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تقدمي الشيخ د. حيدر حب اهلل 
سـبق يل ـ والتوفيـق مـن اهلل ـ أن كانـت لـدّي بعـض املشـاركات 
والكتابـات املتواضعـة املتفّرقـة حـول القضّيـة احلسـينّية ومـا يتصل هبا 
مـن وقائـع تارخيّيـة وشـعائر دينّيـة، وقـد حاولـت يف هـذه األعـامل أن 
أقـّدم فهمـي البسـيط هلذه األمـور من بعـض الزوايا، وإال فالدراسـات 

والبحـوث ذات الصلـة أوسـع مـن أن ختترصهـا بضـع كلـامت.

وقـد سـعى أخونـا الفاضـل العزيـز األسـتاذ خليفـة بن أمحـد )رعاه 
اهلل تعـاىل( لكـي جيمـع متفّرقات مسـامهايت هذه ويصنّفهـا ضمن كتاب 
مرّتبـًة عـىل فصول، ليتسـنّى للمتابعني من اإلخوة واألخـوات االّطالع 
عليهـا. إّننـي إذ أشـكره من عميـق قلبي عىل هـذا اجلهد الطّيب، أسـأل 
اهلل لـه التوفيـق يف كّل أمـوره وأن حيـرشه مـع األنبيـاء والصاحلـني، مع 

الطاهرين. وآلـه  حمّمد 

كـام يسـعدين أن تلقـى هذه املشـاركات نصيبها مـن التأّمـل والتقويم 
والنقـد مـن قبـل القـّراء األعـزاء؛ عـّل ذلـك ُيسـهم يف تطـّور أفكارنـا 

مجيعـًا إن شـاء اهلل، واهلل ويل التوفيـق.

حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

18 ـ9 ـ 1442هـ

30 ـ 4 ـ 2021م
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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى

إن احلديـث عـن عاشـوراء احلسـني� حديـث ذو شـجون، البد أن 
يكـون العقـل حـارضًا فيه مـع العاطفـة والِعربة مـع الَعـربة؛ وذلك من 

أجـل أن تزيـد فاعليـة عاشـوراء يف تربية الفـرد واألمة.

ومسـامهة يف نـرش املعرفـة والوعـي وتقديـم مـا فيـه خدمـة للنهضة 
احلسـينية؛ تـم العمـل عـىل مجع ما لـه صلـة بعاشـوراء مما دونه سـامحة 
الشـيخ الدكتـور حيـدر حـب اهلل )وفقـه اهلل( يف فـرتات خمتلفـة مـن 
دراسـات ومقـاالت، وإجابـات وكلـامت؛ ليكـون هـذا الكتـاب بـني 
يـدّي القـارئ مرجعـًا جامعـًا نافعـًا إن شـاء اهلل تعـاىل، وهـو للتـداول 

والنقـد البنـاء كـام يعـرب سـامحة الشـيخ عـادة يف أكثـر مـن مورد.

ويف تقديـري ممـا يمتاز به سـامحة الشـيخ املؤلف-باإلضافـة إىل علّو 
مهتـه يف التَّعلم والتَّعليم والتأليف- حسـن اإلدارة النفسـية والسـلوكية 
ـل إليـه يف أبحاثه  لبلـوغ املعرفـة وخدمتهـا، واجلـرأة يف طـرح مـا توصَّ
اسـتنتاجًا أو ترجيحـًا أو توقفـًا، فحـري بنا االسـتفادة مـن منهجه هذا 

ونتاجـه العلمـي، ومـن نظرائـه ذوي العلـم والوعي واخللـق النبيل.

إن هـذا الكتـاب )عاشـورائيات( هـو اإلصـدار الثـاين مـن سلسـلة 
جرعـة وعـي، ويتكـون مـن جزئـني، تضمـن اجلـزء األول دراسـات 
ومقـاالت حـول عاشـوراء احلسـني �، أمـا اجلـزء الثـاين فقـد احتوى 

أسـئلة وإجابـات، كلـامت واقتباسـات ذات صلـة باملناسـبة.

ختاًمـا، جزيـل الشـكر واالمتنـان لألسـتاذ الشـيخ حـب اهلل عـىل 
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مجيـل تعاونـه يف إنجـاز هـذا العمل مـع خالص الدعـوات لـه بالتوفيق 
والسـداد يف خدمـة اإلسـالم، كـام أشـكر أرسيت وكل مـن كان داعـاًم 
وحمفـزًا، وال يفوتنـي شـكر اإلخـوة الكـرام الذيـن عملـوا عىل تنسـيق 
وإخـراج هذا الكتاب، أسـأل اهلل هلم ولنـا التوفيق والرشـاد، وأن يثبت 
أقدامنـا مجيعـًا للسـي عىل هنج احلسـني� ويرزقنا شـفاعته يـوم الورود 

إنـه سـميع جميـب وهـو أرحـم الرامحني.

خليفة بن أمحد
1442/9/15هـ
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القسم األول 
عاشوراء يف العقيدة والتاريخ واحلديث
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 بني علم اإلمام مبوته 
بالسّم ـ مثاًل ـ وإقدامه على شربه!!)))

 ال�ض�وؤال: يق�ال ب�اأّن للأئّم�ة � علم�ًا ح�ضورّي�ًا، ومن�ه علمه�م بالغي�ب، 

ال�كلم( علمه�م مب�كان ووق�ت وكيفّي�ة  )اإن �ض�ّح ه�ذا  وين�درج حت�ت ه�ذا 

ا�ضت�ض�هادهم �. اإال اأّن ال�ض�وؤال ال�ذي يط�راأ يف الذه�ن: كيف وم�ع علمهم هذا 

ُيقبل�ون عل�ى ذلك امل�كان؟ اأال ُيعترب هذا م�ن قبيل اإلقاء النف��س يف التهلكة؟

 اجلـواب: هـذه اإلشـكالّية قديمـة جديـدة معـًا، بل قـد وردت يف 
بعـض أسـئلة أصحـاب األئّمة هلـم �، وتعّرض هلـا بعض العلـامء منذ 
قديـم األّيـام. ولكـي نفهـم خارطـة املوضـوع بطريقـة علمّية، سـوف 
أقـوم ببعـض التقسـيامت البسـيطة لكـي نصـل إىل حـّل هلـذه املشـكلة 

فنقول: املفرتضـة، 

تـارًة نقـول بأّن األنبيـاء واألئمـة ال يعلمون الغيـب وال يعلمون عن 
موهتـم شـيئًا، فهنا ال حمـّل لتسـاؤلكم ويرتفع اإلشـكال، ومـّرًة أخرى 
نتحـّدث عـن علمهـم بالغيـب بام يف ذلـك العلـم بموهتم، وهنـا توجد 
أقـوال وآراء وفرضّيـات تنتج عنهـا نتائج خمتلفة، ال بـأس بعرض أمّهها 

لنعـرف أّن إشـكالكم عـىل أّيا يـرد وعىل أّيـا ال يرد:

القـول بأهّنـم يعلمـون وفاهتـم إمجـاالً ال تفصيـاًل، وهـو مـا ذهب . 1
إليـه بعـض العلـامء، مثـل ما يفهم مـن بعض كلـامت الشـيخ املفيد 
وابـن شـهر آشـوب والعالمة احلـيل وغيهـم، كالقول بـأّن اإلمام 
احلسـني � يعلـم بأّنـه سـوف يمـوت شـهيدًا يف كربـالء وأّن النبي 
أخـرب بذلـك، وهـذا مـا دّلـت عليـه العديـد مـن الروايـات، لكنّه 

)1(  حيدر حب اهلل، إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع 63:3



18

ال يعلـم متـى بالضبـط سـيكون ذلـك، فعندمـا سـافر إىل العـراق 
خارجـًا مـن مّكـة املكّرمـة كان يعلـم بـأّن هنايتـه يف كربـالء، لكّن 
األحاديـث ال تقـول بـأّن النبـي أخـرب متى سـتكون هـذه احلادثة، 

هـل يف عـام 60 أو 61 أو 62 أو 80هــ.

فاإلمـام حتـّرك عاملـًا بـأّن شـهادته يف كربـالء لكنّـه ليـس عاملـًا 
بـأّن هـذه الشـهادة سـتكون يف نفـس هـذا العـام الـذي خـرج فيه 
أو يف الـذي يليـه، فخـرج ليقلـب النظـام الفاسـد كـام هـي وظيفته 
الرشعيـة، عاملـًا بأّنـه سـيقتل يف كربـالء لكـن مـن املمكـن أن يقتل 
بعـد عرشيـن عامـًا ال اآلن، واألحاديـث التـي يسـتند إليهـا بعض 
العلـامء إلثبـات علمـه بقتلـه مـن خـالل مثـل إخبـارات النبي عن 
ذلـك وأّنـه عـىل هـذا األسـاس خـرج ليمـوت، ال تفيـد غالبيتهـا 
إن مل يكـن مجيعهـا هنـا، إذ غايـة مـا تفيـد أّنه يعلـم بأّن هنايـة حياته 
هـي الشـهادة يف كربـالء، أّمـا أّن هـذه النهايـة سـتقع يف هـذا العام 
بالتحديـد فهـذا مـا مل ختـرب عنـه هـذه املجموعـة مـن النصـوص 

)وطبعـًا هـي غـي مثـل روايـة: شـاء اهلل أن يـراين قتيـاًل و...(.

نعـم، ربـام يف الطريـق بـدأت تتجّمـع عنـده القرائـن التـي ترفع 
مـن احتـامل أّن ما أخـرب به الرسـول سـيكون يف هذا العام، السـيام 

عندمـا وصـل إىل كربـالء وسـأل عن اسـمها ونحـو ذلك.

إذن، ففـي فرضّيـة العلم اإلمجـايل بالوفاة ال تنايف بـني هذا العلم 
وبـني حركـة املعصـوم، وال يلـزم مـن ذلـك اإللقـاء يف التهلكـة 
أساسـًا، فهـذا مثـل أن يقـال لـك بأّنـك سـوف متـوت يومـًا مـا يف 

حـادث سـي، فهل حيكـم العقـل بحرمـة ركوبـك ألّي سـيارة؟!

أم . 2 حصولّيـًا  علـاًم  كان  سـواء  بالوفـاة،  التفصيـيل  العلـم  فرضّيـة 
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حضورّيـًا، وهنـا يمكـن فـرض حـاالت متعـّددة تبعـًا الختـالف 
وأبرزهـا: النظريـات 

فرضّيـة العلـم التفصيـيل التعليقـي، وهـي التـي تنتـج عـن أ. 
الـرأي القائل بـأّن املعصـوم ال يعلـم الغيب بنحـو الفعلّية، 
بـل هـو لـو أراد املعرفـة علـم، ويف هـذه احلـال ليـس هناك 
تنـاٍف بـني هـذا الـرأي وبـني إقدامه عـىل أسـباب موته عىل 
تقديـر أّنـه مل يطلـب معرفـة موتـه فيكـون حالـه حالنـا من 
حيـث عـدم املعرفـة. نعـم لـو طلـب فعلـم تفصيـاًل جـاء 

اإلشـكال وسـيأيت التعليـق.

وهـي ب.  معـًا،  والتعليقـي  الفعـيل  التفصيـيل  العلـم  فرضّيـة 
النظريـة التـي ذهـب إليها بعـض العلـامء مثل الشـيخ حممد 
حسـني كاشـف الغطاء، وهـي تقولـ  خالفـًا لبعض كلامت 
العالمـة الطباطبائي ـ بـأّن املعصوم يعلم بزمـان وفاته بنحو 
العلـم بلـوح املحـو واإلثبـات، بمعنـى أّن مـا يعلمـه هـو 
املـدّون يف هـذا اللـوح، وهذا اللـوح عندهم قابـٌل لعروض 
البـداء عليـه، بمعنـى أّن ما فيـه يمكـن أن يتغّي، فهـو يعلم 
فعـاًل بأّنـه سـيموت تفصيـاًل لكّن معلومـه قابـل للتغّي من 
عنـد اهلل، وال يعلـم املعصـوم باملتغـّي اجلديـد، فهـو يذهب 
إىل كربـالء مثـاًل عاملـًا بأّن موتـه هنـاك، لكنّه حيتمـل أّن اهلل 
قـد يغّي قـراره بذلـك فيجعل موته بعد مخسـة أعـوام مثاًل.
فـكأّن املعصـوم يعلـم هنـا بـام هـو مقتـى األصـل، لكـّن 
علمـه هـذا لـن يكـون هنائّيـًا الحتـامل التغـّي يف املعلـوم. 
وسـؤالكم أعـاله يـأيت هنا لكـن بدرجة أخـّف حيث يكون 
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إقـدام املعصوم عـىل رشب املاء املفـرتض أّنه مسـموم إقداٌم 
عـىل رشب مـا يفـرتض أن يميتـه قاعدًة مـع احتـامل العدم.

فرضّيـة العلـم التفصيـيل الفعـيل املسـلوب، وهـي قـول تّم ج. 
االسـتناد فيـه لروايـة فهمـوا منهـا أّن املعصـوم يسـلب منه 
املـوت  فُيقـدم عـىل مقّدمـات  الوفـاة  العلـم بوفاتـه قبيـل 
 غـي عـامل، ولـو صـّح هـذا الـرأي لرفـع إشـكالكم أيضـًا.
إال أّن الروايـة التـي اعتمـدت هنـا فيهـا عّدة صيغ بحسـب 
النقـل وفيهـا تصحيف، هلـذا يصعب الوثـوق بالصيغة التي 

تنفع يف هـذا املضامر.

فرضّيـة العلـم التفصيـيل الفعـيل مطلقـًا، بال فـرض البداء، د. 
وهنـا يأيت سـؤالكم، واجلواب عليـه ـ عىل ما أفـاده كثيون 
مثـل العالمة املجليس واملحّدث يوسـف البحـراين وغيمها 
ـ هـو أّنـه ال يوجـد دليـل عـىل احلرمـة أو القبـح املطلـق يف 
إلقـاء النفـس يف التهلكة، فاجلهـاد إلقاٌء للنفـس يف التهلكة، 
ومـع ذلـك هـو واجـب، وتسـليم النفـس للقضـاء لكـي 
يعاقـب اإلنسـان باجللـد أو الرجم أو قطع اليـد واجب عند 

بعـض الفقهـاء، مـع أّن فيه تعريـض النفـس للتهلكة.

وقـد ذكـر بعـض العلـامء أّن العقـل والـرشع حيكـامن بحرمـة إلقـاء 
النفـس يف التهلكـة عـىل تقدير عـدم وجود هدف أسـمى جيـب حتقيقه، 
فيقـال بـأّن املعصوم يفعل ذلـك ألّن لديه هدفًا أسـمى، وال مشـكلة يف 

. لك ذ

بـل يمكـن صياغـة اجلواب بشـكل آخـر، وهو أّنـه يمكن فـرض أّن 
املعصـوم مكّلـف رشعًا بقتـل نفسـه أو تعريضها للخطـر واهلالك، فكام 
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جييـزون مثـل العمليـات االستشـهادية هبـذا التخريـج، يمكـن فـرض 
هـذا التخريـج نفسـه يف فعل املعصـوم فيتفع اإلشـكال.

وال ينبغـي لنا االسـتغراب مـن مثل هذا الـكالم دينّيًا، فهـذا إبراهيم 
اخلليـل � خيـرب ابنـه بقضّيـة الذبـح ويقبـل الولـد إسـامعيل )أو غيه( 
بذبـح والـده لـه، بـل هـو يطلـب منه ذلـك! فكـام اعتـرب الذبيـح � أّن 
هـذا تكليـف إهلـّي ووضـع نفسـه موضـع اهلـالك، أّي مانـع أن يكـون 

ذلـك عينـه يف حـّق سـائر األنبيـاء واألئّمة؟

والنتيجـة أّنـه يمكـن مناقشـة اإلشـكال املثـار يف سـؤالكم عىل مجيع 
التقاديـر املفرتضـة يف نظريات علـم املعصوم بالغيـب، وهناك خترجيات 

أخـرى ال نطيـل فيهـا السـاعة وبعضها غـي مقنع.
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 ما مدى صّحة حديث الريان بن شبيب 
مع اإلمام الرضا يف بداية دخول شهر حمّرم احلرام؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ا م�دى �ضّح�ة �ض�ند حدي�ث الري�ان ب�ن �ض�بيب حي�ث ق�ال: 

دخلت على الر�ضا � يف اأّول يوم من املحرم، فقال يل: »يا ابن �ض�بيب، اأ�ضائم 

اأن�ت؟« فقل�ت: ال. فق�ال �: »اإّن هذا اليوم هو اليوم ال�ذي دعا فيه زكريا رّبه 

ع�ز وج�ل فق�ال: )رّب ه�ب يل م�ن لدن�ك ذري�ة طيب�ة اإن�ك �ض�ميع الدع�اء(، 

فا�ض�تجاب اهلل ل�ه واأمر امللئكة فنادت زكري�ا وهو قائم ي�ضّلي يف املحراب اأّن 

اهلل يب�ضرك بيحيى، فمن �ضام هذا اليوم ثم دعا اهلل عز وجل ا�ضتجاب اهلل 

ل�ه كم�ا ا�ض�تجاب لزكري�ا �«. ثم ق�ال �: »يا ابن �ض�بيب، اإّن املحّرم هو ال�ض�هر 

ال�ذي كان اأه�ل اجلاهلي�ة فيم�ا م�ض�ى ُيحّرمون في�ه الظلم والقت�ال حلرمته، 

فم�ا عرف�ت ه�ذه االأّم�ة حرم�ة �ض�هرها وال حرم�ة نبيه�ا، لق�د قتل�وا يف ه�ذا 

ال�ض�هر ذريت�ه، و�ض�بوا ن�ض�اءه وانتهب�وا ثقلة، فل غف�ر اهلل لهم ذل�ك اأبداً. يا 

اب�ن �ض�بيب، اإّن كن�ت باكًي�ا ل�ض�يٍء فاب�ِك للح�ض�ن ب�ن علي ب�ن اأب�ي طالب �، 

فاإنه ذبح كما يذبح الكب�س، وقتل معه من اأهل بيته ثمانية ع�ضر رجًل، ما 

لهم يف االأر�س �ض�بيهون، ولقد بكت ال�ض�ماوات ال�ضبع واالأر�ضون لقتله، ولقد 

ن�زل اإىل االأر��س م�ن امللئك�ة اأربع�ة اآالف لن�ض�ره، فوج�دوه ق�د قت�ل، فهم 

عن�د ق�ربه �ُض�ْعٌث ُغ�رْبٌ اإىل اأن يقوم القائ�م، فيكونون من اأن�ضاره، و�ض�عارهم 

يا لثارات احل�ض�ن. يا ابن �ض�بيب، لقد حّدثني اأبي، عن اأبيه، عن جّده، اأنه 

مل�ا قت�ل ج�دي احل�ض�ن اأمط�رت ال�ض�ماء دًم�ا وتراًب�ا اأحمر. ي�ا ابن �ض�بيب، اإن 

بكي�ت على احل�ض�ن حتى ت�ضري دموعك على خّدي�ك غفر اهلل لك كل ذنب 

اأذنبته، �ضغرًيا كان اأو كبرًيا، قليًل كان اأو كثرياً. يا ابن �ض�بيب، اإْن �ض�ّرك اأن 

تلقى اهلل عز وجل وال ذنب عليك، فُزر احل�ض�ن �. يا ابن �ض�بيب، اإْن �ض�ّرك 

)1(  إضاءات 180:1
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اأن ت�ض�كن الُغرف املبنّية يف اجلّنة مع النبي �، فالعن قتلة احل�ض�ن. يا ابن 

�ضبيب، اإْن �ضّرك اأن يكون لك من الثواب مثل ما ملن ا�ضت�ضهد مع احل�ضن، فقْل 

مت�ى م�ا ذكرت�ه: ي�ا ليتني كن�ُت معهم فاأف�وَز ف�وًزا عظيًما. ي�ا ابن �ض�بيب، اإْن 

�ض�ّرك اأن تك�ون معن�ا يف الدرج�ات العلى م�ن اجلنان، فاح�زن حلزننا، وافرح 

لفرحن�ا، وعلي�ك بواليتن�ا، فل�و اأن رج�ًل ت�وىّل حج�ًرا حل�ض�ره اهلل معه يوم 

القيامة«.

 اجلـواب: أّمـا مصـادر هـذا احلديث، فقـد أورده الشـيخ الصدوق 
يف )األمـايل: 192ـ  193(، ويف )عيـون أخبار الرضا 1: 268ـ  269(، 
وسـائر الكتب نقلـت يف الغالب عن هذين املصدريـن، وليس للحديث 
إال سـند واحـد، وهـو حممد بـن عـيل ماجيلويه، عـن عيل بـن إبراهيم، 
عـن أبيـه، عـن الريـان بـن شـبيب، والريان ثقـة، ومشـكلة السـند هي 
حممـد بـن عيل ماجيلويـه، حيـث اختلفوا يف حكمـه، فوثقـه مجاعة، فيام 
ذهـب مجاعـة آخـرون ـ منهم السـيد اخلوئـي ـ إىل عـدم ثبـوت وثاقته، 
والصحيـح عنـدي هـو عـدم ثبـوت وثاقتـه. وأغلـب مضمـون هـذا 
احلديـث مؤّيـد مـن نصـوص أخـرى معتـربة، لكـّن التصديـق ببعـض 

فقراتـه حيتاج إىل بحـث وكالم.
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معىن الوراثة يف زيارة وارث املشهورة)))

 ال�ض�وؤال: م�ا معن�ى الوراث�ة عندم�ا نق�ول: ال�ض�لم علي�ك ي�ا وارث اآدم 

اهلل...؟ �ضف�وة 

 اجلـواب: املفهـومـ  عرفـًا ولغـًةـ  مـن الوراثة هو أّنـك حتمل إرث 
هـؤالء وما تركـوه يف العلـم واألخالق والكـامالت والصفـات النبيلة، 
فأنـت تقـول: إّن العامل الفـالين هو وارث العلامء، بمعنـى أّن إرث العلم 
الـذي تركـوه قد ناله هـو ووصل إليه، فتكـون التعابي الـواردة يف زيارة 
وارث كاشـفة عـن محلـه إرث األنبيـاء السـابقني ومسـؤولياهتم، وكأّنه 
البقّيـة الباقيـة مـن هذه املجموعـة الطاهـرة. وهو مـن التعابـي اللغوية 

البليغـة والقوّيـة يف اإلفادة.

)1(  إضاءات 218:1
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 هل خطبة اإلمام احلسني�
»خّط املوت على ولد آدم خمّط القالدة على جيد الفتاة« ثابتة؟)))

 ال�ض�وؤال: ما ه�ي امل�ض�ادر االأ�ضلّي�ة للرواي�ة التالي�ة؟ وهل ه�ي ثابتة من 

ناحية ال�ض�ند؟ وهي »خّط املوت على ُولد اآدم خمّط القلدة على جيد الفتاة 

وما اأولهني اإىل اأ�ض�ليف ا�ض�تياق يعقوب اإىل ُيو�ُضف وخري يل م�ضرع اأنا القيه 

كاأين باأو�ضايل ُتقطعها ُع�ضلن الفلوات بن النواوي�س وكربلء فيملأن مني 

اأكرا�ض�ًا جوف�ًا واأجربًة �ُض�غبًا، ال حمي�س عن يوم ُخ�ط بالقلم ر�ضا اهلل ر�ضانا 

اأه�ل البي�ت ن�ضرُب عل�ى بلئه ويوفينا اأجور ال�ضابرين، لن ت�ض�ّذ عن ر�ض�ول 

اهلل حُلمت�ه ب�ل ه�ي جمموعة ل�ه يف حظرية القد��س تقّر به�م عينه وينجز 

بهم وعُدُه، من كان باذاًل فينا ُمهجتُه وُمَوطنًا على لقاء اهلل نف�ض�ه فلريحل 

معنا فاإنني راحل م�ضبحًا اإن �ض�اء اهلل«.

اجلـواب: وردت هـذه الرواية/اخلطبـة عنـد: )ابـن نـام احلـيل،   
الناظـر وتنبيـه اخلاطـر: 86؛  مثـي األحـزان: 29؛ واحللـواين، نزهـة 
الغّمـة 2: 239؛  اللهـوف: 38؛ واإلربـيل، كشـف  وابـن طـاووس، 
والزرنـدي الشـافعي، معـارج الوصـول إىل معرفـة فضل آل الرسـول: 
94؛ والعالمـة املجلـيس، بحـار األنـوار 44: 366ـ  367؛ والبحراين، 

ـ 217(. العـوامل: 216 

وأّمـا سـندها وقيمتهـا التارخيّيـة، فهـي مل تـرد يف مصـادر التاريـخ 
األوىل، وإّنـام جـاءت يف مصـادر الحقـة وبـال سـند أساسـًا، وأقـدم 
مصـدر هلـا هو احللـواين )ق 5هــ( يف نزهـة الناظـر، واألغلـب َأَخَذها 
مـن مثـي األحـزان، البـن نـام احلـيّل )645هــ(، ومـن اللهـوف البن 

)1(  إضاءات 197:2
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طـاووس )664هـ(، ومن كشـف الغّمـة لإلربيل )693هــ(، فيصعب 
االسـتناد إليهـا، إذ كيـف يمكـن اعتامدهـا ومل تنقـل لنـا إال بعـد أربعـة 
قـرون مـن احلادثة بال سـند وال بيان مصـدر، فيام جتاهلهـا كّل املؤّرخني 
واملحّدثـني الشـيعة والسـنّة بحسـب ما وصلنـا، بمن فيهم مـن َكَتَب يف 

اإلمـام احلسـني � ويف ثورتـه ويف تارخيهـا، ويف زيارتـه �؟! 

فمـن حيصـل لـه وثـوق بمثـل هـذه املنقـوالت التارخيّيـة فهـو حّجة 
لـه وعليـه، ولكنّنـي ال أراه وثوقـًا موضوعّيـًا، إذ عىل مبنـى حجّية خرب 
الواحـد الثقـة ال يوجد سـند هلـذه اخلطبـة وال مصدر حتـى نصّححها، 
وأّمـا عـىل مبنـى الوثـوق، فقد تفـّرد بنقلهـا شـخٌص واحد بعـد أربعة 
قـرون مـن احلادثـة دون بيـان مصدرهـا وال سـندها فيـام جتاهلهـا كّل 
املؤّرخـني واملحّدثـني قبلـه وحتـى بعـده بقرابـة قرنـني أيضـًا، فـام هي 
قرائـن الوثـوق هنـا؟ وجمـّرد عـدم وجـود دليـل عـىل بطالهنا أو فسـاد 

متنهـا ال يعنـي دليـاًل عـىل صّحتهـا، بـل تكـون حمتملـًة حينئٍذ.

نعـم، املقاطـع التـي يف هذه اخلطبـة والتي وردت يف نصـوٍص أخرى 
عـن اإلمام احلسـني �، بحيث تظافـرت النصوص فيهـا، يمكن القول 
بثبوهتا ثبوتًا نوعّيًا ال شـخّصيًا، والفرق بني الثبوت النوعي والشـخيص 
دقيـٌق هنـا، وغالبـًا مـا تقـع فيـه أخطـاء، فلو فرضنـا أّنـه جاءتنـي مائة 
روايـة ضعيفـة السـند يف موضوعـات خمتلفـة، ولكـّن هـذه الروايـات 
املائـة اشـرتكت يف فكـرة واحـدة متثـل جـزءًا مـن كّل رواية، ففـي هذه 
احلـال قـد يمكننـي أن أقـول بـأّن هـذه الفكرة التـي متّـت مالحظتها يف 
جممـوع هـذه الروايات ـ رغـم اختالف هـذه الروايـات يف موضوعاهتا 
اجلـزم بصدورهـا وفقـًا حلسـاب  يمكـن  الفكـرة  ـ هـذه  ومضامينهـا 
االحتـامل مثـاًل، لكـّن اجلـزم بصدورهـا هو جـزم نوعي، بمعنـى أّنه ال 
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يمكننـي أن أضـع يدي عـىل واحدة مـن هذه الروايـات املائـة، وأقول: 
إذًا فهـذه قطعـًا قـد صـدرت؛ ألّن فيهـا ذلـك املقطـع الـذي تظافـرت 
النصـوص لتأكيـده. فهنا أنا أجـزم هبذه الفكرة املشـرتكة بـني مائة نّص 
حديثـي أو تارخيـي خمتلـف املوضـوع، ويف الوقـت عينـه ال أصّحح أّي 
روايـة مـن هـذه الروايات املائـة بعينهـا وشـخصها عىل تقديـر ضعفها 
بنفسـها، وهـذه نقطـة مهّمة جـّدًا يف علـم احلديـث واألصـول غالبًا ما 

تتـّم الغفلـة عنها كـام رأيـت. واهلل العامل.
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 هل )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء)
حديث شريف أم ال أصل هلا؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ن ه�و القائ�ل: »كّل ي�وم عا�ض�وراء، وكّل اأر��س كرب�لء«؟ هل 

هو االإمام ال�ضادق � اأم ال؟ ومن هو اأّول من اأطلق هذا ال�ضعار؟ واأ�ضا�ضًا هل هو 

حديث �ض�ريف اأم ال؟

 اجلـواب: مل أعثـرـ  بعـد التتّبـعـ  عـىل هـذا النـّص بوصفـه حديثـًا 
مروّيـًا عـن أحـد مـن األنبيـاء أو األئّمـة عليهـم مجيعـًا أفضـل الصالة 
والسـالم، وقـد أقـّر بذلـك بعـض العلـامء املعارصيـن املتتّبعـني، وهـو 
السـيد جعفـر مرتـى العامـيل، يف كتابـه )خمتـرص مفيـد 11: 104(، 
والشـيخ حمّمد صّحتـي رسدرودي، يف بحثه حول: التحريف يف السـية 
احلسـينية )كتاب جـدل ومواقف يف الشـعائر احلسـينية: 249 ـ 250(.

ومل يظهـر يل تاريـخ ظهـور هـذا الشـعار أو املصطلـح قبـل فرتتنـا 
احلالّيـة، ولعّلـه ال يعـود ألكثـر مـن بضعـة عقـود. وربـام يكـون مـن 
أطلقـه مـن دعاة الثـورة ضّد الظلم فأراد بـه أن يؤّكد مفهوم اسـتمرارّية 
املنطـق الثـوري، أو يكـون قصده مـن ذلك إبقاء عاشـوراء حّيـًة يف كّل 

ومكان. زمـان 

)1(  إضاءات 273:2
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 ما قيمة سند زيارة عاشوراء 
وفًقا لنظريات السيد اخلوئي؟)))

 ال�ض�وؤال: �ض�يخنا اجللي�ل، نظ�راً ملعرفتك�م العميق�ة مبب�اين ونظري�ات 

ه�ذه  عل�ى  تعّلق�وا  اأن  منك�م  نري�د  واحلديثي�ة،  الرجالّي�ة  اخلوئ�ي  ال�ض�يد 

الر�ضالة التي كتبها اأحد العلماء الكبار حول �ضند زيارة عا�ضوراء، من وجهة 

�ة ال بقّية العلم�اء، و�ض�كراً لكم. نظ�ر ال�ض�ّيد اخلوئ�ي خا�ضّ

 اجلـواب: سـأحاول أن أسـيـ  كـام طلبتـمـ  عىل منهج مثل السـيد 
اخلوئـي يف التعليـق عـىل هذا النـّص خاّصـة، وإال فاحلديـث عن ثبوت 
متـن زيـارة عاشـوراء أو عدمـه لـه بحـث آخـر وجمـال خمتلـف بعـض 
الـيشء ال نخـوض فيـه السـاعة، وسـوف أنقـل كّل مقطـع مـن مقاطع 
نـّص العالمـة اجلليل... ثـم أذكـر التعليق وفقـًا ملناهج السـيد اخلوئي.

يقول العالمة اجلليل..:

»سـند زيـارة احلسـني يف يـوم عاشـوراء، إّن اسـتحباب زيـارة سـّيد 
ـالم يف اليـوم العـارش مـن حمّرم  الشـهداء احلسـني بـن عـيل عليهـام السَّ
احلـرام ممّـا أصفق عليه علـامء الطائفـة اإلمامية عـرْب القـرون، واتفاقهم 
هـذا مـن أتقـن األدّلـة عـىل صّحتهـا وصدورهـا عـن أئّمة أهـل البيت 

ـالم«. السَّ عليهم 

التعليق:

إمجـاع الطائفـة إذا أريـد منـه االسـتدالل عىل أصـل وجـود زيارة يف 
يـوم عاشـوراء فهـذا ال بأس بـه، بـل إّن احتامل وجـود هـذه الزيارة يف 
يـوم العـارش احتامل قـوّي جدًا ولـو من دون اإلمجـاع، لُبعـد احتامل أّن 

)1(  إضاءات 280:2
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األئمـة مل يذكـروا أليب عبد اهلل روحي فـداه زيارًة يف هـذا اليوم العظيم. 
أمـا اذا قصـد بذلك االسـتدالل عىل هـذا النـّص اخلاص للزيـارة، فهو 
فـرع أهّنـم عملـوا بـه، وإحـراز ذلـك صعـب، ولـو سـّلم فهـو إمجـاع 
مدركـي اعتمـدوا فيـه عـىل وجـود الروايـات فال حجّيـة فيه، وسـيأيت 

بعـض التعليـق املتصل هبـذه النقطـة يف آخـر الكالم إن شـاء اهلل.

ويقول العالمة اجلليل..:

»قـد ورد إلينـا سـؤال عن سـندها يف كتـب اإلماميـة، فقمنـا بتأليف 
هـذه الرسـالة إلزالة الشـبهة العالقة ببعـض األذهان، فنقـول: إّن زيارة 
سـّيد الشـهداء يف العـارش مـن حمـّرم وردت بطرق مخسـة، رواها شـيخ 
الطائفـة بطـرق ثالثـة، غي أّن السـند األّول خيتـّص ببيان ثـواب الزيارة 
دون النـّص املعـروف، واألخييـن طريقـان لنفس النـّص، ويعلم ذلك 
باإلمعـان يف مـا نقلـه الشـيخ يف هـذا املضـامر. ورواهـا ابـن قولويـه 

بطريقـني، فيكـون الطرق إليها مخسـة. 

وإليـك األسـانيد بنّصها وحتليلها: قال الشـيخ الطـويس: روى حممد 
بـن إسـامعيل بـن بزيع، عـن صالح بـن عقبة، عـن أبيه، عـن أيب جعفر 
ـالم يف يـوم عاشـوراء  �، قـال: مـن زار احلسـني بـن عـيل عليهـام السَّ

مـن حمـّرم احلـرام حّتى يظـّل عنـده باكيًا ألقـى اهللّ عـّز وجّل يـوم يلقاه 
ثـواب ألفـي حّجة وألفـي عمرة وألفي غـزوة، ثواب كّل غـزوة وحّجة 
وعمـرة كثـواب من حّج واعتمـر وغزا مع رسـول اهللّ � ومـع األئّمة 
الراشـدين. قـال: قلـت: جعلـت فـداك فـام ملـن كان يف بعيـد البـالد 
وأقاصيـه ومل يمكنـه املصـي إليـه يف ذلـك اليـوم؟ قـال: إذا كان كذلك 
بـرز إىل الصحـراء أو صعـد سـطحًا مرتفعـًا يف داره وأومأ إليه بالسـالم 
واجتهـد يف الدعـاء عىل قاتلـه وصىّل من بعـُد ركعتني، وليكـن ذلك يف 
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صـدر النهـار قبـل أن تـزول الشـمس، ثـّم لينـدب احلسـني � ويبكيه، 
ويأمـر مـن يف داره ممـن ال يّتقيـه بالبـكاء عليـه، ويقيـم يف داره املصيبـة 
بإظهـار اجلـزع عليه، وليعـزَّ بعضهم بعضـًا بمصاهبم باحلسـني �، وأنا 

الضامـن هلـم إذا فعلـوا ذلـك عـىل اهللّ تعاىل مجيـع ذلك. 

قلـت: جعلـت فداك أنـت الضامـن ذلك هلـم والزعيـم؟! قـال: أنا 
الضامـن وأنـا الزعيـم ملـن فعـل ذلـك. قلـت: فكيـف ُيعـّزي بعضنـا 
بعضـًا؟ قـال: تقولـون: أعظم اهللّ ُأجورنـا بمصابنا باحلسـني � وجعلنا 
وإّياكـم مـن الطالبني بثاره مـع ولّيه اإلمـام املهدي مـن آل حممد عليهم 
ـالم، وإن اسـتطعت أن ال تنتـرش يومـك يف حاجـة فافعـل فإّنـه يوم  السَّ
نحـس ال ُيقـى فيه حاجـة مؤمن، فـإن قضيت مل يبـارك له فيهـا ومل يَر 
خـرن أحدكـم ملنزلـه فيـه شـيئًا فمن اّدخـر يف ذلك  فيهـا رشـدًا، وال يدَّ
اليـوم شـيئًا مل يبـارك لـه فيـام اّدخـره، ومل يبـارك لـه يف أهله، فـإذا فعلوا 
ذلـك كتـب اهللّ تعـاىل هلـم أجر ثـواب ألـف حّجـة وألف عمـرة وألف 
غـزوة كّلهـا مـع رسـول اهللّ� وكان لـه أجـر وثـواب مصيبـة كّل نبي 
ورسـول وويص وصّديـق وشـهيد مات أو قتـل منذ خلـق اهللّ الدنيا إىل 

أن تقوم السـاعة. 

إىل هنـا تّم سـند الشـيخ إىل بيان ثواب زيارة احلسـني يوم عاشـوراء، 
دون أن يذكـر فيـه نـّص خـاص للزيـارة، بـل اقتـرصت الروايـة يف نيل 
الثـواب عـىل مـا جـاء يف الروايـة مـن الـربوز إىل الصحـراء أو الصعود 
إىل السـطح املرتفـع واإليـامء إليـه بالسـالم واالجتهـاد يف الدعـاء عـىل 
قاتلـه.. إىل آخـر مـا جـاء يف نفـس الروايـة، وليـس فيهـا أّي أثـر مـن 
التـي نحـن بصـدد تقويـم سـندها. وإليـك دراسـة  الزيـارة اخلاّصـة 
سـندها: أقـول: قـد أخذ الشـيخ الروايـة من كتـاب حممد بن إسـامعيل 
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بـن بزيـع، ونقـل سـنده إىل كتابـه يف الفهرسـت بالنحـو التـايل: ابن أيب 
جيـد، عـن حممـد بـن احلسـن بـن الوليـد، عـن عـيل بـن إبراهيـم، عن 
حمّمـد بـن إسـامعيل بن بزيـع. وعىل هـذا فالشـيخ يـروي ثـواب زيارة 
احلسـني � يف يوم عاشـوراء عن املشـايخ التاليـة: ابن أيب جيـد. وحمّمد 
بـن احلسـن بـن الوليـد. وعـيل بـن إبراهيـم. وحمّمـد بـن إسـامعيل بن 
بزيـع. وصالـح بـن عقبـة. وعقبـة بن قيـس. عـن أيب جعفـر الباقر �. 

أحواهلم«. دراسـة  وإليـك 

التعليق:

لعـّل سـامحة العالمـة اجلليـل.. نيس ترمجة ابـن أيب جيد الـذي صّدر 
السـند بـه يف طريـق الطـويس إىل ابـن بزيـع، وابـن أيب جيـد ثقـة عنـد 
السـيد اخلوئـي؛ لكونه من مشـايخ الشـيخ النجايش الذين حكم السـيد 

اخلوئـي بوثاقتهـم. ولكـّن هـذه النظرّيـة الرجالّية حمّل نظـر عندي.

يقول العالمة اجلليل..:

الوليـد )املتـوّف عـام 343هــ(، وهومـن  »حممـد بـن احلسـن بـن 
مشـايخ الطائفـة وأجاّلئهـا، غنـيٌّ عـن الوصـف والبيان، ويصـدر عنه 

التعديـل والتجريـح. الشـيخ الصـدوق يف 

عـيل بـن إبراهيـم القّمـي: عـيل بـن إبراهيـم، وهـو شـيخ الكلينـي 
الـذي كان حّيـًا عـام 307هـ، وهـو من مشـايخ الطائفة الذين ال ُيشـق 

. هم ر غبا

حمّمد بن إسـامعيل بن بزيـع، من أصحاب أيب احلسـن األّول والرضا 
ـالم، يقـول الشـيخ يف رجالـه: ثقة صحيـح كويف.  واجلـواد عليهـم السَّ

ويقـول النجايش: مـن صاحلي هـذه الطائفـة وثقاهتم، كثـي العمل.
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صالـح بـن عقبة، وهـو صالح بـن عقبة بن قيـس بن سـمعان. عّرفه 
النجـايش بقولـه: صالح بـن عقبة بـن قيس بن سـمعان بـن أيب ربيحة. 
روى عـن أبيـه عن جـّده. وروى عن زيد الشـحام. روى عنـه حمّمد بن 

احلسـني بـن أيب اخلطـاب. وابنه إسـامعيل بن صالح بـن عقبة.

وليـس املـراد منـه صالـح بـن عقبة بـن خالد األسـدي؛ وذلـك ألّن 
حممـد بـن إسـامعيل بـن بزيع يـروي عنه بواسـطة حمّمـد بن أيـوب، كام 
يظهـر مـن طريق النجـايش إىل كتـاب خالد األسـدي، حيث قـال، بعد 
ذكـر عـّدة مـن املشـايخ:.. عـن حممـد بن إسـامعيل بـن بزيع عـن حمّمد 
بـن أّيـوب عـن صالـح بـن عقبـة بـن خالـد األسـدي. كـام أّن الشـيخ 
اقتـرص عـىل ذكـر شـخص واحـد، وقـال: صالـح بن عقبـة لـه كتاب، 
أخربنـا بـه ابـن أيب جيد عن ابـن الوليـد عن الصفـار حممد بن احلسـني 
عـن حممد بن إسـامعيل بـن بزيع عنـه. ومراده هـو: صالح بـن عقبة بن 

قيـس ال خالد األسـدي. 

فـام احتمله املحّقق التسـرتي ليـس يف حمّله. إذا ظهر ذلـك فاعلم: أّن 
الضابطـة يف كّل مـا يذكـره النجايش هو أّنـه إمامّي، فلـو كان غي إمامي 
لتعـّرض إىل مذهبـه، كـام أّنه لـو كان قـدح فيه لذكـره. وعـىل ذلك بنى 
مجـع من علامئنا الرجاليني كالسـيد بحـر العلوم الطباطبائـي رمحه اهللّ يف 

الفائدة العـارشة من فوائـده الرجالّية. 

فذهـب إىل أّن مجيـع مـن ذكـره الطـويس والنجـايش يف كتابيهـام مـن 
الشـيعة اإلماميـة صحيـح املذهـب، ممدوح بمـدح عام يقتضيـه الوضع 
لذكـر املصنّفـني العلامء واالعتناء بشـأهنم وشـأن كتبهم، وذكـر الطريق 
إليهـم، وذكـر مـن روى عنهـم، ومـن رووا عنـه إالّ مـن نـّص فيـه عىل 
خـالف ذلـك مـن الرجـال كالزيديـة والفطحيـة والواقفيـة وغيهـم. 
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وعـىل ضـوء ذلـك فهـو إمامـي ممـدوح بمـدح عـام والـذي جاء سـببًا 
لذكـره يف الكتـب. هـذا مـن جانـب. ومـن جانـب آخـر يـروي عنـه 
شـيخان عظيـامن مـن مشـايخ الشـيعة الكبار مهـا: حممد بن احلسـني بن 
أيب اخلطـاب )املتـوّف عـام 262هـ(، وحمّمد بن إسـامعيل بـن بزيع، من 
كبـار مشـايخ الشـيعة. نعم ضّعفـه ابن الغضائـري، كام نقلـه العاّلمة يف 

خالصتـه وقـال: غـاٍل، كـّذاب ال يلتفـت إليه.

ثقاتنـا  بـه، ألّنـه قـدح كثـيًا مـن  يعتـّد  الغضائـري ال  ذّم   ولكـّن 
وعلامئنـا الذيـن ال ُيشـق غبارهـم وقـد كان لـه عقائـد خاّصـة يف حـّق 
األئّمـة االثني عـرش، فمن جتاوز عنهـا وصفه بالغلو، ومـن روى رواية 
يف ذلـك املوضـوع بروايـة ال توافـق عقيدتـه وصفـه بالكـذب، ولذلك 
رّتـب يف كالمـه عـىل كونـه غاليـًا، قولـه: كّذابـًا ال يلتفـت إليـه. وهذا 

دليـل عـىل أّن وصفـه بالكـذب، لتوّهـم الغلـّو فيه. 

كيـف يمكـن أن يوصـف بالغلو والكذب مـن هو من مشـايخ حممد 
بـن احلسـني بـن أيب اخلطـاب أو حمّمد بـن إسـامعيل بن بزيع الـذي ذكر 
عنـد الرضـا �، فقـال: وددت أّن فيكم مثَلـه، ومن اعتنـى بذكره وذكر 

كتابه الشـيخان النجـايش والطـويس. فوثاقته قوّية وروايتـه معتربة«.

التعليق:

الطـويس  أّن األصـل يف كّل اسـم ذكـره  ثبـت  لسـت أدري كيـف 
والنجـايش يف كتابيهـام أّنـه ممدوح بمدح عـام، فهذا مما مل يقبـل به أغلب 
العلـامء، وال أظـّن أّن العالمـة اجلليـل.. يلتـزم بـه يف مباحثـه الرجاليـة 
املنشـورة، وال يقبـل بذلـك السـيد اخلوئـي الـذي اعتـرب املئـات مـن 
األشـخاص جماهيـل رغـم ورودهـم يف كتـايب الطويس والنجـايش، مع 
أّن الطـويس والنجـايش ضّعفا عرشات األشـخاص يف هذيـن الكتابني، 
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نعـم كـون الرجل شـيعّيًا يمكـن تعّقلـه، أّما ثبـوت وثاقته بمجـّرد ذكر 
اسـمه يف أسـامء مصنّفـي الشـيعة فهـو ال دليـل عليه أبـدًا، السـيام وأّن 
كتـايب الطويس والنجـايش معقودان لبيان أسـامء املصنّفـني واملصنَّفات، 
وليسـا يف مقـام بيـان أحوال الـرواة دومـًا. مـا مل يقصد من املـدح العام 
نفـس أّنـه إمامـي أو نفـس أّن لـه كتـاب، وهـذا ال يفيدنـا هنـا حيـث 

غرضنـا إثبـات إمـكان االعتـامد عـىل حديثه.

أضـف إىل ذلـك أّن كونـه ممـن روى عنـه بعـض الـرواة الكبـار مثل 
ابـن بزيـع ليـس دليـاًلُ عـىل التوثيق عند مشـهور العلـامء ومنهم السـيد 
اخلوئـي وغـيه، فـإّن الـرواة يـروون أحيانًا بداعـي مجع الـرتاث وليس 
بداعـي االعتقـاد، وقـد أملـح إىل مثـل ذلك ابـن إدريس احلـيّل يف كتاب 
الرسائـر عنـد تعليقـه عىل كتـاب النهايـة للطـويس يف مواضـع متعّددة. 
لكـن عـىل أّية حال فـإّن صالح بن عقبة ثقـة عند السـيد اخلوئي لوروده 

يف أسـانيد تفسـي القّمـي )معجم رجـال احلديـث 10: 84ـ  86(.

يقول العالمة اجلليل..:

»عقبـة بـن قيـس بـن سـمعان، عنونـه الشـيخ يف رجالـه وعـّده مـن 
أصحـاب اإلمـام الباقـر �، وكونـه من أصحـاب اإلمام الباقـر � يدّل 

عـىل أّنـه إمامـي، ومل يظفـر الشـيخ بيشء مـن الـذّم فيه«.

التعليق:

جمـّرد عـدم ورود الذّم يف الـراوي ال يعني أّنه ثقة، فقـد يكون جمهوالً 
عنـد املتقّدمني أيضـًا، وهـذا املبنى الذي يذكره سـامحة العالمـة اجلليل 
مل يقبـل بـه مشـهور الفقهـاء، وال أظنّـه يقبـل بـه هـو نفسـه يف أبحاثـه 

الفقهيـة والرجالّيـة، كـام ال يقبـل به السـيد اخلوئي.
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ثـم كـون الشـخص من أصحـاب اإلمـام الباقـر ال يعني أّنـه إمامي؛ 
فالفطحّيـة والزيدّية وغيهـم يمكن أن يكونوا من أصحـاب الباقر، بل 
ومـا أكثرهم، السـيام وأّن بعض الفرق ظهـرت بعد وفاة اإلمـام الباقر، 
فكيـف تكـون صحبـة هـذا اإلمـام � دليل عـدم كـون الـراوي واقفيًا 
بعـد ذلـك؟! وهلـذا كّلـه كان عقبـة بـن قيس بن سـمعان جمهـول احلال 
عند السـيد اخلوئي مل تثبـت وثاقته )معجم رجـال احلديث 12: 172(.

يقول العالمة اجلليل..:

»إىل هنـا متّـت دراسـة السـند األّول للشـيخ إىل بيـان ثـواب زيـارة 
احلسـني يف يوم عاشـوراء. والسـند ال بـأس به، وهو من احلسـن بمعنى 

املمـدوح باملـدح العـام ال املمـدوح باملـدح اخلاّص«.

التعليق:

تبـنّي عـدم صّحـة هـذا السـند عنـد السـيد اخلوئـي، ال أقـّل بجهالة 
عقبـة بـن قيس بـن سـمعان. وهـو الصحيـح، وال أدري هـل املمدوح 
باملـدح العـام يعنـي أّنـه حّجـة أم ال؟ هـذا مـا سـكت عنـه العالمـة 

اجلليـل، وإن كان ظاهـره األخـذ.

ويقول العالمة اجلليل..:

س  »املهـم يف املقام هو دراسـة سـند الشـيخ إىل نـّص الزيارة، قـال قدَّ
ه: صالـح بـن عقبـة، وسـيف بـن عمـية، قـال علقمـة بـن حممـد  رسَّ
احلرضمـي، قلـت أليب جعفـر �: عّلْمنـي دعاًء أدعـو به ذلـك اليوم إذ 
أنـا زرتـه من قـرب وأومأت من بعـد البالد، ومـن داري بالسـالم إليه. 
قـال: فقـال يل: يـا علقمـة، إذا أنت صّليـت الركعتني بعـد أن تومئ إليه 
بالسـالم فقـل عنـد اإليـامء إليه مـن بعد التكبـي هـذا القـول، فإّنك إذا 
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قلـت ذلـك فقـد دعوت بـام يدعـو مـن زّواره مـن املالئكة، وكتـب اهللّ 
لـك مائـة ألف ألـف درجة وكنـت كمن استشـهد مع احلسـني � حتى 
تشـاركهم يف درجاهتـم ثـّم ال تعرف إالّ مع الشـهداء الذين استشـهدوا 
معـه وكتـب لك ثـواب زيـارة كّل نبي وكّل رسـول وزيـارة كّل من زار 

احلسـني �، منـذ يـوم قتـل � وعىل أهـل بيته. 

الزيـارة: الّسـالم عليـك يا أبا عبـداهللّ، الّسـالم عليك يا ابن رسـول 
اهللّ، الّسـالم عليـك يـا ابـن أمي املؤمنـني وابن سـيد الوصّيني، الّسـالم 
عليـك يـا ابن فاطمة سـيدة نسـاء العاملـني.. ثّم قـال ـ بعد السـالم مّرة 
واللعـن مـرة ـ: ثّم تسـجد وتقـول: الّلهـّم لك احلمـد، محد الشـاكرين 
لـك عـىل مصاهبـم، احلمد هللّ عىل عظيـم رّزيتـي، الّلهّم ارزقني شـفاعة 
احلسـني � يـوم الـورود، وثّبـت يل قـدم صـدق عنـدك مـع احلسـني 

وأصحـاب احلسـني الذيـن بذلـوا مهجهم دون احلسـني �. 

قـال علقمـة: قـال أبـو جعفـر �: وإن اسـتطعت أن تـزوره يف كّل 
يـوم هبـذه الزيـارة مـن دارك فافعـل فلـك ثـواب مجيـع ذلـك. إىل هنـا 
متّت زيارة عاشـوراء سـندًا ومتنًا، وإليك دراسـة السـند فنقول: سـياق 
العبـارة ظاهـر يف أّن الشـيخ أخـذ الرواية مـن كتاب حمّمد بن إسـامعيل 
بـن بزيـع الـذي ال كالم يف وثاقتـه، إّنـام الـكالم فيمـن يروي هـو عنه، 
فقـد روى حممـد بـن إسـامعيل نـّص الزيـارة بالسـند التـايل: صالح بن 

عقبـة وسـيف بـن عمـية، ومهـا عـن علقمة بـن حمّمـد احلرضمي. 

أّنـه يف  أّمـا صالـح بـن عقبـة فقـد تقّدمـت ترمجتـه، وقـد عرفـت 
الكتـب الرجالّيـة إمامـي ممدوح باملـدح العـام ال اخلاص، ولكـن دّلت 
القرائـن عـىل كونـه مقبـول الروايـة، وأّن ذّم الغضائري اليعتـّد به. فلو 
افرتضنـا عـدم ثبـوت وثاقته، فـال يـرّض بصّحة هـذا السـند؛ ألّن حممد 
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بـن إسـامعيل بـن بزيـع يـروي نـّص الزيـارة عـن شـخصني، أحدمهـا 
صالـح بـن عقبة واآلخر سـيف بن عمـية، والثـاين ثقة بـال كالم. قال 
النجـايش: سـيف بـن عمـية النخعـي، عـريب، كـويف، ثقة، يـروي عن 
أيب عبـد اهللّ وأيب احلسـن، لـه كتـاب يرويه عنـه مجاعات مـن أصحابنا. 

ورّصح بوثاقتـه الشـيخ يف الفهرسـت. 

فالـرواة إىل هنـا كّلهـم ثقـات، فالروايـة صحيحـة. إّنـام الـكالم يف 
الـراوي األخـي، أعنـي: علقمـة بـن حممـد احلرضمـي. وأّمـا علقمـة 
فعـّده الشـيخ يف رجالـه يف أصحـاب الباقـر �، والصـادق �. وليـس 
يف الكتـب الرجاليـة ترصيـح بوثاقتـه، ولكـّن القرائن تدّل عـىل وثاقته: 
روى الكـيش عـن بـكار بـن أيب بكـر احلرضمـي، قـال: دخـل أبـو بكر 
وعلقمـة عـىل زيـد بن عـيل وكان علقمـة أكرب مـن أبيه فجلـس أحدمها 
عـن يمينـه واآلخـر عـن يسـاره وكان بلغهـام أّنه قـال: ليس اإلمـام منّا 
مـن أرخـى عليـه سـرته، إّنـام اإلمام من شـهر سـيفه. فقـال له أبـو بكر 
: يـا أبـا احلسـني، أخـربين عـن عـيل بـن أيب طالب �  ـ وكان أجرأمهـاـ 
أكان إمامـًا وهـو مـرخ عليـه سـرته أو مل يكـن إمامـًا حتى خرج وشـهر 
سـيفه، وكان زيـد يبـرص الـكالم فسـكت فلـم جيبه، فـرّد عليـه الكالم 
ثـالث مـرات كّل ذلـك ال جييبه بيشء. قال لـه أبو بكـر: إن كان عيل بن 
أيب طالـب � إمامـًا فقد جيوز أن يكـون بعده إمام مرخ سـرته، وإن كان 
عـيل � مل يكـن إمامـًا وهو مـرخ عليه سـرته فأنت مـا جاء بك هـا هنا. 
فطلـب علقمة مـن أيب أن يكـّف عنه فكـّف. واحلديث يكشـف عن أّن 

األخويـن كانـا عـىل بصية مـن أمـر اإلمامة«.

التعليق:

هـذه الروايـة لـو صّحـت سـندًا تـدّل عىل كـون علقمـة شـيعيًا غي 
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زيـدي، وأّي ربـط هلـا بوثاقتـه وأمانتـه يف النقـل؟! فليـس كل شـيعي 
ثقـة بإمجـاع العلامء، والسـيد اخلوئـي معهم. بـل إّن هذه الرواية نفسـها 
غـي معتـربة عنـد السـيد اخلوئي، حيـث قـال فيها حمّقـًا: »أقـول: حمّمد 
بـن مجهـور ضعيـف، وبّكار جمهـول، فـال اعتامد عـىل الروايـة« )معجم 

رجـال احلديـث 8: 363(.

ويقول العالمة اجلليل..:

»مـا سـيوافيك عنـد دراسـة السـند الثالـث للشـيخ مـن أّن سـيف 
بـن عمـية الثقـة، اعـرتض عىل صفـوان بـن مهـران الثقـة بأّن مـا دعا 
بـه، مل يـرد يف روايـة العلقمـي عـن الباقـر � واعتـذر صفـوان ـ بـام 
سـيوافيك يف حملـه ـ بأّنـه سـمعه مـن اإلمـام الصـادق � عنـد زيارتـه 
جلـّده احلسـني. فاالحتجـاج بعدم نقلـه، واجلواب عنـه بأّنه سـمعه من 
اإلمـام الصـادق �، حـاك عـن تسـليم الرجلـني الثقتني، وثاقـة علقمة 
بـن حممـد احلرضمـي، وإالّ ملـا احتـّج به سـيف بن عمـية، وملـا أجاب 

عنـه صفـوان بالسـامع عـن الصـادق �«.

التعليق:

جمـّرد ذلـك ال يثبـت الوثاقـة، فقـد تسـأل أنـت شـخصًا ثقـة عـن 
يشء وتقـول لـه: إّن كالمـك يعـارض كالم زيـد مـن النـاس، ويكـون 
زيـد جمهـول احلـال عنـدك، ال دليل عـىل ضعفـه وال دليل عـىل وثاقته، 
فيجيبـك بأننـي سـمعت ذلـك مـن اإلمـام، فـأّي داللـة يف هـذا عـىل 
التوثيـق، نعـم هـذا يـدّل عـىل عـدم كونه ضعيفـًا عنـده، وعـدم ثبوت 

الضعـف ال يسـاوي ثبـوت الوثاقـة.
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ويقول العالمة اجلليل..:

»وبذلـك يعلـم: أّن الدعـاء الـوارد بعـد الزيـارة ليس لعلقمـة، وإن 
اشـتهر بأّنه منـه، بل هو لصفـوان بن مهـران. فخرجنا بالنتيجـة التالية: 
إّن سـند الشـيخ إىل كتـاب حمّمـد بـن إسـامعيل بـن بزيـع صحيـح يف 
الفهرسـت. وأّن حممـد بن إسـامعيل بن بزيـع ثقة باالتفاق. وأّن سـيف 
بـن عمـية ثقـة، رّصح هبـا النجـايش. وأّن علقمة بن حممـد احلرضمي، 
ثقـة حسـب القرائـن التـي عرفتهـا. إىل هنـا تّم السـند الثـاين، فلـو قلنا 
بوثاقـة علقمـة كام هـو احلـّق فالسـند صحيـح، وإالّ فهو حسـن باملدح 

العام«.

التعليق:

بـام قلنـاه ظهـر ضعـف هـذا السـند أيضـًا، والسـيد اخلوئـي يوثـق 
علقمـة احلرضمـي بناء عـىل مبنى كامـل الزيارة )معجم رجـال احلديث 
12: 201(، وهـذا يعنـي أّنـه عدل عـن توثيقه لـه بعد ذلـك ألّنه عدل 
عـن هـذا املبنـى، وليـس علقمة مـن املشـايخ املبارشيـن البـن قولويه، 

فاحلرضمـي عنـد السـيد اخلوئـي يف رأيـه املتأّخر غـي ثابـت الوثاقة.

ويقول العالمة اجلليل..:

يف  ثالثـًا  سـندًا  للشـيخ  إّن  ثـّم  الزيـارة.  نـّص  إىل  الثالـث  »السـند 
»مصبـاح املتهّجـد« إىل نـّص الزيارة نـأيت بنّصـه: قال الشـيخ الطويس: 
وروى حممـد بن خالـد الطياليس، عن سـيف بن عمية، قـال: خرجت 
مـع صفوان بـن مهران اجلـاّمل وعندنا مجاعـة من أصحابنـا بعدما خرج 
أبـو عبـد اهللّ � ]فرسنـا[ مـن احلـية إىل املدينة. فلـاّم فرغنا مـن الزيارة 
رصف صفـوان وجهـه إىل ناحيـة أيب عبـد اهللّ ]احلسـني[ �، فقـال لنا: 
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تـزورون احلسـني � مـن هـذا املـكان مـن عنـد رأس أمـي املؤمنـني 
صلـوات اهللّ عليـه مـن هـا هنـا، وأومـى إليـه أبـو عبـد اهللّ ]الصـادق[ 
� وأنـا معـه. قـال: فدعا صفـوان بالزيارة التـي رواها علقمـة بن حمّمد 
احلرضمـي عـن أيب جعفـر � يف يـوم عاشـوراء، ثـّم صـىّل ركعتني عند 
رأس أمـي املؤمنـني �، ووّدع يف دبرمهـا أمـي املؤمنـني �، وأومـى إىل 
احلسـني بالسـالم منرصفـًا بوجهـه نحـوه، ووّدع وكان فيـام دعـاه يف 
دبرهـا: يـا اهللّ، يـا اهللّ، يـا اهللّ، يـا جميـب دعـوة املضطّريـن.. )الدعـاء 

بدعـاء علقمة(.  املعـروف 

بالزيـارة   � احلسـني  اإلمـام  زار  صفـوان  أّن  يف  رصحيـة  والروايـة 
التـي رواهـا علقمـة بن حممـد احلرضمـي ويف آخـر الرواية، قال سـيف 
بـن عمـية: فسـألت صفـوان: إّن علقمـة بـن حممـد احلرضمـي مل يأت 
هبـذا )الدعـاء( أعنـي: يا اهللّ يـا اهللّ يـا اهللّ، يا جميـب دعـوة املضطرين.. 
وإّنـام أتانـا بدعـاء الزيـارة )أي نـّص الزيـارة(، فقـال صفـوان: وردت 
مـع سـيدي أبـا عبـداهللّ � إىل هـذا املـكان ففعـل مثـل الـذي فعلناه يف 
زيارتنـا ودعـا هبذا الدعاء عنـد الـوداع. فاالختالف إّنـام كان يف الدعاء 
الـذي ُيقـرأ بعـد الزيـارة بعد تسـليم نّصهـا املعـروف. إّن الشـيخ أخذ 
الروايـة مـن كتـاب حمّمـد بـن خالـد الطيالـيس، وذكـر سـنده إىل كتابه 
يف الفهرسـت، وقـال: لـه كتـاب روينـاه عـن احلسـني بـن عبيـد اهللّ 
)الغضائـري(، عـن أمحـد بـن حممـد بـن حييـى )شـيخ الصـدوق(، عن 
أبيـه )حممـد بـن حييـى العطـار القّمي(، عـن حممد بـن عيل بـن حمبوب، 
عنـه. وسـنده إىل الكتـاب صحيـح، وأمحـد بـن حممـد بـن حييـى مـن 
مشـايخ الصـدوق وينقل عنه مـع الرتيّض عليـه، واملشـايخ يف غنى عن 

التوثيق«.
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التعليق:

أمحـد بـن حممـد بن حييـى مل يوثقـه أحـد مـن القدمـاء، وأدّلـة توثيقه 
كّلهـا ضعيفـة؛ وهلـذا مل يوثقـه السـيد اخلوئـي )معجـم رجـال احلديث 
3: 122(، فطريـق الشـيخ الطـويس إىل الطياليس غي معترب عند السـيد 
اخلوئـي كـام رّصح هـو بنفسـه يف ذلـك )معجـم رجـال احلديـث 17: 

معه. واحلـّق   ،)76

ويقول العالمة اجلليل..:

»إذا علمـت ذلـك، فاعلـم أّن احلكـم بصّحـة السـند، يتوقـف عـىل 
دراسـة أحـوال الـرواة الوارديـن فيه وهـم: حممد بـن خالـد الطياليس. 

سـيف بـن عمـية. صفـوان بـن مهـران اجلامل. 

أّمـا الثـاين أعني سـيف بـن عمـية فقـد عرفـت أّن النجـايش وّثقه، 
بقـي الـكالم يف األّول والثالـث. أّمـا حممـد بـن خالـد الطيالـيس فقـد 
عـّده الشـيخ يف رجالـه يف أصحـاب الكاظـم �، وتؤّيـد وثاقتـه روايـة 
املشـايخ األعاظـم عنـه نظـراء: عـيل بـن احلسـن بن فضـال. سـعد بن 
عبـد اهللّ القّمـي. محيد بن زياد، قال الشـيخ يف فهرسـته: حمّمـد بن خالد 
الطيالـيس يكنـى أبـا عبـد اهللّ روى عنـه محيـد ُأصـوالً كثـية. عـيل بـن 
إبراهيـم القّمـي. حممـد بـن عيل بـن حمبـوب. حممد بـن حييـي املعادي. 

معاويـة بـن حكيم. 

وقـال النجـايش: حممـد بـن خالـد بـن عمـر الطيالـيس التميمـي أبو 
عبـد اهللّ مـات لثـالث بقـني من مجـادى اآلخـرة سـنة 259، وهـو ابن 
97سـنة. ولعـّل هـذا املقـدار يثبـت وجاهتـه يف احلديـث وأّن لـه منزلة 

عنـد املحّدثـني، فيكـون إمامّيـًا ممدوحـًا بـل مقبـول الرواية«.
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التعليق:

مل يوثـق أحـٌد الطيالـيس هـذا، وجمـّرد روايـة العلـامء عنه ليـس دليل 
توثيـق، وهلـذا مل يوثقه السـيد اخلوئي، إال بنـاء عىل كتاب كامـل الزيارة 
الـذي عـدل عنـه آخـر عمـره، فانظـر: )معجـم رجـال احلديـث 17: 
75(. والغريـب أّن العالمـة اجلليـل قـال هنـا بأنـه ممـدوح بـل مقبـول 
الروايـة، بـام يفهـم منـه أّن املمدوحية ال تسـاوق قبـول الروايـة، مع أّنه 

يف األسـانيد السـابقة حتـّدث عـن املمدوحّيـة العاّمـة فقط!!

ويقول العالمة اجلليل..:

»وأّمـا الثالـث، أعنـي: صفـوان بـن مهـران، فهـو كـويف ثقـة، يكنّى 
أبـا عبـد اهللّ. إىل هنـا متّـت دراسـة أسـانيد الشـيخ الثالثـة، فخرجنـا 
بالنتيجـة التاليـة: إّن السـند األّول مـن األسـانيد الثالثة، طريق الشـيخ 
إىل مـا يرتتـب عـىل زيارة احلسـني � عـىل وجه اإلطـالق مـن الثواب، 
وهـو ليـس بمطـروح عندنـا يف هـذا املقـال، وإّنـام ذكرنـاه اسـتطرادًا؛ 
ألّن الشـيخ روى اجلميـع يف مقـام واحـد. وأّمـا السـند الثـاين فـرواه 
الشـيخ عـن سـيف بـن عمـية وهـو ثقـة باالتفـاق. عـن علقمـة بـن 
حممـد احلرضمـي ومل يـرّصح بوثاقتـه، وإّنـام دّلـت القرائن عـىل وثاقته. 
وأّمـا السـند الثالـث فـرواه الشـيخ عـن حمّمد بـن خالـد الطياليس، عن 
سـيف بـن عمية، عن صفـوان بن مهـران. واألخيان ثقتـان واألّول مل 
يـرّصح بوثاقتـه، وإّنـام دّلت القرائـن عىل مقبولّيـة روايتـه يف احلديث«.

التعليق:

مل تثبـتـ  كـام تقـّدمـ  وثاقـة الطيالـيس وال علقمـة احلرضمـي فهـذه 
األسـانيد غـي صحيحـة، حتـى عـىل رأي السـّيد اخلوئي.
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ويقول العالمة اجلليل..:

سـند  الزيـارة:  نـّص  إىل  قولويـه  ابـن  سـند  عـن  البحـث  »فحـان 
ابـن قولويـه إىل زيـارة عاشـوراء: روى ابـن قولويـه يف كتـاب »كامـل 
الزيـارات« زيـارة عاشـوراء بالسـند اآليت: حّدثنـي حكيم بـن داود بن 
حكيـم وغـيه. عـن حمّمـد بـن موسـى اهلمـداين، عـن حمّمد بـن خالد 
الطيالـيس، عـن سـيف بـن عمية وصالـح بن عقبـة مجيعًا، عـن علقمة 
بـن حمّمـد احلرضمـي، عـن أيب جعفـر الباقـر � قـال: من زار احلسـني 
يـوم عاشـوراء حّتـى يظـّل عنـده باكيـًا لقـى اهللّ عّز وجـّل يـوم القيامة 
بثـواب ألفـي حّجـة. وحمّمـد بـن إسـامعيل، عن صالـح بن عقبـة، عن 
مالـك اجلهنـي، عـن أيب جعفـر الباقـر � قال: مـن زار احلسـني � يوم 
عاشـوراء مـن حمـّرم حتـى يظـّل عنـده.. وقـد تـّم السـند األّول بقوله: 

عـن علقمـة بـن حمّمـد احلرضمي«.

التعليق:

قلنـا بـأّن علقمـة احلرضمي والطيالـيس مل تثبـت وثاقتهام عند السـيد 
اخلوئـي، كـام هـو الصحيـح، فهـذا السـند هـو بعينـه مرجـع األسـانيد 

السـابقة وليـس شـيئًا جديـدًا، فهـو ضعيف.

ويقول العالمة اجلليل..:

»ثـّم ابتـدأ بسـند آخـر، وقـال: وحمّمـد بـن إسـامعيل عـن صالح بن 
عقبـة. وعـىل ذلـك ففي قولـه: وحممد بـن إسـامعيل احتـامالن: األّول: 
أّن ابـن قولويـه رشع بـأّول السـند وأخـذ الروايـة عـن كتـاب حممد بن 
إسـامعيل بـن بزيـع، ملـا عرفـت مـن أّن الشـيخ روى نفس الزيـارة عن 
ذلـك الكتـاب، وطريقـه إليـه صحيـح فينتـج قيـام احلّجـة عـىل وجود 
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نـّص الزيـارة يف ذلـك الكتـاب، وقد تنـاول كّل مـن العلمـني الطويس 
وابـن قولويـه نقلهـا مـن ذلـك الكتاب، غـي أّنا نعلم بسـند الشـيخ إىل 
الكتـاب وال نعلم سـند ابـن قولويه إليـه، ولكنّه اليرّض بصّحـة الرواية 

للعلـم بوجـود الروايـة يف ذلـك الكتاب عـن طريق الشـيخ. 

