.عن البكاءاإلمساكفيها زجر وي عن الضحك وعن 

.فما تطالبنا به هذه اآليات الكرمية هو البكاء املتوفّر فيه الشرطان السابقان

وهو انطالقه وتولّده من معلومة حقّانية، واندراجه حتت غاية كمالية، مثل هكذا   
.اء ميتدحه القرآن أشد مدحبك

:١٠سورة هود :يف اجلانب اآلخر هناك آيات تنهى عن الفرح املذموم، مثل-

>£   ¢   ¡   �   ~    }   |   {   z   y¤  ¦    ¥
§<.

.هذه اآليات تذم الفرح

>±  °²¸  ¶   µ  ´  ³<)٢(.

آن أشد والفرح الذي يكون منشأه حدث دنيوي أو ترقّب حدث دنيوي يذمه القر
.الذم

>j   i  h   g  f  e   d  c    b  a<)٣(.

خيـصص الفـرح املمـدوح مبـا يكـون يف سـياق النـشأة              بـاآلخرة ،  هللايعين مبا عند ا   
: سلموآلهوصلى اهللا عليههللاألخروية كما قال رسول ا

.٦٠-٥٩: النجم)١(
.٧٦: القصص)٢(
.٥٨: يونس)٣(
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ة النشأة األخروية وأما ما ال يصب يف سبيل النشأة األخروية         نعم، هذه يف سلسل   
ما كان قد تعلّق بالتشوق   الّفيذمه القرآن أشد ذم وخيصص شطراً كبرياً منه بذم الفرح إ          

إىل اجلانب األخروي.

وأما اخلشية واخلشوع اللذان مها صفتان وفعالن نفسيان قريبا األفق مـن البكـاء،              
.)٢(يتالزمان ويتزامنان مع البكاء واآليات املادحة لذلك كثرية جداًفهما صنفان 

اخلشية أو اخلشوع واإلشفاق حاالت نفسية من أفعال اجلانب العملي يف الـنفس،      
وتكون مقرونة بالبكاء، بل يف أكثر األحيان ناشئة منه، وال تنفك غالباً عنه وإذا كان ما 

.ومرغوباً فيه يف الشريعةهو ناتج عن البكاء مستحباً وراجحاً

.أيضاًأيضاً مرغّب فيه من قبل الشريعة ) وهو البكاء(فالسبب 

يعد من أعظم العبـادات، حتـى إنـه وردت روايـات     هللالذا فإنّ البكاء من خشية ا   
.عديدة يف أنّ البكاء يف الصالة من أفضل أعماهلا

أنّ البكاء املتوفّر فيه هـذان   تدل على  - من خالل اآليات والروايات    - فنظرة الشريعة 
الشرطان هو من األفعال الكمالية النفسانية ومن الفطرة املستقيمة للبشر، والقرآن ميدح هذه            

.احلالة يف أنبيائه ورسله ويضرب لنا يف ذلك أمثولة وقدوة نتأسى ا حتى يف احلزن

مـا توصـلت إليـه   فنظرة اآليـات القرآنيـة، وقبـل أربعـة عـشر قرنـاً تقـرر وتثبـت           
البحوث العقلية والعلوم احلديثة من أنّ البكاء ليس سلبياً على إطالقه، بل أغلب وأكثر 

.أفراده إجيابيةً

.١٧٢: ١) الطربسي(؛ االحتجاج٦): األصفهاينالفرج أبو(مقاتل الطالبيني)١(

>        =  <  ?  @     D  C  B  A  8  9  :  ; <٢٣: مثل سورة الزمـر   )٢(
K  J  I   H  G  F  E<٢١: ، احلشر٩٠: ، االنبياء١٦: ، احلديد.
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:أما الروايات الواردة يف احلثّ على البكاء، واملدح والثناء للباكني، فمنها

حثّه وترغيبه البكـاء عليـه،    و سلم عمه محزة  و آلهو بكاء النيب صلى اهللا عليه     -١
:ويظهر ذلك من عدة أدلّة تارخيية، منها

بكى، الًسلم محزة قتيوآلهوملّا رأى النيب صلى اهللا عليه: غريهوقال ابن األثري) أ
.)١(فلما رأى ما مثّل به شهق

إذا بكـت  )٢(سلم كـان يومئـذ  وآلهو أنّ النيب صلى اهللا عليه    : وذكر الواقدي ) ب
وجعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسـول  :) قال(صفية يبكي، واذا نشجت ينشج      

.)٣(سلموآلهوصلى اهللا عليههللا

سلم باكيـاً  وآلهوصلى اهللا عليههللاما رأينا رسول ا: (روى ابن مسعود، قال   ) ج
ه يف القـرب مثّ  ووضـع -إىل أن قال-املطلب ملا قُتلقط أشد من بكائه على محزة بن عبد       

.)٥()من البكاء)٤(سلم على جنازته وانتحب حتى نشغوآلهووقف صلى اهللا عليه

اجلزء الثاين من٤٠: ما أخرجه اإلمام أمحد بن حنبل من حديث ابن عمر يف ص ) د
سلم ملّـا رجـع مـن أُحـد جعلـت نـساء       وآلهوصلى اهللا عليههللامن أنّ رسول ا : من مسنده 

:سلموآلهوصلى اهللا عليههللافقال رسول ا:  ى من قُتل من أزواجهن قالاألنصار يبكني عل

 

.٤٨: ٢أسد الغابة )١(
.أي يوم أحد)٢(
.٢٩٣: كما نقل ذلك السيد شرف الدين يف كتابه النص واالجتهاد)٣(
.الشهيق حىت يبلغ به الغشي: النشغ)٤(
؛ ذخـائر العقـىب  ٥٢٦): علـي القـاري    مـالّ (؛ شرح مسند أيب حنيفة    ٢١٥: ٢) قندوزيال(ينابيع املودة )٥(

)١٨١): أمحد بن عبداللَّه الطربي.
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:مثّ نام فانتبه وهن يبكني، قال: قال
 

مل تبـك امـرأةٌ مـن       : عـن الواقـدي، قـال      الًويف ترمجة محزة من االستيعاب نق      -
لكـن محـزة ال   «: سـلم وآلـه وصلى اهللا عليـه هللاد قول رسول ا بع -األنصار على ميت  

.)١(بدأْنَ بالبكاء على محزةالّإ-»بواكي له

:وحثّ النساء بالبكاء عليهبكاء النيب جعفر بن ايب طالب-٢

فقد أخرج املزي يف ذيب الكمال عن مغـازي الواقـدي، بـسنده عـن أم جعفـر         
أصـبحت يف اليـوم الـذي      : اء بنت عمـيس، قالـت     بنت حممد بن جعفر، عن جدا أمس      

سـلم وقـد هيـأت     و آلـه و صلى اهللا عليـه    هللاأُصيب فيه جعفر وأصحابه، فأتاين رسول ا      
أربعني منيئاً من أُدم، وعجنت عجيين، وأخذت بنيي، وغـسلت وجـوههم، ودهنـتهم؛         

.: سلم فقالوآلهوصلى اهللا عليههللافدخل علي رسول ا

             هم ومشّهم مثّ ذَرفـت عينـاه فَبكـى، فقلـترسـول ا : فجئت به اليهم فضم هللاأَي
.: فقالسلم لعلّه بلغك عن جعفر شي؛وآلهوصلى اهللا عليه

صـلى اهللا    هللافجعـل رسـول ا    : قالـت اجتمع إيلّ النـساء   و فقمت أصيح : فقالت
:سلم يقولوآلهوعليه

 
سلم حىت دخل على ابنته فاطمة؛وآلهوصلى اهللا عليههللافخرج رسول ا : قالت
:سلموآلهوصلى اهللا عليههللافقال رسول ا.واعماه: وهي تقول

 
، وهناك شواهد كثرية علـى ثبـوت بكـاء الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه        ٢٩٧: عن كتاب النص واالجتهاد   )١(

: الـنص واالجتـهاد  : يف كتابـه وحثّه عليه، وقد مجع أكثرهـا الـسيد عبـد احلـسني شـرف الـدين               وسلم
.، فراجع٢٩٧
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:سلموآلهوصلى اهللا عليههللامثّ قال رسول ا

 

مــا أخرجــه: ســلم علــى ولــده إبــراهيموآلــهوبكــاء الــنيب صــلى اهللا عليــه-٣
:البخاري يف صحيحه، قال فيه

سـلم وإبـراهيم جيـود بنفـسه، فجعلـت عينـا       وآلهو مثّ دخلنا عليه صلى اهللا عليه     
.سلم تذرفانوآلهوصلى اهللا عليههللارسول ا

:فقال.!هللاوأنت يا رسول ا: عبد الرمحن بن عوففقال له 

 
:سلموآلهوفقال صلى اهللا عليه.مثّ أتبعها بأخرى

       
 

.)٣(اذ، وزيد بن حارثةوبكى كذلك على عثمان بن مظعون، وسعد بن مع

ما ورد يف خطبة األمري عليه السالم يف وصف املتقني، وشدة انفعال مهّام إىل     -٤
:حد املوت، فصعق مهام صعقةً كانت نفسه فيها فقال أمري املؤمنني عليه السالم

 
: مثّ قال

:فقال،)٤(فما بالك يا أمري املؤمنني: قائلفقال له

.٦٠: ٥ج ) املزي(ذيب الكمال)١(
.إنا بك حملزونون: باب قول النيب: كتاب اجلنائز: صحيح البخاري)٢(
.٢٩٥: راجع كتاب النص واالجتهاد)٣(
.أي مل سببت له ذلك)٤(
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وما ذكره األمري عليه السالم عندما غارت خيل معاوية علـى األنبـار، وقُتـل        -٥
لسالم متأثّراً ومتذمراً، وهـو يـستنهض النـاس يف       حسان بن حسان البكري فكان عليه ا      

:الكوفة للقتال ضد معاوية فكان يقول عليه السالم







 
الغرية هـي أيـضاً صـفة    ()٣(فهو عليه السالم يصف شدة االنفعال من جهة الغرية       

قيقيـة، وألجـل غايـة حقيقيـة،     نفسانية، عاطفية، منطلقة ووليـدة مـن إدراك معلومـة ح       
.)املؤمنوهي الذب عن حرمي الدين وحرمي املسلمني والدفاع عن شرف وكرامة

، وهو من املعاين االنفعالإذن اجلامع بني اخلشية واخلشوع واألسى واحلزن هو شدة 
 ة ال يعتربها اإلمام إفراطاً، وال مغاالة مثل ما وقع من النيبيعقوباحلقيقيةّ؛ هذه الشد:

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

:املؤمنني عليه السالمأو كما قال أمري

.١٤٩: ١٠أيب احلديد ، شرح ج البالغة ابن١٦٠: ٢شرح ج البالغة حملمد عبدة )١(
.٧٤: ٢ج البالغة )٢(
قطـب  (كتاب النـوادر  » الغرية من اإلميان والبذاء من اجلفاء«: قال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله وسلم        )٣(

.٤٤/ ٢٥٠: ١٠٣؛ حبار األنوار ١٧٩): الراونديالدين
يوراً، وأنا أغري منه، وأرغم اللَّـه أنـف مـن    كان إبراهيم أيب غ«: وقال رسول اللَّه صلى اهللا عليه وآله وسلم    

.٣٣/ ٢٤٨: ١٠٣حبار األنوار » ال يغار من املؤمنني
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.حيث يصفها بأنها فعلٌ كمايلّ

وأيضاً؛ يف زيارة الناحية الـيت نقلـها صـاحب البحـار، وهـي منـسوبة لإلمـام            -٦
.احلجة عليه السالم

     
 

.اليت هي ليست مبذمومة بل ممدوحة ومطلوبةاالنفعالفهذه نوع من شدة 

:أيضاً يف القصيدة اليت ألقاها دعبل اخلزاعي يف حمضر الرضا عليه السالم-٧

ــدالً   جم احلــسني ــت ــو خلْ ــش  أفــاطم ل ــشاناً ب ــات عط ــد م ــراتوق طّ ف

ــاطم عنـــده    )٢(وأجريت دمع العني يف الوجنـات   إذاً للطَمـــت اخلـــد فـ

فعال صراخ حرم اإلمام عليه الـسالم مـن وراء الـستر، ولَطمـن اخلـدود، وبكـى              
.والتأثراالنفعالاإلمام الرضا عليه السالم حتى أُغمي عليه مرتني من شدة 

هللاملؤمنني عليه السالم مراراً مـن خـشية ا       ء أمري ما يذكر يف التاريخ من إغما      -٨
يف صالة الليل، وهي مسندة يف تـاريخ أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم يف املـصادر املختلفـة         

.ونفس احلالة ثابتة أيضاً لباقي األئمة عليهم السالم

ونقله صاحب البحـار أيـضاً       ،)٣(ما ذكره صاحب كامل الزيارات ابن قولويه       -٩
: الواردة يف بكاء السجاد عليه السالم وقول موىلً له)٤(الزيارات نفس الروايةمن كامل

.٣٨/ ٢٣٨: ١٠١حبار األنوار )١(
.٣٨/ ٢٥٧: ٤٥األنوار ؛ حبار٢٦٣: ٢ذكرها الصدوق مسندة يف عيون أخبار الرضا عليه السالم )٢(
.٣٥يف الباب )٣(
.١/ ١٠٨: ٤٦حبار األنوار )٤(
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، إنـي أخـاف عليـك أن تكـون مـن اهلـالكني، قـال عليـه           هللاجعلت فداك يابن رسـول ا     
:السالم


 

.!أما آن حلُزنك أن ينقضي؟: ويف رواية أخرى-

:فقال له


          


 

.)٢(أنه عليه السالم بكى حتى خيف على عينيه: وذكر صاحب حلية األولياء- 

هللامن العلّة الـيت مـن أجلـها جعـل ا     ،)٣(ما ذكره الصدوق يف علل الشرائع      -١٠
ي لكثرة بكاء النيب شعيب من خـشية  عز وجلّ موسى خادماً لشعيب عليهما السالم وه 

عليـه  هللاعليه بصره مثّ يبكي بشدة ويـرد ا هللاويرد احتى عمي مرتني أو ثالث يعمى هللا
: سلم أنه قالوآلهوبصره، حيث ورد يف هذه الرواية عن النيب صلى اهللا عليه







.١٠٨: ٤٦حبار )١(
.املصدر السابق)٢(
.٥١باب / ٥٧، ٧٤/ ١: علل الشرائع)٣(
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شـدة التـأثّر مل   فعل الرباب زوجة اإلمام احلـسني عليـه الـسالم، فإنهـا مـن        -١١
إىل أنـه توفّيـت، وكـان ذلـك مبـسمع ومبـرأى مـن        الًعامـاً كـام  )٢(تستظلّ حتت السقف 

السجاد عليه السالم أي مع تقرير املعصوم على هذا الفعل فيكون نوعاً من التـصحيح            
.واإلمضاء له

، وتدلّ علـى رجحـان البكـاء    االنفعالوهناك موارد عديدة غري ذلك تصور شدة    
مع بني هذه املوارد والصور املتعددة للتفاعل العاطفي هـو شـدة التـأثّر لإلدراكـات                واجلا

.احلقيقية، ولعلّ املتتبع جيمع أكثر من هذه املوارد بكثري

حينئذ يظهر أنّ البكاء والتأثّر العـاطفي مـن معلومـة حقيقيـة وإدراك حقيقـي هـو        
.ساينّ وخاصية الفطرة اإلنسانيةألجل غاية حقيقية وهذه من خاصية النوع اإلن

.ومن دون ذلك سوف يفقد اإلنسان إنسانيته ويكون حاله حال اجلمادات

بكاًء واألرضويكون أدون من العجماوات حيث أثبت القرآن الكرمي أنّ للسماء 
روى الفريقــان حتقّــق هــذا األمــر يف شــهادة احلــسني عليــه )٣(كمــا يف ســورة الــدخان

الشهداء عليه الـسالم، حيـث ذكـر       عساكر يف تارخيه يف ترمجة سيد      السالم مثل ابن  
جملة من الروايات املسندة يف ذلك عن مشاهدة الدم حتت األحجار وفوق احليطـان      

.ذلكوغري
.٥٧: ١علل الشرائع )١(
.٢٢٣): السيد حمسن األمني(لواعج األشجان)٢(
.٢٩: الدخان)٣(
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نذكر بعد ذلك ما يثار حول ظـاهرة البكـاء مـن انتقـادات وإشـكاالت ونتعـرض          
للجواب عنها بالتفصيل تباعاً فهناك عـدة نظريـات وآراء خمالفـة لظـاهرة البكـاء تعتمـد          

.على وجوه عديدة



.أنّ أدلة وروايات البكاء تشتمل على مضامني ال يقبلها العقل

فهــذه مثــل 
مضموا إسرائيلي شـبيه ملـا لـدى النـصارى مـن أنّ املـسيح قُتـل          -عبريهمبت -الروايات

لتغفر ذنوب أمته فهذه الروايات فيها ما يشابه هذا املضمون أنّ احلسني قُتل ليكفِّـر عـن                
إغـراء بالـذنوب وإغـراء للمعاصـي     -بزعم هؤالء  -ذنوب شيعته إىل يوم القيامة، فهي     
ألنّ فيهـا نفـس اإلغـراء املوجـود يف الفكـرة املـسيحية       فال ميكن العمـل ـذه الروايـات        

واليهودية فحينئذ مضمون هذه الروايـات ال يقبلـها العقـل وال يـصدقها وهـو مـضمون          
:يتألّف من أمرين-يف احلقيقة-دخيل كما عبروا وهذا الوجه

.ضعف سند هذه الروايات: األول

.اء الباطلضعف املضمون، الشتماله على هذا اإلغر: الثاين



األنـوار يتـضمن بـاب ثـواب     أما ضعف السند فقـد ذكرنـا سـابقاً أنّ كتـاب حبـار      
البكاء على احلسني عليه السالم وحيتوي على مخسني رواية يف فضل واسـتحباب البكـاء    
وهذه الروايات اخلمسون، مما مجعها صاحب البحـار هـي غـري الروايـات العـشرين الـيت                   

وغري الروايـات املتنـاثرة الـيت تربـو علـى العـشرات يف األبـواب          مجعها صاحب الوسائل  
األخرى فكيف نرد هـذه الروايـات؟ وبـأي ميـزان درائـي ورجـايل نـشكّك ـا فـالقول                
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أو ضـعف احليطـة العلميـة، ألنـه     االنتبـاه بضعف السند هلذه الروايات ناتج من ضـعف    
لقناعـة والـيقني بوجـود أسـانيد كـثرية      بأدىن تصفّح يف املـصادر املعتـربة احلديثيـة حتـصل ا       

عـن كوـا تـصل إىل حـد      الًجداً، منـها الـصحيح، ومنـها املوثّـق، ومنـها املعتـرب، فـض              
.االستفاضة بل التواتر

إنّ ذكر الثـواب يف البكـاء       : وأما املضمون فقد طعن عليه غري واحد، حيث قالوا        
علـى البكـاء،     واالتكـاء نوب  على احلسني عليه السالم فيه إغراء للنـاس الرتكـاب الـذ           

ويستشهدون على ذلك بكون كثري مـن العـوام يرتكبـون املعاصـي ويـشاركون يف نفـس          
الًالوقت مشاركة فعالة يف الشعائر احلسينية وخيدمون وحيضرون االس ويبكـون واتكـا      

لتـايل  على هذه املشاركة وتذرعاً ذا البكاء فإنهم يرتكبون ما يروق هلم من املعاصي فبا   
.الًيصبح مضمون هذه الشعائر باط

اجلواب عن هـذا اإلشـكال أنّ مثـل هـذا املـضمون موجـود يف مـوارد عديـدة يف              
:الًالشريعة، وهي موارد مسلّمة مث

>j  i       h  g  f  e  d  c  b<)١(.

:فهل هذا إغراء بالصغائر أو

>~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r<)٢(.

.!غراء بكلّ املعاصي غري الشرك؟هل هذا إ

يضاف إىل ذلك روايات عديدة أخرى وردت من طرق العامة واخلاصة يف ثـواب        
:، منهاهللالبكاء من خشية ا

:سلموآلهوصلى اهللا عليههللاعن رسول ا

.٣١: النساء)١(
.٤٨: النساء)٢(
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:سلموآلهوصلى اهللا عليهوقوله


 

وكــذلك ورد يف ثــواب احلــج ! فهــل هــذا إغــراء الرتكــاب املعاصــي والــذنوب؟
      والصالة املفترضة والصوم وغريها من الثواب العظيم، وغفران الذنوب بـل ميكـن الـرد

:كال يف هذه املوارد بوجوه عديدةعلى اإلش

.الترغيب يف نفس العمل، ال أنه إغراء باملنافرات واملضادات:أوالً

.فتح باب التوبة وعدم اليأس:ثانياً

إنما يكون من باب املقتضي للتكفري عـن الـصغائر   هللاأنّ البكاء من خشية ا  :ثالثاً
أنّ هناك أموراً وشرائط أخرى البد من أو لغفران الذنب وليس من باب العلّة التامة أي 

توفّرها مع املقتضي، من قبيل عدم اإلصـرار علـى الـصغائر، والعـزم والتـصميم علـى                 
وتـوفّر املقتـضي فتحـصل      اإلقالع عن املعصية وغري ذلك فإذا متّت مجيع هذه املقـدمات          

املقتـضي  العلّة التامـة للـتكفري أو للمغفـرة لـذلك نقـول أنّ هـذه األمـور هـي مـن بـاب               
.وليست من باب العلّة التامة

املقصود تكفري الذنوب الـسابقة ولـيس اآلتيـة يف    >c  b<يف آية   : ورابعاً
املــستقبل والــذي يرتكــب الــذنوب يف املــستقبل قــد ال يوفــق إىل مثــل هــذا الــتكفري  

   فران وهذا نظري ما ورد يف باب احلجقال له بعد رجوعه استأنف : والغي ن حجأنّ م

.٤٥٢): الفتال النيسابوري(روضة الواعظني)١(
.املصدر السابق)٢(
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.أو أنه يرجع كما ولدته أمه، ويغفر ملا سبق من ذنوبه،)١(عملال

فهذا ليس إغراًء باجلهل وبالذنوب بل املقصود أنّ هذه مقتضيات، ال أنهـا حتـدد                
والعاقبة النهائية-املصري النهائي.

لكـن مـن   )٢(من مات على الوالية، يـشفَع ويـشفَّع  : وقد ورد يف بعض الروايات  
ميوت على الواليـة إذا كـان يرتكـب الـذنوب والكبـائر فليـست واليـة أهـل                يضمن أنه   

.البيت مغرية للوقوع يف الذنوب واملعاصي

إذ أنّ ارتكاب املعاصي يسبب فقدان أغلى جوهرة وأعظـم حبـل للنجـاة، وهـو                 
:العقيدة ويؤدي إىل ضياع اإلميان، حيث قال تعاىل

>  v   u ¡   �   ~   }   |   {    z   y   x   w
¢<)٣(.

حيث إنّ جمموع الـدين يعتـرب كتلـة واحـدة، وال ننظـر إىل الـدين مـن جهـة دون                   
أخرى وإذا كان متام األدلة الدينية يشري إىل أن ارتكاب املعاصي واإلصرار عليهـا يـؤدي      

.-هللاوالعياذ با-إىل فقدان اإلميان واملآل إىل سوء العاقبة

إىل جهة معينة، وهي أا ختلّص اإلنسان فليس فيها جانب إغراء، بل فيها إشارة 

بـصري، عـن أيب   عـن أيب : ؛ واللفظ لألخـري ٧٠: ١؛ وكذلك يف تفسري القمي  ٦/ ٣١٥: ٩٩نوار  حبار األ )١(
خيطو خطـوة وال ختطـو بـه    إنّ العبد املؤمن حني خيرج من بيته حاجاً، ال   «:اللَّه عليه السالم، قال   عبد

وقف بعرفـات فلـو كانـت لـه     كُتب له ا حسنة، ومحي عنه سيئة، ورفع له ا درجة، فإذا       راحلته إال 
.»استأنف العمل: ذنوب عدد الثرى رجع كما ولدته أمه، فقال له

:سـلم وآلـه وعدة روايات ذا املضمون منـها، عـن الـنيب صـلى اهللا عليـه        ٣٠: ٨األنوار  ورد يف حبار  )٢(
وإنّ أدىن املـؤمنني  اشفع يوم القيامة فأُشفّع، ويشفع علي فيـشفَّع، ويـشفع أهـل بـيىت فيـشفّعون،             إني«

.»شفاعة ليشفَع يف أربعني من إخوانه كلّ قد استوجبوا النار
.١٠: الروم)٣(
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وتنقذه من حضيض املعاصي والرذائـل وتعـرج بـه إىل مسـو الفـضائل وجـادة الـصواب                  
.والصراط املستقيم

فإنّ التفاعل العاطفي مـع أحـداث عاشـوراء لـيس ينفّـر مـن أعـداء أهـل البيـت              
ـا، وتتولّـد يف   املبتلـى عليهم السالم فقط بل هو أيضاً ينفّـر مـن الـسلوكيات املنحرفـة      

أعماق الشخص املتأثّر حالة تأنيب الضمري لذلك؛ فهو جيسد يف نفسه الـصراع واجلهـاد                
فإذا عرضت له أشكال من املعصية كأنما يتحرك عنده هاجس احلرارة احلسينية وينشأ يف 

الـصراط  روحه جانب تأنيب الضمري فهذا نوع من اإلجنذاب القليب والعزم اإلرادي حنو            
.املستقيم

من بكى على احلسني فله الـضمان يف حـسن العاقبـة،            : وليس مفاد الروايات أنّ   
من بكى : وله النتيجة النهائية يف الصالح والفالح ليس مفادها ذلك إنما مفاد الروايات  

كمـا  -على احلسني غُفرت له ذنوبه مثـل أثـر فريـضة احلـج وغفـران الـذنوب مـشروط                  
أن يـوايف اإلنـسان خامتـة أجـره       واملوافـاة اصـطالح كالمـي وروائـي أي        باملوافاة   -يقال

ترجــع عليـه الــسيئات وتحــبط  -هللاوالعيــاذ بـا -فمـع ســوء العاقبـة  الّحبـسن العاقبــة وإ 
.احلسنات وال تكتب له

فليس يف منطق هذه الروايات إغراء باملعاصي، وليست هي كعقيدة النصارى بأنّ 
لنصارى مجيعاً حتى وإن عملوا املعاصي والكبـائر وأنـواع الظلـم         املسيح قد قُتل ليغفر ل    

والعدوان وال كعقيدة اليهود الذين قالوا أنّ عزيـراً أو غـريه لـه هـذه القابليـة علـى حمـو             
.املعاصي والكبائر عن قومه

:ألشكل علينا أنّ قرآننا توجد فيه اسرائيليات فمنطق اآليةالّوإ

>   x  w  v   u  t  s  r|   {  z  y<.