وهـذا االحتـامل هـو األوجه، وعليـه يكون البـن قولويه سـندان إىل 
زيـارة عاشـوراء. الثـاين: إّن قولـه: وحمّمـد بـن إسـامعيل، عطـف عىل 
قولـه: حممد بـن خالد الطياليس، وأّن سـند ابـن قولويـه إىل كتاب حمّمد 
بـن إسـامعيل نفس سـنده إىل كتـاب حمّمد بن خالـد الطيالـيس، فيوي 
كتـاب ابـن بزيـع عـن الطريق الـذي يـروي به كتـاب الطيالـيس. وعىل 
ذلـك يكون سـنده إليـه كالتـايل: حكيم بـن داود، عن حمّمد بن موسـى 

اهلمـداين، عـن حممد بن إسـامعيل بـن بزيع. وهـذا االحتـامل بعيد. 

وثّمـة احتـامل ثالـث ال يتفّوه به مـن له إملـام بالرجال، وهـو أّن قوله 
»وحممـد بن إسـامعيل« عطف عـىل قوله: »علقمة بـن حممد احلرضمي«، 
وجـزء مـن السـند السـابق؛ ألّنـه بعيد عـن الصـواب غاية البعـد؛ ألّن 
ـالم، وابـن بزيع من  علقمـة مـن أصحاب الباقـر والصـادق عليهام السَّ
ـالم، ومـع االختـالف يف الطبقة  أصحـاب الرضـا واجلـواد عليهـام السَّ
كيـف يعطـف املتأّخـر طبقـًة، عـىل املتقـّدم كذلـك؟! إذا عرفـت ذلـك 

فلنتنـاول رواة السـند األّول بالبحث:

1ـ  حكيـم بـن داود بـن حكيـم، أحـد مشـايخ جعفـر بـن قولويـه، 
وقـد وّثـق مشـاخيه إمجـاالً يف أّول كتابـه، فقـال: ال يذكر يف كتابـه إالّ ما 
وقـع لـه مـن جهـة الثقـات، وروى عنـه يف كامـل الزيـارات يف البـاب 
الثـاين، احلديـث11 والبـاب 54 احلديـث الثالـث. مضافـًا إىل البـاب 

71، احلديـث 9.
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2ـ  حممـد بـن موسـى بـن عيسـى اهلمـداين، ذكـره النجـايش بقوله: 
حممـد بـن موسـى بن عيسـى أبـو جعفـر اهلمـداين السـامن، يـروي عنه 
حممـد بـن حييـى العطـار القّمـي عـىل مـا يف طريـق النجـايش إىل كتابه، 
حيـث قـال: أخربنـا ابـن شـاذان، عـن أمحـد بـن حممـد بـن حييـى، عن 
أبيـه، عنـه بكتبـه. كـام يـروي عنـه حمّمـد بن أمحـد بـن حييى بـن عمران 
األشـعري، الذي هو شـيخ مشـايخ الكليني، وقـد ورد يف أسـناد نوادر 
قـال:  ذلـك  ومـع  ضّعفـه،  الغضائـري  أّن  غـي  لألشـعري،  احلكمـة 
ضعيـف، يـروي عـن الضعفاء وجيـوز أن خيـرج شـاهدًا. وضّعفـه ابن 
الوليـد ُأسـتاذ الصدوق. غـي أّن تضعيـف هؤالء يرجـع إىل االختالف 
يف مقامـات األئّمـة، فـإّن للقّميني وعىل رأسـهم حمّمد بـن الوليد عقائد 
ـالم ربـام ال يرتضيـه حمّققـو  خاصـة يف حـّق أهـل البيـت عليهـم السَّ
اإلماميـة. يقول الشـيخ املفيـد يف تصحيح االعتقاد: وقد سـمعنا حكاية 
ظاهـرة عـن أيب جعفـر حممد بن احلسـن بـن الوليـد مل نجد هلـا دافعًا يف 
التفسـي، وهـي مـا حكي عنه أّنـه قـال: أّول درجة يف الغلو نفي السـهو 
عـن النبـي واإلمـام �، فـإن صّحت هـذه احلكايـة عنه فهـو مقرّص مع 
أّنـه من علـامء القّميني ومشـيختهم، وقد وجدنـا مجاعـة وردوا إلينا من 
ـالم  قـم يقـرّصون تقصـيًا ظاهرًا يف الديـن وينزلـون األئّمة عليهم السَّ
عـن مراتبهـم، ويزعمـون أهّنـم كانـوا ال يعرفـون كثـيًا مـن األحـكام 
الدينيـة حتـى ينكـت يف قلوهبـم، ورأينـا يف ُأولئـك مـن يقـول إهّنـم 
ملتجئـون يف حكـم الرشيعـة إىل الـرأي والظنـون، ويّدعـون مـع ذلك 
أهّنـم مـن العلـامء، وهـذا هـو التقصـي الـذي ال شـبهة فيه. وعـىل هذا 
فـال بعـد أن يكـون تضعيفه من جانـب ابـن الوليد ألجـل اختالفهام يف 
مقامـات األئّمـة، وألجـل ذلـك مّلا نقـل النجايش قـول ابن الوليـد بأّنه 

يقـول كان يضـع احلديـث، عّقبـه بقولـه: واهللّ أعلم«.
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التعليق:

مـا جـاء يف كتـاب الغضائري مـن تضعيف اهلمـداين ال قيمـة لهـ  كام 
هـو احلـّق ـ عنـد السـيد اخلوئـي؛ لعدم صّحـة نسـبة كتـاب الغضائري 
املوجـود بـني أيدينـا اليـوم إليـه، لكـّن هـذا ال يثبـت وثاقـة اهلمـداين؛ 
إذ مل يوثقـه أحـد، وجمـّرد كونـه شـيخ شـيخ الكلينـي ال يثبـت وثاقتـه، 
كـام هـو واضـح مـن مبـاين السـيد اخلوئـي. بـل إّن حممـد بـن احلسـن 
بـن الوليـد ضّعـف اهلمـداين رصحيـًا بحسـب نقـل النجـايش، وضّعفه 
القمّيـون أيضـًا، كـام ضّعفه الشـيخ الصـدوق رصحيًا واهتمـه بالكذب، 
وهلـذا مل يوثقـه ومل يأخـذ بأحاديثه السـيد اخلوئي، فانظـر )معجم رجال 
احلديـث 18: 297 ـ 299(، وعـىل تقديـر عـدم األخـذ بتضعيفاهتـم، 
فهـذا ال يثبـت وثاقتـه؛ ألّنـه ال دليـل عىل الوثاقـة حتى لـو مل يكن هناك 
دليـل عىل الضعـف، فاهلمداين ال احتجـاج بحديثه عند السـيد اخلوئي، 

الصحيح. وهـو 

ويقول العالمة اجلليل..:

3 ـ حمّمـد بـن خالـد الطيالـيس، قد مـّرت ترمجته عند دراسـة السـند 
الثالـث للشـيخ الطويس، وقـد دّلت القرائن عـىل كونه مقبـول الرواية.

التعليق:

قـد مـّر عـدم ثبـوت وثاقتـه عنـد السـيد اخلوئي، كـام هـو الصحيح 
. يضًا أ

ويقول العالمة اجلليل..:

4 ـ سيف بن عمية، قد مّر أّنه ثقة بال إشكال.

5 ـ صالـح بن عقبة، مّرت ترمجته عند دراسـة السـند األّول للشـيخ. 
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وأّنـه إمامي ممدوح باملـدح العام.

6 ـ علقمـة بـن حممـد احلرضمـي، تقّدمـت ترمجته عند دراسـة سـند 
الشـيخ إليـه، وقلنـا بـأّن القرائـن تـدّل عـىل وثاقتـه. إىل هنـا تّم السـند 

األّول للشـيخ ابـن قولويـه«.

التعليق:

تقـّدم أّن سـيف بـن عمـية ثقـة، وصالـح بـن عقبـة ثقة عند السـيد 
اخلوئـي ومل تثبـت وثاقتـه عنـدي، وأّمـا علقمـة فقـد بّينـا سـابقًا عـدم 
ثبـوت وثاقتـه، ال عنـدي وال عند السـيد اخلوئي. وعليه فقـد تبنّي عدم 

صّحـة هـذا السـند عنـد السـيد اخلوئي بوجـود علقمـة فيـه أيضًا.

ويقول العالمة اجلليل..:

»وإليـك دراسـة السـند الثـاين: دراسـة السـند الثـاين البـن قولويه: 
روى حمّمـد بـن إسـامعيل، عـن صالـح بـن عقبة، عـن مالـك اجلهني، 
عـن أيب جعفـر الباقـر �: مـن زار احلسـني � يوم عاشـوراء مـن حمرم 
حّتـى يظـّل عنده باكيًا. وهذا السـند غنـّي عن الدراسـة إالّ ترمجة مالك 

اجلهني«.

التعليق:

عـىل القـارئ الكريـم أن يالحـظ هنـا كيـف أّن الـرواة يتكـّررون يف 
أكثـر األسـانيد، وهـذا يعنـي أهّنـا ليسـت أسـانيد متعـّددة، بـل يمكـن 

إجـراء طريقـة اختـزال األسـانيد عليهـا.

ويقول العالمة اجلليل..:

»فـإّن حممـد بـن إسـامعيل وصالـح بـن عقبـة قـد تقّدمـت ترمجتهام، 
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وأّمـا مالـك اجلهنـي فقـد عـّده الشـيخ يف رجالـه مـن أصحـاب الباقر 
ـالم، قائـاًل: الكويف مـات يف حياة  ومـن أصحـاب الصادق عليهـام السَّ

أيب عبـد اهللّ �. ويمكـن اسـتظهار وثاقتـه مـن األُمـور التاليـة:

األّول: مـا رواه عـيل بـن إبراهيم، عـن حممد بن عيسـى، عن يونس، 
عـن حييـى احللبـي، عـن مالك اجلهنـي، قـال: قـال أبوجعفر: يـا مالك 
أنتـم شـيعتنا أال تـرى أّنـك تفـّرط يف أمرنـا، إّنـه ال يقدر عـىل صفة اهللّ 
فكـام ال يقـدر عـىل صفـة اهللّ، كذلك ال يقدر عـىل صفتنا، وكـام ال يقدر 
عـىل صفتنـا كذلـك ال يقدر عىل صفـة املؤمـن، إّن املؤمن ليلقـى املؤمن 
فيصافحـه، فـال يزال اهللّ ينظـر إليهام والّذنـوب تتحاتُّ عـن وجوههام، 
كـام يتحـاتُّ الـورق من الّشـجر، حّتـى يفرتقـا، فكيف يقـدر عىل صفة 
مـن هـو كذلـك. والروايـة وإن كانـت تنتهـي إىل نفـس مالـك اجلهني 
لكـّن اعتنـاء عـيل بـن إبراهيـم القمـي وحممـد بـن عيسـى بـن عبيـد 

ويونـس بـن عبدالرمحـن بنقلها حـاك عـن اعتامدهم عـىل روايته«.

التعليق:

هـذه الطرق يف إثبـات الوثاقة غـي صحيحة عند املحّققـني من علامء 
الرجـال، ومنهـم السـيد اخلوئـي، والـذي اتبعهـا هـو كّل مـن الوحيد 
البهبـاين والشـيخ النـامزي، ويعـّدان من املفرطـني يف منهـج التوثيق بني 
علـامء اإلماميـة، فهـي لو متّـت تثبت صّحـة كّل روايات الشـيعة، إذ من 
البعيـد أن يـروي الصـدوق أو الكليني أو الطـويس أو املفيـد رواية وال 
يكـون واثقـًا هبـا، ومعتمـدًا عـىل رجاهلـا، وهبـذه الطريقة ال قيمـة لكّل 
أبحاثنـا يف الرجـال واحلديـث ونقـد احلديـث والتحقيقـات السـندية 
واملتنّيـة، وال أدري كيـف يتبنّـى العالمـة اجلليـل.. مبنـى األصوليـني 
وهـو مـن علـامء الرجـال املعارصيـن واحلـال أّنـه يسـلك هنـا طريقـة 
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إفراطّيـي اإلخباريـني. مـن هنـا مل يوثـق السـيد اخلوئي مالـك بن أعني 
اجلهنـي، وهو الصحيـح، فانظر: )معجـم رجال احلديـث 15: 164(.

ويقول العالمة اجلليل..:

مسـكان،  ابـن  عـن  احللبـي،  عيسـى  عـن  الكلينـي،  روى  الثـاين: 
عـن مالـك اجلهنـي قـال: قـال يل أبـو عبـد اهللّ: يـا مالـك أمـا ترضون 
أن تقيمـوا الصـالة وتؤتـوا الـزكاة وتكّفـوا وتدخلـوا اجلنّـة؟ يـا مالك 
إّنـه ليـس مـن قـوم ائتمـوا بإمـام يف الدنيـا إالّ جاء يـوم القيامـة يلعنهم 
ويلعنونـه إالّ أنتـم ومـن كان عـىل مثل حالكم، يـا مالـك إّن امليت واهللّ 
منكـم عـىل هـذا األمـر لشـهيد بمنزلـة الضـارب بسـيفه يف سـبيل اهللّ.

التعليق:

هـذه الروايـة ترجع إىل مالك اجلهني نفسـه، فال يمكـن إثبات وثاقته 
بروايـٍة هـو يرويـا لنـا، كـام يذهـب إىل ذلـك العلامء بمـن فيهم السـيد 
اخلوئـي، إال عـىل الطريقـة املتقّدمة التي مارسـها العالمـة اجلليل.. وقد 

التعليـق عليها. تقّدم 

ويقول العالمة اجلليل..:

الثالـث: إّن مدحـه لإلمام الباقـر � يعرب عن وقوفه بمقـام اإلمام، 
وأّنـه كان جياهـر بالـوالء يـوم كان اجلهـر بـه حمظـورًا، وقـال: إذا طلب 
النـاس علـم القـرآن كانت قريـش عليـه عيـاالً. وإن قيل ايـن ابن بنت 
النبــي نلـت بذاك فروعـًا طـواالً. نجوم هتّلـل للمدجلني جبـال توّرث 

علـاًم جباالً.

التعليق:

كّل مـا يثبتـه هـذا هو تشـّيع الرجـل، وقـد رّصح العلـامءـ  بمن فيهم 
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السـيد اخلوئـي ـ بـأّن تشـّيع شـخص ليـس دليـل وثاقتـه، فـأّي برهان 
يثبـت أّن كل شـيعي ثقـة إال مـا خـرج بالدليـل؟! كيف وبعـض الغالة 

الكذابـني كانـوا حمبـني بإفـراٍط ألهل البيـت وجياهـرون بذلك.

ويقول العالمة اجلليل..:

اخلامتـة: هذه إشـارة رسيعة إىل أسـانيد زيـارة عاشـوراء، وقد عرفت 
صّحـة بعضهـا ومقبولّيـة البعـض اآلخر، واملجموع يشـّد بعضـه بعضًا 
الروايـة عـن  للعلـم بصـدور  املتاخـم  أو االطمئنـان  العلـم  ويـورث 

املعصـوم �، مضافـًا إىل أمريـن:

1 ـ اتفـاق العصابـة ومواظبتهـم عـىل قراءهتـا عـرب القـرون، وهـي 
إحـدى القرائـن عـىل صـدور الروايـة.

2 ـ إّن اإلمعـان يف مضمـون الزيـارة يعـرب عـن أّنه صـدر من قلب 
ملـؤه الشـجون واألحـزان، ال يسـكن دمعـه ولوعـه إالّ بأخـذ الثـأر، 
وهـو يتفـق بذلـك مـع مضامـني سـائر الروايـات الـواردة يف األدعيـة 
والزيـارات. إىل هنـا تـّم ما أردنا بيانه يف هذه الرسـالة من دراسـة سـند 

زيـارة احلسـني � يف عاشـوراء.

التعليق:

مواظبـة الشـيعة عـىل هـذه الزيـارة ال حيـرز وجـوده يف عـرص النّص 
ليكـون سـيًة مترّشعيـة، وإال فلنقـم األدّلـة عـىل ذلك وكيـف عرفناه. 
ووجـوده بعـد عـرص النـص ربام يكـون ناشـئًا مـن توجيهـات العلامء. 
وتوجيهـات العلـامء ال تثبت اعتقادهـم بصدورها؛ ألّن هـذه الروايات 
واردة يف األمـور املسـتحّبة، ومـن املمكـن أن يكونوا أخذوا هبا تسـاهاًل 
مـن بـاب قاعـدة التسـامح يف أدّلـة السـنن، وهـذا ال يثبـت اعتقادهـم 
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بصـدور احلديـث، والسـيد اخلوئـي ال يقـول بقاعـدة التسـامح يف أدّلة 
السـنن )اخلوئي، مصباح األصـول 2: 320؛ والتنقيـح، كتاب الطهارة 
1: 526، و4: 8، و5: 417، و9: 294، 295، 324، 331، 339، 
353 و...(، كـام ال يقـول السـيد اخلوئـي بجـرب اخلـرب الضعيـف بعمل 
املشـهور )اخلوئي، التنقيـح، الطهـارة 1: 286، 453، و2: 477، و6: 
 ،376  ،295 ـ   294 و9:   ،181  ،62 و8:   ،283  ،274 و7:   ،137
ومسـتند العـروة، كتـاب الصـالة 2: 160، و4: 23، و5، ق1: 113، 
و5، ق2: 259، 453، و7: 101؛ واملعتمد يف رشح املناسك 3: 323، 
و4: 223؛ ومبـاين العـروة الوثقـى، كتـاب النـكاح 2: 132؛ وكتـاب 
اخلمـس: 18؛ ومصبـاح األصـول 2: 143، 170، 240 ـ 241، و3: 
409، ومبـاين تكملـة املنهـاج 1: 108؛ ومصبـاح الفقاهـة 1: 6، 7، 
51، 101، 140، و5: 143، 238، 239، و7: 32، 39، 50، 600 

و...(.

أضـف إىل ذلـك أّن صـدور هـذه الزيـارة مـن قلـب متـأمّل متفّجـع 
حزيـن أمـر واضح بالنسـبة يل، لكـن أال يمكـن وجود هـذا القلب عند 
شـيعي صـادق خملص أحـّب أن يـرّوج لفكـر أهـل البيت وحـّب أهل 
البيـت صلـوات اهلل عليهـم أمجعـني، فابتكـر هـذه الروايـة واخرتعهـا 
بداعـي خدمـة أهـل البيت، فهل جمـّرد كـون الرواية صـدرت عن قلب 
متفّجـع دليـل صدقهـا؟! وهـل هـذه املعايـي يف قبـول احلديـث يرىض 
هبـا علـامء احلديـث والرجـال؟! ونحـن نعـرفـ  كـام بحثـوا مفّصاًل يف 
علـم الدراية، وأشـار إىل ذلك الشـهيد الثاين واحلسـني بـن عبد الصمد 
الكركـي وغيهـم ـ أّن الكثـي مـن الوّضاعـني كانـوا مـن الصلحـاء 
واألتقيـاء، وقـد وضعـوا ذلـك احتسـابًا وتقّربـًا إىل اهلل تعـاىل، لدفـع 
النـاس نحـو اخلـي، وكانـوا يقولـون بأّننـا نضـع احلديث للنبـي وليس 
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عـىل النبـي، فـال يشـملنا حديـث: »مـن كـذب عـيّل متعّمـدًا..«؛ ألننا 
نكـذب لـه )صـىل اهلل عليـه وعـىل آلـه وسـّلم( وال نكـذب عليه.

يضـاف إىل ذلـك أّن اتفـاق حديـث مـع مضامـني أحاديـث أخـرى 
القاسـم  يف  ـ  مضمونـًا  ـ  معتـربًا  جيعلـه  أن  يمكـن  السـند  صحيحـة 
املشـرتك، لكـّن هـذا ال يثبـت صـدوره بحيث يمكـن االعتـامد عليه يف 
األمـور التـي يذكرهـا وال تكـون يف سـائر الروايـات. فاإلنصـاف أّننـا 

بحاجـة إىل طـرق أخـرى إلثبـات السـند والصـدور.

هـذا، وال أّدعـي ضعـف سـند هـذه الزيـارة؛ ألّننـي لسـت بصـدد 
بحثهـا بشـكل موّسـع مـن مجيـع املصـادر، لكنّنـي أحببـت أن أجيبكم 
عـن موقـف السـيد اخلوئي من سـند هذه الزيارة )املشـار إليه يف رسـالة 
وأّن  والرجالّيـة،  األصوليـة  ألصولـه  وفقـًا  اجلليـل...(  الشـيخ  هـذا 
طريقـة العالمـة اجلليـل.. ليسـت صحيحـة وفقـًا ملا هـو احلّق وملـا يراه 
السـيد اخلوئـي أيضـًا. والبحـث التفصييل يف حمّلـه، ولعّلـه توجد طرق 
أخـرى غـي هذه الطـرق التي ذكرها الشـيخ اجلليـل ترقى هبـذه الزيارة 

الصّحة. مسـتوى  إىل 

ونتيجة البحث:

إن السـند األّول الـذي ذكـره الشـيخ الطـويس ضعيـف، ال أقـّل . 1
بعقبـة بـن سـمعان الـذي هو جمهـول، حتـى عنـد السـيد اخلوئي، 

فانظـر: )معجـم رجـال احلديـث 12: 172(.

والسـند الثـاين ضعيف، بعدم ثبـوت وثاقة علقمـة احلرضمي حتى . 2
عنـد السـيد اخلوئـي الـذي وثقـه بنـاء عـىل كتـاب كامـل الزيـارة 
الـذي عـدل عنه آخر عمـره، فانظـر: )معجم رجـال احلديث 12: 
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200 ـ 201(.

والسـند الثالـث ضعيف بمحّمد بـن خالد الطياليس الـذي مل تثبت . 3
وثاقتـه حتـى عند السـيد اخلوئي، إال بنـاء عىل كتاب كامـل الزيارة 
الـذي عـدل عنه آخر عمـره، فانظـر: )معجم رجـال احلديث 17: 
75(. هـذا فضـاًل عـن وجـود حممـد بـن أمحـد بـن حييـى الـذي مل 

يوثقـه السـيد اخلوئي أساسـًا كام أرشنـا آنفًا.

والسـند الرابـع ضعيف، بكّل من حممد بن موسـى اهلمـداين، الذي . 4
هـو رجل ضعيـف عند القميني وحممد بن احلسـن بـن الوليد وعند 
الشـيخ الصـدوق وعنـد السـيد اخلوئـي، فانظـر: )معجـم رجـال 
احلديـث 18: 297 ـ 299(، وكذلـك هذا السـند ضعيف بمحّمد 
بـن خالد الطيالـيس، وبعلقمة بن حمّمـد احلرضمي، اللذيـن تقّدما، 

وأهنـام مل يوثقا حتـى عند السـيد اخلوئي.

وأمـا السـند اخلامـس، فهو ضعيـف عىل األقـّل بعدم ثبـوت وثاقة . 5
مالـك اجلهنـي حتـى عند السـيد اخلوئـي، فانظـر: )معجـم رجال 

احلديـث 15: 164(.

هـذا، واملالحـظ تكّرر أسـامء بعض الـرواة يف أكثر من سـند من هذه 
األسـانيد اخلمسـة، بام يرجعهـاـ  بعد التأّمـلـ  إىل ثالثة أو أقّل.

وختـام الـكالم أّن السـيد اخلوئـي سـئل عـن زيـارة عاشـوراء وهذا 
هـو النـّص: »س: ما هـو رأيكم الرشيـف بسـند ومتن زيارة عاشـوراء 
الـواردة يف كتـاب )مصبـاح املتهّجـد( للشـيخ الطـويس قـدس رسه؟ 
وهـل جتـزئ قراءهتـا عـن الزيـارة املذكـورة يف كتـاب كامـل الزيارات 
البـن قولويـه قـدس رسه؟ فقـد تكّلـم يف ذلـك أنـاس مل يبلغـوا رتبـة 
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االجتهـاد؟ ج: جيزئـك أن تقـرأ مـن أّي مـن النسـختني مـورد خمالفتهام 
عـن األخـرى، برجـاء أن يكـون هـو الواقـع الـوارد« )منيـة السـائل: 
226(، ومعنـى قولـه )رجـاء(، أّنه مل يثبت عنـده أّي من أسـانيد هذين 
الكتابـني والتـي حـاول العالمـة اجلليـل.. إثبـات صّحتهـا، وإال فـال 
معنـى لإلتيـان بالزيارة يف مـورد االختالف بقصد الرجـاء، بل لقال بأّن 
مـا ورد يف كتـاب كذا وكـذا يؤتى به ولـو بقصد الورود واالسـتحباب، 
وأمـا الثـاين فيقصد منه الرجـاء، وهذا يكشـف عن عدم صّحـة أّي من 
األسـانيد املتقّدمـة عنـد السـيد اخلوئـي كـام بينّاهـا يف جواب سـؤالكم 

أعـاله، والعلـم عند اهلل.

وأحـّب أخـيًا أن أشـي إىل أّن السـيد اخلوئـي ليس معصومـًا، ورأيه 
ليـس هـو هنايـة اآلراء، هلـذا ليـس من احلسـن أن نأخـذ رأيـه ونتعاطى 
معـه عـىل أسـاس أّن األمـور حسـمت. لكـن يف املقابـل ـ ومـع وجود 
عاملقـة مثـل السـيد اخلوئـي هلم مثـل هـذه األنظـار ـ ال حيسـن ببعضنا 
أيضـًا أن يتعاطـى مـع ثبـوت هـذه الروايـات وأمثاهلـا بمنطـق األمـور 
الواضحـة املسـّلمة القطعيـة التـي ُيتهم مـن يناقـش فيها بدينـه ومذهبه 
وعقيدتـه وأخالقـه، فليتـق الطرفان اهلل تعـاىل فيام يصدر منهـام، وليقبال 
بتعـّدد اآلراء يف املسـألة، وليرتّيثـا قبـل نسـبة يشء للنبـي وأهـل بيتـه 
وأصحابـه أو نفيـه عنهم؛ ألّننا سنحاسـب أمـام اهلل تعاىل مجيعًا ونسـأل 
عـاّم قلنـا وفعلنـا، وكـام سـوف نسـأل عـن نسـبة كالم للمعصـوم، كذا 
سنسـأل عـن نفيه عنـه والعكـس كذلـك، فلنقـّر بالتعـّدد، وليعمل كّل 
شـخص منّـا عـىل املنهـج العلمـي الـذي اختـاره، ال أن نعتمـد يف مثل 
هـذه املواضيع منهجـًا ركيكًا قائاًم عـىل الرغبة يف التوثيـق أو التضعيف، 
ويف سـائر املوضوعـات نعـود إىل منهجنـا املتـني الـذي نتبنّـاه يف بحوثنا 

الفقهيـة وغيهـا!! واهلل وحـده مـن وراء القصد.
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 هل صّح حديث:
)يعّير خادم احلسني كما تعّير الزانية)؟)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل ه�ذا احلدي�ث �ضحي�ح وم�ض�ند: يع�رّي خ�ادم احل�ض�ن كم�ا 

تع�رّي الزانية؟

 اجلـواب: مل أعثـر عـىل حديـث هبذه الصيغـة، فضاًل عـن أن يكون 
لـه سـند. بـل إّن عنـوان خادم احلسـني أو خـادم املنـرب، أو نحـو ذلك، 
إّنـام هـو من العناويـن احلادثة التـي يبدو أّنـه ليس هلا وجـود يف الكتاب 
والسـنّة، وإّنـام هـي مسـتوحاة مـن النصـوص اسـتيحاًء أو مـن خـالل 

العمل. طبيعـة 

الكتـب  يف  وجـود  لـه  كان  وإن  اإلمـام(  )خـادم  عنـوان  أّن  كـام 
القديمـة الرجاليـة واحلديثيـة، إال أّن املـراد منـه فيهـا هو أولئـك الذين 
كانـوا خيدمـون يف بيـوت أهـل البيـت أو كانـوا غلامنـًا عندهـم، مثـل 
سـامل العطـار، والـرّساج، ويـارس اخلـادم، وقنـرب، وحممـد بـن عبـد اهلل 

اخلراسـاين، وحممـد بـن زيـاد الرزامـي، وغيهـم.

والـوارد يف إحـدى الروايـات ذّم الذيـن يعـّيون الناس بزيـارة قبور 
أهـل البيـت كـام تعـّي الزانيـة. وعـىل تقديـر وجـود احلديـث الـذي 
بـل  ذّم خـّدام احلسـني،  بالـرضورة عـىل  يـدّل  فهـو ال  تسـألون عنـه 
قـد يكـون املعنـى بالعكـس وهـو أّنـه يف آخـر الزمـان حيارهبـم النـاس 
ويذّموهنـم ويعّيوهنـم ظلـاًم وعدوانـًا، متامـًا كـام جـاء يف روايـة تعيـي 

زّوار قبـور أهـل البيـت �.

)1(  إضاءات 124:3
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 مع حديث: 
»إذا هّل هالل املحّرم نشرت املالئكة قميص احلسني.. فنراه 

حنن وشيعتنا«)))

 ال�ضوؤال: ما �ضّحة اإ�ضناد حديث ال�ضادق �: »اإذا هّل هلل املحّرم ن�ضرت 

بًا بالدماء، فرناه نحن و�ضيعتنا بالب�ضرية ال  امللئكة قمي�س احل�ض�ن خم�ضّ

بالب�ضر«؟ 

 اجلـواب: هـذا النـص هبـذه الصيغـة مل أعثـر عليـه إطالقـًا، ولعّل 
عنـدي قصـورًا أو تقصـيًا يف البحـث والتقـيّص. نعـم، ورد بمضمونه 
يف كتـاب )املجالـس العاشـورائّية: 12( للشـيخ املعـارص عبـد اهلل آل 
درويـش، نقـاًل عن كتاب )ثمـرات األعواد: 36ـ  37(، للسـيد عيل بن 
احلسـني اهلاشـمي النجفي، وهـو ـ أي النجفي ـ قد تـويّف عام 1975م، 
وُترجـم لـه يف )أعيـان الشـيعة 3: 148(، ومل أمتّكـن مـن العثـور عـىل 

مصـدر قديم هلـذا احلديـث املشـار إليه.

وعليـه فهـذا احلديـث ـ إذا صـّح بحثـي وتتّبعـي ـ ال يرجـع ألكثـر 
مـن نصـف قرن تقريبـًا، ولعّل للسـيد عيل اهلاشـمي مصـدرًا قدياًم أخذ 
احلديـث منـه ومل يصلنـا أو مل نعثـر عليه، لكـن عىل أّي حال لـو اعتربناه 

حديثـًا فلـم نعثر له عـىل مصـدر أو سـند، واهلل العامل.

وعـىل تقديـر صّحـة احلديـث، فلعـّل املـراد منـه معنـى جمـازي، أي 
إّن قضيـة احلسـني يلهمهـا اهلل حمّبيـه فينتفضـون مـن بداية حمـّرم احلرام 
لتذّكرهـا وإحيائهـا يف النفـوس والعقـول، وأخـذ العـرب منهـا، وعيش 

البـكاء واحلـزن عليهـا، تعبـيًا عن مبـدأ املـوّدة آلل الرسـول �.

)1(  إضاءات 156:3
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 معىن »املوت أوىل من ركوب العار، 
والعار أهون من دخول النار«)))

 ال�ض�وؤال: الق�ول املن�ض�وب اإىل االإم�ام احل�ض�ن�: »امل�وت اأوىل م�ن رك�وب 

الع�ار، والع�ار اأه�ون من دخول الن�ار« اإن كان �ضحيح�ًا، ما معناه؟

 اجلـواب: املـراد هـو أنـه يفّضـل املـوت عـىل كّل مـا جيلـب العار، 
وهـو كّل يشء يلـزم أن يعّيبـه اآلخـرون بـه أو يسـّبوه وجيلب لـه الدنّية 
والذّلـة واملهانة. كـام يفّضل املهانـة والدنّية والعـار وكالم الناس بنقٍص 
فيـه عـىل دخـول النـار، فالـرضر الدنيـوي أوىل مـن الـرضر األخروي 

وأهون.

يريـد بذلـك أن يقـول بـأّن اإلنسـان إذا وقـف أمـام خياريـن: خيار 
العـار واملذّلـة واملهانـة والضعـة والفـرار واالستسـالم، وخيـار املوت 
عزيـزًا، فإّنـه يفّضـل خيـار العـّزة والكرامة عىل خيـار العـار والنقص، 
عرَضـه  مسـّلاًم  يفـّر  وال  فيمـوت  ِعرضـه  عـن  يدافـع  كالـذي  متامـًا 
للمعتديـن، فإّنـه يكون قـد فّضل املـوت عىل العار والشـنار، فاحلسـني 
يريـد هنـا أن يقول بـأّن ما يقوم بـه ولـو أّدى إىل موته، لكنّه خـٌي له من 
أن يعيـش حيـاًة مهينة ومذّلـة تعيبه وتنقـص من قدره وشـأنه، وخٌي له 

مـن أن يفّر أو يستسـلم.

ثـم يكمـل اإلمـاُم كالَمه للذيـن قـد يقولون لـه بأّنـك بموتك تضع 
نفسـك وعيالك ونسـاءك يف العـار والعيب واهلزيمة فتمـوت رّش موتة، 
فيقـول هلـم بـأّن العار عنـده خٌي من دخـول النـار، فال يريـد أن يدخل 
النـار لكـي ال يعّيـب بعيـب دنيوي، بـل يفّضـل العيب الدنيـوي الذي 

)1( إضاءات 133:4
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قـد يلحـق بـه عـىل العيـب األخـروي. وهـو معنـى قولـه يف موضـع 
آخـر ـ عـىل مـا جـاء يف الروايـة ـ بأّنـه سـيميض إىل املـوت وال يـرى 
فيـه عيبـًا، بـل العيـب والـذّل أن تعيـش يف مذّلـة ومهانة مرغـاًم عىل ما 
تفعـل. وهـو أيضـًا معنـى قولـه يف موضـع ثالـث: بأّنـه ال يـرى املوت 
إال سـعادة وال يـرى احليـاة مـع الظاملـني إال برمـًا، أي ضجـرًا وملـاًل، 
فالبقـاء مـع الظاملني ـ ولو يف سـالمة ـ موجٌب للتـرّبم والضجر وانعدام 
لـّذة العيـش، أّما املـوت يف وجههم فهو اللّذة والسـعادة عنـده. فاملوت 
عنـد احلسـني أفضل مـن العار الـذي هو ـ أي العـار ـ أفضل مـن النار. 
واحلسـني هبـذا كّله كأّنـه يعّرض أيضـًا بالذيـن تركوه وخذلـوه ووقفوا 

العامل. ضـّده، واهلل 
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 تعليق لغوي على نقد متين 
لنصوص نطح السيدة زينب رأسها)))

 ال�ض�وؤال: ج�اء يف بع��س الرواي�ات اأّن ال�ض�يدة زين�ب � نطح�ت راأ�ض�ها 

بعم�ود مق�ّدم حممل الناق�ة، ويف بع�ضه�ا اأّن االإمام زين العابدين نطح راأ�ض�ه 

باجلدار، مع العلم اأّن كلمة )نطح( يف اللغة كلمة ُت�ضتخدم للحيوان � اأ�ضتغفر 

اهلل � فكي�ف �ض�ارت ت�ض�تعمل يف حّق اأقد��س اأهل االأر��س اآل حممد� ؟!

اجلـواب: سـبق أن حتّدثنـا يف دروس التفسـي القـرآين عـن مـا   
اعتربنـاه قاعـدًة يف الفهـم اللغوي والتفسـيي، وهي قاعـدة أن ال يغرّت 
اإلنسـان بـام ينسـبق إىل ذهنـه مـن الكلامت، السـيام لـو كان هو إنسـانًا 
عربّيـًا، بـل عليه دومـًا أن يرجـع إىل املصـادر اللغوية واالسـتخدامات 

للكلمة. القديمـة  العربيـة 

ومـن تطبيقـات هذه القاعـدة كلمة )نطـح(، فهي قد تنـرصف عندنا 
اليـوم عربّيـًا إىل احليوانـات والكبش واملاعـز والثور ونحـو ذلك، وهي 
يف جذرهـا اللغـوي تسـتعمل هبـذا املعنـى أيضـًا، لكنّها ال تقـف يف لغة 
العـرب عنـد هـذا احلـّد، بـل يسـتخدمها العـرب يف مطلـق املواجهـة 
الشـديدة املبـارشة )وجهـًا لوجه(، يقـول الفراهيدي: )النَّْطـح للكباش 
احلـروب.  يف  والرجـال  والسـيول  األمـواج  وَتنَاَطَحـت  ونحوهـا، 
والنَّطِيـح: مـا يأتيـك مـن أمامـك مـن الظبـاء والطـي ومـا يزجـر..( 
)العـني 3: 172؛ وانظـر أيضـًا: املحيـط يف اللغـة 3: 26(. ومنـه قيل: 
نواطـح الدهـر أي شـدائده التـي يواجهها اإلنسـان، ويقولـون: أصابه 
ناطـٌح أي أمـر شـديد )انظـر: الصحـاح 1: 412؛ ومعجـم مقاييـس 

اللغـة 5: 442؛ ومفـردات القـرآن: 811(.
)1( إضاءات 530:5
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وهـذا يعنـي أّن هـذه الكلمـة قـد بـدأت عنـد العـرب يف منطلقهـا 
مـع تناطـح الكبـاش ونحوهـا، ولكـّن العـرب عـىل طريقتهـمـ  وهـي 
طريقـة أهـل اللغـة عمومـًا ـ يقومـون بتوسـعة املفهـوم ليطّبقـوه عـىل 
مطلـق املواجهـة الشـديدة املبارشة بـني شـيئني، دون أن حيمـل التطبيق 
اجلديـد كنايـًة سـلبّية يف تشـبيهه باحليـوان، وهلـذا نحـن نقـول اليـوم 
لألبنيـة الشـاهقة االرتفـاع: )ناطحـات السـحاب(، دون أن يـأيت إىل 
ذهننـا مفهـوم الكبـش واملاعـز والثـور؛ ألّننـا أخذنـا من النطـح جذره 

املعنائـي، وليـس داللتـه التطبيقّيـة عـىل احليـوان.

ومثـل هـذا كثـي للغايـة يف لغـة العـرب؛ فالعـرب قـد أخـذوا أكثر 
مفرداهتـم مـن طبيعـة حياهتـم املحيطـة هبـم، وهلـذا جتـد أّن الكثـي من 
الكلـامت أساسـها عندهـم زراعي نبـايّت حيـواين، ثم من ذلك اشـتّقت 
لتأخـذ هلـا معنى أوسـع يف احليـاة، مثاًل كلمة فسـق، اسـتعملت بمعنى 
خـروج نـواة التمـرة منهـا، لكـّن العـرب وّسـعتها ملطلـق اخلـروج عن 

احلالـة السـوّية األصلّيـة وهكذا.

مـن هنـا، فكلمـة النطـح يف هـذه الروايـات التارخييـة ال تسـتبطن 
بالـرضورة مدلـوالً سـلبّيًا حتـى ننفـي هـذه النصـوص التارخييـة مـن 
خالهلـا، وإّنـام ننفيهـا بوسـائل نقدّيـة أخـرى، وقـد سـبق أن أجبنا عن 
روايـة نطـح اإلمـام زيـن العابدين رأسـه باجلدار وقلنـا بأهّنا غـي ثابتة، 
الفكـر والديـن واالجتـامع 5: 269 ـ  فلياجـع )انظـر: إضـاءات يف 

270، السـؤال رقـم: 741(.
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 نقل مواقف لغري املسلمني حول اإلسالم 
دون توثيق مبا يثري سخرية اآلخرين!!)))

 ال�ض�وؤال: تعر�س القنوات التابعة الأهل البيت واملواقع ال�ض�يعّية اأقوااًل 

و�ض�هادات من�ض�وبة لعلم�اء وفل�ض�فة وم�ضت�ض�رقن وزعم�اء كج�ورج برنارد 

�ض�و، ورا�ض�ل، وغان�دي، وم�او ت�ض�ي، والع�ض�رات غريه�م.. ي�ض�يدون بر�ض�ول 

اهلل واالإم�ام عل�ي واالإم�ام احل�ض�ن، ولك�ن م�ن دون االإ�ض�ارة اإىل م�ض�در ه�ذه 

االأق�وال. وي�ض�تغّل هذه النقط�ة امللحدون واأعداء اأهل البيت، وين�ض�بون لنا 

الك�ذب وع�دم التح�ّري ع�ن م�ضداقية هذه االأق�وال، فما ه�و تعليقكم؟

 اجلواب:

املوضـوع سـابقًا )إضـاءات . 1 أن حتّدثـت عـن هـذا  لقـد سـبق يل 
يف الفكـر والديـن واالجتـامع 2: 579 ـ 580(، وهنـاك قلـت يف 
مقـرتٍح متواضـع بأّننـي كنـت أحـّب أن أقـوم هبـذا املقـرتح لكـّن 
وقتـي ال يسـعفني، وربـام فعلـه أحـٌد مـن قبـل وال علـم يل. هلـذا 
اقرتحـت أن يقـوم بعـٌض مـن طـالب العلـوم الدينيـة أو الباحثني 
واملهتّمـني واملتابعـني، باسـتقراء كّل املواقـف التي قيلـت يف اإلمام 
احلسـني � ويف غـيه أيضـًا مـن قبل غـي املسـلمني، كاملسـيحيني 
واليهـود وأهـل الديانـات الوضعيـة كالبوذيـة وغيهـا. وكذلـك 
واملفّكـرون  واإلعالمّيـون  والسياسـيون  الزعـامء  منهـم  قالـه  مـا 
واملسـترشقون والفالسـفة الكبـار، وخيـرج ذلك عىل شـكل كتاب 
مصـدر  لنـا  تبـنّي  بحيـث  موثقـة،  لكـن  موسـوعة،  أو  مقالـة  أو 
املعلومـات املوثـوق، وهـل حّقـًا مـا ينقـل عـن غاندي وشكسـبي 
وترششـل و.. مـن مقـوالت ومواقـف رائعة حول اإلمام احلسـني 

)1( إضاءات 542:3
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هـذا  يف  معلوماتنـا  مصـدر  هـي  ومـا  عرفنـا؟  أيـن  ومـن  ال؟  أم 
السـياق؟ ومـن أّول مـن نقـل لنـا املعلومـات األصلّيـة اخلـام يف 
هـذا الصـدد؟ إّن تدوين كتـاب أو دراسـة جامعة مسـتقرئة يف هذا 
املجـال يمكـن أن يكـون مفيـدًا للمنـرب واخلطابة احلسـينية وللفكر 
والثقافـة الدينيـة عمومـًا، وحاميـًا للمجالـس احلسـينية ولإلعالم 

الدينـي مـن التشـكيك والنقـد إن شـاء اهلل.

املـرشوع، يف وقـت  قـام هبـذا  لكنّنـي مل أجـد حتـى اآلن مـن 
يسرتسـل فيـه الكثـيون يف نسـبة أقـوال إىل علـامء ومفّكريـن دون 
توثيـق، وهناك أشـياء تنقـل تبدو للوهلـة األوىل غـي منطقّية وغي 
قابلـة للتصديـق يف صدورهـا عـن هـؤالء، وهلـذا مـن الـرضوري 
توثيـق املعلومـات التـي يتّم توفيهـا للخطبـاء أو لإلعـالم الديني 
عمومـًا، وعـدم تـرك املجـال مفتوحـًا بطريقـة فوضويـة يف هـذا 
أو  سـخرية  موضـع  الدينـي  اخلطـاب  ُيصبـح  ال  حتـى  السـياق، 

اسـتهزاء.

ويف يشٍء يشـبه هـذا الوضـع، مـا ينقلـه الكثـي مـن أهـل الديـن . 2
والعلـامء واخلطبـاء واإلعـالم الدينـي عن شـهادات علمّيـة تتعّلق 
بموضـوٍع معـنّي أو بقضّيـة ترشيعّية، مثـل قضايا تتعّلـق باإلعجاز 
أو اإلجيابيـة  السـلبية  ببعـض اآلثـار  أو  الكريـم  للقـرآن  العلمـي 
هـذه  وُتسـنَد  الدينيـة.  الواجبـات  بعـض  أو  املحّرمـات  لبعـض 
املعلومـات ـ دون توثيـق ـ إىل العلـم احلديـث، وال جتـد توثيقـًا يف 
هـذا الصـدد إال بنسـبة الواحـد يف املائـة، األمر الذي تسـّببـ  وقد 
رأينـا ذلـك ـ بسـخرية بعـض األطّبـاء والفيزيائيـني وأهـل العلوم 
الطبيعيـة احلديثـة ممـا يقولـه بعـض علـامء الدين عـىل املنابـر أو ممّا 
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تقولـه بعـض الفضائيـات.

ومـن الـرضوري وضـع حّد هلـذه الكلـامت غـي املوّثقـة علمّيًا، 
ومـن الـرضوري أيضـًا نـرش ثقافـة اإلحالة عـىل املصـادر املعتربة، 
وعـدم توّهم جـواز الكـذب أو التضليـل بحّجة أّنني أقـوم بخدمة 
الديـن أو القـرآن الكريـم، فديٌن سـاموي أو كتاب إهلـي ال خُيدم إال 
بالكـذب حـريٌّ بـه أن ال يتـرّشف باالنتسـاب إىل السـامء، فلنرفـع 
من شـأن القـرآن واملعصومـني بالصدق والدّقـة والتـأيّن والتوثيق، 
وباعتـامد الـروح العلمّيـة واألمانة الفكريـة والثقافية، وهـذه مهّمة 
بعـض املراكـز البحثيـة التـي هتتـّم بتأمني اخلطبـاء وتغذيـة اإلعالم 
الدينـي باملـواّد الفكريـة والثقافيـة والتعبويـة، وهـو أن توّفـر البنية 
التحتيـة واملـواّد املوثوقـة هلـذا اإلعـالم، بـدل أن يـرتك احلبـل عىل 

الغارب.

وينبغـي للنـاس دومـًاـ  عندمـا جتـد شـيئًا مـن هـذا القبيـلـ  أن 
تسـأل، وُتشـعر اخلطبـاء والكّتاب ورجـال اإلعالم الدينـي بأّن من 
يلقـى عليهـم الكالم ليسـوا محقـى وال بالسـّذج، بل بعضهـم أكثر 
علـاًم مـن امُللقي نفسـه، وهبذه الطريقـة نفرض عىل اإلعـالم الديني 

التقّيـد األخالقـي، ليكـون منضبطـًا يف أدائه إن شـاء اهلل تعاىل.

بـل لقـد بتنا نجـد يف الفـرتة األخية تـداول العديد مـن األحاديث . 3
املنسـوبة إىل النبـي وأهـل بيتـه، دون أن يكـون هلـا وجـود يف أّي 
كتـاب عـىل اإلطـالق، ال عنـد السـنّة وال الشـيعة وال غيمها، وال 
عنـد املتقّدمـني وال املتأّخريـن وال املعارصيـن، وكأّننـا نعيـش يف 
عـرص الكـذب يف احلديث، ربـام بحّجـة أّن يف ذلك مصالـح الدين 
وتقويـة تدّيـن النـاس، وهـذه ظاهـرة غريبة تتـداول فيـام يبدو عىل 
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وسـائل التواصـل االجتامعـي املختلفة، وينبغي أن يكـون لنا احلذر 
مـن ذلـك، والـذّب عـن الديـن وحماربـة الـدّس فيـه، والوقـوف 
بقـّوة أمـام مثل هـذه األمـور التـي ال نعرف مـن يقـوم باختالقها، 
وخلـق ثقافـة اإلحالـة عىل املصـادر حيـث يمكن، وبذلـك نحمي 
أنفسـنا وديننـا من الـدّس واالفرتاء عـىل اهلل وعىل النبـّي وأهل بيته 

الكرام. وصحابتـه 

وقـد كان بلغنـي مـن بعض الفضـالء األصدقـاء أّن أحد فضالء 
احلـوزة العلمّيـة يف مدينـة قـم يرصـد هـذه األحاديـث التـي تنترش 
عـرب وسـائل التواصـل االجتامعـي وال أصـل هلـا عـىل اإلطـالق 
)وأشـّدد عىل قيـد اإلطالق(، ويقـوم بتتّبعهـا والبحث فيهـا، نأمل 
لـه التوفيق ونـرش هذا العمل واالسـتمرار فيـه وتوعيـة الناس ملثل 

هـذه األمـور، وجـزاه اهلل عن اإلسـالم واملسـلمني خيًا.

وليسـت هـذه الظاهرة ـ واحلـّق يقـال ـ بالتي ختّص املنـاخ الديني، . 4
للديـن يف عاملنـا اإلسـالمي،  املعارضـني  الكثـي مـن  رأينـا  فقـد 
تواجـه  وأهّنـا  اكتشـفها  بأّنـه  ويقولـون  حقائـق،  للعلـم  ينسـبون 
منطـق الديـن ومفاهيمـه، ثـم يبنـون عـىل ذلك نقـد الفكـر الديني 
أو التشـكيك فيـه، ويندر أن جتد بـني هؤالء ـ وقد تابعُت شـخصّيًا 
بعـض نشـاطاهتم عـىل الشـبكة العنكبوتيـة )االنرتنت( أيضـًاـ  من 
يوثـق هـذه املعلومـات العلمّيـة، وغالبـًا مـا نعتمد يف هـذا الصدد 
عـىل التـداول الشـعبي أو عـىل بعـض الصحـف غـي املحّكمة وال 
املعتمـدة علمّيـًا، أو عـىل كلمـٍة قيلـت هنـا أو هنـاك، واحلـرّي بنـا 
التوثـق مـن هذه األمـور قبـل نسـبتها للعلـم، وقبل خلق مشـكلة 
مفرتضـة أو مفتعلـة بـني العلـم والديـن يف هـذا املوضـوع أو ذاك، 
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فاملشـاكل القائمـة يف العامل اإلسـالمي وبني تياراتـه كافية، ال حتتاج 
. يد للمز

إّن مناخنـا كّلـه يعـاين ـ مـع األسـف الشـديد ـ مـن الُبعـد عـن 
املوضوعيـة العلميـة، وعـن قواعـد القـراءة العلمّيـة لألمـور، هلذا 
جتدنـا فوضويـني يف تعاملنـا مع األشـياء، وغي دقيقـني يف تعابينا، 
فنضـع اليقـني مكان الظـّن وبالعكس، ونضـع املحتمل أمـرًا علمّيًا 
فيـام هـو أمـر احتـاميلٌّ فقـط، وكّل ذلـك حيتـاج خللـق جيـل يعتمد 
قواعـد البحث العلمـي بدّقة، ونرتفـع بذلك من املسـتوى اخلطايب 
العلمـي الرصـني، ويف  التعبـوي يف معاجلـة األمـور إىل املسـتوى 

ذلـك نفـع العلـم والديـن واإلنسـان إن شـاء اهلل تعاىل.
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 معىن عزاء اهلل يف حديث:
»يا أختاه تعّزي بعزاء اهلل«)))

 ال�ض�وؤال: م�ا معن�ى ق�ول االإمام احل�ض�ن الأخته: »يا اأُخت�اه، تعّزي بعزاء 

اهلل«؟

 اجلـواب: التعزيـة تـارًة ُنرجعهـا لالنتامء والنسـبة، وأخـرى لألمر 
والتصرّب: بالصـرب 

 يمكن يف تفسـي هذه الكلمـة أن يكون املراد التعزيـة من االعتزاء، . 1
وهـو يف اللغـة االنتـامء واالنتسـاب واالّدعـاء، فعزوتـه إىل أبيه أي 
نسـبته إليـه، ومنـه العـزو الذي يـرد يف كلـامت املؤّلفـني والباحثني 
وقـد  مرجـع،  أو  مصـدر  إىل  واإلرجـاع  النسـبة  أي  والكّتـاب، 
كانـت العـرب تتعّزى بعـزاء اجلاهلّية، فتنتسـب للقبائل والعشـائر 
واجلـدود واآلبـاء وتتفاخـر بذلك أو تنـادي بقبائلها عنـد املصائب 
فتقول: واقريشـاه، مثـاًل. ومنه احلديـث النبوي: »من تعـّزى بعزاء 

اجلاهليـة..«، الـوارد يف مقـام ذّم التعزيـة بعـزاء اجلاهلية.

فـإذا أخذنـا هـذا املعنـى اللغـوي جلـذر الكلمـة يصبـح معنـى 
التعـّزي بعـزاء اهلل هو أن ُترجـع األمور إىل اهلل وتنسـبها إليه، فتقول 
عنـد املصيبـة: إّنـا هلل وإّنا إليـه راجعـون وال حول وال قـّوة إال باهلل 
العـيل العظيـم، وهـذا تقديـر اهلل، وهـذه إرادة اهلل و.. وأمثـال هذه 
الكلـامت، فالنـّص يأمر فيه اإلمام احلسـني أخته بأن يكـون عزاؤها 
هـو عـزاء اهلل، فتنسـب األمـور إىل اهلل تعـاىل وُترجـع األقـدار إليه، 
ممـا يعنـي احلّث عـىل الرضا والتسـليم بقضـاء اهلل سـبحانه وتوجيه 

)1( إضاءات 151:4
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إليه. الدعـاء 

وثّمـة تفسـي يذكره مثـل الشـيخ الطرحيـي )1085هـ(، يـرى فيه . 2
أّن املـراد بعـزاء اهلل هـو تعزيـة اهلل إّيـاه، فأقام االسـم مقـام املصدر 
اهلل  مـن  اآليت  الصـرب  املـراد  فـكأّن   ،)290  :1 البحريـن  )جممـع 
سـبحانه لـه بتسـليته للعبـد ودعوتـه لـه للتصـرّب، وهلـذا تقـول يف 
اللغـة: عّزيـُت فالنـًا إذا أمرُتـه بالصـرب، فعـزاء اهلل هـو أمـره لنـا 
بالصـرب عنـد املصائـب. وقـد فرّسه بعـٌض بأّن املـراد بعـزاء اهلل هو 
مـا بّينـه اهلل يف القرآن يف حـّق الذين تصيبهم مصيبـة وأهّنم يقولون: 

إّنـا هلل وإّنـا إليـه راجعون.

وعليـه، فاحلسـني يأمر أختـه بأن يكـون عزاؤها هو ذلـك العزاء 
الـذي أمرنـا بـه اهلل تعاىل من التصـرّب وإرجـاع األمور إليـه والرضا 
بقضائـه والتسـليم. وهبـذا يكـون املعنيـان املحتمالن هنـا مرجعهام 

إىل أمر واحـد تقريبًا.
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 )نطح) اإلمام زين العابدين رأسه 
باجلدار على شهادة والده)))

ال�ض�وؤال: م�ا راأيك�م بالرواي�ة املروّي�ة يف كت�اب دار ال�ض�لم للمح�ّدث   

الن�وري يف ج٢ ��س ١٧٩ من ناحية ال�ض�ند واملنت؟ والرواية هي اأّن �ض�خ�ضًا جاء 

اإىل االإم�ام ال�ض�ّجاد �، وذك�ر ل�ه م�ضيب�ة االإم�ام احل�ض�ن �. يق�ول ال�راوي: 

فراأيُت االإمام قام على طوله ونطح اجلدار بوجهه، فك�ض�ر اأنفه و�ض�ّج راأ�ض�ه 

و�ض�ال دُم�ه عل�ى �ضدره، وخّر مغ�ض�يًا علي�ه من �ض�ّدة احلزن والبكاء. �ض�يخنا 

االأ�ض�تاذ، نقل�ت الرواي�ة م�ن اأح�د املواقع االلكرتونّي�ة التي ترّوج له�ذا اللون 

م�ن الرواي�ات؛ لع�دم وج�ود امل�ض�در يف ي�دي، لذل�ك اأرج�و بيانكم ب�ض�يء من 

التف�ضي�ل، ودمت�م موّفقن.

 اجلواب: 

بالنسبة إىل هذه الرواية:

يف حـدود إمكانـايت ومراجعـايت، وبعـد التتّبـع والتقـيّص، مل أجـد . 1
ذكـرًا هلذه الروايـة يف أّي من كتب املسـلمني بمذاهبهـم، ال الكتب 
التارخيّيـة وال الكتـب احلديثّية، عدا يف كتاب دار السـالم للمحّدث 
النـوري املتـوّف عـام 1320هــ، أي قبل ما يزيـد قلياًل عـن القرن 
فقـط، وعنـه نقل مـن تأّخر عنه مثل إسـامعيل األنصـاري الزنجاين 

اخلوئينـي املعارص، يف )املوسـوعة الكـربى 22: 481(.

إّن املحـّدث النـوري رمحـه اهلل مل يتعّهـد يف هـذا الكتـاب بروايـة . 2
مـا صـّح عنـده بالـرضورة مـن ناحيـة السـند واملصـدر ووسـائل 
اإلثبـات الصـدوري، فذكـره هلـا ال ُيعلـم أّنـه يرجـع إىل اعتقـاده 

)1( إضاءات 269:5
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هبـا بالـرضورة وبنائـه عليهـا. كيـف ومـن املعـروف أّن نصـوص 
وبعـض  واملنامـات  للرؤيـا  املخّصـص  الكتـاب  هـذا  ومروّيـات 
احلكايـات واملواعـظ األخالقّيـة اجلميلـة، مل تسـتخدم يف اإلثبـات 

التارخيـي واحلديثـي عنـد العلـامء والفقهـاء وغيهـم.

إّن مطلـع هـذه القّصـة يصـّدره املحـّدث النـوري باجلملـة التالية: . 3
)يف بعـض املجاميـع للمتأّخريـن مـا لفظـه: روي عـن عـيل بـن 
احلسـني�..(، وهـذا يعنـي أّن املحّدث النـوري يرتّجح أّنـه مل يعثر 
عـىل هذه القّصـة يف أّي مصدٍر مـن مصادر املتقّدمـني، ال املؤّرخني 
وال املحّدثـني، وإال لذكـر مصـدرًا متقّدمـًا، فهـو خـٌي لـه من ذكر 

املتأّخرين. جماميـع 

إّن املصـدر املجهـول الذي نقـل عنه املحـّدث النوري هـذه القّصة . 4
مل يذكـر هـو اآلخر مـن أين أتـى هبـا، وفقًا لنقـل املحـّدث النوري 
نفسـه، كام أّنـه مل يذكر أّي سـند وال حّتى جزء السـند هلـذه القّصة، 
بـل صّدرهـا بكلمـة )روي( التـي ال تفيـد اعتقاد صاحـب املصدر 

املتأّخر نفسـه بالصـدور أيضًا.

وعليـه ـ وبـرصف النظـر عـن اجلـدل القائـم يف مديات صّحـة املتن 
هنـا؛ انطالقـًا مـن فكـرة اجلـزع وغيهـا ـ فهـذه القّصـة غـي ثابتة وال 

معتـربة، وهـي حـدث تارخيـي غـي مؤّكـد، والعلم عنـد اهلل.
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 أال ميكن تفسري روايات املشي لزيارة احلسني
 بالذهاب، ال خبصوص املشي على القدمني؟)))

 ال�ض�وؤال: وردت بع��س االأحادي�ث ع�ن اأه�ل البي�ت يف ا�ض�تحباب زي�ارة 

احل�ض�ن � ما�ض�يًا، اأال ميكن فهم هذه االأحاديث مبعنى ال�ضعي اإليه والذهاب 

اإىل زيارت�ه، مث�ل قولنا: من م�ض�ى اإىل امل�ض�جد، مبعنى من ذه�ب اإليه، وعليه 

في�ضعب اإثبات ا�ض�تحباب امل�ض�ي على الرجل�ن للزيارة؟

 اجلـواب: يمكـن فهـم بعـض الروايـات باملعنـى الـذي ذكرمتـوه، 
وهـو تفسـي تتحّملـه هـذه النصـوص عرفـًا، لكـّن بعـض الروايـات 
رصيـح يف إرادة املـيش عـىل القدمني، بحيـث يصعب افـرتاض مثل هذا 
التفسـي فيـه، بـرصف النظـر اآلن عـن مـدى الصّحـة السـندّية يف هذه 

تلك. أو  الروايـة 

ومـن هـذه الروايـات خرب أيب سـعيد القـايض، قال: دخلـت عىل أيب 
عبـد اهلل � يف غرفـٍة لـه فسـمعته يقـول: »مـن أتـى قرب احلسـني ماشـيًا 
كتـب اهلل لـه بـكّل خطـوة وبـكل قـدم يرفعهـا ويضعهـا عتـق رقبة من 
ولـد إسـامعيل« )تفصيـل وسـائل الشـيعة 14: 441(، وكذلـك خـرب 
احلسـن )حسـني( بن ثوير بـن أيب فاختة، قـال: قال أبو عبـد اهلل �: »يا 
حسـني، إنـه مـن خرج مـن منزلـه يريد زيـارة قرب احلسـني بـن عيل �، 
إن كان ماشـيًا كتـب لـه بكّل خطوة حسـنة، وحمـى عنه سـيئة، فإن كان 
راكبـًا كتـب اهلل لـه بـكّل حافـر حسـنة، وحّط هبـا عنه سـيئة، حتـى إذا 
صـار يف احلايـر كتبه اهلل من املفلحـني املنجحني، حتى إذا قى مناسـكه 
كتبـه اهلل مـن الفائزيـن، حتـى إذا أراد االنـرصاف أتـاه ملك، فقـال له: 
إّن رسـول اهلل � يقـرؤك السـالم، ويقـول لـك: اسـتأنف العمـل فقد 

)1( إضاءات 315:1
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غفـر اهلل لـك ما مـى« )الصدوق، ثـواب األعامل: 91(، فإّن حسـاب 
احلسـنات للـاميش وفقـًا هلـذه الرواية سـيكون أكـرب نظرًا لصغـر خطوة 
اإلنسـان قياسـًا بخطـوة احليـوان، األمـر الـذي يفهـم منـه التفضيـل 
وزيـادة الثـواب، وإن كان ظاهـر الروايـة األّويّل هـو أخذ املـيشء فرضًا 

مـن الفـروض ال الدعـوة إىل امليش.

هـذا وتفصيـل احلديـث يف املوضـوع وتقديـم رؤيـة متكاملـة نرتكه 
أخرى. ملناسـبة 
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 ما وجه الربط بني العزاء احلسيين والثورة 
 مع أّن كل الروايات تطالب باحلزن وليس بأخذ

العرب والدروس؟)))

 ال�ض�وؤال: يق�ول بع�ضه�م: »لقد م�ض�ت االأّم�ة ال�ض�يعية خل�ف اأئّمته�ا يف 

اإقامة جمال��س العزاء وندب عزيز الزهراء، وطّبقت تعاليمهم بحذافريها، 

فف�ي ح�وايل 500 رواي�ة نقلها احلّر العاملي يف الو�ض�ائل تدعو اإىل البكاء على 

�ض�هيد كرب�لء، ال اأث�ر لرواية واحدة ترب�ط اإقامة الع�زاء مبواجهة الظلمة 

تتّمًة لثواب العزاء. من هنا وعمًل باأمر املع�ضوم زاد �ض�عر الرثاء عن غريه، 

واأ�ضح�ت االأ�ضال�ة للع�زاء لدرجة اأّن زع�م خلف ذلك يعّد مكاب�رة واجتهاد 

يف مقاب�ل التوات�ر، راج�ع �ض�ريتنا و�ض�ّنتنا للأمين�ي ف�اإّن في�ه كفاي�ة لطال�ب 

احلقيق�ة. كم�ا اأّن�ه ق�د داأب�ت االأّم�ة ال�ض�يعية دائم�ًا عل�ى مواجه�ة الظلم�ة، 

مقتديًة ب�ض�ّيد ال�ض�هداء، حتى اأريقت دماوؤها يف كّل اأر�س واأّرخت امل�ض�وغات 

ثوراتها، اآخرها ثورة االإمام اخلميني العظيم الذي �ضّرح ع�ضرات املّرات باأّن 

العزاء وجمال��س البكاء هي التي حفظت االإ�ض�لم، ودعا اإىل اللطم وال�ضراخ 

واإن�ض�اد �ض�عر الع�زاء، ووق�ف بكّل �ض�ّدة يف وجه الذي�ن اأرادوا اإفراغ املجال��س 

احل�ضينّية من العزاء، وحتويلها اإىل ندوات، مما يدّل على عدم وجود فا�ضل 

اإال وهم�ي ب�ن العزاء واحلما��س«. ما راأيك�م بهذا الكلم؟

 اجلواب:

أوالً: يبـدو يلـ  إذا صـّح النقـل ومل يكـن هناك خطأ فيـهـ  أّن بني أّول 
الـكالم وآخـره بعـض التهافـت البـدوي، ففـي البدايـة هنـاك حديث 
عـن أّن أهـل البيـت مل يشـيوا وال مـّرة واحـدة إىل رضورة االسـتفادة 
مـن الثورة احلسـينية للثـورة والِعـربة، وأّن املطلوب هو الَعـربة واحلزن 

)1(  إضاءات 340:1
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فقـط، وأّن الشـيعة عملـت هبذا عرب التاريـخ، أّما يف هنايـة الكالم فهناك 
مـدح لإلمـام اخلمينـي ومن قبلـه بأهّنم اقتـدوا بسـّيد الشـهداء وأقاموا 
الثـورات، فـإذا كان سـّيد الشـهداء ممّا يمكـن أن يكون قـدوًة يف املجال 
الثـوري ونرباسـًا، فلـامذا مل تـرش النصوص إىل ذلـك، ومل تبـنّي أّنه قدوة 

لكـم لتثـوروا، وإّنـام اقترصت عـىل البـكاء واحلزن وأمثـال ذلك؟!

يبـدو يل أّن النـّص املنقـول ال يريـد إنـكار إمكانيـة االسـتفادة مـن 
احلركـة احلسـينّية يف هـذا العـرص ثورّيـًا وسياسـّيًا مثـاًل، بقـدر مـا هـو 
رافـض لتحويلها مـن جانب احلزن لتصبـح ماّدة بحثية فقـط، كام يلوح 
مـن آخـر الكالم، وهـذا كالم ال أظـّن وجود مـن يناقش فيـه إال نادرًا، 
فاإلقـرار برضورة بقـاء اجلانـب العاطفي كأّنـه متفق عليه بـني اجلميع.

ثانيـًا: مـن قال بأّنه حتى نسـتفيد من ثورة احلسـني ألجـل الثورة عىل 
الظلـم اليـوم، جيب أن تكـون عندنـا رواية خاّصـة، فإّن الفقهـاء الذين 
وّظفـوا دليـل الثورة احلسـينية جلعلـه مسـتندًا لتجويز الثـورات اعتربوا 
ذلـك، اسـتنادًا إىل عمومـات حجّيـة فعل املعصـوم، بل حتى لـو مل تدّل 
الثـورة احلسـينية عـىل رشعّية الثورة ضـّد األنظمـة، هناك أدّلـة أخرى، 
والذيـن اسـتدّلوا عىل رشعّيـة الثورة مل يسـتدّلوا فقط بالثورة احلسـينّية، 

بـل ذكروا ـ حسـب تتّبعـي ـ حوايل مخسـة عرش دليـاًل آخر.

ويف بحثـي حول الثورة احلسـينية توصلـت إىل أّن إمكانية االسـتفادة 
مـن الثـورة احلسـينية يف رشعنـة الثـورة الدموّية حمـدودة جـّدًا، فراجع 

كتـايب )دراسـات يف الفقه االسـالمي املعارص(.

ثالثـًا: إذا مل تنـّص الروايـات اخلمسـامئة عـىل احلـث عـىل االعتبـار 
مـن حركـة اإلمـام احلسـني، فيكفـي العمومـات الداّلـة عـىل التدّبر يف 
سـيهتم وسـنّتهم واعتبارهـم مرجعًا لألّمة فيـام يقولون وفيـام يفعلون، 
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ويكـون ذلـك نوعـًا من إحيـاء أمرهم. ونصـوص البكاء عليهـم وإن مل 
تثبـت ذلـك لكنّهـا ال تنفيه حتـى تشـّكل معارضـًا السـتحضار الِعربة 

واالعتبـار يف جمالـس العزاء احلسـينّية.

رابعـًا: حّبـذا لـو يكتـب أحـٌد يف أّنـه متـى وّظـف فقهـاء الشـيعة 
اإلماميـة ثـورة احلسـني يف احليـاة السياسـية قبـل القرن العرشيـن وقبل 
اإلمـام اخلمينـي رضـوان اهلل عليـه، كـي تثبـت دعـوى الـكالم املتقّدم 
أعـاله، فإّننـي ال أنفيـه لكنّنـا بحاجة لدراسـته بطريقـة تارخييـة موثقة.