نعمـل مـا نـشاء    : خيتلف عن ذاك املنطق الذي ينادي به النصارى أولئك يقولون        
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.والعاقبة ستختم لنا باحلُسىن فأين هذا عن املعىن الذي حنن بصدده؟

بـل فيـه   الًمضمون أن يغفَر له ولو كان كزبد البحر، خمالف غري ذلك املعـىن أصـ        
فـتح بـاب األمـل وعـدم القنـوط وعـدم اليـأس، بـل           نوع من إدانة املذنبني، إضافةً إىل     

أن ينجذب اإلنسان إىل الصراط املستقيم وجانب الطاعات وال يقـع يف  هللاألمل بروح ا 
.طريق املعاصي ويتخبط يف الذنوب



سلّمنا بكَون هذه الروايات املشتملة على البكاء تامة سنداً ومتناً ومـضموناً لكـن               
أبدي، وليس بدائم مضموا هو احلثّ على البكاء يف فترة األئمـة علـيهم   مضموا غري   

ــراز املعارضــة      ــد إلب ــث كــان األســلوب الوحي ــة حي ــة التقي ــرة وحقب الــسالم، وهــي فت
واالستنكار للظلم وإبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السالم هو البكاء، أما يف يومنا 

فليـست هـذه الوسـيلة    جـو مـن احلريـة النـسبية    يعيشون يف   -احلمد هللاو -هذا، فالشيعة 
.صحيحة

كان اهلدف من تشريع هذه الوسيلة واحلثّ عليهـا حـصول غـرض معـين، وهـو             
االسـتنكار إبراز التضامن مع أهل البيت عليهم السالم أو التولّي ألهل البيت، وإظهار          

.تقيةوالتربي من أعدائهم واملعارضة خلطّهم باعتبار أنّ الظرف كان ظرف 

كانت األفواه مكَممة وكانت النفـوس يف معـرض اخلطـر مـن الظـامل فقـد يكـون           
البكاء هـو األسـلوب الوحيـد آنـذاك أمـا يف أيامنـا هـذه وقـد زال اخلـوف، فهـذا لـيس                  

.باألسلوب الصحيح

أما اآلن فقد انتفت الغاية منها فتكون أشبه بالقضية اخلارجية الظرفية، ال القضية       
.ية العامة الدائمةاحلقيق
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أما كونه أحد الغايات للبكاء فتام، لكن ليس هو متام غايـة البكـاء، بـل             : فنقول
     بل إلظهار الظالمة هذا أووثانياً ما املوجب لكـون هـذه الغايـة    الًهو أحد الغايات والس

التربـوي  غري قابلة للتحقق، بل هي مستمرة قابلة للتحقّق ألنّ البكاء نـوع مـن الـسلوك         
لـو حاولـت   الّإلثارة وجدان أبناء الفرق األخـرى مـن املـسلمني ومـن غـري املـسلمني وإ       

إظهــار النفــرة لظــاملي أهــل البيــت والتــربي مــن أعــداء الــدين الــذين قــادوا التحريــف   
ىف األمة اإلسالمية لو حاولت ذلك مبجرد كلمات فكريـة أو إدراكيـة يكـون          واالحنراف

وغري نافع وقد يسبب ردة فعل سلبية عندهم أما أسـلوب العاطفـة           األسلوب غري ناجح  
الصادقة فهو أكثر إثارة، وأجنح عالجاً هلداية اآلخرين، ملا مر من أنّ الطبيعـة اإلنـسانية          

.انفعايلنظري إدراكي وعملي :مركّبة من منطَني جِبليين
يف (قرأ من الروايات والغاية ليست منحصرة يف ذلك بل هناك علل كثرية كما سن        

.، وحصر علّة البكاء ذه العلّة غري صحيح)ختام حبث البكاء

اعتراض

أما ما يقال بأنّ احلسني عليه السالم قد منع الفواطم أو العقائل من شق اجليوب، 
ومعلَّـل عنـدما أخـرب     ومخش الوجوه، واهن عن البكـاء فهـذا النـهي يف الواقـع مغيـى              

سالم زينب العقيلة عليها السالم بأنه راحل عن قريـب، لطمـت وجههـا    احلسني عليه ال  
:وصاحت وبكت، فقال هلا احلسني عليه السالم

 
قبل انتهاء احلرب وقبل حلول الفادحـة واملـصيبة العظمـى،    األعداءحذّرها مشاتة   

سني عليه الـسالم أمـا إمخـاد اجلـزع        ألنه يسبب نوعاً من الضعف النفسي يف معسكر احل        
بعد شهادته عليه الـسالم، أو إمخـاد الولولـة وكَبـت شـدة احلُـزن فهـي نـوع مـن إمخـاد                    

.٢/ ٣٩١: ٤٤؛ حبار األنوار ٥٥): السيد ابن طاووس(اللهوف يف قتلى الطفوف)١(
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وإسكات لصوت ضة احلسني عليه السالم، وحد من وصول ظُالمته إىل أمساع العالَم              
مل، وأجنح بأسره وكلّ مستقرئ يرى أنّ الذي أوصل صوت احلسني عليه السالم إىل العا

.ضته إىل اليوم وإىل يوم القيامة هم السبايا ومواقف العقيلة عليها السالم وخطبها

وخطب السجاد عليه السالم يف املواضع املختلفة من مشاهد السيب ألهـل البيـت         
.)١(عليهم السالم

والسر واضح ألنه حينما تكون حالة هياج وحالة احتراق للخيـام وتـشرد وهيـام       
فال واليتامى، فالظرف هنا ليس ظرف جزع وال ظرف إظهار الندبة، بل هو ظرف       األط

حزم األمور وقوة اجلَنان، وحماولـة اإلبقـاء علـى البقيـة الباقيـة مـن أهـل البيـت علـيهم             
فإذن ظـرف املرحلـة خبـصوصها هـي جنبـة ضـبط وتـدبري وحـزم، ولـيس مـن                     .السالم

ف فمـن مثّ فـإنّ أمـره عليـه الـسالم خمـتص       الصحيح إظهار املآمت والعزاء يف ذلـك الظـر        
بذلك الظرف، وهو نوع من التدبري واحلكمـة منـه عليـه الـسالم، والبـد مـن ملّ الـشمل                  
ومجع الشتات لألرامـل واليتـامى وأن ذلـك الظـرف لـيس ظـرف بكـاء ورثـاء وال حمـل            

.إلظهار املصيبة

خالصة القول

لـسابقة، أنّ مـا ذُكـر يف العلـوم      يف مقام اإلجابة على االنتقادات واإلعتراضـات ا       
التخصصية يف حقيقة البكاء من جهة البحث املوضوعي هو أنّ هناك شـرطان لرجحـان       

بة لـه  أيضاً بقتله، كمـا يظهـر مـن األبيـات املنـسو     وهناك ي آخر عن احلسني لسكينة باخلصوص مغيى    )١(
:عليه السالم حني توديع ابنته سكينة

ــاعلمي     ــكينةُ ف ــا س ــدي ي ــيطول بع ــام دهــــاين   س ــك البكــــاء إذا احلمــ منــ
مـــــادام مـــــين الـــــروح يف جثمـــــاينال تحرقــــي قلــــيب بــــدمعك حــــسرةً
تأتينــــــه يـــــــا خـــــــرية النـــــــسوان واذا قُتلْـــــت فأنـــــت أوىل بالــــــذي  

.٢٥٧: ٣) ابن شهر آشوب(مناقب آل أيب طالب
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أن يكون البكاء وليداً ملعلومـة وإلدراك حقيقـي، وأن يكـون لغايـة حقيقيـة              : البكاء مها 
ب وهـو  وهادفة إجيابية فيكون من سنخ االنفعاالت الكماليـة املمدوحـة للـنفس بـال ريـ        

كذلك ممدوح يف لغة القرآن ولغة النصوص الشرعية وخلصنا إىل أنّ البكاء هو نوع من        
أنّ إعطـاء الـسامع أو القـارئ أو        : التفاعل اجلدي والفعلي مع احلقيقـة وبعبـارة أخـرى         

املشاهد أو املوايل فكرة إدراكية حبتة غري مثمر مبفرده وأنّ البكاء مبرتلة إمضاء حمرك للسري          
.حبصول إرادة جدية عازمة فعلية للمعىن: لى تلك الفكرة أو ما يعبر عنهع

فالبكاء إذا ولّد حـضور الفكـرة العـربة إذا تعقّبـت العـربة حينئـذ يكـون نـوع مـن                   
.التفاعل الشديد واإلميان األكيد بالفكرة والعربة

اختياره ملسرية تلـك    ويعترب ذلك نوعاً من التسجيل املؤكَّد لتفاعل الباكي وإميانه و         
.العربة



الذي يذكر للنقض على البكـاء أن لـو سـلّمنا أننـا قبلنـا بـأمر البكـاء يف اجلملـة،              
اسبوعي بـشكل دائـم يولّـد    ولكن استمرار البكاء على حنوٍ سنوي، أو راتب شهري أو     

.حالة وانطباعاً عن الشيعة واملوالني ألهل البيت عليهم السالم

أنّ هــؤالء أصـحاب أحقــاد وضـغون، وأنهــم حيملـون العقــد واســتمرارهم    بـ 
بالبكاء واجترارهم له يدلّ علـى أنهـم عـدميي األمـل فهـذه ظـاهرة سـلبية ازاميـة                 
تكشف عن عقد روحية، وكبت نفسي دفني فبدل أن يقدموا علـى أعمـال وبـرامج       

ظلوميـة إىل حالـة قيـادة    ومراحل لبناء مذهبهم ولبناء أنفِسهم ليخرجوا من حالـة امل        
أنفسهم والغلبة على من ظَلمهم، فإنهم يبقون على حالة االنتكاس والتراجع وهذه 

يف اإلتـزان  الًاحلالة ميكن أن نسميها احلالـة الروحيـة الـشاذّة، هـي حالـة توجـد خلـ          
  ـه يف علـم الـنفس      )كما يف علم النفس وعلم االجتماع(الروحيفالبكـاء حيـث إن ،
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نفــرض لــة اتــزان روحــي وإنمــا حالــة اخــتالل واضــطراب روحــي فــنحن  لــيس حبا
أنفُـسنا حالـة اضـطراب روحـي واخـتالل فكـري النـستطيع معهمـا أن تـدي                  على

السبيل بل حنن عدميو األمل لدينا حالة كَبت، وهذه األوصاف هي أوصاف مرضية  
.وليست أوصاف روحية سليمة

ه الظـاهرة إبقـاًء علـى حالـة مرضـية بإمجـاع             فحينئذ يكون اإلبقاء على مثـل هـذ       
العلوم االنسانية التجريبية احلديثة، وملّا كانت هذه الظاهرة املَرضية تتشعب إىل أمـراض         

.روحية أو فكرية أو نفسية عديدة فمن الالزم اإلبتعاد عنها ونبذها جانباً

بارة عن جمموعة من  فملخص االعتراض يف هذا الوجه الثالث هو كَون البكاء ع         
.العقد النفسية وهو يوجب انعكاس حالة مرضية روحية ألفراد املذهب وأبناء الطائفة



ــا ســابقاً مــن كلمــات علمــاء الــنفس  : فنقــول واالجتمــاع علــى ضــوء مــا ذكرن
والفلسفة بأنّ الفطرة اإلنسانية السليمة الـيت هـي باقيـة علـى حاهلـا البـد هلـا مـن التـأثّر                   

لتفاعل أما اليت التتأثر باألمور احملركة للعاطفة تكون ممـسوخة، إذ فيهـا جنـاح واحـد                وا
.فقط وهو جناح اإلدراك أما جناح العمل فإنه منعدم فيها

.كما هو الفرق بني اتمعات الغربية واتمعات الشرقية

فعلى عكس زعم املعترض، تكون هذه حالـة صـحيحة وسـليمة وليـست حالـة               
مــا جتتمـع فــيمن ال يكـون لــه متــنفّس      مقَــد إنقَـد بــل ذكرنـا أنّ العة، وال حالــة عضـير

لإلنفعال يعين أنّ الذي ال ينفعل، والذي ال يظهر انفعاله أزاء املعلومـات احلقيقيـة الـيت                 
تصيبه والذي يكبت ردود الفعل الطبيعية للحوادث سوف تتكدس عنده الصدمات إىل             

ضات، وإىل أن تنفجر يوماً ما وربما تظهر لديه حـاالت شـاذة مـن    أن تصبح عقد وتناق   
.قبيل سوء الظن باآلخرين أو اتخاذ موقف العداء جلميع من حوله
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والشخصيات املعروفة يف اتمعـات البـشرية، بعـد اسـتقراء أحـواهلم وأطـوارهم              
اإلنــسانية جنــدها تتمتــع ــذه الــصفة األساســية يف الــنفس فالــذي ال يبــدي العواطــف 

الصادقة، وال تظهر أشكاهلا عليه، سوف جيتمع يف خفايا نفسه ركام من احلقـد وأكـوام           
من العقد حيث إنّ اإلنسان ال خيلو من جانب العاطفة؛ واإلستجابة للعاطفة أمر ثابـت           

ة من اإلدراك احلقيقية والضمريية والوجدانيناشئ ومتولّد عن الظاهرة العملي.

.ل هذه االستجابة فالبد من وجود اختالل يف توازن اإلنسانفإذا مل حتص

لـذلك جنـد أنّ املنطـق القــرآينّ واإلرشـادات مـن الــسنة النبويـة الـشريفة والــسرية        
يـتم  العلوية الكرمية كلّها تقرر هـذه املوازنـة والتعـادل بـني مجيـع قـوى الـنفس دون أن               

.ترجيح جانبٍ للنفس دون جانب آخر

طق املتعـادل واملتـوازن هـو كـون نفـس اإلنـسان يف حالـة مـن التجـاذب          فإذن املن 
.والتأثري والتأثّر بني أجنحتها املختلفة



عـز  هللاأنّ البكاء ظاهرة تنايف الصرب املرغوب فيـه، وال تنـسجم مـع االسـتعانة بـا           
.وجلّ كما يف سورة البقرة

>     F    E  D     C  B  A  @       ?  >  L  K  J  I  H     G
N  MOR  Q   P<)١(.

.سبحانههللافالبكاء مناف للصرب والتحمل ومناقض لإلستعانة با



أما اجلواب ملا قيل من وجوب الصرب والتحمل عنـد نـزول املـصيبة كمـا يف اآليـة              
:الشريفة

.١٥٧-١٥٦: البقرة)١(
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>L  K  J  I  H     G       F    E  D     C  B  A  @       ?  >
N  MOR  Q   P<)١(.

كيف يتفق هذا مع بكاء يعقوب على يوسـف حتـى ابيـضت عينـاه هـل           : فنقول
هذا خالف الصرب؟ أو بكاء السجاد على أبيه سيد الشهداء عليـه الـسالم واألوامـر الـيت       
        التواتر، الواردة يف ثواب البكاء على احلسني عليه الـسالم إىل ظهـور املهـدي بلغت حد

.فرجه بل يف بعضها اىل يوم القيامةهللاعجل ا

.الّفهل يتناىف ذلك كلّه مع الصرب؟ ك

:وقد ورد عن الصادق عليه السالم


 

نقطع ألنّ اجلـزع نـوع اعتـراض علـى          ، بل هو استثناء م    الًمتصهذا ليس استثناءً  
أما يف اجلـزع علـى احلـسني فلـيس     واالنكساروالتذمر  االيارويعترب حالة من     هللاتقدير ا 

نوع من االعتراض علـى مـا فعلـه         -بالعكس -وقدره، بل هو   هللاعتراضاً على قضاء ا   
ــاراً أو انكــساراً، بــل هــو ذروة اإلرادة للتخلّــ     هللاأعــداء ا ق واالتــصاف  وال يعــد اي

بالفضائل، وشحذ اهلمم لالنتقام من الظاملني، واالستعداد لنـصرة أئمـة الـدين والتهيئـة       
.فرجههللالظهور اإلمام احلجة املنتظر عجل ا

أليس احلالة اليت يندب إليها الـشرع والقـرآن عنـد املـصيبة هـي الـصرب       : فقد يقال 
.وقول

>G       F    E  D     C<.

.١٥٧-١٥٦: البقرة)١(
.من هذا الكتاب٣١٢: راجع روايات اجلزع ص٣٢/ ٢٩١: ٤٤حبار األنوار )٢(



٢٨٠.............................................................................................................................................................Ü

ء، بل البكاء خيالف اخلُلـق القـرآينّ والتوصـية الـشرعية يف ذلـك              فال موضع للبكا  
ونرى أنّ القرآن حني يستعرض لنا بأنّ الصرب هو املوقف اإلجيـايب عنـد الـبالء واملـصيبة         

يعقـوب يـستعرض   هللانيب ا : ويف نفس الوقت يستعرض لنا القرآن أمثولة منوذجية وهي        
.إىل ما ورد عن الصادق عليه السالمفعله مبديح وثناء ال انتقاص فيه، مضافاً 

ينحلّ هذا التضاد البدوي بأدىن تأمل؛ وذلك بالبحث عن سبب كراهة اجلزع، أو 
وقدره، هللاعن سبب إجيابية الصرب يف املصائب، باعتبار أنّ اجلزع مرده إىل كراهة قضاء ا       

إجيايب ألنه من الضعف ريب هذا أمر سليب وغريوالالًومآله إىل االيار أو االنكسار مث
سبحانه وتعـاىل    هللاوعدم الصمود والطيش، وعدم رباطة اجلأش، وعدم الرضا بقضاء ا         

سـبحانه  هللاأو كراهة مـا قـضى ا  -هللاوالعياذ با-هللاعلى ااالعتراضوقدره أو مرده إىل     
ابـل  صـرب املـسلمني مق  : الًولذلك لو كان الصرب يف موضع آخر ملا كان الصرب ممدوحاً مـث  

كيد الكافرين ليس موضع صرب ألنّ الالزم عليهم الرد وحفظ عزم لو كان هلـم عـدد           
:توفّر الشروط املوضوعية للقتال كما يف تعبري اآليات القرآنية مثلوعدة ومع

>M   L      K    J  I  H  G  F<)١(.
:الم يف ج البالغةفالصرب مثّة ليس يف حملّه ومثله تعبري أمري املؤمنني عليه الس


 

فيتبين أنّ الصرب ليس راجحاً يف كلّ مورد بل الصرب بلحـاظ ظرفـه وجهتـه يكـون        
اً فالبـد أن  قد يكون خالف ذلك فمن مثّ قد يكون إجيابياً أو سلبي        الّممدوحاً أو حسناً وإ   

.يقسم الصرب إىل مذموم، وإىل حممود
.١٩٣: البقرة)١(
.٢٤٤: ٣ج البالغة )٢(
.٧٤: ٢ج البالغة )٣(
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:سلم لعلي عليه السالموآلهوومثلُ ما يف قول النيب صلى اهللا عليه


 
، ال موضع السكوت والتحمـل والـصرب نعـم هـو     هللالشكر أي هذا موضع إبراز     

ليس عليك فقط أن تصرب، بـل  هللامقابل اصطدام البلية يكون صرباً أما يف مقابل تقدير ا    
.عليك الشكر والرضا بقضائه وقدره

.سبحانه والرضا بقضائه وقدره فهو أرقى وأمسىهللافالصرب درجة أما الشكر 
وحبـالوة  ثّل درجة، أما اإلحساس بعذوبة تقديره سـبحانه الصرب وحتمل املصيبة مي   

قضائه فيجسد درجة أرقى فتكون مورداً للرضا وللشكر؛ وهذه احلالة ال تنايف الصرب بـل   
سـلم  وآلـه وتزيد عليه فضيلة كذلك يف مـوارد التـشوق إىل ذكـر الـنيب صـلى اهللا عليـه             

دون خسران وفقدان النيب صلى اهللا عليهم السالم أنهم يع    األئمةحيث ورد على لسان     
مل يصب أحد فيمـا يـصاب،   : سلم مصيبة عظمى، وتعبريهم عليهم السالم   و آلهو عليه

.سلم إىل يوم القيامة فهي أعظم مصيبةوآلهوكما يصاب بفقد النيب صلى اهللا عليه
لّـه،  سبحانه علـى قـضائه وقـدره، فهـذا صـحيح ويف حم     هللاإذا كان الصرب معناه احلمد   

لكن ليس معىن ذلك استلزامه عدم إبـراز األحاسـيس، وعـدم حـصول التـشوق والعاطفـة                
سلم بل ههنا عدم إظهار ذلـك  وآلهوللنيب صلى اهللا عليه االجنذابالصادقة اليت هي وليدة     

.غري حممود اإلظهار هو نوع من الفضيلة زائدة على الصرب ال أنّ هذا اإلظهار ينايف الصرب
:معاوية بن وهبويف مصححة


 

.٣٠٥: ٩شرح ج البالغة )١(
استحباب البكاء لقتل احلسني وما أصاب أهـل البيـت   ٦٦باب -ابواب املزار٥٠٥: ١٤وسائل الشيعة  )٢(

.عليهم السالم
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:ويف رواية علي بن أيب محزة


 

عليـه  هللااآلخر، املروي بعـدة طـرق عـن أيب عبـد       ويف صحيح معاوية بن وهب      
: السالم

          
 

.اجلزع مبعىن االنكسار ولكنه هنا ليس انكساراً وليس جبزع حبقيقته

وهـذا جـزع حممـود ولـيس     األعداءوجزع من رذائل    األعداءجزع من ظلم     نعم
جزعاً مذموماً باعتبار أنه نوع من التشوق الشديد لسيد الشهداء عليه السالم، كما رواه  

ملّا مات إبـراهيم بكـى الـنيب صـلى اهللا عليـه     : الشيخ يف أماليه بسنده عن عائشة، قالت    
تنهى عن البكـاء وأنـت   هللايا رسول ا: حليته، فقيل سلم حتى جرت دموعه على    و آلهو

.!تبكي؟

: فقال
 

والسر يف ذلك هو أنّ أي فضيلة من الفضائل اليت هي مربوطة باخلُلق اإلهلـي، أو        
ني علـيهم الـسالم فعـدم    ، كنمـاذج جمـسمة يف املعـصوم     هللاباآلداب اإلهلية، أو بكلمات ا    

التفاعل الشديد معها ومع هذا اخلُلق ومع تلك اآلداب يعترب أمراً غري حممود بل مذموماً            
والتويلّ واملتابعة واملودة هلم وهذا التشوق ليس باملذموم بـل حممـود             االجنذابفالبد من   

.١٣، ح ٦٦أبواب املزار باب ٥٠٧: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٧، ح ٣٧أبواب املزار باب ٤١٢: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.٨، ح ٨٨ابواب الدفن باب ٢٨٢: ٣وسائل الشيعة )٣(
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هـو  ، بـل هللاوحسن ليس هو مـن اجلـزع املـذموم والتـشكّي لـيس فيـه اعتـراض علـى ا               
اعتراض واستنكار على الظلم والظاملني ونبذ للرذيلة وأصحاا، كما يف جواب العقيلة           

: بن زياد، وتوجه إليها وقال   هللاعليها السالم حينما دخلت يف الكوفة إىل جملس عبيد ا         
:بك وبأهل بيتك قالتهللاكيف رأيت صنع ا

 
كارها من عظَـم الفجيعـة وقـد أحاطتـها هالـة مـن احلُـزن        يف حني أنها تبدي استن    

.واألسى



أنّ التمادي يف الشعائر احلسينية، ويف البكاء يسبب طغيان حالة االنفعال والعاطفة 
علـى حالـة التعقّـل والتـدبر والتريـث واالقتبــاس مـن املُعطيـات الـسامية لنهـضته عليــه          

اطفية ليست حالة عقالئية، بل هي حالة هيجان واضـطراب  الصالة والسالم واحلالة الع   
نفــسي وهــذا خــالف مــا هــو الغايــة والغــرض مــن الــشعائر احلــسينية حيــث إنّ الغايــة  

من املواقف النبيلة يف ضته عليه السالم،        واالعتباراالتعاظوالغرض واهلدف منها هو     
ي ومحاسي فقط من دون    من أنوار سريته، وليس حصول حالة هيجان عاطف        واالقتباس
.تدبر وروية

فإذن، سوف تطغى احلالة العاطفية على احلالة العقالئية واحلـال أنّ املطلـوب مـن       
الشعائر هو التذكري باملعاين الدينية واملبادئ الدينية وأخذ العرب والعظات اليت ضحى سـيد    

ف ذلـك فبـدلَ اسـتلهام    الشهداء عليه السالم مـن أجلـها وحالـة البكـاء واهليجـان خـال       
.العرب تستبدل حبالة عاطفيةوالدروس

.وربما ترجع هذه اإلشكاالت بعضها إىل البعض اآلخر، وإن اختلفت عناوينها

.١١٦: ٤٥: حبار األنوار)١(
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والعاطفة على االنفعالوبعبارة أخرى، أنّ التمادي يف البكاء يسبب طغيان حالة          
ع أغـراض وغايـات الـشعائر    حالة التعقّـل والتـدبر فالبكـاء لـيس فيـه تفاعـل إجيـايب مـ                

.احلسينية، وأنه نوع من إخالء الشعائر احلسينية عن حمتواها وتفريغها عن مضموا

فالبكاء صرف تأثّر عاطفي من دون إدراك مضامني النهضة احلـسينية أو مـن دون       
.إدراك أغراض وغايات وأهداف النهضة احلسينية



سان ظاهرة عاطفية إنفعالية مـن دون أن تكـون         ليس من املعقول أن تبدو يف اإلن      
.وليدة إلدراك معني، وال ناشئة عن فهم معلومة ما

فإنّ التفكيك بني االنفعال والتـأثّر العـاطفي مـن جهـة، وبـني اإلحـساس         الًوأص
كمـا بينـا فيمـا سـبق موضـوعاً      -واإلدراك ألمرٍ ما من جهة أخرى غري ممكن بل البكـاء     

كم العقلي أو النقلي هو نوع من اإلخبات للمعلومة احلقيقية، وشـدة            وحكماً سواًء باحل  
التأثّر ا، وشدة اإلذعان واملتابعة هلا فلو أنّ اإلنسان ذكر معلومة من املعلومات احلقيقية 
املؤملة ومل يتأثّر ا، فهذا يعين أنه مل يشتد إذعانه هلا ومل يرتب عليها آثار املعلومة احلقيقية   
خبالف ما لو تأثّر ا بأي نوع من التأثر، فهذا يدلّ على شدة إيقانه بتلك احلقيقة ومـن             
غري املمكن أن توجد ظاهر البكاء يف اجلناح العملي يف النفس وكفعـل نفـساينّ مـن دون      
أن يكون هناك إدراك ما فكيف إذا كان إدراك حرمان ذروة التكامل يف املعصوم، وشدةّ 

دان تلك الكماالت البشرية ومن مثّ شـدة التلـهف لالقتـداء واالجنـذاب              احلسرة على فق  
إىل ذلك الكمال واملَثَل األعلى فسوف يتأثّر اإلنسان بـشدة وينفعـل بدرجـة عاليـة هـذا       

.أدىن ما يمكن أن يتصور

وهذا التفاعل إنما هو اجنذاب النفس إىل الكماالت املوجودة املطوية يف شخصية    
.وإنما التأثّر به والقُرب منه يعد من أمسى الفضائل ويعترب نفرة عن الرذائلاملعصوم 
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فالفضائل كلّها جمتمعة يف الذات املطهرة لسيد الشهداء عليه الـسالم والـرباءة مـن      
أعدائه ومناوئيه تعترب نفـرة مـن الرذائـل واآلثـام اتمعـة يف أعـداء أهـل البيـت علـيهم               

لة ميكن أن تتـصور يف البكـاء حيـث إنّ أدىن مرتبـة مـن مراتـب          وهذه أقلّ حصي  السالم
وهو يف الواقع أمر عظيم ينبغي عـدم  -جملس الرثاء والتعزية هي نفس هذا املقدار أيضاً  

حنو الفضائل، والنفرة واالرتـداع عـن الرذائـل وهـل        االجنذاباالستهانة به حيث يولّد     
غـري هـذا؟ وهـل الغايـة يف نـشر الـدين             املقصود من األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر        

.انتشال الفرد من مستنقع الرذائل والصعود به وإىل مسو الفضائلالّوتبليغ الرسالة إ

هذا أدىن حصيلة عملية تنشأ من البكاء فهو نوع من ااوبة والتفاعـل ال اجلمـود    
.واخلمول، وال احليادية السلبية

.رض عليه رذيلةً، فيظلّ مرتاباً متردداًفربما يواجه اإلنسان فضيلةً وتع

:ومتربصاً يف نفسه ال حيسم املوقف

>b  a  ̀   _  ^       ]       \<)١(.

فيضلّ يعيش فترة حيادية مع نفسه، ال هو ينجذب للفضائل، وال يتأثّر بالرذائل، 
وهـي  يعين تسيطر على نفسه حالة تربص وهذه حالة التربص قد ذمهـا القـرآن الكـرمي،         

وعلم السري والـسلوك، ألنّ نفـس التوقـف هـو تـسافل        األخالقمرغوب عنها يف علم     
.حنو الفضائل فيعترب نوعاً من التفاعل السليماالجنذابودركات أما 

.، وبالتايل التبعيةواإلذعانفالبكاء يعين التأثّر واالجنذاب واإلقرار 

ن موقفـه التفـرج واحلياديـة،    خبالف ما لو مل يبك اإلنـسان ومل يتفاعـل، بـل يكـو          
.!وشتان بني احلالتني

احلـب،  أضف إىل ذلك أنّ يف البكاء نوعاً من التولّي حيث إنّ البكـاء يـدلّ علـى    

.١٤: احلديد)١(
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احلب؟ وهل هناك مـصداق للحـب أوضـح وأصـدق مـن البكـاء علـى          الّوهل التولّي إ  
الّيكـن للبكـاء إ    لو مل : مصام؟ واحلزن حلزم؟ والنفرة من أعدائهم؟ وبعبارة أخرى       

هذا القدر من الفائدة لكفى، فهو نوع من احملافظة علـى جـذور وأسـس ركنـي العقيـدة         
.سبحانه والتربي من أعدائه وأعدائهمهللاملقدسة الشريفة أال ومها التولّي ألولياء ا

نعم، البد فيه من إعطاء حق جانب اإلدراك، مثل البدية إعطاء جانب العاطفـة             
دون أن يطغى أحد اجلانبني على اآلخر كما يظهر من الروايات أنّ هنـاك دعـوة             حقّها،

إىل البكاء؛ كـذلك هنـاك روايـات للتـدبر والتأسـي بأفعـاهلم علـيهم الـسالم واالقتـداء                    
.بسريم

 
الروايات؛ اليت ال يتم االقتـداء والتأسـي   هذا ضمن مضامني متواترة من اآليات و 

.بعد استخالص العرب وحتليلها والتدبر االّإ

سواء يف نثر أو شـعر   -ومع ذلك، فإنّ البكاء بأي درجة كان وبأي شكل حصل         
مع فرض تقارنه مع معلومة معينـة ينطـوي ضـمنها فهـو     الّال ميكن فرضه إ   -أو خطابة 

احلقائق اإلدراكية وال ميكن فرض البكاء من دون حـصول  ميتزج بنحو اإلمجال مع تلك   
العظة والعربة ولو بنحو اإلمجال ألننا نفرض أنّ احلالة العاطفية هي دوماً معلولة جلانـب     

إدراكي.



البكاء يف الواقع يستخدم كسالح ضد النفس واحلال أنّ مـا ميتلكـه اإلنـسان مـن                
ب أن يوجههـا ضـد العـدو أو يوظّفهـا يف اإلثـارة حنـو الـسلوك        طاقة مملوءة وخمزونة جيـ    

ـا واختـزن ـا إذا فرغهـا عـن      العملي والربنامج التطبيقي بينما هذه الشحنة اليت امتأل       

.٢٠٥: ١٦شرح ج البالغة )١(
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طريق البكاء، فكأنما وجه الصدمةَ إىل داخل أعمـاق نفـسه بـدل أن يـستفيد مـن تلـك                
عة كشحنة مختزنة وطاقة مكبوتـة ميكـن أن يـستفيد     الصدمة أو املصيبة أو البلية أو املُداف      

منها يف املضي قُدماً حنو الربامج اهلادفـة وحنـو الـسلوك العملـي البنـاء فـإذا أفرغهـا عـن                   
طريق البكاء، فحينئذ يكون قد ضيع تلك الشحنة ومل يستفد منها يف سبيل حتقيق هدفـه       

ه فـإنّ شـعور املظلـوم املُفعـم     بل سـوف تتـرك هـذه الـشحنة آثارهـا الـسلبية علـى نفـس               
بالعدوان عليه سوف جيد له طريقاً لتنفيـسه بـشكل سـليب، وسـوف تـضيع هـذه الطاقـة          

.الكامنة لالنتصار للمظلوم، وإعادة احلق إىل أهله

ملّـا أُصـيبت   : الًبشواهد عديدة مـث  -يف اإلشكال السادس   -ويأيت هذا املستشكل  
      هم مبت يف معركة بدر فإنكجيـب أن ال يبكـي     : نعـوا البكـاء يف مكّـة، وقـالوا        قريش ون

، حيث قاموا )معركة أحد(أحد، وظلّت شحنة املصيبة خمتزنة حتى وقعت احلرب الثانية 
بتفريغ تلك الشحنة ومتّ هلم النصر؛ هذا شاهد على جدوى تأخر امتصاص الصدمة إىل 

.وقت آخر

أنهم إذا أُصيبوا مبصيبة أو   كما ميكن العثور على شواهد عديدة يف تاريخ األمم،        
بلية أو فجيعة فإنهم ال يفرغون ذلـك بتوسـط البكـاء بـل يفرغوهـا عـن طريـق العمـل              

.املُربمج واملدروس واهلادف

      وبعبارة خمتصرة فأنّ البكاء سالح ضد النفس واملفروض أن يكـون سـالحاً ضـد
.األعداء، وهو نوع من تفريغ سعرة الطاقة الكامنة يف النفس



وهذا اإلشكال قد ذكرنا له أمثلة نقضية، وهو أنّ من يفقد شيئاً يتشوق إليه فـإذا         
أن ختف الطاقة احملركة حنو بكى يزداد حرصاً وطلباً وإرادةً للوصول إىل ذلك املفقود، ال

.ذلك املفقود
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وأما كونه سالحاً ضد النفس فهذا غري صحيح نعم من يبكي بداعي االعتـراض     
وال يسلّم مبا يكتب له هللاوجيزع وييأس من روح ا-هللاال مسح ا-سبحانههللالى أمر اع

يف حياته، فهذا نوع من اجلَزع املمقـوت، ونـوع مـن االنكـسار وااليـار، وهـذا خلـف              
.الفرض الذي نفرضه يف البكاء على احلسني عليه السالم

نوع مـن االجنـذاب والتـشوق    حيث إنّ يف البكاء على سيد الشهداء عليه السالم         
للفضائل والكماالت، ليس فيه نوع من اليـأس، أو احلرمـان أو التـشاؤم ويف الروايـات              

: بيان ترتب الفضل والثواب على هذه الظاهرة مثل

        


 
أنك إذا أُصبت مبصيبة عليك أن توظّف هذه الطاقـة العاطفيـة        : فالروايات تؤكّد 

سلم وإليهم عليهم السالم، فتنتشل نفـسك مـن   وآلهو إليه صلى اهللا عليه    االجنذابيف  
.احلسرة

قد جملساً لندبة مصاب سيد الشهداء عليه السالم        فالذي يصاب مبصاب ما، مثّ يع     
ويبكي يثاب على ذلك ألنـه قـد نقـل نفـسه مـن حالـة اياريـة يائـسة إىل حالـة ملؤهـا              

إىل الفضائل والنفرة من الرذائل بل قد انتشل نفسه من مـسري  االجنذابالعمل، وملؤها   
.خاطئ إىل مسري سليم

البكـاء املمـدوح للحـصول علـى الفـضائل        : هذا هو الفرق الـدقيق بـني احلـالتني        
والنفرة من الرذائل وهو فعلٌ كمايل أما البكاء على الرذائل فهو مذموم، يعـين لـو بكـى      

االعتـراض علـى   املرء ألجل خسارة مالية، بكاًء شديداً وإذا حتـول البكـاء إىل حنـو مـن       
.يكون مذموماً بل من الكبائر-هللاال مسح ا-هللا
.الوسائل، كتاب اجلنائز، أبواب التعزية على امليت)١(
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ا كان البكاء على الفضائل من حيث هي فضائل، كما هي الفضائل         خبالف ما إذ  
االنفتـاح اسدة يف وجودام عليهم السالم والرذائل اسمة يف أعدائهم فإنه نوع من           

والرجاء وبداية التصميم على االقتداء وعدم التشاؤم، ونوع من تـدفق الـروح واألمـل               
يف السري النفسي.