خامسـًا: مل يقـل أحـٌد أّن متامّية الثواب عـىل البكاء مرشوطـٌة بالثورة 
اإلمـام  حـول  الفكرّيـة  واللقـاءات  النـدوات  بعقـد  أو  الظلـم  عـىل 
احلسـني، فالبـكاء فيـه ثـواٌب، واالسـتفادة مـن البـكاء لفعل خـٍي آخر 
ـ وهـو إصـالح أمـور املسـلمني ومواجهـة الظلـمـ  فيـه ثـواٌب إضايف، 
فـال ربـط بـني األمريـن. إّنـام اإلشـكال يـأيت مـن أنـك تبكـي وتفعـل 
ببكائـك هـذا، وتسـتطيع أن تسـتفيد مـن هـذا اخلـي يف خـٍي  اخلـي 
آخـر، وهـو توظيـف البـكاء يف التغيـي االجتامعـي، ولكنّـك ال تفعل، 
فتطاَلـب باملزيـد مـن اخلـي، ال أنـك ُتـَذّم عىل فعـل اخلـي األّول، وهو 
البـكاء، فهـذا أشـبه بشـخص قادر عـىل أن جيني مـن فعٍل واحد مخسـة 
دنانـي، ولكنـه يكتفـي بدينـار واحـد، مـع حاجتـه العظيمـة جـدًا إىل 
اخلمسـة معـًا؛ فـإّن العقـالء ال يذّمونه عـىل أخـذه الدينار، بـل يعاتبونه 
عـىل تفويـت األربعـة األخـرى التـي حيتـاج إليهـا أيضًا؛ للـرصف عىل 
الفقـراء وعـىل عياله. فإذا أمكنني أن أسـتفيد مـن جمالس العـزاء البكاَء 
والثـورة والفكـر معـًا، فـإّن اقتصـاري عـىل عنرص واحـد أمـٌر مذموم؛ 
ألّننـي أحتـاج للجميـع، نعـم أن يكـون العنـرص اآلخـر عـىل حسـاب 
األّول املنصـوص عليـه فهـذا غي صحيح. ولعـّل كّل ما قلنـاه هو مراد 

صاحـب النـّص املشـار إليـه أعاله.
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زيارة اإلمام احلسني � يف األربعني)))

 ال�ض�وؤال: ي�ض�تدّل البع��س عل�ى �ضّح�ة رواي�ة االأربع�ن وغريه�ا م�ن 

الرواي�ات ال�واردة يف �ض�اأن زي�ارة االإم�ام احل�ض�ن � يف االأربع�ن، بالق�ول: اإّن 

هذه الروايات م�ضهورة بن الفقهاء ولو املتاأّخرين منهم. ما مدى �ضّحة ذلك؟

 اجلواب:

مل أعثر ـ فيام يتعّلق بزيارة األربعني ـ إال عىل ما ييل: 

الروايـة األوىل: مـا عـن أيب حمّمد العسـكري �، أّنه قـال: »عالمات 
املؤمـن مخـس: صالة اخلمسـني، وزيـارة األربعني، والتخّتـم يف اليمني، 
وتعفـي اجلبـني، واجلهـر ببسـم اهلل الرمحـن الرحيـم«. وهـذه الروايـة 
وردت يف كتـاب مصبـاح املتهّجـد للشـيخ الطـويس ص788، وكذلك 
يف هتذيـب األحـكام ج6 ص52، وهـذا أقـدم مصـدر هلا، وهـي رواية 
مرسـلة، بل ال سـند هلا أساسًا؛ ألّن الشـيخ الطويس قال: )ُروي(، وبني 
الشـيخ الطويس املتوف سـنة 460هـ واالمام العسـكري � املتوف سـنة 
255هــ، حوايل 200 عـام تقريبًا، فال تكـون الرواية معتربًة سـندًا، ومل 
يقـل أحـٌد مـن العلـامء املحّققـني يف الرجـال واحلديث بصّحة مراسـيل 

الشـيخ الطويس.

هـذا، وقـد أورد املشـهدّي )يف كتـاب املـزار: 352( هـذه الروايـة 
قائاًل: وباإلسـناد عن أيب هاشـم اجلعفري، عن أيب احلسـن العسكري.. 
واملشـهدي نفسـه مل تثبـت وثاقتـه عنـد مثـل السـيد اخلوئـي، ومل نعرف 

اجلعفري. إىل  إسـناده 

الروايـة الثانيـة: خـرب صفـوان اجلاّمل، عـن اإلمام الصـادق �، قال: 

)1( إضاءات 413:1
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قـال يل مـوالي الصـادق �: »يف زيـارة األربعني تـزور ارتفـاع النهار، 
وتقـول: السـالم عـىل ويّل اهلل وحبيبـه.. ـ وذكـر الزيـارة، إىل أن قـال 
ـ: وتصـيّل ركعتـني، وتدعـو بـام أحببـت، وتنـرصف« )راجـع: تفصيل 

وسـائل الشـيعة 14: 487 ـ 479(.

وهـذه الروايـة أوضـح داللـًة مـن األوىل؛ ألّن األوىل قـد يتوقـف يف 
املقصـود مـن األربعـني فيهـا، هل األربعـني مؤمـن أو أمر آخـر؟ )وإن 
ناقـش بعضهـم يف هـذا التوّقـف مـن حيـث إّنه لو قصـد أربعـني مؤمنًا 
لـكان ينبغـي أن يقـال: زيـارة أربعـني، وليـس: زيـارة األربعـني(، بينام 

الثانيـة ليسـت كذلـك عـىل اإلطالق.

ولكـّن الروايـة الثانيـة ضعيفـة السـند أيضـًا؛ ألّن فيهـا حممـد بـن 
عـيل بـن معّمـر، وقد حـاول بعضهـم توثيقـه بأّنه مـن مشـايخ الكليني 
وهـذا ال يثبـت توثيقـًا، أو بأّنـه مـن مشـايخ اإلجـازة، واألمـر كذلك، 
أو بـأّن ابـن النديـم عـّده من مجلـة من حتـّدث عنهم مـن فقهاء الشـيعة 
ومشـاخيهم )فهرسـت ابـن النديـم: 278(، وهـذا ليـس بدليـل؛ ألّن 
املـدح بالعلـم ال يفيـد التوثيـق، كيف وقـد عّد ابـن النديم هناك سـهل 
بـن زيـاد اآلدمـي الـذي ورد تضعيفـه رصحيـًا يف كلامت غـي واحد من 
علـامء اإلمامّيـة القدامـى، وابـن النديـم ليـس بصـدد التوثيـق، بـل هو 
بصـدد ذكـر مـن له تصنيف مـن الشـيعة، وقد حّققنـا يف حمّلـه أّن مطلق 
املـدح ال يوجـب تصحيح السـند، بـل البـّد أن يكون مدحهـم للراوي 
مـن جهـة وثاقتـه أو بـام يرجـع إىل تصحيح نقلـه، وإال فلو قالـوا: فالن 
متضّلـع يف اللغـة، فهـو وإن كان مدحـًا لكنّـه ال يوجـب حجّيـة نقله يف 

احلديث. جمـال 

وهلـذا خالفنـا ما ذهـب إليه السـيد اخلوئـي يف قوله بحجّيـة احلديث 
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احلسـن، وقلنـا البّد مـن التفصيل فإن رجـع املدح إىل جهـة النقل صار 
احلديـث معتـربًا وإال فـال، وقـد نقـل يل بعـض حّضـار درس الشـيخ 
الوحيـد اخلراسـاين حفظـه اهلل تعـاىل مؤّخرًا أّن سـامحة الشـيخ أشـكل 
عـىل السـيد اخلوئـي هبـذا اإلشـكال أيضـًا يف مسـألة حجّيـة احلديـث 

. حلسن ا

ويضـاف إىل مشـكلة ابـن معّمـر وجود عيل بـن حممد بن مسـعدة يف 
السـند وهو مهمل، وإن كان إمهاله ال يرّض بصّحة الرواية؛ ألّن احلديث 
روي عنـه وعـن ابـن فضـال معـًا. كـام أّن هنـاك يف السـند سـعدان بن 
مسـلم، وهـو جمهـول احلـال، وقـد وثقه السـيد اخلوئـي بناء عـىل ورود 
اسـمه يف كتـايب كامـل الزيـارة وتفسـي القمـي ومل يثبـت صّحـة هذين 
القولـني يف التوثيـق، كـام أّن القـول بـأّن سـعدان بـن مسـلم هـو نفسـه 
عبـد الرمحـن بـن أيب نجران )واسـمه عمـرو بن مسـلم( مل نعثـر له عىل 
وجـه يصّححه، فلـم يتعّرض لذلـك أحد من علـامء الرجـال القدامى، 
كيـف وقـد ترجم الشـيخ الطـويس والنجـايش هلام معـًا برتمجتـني فيبعد 
أن يكونـا شـخصًا واحـدًا، فنسـتنج مـن ذلـك أّن الروايـة ضعيفـة من 

السـند. حيث 

الروايـة الثالثـة: مـا جـاء يف املصبـاح وغـيه: »يف يـوم العرشيـن من 
صفـر كان رجـوع حرم احلسـني � من الشـام إىل مدينة الرسـول، وهو 
اليـوم الـذي ورد فيـه جابر بـن عبداهلل األنصـاري إىل زيارة احلسـني � 
وهـو أّول مـن زاره مـن النـاس« )الطـويس، مصبـاح املتهّجـد: 787؛ 

واملفيد، مسـار الشـيعة: 46(.

وهـذه الروايـة مرسـلة، بـل يمكـن القـول بأهنـا ال سـند هلـا يف كال 
عـن  تتكّلـم  الروايـة  فـإّن  السـند  عـن  النظـر  وبـرصف  املصدريـن. 
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مصادفـة جمـيء حـرم اإلمام احلسـني مـن الشـام إىل املدينـة املنـّورة مع 
وجـود جابـر األنصـاري عنـد اإلمـام احلسـني يف كربـالء، أّمـا هـل أّن 
يف ذلـك سـنّة رشيفة رشعيـة واضحـة ينبغي االسـتمرار عليهـا إىل يوم 
القيامـة هبـذا التوقيـت، فهذا ما حيتـاج إىل دليـل، إذ الروايـة ال تتحّدث 

عـن هـذا املوضـوع ال مـن قريـب وال مـن بعيد.

هـذه هـي النصـوص التـي عثـرُت عليهـا يف هـذا املوضـوع، وقـد 
وجـدت بعـض الكّتـاب املعارصيـن يسـتدّل بـأّن فعـل اإلمـام زيـن 
العابديـن � وجابـر بن عبـد اهلل األنصـاري هو فعُل معصوم، ليسـتدّل 
بـه عـىل االسـتحباب، إال أّن هـذا الـكالم فيـه يشء مـن الغرابـة؛ ألّن 
كـام حّققـه علـامء  االسـتحباب  اجلـواز ال  فعلـه عـىل  يـدّل  املعصـوم 
األصـول، إال إذا قامـت قرينـٌة، مـن قبيـل تكـّرر الفعـل، كـام أّنـه لـو 
كان املعصـوم يف سـفر مثـاًل وصـىّل، فـإّن ذلك ال يـدّل عىل اسـتحباب 
الصـالة يف تلـك اللحظـة، بـل االسـتحباب املطلـق الـذي ال خمّصـص 
لـه، وهنا البحـث يف خصوصّية األربعني ال يف اسـتحباب زيـارة اإلمام 
احلسـني � ولـو يف يـوم األربعـني، فهـذا ممّا ال شـك فيه مـن الروايات 
املتواتـرة الكثـية.. والـكالم كّلـه يف مـا لو كانـت الروايات الـواردة يف 
التخصيـص باألربعـني بعنوانـه ثابتـة، إال أهّنا غـي صحيحة السـند كام 

ينا. رأ

وأّمـا مـا ذكرمتوه يف سـؤالكم، مـن أّن ذلـك يمكن االسـتدالل عليه 
بالشـهرة بـني املتأّخريـن، فـإّن الشـهرةـ  بغـّض النظـر عـن النقـاش يف 
أصـل حجّيتهـا ـ ال تشـمل، كـام هـو املعـروف بـني املحّققني، الشـهرة 
املوقـف  عـن  تكشـف  ال  حيـث  املتأّخريـن،  خصـوص  بـني  القائمـة 

الرشعـي.
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وبنـاًء عليـه، نسـتنتج أّن زيـارة األربعـني بعنواهنـا ال يمكـن توثيقها 
عـن طريـق الروايات، التـي ال تتجاوز عـىل أبعد حّد الثـالث روايات، 
األوىل ليـس هلـا سـند وهناك مـن يناقش يف داللتهـا، والثانية يف سـندها 
ثالثـة جماهيـل، والثالثـة ال داللـة هلـا عـىل املوضـوع أساسـًا، وال حيرز 
عمـل الفقهـاء هبـذه الروايـات مـن غـي بـاب قاعـدة التسـامح حتـى 
يكـون عملهـم جابرًا لضعفها السـندي، بناًء عىل قاعدة اجلرب السـندي.

نعم، يمكن االسـتدالل بعمومـات زيارة اإلمام احلسـني� والواردة 
بالتواتـر، فيـزور املرء يف العرشين مـن صفر بنّية الفعل املسـتحب، دون 
أن يقصـد تعنـون الزيارة بعنـوان خاّص، اسـمه زيارة األربعـني، اللهم 
إال إذا بنـي عـىل قاعـدة التسـامح فيؤخـذ بالروايـة الثانيـة، مـن حيـث 
اشـرتاط جريـان القاعـدة بوجـود داللـة، األمـر الـذي يتوّفـر بشـكل 
أوضـح نسـبّيًا يف الروايـة الثانيـة، إال أّن قاعـدة التسـامح مل تثبـت وفاقًا 

اخلوئي. للسـّيد 

وأّمـا القـول ـ عىل ما نقـل ـ بأّن زيـارة األربعني مأخوذة مـن اليهود، 
فهـذا مـا مل يثبـت بدليـل، وحتـى لـو تشـاهبنا مـع اليهـود يف ذلـك فال 
يكـون هـذا بنفسـه دليـاًل عـىل أهّنـا ترّسبـت منهـم إلينـا، بام يفـيض إىل 
نـوع مـن تشـويه صـورة زيـارة األربعـني، مـا مل يقـم دليـل عـىل ذلك، 
إذ املشـرتكات بـني اإلسـالم واليهوديـة والنرصانيـة ليسـت بالقليلـة، 
فالقضّيـة يف تقديـري تابعـة لألدّلـة، واألدّلـة مل تنهـض عىل اسـتحباهبا 
بعنواهنـا، لكنّهـا ال متنـع عـن الزيـارة يف هذا الوقـت أخـذًا بالعمومات 

املطلوبّية. لرجـاء  وقصـدًا 

وكلمتـي األخـية أقوهلـا: ال داعـي لـإلرصار عـىل إبطـال بعـض 
األمـور احلسـنة يف حـّد نفسـها وكأّنه يـراد هتديـم الشـعائر واألعراف، 
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وأرى اسـتبدال ذلـك بتوضيـح حيثياهتـا الرشعّيـة للناس، ليعرفـوا أّن 
القصـد يكـون للعنـوان العـام ال للخـاص، إىل جانـب كـّف الطـرف 
اآلخـر عـن اهتـام مـن يريـد أن يناقـش يف هـذه األمـور بطريقـة علمّية 
والتشـكيك يف تدّينـه وعقيدته، وبدل ذلـك كّله حبذا لـو نفّكر مجيعًا يف 
كيفيـة وضـع برامج هنضوّيـة واعية توعويـة وتبليغيـة، لتحويل زيارات 
اإلمـام احلسـني �ـ  وغيهـاـ  إىل مؤمتـر إسـالمي شـعبي واسـع لـكّل 
املؤمنـني احلاّجـني إليه مـن أرجـاء املعمورة، فتـزدان الطرقـات املكتظة 
بالـزوار بمحافل األدب والشـعر والنثر احلسـيني والثـوري، وبالربامج 
الدينيـة واالجتامعّيـة، وبحلقـات التوعيـة الثقافية، وبجلسـات العبادة 
النـاس  والروحانيـة، وبلقـاء املرجعيـات والشـخصيات الكبـية مـع 
وتعظهـا  معهـا  وتتواصـل  وقضاياهـا  مهومهـا  تسـتمع  واجلامهـي، 
وتوّجههـا، كـام كانـت عـادة أئّمـة أهـل البيـت يف كّل عـام يف احلـّج 
والعمـرة و.. إّن هـذا األمـر بـات رضورًة اليـوم للمزيد من االسـتفادة 
مـن هـذه املناسـبات الدينية، وعـدم تركها متـّر دون أخذ أقىص أشـكال 

التـزّود منهـا للجميع. 

إّننـا بحاجـة إىل املزيـد مـن ترشـيد مناسـباتنا الدينيـة وتأمـني أفضل 
توظيـف نافع هلـا لقضايانـا االجتامعيـة والسياسـية واألخالقّيـة اليوم، 
واحليلولـة دون حتّوهلـا إىل جمـّرد عـادات ال حتوي مضموهنـا أو طقوس 
وبروتوكـوالت نمـّر عليهـا مرور الكـرام، فيصـي حالنـا ـ والعياذ باهلل 
ـ كحـال الصائـم الـذي وصفـه احلديث النبـوّي الرشيف بقولـه: »رّب 

صائـم ليـس له مـن صومـه إال اجلـوع والعطش«.
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 حكم الصور املنسوبة للمعصومني 
واملنتشرة يف األسواق)))

 ال�ض�وؤال: م�ا ه�و حك�م ال�ض�ور املنت�ض�رة ب�ن النا��س والت�ي يّدع�ى اأّنه�ا 

�ض�ور بع��س االأئّم�ة � اأو اأب�ي الف�ض�ل العبا��س؟ فه�ل ه�ي ثابتة؟ وه�ل يجوز 

املتاج�رة به�ا؟ اأو  اقتناوؤه�ا  اأو  ت�ضويره�ا 

 اجلـواب: هـذه الصـور قـد تكون مسـتوحاًة من بعـض األحاديث 
والنصـوص التارخييـة التـي تتحـّدث عـن توصيـف النبـّي � أو أحد 
مـن أهـل البيـت أو بنـي هاشـم أو الصحابـة أو غيهـم. وثبـوت تلك 
الروايـات يف حـّد نفسـه حيتـاج إىل كالم يف مـدى دّقـة تلـك النصوص 
يف التوصيـف الذي يسـمح برسـم صورٍة عىل أساسـه، ومـدى إمكانّية 
الوثـوق هبـا. وهلـذا مـن الصعب جـّدًا نسـبة هـذه الصـور إىل أحد من 
املتقّدمـني معصومـًا أو غـيه، وربـام تكـون فيهـا بعض عنـارص القرب 
مـن الصـورة احلقيقّيـة، فال يصـّح التعامل معهـا عىل أهّنا صـور حقيقية 

معـرّبة عـن واقـع الشـخصية التي حتكـي عنها.

واعتـامد الـرؤى واملنامـات هنا باعتبـار أّن »مـن رآين فقـد رآين، فإّن 
الشـيطان ال يتمثـل يب« ال وجـه لـه أيضًا، عـىل تفصيل يف حمّلـه، وهلذا مل 
يفـِت مجهـور الفقهـاء بحجّية الـرؤى واملنامات التـي يفتي فيهـا اإلمام 
بحكـم رشعـي للنائـم )انظر عـىل سـبيل املثـال: العالمة احلـيل، أجوبة 

املسـائل املهنائيـة: 97 ـ 98؛ واخلوئي، رصاط النجـاة 1: 468(.

أّمـا صنعهـا، فـال بأس بـه، برصف النظـر عـن قضّية تصويـر ذوات 
أو غـي ذلـك،  اقتنائهـا  أو  املتاجـرة هبـا  األرواح، وكذلـك احلـال يف 

)1( إضاءات 309:2
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والعـربة يف ذلـك كّلـه هـو أن ال يكـون هـذا األمـر موجبًا هلتـك حرمة 
صاحـب الصـورة حيث ال جيـوز ذلك، وتشـخيص هذه املسـألة شـأٌن 
شـخيص، يمكـن ألّي إنسـان أن حيـّدده ويـرى هـل أّن ذلـك يوجـب 
إهانـة صاحـب الصورة بحسـب العـرف العـام أم ال، حتى لـو اختلف 

تشـخيصه عـن تشـخيص مرجـع التقليـد أو أّي فقيـه آخر.

بـل إّن لعـب أدوار املعصومـني أو غيهـم يف املسلسـالت أو األفالم 
السـينامئية واألعـامل التلفزيونيـة واملرسحّيـة وغيها هو أيضـًا خيضع ـ 
رشعّيـًاـ  هلـذا املعيـار نفسـه، وهـو أن ال يصاحبـه أو يلزم منـه حمّرم وال 
يكـون فيـه هتـٌك حلرمة أحـد املعصومـني � أو لكّل مـن ال جيوز هتك 
حرمتـه، بـال فرٍق يف ذلـك بني األنبيـاء واألئّمـة �، فضاًل عـن غيهم 
مثـل أيب الفضـل العبـاس أو عـيّل األكـرب أو غيمهـا. وليـس يف هـذه 
املسـألة نصـوص ثابتـة يرجـع إليهـا، وإّنـام تكـون حمكومًة هلـذه املعايي 

وأمثاهلا. العاّمـة 
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 القسم الثاين
عاشوراء وفقه العزاء
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 استفهامات حول اجلزع والظواهر 
املفرطة يف العزاء احلسيين)))

 ال�ض�وؤال: هل يوج�د فع�ًل م�ن غ�ري ال�ض�يعة، من ال�ض�ّنة واأدي�ان اأَخر من 

يهتّم بال�ض�عائر احل�ض�ينّية؟ وما هو امليزان يف مو�ضوع ال�ضعائر اأّن فلنًا عنده 

اإف�راط اأو تفري�ط؟ وه�ل يعت�رب ب�كاء النبي يعق�وب � على النبي يو�ض�ف � 

م�ن م�ضادي�ق اجلزع؟ وهل قول: »الأبكّن عليك ب�دل الدموع دمًا«، يدّل على 

ج�واز التطب�ري واأمثال�ه؟ وه�ل ميك�ن اأن تك�ون الزه�راء � ق�د اأزعج�ت اأهل 

املدين�ة ب�كاًء عل�ى اأبيه�ا؟ واألي��س اجل�زع حال�ة عفوي�ة ال يك�ون االإن�ض�ان يف 

وعي�ه الكام�ل حينه�ا وتك�ون خاليًة م�ن الق�ضد؟ وق�د ال يكون اللط�م حمّرمًا 

ولكّن�ه غ�ري م�ضت�ض�اغ عن�د غري ال�ض�يعة، ب�ل عند بع��س ال�ض�يعة اأي�ض�ًا، اأال 

يوج�ب ذلك تغي�ري احلكم؟

 اجلواب:

ال علـم يل بوجـود غـي الشـيعة ممّـن يتـم هبـذه الشـعائر، ولكـن . 1
ليـس مـن البعيد وجـود بعض السـنّة مـن التيـارات الصوفّية، وقد 
سـمعت أّن بعـض أهـل الكتـاب يف إيـران يتفاعلـون ويامرسـون 

الشـعائر. هذه 

إّن امليـزان يف اإلفـراط والتفريط هـو االحتـكام إىل الدليل الرشعي . 2
والعقـيل بعناوينهام األولية والثانوية، وحسـاب املصالح واملفاسـد، 
وليـس هنـاك ميـزان هنائـي وحاسـم، وإّنام هـي اجتهـادات ختضع 

للنسـبّية كلٌّ حسـب ما يـرى األمر.

ال يعتـرب بـكاء يعقـوب جزعـًا يف حـّد نفسـه مـا مل يدّل شـاهد عىل . 3

)1( إضاءات 422:2
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ذلـك؛ ألّن اجلـزع هو ضـّد الصـرب، وال يمكننا أن نجـزم بحصول 
هـذه احلالـة ليعقـوب؛ ألهنـا تتبـع الوضـع القلبـي الـذي يظهر يف 
اجلـوارح، ومـن ثـم فقـد يكـون يعقـوب باكيًا هبـذه الدرجـة دون 
جـزع، متامـًا مثلنـا نحـن حيـث نبكـي كثـيًا دون أن يـالزم ذلـك 

حصـول اجلـزع، وإن كان الظاهـر قرينـة عـىل الباطن.

إّن التعبـي الـوارد يف الروايـة عـن اإلمـام املهـدي �، ال ربـط لـه . 4
التفاسـي ذات عجمـة واضحـة، ال  فـإّن هـذه  التطبـي،  بقضايـا 
يفهمهـا العـريب هبـذه الطريقـة، إذ هـذه اجلملـة تعنـي املبالغـة يف 
احلـزن، ال اجلـزع وال تطبـي الـرؤوس وأمثـال ذلـك، متامـًا كـام 
يعـرّب املثكـول واحلزيـن واملتحـّرق الوجـدان والقلـب، فـال أفهـم 
منهـا ـ وفقـًا للبالغة والـدالالت العربيـة ـ غي هـذا، وإال لزم من 
املسـتدّل هنـا أن يفتـي بجـواز ـ بـل برجحـان ـ جرح العـني! وأن 

ُيْعِمـي كلُّ واحـد نفَسـه يف عاشـوراء!

إّن روايـة بـكاء الزهـراء ـ عـىل تقديـر صّحتهـا وثبوهتـا تارخيّيـًا ـ . 5
يمكـن تفسـيها بـأّن بكاءها هبـذه الطريقـة كان جـزءًا من مرشوع 
إيقاظي ملسـلمي املدينة املنـّورة لتحريك ضامئرهـم، وإال فمن دون 

مثـل هذا االفـرتاض سـيغدو التربيـر صعبًا.

اجلـزع حالـٌة قلبيـة قد تظهر عـىل اجلـوارح، وهلذا ال معنـى للجزع . 6
رضب  فـإذا  اجلـزع؛  حالـة  غـي  يف  القلـب  كان  إذا  اجلـوارح  يف 
اإلنسـان رأسـه بالسـيف مثـاًل دون أن يكـون قلبـه يف حالـة اهنيار 
عاطفـي، بـل ملجـّرد األداء االسـتعرايض مثـاًل، فهذا ليـس جزعًا، 

بـل صـورة جـزع ظاهرّيـة؛ ألّن اجلـزع مـن مقـوالت القلوب.

نعـم، قـد يقول فقيـٌه بأّنـه إذا جـاز اجلزع واسـتحّب فـإّن إظهار ما 
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يوحـي باجلـزع يكـون مثله بوحـدة املنـاط، فـإذا أحـرزت الوحدة 
فـال بـأس وإال فيصعـب التعميم.

إّن كـون التطبـي أو اللطـم العنيـف غـي مستسـاغ عنـد الناس، ال . 7
يـرّض بجـوازه وال باسـتحبابه لـو ثبـت؛ فإّن عـدم كونه مستسـاغًا 
ال يغـّي مـن أحـكام اهلل شـيئًا، مـا مل يبلغ رتبـة حتّقق عنـوان ثانوي 

بشـكل يقينـي وحمـرز يفـرض املنع. 
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 مدى احلاجة للسؤال عن شرعية الطقوس 
الشعبّية الدينية غري املخالفة للدين)))

توثي�ق  بخ�ضو��س  ورّدك�م  �ض�وؤال  ح�ول  كتبتم�وه  م�ا  ال�ض�وؤال: قراأت   

زي�ارة االأربع�ن. ويف راأي�ي املتوا�ض�ع اإّن�ه ال يوج�د دي�ن جم�ّرد م�ن ممار�ض�ة 

اأتباعه ملجموعة من العقائد والطقو��س ال�ض�عبية التي مل ين�ّس عليها بنحو 

اخل�ضو�س يف ذلك الدين، فاإن كانت هذه العقائد والطقو��س مما ين�ض�جم مع 

القواع�د واالأط�ر العام�ة يف ذلك الدين اكت�ض�بت �ض�رعّيتها من تل�ك القواعد 

واالأط�ر، واإن كان�ت خمالف�ة لتل�ك القواع�د واالأط�ر اعت�ربت بدع�ة. واإذا 

افرت�ضن�ا دين�ًا ال ميار��س اأتباعه هذا النمط من العقائد والطقو��س، فهذا ال 

ي�دّل عل�ى وعي اتباع ذلك الدين، بل يك�ض�ف عن عدم تغلغل ذلك الدين يف 

وجدان النا��س وم�ض�اعرهم وعواطفهم. قبل مّدة كنت حا�ضراً يف جل�ض�ة مع 

جمموعة من اأتباع املدعو اأحمد احل�ضن الذي لّقب نف�ضه ب� )اليماين(، وقبل 

اأن نتف�ّرق اأ�ض�معني اأح�د اأتباع�ه ن�ض�يداً م�ن جه�از املوبايل يعرّب فيه املن�ض�د 

ع�ن م�ض�اعره وعواطفه جتاه الدع�وة و�ضاحبها، فالتف�ت اإىل �ضاحبي وقلت 

ل�ه: ه�ذا يعن�ي اأّن دع�وة هذا الرج�ل قد اأ�ضبحت م�ن العقائد ال�ض�عبية، ومل 

تع�د نظري�ة اأو فك�رة. ولع�ّل مّم�ا يعّد م�ن املمار�ض�ات الدينية ال�ض�عبية ذلك 

الن�ض�يد ال�ذي حفظ�ه لن�ا التاري�خ عندما و�ض�ل النب�ي � اإىل املدين�ة: طلع 

الب�در علين�ا م�ن ثنّيات ال�وداع، فقد كان هذا ممار�ض�ة دينية �ض�عبية بحتة، 

ومل يخطر يف بال ذلك املجتمع اأنه البّد اأن ي�ضاأل عن �ضرعّية هذه املمار�ضة، 

كم�ا اأّن النب�ي � مل ينهه�م. واحلم�د هلل واحل�ّق يق�ال: اإّن مذهبن�ا ال يجم�د 

عل�ى الن�ضو��س وي�ض�مح للنا��س مبمار�ض�ة ال�ض�عائر والعقائد ال�ض�عبية �ضمن 

القواع�د واالأط�ر ال�ض�رعّية، وهن�اك الكث�ري م�ن املرون�ة يف كيفي�ة التعاطي 

)1( إضاءات 432:2
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م�ع الرتاث، ول�ض�نا نعاين من االإ�ض�كاليات التي يعاين منه�ا غرينا، ويخطاأ من 

ي�ض�حب اإ�ض�كاليات الفك�ر ال�ض�ّني ويعّممه�ا عل�ى الفك�ر ال�ض�يعي. نح�ن ن�ض�مع 

باأخبارك�م م�ن بع��س االإخ�وة ونق�راأ لك�م، قراأن�ا لك�م كت�اب نظرّي�ة ال�ض�ّنة 

والتعددي�ة الديني�ة وبع�س بحوثكم، ون�ض�يد باأ�ض�لوبكم املعتدل يف معاجلة 

االإ�ض�كاليات العقائدي�ة والفكرية.

 اجلـواب: بعـد شـكركم أخـي الكريم عـىل رسـالتكم الطيبة هذه، 
أّود أن أبـدي موافقتـي املبدئّيـة عىل روح ما طرحتمـوه، والذي ال يتناف 
ـ يف قسـم كبـي منـهـ  مـع مـا جـاء يف جـوايب عـن السـؤال املشـار إليـه 

أعـاله، لكـن لدّي بعـض التعليقـات الطفيفـة، وهي:

بـأّن  نعلـم  فيـام  الديـن  علـامء  أو  الفقهـاء  مـن  أحـد  يقـل  مل  أوالً: 
املامرسـات الشـعبية إزاء القضايـا الدينيـة جيـب أن تكـون منصوصـة 
بعينهـا، ومل يقـل أحـد بلـزوم أن نرجـع للديـن يف التعبـي عـن تعاطفنا 
مـع القضايـا الدينيـة أو غيها، كّل مـا يف األمر أّنه جيب التنّبه ملسـألتني:

أن ال يكـون أسـلوب تعبينـا العاطفـي والتفاعـيل  املسـألة األوىل: 
مـع القضّيـة الدينيـة أو غيهـا خمالفـًا للديـن نفسـه ولقيمـه ومبادئـه 
ونصوصـه، فـإّن اهلل ال ُيطـاع مـن حيـث ُيعـىص، كـام أطبـق عـىل ذلك 

الفقهـاء املسـلمون فيـام نعلـم.

املسـألة الثانيـة: أن ال نعتـرب هـذا النـوع مـن التفاعـل العاطفـي أمرًا 
دينّيـًا، فهنـاك فـرق بـني أن أتفاعـل عاطفّيـًا مع مسـألة دينيـة بطريقتي 
اخلاّصـة النابعـة مـن ثقافتـي، وهـذا حـّق مـرشوع يل وللجميـع، وبني 
أن أعتـرب أّن هـذه الطريقـة التفاعليـة اخلاّصة منسـوبة للدين، فـإّن هذا 
ترشيـع عـىل اهلل، ولـو ألقـي إىل النـاس ليعملـوا بـه لـكان بدعـة )عـىل 
اخلـالف يف متييـز فكـرة البدعـة عـن فكـرة الترشيـع، واملطروحـة يف 
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كلـامت كبـار العلـامء، السـيام املحّقـق النراقـي رمحـه اهلل(.

فمـن حّقـي أن أسـافر إىل مّكـة للعمـرة بالطائـرة، ومـن حّقـي أن 
أجعـل ذلـك عـادًة شـعبية، لكـن ليـس مـن حّقـي أن أخلـق يف الوعي 
الشـعبي ثقافـة مسـتبطنة توحـي بـأّن هـذا النمط مـن الذهـاب إىل مّكة 
هـو نمـط دينـي، فالقضيـة ليسـت يف الفعـل فقـط، وإّنـام يف مديـات 
نسـبته للديـن نفسـه، فعندمـا يذهـب النـاس إىل زيـارة اإلمام احلسـني 
يف األربعـني، فهـذا ال إشـكال فيه، بل هو مشـمول للعمومـات الداعية 
لزيارتـه سـالم اهلل عليه، لكـن أن أعترب أّن زيـارة األربعـني بعنواهنا أمر 
دينـي فهـذا ال يقبـل بـه الفقهـاء، إال إذا أقمنـا شـاهدًا عـىل أّن الرشيعة 
تعتـرب زيـارة األربعـنيـ  بوصفهـا زيـارة األربعـني، ال بوصفهـا مطلـق 

زيـارٍة ـ أمـرًا دينّيـًا، فليالحـظ ذلـك جّيدًا.

ثانيـًا: إّن مـا فعلـه املسـلمون األوائـل لدى وصـول النبـي إىل املدينة 
كان أمـرًا رائعـًا، حيث اسـتقبلوه باألناشـيد والرتحاب، وهـذا ال بأس 
بـه، بـل هـو مشـموٌل الحـرتام النبـي وتقديـره وتعظيمـه وحمّبتـه وغي 
ذلـك، لكـن مل يكن خيطـر يف بال املسـلمني األوائل أيضًا أّن هذا النشـيد 
هـو أمـر دينـي بعنوانـه، أي أّن نشـيد )طلـع البـدر علينـا( هـو نشـيد 
دينـي، وأّن قولـه يعـّد أمرًا منصوصـًا عليـه يف الدين، فهناك فـرٌق ـ كام 
درسـتم سـامحة الشـيخ يف أصـول الفقـه، وأنتم إن شـاء اهلل أعلـم منّي 
بذلـك ـ بـني ثبوت احلكـم عىل العنـوان العام وشـموله بشـكل تلقائي 
للمصـداق اخلـاّص، وبـني جعل مصـّب احلكم عـىل العنـوان اخلاص، 
فـإّن الثـاين ال يثبـت بـاألول كـام قـال األصوليـون. ولـو أّن املسـلمني 
األوائـل أنشـدوا هذا النشـيد بوصفـه ـ بعنوانـه ـ أمـرًا دينّيـًا، لربام قال 
هلـم النبي�: إّن املسـألة ليسـت كذلك، لكـن ألّن وعيهـم كان ينطلق 
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مـن مطلـق العناويـن العاّمـة مل يقف النبـي عنـد فعلهم، بل ربـام اعتربه 
. مستحسنًا

إّن وضـع مجلة )الصـالة خي من النوم( مشـمول لعمومـات الدعوة 
إىل احلـّق واخلـي، لكـن عندمـا توضـع يف األذان بوصفهـا يف الوعـي 
الشـعبي أمـرًا دينّيـًا بعنوانـه اخلـاّص ـ بـرصف النظـر عن حـذف مجلة 
كانـت مكاهنـا، وبـرصف النظـر عـن مسـألة توقيفيـة األذان وعدمها ـ 
فـإّن هـذا األمر لـن يكون مقبـوالً. وهكـذا احلـال يف صـالة الرتاويح، 
يف  اجلامعـة  مرشوعّيـة  عـدم  أو  مرشوعيـة  عـن  النظـر  بـرصف  فإهّنـا 
النوافـل، مشـمولٌة لعنـوان »الصالة خـي موضوع«، لكـن عندما نخلق 
يف الوعـي الشـعبي ثقافة جتعـل هذه الصـالة بعنواهنا أمرًا دينّيـًا ومقوالً 
رشعّيـًا خاّصـًا فـإّن األمور ختتلـف، فال بّد يل هنـا يف هذيـن املثالني من 
أن أقيـم شـاهدًا رشعّيـًا خاّصًا عىل املسـألة، وإال لزمني أن أبـّدد الوعي 

الشـعبي املغلـوط فيها.

إّن فهـم فكـرة االبتـداع بالـغ األمهّيـة، وهلـذا مـن الـرضوري ـ كـام 
قلـت يف جـواب سـؤايل الـذي أرشتـم إليـه أعـاله ـ أن نوضـح دائـاًم 
للوعـي الشـعبي طبيعـة األمـور، حتـى ال نخلـق يف ذهنه مفاهيـم دينية 
غـي صحيحـة، فنقـع يف مشـاكل رشعّيـة، وإال فقـد ال نجـد مصداقـًا 
للبدعـة يف جمـال األمـور العمليـة عـرب التاريـخ إال ويكـون مشـموالً 

للعمومـات واملطلقـات. هـذا كّل مـا يف األمـر.

ثالثـًا: من الطبيعـي أّن الدين يظهر بقّوة يف الطقوس والشـعائر، وكّل 
دين ـ لو نالحظ ـ جعل لنفسـه طقوسـه وشـعائره، وهذا أمر واضح ال 
نقـاش فيـه، لكّن السـؤال: هل قـرّص الدين اإلسـالمي يف صنع شـعائر 
لنـا حتـى نزيد عىل شـعائره شـعائر؟ فالدين جعـل احلّج والعمـرة وكّل 
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تفاصيلهـام مـن الشـعائر والعـادات الشـعبّية، وكذلـك جعـل األعيـاد 
وصلواهتـا، والصوم وشـهر رمضـان، وزيارة مراقـد النبي وأهـل بيته، 
وصـالة اجلامعة واجلمعـة، وكذلك املسـاجد وإحياءها، وقـراءة القرآن 
وغـي ذلـك.. جعـل هـذا هـو مظاهـر طقـوس اإلسـالم الدينيـة، ومل 
يقـرّص اإلسـالم يف جعـل الطقوس لنفسـه وألتباعه، بل صـاغ هلم نظام 
عـادات دينيـة شـعبية كثـية جـّدًا، فلسـنا بحاجـة ألن نضيـف لعاداته 

وشـعبياته وطقوسـه وأعرافـه عاداٍت وشـعبيات وطقوسـًا وأعرافًا.

التـي  الطقـوس  مـن  بالتكـرار  نشـعر  هنـا، هـل  يكمـن  املوضـوع 
نقـوم  بتنـا  الروحيـة حتـى  قّوهتـا  فقـدت  وضعهـا اإلسـالم، بحيـث 
باصطنـاع طقوس جديدة لنقـّوي إيامننا، أّم أّن املشـكلة يف أّننا قرّصنا يف 
التعاطـي مع تلـك الطقوس التـي وضعتهـا الرشيعة اإلسـالمّية وضعًا 
كامـاًل ونريـد أن نعـّوض عـن تقصينـا بخلق عـادات جديـدة نتفاعل 
معهـا من منطلـق أّن كل جديد خيلـق يف النفس فرصة تفاعـٍل جديدة؟!

إّننـي أالحـظ بنظـري القارص أّن الفـرتة األخية بـدأت ختلق عادات 
وطقـوس جديـدة غـي منصوصـة بنفسـها، وتتعاظـم هبـا حـّد تصاغر 
الطقـوس األصلّيـة املنصوصـة أمامهـا يف الوعـي الشـعبي، وهـي إن 
مل تكـن خمالفـًة للديـن فالبـّد أن ال نتعامـل معهـا عـىل أهّنـا أمـرًا دينيـًا 
منصوصـًا بعنوانـه، بحيث لـو أّن شـخصًا عارضها وطالب باسـتبداهلا 
بوسـيلة تعبيّيـة أخـرى ملـا حـّق لنـا أن نقول لـه بأّنـه يعـارض الدين؛ 
ألّنـه يف احلقيقـة ال يعـارض الديـن )حيث ال نـّص عليهـا بعنواهنا( بل 
يعـارض تعبينـا البـرشي عـن التفاعـل مـع الديـن وتطبيقنا اإلنسـاين 

للقواعـد العاّمـة عليـه، وهنـا مركـز اخلالف.

إّن مـن املنطقـي أن نسـعى ـ من حيث املبـدأ ـ لتطوير طرائـق تفاعلنا 
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تبعـًا للظـروف املوضوعّيـة، لكـّن هـذا ال يعنـي أّن نخلـع عـىل طرائق 
تفاعلنـا سـمة )الدينيـة( بحيـث يبـدو أّي سـعي إلجراء تغيي يتناسـب 
مـع ظـروف خمتلفة فعـاًل ابتداعيًا أو حربًا عـىل الدين والقيـم والعقائد.
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ما هو رأيكم الشخصي يف التطبري؟)))

 ال�ضوؤال: ما هو راأي �ضماحتكم يف �ضعرية التطبري؟

 اجلـواب: مل يثبـت عندي ـ بنظري القارص ـ كون التطبي شـعية أو 
مسـتحّبًا، ال بالعنـوان األّويل وال بالعنـوان الثانـوي، فضـاًل عن وجوبه 
بأحـد العنوانـني، بـل رجحانه غـي ثابت أساسـًا، ومل ترد فيـه نصوص 
خاّصـة معتـربة. أّما القـول بتحريمـه بمالك الـرضر فلم يثبـت عندي، 
وأّمـا حتريمـه بالعناويـن الثانويـة، فـال أجـزم بـه، وإن كنـت أميـل إليه 
جـّدًا يف حالـة كونـه ظاهرة عاّمـة علنّيـة. لكنّنـي أراه ـ التطبـي وأمثاله 
ـ مرجوحـًا جـّدًا، وأدعـو لتوعيـة ثقافيـة يف كيفيـة الرقـّي بمامرسـاتنا 
الطقوسـّية بـام يتناسـب والقيـم الدينية واألخالقيـة واحلضارّيـة العليا، 
وبـام يتناسـب مـع املصالـح النوعّيـة لإلسـالم واملسـلمني، والعلم عند 

اهلل.

)1( إضاءات 262:3
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 املوقف من هني من يقّلد القائل حبرمة 
التطبري  شخًصا يقّلد القائل باستحبابه)))

 ال�ضوؤال:

 ١ � اإذا كان�ت هن�اك م�ض�األة خلفّية ب�ن الفقهاء بن احلرمة واال�ض�تحباب.. 

ث�م يق�وم بع��س املوؤمن�ن � بنّي�ة النه�ي ع�ن املنك�ر � بنه�ي املوال�ن ع�ن ه�ذا 

العم�ل، وف�ق راأي مرجعه�م ال�ذي يح�ّرم ه�ذا الفع�ل، م�ع علمه�م ب�اأّن بع��س 

ه�وؤالء املقّلدي�ن يقّل�دون مرجع�ًا ُي�ض�تحّب عن�ده ه�ذا الفع�ل، فه�ل فعله�م 

ه�ذا م�ن م�ضادي�ق النهي عن املنك�ر؟ اأم اأّن فعلهم هذا هو بنف�ض�ه منكٌر اأ�ضا�ض�ًا 

الأّنهم يعلمون اأّن املقّلدين من عامة النا��س لي�ض�ت احلّجة عليهم �ض�وى فتوى 

فقط؟ مرجعه�م 

٢ � ه�ل يج�وز ملن ي�رى حرمة التطبري اأن ينهى من يقّلد القائل باال�ض�تحباب 

عن التطبري اأم ال؟

 اجلـواب: أّصـل غـي واحـٍد مـن الفقهـاء املسـلمني يف بـاب األمر 
باملعـروف والنهـي عـن املنكـر قاعـدًة أطلقوا عليهـا عنـوان: )ال إنكار 
يف مسـائل اخلـالف(، وذهبـوا إىل أّنـه عندمـا يكـون املأمـور أو املنهـّي 
معـذورًا فيـام يفعـل، ولـو الجتهـاد أو تقليـد، فإّنـه ال معنـى ألمـره 
باملعـروف أو هنيـه عـن املنكـر، بـل ذهـب بعـض العلـامء ـ مثل السـيد 
السـبزواري )مهـّذب األحـكام 15: 268( ـ إىل القـول بعـدم جـواز 

األمـر والنهـي يف هـذه احلـال، يف بعـض الصـور عـىل األقـّل.

ويف قضّية اختالف التقليد توجد صور ينبغي مالحظتها، وأمّهها:

كيّل  حكـٌم  هـو  املرجـع  بـه  أفتـى  مـا  يكـون  أن  األوىل:  الصـورة 

)1(  إضاءات 285:3
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اجتهـادي، كأن يـرى حلّيـة الغنـاء مثـاًل فيـام يـرى اآلخر احلرمـة، ويف 
هـذه احلـال يذهبـون إىل أّنه ال معنى لألمـر والنهي، مـادام تقليد املأمور 

للمجتهـد الـذي يـرى احلليـة تقليـدًا صحيحـًا جائـزًا.

تشـخيصًا  واقعهـا  يف  املرجـع  فتـوى  تكـون  أن  الثانيـة:  الصـورة 
ملوضـوع غـي مسـتنبط، ال اسـتنباطًا حلكـم كيّل منصـّب عـىل موضوع 
كيّل، مثـل أن يقـول املرجـع بـأّن التدخـني حـرام، وينطلـق يف ذلك من 
حرمـة اإلرضار بالنفـس، فيـام يـرى الطـرف اآلخـر بـأّن التدخـني غي 
مـرّض أساسـًا، فهنـا لـه أن يدعـوه إىل التدخني ولـو من غي بـاب األمر 
باملعـروف والنهـي عـن املنكـر، رشط أن يقنعـه بـأّن التدخـني ال يرض؛ 
ألّن املقلِّـد غي ملزم أساسـًا بتشـخيص مرجعه للموضوعـات التي من 
هـذا النـوع، فـإذا اقتنع مع اآلخـر بأّن التدخـني غي مرّض فلـه التدخني 

. عًا رش

الـذي وقـع حمـاًل  التطبـي  لـو أخذنـا  الـذي ذكرمتـوه،  املـورد  ويف 
حـاالت: سـنجد  ذكرمتـوه،  الـذي  للسـؤال  وفقـًا  للجـدل، 

أن يكـون املرجـع الذي أفتى باسـتحباب التطبـي أو بحرمة التطبي . 1
قـد انطلـق من تشـخيص موضـوع خارجي فقـط، ال من اسـتنباط 
حكـم كيّل، مثـل أن يـراه هذا املرجـع بأّنـه يوجب تقويـة املذهب، 
فيـام يـراه املرجـع اآلخـر بأّنه يوجـب توهـني املذهب، فهنا أساسـًا 
ال توجـد فتـوى ملِزمـة ألحـد، ال بالفعـل وال بالـرتك، مـا مل يكن 

هنـاك حكـم حاكم.

وهذه مـن األخطاء الشـائعة التي كّررنا مـرارًا رضورة التخّلص 
منهـا يف ثقافتنـا الدينية، فإّن تشـخيص املراجـع للموضوعات التي 
مـن هـذا النوع أمـٌر غي ملـزم إطالقًا، فلو قـال املرجع مثـاًل: فالن 
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ال جيـوز قـراءة كتبـه؛ ألّن كتبـه هـي كتب ضـالل، فهذا تشـخيص 
موضـوع، وال ُيلـزم أحـدًا حتـى مقّلديـه مـا مل يقتنعـوا معـه بـأّن 
مضمـون هـذه الكتـب هـو الضـالل فعـاًل، إال إذا كان قـد أصـدر 
حكـاًم، فـإّن لذلـك تبعـات خاّصـة يف الفقـه اإلسـالمي. ويف هـذه 

احلـال ال مانـع مـن األمر والنهـي يف حـّق الطرفـني لبعضهام.

أن يكـون املرجـع الـذي أفتـى باحلرمـة أو االسـتحباب منطلقًا من . 2
اسـتنباط كيّل، كأن يـرى اسـتحباب هـذا الفعـل بعنوانـه لكونـه 
صـدر عـن السـيدة زينـب � عنـد رضب رأسـها باملحمـل مثـاًل 
مـع إقـرار اإلمـام عـىل ذلـك، أو ملـا جـاء يف بعـض املروّيـات من 
أّن اإلمـام زيـن العابديـن � كان عندمـا يأخـذ املاء ليـرشب يبكي 
حتـى متتلـئ عيونـه دمـًا.. أو يرى حرمته مـن باب أّن الـرضر عنده 
حـرام مطلقـًا، أو يـرى احلرمـة اسـتنادًا إىل الرواية التـي ينهى فيها 
اإلمـام بعـض النسـاء عن مخـش الوجـوه ولطمهـا وشـّق اجليوب 
عليـه )وهـذه الوجـوه بـرصف النظـر عـن صّحتهـا ذكرهـا أنصار 

الفريقني(..

بالفتـوى،  معنّيـًا  املقلِّـد  يكـون  وأمثاهلـا  احلـاالت  هـذه  ففـي 
ومـن ثـم ال معنـى ألمـره أو هنيـه، إال إذا رأينـا أصـل تقليـده لزيد 
أو لعمـرو غـي رشعـي، فنأمـره بمالحظـة التقليـد ومرّبراتـه، ال 

بمالحظـة مضمـون فتـوى مـن يقّلـده.

نعـم، قـد يصّح لنـا أمـره باالحتياط بنحـو الرتغيـب ال اإللزام، 
لـدوران األمـر بـني الفتـوى باحلرمـة واالسـتحباب، وهـذا حيتاج 
إىل بعـض القيـود. كـام أّن هنـي القائـل باحلرمـة مـن يقّلـد القائـل 
باالسـتحباب ليـس سـوى هنيـًا عـن مسـتحّب، وحيتـاج أن ننظـر: 



100

هـل حيـرم هنـي النـاس عـن مسـتحّب أم ال؟ ومـا هـي الـرشوط 
والقيـود؟ فلـو هنيتـك عن التصـّدق عىل زيـد، ال لسـبب إال ألنني 
ال أريـدك أن تتصـّدق اليـوم عـىل الفقـراء، فهل هـذا النهـي حراٌم 
رشعـًا، واملفـروض أّن التصـّدق غـي واجـب؟ هذا حيتـاج لبحث 
يف إثباتـه، ولـه صـور بعضها قـد يمكن القـول بحرمته، كـام لو كان 

النهـي موجبـًا إلماتـة السـنّة، دون بعضهـا اآلخر.

أن ال يكـون خطابنـا الناهـي عـن الفعـل أو احلـاّث عليـه مرتبطـًا . 3
بشـخص، بمعنـى أّننـا ال نذهـب إىل زيـد أو عمـرو، فنطلـب منـه 
تـرك هـذا الفعـل أو نحّثـه عليـه، بـل غايـة مـا نقـوم بـه هـو أّننـا 
نعـرض وجهـة نظرنـا يف املوضـوع، كأن نكتـب بحثـًا فقهّيـًا عـن 
التطبـي نتوّصـل من خالله إىل االسـتحباب أو نتوّصـل إىل احلرمة، 
أو نقـوم ببحـث اجتامعـي يبـنّي سـلبّيات التطبـي أو يكشـف عـن 
آثـاره اإلجيابّيـة، فنحـن ال نقـوم بمنـع شـخٍص عـن تقليـده، بـل 
نعـرض وجهـة نظرنـا العلمّيـة بطريقة ال تشـتمل عىل منـع أحد أو 

دعـوة أحـد بعينه.

ويف هـذه احلـال ال يوجـد مـا يمنـع اإلنسـان عـن فعـل ذلـك، 
السـيام إذا كان يعـرض بحثـًا اجتهاديـًا كأن يكون فقيهـًا أو يعرض 
أو  السـلبية  التطبـي  تأثـيات  حـول  خارجّيـًا  موضوعّيـًا  بحثـًا 
اإلجيابّيـة. فمثـل هـذه املـوارد يصعب القـول بأهّنـا حمّرمـة؛ بحّجة 
أّنه سـيطالعها مـن يقول مرجعـه بالعكس، وهذا واضـح. وكذلك 
احلـال لـو كان اإلنسـان يقوم بـرشح مـرّبرات القائلني هبـذا القول 

ذاك. أو 

أن يكـون ما أصـدره هذا املرجع أو ذاك حكـَم حاكٍم، وليس فتوى . 4
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مرجـع أو رؤية فقيـه باحث، ففي هـذه احلال جيب االلتـزام بحكم 
احلاكـم رشعـًا ولـو كان خمالفًا لفتـوى من يقـوم اإلنسـان بتقليده. 
وينبغـي الرجـوع يف أحـكام حكـم احلاكـم إىل املرجع الـذي يقّلده 
املكّلـف، فلـو كان مرجعـك ال يـرى قيمـًة مـن األسـاس حلكـم 
احلاكـم مطلقـًا مثـاًل فال قيمـة حلكمـه بالنسـبة إليـك، وكذلك لو 
كان مـن أصـدر احلكـم ممّـن مل يثبـت كونـه حاكـاًم رشعّيـًا جامعـًا 
للرشائـط، كـام لو كنت تشـّكك يف اجتهاده أساسـًا أو يف رشط آخر 
مـن رشوط حاكمّيتـه الرشعّية، فهنـا ال قيمة حلكمه بالنسـبة إليك؛ 

لعدم صـدق عنـوان حكم احلاكـم عليه أساسـًا.

واملعـروف بينهـم حرمـة الـرّد عـىل حكم احلاكـم وخمالفتـه ولو 
مل تكـن تقّلـده، بـل ولـو كان حكمـه خمالفـًا لفتـوى املرجـع الـذي 
تقّلـده. نعـم لـو قطعنـا بخطـأ احلاكـم يف املقّدمـات التـي اعتمدها 
بنحـو اليقـني، جـازت املخالفـة، لكـّن بعـض الفقهـاء يشـرتط يف 

ذلـك عـدم إظهـار هـذه املخالفـة بـام خيـّل بالنظـام العام.

بـل إّن مثـل السـيد حممـد باقـر الصـدر يـرى ـ كـام يف )تعليقتـه 
عـىل منهاج الصاحلني للسـيد احلكيـم 1: 20، اهلامـش رقم 4، عىل 
املسـألة رقـم 25(ـ  أّن حكـم احلاكـم لـو كان منطلقـًا مـن ممارسـة 
املجتهـد لواليتـه العاّمة عـىل املسـلمني ـ ال من موقعـه القضائي يف 
بـاب املرافعـات واملحاكـامت ـ ال جيـوز نقضـه أبدًا حتى مـع العلم 

واليقـني باملخالفة وكـون احلاكـم خمطئًا.

إذا حكـم احلاكـم  وعليـه ففـي صـورة حكـم احلاكـم يمكـن 
باحلرمـة مثـاًل أن تنهى اآلخرين عـن الفعل ولـو كان مقلَّدهم يرى 
االسـتحباب؛ ألّنـك يف احلقيقـة تنهاهـم عـن خمالفة حكـم احلاكم 
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التـي يعتربهـا مرجعهـم حمّرمًة.

هذه هـي احلاالت األساسـّية يف املوضوع، ونسـأل اهلل تعاىل أن يوفق 
اجلميـع لالنضبـاط بالتكاليف الرشعّية، كلٌّ بحسـبه، ومن موقعه.
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 حكم النهي عن املنكر يف قضايا 
اخلالف االجتهادي والتقليدي)))

 ال�ض�وؤال: ا�ضتف�ض�اراً عل�ى اإجابتك�م: )ه�ل يح�ّق ملن يقّل�د القائل بحرمة 

التطب�ري اأن ينه�ى م�ن يقّل�د القائ�ل با�ض�تحبابه عن�ه اأم ال؟(، كان لن�ا �ض�وؤاٌل 

ع�ن االأم�ر باملع�روف والنه�ي ع�ن املنك�ر عندم�ا ت�دور الفت�اوى ب�ن احلرم�ة 

واال�ض�تحباب، فزدمت على ا�ض�تفهامنا ا�ضتفهامات اأخرى بقولكم: »... دوران 

االأم�ر ب�ن الفت�وى باحلرم�ة واال�ض�تحباب، وه�ذا يحت�اج اإىل بع��س القيود. 

كم�ا اأّن نه�ي القائ�ل باحلرم�ة م�ن يقّل�د القائل باال�ض�تحباب لي��س �ض�وى نهيًا 

عن م�ضتحّب، ويحتاج اأن ننظر: هل يحرم نهي النا�س عن م�ضتحّب اأم ال؟ وما 

هي ال�ض�روط والقيود؟ فلو نهيتك عن الت�ضّدق على زيد، ال ل�ض�بب اإال الأنني 

ال اأري�دك اأن تت�ض�ّدق الي�وم عل�ى الفق�راء، فه�ل ه�ذا النه�ي ح�راٌم �ض�رعًا، 

واملفرو��س اأّن الت�ض�ّدق غ�ري واج�ب؟ هذا يحتاج لبح�ث يف اإثباته، وله �ضور 

بع�ضها قد ميكن القول بحرمته، كما لو كان النهي موجبًا الإماتة ال�ضّنة، دون 

بع�ضها االآخر«. ون�ض�تميح �ض�ماحة ال�ض�يخ بالتطّفل على كرمه واال�ض�تزادة 

مم�ا اأعط�اه اهلل، تزكي�ًة لعلمه ببع��س التو�ضيح يف بع�س النق�اط الواردة يف 

اجلواب ال�ض�ابق:

ه�ل عل�ى املكّل�ف ال�ذي يري�د اأن يع�رف تكليف�ه يف م�ض�األة م�ا، اأن ي�ض�األ . ١

مرجع�ه، ويعم�ل فق�ط عل�ى اأ�ضا��س اجل�واب ال�ذي ع�ادة م�ا يك�ون باأحد 

االأح�كام اخلم�ض�ة )واج�ب، حم�ّرم، م�ض�تحب، مك�روه، مب�اح(، اأم علي�ه 

كمكّل�ف اأن يبح�ث يف كّل م�ض�األة ع�ن اأّن�ه ه�ل فت�وى املرج�ع نابع�ة م�ن 

اإنه�ا نابع�ة م�ن ت�ض�خي�ضه للو�ض�ع  اأم  اجته�اده يف الن�ضو��س ال�ض�رعّية 

القائم.. فاإذا كانت نابعة من ت�ضخي�س فل اإلزام للمقّلد بالفتوى؟ وهذا 

)1( إضاءات 290:3
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�ًا مب�ض�األة معينة. �ض�وؤال ع�ام ولي��س خا�ضّ

اأما بخ�ضو�س التطبري كم�ضاألة خلفّية وهي من م�ضاديق ما �ضاألنا عنه، . ٢

فنقول: هناك من يفتي باحلرمة وال يرتك للمقّلد جمااًل للت�ض�خي�س، 

ب�ل ه�و م�ن ي�ض�ّخ�س الو�ض�ع وي�رى احلرمة يف ذل�ك، وهناك م�ن ال يرى 

مانع�ًا �ض�رعّيًا يف التطب�ري واالإباح�ة اأ�ضل�ه، وي�ض�ّخ�س الو�ض�ع باأّن�ه اإذا 

ج�يء ب�ه بنّي�ة املوا�ض�اة الأه�ل البي�ت � واجل�زع و.. فيوؤج�ر املكل�ف اإن 

�ض�اء اهلل، وهن�اك م�ن ي�رى اال�ض�تحباب لوج�ود ن�ضو�س عل�ى ذلك، ويف 

نف�س الوقت ي�ضّخ�س الو�ضع باأّن التطبري ال يوهن املذهب و.. وال �ضيء 

م�ن االأم�ور التي ق�د تدرجه بعن�وان ثانوي حت�ت التح�رمي، وهناك من 

املراج�ع م�ن يقول ب�ض�كل وا�ضح ب�اأّن التطبري م�ض�األة ت�ض�خي�ضّية، فقد 

تك�ون م�ض�تحّبًة يف اأماك�ن واأوق�ات معّين�ة، وقد تك�ون حمّرم�ًة يف اأماكن 

واأوق�ات اأخ�رى، فاالأم�ر موك�وٌل للمكّل�ف، فه�ل ي�ض�ّح يف احلال�ة االأوىل 

االلت�زام  ع�دم   � املرج�ع  قب�ل  م�ن  الت�ض�خي�س  قوامه�ا  الت�ي   � والثاني�ة 

بفت�واه لع�دم االقتن�اع بت�ض�خي�ضه كم�ا قلت�م يف املث�ال ال�ذي �ضربتموه 

».. وهذه من االأخطاء ال�ضائعة التي كّررنا مراراً �ضرورة التخّل�س منها 

يف ثقافتن�ا الديني�ة، ف�اإّن ت�ض�خي�س املراج�ع للمو�ضوعات الت�ي من هذا 

الن�وع اأم�ٌر غري ملزم اإطلقًا، فلو قال املرجع مثًل: فلن ال يجوز قراءة 

كتبه؛ الأّن كتبه هي كتب �ضلل، فهذا ت�ضخي�س مو�ضوع، وال ُيلزم اأحداً 

حت�ى مقّلدي�ه م�ا مل يقتنع�وا معه ب�اأّن م�ضمون ه�ذه الكتب ه�و ال�ضلل 

فعًل«، وهذا بغ�ّس الطرف عن وجود حكم للحاكم يف هذه امل�ض�األة؟ وما 

قيم�ة الفت�وى اإذا كانت ال تلزم اأحداً اإال بعد االقتناع بحقيقة امل�ض�األة؟ 

وعل�ى اأ�ضا��س قولك�م ه�ذا فاملكّل�ف اأ�ضا�ض�ًا ال يحت�اج لفت�وى اإذا اقتن�ع اأّن 

ه�ذا الكت�اب كتاب �ضلل فعًل وفق مثالكم املذكور. ولو تر�ض�دوا اأخاكم 

املتطّف�ل عليك�م ببع��س اأقوال العلم�اء واملراجع يف هذا ال�ض�اأن.
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اأي�ض�ًا ذك�رمت: »اأن ال يك�ون خطابن�ا الناه�ي ع�ن الفع�ل اأو احل�اّث علي�ه . 	

مرتبط�ًا ب�ض�خ�س«، يف جمي�ع االأح�وال �ض�واء اخلط�اب موّج�ه ل�ض�خ�س 

�ض�ن م�ن م�ضادي�ق االأم�ر باملع�روف  بعين�ه اأم لعام�ة النا��س اأم للمتخ�ضّ

�س  والنه�ي عن املنكر؟ األي��س هناك ف�رق بن اأن يوّجه الباح�ث املتخ�ضّ

�ض�ن اأمثاله وب�ن اأن يعر�ضه على عامة النا��س الذين  خطاب�ه للمتخ�ضّ

هم اأ�ضا�ضًا مكّلفون بااللتزام بفتاوى املراجع دون التح�ّض�س من االآخرين 

�ضن، اأما  ون�ض�ر ثقافة االختلف وتعّدد االآراء؟ هذا بالن�ض�بة للمتخ�ضّ

�ن ب�اأن اأكتب ما  للعام�ة م�ن النا��س فه�ل يح�ّق الأمث�ايل م�ن غ�ري املخت�ضّ

اأ�ض�اء واأق�ول باأّنه�ا روؤيت�ي للمو�ض�وع واأ�ضعه�ا مقاب�ل الفت�اوى الوا�ضح�ة 

ن واملراجع؟ واأقول ذلك من واقع نعي�ض�ه، فكّل �ض�خ�س اأم�ضك  للمخت�ضّ

قلمه وقال اأرى اأّن ذلك يجوز وهذا ال يجوز، وغلب عليها الذوق واملزاج 

�ض�واء يف التطب�ري اأو غريه.

 اجلواب: 

ذكرتم نقاطًا وهي:

عندمـا يصـدر املرجع فتـواه، يعمـل املكّلف بـام هو ظاهـر الفتوى أ. 
القرائـن والشـواهد، فـإن اشـتملت  أو املسـتفاد ممّـا وصلـه مـن 
الفتـوى أو قرائنهـا املتصلـة أو املنفصلـة عـىل مـا يفيـد كوهنـا جمّرد 
تشـخيص غـي ملـزم، مل يلزمـه العمـل هبا مـا مل يقتنـع بمضموهنا، 
وإال فاملفـرتض العمـل هبـا قاعـدًة. ولـو التبسـت عليـه األمـور 

أمكنـه توجيـه سـؤال إىل مرجعـه لرفـع هـذا االلتبـاس.

الفتـوى إن كانت نابعًة من االجتهـاد يف النصوص فقيمتها يف كوهنا ب. 
تعـرّب عـن اجتهـاد الفقيـه، فيجع إليـه املكّلـف ليقّلـده يف اجتهاده 
هـذا، وهـذا واضح. واّمـا إن رجعت إىل تشـخيص موضـوع، فال 
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قيمـة هلـذا التشـخيص )الـذي ال يعـرّب عـن حكـم احلاكـم( مـا مل 
يكـن املوضـوع مـن املوضوعـات املسـتنبطة، مثـل تعريـف حقيقة 
الغنـاء ال مصـداق الغنـاء، أو تعريـف حقيقـة اخلمـر، وهـل هـي 
مطلـق املسـكر أم خاّصـة ببعضـه أم ال؟ ففـي سـائر املوضوعـات 

غـي املسـتنبطة ال حجّيـة لـكالم الفقيـه بام هـو فقيه.

ويمكنكـم مراجعـة اجلـذور االجتهاديـة هلذه املسـألة يف بحوث 
الفقهـاء يف بـاب التقليد واالجتهاد عنـد حديثهم عن دائـرة التقليد 
وعـن التقليـد يف أصـول الديـن واملوضوعات وأصـول الفقه وغي 
ذلـك ممـا ذكـره السـيد اليـزدي يف العـروة الوثقـى، وعّلـق عليـه 

الـرّشاح والفقهـاء واملحشـون والباحثون.

وأّمـا قيمـة كالمـه يف هـذه احلـال، فتكمـن يف بيـان قناعتـه التي 
قـد توجب قناعـة اآلخرين واطمئناهنم لتشـخيصه، فإّن تشـخيصه 
قـد يؤثـر يف قناعـات النـاس فيعملون بتشـخيصهم الـذي ُبني عىل 
اطمئناهنـم بتشـخيصه، ال أهّنـم يعملـون تعّبـًدا بتشـخيصه كام هي 

قضّيـة الفتوى وفـق املعروف.

إذا كانـت فتـوى الفقيـه ُتلـزم مقّلديه فام هـو الدليل عـىل حرمة ج. 
أن يكتـب شـخص كتابـًا يف اآلثـار اإلجيابيـة للتطبـي مثـاًل مـن 
الزاويـة االجتامعّيـة؟ فهـو ال يدعـو أحدًا لـرتك االلتـزام بفتوى 
مرجعـه، بـل يبنّي رأيه املنسـجم مـع فتوى مرجعه أو تشـخيص 
مرجعـه املقتنـع هـو به، وال يسـتخدم أسـلوب العنـف أو القهر 
أو الفـرض عـىل أحـد، فـام هـو الدليـل عـىل احلرمـة حتـى لـو 

نـرشه بـني الناس؟

نعـم، إذا كان بحثـًا اجتهاديـًا فيلزمـه أن يكـون متخّصصـًا يف 
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الرشيعـة حتـى يقـول ويعطـي رأيـه؛ ألّن ذلـك يكـون مـن التقّول 
بغـي علـم عـىل اهلل تعـاىل وهـو حمـّرم، أمـا وأّنـه خيتلـف العلامء يف 
تشـخيص املوضوعـات فام الـذي يمنع زيـدًا من الناس أن يسـاهم 
يف التشـخيص إذا كانـت لـه خـربة دراسـة حيثيـات املوضـوع مـن 
الزاويـة االجتامعيـة أو السياسـية أو غيهـا، فالسـيايس قـد يـرى 
املوضـوع بدرجـة أكثـر خربوّيًة مـن الفقيه نفسـه الـذي ال خربة له 
أحيانـًا بالسياسـة، وأّي ضي يف ذلك؟ السـيام مـع اختالف األنظار 

يف التشـخيصات.

وأّمـا قولكـم بـأّن كل شـخص يقـول مزاجه فهـذا أمر آخـر، فنحن 
ال نتكّلـم عـن فـوىض إعطـاء الـرأي، لكـن نتكّلـم عـن شـخص لديه 
خـربة حياتية ومقـدرة عىل تشـخيص املوضـوع املتنازع عليـه من موقع 
خربتـه االجتامعيـة وعالقاتـه وثقافتـه الواسـعة ولـو مل يكـن فقيهـًا، فام 
هـو الدليـل عـىل حرمـة أن يكتب كتابـًا يبـنّي فيه مضـاّر التطبـي الطبّية 
مثـاًل أو تأثياتـه السـلبية عىل تدّيـن الناس اآلخرين باإلسـالم ما دامت 
القضيـة تشـخيص موضـوع أو كانت قضّية خمتلفـًا فيه وكان هـو منتميًا 
بتقليـده إىل مـن يوافقـه يف هذا الرأي بحسـب النتيجة؟ نعـم لو مل يملك 

اخلـربة فقـد ال حيّق لـه القـول بغي علـم وهذا أمـٌر آخر.
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 ظاهرة التطبري يف العتبات املشّرفة 
يف كربالء وتنجيسها كّل عام!)))

 ال�ض�وؤال: ونح�ن عل�ى اأعت�اب حم�ّرم احل�رام، م�ا ه�ي الطريق�ة املثالي�ة 

ل�ردع ظاه�رة التطب�ري، وخ�ضو�ض�ًا ت�زداد يف �ضبيح�ة عا�ض�وراء يف مدين�ة 

كربلء مبنظر ال ي�ضّر احلبيب ويفرح به العدّو؟ �ضيخنا اجلليل، حتى اأغلب 

الزّوار مل ي�ض�لم من تلّطخ ملب�ض�هم بنجا�ض�ة الدم، وبع�س هوؤالء املطرّبين 

يدخل عليهم وقت �ضلة الظهرين وهو ي�ض�يل منه الدم، ثم ي�ض�ارك بعزاء 

رك�ض�ة الطويري�ج ومل يهت�م بال�ض�لة. ومم�ا يوؤ�ض�ف ل�ه ه�و ت�ض�هيل العتب�ة 

احل�ض�ينية والعبا�ض�ّية لدخ�ول ه�وؤالء اإىل العتبت�ن حت�ى تك�ون النجا�ض�ة 

داخل احلرم، وهذا خمالف لل�ض�ريعة، وطبعًا هذه جماملة من القائمن على 

العتبة لهوؤالء! ثق �ض�يخنا اأ�ضبحنا نرتك الزيارة يوم عا�ض�وراء ب�ض�بب هذه 

الظاهرة.