رة البكـاء تـدور ضـمن هـذه الوجـوه الـستة، وهـي جممـل                 فاإلشكالية على ظـاه   
.واملعارضة هلذه الظاهرة وقد سردنا أجوبة هذه الوجوه تباعاًاالنتقاد

 
كنهاية للبحث )١(ومن باب التيمن والتربك نذكر بعض الروايات الواردة يف البكاء      

.تابيف هذه اجلهة السادسة يف املقام الثاين للك

وقد ذكرنا سابقاً أنّ أبواب املـزار الـيت تربـو علـى أربعـني بابـاً، عقـدها صـاحب                
الوسائل يف زيـارة احلـسني عليـه الـسالم، والبكـاء عليـه ورثائـه وأنهـا بـشكل أو بـآخر                
تتعرض للبكاء كذلك األبواب العديدة اليت ذكرهـا املرحـوم الـسي يف تـاريخ احلـسني                 

ــسالم ــه ال ــزار مــن البحــار أو يف جــز)٢(علي ــاب امل ــشري إىل جهــة البكــاء  )٣(ء كت ــا ت كلّه
.وسننتعرض لبعضها



عـن  -يف احملاسـن -)املعـروف بـابن خالـد الربقـي      (أمحد بن حممد الربقـي      : السند

.١٤ج : من كتاب وسائل الشيعة٦٦باب / يف باب املزار)١(
.٤٤األنوار ج حبار)٢(
.٩٧حبار األنوار ج )٣(
عليه السالم ومـا  باب استحباب البكاء لقتل احلسني : كتاب املزار  ٦٦باب   -٥٠١: ١٤وسائل الشيعة   )٤(

.أصاب أهل البيت عليهم السالم، وخصوصاً يوم عاشوراء واتخاذه يوم مصيبة وحترمي التربك به
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هـو مـن أصـحاب    (عن حممد بـن أيب عمـري   ) ء الكبارالّمن الثقاة األج(يعقوب بن يزيد    
) ثقة، ألنه هو الذي يروى عنه حممد بـن أيب عمـري       (حممد األزدي    عن بكر بن  ) اإلمجاع

عليـه  هللاعن أيب عبد  ) من الفقهاء وأصحاب اإلمجاع يف الطائفة     (عن الفضيل بن يسار     
:قال عليه السالم)١(السالم

           
   

هذه الرواية صحيحة السند وذكرنا أنه ال إيهام يف مضمون الروايـة، وأنّ مؤداهـا    
إفعـل مـا شـئت إىل يـوم     : ليس كمؤدى صكوك الغفران النصرانية املسيحية اليت تقـول        

سيغفر لك بقتل املسيح فإنه قد تسبب بقتله تكفـري  -وإن ساءت عاقبتك  -القيامة فإنك 
.نوب أَتباعه وهذه عقيدة باطلةذ

ومن البديهي بني املسلمني أنّ التوبـة توجـب حمـو الـذنوب لكـن مـن دون كَـون                   
التوبة تغري للوقوع يف املعاصي ومن األمور املسلّمة بني املسلمني أنّ التوبة باا مفتـوح      

وص التوبـة  حتى تبلغ النفس التراقي من دون استلزامها لإلغـراء كمـا ال اغـراء يف نـص        
:القرآنية والروائية ألنها تنضم إىل مفاد آخر وهو

>  v  u~  }  |  {   z  y  x  w<)٣(.

فما هو الضمان أن يعيش أبد الدهر، أو يعيش أكثر عمـره يف املعـصية والفجـور         
سبحانه مثّ يوفّق للتوبة، وليس هناك من ضمان بأنـه سـيتوب إذ قـد           هللاوالتجري على ا  

.املوت قبل التوبةيفاجأه 

.الرواية صحيحة السند بدرجة عالية)١(
.١٩٦٩٠رواية ٥٠١: ٦٦باب : ١٤وسائل الشيعة )٢(
.١٠: الروم)٣(
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:أضف إىل ذلك لساناً أخراً من اآليات الكرمية

>²   ±   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³  ¼   »   º
½<)١(.

هذه اآليـة ليـست خطابـاً فقـط ملـن مل يتـب مـن الـذين اجترحـوا الـسيئات إذ أنّ               
اجتراح السيئة وإن كان يعقبه التوبة بعد ذلـك، وكانـت التوبـة متحـو الـسيئات لكـن ال               

:وى ذلك التائب محياً ومماتاً وجزاءاً مع من كان طول عمره على الطاعة، واآليةيتسا

>µ  ´  ³  ²  ±<.

مل تقيد بـأنهم مل يتوبـوا أن جنعلـهم كالـذين آمنـوا ال يـستوون وكـذلك يف دعـاء                   
.مثيل ملضمون هذه اآلية الكرمية)٢(كميل

س يف التوبـة إغـراء   باب التوبة مفتوح حتى آخر حلظة من حلظات العمـر لكـن لـي      
على املعصية ألنه البد من مجع ألسنة الشرع وتعاليم الشرع حتى يتعرف اإلنسان علـى         

.مراد ومغزى الشارع إذن هذه الرواية تامة الداللة صحيحة وعالية اإلسناد

هلم عليهم السالم هو ابتعاد عن الرذائـل وعـن      االجنذابووجه املضمون هو أنّ     
ملُهلكات والعلو بالنفس إىل أوج الفضائل وذروة املكارم، ومـن مثّ           حضيض الدركات وا  

.تغفر ذنوب املنجذب ولو كانت مثل زبد البحر



الفقيــه املعـروف يف الطائفــة، صـاحب قــرب   (بـن جعفــر احلميـري   هللاعـن عبــد 
عـروف  امل(عن أمحد بـن إسـحاق األشـعري         ) اإلسناد، وكانت حياته يف الغيبة الصغرى     

تعـاىل فرجـه الـشريف،       هللاجلليل، من عمدة الطائفة الذي تشرف برؤية احلجة عجـل ا          

.٢١: اجلاثية)١(

)٢(>¤        £     ¢  ¡         �  ~¥§  ¦<.
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نفسه بكر بن حممد األزدي (عن بكر بن حممد ) وهو ممن أبلغ الشيعة بنيابة النائب األول
عـن  ) كما ذكـر النجاشـي  الًألنه عمر طويإسحاقالذي مر سابقاً ويروي عنه أمحد بن        

:عليه السالمهللاسار، عن أيب عبدالفضيل بن ي
 

:نعم فقال عليه السالم: فقال



 

ومضمون هذه الرواية عني مـضمون الروايـة األوىل وللروايـة طريقـان وهلـا تتمـة         
زيادةً عن رواية حماسن الربقي، وهلا طريق ثالث أيضاً صحيح السند، بنقل الصدوق عن 

حممد بن (عن الصفّار ) شيخ الصدوق، ومن عظماء الطائفة   (حممد بن احلسن بن الوليد      
.عن أمحد بن إسحاق، عن بكر بن حممد مثله) احلسن الصفّار

مروية بثالثة طرق من أعايل » كمثل جناح الذباب«فهذه الرواية اليت وردت بلفظ   
.اإلسناد



رواية صحيحة السند، وهلا ثالثة طرق أيضاً أحسن طرقها، الطريـق الـذي يرويـه          
اشـم، عـن احلـسن بـن حمبـوب عـن        علي بن إبراهيم يف تفسريه، عن أبيه إبراهيم ابن ه         

.جعفر عليه السالمأيبعن،)٢(العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم

.وهناك طريق البن قولويه أيضاً

.٥٠١: ١٤وسائل الشيعة )١(
الـصدوق، وإالّ قد ترضى عليه الـشيخ الصدوق، عن حممد بن موسى بن املتوكّل : هناك سند قبله وهو  )٢(

.ليس فيه توثيق خاص وحنن نستحسن طريق الصدوق، وال حاجة لذكر ذلك الطريق يف املقام
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وعلى كلّ حال يكفينا طريق علي بن إبراهيم، وهو صحيح، عن أيب جعفر عليه 
:السالم، قال





         


 



ــات      ــاب للطــرق، والرواي ــلّ ب ــل ك ــرض يف أوائ ــائل أن يتع دأب صــاحب الوس
.الصحيحة اإلسناد، مثّ للموثقة، مثّ الضعاف، مثّ لروايات العامة أيضاً

:ملعروفة املشهورة، وسندها معترب، وهو كما يليوهذه الرواية من الروايات ا

وقــد وثّقــه غــري واحــد مــن متــأخري (الــصدوق عــن حممــد بــن علــي ماجيلويــه 
عـن علـي   ) الرجاليني، ومن األجالء، وكان له نسبة مع الربقي، ومن رواة وحمـدثي قـم     

عن )  الثقة(بن هاشم)٣(بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسري املشهور، عن أبيه إبراهيم
.)٤(؛ فالرواية صحيحة السند)ثقة أيضاً(الريان بن شبيب 

.السالم وبقية األئمة عليهم السالم وذراريهم أيضاًفتكون شاملة للبكاء على مصاب الزهراء عليها )١(
)٢( ٢٩١: ٢تفسري القمي.
أصـحاب أيب عبـد   أول من نشر أحاديث الكوفيني يف قم، روى عن ستني رجلًا مـن      : بن هاشم  إبراهيم)٣(

ه ونقل اآلخرين الرواية عنإبراهيماللَّه عليه السالم من أكابر الثقاة عند املتأخرين، وأدمن ابنه علي بن   
.أيضاً عنه فأصبحت جاللته واضحة وال غبار عليها

.٢٩٩: ١؛ ويف عيون أخبار الرضا ٥ح / ١١٢: وهو يف أمايل الصدوق)٤(
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:عن الرضا عليه السالم، أنه قال

           


 
وهنـاك روايــات عديــدة ــذا املـضمون، أنّ ســائر املخلوقــات، مــن الــسماوات   (

واألرضــني واجلبــال والكائنــات بكــت احلــسني عليــه الــسالم، وبكــاء الــسماء واألرض  
كم ابـن  واحلجر واملدر مروي مبـا يزيـد علـى عـشر طـرق يف كتـاب تـاريخ دمـشق للحـا            

.عساكر

عمـا نـستفيده مـن اآليـة      الًعن الطرق اخلاصة وفـض     الًعامية، فض  أخرىوطُرق  
.الشريفة يف سورة الدخان

>j        i  h  g  f  e  d  c<)١(.

ما أكلت السماء أو ما نامـت الـسماء الفعـل إذا نفـي عـن               : فال يوجد يف القرآن   
اآلية ال تنفي الشأنية بل هي تثبت الـشأنية  ء دلّ على أنه من شأنه أن يفعل ذلك، ف       شي

وتنفي وقوع الفعل فالسماء من شأا البكاء، وقد بكت مع بقية املخلوقات علـى سـيد              
.الشهداء عليه السالم

 
:إىل أن قال عليه السالم






.٢٩: الدخان)١(
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هذه بعض الروايات ذكرناها للقارئ الكرمي من باب التيمن والتـربك، والـيت تـدلّ         
.على فضيلة واستحباب البكاء على سيد الشهداء عليه السالم

اللعن ألعداء الدين هو أحد أقسام الشعائر الدينية واحلسينية، وسـيأيت التعـرض ملبحـث اللعـن يف هـذا              )١(
.لَّه، فانتظرالكتاب إن شاء ال

.هذه من املستحبات األكيدة، وهو عليه السالم، يف صدد سرد أقسام الشعائر احلسينية)٢(
.٩٦٩٤رواية : ٥٠٣: ٦٦باب : ١٤الوسائل )٣(





:الجهة السادسة

شعائر الحسينّية والضررال





٢٩٩

البحث يف اجلهة السادسة يف الشعائر احلسينية، وهي مثار جدل ونقض وإبـرام يف             
السطح العام دون اخلاص وهو حبث الضرر الذي حيصل بسبب الشعائر احلسينية وأبـرز               
ذلك يف أقسام العزاء اللطم، اللّدم بشدة، والبكـاء والـصياح حتـى اإلغمـاء، والـضرب         
بالسالسل، والتطبري وإىل غري ذلك من األقسام، واجلامع فيها هـو الـضرر احلاصـل مـن                

.)١(جراء إقامة العزاء

.فالفهرسة لبحث الضرر

ة أم ال؟ وميكـن ذكـر عـدم           : الًأوه هل هو مانع وعائق عن الشعائر احلسينييف أن
مطلـق  مطـرد يف وهـذا حبـث  (ممانعته ومعارضـته ألقـسام العـزاء احلـسيين بثالثـة وجـوه            

.)الضرر، وليس يف خصوص الشعائر احلسينية

يف زمن املرحوم املريزا النـائيين رمحـه اهللا ورد إىل العلمـاء اسـتفتاءات مـن أهـايل البـصرة حـول الـشعائر           )١(
يها أكثر العلماء مثل املرحوم النائيين والشيخ حممد حسني كاشف الغطـاء، ومجلـة مـن    احلسينية، وأفىت ف  

شرف وكانت فتوى املريزا النائيين ذا الصدد مبرتلة منشور صناعي فتوائي أفـىت علـى   مراجع النجف األ 
.غراره وسجيته تقريباً كافّة تالميذ املريزا النائيين

ذهبوا على منواله وقد أشار املريزا النائيين إىل نكات، ولعلّ كالمنا يكـون  والسيد اخلوئي وتالميذه أيضاً 
  ه لدينا شي-كالتحليل ملباين املريزا النائيينذكر يف فهرسة وتبويب البحـث -ء جديدال أنانظـر  (عدا ما ي

لحـق املرفـق آخـر    فتوى احملقّق النائيين قدس سره وتعليقة العلماء عليها حـول الـشعائر احلـسينية، يف امل           
.)الكتاب



٣٠٠.............................................................................................................................................................Ü

 

.)١(>x      w  v  u   t<قصور عموم

أو عموم حرمة الضرر واإلضرار عن تنـاول إيقـاع الـنفس يف معـرض اخلطـر يف                
.املوارد اليت هي ممضاة من قبل الشارع

االلتفاتولكن ال بأس من     وهذه املسألة مل تبحث بشكل مفصل يف أبواب الفقه        
.إليها

إنّ عموم حرمة اإللقاء يف التهلكة أو اإلضرار ال يشمل موارد إلقاء اإلنـسان          
نفسه يف معرض قد يؤدي به إىل تلف عـضو، أو قـد يـؤدي بـه إىل اهللكـة لكـن يف                  
سبيل فضيلة دينية، أو من أجل السلوكية املُمضاة من قبل الـشارع وعـدم الـشمول            

فهــو خمـصص ــذا املـورد هــذا ملخـص الوجــه    - الًلـو كــان شـام  - صوراً أوإمـا قــ 
.األول

 
عدم إزالة الضرر الشخصي ألحكام الشعائر احلسينية، وهو ما ذكرناه يف الفـصل    
األول يف اجلهات العامة يف حبـث عمـوم الـشعائر الدينيـة مـن أنّ مـبىن مـشهور الفقهـاء                    

حاكمة على األدلّة األولية وهي لباً » اإلسالمال ضرر وال ضرار يف «والعلماء أنّ قاعدة  
.من باب التزاحم ال من باب التخصيص

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن لــيس أي درجــة مــن الــضرر أو احلــرج أو بقيــة   
العناوين الثانوية تزيل كلّ حكـم مـن األحكـام الـشرعية األوليـة وإن بلَغـت أمهيـة          

احلرج والضرر الذي يزيـل وجـوب        الًرجة قصوى ليس احلال كذلك مث     احلكم إىل د  

.١٩٥: البقرة)١(
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فـاختالف مـستويات    .الوضوء هو غري احلرج والضرر الذي يزيل حرمـة أكـل املَيتـة            
ودرجات الضرر أو احلرج الرافع لألحكام األولية هـو مـن متفرعـات مـبىن مـشهور            

.)١(الفقهاء واُألصوليني

علـى  )٢(أو على املبىن غري املـشهور » ال ضرر«ور يف   بل سواء بنينا على مبىن املشه     
كال التقديرين ميكن أن نستدلّ على أنّ الشعائر احلسينية من حيـث األمهيـة يف أقـسامها                 
تفوق أمهية دفع الضرر بشواهد مسندة روائية وغريها، بل عنـد بعـضهم أن الـضرر وإن       

أو تلف النفس، فهو ال يغي ٣(ر حكم الشعائربلغ درجة التلف العضوي(.

يتضح من ذلك أنّ الضرر الذي يرفـع أمهيـة الـشعائر احلـسينية لـيس هـو الـضرر               
اليــسري أو املتوســط وذهــب بعــض األعــالم إىل أنّ الــضرر لــو كــان علــى املــذهب فلــه  
صالحية أن يزيل رمساً أو قسماً أو لوناً أو طريقة من رسوم أو أقسام أو ألوان أو طـرق          

.فليس مبزيل للشعائر-وإن بلغ حلد النفس-ية أما الضرر الشخصيالشعائر احلسين

هذا هو الوجه الثاين فالبد من تناسب الضرر مع حجـم أمهيـة الـشعائر احلـسينية                
فإنّ الضرر الشخصي على اختالف درجاته ليس مبزيل وال مؤثّر          الّليمكنه أن يزيلها وإ   

.على الشعائر احلسينية هذا الوجه الثاين

على عكس ما ذكره املريزا النائيين مع أنّ فتواه هذه الشهرية، املعروفة، التارخيية، يف حبـث الـضرر           )١(
ىف العزاء احلسيين مبنية على نفس مسلك مشهور الفقهاء، مما يدل على أنه ارتكـازاً خيتـار مـسلك      

.املشهور
لبـاً  » وال حـرج ال ضـرر «على مسلك املشهور، أو على مسلك احملقّق النائيين، أي ولـو قلنـا      سواء بنينا   )٢(

خمصصه، أيضاً فاحملقّق النائيين يعترف أن ليس أي ضرر أو أي حرج يف أي درجة رافع لكلّ حكم ولـو        
.بلغ من الشدة واألمهّية بل الضرر املناسب له

الشيخ خضر بن شلّال املعروف، وهو مـن تالميـذ الـشيخ جعفـر     : همهذه هي فتوى بعض العلماء ومن  )٣(
كاشف الغطاء، وتالميذ السيد حبر العلوم وله مقام خاص، وقد نقل قربه الشريف من حـي العمـارة يف       

.إىل وادي السالم، ووضعوا له ضرحياً خاصاً، وله كتاب أبواب اجلناناألشرفالنجف 
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دعوى انتفاء الضرر موضوعاً، فال رافـع حلكـم الـشعائر الـيت تعنـون يف األقـسام        
املختلفـة املرسـومة قـدمياً وحـديثاً وال جتـري فيهـا قاعـدة الـضرر النتفـاء املوضـوع مــن           

مثـل هـذا الـدرجات    -ابتداءً -األساس، ألنّ الضرر حبسب التحليل الشرعي ال يتناول       
ب شيئاً من النقص على املذهبمن النقص كما ال يسب.

وهذا الوجه خيتلـف عـن الـوجهني الـسابقَني فـدليل الـضرر مـن رأس ال يتنـاول           
الشعائر احلسينية من البداية نظري موارد عديـدة، مثـل عمليـة جراحيـة يجريهـا اإلنـسان                 

ع مـن  نوع من الضرر الوارد احملرم بل هو نـو      الًلغرض معني فال يقال أنّ شق البطن مث       
احلجامة يف الرأس، أو يف البدن تعترب نوع من املعاجلة فدعوى الـضرر مـن       الًاملعاجلة ومث 

وكلّ من الوجه الثاين والثالـث أفـاض فيـه الكـثري مـن العلمـاء       .األصل هو أول الكالم   
.الًومع ذلك سنوضحه إمجا

 
ئر احلسينية هـو الوجـه األول،   واألهم يف بيان عدم ممانعة ومعارضة الضرر للشعا     

ألنه ينطوي على بيان قاعدة فقهية مرتكزة لدى علمائنا ىف األبواب املختلفة إال أنهـا مل         
:تعنون كقاعدة بإطار مستقل، وهي



أى ما نريد دفـع ممانعتـه للـشعائر احلـسينية هـو الـضرر البـالغ إىل إزهـاق الـنفس           
وجعل النفس يف معرض اهللكة والتلف، إذا كان يف سبيل فضيلة من الفضائل الدينيـة،       
فاإلقدام على ذلك الفعل الذي يعـرض الـنفس لتلـف عـضوٍ، أو تلفهـا هـي، وإقحـام          

لعمـوم حرمـة قتـل الـنفس، أو إلقـاء الـنفس يف          الًالنفس يف ذلك الفعل، لـيس مـشمو       
.أيضاًلعموم حرمة الضررالًالتهلكة، وال مشمو
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ــدليل الًأو) املوضــوع(والبــد مــن توضــيح صــورة الفــرض   ــيم ال ــى (؛ مثّ نق عل
.بعد ذلك) احملمول

وليس حتميـة  (فرض القاعدة هو أن يقدم اإلنسان على فعل فيه معرضية التلف  
تلف عضو، أو تلف النفس، وكان ذلك الفعل ذاته ال ينفك عن اإليصال إىل ): التلف

.قلية راجحة عند الشارعفضيلة دينية أو ع

الًالوقوع يف ذلك الفعل وإن أدى إىل تلف عضو أو تلـف الـنفس، لـيس مـشمو     
لعموم حرمة إقدام النفس على الضرر، بل هو مشمول ملديح تلك الفضيلة الشرعية أو      

.العقلية

هـذه هـي الـدعوى يف مفـاد القاعـدة ولنـذكر بعـض كلمـات الفقهـاء يف مــسائل          
:استغراب ذلك وهو باألحرى استداللٌ على القاعدةمشاة كي يندفع 

الشاهد األول

ما ذكروه يف باب الـدفاع عـن الـنفس يف كتـاب         : مالك الدفاع عن النفس واملال    
إما عن النفس، أو عن العرض، أو عن املال وكلّ : احلدود أنّ الدفاع على ثالثة أقسام

         ا أن يكون الدفاع مع ظنالـسالمة  السالمة، أو االطمئنان إىل  قسم من هذه االقسام إم
.أو مع احتمال التلف

أما الدفاع عن النفس ففي كلّ الشقوق الثالثة يكون واجباً فمـع ظـن الـسالمة،            
ومع االطمئنان إىل السالمة فواضح، مثـل الـدفاع يف مقابـل سـارق أو قـاطع طريـق أو             

ز تسليم الـنفس إىل اهللكـة   غاصب، أو وأما مع احتمال التلف فيجب أيضاً ألنه ال جيو      
مع ظن التلف واالطمئنان بـالتلف ال جيـوز التـسليم أيـضاً وهـذا هـو                 : بل قال البعض  

الصحيح فـال جيـوز اإلعانـة علـى الـنفس، فالبـد مـن املعارضـة واملقاومـة نظـري بعـض              
.التقريبات يف وجوه واقعة كربالء، فال جيوز التسليم
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.هذا بالنسبة للدفاع عن النفس

نسبة للدفاع عن العرض مع ظن السالمة، واالطمئنان إىل السالمة أيضاً فقد    وبال
.يلحق بالنفس فيجب: قالوا بالوجوب أما مع احتمال التلف، فبعض قال

.وبعض قال بالعدم وأنه رخصة غري عزمية

على كلّ حال، إتفق اجلميع على جواز املدافعة والوقـوع يف الـدفاع وإن احتمـل     
.التلف

الـسالمة واالطمئنـان           أم ا الدفاع عن املال فاملنسوب اىل األكثر الرخصة مـع ظـن
.خطرياًالًإذا كان ماالّإليها، ومل يوجبه أحد إ

ونسب إىل األكثر أيضاً جواز املدافعة وإن احتمل املعرضـية والوقـوع يف العطـب         
.والتلف

أحـدمها عليهمـا     فاألكثر ذهب إىل جواز الدفاع عن املال، وقد ورد الـدليل عـن            
:سلم أنه قالوآلهوصلى اهللا عليههللالسالم، عن رسول ا

 

:وقال عليه السالم

 

صـلى اهللا عليـه  هللاقـال رسـول ا   : وعن أيب مرمي عن أيب جعفر عليه السالم قال        
:سلموآلهو

   

:مث قال

.٢-١: ٥٨٩: من ابواب الدفاع٤اب ب: ١٨؛ وسائل ٩٥: ٤الفقيه )١(
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ه ودون ماله وأشباه ذلك فقال: قلتل دون أهلقتعلت فداك الرجل يج:

 
ففي هذه الرواية الشريفة داللة واضحة، أن الدفاع دون املال واألهل أمر راجـح         

ابه إىل درجة عاليـة يف صـورة التلـف والـدفاع عـن املـال واألهـل هـو أدىن                  بل يصل ثو  
العليـا، يف حالـة   اإلسـالمية درجات الدفاع فكيف بنـصرة احلـق، والـدفاع عـن املبـادئ           

.ديدها باخلطر أو اإلندراس

ففي الصورة الثالثة من الدفاع عن املـال جيـوز املدافعـة ولـو مـع احتمـال التلـف             
رواية معتربة عن املعصومني عليهم السالم، عن الـنيب صـلى اهللا عليـه       بإطالقومتسكوا  

:سلموآلهو

 
.وهذا النص مروي بإسناد معترب يف أبواب احلدود يف كتاب الوسائل، باب الدفاع

:ويشمله الدليل

 
ه الفقهاء أنّ الدفاع نوع مـن الغـرية واإلبـاء    فنستخلص من هذا الفرع الذي أفىت ب 

أنّ غرية املؤمن متنع من حتمل الظالمـة ومتنـع مـن اخلنـوع والـذلّ يف إبـاء الـشرع           باعتبار
.احلنيف للمسلم واملؤمن

 
وهذا التعبري فيه إشعار بالعلّة مع كون املظلمة هي مال، ليس مـن جهـة رجحـان        

ل، إذ أين النفس من املال؟ إذ لو كـان مـن بـاب التـزاحم بـني املـال والـنفس، حلُـرم             املا

.٥٢: ٥الكايف )١(
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مهما عظم ال يـصل إىل أمهيـة الـنفس السـيما أـم مل      حينئذ ولَما ساغ وجاز ألنّ املال     
.يقيدوا املال بكونه خطرياً

.وقد نسب إىل األكثر التمسك بعموم

 

م يتناوله كما هو الصحيح، لكن ليس من باب تزاحم حفظ املال وحفـظ        والعمو
.النفس

فالنفس هي املعينة للحفظ، والواجب حفظها بل يعاقب إذا مل حيفظها، وال ميكن    
.جعله يف عداد الشهداء

بل هو من باب الدوران بني حفظ النفس أو حفظ الفضيلة وهي اإلباء وعدم    
من إنكار املنكـر لـذلك فـإنّ مـن قُتـل دون ذلـك فهـو              الذلّ وعدم اخلنوع وهو منط      

شهيد وهذا الفرق يوقفنا على فتاوى الفقهاء يف بـاب األمـر بـاملعروف والنـهي عـن       
بتفصيل مذكور يف ( املنكر، أنه من قُتل يف سبيل إنكار منكر أو يف طريق أمرٍ مبعروف 

الفاً شرعاً فالـضرر إذا  ال يعد خم) حملّه من جهة نوع املنكر ونوع املعروف ودرجتهما   
ترتب يف اجلملة على هذا الواجب، ال يعين أن ما فعله كان غري سائغ وغري جائزٍ ملـا   

، رافعة من بـاب التـزاحم     »ال ضرر «قررنا وبينا، أن مشهور الفقهاء على أنّ قاعدة         
م وليس من باب التخصيص فهي رافعة للتنجيز والعزمية، ال أنها رافعة لشرعية احلك

.من أساسه

وهذا فرع آخر، يف بـاب األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر ذكرنـاه علـى حنـو                   
.االمجال

.هذا هو الشاهد األول لقاعدة معرضية اهللكة يف سبيل الفضيلة
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لثانيالشاهد ا

من ورود مجلة من الروايـات املعتـربة يف أبـواب املـزار             )١(ما سيأيت يف الوجه الثاين    
على نـدب زيـارة احلـسني     لطائفة يف عصر األئمة عليهم السالم، الدالّة      املعتضدة بسرية ا  

عليه السالم واحلثّ على ذلك ولو يف ظروف اخلوف على النفس أو العـرض أو املـال،         
وقد استظهر منها مجلة من األعالم عموم جواز اإلقدام مع اخلوف والرجحان يف مطلق 

.أفراد الشعائر احلسينية، وسيأيت تقرير ذلك

الشاهد الثالث

املــصادر الــيت ذكرناهــا يف البحــث الروائــي للبكــاء أوهلــا قــصة يعقــوب يف ســورة 
.يوسف

>        »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   ±   °   ¯
  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼

È<)٢(.