 اجلواب: 

لعـّل أفضـل الطـرق ملواجهـة ظاهـرة )التطبـي( عنـد مـن ال حيّبذ أ. 
هـذه الظاهـرة أو يـرى حرمتهـا )بالعنـوان األّويل أو الثانـوي( أو 
قبحهـا، هـو نـرش الوعـي بـني النـاس ورفـع مسـتوى تعبيهـم 
عـن عواطفهـم عمومـًا، والسـعي لنرش وتعميـم فتـاوى ومواقف 
العلـامء والفقهـاء واملفّكريـن الرافضـني هلـذه الطريقـة يف التعبـي 
ولـو كان رفضهـم غـي حتريمي، بل والسـعي أيضـًا للحصول عىل 
املزيـد من توجيهـات العلـامء الرافضـني واملراجـع املعارضني هلذه 

الطريقـة يف التعبـي.

)1( إضاءات 329:3
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وكذلـك ابتـكار وتعميـم الطـرق البديلـة التـي يعّد مـن أبرزها 
مشـاريع التـرّبع بالـدم للمحتاجني واجلرحـى وإهداء ثـواب ذلك 
إىل أيب عبـد اهلل احلسـني � وأهـل بيتـه وأصحابـه، فهـذه الطريقـة 

تعـرّب عن مسـتوى جّيـد مـن التفاعل.

بـل إّن العـراق نفسـه يمتاز بـني الـدول العربّية بحاجتـه الكبية 
ملثـل هـذه احلمالت؛ نظرًا ملـا يتعّرض له من تفجـيات واعتداءات 
ظاملـة بشـكل يومـي أو شـبه يومي مل تـرتك قلبـًا إال آملته، فيـام ختّلفه 
مـن دمـار ومـن خسـائر يف األرواح واملمتلـكات، ومـن إصابـات 

برشيـة حتتـاج للقطرة من الـدم هنـا أو هناك.

وقـد ُطّبقـت طريقـة التـرّبع بالـدم يف غـي بلـٍد بتوجيهـات مـن 
وجـوه وعلـامء وفعاليـات تلـك البلـدان )طّبقـت بشـكل متفاوت 
االسـتمرار  واملحدوديـة، ومـن حيـث  السـعة  مـن حيـث  نسـبّيًا 
والعـراق،  السـعودية،  العربيـة  اململكـة  مـن:  كّل  يف  وعدمـه، 
الـدول األوروبيـة، والبحريـن،  والكويـت، وأبيدجـان، وبعـض 
ولبنـان وغي ذلـك(، وحّققـت نجاحًا نسـبّيًا يف حـدود معلومايت، 
ولعـّل أفضـل التجـارب وأوسـعها كان جتربـة البحريـن. ويمكـن 
باخلصـوص  وكربـالء  العـراق  مسـتوى  عـىل  عليهـا  االشـتغال 
بشـكل أوسـع من السـابق، وأعتقد أّنـه من الرضوري التنسـيق مع 
اجلهـات املعنّيـة التـي يمكنهـا القيـام بمثل هـذا املـرشوع، واألهم 
مراكـز  املعلومـات عـن  وتوفـي  لـه،  والرتويـج  إعالميـًا  تغطيتـه 
التـرّبع لعموم الناس عرب وسـائل التواصل االجتامعي أو الرسـائل 
القصـية أو وسـائل اإلعالم أو غـي ذلك، عّله يلقـى قبوالً أكرب يف 

قـادم السـنوات، كـام لقـي القبـول يف بعـض البلـدان األخـرى.
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وطريقـة التـرّبع بالـدم تربـط اإلنسـان بالعطـاء املنتـج بشـكل 
مضاعـف، وفيهـا فوائـد صحّيـة للمتـرّبع واملتـرّبع لـه، ويمكنهـا 
سـّد حاجات املستشـفيات لفـرتة معينة عـىل األقّل، وفيهـا خاصية 
اجلمـع بـني إحيـاء املناسـبة وإعانـة املسـلم والتصـّدق بالـدم لـه 
والقيـام بـام فيه النفـع الصّحي للمترّبع نفسـه، واملحافظـة أكثر عىل 

الصّحـة والسـالمة العاّمـة.

لكـّن املهـم أن ال نعتـرب التـرّبع بالـدم شـعية نريـد فرضهـا عىل 
النـاس، أو شـيئًا منصوصـًا عليـه يف الدين، بـل هو وسـيلة تعبيية 
زمنيـة قـد يأيت يـوم يرى فيـه أهل العلـم والفضـل والرأي أسـلوبًا 
آخـر بحسـب تغـّي الزمان واملـكان، مـا دام هـذا األسـلوب املتبع 

اليـوم ال نـّص فيه باخلصـوص مـن الناحيـة الرشعّية.

كـام أّن مـن املهـم أن ال نبقـى نعيـش الرصاعـات املتواصلـة يف 
هـذا املوضـوع بطريقة غي علمّيـة، فنتوّجـه باالهتام لبعضنـا بعضًا 
بمعـاداة القضّيـة احلسـينية أو شـخص اإلمـام احلسـني � والعيـاذ 
يطـرح  أن  منّـا  واحـد  كّل  حيـاول  هدنـة  حالـة  نعلـن  وأن  بـاهلل، 
مرشوعـه فيهـا دون جتريـح باآلخـر، ونتنافـس إجيابّيـًا عىل مـا نراه 
األفضـل يف وسـائل التعبـي دون رصاعات وتشـّظيات ومترتسـات 
واصطفافـات جديـدة، ونحـرتم الفتـاوى التـي تصدر هلـذا الفريق 
أو ذاك، مـع حّقنـا مجيعـًا يف النقـد حيـث نملـك مقّوماتـه العلمّيـة 

واألخالقيـة.

قـد حتصـل جتـاوزات رشعّيـة هنـا وهنـاك أثنـاء القيـام بفريضة أو ب. 
مسـتحّب دينـي، وهـذا يكـون حتى يف احلـّج والعمـرة. واملطلوب 
توعيـة النـاس، علـاًم أّن تنجيس اآلخرين ليـس حمّرمـًا إال إذا كانوا 
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ال يرضـون بتلطيـخ ثياهبـم بالـدم، فيجب عـىل )املطرّبيـن( مراعاة 
ذلـك رشعـًا، وال حيسـن هبم تأخـي الصـالة عـن أّول وقتها حيث 
يسـتحّب اإلتيـان هبـا يف أّول الوقـت، وإن كان التأخـي بام ال خيرج 

عـن وقت الصـالة غـي حمّرم.

يتفـق الفقهـاء عـىل حرمـة تنجيـس املسـاجد مطلقـًا، أّمـا تنجيس ج. 
املشـاهد املرّشفـة والعتبـات فلهـم يف ذلـك رأيـان:

الـرأي األّول: مـا هـو املشـهور، وهـو ظاهـر عبـارات أغلـب 
حرمـة  أّن  مـن  األحيـاء،  املراجـع  مجهـور  فيهـم  بمـن  الفقهـاء، 
التنجيـس خاّصـة بحالة مـا إذا لـزم هتك حرمـة املشـاهد املرّشفة، 
أّمـا إذا مل يلـزم هتـك احلرمـة فيجـوز التنجيـس وال جتـب إزالـة 
النجاسـة. وقـال كثـي مـن هـؤالء بـأّن حكـم املصحـف الرشيف 

هـو هـذا احلكـم أيضـًا.

الـرأي الثـاين: مـا ذهـب إليـه بعـض الفقهـاء، مـن أّن حرمـة 
تنجيسـها  أّن  بمعنـى  مطلقـة،  حرمـة  املرّشفـة  املشـاهد  تنجيـس 
حـرام، سـواء لـزم منـه اهلتـك أم مل يلـزم، وهـذا هـو رأي أمثـال 
الشـيخ فاضـل اللنكـراين، والسـيد الصـدر يف الفتـاوى الواضحة، 
أّمـا الشـيخ وحيـد اخلراسـاين فذهـب إىل حرمـة التنجيـس مطلقـًا 
عـىل األقـوى يف املشـاهد، وعـىل األحـوط يف املصحـف الرشيـف.

وعليـه، فينبغـي النظر يف تنجيـس املطرّبين للعتبة احلسـينية، هل 
يلـزم منـه اهلتك فيحـرم بإمجاع العلـامء، وإال فـال يكـون حرامًا إال 

الفتاوى. بعـض  عىل 

هـذا من الناحيـة الفقهيـة والقانونية. أّمـا من الناحيـة األخالقية 
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واالجتامعّيـة واإلعالميـة فـال ينبغي أبـدًا وقوع ما يقـع يف العتبات 
املرّشفـة يف كربـالء، وقـد سـمعنا ـ وال أدري مـدى دّقة النقـل ـ أّن 
املرجعّيـة الدينيـة يف النجـف ال توافـق عـىل ذلـك، وأهّنا حتـاول أن 
حتـول دون تنجيـس العتبـة بوضـع العـوازل عـىل األرض أو عـىل 
اجلـدران، وأّن الظـروف الضاغطـة حتـول دون الترصيـح باألمـر 

العامل. واهلل  ومواجهتـه، 

وأخـيًا، علينا مجيعـًا أن نتحّمـل بعضنا، ونعمل وال نيـأس، وتكون 
لدينـا العزيمـة واإلرادة للتغيـي وتصحيح األمـور فيام نـراه احلّق، واهلل 

معنـا حيثـام نكون معه إن شـاء اهلل.
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 نقاط االختالف املركزّية 
يف قضّية الشعائر احلسينية)))

 ال�ضوؤال: ذكرمت يف جوابكم عن اأحد االأ�ضئلة حول �ضهر �ضفر )اإ�ضاءات 

يف الفكر والدين واالجتماع، ال�ضوؤال رقم: ٢٧	()2( اأّن بع�س االأمور ورد الن�ّس 

با�ضتحبابها مثل البكاء، وبع�ضها االآخر مل يرد فيه ن�ّس مثل التطبري وامل�ضي 

م�ض�ية ال�كلب نح�و املراق�د وغ�ري ذل�ك، واأ�ض�رمت باأّن الث�اين ميك�ن اأن يكون 

م�ض�مواًل لبع��س العمومات، ف�اإذا كان كذلك فاملدار هو املفه�وم العريف املتغرّي 

للحزن واجلزع وما �ض�ابه، وبناء عليه ال معنى وال مرّبر للجدل الذي يثريه 

املثّقفون واحلوزويون منهم حول ما اإذا كانت بع�س تلك املظاهر معهودة زمن 

االأئم�ة � واأ�ضحابه�م، اإال م�ن جه�ة ط�رّو العناوين الثانوية. وم�اذا عن مدى 

التنا�ض�ب مع طبيعة املنا�ض�بة و�ضاحبها ومدى التوافق مع كرامة املوؤمن يف اأن 

يقّلد الكلب مثًل اأو يغم��س ج�ضمه بالطن؟

 اجلـواب: مـن حيـث املبـدأ ال مانـع لـكّل هـذه األعـامل أن تكون 
مشـمولًة لبعـض العمومـات إذا صـارت عرفـًا يف التعبـي عـن احلـزن 
وإحيـاء األمـر، ومل يقـف دون ذلـك مانـٌع مـن عنـوان أّويل أو ثانـوي، 

لكنّـه ال يكـون حينئـٍذ مسـتحّبًا بعنوانه.

وعندمـا يثـي بعـض احلوزوّيـني واملثقفـني والعلـامء جـدالً يف عـدم 
وجـود هـذه الشـعية أو تلـك، فهـو ينشـأ مـن أحـد أمـور أربعـة هي 

مرجـع اخلـالف اليـوم:

إّن هـذا الفعـل أو ذاك )امليش عـىل النار أو التطبـي أو الزحف نحو . 1
املراقـد أو غي ذلك( ليس مسـتحّبًا بعنوانـه األّويل، حيث إّن بعض 

)1( إضاءات 407:3
)2( راجع  )هل شهر صفر شهر حزن وبكاء، أم  أنه خيتلف عن شهر حمرم احلرام ؟( 
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العلـامء حياولـون إثبـات اسـتحباب بعـض هـذه األفعـال بالعنوان 
للديـن  نسـبتها  حياولـون  أو  كلامهتـم  مـن  ُيسـتوحى  كـام  األّويل، 
بعنواهنـا، وهـذا مـا يالحظ أو ُيسـتوحى مـن كلامت بعـض العلامء 
أمثـال السـيد حممـد الشـيازي رضـوان اهلل عليـه، والسـيد صادق 
الشـيازي حفظـه اهلل وغيمهـا، كأن نجد عندهم االسـتدالل عىل 
التطبـي ببعـض الروايـات اخلاّصـة أو بفعـل السـيدة زينـب � أو 

ذلك. بغـي 

إهّنـا مرجوحة بالعنـوان الثانوي، حتى لو كانـت مرشوعة بالعنوان . 2
األّويل، وهـذا هـو مرجـع الكثـي مـن املواقـف الرافضـة لبعـض 
الترّصفـات يف املظاهـر العزائّيـة احلسـينّية، وإليه يرجـع موقف تيار 
خـّط اإلمـام اخلمينـي اليوم، وهـو املنهـج الذي يالحـظ يف كلامت 

السـيد عيل اخلامنئـي حفظه اهلل.

عـدم ثبوت عنوان الشـعية عليها حتى لو ثبت شـمول العمومات . 3
هلـا؛ ألّن البعـض حيـاول خلـع عنوان الشـعية عـىل ما يشـتهر ولو 
مؤّخـرًا، كام هـو منهج بعض املعارصيـن، وما قصدُتـه بالعمومات 
ليـس عمومـات البـكاء فقـط، فإّنـه قـد ُيّدعـى انرصافهـا عن غي 
املتعـارف، بـل هـي عمومـات إحيـاء األمـر والتذكـي بمصاهبـم 

واجلـزع لو تـّم األخي.

إهّنـا حمّرمـة بالعنـوان األّويل، وهـذا هو منهج السـيد حمّمد حسـني . 4
فضـل اهلل رمحـه اهلل يف مثـل قضّيـة التطبـي، حيـث يدرجـه ضمـن 

اإلرضار املحـّرم بالنفـس واجلسـد.

إذن، فاخلـالف بـني املجيزين واملانعـني يرجع إّما إىل نفي اسـتحباب 
هـذه األفعـال بالعنـوان األّويل، أو إىل حتريمها بالعنـوان الثانوي، أو إىل 
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حتريمهـا بالعنـوان األّويل، أو إىل نفـي عنـوان الشـعية عنهـا مـا دامت 
غـي موجـودة يف عرص النـّص وال منصوصـة يف الكتاب والسـنّة.

وأّمـا حديثكـم عن التناسـب مع كرامـة املؤمن وغي ذلـك، فهذا من 
ضمـن البحـث يف عدم وجـود مانـع أّويل أو ثانوي، ومن هنـا فالطرف 
املثبـت للرشعّيـة ال يـرى منافـاًة حلّق املؤمـن وكرامته يف كّل هـذا ما دام 
فتـح بـاب رشعّيـة اجلـزع مـن جهـة، وبـاب كـون املحـزون عليـه هو 
مقـام أهـل البيت الـذي يرخص دونـه املقام الشـخيص من جهـة ثانية، 
فيصعـب الدخـول معهـم يف مثل ذلك عىل مسـتوى البحـث اإلقناعي.
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 رسائل مثرية بأعمال دينية خاّصة 
عرب وسائل التواصل االجتماعي)))

 ال�ضوؤال: تاأتينا يف االآونة االأخرية ر�ضائل كالتايل: )ال�ضلم على قلبك 

يا �ضاحب الزمان، ال�ض�لم على الباكي بدل الدموع دمًا، ال�ض�لم على املنتظر 

نهدي�ك  فرج�ك  ولتعجي�ل   ،� احل�ض�ن  ج�ّدك  مب�ض�اب  ل�ك  موا�ض�اًة  للث�اأر، 

ال�ضل�وات املحمدّي�ة. ملحظ�ة: الق�راءة حت�ى م�ض�اء غ�د اجلمع�ة، و�ض�تتم 

زي�ارة بالنياب�ة عن امل�ض�اركن عند االإمام احل�ض�ن واأبي الف�ضل العبا��س �. 

الرج�اء اإر�ض�ال ع�دد ال�ضل�وات على حمم�د واآل حمم�د التي تري�د قراءتها(. 

ه�ذه الر�ض�ائل تطالبن�ا بع�دد مع�ّن م�ن ذك�ر ال�ض�لة عل�ى حمّم�د واآل حمّمد 

بنّي�ة تعجي�ل الظه�ور للإم�ام امله�دي �. وبع�د ذل�ك �ض�تتّم ال�ض�لة والزيارة 

نيابة عن امل�ض�اركن يف املقام املذكور يف الر�ض�الة، ويف النهاية تاأتينا الر�ضالة 

التالي�ة: )مّت�ت الهدي�ة ل�ضاحب الع�ض�ر والزمان � مليون�ن و٧٢0األف � �ضلوات 

حمّمدي�ة، ومّت�ت زي�ارة بالنياب�ة ع�ن امل�ض�اركن عن�د االإم�ام احل�ض�ن واأب�ي 

الف�ض�ل العبا��س �. عّظ�م اهلل اأجورك�م وتقّب�ل اأعمالك�م. ال تن�ض�وا �ضاح�ب 

الع�زاء موالنا القائم)عج( من دعائكم(. ما هو راأيكم الكرمي بهذا املو�ضوع؟

 اجلـواب: أن يصـيّل اإلنسـان عىل حمّمد وآل حمّمد فهـو أمٌر مندوٌب 
إليـه يف نفسـه، السـيام يف مثـل مناسـبة عاشـوراء التـي تتصـل بمحّمد 
وآل حمّمـد. وأن يشـّجع اإلنسـان اآلخريـن عـىل الصلـوات هـذه فهـو 
أمـٌر حسـن أيضـًا بـال شـّك، وينبغي العمـل دومًا عـىل تشـجيع الناس 
عـىل فعـل مـا هـو صالـٌح وُقـريبٌّ إىل اهلل تعـاىل مثـل الذكـر والتسـبيح 
والثنـاء عـىل اهلل واالسـتغفار والصـالة عـىل حمّمـد وآل حمّمـد عليهـم 

مجيعـًا أفضـل الصالة والسـالم.

)1( إضاءات 331:4
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وأن يـزور اإلنسـان مـن يسـتحّب زيارتـه ويـدي ثـواب ذلـك إىل 
شـخٍص آخـر هلـو أمٌر حسـٌن أيضـًا عند كثي مـن العلـامء، ولـه واقعّية 
مـن وجهـة نظرهـم، واهلل فضلـه عميـم، وإن كان هنـاك مـن لـه بعض 
التحّفظـات عـىل هـذا املوضـوع؛ انطالقًا مـن قولـه تعـاىل: ﴿َوَأْن َلْيَس 
لإِْلِْنسـاِن إاِلَّ ما َسـعى﴾ )النجم: 39(، عىل أسـاس أّن له سـعيه وليس 
سـعي غـيه، متامـًا كـام أّن عليـه وزره وليس وزر غـيه، واآليـة قالت: 
ليـس لـه، ومل تقـل: ليـس عليه، ممـا يشـي ـ بحسـب وجهة النظـر هذه 
ـ إىل أّن اإلنسـان ال حيظـى إال بنتائـج عملـه ال نتائـج عمـل غـيه ولـو 
أرسـلها لـه هديـًة. وقـد يناقـش بعضهم يف هـذا الـكالم من حيـث إّن 
مـن نتائـج عملـه مثاًل هـو زيادة اهلل لـه يف احلسـنات لو قّدمهـا له غيه، 

طويل. والبحـث 

وعـىل أّيـة حـال، فهـذه األمـور ال مشـكلة فيهـا مـن حيـث املبـدأ، 
لكـّن املشـكلة تكمن يف مـا نالحظه من انتشـار واسـع للغايـة ملثل هذه 
الرسـائل التـي تضع أرقامـًا وآليات حمّددة، قـد توهم النـاس بأهّنا ذات 
طابـع ديني خاص، بمعنـى أهّنا منصوٌص عليها يف الـرشع هبذه الطريقة 
أو اآلليـة، فيـام هـي قد تكـون ال أصـل رشعّي هلـا عىل اإلطـالق، وإّنام 
هـي مـن بنـات أفـكار صانعهـا، فـإذا مل يكـن األمـر منصوصـًا عليه يف 
الـرشع، فهـذه األسـاليب ينبغـي أن تكـون يف إطـار وبطريقـة ال توهم 
أهّنـا مسـائل ذات صفـة رشعّيـة منصوصـة بتفاصيلهـا، وما عـدا ذلك 
فكّلـه ال بـأس بـه مـا دام املضمـون سـلياًم وال يكـون عىل حسـاب أمر 

رشعي آخـر أهـّم بطريقة سـلبّية.

ومـن هـذا النـوع الكثي مـن الرسـائل املنترشة سـابقًا واليـوم بأعامل 
خاّصـة يف أوقـات خاّصـة وأذكار معّينـة، وكذلـك التهديـد بأّنـه لـو مل 
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يقـم هبـذا العمـل وينـرشه فسـوف يلقـى كـذا وكـذا جـزاء ومصيبة يف 
الدنيـا واآلخـرة ونحـو ذلـك مـن املصطنعـات التـي غالبـًا ـ لـو مل أقل 
دائـاًم ـ ال يكـون هلـا أصـل يف الديـن، وإّنـام هـي كيفيـات وقصـص 
وضعهـا أصحاهبـا بغاية الرتغيـب يف الدين أو بغايات أخـرى ال نعرفها 
وال نريـد أن نتهـم أحـدًا فيهـا، فمثـل هـذه األمـور التي توجـب توّهم 
نسـبة هـذه األشـياء بتفاصيلهـا للـرشع والديـن ينبغـي التنّبه هلـا كي ال 
تتـوارث األجيـال أعـامالً ال أسـاس رشعـّي هلـا، فتصبـح بعد قـرن أو 
قرنـني جـزءًا من حقائـق الدين عىل املسـتوى الشـعبي يف احلـّد األدنى.

جيـب أن يكـون لنـا حّس التحـّذر مـن مثل هذه األشـياء لكـي نقوم 
برتشـيدها بـام ينفـع وال يـرّض، وإن كان األنسـب باإلنسـان أن ينرش ما 
ورد يف الـرشع مـن أعـامل، وال خيـرتع مـن عنده شـيئًا بـام يوهم نسـبته 

احلنيف. للديـن 

بـل مـع األسـف الشـديد فقـد رأينـا أحاديـث مكذوبـة عـىل النبـي 
والصحابـة وأهـل البيـت تنتـرش يف وسـائل التواصـل االجتامعـي وال 
أصـل هلـا عنـد املسـلمني، وجيـب التنّبـه دومـًاـ  كام أرشنـا مـرارًاـ  هلذا 
املوضـوع، وأّنـه يف غايـة اخلطـورة عـىل املسـتوى الدينـي، ممّـا يكشـف 
عـن أّن هنـاك من يتعّمـد الكذب عىل رسـول اهلل يف هذه األيـام لغرٍض 
عـدواين يسء أو انطالقـًا مـن جهـل دينـي كبـي، وعلينـا هنـا أيضـًا أن 
نبـدو حذريـن جـدًا مـن هـذا، وأن ننـرش الوعـي والعقالنية بـني عاّمة 
النـاس، ونكـّرس ثقافة التوثيـق والتأّكـد يف القضايا الدينيـة، بدل ثقافة 
التلقـني، فليـس كّلام جاءنا شـخص بيشء أخذنـا به ومشـينا يف طريقنا، 
بـل مقتـى التحـّذر من البـدع واخلرافـات، ومقتـى محايـة الدين هو 
الوعـي والسـؤال والتثّبت واملناقشـة املوضوعّيـة للتأّكد من نسـبة يشء 
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إىل الديـن، فمـن هنـا علينا يف هـذه احلـاالت أن نطالـب بالتوثيق، وأن 
نسـأل وهنتـم كّلـام كان يف املضمـون مـا يريـب أو ُيثـي، فهـذا احلـّس 
واخلزعبـالت  اخلرافـات  مـن  تدّيننـا  حلاميـة  رضوريٌّ  االستشـعاري 
واملؤامـرات واملنامـات املخَتَلَقـة واألقاصيـص املبتكـرة املكذوبة، محانا 

اهلل مجيعـًا مـن الضاللـة والزيغ.
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النطح والتطيني و.. وشعائر عاشوراء!)))

 ال�ض�وؤال: بالن�ض�بة لبع�س املمار�ض�ات العا�ض�ورائية مثل �ض�عرية النطح 

و�ض�عرية التطين، هل هي من ال�ض�عائر وداخلة حتت اجلزع على احل�ضن�؟ 

حي�ث �ض�معت اأح�د اخلطب�اء ي�ض�تدّل عل�ى ج�واز التطي�ن مب�ا فعل�ه ال�ض�يد 

الربوج�ردي بالت�رّبك ببقاي�ا الط�ن الذي يف اأرج�ل زّوار احل�ض�ن، وو�ضعه 

عل�ى عيني�ه، وعلي�ه فه�و �ض�عرية. فم�ا تق�ول �ض�يخنا الفا�ض�ل يف ه�ذا القول 

واال�ضتنتاج؟

 اجلواب:

 يف سؤالكم أكثر من جهة تّم دجمها ببعضها:

أّن هـذه األفعـال جائزة يف حـّد نفسـها، وهذا صحيح؛ فـإّن تطيني أ. 
اإلنسـان لنفسـه ليـس من حمّرمـات الـرشع بالعنـوان األّويل، وكذا 
نطح رأسـه بـيشء، ما مل يلـزم الرضر املعتـّد به عند العقـالء. ومثل 
هـذا املـيش عـىل اجلمـر، و)التزجيـج( الـذي رأينـاه مؤخـرًا مـن 
التقّلـب عـىل الزجاج املفتَّت، و )التشـويك( بمالمسـة األشـواك، 
والزحـف املضنـي ملسـافة طويلة، وغـي ذلك ممـا نراه اليـوم، فهذا 
يف نفسـه جائـز مـا مل يلـزم منـه رضر بليغ، ال جمـّرد الرضر البسـيط 
كجـرح صغـي أو امحـرار أو نحـو ذلـك. وأّمـا العنـوان الثانـوي 
فيختلـف باختـالف تقويم األشـخاص للمسـألة وفهمهـم للرؤية 
العاّمـة للموضـوع، وليـس يف العنـوان الثانـوي هـذا مـن حيـث 
التشـخيص نـصٌّ ديني حمـّدد، فقد يشـّخص فقيـٌه أو خبـٌي أّن هذا 

األمـر يتـك حرمـة الديـن، وقد يشـّخص آخـر العكـس متامًا.

)1( إضاءات 334:4
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أّن هـذا التطيـني شـعية أو ذاك النطـح شـعية، وهـذا املوضـوع ب. 
خيتلـف عـن املوضـوع األّول، فجـواز يشء ال يصـّيه شـعيًة كـام 

هـو واضـح، وهنـا يوجـد اجتاهـان:

االجتـاه األّول: وهـو الذي يـرى توقيفّية الشـعائر، وأّن الشـعائر البّد 
أن تكـون منصوصـًة يف الـرشع، وعـىل هـذا الـرأي املنسـوب للمحّقق 
النراقـي، والـذي ذهـب إليـه أمثـال اإلمـام اخلالـيص والعالمة السـيد 
حممـد حسـني فضـل اهلل )انظـر لـه: فقـه احلـّج 1: 65 ـ 68؛ تقريـرًا 
لبحـوث العالمة فضـل اهلل، بقلم الشـيخ جهـاد عبداهلـادي فرحات(، 
ال يمكـن للتطيـني وال للنطـح وال للتطبـي وال ألّي فعـل مهـام عظـم 
مجهـوره، ومهـام صـار شـعارًا للديـن، أن يدخـل يف الشـعائر التي ورد 
احلـّث عـىل تعظيمهـا يف النصـوص القرآنّيـة واحلديثيـة، مـا مل ُنثبـت يف 
املرحلـة السـابقة أّن هـذه األفعـال والسـلوكّيات منصـوٌص عليهـا يف 

الـرشع بنـّص خـاّص يدرجهـا ضمـن شـعائر الدين.

االجتـاه الثـاين: وهـو االجتـاه الذي ال يـرى توقيفّيـة الشـعائر، كام هو 
املعـروف مـن مذهـب السـيد حمسـن احلكيـم والسـيد حممد الشـيازي 
لصـيورة  فيكفـي  بتوّسـع،  املعارصيـن  بعـض  لـه  ونّظـر  وغيمهـا، 
الـيشء شـعيًة أن يكـون مباحـًا بالعنـوان األّويل )والثانـوي( من جهة، 
وخيـدم العناويـن الدينيـة العاّمـة مـن جهـة ثانيـة، وأصبـح يف العـرف 
ولـو املعـارص معلـاًم مـن معـامل الديـن الظاهرة مـن جهـة ثالثـة، وعليه 
فالتطيـني والنطـح إذا صارا هبذا املسـتوى فهام شـعية حـّث الرشع عىل 

عندهم. تعظيمهـا 

لكـن حتـى عـىل االجتـاه الثـاين ال يكفـي لصـيورة اليشء شـعيًة ـ 
عنـد كثـي مـن أنصار هـذا االجتـاه ـ أن يفعله شـخص واحـد أو عرشة 
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أشـخاص، بل البـّد أن يتحّول إىل شـعار وعالمة بارزة تشـي إىل الدين 
املقّدسـة، فلـو فعـل شـخٌص  الدينيـة  الدينيـة والشـخصّيات  والقيـم 
النطـح يف بيتـه مـّرًة واحـدة مل يـرص الفعـل شـعيًة، ولـو كان الفاعـل 
مرجعـًا دينّيـًا، بل البـّد من خروجه إىل حّيـز الظهور ليكـون معلاًم بارزًا 
هلـذا الديـن، كـام يف مثـل الشـهادة الثالثـة أو التطبـي أو غي ذلـك، فإذا 
بلغـت ظاهـرة التطيـني أو النطـح هـذا املبلـغ وحتّققـت فيهـا الـرشوط 

املتقّدمـة، صـارت شـعية مرغوبـة يف الديـن وفقـًا للـرأي الثاين.

وأّمـا قضّيـة اجلزع، فاجلـزع أمـٌر قلبي ال جمـّرد اسـتعراض ظاهري، 
فـإذا مل يصـدر التطيـني عـن انفعـال باطنـي عفـوي ناتـج عـن اهنيـار 
عصبـي أو شـبه اهنيـار، فليس جزعـًا وإّنام هـو جتازع، فالربـط بني هذه 
الظواهـر ومفهـوم اجلـزع إال مـع صدورهـا عـن حالـة عاطفّيـة هائلـة 
تدفـع للفعـل بطريقـة أشـبه بغـي الواعيـة مـن شـّدة الضغـط النفـيس 
عـىل الشـخص. نعـم، إذا قيل بـأّن دليـل رشعّية اجلـزع يشـمل بروحه 

التجـازع أمكـن األمر.

تارخيّيـًا  لـو صـّح  الربوجـردي رمحـه اهلل، فهـو  السـيد  وأّمـا فعـل 
بالطريقـة التـي نقلتموهـا، ال يصـّي التطيني الـذي يفعله بعـض الناس 
اليـوم شـعيًة، إذ ال ربـط بـني االثنـني، فهذا نـايشء عن مفهـوم الترّبك 
بمثـل غبـار زّوار احلسـني �، فيـام التطيـني قـد يكـون بوضـع الطـني 
العـادي عىل الرأس واجلسـد ولـو مل يكن له عالقـة بالزيـارات والزوار 
أو بـام يكـون عـىل أجسـامهم، وال هـو من طني قـرب احلسـني �، وفعل 
السـيد الربوجـردي ال يؤرش لشـعية ظاهرة التطيني فضـاًل عن النطح.

لكـن املنقـول عـن السـيد الربوجـريـ  والعهـدة عـىل الناقلـنيـ  أّنه 
تـرّبك بالطـني الـذي كان وضعـه املشـاركون يف العـزاء، ال زوار قـرب 
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اإلمـام احلسـني �، ويف هـذه احلـال يكـون جوابنـا هـو أّن فعلـه ليـس 
بحّجـة، فليـس السـيد الربوجـردي معصومـًا، وال أعاملـه بالتـي حيتّج 
هبـا يف الرشيعـة اإلسـالمّية، فلديـه قناعـة بـام فعل وهـي قناعـة حمرتمة 
وليسـت حمّرمـة، أّمـا ثبوت هـذا األمر واقعـًا بفعلـه وكونه مسـتحّبًا أو 

شـعيًة أو واجبـًا فليـس صحيحـًا.

وباإلمجـال العـام قلنـا سـابقًا ومـرارًا بـأّن املهـم يف هـذا املوضـوع 
ـ إىل جانـب اإلطـار الرشعـي الفقهـي ـ هـو الوعـي العـام واملسـتوى 
الثقـايف االجتامعـي العـام الـذي يقـوم بصياغـة العـادات واملامرسـات 
عـىل طريقتـه، فكلـام صغنـا هـذا الـذوق العـام واملـزاج العـام بطريقـة 
معّينـة، ظهـرت أسـاليب تعبيّيـة معّينـة منسـجمة مـع الـذوق، وهـا 
هـي وسـائل اإلعـالم العاملّيـة تقـوم ببلـورة الـذوق البـرشي عاّمـة، 
وتغـّي )اسـتذواقات( النـاس وأحاسيسـها اجلاملّيـة، فعلينـا االشـتغال 
عـىل صياغـة الـذوق العـام بـام ينسـجم مـع روح اإلسـالم والرشيعـة 
وأدبّياهتـام والقيـم اإلنسـانية واألخالقّية النبيلة، ال صياغـة الذوق العام 
بـام ينسـجم فقـط مع عـادات شـعب بعينـه، لتتحـّول طريقتـه التعبيية 

إىل معـرّب عـن األداء الدينـي لدينـا.
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زمان ركعيت الزيارة قبل أو بعد الزيارة؟

 ال�ضوؤال: متى يوؤتى بركعتي الزيارة عن ُبعد، قبل اأو بعد اأداء الزيارة، 
كزيارة عا�ضوراء على �ضبيل املثال؟)1(

 اجلـواب: الـوارد يف بعـض روايـات الزيـارة أّن صـالة الزيارة تقع 
بعـد الزيـارة كخـرب احلسـني بـن ثويـر وخرب حنـان بـن سـدير، ويظهر 
مـن بعـض مواضـع كتـاب املـزار للشـيخ املفيـد، واملصبـاح للطـويس 
وغيمهـا، ومل أعثـر عـىل يشء يتصـل بوجـود إطـالق لفظـي يف هـذا 
املوضـوع يف حـّق مجيـع الزيارات ويف مجيـع احلاالت ولو كانـت الزيارة 
عـن ُبعـد، بـل يف بعـض الروايـات أّن ترتيـب الصـالة التي تكـون مع 

الزيـارة يكـون قبـل الزيارة.

لكـّن بعـض الفقهـاء اعتـربوا أّن معنـى صـالة الزيـارة هـو سـببّية 
الزيـارة هلـذه الصـالة ـ كـام نقـول صـالة الطـواف حيـث تقـع الصالة 
بعـد الطـواف ـ األمر الـذي يعني أهّنا تقـع بعدها تلقائّيـًا، وعىل مقتى 
القاعـدة مـا مل يرد نّص خاص يف زيـارة معّينة بإيقاع صالهتـا قبلها، فإذا 
صـّح فهـم هؤالء الفقهـاء كان مقتى األصـل إيقاع صـالة الزيارة عن 
ُبعـد ـ لـو كان للزيارة عـن ُبعد صالة ـ بعـد الزيارة نفسـها، واهلل العامل.

نعـم، ُنسـب لبعض العلـامء السـابقني املعارصيـن للعالمـة املجليس 
املنـع عـن صـالة الزيـارة إذا كانـت الزيارة لغـي النبـي وسـائر األنبياء 
العبـاس، أو  �، مثـل زيـارة أيب الفضـل  الزهـراء  واألئّمـة والسـيدة 
فاطمـة بنـت اإلمام الكاظـم، أو السـيدة زينب بنت عيل بـن أيب طالب، 
أو السـيد عبـد العظيـم احلسـني أو غيهم مـن العلامء واملؤمنـني أيضًا، 

)1( إضاءات 330:5
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وقالـوا بـأّن صـالة زيـارة مثل هؤالء غـي مرّشعـة يف الديـن، وتعّرض 
هـذا القول غـي املشـهور ملناقشـات تراجـع يف مكاهنا.

هـذا، والبـّد ـ عمـاًل ـ مـن االجتهـاد يف القضّيـة أو الرجـوع إىل من 
يرجـع إليـه املكّلـف من الفقهـاء املفتني، فقـد ختتلف املـوارد واحلاالت 

. ه عند
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 هل شهر صفر شهر حزن وبكاء، 
أم أّنه خيتلف عن شهر حمّرم احلرام؟)))

�ض�هر  يف  احل�زن  نظه�ر  اأن  علين�ا  اأّن  االأخ�وات  بع��س  ال�ض�وؤال: تذكر   

�ضفر، من لب��س ال�ض�واد وع�دم الذهاب للمطاعم والرح�لت وجتّنب التجّمل 

وع�دم الذه�اب حلف�لت ال�زواج؛ الأّن ث�ورة احل�ض�ن ت�ض�تحّق مّن�ا كّل ه�ذه 

الت�ضحيات، واأنه وبف�ضل هذه الطقو�س ا�ضتمّرت الثورة، واأّن �ضهر �ضفر �ضهر 

ح�زن. ال�ض�وؤال: ه�ل ه�ذا �ضحيح؟ ومن اأي�ن اأتت هذه االأفكار؟ وم�ا هو تاريخ 

اإقام�ة هذه الطقو��س يف �ض�هر �ضفر؟ 

 اجلـواب: إّن التفاعـل مـع قضّيـة اإلمـام احلسـني � أمٌر حسـن يف 
حـّد ذاتـه وفقًا للنصـوص الكثية الداّلة عـىل ذلك، ومن اجلميـل ـ بناًء 
عليـه ـ أن يعيش اإلنسـان مظاهـر احلزن واألمل عىل هـذا اإلمام العظيم.

والتعبـي عـن هـذا احلـزن خمتلـف، فبعـض أشـكال التعبـي وردت 
فيهـا بعـض النصـوص والروايـات اخلاّصـة، مثـل الزيـارة عـن قـرب 
أو بعـد، واحلـزن والبـكاء، وذكـر مصاهبـم وتداولـه، وإحيـاء ذكرهـم 
وأمرهـم، وغـي ذلـك، لكـّن بعضهـا اآلخـر إّنام هـو تعبي بـرشي عن 
احلـزن ليسـت فيـه نصـوص خاّصـة ثابتـة أو معتمـدة، وفقـًا للمعايـي 
التـي يعتمدهـا العلـامء يف التعامل مع الوثائـق التارخييـة واحلديثية، مثل 
التطبـي )رضب القامـات(، ووضـع األقفـال عـىل األبـدان، ورضب 
السالسـل، واللطـم العنيـف املدمـي، وشـبه التعـّري املوجـود أحيانًا، 
واملـيش عـىل النـيان، والزحـف واملـيش مشـية الـكالب عـىل أبـواب 

)1( إضاءات 398:2
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املراقـد املطّهـرة ألهـل البيـت و.. فليـس لدينـا روايـات خاّصـة هبـذه 
األمـور تثبـت مـن الناحيـة العلمّيـة، نعـم قـد يكـون بعضها مشـموالً 

للنصـوص العاّمـة.

وقـد ورد يف بعـض الروايـاتـ  وكذلـك نصـوص العلـامء املتقّدمني 
كالشـيخ املفيـدـ  أّن بعـض األئّمـة كانـت تظهـر عليهـم وعـىل بيوهتـم 
آثـار احلـزن يف األّيـام العـرشة األوىل مـن شـهر حمـّرم، وأّن هـذا معنـاه 
أّنـه مـن الطبيعـي اعتزاهلـم ملظاهـر الفـرح واالبتهـاج يف هـذه األيـام، 
ممّـا يعنـي أهّنـا أيام حـزن بالنسـبة إليهـم، وأّن عـىل املوايل ألهـل البيت 
أن يقـوم بذلـك يف هـذه األيـام، لكنّنـا ال نملـك نصوصًا تتحـّدث عن 
شـهر صفـر، وال أعرف مسـتندًا يـدّل عىل أّن الشـيعة كانـوا قبل العرص 
الصفـوي يعرفـون شـهر صفـر بوصفـه شـهر بـكاء وحـزن، مثلـه مثل 
العـرشة األوىل مـن حمـّرم، كـام ليـس لدينـا يف األحاديـث الصحيحـة 
مـا يفيـد ذلـك، سـوى قضّية زيـارة األربعـني يف صفـر، والتـي مل تثبت 
بدليـل خـاّص، كـام بينـُت ذلك يف جـواب عن سـؤال سـابق، وإّنام هي 

ثابتـة بدليـل عـام، والدليـل العـام ال فـرق فيـه بني صفـر وغيه.

أو  أعثـر عـىل نصـوص  مل  املتواضـع،  تتّبعـي  مـن هنـا ويف حـدود 
أحاديـث أو معلومـات تارخييـة ثابتـة تؤّكـد اعتبـار صفر بنفسـه شـهَر 
حـزن، إال إذا قلنـا بـأّن املـوايل ألهـل البيت يعـّد الدهر كّلـه عنده حزن 

وهـذا أمـر آخر.

نعـم، هـذا ال يمنع احلـزن يف بعض اللحظـات يف صفر، كـام يف حال 
الزيـارة، أو حـال رشب املـاء أو غـي ذلـك، ممّـا وردت فيـه النصوص، 
إّنـام كالمنـا يف وجـود اعتبـار دينـي لشـهر صفـر بوصفـه شـهر حـزن 

وبـكاء، وهـذا مـا مل يثبـت. والعلـم عند اهلل.
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 شهر صفر ليس شهر حزن، 
تعليقات على انتقادات)))

 ال�ضوؤال: اأحد امل�ضايخ يف منطقتنا عّلق على ما ن�ضرمتوه يف مو�ضوع �ضهر 

�ضف�ر واأّن�ه مل يثب�ت كونه �ض�هر حزن بعنوانه، وا�ض�تدّل على اأنه �ض�هر حزن 

بع�ّدة اأدّل�ة، وهي: �ض�رية العلماء القريبن من ع�ضرن�ا كاالإمام اخلوئي، ومن 

عا�ضرنا من اأ�ض�اتذتنا العظام كال�ض�يخ التربيزي وال�ض�يخ الوحيد وغريهما 

م�ن املراج�ع املقيمن يف قم اأو النجف، الكا�ض�فة عن وجود �ض�رية مت�ض�ّرعية 

و�ضلتن�ا ي�داً بي�د منذ ع�ضر املع�ضوم، وال اأقّل من كون ذلك حمتمًل؛ الأّنهم ال 

يعمل�ون م�ع ه�و خمالٌف للحتياط، مع كراهة لب��س ال�ض�واد يف ال�ض�رع، وهذا 

يوؤّك�د وج�ود �ض�رية اأو دلي�ل لفظي. واأي�ض�ًا اإّن معامل احلزن يف �ض�هر �ضفر من 

م�ضادي�ق اإحي�اء االأم�ر؛ مل�ا يف ه�ذا ال�ض�هر م�ن اأحزان ج�رت على اأه�ل البيت. 

واأي�ض�ًا التم�ّض�ك باإط�لق ن�ضو��س لب��س ال�ض�واد، فاإّنه�ا غ�ري حم�ّددة ب�ض�هر 

حم�رم احل�رام وال بالع�ض�رة االأوىل، ب�ل ه�ي مطلق�ة �ض�املة لكاّف�ة االأوق�ات 

واالأي�ام حزن�ًا عل�ى اأب�ي عبد اهلل احل�ض�ن، و�ضفر �ض�هر م�ضائبه�م �. واأي�ضًا 

ما جاء يف كتاب املحا�ض�ن من اأّن العلوّيات لب�ض�ن ال�ض�واد وامل�ضوح بعد عودتهّن 

م�ن كرب�لء اإىل املدين�ة، وه�ذا ي�دّل على جع�ل اأيام �ضف�ر اأيام حزن واأ�ض�ى؛ 

الأنه�ّن ق�د دخلن املدينة يف اأوائل �ض�هر ربي�ع االأّول، وقد اتخ�ذن تلك االأيام 

الت�ي ج�رت فيها امل�ضائب اأيام حزن يرتدين فيها لبا��س اأهل امل�ضيبة. واأي�ضًا 

املقّرر يف حمّله اأّن ال�ض�عائر احل�ض�ينّية تنق�ض�م اإىل �ض�عائر من�ضو�ضة و�ضعائر 

خمرتع�ة، واملخرتع�ة ت�ض�ملها العمومات الدالة على م�ض�روعّية كّل �ض�عرية 

ل يف حمّله. واأي�ضًا ما جاء  �ضعرية. والقول بتوقيفية ال�ضعائر ممنوع، كما ف�ضّ

يف امل�ض�تدرك من ارتداء العلويات بل القر�ض�يات ال�ض�واد يف ال�ض�ام بعدما اأذن 

)1(إضاءات 420:5
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له�ّن يزي�د بالرجوع، وهذا دليل على لب��س ال�ض�واد خلل �ض�هر �ضفر املظّفر، 

وقد اأم�ضى االإمام زين العابدين فعلهّن، ما يك�ض�ف عن حمبوبّية ذلك ف�ضًل 

عن م�ضروعّيته، وميكن اأن ي�ضت�ضرف ذلك من خلل رواية اأحمد بن اإ�ضحاق 

ال�واردة يف عي�د ربي�ع املول�ود، ف�اإّن اتخ�اذ ي�وم التا�ض�ع من�ه يوم عيد يك�ض�ف 

ع�ن اخل�روج من حال�ة حزٍن واأ�ض�ى ودخول يف حال�ة فرح و�ض�رور، وال يبعد 

اأن يك�ون ذل�ك لن�زع ال�ض�واد ال�ذي كان متخذاً ل�ض�هري حمرم و�ضف�ر، فتاأّمل. 

ب�ل ق�د ت�ضّمن�ت الرواي�ة املذك�ورة الت�ضري�ح باأّن�ه ي�وم ن�زع ال�ض�واد، وه�ذا 

ي�ض�اعد على ما ذكرناه من ارتداء االأ�ض�ود خلل هذين ال�ضهرين حتى حلول 

ي�وم العي�د. وق�د يوؤّي�د املق�ام واأّن ال�ض�واد �ض�عار كّل موؤمن يعي��س احلزن على 

احل�ض�ن مب�ا فعل�ه العبا�ض�ّيون يف ثورتهم باتخاذهم ال�ض�واد �ض�عاراً، مظهرين 

احل�زن عل�ى االإم�ام احل�ض�ن، وه�ذا يك�ض�ف عن ك�ون ال�ض�واد يعّد مظه�راً من 

مظاهر احلزن واالأ�ض�ى والتفّجع يلب�ض�ه كّل من يعي�س االأمل واالأ�ضى. انتهى.

�ض�يخنا الك�رمي، ه�ذه تقريبًا عبارات ال�ض�يخ ال�ذي كان يريد � عل�ى ما يبدو � 

اأن ينتقدك�م؟ فما تعليقكم؟

 اجلـواب: بعـد الشـكر لكـم وللشـيخ الناقـد املوّقر محـاه اهلل )ولو 
بنـاًء عىل احتاملكـم كونه ناقدًا يل(، لو تسـمحون يل ببعـض التعليقات، 
التـي سأسـي هبا عىل وفق سـيكم يف ذكـر مالحظاته املشـكورة، وأمتنّى 
أن ُتقـرأ تعليقـايت هبدوء، وتالحـظ عباراهتـا وقيودها جيـدًا؛ رفعًا ألّي 

التباس:

أوالً: إّن االسـتدالل بسـية بعـض العلامء املعارصين غـي دقيق هنا؛ 
وذلك:

إهّنـم قـد يكونـون اسـتندوا إىل عمومـات إحيـاء األمـر، وليـس . 1
إىل اعتقادهـم بخصوصّيـة صفـر، أو أهّنـم وجـدوا سـية النـاس 
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عـىل ذلـك فأقـّروا هـذه السـية؛ كوهنـا توافـق املصالـح املذهبّيـة 
واملقاصدّيـة والشـعائرّية العاّمـة، األمـر الـذي يسـمح بالتغـايض 
عـن إشـكالّية الكراهـة األولّية يف لبس السـواد، ومن ثـم لن تكون 
هـذه السـية دلياًل بنفسـها وال بكاشـٍف عـن دليل مسـتقّل غي ما 

سـيأيت مـن أدّلة.

إّن الناقـد املوّقـر نفسـه قـال بأهّنـاـ  ال أقـّلـ  تعطـي احتـامل وجود . 2
سـية مترّشعيـة متصلـة بعـرص النـّص، لكـن مـن الواضـح ـ كـام 
درسـنا مجيعـًا يف أصول الفقـه ـ أّن احتامل السـية املترّشعية ال يفيد 
شـيئًا يف مقـام إثبـات حكـٍم رشعـي، بـل البـّد للسـية أن تكـون 
ثابتـة، وهلـذا ذكـر السـيد حمّمـد باقـر الصـدر رمحـه اهلل يف بحوثـه 
األصولّيـة طرقـًا عـّدة إلثبـات السـية املترشعّيـة يف عـرص النّص، 
وعليـه فـال يكفـي احتـامل السـية، ال إلثبـات حزنّيـة شـهر صفر 
بنفسـه، وال لرفـع كراهـة لبس السـواد لو كانـت الكراهـة األولّية 
ثابتـة فيـه؛ فـإّن ختصيـص العـام أو تقييد املطلـق ال يكـون بالدليل 

املحتمـل، كـام هـو واضح.

أضـف إىل ذلـك أّننـا نحـرز عدم وجـود سـية متصلة بزمـن النبي . 3
وأهـل بيتـه، فلـم يذكـر أّي مـؤّرخ وال حمـّدث عـىل اإلطـالق ـ 
فيـام بـدا لنـا ـ أّن الشـيعة يف القـرون الثالثـة اهلجرّيـة األوىل كانت 
تعيـش احلزن يف شـهر صفـر كّل عـام، وأهّنم كانوا يرتدون السـواد 
ولـو يف بيوهتـم ويتداعـون لـه، ومل ُيـرش أّي فقيـٍه إىل هـذا املوضوع 
إطالقـًا ليخّصـص أو يقّيـد بـه أدّلـة كراهة لبـس السـواد، أو يفتي 
بموجبـه باسـتحباب احلـزن يف هـذا الشـهر بخصوصـه، بحيـث 
تكـون له ميزة عىل سـائر الشـهور، فكيـف نّدعي احتـامل االتصال 
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يف السـية، رغـم خفـاء كّل هـذه املـؤرشات التارخييـة واحلديثيـة 
والفقهّيـة عرب مـّدة تزيد عـن ثالثة عرش قرنـًا تقريبـًا؟! وهل يعقل 
معروفّيـة عنـوان احلـزن هلـذا الشـهر )صفـر(ـ  ألّن السـية تقتيض 
العمـوم واالشـتهار عـادًة حتـى تكـون سـيةـ  ومع ذلك ال تشـي 

إليهـا أّيـة وثيقـة تراثّيـة أو تارخيّية؟!

وأّمـا أّن العلـامء املعارصيـن ال يعملـون بام هـو خمالـٌف لالحتياط، . 4
فنسـأل: هـل خمالفـة املكـروه )لبـس السـواد( تعـّد خمالفـة سـّيئة 
لالحتيـاط؟ ثـم ـ لـو سـّلمنا ـ فلعّلهـم يـرون دليـل إحيـاء األمـر 
بذلـك اإلشـكال عندهـم،  الكراهـة، فيتفـع  دليـل  حاكـاًم عـىل 
وسـيأيت التعليـق عـىل االسـتدالل بدليـل إحيـاء األمر. وأيـن هذا 
مـن خلـق فتواهـم أو مواقفهـم لسـية مترّشعيـة تتصـل بعـرص 

يرجـع إىل أكثـر مـن ألـف سـنة قبلهـم؟!

االسـتدالل  وكذلـك  األمـر،  إحيـاء  بدليـل  االسـتدالل  إّن  ثانيـًا: 
بعمومـات الشـعائر ـ بعـد القـول بعـدم التوقيفّيـة يف الشـعائر ـ هـو 
اسـتدالٌل لطيـف، ونـرصف النظر عـن املناقشـة يف أصلـه، فإّنه خالف 
مبنائـي، لكـن لـو تـّم االسـتدالالن املشـار إليهـام )دليـل إحيـاء األمر 
ودليـل عمومـات الشـعائر( فـامذا يفيـدان؟ إهّنـام يفيـدان االسـتحباب 
العـام إلبـداء احلـزن عـىل احلسـني �، لكـن هـل بحثـي كان يف مطلـق 
إبـداء احلـزن عـىل اإلمـام احلسـني يف شـهر صفـر، أو يف كـون شـهر 
صفـر بعنوانه شـهر حـزن يف الـرشع احلنيف؟ وقـد درسـنا بأمجعنا عند 
أسـاتذة احلـوزة العلمّيـة أّن هنـاك فرقـًا بـني اسـتحباب الـيشء بعنوان 
عـام، واسـتحبابه بعنوانـه اخلـاص، وتكّلمُت سـابقًا عن هـذا املوضوع 
يف جـواٍب آخر، فمثاًل العمومات تشـي بعموميتها إىل اسـتحباب إحياء 
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األمـر يف شـهر رمضـان أيضـًا، لكن هـل هذا يثبـت أّن شـهر رمضان ـ 
بـام هـو شـهر رمضـانـ  هو شـهر حـزن حسـيني، أو هو جمـّرد مصداق 
للعنـوان العـام، بـال فرق بينه وبني سـائر الشـهور من حيث نسـبتها إىل 

الدليـل العـاّم اآلمـر بإحيـاء األمر؟

لقـد قلـُت يف جوايب السـابق حول شـهر صفر مـا يـيل: ).. ال نملك 
نصوصـًا تتحـّدث عـن شـهر صفـر، وال أعـرف مسـتندًا يـدّل عـىل أّن 
الشـيعة كانـوا قبـل العـرص الصفـوي يعرفون شـهر صفر بوصفه شـهر 
بـكاء وحـزن، مثلـه مثـل العـرشة األوىل مـن حمـّرم، كـام ليـس لدينا يف 
األحاديـث الصحيحـة مـا يفيـد ذلك، سـوى قضّيـة زيـارة األربعني يف 
صفـر، والتـي مل تثبـت بدليـل خـاّص، كـام بينـُت ذلـك يف جـواب عن 
سـؤال سـابق، وإّنـام هـي ثابتة بدليـل عـام، والدليـل العام ال فـرق فيه 
بـني صفـر وغـيه. مـن هنـا ويف حـدود تتّبعـي املتواضـع مل أعثـر عـىل 
نصـوص أو أحاديـث أو معلومـات تارخييـة ثابتـة تؤّكـد اعتبـار صفـر 

بنفسـه شـهَر حزن(.

إّن هـذا النـّص واضح يف أّنه يتحدث عن اعتبار شـهر صفر )بنفسـه( 
شـهر حـزن، ال عـن إمكانيـة تطبيـق العمومات عليـه، بـام ال يمّيزه عن 

سـائر الشـهور التي يمكـن تطبيق هـذه العمومات عليهـا أيضًا.

ثالثـًا: أمـا احلديـث عـن التمّسـك بإطـالق نصـوص لبس السـواد، 
مـن حيـث عـدم كوهنـا خاّصـة بشـهر حمـّرم، فهـذا يمكـن أن يناقش:

هـل توجـد نصـوص خاّصـة أصـاًل يف )احلّث( عـىل لبس السـواد أ. 
يف العـزاء ثابتـة ومعتربة )عـىل مبنى حجيـة خرب الثقـة أو عىل مبنى 
الوثـوق( وهلـا إطـالق، حتى نتمّسـك هبا؟ )طبعـًا غي مبـدأ إحياء 
األمـر وعمومـات إقامـة الشـعائر، التـي حتّدثنـا عنها قبـل قليل(؟ 



133

حّبـذا لـو يرشـدنا إليهـا الناقـد العزيـز، مـع أّن اإلطـالق األّويل 
للنصـوص العاّمـة يف لبـس السـواد يفيـد كراهيتـه وليـس الدعوة 
إليـه، وهلـذا بحثـوا يف كيفّيـة إخـراج حالـة العـزاء احلسـيني عـن 
حتـت إطـالق أو عمـوم كراهـة لبـس السـواد، فلرتاجـع كلامهتـم. 
ولعّلنـي فهمـت مـراد الناقـد املوّقـر خطأ. والالفـت أّنه هو نفسـه 
قـد أقـّر بـأّن لبـس السـواد مكـروٌه يف أصـل الـرشع، وذلـك عنـد 
مقاربتـه للدليـل األّول الذي ذكره، وهو سـية العلـامء املعارصين، 

فراجع.

إّن مـا هـو موجـود بـني أيدينـا مـن نصوص لبـس السـواد يف حال ب. 
العـزاء )وقـد مجـع أكثـره الشـيخ حمّمـد سـند، يف كتـاب: الشـعائر 
هـو  مـا  إّن   .)390 ـ   383 والتجديـد:  األصالـة  بـني  احلسـينية 
موجـود بـني أيدينـا مـن نصـوص لبـس السـواد يف حـال العـزاء 
أغلبـه حيكـي عـن أفعـال، وليس عـن نصـوص لفظّية هلـا حيثّيات 
إطالقّيـة، ولـو كان هنـاك خرب معترب فيـه هذا اإلطالق فمـن النافع 
إرشـادنا إليـه لنسـتفيد إن شـاء اهلل، وإذا كانـت النصـوص حتكـي 
عـن أفعـال، فهـذا معنـاه أّن اإلمضـاء ال ُيعلـم أّنـه راجـع لكـون 
لبـس السـواد بعنوانـه ثابـت االسـتحباب، بـل قـد يكـون لكونـه 
مصداقـًا للعمومـات، فليسـت نصـوص لبـس السـواد ذات داللة 

أزيـد مـن داللـة العمومـات حينئـِذ فتأّمـل جيدًا.

إّنـه مـا دامـت كثي مـن روايات لبـس السـواد يف العزاء عبـارة عن ج. 
أفعـال تـّم السـكوت عنهـا، فـإّن غايـة مـا يفيـد ذلـك هو سـقوط 
كراهـة لبـس السـواد يف العـزاء، وثبـوت إباحته باملعنـى األخص، 
أّمـا إثبـات اسـتحبابه فهـذا ال تفـي بـه الكثـي مـن نصـوص لبس 
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السـواد يف العـزاء، فراجـع، فعندمـا تلبـس بعض النسـوة السـواد 
عـىل شـهيٍد معـنّي، ويكـون ذلـك بمـرأى النبـي أو اإلمـام، ثـم 
يسـكت، وينطلقـن يف هـذا األمر من األعـراف العاّمـة اجلارية عند 
كثـي مـن الشـعوبـ  كـام قـال الناقـد العزيز هنـا أيضـًاـ  ففي هذه 
احلـال، ال يكـون السـكوت دليـاًل عىل اسـتحباب لبس السـواد يف 
العـزاء بعنوانـه، مـا مل تقـم قرينـة خاّصـة، بـل دليـٌل عـىل سـقوط 
كراهـة اللبـس عىل أبعـد تقديـر، ومن ثـم فاالسـتحباب حيتاج إىل 
عمومـات إحيـاء األمر وغيها، وهلـذا لو تغّيت األعـراف وصار 
لبـس السـواد عنوانًا للفرح، ولبـس اللون األزرق هـو املتعارف يف 
احلـزن والعـزاء، فـإّن مقتـى عمومـات العـزاء وإحيـاء األمر هو 
لبـس األزرق؛ لكونـه مصداقـًا هلـا، ال لبـس األسـود الـذي صـار 
عنوانـًا للفـرح عرفـًا، ومـا ذلـك إال ألّن اسـتحباب لبـس السـواد 
األمـر  إحيـاء  لعمومـات  مصداقـًا  لكونـه  وإنـام  بعنوانـه،  ليـس 

والعـزاء، فالحـظ جيدًا.

إّن إطـالق لبـس السـواد يف العـزاء ـ لو تـّم ـ ال يفيد يف كون شـهر د. 
نسـبة هـذا  الرشعـي؛ ألّن  باالعتبـار  بعنوانـه شـهر حـزن  صفـر 
اإلطـالق إىل مجيـع الشـهور واحـدة، فالحـظ جّيـدًا كـام أرشنا من 
قبـل، فنحـن ال نتكّلـم يف مطلـق العزاء يف شـهر صفر، بـل يف كون 
هـذا الشـهر يملـك خصوصيـة دينّيـة يف هـذا املوضـوع، بحيـث 

يعتـرب بنفسـه وعنوانـه شـهر حـزن يف الديـن احلنيف.

رابعًا: أّما االسـتدالل بلبـس العلوّيات يف الشـام، ويف طريق العودة، 
وعنـد الدخـول إىل املدينـة، السـواَد بمـرأى ومسـمع مـن اإلمـام زيـن 
العابديـن، فهـذا ال ُيثبـت عنوانّية شـهر صفـر للحزن رشعـًا، بل هو ال 
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ُيثبـت شـيئًا ُيذكـر، وذلك أّن سـكوت اإلمـام غايـة ما يفيـد رضاه عن 
حزهنـّن الـذي جاء بعـد الشـهادة املباركة، وال يكشـف عن اسـتحباب 
تكـرار هـذا احلـزن يف كّل سـنة يف نفـس الوقـت، وإّنـام الدليـل عـىل 
التكـرار يف حمـّرم هـو النصـوص اخلاّصـة الداّلـة عليـه، وهذا مـا نعرفه 
مـن خالل التأّمل فيام درسـناه يف أصـول الفقه يف مباحـث حجّية الفعل 
أو اإلمضـاء، فـإّن الفعـل واإلمضـاء حيـّددان بحدودمهـا، وليـس فيهام 
إطـالق إال بقرينـة، فلـو كنَت مـع اإلمام وتـويّف صديق لـك، ثم بكيت 
عليـه، وسـكت اإلمـام عـن بكائـك، بـل امتـدح بـكاءك، وكان ذلـك 
يف شـهر مجـادى األوىل، فهـل هـذا يـدّل عـىل أّن اإلمـام يعطيـك حكاًم 
باسـتحباب البـكاء عـىل هـذا الصديـق يف كّل سـنة يف هـذا الوقـت من 
مجـادى األوىل أو غايـة مـا يـدّل عليـه هـو ُحسـن البـكاء عـىل الصديق 
عقيـب موته، بـرصف النظر عـن خصوصّيـة الزمان التـي ال تلحظ هنا 

عادًة؟

ولكـي أوضـح مـرادي أكثـر: هـل نسـتطيع مـن خـالل استشـهاد 
يسـتحب  نفتـي ونقـول:  أن  مثـاًل  � يف شـهر حمـّرم  اإلمـام احلسـني 
االستشـهاد يف شـهر حمـّرم؟ أو أن نقـول: إّن شـهر حمـّرم جمعـول رشعًا 
شـهر استشـهاد للمسـلمني؟ هل يسـتنتج الفقهاء مثل هـذه النتائج؟ إّن 
مـا حصـل هـو أّنـه صـادف أّن عودهتـّن كانت يف شـهر صفـر، ومن ثم 
ال نسـتطيع أن نجعـل سـكوت اإلمـام دلياًل عـىل خصوصّيـة صفر هنا 

مـا مل تقـم قرينـة خاّصـة يف املقام.

ولعـّل الناقـد املوّقـر ظّن أّننـا نرى حرمـة السـواد أو العزاء يف شـهر 
صفـر، حتـى يأتينـا بأدّلـة عىل وقوعـه يف هذا الشـهر بمرأى مـن اإلمام 
زيـن العابدين! مع رضورة أن أشـي أيضًا إىل أّن بحثي يف شـهر صفر ال 
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عالقـة لـه بأصل اسـتحباب أو عدم اسـتحباب لبـس السـواد يف العزاء 
مـن حيـث املبدأ، فهـذان موضوعـان خمتلفـان متامـًا، وأرجـو التدقيق؛ 

بينهام. اخللـط  لعدم 

خامسًا: أّما رواية أمحد بن إسحاق فـ:

بـرصف النظـر عـن املناقشـة يف سـندها ومـدى صّحتهـا صـدورًا أ. 
أهـم  مـن  وهـي  بالقليـل،  ليـس  كالم  وفيهـا  ومتنـًا،  ومضمونـًا 
مسـتندات مـا ُيعـرف بــ )عيـد فرحـة الزهـراء(، وهـي رواية غي 
معتـربة عـىل املسـتوى الصـدوري، ال عـىل مسـتوى حجيـة خـرب 

الثقـة وال اخلـرب املوثـوق.

لكـن هـل جمـّرد اعتبـار هـذا اليـوم عيـدًا معنـاه أّن مـا قبلـه كان ب. 
حزنـًا بعنوانـه أو حتـى مطلقـًا؟ فيوم اجلمعـة من األعيـاد الثابتة يف 
الرشيعـة، فهـل هـذا يعني أّن يـوم اخلميس هو يوم حـزٍن يف الرشع 
أو أّن يـوم األربعـاء هـو يـوم حـزن؟ وعيـد الغديـر هو عيـٌد ثابت 
يف النصـوص احلديثّيـة، بل قـد وردت فيـه رواية تفيد نزع السـواد 
أيضـًا، فهـل هذا يعنـي أّن ما بـني عيـد الغدير وعيـد األضحى هو 
أسـبوع حـزن باالعتبـار الرشعي اخلـاّص؟! كيف يمكـن االنتقال 
مـن أصـل كونـه عيـدًا إىل إثبـات كـون مـا قبلـه هـو شـهر حـزن 

باالعتبـار الرشعـي اخلـاّص والعام؟

وأّمـا التعبـي يف الروايـة بــ )يـوم نـزع السـواد(، فهذا ـ لـو رصفنا ج. 
النظـر عـن احتـامل أّنه يـراد بـه أّن عرص فـرح الشـيعة وانتصارهم 
بظهـور احلّجـة سـيكون يف آخـر الزمـان يف هـذا اليـوم، فتنـزع كّل 
مظاهـر احلـزن من حياهتـم باألخـذ بالثأر ممّـن قتل احلسـني وظلم 
أهـل البيـت � ـ هـذا التعبـي ال يـدّل عـىل كون مـا قبله من شـهر 
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صفـر وحمّرم أيـام لبس السـواد؛ ألّن هـذا التعبي يف لغـة العرب ال 
يعنـي أكثـر مـن كون التاسـع مـن ربيع يـوم فـرح، ففي هـذا اليوم 
ال يوجـد حـزن، فـكّل مـن لديه حـزن ففي هـذا اليوم ينـزع احلزن 
عـن نفسـه، وكأّنـه يقـول: انزعوا يف هـذا اليـوم كّل مظاهـر احلزن 

التـي قد تكـون عندكـم، وأعلنوه يـوم فرحـٍة وعيد.

وإذا مل يصـّح تفسـيي هلـذه الكلمـة وفقـًا للفهـم األديب العريب 
الـذي أزعمـه، والـذي ينطلـق مـن فهـم جنسـّية األلـف والالم يف 
كلمـة )السـواد( وليـس العهدّيـة، فـال أقّل مـن كونه حمتمـاًل جدًا، 
فيسـقط ظهـور احلديـث فيـام ذكـره الناقـد املوّقـر وتصبـح داللتـه 
إشـعارًا، واإلشـعار يف الداللـة ليـس بحّجـة لوحـده كام درسـنا يف 

الفقه. أصـول 

بـل لـو سـّلمنا بداللة هـذه الرواية عىل سـبق لبس السـواد عىل يوم د. 
التاسـع مـن ربيـع األّول، فهل يـدّل ذلـك بالرضورة عـىل أّن لبس 
السـواد يسـبق هـذا اليـوم إىل بدايـة صفـر؟ هـل الروايـة تشـي إىل 
هـذا التحديـد الزمنـي؟ إّن غايـة مـا تـدّل عليـه هـو كـون مـا قبله 
أّيـام حـزن، ولكنّـه ال حيّدد املـدى الزمنـّي للحزن الـذي قبله، فقد 
يكـون مـن بدايـة ربيـع األّول وحتـى التاسـع مـن ربيـع هـي أّيام 
حـزن يف الـرشع، فكيـف نتأّكـد مـن أّن هـذا احلديـث يدّل بنفسـه 

عـىل كون شـهر صفـر بعنوانـه شـهر حزن؟!

إّن السـبب الـذي دفعنـا لتصـّور إشـارة احلديث إىل شـهر صفر 
وحمـّرم معـًا هـو اعتيادنـا اليـوم عـىل كـون احلـزن يرتفـع يف هنايـة 
صفـر، لكـّن احلديث بنفسـه ال يفيـد هذا، بـل غاية ما يثبتـه وجود 
حـزن قبـل التاسـع مـن ربيـع، فنأخـذ بالقـدر املتيّقـن مـن حتقيـق 
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عنـوان احلـزن قبلـه ليتفـع فيـه، وأين هـذا مـن اعتبار شـهر صفر 
كّلـه شـهر حـزن وبـكاء؟ أرجـو التدقيـق جيدًا.

هـذا، إن مل نقـل بـأّن حياة الشـيعي كّلهـا هي حياة سـواد وحزن 
إال مـا خـرج بالدليـل، وهـو احتـامل يتسـاوى فيـه صفـر وغـيه، 
وكنـت قـد ذكرتـه يف جـوايب السـابق حول شـهر صفـر فلياجع.

سادسـًا: وأّمـا أّن السـواد هـو شـعار احلـزن وأّنه شـعار احلـزن عند 
العباسـّيني، فهـذا ال شـأن لنـا به، فنحـن ليـس كالمنا يف لبس السـواد، 
بـل يف اعتبار شـهر صفـر بعنوانه شـهر حزن، بـرصف النظر عـن كيفّية 
التعبـي عـن هذا احلـزن، فقد تّم اخللـط بني موضوعني يف هذا السـياق، 

فليتنّبـه جيدًا.

وأشـي أخـيًا، إىل أّننـا عندمـا نقـول بـأّن شـهر صفـر مل يثبـت أّنـه 
شـهر حـزن بعنوانـه يف الـرشع احلنيـف، ال نكـون بذلك داعـني للفرح 
والـرسور يف هـذا الشـهر أو حماربـني ملـن يريـد أن حيـزن، كّل مـا نريـد 
قولـه هـو أّن هـذا الشـهر مثله مثل سـائر الشـهور يف السـنة، فمن شـاء 
أن حيـزن فيـه إحيـاًء لألمـر واسـتجابًة للعمومـات، فهذا شـأنه وحّقه، 
القضّيـة  حرمـة  هتـك  إىل  يـؤّدي  ال  بـام  فيـه  حيـزن  ال  أن  شـاء  ومـن 
احلسـينّية، فهـذا حّقـه الطبيعـي وقناعتـه املرشوعـة، أسـأل اهلل يل ولكم 

التوفيـق والبصـية.
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القسم الثالث
عاشوراء، فكر وثقافة
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عاشوراء واجلدل املتكّرر كّل عام، ما هو املوقف من هذا 
اجلدل؟ وكيف نتعامل مع هذا اخلالف؟)))

 ال�ضوؤال: عا�ضوراء قادمة هذا العام، ومعها احلزن واجلدل. ويف كّل عام 

تثار ق�ضايا عا�ضوراء من على املنابر، ومن خلل املحّطات الف�ضائية وقنوات 

التوا�ض�ل االجتماع�ي، وحتت�دم املع�ارك ب�ن املوؤمن�ن اأنف�ض�هم، حت�ى ت�ض�ل 

االأم�ور اإىل القطيع�ة واملقاطع�ة واالتهام�ات والت�ض�قيطات. نف��س الق�ضاي�ا 

تث�ار يف كّل ع�ام م�ن التطبري واللطم والبكاء واجلزع واإبكاء النا��س يف املاآمت 

بغ��ّس النظ�ر ع�ن امل�ضام�ن وواق�ع الق�ض��س املروّي�ة، وه�ل تواف�ق املوازي�ن 

ال�ض�رعية اأم ال. ه�ل ت�زّوج القا�ض�م يف ليل�ة كذا؟ وهل تكّلم راأ��س احل�ض�ن � 

وه�و على الرمح؟ وهل بكت االأر�س وال�ض�ماء دم�ًا ووجد الدم حتت كّل حجر 

وم�در عن�د ا�ضت�ض�هاد االإم�ام؟ وه�ل حت�ض�ر فاطم�ة �ض�لم اهلل عليه�ا جمال��س 

احل�ضن؟ وهل ي�ضتحّب تقبيل كّل ما يرتبط باملاآمت احل�ضينّية من االأخ�ضاب 

واالأب�واب واحليط�ان؟ وه�ل ي�ض�تحّب التم�ّض�ح بع�رق املوؤمن الذي تع�ّرق وهو 

يف الع�زاء احل�ض�يني؟ وه�ل وه�ل وه�ل؟ وال�ض�وؤال �ض�يخنا ه�و: كي�ف نتعام�ل 

م�ع كّل ه�ذه الق�ضاي�ا؟ وكي�ف ن�ضب�ط اإيق�اع املن�رب العا�ض�ورائي م�ع كّل ه�ذه 

االجته�ادات واالختلف�ات ب�ن العلم�اء؟ وكي�ف نح�ّول املنرب احل�ض�يني اإىل 

منرب اإ�ض�لمي ولي��س منرباً �ضيعّيًا؟ اأال ُي�ضتح�ض�ن اأن ن�ضكت عن هذه الق�ضايا 

وعدم اإثارتها؛ الأّن البع�س يقول: اإّن اجلدل فيها يزيد النار ا�ضتعااًل وتتو�ّضع 

دائرة املتم�ّضكن بها؟ ويقول اآخر: اإّنه اإذا دّققنا يف تاريخ الطف )وكما فعله 

ال�ض�هيد املطّه�ري( عل�ى طريق�ة املوازي�ن الفقهّي�ة، فل�ن يبق�ى م�ن التاري�خ 

�ض�يء و�ض�وف لن يتفاعل النا��س م�ع االأح�داث كتفاعلهم اليوم. م�ا هو راأيكم 

وتعليقكم؟

)1( إضاءات 483:1
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 اجلواب:

لو تسمحون يل أخي الكريم ببعض الوقفات هنا: 

مـن حـّق بل مـن واجب كّل إنسـان أن يأمـر باملعـروف وينهى عن . 1
املنكـر، ويبنّي ما يـراه واقع اإلسـالم، حيث يرى انحرافـًا أو خطأ، 
وهـذه هـي مهّمة مقّدسـة قـام هبـا كّل األنبيـاء والرسـل واألولياء 
والصلحـاء واملصلحـني عـرب التاريـخ، فعندما جيد املؤمـن أو العامل 
أو العامـل انحرافـًا مقصـودًا أو غـي مقصـود، فـإّن مـن واجبه أن 
يقّومـه باألسـاليب الصحيحة املؤثـرة والفاعلـة، وأن ال يتخىّل عن 
واجبـه هـذا بحّجـة أّن فيـه صعوبـات عليـه أو أّن يف طريـق هـذا 

األمـر عقبـات أو عوائق.

بعـض األحيـان، . 2 بعضـًا يف  أمـام بعضهـام  يقفـان  مبـدءان  هنـاك 
ومهـا مبـدأ كشـف احلقيقـة واألمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكر 
وإصـالح حـال املسـلمني وفكرهـم، ومبـدأ الوحـدة اإلسـالمية 
واإليامنّيـة وملّ الصفـوف وحتصيـل حالـة التآلـف والتقـارب، ويف 
بعـض األحيـان يطغـى أحـد املبدأيـن عـىل اآلخـر بشـكل يصبـح 
احلكـم واضحـًا واملوقـف جلّيـًا، فلـو بغـت فئـة مسـلمة عـىل فئة 
مسـلمة أخـرى وقاتلتهـا واعتـدت عليهـا، فـإّن مبـدأ رفـع الظلم 
وإصـالح حـال املسـلمني برفـع االعتـداء يصبـح مقّدمًا عـىل مبدأ 
والتدابـر  التنـازع  إىل  اإلصـالح  أّدى  ولـو  والتقـارب،  الوحـدة 
والتخاصـم بحيـث يشـّق عصـا املسـلمني دون رجـاء حتقيقـه ألّي 
مطلـب يذكـر، فـإّن مـا جيب فعلـه هـو التوقـف مرحلّيًا عـن ذلك 
أو تغيـي آليـة التعاطـي مع املوضـوع لصالح مبـدأ األخـّوة الدينية 

والوحـدة اإلسـالمّية واإليامنّيـة.
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أكثـر  وتصبـح  األمـور  تلتبـس  األحيـان  بعـض  يف  ولكـن 
تعقيـدًا، فيغـدو اجلـّو ضبابّيـًا ال تتضـح فيـه الرؤيـة، فـإذا سـكت 
مـن  )وأقصـد  املنكـر  عـن  والناهـي  باملعـروف  واآلمـر  املصلـح 
األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر مـا هـو أعـّم مـن معذورّيـة 
الطـرف اآلخـر وعدمهـا، عـىل تفصيل عاجلتـه يف كتايب: فقـه األمر 
باملعـروف والنهـي عـن املنكـر(، فقـد يسـاعد ذلـك عـىل تكريس 
حـال االنحـراف بحيـث لـن يعـود بإمـكان األجيـال الالحقـة أن 
حتـدث تغيـيًا نحو األفضـل، وهنا قد يـرى أّن الـكالم ولو أوجب 
بعـض التشـويش إال أّنـه عـىل املـدى البعيـد سـيمنع عـن تكريس 
اخلطـأ وصيورتـه أمـرًا مسـّلاًم، فمـن الـرضوري أن يبقـى الطرف 
اآلخـر قلقـًا ال يعيـش اسـتقرار مرشوعـه. وربام يـرى املصلـح أّن 
؛ انطالقـًا مـن أمهّيـة ملّفـات أَخر  سـكوته يف هـذه احلـال رضوريٌّ
ينبغـي تداوهلـا غـي هـذا امللـف، أو ألّن احلديـث يف هـذا املوضوع 

سـيكّرس اخلطـأ بـدل أن يلغيـه.

وهنـا ال ختضـع املسـألة ملوقـف رشعـي بقـدر ما ختضـع ملوقف 
تقويمـي للواقـع من طـرف الداعيـة أو املصلح أو اآلمـر باملعروف 
والناهـي عـن املنكر، أّي اسـٍم اخرتنـا لـه. وإّنني من موقـع قراءيت 
الشـخصّية أعتقد أّن اخليـار األّول هو األرجـح يف عرصنا احلارض، 
رشط شـموله ملختلف القضايـا التي حتتاج لتجديـد نظر وإصالح، 
وأّن سـكوت العلـامء واملفّكريـن واملصلحـني عاّم يرونـه من أخطاء 
وظواهـر غـي سـوّية ـ من وجهـة نظرهـم ـ سـيفيض إىل دخولنا يف 
مرحلـة انغالقيـة قاتلة قد تسـتمّر عقودًا، وسـتذهب بتيـار النهضة 
اخلمسـينيات  منـذ  جهـوده  كّل  تـكاد  حتـى  بعيـدًا  واإلصـالح 
تتالشـى، كـام أّن النهضـوّي يقـف اآلن بـني املطرقـة والسـندان، 
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فمـن جهـة يواجـه التيـارات الداخليـة الرافضـة ألغلـب تغيياتـه 
ومـن جهـة ثانيـة يعـاين من الصـورة التـي تقّدم لإلسـالم مـن قبل 
هـذه التيـارات والتـي يرى أهّنـا تتجـه باجليل الشـبايب القـادم نحو 
رفـض الديـن بأكملـه. وال أرى ذلـكـ  أي السـكوتـ  يف مصلحة 
اإلسـالم واملسـلمني يف عرصنـا احلـارض الـذي باتت فيـه التيارات 
ذات العقـل السـلفي ـ باملعنـى العـام للكلمـة ـ تتجـه لإلمسـاك 
بمصي املسـلمني، وعىل اإلسـالم والفكـر والعقـل واالجتهاد بعد 

السـالم. ذلك 

وعـدم . 3 اإلصـالح  جهـود  يف  االسـتمرار  خيـار  نرّجـح  عندمـا 
السـكوت، فهـذا ال يعنـي اسـتخدام أّي أسـلوب يف هـذا املجـال، 
فهنـاك فرق بـني أن أنتقد املرجعّيـة مثاًل بطريقة النقـد العام، فأقول 
بـأّن املرجعّيـة السـاكتة غي احلـارضة يف حيـاة الناس هـي مرجعّية 
الشـخيص  النقـد  بطريقـة  أنتقـد  أن  وبـني  عنهـا،  لبديـل  نحتـاج 
التهّكمـي املسـتفّز بنوعـه، كأن أقـول: إّن فالنـًا مـن املرجعيات ال 
علـم لـه وال يصلـح للمرجعيـة الدينية وغـي ذلك، مما يثـي بطبعه 
حفيظـة الناس. وكذلـك احلال يف الوسـيلة اإلعالمّيـة التي البّد يل 
أن أسـتخدمها يف حركـة النقـد، فبعض الوسـائلـ  كاإلعالم املرئي 
ـ تتحّمـل قـدرًا مـن النقد، فيام بعض الوسـائل األخـرىـ  كالكتب 
واملؤّلفـاتـ  تتحّمـل قـدرًا أكـرب، تبعـًا حلجـم الصـدم اجلامهـيي 

الـذي متارسـه وسـيلة اإلعـالم عندما يتـّم النقـد عليها.

وفقـط  فقـط  يبـدون  عندمـا  واملصلحـون  الناقـدون  وخيطـأ 
ناقديـن، بحيث يشـعر حميطهم باالشـمئزاز من تذّمرهـم املتواصل 
مـن الواقـع، فال جتدهـم يبحثـون بحوثـًا موضوعّيـة حيادّيـة، وال 
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يتناولـون موضوعـات غـي ملغومـة اجتامعّيـًا، وال يشـتغلون عىل 
تقديـم بدائـل، وهذا مـن األخطـاء أيضًا. وهكذا أسـلوب السـّب 
وانحرافـه  فسـقه  أو  وتضليلـه  اآلخـر  بضـالل  واحلكـم  واللعـن 
األخالقـي أو التشـكيك بعدالتـه وتدّينه وغي ذلك من األسـاليب 
ينبغـي أخـذه بعـني االعتبـار،  الفاسـدة، فـإّن هـذا كّلـه وأمثالـه 
ودراسـة كّل عنـارص اجلدوائيـة واألخالقيـة يف املنهج واألسـلوب 
املعتمديـن، األمـر الـذي قـد خيتلـف مـن منطقـة إىل أخـرى ومـن 

موضـوع آلخـر وهكـذا.

يف إطـار النقطة الثالثـة ينبغي التمييز بني حالتني من االسـتفزاز، . 4
حالـة يمكـن القول بأهّنـا مسـتفّزة بطبعها، وحالـة أخرى يمكن 
القـول بأهّنـا بطبعهـا غـي مسـتفّزة، لكـّن اآلخـر صـار مصابـًا 
بمـرض احلساسـّية الزائـدة بحيـث يعتـرب حتـى النقـد العـادي 
االسـتفزاز  عـن  مسـؤول  املصلـح  واإلنسـان  مسـتفّزًا،  أمـرًا 
ذي النـوع األّول ال الثـاين إال نـادرًا، فمـن حـّق املؤمـن عـيّل أن 
ال أهينـه أو أجـرح مشـاعره أو أسـّخفه أو أتعـّرض ملقّدسـاته 
بطريقـة غـي أخالقّية، لكـن ليس من حّقـه عـيّل أن ال أنتقده إذا 
مل يكـن يف النقـد إهانـة وإّنـام فيـه انزعـاج منـه بحيث هـو يعاين 
مـن مشـكلة عدم تقّبـل النقـد ولـو األخالقـي. وهذا يعنـي أّن 
منعـه إّيـاي من النقـد بحّجة أّنـه بات ينزعـج منه أو يسـتفّزه لن 
يـؤّدي إال إىل سـلب حّقـي يف النقـد والتعبـي، وسـلب حّقي يف 
مـا أراه أمـرًا باملعـروف وهنيـًا عن املنكـر وإرشـادًا لآلخرين إىل 
مـا أعتقـده بيني وبـني ريّب صالحـًا، وليس مـن حّقه عـيّل ذلك 
حتـى أتنـازل عن حّقـي يف النقـد واإلصـالح الواجبـني عيّل يف 

األصـل، وهـذه مسـألة مهّمة جـّدًا.
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إّن النقـد حـقٌّ رشط أن يكـون أخالقّيـًا من حيث النـوع، بحيث 
لـو عرضنـاه عىل حمايـٍد ملا أبـدى فيه ممانعـًة أخالقّيـة، وال ينبغي أن 
نسـمح لآلخريـن بسـلبنا هذا احلـّق، وإال فقد يقـول الطرف اآلخر 
الناقـد بأّنـه أيضـًا بـات ينزعـج من هـذه املقـوالت التـي يذكروهنا 
عـىل املنابـر، فهـل حيـّق لنـا أن نمنعهـم ونسـلب حّقهم بحّجـة أّن 
الطـرف اآلخـر الناقـد أيضًا بات يسـتفّز وينزعج ويتذّمـر من طرح 
هـذه األمـور مـن عـىل املنابـر أو شاشـات التلفـزة؟ كال، ليـس من 

حـّق الطـرف الناقد هـذا أيضًا.

إّن املنـرب احلسـيني منـرٌب حـّر، وإّننـي أوافـق العالمـة الشـيخ عبـد . 5
اهلـادي الفضـيل حفظـه اهلل يف بعـض حواراتـه التي ذهـب فيها إىل 
رفـض ضبط املنرب عـرب نقابة أو مؤّسسـة؛ ألّن هذا يفـيض إىل قولبة 
املنـرب عـىل املـدى البعيـد بطريقـة أو بأخـرى، وليـس مـن إمكانية 
لضبـط املنرب احلسـيني سـوى بالبحث والنقـاش والتـداول، ورفع 
املسـتوى الثقـايف العـام، وتأهيل اخلطبـاء أكثر فأكثـر، ووضع احلّد 
األدنـى مـن رشوط التصّدي هلذه املهّمـة اجلليلة، والسـامح بتدّخل 
العلـامء واملرجعيـات والفقهـاء واملحّدثـني واملؤّرخـني، وقيامهـم 
مجيعـًا بمهـاّم النقـد والتوجيـه والتصويـب واإلرشـاد هلـذا املنـرب 

الكريم.

إّن نقـد املنـرب وبعـض املظاهـر الشـعائرّية ليـس إهانـًة هلـام، وال 
هتـكًا للحرمـات، عندمـا يكون نابعًا مـن احلرص ومتحّليـًا بدرجٍة 
عاليـة مـن املهنيـة واألخالقيـة، وال حيـّق لرجـال املنـرب احلسـيني 
الذيـن رّشفهـم اهلل هبـذا املنصـب أن يعتـربوا نقدهم نقدًا للحسـني 

�، فلنكـّف عـن إسـقاط املقـّدس عـىل ذواتنا.
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إّننـي أدعـو الناقديـن هنا لتقديـم بدائل فمـن يتمّكن ـ بحسـب 
إمكاناتـه املاديـة واملعنويـةـ  مـن تأسـيس معاهـد إلعـداد اخلطبـاء 
وتأهيلهـم بالطريقـة التي يراهـا صحيحًة، عليـه أن ال يكتفي بالنقد 
ويعيـش عقدتـه أو شـهوته، بـل يعمـل عىل تأهيـل اخلطبـاء، وقبل 
ذلـك البّد من إعـداد املـواّد العلمّيـة والعملية عرب مركز دراسـات 
حسـيني حقيقي، يعالج كّل القضايا احلسـينية يف التاريخ والشـعائر 
االجتاهـات  لـكّل  مسـتمعًا  جـاّدة،  بحثيـة  بطريقـة  واملسـلكيات 
واملقـوالت عـىل اختالفهـا وتناقضها. وقـد ُبذلت جهود مشـكورة 
تصـّب يف هـذا اإلطـار يف اجلمهوريـة اإلسـالمّية اإليرانيـة خـالل 
اخلمـس عـرشة سـنة املاضيـة، وجـرى تأسـيس مؤّسسـات مفيـدة 
ومنتجـة ومثمـرة واحلمـد هلل، وهـذا مـا حيتـاج إىل تعميـم وتطوير 
أكثـر، وقـد بلغنـا أّن نشـاطات شـبيهة حصلـت يف مناطـق أخرى، 
مسـتوى  عـىل  موجـودة  الصـدد  هـذا  يف  التوّجهـات  بعـض  وأّن 
السـاحة العراقيـة حاليـًا، نأمـل للجميـع النجـاح يف ذلـك والتوفيق.

ال أجد تنافيًا بني البعد املذهبي واإلسـالمي واإلنسـاين يف املوضوع . 6
احلسـيني والشـعائري، فاملوضوع لـه أبعاد متعـّددة، وال يصّح نحر 
الُبعـد املذهبـي املتجيّل يف قضّيـة اإلمامة لصالح أبعـاد أَخر، وهناك 
فـرق بني الدعوة السـتحضار البعد اإلسـالمي واإلنسـاين العام يف 
قضّيـة الثـورة احلسـينية وشـعائرها، وبني اسـتبدال الُبعـد املذهبي 
هبذيـن الُبعديـن. أعتقـد أّن األّول هـو الصحيح، فنحـن اليوم أمام 
رصاع حضـارات، ومـن يريـد أن يّدعـي أّنـه حضـارة وأّنـه بديـل 
عـن الغـرب والـرشق، عليـه أن يقـّدم خطابـًا ورؤيـًة قادرين عىل 
عبـور القـارات. والثـورة احلسـينية مـاّدة جّيـدة يف تقديـري هلـذا 
األمـر بالنسـبة للشـيعة واملسـلمني، عندمـا جيـري فيهـا اجلمع بني 
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الُبعـد املذهبـي والبعـد اإلسـالمي واإلنسـاين معـًا، فحـذف أحد 
هـذه األبعـاد ليس مناسـبًا، وإذا كان البعد اإلسـالمي أو اإلنسـاين 
غـي حارض بالشـكل املطلـوب فهذا ال يعنـي املطالبة بجعـل البعد 
املذهبـي باهتًا، بل يعني رضورة اسـتحضاره بطرق متناسـبة حتفظه 
ويف الوقـت عينـه تؤّمن حاجـة البعد اإلسـالمي واإلنسـاين أيضًا.

ليسـمح يل السـائل املحـرتم بـأن أبدي أسـفي وحرجي مـن القول . 7
بـأّن ممارسـة النقـد التارخيـي والدعـوة للتثّبـت مـن وقائـع كربالء 
تارخييـًا تسـتدعي عـدم بقـاء يشء مـن هـذه احلادثـة ليقـال للناس 
ومـن ثـّم ليسـتدّر دمعتهـم وبكاءهم! هـل ُيعقـل أّن مذهبـًا عريقًا 
كالتشـّيع ـ بفرقـه املتعـّددة مـن اإلمامّيـة والزيدّيـة واإلسـامعيلّية 
ينقلـوا أعظـم  أن  التاريـخ مـن  يتمّكنـوا عـرب هـذا  مل  ـ  وغيهـم 
قّصـة مأسـاوّية حصلـت معهـم يف تارخيهـم؟ أيـن كان إذًا العلـامء 
واملؤّرخـون والباحثـون كّل هـذه املّدة، حتـى إذا مـا أعملنا معاول 
النقـد السـندي والتارخيـي لـن يبقـى يشء معتمـد يرتكـوه لنـا يفي 
بـأن نقّصـه عـىل النـاس ليسـتدّر دمعتهم؟! كيـف نجحـوا يف نقل 
ومل  هائلـة  وبأعـداد  واألخالقّيـة  والفقهيـة  العقدّيـة  النصـوص 
ينجحـوا يف هـذا هنـا؟! أرى هـذا إّمـا فضيحـة أخجـل مـن قوهلـا 
أو أّن مـا نريـد أن نسـتدّر بـه دمعة الناس قـد رفعنا سـقفه ليتجاوز 
ثـم  ومـن  فأحرجناهـم  ومنجزاهتـم،  املؤّرخـني  عمـل  حـدود 

أخرجناهـم مـن دائـرة احلكـم عـىل مـا نقّصـه عـىل الناس.

إّننـي أعتقـد بـأّن مـا تركـه املحّدثـون الشـيعة بمذاهبهـم ومعهـم 
املؤّرخـون وعلامء الرجـال والرتاجـم ـ إىل جانب ما تركـه لنا اآلخرون 
مـن املذاهب األخـرى يف نصوص التاريـخ والرجـال واحلديث ـ حول 
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القضّيـة احلسـينية، يمكن أن يكـون مفيدًا جّدًا ونحصـل منه عىل صورة 
موثوقـة هلذا التاريخ احلسـيني، حتى لـو أعملنا معاول النقـد التارخيي؛ 
فـإّن تظافـر القرائن وتعـّدد املصادر وكثـرة الطرق وتعاضدهـا وتداول 
املوضوعـات بشـكل متنـّوع وخمتلف بـني املذاهـب املتعّددة، من شـأنه 

أن يوصلنـا إىل مـكان حممود.

لكـّن بعضنـا اليـوم مل يعـد يكفيـه مـا سـيحصل عليـه املـؤّرخ بعـد 
البحـث التارخيـي، ويـراه قلياًل غـي واٍف بالقيـام بعمليـة مبالغة أو غي 
مسـتجيب للمسـتوى القصـيص الـذي يريـده هـو، وإال فـال يصـّح أن 
نقـول بـأّن املحّدثـني واملؤّرخـني وعلامء الرجـال الشـيعة قد تركـوا لنا 
واهتّمـوا أعظـم االهتـامم بقضايا فقهيـة وأخالقيـة تفصيلّيـة أوصلوها 
إلينـا بنحـو الدّقـة والتثّبـت، أّمـا يف أعظـم القضايـا التارخيّيـة مل نجـد 
عندهـم مثـل هـذا االهتـامم! ويكفينـا يف جمـال التعـّرف عـىل السـية 
وتوثيـق  بوثـوق  بعضهـا  حيظـى  التـي  الزيـارات  نصـوص  احلسـينية 
تارخيـي وسـندي جّيـد، وهـي حتـوي معلومـات مفيـدة لـو حّللناهـا.

إّننـي أسـأل: هـل هـذه املوازيـن املعمـول هبـا يف الفقه عىل مسـتوى 
التثّبـت التارخيـي مـن النصـوص هـي موازيـن صحيحـة ومطلوبـة أم 
هـي مبالغات مـن الفقهـاء واألصوليني؟ فـإذا كانت هـي املوازين التي 
يفـرتض أن تعتمـد يف جمـال التثّبت مـن النصوص، فال فرق بني املسـألة 
التارخييـة واملسـألة الفقهّية يف منهـج التوثيق التارخيي للنـّص أو احلدث 
مـن الناحيـة العقالنية، بل بعض املسـائل الفقهيـة أقّل أمهّيـًة أحيانًا من 
بعـض املسـائل التارخييـة، كـام أّن دوافع الوضـع والكـذب واالختالق 
يف املسـألة التارخيية )التي تشـّكل خالفًا سياسـيًا ومـاّدة تراجيدّية( أكرب 
منهـا يف املسـألة الفقهّيـة عـادًة، األمـر الـذي يفـرض تشـّددًا توثيقيًا يف 
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املوضـوع التارخيـي يزيـد عـىل مثيلـه يف املوضـوع الفقهي؛ ألّن مسـألة 
التثّبـت مـن نـّص أو حـدث تارخيـي تعتمـد عـىل منهـج ال يفـّرق فيـه 
يف نوعيـة مـا تريـد أن تثبتـه، بحيـث حيـّق لـك أن تتخـىّل عنـه يف بعض 
املوضوعـات. فكيف جيـوز يل أن أصنع وعـي الناس الثقـايف والتارخيي 
بنصـوٍص متهالكـة املصـادر وتالفـة األسـانيد ومـا لذلـك مـن تأثـي 
كبـي عـىل الفكر الدينـي، فيام ال جيـوز يل أن أثبـت كيفية االسـتنجاء أو 
الدخـول إىل احلـاّمم إال بنّص موثـوق وإال كنت متقّوالً عـىل اهلل؟! يبدو 

يل هذا شـكاًل مـن أشـكال التشـّظي املنهجي.

إّننـي أعتقـد أّننا رصنـا اليوم مراقبني أكثـر من قبل التيارات السـلفية 
املحيطـة بنـا والتـي تنتظـر كّل هفـوة لكي تقـول للعامل بـأّن الشـيعة قد 
شـادوا مذهبهـم ورؤيتهـم للتاريـخ عـىل أضعـف الروايـات التارخييـة 
واحلديثّيـة، وأهّنـم عّوضـوا نقصهـم هـذا بعنـارص نفسـّية اطمئنانيـة ال 
ترقى إىل مسـتوى حتّوهلـا إىل منهج علمي، وأّن خطاهبـم العقدي املصاغ 
يف القضيـة احلسـينية التارخييـة ال يبلـغ سـوى جمموعـة مـن القصـصـ  
وأحيانـًا املنامـاتـ  التـي ال تثبت باملنهـج العلمي الرصـني، وهذا يعني 
أّنـه كّلـام مارسـت النقـد التارخيـي أمكننـي أن أقّدم صـورة أكثـر متانة 
علمّيـًا أمـام الطـرف اآلخـر الـذي بـات يرتّبـص سـوءًا بمذهـب أهل 

.� البيت 

نعـم، ال يشـرتط يف كّل خطيب أن يقترص عـىل النصوص الصحيحة، 
فـإذا كنتـم تقصدون هـذا املعنى فـال بأس بـه، لكّن هذا ال يـرّبر فوىض 
اسـتحضار أّي نـّص غـي موّثـق حتـى لـو كان حيمـل مضمونـًا فيـه 
عالمـات اسـتفهامات كبـية، وقـد يـؤّدي إىل خلـق صور غي مناسـبة 

لإلمـام احلسـني � وثورتـه، فينبغـي مالحظة هـذا األمر.
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 هل تصّححون نسبة كتاب )امللحمة احلسينية)
للشيخ املطهري؟ وهل تنصحون بقراءته؟)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل ت�ض�ّح ن�ض�بة كتاب امللحمة احل�ض�ينية لل�ض�هيد مطهري اأم 

ال؟ وه�ل تن�ضحون بقراءته يف حال ثبوت ن�ض�بته لل�ض�هيد املّطهري؟

 اجلـواب: بعـد مراجعتـي املتواضعـة ملـا قيـل عـن التشـكيك يف 
نسـبة الكتاب للشـيخ املطهـري، وما قيـل يف إثبات صّحة هذه النسـبة، 
فـإّن الـذي يرتّجـح بنظـري القارص هـو تصحيح هـذه النسـبة وضعف 
شـواهد التشـكيك، نعم حيـث إّن الكتاب كان تنزياًل ملـا جاء يف أرشطة 
حمارضاتـه رمحـه اهلل فمـن الطبيعـي التصديـق بوقـوع بعـض األخطـاء 
اجلزئّيـة هنـا وهنـاك يف النقـل عندمـا تقـام الشـواهد عـىل ذلـك، وهذا 
ليـس مقصـورًا عـىل هـذا الكتـاب للشـهيد املطهـري، بـل هـو شـامل 

للكثـي مـن الكتـب األخـرى لـه ولغيه ممّـا كان مـن هـذا القبيل.

وأّمـا عـن قـراءة هذا الكتـاب، فإّننـي أنصـح بذلك حتى لـو مل يكن 
الكتـاب للشـهيد املطهري أساسـًا، فـإّن فيه الكثـي من األفـكار املفيدة 
واجلميلـة والنافعـة، وقـد تعّلمنـا يف مدرسـة العقـل واملنطـق واحلكمة 
ويف ظـّل تعاليـم القـرآن والسـنّة أن نتبـع األفـكار وليس األشـخاص، 
فحتـى لـو مل يكـن الكتاب للشـيخ املطهري رضـوان اهلل عليه فـإّن املهم 
هـو النظـر يف مضمونه ودراسـة مـدى منطقيـة األفـكار التـي يذكرها، 
وهـذا يعنـي أيضـًا أّنـه ليـس كّل مـا جـاء يف هـذا الكتـاب ـ حتـى بعد 
للعلـامء  بـل حيـّق  ـ هـو صحيـح،  املطهـري  للشـيخ  نسـبته  تصحيـح 
والناقديـن تنـاول فكـر الشـيخ املطهـري بالنقـد والتحليل والدراسـة.

)1( إضاءات 492:1
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املوقف من بعض القنوات الفضائية املذهبية)))

 ال�ض�وؤال: م�ا راأيك�م يف اأداء بع��س القن�وات املذهبّي�ة، مث�ل... وذل�ك 

بالرتكيز على الطقو��س وال�ض�عائر، بدل طرح الفكر واملنهج االإ�ض�لمين يف 

�ض�تى عل�وم احلي�اة؟ األي��س ه�ذا تق�زمي للإع�لم الدين�ي يف زم�ن اأهمّية دور 

االإع�لم يف ن�ض�ر الفك�ر واملعرفة؟ 

اجلـواب: لإلعـالم دور مهـّم جـّدًا يف عرصنـا احلـارض، وهـو   
السـلطة األوىل أحيانـًا وليـس الرابعة كـام يقولون، وإّننـا بحاجة لعقول 
إعالمّيـة ناضجة قـادرة عىل تغطيـة كّل املجاالت التي حيتاجها املشـاهد 
واملسـتمع، لتكـون معينـًا لـه عـىل قضايـا دينـه ودنيـاه، وسـّدًا للفـراغ 
الـذي يعيشـه أحيانـًا، وتقديـاًم للبديـل اجلـذاب أمـام مّحـى القنـوات 
األخـرى التـي جتتـذب شـبابنا نحـو قضايـا، أقـّل ما فيهـا أهّنا تسـطيح 

للوعـي وإدخالنـا يف غيبوبـة ثقافيـة وسياسـية ودينيـة.

لكـّن املشـكلة أّن بعـض قنواتنـا الدينيـة ال تعـرف عـن اإلعـالم إال 
مـا تعرفـه عن الديـن، والديـن عندهـا كأّنه ليس سـوى بعـض العقائد 
)وليـس كّل العقائـد(، فـإذا حصلـت عـىل هـذا البعض العقائـدي فقد 
انتهـى الدين وتّم! مـع أّن املفروض أن يكون بدأ لنـرى امتداداته الناجتة 
عـن هـذه االعتقادات، ولتفتـح لنا القنـوات الفضائية جمـال احلديث يف 
سـائر قضايا الدين والفكر واحلياة واإلنسـان واالجتـامع واحلضارة و.. 
هنـا تكمـن املشـكلة ليـس يف العقـل اإلعالمي فحسـب، بـل يف العقل 
الدينـي الـذي يقـف خلـف هـذا العقـل اإلعالمي، وهـو العقـل الذي 
كأّنـه ال يـرى يف الديـن سـوى جمموعـة اعتقـادات وكفى!! بـل ويذّمنا 
وينهانـا عـن أخذ الِعـربة مـن التاريـخ، مكتفيًا بالَعـربة واحلـزن، وكأّن 

)1(  إضاءات 487:2
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ضـّم األّول إىل الثاين حرام، رغبًة يف اإلغـراق بالالمعقول. وكأّن الفكر 
والثقافـة والسياسـة واالجتـامع والفـّن واجلـامل واالقتصـاد والتاريـخ 
والرتبيـة والتعليـم والطفولة واملـرأة واجلنس والعمـل والطبقية والظلم 
االجتامعـي والسـيايس واحلضـارة واإلنسـان واألنـا واآلخـر ومهـوم 
النـاس وقضاياهـم وغـي ذلـك ال شـأن للدين هبـا، فالدين كّلـه هو أن 
تعتقـد بأربـع مجـل أو عرشة مجـل خربيـة ويتوّقـف!! هذه هـي الكارثة 
الفكريـة بامتيـاز عنـد بعض القنـوات وما يقـف خلفها من فكـر ديني.

واألنكـى مـن ذلـك، أّن سـائر العلـوم الدينيـة ال جتدهـا حـارضًة ـ 
إال نـادرًا ـ يف التثقيـف اإلعالمـي، فـال الفقـه وال األخالق وال تفسـي 
القـرآن وال احلديـث وال الفلسـفة وال العرفـان وال غيهـا مـن العلوم 
واملعـارف اإلسـالمّية بالتـي تأخـذ حظهـا، بل وال حتـى اللغـة العربية 

رمـز موروثنـا الثقـايف، وكأّن الديـن ليـس هـذه وال عالقة لـه هبا!

بـل األسـوأ مـن هـذا، ومـا يدمـي القلـب ويبعـث عـىل التأّسـف 
واخلجـل، تلـك الوسـائل اإلعالميـة التـي نـذرت نفسـها للتفريق بني 
املسـلمني، وسـّب رموز بعضهم بعضـًا، وآلت عىل نفسـها إال أن جتعل 
عدّوهـا أخاها املسـلم، وهي تنطلـق أو تبث من دول الكفـر واإلحلاد!! 
مـن الواليـات املتحـدة األميكّيـة وبريطانيـا وغيها، فنجدها تسـكت 
عـن الغـرب، بـل ومتتدحـه أحيانـًا، وتعّظـم مـن ملوكـه وسـالطينه، 
فيـام تنـزل جـام غضبها عـىل إخوهتـا مـن املسـلمني، لتهني مقّدسـاهتم 
وتشـّكك النـاس بنزاهتهـم وأخالقهـم، ومتـّزق شـملهم، وتسـتخدم 
أبشـع األلفـاظ وأسـوأ التعابـي اهلابطـة البائسـة الكاشـفة عـن تـديّن 

األخـالق والقيـم الروحيـة الدينيـة الرفيعة.

ال أقصـد بذلـك قنـاًة بعينها، وال قنـوات مذهٍب بعينه، بـل هذه هي 
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حـال بعض قنـوات هذا املذهـب أو ذاك. خطـاٌب ديني بائـس يرتّد إىل 
القـرون الغابـرة، غـارق يف اخلرافـة والتهريـج، مسـتفّز ألبعـد احلدود، 
حتـى لتجـد بعـض أنصـاف العلـامء وأرباعهـم )وأحيانًا أقـّل من عرش 
معشـارهم( يّدعـي أّنـه أعلم مـن املراجع الكبـار يف طائفته ويـزأ بأكرب 
مراجـع األّمـة عنـد هـذا املذهـب أو ذاك، مّدعيًا أّنـه خـادم املذهب أو 

أّنه نصـي الصحابـة ومدافعهم!!

إّنني أعتقد أّن احلل يمكن أن يكون مفتاحه بعض اخلطوات:

الدينيـة الكـربى يف املذهبـني . 1 العلـامء واملرجعّيـات  إصـدار كبـار 
مواقـف واضحـة ُمدينـة وشـاجبة هلذا النـوع من اإلعـالم الديني، 
أو عـىل األقـل موّجهـة لـه ومرشـدة، وإذا مل تتفـق املرجعيـات عىل 
موقـف فلتقـدم عـىل ذلـك تلـك املقتنعـة ولـو كانـت لوحدهـا، 

فطريـق اهلـدى ال وحشـة فيـه ولو قـّل سـالكوه.

دعـم سـائر القنـوات الدينية الطيبة التـي نجد عندهاـ  رغـم أهّنا قد . 2
ال تكـون بمسـتوى الطمـوح ـ وعيـًا ومّهًا رسـالّيًا، واهتاممًا بسـائر 
قضايـا الديـن التـي تشـغل مهوُمهـا شـباَبنا اليـوم. فهنـاك العديـد 
مـن القنـوات الدينيـةـ  وليسـت بالقليلةـ  عند هـذا املذهب أو ذاك 
ختّلصـت بدرجـة جيـدة مـن سـلبيات تلـك القنـوات التـي حتّدثنا 
عنهـا، وقّدمـت أنموذجـًا أفضل نسـبّيًا، ودعـم مثل هـذه القنوات 

بالشـكل املمكـن وتقويتهـا وتطويرهـا واجٌب علينـا مجيعًا.

واملسـموع، . 3 املرئـي  اإلعـالم  ملجـال  احلقيقيـني  العلـامء  تصـّدي 
دون قمـع اآلخريـن، لكـي يطّلـوا عـىل النـاس مـن موقـع اخلـربة 
والفهـم الدينـي، وال يرتكوا صغـار القوم يسـتبّدون بتمثيل ماليني 

املسـلمني يف هـذا املذهـب أو ذاك.
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واملعاهـد . 4 احلـوزات  يف  وناشـطة  مكثفـة  عمـل  بـورش  القيـام 
الدينيـة، تعمـل عـىل تربيـة وإعـداد كـوادر علامئّيـة  واجلامعـات 
وثقافيـة واعيـة، وعىل إنجـاز عمل إعالمـي وشـخصّيات إعالمية 
ناضجـة، بـدل تـرك األمـور للعفوّيـة القائمـة حاليـًا عـىل بعـض 

الصعـد.

االهتـامم بمجـال العلـوم الدينيـة األخـرى غـي الفقه عند الشـيعة . 5
واحلديـث عنـد السـنّة، والرتكيز أيضـًا عىل القضايـا املعارصة )غي 
العقائـد املذهبيـة(، بوصفهـا مّهًا كبـيًا أمام الشـباب اليـوم، وعىل 

رأسـها حركة اإلحلـاد اجلديد.

السـعي لتكريس إعالم تسـاحمي وإنسـاين، وتقديم صورة وسـطّية . 6
يف اإلعـالم عن اإلسـالم والديـن عمومًا.

عـىل . 7 والسـنّة  الشـيعة  يديرهـا  إسـالمية  تلفزيونيـة  قنـاة  تأسـيس 
السـواء، ويشـاركون فيهـا يف كّل صغـية وكبـية، تقـّدم خطابـًا 
ويف  املتبـادل،  والنقـد  االختـالف  بحـّق  يقـّر  ومتسـاحمًا  متفامهـًا 
الوقـت عينـه حيـرتم كّل فريـق فيه اآلخـر، فنقـّدم بذلـك أنموذجًا 

احلقيقـي. الوحـدوي  لإلعـالم 

أعـرف أّن هـذا كّلـه صعـب مسـتصعب، السـيام يف ظـّل ظروفنـا . 8
السياسـية القاتلـة احلالّية، لكـّن األمل والتفكي خي من السـكوت 
واإلحبـاط ورضب األكـّف عـىل بعضهـا، فـإذا أخلصنـا النيـة هلل 
تعـاىل لربـام أمكن لنـا الدخـول يف مرحلة خلـق نواة جديـدة ملنطق 

دينـي جديـد، ووعي دينـي آخـر، إن شـاء اهلل تعاىل.
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 بني يدي عاشوراء 
ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟)))

ال�ض�وؤال: نح�ن يف ه�ذه االأّي�ام يف انتظ�ار عا�ض�وراء احل�رام، فم�ا ه�و   

املفرو��س حتّقق�ه م�ن عا�ض�وراء؟ وم�ا ه�و املتحّق�ق حالي�ًا؟ وجزيت�م خ�رياً.

 اجلـواب: نعيـش اليـوم يف عـرص نحتـاج فيـه بشـّدة إىل كّل مفهوم 
يمكنـه أن ينهـض باألّمـة، وال جيـوز لنـا التفريط بـأّي مفهـوم ناهض، 
فـكّل مفهوم مـن تراثنا له قـدرة التأثـي النهضوي فهـو رضوري، وكّل 

مفهـوم معّطـل لـه قـدرة التثبيط وبـث اليـأس واخلمول فهـو ضاّر.

مـن هنـا، وعندمـا ننظـر إىل املناسـبة العاشـورائية السـنوية نجـد أّن 
لديـا قـدرات كبـية عىل تقديـم مفاهيـم هنضوّيـة حتتاجها األّمـة اليوم 

أّيـام حاجـة، ولعـّل مـن أجـىل هـذه املفاهيم مـا ييل:

فـإّن  والالرشعيـة،  الظلـم  مـع  املفاصلـة  مفهـوم  األّول:  املفهـوم 
هـذه الثـورة احلسـينية يمكنهـا لـو وّظفناهـا توظيفـًا صحيحـًا أن متّدنا 
بمفهـوم بالـغ األمهّيـة اليـوم. إّنـه املفاصلـة مـع الالرشعية، هـي تقول 
يل: ال يمكـن أن أنضـوي حتـت لـواء غي رشعـي، جيـب أن أبحث عن 
انتـامء مـرشوع يف قضاياي السياسـية واالجتامعية وغيهـا. ال يمكن أن 
أعيـش املخالطـة مـع الظلم طاملـا كانت لـدّي القـدرة عـىل الوقوف يف 
وجهـه بإعـالن مقاومتـه والتـرّبي منه، ولـو مل أمتّكـن من تغيـي الواقع 

. كّله

عندمـا يكـون احلسـني �  مسـتعّدًا هلجـر الوطـن )املدينـة املنـّورة( 
تصويـب  وألجـل  رشعـي،  غـي  هـو  ملـا  اخلضـوع  رفـض  ألجـل 

)1(  إضاءات 456:3
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أّنـه مـن املمكـن أن يكـون مـن واجبـي أن  االنتـامءات، فهـذا يعنـي 
أتقّبـل النفـي باختيـاري واهلجـرة عـن موطنـي أو أرسيت أو عائلتـي أو 
حميطـي كخطـوة حرصّية إلعـالن مفاصلتـي مع االنحـراف االجتامعي 
الـروح  والسـيايس. هلـذا سـتبدو مفارقـة غريبـة عجيبـة اجلمـع بـني 

احلسـينية وبـني الرضـا بالظلـم والالرشعّيـة.

عندمـا نشـارك اليـوم يف جمالـس احلسـني � فعلينا أن نسـأل أنفسـنا 
ونحـن نرجـع إىل بيوتنـا سـؤاالً: أيـن أنـا مـن قضايـا الظلـم اليـوم يف 
العـامل؟ وما هي مسـامهايت؟ مـاذا فعلت ـ بحـدود إمكانـايت ـ ضّد ظلم 
اإلنسـان املسـتضعف، وضّد االحتـالل، وضـّد الطبقية اجلائـرة، وضّد 
ظلـم الطفولـة، وضـّد العـدوان عـىل املـرأة، وضـّد سـلب احلقـوق، 
وضـّد  احلقائـق،  تعميـة  وضـّد  واملوقـع،  السـلطة  اسـتغالل  وضـّد 
التجهيـل، وضـّد الفسـاد املـايل، و.. وأيـن أنـا مـن الشـعارات التـي 

أطلقهـا احلسـني�؟

ويف هـذا السـياق يصبـح احلسـني قيمـًة إسـالمّية عاّمة يلتقـي عليها 
مجهـور املسـلمني، السـيام منهـم مـن يؤمـنـ  مـن حيـث املبـدأـ  بثقافة 
اخلـروج أو الرفـض مثـل اإلماميـة واإلسـامعيلية والزيديـة واإلباضّيـة 
والتيـارات اجلهاديـة )املعتدلـة(، بـل يصبـح قيمـة إنسـانّية تصـل إىل 
اليسـار اجلديـد يف عرصنـا احلـارض ولـو كان خـارج االطـار الدينـي، 
وهبـذا نخـرج حركة اإلمام احلسـني مـن أن تكـون رصاعًا شـخصّيًا أو 
قبلّيـًا أو عشـائرّيًا أو أرسّيـًا أو طائفّيـًا، لتصبـح رصاعـًا دينّيـًا إسـالمّيًا 
إنسـانّيًا أخالقّيـًا ضّد كل انحـراف يف الداخل واخلـارج، مهام كان ثوبه.

املفهـوم الثـاين: مفهـوم التضحية والشـهادة، هذا املفهـوم الذي يقّدم 
يل أولويـة األّمـة عـىل الفـرد، وأولويـة اإلسـالم عـىل املسـلم، وأولوية 
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الوطـن عـىل الـذات، شـخٌص هبـذه املكانـة يقـّدم نفسـه وأهـل بيتـه 
قرابـني هلل تعـاىل يف سـبيل تصحيح مسـارات أّمة، ويف سـبيل اإلصالح 
الدينـي واالجتامعـي واألخالقي واملفاهيمـي و.. يريد أن يقـول لنا بأّن 
كّل يشء يمكـن أن يرخـص أمـام القضايـا الكـربى، والتي منهـا األّمة 

نفسـها ومصاحلهـا العاّمة.

والعطـاء  والبـذل  والتضحيـة  واإليثـار  التفـاين  نـوع  مـن  مفاهيـم 
والشـهامة ونكـران الـذات كّلهـا يمكـن أن نثّورهـا يف حدث بـارز من 
هـذا النـوع، ليـس عىل مسـتوى الـرسد القصـيص لقّصـة التفـاين فقط، 
بـل عـىل مسـتوى الربـط الواقعـي بـني القّصـة بوصفهـا تارخيـًا وبـني 
املفهـوم األخالقـي والدينـي بوصفـه قيمـًة قائمـة باسـتمرار يف حيـاة 

اإلنسـان وحاجـًة ملّحـة.

إّن اسـتذكارك احلسـني يعني اسـتذكار هـذه املجموعة املتامسـكة من 
هـذه القيـم، وإعـادة تظهيها بصـورة عرصية قادرة عـىل حتريك الراكد 
مـن واقعنـا وخلق نفوس عصامّيـة يمكنها أن تزهد بكّل يشء يف سـبيل 

القضايـا الكربى لألّمـة والدين.

وكالمـي هـذا ليس تنظـيًا يف اهلـواء الطلـق، بل لقـد شـهدنا واقعه 
يف جتـارب حّققـت نجاحات كبـية مسـتعينًة بمفاهيم الثورة احلسـينية، 
مثـل أكثـر من حركـة جهادية ضّد االحتـالل اإلرسائييل وضـّد األنظمة 
التـي سـمعناها أو قرأناهـا  الفاسـدة. مـاذا تعنـي لنـا تلـك الوصايـا 
لشـهداء اجلهـاد ضد الكيـان الصهيوين الغاصـب؟ أمل نسـمع فيها دومًا 
اسـم احلسـني وزينـب واألصحـاب؟ هـذا يعنـي أّن الوعـي اجلهـادي 
واالستشـهادي صـار مندجمـًا بوعـي التاريخ احلسـيني، وأّن أشـخاصًا 
الصـدر واإلمـام موسـى  باقـر  مثـل اإلمـام اخلمينـي واإلمـام حممـد 
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الصـدر وغيهـم نجحـوا يف توظيـف الثـورة يف خلـق وعـي واقعـي 
زمنـي متواصـل هلـا، فمفاهيمهـا ال تنفصـل عـن تضحياتنـا اليوميـة، 
وعـن الشـهداء وعوائلهـم الصامـدة. ونحـن مسـؤولون عـن ديمومة 

هـذا الوعـي وعدم تالشـيه.

املفهـوم الثالـث: فاعليـة املـرأة، فاحلـدث الزينبـي ومـا حاطـه مـن 
وقائـع نسـوّية هـو بالتأكيد رسـالة ضمنّيـة للنصف اآلخر مـن املجتمع 
أّن بإمكانـك أن يكـون لـك دور يف اللحظـات احلرجـة عـىل األقـّل، 
فعندمـا أقـّدم يف املشـهد التارخيي دور املـرأة يف حلظات االهنيار بشـكل 
معاكـس متامـًا للنـواح والعويـل، ليبـدو وكأّنـه عصاميـة غـي عاديـة، 
تقـف يف وجـه أكـرب حـّكام العـرص ـ عنيـت يزيـد بـن معاويـة وغـيه 
مـن رجاالتـهـ  فهـذا يعنـي أّن املـرأة ليسـت وظيفتهـا يف احليـاة النـوح 
عـىل القتـىل مـن الرجـال، بل خلـق احلدث يف حلظـات احلـزن، احلدث 

اإلعالمـي والسـيايس واالجتامعـي.

هـذا مفهوم بالـغ التأثـي اليوم يمكنـه النهـوض باملرأة لتلعـب دورًا 
يف حلظـات الشـّدة، بـدل أن نعّلمهـا النحيب واللطم عـىل الوجه عىل ما 
افتقـدت مـن أرسة وعيـال. إّن الثـورة احلسـينية هنا تعيد تظهي املشـهد 
بصـورة خمتلفـة، فقـد كان مـن املتوّقـع أن تنهـار تلـك املـرأة )زينـب( 
وكّل مـن معهـا مـن نسـوة وبنات، لكـّن األمـور وقعت بطريقـة خمتلفة 
متامـًا، هـذا يعنـي أّن املـرأة يف عرصنـا إذا أرادت أن متثل الـدور الزينبي 
فعليهـا يف حلظـات الشـّدة التـي متـّر هبـا أمتنـا اليـوم أن تسـتنفر طاقاهتا 
يف رباطـة جـأش ليكـون هلـا دورهـا يف الفعـل والتأثـي، ال أن نطالبهـا 
بالسـكوت واخلضـوع واجللـوس يف البيت ال دور هلـا يف الوقوف بوجه 
الظلـم والعدوان واالحتـالل واالغتصاب لـألرض والعرض والوطن 
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واملفاهيم. والقيـم 

املفهوم الرابع: الشـجاعة، وال أقصد بالشـجاعة تلـك الصفة الفردية 
فقـط بام هلا مـن تطبيق حمـدود، بل أعني مواجهـة أزمـة اإلرادة يف الفرد 
واجلامعـة واألّمـة، ففـي كثـي مـن األحيـان ال يواجـه الفـرد أو األّمـة 
أزمـة معرفـة؛ ألّن األمـور واضحة، بل يواجـه أزمة إرادة وأزمة شـعور 
باخلمـول الالمتناهـي، إهّنـا أخالقيـات اهلزيمـة أو مـوت الضمـي كـام 
كان يسـّميها السـيد حممـد باقـر الصـدر، عندمـا تتغلغل يف األّمـة تنهي 
أمرهـا إىل األبـد، فـكّل واحـد يرصـد مصاحله ويبنـي عالقاته تبعـًا هلا، 

وعندمـا تتشـابك العالقـات يصعب عليـه الفرار مـن قبضتها.

إّن شـجاعة احلسـني وأصحابه وأهـل بيته سـالم اهلل عليهم تكمن يف 
وجـود إرادة وسـط إحبـاط عـام يف األّمة، هـذا موضوع جـاّد، احلديث 
عـن خلـق إرادة وسـط منـاخ إحباط ومخـول وتكاسـل عـاّم يشء مهم 
للنهـوض، ويشء ليـس بسـهٍل أبـدًا، وهـذا هو مـا يقوم بـه املصلحون 

عـرب التاريخ.

أال يمكننـي هبـذه الثـورة العظيمـة أن أعيـد إنتـاج مفهـوم اإلرادة 
املقّدسـة واحلديـث عـن مكّوناتـه وكيفيـات صنعـه وتأثياتـه ونتائجـه 
وغـي ذلـك؟! بالتأكيـد يمكـن ولـدّي الكثي من املـواد التارخييـة اخلام 
يف هـذه الثـورة التـي تسـاعدين يف توظيفها هلـذا الغرض الرشيـف. هنا 
يظهـر مفهـوم »قلوهبـم معـك وسـيوفهم عليـك« أو مفهـوم »قلوهبـم 
بلغـات  التثبيـط  ثقافـة  معـك وسـيوفهم يف أغامدهـا«، حيـث هتيمـن 
متعـّددة، يقولـون لـك: ال فائـدة مـن العمـل؟ أّمة لـن يصلـح أمرها؟ 
شـعوبنا لـن تسـتجيب؟ لـن جتـّر سـوى الويـالت عـىل نفسـك والنقد 

والتجريـح واهلجـوم واالعتـداء.
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هـذه هـي نفـس الثقافـة التـي احتواهـا احلـوار التارخيي بـني اإلمام 
اخلمينـي وأحـد العلـامء البارزيـن رمحهـام اهلل، وعـىل أبعد تقديـر يتكّلم 
املثّبطـون بلسـان احلـرص عـىل احلسـني �: ال ختـرج فإّنك مقتـول، ال 

ختـرج فسـوف يغـدر بـك أهـل الكوفـة، ال خترج..

املفهـوم اخلامـس: صدق الوالء أو السـالمة األخالقيـة لالنتامء، هذا 
موضـوع رضوري جـّدًا، فقـد رأينـا الكثي مـن احلـركات الدينية وغي 
الدينيـة كيـف عانـت مـن النفعيـني والوصوليـني يف صفوفهـا، ورأينـا 
كيـف يمكـن للشـخص الضعيـف أن حيـرف والءه مـن جهـة إىل جهة 

ثانيـة حتت ضغـط الواقـع واملصالـح اخلاّصة.

إّن جتربـة أصحـاب احلسـني وأهـل بيتـه � تعطـي درسـًا رهيبـًا يف 
صـدق الـوالء، ليـس بمعنـى التضحيـة فقط، بـل بمعنـى أّننـي عندما 
أنتمـي لفكـر أو عقيـدة أو مدرسـة أو تيـار مـا يف الديـن أو االجتامع أو 
السياسـة فإّننـي صـادق الوالء سـليم االنتـامء، وهذا يعنـي أّنني خملص 
هلـذا االّتبـاع الواعـي، ولسـت وصوليـًا أو متخّليـًا يف حلظـة حّساسـة 
عـن والئـي هـذا. إّن صناعـة جمموعـة خملصـة يبقـى رضورة عظيمـة 
لقيامـة أّمـة وهنضـة وكيـان، فـام مل تكن هنـاك جمموعـة خملصـة صادقة 
فـإّن السـواد األعظـم يمكـن أن تضيـع بـه السـبل عـرب حتريكـه بأيدي 

املنافقـني والوصوليـني.

إّن احلركـة اإلسـالمية والنشـاط الدينـي معنـيٌّ اليوم بصنـع الصدق 
يف الـوالء؛ ألّن هـذا الصـدق الـذي يقـوم عـىل جمموعة مفاهيـم عقدية 
وإيامنيـة وأخالقيـة وتربويـة يمكـن أن يشـّكل ضامنـة سـالمة املسـية 
وعـدم انحرافهـا يف املسـتقبل، وهـو مـا تسـتطيع السـية احلسـينية أن 

تسـاهم يف زرعـه يف الثقافـة االجتامعيـة العاّمـة.
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املفهـوم السـادس: الصـرب وعـدم اسـتعجال النتائـج، فكثـي منّـا ال 
يصـرب للوصـول إىل اهلـدف، وكم من مـرشوع أجهضنـاه ألّننـا مل نعطه 
الوقـت الـكايف والطبيعـي لكي ُينتـج ثـامره، فحالنا حال مـزارٍع جاهل 
قطـع أشـجاره يف الشـتاء؛ ألهّنا مل تثمـر، ومل ينتظر إىل الربيـع أو الصيف 
كـي يـرى الثمـر الطّيب. نحـن عجولـون، نحـرق املراحل ونسـتعجل 
الشـعوب  أعـامر  واإلحبـاط، ونحسـب  باليـأس  أصبنـا  وإال  النتائـج 
واألمـم عـىل عمـر الفرد العـادي، فالفـرد العـادي حيتاج لعرشين سـنة 
حتـى يصبـح يف عنفـوان شـبابه، لكـّن األمم قد حتتـاج أحيانًا خلمسـني 

أو سـبعني سـنة أو أكثـر حتـى تصـل إىل هـذه املرحلة.

إّن ثـورة احلسـني � تعّلمنـا أّن النتائـج قـد ال تكـون يف حياتـك، بل 
قـد تكـون بعـد رحيلـك. إهّنـا تعلمنـا أحيانـًا أّن رحيلنـا مقّدمـة لتغّي 
األوضـاع، وأّن ثـورًة وقعـت يف 61هــ آتـت ثامرهـا بعـد عقـود ومـا 
تـزال. يقولـون بأّنـه عندمـا سـئل اإلمـام اخلمينـي: كيـف يمكـن لـك 
أن تسـقط الشـاه؟ وهـل لـك هبـذا طاقة وقـّوة وفرصـة ووقـت وأنت 
يف هـذا العمـر؟ قـال بـكّل هـدوء: إذا مل أوّفـق فسـيأيت اجليـل الالحـق 
ليكمـل املسـية. هـذا مفهوم بسـيط لكنّه منتـج وناهض، نحـن العرب 
باخلصـوص مصابـون ـ كبنـي اإلنسـان ـ بالعجلـة، نؤّسـس مرشوعـًا 
ونريـد نتائجـه يف الغـد. نفّكـر بطريقـة التاجـر الـذي يربـح يف صفقـة 

واحـدة، وال نفّكـر بطريقـة العامـل الـذي يربـح بالتدريـج.

للسـية  ويمكـن  للنهـوض،  ومعيقـة  معّطلـة  مفاهيـم  كّلهـا  هـذه 
مـن وعينـا  املفاهيـم  تفتيـت هـذه  تسـاعدنا عـىل  أن  اليـوم  احلسـينية 
االجتامعـي، وخلـق نفـوس قوّيـة صابـرة غـي مسـتعجلة، تسـي ببطء 
متواصـل بـدل أن تسـي بعجلـة متقّطعـة. إّن خطابـات السـيدة زينـب 
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فيهـا مـا يشـي إىل املسـتقبل، وأّن القضيـة ليسـت يف هـذا النهـار فقط، 
وإّنـام يف املسـتقبل الـذي ننظـر إليـه بعيـون أخـرى.

املفهـوم السـابع: مفهـوم اإلصـالح واألمـر باملعـروف والنهـي عن 
املنكـر عـىل املسـتوى االجتامعـي والسـيايس العـام، كـام جـاء يف خطبة 
اإلمـام احلسـني � التـي حـّدد فيهـا أهـداف الثـورة واخلـروج، وليس 
إبقـاء اإلصـالح يف إطار الفرد، وال حـرص األمر باملعـروف والنهي عن 
املنكـر يف إطـار التدّخـل ملنـع أغنيـة يضعها سـائق أجـرة يف سـيارته أو 

شـعر مـن مقّدم الـرأس يظهـر مـن امـرأٍة يف الطريق.

إّنـه حتويـل مسـارات األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر وثقافـة 
مفهـوم اإلصـالح مـن األبعـاد الفرديـة إىل األبعـاد العاّمـة املجتمعّيـة، 
إىل اإلعـالم والثقافـة والرتبيـة والتعليم والسياسـة واالقتصـاد والظلم 
الطبقـي وسـوء االسـتهالك وتبديد الثـروات وغي ذلك. لقـد كان هذا 
هـو اخلـالف بني اإلمام احلسـني وبعـض الصحابـة يف عـرصه. وعندما 
تفّكـر األّمـة ـ بقواعدهـا ونخبهـا ـ هبذه الطريقـة فيمكن لنـا أن نتصّور 
النهـوض والبنـاء والقيامـة، أّما لـو حرصنـا الوظائف بالنمـط الفردي 
وختّلينـا عـن فريضـة األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر واإلصالح 
العـام يف املجتمـع، ودخلنا يف هنـج الالأباليـة فلن نتمّكن من اإلمسـاك 

بزمـام أمورنـا يومًا.

وهـو  احلـرب،  وإنسـانّية  الديـن  إنسـانّية  مفهـوم  الثامـن:  املفهـوم 
املفهـوم الـذي جتـىّل يف غي موقـع يف املسـية احلسـينية، يف ثقافـة العفو 
وقبـول التوبـة مـع الرياحـي، ويف ثقافـة املـاء وتوزيعـه عـىل األعـداء، 
يف مقابـل الثقافـة غـي اإلنسـانية التـي انتهجهـا اخلصـوم، وهنـا يمكن 
الرتكيـز عـىل تأثـيات الثقافة اإلنسـانية يف الديـن من خـالل تأثيها يف 
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احلـّر بـن يزيـد الرياحـي وغيه.

إّن لغـة احلسـني ولغـة خصومـه هـي لغـة اإلنسـان ولغـة الوحـش 
القابـع يف النفـس اإلنسـانّية، فأّي مراجعـة للنصوص مـن كال الطرفني 
سـوف تعطينـا هـذا األمـر، وقـد جـاء يف احلديـث عـن اإلمـام جعفـر 
الصـادق � خماطبـًا عـامر بـن أيب األحوص: »أمـا علمت أّن إمـارة بني 
أميـة كانت بالسـيف والعسـف واجلـور، وإّن إمارتنـا بالرفـق والتأّلف 
والوقـار والتقيـة وحسـن اخللطة والـورع واالجتهاد، فرّغبـوا الناس يف 

دينكـم وفيـام أنتـم عليـه« )اخلصـال: 354ـ  355(.

كـم نحـن بحاجـة اليوم ملا بات يسـّمى بـ »إنقـاد النزعة اإلنسـانية يف 
الديـن«، حيـث بتنا نشـهد تدّينـًا عدوانّيـًا صداميًا ال يعـرف الرمحة وال 
الشـفقة وال املـوّدة وال الرّقـة، حـرّي بنا أن نسـتخرج إنسـانّيات الثورة 

احلسـينية لنـيضء عليها مقّدمـًة إلحياء النزعـة اإلنسـانّية يف حياتنا.

املفهـوم التاسـع: مفهـوم القيـادة الصاحلـة، حيـث أراد احلسـني � 
فضـح زيـف القيـادة غـي الصاحلـة ولـو كان مـن حوهلـا من ينسـج هلا 
التربيـرات الدينيـة ويبايعهـا عـىل السـمع والطاعة. لقد رفض احلسـني 
تربيراهتـم، وقـال هلم بأّن مثـل هذا اإلنسـان ال يمكن أن يتـوىّل منصب 

خالفـة الرسـول األعظم�.

حركـة احلسـني تفرض عـيّل النظـر يف زماين، ففـي هذا العـرص أيضًا 
يزيـٌد وحسـني، وذلـك عندمـا أؤمـن باسـتمرارّية املفاهيم التـي بعثت 
ثـورة احلسـني، وَعـيلَّ أن أبحـث عـن يزيـد ألواجهـه وأرفضـه، وعـن 
احلسـني ألنتمـي إليه، فاحلسـني ليـس تارخيًا فقـط، بل هو واقٌع إنسـاين 
مسـتمّر يف رصاع البـرش، ويف رصاع امليـول والقيـم، ليـس يف السياسـة 
والسـلطة العسـكرية واألمنية فحسـب، بل يف االقتصاد، ويف االجتامع، 
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ويف حياتنـا املدنيـة، ويف عيشـنا الدينـي، توجـد نـامذج متنّوعـة يزيديـة 
وحسـينّية. وعندمـا أبكـي احلسـني فإننـي أبكـي واقعـًا مؤملـًا لتكـون 
دمعتـي شـعلًة للتغيـي نحـو األفضـل، وإال فسـيكون مـن التناقض أن 
أبكـي احلسـني يف التاريـخ وأوايل يزيـد العـرص يف احلارض واملسـتقبل.

املفهـوم العـارش: مفهـوم العقـل املبدئـي يف مقابـل العقـل الرباغاميت 
بعقـيل  أفهـم  مل  مـا  »يومـًا  التاليـة:  يومـًا اجلملـة  قلـت  لقـد  النفعـي، 
الرباغـاميت )فقـه املصلحة القائـم عىل نظريـة التزاحـم( ترّصفات بعض 
الشـخصيات الكربى كاإلمامني عيل واحلسـني �، لكن عندما عايشت 
جتـارب االنحـراف األخالقـي املجتمعـي الـذي يقـع داخـل الوسـط 
الدينـي بحّجـة املصلحـة والـرضورات، أدركـت أّن بعـض اخلطـوات 
املنتفضـة عـىل الواقـع واملتصادمـة معـه ال حتتـاج ألن تكسـب نتائجهـا 
املصلحّيـة، بقـدر مـا يكفيهـا أن هتـّز الوجـدان، وختلـق شـعورًا بعـدم 
الرضـا عـن األنـا الفرديـة واالجتامعيـة. جيـب أن ال يبقـى االنحـراف 
متنّعـاًم بسـكينة باطنيـة ومتحّررًا من عـذاب الضمي، هـذه خطوة مهّمة 
للتغيـي املسـتقبيل، حتى لو مل يقع التغيي أساسـًا يف حلظتـك« )إضاءات 

يف الفكـر والديـن واالجتـامع 2: 577(.

كثـيون عابوا ضعف السياسـة عنـد اإلمام عيل واإلمام احلسـني�، 
لكنّنـي أجـد أّن الثبـات عـىل املبـدأ ولـو بطريقـة حـاّدة، يظـّل رضورة 
أحيانـًا السـيام يف املنـاخ الدينـي؛ ألّن هيمنـة الثقافـة املصلحيـة التـي 
تـوازن املصالح ـ ولسـت ضـّد فقه املصلحة مـن حيث املبـدأ ـ قد يقّدم 
املبـادئ يومـًا مـا قرابني عـىل مذبحها، وهـذه نقطة خطـرة، فحركة عيل 
واحلسـني هـي حركـة املبـدأ حيـث حيتـاج إىل صدمـة وإىل زوايـا حمّددة 
كـي يبقـى يف الذاكـرة اجلامعيـة ويف الضمـي املدفـون، مقابـل حركـة 
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املصلحـة التـي قـد تذيـب كّل يشء بزواياهـا املـدّورة ألجل حسـاباهتا 
اخلاّصـة، ولو كانـت حسـابات ملّونـٍة بالديـن أحيانًا.

أكتفـي هبذا القـدر؛ ألّن الـكالم طويل جـّدًا، والفرصة غـي مؤاتية، 
ولو أراد اإلنسـان أن يقف مـع نصوص وكلامت هـذه احلادثة ووقائعها 
واقعـًة واقعـة وكلمـًة كلمـة، ألمكنـه أن يسـتخرج عـددًا كبـيًا مـن 
املفاهيـم العملّيـة والبنائّيـة التي جتعل حياتنـا حسـينيًة باملعنى األفضل، 
فاحلسـني ُيقـرأ جـزءًا مـن كّل، ال يمكـن أن تقـرأه بعيـدًا عـن العقيـدة 
والرشيعـة والقيـم واملفاهيـم، هـو ليـس حدثـًا مسـتقاًل عـن املنظومـة 
الدينيـة واألخالقّيـة، بل هـو جوهرهـا وخالصتها، فالبّد مـن التفتيش 

فيه. عنهـا 

يف  والتواصـل  االجتـامع  نعمـة  إىل  الـكالم  هنايـة  يف  أشـي  لكنّنـي 
عاشـوراء، فهـذه احلشـود العظيمـة التـي تتالقـى كّل يـوم يف املجالس 
تواصـل  مظهـر  بنفسـها  هـي  مـكان،  كّل  ويف  واحلسـينيات  واملراقـد 
اجتامعي، كيف أسـتثمره؟ كيف يمكن ألهل البصية أن يسـتثمروا كّل 
هـذا احلشـد اهلائـل للناس وكّل هذا االسـتعداد للسـامع؟ مـن الصعب 
أن جتمـع كّل هـذا العـدد ليسـتمع يف أيام معـدودة، فكيـف يمكنني أن 
أسـتفيد مـن هـذا االجتامع البـرشي مرتامـي األطـراف؟ إّن عاشـوراء 
فرصـة إليصـال الرسـائل، فلـو يكـون هنـاك جملـس عاملـي أو وطنـي 
للخطبـاء احلسـينيني أو غيهـم ممّن هلم نشـاط يف هـذه األيـام، وتكون 
هنـاك خطـط اسـرتاتيجية لتحديـد املوضوعـات واألولويـات العاّمـة 
واملناطقّيـة لتداوهلـا، فسـتكون لدينا قـدرة تأثي كبـية جـّدًا، ألّن طاقة 
االسـتامع عنـد النـاس مضاعفـة يف هـذه األّيـام. عندما يتحـّدث املئات 
مـن اخلطبـاء يف هـذا البلـد أو ذاك عن مشـاكل هـذا البلد السياسـية أو 
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االجتامعيـة أو األخالقيـة وتتنـّوع طرائـق بياهنم وأسـاليبهم، فسـيكون 
لذلـك وقـٌع كبي.