ة فواضح من اآليات أن النيب يعقوب عليه السالم حزن حزناً شديداً، وهو فضيل          
فـإنّ بقيـة أوالد يعقـوب بنـون أيـضاً      الّالتشوق من نيب آلخر ال إىل جهة البنوة فقـط وإ     

وإنما من جهة تشوق النيب لنيب آخر وحب يف اجلمال اسم يف ذلك النيب اآلخر فإيقـاع         
اآلخـرون حتـى  انتقدهالنيب يعقوب نفسه يف احلُزن مع أنه حينما اشتد به احلزن واألسى    

أهله وبنوه ولكن يف تصورهم اخلاطئ أنّ هذا الفعل يـؤدي بـه إىل أن يكـون حرضـاً أو       
.يكون من اهلالكني

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

.فما بعد من هذا الكتاب٣١٦تقرأه ص )١(
.٨٥-٨٤: يوسف)٢(
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ويف البكاء الشديد واحلزن املستمر، معرضية تؤدي إىل احلَرض أو إىل اهلالك وبعد 
.، وقد عميت العنيالًذلك، حصل بياض العينني فع

لقـرآن قـول يعقـوب، وهـو قـول نـيب مـن األنبيـاء أن هـذا أمـر           ومع ذلك يقـرر ا  
.فضيلي، وليس بأمر مذموم

واحلاصل أنّ إيقاع النيب يعقوب نفسه يف هذه املعرضية ليس فيه أيـة حرجيـة، بـل        
.بالعكس كان ذلك منه فضيلة

>»  º  ¹  ¸  ¶  µ<.

ألبـيهم لريتـد   ومن مثّ، أعطى يوسف عليه السالم، قميصه ألخوته كي يـسلّموه          
منـسوخاً، بـل فعـلٌ مقـرر     الًبصرياً فهذا فعلُ نيب مقرر من الشريعة اإلسالمية وليس فع        

:عد قدوة لنا، كما قال تعاىل يف ذيل سورة يوسف

>Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  É  È  Ç              Æ  Å
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê<)١(.

.استشهد به السجاد عليه السالمومن مثّ

وهذا الشاهد مطابق تقريباً لنفس الفرض الذي نريد الوصول له، وهو أنّ البكاء         
.نوع من الفضيلة

نفس بكاء يعقوب على يوسف فيه تدليل على عظمة النبوة يف خصوص يوسف 
بين يعقوب وعظمة النبوة بصورة عامة، وليكون نوعاً من التنبيه واإلشارة لألسباط من         

.على مقام النبوة مثّ لينتشر يف نسل بين إسرائيل

فإلقاء النيب يعقوب نفسه يف معرضية التلف، أو تعريـضه ألشـرف وأكـرم عـضو           
.للتلف أوضح دليل على املطلوب-وهو العني-من أعضاء اإلنسان

١١١: يوسف)١(
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كى مـن  أنه ب  ،)١(ونظريه ما ذكرناه عن النيب شعيب مسنداً يف كتاب علل الشرائع          
، فعميـت، مثّ رد  هللاعليه بصره، مثّ بكـى مـن خـشية ا   هللافعميت عينه، مثّ رد ا هللاخشية ا 

وهذا فعـل  ) مع التسليم بأنّ البكاء الشديد هو يف معرضية العمى للعني(عليه بصره    هللا
.عز وجلّهللانيب من أنبياء ا

.ول سجودهونظري ذلك منقول عن أيب ذر أنّ أباذر عمي يف آخر حياته لط

وهذا الفعل قد أُثر أيضاً يف ترمجة عديد مـن األصـحاب يف عهـد األئمـة علـيهم           
املؤمنني عليه السالم وهي سرية كثري مـن أهـل التقـوى والـورع       أصحاب أمري السالم أو 

واملهم من ذلك أنّ هذا الفعل كان على مسمع ومرأى من األئمـة علـيهم الـسالم وقـد      
العـني أي يكـون الـساجد    ود تؤدي يف مجلة من األحيان إىل عمى اشتهر أنّ إطالة السج   

.يف معرض ذلك لكن ال يكون ملوماً وال مذموماً

رابعالشاهد ال

بكاء اإلمام زين العابدين عليه السالم املـستمر والـدائم علـى أبيـه احلـسني عليـه              
-]نجـراين ال[السالم ففي الصحيح اىل العباس بن معروف عن حممد بن سهل البحراين     

:عليه السالم يف حديثهللايرفعه اىل أيب عبدا-املستحسن حاله







 

٧٤: ١علل الشرايع )١(
.١٣٨: ٣؛ حلية األولياء ٨٧أبواب الدفن باب ٢٨١: ٣وسائل الشيعة )٢(
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عليـه  هللاويف الصحيح اىل أيب داود املسترق، عن بعض أصـحابنا، عـن أيب عبـد    
:السالم، قال




 
.)١(مث ذكر نفس الرواية السابقة

وروى ابن قولويه بسند صحيح إىل إمساعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، 
السالم وهـو يف سـقيفة لـه سـاجد يبكـي،      أشرف موىل لعلي بن احلسني عليه       : قال

يا موالي يا علي بن احلسني أما آن حلزنك أن ينقـضي، فرفـع رأسـه إليـه           : فقال له 
:وقال




 
وكان عليه السالم إذا أخذ إناًء يشرب ماًء بكى حتـى ميألهـا دمعـاً، فقيـل لـه يف           

:ذلك، فقال


 
بيتــه عــن شــدة بكــاء الــسجاد وخــوف أهــل)٤(ومــا نقــل يف هــذا الــصدد الكــثري

.١، ح ٣٥باب : ١٠٧: كامل الزيارات)١(
.١٠٩: ٤٦؛ والبحار عنه ٢، ح ٣٠باب ١٠٧: الزياراتكامل )٢(

.١٦٦: ٤املناقب )٣(
شـهر  ؛ مناقـب ابـن  ١٣٨: ٣؛ حليـة األوليـاء   ١٠٨: تاريخ علي بن احلسني عليه الـسالم    ٤٦البحار ج   )٤(

.٣٠٣: ٣آشوب 
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وعشريته وبين هاشم عليه وكذلك اشتد خوف عامة املـسلمني عليـه لـشدة بكائـه علـى             
وهو عليه الـسالم  ،)١(أبيه احلسني وقد نقل أنه عليه السالم بكى حتى خيف على عينيه 

.حيتج بفعل يعقوب فكيف يكون هذا الفعل حمرماً بل إنما يعترب فضيلة ومكرمة

) ٢( ليه السالم مرتني يف إنشاء دعبل قصيدته التائية املشهورةونظريه إغماء الرضا ع

:وقد مر وجه االستشهاد


 

مـل اخلطـر   ء غـري حمت واإلغماء ليس بالـشي   اختياريوظاهر أنّ البكاء ذه الشدة      
وقد ثبت علمياً أنّ يف اإلغماء معرضية املـوت فاإلغمـاء معـروف قـدمياً وحـديثاً، وهـو        
فعل غري مضمون السالمة، وىف معرض اهللكة كمـا حـصل هلمـام عنـدما مسـع صـفات                

.املؤمنني عليه السالماملتقني من سيدهم أمري

الخامسالشاهد

الم يف البكـاء وهـذا ممـا اسـتفاض نقلـه يف          املؤمنني واألئمة عليهم الس   إغماء أمري 
كتب السري والتاريخ من العامة واخلاصـة والروايـات الـواردة يف ذلـك، سـواء الروايـات                 

أو الوثـوق مـضافاً إىل وجـود سـرية     لالستفاضـة احلديثية أو التارخيية، جمموعها موجـب    
ســلم وآلــهومتــشرعية بــذلك مقــررة علــى مــسمع ومــرئ مــن الــنيب صــلى اهللا عليــه   

.واملعصومني عليهم السالم مع أنّ فيه معرضية اخلطر من تلف النفس

.، عن حلية األولياء١٦٦: ٤املناقب )١(
:ومطلعها)٢(

  ــالوة ــن تـ ــت مـ ــات خلـ ــدارس آيـ ــمـ ــات  ومــ ــر العرصــ ــي مقفــ رتلُ وحــ

.٢٦٣: ٢عيون أخبار الرضا )٣(
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الشاهد السادس

عندما أغار جـيش     - ذكرناه سابقاً  - شاهد آخر عن أمري املؤمنني عليه السالم      
معاوية على األنبار، فخطب خطبته املعروفة يستحثّ فيها أهل الكوفة للقتال ذكرها 

تابيهمـا، ووردت يف كتـاب الغـارات البـن إسـحاق الثقفـي             ابن األثري والطـربي يف ك     
.أيضاً

:وحملّ الشاهد من اخلطبة هو







   
 

.٧٤: ٢ج البالغة )١(
.٣٤س ٦٧٩: من الطبعة احلجرية، باب ما جرى من الفنت٨وحبار األنوار ج -
.٤٦٤: ٢الغارات -
.٢٤٢-٢٣٩: ١أمحد زكي صفوت يف مجهرة خطب العرب -
.اللَّه بن العباسحتت عنوان ذكر اخلرب يف مقتل ابن عبيد٤٣: ١٥الفرج األصفهاين يف األغاين بوأو-
.ـه١٣٥١طبعه الرمحانيه مبصر سنة ٤٢-٣٩: ٢ورواها اجلاحظ يف البيان والتبيني -
يف كتاب اجلهاد باب فضل اجلهاد مسندة، وهي غارة سفيان بن عوف الغامـدي علـى    ٨٩: ٥الكايف   -

.األنبار
.٣٠٩: ومعاىن األخبار-
هذه خطبة من مشاهري خطبه عليه الـسالم قـد ذكرهـا كـثري النـاس           : وقال ١٤١: ١بن أيب احلديد    وا -

.العباس املربد يف أول الكاملبوأورواه 
.، ومصادر أخرى غريهاـه٣٩والطربي يف ضمن ذكره ألحداث سنه -
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يكن املوت اختيارياً ملا كان هناك وجه لنفي اللوم، إذ لو كان موتـاً عفويـاً،        لو مل   
غري اختياري بل من الكمد واألسف، من شـدة التأسـف، حيـث إنّ الـذم واملـدح إنمـا             
يتوجه على الفعل االختياري القريب أو البعيد أو على األقلّ تكون مقدماته اختياريـة،          

ألجل الغرية الدينية، ويشتد تفاعله، ويـزداد ويتحـسس، حتـى لـو     فلو أنّ اإلنسان يتأثّر  
.علم أن هذا احلماس سوف يؤدي به إىل اهلالك

 
باإلضافة إىل ذلـك فـإنّ هـذا هـو حكـم عقلـي أيـضاً فالعقـل يقـضي إذا كانـت                    

ني يقـع اإلنـسان يف دائـرة الفعـل يـصبح غـري       يف الفعل فإنه حاختياريةاملقدمات البعيدة  
فإذا وقع اإلنسان يف معرضية التلف ال يعد عنـد  اختياريةاختياري لكن مقدماته البعيدة  

:فعبارةالعقالء مذموماً

 
.من باب اجلدارة واالقتضاء العقلي واحلمية الدينية

ابعالشاهد الس

ما هو معروف يف خطبته عليه الـسالم يف وصـف املـتقني ملّـا طلـب منـه مهّـام              
.ذلك

صـعقةً كانـت نفـسه فيهـا، فقـال عليـه       )١(وبعد متام اخلطبة، صعق مهام بن عبـاد    
:السالم

.١٤٩: ١٨٦باب : ١٠ج البالغة )١(
: ٣؛ ومـصادر ـج البالغـة    ٦٣: ملستدرك لكاشـف الغطـاء  ؛ وا٤١٧: ؛ ينابيع املودة ٢٢٧: ٢والكايف  

عـن الـصواعق احملرقـة البـن حجـر؛ منـهاج الرباعـة        ٢٧٤: ٣؛ مطالب السؤول ومـصباح البالغـة     ٦٥
١٦٠: ١٢.
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 - ماإن ،يأخاف عليه، ليس من باب العلم اللّدن
ي احلاصل من احلالة املعتادة، الذي هو علم ظـاهري، وهـو حمـلّ        من باب العلم العقالئ   

.التكليف

سـبحانه إىل أن يـصعق، إنمـا        هللاإقدامه على فعل فضيلي وهو شدة اخلشية من ا        
.سبحانههللاحصل من شدة التأنيب واخلوف واخلشية من ا

:مثّ قال عليه السالم

 

:فما بالك يا أمري املؤمنني فقال عليه السالم: قائلفقال له 

          

هذه حالة فضيلة مثل أن يربز للجهاد الذي هو ميدان فضيلة وكمال، وهـي نـوع       
طبة، وهو ، وهذا تقريب آخر ملفاد الرواية واخلهللامن التسبيب ومنط من املوت يف سبيل ا      

نوع من املوت يف سبيل يف هذه املسألة هو أنّ املوت يف اجلوانب الفضيلية هو     أن املدعى 
وشـرعاً إذا كـان الفـرض أنّ املـوت يف طريـق فـضيلة مـن الفـضائل الـشرعية                الًعق هللا

.الراجحة

الشاهد الثامن

.بفعل الزهراء عليها السالم وشدة بكائهااالستشهاد

اجلـنني كمـا تـشري إىل ذلـك     وإسـقاط هادا هو كسر الضلع   وإن كان سبب ش   
النــصوص الكــثرية لكــن، كــان بكاؤهــا عليهــا الــسالم الــشديد يف معرضــية التلــف  

.أيضاً

.أشرنا إىل املصادر املختلفة هلذه اخلطبة يف اهلامش السابق، فلرياجع)١(
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الشاهد التاسع

يف عـدم اسـتظالهلا بـسقف بعـد     )١(-زوجـة احلـسني عليـه الـسالم       -فعلُ الرباب 
ذا الوصف مع االسـتمرار  االستظاللشهادة احلسني عليه السالم يف القر واحلر وعدم   

بالبكاء هو يف معرضية اهلالك والتلف إىل أن توفيت كَمداً، ومع ذلك مل يردعها السجاد  
وأقرها على فعلها، فيعترب ذلـك إمـضاًء مـن املعـصوم عليـه الـسالم علـى                   عليه السالم 

.جواز ذلك الفعل

املقاتل من ترك احلسني لشرب املـاء  ويؤيد املقام ما ذُكر يف كتب السري والتواريخ و 
قد هتك حرمك فتـرك املـاء لكـي يظهـر أنّ غريتـه      : كمؤيد، حينما خاطبه أحد األعداء    

عليه السالم ومحيته على حرمه وعياله يضحى من أجلها بأغلى األمثان، حتى ولو بترك 
عليـه  مننيأمـري املـؤ  وكذلك موقف العبـاس بـن     ،  شرب املاء الذي كان فيه حياته آنذاك      

.السالم يوم عاشوراء وعدم شربه للماء

شواهد أخرى

نعم هذه املوارد أو الشواهد العديـدة تـدلّ علـى املطلـوب أوضـح داللـة وميكـن               
:مثللإلنسان مجع شواهد ومؤيدات أخرى أيضاً

 
ومثـل مـا   ، يف املقـام الواردة يف زيارة الناحية؛ ومفادها ظاهر ودالّ على املطلوب      

:ورد عن السجاد عليه السالم يف خطبته عند دخوهلم املدينة


 

.٢٢٣): السيد حمسن األمني(لواعج األشجان)١(
.١١٣: ؛ وبعض العبارات يف كتاب مثري األحزان١٤٨: ٤٥حبار األنوار )٢(



٣١٦.............................................................................................................................................................Ü

واالستشهاد به ملا يعم الشعائر احلـسينية وغريهـا فيستـشهد بـه يف مطلـق اإلقـدام                   
.معرضية التلف إذا كان الفعل لفضيلة دينية كي يكون راجحاًعلى فعلٍ يف 

على كلّ حال فإنّ املتصفّح لفروع عديدة يف الفقه، أو أبواب األخالق املمدوحة، 
يرى أنّ جامع هذه املوارد هو أنّ الفعل الفضيلي والسلوك الكمايلّ إذا أقدم عليه اإلنسان 

الًليـة يف الـبني؛ بـل علـى العكـس يكـون حمـ       وكان فيه معرضية للخطر، فال مالمـة عق     
.للمديح العقلي واملديح الشرعي، كما ظهر من هذه الشواهد أو املؤيدات املُستخلَصة

وهذا البحث أعم من حبث األمر باملعروف والنهي عن املنكـر ألنّ مـن ميـوت يف         
تمع، علـى غـرار    سبيل فضيلة، إنما حياول يف الواقع إظهار وتثبيت تلك الفضيلة يف ا           

:مفاد احلديث النبوي املستفيض بني الفريقَني


 

فتكون نوعاً من السنة وإجراءاً لتلك الفضيلة الـيت مـات هـو دوـا أي أنّ نفـس             
.ن يف اتمعالفضيلة سوف تس

 
عدم إزالة الضرر الشخصي حلكم الشعائر بناًء على التمسك حبرمة الضرر كرافع     

.لألحكام األولية

ومنـها الــشعائر  -علـى الــشعائر الدينيـة  » ال ضـرر «وقـد مـر بنـا أن طــرو قاعـدة     
يرفـع احلكـم أو تنجيـزه    ليس بأي درجة كان، ألنّ املفروض أنّ الـضرر إنمـا        -احلسينية

غريه عندما يكون مالك احلكـم بدرجـة مناسـبة لـه ال أي            و على االختالف بني املشهور   
:ومن مثّ اآلية الكرميةاألحكامضرر يسريٍ يسبب رفع عموم 

.١رواية / ٩: ٥الكايف )١(
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>n   m        l   k    j     i   h   g   f   e   d     co  p
y  x  w   v  u   t  s  r    q<)١(.

الضطرار هي اإلشراف على املوت خبالف الـضرر واحلـرج يف   أنّ درجة الضرر وا   
.الوضوء

سواء على مسلك احملقق النائيين يف رفع االضطرار من باب التخصيص، أو علـى   
مسلك املشهور وهو من باب التزاحم وهو الصحيح والتزاحم يتطلّب مالكَني متقـاربني      

يسرية ال تدافع املصلحة اجلليلة إذا اتضح واملالك اليسري ال يدافع املالك املهم واملصلحة ال
ذلك، فتقرر أنّ املالك واملصلحة يف نظر الشارع يف الشعائر احلسينية أهم بكثري من تلـف      

فتوى احملقّق النائيين قدس سره وتعليقة العلماء عليها       انظر()٢(عضو أو معرضيته لذلك   
.)٣()تابحول الشعائر احلسينية، يف امللحق املرفق آخر الك

ــدة      ــوق قاع ــسينية تف ــشعائر احل ــة يف ال ــصلحة واألمهي ــرر«فامل ــضرر » ال ض يف ال
أنّ بقاءهـا إبقـاء للـدين احلنيـف         الًالشخصي أو ضرر تلف العضو والوجه يف ذلك إمجا        

.١١٥: النحل)١(
مقدساً من الذي كان هو حمدثاً وفقيهاً(وكما ذكرنا على فتوى بعض الفقهاء، كالشيخ خضر بن شالل         )٢(

حيـث أفـىت يف كتابـه أبـواب     ) علـوم أيـضاً  تالميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ومن تالميذ السيد حبـر ال          
بأنّ أمهية الشعائر احلسينية بالنظر الشرعي، تفوق حتى ضرر النفس وتقدم فيمـا سـبق   : ٣٩اجلنان ص   

  يـة القدميـة، أدرج إقامـة     ٧٧: ٢يف جـامع الـشتات      -صاحب القـوانني   -أنّ املريزا القمالطبعـة احلجري
-وهذا يقضى بأنّ املرتكز عند املريزا القمي كون باب الشعائر احلسينية    الشعائر احلسينية يف باب اجلهاد،      

متحداً مالكاً مع باب اجلهاد وسيأيت بيان األدلّة تباعاً وذكر غري واحد مـن       -أي إعالن الشعائر وإقامتها   
الشيخ حممدالفقهاء ومراجع النجف األشرف يف فتواه اليت شات فتوى احملقّق النائيين رمحه اهللا ومنهم        

حسني كاشف الغطاء وغري أنّ اإلقدام واملعرضية لتلف العضو يف مجلة من الـشعائر احلـسينية كالزيـارة،       
.ليس حمرماً بل راجحاً بل بعضهم تصاعد إىل معرضية تلف النفس

.من هذا الكتاب٣٨١: ص)٣(
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كما هو مقتضى احلديث النبوي:

 



والبد من تفصيل األدلّة يف تفوق أمهية املصلحة يف الشعائر احلسينية على الـضرر          
.يف تلف العضو أو النفس

احلسني ولنذكر مقدمة تارخيية هلا عالقة باملقام، وهي أنّ من الثابت تارخيياً أنّ قرب       
نيقي، مثّ هدمـه    حيـث هدمـه املنـصور الـدوا        ،)٢(عليه السالم تعرض للهدم عدة مـرات      

اليت كانت عالمةً على القرب مثّ هدمه مرة أخـرى بعـد   )٣(هارون العباسي، وقطع السدرة  
.جتديد بنائه

مث بين بعد هارون يف عهـد املـأمون، مثّ هدمـه املتوكّـل عـدة مـرات وأجـرى املـاء            
لـسنوات الـيت   عليه، هذا هو املذكور تارخيياً من مصادر العامة واخلاصة، وبالدقة نـذكر ا        

:هدم املتوكّل فيها قرب احلسني عليه السالم وغريه من خلفاء بين العباس

واملـرة اخلامـسة   ـهـ ٢٧٣، ويف سـنة  ـهـ ٢٤٧، سـنة    ـه ٢٣٦، سنة   ـه ٢٣٣سنة  
.)٤(هدم القرب املوفّق ابن املتوكل، فهذه مخس مرات هدم فيها القرب الشريف

؛ مـوارد  ٣٣: ٣) الطـرباين (الكـبري ؛ املعجـم ٢٧١: ٤٣؛ حبـار األنـوار   ١٢٧: ٢) الشيخ املفيد (اإلرشاد)١(
: ٦) املـزي (؛ ـذيب الكمـال  ١٤٩: ١٤) ابن عـساكر (؛ تاريخ مدينة دمشق  ٥٥٤): هليثميا(الظّمان

.٢٩٩): ابن حجر(؛ ذيب التهذيب٤٠٢
املعجزات عند جور اخللفاء على قربه الشريف وما ظهر من     (-٥٠باب   /٣٩٠: ٤٥األنوار  حبار: راجع)٢(

.رأ املزيد عن هذه احلقيقة التارخييةلتق) ضرحيه
.٣٩٨: ٤٥حبار األنوار : راجع)٣(
:اللَّه بن رابية الطوريوقد قال يف ذلك عبد)٤(

ــد أتــــت  ــةُ قــ ــا  تاللَّــــه إن كانــــت أميــ ــا مظلومــ ــت نبيهــ ــن بنــ ــلَ ابــ قتــ
!
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ه عليــه الــسالم كانــت أمــراً حتــرص وهــذه شــواهد تارخييــة، علــى أنّ زيــارة قــرب
سلطات بين أمية وبين العباس على منعه ووضع العيـون ملعرفـة زائريـة، والتـصدي هلـم             
          ون طغياناً فكانت زيارته عليه السالم تعترب تعـريضبشكل شديد وخطري بل زاد العباسي

سـبيل  املـأثور يف أو تعريضاً لتلف عضو وقد قُطعت األيدي كما هو    ،)١(النفس للهالك 
.زيارته عليه السالم

ومن جهة أخرى توجد العديد من الروايات يف كتاب املـزار الـيت تـشري إىل نفـس            
هذه احلقيقة املوضوعية التارخيية، وهي اخلوف والرعب الذي أوجدتـه الـسلطة األمويـة            

.والعباسية حول زيارة احلسني عليه السالم

ذلـك وعلـى تفـوق أمهيـة مـصلحة      نـذكر بعـض الروايـات الـشريفة الدالّـة علـى      
:الشعائر احلسينية على الضرر يف تلف العضو أو النفس

احلـسن الرضـا   سألت أبا: حسنة أو مصححة احلسني بن بشار الواسطي، قال       * 
:قالما ملن زار قرب أبيك؟: عليه السالم

 
:قالفأي شي فيه من الفضل؟: قلت


 

"
ــها   ــه مبثلـــ ــو أبيـــ ــاه بنـــ ــد أتـــ ــربه مهــــــدوما فلَقـــ ــرك قــــ ــذا لعمــــ هــــ

ــايعواأســـفوا علـــى أن ال يكونـــوا ــا شـ ــوه رميمـــــــ ــه فتتبعـــــــ يف قتلـــــــ
.٣٩٨: ٤٥حبار األنوار 

احلـسني عليـه الـسالم؛   بأنّ املتوكّل العباسـي قـد أمـر ـدم وحـرث قـرب      ٤٠٣: ٤٥ورد يف حبار األنوار  )١(
وتوعد الناس بالقتل ملن زار قربه، وجعل رصداً من أجناده وأوصـاهم كـل مـن وجـدمتوه يريـد زيـارة         «

.»السالم فاقتلوهاحلسني عليه 
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:قالالًفإني خفت فلم ميكني أن أدخل داخ: فقلت

 
مسندة يف احلثّ علـى زيـارة   )٢(وروى ابن قولويه يف كامل الزيارات أربع روايات     
:ك، اخترنا منها هذه الروايةقربه عليه السالم يف حال اخلوف؛ ومضاعفة األجر يف ذل

قلـت  : عليـه الـسالم، قـال   هللابإسناده عن األصم عن ابن بكري عن أيب عبد       * 
إني أنزل األرجان وقليب ينازعين إىل قرب أبيك فإذا خرجت فقليب وجل مشفق حتى           : له

.أرجع خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب املساحل

:فقال





 
:-يف حديث-عليه السالمهللابدويف موثّق حنان بن سدير عن أيب ع* 


 

:ويف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر عليه السالم قال يل* 

 
:قالللماشيبعض يومويومويوم للراكب: قلت

.٤، ٨٠املزار باب أبواب٥٤٥: ١٤وسائل الشيعة )١(
.، ثواب من زار احلسني عليه السالم وعليه خوف٤٥باب -١٢٥: كامل الزيارات)٢(
.١٢٥: كامل الزيارات)٣(
.١٥، ٤٥بـ أبواب املزار٤٥١: ١٤وسائل الشيعة )٤(
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:قاليف احلنيالّما آتيه إ: قلت: قال

 
:ويف صحيح زرارة عن أيب جعفر عليه السالم، قال* 

 
:القستة عشر فرسخاً: قلت: قال

 
:قالال: قلت

 
:عليه السالمهللاعبدقال أبو: ويف صحيح الفُضيل، قال* 


 

يب جعفر عليه السالم، فقال لرجـل     كنت عند أ  : ورواية حنان بن سدير، قال    * 
:من أهل الكوفة

 
:قالال: قال

 
:قالال: قال

.٥، ٤٠بـ أبواب املزار٤٣٨: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٢٠، ٣٨بـ أبواب املزار٤٣٥: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.١٩، ٣٨بـ أبواب املزار٤٣٤: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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:جعفر عليه السالمفقال أبوال: قال

 
:عليه السالمهللاعبدقال يل أبو: ويف رواية علي بن ميمون الصائغ، قال* 


 

.إني ألعرف أُناساً كثريا ذه الصفة: قلت

:فقال


 

عليـه   هللاقال أبـو عبـد    : سدير، قال  إىلروى ابن قولويه بإسنادين متصلَني      و *
:السالم

 
:ما أجفاكم؛ قال: قالال: قلت

 
:قالال: قلت

 
:قالال: قلت

 

.١٨، ٣٨بـ أبواب املزار٤٣٤: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣، ٣٨بـ أبواب املزار٤٢٩: ١٤وسائل الشيعة )٢(
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:قلت

 
:قال

 


 
والظاهر أنّ -قال علي بن أيب محزة: العباس بن عامر، قالإىلويف الصحيح   * 
:احلسن عليه السالم، قالعن أيب-يرويه عن البطائين أيام استقامتهبن عامر


 

عليـه  هللاوروى ابن قولويه بإسناد متصل عـن صـفوان اجلمـال عـن أيب عبـد       * 
مـن يأتيـه زائـراً مثّ ينـصرف عنـه مـىت يعـود         و:قلـت : قال -يف حديث طويل   -السالم

.إليه؟

:؟ وكم يوماً؟ وكم يسع الناس تركه؟ قالويف كم يؤتى




 
وغريها من الروايات املستفيضة يف ذلك، الدالّة على شدة حثّ الصادقين عليهما     

.٤-٩، ح ٩٧بـ -٢٩١: كامل الزيارات)١(
ـ  ٢٩٤: ؛ كامـل الزيـارات  ٥، ح ٧٤بـ   أبواب املزار  ٥٢٣: ١٤وسائل الشيعة   )٢( ؛ حبـار األنـوار   ٧، ٩٨بـ

١٣: ٩٨.
.١٤: ٩٨؛ حبار األنوار ٧٤: ؛ الدروع الواقية١٠، ٧٤بـ أبواب املزار٥٣٤: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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علـيهم الـسالم الـشيعة    األئمةالسالم والكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم وبقية      
ومواليهم على زيارة احلسني عليه السالم مع شدة الظروف وصعوبة األحـوال، فكـانوا       

واليهم وفقهـائهم، كـزرارة والفـضيل بـن يـسار، وسـدير             عليه السالم يأمرون أفضل مـ     
الصرييفّ واحلليب وأترام بزيارته عليـه الـسالم مـع أنّ مـن اخلطـورة التفـريط مبثـل هـذه            

أن زيارة احلسني عليه السالم وشعرية سـيد الـشهداء عليـه الـسالم أعظـم                إالّالنمازج؛  
إىليطة بزيارتـه عليـه الـسالم    مالكاً وأخطر يف التشريع، وقد تصل صعوبة الظروف احمل        

حد يهدد الطائفة الشيعية بتمامها، فيعاجل األئمة عليهم السالم الظرف املزبـور بتخفيـف      
إقامة الشعرية احلسينية لكن مـن دون قطـع وال انقطـاع عنـها، مـع كـلّ تلـك الـشدة يف                

:لية من الرواياتمثل هذا الظروف املتصاعدة يف احملنة الطائفة التاإىلويشري .الظروف

عليـه الـسالم عـن زيـارة احلـسني عليـه       هللاسـألت أبـا عبـد ا    : صحيح احلليب قال  
:السالم، قال

 
:ويف صحيحه اآلخر تعليله عليه السالم

 
قلـت  : العليـه الـسالم، قـ   هللاحلليب، عن أيب عبـد ا      هللاويف صحيح ثالث لعبيد ا    

.إنا نزور قرب احلسني عليه السالم يف السنة مرتني أو ثالثاً: له

:عليه السالمهللاعبد افقال أبو

 
:قالكيف أصلّي عليه؟: قلت

.٦، ٧٤بـ أبواب املزار٥٣٣: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٣، ٧٤بـ ارأبواب املز٥٣٢: ١٤وسائل الشيعة )٢(
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إىلبـن جعفـر احلمـريي بإسـناد متـصل      هللاوروي ابن قولويه عن حممد بـن عبـد ا   
:ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال: زرارة، قال قلت أليب جعفر عليه السالم


 

عليه هللاوروى ابن قولويه أيضا عن احلمريي بإسناده عن ابن بكري، عن أيب عبد           
إني أنزل األرجان وقلـيب ينـازعىن إىل قـرب أبيـك فـإذا خرجـت              : قلت له : السالم، قال 

.)٢(فقليب وجِلٌ مشفق حتى أرجع، خوفاً من السلطان والسعاة وأصحاب املساحل

:فقال





 