إّن عاشـوراء تقـّدم يل جمانًا جمموعة كبـية من الناس أتـت باختيارها 
إيّل لتسـتمع بـأذن صاغيـة، فكيـف يل أن أسـتغّل هـذه اآلذان إليصـال 
رسـائيل التوعويـة؟ وكيـف يل أن أنّبه يف هـذه األيام عىل مشـاكل حمّددة 
ودقيقـة وبشـكل مجاعي متنـّوع ومدروس؟ هـذه فرصة تارخيّية سـنوّية 
توّفرهـا عاشـوراء ويمكن االسـتفادة منها أيضـًا لتداول مشـاكل األّمة 

كّله. العـام  خالل 

نسـأل اهلل تعـاىل لـكّل القيمـني عـىل هـذه املجالـس الكريمـة ولكّل 
الداعمـني ولكّل اخلطبـاء واملشـاركني التوفيق إلقامة عاشـوراء ناصعة 
مهيبة، تسـاهم كّل املسـامهة يف قيامة ديننا وإنسـاننا قيامـًة صاحلة يف هذا 

الزمن العسـي، واهلل املوّفـق واملعني.
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 استغراق حركة اإلصالح الديين يف 
جزئّيات اخلالفات العقدية والشعائرّية)))

 ال�ض�وؤال: تك�ر يف االآون�ة االأخ�رية اجل�داالت ح�ول تفا�ضي�ل عقدي�ة 

و�ض�عائرّية ب�ن املوؤمنن، ويتح�ّض��س كّل منهم من الط�رف االآخر يف تعابريه 

اأعتق�د ب�اأّن االإ�ض�لح والتغي�ري ال ين�ض�ّب عل�ى مث�ل ه�ذه  اإّنن�ي  وكلمات�ه، 

املفردات واملمار�ض�ات ال�ض�عبّية، فنحن بحاجة اإىل م�ضروع اإ�ضلح ولكن قبل 

ذل�ك نحت�اج اإىل روؤي�ة ونحت�اج اإىل خارط�ة طري�ق � اإذا ج�ازت اال�ض�تعارة 

� ونحت�اج اإىل و�ض�ع اأولوّي�ات ودرا�ض�ة النتائ�ج. وحت�ى م�ع القول ال�ذي يوؤمن 

بفك�رة ال�ضدم�ة وب�ض�رورة النق�د، ف�اإّن »اخل�راب« يف االأم�ة ه�ل مكمن�ه يف 

ه�ذه االأدعي�ة والتو�ّض�لت اأو يف ه�ذه الزي�ارة اأو يف تل�ك ال�ض�عرية اأو يف ه�ذه 

العقي�دة التف�ضيلّي�ة حت�ى ترّك�ز كّل اجله�ود عليها؟! اأم اأّنه تعبري عن ف�ض�ل 

يف  وعمي�ق  واع  ثق�ايف  فك�ري  م�ضم�ون  تق�دمي  يف  واإفل��س  الت�ض�خي�س  يف 

االأّم�ة؟ لق�د عّلق�ُت عل�ى بع��س مق�االت ال�ض�يخ )...( وقل�ُت: م�ا بال�ه يخت�ار 

مف�ردات تتعام�ل معه�ا االأو�ض�اط ال�ض�عبية م�ن قبي�ل حدي�ث الك�ض�اء ورواية 

»لوالك« و »نحن حججه وفاطمة حّجة علينا« وما �ضابه؟ ملاذا ال يقوم بو�ضع 

م�ض�روع درا�ض�ة مو�ّض�عة ل�ض�رية النب�ي � واالأئم�ة�؟ مل�اذا ال ي�ض�ّكل فريق�ًا 

لو�ض�ع درا�ض�ة مو�ّض�عة متع�ّددة االأبع�اد تاريخي�ة ودعوية حركي�ة وتربوّية 

وت�ض�ريعّية و�ضيا�ض�ّية ع�ن النب�ي واالأئّم�ة مثًل؟ ث�م اإّن التخّل�ف حالة عامة 

لي��س يف اأّمة العرب وامل�ض�لمن فقط، بل يف عموم العامل الثالث، فهل كّل هذا 

التخّلف م�ضدره هذه الثقافة ال�ضائدة يف الو�ضط ال�ضيعي مثًل بحيث يتعامل 

بع��ٌس معه�ا عل�ى اأّنه�ا تن�ض�ر اخلراف�ة والتخّل�ف وم�ا �ض�ابه، وكاأّن معاجلته�ا 

والق�ض�اء عليه�ا �ض�ينقل الع�رب وامل�ض�لمن اإىل ع�امل االأن�وار وم�ا بع�ده؟! ث�م 

)1( إضاءات 497:3
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حتى لو تنّزلنا وقلنا باأهمية تناول هذه االأمور ونقدها ولكن البّد من اّتباع 

ط�رق واأ�ض�اليب علمّي�ة مو�ضوعّي�ة وخط�اب من�ضب�ط ُي�ض�هم يف ن�ض�ر الفكرة 

ب�داًل م�ن االإث�ارة! ال اأدري م�ا راأيكم؟

لـدّي  لكـن  مـا ذكرمتـوه،  اجلملـة عـىل  أوافقكـم يف  اجلـواب:   
والتصـّور: املنهـج  يف  خمتلفـني  جتعلنـا  قـد  مالحظـات 

أّوالً: إّن اخلالفـات اجلزئّيـة التـي أرشتم إليها )وغيهـا كثي( يمكن 
أن نقرأهـا مـن زاويتـني: ففـي الزاويـة األوىل سـتبدو خالفـات جزئّية 
وطفيفـة وسـطحية، لكنّهـا يف الزاويـة الثانيـة ليسـت سـوى مصاديـق 
ومتظهـرات ملناحـي فكريـة يف فهـم اإلسـالم، فهناك يف تقديـري رصاع 
احلديثـي  التوثيـق  منهـج  بـني  احلديـث،  ومنهـج  القـرآن  منهـج  بـني 
الالمعقـول  ومنهـج  العقـالين  املنهـج  بـني  احلديثـي،  النقـد  ومنهـج 
الغيبـي، بـني املنهج التارخيـي واملنهج غـي التارخيي، بني منهـج صناعة 
عـادات وثقافـات وأنـامط عيـش دينيـة جديـدة ومنهـج يرفـض ذلـك 
ويـراه بدعـًا، بـني منهـج دفاعي ومنهـج نقدي، بـني منهـج تواصيل مع 
الغـرب يف جمـال اإلنسـانيات ومنهج تقاطعـي، بني منهـج توحيدي مع 
أهـل السـنّة ومنهـج متييـزي، بـني منهـج )كفى سـكوتًا عـن تقصيات 
املرجعّيـة الدينيـة( ومنهـج البّد من التغيـي الصامت، إىل غـي ذلك من 

االختالفات.

وأعتقـد بـأّن هـذه املعـارك املبعثـرة هنـا وهنـاك ترجـع إىل أّن العقل 
الشـيعي حيـّدد خياراتـه، وأّنـه عـىل مفـرتق طـرق يف اختيـار املناهـج 
والعقـول املعتمـدة، وهلـذا فأنا ال أبّسـط ما ُيثـار؛ ألننـي ال أراه لوحده، 
بل أراه انعكاسـًا لرصاع مناهـج وطرائق تفكي وخيارات اسـرتاتيجّية.

ثانيـًا: وفقـًا لذلـك، فأنـا إذا اخـرتت منهجـًا فـال أسـتطيع أن أكون 
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املنهـج والتنظـيات  املنهـج، وأحتـّدث فقـط يف  أعيـش مـع  نخبوّيـًا، 
والثقافـة املخمليـة الصالونّيـة التجريدّيـة، ثـم ُاخيل السـاحة لتطبيقات 
املنهـج اآلخـر، فهـذا رضب مـن النخبوّيـة اخليالّيـة النرجسـّية املتعالية 
التـي ال فائـدة منهـا، فأنـت مقهـور عـىل النـزول إىل التفاصيـل، لكـي 

خيـوض املنهـج معركـة الوجـود فيها.

هـذا  يف  فـإّن  للتفاصيـل،  اجلميـع  ينـزل  أن  يناسـب  ال  قـد  نعـم، 
 ، اسـتهالكًا للطاقات وبعثـرًة لألولوّيات، لكن نـزول البعض رضوريٌّ
السـاحة  تسـيطر عـىل  التـي  تفاصيلـه  يـوم  كّل  كيـف واآلخـر خيلـق 
وتشـّكل وعيـًا جديـدًا سـيجعلك يف هناية املطـاف يف غرفـة مغلقة مهام 
أنتجـت مـن كتٍب وجمـالت وفكـر ومؤمترات، فهـذا مثـل التقريب بني 
املذاهـب، فـام مل يدخل التقريبيـون يف رصاع ميداين فكـري مع اجتاهات 
التمزيـق والسـلفّية فـإّن احلديـث عـن التنظـيات العاّمـة ال فائـدة منه 
حتـى لـو قّدمـت عرشين ألـف جمّلـد. واملعركـة الفكرّية ليسـت معركة 
أوراق وتأّمـالت يف الفضـاء الطلـق، بـل هلـا جانـب عميل يف اإلمسـاك 
باألمـور، وهـذا اجلانب يفـرض قوانينـه اخلاّصة، وإال حتـّول اإلصالح 
إىل نخـب جتلـس يف مقاهي الثقافة والشـعر ونـوادي األدب واخلطابة!! 
وعمـوم النـاس ومتوّسـطو احلـال ال تنفـع معهـم املشـاريع الفكريـة 
الكـربى، بـل البـّد أيضـًا مـن إصـالح التفاصيل والعـادات، أليسـت 
هـذه سـنّة األنبيـاء يف حماربة العادات حتـى اجلزئّية واإلطاحـة هبا؟ فهل 
األنبياء جلسـوا ينّظـرون يف الكّليات العاّمة أم دخل النبـّي يف التفاصيل 
ويف العـادات ويف اليوميـات وصّححهـا حتى لـو انفعل قومـه الذين ال 

يريـدون تغييهـا؛ ألّن تغييهـا مـن تغيـي مواقعهم وسـلطتهم؟!

ثالثـًا: أّتفـق معكـم أّن النزول هذا جيـب أن يكون مدروسـًا ومتوازنًا 
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وعقالنّيـًا حيسـب احلسـابات مـن مجيـع اجلهـات، بحسـب مـا أوتيـت 
عقولنـا مـن طاقـات وإمكانـات، وأّن الكثـي مـن أصحـاب املشـاريع 
اجلديـدة أخطـأوا يف هـذه النقطـة، ولعـّل هـذا هـو الـذي يوحـي بكّل 

األخرى. اإلشـكاالت 

رابعـًا: إذا كان هيجـان العاّمـة ضـّد الفكـر اإلصالحـي رّدة فعـل، 
فلـامذا ال نحسـب تيـار النقـد بنفسـه رّدة فعـل عـىل مـآالت أوصلتنـا 
إليهـا العقلّيـة القديمة السـائدة التـي متتاز بأهّنا املمسـكة باألمور سـابقًا 
وحالّيـًا؟ وإذا أردت أن أعـذر هنـا فعـيّل أن أعذر هنا أيضـًا؛ هلذا أعتقد 

أّن علينـا ممارسـة التعذيـر يف كّل النواحـي ويف الوقـت نفسـه النقد.

خامسـًا: إّننـي دومًا أفّرق بـني التقويم والتوصيف والتوّقع، فسـلوك 
النقديـني يمكن تقويمه سـلبًا أو إجيابًا، وأنا أقبل بوجـود ملّفات أخرى 
هاّمـة مغفلـة عندهـم نسـبّيًا، رغـم أننـي أختلـف معكـم يف أّن القـوم 
اهتمـوا كثـيًا بغـي قضايـا املذهبّيـات؛ ألّنني ال أعتـرب أّن مجاعـًة بعينها 
هـم اإلصالحيـون الوحيـدون يف السـاحة، وال أقـرأ اإلصـالح هبـذه 
الطريقـة، فقـد اهتـّم اإلصالحّيـون بالفكـر السـيايس كثـيًا، وكتبوا يف 
التفسـي ويف احلديـث ويف العالقـات االجتامعّية والرتبوّيـة وغي ذلك. 
وإّننـي أرفض أن نجلد ذاتنا أو أن نستسـلم لتوصيفـات اآلخرين الذين 
يريـدون دومـًا تصوير رموز اإلصـالح الديني بالضعـف العلمي، فهذا 

وهـم، فاآلخرون أيضـًا يعانـون من مشـاكل يف قضاياهـم الفكرّية.

لكـّن تقويمـي لإلصالحيـني يشء وأن أتوّقـع ظهورهـم وال أصاب 
بالدهشـة منه يف كّل مّرة يشء آخر، ألّن مسـارات األمـور تفيض منطقّيًا 
لظهـور تطـّرف عندهـم كـام تفـيض عنـد غيهـم، وال يصـّح أن أضـع 
الضحّيـة واجلـالد يف كّفـة واحدة، كـام ال يصّح أن أعتـرب أّن الفعل دومًا 
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يف طـرف ورّدة الفعـل يف طـرف آخـر، بـل هـي عالقـة جدلّيـة. هـذا، 
وكالمـي باملطلـق أمـا املصـداق الفـالين هنـا يف هـذا البلـد أو هنـاك يف 

ذاك البلـد، فلسـت متعّرضـًا لـه فيام قلتـه هنا.

سادسـًا: ال أحـد يقـول بـأّن اخلـراب يف األّمـة مكمنـه هـذه األمور 
فقـط، لكـّن عـامل الدين مسـؤول عـن عنارص اخلـراب املتصلة بشـؤون 
الديـن، هلـذا مـن الطبيعـي أّن عـامل الديـن يتصـّدى لعنـارص اخلـراب 
الدينيـة، فيـام يـوكل مهّمـة إصـالح العنـارص األخـرى لسـائر الفئـات 
االجتامعّيـة والعلمّيـة أو عىل األقل يشـارك هناك بمشـاركة من الدرجة 
الثانيـة، إذا كان ال جيـوز أن ننتقـد رواية هنا ألهّنا ضعيفـة أو زيارة هناك 
أو مسـلكّية هنـا أو رأيـًا مشـهورًا هناك، أو ننتقـد مرجعـًا أو فقيهًا؛ ألّن 

املرحلـة ال تتحّمـل، وال ننتقـد تيـارًا فكرّيـًا معّينًا و... 

ونبقـى دومـًا يف نقـٍد مقنّـع متخـّف يمس مـن بعيد، فكيـف نصلح 
عنـارص اخلـراب املتصلـة بالديـن؟! هـل جـّرب أحـٌد طريقـة التغيـي 
الصامـت هـذه يف العـرص احلديـث ونجحـت معـه؟ أمل يشـّن اإلمـام 
حمّمـد  والسـيد  الديـن  شـمس  والشـيخ  اهلل  فضـل  والسـيد  اخلمينـي 
حمّمـد  والسـيد  الصـدر  موسـى  والسـيد  الصـدر  والسـيد  الشـيازي 
والدكتـور  الطباطبائـي  والعالمـة  املطّهـري  والشـيخ  الصـدر  صـادق 
عـيل رشيعتـي والسـيد حممـود الطالقـاين والشـيخ حمّمـد جـواد مغنّيـة 
وغيهـم  األمـني  حمسـن  والسـيد  احلسـني  معـروف  هاشـم  والسـيد 
أعنـف اهلجـامت عـىل احلـوزة العلمّيـة أو عـىل األفـكار املهيمنـة التـي 
كانـت سـائدة يف عرصهم وتعّرضوا للتشـويه والنقـد، وخاضوا معارك 
ـ كّل بحسـبه ـ يف هـذا اإلطـار، وتدّخلـوا يف تفاصيـل الوعـي الدينـي 
الـذي كان سـائدًا، حتـى حتّولوا اليـوم إىل مسـّلامت وختّطينـا الكثي من 
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األفـكار التـي حاربوهـا؟

هـل كان هـؤالء الرمـوز مل يثـيوا ضّجـة يف األوسـاط الشـيعية ومل 
حتـدث قالقـل يف اخلـالف معهـم؟ هـل كانـت حركتهـم هادئـة؟ أم 
حوربـوا وافتعلـت األزمـات ضّدهم )حتـى وصلت بعـض جتّلياهتا يف 
املنهـج الفكـري والعمـيل إىل حـروب داخلّية فرضت عليهم وسـفكت 
فيهـا دمـاء الشـيعة(؟ ولـوال أهّنـم صـاروا احللقـة األقـوى بانتصـار 
تّيارهـم السـيايس واالجتامعـي لرأينـا اسـتمرارًا للحـرب عليهـم إىل 

يومـك هـذا )بل هـي مـا تـزال موجـودة يف الغـرف املغلقـة(!!

إّن مـن املهـم قـراءة التاريـخ لنعـرف أّن هـؤالء مجيعـًا أو غالبيتهـم 
السـاحقة واجهـوا مشـاكل من هـذا النوع؟ كّل مـا يف األمـر أّن األمور 
ومسـاحة  رقعـة  التسـاع  إال  لـيشء  ليـس  مكشـوفة  صـارت  اليـوم 
نشـاط وسـائل التواصـل واإلعـالم، وإال فإّننـي ال أجـد يف القضّيـة 
شـيئًا آخـر خمتلفـًا، فهـل كانـت لغـة السـيد فضـل اهلل أو الشـيخ الذي 
ذكرمتـوه أعنـف وأقسـى مـن لغـة مطّهـري أو اخلمينـي أو مغنّيـة يف 
حـّق احلـوزات؟ راجعـوا نصـوص الفريقني وسـرتون، ولكـّن ذاكرتنا 

اجلامعّيـة قـد تضعـف يف بعـض األحيـان.

إّن التغيـي الصامـت يمكن تطبيقه يف الـدول والبلدان املسـتقّرة مثل 
الغـرب، أّمـا يف مثـل العـامل الثالث فالبـّد من قفـزات فكرّيـة وهنضوّية 
وثـورات حتـى يتـّم التغيـي. لسـت ضـّد التغيـي الصامـت لكنّنـي ال 
أراه كافيـًا يف الكثـي مـن املواقـع، وإن كان مفيـدًا جـّدًا يف مواقـع كثية 

أخـرى، لكـّن حتويلـه إىل منهـج عـام يفـيض إىل عجز.

وأخـيًا، أوّد أن أشـي إىل أّن رجـاالت اإلصالح الدينـي وأتباعهم مل 
تقتـرص جهودهـم ـ كـام يريـد خصومهـم أن يصّوروهم ـ عـىل مالحقة 
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القضايـا اجلزئّيـة اخلالفّية، بل رأينا لديم مشـاريع كـربى، بحيث بدت 
هـذه القضايـا اخلالفّيـة أمامهـا أقـّل مـن الواحـد يف املائـة مـن جممـوع 
عملهـم، لكّن اآلخريـن يكرّبون هذا الواحد يف املائة ليشـغلوا السـاحة 
بـه، فيام ينسـى اجلميـع أّن هـؤالء اإلصالحيني قـد قاموا بأنشـطة كثية 
أخـرى وجتـارب رائعـة أخـرى يف حياهتـم، خذ مثـاالً السـيد فضل اهلل 
الـذي يعـّد أكثـر الذيـن اهتموا بإربـاك السـاحة هبـذه األفـكار النقدّية، 
هـل قـى عمـره كّلـه يف التعليـق عـىل هـذه العـادة أو تلـك أو هـذه 

الروايـة أو تلـك أو هـذه الزيـارة أو تلك؟! 

كـم هو عـدد كلامته يف هذا اإلطار قياسـًا بـام يقرب من ثالثـني جمّلدًا 
يف الفقـه )وبعـض أبحاثـه يف الفقـه جـاء مقارنـًا مـع القانـون الوضعي 
الكريـم،  القـرآن  تفسـي  يف  مثلهـا  وأخـرى  اإلجـارة(  كتـاب  مثـل 
وعـرشات آالف املقـاالت واملحـارضات واإلجابـات واالسـتفتاءات 
يف قضايـا الفكـر والسياسـة واالجتـامع والثقافـة واألخـالق والرتبيـة 
والتاريـخ، ونظرياتـه وهنجـه الفكـري الـذي وضعـه يف قضايـا احلـوار 
اإلسـالمي اإلسـالمي، وقضايـا احلـوار اإلسـالمي املسـيحي، وقضايا 
املـرأة، ومـا قّدمه مـن أنموذج متطـّور للرسـالة العملّية )فقـه الرشيعة( 
بأهّنـا أفضـل مـن  السـيد الصـدر  أمامـي بعـض كبـار تالمـذة  شـهد 
الفتاوى الواضحة للسـيد الشـهيد، من حيـث اللغة واملنهجـة والتنظيم 
القانـوين، فضـاًل عن مشـاريع ميدانية يقّر هبـا العدّو قبـل الصديق لبناء 

الصاعد؟! اجليـل 

خـذ مثـاالً آخر، حركة اإلصالح الديني )ال السـيايس( التي شـهدهتا 
إيـران منذ بداية التسـعينيات، أمل يسـهم اإلصالحيـون )املعتدلون منهم 
وال شـأن لنا باملتطّرفني( يف تأسـيس علوم جديدة تراجعت مع األسـف 
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مـع تراجعهـم، مثـل علم فلسـفة الفقـه، وعلم الـكالم اجلديـد، وعلم 
فلسـفة الدين، وكانت هلم مسـامهات فلسـفّية ومعرفّية مشـهودة؟! هل 
يكـون بنـاء املشـاريع البديلـة بغي الرتاكـم التدرجيـي؟ تعالـوا لننصف 
النـاس مجيعـًا، وال نصّورهـم وكأهّنـم عاطلـني عـن العمـل ال يعملون 
إال يف جمـال التعليـق عـىل زيـد أو عمـرو أو مالحقـة بعـض التفاصيل، 
وتعالـوا لتكـون لدينـا اجلـرأة لنقـد خصـوم اإلصالحيـني علنـًا كـام 
ننتقدهـم هـم علنـًا أيضًا وبنفـس الدرجة، وإال مـا راعينا قانـون العدل 

واإلنصـاف! واهلل مـن وراء القصد.
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 تعليق على كالم د. مصطفى حممود 
حول اإلسالم الطقوسي والشعائري)))

 ال�ض�وؤال: يقول املرحوم الدكتور م�ضطفى حممود: اإّن الغرب ال يخ�ض�ى 

االإ�ض�لم الطقو�ض�ي وال�ض�عائرّي، ب�ل يخ�ض�ى االإ�ض�لم ال�ذي يدع�و اإىل العل�م 

والعمل والتقّدم واحل�ضارة. فهل تّتفق �ض�يخنا مع هذا القول؟ هل ن�ض�تطيع 

التفكيك بن العمل وبن ال�ض�عار؟ اأال تخدم ال�ض�عائر م�ض�رية العمل؟ األي��س 

ال�ض�لة وم�ن  لبن�ان ي�ض�تمّدون طاق�ة اجله�اد والتف�اين م�ن  املجاه�دون يف 

ال�ضعائر احل�ضينّية؟ اأولي�ضت ال�ضعائر هي بنف�ضها جت�ّضد التفاين واالإخل�س 

والتط�ّوع والت�رّبع باالأموال كما ن�ض�اهد ذلك اأثناء ال�ض�عائر احل�ض�ينّية؟

 اجلـواب: لعّلـه حصـل خطـأ بسـيط يف فهـم مـا يريـده الدكتـور 
مصطفـى حممود بحسـب نقلكـم، فليس مقصـوده ومقصـود أمثاله من 
الذيـن حتّدثـوا عن هـذا املوضـوع كاإلمـام اخلمينـي والشـيخ املطّهري 
والدكتـور رشيعتـي وغيهـم، هـو القول بـأّن الشـعائر الدينيـة ال قيمة 
هلا أساسـًا، بـل املقصـود أّن التدّين تـارًة يكون طقوسـّيًا فقط، فنسـّميه 
بالتدّيـن الطقـويس، وأخـرى يكـون تدّينـًا حياتّيـًا وهـو الـذي تتحّول 
فيـه الشـعائر إىل مـاّدة خصبـة لبنـاء احليـاة والوجـود، ولقيامـة الدنيـا 

واآلخرة.

فعندمـا نجـد جمموعًة مـن األشـخاص مّههم فقـط إقامـة الصالة يف 
املسـاجد وإحيـاء املجالس احلسـينّية والذهـاب للحّج ونحـو ذلك، فيام 
ال جتـد هلـم يف قضايا الدفاع عن املظلومـني، وال يف بناء احلياة االجتامعية 
والسياسـية واالقتصاديـة والفكرّيـة لألّمـة اإلسـالمّية دوٌر ُيذكـر، بـل 
تراهـم دعـاة راحـٍة ودعة ومسـاملة مع املعتـدي والظـامل واجلائـر، فهذا 

)1( إضاءات 516:3
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هـو اإلسـالم الطقـويس. لقد قـال اإلمـام اخلمينـي يومـًا: إّن أمريكا ال 
تنزعـج مـن الصـالة، فلنصـّل إىل يـوم الديـن فهـي ال تنزعج، والشـاه 
بنفسـه كان يقيم املجالس احلسـينية ويدعمها ويشـارك فيها شـخصّيًا!!

إّن مقولـة اإلمـام اخلمينـي هذه ال تعنـي أن نرتك الصالة أو الشـعائر 
احلسـينية، بـل معناهـا هـو اسـتثامر هذه الشـعائر يف بنـاء جمتمٍع سـليم، 

كـام حيصل مـع املجاهدين يف هـذا البلـد أو ذاك.

واملفّكريـن  العلـامء  عنـد  الـكالم  مـن  الكثـي  وجدنـا  هنـا  ومـن 
النهضويـني يف القـرن العرشين حـول اجلوانـب االجتامعّيـة للعبادات؛ 
ألّن املفّكر املسـلم رأى رضورة اسـتثامر العبـادات يف املجال االجتامعي 
وعـدم التضحيـة باإلمكانـات التـي توّفرهـا لنا هـذه العبـادات يف هذا 
املجـال، بـل رأينـا بعضهـم يتحـّدث عـن الُبعـد االجتامعـي يف العقائد 
وأصـول الديـن أيضًا، حتى أدرجه السـيد حممـد باقر الصـدر يف مقّدمة 

وخامتـة رسـالته العملّيـة )الفتـاوى الواضحة(.

إّنـه هـمٌّ كبي محلـه علامء النهضـة املسـلمون يف كيفيـة تثويـر العقائد 
وإخراجهـا من اجلانب النظري السـجايل إىل جمال بنـاء احلياة واملجتمع، 
وكذلـك احلـال يف العبادات، ولكـم أن تراجعوا يف هذا املجـال كتابات 
ومقـوالت أمثـال: مالـك بن نبـي، وروح اهلل اخلميني، وعـيل رشيعتي، 
وحمّمـد باقـر الصـدر، وحممـد صـادق الصـدر، وحممـد عبده، ورشـيد 
منتظـري، وحمّمـد حسـني  مطّهـري، وحسـني عـيل  رضـا، ومرتـى 
الطباطبائي، وحمّمد حسـني فضـل اهلل، وإقبال الالهـوري، وحمّمد رضا 
حكيمـي، وحمّمـد مهـدي شـمس الدين، وسـيد قطـب، وحسـن البنّا، 
وحممـد حسـني كاشـف الغطـاء، وحممد جـواد مغنّيـة، وحممـد الغزايل، 
وموسـى الصـدر، وحممـد سـعيد رمضـان البوطـي، وحمسـن األمـني، 
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ومهـدي بـازركان، وغيهم، فضاًل عـن الكثي من العلـامء املعارصين.

وعليـه، يمكـن التفكيـك بني الشـعار والعمـل، بل قـد حصلت عىل 
طـول التاريـخ ألـوان كثـية مـن ذلك، ومـن يطالـب برفض اإلسـالم 
الطقـويس إّنـام يطالـب برفـض اإلسـالم الـذي جيمـد عـىل الطقـوس 
ُبعدهـا  ويفقدهـا  فيهـا،  طاقاتـه  كّل  ويسـتغرق  عـادات،  إىل  وحيّوهلـا 

االجتامعـي والنهضـوي واإلنسـاين باملعنـى العـام للكلمـة.

أعتقـد أّنـه هبـذا الفهم ملـراد هـؤالء العلـامء واملفّكرين ـ وهـو الفهم 
الصحيـح مـن وجهـة نظـريـ  حيصـل التوفيـق بني مـا قلتمـوه وبني ما 

قالوه.
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 هل احلسني شعار املرحلة؟ 
وماذا عن هدر األموال يف عاشوراء؟!)))

 ال�ض�وؤال: نح�ن يف الع�راق، كّن�ا يف العه�د املقب�ور نقي�م ال�ض�عائر ح�ض�ب 

االإم�كان، ونتعّر��س مل�ا نتعّر��س ل�ه م�ن اعتق�اٍل وترهي�ب؛ لك�ي ُنعل�ي رم�ز 

احل�ض�ن � اإم�ام املظلومّي�ة، فف�ي ذل�ك الزم�ان كان احل�ض�ن رمز الث�ورة على 

الع�راق يف ذل�ك، وبع�د  املزاي�دة عل�ى �ض�يعة  اأح�د ي�ض�تطيع  الطاغي�ة، وال 

االنعت�اق م�ن الطاغي�ة تعي��س ال�ض�يعة ج�ّواً م�ن احلّري�ة مل ناألف�ه �ض�ابقًا. 

�ض�وؤايل: ه�ل م�ن املنطق�ي اأن ن�ض�تمّر باعتب�ار احل�ض�ن � رم�ز املرحل�ة اأم اأّن 

نتوّج�ه اإىل رم�ٍز اآخ�ر كاالإم�ام اأم�ري املوؤمن�ن � يف ف�رتة حكم�ه امليم�ون اأم 

ال�ض�ادق � يف ف�رتة التدري��س واالنفتاح، ونبداأ باإر�ض�اء الع�دل االجتماعي 

واالإمكانّي�ات  اجله�ود  م�ن  ناب�ٌع  ه�ذا  و�ض�وؤايل  واالإن�ض�اين؟  الدين�ي  والوع�ي 

الهائلة التي ُتنفق يف حمّرم و�ضفر، والتي يراها بع�ضهم اأّنها نوٌع من االإهدار 

ويف غ�ري املح�ّل املنا�ض�ب.

 اجلـواب: ممّا ال شـّك فيـه أّن املراحل يف حياة الفـرد واجلامعة تتغّي 
باسـتمرار، وأّن عىل اإلنسـان يف كّل مرحلة أن يتخذ هنجًا أو أسـلوبًا أو 
أداء يتناسـب مـع متطّلبـات تلـك املرحلة، فالشـيعة ـ عىل سـبيل املثال 
ـ لطاملـا عاشـوا هنـج املعارضـة، فإذا صـاروا يف السـلطة وتكـّرس هذا 
الواقـع مل يعـد مـن املنطقي ملن هـو يف السـلطة أن يعيش هنـج املعارضة 
وعقلّيتهـا حـرصًا، بل صـارت أمامه اسـتحقاقات جديـدة تتطّلب أداء 
خمتلفـًا بعـض اليشء. وال يعني ذلـك التباين يف املواقـف أو األداء، وإّنام 
يعنـي شـيئًا مـن االختالف وشـيئًا من إعـادة رسـم األولوّيـات، وهذا 

جدًا. طبيعـي  أمر 

)1( إضاءات 413:4
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وإّننـي أشـارككم يف أّن الشـيعة أو أّي مذهـب آخـر إذا انتقـل مـن 
مرحلـة املعارضـة إىل مرحلـة السـلطة فـال يصـّح أن يبقـى مسـكونًا 
بعقلّيـة املعارضـة حـرصًا، بـل عليـه أن يضيـف وينـّوع كـي يضمـن 
اسـتمرار مرشوعـه، فليسـت معارضـة الظلم هـي املـرشوع الوحيد يف 
احليـاة، وليـس الدفـاع عن املظلومـني هو اهلـدف الوحيـد يف احلياة، بل 
أيضـًا بنـاء اجلامعـة الصاحلـة التي خرجـت مـن ركام الظلـم وحطامه، 
والثقافيـة  االقتصاديـة  حياهتـا  وتنميـة  الداخليـة،  عالقاهتـا  ومتتـني 
والفكريـة واالجتامعّيـة والعلميـة واإلداريـة والبرشيـة والروحية وغي 
ذلـك.. هـذه أيضـًا أهـداف جديـدة دخلنـا يف اسـتحقاقاهتا بعـد أن 
صـارت اجلامعـة متلـك سـلطًة فيـام كانـت مـن َقْبـُل تدفـع عن نفسـها 

ظلـم السـلطات فقـط.

وال يعنـي هـذا أّن الظلـم قـد توّقـف، بـل يعنـي أّنـه قـد اسـتجّد ـ 
إىل جانـب الظلـم الـذي يـامرس عـىل اجلامعـة عـىل املسـتوى اإلقليمي 
ـ اسـتحقاٌق آخـر، وهـو إدارة اجلامعـة والبـالد واألوطـان، وال تـدار 
أوطـاٌن بخطـاب املعارضـة فقـط. مـن هنا، فـأّي مجاعة كانـت يف موقع 
املعارضـة والقمـع واملظلوميـة، وخرجـت لتملـك غـي مفصـل مـن 
مفاصـل الواقـع، مطالبـٌة بـأداء جديـد، وأن ال جتلـس تبكـي فقط عىل 

. هلا حا

وهـذا مـا نجـده يف سـية األنبيـاء واألئّمـة، حيـث حتـّرك كّل واحٍد 
منهم وفقًا لالسـتحقاق الذي كان يعيشـه، ففيام كان هّم موسـى � رفع 
الظلـم والبغـي واجلـور الفرعـوين عن بنـي إرسائيـل، كان هّم شـعيب 
املكيـال وامليـزان(، وإصـالح  الفسـاد االقتصـادي )البخـس يف  رفـع 
أخالقّيـات التعامـل املـايل، وكان هـدف لـوط نـرش القيـم األخالقّيـة 
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ملواجهـة االنحـراف السـلوكي الغريـزي يف املجتمـع، وفيـام كان األداء 
احلسـيني يف آخـر عمره � ثـورًة ورفضًا وشـهادة، كان العمل احلسـني 
خمتلفـًا مـن هـذه الزاويـة يف آخـر عمـره �، وكان اإلمـام الصـادق � 
يعمـلـ  بحكـم املرحلـةـ  عىل نرش العلـم واملعرفة. وقـد ورد يف الرواية 
الصحيحـة أّن اإلمـام الباقـر والصـادق مهـا مـن عّلـم الشـيعة أحـكام 
الرشيعـة، بعـد أن كان السـائد يف الشـيعة اجلهل هبذه األحـكام.. فلكّل 
واحـٍد منهـم مرحلته وشـعاره، مع وجود قواسـم مشـرتكة بينهم مجيعًا 

أيضـًا مثـل الدعـوة إىل التوحيد..

فهـذا املنطـق هـو منطـٌق طبيعـي. وإذا مل نـرس معـه فسـتكون النهاية 
هـي السـقوط املـدّوي؛ ألّن الواقـع ال يرحـم وال جيامل وليـس يف قلبه 

شـفقة، بـل هـو حيّثـك دومًا عـىل العمـل واالنسـجام مـع متطّلباته.

لكـّن هـذا ال يعنـي أّن شـعيًة مثـل شـعية عاشـوراء يفـرتض أن 
تتوّقـف؛ ألّن الظلـم يف هـذا العـامل ال يتوّقـف، وكثي من أتبـاع مذهب 
أهـل البيـت مـا زالوا يعيشـون حيـاة املعارضـة والظلم والقمـع يف غي 
بلـد مسـلم، ومل تـأت عاشـوراء لكي نعيشـها إذا كنّـا معارضـًة فقط أو 
مقموعـني مـن نظـاٍم اسـتبدادي حمـيّل، بـل أتـت لتعّلمنـا ثقافـة رفض 
الظلـم أينـام كان وحـّل، وأتـت لتقـول للنـاس: إّن حّكامكـم اجلـدد ـ 
ولـو رفعوا شـعار اإلسـالمـ  لكنّـه ال جيوز هلـم الظلم والبغـي واجلور، 
فـال تغفلـوا عـن الظلم أبـدًا، وأبقوا عيونكـم مفتوحـًة ألّي انحراف يف 
األّمـة، وابـدوا كامـل جهوزّيتكـم للتضحيـة بمختلـف أشـكاهلا حيث 
يتطّلـب األمـر، وبالطريقـة املتناسـبة، فقـد تكـون التضحيـة شـهادًة يف 

سـبيل اهلل، وقـد تكـون غـي ذلك.

فاملبـادئ التـي نسـتلهمها مـن رمزّية مثل حركـة عاشـوراء يف الثقافة 
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اإلسـالمّية هي مبـادى عاّمة، كام سـبق يل أن رشحت بعضهـا باختصار 
مـن َقْبل وعـددت منها عـرشة مبادئ، وكّلـام نجح العلـامء واملصلحون 
يف جتريـد الرمزّيـات لتحويلهـا إىل مبـادئ عملّيـة ـ إىل جانـب احلـدث 
التارخيـي ـ فسـيكون بمقدورهـم توظيـف هـذه األحـداث التارخيّية يف 

صناعـة مسـتقبٍل أفضل.

بلـٍد كالعـراق  تغـّي احلـال يف  أّن  أوافقكـم عـىل  مـن هنـا، لسـت 
يسـتدعي وقـف هـذه الشـعية، السـيام والظلـم العاملـي مل يتوّقف قط، 
فالظلـم ليـس يف العـراق فقـط، وأنـا ـ بوصفي إنسـانًا وبصفتي مسـلاًم 
ـ معنـيٌّ بدرجـٍة مـا بـام حيـدث عـىل اإلنسـان اآلخـر مـن ظلـم يف بالد 
املسـلمني أو غيهـم، ألكـون بذلـك إنسـانًا حقيقّيـًا، وأكـون بذلـك 
مسـلاًم حقيقّيـًا يعيـش مـا يعيشـه املسـلمون يف وجدانـه ويتـّم ألمرهم 
بطريقـٍة حكيمـة ال تفسـد عليه أمـره وأمرهم معـًا! هذا كّلـه إىل جانب 
البعـد الدينـي يف شـعية عاشـوراء واملرتبـط بمبـدأ املوّدة ألهـل البيت 

وتعميـق العالقـة معهـم روحّيـًا وعاطفّيًا.

لكـن لعّلكـم ال تقصدون هـذا ـ أي إلغاء الشـعائر ـ وإّنـام تقصدون 
حجـم االسـتهالك اهلائـل فيها، وهـذا موضوٌع آخـر، جيب أن ندرسـه 
مـن زوايا متعّددة اقتصادّيـة واجتامعّية ودينية وسياسـية حملّية وإقليمية؛ 
ألّن مـا حيـدث يف كربـالء أيـام حمـّرم وصفـر مل يعـد يقترص عـىل وضع 
مذهبـي داخيل، بـل صارت له رسـائله اإلقليمّية والسياسـية الواسـعة، 
فقبـل احلكـم يف هـذا األمـر، علينا دراسـة هـذه العنارص جمتمعـًة، وهو 

ما ال يفسـح بـه املجال.

لكـن دعنـي أؤّكـد عـىل مفهـوم )اهلـدر واإلرساف(، حيـث يّدعـي 
بعـض النـاس أّنـه ال إرساف يف قضايـا الشـعائر، بـل ال إرساف عندهم 
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فيـام يسـّمونه شـعائر ويلحقونـه هبـا إحلاقـًا، ولـو طيلـة العـام وليـس 
يف حمـّرم فقـط، هـذا موضـوع مهـم جـّدًا، عنيـُت اإلرساف واهلـدر يف 
الوقـت واملـال والطاقـات، وكذلـك التبذيـر بسـائر التكاليـف هبدرها 
وعـدم إعطائهـا حّقها يف نظـام األولوّيات، وهذا يسـتدعي ليـس إلغاء 
الشـعائر كـام يتوّهـم بعضهـم، وإّنام العمـل عـىل تنظيمها بشـكٍل دقيق 

زمنّيـًا وأدائّيـًا بـام حيفـظ متـام القيـم األخالقيـة والدينية.

فلـو فرضنـا مثـاًل أّن شـعية احلـّج سـتفيض ـ بطريقٍة ما يف أسـلوب 
أدائهـا ـ إىل فقـر املسـلمني وضعفهم وختّلفهـم، فهل يعقـل أّن الرشيعة 
فرضـت هـذه الشـعية لكي يرتاجـع حالنا؟ كيـف وقد رّخـص القرآن 
للنـاس بالتجـارة يف موسـم احلـّج ومل يعّطلهـا عليهم كام هـو معروف، 
وهنـا أنـا ال أتكّلـم عـن أصـل الفريضـة أو الشـعية، بـل أتكّلـم عـن 
طريقتنـا يف أدائهـا، بحيـث جتدنـا ُنلغـي ـ أثنـاء تأديتنـا هلـا ـ فرائـض 
أخـر كانـت الزمـًة علينا أيضـًا، من نـوع بناء األوطـان وتقويـة اقتصاد 
املسـلمني، ورفـع مسـتوى الوعـي والثقافـة يف حياهتـم وغـي ذلـك، 
وكأهّنـا أمـور ال تعنـي املسـلم قـّط يف هـذه احليـاة.. أو كأهّنـا ملّفـات 

انتهينـا منهـا وحيتـاج العـامل لسـنوات كي يلحـق بنـا فيها!!

نحـن اليـوم ـ أخي الكريـم ـ يف حال طوارئ ولسـنا يف حـال رخاء، 
وهـذا جيـب أن نعرفه جيـدًا.. هل تطّورنـا العلمي اليوم ونجاح شـبابنا 
يف تطويـر العلـوم اإلنسـانّية والطبيعية ملـا فيه مصلحة أوطان املسـلمني 
ولو باالسـتفادة من الشـعوب األخرى، أمٌر مسـتحب ومـن الكاملّيات 
أم واجـب ومـن الرضورّيـات؟ هل اكتفاؤنـا الذايت اليوم عىل املسـتوى 
الصناعـي والتكنولوجـي مسـتحّب وكـاميل أم واجـب ورضوري؟ هل 
إصـالح بل وتطويـر أوضاعنا اإلدارية وحماربة الفسـاد املـايل واإلداري 
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اليـوم واجـب أم مسـتحّب؟ هـل تطـّور بـالد املسـلمني يف اإلنتاج عىل 
خمتلـف الصعد مسـتحّب اليـوم أم واجب ورضوري؟ هل حّث شـبابنا 
عـىل طلب العلـم يف أصقـاع األرض وبأعـىل الشـهادات وأرقاها الزٌم 
لألّمـة أم خطـر؛ ألّن بعـض األشـخاص ارتـّدوا مثـاًل، وكأهّنـم لـن 
يرتـّدوا لـو بقـوا يف بـالد املسـلمني؟! وهـل كّل تلـك احلضـارة التـي 
بناهـا املسـلمون عـرب التاريـخ كانـت أمـرًا مسـتحّبًا وليـس بواجب؟! 
أمل نالحـظ يف القـرآن والسـنّة تكـّرر الدعـوة لألخذ باألحسـن وطلب 
الزيـادة يف العلـم وغـيه؟! فلـامذا صـارت هـذه األشـياء مسـتحبات 
وكامليـات ال يعيـش املتدّيـن اعتبارهـا مـن فـروض الكفايـات، عنيت 
فـرض تطويـر املسـلمني وتقّدمهم عـىل خمتلـف الصعد بام يرفـع حاهلم 
ليكونـوا يف مصـاّف بـل أرفع من األمـم األخرى..؟ وألسـنا بحاجة إىل 
العقـل الدينـي الذي حيمـل هذا النمـط من الفهـم؟ أمل يذّم الرسـول يف 
الروايـة املنقولـة عنـه ذلـك الشـابَّ الذي تـرك أهلـه وعيالـه للتعّبد هلل 
تعـاىل وهم حمتاجـون للنفقـة؟ أليس املسـلمون عيال بعضهـم، يلزمهم 

أن حيّققـوا وضعـًا اقتصادّيـًا يرفع الفقـر بينهم؟!

إّن طريقـة األداء هـي التـي جيـب أن نفّكـر هبـا، وهـي ختضـع أيضـًا 
لنظـام األولوّيـات والقـراءة املجموعّيـة للديـن، فـال يصّح لـك عندما 
متـارس فريضـة الصـالة أن تقوم هبـا بأّي طريقـة كانت، ولو بـأن تصيّل 
عـىل أرٍض مغصوبـة، فـاهلل ال يمكـن أن ُيطـاع مـن حيـث ُيعـىص، وال 
يمكنـك وأنـت تريـد أن تـؤّدي فريضـة الصـوم أن تؤّديـه بـأّي طريقـة 
كانـت، ولـو لزم مـن ذلك الـرضر البدين عليـك، فالرشيعة هنـا متنعك 
نفسـك  تـؤذي  بحيـث  الفريضـة  هلـذه  العاطفـي  االندفـاع  هـذا  مـن 
بدنّيـًا وماّديـًا.. وال جيـوز لـك أن تتفاعـل روحيـًا وعاطفّيًا مـع الصالة 
وبجانبـك طفـٌل صغـي هتـّم أفعـى سـاّمة بالقضـاء عليه.. هذه ليسـت 
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روحانّيـة العبـادات، بـل هـذا رضٌب مـن خمالفـة الدين..

األمـر بعينـه جيـري يف سـائر الفرائـض والشـعائر، لكـن ليـس عـىل 
املسـتوى الفـردي فحسـب، بل عـىل املسـتوى املجتمعـي أيضـًا، فمثاًل 
ـ وهـذا جمـّرد فـرض غـي واقعـي ـ هـل جيـوز أن يظـّل الشـيعة طيلـة 
أّيـام السـنة يعّطلـون أعامهلـم ويذهبـون فقـط للزيـارة كام حيصـل مثاًل 
يف أيـام عاشـوراء، فهـل جيوز تطويـل هذه املّدة لـكّل أيام السـنة وليس 
فقـط ليـوم العـارش مـن املحـّرم بحيـث يتكـّرر العـارش بزمخـه وقّوتـه 
واسـتنفاره لثالثامئـة ومخسـة وسـتني يومًا يف السـنة؟ بالتأكيـد ال يرىض 
الفقهـاء أنفسـهم بذلـك؛ ألّن هذا يعّطل حيـاة الناس ويوجـب ختّلفهم 

وترّضرهم..

هـذا كّلـه يدّلنـي عـىل أّنـه البـّد مـن توجيـٍه دينـي ودنيـوي )علـامء 
الديـن والسـلطات احلاكمـة( يف كيفيـة اسـتثامر هـذه الشـعائر بأفضـل 
طريقـة وبأقـّل خسـائر مـن اجلهـات األخـرى، بـام حيّقـق ـ مـن حيـث 
املجمـوع الروحـي واملـادي ـ مكسـبًا إضافّيـًا للفـرد واألّمـة، ويـوازن 

كاّفـة التكاليـف والفرائـض واملسـتحّبات األخـرى.

ونتيجـة القـول: إّن التعامـل مـع الشـعائر جيـب أن يكـون ـ كـام مع 
سـائر الفرائـض الدينيـةـ  وفقـًا ملنطـق أّن الشـعائر ال حتّلل احلـرام، وال 
يصـّح أن نقـول فيهـا: إّن املشـاركة يف الشـعائر حسـنة ال تـرّض معهـا 
سـيئة! أو نقول: إّن الشـعائر فعٌل حسـن ُيسـقط سـائر األفعال احلسـنة 
عـن كاهـيل! وال يصّح فيهـا أن نقول: ليـس هناك يف الديـن والدنيا غي 
هـذه الشـعائر! فـكّل هـذا منطـق غـي صحيح ال رشعـًا وال غـيه، بل 
الشـعائر جـزٌء مـن املنظومـة الدينيـة املتكاملة التـي تؤخذ معـًا، وتنّظم 
بالطريقـة التـي حتّقـق أفضـل املكاسـب وأقـّل اخلسـائر، آخذيـن بعني 
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االعتبـار اجلوانـب الروحّية واملاّديـة، وليس فقط املاّديـة منها، وآخذين 
بعـني االعتبـار أيضـًا التمييز بني كون الشـعائر سـببًا يف ختّلفنـا وتراجع 
حالنـا، وبـني كـون طريقـة أدائنـا هلـا هـي املوجبـة لذلـك، ويف احلالـة 
الثانيـة علينـا االشـتغال عىل تطويـر أدائنا باسـتمرار بام حيّقـق قيامة هذه 
الشـعائر مـن جهـة، ويضمـن حتقيـق مسـتوى أعىل مـن املكاسـب منها 

للفـرد واألّمـة من جهـة ثانية.

هـذا هـو املنطـق الـذي أعتقـد أّن بـه يمكـن إقامـة أفضـل أنمـوذج 
للشـعائر، فكـام كانت حلـوم أضاحي احلّج تذهـب هدرًا، وبـدأ التفكي 
املجـال واحلمـد هلل،  للغايـة يف هـذا  تقـّدم كبـي  باسـتغالهلا، وحتّقـق 
واسـتطعنا ترشـيد أدائنـا احلّجـي، كذلـك احلـال يف أّي شـعية أخرى، 
حيـث جيـب أن نفّكـر دومًا يف اآلثار السـلبّية التـي قد تنجـم أحيانًا عن 
قضّيـة تفصيليـة هنا وأخـرى هناك، لكي نقـوم بتفاديا وبرتشـيد األداء 
الشـعائري العـام، دون أن يطغـى أداء رشعـي كالشـعائر عـىل وظائف 
أخـرى نحـن مكّلفـون هبـا أيضـًا، فليـس الديـنـ  كـام يريـده بعضهـم 
اليـوم ـ شـعائر وشـعائر فقط، بـل هو مسـؤوليات أخرى مّجـة يف احلياة 
أيضـًا إىل جانـب هـذه الشـعائر، وعندمـا نقيمه هبـذه الطريقة، سـتبدو 
الشـعائر أكثـر مجـاالً وهيبـًة؛ ألّننـا نضعهـا يف سـياق مرّكـب متكامـل 

. منسجم و

وأخـيًا: إذا كان الكثـيون اليـوم يتحّدثـون عـن تشـويه بعـض مـا 
يسـّمى باملنظـامت الدينيـة اجلهاديـة لصـورة اإلسـالم )علـاًم أّن هلـذه 
املنظـامت تربيراهتـا الفقهّيـة أيضـًا( فـإّن هـذا اهلّم جيـب أن يكـون معنا 
أيضـًا يف غـي بـاب اجلهـاد، فربـام نفعـل أشـياء ال نـدركـ  كـام مل تدرك 
هـذه املنظـامت الدينيـة اجلهاديـة ـ أهّنا تشـّوه صـورة اإلسـالم، وتعّطل 
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تقـّدم املسـلمني عـىل خمتلـف الصعد.

إّن تقديـم جتربـة دينيـة اليـوم هتتـّم بأمـر الشـعائر أّيـام اهتـامم لكنّهـا 
تعجـز عـن تقديـم حـال املسـلمني وتطويرهـم عـىل خمتلـف الصعـد، 
بحيـث يبقـى الفقـر واجلـوع والتخّلـف والـرصاع واألمّيـة والفـوىض 
والعبثّيـة والعيـش عـىل إنتاج اآلخرين وغـي ذلك، مهيمنـًا عليهم.. إّن 
تقديـم مثل هـذه التجربة قد يشـّوه القضّية احلسـينية نفسـها؛ إذ يقّدمها 
للنـاس عـىل أهّنـا مـرشوٌع أفـى بجامعتـه للتخّلـف والـزوال واجلهل 

ل. والرجعّيـة والعدمّيـة، ويف هـذا عـربٌة ملتفّكـر، وُفسـحُة نظـٍر ملتأمِّ
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 أسباب املبالغة بالشعائر واملندوبات 
وتقدميها على الواجبات)))

 ال�ض�وؤال: م�ا �ض�ّر مت�ّض�كنا ببع��س امل�ض�تحبات اأو بع��س االأعم�ال غ�ري 

الثابت�ة اأو فيه�ا كلم بن العلماء اإىل احلّد الذي جنعلها فوق الواجب، فنهتّم 

به�ا وننف�ق عليه�ا كثرياً م�ن امل�ال والوقت مثل بع��س الزي�ارات وغريها؟

 اجلواب: هناك أسـباب متعّددة متداخلة ومتواشـجة هلذا املوضوع 
يمكننـي أن أذكر بعضها باختصار:

وهـو يف نظـري مـن أهـم األسـباب التـي تكمـن اليـوم وراء هـذا . 1
املوضـوع. إّنـه اخلـوف عـىل اهلوّيـة أو اهلاجـس الـذي نعيشـه إزاء 
التخفيـف مـن رونـق أو وهـج بعـض  أو  التخـيّل  االسـتمرار يف 
األمـور الدينيـة، فعندمـا يقوم فريٌق مـن الناس بنقد هذا املسـتحّب 
أو ذاك، أو نقـد هـذا التفصيل العقـدي أو ذاك، أو نقـد هذه الرؤية 
التارخييـة أو تلـك، أو نقد هذا التفسـي أو ذاك، أو نقد هذا احلديث 
أو ذاك.. فـإّن مـا يقـوم بفعلـه قـد يكون عمليـًة بسـيطة ال ُيفرتض 
أن تـؤّدي إىل قلـق، لكـّن القلق يكمن يف الشـعور بـأّن عملية النقد 
هـذه أو عمليـة التهميـش هـذه ال تقـف ـ بحسـب طبيعتهـا ـ عند 
هـذا املسـتحّب أو االعتقـاد أو التاريـخ أو احلديـث أو.. بـل إهّنـا 
سـوف متتـّد لتسـتوعب جماالً أوسـع، ويف هـذه احلال يظهر شـعور 
باخلـوف مـن أن يكـون الذهاب خلـف عملية النقـد التفصييل هذه 
ممـا سـيجّر إىل تسـاقط أوراق الشـجرة املثمـرة أو هتـاوي حّبـات 
السـبحة، فيظهـر شـعور بالقلـق جتـاه مسـتقبل الوضـع الدينـي لو 

أخذنـا هبذا النقـد التفصيـيل هنـا أو هناك.
)1( إضاءات 458:4
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إّن القلقـني ليسـوا سـّذجًا، إهّنـم يدركـونـ  أو عـىل األقل قسـٌم 
ليـس بالقليـل منهم ُيـدرك ـ بوضـوح أّن هذا التفصيـل العقدي أو 
التارخيـي أو الفقهـي أو احلديثـي ليـس مشـكلًة يف حـّد نفسـه، إّنام 
املشـكلة هـي التيـار النقـدي الذي قـد ال تتوّقف آلـة النقـد اهلّدامة 
عنـده عند هـذا التفصيـل أو ذاك، بل ستسـتمّر، وهنـاك خوف من 
املـآالت التـي سـتوصلنا إليهـا عمليـة االسـتمرار هذه. لقـد قلُت 
مـرًة بـأّن بعض القلقـني حياول تضخيـم تفصيٍل صغـي لكي حيمي 
بذلـك أمـرًا كبيًا خيشـى أن تطالـه عملية النقـد واهلدم بعـد ذلك، 
فكـام أّنـك تضـع خطوطـًا دفاعّية متعـّددة لكـي حتمي العمـق، بل 
قـد تذهـب ناحيـة أرايض اآلخريـن لتحمـي نفسـك مـن تقّدمهـم 
العسـكري نحـوك، كذلـك احلـال هنـا، هنـاك مـن يضّخـم مـن 
تضعيـف هـذا احلديـث أو ذاك، أو هـذه القضيـة الفقهيـة أو تلك، 
ـ ولـو مـن  بذلـك  يريـد  أو ذاك؛ ألّنـه  الفلسـفي  الـرأي  أو هـذا 
حيـث ال يشـعرـ  أن حيمـي املنظومـة القابعـة خلف هـذا التفصيل، 
فـإّن الكثـي مـن التفاصيـل تقـوم بـدور محايـة املراكـز الكـربى يف 

الفكرّية. املنظومـات 

وهلـذا السـبب جتـد أّنـه يف ظـرٍف زمنـي معـنّي يـامرس القلقون 
أنفسـهم نقـدًا شـبيهًا هبـذا الـذي خافـوا منـه، فاملحافظـون نقـدوا 
بأنفسـهم يف مرحلـٍة زمنيـة الكثـي مـن املـوروث، لكنّهـم اليـوم 
شـعروا باخلـوف مـن اسـتالم آخريـن لدّفة النقـد هذه، واسـتمرار 
اآلخريـن هبا، بحيـث أوجب ذلك قلقـًا عىل ما تبّقى مـن املنظومة، 
وهلـذا جتـد اليـوم أّن الكثيين من أنصار الشـيخ املطهري أو السـيد 
الصـدر أو الشـيخ حممـد عبـده أو غيهـم خيشـون من ذكـر بعض 
أفكارهـم، رغـم أهّنم كانـوا يرّوجون هلـا يف املايض القريـب، ملاذا؟ 
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ألّن الوضـع انقلـب مـن مرحلـة اإلحسـاس باألمـان إىل الشـعور 
باخلـوف عـىل الـذات بفعل تراجـع أوضاعنـا الدينيـة وتنامـي املّد 
مرحلـة  الداخـل، وهـي  مـن  الدينيـة  للمنظومـة  الناقـد  العلـامين 
جديـدة مـن الـرصاع العلـامين الدينـي شـهدناها يف العـامل العـريب 
واإلسـالمي، وهـي غـي النقـد العلـامين املخـارج هلـذه املنظومـة، 
فالعلامنيـون اليـوم أخـذ فريـٌق منهـم بنقـد الفكـر الديني بواسـطة 
إعـادة إنتـاج فهـم جديـد لـه، وليـس فقـط بواسـطة نقـد خارجي 
عليـه، وهـذا كالفـرق بـني مـن يقتحم صفـوف العـدّو بّريـًا، وبني 

مـن يقصفهـم مـن بعيد.

عـدم الثقـة بمـن يديـر املشـاريع النقديـة واإلصالحّيـة والفكرّيـة . 2
اجلديـدة، فهنـاك أزمـة ثقـة بـني الناقديـن اجلـدد واملحافظـني. إّن 
املحافظـني ال يثقـون ببعـض أو بكثي مـن الناقديـن وال بنواياهم، 
هلـذا يشـّكون يف أهّنم تركـوا مذهبهـم أو ال يؤمنون بالدين أساسـًا 
وإّنـام يتلّبسـون بام تـراه األغلبية لكي يمـّرروا أفكارهـم من خالل 
ذلـك، إهّنم يريدون تدمي املؤّسسـة الدينية والبنيـة التدّينية للناس، 
إهّنـم خبثـاء منحرفـو القصـد جييـدون أعـىل مسـتوى مـن ممارسـة 
التقّيـة، وربـام يصـل أمر التشـكيك هبـم إىل حـّد التخويـن بالعاملة 

لألجنبـي، األمـر الـذي يتعـّزز ببعـض املعطيات هنـا وهناك.

هـذه احلالـة مـن فقـدان الثقـة موجـودة، وعندمـا تفقـد ثقتـك 
بمـن يديـر مرشوعًا فكرّيـًا دينّيـًا فمن الطبيعـي أن ُتبدي حساسـيًة 
عاليـة إزاء كّل مـا يصـدر عنـه ولـو كان أمـرًا يمكـن تصحيحـه يف 
حـّد نفسـه. وكّلنـا يعرف أّن إعـادة بناء الثقة ليسـت عملية بسـيطة 
أبـدًا، وال تكفـي فيها البّينـات وال األيـامن املغّلظة. إّن فقـدان الثقة 
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تصاحبـه عـادًة حالـٌة مـن اجلفـاء، واجلفاء يسـمح للخيال السـلبي 
بالنشـاط، فعندمـا تبتعـد عـن شـخص وتكتفي بـام يصلـك عنه ممّا 
يعـّزز فقـدان الثقـة بـه، فـإّن اخليال يصبـح نشـطًا يف جمال شـيطنته 
يف عقلـك، فيـزداد املوقـف تأّزمـًا، ويصبح مـن العسـي أن تصّدق 
بأّنـه ال حيمـل كّل هـذه السـلبية واخلباثة التـي تعتقدها فيـه.. نحن 
نتعامـل مـع وقائـع، وعلينا وعيها بشـكل كامـل، هـذه رّدات فعل 
تبـدو يل أحيانـًا طبيعيـة ومتوّقعـة، مهام كانـت غي صحيحـة فكريًا 

قيميًا. وال 

التيـارات . 3 ينافـس  إىل خصـم سـلطوي  الناقـدة  اجلامعـات  حتـّول 
املحافظـة يف اكتسـاب اجلامهـي أو مواقـع النفوذ املـايل واالجتامعي 
والسـيايس. أرجـو أن ال يظـّن أحـد أّننـي أتكّلـم عـن نوايـا غـي 
أخالقيـة عنـد أحـد، إّننـي أتكّلـم عـن رصاع نفـوذ وجتـاذب فيـام 
يـراه كّل طـرف هو احلّق وهـو الدين الـذي البّد لـه أن يدافع عنه. 
لقـد حتّول الواقـع إىل تيـارات أتت من أفـكار وغيهـا، والتيارات 
تعتـرب قـوى نافـذة عـىل األرض، وتعـّدد القـوى النافـذة يف ظـّل 
وضع غي سـوّي عىل مسـتوى املشـاركة السـلطوية عمومًا يف العامل 
اإلسـالمي ـ باملعنـى العام للسـلطة ـ يفيض إىل تصارع يبـدو أحيانًا 
غـي منطقي، فلو كنّـا يف بلدان مسـتقّرة ال يعيش أحـٌد فيها اخلوف 
عـىل الوجود والعنـوان، لكان التنـازع بني التيارات مؤّطـرًا باألطر 
الطبيعيـة العاّمـة التـي حتكم املجتمـع عمومـًا، أّما عندمـا نكون يف 
بلـدان غـي مسـتقّرة كأكثـر بلداننـا اإلسـالمّية، فـإّن التنـازع بـني 
التيـارات سـوف يفـيض عـادًة إىل رصاعـات أشـّد، السـيام ونحن 
نتكّلـم عـن تيـارات دينيـة أيديولوجّيـة. واشـتداُد الـرصاع يفيض 
إىل قطيعـة، والقطيعـة تفـيض إىل الرتكيز عـىل اخلصوصيـة الفئوية، 
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بمعنـى أّنـه عندمـا يتـّم التنافـس السـلبي بـني التيـارات فـإّن كّل 
تيـار حيـاول أن يقطـع عالقتـه بالتيـارات األخـرى، والعالقـات 
املقطوعـة سياسـيًا وفكريًا واجتامعيـًا و.. تؤّدي عادًة إىل سـعي كّل 
فريـق للحفاظ عـىل خصوصّيتـه، فيزيـد كّل فريق من لـون امتيازه 
عـن اآلخريـن ويقّلـل مـن العنـارص التـي تـؤّدي إىل تشـاركه مـع 
اآلخريـن، وهـذا ما يـؤّدي بطبعه أيضـًا إىل أن جتد تشـديدًا عىل أمر 
غـي ثابـت أو فيـه كالم ال لـيشٍء إال ألجـل االمتياز عـن التيارات 
األخـرى التـي نواجـه معهـا معركـة نفـوذ أو وجـود، وهلـذا أنـت 
جتـد أّنه كّلام اشـتّد اخلصام بـني املذاهـب والتيـارات الدينية زادت 
نسـبة العـادات واألعـراف واملفاهيم التاميزيـة وقّل رونـق املفاهيم 
واألعـراف املشـرتكة، وهـذا بالضبط ما حصـل تارخييـًا وإىل يومنا 

هذا مـع املذاهـب اإلسـالمّية عمومـًا تقريبًا.

التنظـي ملخالفـة اآلخـر املذهبـي وأّن الرشـد  بـل نحـن نجـد 
يف خالفـه، وأّنـه جيـب تـرك كـذا وكـذا ألّن أنصـار هـذا املذهـب 
يفعلونـه، وجيـب فعـل كـذا وكـذا، ال ألّنـه ثابـت يف أصـل الديـن 
عنوانـًا  صـار  ألّنـه  بـل  بـه،  خـاّص  بدليـل  أو  بنـّص  والـرشع 
للخصوصّيـة املذهبيـة هنـا أو هنـاك، واخلصوصية صارت بنفسـها 
قيمـة ذاتيـة تضفـي عىل األشـياء قيمـًة جديـدة، وهـذا بعينه حيصل 
داخـل التيـارات يف املذهـب الواحـد، وقـد يوّلـد بمـرور الزمـن 

مذاهـب داخـل هـذا املذهـب لـو طالـت مـّدة التخاصـم هـذه.

نسـتهني . 4 أن  ينبغـي  ال  أمـر  وهـذا  البدائـل،  بفقـدان  اإلحسـاس 
بـه، فعندمـا يقـوم الناقـدون بتهديـم رصح مفهـوٍم مـا أو عـادٍة ما 
أو شـعية مـا، فـإّن الشـعور العـام يعطـي أّن الثقافـة الدينّيـة قـد 
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فرغـت مـن هـذه الشـعية، وعندمـا ال يقـوم الناقـدون بتعبئة هذا 
الفـراغ بـيشء آخـر يرونـه ثابتـًا، فـإّن اإلحيـاء العـام يعطـي أهّنـم 
يقومـون هبـدم الديـن دون بدائل، وهذا يعنـي أّن القيـم الدينية يتّم 
اإلنقـاص منهـا دون أن يتـّم التأكيـد عليهـا، وهـذا مـا يوّلـد أيضًا 

شـعورًا باخلـوف والقلـق.

مـن هنا، خيطـأ الناقـدون عندمـا ال يرّكـزون عـىل البدائل حيث 
يمكن؛ ألّن احلالة النفسـية االجتامعية تشـعر بالفـراغ الديني حينئٍذ 
(، األمر الذي  )حتـى لو كنت تعترب شـخصّيًا أّن هـذا الفراغ ومهـيٌّ
يعطـي إحساسـًا بـأّن التدّيـن يرتاجع، فإذا جاء شـخص يقـول بأّن 
حـذف صـالة الرغائـب مثـاًل هو تضحيـة بحالـة إيامنّيـة حتصل يف 
بدايـات شـهر رجـب، فهـو يتكّلـم عـن واقـع اجتامعـي حقيقـي، 
إذ بالفعـل سـوف حيصـل هـذا وفقـًا للوضـع القائـم، فـإذا مل تكن 
لديـك رؤيـة لتعبئـة مـكان الفـراغ الـذي خّلفتـه عمليـة احلـذف 
هـذه، فسـوف تواجـه أزمـًة، هلـذا عندمـا يدافـع بعض النـاس عن 
هـذه الصالة عاملـني بأهّنا غـي ثابتة مثاًل فقـد يقصـدون ـ بالتحليل 
النفـيس ـ إبـداء رفضهـم للتضحيـة بحالـة دينيـة معّينة تـّم توّفرها 
لسـبب أو آلخـر، كام وإبـداء متايزهم عـن اجلامعات الناقـدة، وهلذا 
جتـد بعـض النـاس يسـتغّل هـذه املناسـبات إلبـراز عنـارص التاميز 
عـن هـذه اجلامعـات عـرب الرتكيز عـىل هـذه الشـعية مثـاًل، وكأّنه 
يريـد أن يبقيهـا بالقـّوة والقهـر، يف حـني ال جتـده هبـذه احلامسـة يف 
شـعية أخـرى ثابتـة باليقني يف النـّص الديني ومهجـورة يف الوقت 
عينـه مثـل صـالة الليـل! والسـبب هو هـذا، ال ألّنـه ال يعـرف أّن 
األمـور علمّيـًا عـىل الشـكل التـايل، بل ألنـه يريـد أحيانـًا أن يتاميز 
عـن هـذه اجلامعـات أو ألنه يريـد أن ال نخـرس ـ يف فضاء تتسـاقط 
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فيـه الكثي مـن األوضـاع الدينّية ـ حالـة إيامنية شـعبّية متوّفرة تظّل 
بنظـره أفضـل مـن ذهـاب شـبابنا نحو مـكان آخر.

هبـذه الطريقـة تتـّم العمليـة، فكّلام مل تقـّدم أنت بدائل فـإّن النقد 
قـد يذهـب باحلالـة الشـعبية نحـو مـكان أسـوأ مـن األمـر الـذي 

قمـت أنـت بنقده.

مسـاس بعض األمـور باجلانـب الشـعبي الناظـم للجامعـة الدينية . 5
كالشـعائر العاّمـة، فإّن الشـعائر ـ من زاويـة من الزوايـا ـ تعّد أحد 
عنـارص انتظام اجلامعـات الدينية والتئامها ومتاسـكها )وشـحنها(، 
فعندمـا تقـوم بالتخفيـف مـن رونقهـا فأنـت هتـّز عنـرص اللحمـة 
اجلامعيـة الدينيـة أو املذهبّيـة، صحيـٌح أّنك تنتقـد بطريقـة علمّية، 
لكـّن الزاويـة االجتامعيـة لنقـدك يتلّقاهـا الطـرف اآلخر عـىل أهّنا 

هـدم لركـن أو عنرص مـن عنـارص االجتـامع الديني..

تصـّوروا مذهبـًا أو دينـًا بـال شـعائر عاّمـة، إّنـه قـد يكـون أقّل 
اسـتحكامًا عـىل املسـتوى االجتامعـي مـن الديـن الـذي يلتحم فيه 
أبنـاؤه عـرب هـذه الشـعائر التـي متثـل شـحنات روحيـة اجتامعّيـة 
عاّمـة. والذيـن يدافعون عاّم تنتقـده أنت قد يتحّركـون يف الوعيهم 
ضمـن هـذا السـياق، فكّلـام حافظنـا عـىل هـذه الشـعية فنحـن 
نحافـظ عـىل قيامـة املذهـب أو الدين، يف مقابـل اآلخرين، كـام أّننا 
نـامرس عرض قـّوة يف مقابلهم يف منـاخ يعّج بالتوتـر الطائفي، هذا 
كّلـه جيـب أخذه بعـني االعتبـار.. صحيـٌح أّنـه ال يؤثر عـىل القيمة 
العلميـة لنقـدك، لكنّـه ال يمكن جتاهله بالنسـبة لإلنسـان الرسـايل 

الـذي يريـد بنقـده محايـة الديـن عـىل أرض الواقـع ال هدمه.
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عندمـا أضـع هـذه العوامـل ـ وهـي جمـّرد أمثلـة ـ ال أقصـد تأييد ما 
حيصـل، بـل إننـي أعتـربه خمالفـًا لفقـه األولوّيـات، وإّنـام أقصـد فهـم 
بعـض جوانـب مـا حيصـل، وعـدم التعامـل مـع األمـور مـن جانـٍب 
علمـّي بحثـي فقـط؛ ألّن فهـم اآلخـر فهـاًم سـلياًم ووعـي منطلقاتـه 
امللموسـة واملسـتورة يف رّدات فعلـه رضوريٌّ للغايـة أيضـًا. إّن بعـث 
الشـعور باألمـان والعمـل عـىل خلـق بدائـل عـىل املسـتوى االجتامعي 
والروحـي.. عنـارص مهمـة لنجاح عمليـات اإلصالح الدينـي يف مناخ 

يعيـش الديـن بوصفـه ركنـًا أساسـيًا مـن أركان احليـاة.
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 أشعار بعض الشعراء 
واملّداحني ومسألة الغلّو)))

� الأج�ل تعظي�م االإم�ام  ال�ض�وؤال: م�ا ه�و راأيك�م مب�ن يق�ول يف �ض�عره   

احل�ض�ن�: ي�ا ح�ض�ن اأن�ت كب�ري، يا ح�ض�ن اأن�ت عظي�م، اأكرب م�ن اهلل اأكرب 

وال�ض�لة.. وق�د انت�ض�ر ه�ذا ال�ض�عر عل�ى و�ض�ائل االإع�لم الطائفي لت�ض�ويه 

�ضورة مذهب اأهل البيت �، نتيجًة ملا قاله بع�س املّداحن يف اإحدى القنوات 

املح�ض�وبة عل�ى الت�ض�ّيع. فم�ا �ضّحة االعتقاد مبث�ل هذه العقائ�د؟ وهل فيها 

�ض�رٌك ب�اهلل �ض�بحانه وتعاىل؟ وهل اأهل البيت � اأكرب م�ن اهلل اأكرب واالأذان 

وقول ال اإله اإال اهلل والدين؟ وكيف ين�ضجم ذلك مع قول الر�ضول االأكرم�: 

)م�ا قل�ت وال ق�ال القائل�ون قبلي مثل ال اإل�ه اإال اهلل(؟

 اجلـواب: لقـد سـبق يل أن تابعت هـذه القضّية واجلـدل الذي وقع 
فيهـا، ووجـدت أّن بعـض النـاس فهم من هذا الشـعر أّن احلسـني أكرب 
مـن اهلل، وهـذا غـي صحيـح، فمـن يسـتمع هلـذا الشـعر يعـرف أّنه ال 
يريـد أكثـر من كون قضّية احلسـني واإلمامـة أكرب من الصـالة واألذان، 
وهـذا ال يصنّـف يف ضمـن الـرشك أو الكفـر بـاهلل تعـاىل، وال ينبغـي 
التهويـل يف األمـور كثـيًا ألغراض سياسـّية أو مذهبّيـة أو طائفّية، وقد 
رأينـا عـرشات احلـاالت التـي من هـذا النوع يصـار إىل تصويـر األمور 
فيهـا بطريقـة تشـويّية أو مبالغ هبا بحيـث خترج عن وضعهـا الطبيعي، 
مـن هنـا فـال أجـد أّن هـذا املقطع مـن الشـعر تعبـٌي عن كون احلسـني 
أكـرب مـن اهلل أو كونـه رشيـكًا هلل تعـاىل يف خلقـه أو تدبـيه أو غي ذلك 

والعيـاذ باهلل.

إّنـام ينطلـق مثـل هـذا الشـعر مـن ثقافـة موجـودة عنـد كثـي مـن 
)1( إضاءات 457:5
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الشـيعة يف تقديـم قضّيـة اإلمامة عىل سـائر الفـروع الفقهّية، كـام تتقّدم 
قضّيـة النبـوة عليها عند مجهـور املسـلمني، فاإلمامة أفضـل من الصالة 
والصـوم واحلـّج واخلمـس والـزكاة والعمرة وغـي ذلك، وهـي أعظم 
مـا نـودي بـه يف األّمة مقارنـًة بأكـرب الفـروع الرشعّيـة العملّيـة، بل قد 
اعتربهـا بعضهـم مـن أصـول الديـن التـي تتقـّدم بشـكٍل تلقائـي عادًة 
عـىل الفـروع العملّية يف الدين اإلسـالمي نفسـه، وهذا الـرأي هو الذي 
يريـد الشـاعُر أن يعـرّب عنـه، وال يريـد أن يقـول بـأّن احلسـني أكـرب من 
كلمـة التوحيـد يف األذان، وال مـن الرسـالة التـي ننطـق هبـا يف األذان 
واإلقامـة، بـل يريـد أن يقـول بـأّن األذان والصـالة مهـا شـعار العمـل 
الصالـح يف اإلسـالم، واحلسـني أكرب منهـام، بوصفه رمـزًا لإلمامة بكّل 

قضاياهـا الكـربى التـي يؤمن هبا الشـيعة.

نعـم، ينتقـل املوضوع هنـا إىل أّن هذه الفكرة، وهي فكـرة أّن اإلمامة 
أكـرب مـن فـروع الديـن برّمتهـا، هل هي فكـرة صحيحـة أو هـي فكرة 
غـي صحيحـة؟ فمـن حـّق فريـق أّن يقـول بـأّن هـذا املفهـوم خاطـئ 
للنـّص  فهمـه  مـن  انطالقـًا  واحلديثيـة،  القرآنّيـة  للنصـوص  ومنـاٍف 
الدينـي بمجمـل أطرافـه، أو كـام كان يقـول أبـو الفضل الربقعـي ـ فيام 
ينسـب لـه ـ بأّن اإلمامـة طريق للديـن وتعريف به وليسـت جـزءًا منه. 
ومـن حـّق فريـٍق آخـر أن جيتهـد فـيى أّن اإلمامـة أعظـم مـن خمتلف 
الفـروع الفقهّيـة والعملّيـة والشـعائرّية يف اإلسـالم، وينطلـق يف ذلـك 
مـن نصوصـه التـي يؤمـن هبـا، ومـن فهمـه ملجمـل أطـراف النـص 

القـرآين واحلديثـي يف هـذا السـياق.

وهـذا اخلـالف مـرشوع، وال أريـد أن ُأبدي  فيـه اآلن رأيـًا، لكنّه ال 
يمـّت بصلـة لقضّية الـرشك والتكفي حتى نـامرس هتييجًا كبـيًا للناس 
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يف ذلـك، أو نحـاول أن نقرأ الشـعر بطريقة أخرى، وهي: احلسـني أكرب 
مـن اهلل، أكـرب والصـالة، بحيـث يكـون املعنى أّن احلسـني أكـرب من اهلل 
ومـن الصـالة؛ فإّن الشـعر ليس كذلـك، وكّل من يسـمعه يعـرف هذه 

احلقيقـة بوضوح.

وليـس مّهـي هنـا أن أدافـع عـن هـذا الشـعر أو أفـرّسه، بـل مّهي أن 
ننتقـل مـن هـذه احلادثـة / املفـردة، إىل وعـي منهـج يقـوم عىل:

عـدم اقتطـاع النصـوص هبدف تعظيـم النـّص املقَتَطـع، أو تقديمه أ. 
بصـورة غـي دقيقـة، وهـي عملّيـة متارسـها الكثـي مـن املذاهـب 

عـادًة يف حـّق بعضها.

محـل املسـلم عـىل التفسـي األحسـن لكالمـه؛ إبعـادًا للنفـس عن ب. 
اهتـام النـاس بالكفـر أو بالـرشك، فاالسـتعجال يف االهتام مشـكلة 
عظيمـة ابُتليـت هبـا األّمـة، ومـا دام هناك حممـل يف هـذا النص أو 
ذاك فـال بـأس باختياره، نعـم لو كان النـّص واضحًا فلكّل إنسـان 

احلـّق يف احلكـم عليه.

ولسـت أرفـع التهمـة عـن بعـض النـاس الذيـن أعتقـد شـخصّيًا 
بـأّن يف كالمهـم مـا ظاهـره الكفـر أو الـرشك هنـا أو هناك، سـواء 
عـىل  احلكـم  يف  نفـيس  أنّصـب  أن  )دون  يقصـدوه  مل  أم  قصـدوه 
دينهـم(، بل أقصـد إىل أن نرتّيث كثـيًا يف هذا املوضـوع، ونلتمس 
املعـاين األحسـن واألبعد عـن الشـبهة يف فهم كالم املسـلمني، ولو 
رأينـا يف كالمهـم مـا فيـه شـبهة فاألفضـل أن نعظهم بتجنّـب مثل 
هـذه الكلامت، قبـل أن نـرسع إىل اهتامهم بالرشك عىل أساسـها مع 

إمـكان محلهـا عـىل معنـى ال ينـايف التوحيد.
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أن نعـرف أّننـا اليـوم يف عامل مفتـوح، وقد انتهى زمن الـرّس والعلن ج. 
يف كثـي مـن األمـور، وأّنـك عندمـا تكـون يف جملـٍس هنـا أو هناك 
فـإّن الكثييـن يرصـدون مـا تقـول أكثـر ممـا ترصـد أنت نفسـك 
ومجاعتـك مـا يقولون، فهـذه حقيقة قاطعـة واضحـة جتّلت خالل 
العقـود الثالثـة األخـية يف رصاع املذاهـب فيـام بينهـا، وسـاعد 
عليهـا انفجـار املعلوماتيـة وتطـّور وسـائل التواصل، وهـذا يعني 
أّن الـكالم الـذي حيتمـل أكثـر مـن معنـى ينبغـيـ  قدر اإلمـكانـ  
السـعي لتجنّبـه؛ حـذرًا مـن حصـول فهـوم مغلوطـة لـه، نتيجـة 

الشـحن الطائفـي القائـم يف املنطقة.

نعـم لـو كان الـكالم واضحـًا جلّيـًا، ولكـّن اآلخـر يريـد االهتـام 
كيـف شـاء واالفـرتاء.. فـال ضـي وال تثريـب عىل قائـل الـكالم، لكن 
مـا دامـت بعض الكلـامت حتتمـل وجوهـًا يف املعنـى، وأحـد وجوهها 
ملتبـٌس، وقـد خيلـق مشـكلًة، فاألحسـن جتنّـب ذلـك؛ حـذرًا مـن أن 
ُيفهـم اإلنسـان خطـأ عـىل مسـتوى موضـوع التكفـي واإليـامن ونحـو 

ذلـك مـن القضايـا الفائقـة احلساسـية واألمهّيـة.

ومـن هنا دعويت للكثي مـن الشـيعة والصوفّية والسـلفّية أن يتجنّبوا 
التبـاس الكلـامت يف تعابيهـم يف هذه املرحلـة اخلطرة من عمـر األّمة، 
كـام أدعـو ـ بصفتـي مسـلاًم مـن آحـاد املسـلمني ـ املرجعيـات الدينيـة 
للتعبـي  أّي كان  املختلفـة لوضـع حـّد لفـوىض تصـّدي  املذاهـب  يف 
عـن قضايـا املذهـب بطريقة ملتبسـة وخطـرة وقد جتـّر مشـاكل كبية، 
وال أعنـي بوضـع احلـّد منـع النـاس أو حجـز احلريـات، وإّنـام أن تعرّب 
املرجعيـات الدينيـة عـن رؤيتهـا الواضحـة الرصحية يف الكثـي من هذه 
املواضيـع امللتبسـة، ويكـون هذا التعبـي ُمفصحـًا ومفّوتـًا الفرصة عىل 
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مـن يريـد اسـتغالل مجلـة هنـا أو هنـاك أو توظيف تعبـي هنـا أو هناك 
يف أغراضـه الشـخصّية أو الفئوّيـة، أو الرتويـج لتعبـي هنـا أو هنـاك ال 
يشـّكل أساسـًا فكرّيـًا يف هـذا املذهـب أو ذاك وإّنـام هـي تعابـي دخيلة 
املرجعّيـات  ملواقـف  اإلعالمـي  الرتويـج  عـىل  العمـل  ويتـّم  عليـه.. 
الدينّيـة يف هـذا املجال، وعدم تـرك املنرب اإلعالمي هلـذا املذهب أو ذاك 
بيـد الشـعراء واملّداحـني واخلطبـاء فقـط، مـع حـّق هـؤالء املحفوظ يف 
نشـاطاهتم الكريمة جزاهـم اهلل خيًا، فالعلامء واملفّكـرون من وظيفتهم 
التـي أمرهـم اهلل هبـا تصويـب األخطـاء وجـرأة اإلفصاح عـن احلقيقة 
وعـدم اخلوف غـي املرّبر مـن )عاّمة( النـاس؛ ألّن هذا األمـر قد يفيض 
بمـرور الوقـت إىل )عوممة( أهل االختصاص، بـدل )خوصصة( مجهور 
النـاس وعاّمتهـم إذا صـّح التعبـي، )عوممـًة( تسـتحكم يف املختّصـني 

أنفسـهم وهـم ال يشـعرون بـام طرأ عليهـم مـن التفكـي )العوامي(.

كـام أهيـب بالعلـامء والعاملـني واملؤمنـني كاّفـة أن يبـدوا حساسـية 
حممـودة جتـاه قضّيـة األلوهّيـة والتوحيـد، وأن ال يدروهـا بحيـث ال 
يتحّسسـون مـن األفكار أو املسـلكّيات أو األقوال التي قـد تقرتب منها 
بطريقـة سـلبّية، فالتوحيـد أكـرب قضايانـا الدينيـة، وااللتفـاف عىل هذه 
القضّيـة أو متييعهـا بتحويلهـا إىل قضّيـة نظرّية رقمّية بعيدة عن السـلوك 

واملشـاعر شـكٌل من العـدوان عليهـا دينّيًا.

والعجيـب أّن بعضنـا يتحّسـس مـن كلمـة بسـيطة قـد ُتطلـق هنا أو 
هنـاك تتصـل بشـأن مذهبـي، لكنّه ال ُيبـدي أّي حساسـية جتـاه التباس 
مـا قـد يتصـل بقضّيـة التوحيـد! فقـد ال ُيبـدي بعضنـا حساسـية جتـاه 
مـّداٍح مشـهور جـّدًا خيـرج للنـاس )وقـد ال يكون قاصـدًا ذلـك جدًا، 
بـل يكـون ذلك ناجتـًا منه عـن هيجـان العاطفة الشـديدة( فيقـول: )ال 
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إلـه إال الزهـراء( أو )ال إلـه إال زينـب(، وقـد جتد مـن يتأّول لـه تعابيه 
وينتقـد هـذا املتـأّوُل مرجعـًا كالشـيخ مـكارم الشـيازي لتصّديـه هلذه 
الظاهـرة )بـرصف النظـر عن اجلـدل الذي صاحـب املوضـوع فيام قيل 
عـن احلكـم بكفره مـن قبـل املرجعّيـة الدينيـة(.. لكنّه يتحّسـس للغاية 
: ال جتعلـوا كّل  ممّـن يقـولـ  وهـو الدكتور حسـن رحيـم بور ازغـديـ 
أّيـام السـنة حزنـًا وعـزاًء، فقد تعبـت النـاس ومّل الشـباب منّـا، رغم 
أّن رأي ازغـدي سـبق أن صـدر مـا يؤّيـده تقريبـًا قبـل عـام أو عامـني 
مـن قبـل املرجـع الديني السـيد موسـى الشـبيي الزنجـاين حفظه اهلل، 
عندما اعرتض سـامحته عىل تكثي مشـاريع أسـابيع احلـزن أو عرشيات 

احلـزن التـي راجت مؤّخـرًا يف غـي مكان.

نعـم، ال ينبغـي ألّي حـرب مذهبيـة أو طائفّية أن تفـرض علينا ـ من 
حيـث ال نشـعر ـ تراجعـًا عـن االهتـامم بقضّيـة التوحيـد التـي ترجـع 
إليهـا أعظـم قضايـا الديـن يف الفكـر والسـلوك والعمل واإلحسـاس، 

كـام يقـول العالمـة الطباطبائـي رضـوان اهلل تعـاىل عليه.
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 سعة مفهوم )هيهات مّنا الذّلة) 
يف احلياة االجتماعّية واملدنّية)))

 ال�ض�وؤال: األي��س م�ن املفارق�ة االإمي�ان واالعتق�اد مبقول�ة )هيه�ات م�ن 

الذّل�ة( الت�ي اأطلقها االإمام احل�ض�ن، ويرّددها النا��س اليوم م�ع كّل ما يعانون 

م�ن ظل�ٍم وتده�ور �ضيا�ض�ي واأمن�ي واقت�ض�ادي، و�ض�كوتهم ع�ن م�ن يغت�ض�ب 

حقوقهم ك�ض�عوب؟ هل املطلوب اليوم هو اأن ن�ض�يل الدماء الأجل هذه املقولة 

�ة مبو�ض�وع معّن؟ اأو اأّنه�ا خا�ضّ

 اجلـواب: هـذه اجلملـة وهذا الشـعار مسـتقى مـن الثقافـة الدينية 
التـي ترفـض الـذّل واهلـوان، وال تسـمح بـأن يضـع اإلنسـان الصالح 
نفسـه يف موقـع الـذّل حتـى لـو تطّلـب األمـر أحيانـًا بـذل الـدم. وال 
خيتـّص هذا الشـعار الديني ـ يف أصولـه الفكرّية الدينّية، وعىل مسـتوى 
نصـوص الكتـاب والسـنّة ـ بالرصاعـات السياسـّية وبقضايـا اجلهـاد 
احلـريب، بـل يسـتوعب حتـى املجال احليـايت للفـرد املسـلم، فالعيش يف 
ذّلـة وهـوان أمـر مرفـوض، وعـىل اإلنسـان الصالـح أن يعيـش يف عّزة 
وكرامـة يف خمتلف أمور حياتـه. فكام يوجد هواٌن عىل الصعيد السـيايس 
كذلـك عـىل الصعيد االقتصـادي واملعيـيش، وكذلك عىل صعيـد القيم 
والكرامـة االجتامعّيـة، فاملطالبـة بحقـوق األفـراد واجلامعـة نـوٌع مـن 
الرفـض للـذّل واهلـوان يف بعـض تطبيقاتـه عـىل األقـّل، بـل قـد يكون 
السـلم وعدم احلـرب يف بعض األحيـان مهـا املحّققان للعـّزة والكرامة 
فيـام احلـرب ال جتـّر عىل الناس سـوى املـوت والدمـار واهلزيمـة. وهذا 

مـا يتطّلب وعيـًا دقيقـًا بالظـروف واملآالت.

ال تؤخـذ هـذه الكلمـة عـىل أهّنـا ذات معنـى حمـّدد ومنحـرص، بـل 
)1( إضاءات 506:5
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هـي مبـدأ حيـايت عـام وردت حولـه الكثـي مـن النصـوص القرآنيـة 
باختـالف  فيختلـف  تطبيقـه  أّمـا  مراجعتهـا،  يمكـن  واحلديثيـة، 

واملجتمعـات. والظـروف  واألحـوال  األشـخاص 

مـن هنا، نعـرف أّن رفـض الذّلـة واهلوان يمكن أن يعيشـه اإلنسـان 
عـرب طريـق اجلهـاد احلـريب الذي هـو الطريـق األسـمى، فلو استشـهد 
يمـوت عزيـزًا رشيفـًا ختّلـده القلـوب وتفتح له السـامء أبواهبـا، كذلك 
يمكـن أن يطّبق يف مكان آخر بالسـلم، فاملعارضة السـلمّية واملظاهرات 
السـلمّية الرافضـة ألشـكال الـذّل والعـار، وكذلـك خمتلـف األنشـطة 
ومجعّيـات  مؤّسسـات  متارسـها  التـي  والثقافّيـة  واملدنّيـة  احلقوقّيـة 
املجتمـع املـدين وغيهـا يمكـن أن تكـون يف بعـض األحيـان مصداقـًا 
لتطبيـق مبـدأ رفـض الـذّل عندما يكـون هدفهـا احلقيقي تأمـني وتوفي 
كرامـة املواطنـني وعّزهتـم ورشفهـم وهيبتهـم، فاملؤمـن له حرمـة عند 
اهلل كحرمـة الكعبـة كـام جـاء يف بعـض النصـوص اهلادفة لتأكيـد مكانة 

املؤمـن وهيبتـه وقدسـّيته يف الثقافـة الدينيـة العاّمة.

نعـم، إّن هـذه األنشـطة مجيعـًا تنتمـي إىل هـذا املبـدأ الدينـي وفقـًا 
ألهـداف أصحاهبـا، وليـس الديـن ـ كـام خيّيـل لبعضنـا ـ بعيـدًا عـن 
مطالبـة اإلنسـان بحقوقـه بالعيـش الكريـم واحليـاة العزيـزة الرشيفـة، 
فحفـظ املؤمـن حلـّق العـّزة والكرامـة لنفسـه توجيـٌه إهلـّي، وهلـذا قال 
اإلمـام احلسـني بـأّن الذّلـة يأباهـا لـه اهلل ورسـوله؛ ألهّنـام ال يقبـالن 
بالعيـش الذليـل اخلانـع، بـل يريـدان مـن الناس السـعي لتوفـي عيش 
قـوي يرفـع رؤوسـهم عاليـًا يف أوطاهنـم وأينـام ذهبـوا، بـدل أن يرمي 

هبـم أذالء يف بقـاع األرض!

وعـىل هـذا األسـاس قلنـا يف بعـض حواراتنـا بـأّن سـعي اإلنسـان 
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للمطالبـة بحقوقـه ال يقـوم يف الفكـر الدينـي عـىل رغبة بتأليه اإلنسـان 
لنفسـه، بـل عىل طاعـة هلل وخضوع له سـبحانه فيـام أراده منّـا أن نكون 
أعـزاء نملـك حقوقنـا وال ُنْسـَلبها أو ُنْغَتَصبها، وهلذا كانـت احلقوق يف 
اإلسـالم نوعـًا مـن الواجبـات بمعنـى مـن املعـاين )انظر: حيـدر حب 
اهلل، حـوارات ولقـاءات يف الفكـر الدينـي املعـارص 1: 467 ـ 468، 
لتطويـر عملّيـة  الفقـه اإلسـالمي والتنميـة، مـآزق ومفاتيـح  حـوار: 

االجتهاد(.

وبعبـارة موجـزة: هـذا املبـدأ يعنـي أّن اإلسـالم يرفـض اإلنسـان 
الذليـل واملجتمـع الذليـل الضعيـف، إّنـه ـ كـام يف بعـض النصـوص ـ 
يرفـض املؤمن الضعيف، فاإلنسـان يف اإلسـالم يفـرتض أن حيافظ دائاًم 
عـىل عّزتـه وكرامته، وال يضع نفسـه يف موضـع الذّل واهلـوان واخلنوع 
طبقـًا إلمكاناتـه وظروفـه، إىل حـّد أّنـه قـد يلزمـه يف بعـض األحيـان 
بـذل نفسـه ودمـه وماله يف سـبيل احلفاظ عـىل هوّيتـه العزيـزة الرشيفة 
الكريمـة. ومـن الطبيعـي أن ذلـك كّلـه يقـع ضمـن حـدود إمكانـات 
الفـرد واجلامعة مـن جهة، وضمن نظـام األولويات واحلاجـات الزمنّية 

مـن جهـة ثانية.
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املنرب الديين واألزمة الطائفية واملذهبية)))

 ال�ض�وؤال: هن�اك اآف�ات وا�ضحة يف اخلطاب�ات الدينية ويف خطاب املنابر 

الديني�ة بات�ت هاج�ض�ًا م�ض�راً بواقع امل�ض�لمن، فمن اخلطاب�ات املذهبية اإىل 

اخلطابات الطائفية. كيف ميكن اأن توؤثر هذه اخلطابات الوا�ض�عة االنت�ضار 

عل�ى م�ض�روع الوح�دة؟ وم�ا ه�ي العلج�ات الناجع�ة الإع�ادة بن�اء خط�اب 

اإ�ض�لمي عاملي معتدل؟

 اجلـواب: إذا أردنـا تشـبيه هـذه املشـكلة، فانـا أشـّبهها بـام كان 
يعـرف يف القرون اإلسـالمية األوىل بظاهرة القّصاصني، مركز املشـكلة 
أّن رشائـح كبـية من شـعوبنا تسـيطر عليهـا الذهنية الشـفوية، والعقل 
الشـفوي يتأثر باخلطاب الشـفوي، وهـذا اخلطاب يعتمـد بدرجة كبية 
جـدًا عـىل القّصـة، أي عـىل اخليـال، هـذا معنـاه أّننا مـا دامـت الذهنية 
شـفويًة فحتـى لـو اسـتخدمنا القلم سـنبقى نتحـّرك يف مـدار املؤثرات 
اخلياليـة، ويف هـذه الدائرة مـن الطبيعي جـدًا أن ال نوّلـد معرفة حقيقية 
صارمـة، وإنـام ثقافـة شـعبية، والسـيام عندمـا نحتكـر املعرفـة احلقيقّية 
يف ضمـن دوائـر مغلقـة ونحظـر تداوهلـا إال لفئـة حمـدودة جـدًا، زعـاًم 
منّـا أّننـا بذلـك نحافـظ عـىل احلقيقة نفسـها. هذه هـي بالضبـط ظاهرة 
القّصاصـني التـي حارهبـا بعـض العلـامء املسـلمني مـن قبل، وهـذا ما 
جيعـل املنرب الشـفوي اخليايل أكـرب تأثـيًا يف جمتمعاتنا العربيـة من رجال 
الفكـر واملعرفـة الذيـن ال يملكـون ثقافة شـفوية، وإنـام ثقافـة تدوينية، 

والثقافـات التدوينيـة هـي التي تؤّسـس لبنـاء حضارات.

أحـد احللـول اهلاّمـة يف هـذا الصـدد اإلعداد عـىل املسـتوى املنربي، 
والسـيام املنرب احلسـيني، ملدارس جديـدة لبناء كادر يسـتطيع غزو املنابر 

)1( حوارات ولقاءات يف الفكر الديني املعارص
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بشـكل أو بآخـر، ويكـون ملـاّمً باألساسـيات الفكريـة لرؤيـة حركـة 
اإلصـالح والتغيـي يف األمـة، عّله يمكن بذلـك إجياد نقلـة يف األّمة من 
الشـفوّية إىل التدوينيـة، إىل جانـب إفسـاح املجـال بل والسـعي لتداول 
قضايـا الفكـر الدينـي خـارج املؤّسسـة الدينيـة؛ ألّن هـذا من شـانه أن 

يعّمـم الثقافـة التدوينيـة العلمّية.

النقطـة األخـرى هـي أّنه من الـرضوري وضـع اخلطبـاء املنربيني يف 
حجمهـم الطبيعـي، وذلك عرب حتريـض العلامء واملفّكريـن واملجتهدين 
لنقدهـم أمـام املـأل وبصـورة واضحـة، إذ السـكوت عنهـم هـو الذي 
جعلهـم يتصـّورون أهّنـم قادريـن عـىل قـول مـا يريـدون ولـو من غي 
أخـذ  لقـد  العريقـة،  اإلسـالمي  االجتهـاد  مـدارس  يف  معتـرب  دليـل 
هـؤالء موقعـًا أكرب مـن حجمهـم الطبيعـي بسـبب سـكوت العلامء يف 
هـذا املجلـس وذاك عـن تصويـب حركتهـم بطريقـة بنّاءة ال تسـتهدف 
نتحـدث  أّننـا  الطبيعـي  ومـن  شـأهنم،  مـن  التنقيـص  وال  تشـويهم 
هنـا عـن احلالـة الغالبـة، وإال ففـي اخلطبـاء أنفسـهم علـامء ومفّكرون 

بـارزون واحلمـد هلل.
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اإلصالح والتجديد يف الشعائر احلسينّية)))

 ال�ض�وؤال: نحن يف حمرم وما زلنا نرزح حتت وطاأة م�ض�األة حادثة الطف 

مم�ا �ض�اهم يف ت�ضغري حجم احلدث من العاملي�ة اإىل املذهبية لتغييب غاياته 

ومقا�ض�ده ع�ن واق�ع االإن�ض�ان مب�ا ه�و اإن�ض�ان، ولذل�ك هن�اك طري�ق حاف�ل 

باملطالب�ات لتجدي�د اأو اإ�ض�لح اأو اإع�ادة بل�ورة روؤية حقيقية حول ال�ض�عائر 

اإن�ض�انيًا  اأن متل�ك خطاب�ًا عاملي�ًا  احل�ض�ينية تن�ض�جم م�ع راهنن�ا وت�ض�تطيع 

يتنا�ض�ب والغايات التي الأجلها ا�ضت�ض�هد االإمام احل�ضن. كيف تنظرون لهذه 

املطالب�ات وه�ل فعليًا ب�داأت تخط�و عمليًا على واق�ع االأر�س؟

 اجلـواب: مـن وجهـة نظـري أنـا أؤيد كّل أشـكال املطالبـة بإجراء 
تغيـيات وإصالحـات يف الشـعائر احلسـينية والسـية احلسـينية واملنرب 
احلسـيني، لكـن برشط أن ال تـؤّدي هذه اإلصالحـات إىل إلغاء اجلانب 
التفاعـل مـع القضيـة احلسـينية؛ ألّن الـذي نفهمـه مـن  العاطفـي يف 
نصـوص أهـل البيـت سـالم اهلل تعـاىل عليهم هـو الرغبـة يف بقـاء هذا 
اجلانـب العاطفـي، كام أّن اسـتمرار الشـعائر التـي من هذا النـوع يكون 
مـن خـالل البعـد العاطفـي أكثـر مـن البعـد الفكـري، إذًا فنحـن اآلن 
بحاجـة إىل وضـع أساسـني لتفاعلنا مـع القضية العاشـورائية: أسـاس 
العاطفـة املتمثـل يف البكاء واحلـزن ومظاهرمها، وأسـاس العقل املتمثل 
يف الفهـم العقـالين للحـدث وتوظيفـه يف إطـار املمكن ملا فيـه املصلحة 
العاّمـة هبـدف جعله جـرسًا ومعـربًا للنهوض بأمتنـا والتأسـيس لثقافة 
النهضـة والثـورة والراديكاليـة حينـام حيتـاج األمـر إىل ثـورة وهنضـة 

وراديكالية. 

وعندمـا ندمـج الفكر بالعاطفـة نسـتطيع أن نحرك العاطفـة يف إطار 
)1( حيدر حب اهلل، حوارات ولقاءات يف الفكر الديني املعارص ج 1 ، ص 164
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القضايـا الفكريـة الصحيحـة، بدل حتريـك الفكر بمنهج تأويـيل إرضاًء 
للعاطفـة الشـعبية، كـام نسـتطيع حتريك الفكـر يف إطار احـرتام العاطفة 
وتقديرهـا وعـدم التعـايل عليهـا أو تسـفيهها وختّطيهـا، حينئـذ يصبـح 
اّتباعنـا لإلمـام احلسـني أو تأّسـينا بـه يف أن نجاهـد كـام جاهـد، وبـدل 
أن ندمـي أجسـادنا بأيدينـا نقاتـل ليدمـي العـدّو جسـدنا وهبـذا يكون 

االقتـداء احلقيقـي والتامهي.
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 الوعي التارخيي والتأسيس 
لفهم إنساين للسرية)))

 ال�ض�وؤال: ه�ل نحت�اج اإىل نق�د للق�راءة التاريخي�ة؟ وه�ل ن�ض�تطيع اأن 

نعيد قراءة التاريخ على اأ�ضا�س مقا�ضدي مبعنى اأن ندر�س مقا�ضد احلركات 

التاريخي�ة م�ن قب�ل املع�ضوم�ن حت�ى ن�ضن�ع حا�ض�راً عل�ى اأ�ضا��س مقا�ضدية 

احلراك لنخرجه من دائرة القراءة املذهبية اإىل دائرة القراءة االإن�ضانية؟

 اجلـواب: املؤسـف أن املنـاخ املـدريس للمؤّسسـة الدينية مل يشـهد 
كثـيًا مـا بتنـا اليـوم نسـّميه بالقـراءة التارخييـة للفكـر واحلـدث معـًا، 
فعندمـا ُندخـل الوعـي التارخيـي لألمـور إىل جانـب أشـكال الوعـي 
اإلسـقاطات  بعيـدًا عـن  واقعّيـة،  تكويـن صـورة  نسـتطيع  األخـرى 

األيديولوجيـة.

هلـا،  الغـريب  األنمـوذج  هـو  التارخييـة  القـراءة  مشـكلة  لكـن 
فاملسـترشقون مثـاًل ومعهـم الكثي مـن التيـارات املحدثة يسـتخدمون 
املنهـج الوضعـي يف قـراءة التاريـخ، وهـذا املنهـج يقـيص يف العـادة أّي 
عامـل دينـي مـا فـوق تارخيـي يف تفسـي أّي حـدث، وعندمـا تكـون 
القـراءة التارخييـة قائمـة عـىل الفلسـفة الوضعيـة فمـن شـاهنا حينئذ أن 

الدينيـة. املقـوالت  تفّتـت كل 

لكـن نحـن بإمكاننـا أن نتحـدث عـن قـراءة تارخيية حتافـظ عىل كل 
عقالنيـة القـراءة التارخييـة آخـذًة يف الوقـت نفسـه العامـل الديني بعني 
األخـرى  الفكريـة  الدراسـات  يف  اسـتطعنا  عامـاًل  بوصفـه  االعتبـار 
أن نربهـن عليـه وأن نثبتـه كحقيقـة موضوعيـة؛ فاجلمـع بـني القـراءة 

)1( نفس املصدر، ص 166
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التارخييـة وبني األسـاس الالوضعـي هلذه القـراءة أو فلنقـل الدمج بني 
األسـس الوضعيـة والالوضعيـة للفهـم التارخيـي لألحداث من شـأنه 
أن يطـّل بنـا عـىل رؤيـة تتخذ شـكاًل مقصديًا لفهـم التاريخ اإلسـالمي 
بـام يتناسـب مـع البعـد العقـالين يف فهـم هـذا التاريـخ، ومـع املقاصد 
التـي أرادهـا الديـن من خـالل األحـداث التي وقعـت يف هـذا التاريخ 

الدينـي أو ذاك.
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 بني الفهم السياسي والنصوص النبوّية 
املخربة بشهادة احلسني)))

ه�ي  ه�ل  احل�ض�ينّية،  النه�ض�ة  ح�ول  مقالتك�م  يف  ذك�رمت  ال�ض�وؤال:   

ث�ورة اإ�ضلحّي�ة اأم انتح�ار �ضيا�ض�ي: اأّن احلرك�ة احل�ض�ينية مل تك�ن خمّطط�ًا 

االأه�داف  يف  تب�ّدل  فيه�ا  ح�ض�ل  ب�ل  احل�ايل،  ب�ض�كلها  م�ض�بقًا  تخطيط�ًا  له�ا 

اال�ض�رتاتيجّية، فعندم�ا خ�رج �ض�ّيد ال�ض�هداء م�ن املدين�ة مل يك�ن قا�ض�داً 

كرب�لء وال ال�ض�هادة، ولك�ّن خي�ار ال�ض�هادة جاء بع�د اال�ض�تقرار يف كربلء. 

كيف ين�ضجم هذا الكلم مع الروايات املعروفة يف اأّن م�ضاألة ال�ضهادة معروفة 

من�ذ زم�ن ر�ض�ول اهلل؟!

 اجلواب:

أوالً: لقـد أرشت يف املقـال الـذي أرجعتـم إليـه إىل أّن هـذه املحاولة 
التفسـيّية تـأيت برصف النظر عـن بعض اخللفّيـات العقدّيـة واملذهبّية، 

وأهّنـا حماولة تفسـي حمايـدة من هـذه الزاوية.

ثانيـًا: إذا كنتـم تقصـدون الروايات التـي رّصح فيها اإلمام احلسـني 
بأّنـه يذهـب شـهيدًا إىل كربـالء، فقـد بحثـُت شـخصّيًا هـذه الروايات 
يف بحثـي املتواضـع حتت عنـوان )احلركـة احلسـينية والتأصيـل الفقهي 
لرشعّيـة الثورة(، والذي نـرش يف موقعي االلكـرتوين، وكذلك يف اجلزء 
الثالـث مـن كتـايب )دراسـات يف الفقـه اإلسـالمي املعـارص 3: 303 ـ 
363(، وناقشـت مـا يتعّلـق هبـا، وهـي نصـوص قليلـة العـدد رغـم 
تداوهلـا الشـعبي عـىل نطـاق واسـع، أغلبهـا جـاء يف مصـادر متأّخرة، 
ويعـاين بعضهـا مـن مشـاكل يف مصـادره، وبعضهـا اآلخـر يعـاين مـن 

)1( إضاءات 511:4
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مشـكالت يف طريقـة إثباته التارخيي، ويعاين قسـم ثالث منهـا يف داللته 
عـىل املفهـوم الذي فـرّسه بـه العلامء، كـام يعـاين جمموعها مـن نصوص 
معارضـة إىل درجة معّينـة وردت يف مصادر قديمة يف التاريخ والسـية. 

ويمكنكـم املراجعـة كـي ال نطيل.

ثالثـًا: إذا كنتـم تقصـدون التوفيـق بـني التحليـل الـذي قلتـه وبـني 
نظرّيـة علـم اإلمـام بموتـه، فيمكنكـم أيضـًا مراجعـة البحـث املشـار 
إليـه، وأّن تلـك النظريـة يف علـم اإلمامـ  لـو متّتـ  فال تغّي من سـالمة 
التحليـل الـذي قلنـاه شـيئًا، وهنـاك أّيـدُت قـويل ببعض مـا طرحه كّل 
مـن السـيد الشـهيد حممد صـادق الصـدر والعالمـة التسـرتي صاحب 
اخلصائـص احلسـينّية، وقلـت بـأّن علـم اإلمـام بالغيـب ال يعنـي أن 
حركتـه حمكومـة هلـذا العلـم، بـل هـو يسـي بعلمـه العـادي ومعطياته 
الظاهرّيـة، أال تـرى النبّي )صـىّل اهلل عليه وعىل آله وسـّلم( ـ وأهل بيته 
الكـرام ـ يقـيض بني املؤمنـني، كام يقـول هو نفسـه، باأليـامن والبّينات، 
وال يقـيض بعلمـه الغيبـي، فهـذا من هـذا، فال مانـع من أن يكـون عاملًا 
باملـآالت علـاًم غيبّيـًا، ويف الوقـت عينـه تكـون حركته حمكومـة للعلوم 
الظاهرّيـة وكأّنـه ليـس بعـاملٍ بالغيب، ونحن نـدرس حركتـه الظاهرّية، 
وال نـدرس علـم الغيب الـذي عنـده، أي نـدرس أداءه الظاهري الذي 

هو معيـار احلجّيـة واالعتبـار بالنسـبة إلينا.

علـاًم أّن العلـامء خمتلفـون يف قضّيـة علـم اإلمـام بموته وهنايتـه، فقد 
ذهب السـيد املرتى والشـيخ املفيد ـ عىل سـبيل املثـال ـ إىل أّنه ال دليل 
مـن عقـل وال نقـل عـىل علم احلسـني بغـدر أهـل الكوفـة لـه )راجع: 
تلخيـص الشـايف 4: 183 ـ 185؛ واملفيد، املسـائل العكربّية: 71(، كام 
ذهب الشـيخ حممد حسـني كاشـف الغطـاء إىل أّن علوم األئّمـة بالغيب 



213

يمكـن أن يعرضهـا البـداء، هلـذا كانـوا حيتملـون دومـًا عـروض البداء 
عـىل علمهـم )جنّة املـأوى: 189 ـ 190(.

رابعـًا: إذا كنتـمـ  كـام بدا من سـؤالكمـ  تقصدون النصـوص النبوّية 
التـي أخـربت بـأّن احلسـني ابنـي هـذا شـهيد، وسـُيقتل يف أرض كـذا 
وكـذا، وسـتكون هنايتـه الشـهادة، وأّن أّمتـي تقتلـه ومـا شـابه ذلـك، 
وروايـة أّم سـلمة و.. فإّنني أدعوكـم ملراجعة تلك النصـوص التي مُجع 
أغلبهـا يف اجلـزء الرابـع مـن كتـاب )مـع الركـب احلسـيني مـن املدينة 
إىل املدينـة(، مـن تأليـف الشـيخ عـزت موالئـي والشـيخ حممـد جعفر 
الطبـيس، وهناك عندمـا ترجعون هلذه النصوص أرجـو أن تقرؤوها من 
هـذه الزاويـة: هل هـذه النصوص ـ بـرصف النظر عن قيمتهـا التارخيية 
واحلديثيـةـ  تقـول بـأّن هنايـة اإلمام احلسـني هي الشـهادة أم تقـول بأّن 
هنايتـه الشـهادة بتاريـخ كذا وكذا؟ فـإذا كانت حتـّدد الوقـت بطريقٍة أو 
بأخـرى، كان إشـكالكم واردًا، وأنـا أقبل بـه، برصف النظر عـاّم تقّدم، 
وأّمـا إذا كانـت تقـول فقـط بـأّن هنايـة هـذا اإلمام هـي الشـهادة، فهذا 
املعطـى ال حيـّدد الزمـان، بمعنـى أّنه مـن املمكـن أن يكون اإلمـام عاملًا 
بـأّن هنايته الشـهادة بموجـب اإلخبار النبـوي ـ برصف النظـر عن علم 
اإلمـام بالغيـب ـ لكنّـه ليـس عاملـًا بـأّن الشـهادة املوعـود هبا سـتقع يف 

العام.. هـذا 

أرجـو أن نتوّقـف قليـاًل عنـد هـذه القضّية املهّمـة يف حتليل املسـألة، 
فـإذا قلـُت لـك بـأّن هنايتك يف هـذه احليـاة هي املـوت والقتل مـن قبل 
األتـراك، وكنـَت أنـت مـن أهـل العـراق، وسـافرَت هـذا العـام إىل 
تركيـا، فهـل يعنـي اإلخبـار السـابق أّنـك سـتعلم بمقتلـك هـذا العام 
أم سـيكون جمـّرد احتـامل ولـو فيه بعـض القـّوة؟! أال يمكـن أن يكون 
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اإلمـام احلسـني � عاملـًا بـأّن هنايتـه يف العـراق هـي الشـهادة لكـن قد 
حيصـل ذلـك بعـد عرشيـن سـنة مـن ذهابـه إليهـا وانتصـاره وحتقيـق 
األهـداف الكـربى بإقامـة رشع اهلل فيهـا؟ فهـل مـن ترابـط بـني إخبار 
النبـي بمبـدأ قتـل فـالن من قبـل اجلامعـة الفالنية وبـني أن يصبـح هذا 
الشـخص عندمـا خـرج إىل تلـك اجلامعة عاملـًا بموتـه يف هذه السـنة؟! 
هـذا حيتـاج إىل معطـى إضايف. أمل يقل الرسـول لعـاّمر بن يـارس: يا عامر 
تقتلـك الفئـة الباغيـة، ومع ذلـك مل يقل أحـد لعاّمر عندما خـرج للقتال 

يف صفـني بأّنـك سـتقتل يف هـذه املعركة؟

بـل الحظوا النصـوص والروايـات التي حتكي عن مناقشـات بعض 
الصحابـة لإلمـام احلسـني � وبعض هـذه الروايات اسـُتدّل به لصالح 
التفسـي الغيبـي لقضّيـة الثـورة، فإّننـا نجـد أّن الصحابـة ال يقولـون 
لإلمـام بأّنـك سـتقتل هنـاك كـام أخربنـا النبـّي، بـل يذكـرون لـه أّنـك 
سـتخذل؛ وذلـك مـن خـالل املعطيـات التـي حصلـت مع والـدك مع 
أهـل الكوفـة، فهـم يـرّبرون قولتهـم بمعطيـات تارخييـة وميدانّية، وال 
يقولـون لـه بـأّن النبي أخرب بشـهادتك يف هـذا اخلروج، كيـف ولو كان 
النبـي أخـرب بشـهادته يف هذا اخلـروج بالـذات فلامذا مل يقل هلم احلسـني 
� ذلـك؟! وملـاذا مل يذّكرهـم بقـول النبـي يف هذه املسـألة ليسـكتهم يف 
اعرتاضهـم ويقنعهـم بخروجـه امتثـاالً للقـدر ومـا أخـرب بـه الرسـول 

الصـادق مـن أّنـه سـيخرج إىل العـراق وسـيقتل هناك؟!

ولعّلـه لـكّل هـذا الـذي قلنـاه ذكـر الشـيخ املفيـد يف كتابه )املسـائل 
العكربّيـة: 69 ـ 70(، أّن اإلمـام ال يملـك العلـم املطلـق هنـا، بـل هو 
يعلـم مـا يكـون مـن مقتلـه، دون أن يعلـم التفاصيـل. فلـو كان هنـاك 
يف الروايـات مـا يفيـد حتديـد الزمـان والتفاصيـل وكان ذلك معتـّدًا به 
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ـ ال مثـل روايـة واحـدة متأّخـرة املصـدر يتيمـة مثـاًل ـ فهو ينفـع، وإال 
فاحلسـني � ولـو علـم أّن هنايتـه املـوت يف العراق لكـن مـا دام مل حيّدد 
الزمـن مـن قبل النبـي األعظم، فهذا يعنـي أّنه ُملزم بـأداء تكليفه؛ إذ قد 
تكـون شـهادته بعد ثالثني سـنة من مرشوعـه التغييي هذا، وجمـّرد أّنه 
عـامل بشـهادته مـن حيث املبدأ ال يسـقط ذلـك قيمة مرشوعـه التغييي 
هـذا، متامـًا كام كان عـيل � عاملًا بام سـتؤول إليه أخبـار اخلارجني عليه، 
وأّنـه سـيقتل يف حلظة مـا، ومع ذلك قـام بواجبه وأّسـس لتجربة ممتازة، 
حتـى لـو سـقطت بعـد ذلـك بفعـل املتخاذلـني واملتآمريـن، فلـو نجح 
احلسـني � يف إقامـة ديـن اهلل لثالثـني سـنة، كنّـا اليـوم نملـك رصيـدًا 
كبـيًا يف الفكـر واملامرسـة والتجربـة، كـام امتلكنـا ذلـك مـع العـرص 

النبـوي والعـرص العلـوي حتـى لـو كانت املـآالت مؤملـة ومفجعة.

وهلـذا الحظـوا الروايـات التارخييـة كيـف أّن اإلمام احلسـني عندما 
علـم أّنـه وصـل إىل كربـالء، وازدادت الشـّدة، كأّنه أعلـم أصحابه بأّن 
هـذا هـو موطن شـهادتنا، فطّبق العنوان عـىل املصداق الزمـكاين عندما 

تعاضـدت القرائن.

املهـم يف دراسـة األحـداث التارخييـة أن ال نقرأهـا بعيـون الذين أتوا 
بعدهـا فقـط، بـل نحـاول أن نكـون وكأّننـا نعيـش يف تلـك اللحظـة 
الزمنّيـة، فنحـن نعلـم اليـوم بـام حصـل وتفاصيلـه، لكن فلنحـاول أن 
نكـون قبـل شـهادة اإلمـام �، ونفّكـر بعقلّيـة تلـك اللحظـة الزمنّيـة، 
أّن  حيـث األفـراد ال علـم هلـم بتفاصيـل الشـهادة، كّل مـا يعرفونـه 
اإلمـام احلسـني سـتقتله الفئـة املنحرفة عـن اإلسـالم، أّما كيـف ومتى 
ومـا التفاصيـل؟ فهذا نحن نعلمـه، لكن من غـي املعلـوم أّن أبناء تلك 
اللحظـة يعلمونـه مـن إخبـار النبّي )صـىّل اهلل عليـه وعىل آله وسـّلم(، 
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إذ هـم يعلمـون املبـدأ دون التفاصيـل الزمنّيـة، فـإذا قرأنا األمـور هبذه 
الطريقـة فقـد نكتشـف اخليـارات بطريقـٍة أفضل.

إذن املوضـوع لـه أكثر من جانـب، وحيتاج للتفكي من عـّدة جهات، 
وال أريـد أن أبـّت اآلن يف املسـألة، فقد حتتـاج ملزيد مراجعـة قبل ذلك، 
وإذا متّكنتـم مـن اكتشـاف يشء إضايف فسـأكون سـعيدًا باالسـتفادة ممّا 

توّصلتـم إليه.
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 هل استشهد وهب األنصاري 
مع احلسني نصرانيًّا أم مسلًما؟)))

 ال�ض�وؤال: م�ا �ضّح�ة الرواي�ات الت�ي تقول ب�اأّن وهب االأن�ضاري مل ُي�ض�لم، 

واإّن�ا ا�ضت�ض�هد م�ع االإم�ام احل�ض�ن � وهو ن�ض�رايّن؟ م�ا �ضّحة ه�ذه الروايات 

التاريخّية؟

 اجلـواب: املوجـود ـ وفـق تتبعـي الرسيـع ـ يف مصـادر احلديـث 
والتاريـخ أّن وهـب بن وهـب األنصـاري )وهناك كالم يف اسـمه، ويف 
أصـل وجـوده، حتـى رّجـح بعضهـم أّنـه عبـد اهلل بـن عمـي الكلبـي 
التسـرتي يف  فلياجـع   ،� الـذي كان مـن أصحـاب عـيل واحلسـني 
قامـوس الرجـال حيـث تعـّرض هلـذا املوضـوع( كان نرصانّيـًا فأسـلم 
عـىل يد احلسـني، ويف بعـض الكلامت أّن سـبب إسـالمه أمـٌر إعجازي 

يتصـل برؤيـا رآها.

ويف حـدود تتبعي مل أجد شـيئًا واضحًا يشـي إىل بقائه عـىل النرصانّية 
عنـد شـهادته، بـل مـا جـاء يف أمـايل الصـدوق ويف مقتـل اخلوارزمـي 
وغيمهـا أّنـه كان نرصانّيـًا فأسـلم عىل يـد اإلمام احلسـني، وقـد حتتاج 

املسـألة ملزيد تتّبـع، والعلـم عند اهلل.

)1( إضاءات 519:4
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 رواية الغرائب التارخيّية 
مث تكّلف تأويلها!)))

 ال�ض�وؤال: م�ن خ�لل ق�راءة ال�ض�رية العطرة للر�ض�ول � واأهل بيته �، 

ن�رى بو�ض�وح مكانته�م ال�ض�امية العلّية التي ال ي�ض�ّك فيها اإال م�ن َفَقَد عقَله، 

ولك�ن جن�د يف اأحي�ان كث�رية اأّن بع��س العلم�اء ي�روون وينقل�ون ويحّدث�ون 

باأ�ض�ياء ه�ي خارج�ة ع�ن حك�م العق�ل ومعار�ض�ة باأحادي�ث كث�رية، فتن�ض�اأ 

ج�ّراء ذل�ك �ض�بهات يف داخ�ل املذه�ب وخارج�ه، وبع�د ذل�ك يق�وم العلم�اء 

بتاأويل تلك احلاالت واالأحاديث بتاأويلت غريبة عجيبة؛ من اأجل اإثباتها، 

وهي يف الواقع ال تزيد من �ضاأن النبي واالإمام. وهنا اأ�ضرب مثًل واحداً، وهو 

اأّن �ض�يَف االإم�ام علي � م�ض�كته االأر�س عندما قتل مرحب�ًا، اأو ح�ضور االإمام 

عل�ي ليل�ة احلادي ع�ض�ر من املحّرم وغريها، والتي اأعتقد باأّنها ال ُت�ض�من وال 

ُتغن�ي من جوع.

 اجلـواب: بـرصف النظـر عـن األمثلة التـي ذكرمتوها، فـإّن الواقع 
الـذي أرشتـم إليه موجـود بالفعل، فبعضنـا ال خُيضع نصـوص التاريخ 
واحلديـث لنقـٍد علمـّي مـن البدايـة، بـل يسرتسـل يف نقـل املروّيـات 
والتواريـخ مـن عىل املنـرب وشاشـات التلفـزة ويف الكتـب والنرشيات، 
وتكـون النتيجـة أّنـه عندمـا يتـّم اإلحـراج بقّصـة هنـا أو هنـاك تبـدأ 
التأويـالت التـي تريـد أن ترفـع املشـكلة املزعومـة، وهـذا الواقـع كّله 
منهـٌج غـي علمـي، فالتاريـخ واحلديـث البـّد مـن التثّبـت منهـام قبـل 
نقلهـام بعنـوان أهّنـام أمـور ثابتـة يراد هلـا أن تنتـج معرفـًة أو وعيـًا دينّيًا 
عاّمـًا، وهـذا التثّبـت البـد أن خيضـع ملنهـج علمـي مـدروس، وليـس 
ملنهـج أيديولوجـي جيعـل مـن الروايـة التارخيّيـة املتهالكة مقطوعـًا هبا؛ 

)1( إضاءات 520:4
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ألهنـا تناسـب مزاجي ومعتقـدايت، فيـام روايـة صحيحة قوّية متامسـكة 
الـذي  املـزاج  املدهشـة عندمـا ال تنسـجم مـع  للتأويـالت  ُنخضعهـا 
نحملـه، وهـو مـزاٌج املؤسـف فيـه عنـد بعضنـا أّنـه ينشـأ بطريقـة غي 
ممنهجـة مـن البدايـة، ويـراد بعـد ذلك اخـرتاع منهـج لتربيـره، بحيث 
نشـعر بسـالمة املنهـج كّلـام نجـح يف تثبيـت الفكـرة التـي نؤمـن هبـا 

مسـبقًا، أرجـو االنتبـاه جيدًا.

إّن أخطـر يشء يف هـذا املجـال هـو أن يتـّم اخـرتاع املناهـج العلمّية 
لتربيـر معتقـدات أو عواطـف ولـدت بطريقة غـي منهجّيـة يف البداية، 
وهـذا األمـر ينطبـق عـادًة عـىل مـا نحـن فيـه، حيـث يقودنـا احلـامس 
أو العاطفـة أو املـزاج العـام لتبنّـي حـدث تارخيـي أو روايـة منسـوبة، 
فنتفاعـل معهـا عاطفّيـًا؛ ألهنـا تنسـجم مع مزاجنـا الفكري العـام، وال 
نشـعر باحلاجـة إىل إثبـات صدقّيتهـا تارخيّيـًا عندمـا يكـون مـن ُنلقـي 
عليهـم هـذه الروايـة أو القّصـة التارخيّيـة منسـجمني أيضـًا مع سـياقها 
املـزاج  املختلفـون معنـا يف  يطالُبنـا اآلخـرون  مـن األصـل، وعندمـا 
الفكـري العـام بالدليـل نقوم باخرتاع منهج متناسـب معهـا كي نتمّكن 

مـن تربيـر اختيارنـا هلـا مـن َقْبل.

فاملناهـج هنـا تغـدو وليـدة النتائـج، والنتائـج بنفسـها وليـدة املزاج 
الرتبوّيـة  العنـارص  مـن  بدورهـا  املتوّلـدة  القلبيـة  والطمأنينـة  العـام 
والعرفّيـة واالجتامعّيـة واملحّلية، مـع أّن املفرتض أن تكـون النتائج هي 
وليـدة املناهـج. وعندما ختتـّل املعايي العاّمـة نصاب بكّل هـذا اإلرباك 
الـذي نعيشـه اليـوم يف غـي موقـع. وهذا مـا يـؤّدي بمـرور الوقت إىل 
تكريـس منهـج مل يولـد إال لتربيـر وضـع معـنّي، ال لكونـه مربهنـًا يف 
حـّد نفسـه، ومـن ثـم يقوم هـذا املنهـج يف الفـرتة الالحقة بإيـالد نتائج 
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جديـدة، وبمـرور الوقـت يظهـر وعـي دينـي وتارخيـي آخر غـي الذي 
كان.

كان مـن املفـرتض مـن البدايـة ختفيـف احلمـوالت عـن كواهلنـا، 
واحلفـر اجلـاّد يف كّل نصـوص التاريخ واحلديـث للتأّكد مـن قيمتها هنا 
أو هنـاك، قبل أن تتكـّون لدينا القناعات التي تأيت مـن نصوص التاريخ 
واحلديث، وشـيئًا فشـيئًا سـنصل إىل معطيـات مؤّكدة مـن وجهة نظرنا 
وَنـَذر غيهـا، وأهـم يشء يف هـذا املشـوار هو تـرك اخلوف، فكثـيًا ما 
يقـال: ال يمكن أن أقبل هبـذا املنهج يف التثّبت التارخيـي واحلديثي؛ ألنه 
منهـج لو صـّح ألطـاح بعـرشات األشـياء التي أؤمـن هبا، وهـذا قلٌب 
للعقـل؛ فاملفـرتض أن ُيثبـت املنهـُج الصحيح مـا تؤمن بـه، ال أن ُيثبت 
مـا تؤمـن بـه منهجـًا صحيحـًا! وهكذا يقـول لـك بعضهم: لـو أخذنا 
هبـذا املنهـج خلرسنـا عـددًا كبـيًا مـن الروايـات احلديثيـة والتارخيّيـة! 
وأقـول: ومـن قال لـك بأّنك لـو أخذت هبـا ربحت؟ ومـن أين عرفت 
أهّنـا ثابتـة إذا كنـت اآلن مـا تـزال تبحـث يف منهـج إثباهتـا وإبطاهلـا؟! 
حّقـًا إهّنـا ظواهر غريبـة ليس عندي تفسـٌي هلا غالبًا سـوى أّننـا يف كثي 
مـن األحيان ُنـدار بالعقـل األيديولوجي )الريموت كنـرتويل( ونتحّرك 

بطريقـة قد ال نشـعر هبا أساسـًا.

والغريـب أيضـًا أّننـا بأنفسـنا نمتـدح إبـداع باحـث يف التاريـخ أو 
احلديـث قـام بكشـف زيف فكـرة مسـّلمة منذ مئـات السـنني أو أطاح 
بمصـدر تارخيـي مهـم جـّدًا تكـّرس عنـد اجلميـع منـذ مئات السـنني، 
وإّنـام نمتدحـه ألّن الفكـرة أو املصـدر املشـار إليهـام ينفعـان خصومنـا 
الدينّيـني أو املذهبّيـني أو الفئوّيـني، فيصبـح تكسـي املسـّلم التارخيـي 
إبداعـًا عندمـا يصـّب يف صالح اجلـدل املذهبـي أو الدينـي أو الفئوي، 
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فيـام هـو جنايـة أو مؤامـرة أو ضعفـًا علمّيـًا عندمـا يكـون األمـر عـىل 
حسـاب معتقـدي أو مذهبـي أو مجاعتـي!

يف  الوضـع  حـول  حمـارضات  سلسـلة  ألقـي  كنـت  سـنوات  قبـل 
احلديـث ملجموعـة من طـالب العلوم الدينيـة، فنقلت هلـم حديثًا حول 
قّصـة سـفينة نوح مـن بعض كتب أهـل السـنّة، وبّينت عنـارص الوضع 
التـي قيلـت يف هـذا النقـل التارخيـي، وعندما كنـت ألقـي احلديث عىل 
مسـامع اإلخـوة الطـالب كنت أتأّمـل يف تعابـي وجوههـم، فرأيت أّنه 
بمجـّرد أن نقلـت القّصـة املروّيـة عن طواف سـفينة نوح حـول الكعبة 
وصالهتـا صـالة الطـواف وبعـض التفاصيـل األخـرى، ظهـرت معامل 
السـخرية واالسـتهزاء والضحك عـىل الوجوه، لقد شـعروا مجيعـًا بأّن 
هـذه القّصـة خمَتَلَقـة، ومل أالحـظ أّن أحـدًا تـرّدد يف كوهنا كذلـك، وقد 
تعّمـدت أن أفعـل ذلـك أوالً، ألقـول هلـم بعـد ذلك بـأّن هـذه القّصة 
وردت بطـرق الشـيعة أيضـًا، بل يف طـرق الشـيعة وردت زيـادة غريبة 
وهـي أّن سـفينة نـوح صعـدت إىل منـى، ثـم رجعـت فطافـت طـواف 

أيضًا! النسـاء 

يف هـذه اللحظـة بالذات حصل بعـض الصمت، فقـد فوجئ اجلميع 
بذلـك، وقـال يل أحـد الطالب الذيـن كانوا يضحكـون قبل ثـواٍن: أال 
حيتمـل تفسـي احلديـث بكـذا وكذا بـام يرفـع التهمة عنـه؟! لقـد تبّدل 
الوضـع متامـًا، فقبل حلظـات كان العقل متحـّررًا ويفّكر بـدون ضغط، 
بـل لعّلـه كان مندفعـًا بسـبب كـون احلديـث مـن مصـادر أهل السـنّة، 
فأطلـق العقـل العنـان لنفسـه بجرعـة زائـدة هذه املـّرة، لكـن وبمجّرد 
أن أدرك أّن الروايـةـ  وبشـكل أكثـر غرابـةـ  موجودة عند الشـيعة أيضًا 
ويف كتـاب الـكايف للشـيخ الكليني رمحـه اهلل، قام العقل بإعـادة متوضع 



222

رسيـع، ليعيـد إنتـاج املعرفـة بطريقة أخـرى. ملـاذا؟ ألّننا نقـرأ نصوص 
أيديولوجّيـة، ال بطريقـة علمّيـة موّحـدة  التاريـخ واحلديـث بطريقـة 
ومنهجّيـة تتعامـل بأكاديمّيـة وِحرفّية ونزاهـة عالية مع النقـل التارخيي 

كان. أينام 

وباملناسـبة فالروايـة عنـد الشـيعة ضعيفـة السـند من أكثر مـن جهة، 
وال أريـد أن أتبنّـى نقدهـا املتنـي اآلن أو أنفيه، كام ال أقصـد رفضها هنا 
أو تأييدهـا، وإّنـام هـو جمـّرد مثال يقـع مثله كثـيًا عند خمتلـف التيارات 

واملذاهـب والفئات.

هذه هي املشـكلة التي تسـتدعي التأويـل والتكّلـف والتربير، واحلّل 
هـو حترير العقـل من هـذه الثنائّيـات، وحتريره مـن العاطفـة واألمزجة 
العاّمـة واخلاّصـة، وحتريره مـن التقليـد واالّتباع، لينهج نحـو االجتهاد 

واإلبداع إن شـاء اهلل.
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 رواية تارخيّية حول حزن 
اإلمام الكاظم يف شهر حمّرم)))

 ال�ض�وؤال: ج�اء يف الرواي�ة التاريخّي�ة ع�ن االإم�ام الر�ضا � اأّن�ه قال: »اإّن 

املح�ّرم �ض�هٌر كان اأهل اجلاهلية يحّرم�ون فيه القتال، فا�ض�تحّلت فيه دماوؤنا، 

وهتك�ت في�ه حرمتن�ا، و�ض�بي في�ه ذرارين�ا ون�ض�اوؤنا، واأ�ضرم�ت الن�ريان يف 

م�ضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ومل ترع لر�ض�ول اهلل� حرمة يف اأمرنا. 

اإّن ي�وم احل�ض�ن اأق�رح جفونن�ا، واأ�ض�بل دموعن�ا، واأذّل عزيزن�ا، باأر�س كرب 

وبلء، اأورثتنا الكرب والبلء، اإىل يوم االنق�ضاء، فعلى مثل احل�ضن فليبك 

الباك�ون، ف�اإّن البكاء يح�ّط الذنوب العظام. ثم ق�ال �: كان اأبي �ضلوات اهلل 

علي�ه اإذا دخ�ل �ض�هر املح�ّرم ال ي�رى �ضاحكًا، وكان�ت الكاآبة تغل�ب عليه حتى 

مي�ض�ي من�ه ع�ض�رة اأي�ام، ف�اإذا كان ي�وم العا�ض�ر كان ذل�ك اليوم ي�وم م�ضيبته 

وحزن�ه وبكائ�ه، ويق�ول: ه�و الي�وم ال�ذي قت�ل في�ه احل�ض�ن �ضل�وات اهلل 

علي�ه«. ه�ل ه�ذا احلدي�ث �ضحي�ح عندكم وعن�د ال�ض�يد اخلوئي م�ن ناحية 

ال�ض�ند؟ وه�ل يعن�ي اأّن احل�زن والكاآبة ي�ض�تمّران اإىل نهاية �ض�هر حمّرم؟

 اجلـواب: هـذه الروايـة هبـذا النـّص تفـّرد بنقلها الشـيخ الصدوق 
ـ 191(، وهـو مصدرهـا األصـيل، وهـي  )األمـايل: 190  كتـاب  يف 
مـن حيـث السـند ضعيفـة بجعفـر بن حمّمـد بن مـرسور الـذي مل تثبت 
وثاقتـه، والسـيد اخلوئـي ال يرى وثاقتـه، نعم بعض العلامء يـرون وثاقة 
هـذا الرجـل مـن حيـث تـريّض الصـدوق عنـه وترمّحـه عليـه يف بعض 
املـوارد، ولكـّن السـيد اخلوئـيـ  ومعـه مجاعـة مـن علـامء الرجـالـ  ال 

يـرى ذلـك دليـاًل عـىل التوثيـق، وهـو الصحيح مـن حيـث املبدأ.

كـام احتمل الشـيخ الوحيـد البهبهـاين يف )التعليقة عىل منهـج املقال: 
)1( إضاءات 524:4
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110(، وجزم السـيد موسـى الزنجـاين يف )كتاب النـكاح 17: 5581 
ـ 5582(، بـأّن ابـن مـرسور هـذا هـو عينه جعفر بـن حممد بـن قولويه 
الثقـة اجلليـل صاحب كتـاب كامل الزيـارات، ولكّن املحـّدث النوري 
)خامتـة مسـتدرك الوسـائل 5: 470(، والسـيد اخلوئـي )معجم رجال 

احلديـث 5: 91( اعتـربا ذلك يف غايـة الُبعد.

وحّجـة الوحيـد والزنجـاين أّن جعفر بـن حممد بن جعفر بن موسـى 
بـن قولويـه هـو أحـد إخـوة عـيّل بـن حممـد بـن جعفر بـن موسـى بن 
مـرسور، وفقًا لـكالم النجـايش يف موضعني مـن كتابه، فيكـون قولويه 
مطابقـًا ملـرسور وهو عينـه، فجعفر بن حممـد بن قولويـه صاحب كامل 
الزيـارات هـو عينـه جعفر بـن حمّمد بن مرسور شـيخ الشـيخ الصدوق 

ثقًة. فيكـون  هنا، 

ولكـّن هـذا الكالم غـي صحيـح وفاقًا للنـوري واخلوئـي وغيمها، 
وذلـك أّنـه مل يـرد يف أّي كتـاب من كتـب الصـدوق الرواية عـن جعفر 
بـن حممـد بـن قولويه صاحـب كامـل الزيـارات، إال يف موضـٍع واحد، 
وهـو روايـة رواها يف كتـاب )فضائـل األشـهر الثالثـة: 33(، فلو كان 
ابـن مـرسور هـو ابـن قولويـه لـكان املفـرتض أّن للصـدوق روايـات 
كثـية عنـه لديـه، وابـن قولويـه ُيعـرف هبذا االسـم، فلـامذا مل يـرد هذا 
االسـم املشـهور واملعروف لـه يف كتب الصـدوق أبدًا سـوى يف موضٍع 
واحـد، بينـام وجدنـا اسـم ابـن مـرسور متكـّررًا يف مواضع عديـدة من 
كتبـه ويف طرقـه؟! يضـاف إىل ذلـك أّن ابـن مـرسور الـذي روى عنـه 
الصـدوق يـروي غالبًا عن احلسـني بن حمّمد بـن عامر، وال نجـد روايًة 
البـن مـرسور عـن سـائر شـيوخ ابـن قولويـه املعروفـني، فلـو كان هو 
نفسـه لـكان مقتـى العـادة أن تكـون رواياته عـن شـيوخه املعروفني، 
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فكيـف مل يـرو عنه الصـدوق أّي رواية عن شـيوخه اآلخريـن املعروفني 
الواقعـني يف مثـل كتـاب كامل الزيـارات وغـيه والذين أخـذ احلديث 
منهـم، يف حـني كانـت رواياتـه عـن احلسـني بـن حمّمد بـن عامـر قليلة 

جدًا؟!

هـذا كّلـه جيعـل فكرة االحتـاد جمـّرد احتـامل ولـو كان راجحـًا قلياًل 
ال أكثـر، مـع اإلقـرار بإمـكان أن يـروي الصـدوق )381هــ( عن ابن 
قولويـه )368هــ(، واإلقـرار أيضـًا بـأّن مـرسورًا هـو قولويـه نفسـه، 
مـا  فاألرجـح  النجـايش،  للشـيخ  الرجـال  كتـاب  بحسـب معطيـات 
ذهـب إليـه الشـيخ النـوري والسـيد اخلوئـي مـن عـدم ثبـوت االحتاد 

بدليـل مقنـع، ومـن ثـم فالرجـل ال دليـل عـىل وثاقتـه.

أخـرى  بروايـات  تأييـده  يمكـن  الروايـة  هـذه  مضمـون  وأغلـب 
عديـدة وردت يف كتـب احلديـث والتاريـخ، لكـن لو ُتركنـا نحن وهذه 
الروايـة فقـط فهـي مـن حيـث السـند غـي ثابتـة، وليسـت هلـا مصادر 
كثـية متعـّددة وال هي بـذات طرٍق وأسـانيد متعاضـدة، وعليه فيؤخذ 
بالقاسـم املشـرتك بينهـا وبـني غيهـا ممّـا حيصـل وثـوق بـه، وال حُيتّج 

بغـيه، بـل ُيذكر مـن بـاب التأييـد فقط.

وأّمـا معناهـا، فغايـة مـا تـدّل عليه هـو احلـزن يف العـرشة األَول من 
شـهر حمـّرم احلـرام، وهـي سـاكتٌة عـاّم سـوى ذلـك، فهـل كان اإلمـام 
يسـتمّر بحزنـه إىل هنايـة حمـّرم أم إىل وسـطه أم إىل هنايـة صفـر أم إىل 
التاسـع مـن ربيـع األّول أم إىل ما بعـد ذلك؟ فهذا أمر ال تشـي إليه هذه 
الروايـة، بـل أقـىص ما تفيـد هـو هيمنة احلـزن عليـه طيلة العـرشة أيام 
األوىل مـن املحـّرم، وبلـوغ حزنـه الـذروَة يـوم العـارش، أّما غـي ذلك 
فهـي ال تثبـت احلـزن وال تنفيـه، فيحتاج اإلثبـات والنفـي إىل دليل من 
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خـارج هـذه الروايـة، وإن كان مقتـى العـادة أّن احلـزن لو أريـد له أن 
ينتهـي هنايـة العارش فقد نتوّقع اسـتمراره ليـوٍم أو يومـني أو أكثر بقليل 

بشـكل تنـازيل، واهلل العامل.
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 كيفّية إثبات انتساب 
مرقٍد ما لنيّب أو إمام أو ويّل)))

املن�ض�وبة الأه�ل  ُنثب�ت م�ضداقّي�ة كث�ري م�ن املراق�د  ال�ض�وؤال: كي�ف   

البي�ت�؟

 اجلـواب: عملّيـة اإلثبـات يفـرتض أن تنطلق من معطيـات علمّية 
وموضوعّيـة، تفيـد اليقـني العـادي، وليس بالـرضورة اليقني الفلسـفي 
أو الريـايض، متامـًا كـام هـي الطـرق العلمّيـة يف إثبـات اآلثـار واملعـامل 

مثل: التارخيّيـة، 

وجـود لوحـة )شـاهد، أو نحو ذلـك( قديمة جدًا عـىل القرب ترجع أ. 
لزمن الشـخص املتـوّف، أو قريب منـه، تؤّكد هوّيـة صاحب القرب، 
دون أن يكـون هنـاك معطيات تسـمح بافرتاض حصـول تزوير أو 

تالعب. 