يه بأسانيد صحيحة عن موسى بن عمـر، عـن غـسان البـصري،     وروى ابن قولو  
:قال يل: عليه السالم، قالهللاعن معاوية بن وهب، عن أيب عبد




     

.١١، ٧٤بـ أبواب املزار٥٢٠: ١٤وسائل الشيعة )١(
.مجع مسلحة وهي احلدود والثغور اليت يرابط فيها اصحاب السالح)٢(
.١١: ١٠١؛ حبار األنوار ٢، ٤٥بـ كامل الزيارات)٣(
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.)٢(ورواه الصدوق يف ثواب األعمال بسند صحيح عالٍ

.)٣(ورواه الكليين يف الكايف بطريقَني عن معاوية بن وهب

بتلــك-صــحيح معاويــة بــن وهــب-لعــلّ هــذا اخلــرب: قــال الــسي يف البحــار
األسانيد اجلمة حممول على خـوف ضـعيف يكـون مـع ظـن الـسالمة، أو علـى خـوف            
فوات العزة واجلاه، وذهاب املال، ال تلف النفس والعرض لعمومات التقية والنهي عن      

.)٤(يعلمهللاإلقاء النفس يف التهلكة، وا

ملـوا بظـاهر مثـل    قد عرفت أنّ احملقّق املريزا القمي ومجاعة من الفقهـاء ع   : أقول
هذه الروايات اآلمرة بالزيارة يف ظرف اخلوف مطلقاً من دون تفصيل، وأدرجـوا شـعرية     

.احلسني عليه السالم يف باب اجلهاد وإقامة فريضة الوالية والتولّي هلم عليهم السالم

هذا ويف طريق الكليين حيث نقل الرواية بطوهلا، أيضاً هذه الفقـرة يف شـأن زوار             
:ليه السالم، قوله عليه السالماحلسني ع





 

عـن  الًعدم االكتراث بـاخلوف يف هـذه الـشعرية فـض      إىلوال خيفى إشارة الرواية     

.ديدة كثريةبل رواه يف كامل الزيارات عن معاوية بطرق ع٣، ٤٥بـ ؛١-٨، ٤٠بـ كامل الزيارات)١(
.٤٤: ١٢٠ثواب األعمال )٢(
.٢٧٨: ١٠؛ املستدرك ٧، ٣٧بـ ؛ الوسائل أبواب املزار١٠-١١، ح ٥٨٢: ٤الكايف )٣(
.٨: ١٠١حبار األنوار )٤(
.٨: ٩٨؛ حبار األنوار ٧، ٣٧بـ أبواب املزار-٥٨٢: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٨٢: ٤الكايف )٥(
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.وسخرية املخالفنياستهزاء

قال : وروى ابن قولويه بإسناد متصل عن حممد بن مسلم يف حديث طويل، قال  
:جعفر حممد بن علي عليه السالميل أبو

 
:فقالعلى خوف ووجلنعم: قلت


 


 

مـا كـان مـن هـذا أشـد          «ترى متـضمنة ومـصرحة باشـتداد اخلـوف          والرواية كما 
بلغ ما بلغ مـن اخلطـورة، السـيما وأنّ أصـل اخلـوف يف            » فالثواب فيه على قدر اخلوف    

.رواياتتلك األزمنة هو على النفس، كما أُشري إليه يف العديد من ال

ــرواة       ــدة مــن ال ــك لع ــسالم عــن ذل ــه ال ــصادق علي ــام ال ــسائلة اإلم ونالحــظ م
وحثّه إياهم على زيارة قرب احلسني عليه السالم مع أنهـم يف ظـرف التقيـة،            واألصحاب

.)٢(يف زمن املنصور الدوانيقي وأمثاله من الطغاة

علـيهم  ألئمـة اوبالرغم مـن هـذا التـشدد املعـروف يف زمـن العباسـيني، جنـد أن                
؛ فقد ورد الًالسالم حثّوا شيعتهم على هذه الشعرية املهمة ومارسوها عليهم السالم عم

أنّ اإلمام الصادق عليه السالم واإلمام اهلادي عليه السالم مرِضا فندبا من يـدعو هلمـا              
.حتت قبة احلسني عليه السالم

.٥، ٤٥بـ كامل الزيارات)١(
املتوكّل كانت له جارية يعزها وحيبها، فغابت عنه فترة، فعرف أنها ذهبـت إىل زيـارة قـرب احلـسني عليـه              )٢(

.السالم فقتلها بذلك
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أحــدمها صــحيحبطــريقني عــن أيب هاشــم اجلعفــري،)١(فقــد روى ابــن قولويــه
بعـث  :بطريق مصحح عنه، قال)٣(كذلك روى الكليين يف الكايفو ؛)٢(اآلخر مصحح و

إىل حممد بن محزة، فسبقين إليه حممد بن محزة، واحلسن عليه السالم يف مرضهأبو)٤(إيلّ
.]احلائر[] احلائر[: ما زال يقول: فأخربين حممد

؟ مث دخلـت عليـه وقلـت    ]احلـائر [أنا أذهب إىل احلـري  : أال قلت له : فقلت حملمد 
.احلريإىلجعلت فداك أنا أذهب : له

ما كان يصنع : فذكرت لعلي بن بالل فقال-أن قالإىل-انظروا يف ذلك: فقال
اجلـس، حـني أردت القيـام،      : احلري؟ هو احلري، فقدمت العسكر فدخلت عليه فقـال يل         

:فلما رأيته أنس يب ذكرت له قول علي بن بالل، فقال يل





 
وروي يف عدة الداعي عن الصادق عليه الـسالم أنـه مـرض فـأمر مـن عنـده أن           

فقـالوا لـه   الًيستأجروا له أجرياً يدعو لـه عنـد قـرب احلـسني عليـه الـسالم، فوجـدوا رجـ          
.ذلك

! مفترض الطاعةأنا أمضى ولكن احلسني إمام مفترض الطاعة، وهو إمام : فقال
: فرجعوا إىل الصادق عليه السالم وأخربوه فقال

.١-٢، ٩٠بـ كامل الزيارات)١(
هو املعترب عند مشهور العلماء، أما اخلـرب املـصحح فهـو املعتـرب عنـد القائـل، فعنـد ذكـر                : اخلرب الصحيح )٢(

)م ذهاب املشهور إىل اعتباره ) حاملصحأيضايدفع توه.
.٣، ٧٦بـ املزارأبواب؛ الوسائل ٥٦٧: ٤الكايف )٣(
.أي إىل أيب هاشم اجلعفري)٤(
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هذا يقتضي أمهية مالك الشعرية احلسينية يف نظر الشارع وهو يعد سياسة تشريعية        
.ائر احلسينية، وكون الدعاء مستجاباً حتت قُبتهمنهم ألجل دعم الشع

إحياء ذكره وختليده عليه السالم وربط الناس به       : ونفهم منه أبعاداً عديدة، منها    
عليه السالم عرب األجيال تلو األجيال مع أنّ الصادق عليه السالم عاش يف زمن املنصور 

ددم قرب احلسني عليه السالم وهالذي ه القرب يعين التصميم واإلرادة على منع الدوانيقي م
هذا الرافد للحق، وإطفاء هذا النور الذي يزيل ظالم الطاغوت العباسي على املسلمني              

.ينتدب الصادق عليه السالم من يدعو له حتت قبة احلسني عليه السالم: ومع ذلك

     ه يف معـرض  هذا التعظيم والتخليد لشعرية من شعائر احلسني عليه السالم؛ مع أن
تلف النفس أو تلف العضو على األقلّ أو تلف املال أو العرض أو الـضرر بالـسجن أو     

.التعرض للضرب واإلهانة
وكذلك اإلمام اهلادي عليه السالم انتدب شخصاً يدعو له من سامراء إىل حـائر             

.ر أيضاًاحلسني، فذكر الرجل املنتدب تساؤله بأنّ اإلمام اهلادي عليه السالم هو احلائ

:كما أنّ احلسني عليه السالم حائر النور ودائرة النور فأجابه عليه السالم

 
الـذي هـدم القـرب عـدة مـرات      هللاواهلادي عليه السالم كان يف زمن املتوكّل لعنه ا 

لقــرب واملعــروف أنّ اســم احلــائر كــان هلــذا  وأرســل املــاء ليخفــي ويطمــس أثــر وجــود ا 
إذن واللطيف يف الرواية ورود لفظة احلـري وفيـه إشـارة هلـذه املعجـزة البـاهرة           ،)٢(السبب

.٢، ٧٦بـ أبواب املزار-٥٣٧: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٧: عدة الداعي)١(
يـه، وحـار حـول القـرب الـشريف فلـذا       وهو أنّ املاء بعد إرساله على قرب احلسني عليه السالم، مل يـصل إل    )٢(

.مسي حائراً
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الروايات عديدة يف فضل زيارته عليه السالم واحلثّ واألمر ا يف تلك الظروف الصعبة 
عض هذه الروايات عالوةً    احملفوفة باملخاطر واملليئة باملصاعب والشدائد، ونضيف ذكر ب       

:على شدة هذا األمر وأمهّيتهلالستداللعلى ما مضى، 

منـها   اثنـان صحيحة معاوية بن وهب املعروفـة وهـذه الروايـة هلـا عـدة أسـانيد،                 
سـلّمت علـى أيب   : املتضمنة لدعاء الصادق عليه الـسالم املعـروف وهـي       ،)١(صحيحان

:عليه السالم فقيل يلهللاعبد ا

 
ه، فجلست حتى قـضى صـالته فـسمعته وهـو ينـاجي      الّدخلت فوجدته يف مص ف

:ربه وهو يقول





            

 



 

ففيها داللة واضحة، بأنّ زيارة احلسني عليه السالم مـشروعة يف ظـروف اخلـوف       
:وقوله عليه السالموعدم األمن ومعرضية التلف

.باب استحباب زيارته عليه السالم٣٧باب -٤١١: ١٤؛ وسائل الشيعة ٥٨٢: ٤الكايف )١(
.هذه الرواية تشتمل على حكم الشعائر احلسينية)٢(
.١٩٤٨٢رواية : ٣٧باب ٤١٢: ١٤وسائل الشيعة )٣(
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م يف تلك األزمنة، وأنهـا مـع ذلـك مـشروعة           زيارة احلسني عليه السال    إىلإشارة  

.وإن كان حيتمل بسببها التلف

:وكذلك قوله عليه السالم

          






 

جعلت فداك، : رف، قلتما زال وهو ساجد يدعو ذا الدعاء فلما انص   : فقال
لظننت أنّ النـار ال تطعـم منـه شـيئاً       هللالو أنّ هذا الذي مسعت منك كان ملن ال يعرف ا          

:إني قد متنيت أني كنت زرته ومل أحج فقال يلهللاوا

 
:مثّ قال

 
:األمر يبلغ هذا كلّه قال عليه السالملَم أَدرِ أنّ: قال

            
 

ــوار ٥٨٣: ٤الكــايف )١( ــشروعيةاجلزع،    ٨: ٩٨؛ حبــار األن ــى م ــة عل ــسندة الدال ــات امل ــن الرواي وهــذه م
.وصحيحة السند، بطريقَني

.اإلمام عليه السالم يستنكر عليه)٢(
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:قال عليه السالم




 
وقد عقد صاحب الوسائل باباً آخراً وهو باب شدة استحباب زيارة احلسني عليه        
السالم عند اخلوف وكذلك صاحب كامل الزيارات وقـد ذكرنـا بعـض تلـك الروايـات            

.خاصة النتداب زيارته عند اخلوفهناك روايات)٢(فيما مضى من البحث

وهنــاك روايــات يف هــذا البــاب، تتــضمن تأنيــب اإلمــام الــصادق عليــه الــسالم   
.أصحابه لعدم الزيارة، مع أم يتعذّرون باخلوف، ومع ذلك يؤنبهم على ترك الزيارة

أنّ مالك الشعائر احلسينية أهم بكـثري مـن الـضرر    : فمقتضى جملة هذه الروايات   
ي سواء تلف العضو، بل تلـف الـنفس، لـشدة أمهيـة املـالك يف حكـم الـشعائر            الشخص

احلسينية والوجه بين يف ذلك، حيث إنّ شعائره عليه السالم يعترب بقاءاً للـدين احلنيـف،           
 وأنّ يف مجلة من الروايات داللة على أنّ زيارة احلسني عليه السالم أعظم ثواباً من احلج

:ويقول عليه السالم


 

وقد مجع صاحب الوسائل يف أبواب املزار يف باب استحباب اختيار زيارة احلسني         
روايـات كـثرية تبلـغ حـد     أخـرى وأبـواب  )٤(عليه السالم على احلـج والعمـرة املنـدوبني    

.١٩٤٨٢: ٣٧باب ٤١٢: ١٤وسائل )١(
.من هذا الكتاب٣٢٠: راجع ص)٢(
.٤٦٤: ١٤؛ وسائل الشيعة ٧١٦): الطوسي(مصباح املتهجد)٣(
.١٤وسائل الشيعة )٤(
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.تفاضة أو أدىن حد التواتراالس

ومن مثّ ذهب جملـة مـن األعـالم يف مـسألة مـا إذا نـذر زيـارة احلـسني عليـه                
أي - ودار األمر بني احلج والوفـاء بالنـذر  االستطاعةالسالم يوم عرفة مثّ حدثت له   

ذهبوا إىل تقدمي الزيارة املنذورة؛ - استطاعة احلج ومشروعية النذر ورجحانهبني بقاء
صاحب اجلواهر والـسيد اليـزدي، حيـث قـالوا بـأن نـذر زيـارة احلـسني عليـه                  منهم

السالم يوم عرفة يقدم على احلج الواجب ووجوب النذر ههنا يقدم علـى وجـوب          
احلج.

والتقدمي خلصوص هذا النذر، وقد متسك السيد يف العروة بـأنّ الروايـات الـواردة             
أنّ مالك الشعائر : هر منها أمهية املالك؛ ومقتضاهيف فضل زيارة احلسني عليه السالم يظ

.احلسينية يفوق يف األمهية مالكات أحكامٍ عديدة

ولعلّ الوجه يف ذلك أنّ باب الشعائر احلسينية عليه السالم هو باب الوالية،           
)١(.

تعـاىل وواليـة   هللاهـي واليـة ا  أن هـذه الواليـة   )٢(السيما مـا يف بعـض الروايـات       
علـيهم الـسالم يف قبـال بقيـة أركـان وفـروع        واألئمةسلم  و آلهو رسوله صلى اهللا عليه   

.الدين فعظمة شعائر احلسني عليه السالم هي من عظمة واليته عليه السالم

:شاهد آخر على أمهية مالك الشعائر احلسينية، وهو-للقارئ الكرمي-ونبين

ــسالم  ١٨: ٢الكــايف )١( ــه ال ــة، عــن ايب جعفــر علي ــك نــص الرواي ــين اإلســالم علــى مخــس،  «:، وإلي ب
.»ٍء كما نودي بالواليةالصالة والزكاة والصوم واحلج والوالية ومل يناد بشيعلى

:منها عن زرارة، عن أيب جعفر عليه السالم١١٨: ١، الوسائل ٢٩باب : أبواب مقدمات العبادات)٢(
ة األمر وسنامه، ومفتاحه، وباب األشياء ورضى الرمحن، الطاعة لإلمام بعـد معرفتـه، أمـا لـو أنّ              ذرو«

قام ليلَه، وصام اره، وتصدق جبميع ماله وحج مجيع دهره، ومل يعرف ويلَّ اللَّه فيواليه، وتكون        رجالً
.»ان من أهل اإلميانمجيع أعماله بداللته إليه، ما كان له على اللَّه حق يف ثوابه، وال ك
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ما يظهر من مجلة من األدلة والروايات أنّ شعائر احلسني عليـه            :الشاهد اخلامس 
الدين، كالتظـاهر  السالم مما جيب إقامتها يف اجلملة كما هو حال مجلة من شعائر أركان         

جبماعات الصالة ولواحق ذلك واحلج وغريمها، ويظهـر ذلـك يف العديـد مـن الروايـات           
ورد يف الوسائل يف أبـواب املـزار نظـري مـا    ، واليت مجعها صاحبإليهااإلشارةاليت مرت   

:احلج، أنّ الناس لو تركوا احلج لعوجلوا بالنقمة اإلهلية

:عليه السالمهللاعبد اقال أبو: كما يف صحيح مجيل، قال


          




 

>¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡<)٢)(١(.

:عليه السالم قالهللابد اويف صحيح احلسني األمحس، عن أيب ع

 
:أو قال

 
.)٤(ومثلها صحيح محاد وموثق سدير

:عليه السالم قالهللاويف صحيح أيب بصري، عن أيب عبد ا

.٢٥١: البقرة)١(
.١بـ أبواب مقدمات العبادات-٢٨: ١الوسائل )٢(
.وبقية روايات الباب) ٥، ٣، ٢، ١(،٤بـ أبواب وجوب احلج٢٧١: ٤وسائل الشيعة )٣(
.املصدر السابق)٤(
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شعرية جيـب أن تظـلّ دائمـاً نابـضة ومـستمرة         فهـذه الـ   )٢(وغريمها مـن األحاديـث    

فهنــاك روايــات عديــدة يف أوائــل أبــواب وجــوب احلــج، يف الوســائل،  ) مثابــاً للنــاس(
.وكذلك من الروايات أيضاً

 
لة زيارات احلـسني عليـه الـسالم،       هذا النحو من الوعيد واإلنذار ورد نظريه يف أد        

.ويف الشعائر احلسينية أيضاً

.إن من ترك زيارته أو من جفاه عوجل بالنقمة، أو عوجل بالبلية

.)٤(ويف بعضها من ترك الزيارة له عليه السالم من غري علّة فهو من أهل النار

.زمكما يف صحيح منصور بن حا)٥(وأنه ميوت قبل أَجله بثالثني سنة

عنبسة بن مصعب، أنّ من ترك زيارة احلسني عليه الـسالم منـتقَص             )٦(ويف رواية 
صلى اهللا عليههللاإنّ زيارته حق من حقوق رسول ا: اإلميانَ منتقَص الدين؛ ويف بعضها

تعـاىل واجبـة علـى كــلّ    هللاسـلم؛ وإنّ حـق احلـسني عليـه الــسالم فريـضةٌ مـن ا      وآلـه و
.)٧(مسلم

:أم سعيد األمحسية، عنه عليه السالمويف الصحيح إىل

.املصدر السابق)١(
.املصدر السابق)٢(
.٦٩رواية / ١٩: ٩٩حبار األنوار : عن اإلمام الصادق عليه السالم)٣(
.١٣، ٣٨بـ أبواب املزار: ١٤وسائل الشيعة )٤(
.٤، ٣٨بـ أبواب املزار: ١٤وسائل الشيعة )٥(
.٥، ٣٨بـ أبواب املزار: ١٤وسائل الشيعة )٦(
.١، ٣٨بـ أبواب املزار: ١٤وسائل الشيعة )٧(
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:أو

 
ولفظ الفريـضة قـد ورد يف الروايـات وكـذلك أنّ زيارتـه              .أو مبثل هذه التعبريات   

أنّ املرأة تزور احلسني عليـه الـسالم مـن دون حمـرم     :أيضاً)٣(فريضة على النساء، وورد  
على املرأة ذهاا مع االستطاعةكما هو حكم النساء يف فريضة احلج إذ ليس من شرط            

.احملرم، بل جيوز هلا أن تذهب بدون حمرم إذا أمنت الرفقة

سني وهناك تشابه كبري بني لسان أدلّة شعرية احلج وبني لسان أدلّة شعرية زيارة احلـ           
.عليه السالم



هذا لسان آخر وعلى ضـوء هـذا الـشاهد الـذي ذكرنـاه، اسـتظهاراً مـن األدلّـة،              
وذهب مجلة من أساطني املذهب وعلمائه من الفقهاء أو احملـدثني أو املـتكلّمني اإلماميـة            

احملافظـة عليهـا وعـدم    هللاإىل أنّ يف الشريعة اإلسالمية ثالثة معامل ركنية عمادية، كَتب    
:انطماسها وأنّ فيها بقاء الدين وهي

:القرآن الكرمي قال تعاىل: األول

>m   l  k      j  i  h  g<)٤(.

.احلج واملسجد احلرام: الثاين

.٣، ٣٩بـ أبواب املزار٤٣٧: ١٤وسائل الشيعة )١(
.٤٤بـ أبواب املزار: ١٤وسائل الشيعة )٢(
.٢، ٣٩بـ أبواب املزار،: ١٤وسائل الشيعة )٣(
.٩: احلجر)٤(
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>     ²  ±  °  ¯  ®³<)١(.

:الشعائر احلسينية، كما هو لسان الروايات وقال تعاىل: الثالث

>|    {   z   y}~¡   �£   ¢  Ç   Æ   Å   Ä
È *    à   ß     Þ   Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô

á<)٢(.

.)٣(وبيت علي وفاطمة وولدامها من أعظمها كما يف روايات الفريقَني

:وقال تعاىل

>  .     -  ,       +  *            )  (  '  &  %  $  #  "  !
/<)٤(.

وكالنبوي:

 
:واآلخر

 
يف قـصره بالـشام   هللاوتوبيخ العقيلة الكربى عليها السالم يف خطاا ليزيـد لعنـه ا         

:حيث قالت له

.١٢٥: البقرة)١(
.٣٦-٣٥: النور)٢(
:الروايةهذه٢٩٣: ١؛ وأورد علي بن يونس العاملي يف كتابه الصراط املستقيم ٢٣١: ٨الكايف )٣(

>Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô<  ا بيوت األنبياء فقال أبو        أسند الثيا رسـول اللَّـه   : بكرعليب إىل أنس وبريدة أ
.نعم، من أفاضلها: قال صلى اهللا عليه وآله وسلم-يعىن بيت علي وفاطمة-هذا البيت منها؟

.٣٢: التوبة)٤(
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عليه السالم عند  وما قالته العقيلة عليها السالم البن أخيها اإلمام زين العابدين           
:رؤية جثمان أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء بال دفن









 

القرآن، وشعرية احلج واملسجد احلرام، والـشعائر احلـسينية     : لدينوهذه املعامل يف ا   
.القرآن والعترة: عليه السالم هذه املعامل األركان، عبارة أخرى عن الثَقلَني

هللابـصحيحة عبـد ا  اإلسـالمي وميكن االستدال على ركنية هذه األمور يف الدين         
:بن سنان، عن الصادق عليه السالم أنه قال

 


 

سبحانه وتعاىل ا قـضاًء وقـدراً يف اإلرادة   هللافهذه هي أثايفّ اإلسالم، ال يفرط ا      
.وال يف اإلرادة التشريعيةالتكوينية

.١٠١: ؛ مثري األحزان١٨٣: اللهوف ىف قتلى الطفوف)١(
.٢٢١: كامل الزيارات)٢(
.١٠/ ٢باب -أبواب القبلة-كتاب الصالة-٣٠٠: ٤؛ وسائل ٢٩١: لصدوقاألمايل ل)٣(
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عدة من فقهاء اإلمامية على أنّ شعائر اإلمام احلـسني عليـه الـسالم       ومن مثّ، بين  
هي يف درجة األمهية واملالك ذه املثابة كما أنّ قدسـية وعظمـة القـرآن مـستلزمة لبقـاء                

ال يف شـعائر  القرآن، حيث إنّ قدسيته مبكان من األمهية والتقدير والتفـوق، كـذلك احلـ       
اإلمام احلسني عليه السالم، اليت هي نرباس وسؤدد، وهي العالمة الكـربى لواليـة أهـل      

فهذه وجوه عديدة تذكر، واملتصفّح لبقية الروايات يف هذا الباب،        البيت عليهم السالم  
يستطيع أن يستخلص شواهد أخرى بأسـانيد لروايـات أخـرى دالّـة علـى عظـم مـالك                

ةالشعائر احلسيني.

لذا يرى البعض بأن الشعائر احلسينية هي من سنخ الواجـب الكفـائي، كفريـضة                
صـلى  األكـرم وكزيـارة الـنيب   ،)١(احلج حبيث لو عطّل احلج فينبغي متويله من بيت املـال    

وكـذلك  ،)٢(سلم فإذا عطّلت فينبغي على احلـاكم أن يتـصدى إلقامتـها   وآلهو اهللا عليه 
كان فـإذا خلـت مكـة واملدينـة مـن الـساكنني، جيـب علـى           كضرورة إعمار احلرمني بالس   

.)٣(الوايل أن ميول ويبذل من بيت املال ألجل إعمارها بالسكان

ويأيت هذا األمر حبذافريه يف فريضة الشعائر احلسينية على حنو الواجـب الكفـائي،          
حبيث لو عطّلت يف ظرف مـن الظـروف، فعلـى احلـاكم الـشرعي أن يتحمـل مـسؤولية           

.قامتها ومتويل إحيائها بالشكل املناسب من بيت املالإ

أنّ لـو «:يب عبد اللَّه عليه السالم قالعن معاوية بن عمار، عن أ   -٢٤: ١١؛ وسائل   ٢٧٢: ٤الكايف  )١(
الناس تركوا احلج كان على الوايل أن جيربهم على ذلك وعلى املقام عنده، ولو تركوا زيارة النيب صلى       

سلم لكان على الوايل أن جيربهم على ذلك وعلى املقام عنده، فـإن مل يكـن هلـم أمـوال     و آلهو هللا عليه ا
.»أنفق عليهم من بيت مال املسلمني

.راجع اهلامش السابق)٢(

اليت تـدلّ علـى   » وعلى املُقام عنده«وميكن االستدالل على هذا األمر من الرواية السابقة بالتأمل بعبارة     )٣(
.ة اإلعمار واإلقامة ىف احلرمني وعدم إخالئهما من السكانضرور
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يضيع مر بنا أنّ اهللكة أو التلف أو النقصان إنما يصدق إذا ذهب التلف هدراً أو      

النقصان سدى ومن دون أي نتيجة أو مثرة، أمـا إذا كـان هنـاك مثـرة مـن ذلـك التلـف                     
.التهلكةوالضرر، فليس من باب إلقاء النفس يف

خروج املقام ختصصاً وموضوعاً عن الضرر وذلك باإللتفـات     : ولتوضيح الفكرة 
من عدم مشوهلا جلملة من األبواب واألحكـام األوليـة،    » ال ضرر «إىل ما حرر يف قاعدة      

كاجلهاد واخلمس والزكاة وحنوها مما يتـراءى يف الوهلـة األوىل أـا ضـررية؛ فـإنّ آيـات            
صة لعموماجلهاد، ال يها خمصقال أن :

>x      w  v  u       t<.

        ـصة هلـا ال يـصحم مشول النهي ملوارد اجلهـاد، وأنّ أدلـة اجلهـاد خمصتوهكما ال ي
تقرير الظاهر من الدليلَني ذه الصورة، ألنّ املـراد مـن اإللقـاء يف التهلكـة هـو اإللقـاء                    

كانت هناك غاية فضيلية مترتبة على إلقـاء  سدى وبدون نتيجة وبال طائل خبالف ما إذا  
ويـشري اىل ذلـك منـاظرة الـنيب يعقـوب عليـه          ،  النفس يف فعل يستوجب معرضية التلف     

.السالم مع أبنائه

>  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½
È<.

:فأجام

>Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê<)١(.

يف كَون شدة احلزن وطول البكـاء هلكـة، وأنّ تطبـيقهم      أي أنه رد على دعواهم      
أم جيهلـون  الّاهللكة عليهما هو بسبب جهلهم ويف املوضوع عنوان آخر وموقف آخر إ  

.٨٦-٨٥: يوسف)١(
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ذلك، وهذا اجلـواب يقتـضى أنّ احلـزن الـشديد والبكـاء الطويـل وإن أوجبـا ابيـضاض                  
ن بـذلك عـن اهللكـة    العينني قابالن ألن يتصفا بالرجحـان والغـرض الكمـايلّ، وخيرجـا          

.املذمومة القبيحة

تـذهب  الظاهر أنّ اهلَلكة وما شاها إنما تكـون يف املـوارد الـيت        : فعلى كلّ حال  
فيهــا الــنفس ســدى وال يترتــب عليهــا نتيجــة فــضيلية وال أثــر ســامٍ ومــن مثّ يتأمــل يف  

رنـا مـن حكـم    التمسك بالعموم يف موارد الغرض الراجح الفضيلي، السيما مـع مـا ذَك    
العقــل مــن نفــي الــذم عمــن يلقــي نفــسه يف معرضــية التلــف بــداعي وبــسبب الفعــل   

:الفضيلي، أو لفعل فضيلة ما، إذ اليذمه العقل وتعبري اإلمام عليه السالم

 
.أي يكون ممدوحاً

يف ماهيتـها، يتأمـل ومينـع صـدقها يف     فاهللكة املأخوذ فيها حنواً من القيود العقليـة   
.مثل تلك املوارد فتكون تلك املوارد خارجة ختصصاً وليس ختصيصاً

كمـا يـشري إليـه    -فإنّ موضوع الضرر واإلضـرار  : وهذا هو حمصل الوجه الثالث    
ليس هو كـلّ نقـصٍ حيـدث يف املـال أو يف البـدن أو يف              -احملقق النراقي يف عوائد األيام    

ال يـسمى الـنقص مـع    -الًمـث -الـذي ال يعـوض ففـي املعاوضـات املاليـة        العرض، بل 
العوض ضرراً، وال يسمى مطلق فوات النفع ضرراً واذا أُطلق عليه فهو من باب اـاز           
والتوسع، ال من باب احلقيقة خبالف صرف رأس املال الذاهب سدى من دون أن يعود      

.لعوضعليه بأي فائدة، فيكون نقصاً مع عدم ا

وعلى ضوء ذلك أُثري يف قاعدة الضرر وحرمته، أنّ الـضرر هـل هـو الـنقص مـع          
عدم العوض الدنيوي أم عدم النفع األخروي؟ ويصر الشيخ النراقي رمحه اهللا على أنّ        

واجلربان ليس بلحاظ النـشأة  االنكساراآليات العديدة دالّة على أنّ اخلسران والربح، أو    
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بلحاظ النشأة اُألخروية أيضاً، وأنه ينبغي حلاظ اجلربان األخـروي، أو  الدنيوية فقط، بل   
ال يعـد ضـرراً مثّ يـبين علـى     الًاجلربان العقلي، وأنّ النقص املتحمل للغرض احملمود عقـ   

وبنـاء علـى ذلـك، فـاملوارد الـيت      »مستند الشيعة«هذا القول يف كثري من الفروع يف كتابه      
.نقصاً بال عوضبحثت يف املقام ليست 

.حيث إنّ الضرر هو النقص من دون جربٍ وسواء كان اجلرب دنيوياً أو أخروياً

وبعبارة أخرى أنّ وجه ما قـالوا يف عـدم مشـول قاعـدة الـضرر للـضرر األويلّ يف            
األحكام األولية ومشوهلا للضرر الطـارئ، هـو أنّ األحكـام األوليـة املبنيـة علـى املـشقّة                   

رر هو عوضية املالك واملصاحل املوجـودة يف متعلّقـات تلـك األحكـام عـن            واحلرج والض 
الــنقص واملــشقّة النامجــة منــها، وكــذا احلــال يف الــشعائر احلــسينية، فــإنّ ماهيــة الــشعرية  

كما هو مستفاد من الروايـات املتـواترة الـيت مجعـت يف أبـواب عديـدة ضـمن           -احلسينية
باحلزن والتفجع واحلماس، كما هـي متقومـة باملعـاين    متقومة -مصادر معتربة آنفة الذكر  

الـسامية الـيت ـض مـن أجلـها سـيد الـشهداء عليـه الـسالم، ومـن الواضـح أنّ احلـزن             
والتفجـع حبمــاس فيـه مكابــدة وعنـاء وعبــأ حتمـل روحــي السـيما وأنّ هــذا الــصخب      

للـسلطة واحلكـم يف   الروحي املمتزج باحلماس واملعاين الرافضة للظلم واملـسار املنحـرف      
املسلمني يوجب بطبيعته قلق وخوف احلكومات، فتقوم مبمانعة إقامة الشعائر احلـسينية،    
وإنزال العقوبة بالشيعة يف طقوسهم يف عاشوراء وشهر حمرم، كما حفل التـاريخ بـذلك      
منذ شهادة احلـسني عليـه الـسالم إىل يومنـا وعـصرنا احلاضـر بـل مل تفتـأ املُناصـرة بـني                  

ومات وبني الشيعة على الشعائر احلسينية قائمة، سواء يف زيارتـه عليـه الـسالم، أو              احلك
يف املشي إىل زيارته، أو يف إقامة مراسـم العـزاء بأشـكاهلا املختلفـة أو يف غـري ذلـك مـن              
مراسم وصور الشعائر احلسينية وهذا مما يؤكّد أنّ تـشريع الـشعائر احلـسينية يف الـشريعة                

أساسه على املخاطرة واملكابدة وااهدة، ومن مث يتضح وجه ما ذهب   املقدسة مبين من  
احلـسينية يف بـاب اجلهـاد،    اليه احملقق املريزا القمي يف جـامع الـشتات مـن إدراج الـشعائر     
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وعلى ضوء ذلك يتبين عدم مشول قاعدة الضرر ألبواب الشعائر احلسينية الـيت شـرعت            
.حتمل الضرر واملشقّةيف أصلها كباب اجلهاد وحنوه على 

هو ليس  )١(ومن الواضح أن النقص الذي يشاهد يف الشعائر احلسينية ذا املقدار          
من الضرر شرعاً، بل وال عند العقالء، نظري جرح الشخص نفسه إلخراج الـدم ألجـل    
حتليله طبياً، أو مثل احلجامة، اليت ورد احلثّ عليها من طرق العامة واخلاصـة ورجحاـا    

.)٢(أمر ثابت وطبياً أيضاً

فالبشر والعقالء ميارسون العديد مـن التـصرفات اليـسرية يف البـدن، مـن دون أن            
.حيرموها أو مينعوها

.فتحصل أنّ هناك ثالثة وجوه لدفع توهم الضرر يف الشعائر احلسينية بأقسامها

عـض الـشعائر   هذه بالنسبة إىل اجلهة السادسة، وهي حبث الضرر املترتـب علـى ب          
.احلسينية

.كما ذكر احملقّق النائيين وتالميذه قاطبة)١(
وقد عبر عن احلجامة يف الرأس يف الروايات، باملُنقذة واملغيثة واملنجية والسر هو أنها حتمي من اجللطات     )٢(

.١١١: ١٧راجع الوسائل الدماغية كما ثبت ذلك طبياً





:الجهة السابعة

حزنًا على الحس ُلبس السواد

عليه السالم





٣٤٧

أنّ لبس السواد هو لباس    : بدايةً وردت روايات يف باب لباس املصلّي، مضموا       
األعداء، ولباس أهل النار، ولباس بين العباس، وفتوى أكثر الفقهاء على كراهـة لـبس          

.يف الصالةالسواد خصوصاً 

.إىل احلرمةاإلخبارينيوذهب بعض احملدثني 

               ،ـة بـاملعىن األعـمخـاذ الـشعرية يكفـي فيـه احللّيل أنّ اتوقد ذكرنا يف الفصل األو
.فعلى افتراض كونه مكروهاً فإنّ ذلك ال مينع من اتخاذه شعرية للحزن

ي حقيقـة عرفيـة،   حيث إنّ الشعرية الواردة يف األدلّة ليست حقيقة شرعية، بل ه          
خاذ ممارسة مصاديق ورسوم جديدة هذا أوالًفيمكن استحداث وات.

للكراهة إذا اتخذه لباساً، أما إذا اتخذ الًأنّ هذا السواد إنما يكون مشمو:وثانياً
ذهب كما نقلنـا يف صـدر   -شعاراً إلظهار احلزن فهو غري مشمول لتلك الكراهة فمن مثَّ     

إىل عـدم كراهـة لُـبس     وعدة من الفقهـاء   ،)٢(والسيد اليزدي )١(حلدائقصاحب ا  -البحث
.)واملسألة حمررة يف كتاب الصالة(.كان ألجل إظهار الشعائرإذاالسواد حتى يف الصالة 

فالروايات الناهية عن لبس السواد ليست متعرضة التخاذه كشعار وألجل إظهار  
واملهـن أو املؤسـسات والـدوائر، فـإن اهليئـة       األسى واحلزن، نظـري ألبـسة بعـض احلـرف           

ال يبعـد اسـتثناء لـبس الـسواد يف مـأمت احلـسني عليـه الـسالم ملـا              «:حيـث قـال فيهـا      ١١٨: ٧احلدائق  )١(
.استفاضت به األخبار من األمر بإظهار شعائر األحزان

يف أجوبة أسـئلة حـول الـشعائر احلـسينية، الـذي هـو ملحـق علـى تعليقتـه علـى رسـالة الـشيخ جعفـر               )٢(
.، يف لبس السواد١٢ستري ص الت
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املوحدة يف اللباس لديهم ليست زياً لباسياً يف احلياة املعتادة، بل اهليئة املوحدة من اللون          
أو الشكل هي شعار يرمز إىل العمـل املوحـد واالنتـساب املعـين، ومـن مثّ أفـىت مجهـرة                  

) املـسرحية حلادثـة الطـف   (لـشبيه  أعالم العصر جبواز لبس األشخاص الذين يقومـون با   
ــساء أو      ــشبه الرجــال بالن ــة ت ــدرج يف عمــوم حرم ــك ال ين زي اجلــنس اآلخــر، وأنّ ذل
العكس، وال يندرج يف حرمـة لـبس الرجـال للبـاس النـساء، وذلـك لظهـور املتعلّـق يف              

.حكم احلرمة ملا يتخذ لبساً يف احلياة العادية املعيشية

ة يقرأ أنّ األئمة عليه السالم وأتباعهم ارتدوا ولبسوا السواد         املتتبع للسري  :وثالثاً
:من أجل إظهار احلزن والتفجع، وذلك يف موارد

أنّ احلـسنني عليهمـا الـسالم لبـسا الـسواد           :منها ما يف شرح ابن أيب احلديـد       . ١
.)١(على أبيهما يف الكوفة بعد شهادته

٢.   ــي ــن للربق ــاب احملاس ــا يف كت ــها م ــد   : )٢(ومن ــل بع ــات والعقائ أنّ الفاطمي
رجوعهن من كربالء إىل املدينة لبسن السواد واملَسوح، وكـان زيـن العابـدين عليـه                

فـذُكر فيـه أنّ زيـن العابـدين كـان يطـبخ ويطعـم النـساء، ألنهـن            السالم يطبخ هلم  
ه شغلن بإقامة املأمت على احلسني عليه الـسالم، ففيـه نـوع مـن تقريـر املعـصوم عليـ             

.السالم للبس السواد واملسوح

يف فـضيلة  )٣(:ومنها ما يف كتاب إقبال األعمال للـسيد ابـن طـاووس       .٣
يوم الغدير، حيث ورد فيه وهو يوم تنفيس الكرب، ويوم لـبس الثيـاب، ونـزع             

.السواد

.٨: ٤شرح ج البالغة البن ايب احلديد )١(
.٢٥باب اإلطعام؛ باب -٤٠٢: ٢احملاسن )٢(
.٤٦٤: اإلقبال)٣(
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خرج علينـا  : (بسنده عن أيب ظبيان قال  ،  )١(:ومنها ما يف مستدرك الوسائل     .٤
.)سوداء)٢(الم، يف إزار أصفر ومخيصةعلي عليه الس

.وسنذكر بعد قليل املزيد من األدلة املنقولة على ذلك

أن بين العباس اتخذوا السواد شعاراً هلـم بـادئ األمـر مـن أجـل إظهـار           :ورابعاً
حزم على احلسني عليه السالم، وجعلوه ذريعـة لإلنقـضاض علـى بـين اميـة ممـا يـدلّ            

ان متخذاً إلظهار احلزن والتفجع عند العرف االجتماعي آنذاك؛ على أنّ لبس السواد ك 
وهو زمان حضور األئمة عليهم السالم وهذه الظاهرة ميكن التحقّق منـها تارخييـاً، وأنّ     
بين العباس اختذوا السواد شعاراً هلم ذريعةً وحيلةً يف أنه حزنٌ على مصاب سيد الشهداء 

نوان الثأر لسيد الشهداء، وهو شعار الرضـا مـن آل حممـد           عليه السالم، وأنهم قاموا بع    
.سلم، ولكن استغلّوا ذلك للتسلّط على رقاب املؤمنني واملسلمنيوآلهوصلى اهللا عليه

إذن تتعاضد هذه الوجوه وتدفع الريبة يف الكراهـة وتؤيـد رجحـان لـبس الـسواد       
املزيـد مـن   -قاري الكرميلل -واآلن نقدم حزناً ألجل مصاب أهل البيت عليهم السالم      

األدلة واملؤيدات على رجحان لبس السواد إلظهار احلزن واألسى علـى سـادات وأئمـة     
.الورى عليهم السالم

 
عن األصبغ بـن  : لبس احلسنان السواد على أبيهما بعد شهادته عليه السالم ) ١(

ورأيـت احلـسن واحلـسني    أمـري املـؤمنني  بعـد قتـل   دخلت مـسجد الكوفـة    : نباتة أنه قال  
.)٣(عليهما السالم البسي السواد

.أبواب لباس املصلّي٤٥، باب ٢٣٤: ٣مستدرك الوسائل )١(
.ثوب خز أو صوف معلَم)٢(
.بد اللَّه املامقاينشيخ ع-جممع الدرر يف املسائل االثنيت عشر)٣(
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احلـسن بـن علـي عليـه     (وكـان خـرج   : وقال ابن أيب احلديد يف شرح النـهج       ) ٢(
.)١(وعليه ثياب سود-إىل الناس بعد شهادة أبيه-إليهم) السالم

دا عليـه الـسالم   لبس نساء بين هاشم السواد واملسوح حزناً على سـيد الـشه       ) ٣(
كما ورد ذلك يف كتاب احملاسن للربقي، بسنده عـن عمـر بـن علـي بـن احلـسني علـيهم                

ملّـا قُتـل احلـسني بـن علـي عليـه الـسالم لبـسن نـساء بـين هاشـم الـسواد                : السالم قـال  
واملسوح، وكن ال يشتكني من حر وال برد، وكان علي بن احلسني عليـه الـسالم يعمـل       

ووجه الداللة على االستحباب وعلى رفع الكراهة؛ هو أن ذلـك         )٢(»هلن الطعام للمأمت  
الفعل كان بإمضائه وتقرير اإلمام املعصوم عليه الـسالم، إضـافة لداللـة اخلـرب علـى أن        
لبس السواد هو من شعار احلزن والعزاء علـى املفقـود العزيـز اجلليـل مـن قـدمي الزمـان                 

.)٣(يوم يف مجيع نقاط العاملوسالف العصر واألوان، وكما هو املرسوم ال

بإسناده عن الرضا عليه ) النشر والطي(عن كتاب الًنق)٤(وىف إقبال االعمال) ٤(
وهـو يـوم تنفـيس الكـرب ويـوم          : -يف حديث يف فضيلة يوم الغدير      -السالم، أنه قال  

.لبس الثياب ونزع السواد

بـن سـليمان   ومثلها روي يف مستدرك الوسائل عـن كتـاب احملتـضر للحـسن      ) ٥(
احللّي بإسناده عن أمحد بن إسـحاق، عـن اإلمـام العـسكري عليـه الـسالم، عـن آبائـه                  

سـلم يف فـضيلة يـوم التاسـع مـن      وآلـه و صلى اهللا عليه   هللاعليهم السالم، عن رسول ا    
:قال عليه السالم-إىل أن قال-ربيع األول، وأساميه

.٢٢: ١٦شرح ج البالغة )١(
.كتاب احملاسنعنالكايف والبحار والوسائل نقالً: وقد دونت هذه الرواية يف كتب- ٤٠٢: ٢احملاسن )٢(
للسيد جعفر الطباطبائى احلـائري، تعليـق الـسيد        ) إرشاد العباد إىل استحباب لبس السواد     (راجع كتاب )٣(

.)٢(هامش-٢٨: االعراجي الفحام صحممد رضا احلسيين
.٤٦٤: إقبال األعمال)٤(
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افلة سيد الشهداء عليه السالم بعد ما أذن هلم يزيد      ما جرى يف الشام على ق     ) ٦(

:بالرجوع وطلبوا منه النوح على احلسني عليه السالم

 
سكينة بنت احلسني تـرى الزهـراء عليهـا الـسالم يف املنـام وهـي تنـدب احلـسني                   ) ٧(

:يذكر ذلك احملقّق النوري يف املستدرك حيث تقول سكينة عليه السالموعليها ثياب سود




 
عنــدما أخــرب نعمــان بــن بــشري بقتــل احلــسني عليــه  ،)٤(ويف مقتــل أيب خمنــف) ٨(

وبـرزت مـن خـدرها، ولبـسوا الـسواد وصـاروا            الّالسالم، فلم يبق يف املدينة مخـدرة إ       
.يدعون بالويل والثبور

-ال تلـبس : عن جعفر بن حممد عليه السالم، أنه قال     )٥(وروى يف الدعائم  ) ٩(
ثيابـا مـصبغة وال تكتحـل وال تطيـب وال تـزين حتـى              -زوجهـا املرأة يف حدادها علـى      

يفوقـد أفـىت مبـضمونه الـشيخ     » تنقضى عدا، وال بأس أن تلبس ثوباً مصبوغاً بـسواد      
.اإليضاحواحملقّق يف الشرايع يف حداد الزوجة ويف )٦(املبسوط

وقد أدرجه الـسي يف حبـاره نقلًـا عـن كتـاب زوائـد الفوائـد للـسيد ابـن             -»ويوم نزع األسواد  «:وفيه)١(
.٣٢٧-٣٢٦: ٣طاووس؛ مستدرك الوسائل 

.٣٢٧: ٣مستدرك الوسائل )٢(
.٣٢٧: ٣مستدرك الوسائل )٣(
.٢٢٢صفحة )٤(
)٢٩١: ٢)٥.
)٢٦٤-٢٦٥: ٥)٦.
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ن وروى الصفّار يف بصائر الدرجات عن البزنطي، عن أبان بن عثمان، عـ   ) ١٠(
:عليه السالم، قالهللاوثابت، عن حنظلة، عن أيب عبد اهللاعيسى بن عبد ا




 
:)٢(ويف سرية ابن هشام


 

)١١ ( وروى الكليين)قالبسنده عن سليمان بن راشد، عن أبيه      )٤(والدعائم)٣ :
.رأيت علي بن احلسني عليه السالم وعليه دراعة سوداء وطيلسان ازرق

عـن أيب  )٥(إدريـس القريـشي  ويف عيون األخبار وفنون اآلثار لعماد الـدين     ) ١٢(
عليها، أنها ملّا بلغها مقتل اإلمام احلـسني عليـه        هللانعيم، بإسناده عن أم سلمة رضوان ا      

سـلم ولبـست   وآلـه وصـلى اهللا عليـه  هللالسالم ضربت قبة سـوداء يف مـسجد رسـول ا      
.السواد

م بعد  فيما جرى على أهل البيت عليهم السال      )٦(وروى السي يف البحار   ) ١٣(
يا سـكينة اخفـضي صـوتك    : مثّ قال الوصيف: واقعة كربالء، إىل أن قال عليه السالم  

سـلم، مث أخـذ الوصـيف بيـدي فـأدخلين         و آلـه و صلى اهللا عليـه    هللافقد أبكيت رسول ا   

.٤٦٤: ٢٢؛ حبار األنوار ٣٠٤-٣٠٥: بصائر الدرجات)١(
)٣١٦: ٤) ٢.
.٤٤٩: ٦الكايف )٣(
)١٦١: ٢)٤.
.١٠٩صفحة )٥(
)١٩٥: ٤٥)٦.
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تعـاىل خلقتـهن وزاد يف نـورهن وبينـهن امـرأة      هللالقصر فـاذا خبمـس نـسوة قـد عظّـم ا      
عليها ثياب سود، بيدها قميص مضمخ بالدم، واذا قامت عظيمة اخللقة ناشرة شعرها و   

مـا هـؤالء النـسوة الـاليت قـد      : يقمن معها، واذا جلست جلسن معها، فقلت للوصيف  
.خلقتهن؟هللاعظّم ا

يا سكينة هذه حواء أم البشر، وهذه مرمي بنت عمران، وهذه خدجية بنت        : فقال
القميص املضمخ وإذا قامت يقمـن      خويلد، وهذه هاجر، وهذه سارة، وهذه اليت بيدها         

.»احلديث-معها وإذا جلست جيلسن معها هي جدتك فاطمة الزهراء عليها السالم

حممد وروى الشيخ يف الغيبة بسنده إىل كامل بن إبراهيم أنه دخل على أيب) ١٤(
:فقلت يف نفسي: احلسن العسكري عليه السالم، فنظر اىل ثياب بياض ناعمة قال

وحجته يلبس الناعم من الثياب ويأمرنا حنن مبواساة اإلخوان وينهانا عن هللاويلّ ا
.لبس مثله؟

يا كامل وحسر عن ذراعيه فـإذا مـسح أسـود خـشن         : فقال عليه السالم متبسماً   
.)١(وهذا لكمهللاهذا : على جلده، فقال

صـلى   هللاأنّ امللك الذي جـاء إىل رسـول ا        : يف كامل الزيارات، بسنده   ) ١٥(
سلم وأخربه بقتل احلسني بن علي عليه الـسالم كـان ملـك البحـار،         و آلهو اهللا عليه 

وذلك أن ملكاً من مالئكة الفردوس نزل على البحر فنشر أجنحته عليهـا مث صـاح                
:صيحةً وقال


 

.٥٠: ٥٢ج و٢٥٣: ٥٠؛ حبار األنوار ٣٥١: ٣وسائل الشيعة )١(
.٣٢٧: ٣؛ مستدرك الوسائل ٣ح / ٦٧: كامل الزيارات)٢(





:الثامنةالجهة 

ضرورة لعن أعداء الدين





٣٥٧

هنــاك جهــة الحقــة أخــرى، وهــي قــضية لعــن أعــداء الــدين الــواردة يف بعــض   
ضـمن اخلطابـة احلـسينية أو    وإدراجهـا الزيارات واألدعية واملأثور من األدلـة والروايـات     

.الشعر أو النثر إذ يثري البعض تساؤالت حول هذه الظاهرة

عـن املـؤمن، ويكـشف عـن     الًناسب أخالق املـسلم فـض    وأنّ السب واللعن ال ي    
اإلسـالمية وهـو انفعـال عـاطفي     األخالقاحلقد، وهو من األخالق الذميمة وليس من      

حاد أو محاسي ال تدبر فيه وال تفكّر، نظري بعض اإلشكاالت اليت مرت يف البكـاء وقـد                
:يوصي أصحابه أنورد يف ج البالغة عن أمري املؤمنني عليه السالم أنه كان

 
إىل أنّ اللّعـن لـيس     االلتفـات ولتحرير حقيقة احلال يف هـذه اإلثـارات البـد مـن             

مطلقاً هو السب، بل ينطبق على اللَّعن االبتدائي مـن دون موجـب للّعـن فيكـون سـباً               
ص مبـا يـستحق   نظري ما يرتكبه بعض عوام الناس وغري امللتزمني وأما إذا دعي على شخ 

الدعاء عليه، ونسب له ما يوجب له أن يذكر به فهذا ال يعد سباً بل هو إظهار إلنكـار               
املُنكَر ويعد فضيلة، وال يعد سباً وإنما هو نوع من احلالة الطبيعية النفسية واالجتماعيـة           

رفـض القبـيح فهـل    يف الفطرة اإلنسانية أو يف جمموع اتمـع، إذ هـو تنفّـر مـن املنكـر و            
هللاأنّ من مقتضيات الفطـرة اإلهليـة الـيت فطـر ا    تقبيح القبيح يعترب سباً؟؟ وبعبارة أخرى     

ذلك الدين القيم، هو تقبيح القبيح والنفرة منه وحتـسني  هللالناس عليها ال تبديل خللق ا 
يـدة التـولّي    احلسن واالجنذاب إليه، وهذه الفطرة االنسانية والعقلية تحاذي فريضة وعق         



٣٥٨.............................................................................................................................................................Ü

تعاىل والتـربي مـن أعدائـه، حيـث أمـر مـا يف الكـثري مـن             هللالتولّي ألولياء ا  : والتربي
:اآليات الكرمية كقوله تعاىل

>¢  ¡  �  ~  }£¦  ¥  ¤<)١(.
:وقوله تعاىل

>R  Q  P  O  N   M  L  K  J<)٢(.
:وقوله تعاىل

>  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !,<)٣(.
:وقوله تعاىل

>¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s<)٤(.

:وقوله تعاىل

>   *     )   (   '   &   %   $   #   "   !
+<)٥(.

.وغريها من آيات التولّي والتربي

:وقد قال تعاىل

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<)٦(.

.١٩: اجلاثية)١(
.١٣: املمتحنة)٢(
.٢٢: اادلة)٣(
.٤: املمتحنة)٤(
.١: املمتحنة)٥(
.٢٣: الشورى)٦(
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:وقال تعاىل

>X  W  V  U  T   S  R  QZ  Y<)١(.

ورسـوله هـو يف احلقيقـة    هللاوال خيفى على اللبيب أنّ احلـذر مـن اللعـن ألعـداء ا          
تذويب لظاهرة التويلّ والتربي، ومـسخ لفطـرة احلـسن والقـبح، لتعـود الفطـرة والقلـب           
منكوسني قبال الباطل والضالل، فهذا التحسس واحلذر من اللعن ينطوي علـى التنكّـر              

سـلم، وامليـل لـضالل خمـالفيهم، ومـن اخلطـورة       وآلـه ولى اهللا عليه هلُدى عترة النيب ص   

Ç  Æ  Å    Ä   Ã  Â  <البالغة متكن فيما إذا انتكس القلـب ودب فيـه املـرض       
Ì  Ë  Ê  É  È<)صلى اهللا عليه)٢ سلموآلهولعترة النيب.

نعم تقبيح شخص بال موجب ومن دون عمل صدر منه يقتضي ذلك يعتـرب سـباً        
إذا صدر منه ما هو قبيح واستنكرنا ذلك القبيح فال يعد فعلنا سباً وليس بوقيعة بـل    أما

هو حالة طبيعة الفطرة وهي إنكار للمنكـر وإنّ إنكـار املنكـر يعتـرب أمـراً صـحياً، ويـدلّ            
على بقاء سالمة فطرة وتدين اإلنسان والتزامه باعتقاداته وأما استحـسان املنكـر وعـدم        

، ويـدلّ علـى تبـدل    الًفـأمر منبـوذ شـرعاً وعقـ     -و قلباً وهو أضعف اإلميان    ول -إنكاره
.لطبيعة الفطرة

فتقبيح القبيح ليس بسب، أو ليس ينبغي أن نتخلّق باألخالق والصفات اإلهلية؟      
الحظ مادة اللعن يف القرآن الكرمي وردت مادة اللعـن يف القـرآن الكـرمي مـا يقـرب مـن                    

 سـلم إذا أريـد مدحـه يوصـف بـأنّ      وآلهواألكرم صلى اهللا عليهاألربعني مورداً، والنيب
عز هللاخلقه كان خلق القرآن فأفضل ما يتخلّق به اإلنسان هو أخالق القرآن وأخالق ا          

من الفرائض الركنيـة يف  وجلّ هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنّ النهي عن املنكر يعترب  

.٥٧: األحزاب)١(
.٢٩: سلموآلهوحممد صلى اهللا عليه)٢(
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لقليب والرباءة القلبية مـن املنكـر واملرتبـة الوسـطى         أبواب الفقه وأدىن مراتبه هو اإلنكار ا      
هو اإلنكار اللساينّ وهذا احلكم يتعلّق مبوضوعه وهو املنكـر مطلقـاً، سـواء كـان املنكـر         

علــى مــر الــدهور هللالــسابق أم املنكــر احلــايل وهــذا يــستلزم الــرباءة مــن مجيــع أعــداء ا 
ملنكـر هـو اللعـن ألعـداء الـدين          والعصور قلباً ولـساناً؛ ومـن أوضـح مـصاديق إنكـار ا            

.واملناوئني لألنبياء واألولياء والصاحلني

 
:ومن اآليات يف ذلك

->   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q

^<)١(.

على من يستحق اللعن من جهـة، ومـن جهـة أخـرى      هللاهذه اآلية هي سنة من ا     
يه يف الشعائر احلسينية، حيـث إنّ قَتلـة احلـسني عليـه الـسالم      هي واردة أيضاً فيما حنن ف   

.ورسوله كما ورد يف نصوص الفريقَنيهللاآذوا ا

->  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
~  }�¥  ¤  £  ¢  ¡<)٢(.

.عز وجلّ على لعنهمهللاوحيثّ ا

->  o     n   m   l    k       j   i   h   g     f
r  q    p<)٣(.

.٥٧: األحزاب)١(
.١٥٩: البقرة)٢(
.٢٣: النور)٣(
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.فاآليات القرآنية كثرية يف موضوع اللعنالّوهذه مناذج يسرية، وإ
:ففي خطاب إلبليس بعد أن أىب أن يتبع آدم: قرآنياً لعدم التويلّالًوهناك مثا

>µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬<.

وإبليس كفـره  هللا، ولعدم اتباع حجة ا   هللاهذه اآلية هي رمز لعدم املواالة لدين ا       (
.عز وجلّ وال إنكاراً منه للمعادهللاإنكار ليس كفر

بأنك مل تقر خبليقيت، بل كلّ الـسور   هللاإنما كفره بسبب عدم السجود فلم يؤنبه ا       
إلبليس على عدم السجود ولعدم اإلذعان هللاليت تتعرض هلذه الواقعة فيها ذم وتأنيب ا

.بإمامة وخالفة وحجية آدم

>²  ±  °  ¯  ®   ¬<.

فر إبليس كفـر عـدم إقـرار باإلمامـة وعـدم اعتـراف باحلجـة االهليـة والواقعـة           فكُ
القرآنية يف بدء اخلليقـة رمـز لإلمامـة، كمـا أُشـري اىل ذلـك يف الروايـة الـواردة يف تفـسري                    

أنّ هـذه الواقعـة   ،)١(الربهان، وقد شرحها أمري املؤمنني عليه السالم يف اخلطبـة القاصـعة   
.ور وأسرار عجيبة يستعرضها القرآن يف سبع سوركلّها ألجل بيان أم

>µ   ´   ³   ²   ±   °   ̄   ®    ¬¶    º   ¹   ¸  »
¼<)٢(.

.)تدلّ على عدم اخلضوع وعلى عدم املواالة واالتباع(

>Á  À   ¿  ¾Â  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã
Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î<.

.١٢٧: ٢٣٨باب : ١٣شرح ج البالغة البن أيب احلديد )١(
.٧٥: ص)٢(
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وحجة هللاوخليفة اهللانة خاصة أما من يعادي ويلّ ا   له لع  هللاوالذي ال يتولّى ويلّ ا    
.هللا، فإنّ اآلية الشريفة تقرر اللعن اإلهلي عليه وطرده من رمحة اهللا

:آخرالًمثا)١(ويف سورة اإلسراء

>?  >  =  <  ;  :  9@  F  E  D  C  B   A
L  K   J  I  H  G<.

ورد أا رؤية من يرتو على منرب رسـول  هذه الرؤية يف تفاسري العامة الروائية أيضاً  
.سلموآلهوصلى اهللا عليههللا

لكن بألفاظ خمتلفة واملتتبع فيها يصل إىل أنّ مضموا هو نفس ما ذكرته روايات      
سـلم يف  وآلـه واخلاصة يف تفسري اآلية وهي الرؤيا اليت انزعج منها النيب صـلى اهللا عليـه       

.اغتصاب اخلالفة

>?  >  =  <<.

يعين أحاط باألحداث والوقائع اليت متـر علـى النـاس والـيت تـرتبط بـأمور النـاس              
.وبشؤون الناس ومبستقبل أفعال الناس

طبيعة القرآن هو بيـان احلقيقـة مـن زاويـة أو عـن طريـق اإلشـارة كـي يـسلم            
القرآن من التحريف، ولـو كـان القـرآن يتـضمن التـصريح أو قريـب مـن التـصريح            

من أول يوم لكن القرآن الكرمي يكني ويشري إىل حقيقة قد ال يلتفت هلا حلُرف وبدل
.ذوو األلبابالّإ

>J   I   H  G   F<)٢(.

.٦٠اآلية )١(
.٢٩: ص)٢(
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يعـين أمـر يفتـتن بـه النـاس فـاألمر مـرتبط        -وفتنة الناس-يدلّ على أن الشجرة   
.بشأن اجتماعي وسياسي فيظهر من نفس سياق اآلية توقّع فتنة

:وهذه الفتنة للناس إشارة إىل السقيفة وما حصل فيها؛ مثّ إنّ آية

>J  I<.

ة امللعونـة بـالنمو     هي ساللة أغصان وفروع، وهو ملك بين أمية تبدأ هذه الشجر          
.على تربة وأساس تلك الفتنة

خطـاب  ) هـم (و >N<تفسري هذه الشجرة امللعونة ليست شجرة نباتية بل         

.>S  R  Q  P  O<للعقاب 

لكن ، نفس األلفاظ إذا جمعت يف نفس السياق فإننا حنصل على صورة واضحة     
.دأب القرآن هو إعطاء اإلشارات

لعديدة يف القرآن اليت تدلّ على وجـود اللعـن وجـوازه        فهذه وغريها من اآليات ا    
.على أعداء الدين

.٢٦٩: البقرة)١(
.٤٣: العنكبوت)٢(





:الجهة التاسعة

الَعزاُء والّرثاُء سّنٌة قرآنيٌة





٣٦٧

عن املربر الشرعي واألهداف الدينية وراء تكرار العزاء وإقامة الًيطرح البعض سؤا
سـلم  وآلـه وفى صلى اهللا عليهاملأمت على سيد الشهداء عليه السالم وعلى بضعة املصط       

ندبة راتبة، واحلال أنّ الندبـة والرثـاء علـى الـسبط     و كلّ عام مع تطاول املدة بنحو دائم      
الشهيد عليه السالم قد ثبت أنه سنة إهلية تكوينية وقرآنية إضافة لكوا سنة نبوية؛ وقد     

.اً من هذه الوجوهأوضحت الكثري من الكتب واملراجع التارخيية والدراسات عدد
:فالوجه األول وهو السنة التكوينية اإلهلية، فيشري إليه قوله تعاىل يف سورة الدخان

>g  f  e  d  c<)١(.
تنفي هذه اآلية السماء واألرض علـى هـالك قـوم فرعـون الظـاملني، ممـا يقـضي               

ن للنفـي معـىن   ملا كـا  الّبوجود شأن فعل البكاء من السماء واألرض كظاهرة كونية، وإ         
إىل -عـن كتـب اخلاصـة   الًفـض -حمصل؛ وقد أشارت املصادر العديدة من كتب العامة     

وقوع هذه الظاهرة الكونية عنـد مقتـل احلـسني عليـه الـسالم، مـن مطـر الـسماء دمـاً،                       
املدن وامحرارها مدة مديدة، ورؤية لون الدم على اجلدران وحتت الصخور واألحجار يف     

ذكره ابن عساكر يف تاريخ دمشق يف ترمجة احلـسني عليـه       مية، فالحظ ما  والبالد اإلسال 
ذي أنكلـو  : (بل قد طالعنا أخـرياً كتـاب باللغـة االجنليزيـة امسـه           السالم بأسانيد متعددة  

وهو حيوي األحداث التارخيية اليت مرت ١٩٥٤كتبه املؤلف سنة  )٢()ساكسون كرونكل 
على يأيتملسيح عليه السالم فيذكر لكلّ سنة أحداثها، حىت ا األمة الربيطانية منذ عهد ا

.٢٩: آية)١(
وقـد سـجل الكتـاب يف مكتبـة     The Anglo-Saxon Chronicle)(مـن كتـاب   ٤٢و٣٥و٣٨الحظ ص)٢(

(EVERYMAN'S LIBRARY) ٦٢٤(حتت رقم.(
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هللاهجرية سنة شهادة أيب عبد ا) ٦١(ميالدية وهي تقابل سنة     ) ٦٨٥(ذكر أحداث سنة    
احلسني عليه السالم، فيذكر املؤلف أنّ يف هذه السنة مطرت السماء دماً، وأصبح الناس 

م وأزبادهم حتوهذا مع أنّ الكاتب مل جيد هلذه ،)١(لت اىل دميف بريطانيا فوجدوا أنّ ألبا
.قـه) ٦١(مقارنة ذلك إىل سنة إىلالظاهرة تفسرياً، ومل يشر من قريب وال بعيد 

:وأما الوجه الثاين وهو كون ذلك سنة قرآنية، فهو على منطَني

إلزام الباري تعاىل مـودة أهـل البيـت علـيهم الـسالم علـى النـاس، بـل                : األول
:هذه الفريضة من عظائم الفرائض القرآنية يف قوله تعاىلوجعل 

>  #   "  !)  (  '  &  %  $*  /  .    -     ,   +

 2 1 034 7    6 5 : 9    8;<  ? >    =@<)٢(.

حيث جعل املودة أجراً على جمموع الرسالة املشتملة على أصول الدين العظيمة، 
يف مصاف أصول الديانـة، مث بـين تعـاىل أنّ املـودة هلـا      مما يدلّل على كون هذه الفريضة    

:اإلتباع كما يف قوله تعاىل: منها.لوازم وأحكام

>        @  ?  >E   D  C   B  A<)٣(.

:بذلك كما يف قوله تعاىلواإلميانو منها اإلخبات 

>  P   O   N     W   V   U   T   S   R     Q  Y   X
Z<)٤(.

:وإليك نص العبارة باللغة الالتينية)١(
This year there was in Britain a bloody rain, and milk and butter were turned to blood.

.٢٣: الشورى)٢(
.٣١: آل عمران)٣(
.٧: احلجرات)٤(
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:والفرح لفرحهم كما يف قولهاحلزن حلزم: ومنها

>G   F   E   DH  N   M   L   K    J   I

T  S   R  Q  P  O<)١(.

آلـه وفبين تعاىل بداللة املفهوم؛ أنّ العداوة مقتضاها احلزن لفرح النيب صلى اهللا عليه  
سـلم وأهـل بيتـه    وآلهوسلم وأهل بيته عليهم السالم؛ والفرح ملصيبة النيب صلى اهللا عليه و

:م السالم فاحملبة تقتضي احلزن ملصام والفرح لفرحهم، ونظري هذه الداللة قوله تعاىلعليه

>¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °º  ¾  ½  ¼  »
À  ¿<)٢(.

فعلى هذه الداللة القرآنية يكون العزاء وإقامة املأمت والرثاء والندبة علـى مـصاب           
نـة الرسـول األمـني مـن مقتـضيات      السبط بضعة املصطفى سـيد شـباب أهـل اجلنـة رحيا         

.الفريضة العظيمة اخلالدة خبلود الدين، وهي مودة القرىب

وهو ما عقدنا هذا املقال له، وهو أنّ القرآن قد تضمن الرثاء والندبة على : الثاين
خريطة وقائمة املظلومني طوال سلسلة أجيـال البـشرية، وقـد اسـتعرض القـرآن الكـرمي             

بيــل إىل بقيــة أدوار األنبيــاء والرســل ورواد الــصالح والعدالــة،  ظالمــام بــدءاً مــن ها
واجلماعات املُصلحة املقاوِمة للفساد والظلم، كأصحاب األخدود وقوافل الـشهداء عـرب     

نتيجة سنن جاهلية كـاملوؤدة، بـل قـد رثـى     تاريخ البشرية، وحتى األطفال اين عليهم     
يقتصر القرآن على الرثاء والندبة ملن وقعت علـيهم  وندب القرآن ناقة صاحل ملكانتها ومل  

الظالمات، بل أخـذ يف التنديـد بالظـامل وبالعتـاة الظَلمـة؛ وتوعـدهم بالعـذاب والنقمـة            
:والبطش، كما سنجده يف مجلة من املوارد اآلتية اليت نتعرض هلا يف السور القرآنية، وهي

.٥٠: الرباءة)١(
.١٢٠: آل عمران)٢(
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:ستهلّ السورة بالقَسم اإلهلي أربع مراتففي سورة الربوج ت

>)  (  '  &  %  $  #  "  !<.

مبثابـة توثيـق للواقعـة واحلادثـة الـيت يريـد اإلخبـار عنـها، ويف هـذا             االبتداءوهذا  
، مثّ اخلـوض يف تفاصـيلها ورسـم    الًمنهجا ودرسـاً قرآنيـاً حيـثّ علـى توثيـق احلادثـة أو             

:الذي وقع القَسم اإلهلي على وقوعه بابتداء لفظةأحداثها، مثّ تذكر السورة اخلرب

>-  ,  +<.

كمـا أنّ  » قُتل احلسني عطـشاناً «وهو أسلوب رثاء وندبة وعزاء، نظري قول الراثي       
توصيفهم بأصحاب األخدود بيان لكيفية القتـل الـيت جـرت علـيهم، فتواصـل الـسورة           

:األخدودللعواطف وييجها بوصف استثارةتصوير مسرح احلدث 

>1  0   /<.

وهو بيان لشدة سعرة النار اليت أُججت إلحراقهم، وهـو ترسـيم لبـشاعة اجلنايـة         
:مث يتابع القرآن الكرمي.وفظاعتها

>6   5        4  3<.

وهو بيان لقطة أخرى مـن مـسرح عمليـات احلادثـة الـيت أوقعهـا الظـاملون علـى                    
ألجـل  الًم علـى شـفري األخـدود املتـأجج أو    املؤمنني من إرعـام وديـدهم بإجالسـه      

ممارسة الضغط عليهم للتخلّي عن مبادئهم اليت يتمسكون ا؛ وفيه بيـان لـشدة صـالبة         
:املؤمنني مع هذا اإلرعاب املتوجه عليهم، مثّ تتابع السورة

>=  <  ;  :  9  8<.
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علـى مـا يفعـل    وهذا بيان جيسد فـوران الـشفقة اإلهليـة علـى الظُالمـة والتلـهف            
:مثّ تتلو السورةباملؤمنني

>G  F  E  D  C       B  A   @  ?<.

لتبين براءة املؤمنني لتركيـز شـدة الظالمـة ومـن جهـة أخـرى تبـين شـدة صـالبة             
املؤمنني وصمودهم وعلو مبدئهم، مثّ يبدأ الباري تعاىل بتهديد الظاملني والتنديد م من    

:ألرض والشاهد املراقب لكلّ األمور، مثّ يقول تعاىلموقع املالك للسموات وا

>  a    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W    V   U
c    b¡         �     ~  }  |    {   z  y  x   w  v   u  t<.

فيسطّر تعاىل قاعدة وسنة إهلية عامة وهـي الوقـوف بـصف املظلـومني واملواجهـة       
ي املـسلمني واملـؤمنني عـرب القـرآن الكـرمي؛ يـربيهم علـى        قبال الظاملني، وهو بـذلك يربـ      

التضامن مع املظلومني والنفرة والتنديد بالظاملني عرب التاريخ، ويعلّمهـم أن ال يتخـاذلوا             
بالالمباالة؛ وال يتقاعسوا بذريعة أنّ هذه األحداث والوقائع غابرة يف التاريخ بل حيـثّ            

وم مــن أول تــاريخ البــشرية إىل آخرهــا، علــى التــضامن والوقــوف يف صــف كــلّ مظلــ
والتنديد بكلّ طاغوت وظامل، وهـذا اجلـو القـرآينّ نـراه ال يكتفـي مـن املـسلم والقـارئ              
للسورة بالتعاطف وإثارة األحاسيس جتاه املظلوم، بل يستحثّهما على النفور من الظـامل           

هري اإلنـسان مـن   والتنديد به وإن كان زمانه قد مـضى يف غـابر التـاريخ، كـلّ ذلـك لـتط        
الذوبان يف مسرية الظاملني، واجنذاباً له مع مبادئ املظلومني فنرى السورة تضم إىل إقامة          

.ىل ذلكإالندبة والرثاء على أصحاب األخدود والتنديد بقاتليهم، تضم 

>  »   º   ¹   ¸        ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °    ¯   ®   ¬   «
¾   ½   ¼<.
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بقية ظالمات الظاملني من عصابة جنود فرعون ومثـود   فتذكّر قارئ السورة مبسرية   
فالسورة ابتدأت بالقَسم على تأكيد وقـوع الفادحـة         والصاحلني األنبياءالذين جنوا على    

وحتسر يف ندبتهم ورثائهم وإظهار العزاء عليهم، وبيان لعظم التنكيـل بـاملؤمنني وبـراءة          
بتصوير ملـي بالعبـارات املتحركـة بغيـة إثـارة      االنتقاماملؤمنني عن اجلرم، مثّ توعد على   

:مثّ إنّ ههنا إلفاتة مهمة إىل بعض األمور.العواطف واألحاسيس اجلياشة

وهي إنّ هذه السورة حيث كانت يف أسلوب أدب الرثاء والندبة والعـزاء    : األول
ة وإقامـة املـأمت علـى أصـحاب األخـدود، فالبـد أن يكـون قـراءة هـذه الـسورة يف كيفيـ           

التجويد بنحو من التصوير البياينّ والطور اإليقـاعي املناسـب جلـو معـاين هـذه الـسورة،        
وهذه الكيفية هي املعروفة بطَور الرثاء والنوح، وقد تقرر يف علم التجويد أخرياً ضرورة       
التصوير والترسيم البياينّ جلو معاين الكالم فال يصح قراءة القرآن علـى وتـرية واحـدة،                 

ات البشارة باجلنـة والثـواب والنعـيم تقـرأ بنحـو االبتـهاج والفـرح وآيـات اإلنـذار          بل آي 
.والوعيد تقرأ بكيفية اخلوف والقشعريرة

وآيات التشريع واألحكام تقرأ بكيفية التبيني والتعلـيم وآيـات احلكمـة واملعـارف              
من ذلك نـستخلص  واملوعظة تقرأ بنحو الطَور الصويتّ املناسب جلو املوعظة واحلكمة، ف 

.أنّ النوح والترديد الرثائي من أحلان القراءة القرآنية هلذه السور املتضمنة للمراثي

أشار الكثري من املفسرين اىل أنّ القرآن قد نزل على أسلوب أمثال ومواعظ : الثاين
وحكم وإنذار وبشارة وأحكام ومعارف وأخبار وأنباء و ومل يـشريوا إىل وجـود أسـلوب     

الرثاء والندبة يف القرآن الكرمي مع أنه مـن الفـصول املهمـة يف األدب واألسـلوب        وأدب
.املَراثي والندبة يف السور القرآنيةالقرآينّ، حيث سنذكر منوذجاً من بعض قائمة

أنّ اشتمال الكتاب العزيـز يف العديـد مـن الـسور القرآنيـة علـى املراثـي                : الثالث
    هللاتلى كلّ صباح ومساء ويف كـلّ آن وزمـان، وهـو عهـد ا       والندبة والعزاء، وهو قرآن ي
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تعاىل إىل خلقه الالزم عليهم أن يتعاهدوه بالقراءة والتدبر كلّ يوم، والسـيما يف شـهر              
رمضان الذي هو ربيع القرآن، فيقضي ذلك دعوة القرآن إلقامة الرثاء والندبـة والعـزاء             

عـن كـلّ   الًالبشرية، يف كلّ يوم فضعلى ظالمات املظلومني ورواد اإلصالح اإلهلي يف     
عن كلّ شهر وكلّ موسم وكلّ سنة بنحو راتب ودائـم، يف كـلّ قـراءة             الً، وفض أسبوع

.للقرآن وترتيل

كانت سنة القرآن ذلك يف ظالمات املظلومني مثل أصحاب األخدود، وأتباع فإذا
حيانة خامت األنبياء وسيد سلم وروآلهوفما ظنك ببضعة املصطفى صلى اهللا عليهاألنبياء

شباب أهل اجلنة السيما مع افتراض أمر القرآن مبودم واحلـزن ملـصام كمـا تقـدم يف      
.النمط السابق؟

 
:ويستهلّ القرآن الكرمي تفصيل أحداث املأساة اليت جرت عليهما بقوله تعاىل

>      O  NT  S    R  Q  P<)١(.

.كما خيتم كالمه يف السورة

> ¾   ½Ã   Â   Á   À   ¿Ä  È   Ç   Æ   Å
Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É<)٢(.

ليبين أن ما قصه وسرده من فعل يوسف ويعقوب عليهما السالم سنة تسنت ـا             
افع ناعم األظفارهذه األمة ويبدأ احلديث عن ظالمة يوسف عليه السالم وهو يف سن ي

:بقوله

.٧: يوسف)١(
.١١١: يوسف)٢(
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>)  (   '  &  %  $  #  "  !<.

فريسم للقاري مسرح احلدث بتعصبهم وجتمعهم على الطفل الـصغري، ليلقـوه يف          
؛ هذا كلّه لبيان فظاعة فعلهم وأنهم ألقوه يف اعماق اجلب، )غيابت اجلب (أعماق البئر   

:وهذا نظري قوله تعاىل

>Õ  Ô  Ó  Ò          Ñ  Ð×  Ö<.

اسـتعمله شـاعر أهـل البيـت علـيهم الـسالم       وعلى غرار هذا التعبري الرثائي، مـا  
:دعبل اخلزاعي بقوله

»    جدم احلسني لْتلو خ يـيج العاطفـة ليعـيش الـسامع              » الًأفاطم وهـو حنـو مـن
:والقارئ احلالة املأساوية وكأا تتجسد أمامه مثّ يقول تعاىل يف ذيل التصوير األول

>2  1  0  /  .  -    ,     +<.

حيث تبني مدى شدة القساوة اجلارية على يوسف عليـه الـسالم وهـو يف نعومـة           
أظفاره؛ وأنّ العناية اإلهلية ال تتركه من دون لطفهـا وتتـابع الـسورة آثـار املـصيبة علـى                  

:يعقوب عليه السالم

>  º   ¹   ¸   ¶   µ   ´    ³   ²   ±   °   ¯
  ¾  ½   ¼        »  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

  Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì        Ë   Ê   É   È   Ç
Ö  Õ  Ô  Ó<.

حد إصـابة عينيـه   إىلفتبين أنّ اجلزع والندبة قد اشتدا بالنيب يعقوب عليه السالم    
باخللل يف عقله أو أبنائهتعاىل إىل درجة اتهام   هللابالعمى، وقد اشتد حزنه وشكواه إىل ا      

وهو معىن احلَرض؛ والبثّ شدة احلزن، وهذا دليل على أنّ اجلزع من فعل الظاملني       بدنه  
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تعاىل هللاإىلوااللتجاءوقَدره هو املذموم وأما اللواذ     هللاممدوح؛ وإنما اجلزع من قضاء ا     
.يف اجلزع والشكوى والبثّ واحلُزن فهذا ممدوح وهو تنفّر من الظاملني

 
:من تسعة مواضع منهاوقد ندد القرآن الكرمي واستنكر قتلهم فيما يقرب

>y           x  w  v  u  t  s  r  q  p<)١(.
:وقال

>Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾<)٢(.

؛ ١٨٣-٨١-٧٠؛ واملائــدة ١١٢-٢١؛ وآل عمــران ٩١-٦١كمــا يف البقــرة 
:تل رواد اإلصالح اإلهلي يف البشريةوكذلك ندد القرآن بق١٥٥والنساء 

>  ¶    µ   ´   ³   ²   ±   °    ¯
¸<)٣(.

 
>C  B  A  @  ?   >   =<)٤(.

وهذه ندبـة قرآنيـة للمولـودة الـيت تقتـل يف زمـن اجلاهليـة نتيجـة الـسنن العرفيـة                     
ي كيفية مسرح اجلناية بدفن الوليـدة وهـي   اجلاهلية الظاملة ويتبين يف هذا األسلوب الرثائ   

.حية يف التراب مع كمال براءا
.٩١: البقرة)١(
.٦١: البقرة)٢(
.٢١: آل عمران)٣(
.٩، ٨: رالتكوي)٤(
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>(  '  &  %  $  #  "  !).  -   ,  +  *<)١(.

 
:وجرمية قتله من قبل قابيل، بقوله

>y    x   w   v   u   t   s    r   q   p   o³    ²
»  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´<)٢(.

فيبين الرباءة يف جانب هابيل والوحشية والقساوة يف جانب قابيل، فالبيان يـصور           
أحاسـيس  التـهاب أن الّاحلدث، إشدة األحاسيس من الطرفَني أثناء التحام الطرفَني يف       

ــل مــشحونة بالعــدوان والتجــاوز    هابيــل مملــوءة بالــصفاء واإلحــسان، وأحاســيس قابي
.قتضيات الفطرةمل

 
:األرضواستكبارٍ يف 

>®  ¬  «  ª  ©   ̈     §<)٣(.

:وقوله سبحانه

>4  3  2  1   0  /  .<)٤(.

.١٥٤: البقرة)١(
.٩١: البقرة)٢(
.٤: القصص)٣(
.٤٩: ؛ البقرة٦: إبراهيم)٤(
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:يف سورة الشمس

>  V    U   T   S   R   Q   P   O   N   M      L    K   J

  ^   ]    \   [   Z   Y   X   W  _

d  c  b  a  `<)١(.

فبين طغيان مثود وأنّ الـذي ارتكـب اجلرميـة هـو األشـقى مـن قـوم مثـود، وبـين                   
ذاته املقدسة مع كوا ناقة صاحل، مثّ صـور بإحـساس ملتـهب         إىلبإضافتهاحرمة الناقة   

عملية اجلناية من املعتدي بأنه قام بعملية العقـر واللفـظ يبـين قـساوة الفعـل، والـسورة                  
قوم مثود كلِّهم لرضاهم بذلك، كما سبق أن وصـف املعتـدي بالـشقاء          إىلتسند الفعل   

البالغ غايته مث بين جبانب وقوفه بصف املظلـوم وتـضامنه معـه تنديـده للظـامل وانبعـاث                 
الغضب والنقمة اإلهلية العاجلة وسخطه الشديد عليهم، فلم يكتف برثاء املظلـوم، بـل             

ار عليــه، بــل وإدانــة قــوم مثــود ملــوقفهم املتفاعــل تأييــداً   قرنــه بــشجب الظــامل واإلنكــ 
.للجرمية

فإذا كان موقف القرآن من ناقة صاحل يبدى مثل هـذا التـضامن معهـا وهـي دابـة          
مـن سـبط   عليك، ما هو موقف القـرآن الكـرمي  هللاوآية إهلية ويدين ظلم قوم مثود هلا فبا  

كـان القـرآن يـدعونا    وإذاشباب أهل اجلنة؟ سيد النبيني وأشرف السفراء املقربني وسيد     
إىل تالوة الندبة والرثاء على ناقة صاحل والظالمـة احلادثـة بقـرآن يتلـى إىل يـوم القيامـة                  
تتلقّى منه البشرية دروساً من التربية؛ وحيثّنا على إقامة هذه الندبة وعلى التنديد مبرتكيب  

يد شباب أهل اجلنة، رحيانة الرسـول    تلك الظالمة، فكيف بك بالظالمة املرتكبة ضد س       
.سلم وما ميثّله من مبادئ وأصول للدين احلنيف متجسدة فيهوآلهوصلى اهللا عليه

.١٥-١١: الشمس)١(
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وهذه نبذة من الندبة واملراثي اليت تصدى القرآن الكرمي الستعراضها وإقامتـها يف         
اهلادفـة  وأدب الرثـاء والعـزاء وحنـو ذلـك مـن أسـاليب الندبـة              بأسـلوب السور القرآنيـة    

املطلوبة إلحياء املبادئ املتمثّلة يف الذين وقعت عليهم تلـك الظَالمـات مـن أجـل أنهـم         
.حيملون تلك املبادئ ويسعون إلقامتها وبنائها

فنستخلص أنّ الندبة والرثاء الراتب سنة قرآنية ميارسـها القـارئ والتـايل واملرتـل                
.مة يف أندية القرآن الكرميالعزيز وهي جملس من االس املقاهللالكتاب ا

الـشهداء عليـه الـسالم سـنة     وأما الوجه األخري وهو كون العزاء واملأمت على سيد     
ما - على سبيل املثال ال احلصر-نبوية أيضاً فقد كتب يف بيانه جملة من األعالم، نذكر

نيب صلى اهللا عليهسرية ال(» سريتنا وسنتنا «مة األميين قدس سره يف كتابه       الّأشار إليه الع  
سلم لندبة وآلهواثين عشر مأمتاً وجملساً عقده النيب صلى اهللا عليهيف) سلم وسنتهوآلهو

يف واألنـصار احلسني عليه الـسالم وهـو يـافع يف نعومـة أظفـاره يف مـأل مـن املهـاجرين           
يف بيته مع بعض زوجاته، وثالثة مع بعض خواصه وقد نقل تلكوأخرىاملسجد تارة،  

احلـديث يف  وأئمـة سلم الكثري من احلفاظ وآلهوالوقائع املتكررة من النيب صلى اهللا عليه   
الــسري يف كتبــهم، منــهم أمحــد بــن حنبــل يف مــسنده،  مــسانيدهم واملــؤرخني أصــحاب

والنسائي والترمذي يف سننهما، وغريهم وابن عساكر يف تارخيه، وغريهم فالحظ مثّة ما           
املـأمت  (مة السيد عبد احلـسني شـرف الـدين          الّوكذلك ما كتبه الع   )١(ينمة األمي الّكتبه الع 

.)احلسيين مشروعيته وأسراره

مة األميين قدس سره يف الّومسك اخلتام لبحث الشعائر احلسينية نذكر ما كتبه الع      
سـلم علـى   وآلـه وصـلى اهللا عليـه  هللاكتابه سريتنا وسنتنا حول املآمت اليت أقامها رسول ا      

.احلسني عليه السالم، من خالل الفصل اآليتهللاسيد الشهداء أيب عبدسبطه

.وسيأيت هذا الفصل يف آخر الكتاب حتت عنوان مسك اخلتام)١(



مسك الختام





٣٨١

عشرين مأمتاً » سريتنا وسنتنا«أحصى العالمة األميين قدس سره يف كتابه الشريف  
احلـسني عليـه   هللاسـلم علـى سـيد الـشهداء أيب عبـد ا      و آلـه و أقامها النيب صلى اهللا عليه    

مأمت بأسانيد عديدة من كتب صحاح وحديث أهل الـسنة واجلماعـة باسـطاً     السالم كلّ 
.البحث عن صحة أسانيدها من كتب اجلرح والتعديل لديهم

:وإليك جرداً ببعض تلك القائمة

 
ما أخرجه احلافظ أمحد بن احلسني البيهقـي، واحلـافظ اخلـوارزمي، وحمـب الـدين               

، واحلافظ ابن عساكر يف ترمجـة احلـسني الـسبط عليـه     ١١٩لعقىب ص  الطربي يف ذخائر ا   
.السالم يف تاريخ دمشق

 
:٣أخرجه احلافظ احلاكم النيسابوري يف املستدرك 

، واحلــافظ البيهقــي يف دالئــل النبــوة، واحلــافظ ابــن عــساكر يف  ١٧٩ص و١٧٦
  يف  ١٦٢ص و١٥٩-١٥٨: ١تارخيــه، واحلــافظ اخلــوارزمي ــالكي ــصباغ امل ــن ال ، واب

، والنـسائي يف اخلـصائص   ١١٥، وابن حجر يف الصواعق ص ١٥٤الفصول املهمة ص  
.٢٢٣: ٦، واملتقي اهلندي يف كرت العمال ١٢٥: ٢الكربى 
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.١٦٣: ١الشهيد أخرجه احلافظ اخلوارزمي يف مقتل اإلمام السبط

 
، واحلـافظ  ١٨٩: ٩أخرجه احلافظ الطرباينّ يف املعجم، واحلافظ اهليثمي يف امع      

.ابن عساكر يف تارخيه

 
ة احلسني السبط عليه الـسالم،      أخرجه احلافظ الطرباينّ يف املعجم الكبري لدى ترمج       

ــة ص      ــافظ الكنجــي يف الكفاي ــساكر يف تارخيــه، واحل ــن ع ــافظ ٢٧٩واحلــافظ اب ، واحل
، ١٤٧، وحمب الدين الطربي يف كتاب ذخائر العقـىب ص        ١٧٠اخلوارزمي يف املقتل ص     

ــب    ــي يف طــرح التقري ــد  ٤٢: ١واحلــافظ العراق ــع الزوائ ، ١٨٩: ٩، واهليثمــي يف جمم
: ٢، واحلافظ السيوطي يف اخلـصائص الكـربى   ١٩٥: ٢يف املواهب اللدنية  والقسطالين  

، والــسيد القراغــويلّ يف جــوهرة ٩٣، والــشيخاين املــدين يف الــصراط الــسوي ص ١٢٥
.٢١٥، واحلافظ الزرندي يف نظم الدرر ص ١٢٠الكالم ص 

 
يف باب مسند أنس بـن مالـك وأيـضاً     ٢٤٢: ٣نبل يف مسنده    أخرجه أمحد بن ح   

، ٢٠٢: ٣نعـيم يف الـدالئل      أبـو   يعلى يف مـسنده، واحلـافظ       ، واحلافظ أبو  ٢٦٥: ٣يف  
واحلــافظ الطــرباينّ يف اجلــزء األول يف املعجــم الكــبري لــدى ترمجــة احلــسني الــسبط عليــه   

آلـه وصلى اهللا عليـه  هللار رسول ا  السالم، واحلافظ البيهقي يف دالئل النبوة يف باب إخبا        
سلم بقتل احلسني، والفقيه ابن املغازيل الواسطي يف املناقب، واحلـافظ ابـن عـساكر يف              و

، عــن البغــوى يف ١٤٧-١٤٦احملــب الطــربي يف ذخــائر العقــىب ص  تارخيــه، واحلــافظ
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طـرح  معجمه وأيب حامت يف صحيحه واحلافظ ابن عساكر يف تارخيه، واحلافظ العراقي يف    
ــصر ١٩٠-١٨٧: ٩التقريــب؛ واحلــافظ اهليثمــي يف جممــع الزوائــد   ، والقــرطيب يف خمت

، واحلـافظ الترمـذي يف   ١١٥، واحلـافظ ابـن حجـر يف الـصواعق ص     ١١٩التذكرة ص   
اهلـدى يف ضـوء     فهم الشمائل شـرح كتـاب الـشمائل؛ وأبـو          إىلكتاب أشرف الوسائل    

، والـــسيوطي يف ٢:١٩٥املواهــب  ، واحلــافظ القـــسطالينّ يف  ٩٨-٩٧: ١الــشمس  
، والشيخاينّ يف الصراط السوي، والقـرة غـويل يف جـوهرة الكـالم        ١٢٥: ٢اخلصائص  

، واخلوارزمي يف مقتل ٢٣٦: ٢، وعماد الدين العامري يف شرح جة احملافل ١١٧ص 
.١٦٢: ١احلسني 

 
لربقي، والسيد حممود املدينّ يف الصراط السوي، والطـرباينّ يف       أخرجه احلافظ ابن ا   

، وابن ١٢الباب ٨٣احلسن املاوردي يف أعالم النبوة ص املعجم يف ترمجة احلسني، وأبو
قطين يف اجلزء اخلامس يف سعد يف الطبقات الكربى، وابن عساكر يف تارخيه، واحلافظ الدار

-١٨٧: ٩، واهليثمي يف جممع الزوائـد ج    ١٥٩: ١ملقتل  علل احلديث، واخلوارزمي يف ا    
، ١٢٦-١٢٥: ٢، والسيوطي يف اخلصائص     ١١٥، وابن حجر يف الصواعق ص       ١٨٨

.١١٧، والقراغويلّ يف جوهرة الكالم ص ٢٢٣: ٦واملتقي اهلندي يف كرت العمال 

 
اق الصنعاينّ يف مصنفه، وابن عساكر يف تارخيـه، واحملـب     الرزأخرجه احلافظ عبد  

، ١٥٤، وابن الصباغ املالكي يف الفـصول املهمـة ص       ١٤٧ص  الطربي يف ذخائر العقىب   
، ٩٤، والشيخاينّ املدينّ يف الصراط السوي ص   ١٤٢املظفّر السبط يف التذكرة ص       وأبو

.١١٧والقراغويلّ يف جوهرة الكالم ص 
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أخرجه احلافظ أبو يعلى يف مسنده، وابن عـساكر يف تارخيـه، واهليثمـي يف امـع            

.٢٢٣: ٦، واملتقي اهلندي يف كرت العمال ١٨٨: ٩

 
ني عليــه الــسالم، أخرجــه احلــافظ الطــرباينّ يف املعجــم الكــبري لــدى ترمجــة احلــس 

، واملتقي ١٨٩-١٨٨: ٩، واهليثمي يف جممع الزوائد ٢١٥والزرندي يف نظم الدرر ص 
.٤٩، والشيخاينّ املدين يف الصراط السوي ص ٢٢٣: ٦اهلندي يف كرت العمال 

 
افظ احلاكم النيسابوري يف املستدرك أخرجه احلافظ الطرباينّ يف املعجم الكبري، واحل     

، واحلافظ البيهقي يف دالئل النبوة، وابن عساكر يف تارخيه، واحلافظ حممد بـن            ٣٩٨: ٤
.)صفات رب العاملني(امحد املقدسي احلنبلي يف 

 
اينّ يف املعجـم الكـبري يف     ، والطـرب  ١٢أخرجه احلافظ ابـن أيب شـيبة يف املـصنف ج            

.ترمجة االمام السبط الشهيد عليه السالم

 
: ٦أخرجه الطرباينّ يف املعجم يف ترمجته عليه السالم، وأمحد بن حنبل يف مسنده     

افظ ابن عساكر يف تـاريخ دمـشق، واحلـافظ         بإسناده عن عائشة أو أم سلمة، واحل      ٢٩٤
ــب    ــرح التقري ــي يف ط ــع  ٤١: ١العراق ــي يف ام ــر يف  ١٨٧: ٩، واهليثم ــن حج ، واب

.، والسيد حممود املدينّ يف الصراط السوي١١٥الصواعق ص 
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.أخرجه ابن سعد يف الطبقات الكربى، واحلافظ ابن عساكر يف تارخيه

 
أخرجه النسابة العبيـديلّ العقيقـي يف أخبـار املدينـة، والـسيد حممـود الـشيخاينّ يف              

.١٦٧: ٢الصراط السوي، واحلافظ اخلوارزمي يف املقتل 

 
ن عساكر يف تارخيـه، والـسيوطي      أخرجه احلافظ الطرباينّ يف املعجم الكبري، واحلافظ اب       

.١٦١ــ١٦٠ص، واخلوارزمي يف املقتل ٦:٢٢٣يف اجلامع الكبري كما يف ترتيبه 

 
أخرجه ابن أيب شيبة الّد الثاين عشر يف املصنف، واحلافظ ابـن ماجـة يف الـسنن             

زياد، واحلـاكم  أيبيزيد بن  يف باب خروج املهدي، واحلافظ العقيلي يف ترمجة        ٥١٨: ٢
ــستدرك  ــو ٤٦٤: ٤يف امل ــافظ أب ــبهان    ، واحل ــار اص ــبهاينّ يف أخب ــيم اإلص ، ١٢: ٢نع

.والطرباينّ اجلزء الثالث يف املعجم الكبري

 
.١٤٨أخرجه احملب الطربي يف ذخائر العقىب ص 

 
، وابــن أيب شــيبة يف املــصنف ٦١-٦٠: ٢يف مــسنده أخرجــه أمحــد بــن حنبــل 

يف املعجم الكبري، واحلـافظ أبـو  األول، وابن سعد يف الطبقات، والطرباينّ يف اجلزء        ١٢ج
اء يعلى يف مسنده، وابن عساكر يف تارخيه، والفقيه ابن املغازيل يف املناقب، واحلافظ ضـي        

، والــسبط أبــو املظفّــر يف ١٧٠: ١الــدين املقدســي يف املختــارة، واخلــوارزمي يف املقتــل 
، وابـن كـثري يف   ١٤٨، وحمب الدين الطربي يف ذخائر العقـىب ص    ١٤٢تذكرة األمة ص    
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، ويف ١٢٦: ٢، ويف اخلــصائص ٢٢٣: ٦تــاريخ الــشام، والــسيوطي يف مجــع اجلوامــع 
، وابـن حجـر يف الـصواعق     ٩:١٨٧يف جممع الزوائد     ، واهليثمي ١٣: ١اجلامع الصغري   

، والـسيد القراغــويل  ٩٣، والـسيد حممـود الـشيخاينّ يف الــصراط الـسوي ص     ١١٥ص 
: ١، والشربيين يف السراج املنري شرح اجلامع الـصغري  ١١٨احلنفي يف جوهرة الكالم ص  

: ١امع الـصغري  ، واملناوي يف فـيض القـدير شـرح اجلـ        ٦٨: ١، واحلفيين يف حاشيته     ٦٨
، ونـصر بـن مـزاحم يف كتـاب     ٦٠: ٢، وأمحد حممد شاكر يف شـرح مـسند أمحـد          ٢٠٤

، وابـن أيب احلديـد يف شـرح    ١٩٩: ٨، وابـن كـثري يف البدايـة والنهايـة           ١٥٨صفّني ص   
.وغريها١٢٦: ٢، والسيوطي يف اخلصائص ٢٧٨: ١النهج 

 
، والطرباينّ يف اجلزء األول من املعجـم  ٢٨٣: ١أخرجه أمحد بن حنبل يف مسنده       

سلم يف املنام، وآلهوالكبري، والبيهقي يف دالئل النبوة ويف باب رؤية النيب صلى اهللا عليه
، وأبـوعمرو  ١٤٢: ١، واحلافظ اخلطيب يف تاريخ بغداد ٣٩٧: ٤واحلاكم يف املستدرك   

، واحلـافظ العراقـي يف طـرح     ٣٤٠: ٤، وابن عساكر يف تارخيه      ١٤٤: ١يف االستيعاب   
، واالصــبهاينّ يف ســري الــسلف، ٢٢: ٢الغابــة ، وابــن األثــري يف اســد٤٢: ١التقريــب 

، واحلـافظ الترمـذي    ٢١٠، والكنجي يف الكفاية ص      ٢١٧والزرندي يف نظم الدرر ص      
ــل ١٩: ٤، واحلــاكم يف املــستدرك ١٩٣: ١٣يف اجلــامع الــصحيح  ، والبيهقــي يف دالئ

سلم، وابـن األثـري يف جـامع األصـول، واحلـافظ      وآلهوب رؤيته صلى اهللا عليه   النبوة با 
.، وغريها كثري جدا١٢٦ً: ٢السيوطي يف اخلصائص الكربى 

بسرد هذه الرسالة الشريفة؛ نصل إىل آخر صـفحة مـن طيـات هـذا الكتـاب                و -
وآخــراً، الًوأوظــاهراً وباطنــاً، هللاواحلمــد » الــشعائر احلــسينية بــني األصــالة والتجديــد«

.والصالة على حممد وآله امليامني



ملحق





٣٨٩

 
الرمحن الرحيمهللابسم ا

:إىل البصرة وما واالها

هللابعــد الــسالم علــى إخواننــا األماجــد العظــام أهــايل القطــر البــصري ورمحــة ا  
.وبركاته

برقياتكم وكتـبكم املتـضمنه للـسؤال عـن        ) الكرادة الشرقية (يف   قد تواردت علينا  
حكم املواكب العزائية ومـا يتعلـق ـا إذ رجعنـا حبمـده سـبحانه إىل النجـف األشـرف                   

:ساملني، فها حنن حنرر اجلواب عن تلك السؤاالت ببيان مسائل

شوارع خروج املواكب العزائية يف عشرة عاشوراء وحنوها إىل الطرق وال     :األوىل
.مما ال شبهة يف جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء املظلوم

ترتيـه  وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة احلسينية إىل كل قريـب وبعيـد، لكـن الـالزم      
هذا الشعار العظيم عما ال يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آالت اللـهو والتـدافع                

ء من ذلك، فـذلك احلـرام   ني أهل حملَّتني، وحنو ذلك، ولو اتفق شي يف التقدم والتأخر ب   
الواقع يف البني هو احملرم، وال تسري حرمته إىل املواكب العزائـي، ويكـون كالنـاظر إىل     

.األجنبية حال الصالة يف عدم بطالا
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ال إشكال يف جواز اللطم باأليدي على اخلدود والـصدور حـد اإلمحـرار      :الثانية
سوداد، بل يقوي جواز الضرب بالسالسل أيضاً على األكتاف والظهـور، إىل احلـد      واإل

املذكور، بل وإن تأدى كل من اللطم والضرب إىل خروج دم يسري على األقـوى، وأمـا     
إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فاألقوى جواز ما كان ضرره مأموناً وكـان         

صدمة على عظمهـا وال يتعقـب عـادة خبـروج مـا      من جمرد إخراج الدم من الناصية بال     
يضر خروجه من الدم، وحنو ذلك، كما يعرفه املتدربون العارفون بكيفية الضرب، ولـو       
كان عند الضرب مأموناً ضرره حبسب العادة، ولكن اتفـق خـروج الـدم قـدر مـا يـضر                
خروجه مل يكن ذلك موجباً حلرمتـه ويكـون كمـن توضـأ أو اغتـسل أو صـام آمنـاً مـن                

تحمــه غــري العــارفني ضــرره مث تــبني ضــرره منــه، لكــن األوىل، بــل األحــوط، أن ال يق
سـيما الــشبان الـذين ال يبـالون مبــا يـوردون علـى أنفــسهم لعظـم املــصيبة       املتـدربني وال 

تعـاىل بـالقول الثابـت يف احليـاة الـدنيا ويف      هللاوامتالء قلوم من احملبـة احلـسينية ثبتـهم ا       
.اآلخرة

لظاهر عدم اإلشكال يف جواز التشبيهات والتمثيالت الـيت جـرت عـادة     ا :الثالثة
عة اإلمامية باتخاذها إلقامة العزاء والبكاء واإلبكاء منـذ قـرون وإن تـضمنت لـبس              يالش

الرجال مالبس النساء على األقوى فإنـا وإن كنـا مستـشكلني سـابقاً يف جـوازه وقيـدنا                  
راجعنا املسألة ثانياً اتضح بل أربع سنوات لكنا ملاجواز التمثيل يف الفتوى الصادرة منا ق

عندنا أن احملرم من تشبيه الرجل باملرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً     
بزي النساء دومنا إذا تلبس مبالبسها مقداراً من الزمان بال تبديل لزيه كمـا هـو احلـال يف       

.يف حواشينا على العروة الوثقىهذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخرياً

نعم يلزم ترتيهها أيضاً عن احملرمات الشرعية، وإن كانت على فرض وقوعهـا ال      
.تسري حرمتها إىل التشبيه، كما تقدم
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الدمام املستعمل يف هذه املواكب مما مل يتحقق لنـا إىل اآلن حقيقتـه فـإن      :الرابعة
لب اإلجتماع وتنبيه الراكب على الركـوب    كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند ط       

ويف اهلوسات العربية وحنو ذلك وال يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور، وكمـا هـو       
.العاملهللاملعروف عندنا يف النجف األشرف فالظاهر جوازه، وا
ـه١٣٤٥ربيع األول سنة ٥

حرره األحقر

محمد حسين الغروي النائيني

* * *

العظمى النائيين، عرضت علـى    هللاهذه الفتوى القيمة من آية ا      و بعد أن صدرت   
:بقية العلماء األعالم فعلّقوا عليها مبا يلي

 
الـسيد مـريزا عبـد اهلـادي        العظمـى  هللانص ما كتبه مساحة املغفور له اإلمـام آيـة ا          

.الشريازي

تعاىلهللابسم ا

.تعاىلهللاهذه الورقة، صحيح إن شاء اما ذكره قدس سره، يف 
األقل

عبد الهادي الحسيني الشيرازي

* * *
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ــة ا    ــد آي ــام ااه ــه مساحــة اإلم ــا كتب ــص م ــيم  العظمــىهللان ــسن احلك ــسيد حم ال

.الطباطبائي

الرمحن الرحيم وله احلمدهللابسم ا

ية املتانة، ويف غايـة الوضـوح بـل هـو       ما سطره استاذنا األعظم قدس سره يف ا       
أوضح من أن حيتاج إىل أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق، واملظنون أن بعض املناقشات        
إمنا نشأت من إنضمام بعض االمور من باب اإلتفاق اليت رمبا تنايف مقام العزاء ومظاهر            

رتيههـا عـن ذلـك    فاألمل بل الالزم واإلهتمام بت  ) عليه السالم (احلزن على سيد الشهدا     
واملواظبة على البكاء واحلزن من مجيع من يقوم ذه الشعائر املقدسة، ومـا تـوفيقي إال                

.عليه توكلت وإليه أنيبهللابا
١٣٦٧محرم الحرام ٢

محسن الطباطبائي الحكيم

* * *

 
.و القاسم اخلوئياحلاج السيد أبالعظمىهللانص ما كتبه مساحة اإلمام آية ا

الرمحن الرحيمهللابسم ا

ما أفـاد شـيخنا األسـتاذ قـدس سـره يف أجوبتـه هـذه عـن األسـئلة البـصرية هـو             
تعاىل أن يوفق مجيع إخواننا املؤمنني هللالصحيح، وال بأس بالعمل على طبقه، ونسأل ا

.لتعظيم شعائر الدين والتجنب عن حمارمه
األحقر

ئيأبو القاسم الموسوي الخو
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.االمام السيد حممود الشاهروديالعظمىهللانص ما كتبه مساحة آية ا

الرمحن الرحيمهللابسم ا

تربته الزكيـة مـن االجوبـة عـن املـسائل      هللاما حرر هنا شيخنا العالمة قدس ا     
فقنــا ومجيــع أن يوهللاملندرجـة يف هــذه الــصحيفة هـو احلــق احملقــق عنـدنا، ونــسأل ا   

هللاملسلمني إلقامة شـعائر مـذهب اإلماميـة، والرجـاء مـن شـبان الـشيعة، وفقهـم ا                
تعاىل، أن يرتهوا أمثال هـذه الـشعائر الدينيـة مـن احملرمـات الـيت تكـون غالبـاً سـبباً            

.لزواهلا، إنه ويل التوفيق
ـه١٣٦٦ذى الحجة الحرام سنة ٣٠

محمود الحسيني الشاهرودي

* * *

 
الشيخ حممدحسن املظفرهللانص ما كتبه مساحة املغفور له آية ا

وله احلمدهللابسم ا

.املوفقهللاسره صحيح ال إشكال فيه، واهللاما أفاد قدس ا
محمد حسن بن الشيخ

محمد المظفر

* * *
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.السيد حسن احلمامي املوسويالعظمىهللاة انص ما كتبه مساحة املغفور له آي

الرمحن الرحيمهللابسم ا

.تعاىلهللاسره صحيح شرعاً إن شاء اهللاما أفىت به الشيخ قدس ا
األحقر

حسين الموسوي الحمامي

* * *

 
سني آل كاشـف  الـشيخ حممـد احلـ   املـصلح هللانص ما كتبه مساحة املغفور لـه آيـة ا     

.الغطاء

الرمحن الرحيمهللابسم ا

.هللامقامه من ذكر فتاواه صحيح إن شاء اهللاما أفاده أعلى ا
محمد الحسين آل كاشف الغطاء

* * *

 
.الشيخ حممد كاظم الشريازيالعظمىهللانص ما كتبه مساحة املغفور له آية ا

مالرمحن الرحيهللابسم ا

.مقامه صحيحهللاما أفىت به أعلى ا
األحقر

محمد كاظم الشيرازي



٣٩٥/  ملحق................................................................................................Ü:ياملقام الثان

 
.السيد مجال الدين الكلبايكاىنهللانص ما كتبه مساحة املغفور له آية ا

الرمحن الرحيمهللابسم ا

.ييمقامه يف هذه الورقة صحيح ومطابق لرأهللاما حرره شيخنا االستاذ أعلى ا
جمال الدين الموسوي الكلبايكانياألحقر

* * *

 
يف تعليقه على إستفتاء ) مد ظله(السيد كاظم املرعشي هللاترمجة نص ما صرح به آية ا

:النائيين قدس سره فيما يرتبط بإقامة الشعائر احلسينيةهللابه مساحة آية اأفىتحول ما 

يمالرمحن الرحهللابسم ا

قـدس سـره    (العظمـى النـائيين      هللاحملقـق املرحـوم آيـة ا       األسـتاذ ما أفىت به مساحة     
) عليــه الــسالم(احلــسني هللايف رجحــان وجــواز علــى إقامــة عــزاء أيب عبــد ا ) الــشريف

بصورها املختلفة، يف أعلى مراتب الصحة، وال يـشوبه شـك وال ترديـد اال مـن أعـداء        
حمـيب أهـل البيـت ومـواليهم وشـيعتهم، أن ال يقعـوا         الدين، وإغواء الـشياطني، وعلـى     

عرضة هلذه التسويالت، بل عليهم أن يشتدوا يف مقابـل ذلـك محاسـاً ونـشاطاً يف إقامـة       
الشعائر احلسينية، وخصوصاً جمالس التعزية والقراءة، فإـا توجـب الفـوز والـسعادة يف          

.الدنيا واآلخرة

.وبركاتههللاوالسالم عليكم ورمحة ا، هو اهلادي إىل الطريق املستقيمهللاوا
ـه١٤٠١شعبان المعظم ١

سيد كاظم المرعشي



٣٩٦.............................................................................................................................................................Ü

 
مـن  ) مـد ظلـه  (الـسيد مهـدي املرعـشي    هللاترمجة نص ما تفضل بـه مساحـة آيـة ا         

النـائيين قـدس سـره فيمـا يتعلـق بإقامـة       هللاحول مـا أفـىت بـه آيـة ا          استفتاءاجلواب على   
:احلسينيةالشعائر 

الرمحن الرحيمهللابسم ا

) روحي وأرواح العـاملني لـه الفـداء       (احلسني   هللاإقامة عزاء سيد الكونني أيب عبد ا      
.ء من األنوار امللكوتية، وشعار مبارك من الشعائر اإلهليةفرع مضي

وقــد أثبــت التــاريخ أن مــذهب التــشيع هــو املــذهب الوحيــد مــن بــني املــذاهب   
اإلسالمي ستطاع عرب إقامة الشعائر احلسينية من حتكيم موقعية الدين   اإلسالمية، الذي ا  

املبني، والترويج ألحكام سيد املرسلني، ونشر املذهب اجلعفري وإيصال صداه إىل العامل 
اإلسالمي، وإحياء القسط والعدل، وإدانة الظلم والعدوان، وإبادة املفـسدين والظـاملني            

.كذلك يف احلاضر وسيظل ويبقى يف القرون اآلتيةوأعوام يف القرون املاضية، و

العظمـى احلـاج مـريزا حـسني النـائيين         هللامساحة آيـة ا    هللاآية ا  األستاذوإن ما أفاده    
يف هذا اال إمنا هو يف احلقيقة نفحة من نفحات الرمحان، فقد صـدر مـن          ) قدس سره (

.أهله ووقع يف حمله

متابعـة مـا أفـىت بـه مساحتـه، وتطبيقـه       وعلى املؤمنني أن يسعوا غايـة جهـدهم يف   
.وحبذافريه، دون أي تقصريالًكام

والسالم على من اتبع اهلدى
ـه١٤٠١شعبان المعظم ٩

سيد مهدي المرعشي

* * *



٣٩٧/  ملحق................................................................................................Ü:ياملقام الثان

 
.السيد علي مدد املوسوي القايينهللانص ما كتبه مساحة املغفور له آية ا

الرحيمالرمحنهللابسم ا

.ما رقمه االستاذ األعظم طاب ثراه هو احلق الذي ال يشك فيه إال املرتابون
األحقر الجاني

علي مدد القايني

* * *

 
مـن طهـران، يف   ) مـد ظلـه  (الـشيخ حيـىي النـوري    هللاترمجة نص ما أجاب به آية ا    

قدس سره فيما يتعلّـق بإقامـة الـشعائر    النائيينهللاسؤال عن نظره بالنسبة إىل فتوى آية ا    
:احلسينية

الرمحن الرحيمهللابسم ا

هي ) مقامههللاأعلى ا(النائيين هللاما أفىت به استاذ الفقهاء واتهدين، املرحوم آية ا 
.فتوى جامعه ومقبولة

هجرية١٣٩٧/ ذي حجة الحرام/ ٢٥

العبد يحيى النوري
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The Angle – Saxon Chronical 



٤٠٥

احملتويات

٧............................................................................تقريض

١٥...................................................................ديباجة الكتاب

١٥.......................................................تنوع موارد الشعائر    : الجانب األول

١٧.....................................اإلشكاالت حول الشعائر الدينية      :  انيالجانب الث 
١٧..............................................................................................اإلشكال األول  

١٨.............................................................................................اإلشكال الثاني   

١٨............................................................................................اإلشكال الثالث    

١٨.............................................................................................اإلشكال الرابع  

١٩..........................................................................................اإلشكال الخامس 

١٩..........................................................................................اإلشكال السادس   

١٩............................................................................................اإلشكال السابع  

٢٠...............................................................................الجانب الثالث 

٢٢...................................................إطار موضوع القاعدة      : رابع الجانب ال

٢٢............................................................................الجانب الخامس 



٤٠٦

:املقام األول

à
٢٧...............................................األدلّةُ اإلجمالية:الجهة اُألولى

٣٠..................................................................الطائفة األولى من األدلّة 

٣٢.................................................................ة الطائفة الثانية من األدلّ 

٣٦.................................................................الطائفة الثالثة من األدلّة  

٣٧..................أقوال العامة والخاصة حول هذه القاعدة:الجهة الثانية

٣٩..................................................................................أقوال العامة 

٤٠................................................................................أقوال الخاصة 

٤٣...........................................................................................فائدة 

٤٥..........لغةً) وهو الشعائر(في معنى وماهية الموضوع :الجهة الثالثة 

٤٨......................................................................الشعائر في كتب اللغة   

٥٠...............................................................................نتيجة المطاف
٥٢.............................................................................الفرق بين النسك والشعائر  

٥٢...........................................................................المعنى الجامع بين اللغويين

٥٣..في كيفية تحقّق الموضوع ومعالجة بعض قواعد التشريع:الجهة الرابعة

٥٦.........................................الوجود التكويني والوجود اإلعتباري لألشياء    

٥٧................................................................................خالصة القول

٥٨......................................................................الشعيرة عالمة وضعية  

   ٦٠....................................................................الشعائر ومناسك الحج



٤٠٧

٦١................................................الترخيص في جعل الشعائر بيد العرف   
٦١.............................................................................................النقطة األولى  

٦١.............................................................................................الثانية  النقطة 

٦١.............................................................................................النقطة الثالثة   

٦٤................................................................الوجود االعتباري للشعيرة   

٦٥................................................................................لقولخالصة ا

٦٨..............................................................االعتراض بتوقيفية الشعائر   
٦٨.............................................................................................أدلّة المعترض 

٧٠...........................................................................................عتراضجواب اال 

٧١...................................................................الجواب التفصيلي األول 
٧١.........................................................تعلّق األوامر بطبيعة الكلّي : النقطة األولى 

٧٤............................................................تقسيم العناوين الثانوية   : النقطة الثانية 
٧٤........................................................................................العنوان الثانوي في جنبة الحكم

٧٤.....................................................................................وضوعالعنوان الثانوي في جنبة الم

٧٦.............................................الفوارق بين العناوين الثانوية في جنبة الحكم وفي جنبة الموضوع

٨٠.............................................................................................النقطة الثالثة   
٨٢.................................................................................اجتماع األمر والنهي في مصداق واحد

٨٤...........................................................................................بعض أقوال العلماء في المقام

٨٨................................................................................دةإطاللة على سنن المتشرعة المستج

٩٠.......................................................................................خالصة القول في النقطة الثالثة

٩١................................................................................................ضابطة التعارض والتزاحم

٩٥..................................................................الجواب التفصيلي الثاني  
٩٦.........................................................................التشريع بين التطبيق والبدعة 

٩٨......................................................................................مراتب تنزل القانون

٩٩.............................................................................قاعدة اتخاذ السنة الحسنة

١٠٠........................................................................لمحة حول الوالية التشريعية   

١٠٢..........هم السالم والقوانين الوضعية  بعض الفوارق بين صالحية التفويض لألئمة علي  
١٠٣..............................................................................................................تعريف البدعة



٤٠٨

١٠٤.................................................................................جواب المحذور الثالث  
١٠٥...........................................................................................الثابت والمتغير في الشريعة

١١٢................................................................................................التوقيفية وحدود الديانة

١١٤....................................................................................................................الخالصة

١١٦........................................................................................................التعبد بالمصاديق

١١٩.........................متعلّق الحكم لقاعدة الشعائر:الجهة الخامسة 

١٢١...............................................................................طة األولىالنق

١٢٣...............................................................................النقطة الثاني 

١٢٦..............................................................................النقطة الثالثة

١٢٩..............النسبة بين حكم القاعدة وبقية األحكام:الجهة السادسة

١٣١...................................النسبة بين حكم قاعدة الشعائر واألحكام األولية      

١٣٥..............................................تقسيم األحكام الثانوية في جنبة الحكم   
١٣٥...............................................................................األحكام الثانوية المثبتة       

١٣٥................................................................................األحكام الثانوية النافية    

١٣٦................................الفارق بين حكم القاعدة واألحكام الثانوية المثبتة      

١٣٧........................................النسبة بين قاعدة الشعائر، واألحكام الثانوية        

١٣٨..................................................................الخالصة في هذه الجهة 

١٤١...................الموانع الطارئة على قاعدة الشعائر:الجهة السابعة

١٤٣...........................................................................الخرافة والشعائر 

١٤٤..............................................................................الوهم والخيال

١٤٧...........................................................التضاد بين الشعائر والخرافة  

١٤٩............................................................مميزات وخصوصيات الشعائر      
١٤٩.............................................................................................تنوع الشعائر 

١٤٩.....................................................................منشأ الشعيرة وأبعادها الخطيرة 

١٥٢..................................................................................دائرة الشعائر الدينية   



٤٠٩

١٥٣...................................................................تباين مالكات األقسام في الشعائر   

١٥٦.........................................................................................الشعائر والهتك 

١٥٧...............................................................................أقسام الهتك واالستهزاء  

  والعقل النظري ١٥٨.......................................................................العقل العملي

١٥٩...............................................................ماعية الشعائر واآلثار اإلجت  
١٦١..............................................................ممانعة بعض الشعائر تبعاً للمصلحة 

١٦١........................................................................دواعى أخرى لممانعة الشعيرة  

  ١٦٣...........................................................الشعائر واإلصالح االجتماعي
١٦٣............................................................................................الصورة األولى  

١٦٤...........................................................................................الصورة الثانية  

:املقام الثاني

Ü
١٦٧...........................................................................تمهيد

١٦٩..................................أهداف النهضة الحسينية:الجهة األولى

١٧١...............................................................................التحليل األول

١٧٤..............................................................................التحليل الثاني 

١٧٥.............................................................................التحليل الثالث 

١٧٦..............................................................................التحليل الرابع 

١٧٧...........................................................................التحليل الخامس 



٤١٠

١٧٩....................................أدلة الشعائر الحسينية :الجهة الثانية

١٨٢.................................................................................الدليل األول

١٨٣................................................................................الدليل الثاني 

١٨٧...............................................................................الدليل الثالث

١٨٧................................................................................الدليل الرابع 

١٩١..................................أقسام الشعائر الحسينية:الجهة الثالثة 

١٩٥............................الرواية في الشعائر الحسينية:الجهة الرابعة

١٩٨...........................يةفي ضابطة الرواية في الشعائر الحسين    : المقام األول
٢٠٠..........................................................................مبالغة الجهد علمياً وعملياً

٢٠٠........................................................................................الرواية التاريخية  

٢٠٣.............................................................................ابطة الرواية القصصية   ض

٢٠٦..........................................................................................الرواية الشرعية  

٢٠٧..........................................................................عدم جواز رد الخبر الضعيف

٢٠٨................................................................................الرواية في باب العقائد   

٢١٥...................ضابطة وميزان التحليل للرواية وكيفية قبولها    : المقام الثاني
٢١٨............................................................................................إشكال وجواب 

٢٢١...........................البكاء في الشعائر الحسينية:الجهة الخامسة 

٢٢٣.............................................................البكاء في المصادر المعتبرة 

٢٢٥...........................................................البكاء ذروة الشعائر الحسينية  

٢٢٧............................................................الجزع في الشعائر الحسينية  

٢٣٠................................................................................حقيقة البكاء 

٢٣٢............................................................القوة االدراكية والقوة العملية 

٢٣٦..............................................................ثوابت عن ظاهرة التقديس    



٤١١

٢٣٩.........................................................منطق الشرعي وظاهرة البكاء   ال

٢٤١.................................................................التشكيك سالح ذو حدين  
٢٤٣.........................................................................................حصيلة المطاف 

٢٤٣................................................................................تعريف البكاء 

٢٥٣............................................التناسب الطردي بين المعلومة والعاطفة    

٢٥٥..................................................................البكاء في القرآن الكريم

٢٦١...........................................................بعض األدلّة الواردة في البكاء 

٢٦٨.................................أوجه االعتراض على ظاهرة البكاء والجواب عليها         
  ٢٦٨...............................................................................................ل الوجه األو

٢٦٨....................................................................................................الجواب 

٢٧٣.............................................................................................الوجه الثاني   

٢٧٤....................................................................................................الجواب 
٢٧٤.....................................................................................................................اعتراض

٢٧٥..............................................................................................................خالصة القول

٢٧٦.............................................................................................الوجه الثالث    

٢٧٧....................................................................................................الجواب 

٢٧٨..............................................................................................الوجه الرابع   

٢٧٨....................................................................................................الجواب 

٢٨٣..........................................................................................الوجه الخامس  

٢٨٤....................................................................................................الجواب 

٢٨٦...........................................................................................الوجه السادس   

٢٨٧....................................................................................................الجواب 

٢٨٩..................................................................نظرة حول روايات البكاء   
٢٨٩............................................................................................الرواية األولى   
٢٩١............................................................................................الرواية الثانية   
٢٩٢............................................................................................الرواية الثالثة    
٢٩٣...........................................................................................الرواية الرابعة   



٤١٢

٢٩٧..............................الشعائر الحسينية والضرر:الجهة السادسة

٣٠٠..................................................................................الوجه األول 

٣٠٠.................................................................................الوجه الثاني  

٣٠٢................................................................................الوجه الثالث 

٣٠٢........................................................................تفصيل الوجه األول
٣٠٢.........................................................قاعدة معرضية الهلكة في سبيل الفضيلة 

٣٠٣...............................................................................................................الشاهد األول

٣٠٧..............................................................................................................الشاهد الثاني

٣٠٧.............................................................................................................الشاهد الثالث

٣٠٩..............................................................................................................الشاهد الرابع

٣١١..........................................................................................................الشاهد الخامس

٣١٢...........................................................................................................الشاهد السادس

٣١٣.............................................................................................................الشاهد السابع

٣١٤.............................................................................................................الشاهد الثامن

٣١٥.............................................................................................................الشاهد التاسع
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