ومـن هـذا النـوع مراجعـة تاريـخ األبنيـة والعـامرات وأحجارهـا 
ومـا كتـب عـىل جدراهنـا وتاريـخ هـذه الكتابـة، وغـي ذلك.ومن 
والبيولوجيـا  والترشيـح  الطـب  تقديـم علـوم  أيضـًا  النـوع  هـذا 
والفحـوص اجلينّيـة وغيهـا معلومـات مؤّكـدة تتصـل بصاحـب 

القـرب أو نحـو ذلـك.

وجـود دوافـع عظيمـة لالهتـامم بالقرب وصاحبـه منذ حلظـة وفاته، ب. 
مـع عـدم توّفـر مـا يسـمح بافـرتاض حصـول تزويـر أو اختالق، 
وعـدم وجـود أّي شـاهد أو مـرّبر معـارض يف هـذا السـياق، مثل 
قـرب النبـّي�، حيث تتوّفـر الدواعي الدينيـة واالجتامعّيـة الكبية 

)1( إضاءات 523:5
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لالهتـامم بالقـرب وزيارتـه منـذ عرصه �.

وجود اشـتهار تارخيي واسـع يرجـع إىل زمن قريب جـدًا من عرص ج. 
صاحـب القـرب، مـع عـدم وجـود معطيـات تشـّكك يف منشـأ هذا 
االشـتهار، فـإّن تاريخ الشـعوب والعـادات واملناطق ُيعـرف أيضًا 
باالشـتهار العظيـم املمتـّد زمنيًا، دون وجود ما يعاكسـه أو يسـمح 
بفرضّيـة بحثيـة أخرى فيـه، وال تكفي الشـهرة بـني املتأّخرين جدًا 
عـن عـرص صاحـب القـرب مـا مل يتـم تأمـني الدعـم هلـا مـن خالل 

معطيـات أخرى.

الـرتاث، د.  يف  املبعثـرة  واملعلومـات  واملعطيـات  الوثائـق  مجـع 
والشـهادات، ونصوص املؤّرخـني والعلامء واجلغرافيـني والرّحالة 
املسـلمني وغيهـم، والتـي باجتامعهـا تـزداد فـرص التأّكـد مـن 
هوّيـة صاحـب القرب، ومن ذلـك وجود روايـات عن النبـّي وأهل 
بيتـه يف التحديـد الدقيق للقـرب ومكانه وهوّية صاحبـه وتكون هذه 
الروايـات معتـربة وذات قيمـة علمّيـة، السـيام لو كانـت ختّص من 
هـو مـن األرسة النبوّيـة، فـإّن أقـارب الشـخص القريبني زمنـًا منه 
تفيـد شـهاداهتمـ  ولـو كانـوا غـي معصومني، فضـاًل عـاّم إذا كانوا 
مـن أهـل العصمـة ـ يف مثـل هـذه املوضوعـات رشط ثبـوت هذه 

تارخيّيًا. الشـهادات 

ثبـوت تلّقـي األجيـال فعاًل منـذ قديم األّيـام جياًل بعد جيـل هوّية ه. 
صاحـب القـرب، دون أن نعثـر عىل مـرّبرات موضوعّية لنشـوء هذا 
التلّقـي الشـعبي املمتّد زمنّيًا بشـكل طويل غي صّحة النسـبة، وأّما 
التـداول الشـعبي املتأّخـر عن زمـن صاحب القرب فهـو لوحده غي 
كاٍف. فمـن يريـد أن يتعامل مـع هـذه املوضوعات بطريقـة علمّية 
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عليـه أن ال يبنـيـ  فقـطـ  عـىل الرتاكـم الشـعبي العاطفـي يف هـذا 
املجال.

فمثـل هـذه املعطيـات إذا اجتمعـت كّلهـا أو بعضهـا يمكـن أن تفيد 
بالنسـبة. العلم 

وأّمـا سـكوت العلـامء عـن مرقد معـنّي أو موضـع منسـوب لنبي أو 
ويّل أو.. مـّر بـه أو عليـه، فإّنـه ليـس بحّجـة دائـاًم؛ ألّن العلـامء غالبًا ما 
ال يتوّقفـون عند هذه االشـياء بحيث لو سـكتوا لكشـف سـكوهتم عن 
ثبـوت النسـبة واقعـًا عندهـم، وكثـيًا ما يسـكتون ألهّنـم يـرون أّنه ال 
داعـي هنا للتشـكيك، أو قد يكون التشـكيك مرّضًا مـن وجهة نظرهم، 
أو ال حاجـة لـرصف النـاس عن التعّبـد يف تلك املواضع واسـتذكار اهلل 
وأوليائـه فيهـا، وهلـذا لـو سـألتهم عنهـا علمّيًا فقـد ال يكـون أغلب ما 
ينسـب اليـوم ثابتـًا عند كثييـن منهم، بل النـادر جدًا من العلـامء الذين 

يبحثـون يف هذه القضايا أساسـًا.

وأّمـا الكرامـات عنـد املراقد واألماكـن التي من هذا النوع، فليسـت 
دليـاًل كافيـًا عـادًة؛ ألّن الكرامـة قـد حتصـل مـع االشـتباه يف حتديـد 
موضـع القـرب؛ فإّن شـفاء مريض عنـد القرب ليـس مربوطًا بوجـود جّثة 
صاحـب القرب فيـه، بل القضيـة تتصل بالـروح واإليامن أكثـر مما تتصل 
بالعنـرص املـادي، أو ال أقـّل مـن احتـامل ذلك، فمـن البعيـد أن يتوّقف 
ترتيـب الكرامـة عـىل كـون القـرب هـو بالفعل قـرب هـذا النبـي أو الويّل، 
فاملهـم يف الكرامـة هـو النّيـة واجلانب الروحـي، وليس العنـرص املادي 

بالرضورة.

وكذلـك احلـال يف املنامـات، فـإذا رأى شـخص منامـًا يثبـت فيه أّن 
صاحـب القـرب الفـالين هو النبـي الفالين فهـذا ال يصـّح االحتجاج به، 
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وال دليـل عـىل حجّيتـه ال علمّيـًا وال دينيـًا وتعّبدّيًا، ما مل يرفق بشـواهد 
قاطعـة، ومـن ذلـك نجـد ـ كـام قلنـا يف مناسـبة أخـرى ـ أّن العلـامء ال 
حيتّجـون برؤيـة األنبيـاء واألئّمـة يف املنامـات إذا أصـدروا هلـم فتـاوى 
وأحكامـًا رشعّيـة، ويعتـربون املنامـات ال ترقـى إىل مسـتوى أن تكون 
وسـيلًة علمّيـة أو رشعّيـة إثباتيـة، وهلـذا ال يعتمدوهنـا أيضـًا يف العلوم 

العقائدّيـة وال يف القضـاء وفـّض النزاعـات والشـهادات وغـي ذلك.

وكذلـك احلـال يف الكشـف والشـهود الـذي يذكـره بعـض العرفاء 
واملتصّوفـة، فإّنـه لـو كان صادقـًا يف نفسـه، ومل يكـن ومهـًا مـن صاحبه 
هنـا وهنـاك، فإّنه يكـون حّجـًة لصاحب الكشـف فقط، وليـس بحّجة 

لغـيه، كـام هـو واضح.

كـام أّن جمـّرد وجـود رضيـح وقفـص وقّبـة يف هـذا املـكان ال يعنـي 
بالـرضورة صّحـة النسـبة مـن باب حسـن الظـّن باملسـلمني وتصحيح 
عملهـم؛ فهـذا ال عالقـة لـه بموضوعنا؛ ألّننـا نبحث يف إثبـات تارخيي 
واقعـي، وليـس يف إسـاءة الظّن هبـذا املسـلم أو ذاك، فقد يكـون التبس 
عليـه األمـر، وقـد يكـون معتقـدًا حجّيـة املنامـات يف هـذا املوضـوع، 
فيبنـي املقـام عىل أساسـه، ثم يسـي عاّمـة الناس عليـه برجـاء املطلوبية 
أو بطريقـة عفوّيـة كـام هـم يف الغالـب، فـام مل نحصـل عـىل معلومـات 
مؤّكـدة يف هـذا السـياق ال يمكـن مـن الناحيـة العلمّيـة إثبات النسـبة.

وهـذه املـوارد التي قلنا بأهنا ليسـت معتـربة يف هذا اإلثبات، ليسـت 
افرتاضـات، بـل هنـاك نصـوص ووقائـع وشـواهد تارخيّيـة تؤّكـد أهّنا 

بالفعـل قـد اعُتمـدت هنا وهنـاك إلثبات هـذا املقـام أو ذاك.

ودائـاًم أجـدين أقّيد الطـرق اخلمسـة املتقّدمـة بعدم وجـود معطيات 
معاكسـة هلـا، فـإّن هـذا األمـر رضوريٌّ للغايـة، ومـن نـوع املعطيـات 
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املعاكسـة اشـتهار انتسـاب قرب لنبـي أو ويّل يف بلدة أو قريـة أو مدينة مع 
وجـدان نفـس القرب منسـوبًا إىل نفـس النبـي يف مدن أو مناطـق أخرى، 
بحيـث جيـزم أهل البلـدان املختلفة بانتسـاب القرب إىل ذلـك الويل الذي 
عندهـم، فنجـد قـرب النبـي يونـس � مثـاًل يف عـّدة بلـدان، مـا مل يفرّس 

ذلـك بأّنـه إشـارات لتواجـده هناك أو مـروره فقـط، وهكذا.

كـام جيـب عـىل الباحـث أن يأخذ بعـني االعتبـار احتـامل ِقـَدم القرب 
جـدًا، لكـّن نسـبته إىل شـخص بعينه حتتـاج إىل دليـل، فقد يكـون القرب 
راجعـًا إىل ألفـي عـام أو أكثـر لكـّن هـذا ال يعنـي أّنـه قـرب هـذا النبـي 
أو ذاك. ومـن ذلـك أيضـًا أن تقـّدم الوثائـق التارخييـة شـاهدًا عىل وفاة 
شـخص يف بلـد، فيـام نجـد أّن قربه يف بلـد آخر، فـام مل يقّدم تفسـي هلذا 
األمـر مرفـق بمعطيـات معينـة فـإّن الشـواهد التارخيية سـوف تعارض 

املعطيـات املثبتـة هلوّيـة صاحب هـذا القرب.

ومـن هنـا، يرى الكثـي مـن الناقدين واملحّققـني يف هـذا املجال مثل 
السـيد حمسـن األمني العامـيل وغـيه، أّن آالفًا ـ وربام عـرشات اآلالف 
ـ مـن القبـور أو األماكـن املنسـوبة بوجـٍه مـن الوجـوه ألنبيـاء أو أئّمة 
أو صحابـة أو أوليـاء أو شـخصّيات معينـة.. ال يوجـد أّي دليـل علمي 
يفيـد الظـّن الغالـب عـىل صّحـة االنتسـاب فيهـا، وأّن ما هـو ثابت ال 
يتعـّدىـ  ممّـا هـو مّدعـى عـىل امتـداد العـامل عمومـًا والعامل اإلسـالمي 
خصوصـًا ـ نسـبة الواحـد يف املائة، وإّنام هـي تقاليد وموروثات شـعبّية 

ال تقـوم عـىل معطيـات علمّية.

وجيـب أيضـًا أن ال يغيـب عـن ناظرنـا أّن موضـوع نسـبة قبـور أو 
أماكـن إىل رمـوز دينيـة أو تارخيّيـة قـد تقف خلفهـا أيضًا مصالـح مالية 
أو جتارّيـة أو سـياحّية أو حتى اجتامعّيـة وقبلّية ومناطقّية، بل وسياسـّية 
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أيضـًا، فكثـيًا مـا ُوجـد قرب لشـخص صالح فنسـب لنبـّي مـن األنبياء 
ليكـون يف ذلك شـأٌن ألهل تلـك القريـة أو املحّلة، وهذا أمـر ينبغي أن 

ال نغفـل عنـه يف سـياق الدراسـة العلمّية هلـذه األمور.

وأشـي أخـيًا إىل أّنه قـد بلغني أّن موسـوعًة تعّد للمراقـد واملقامات 
واألماكـن الدينّيـة يف العـراق، وقد تناقشـُت مع بعض اإلخـوة املعنّيني 
بتقويـم كّل موضـع منسـوب  أن يكـون ذلـك مرفقـًا  هبـا يف رضورة 
لشـخص أو نبـي أو إمـام أو ويّل أو عامل أو حدث من األحـداث، إال أّن 
بعـض املرشفـني عـىل هذا العمـل الكريـم اعتربـ  كـام ُنقـل يلـ  أّن ذلك 
غـي ممكـن اآلن، وأّن املرحلـة هـي مرحلة الكشـف عن ذلـك، وإعداد 
تقريـر علمـّي موّسـع فيـام هـو موجـود بالفعـل.. وقـد سـمعنا عـن 
مـرشوع شـبيه بذلك يف لبنـان أيضـًا واهلل العامل.. نأمل للجميـع التوفيق 
يف العـراق وخـارج العراق، مـع أمل آخـر يف أن يقـوم املختّصون بمثل 
موّسـعة  الحقـة  موسـوعة  أو  لدراسـات  باإلعـداد  الدراسـات  هـذه 
ودقيقة تكشـف حقيقـة عرشات اآلالف مـن مثل هذه األماكـن الدينية 
يف بـالد املسـلمني قاطبـة، ليكون يف ذلـك املزيد من الوعـي واملعرفة إن 
شـاء اهلل، إن مل يكـن لنـا فلألجيـال القادمـة. وهنـاك بعـض األعامل يف 

هـذا الصـدد نـرشت أيضًا.
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 كيف نواجه الفتنة بني التيارات والعلماء 
يف القضايا املذهبّية والشعائرّية؟)))

 ال�ضوؤال: 

١ � لق�د ك�ر ال�كلم يف االأو�ض�اط ال�ض�يعية ح�ول الكث�ري م�ن املوا�ضي�ع ومنه�ا 

التطب�ري واملرجعّي�ة والتي�ارات الفكرّي�ة اإىل اآخره.. واإّنن�ي راأيت فيديو مل 

اأعرف كيف اأت�ضّرف به وكيف اأتعامل معه.. حيث االإمام اخلامنئي دام ظله 

ال�ض�ريف يقول: اإّنه ال فائدة من البكاء ب�ضوت عاٍل، بينما يرّد عليه املرجع 

ال�ض�يخ الوحيد اخلرا�ض�اين دام ظله برّد عنيف.. فكيف يجب على ال�ض�باب 

اأن يتعاملوا مع مثل هذه املواقف التي لرمبا تكون م�ضدراً للفتنة بن املوالن 

اأعلى اهلل كلمتهم.

٢ � ما هو احلّل اجلذري لق�ضّية تعّدي الرادود )...( على مراجعنا الكرام؟

 اجلواب: 

رغـم أّن فيـام سـأقوله الكثـي مـن التكرار ممّـا قلتـه وبّينتـه قبل ذلك 
مـرارًا وتكـرارًا، لكـن ال بـأس باإلشـارة لبعض األمـور رسيعًا:

مـن الناحيـة العملّيـة، بإمـكان كّل مكّلـف أن يعمل وفـق اجتهاده . 1
أو تقليـده، ومـن ثـم فـال مشـكلة ميدانيـة فرديـة شـخصّية تواجه 
هـذا  يف  لـه  رصيـح  رأي  ال  مرجعـه  أّن  فـرض  وعـىل  املكّلفـني، 
املوضـوع أو ذاك، فيمكنـه الرجـوع إىل األعلـم بعـده وفقـًا لنظرّية 
تقليـد األعلـم. وأّمـا إذا أراد سـلوك سـبيل االحتيـاط ورغـب يف 
ذلـك فـإّن مقتـى االحتيـاط بـني أقـوال العلـامء هـو تـرك هـذه 
األفعـال؛ ألّن األغلبّيـة السـاحقة مـن العلـامء ـ إن مل يكـن مجيعهم 

)1( إضاءات 554:3
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ـ بـني قائـل بجوازه، واسـتحبابه عـىل أبعـد تقدير، وقائـل بحرمته 
الـرتك يف  االحتيـاط هـو  الثانـوي، ومقتـى  أو  األّويل  بالعنـوان 
هـذه احلـال؛ لكـّن هـذا االحتيـاط غـي واجـب. ولـو وجـد مـن 
يقـول بوجـوب التطبـي مـن الفقهـاء وجوبـًا عينّيًا فـال يصبح هلذا 
االحتيـاط بني الفتـاوى معنى؛ لـدوران األمر حينئٍذ بـني الوجوب 
واحلرمـة، ويف مثلـه ال معنـى لالحتياط، إذ لو ترك سـيكون خالف 
االحتيـاط بالنسـبة للقـول بالوجـوب، ولـو فعـل سـيكون خالف 
االحتيـاط بالنسـبة للقـول باحلرمـة، ويف مثـل هـذه احلـال يكـون 
املـورد هـو التخيـي، وحيـث إّن املكّلف مقّلـد وليس جمتهـدًا عادًة 

فيكـون احلّجـة عليـه هـو املرجـع الـذي يقّلده.

جيـب الرتّيث يف نسـبة األقـوال أو الكلامت أو املفاهيـم ألصحاهبا، . 2
وجيـب الرتّيـث يف تفسـي نصـوص النـاس املكتوبـة أو املقـروءة 
أو املنشـورة أو املقولـة أو املذاعـة صوتيـًا وتصويرّيـًا، بـل جيـب 
التأّكـد مـن صّحـة هـذه النسـبة، فليـس كّل مـا يتداول عىل شـبكة 
األنرتنـت أو وسـائل التواصـل االجتامعـي عـىل أنواعهـا بالـذي 
يصـّح، بل البّد ـ السـيام يف املواقـف التي تصدر عن الشـخصيات 
الكبـية، أو يف الظـروف احلّساسـةـ  مـن الرجوع إليها شـخصّيًا أو 
إىل نصوصهـا املبـارشة يف كتبهـا أو اسـتفتاءاهتا الثابتة النسـبة هلا أو 
إىل مكتبهـا الرسـمي املعـرّب عنهـا يف هـذا املجـال أو ذاك، ال إىل كّل 
وكيـل أو متوّل لشـأن مايل، فقـد ال تكون لديه املعلومـات الكافية. 
وبعبـارة موجـزة: اّتبـاع الـرشع واألخـالق يف تصحيح النسـبة من 
جهـة، ويف تفسـي النّص الثابت النسـبة من جهة أخـرى، وأن نقلع 
عـن الدخـول يف نوايـا النـاس وقصودهـا، وكأّننا نلعـب دور رّب 

األربـاب وعامل اخلفايـا واألرسار.
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لـكّل واحٍد مـن العلامء وجهـة نظـره، ومفتاح احلّل هـو االعرتاف . 3
باآلخـر، واإليـامن بالتعّدديـة التـي يراهـا الكثـيون ضـالالً، ففي 
ظـّل عيـش التعّدديـة عيشـًا حقيقّيـًا نحظـى باحـرتام أكـرب لبعضنا 
بعضـًا، ونتفّهـم بعضنـا بعضـًا، ويعـذر بعضنـا بعضـًا، ويف الوقت 
ويكـون  بعضـًا،  لبعضنـا  ونصـّوب  بعضـًا،  بعضنـا  ننتقـد  عينـه 
كّل واحـد منّـا مـرآة أخيـه املؤمـن. أّمـا إذا اسـتمّرينا يف التخويـن 
والتضليـل والتفسـيق والتكفـي والتجهيل والتسـخيف واإلخراج 
مـن الديـن أو املذهب، واالهتـام بالتخّلف والرجعّية، وسـوء الظّن 
ونحـو ذلـك، فلن نصل إىل نتيجـة مرجّوة يف حدود مـا أراه بنظري 

القارص.

وطبعـًا مـن الصعـب أن نلتـزم مجيعًا هبـذا، لكن مـن الرضوري 
أن يكـون غالـب خطابنـا هـو خطـاب هادئ وبـارد، فلـو صدرت 
منّـا هنـا وهنـاك بعـض التعابـي فهـي عابـرة، وهـذا غـي أن يقوم 
خطابنـا مـع اآلخـر عـىل ثقافـة التهمة وسـوء الظـّن وعنـف اللغة 
وفعـل اإلقصـاء والنبـذ واحلجـر. وإّنـام أقـول ذلـك كـي ال نكون 
مثاليـني أيضـًا، ففـي أكثـر املناخـات هـدوءًا هنـاك لغـة عنيفـة يف 
بعـض األحيـان، لكـّن هـذا غـي أن يكـون املنـاخ كّلـه أو أغلبه أو 

طابعـه العـام عنيفـًا وإقصائّيـًا جتـاه اآلخـر املختلـف معه.

كـام نطالب آحاد املسـلمني باهلـدوء ولو النسـبي، كذلك مـن حّقنا . 4
أن نرجـو من الشـخصّيات الكبـية ـ الدينية وغي الدينية ـ ممارسـة 
فعـل اهلـدوء أيضـًا يف خطاهبـا وعـدم مهامجـة خصومهـا بطريقـة 
عنيفـة وتسـقيطية وتسـخيفّية، وفسـح املجـال للحرّيـات بشـكل 
أكـرب يف التعبـي لـكّل شـخص عـن وجهـة نظـره. فـإّن اختـالف 
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العلـامء وطـالب العلـوم الدينية ترك ويـرتك تأثيًا كبـيًاـ  يف حّدته 
وهدوئـهـ  عـىل اختالف اجلمهـور من الناس وعالقاهتـم ببعضهم، 
فلنعمـل مجيعـًا عـىل ختفيـف حـّدة التوتـر وتفويـت الفرصـة عـىل 
املرتّبصـني، ومواجهـة الفتنـة املطّلـة بقروهنـا، لكـن دون صمـت 
أو خـوف أو هـروب مـن حتّمل املسـؤولّية، فلـكّل واحـٍد أن يقول 
رأيـه، لكـن ليس مـن املناسـب أن هنجـو ونتهّجـم وهنني ونسـّفه.

كائنـًا مـن كان الـذي بـدأ مسلسـل العنـف يف أوسـاطنا ـ ولـكّل . 5
شـخص منّـا وجهة نظـره يف ذلـك ـ لكن عـىل اجلميـع أن يعلم أّن 
مـن يسـتخدم العنف يف حـّق اآلخرين والقمع واإلقصاء والقسـوة 
والسـباب والشـتيمة، فعليـه أن ينتظـر اليـوم الذي سـتأيت فيـه رّدة 
الفعـل، فاآلخـرون لـن يسـكتوا عـن العنـف املوّجـه إليهـم، وقد 
قلنـا مـرارًا: إّن السـكوت عـن العنـف الـذي مـورس عـىل بعض 
العلـامء خـالل العقود األخـية ـ وهم مـن تيارات خمتلفـة ـ جّر إىل 
ممارسـة العنـف املضـاّد، وطالـت رشارات العنف األطـراف كاّفة، 
وال حـّل إال بميثـاق رشف )مرفـق بفتـاوى وتوجيهات حاسـمة( 
يبـادر إليه املراجـع الكبـار والعلامء النافـذون والوجهـاء الفاعلون 
يف األّمـة لوقـف تدهور األوضـاع وتنامي العنف والعنـف املضاّد، 
والذهـاب خلـف وضـع آليـات أفضل لالختـالف، تضمـن احلّق 
متنـع  عينـه  الوقـت  ويف  والـرأي،  البيـان  يف  واحلّريـة  التعبـي،  يف 
اإلهانـات الشـخصّية والتجريـح بحـّق الرمـوز أو غيهـم، وقـد 

مّيزنـا مـرارًا بـني التجريـح والنقد.

اآلخريـن  ندعـو  كذلـك  النقـد  عنـف  لتخفيـف  ندعـو  وكـام 
لتخفيـف احلساسـية جتـاه النقـد، فـال حـّل إال هبـذه املزدوجـات 
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الالزمـة. وهلـذا فإّننـي ال أحّبـذ أن ننظـر لألمـور بشـكل جتزيئـي 
نثـور وننفعـل ألجلـه، بـل األفضـل أن ننظـر  فنأخـذ حدثـًا ثـم 
لألمـور بشـكل شـمويل، ونتعاطـى مع جمموعـة األحـداث املمتّدة 
األمـور بشـكل  لنسـتطيع رؤيـة  املعارصيـن،  الزمـان واملـكان  يف 
أفضـل، ووضـع حلول أو مقرتحـات أنجع بخصوصها. ومشـكلة 
النتائـج وينسـون األسـباب، أو  الكثييـن منّـا أهّنـم ينظـرون إىل 
يقلبـون األسـباب والنتائـج، أو ينظـرون إىل رّدة الفعـل ويرتكـون 
الفعـل، أو يلعنـون املعلـول ويمتدحـون العّلـة، وكّلهـا مطالعـات 

غـي مكتملـة للمشـهد.

مـن . 6 كّل  بحـّق  وواضحـة  قوّيـة  مواقـف  اختـاذ  الـرضوري  مـن 
يثـي العنـف ويدعـو للكراهيـة املفرطـة يف الداخـل اإلسـالمي أو 
املذهبـي، وهـذه املواقـف عندمـا تكون حتـت رعاية أو حتـت غطاء 
أو ضمـن سـكوٍت َفطِـٍن مـن املرجعّيـات الكبـية )الدينيـة وغـي 
الدينيـة(، فباإلمـكان أن تـرتك أثـرًا إجيابّيًا، يف احلّد مـن األزمة التي 
نواجههـا. كـام أّن وسـائل اإلعـالم املرئـّي واملسـموع هلـا وضعهـا 
اخلـاص يف تثويـر الناس ونـرش الكراهيـة أو املحّبة، وجيـب االنتباه 

هلـا جيـدًا، وهـي ختتلـف عـن أّي وسـيلة أخـرى بالتأكيد.

إّن بعـض اخلالفـات الدينيـة والفكريـة القائمـة بيننـا اليـوم باتـت . 7
توجـد شـكاًل آخـر مـن الـرصاع السـيايس القائـم يف أوسـاطنا، 
فهنـاك تيـارات خمتلفة سياسـّيًا، ويمكـن أن يكون الـرصاع الديني 
يف هـذا امللـّف أو ذاك تعبـيًا عـن تصفية حسـابات سياسـية هنا أو 
ممارسـة إقصـاء سـيايس هنـاك، وجيـب أن ال نّظل سـّذجًا نظـّن أّن 
كل زوايـا األمـور دينيـة أو فكرّيـة، فهناك وجٌه سـيايس للخالفات 
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الكثـية القائمـة بيننا اليوم، وهـذا يعني أّن أحد املفاتيح األساسـّية 
للحـّل هو عرب السياسـيني، سـواء كانـوا علامء ديـن يف الوقت عينه 
أم مل يكونـوا، وامللـّف السـيايس ملـف معّقـد وشـائك، وحيتـاج 
ألهـل االختصـاص وملبـادرات توصـل إىل حلـول ولـو مؤّقتـة أو 
موضعّيـة. وأعتقـد بـأّن الظـروف اليـوم باتت تسـمح بمصاحلات 

سياسـية يف الداخـل املذهبـي بـني بعـض االجتاهات عـىل األقّل.

مـن الواضـح أّن احللـول املشـار إليهـا يف كالمـي أعـاله مثالّيـة، . 8
ونحتـاج فـرتة طويلـة للوصـول إىل نتائـج بشـأهنا، لكنّنـي أقـرتح 
شـيئًا عملّيـًا وهو أن يقوم بعض الوجهاء واملشـايخ والشـخصيات 
يف املناطـق الشـيعية املختلفـة، السـيام يف بلـدان العـراق واخلليـج، 
بتشـكيل وفـد كبـي حيمـل عريضـة يوّقـع عليهـا أكـرب قـدر ممكن 
مـن العلـامء والباحثني واملفّكريـن واملثّقفني واإلعالميني واملشـايخ 
الشـيعة مـن أطـراف  والناشـطني ورجـال األعـامل والسياسـيني 
ورصيـح  واضـح  وبشـكل  ـ  لنقلهـا  خمتلفـة،  وسياسـية  فكريـة 
الدينيـة  املرجعّيـات  إىل  ـ  مـداراة  أو  جمامـالت  وبـال  وجـريء 
ملطالبتهـا  الطائفـة؛  يف  يدنوهـا  ومـن  العليـا  الشـيعّية  والسياسـية 
باختـاذ مواقـف وإجـراءات وفتـاوى وتوجيهـات ملعاجلـة الوضـع 
القائـم، ووضـع مقرتحـات لتجفيف منابـع التوتر وحتليل أسـباهبا 
ونتائجهـا، وحمـارصة كّل مظاهـر نـرش الكراهيـة بـني املؤمنني، مع 

احلفـاظ عـىل حـّق اجلميـع يف إبـداء رأيـم.

لثقافـة  للرتويـج  فاعـل  إعالمـي  نشـاط  أيضـًا  ذلـك  مـع  وُيعمـل 
التسـامح والتهدئـة، إىل جانـب نـدوات ومؤمتـرات وملتقيـات بحثيـة 
تعالـج األزمـة التـي نحـن فيهـا مـن وجوههـا غـي الدينيـة كالوجـه 
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االجتامعـي والنفـيس والرتبـوي والسـيايس واالقتصـادي والتارخيـي 
وغـي ذلـك، معاجلة رصحيـة ومبـارشة، لتكـون رؤيتنا للموضـوع أكثر 
نضجـًا، ومن ثـم لتكـون مقرتحاتنا أفضـل وأفعل. هذه خطوة بسـيطة 
لسـت متأّكـدًا مـن جدواهـا إن مل أكـن متأّكدًا مـن عدم جدواهـا، لكّن 
االحتـامل الضعيـف يفـرض علينـا العمـل وتربئـة ذممنـا وضامئرنـا من 

املسـؤولّيات امللقـاة عـىل عاتقنـا أمـام اهلل واإلنسـان والتاريـخ.
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 االختالف يف نقل قّراء العزاء 
للمروّيات الضعيفة أو للسان احلال)))

 ال�ض�وؤال: هن�اك م�ن ي�رى اأّن على خطباء املنرب ال�ض�ريف ع�دم املبالغة 

عند ا�ض�تعمالهم ملبداأ ل�ض�ان احلال، والذي ين�ض�ب للإمام احل�ض�ن واأهل بيته 

يف م�ضيب�ة عا�ض�وراء م�ن اأج�ل اإب�كاء اجلمه�ور، بع�دم التق�ّول اأو نق�ل م�ا ق�د 

يك�ون خاطئ�ًا عنه�م �. وي�رى بع�ٌس اأي�ض�ًا اأّن خطباء املنرب يج�ب اأن يكونوا 

�ًة تلك التي  حري�ض�ن واأن ال ينقل�وا كّل الرواي�ات املتعّلق�ة بامل�ضيبة، وخا�ضّ

ت�ض�ّور االإم�ام � بحال�ة جزع وح�زن كبريين )وكمثال عل�ى ذلك خرب تلّقي 

االإم�ام احل�ض�ن ملقت�ل عل�ي االأك�رب( لع�دم موافقت�ه ق�ول االإم�ام �: »هيهات 

مّن�ا الذّل�ة«. ويف املقاب�ل هن�اك م�ن ي�رى اأّن حالة احل�زن املبالغ به�ا طبيعّية 

للمع�ضوم ويجب عدم ربطها بحالة املنطق والعقل؛ الأّننا يف كثري من االأمور 

ال نعل�م علله�ا، وكمث�ال عل�ى ذل�ك ب�كاء النب�ّي يعق�وب � �ض�نن طويل�ة، م�ع 

منافات�ه ملب�داأ الر�ض�ا بق�ض�اء اهلل �ض�بحانه! اأرجو م�ن �ض�ماحتكم بيان وجهة 

نظرك�م يف ه�ذا املو�ضوع.

 اجلـواب: قـد حيـّق لنا مجيعـًا املناقشـة يف األمثلة واالختـالف فيها، 
وهـل هـذا املصداق للسـان احلال ينـايف مقـام اإلمـام � أو نصوصه أم 
ال ينافيهـام؟ وختتلـف وجهات النظـر يف األمثلة، تبعًا للزوايـا التي يطّل 
مـن خالهلـا الناظـر عـىل املوضـوع، لكـّن هـذا كّلـه ال يعنـي أّن لسـان 

احلـال هو أسـلوب أديب وبيـاين ال خيضـع لضوابط.

ولسـت هنـا أريـد الدخـول يف التفاصيـل بقـدر مـا أريـد أن أشـي 
وباختصـار بالـغ إىل أّننـا بتنـا نؤّسـس ملجموعـة مبـادئ يف التعامل مع 
التاريـخ احلسـيني وكّلهـا مبـادئ ال برهـان صحيـح عليها، إذا سـّلمنا 

)1( إضاءات 559:3
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أّن أحـدًا عمـل عـىل تقديـم برهـان فيهـا أساسـًا، بعيـدًا عـن الـكالم 
العاطفـي، وذلـك مثـل:

مبـدأ أّن كل يشء يتعّلـق بالتاريـخ احلسـيني فـال ينبغـي إخضاعـه . 1
للمنطـق والبحـث العلمـي، حتـى رأينـا بعضنـا يتـأّذى جـّدًا مـن 
معاجلـة علمّيـة هنـا أو هنـاك لروايـة تارخييـة يف هـذا املجـال أو 
ذاك! هـذا مـا أسـميته مـّرًة بالالمعقـول احلسـيني، هناك مـن يريد 
أن يعتـرب حـدث كربـالء مـا فـوق طبيعـي، وأّنـه حـدث ال خيضع 
للقوانـني التي وضعهـا اهلل يف الطبيعـة والوجود، وأّنـه حدث فوق 
كّل هـذا العـامل وخـارج كّل التاريخ واإلنسـان واحليـاة، وهلذا فهو 
حـدٌث متعـاٍل عـن الفهـم العقـيل واملنطقـي، وال يصّح اسـتخدام 
مناهـج البحث التارخيـي والعقيل والكالمي والفلسـفي وغي ذلك 
يف التعامـل مـع التاريـخ احلسـيني، فمـن املمكـن أن يكـون اإلمام 
احلسـني قـد قتل مليـون شـخص يف صبيحة عاشـوراء مثـاًل، دون 
أن أفهـم أنـا كيـف حدث ذلـك، وحتـى لو عجـزت كّل وسـائلنا 
املعرفّيـة عـن فهم هـذا احلدث أو نفته نفيـًا قاطعًا، فينبغـي أن نأخذ 
بـه وأن ال نكّذبـه وأن ال نواجهـه حتـى لـو كان النقـل التارخيـي له 

نقـاًل ضعيفـًا هزياًل مـن الناحيـة العلميـة والتارخييـة واحلديثية.

بالفعـل هنـاك مـن يريـد أن حيـّرر التاريخ احلسـيني مـن التناول 
العقـالين، وهـذه نزعـة وجدنـا بشـائرها يف العرص الصفـوي، وها 

هـي اليـوم تتنامـى بقّوة يف أوسـاطنا.

مـا هـو الدليـل عـىل حتـّرر التاريـخ احلسـيني مـن معايـي الفهم 
اإلنسـاين والعقـالين والتارخيـي؟ دعونـا نتحاكـم ملنطـق يؤّكد هذا 
املبـدأ املزعـوم نفسـه، بعيـدًا عن لغـة التخويـن والتهويـم والتعايل 
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واألدبيـات واسـتجالب لغـة العرفـاء لزّجهـا يف هـذه القضيـة بـام 
حيـول دون إمكانيـة فهمهـا العقالين.

مـن  البـّد  حـدث  وأهّنـا  الفهـم  إمـكان  نّدعـي  عندمـا  طبعـًا 
جوانـب  كّل  فهـم  يسـتطيع  اإلنسـان  أّن  يعنـي  ال  فهـذا  تعقيلـه، 
هـذه النهضـة، لكّن هـذا ال يلغي التعقيـل وخضـوع مروّيات هذه 
النهضـة التارخييـة للبحـث العلمـي املعتمد، فهـذا مثل قـول علامء 
القرآنيـات وأصـول الفقـه مـن أّن القـرآن يمكـن فهمـه، إذ قوهلـم 
هـذا ال يعنـي أّن القـرآن ميسـوٌر فهـم كّل زواياه لـكّل إنسـان، أّما 
عندمـا أعالـج التاريـخ بمنهـج ثـم أكـرس هـذا املنهج عندمـا أصل 
إىل قضّيـة الثـورة احلسـينية فهـذا حيتـاج إىل دليـل، مـا دامـت هـذه 
النهضـة هـي حـدٌث يف الزمـان واملـكان، فالسـية النبويـة نحـن 
نخضعهـا للبحـث العلمـي، ونناقـش فيـام كتبـه املؤّرخـون حوهلا، 
ونفنّـد روايـًة مزعومـة هنـا أو مّدعـاة هنـاك، وفقًا ألسـس البحث 

العلمـي والتارخيـي، فهـل احلسـني أعظـم مـن النبـّي؟!

نعـم، مـن حـّق الطـرف اآلخـر أن يناقشـني يف منهـج فهمـي 
واجتهـادي التارخيـي عمومـًا، حسـنًا هذا يشء ممتـاز، لكـن أّما أن 
نجـده يـدرس التاريـخ وفـق منهـج، ثـم يرمي هبـذا املنهـج عرض 
اجلـدار عندمـا يصـل للتاريخ احلسـيني، فهـذه مفارقة مـن حّقنا أن 
نطالبـه بدليـل علمـي عليهـا، وليـس بـكالم عاطفـي أو بروايـة أو 

روايتـني ضعيفتـني متهالكتـني تالفتـي املصدر واإلسـناد.

مبـدأ تعـايل اخلطباء وقـّراء العزاء عن النقـد، فهناك مـن يريد اليوم . 2
أيضـًا جتنيـب اخلطبـاء الكـرام وقـراء العـزاء النقـَد، وأّن النقد هلم 
هـو تضعيـٌف للمنـرب احلسـيني، هـذه وجهـة نظـر، لكنّنـي أعتقـد 
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أّن نقـد قـراء العـزاء ونقـد اخلطبـاء عندما يكون ناشـئًا مـن تصفية 
حسـابات ومـن تسـقيط ومن جتـنٍّ واهتام ومن سـخرية واسـتهزاء 
فهـو غـي مقبـول أبـدًا، وهـو بالفعـل سـعٌي نحـو تضعيـف املنرب 
احلسـيني، وهـو مرفـوض مجلـًة وتفصياًل، لكـن عندما يكـون هذا 
النقـد ناشـئًا مـن احلـرص واملحّبة واإلخـالص واإليـامن، ويعتمد 
اهلـدوء واملعرفـة، فلـامذا يكـون موجبـًا لتضعيـف املنـرب؟ ملـاذا ال 
نقـول بـأّن بعـض قـّراء العزاء يسـامهون هـم بأنفسـهمـ  من حيث 
ال يشـعرون وعـن ُحسـن نّيـة ـ يف تضعيف املنـرب بخطاهبـم القائم 
اليـوم؟ قـد يقـول شـخص ذلـك. وإذا قمـت بنقـد هـذا اخلطاب 
أو بعـض قـّراء العـزاء فسـوف أسـاهم يف تقويـة املنـرب ودفعه نحو 

األمام.

ال أعتقـد أّنـه مـن الصـالح وضـع مجاعـة ـ مهـام كانـت خملصة 
ـ فـوق النقـد، سـيكون ذلـك بمثابـة إعطـاء ضامنـات ألي خطـأ 

ُيرتكـب وألّي انحـراف يقـع، دون أن أسـمح بتصحيحـه.

مـا هـو املـرّبر لكبـح حريـات اآلخريـن الذيـن يـرون يف بعض 
األخطـاء هنـا وهنـاك تضعيفـًا للمذهـب؟ هـل يعني ذلـك أّن كّل 
مـن يقـوم بمهّمـة نبيلة فيجـب حتييده عـن النقد؟ وهـل يعني ذلك 
أّن مـن يقـوم بمهّمـة نبيلـة فمـن حّقـه اسـتخدام أّي وسـيلة دون 
حماسـبة أو رقابـة؟ وهـل حّقـًا أّن هذه املهّمـة النبيلة أو تلك حسـنٌة 

ال تـرّض معها سـيئة؟

مـا يبـدو يل هو العكـس متامًا، حيـث جيب أن يظـّل قـّراء العزاء 
الكـرام ـ كغيهـم مـن فئـات املجتمـع األخـرى ـ حتـت املجهـر 
النقـدي، بوصفهم شـأنًا عاّمًا ال شـأنًا خاّصـًا، ليكونوا أكثـر جدّيًة 
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وأكثـر دّقـًة وأكثـر فاعلّيـًة وأكثر رقابـًة عىل أنفسـهم ومـا يقولون، 
وهـذا من احلـرص عليهـم ومن احلـّب هلـم ومـن اإلرادة الصادقة 

. ههم جتا

إّن مـا نشـهده اليـوم مـن حركـة تطـّرف ومبالغـة ال حـدود هلـا 
وسـعي نحـو التحـّرر مـن كّل القيـود، ليـس شـيئًا صحّيـًا، بل هو 
أن نسـكت عـن شـخص  للمسـتقبل. كيـف يمكـن  نذيـر شـؤم 
يقـول بـأّن القـرآن الكريـم كتاب ضـالل لـوال العرتة؟! هـل يقبل 
هـو نفسـه أن نقـول لـه: إّن كّل أحاديـث العـرتة وما أتانـا من أهل 
البيـت هـو ضالل لـو أخذ لوحـده دون القـرآن، وحديـث الثقلني 
يسـاوي النسـبة بـني القـرآن والعـرتة مـن حيـث التـالزم؟! هـل 
مطلـوٌب منّـي حّقًا أن أسـكت عن هذا كام يسـكت كثـيون؟! هل 
مطلـوٌب أيضـًا أن نسـكت عن آخر قـال بأّن اهلل فّوض احلسـني � 
إدارة الكـون بحيـث ال يرجـع له احلسـني يف كّل صغـية وكبية؟! 
أّيـام أغـىل عيّل: اخلطبـاء أم القرآن الكريـم الذي وصف نفسـه بأّنه 
يـدي للتي هـي أقـوم؟ أّيام أغىل عـيّل: اخلطبـاء أم التوحيـد؟ وما 

التوحيد! مـا  أدراك 

لسـنا نريـد قمع هـؤالء، بـل كّل مـا نطالب بـه هو نقدهـم بكّل 
أسـلوب علمـي وأخالقـي ـ كـام نطالـب اآلخريـن بنقدنـا بـكّل 
الصمـت جتاههـم، حتـى  ـ ال  أيضـًا  أسـلوب علمـي وأخالقـي 
اعتـربوا بعـض كبـار مراجـع الطائفـة ممّـن نطـق بالكفـر يف آخـر 
حياتـه، فهـل حمّمـد باقـر الصـدر نطـق بالكفـر ومـات عـىل كلمـة 
الكفـر؟! ﴿تـكاد السـاموات يتفّطـرن منـه وتنشـّق األرض وختـّر 

اجلبـال هـّدًا﴾ )مريـم: 90(.
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يف  الكـربى  للشـخصيات  اعتبـارات  هنـاك  أّن  أعـرف  إّننـي 
الدخـول يف مثـل هـذا املوضـوع أو ذاك، لكـن من املفـروض علينا 
مجيعـًا توجيـه الـرأي العـام ـ ولـو بنحو غي مبـارش ـ نحـو ختفيف 
االحتقانـات وتنفيـس األصـول الفكرّيـة هلـذا النمط مـن التفكي، 
ال السـكوت عنـه بحّجـة أّن ذلـك صـدر عـن إخـالص، فلسـنا 
اليـوم يف يوم احلسـاب نحاسـب النوايـا، وإّنـام نحن يف هـذه الدنيا 
نتناقـش بالتـي هـي أحسـن، وال ننفـي وال ُنقـيص وال نسـّب وال 
نشـتم وال نقتـل وال نسـلب أحـدًا حرّيتـه، كّل مـا يف األمر هـو أّننا 
نطالـب بوجهـة النظـر األخـرى أن تفصح عـن نفسـها، وأن نكّف 
عن السـكوت والصمـت والالمباالة، وأن يعـرف كّل واحٍد منّا أن 
هنـاك فريقـًا ورقيبـًا يناقشـه وخيتلف معـه، ال أّنه يقـول كّل ما يريد 
دون حسـيب أو رقيـب. هـذه هـي الفكـرة التـي أريـد أن أوصلها.

نحـن نعـرف أّن هناك عـرشات اآلالف من قّراء العـزاء يف العامل 
مـن الرجـال والنسـاء، وبعـض هـؤالء ممّـن تنحنـي هلـم الرقـاب 
احرتامـًا وإجـالالً لعلمهـم وجهادهـم، لكـن أليـس بعـض قـراء 
العـزاء ممّـن ال يملـك املسـتوى املطلوب مـن املعرفة؟ كيـف يمكن 
أن أتصـّور كّل هذا احلشـد اهلائل من قراء العـزاء وال أجد يف مقابل 
ذلـك أّيـة معاهد كـربى لتخرجيهـم؟ أين هـي معاهد قـّراء العزاء؟ 
غايـة مـا تعطيـكـ  ومـا أقّلهـاـ  التدّرب عـىل األحلـان و)األطوار( 
وبعـض املعلومـات الطفيفـة، لكـن أال حيتـاج قـراء العـزاء اليوم ـ 
وحتـت منربهـم اآلالفـ  إىل ختّصـص أيضـًا، وهـم يمثلـون موقعًا 
متقّدمـًا يف صناعـة الوعـي الشـعبي الدينـي؟ ال يوجـد أّي عمـل 
تأهيـيل ُيذكـر لقـراء العـزاء، ال عـىل مسـتوى املضمـون، وال عـىل 
مسـتوى الشـكل عـرب التثقيـف عـىل وسـائل الدعايـة واإلعـالم 
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والتأثي.

مـن هنا، أجـد أّن من الواجـب الرشعـي علينا مجيعًا عـدم حتييد 
أحـد مـن النقـد عندمـا نملـك مقّومـات النقـد، ونملـك أخالقّية 
النقـد، بـل لقـد طالبـُت مـرارًا برقابـة دائمة عىل قـراءة العـزاء من 
التاريـخ والسـية والفقـه وغيهـم، جتعـل  قبـل املتخّصصـني يف 
قـارئ العـزاء بحكـم املسـؤول عـاّم يقـول، ال أن يلقـي مـا يريد يف 
املجلـس وحتـت منـربه فقهاء وأسـاتذة، وال جيـرؤ أحد عـىل التفّوه 
بكلمـة أمامـه، ال لـيشء سـوى اخلـوف مـن أّن التعـّرض لـه قـد 
يفتـح باب جهنّـم بوجهك، هـذا يشء مرفوض متامًا، ولسـت أّول 
مـن رفضـه، فهـذا الشـيخ املطّهري قـد أسـهب يف هذا، ومـن يريد 
صناعـة الوعـي الشـعبي الديني جيب أن يكـون عاملًا قبـل أن يكون 

قاّصًا. أو  خطيبـًا 

إّن نقـد اخلطباء وقـّراء التعزية جـزٌء من فريضة األمـر باملعروف 
والتوجيـه والدعـوة إىل اخلـي، وهـذه الفريضـة ال يقوم هبـا العلامء 
واخلطبـاء فقـط جتـاه الناس، بل هـي ـ وكام يقـول الفقهاء أنفسـهم 
يف كتبهـم الفقهيـة ورسـائلهم العملّيـة ـ وظيفـة النـاس أيضـًا جتاه 
بعضهـم وجتـاه العلـامء واخلطبـاء، وليـس األمـر باملعـروف تدّخاًل 
يف غـي التخّصـص بالـرضورة، بـل هـو دعـوٌة للصـدق يف القـول 
والتثّبـت واالنضبـاط الرشعـي واألخالقي، وهذا املقـدار ال حيتاج 

إىل ختّصـص، فهـو معلوٌم مـن الديـن بالرضورة.

إّن مـن واجبنا مجيعـًا ـ كتابًا وأدباء وشـعراء ونقـادًا وأهل إعالم 
أن  ـ  ومؤّرخـني  وفقهـاء  ومثّقفـني  ومفّكريـن  وعلـامء  وصحافـة 
نسـاهم يف عملّيـة نقد املنرب احلسـيني، وهي ليسـت نقدًا للحسـني، 
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بـل نقـٌد لصالح احلسـني �.

نعـم، مـن اخلطأ أن نجعل قـّراء العـزاء كّل مّهنا وكأّنـه ال وظيفة 
يف  والعطـاء  اخلـي  عنـارص  كّل  فننسـى  غيهـم،  أخـرى  رشعّيـة 
اخلطبـاء، وننسـى كّل التقصـي احلاصـل يف جمتمعاتنـا مـن فئـاٍت 
خمتلفـة، لنتفـّرغ فقـط لنقـد املنـرب! هـذا خطـأ جسـيم، وهـو ظلـٌم 
أيضـًا بحـّق املنـرب احلسـيني وأهله، لكـّن هـذا ال يعنـي التخيّل عن 
مهّمـة الدعـوة إىل اخلي املطالبون هبـا مجيعًا، رشط االلتـزام العلمي 

واألخالقـي وحفـظ حرمـات الناس.

مبـدأ تصحيـح كّل املروّيـات التارخييـة ذات الطابـع املذهبي، وهي . 3
دعـوى وجدناهـا عنـد بعض العلـامء أيضًا حفظهـم اهلل، فكل نّص 
تارخيـي ولـو رجـع إىل مخسـني سـنة فقط مـن اليـوم جيـب احلفاظ 
اسـتنكار  عـن  والتوّقـف  نقـده  وعـدم  وتفعليـه  وتظهـيه  عليـه 
اسـتحضاره يف جمالـس العزاء، ملـاذا؟ ألّن بني أمّية طمسـوا التاريخ 
وعلينـا أن ال نشـارك يف هـذه اجلريمـة، وكل نّص ولـو كان ضعيفًا 
مـن الناحيـة التارخييـة فيجـب أن ال نحذفـه؛ ألّن يف حذفـه تضييعًا 

للـرتاث. هذه وجهـة نظـر نحرتمها.

لكنّنـي أعتقـد بأّنـه حصـل خطأ أسـايس يف وجهـة النظـر هذه، 
فهنـاك فـرق بني حـذف الوثائق التارخييـة ولو الضعيفـة، وإحراقها 
وإتالفهـا حتـى تذهب بحيث ال يمكـن بعد ذلك احلصـول عليها، 
وبـني عـدم تروجيها بني النـاس، هناك مـن يقـول ـ ومنهم صاحب 
: ال ينبغي أن نؤّلف  وجهـة النظـر هذه يف بعـض كتاباته حفظـه اهللـ 
يف صحيح األحاديث؛ ألّن هذا سـوف يـؤّدي إىل تاليش األحاديث 
الضعيفـة وزواهلـا عـرب التاريـخ، وفقداننـا قرائـن وشـواهد وتراثًا 
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قّيـاًم. لكـّن هـذا الكالم يقـرأ األمور بشـكل حتلييل نظـري، يف حني 
أّن الواقـع بعكـس ذلـك متامـًا، فلنأخـذ جتربـة أهـل السـنّة الذيـن 
اعتمـدوا الصحيحـني املؤّلفـني يف القـرن الثالث اهلجـري، أي قبل 
مـا يزيـد عن ألـف ومائة عام من اليـوم، فهل ضـاع تراثهم احلديثي 
املوجـود يف غـي صحيحـي البخـاري ومسـلم؟! كال، فهـا هو هذا 
الـرتاث يتّمون بـه وينّقحونه وخيّرجونـه ويدرسـونه ويطبعونه أّيام 
طباعـة، ومـا زال حـارضًا يف الفكر والبحث واالجتهـاد عندهم إىل 
يومنـا هـذا، مثل معاجـم الطرباين ومسـند ابن حنبـل وصحاح ابن 
خزيمـة وابن حبان البسـتي وجممـع الزوائد للهيثمـي وعرشات من 
الكتـب األخـرى، فلـامذا إذا طالبنـا بالتدويـن يف صحيـح األخبـار 
نكـون قد طمسـنا احلديث؟! وملـاذا إذا طالبنـا بالتدوين يف صحيح 
السـية احلسـينية ـ كـام فعـل ذلـك مؤخـرًا العالمة الشـيخ حممدي 

الـري شـهري رعاه اهلل ـ نكون قد طمسـنا سـية احلسـني �؟!

إّن التدويـن يف الصحيـح للنـاس يعنـي أن ال تقـّدم بـني يـدي 
النـاس إال األخبـار احلديثيـة والتارخييـة املعتـربة أو عـىل األقل غي 
املتهالكـة، لكـّن هذا ال يعني أّن سـائر األخبار قـد أتلفناها، بل هي 
يف متنـاول الباحثـني والعلـامء والنّقـاد واملحّدثـني واملؤّرخني، فمن 
هـو هـذا الـذي طالب بحـذف الـرتاث؟! وأين قـال هـذا؟ إّن كل 
مـا نقولـه هـو املطالبة بـأّن نمّيز بـني ما ُيعـرض عىل النـاس بوصفه 
مكّونـًا للثقافـة الدينيـة الشـعبية العاّمـة، وبـني مـا هـو يف متنـاول 
هـو  النـاس  ُيعـرض عـىل  فـام  واملتخّصصـني،  الباحثـني  واهتـامم 
الـيشء الـذي فـرغ الباحثون مـن إثباته، ومـا نميل إىل عـدم عرضه 
هـو مـا مل يثبـت، فإذا عـاد وثبـت الضعيـف بقرائـن وشـواهد فال 
مانـع مـن تعويمـه عىل املسـتوى الشـعبي، وإذا ظـّل ضعيفـًا فيبقى 
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يف متنـاول يـد الباحثني ليسـتعينوا به هنـا وهنـاك يف أبحاثهم حيث 
يشـّكل فائـدًة وقرينـة، وإذا ثبـت عنـد بعـض العلـامء دون بعـض 
فمـن حـّق من ثبـت لديه أن يسـعى لرتوجيه بـني النـاس، ومن حّق 
مـن ضّعفـه أن يبـنّي رأيـه يف ضعفه ويناقـش يف اعتـامده، وأّي ضي 
يف ذلـك؟ ومـا عالقة هـذا املوضوع ببنـي أمّية؟ ومـا عالقته بحفظ 

الرتاث وعـدم ضيـاع تارخينـا املذهبي؟

كّل مـا نقولـه أّن مـا يـراد أن ُيلقـى لعاّمـة النـاس فليكـن األمـور 
الثابتـة عنـد املـدارس التارخييـة واحلديثيـة اليـوم، وأّمـا ما هـو ضعيف 
ال  بحيـث  واملناقشـات  اإلشـكاالت  مئـات  حولـه  حتـوم  أو  جـّدًا 
يصمـد أمـام البحـث العلمي عنـد األغلب فـال تتداولـوه، بـل اتركوه 
ألوسـاطكم، فهـل يف هـذا الطـرح جريمـة أم هـو يشء منطقـي تلقائي 
تسـتدعيه الـرضورات؟ ومـن ثـّم فنقد النـّص الضعيـف أو الـذي أراه 
منافيـًا للمنطـق أو حلقائـق التاريـخ أو للقـرآن الكريم أو لقطعّي السـنّة 
الرشيفـة أو ملقـام األنبيـاء واألولياء، ليـس عيبًا وال طمسـًا للرتاث، بل 
بالعكـس هـو حفـر وجتليـة وتنقية تفـيض يف هنايـة املطـاف إىل أن يكون 
مـا ُيطـرح عىل الناس أكثر اسـتحكامًا وأكثـر قّوًة يف إثباتـه التارخيي ويف 

أيضًا. الرسـايل  مضمونـه 

مـا نريـده هـو أن نبنـي ثقافـة النـاس عىل مـا ثبـت أّنه حقيقـة ال عىل 
مـا حُيتمـل أّنـه حقيقة ولـو بنسـبة الواحـد يف املائـة. أكتفي هبـذا القدر، 

وللحديـث صلـة وتتّمـة، عسـى تـأيت الفـرص إلكامله إن شـاء اهلل.
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 التعامل املايل لقّراء العزاء 
يف موسم عاشوراء وغريه)))

 ال�ضوؤال: نحن يف اأّيام عا�ضوراء ن�ضهد تعامًل مادّيًا مع املجل�س احل�ضيني 

م�ن قب�ل اخلطب�اء والرواديد وقراء العزاء؟ ما هو راأي ال�ض�رع يف هذا االأمر؟ 

وما هو املوقف من ذلك؟

 اجلـواب: يـرى الفقهـاء ـ عـدا مـا مـال إليه أمثال السـيد الشـهيد 
حممـد الصـدر رضـوان اهلل تعـاىل عليـهـ  بـأّن قـراءة العـزاء ليسـت من 
األفعـال املرشوطـة بقصـد القربـة إىل اهلل تعـاىل، ومن ثم فـال تندرج يف 
األمـور العبادّيـة وال تبطـل بالريـاء، وهـذا يعنـي أّنـه ال مانـع من أخذ 

املـال عليهـا، السـيام مع عـدم كوهنـا مـن الواجبـات يف املعروف.

نعـم يذكـر بعضهـم أّنـه ال ينبغـي لقـارئ العـزاء املبالغـة يف الزيادة، 
لكـّن هـذا ال يعنـي التشـنيع عليـه لـو فعـل ذلـك )انظـرـ  عـىل سـبيل 
: السـيد حممـد حسـني فضـل اهلل، فقـه الرشيعـة 2: 151(. هذا  املثـالـ 

لـو نظرنـا للموضـوع مـن زاويـة فقهيـّة قانونيـة حقوقّيـة حمضة.

اجتامعـي  آخـر  بمسـتوى  املوضـوع  هـذا  مطالعـة  أردنـا  لـو  أّمـا 
واقتصـادي وأخالقـي ونحـو ذلـك، فـإّن األمر يسـتدعي منّـا وقفة يف 
احلـال املاديـة لطـالب العلـوم الدينية واملشـايخ الكـرام، وهـذه الوقفة 
تـارًة ننظـر مـن خالهلـا إىل احلـال املاديـة لطالـب العلـوم الدينيـة عـىل 
املسـتوى الشـخيص، وأخـرى عـىل املسـتوى النوعـي وعـىل مسـتوى 

املؤّسسـة الدينيـة عاّمـة.

املسـتوى األّول: وهـو املسـتوى الشـخيص، إّن حيـاة طالـب العلـم 

)1( إضاءات 568:3
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وعـامل الدين ليسـت عىل نسـق واحد، فالنـاس تنظر عـادًة إىل من حتتّك 
هبـم مـن علـامء الدين واملشـايخ الكـرام وطلبـة العلـوم الدينيـة، إّما يف 
املدينـة أو القريـة أو عـىل بعـض املسـتويات األوسـع، وغالبًا مـا تصدر 
انطباعـات، وال  نتيجـة معلومـات حمـدودة تشـّكل  النـاس أحكامهـا 
تشـّكل معلومـات إحصائّيـة أو خـربة يف حـال طـالب العلـوم الدينية 
عـىل نطـاق واسـع، فقد يـرى النـاس يف بلـٍد مثـل لبنـان مثـاًل أّن حال 
غـي واحـد من العلـامء ممتاز حيـث يركب سـيارًة ليسـت بقليلـة الثمن 
ويعيـش يف منـزل ليـس بالفقـي، واسـتهالكه املـادي عـىل نفسـه وأهل 
بيتـه ليـس متواضعـًا أبـدًا، مـن هنـا ترتاكـم هـذه املشـاهدات لتشـّكل 
قناعـة عاّمـة بـأّن علـامء الديـن مرّفهـون، ويف حـال ممتـازة إال من شـّذ 

ونـدر بـام ال يسـاوي الواحـد يف املائة.

إّن النـاس هنـا ال تنظـر إىل املشـايخ عىل مسـتوى االمتـداد اجلغرايف، 
ففـي حياهتـم مل يشـاهدوا رجـل ديـن باكسـتاين وال يعرفـون شـيئًا عن 
أحـوال أغلـب رجـال الديـن يف أفغانسـتان والعـراق وإيـران واهلنـد 
وأفريقيـا مثـاًل، لكـن عندمـا ندخـل يف مطالعة أوسـع ناجتة عـن تراكم 
لـو كنـَت تعيـش يف  الديـن، كـام  اختـالط ممتـّد زمكانيـًا مـع رجـال 
املـدن العلميـة الكـربى أو كنـت عـىل متـاس مع مسـاحات واسـعة من 
طـالب العلـوم الدينية، فـإّن رؤيتـك سـتكون خمتلفة، فليـس صحيحًا 
أّن كّل علـامء الديـن يعيشـون حيـاًة مرّفهـة، بـل إّن الكثـي الكثي منهم 
يعانـون مـن فقـر ومـن مشـاكل اقتصادية حـاّدة، هـذا االّدعـاء منّي ال 
أسـتطيع اآلن أن أقـّدم عليـه دليـاًل؛ ألّنـه ناتـج عـن مشـاهدة ومتـاس 
يمتـّد لفـرتة زمنيـة طويلة، وكذلـك عن احتـكاك بجنسـيات خمتلفة من 
طـالب العلـوم الدينية، وأيضـًا عن معلومـات جلهات هلـا إرشاف عىل 

األوضـاع املاديـة لعلـامء الدين.
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األمـور ليسـت بالضبـط كـام يتصـّور النـاس، وليسـت بالضبـط يف 
مسـتوى جّيـد يف الوقـت عينه، فلـو أتيـت اآلن إىل حـوزة علمّية كربى 
مثـل مدينـة قـم، يسـتقّر فيهـا عـرشات اآلالف مـن املشـايخ الكـرام 
فسـوف جتـد أّن الرواتـب الشـهرية التي تقـّدم هلم ال يمكـن أن تكفيهم 
للعيـش، وأّن الكثييـن منهـم يعانـون مـن مشـاكل، ولكـّن النـاس ال 

تـدري هبـذا، وإّنـام تبنـي انطباعاهتـا بطريقـة خمتلفـة متامًا.

عندمـا نتحـّدث عـن أوضـاع املشـايخ الكـرام فنحـن نتحـّدث عن 
جمتمـع مكتمـل تقريبـًا، أي جمتمـع فيـه طبقـة ثرّيـة وأخـرى متوّسـطة 
وثالثـة فقـية، وليس عن جمتمع يتشـّكل مـن واحدة من هـذه الطبقات 
الثـالث. وعندمـا يعيـش طالب العلـوم الدينية ـ سـواء كانـوا يف املدن 
الكـربى أّم مـن الذيـن خرجـوا منهـا ـ عندمـا يعيشـون هـذا الوضـع 
فإهّنـم بـرٌش كسـائر النـاس. كيف أطلـب من واحـٍد منهـم أن ال يبحث 
عـن لقمـة العيـش؟! أال حيّق لـه أن يعيش كـام تعيش الناس يف مسـتوى 
يموتـوا  أن  وأهلـه  فعليـه  إذًا  الديـن  نـرش  يريـد  مقبـول؟! هـل ألّنـه 
جوعـًا؟! النـاس تتعاطـى مـع هـذه املوضوعـات بطريقـة جمتـزأة وغي 
علمّيـة عـادًة، وال تـدرس األسـباب التـي تدفـع ملـا يرونه من مشـاكل 

سـلوكية واسـتهالكية يف حيـاة بعـض رجـال الدين.

إّن هـذا األمـر لـه أسـبابه القهرية عـىل حياة عـامل الديـن، ال يمكنك 
أن تطالبـه بـأن يعيـش حياتـه يف فقـر مدقـع، إّن عقله وغريزتـه وروحه 
وضمـيه ومسـؤوليته ذلـك كّلـه يطالبـه بتأمـني لقمـة العيـش، حسـنًا 

فـامذا يفعـل حينئـٍذ؟ لـو كنـَت مكانـه ما الـذي كنت سـتفعله؟

مـا نجـده أّن املشـايخ الكرامـ  ولكـي يؤّمنوا لقمة عيشـهمـ  يذهبون 
نحـو خيـارات، إّمـا كّل واحـد عىل حـدة، أو قـد يتّم اجلمـع بني بعض 



253

هـذه اخليارات:

والـرتّدد  األغنيـاء  بعـض  مـع  مـّد شـبكة عالقـات  األّول:  اخليـار 
عليهـم والتواصـل معهـم، بغيـة أن يؤّمـن الشـيخ بعضـًا ممّـا يكفيـه أو 
أزيـد ممـا حيتاج إليـه، وهذه ظاهـرة ليسـت بالقليلـة أبـدًا، فاألغنياء قد 
يقّدمـون املـال لبعـض املشـايخ إّمـا حّبـًا هلـم وهديـة أو مـن بـاب دفع 
األمخـاس واحلقـوق الرشعّيـة، أو مـن بـاب كسـب موقـع اجتامعي من 
خـالل النفـوذ يف العالقـات مـع رجـال الديـن يف القريـة أو املدينـة أو 

املنطقـة، أو ألسـباب أخـرى.

عندمـا جتد شـيخًا أو طالـب علم يتـوّدد بطريقة ال تعجبـك لألغنياء 
وليـس لديـه تعّفـف أمامهـم فاسـأل نفسـك هـذا السـؤال: ملـاذا يفعل 
هـذا الشـيخ هـذا الفعـل؟ سـتجد أّن بعضهـم يفعـل ذلـك عـن تـدنٍّ 
أخالقـي وتربـوي وروحـي، لكـّن الكثييـن منهـم عندمـا أقدموا عىل 
ذلـك مل يكونوا سـيئني، بـل أقدموا ألّنـه ال توجد أمامهـم فرص أخرى 
تناسـبهم مثـاًل، وشـيئًا فشـيئًا اعتـادوا عـىل هـذه الطريقة، حتـى ذهب 
التعّفـف، وضاعـت أحيانـًا هيبـة عـامل الديـن أمـام اآلخريـن، حيـث 
نجـد بعـض األغنيـاء يف بعـض املجتمعـات يسـتخّف بعامل الديـن هذا 
يف حمـرضه، وهـذا أمـر طبيعـي، إذ من يدفع املـال فله سـلطة ونفوذ عىل 

يأخذه. مـن 

اخليـار الثـاين: االنخـراط يف االنتـامء السـيايس أو االنتـامء املرجعي، 
بـأن يلتحق هذا العامل أو الشـيخ يف سـلك الدولة الدينيـة أو هذا التنظيم 
السـيايس الدينـي أو ذاك، كـي تتأّمـن بذلـك لـه لقمـة العيـش، وإذا مل 
يكن منسـجاًم مـع التيارات السياسـية فهو يذهـب لاللتحـاق بمرجعّية 
معّينـة فيفتـح عالقات وطيـدة مع املرجع نفسـه أو مكتبه ليكـون وكياًل 
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لـه أو عىل صلـة وثيقة بحيث يسـتطيع تأمني بعـض املبالغ املالية لنفسـه 
نتيجة هـذه العالقـات القوّية.

وقـد نجـد أحيانًا علـامء يذهبون هنا وهنـاك لتأمني مبلغ مـايل يوّزعه 
هـذا املرجـع أو ذاك أو هـذه اهليئـة العلامئيـة أو تلك، أو هـذا التنظيم أو 
ذاك، وهكـذا.. لكـي يسـتطيع من خالل جتميـع هذه املبالغ االسـتمرار 

العيش. يف 

اخليـار الثالـث: أن تأتيـه أمـوال اخلمـس واحلقـوق الرشعيـة نتيجـًة 
ملسـتواه ومكانتـه وعالقاتـه، ويف هـذه احلـال يـرصف عىل نفسـه منها. 
ولكـّن أموال اخلمـس وأمثاله مل تعد متوّفرًة بشـكل مبـارش كاملايض، إذ 
زادت نسـبة التمركـز يف هذه األمـوال بحيث صارت النـاس يف غي بلد 
ومنطقـة تعطي كبـار الشـخصيات أو الـوكالء يف البلد، بـدل أن تعطي 

صغـار العلامء واملشـايخ وطلبـة العلـوم الدينية.

اخليـار الرابـع: األوقـاف، وهـذه قضّيـة حتصـل يف بعـض األماكن، 
حيـث يمنـح الطـالب خمّصصـات ماليـة نتيجـة وجـود أوقـاف ترجع 
لطـالب العلـوم الدينيـة، وغالبـًا ما ال يسـّد هـذا اخليار حاجـات عدد 
كبـي مـن املشـايخ، فهـو حمـدود نسـبّيًا لـو أخذنـاه عـىل نطاق واسـع. 
إضافـة إىل كـون الكثـي مـن هـذه األوقـاف تقـع حتـت سـلطة وكالء 

املراجـع أو التيـارات السياسـية واالجتامعّيـة.

اخليـار اخلامـس: العمـل املؤّسسـايت ونحـوه، وهـذا ما ظهـر مؤّخرًا 
حيـث نشـأت الكثـي جـّدًا مـن املؤّسسـات البحثيـة والعلمّيـة التـي 
انخـرط فيهـا اآلالف من املشـايخ الكـرام لتأمني لقمة العيـش من جهة 

وخدمـة الديـن والفكـر مـن جهـة ثانية.
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اخليـار السـادس: قـراءة العـزاء، حيـث تؤّمـن هـذه الطريقـة جـزءًا 
ال بـأس بـه مـن احتياجـات الشـيخ خـالل أشـهر عـّدة، تبعًا ملسـتوى 

نجاحـه يف هـذا األمـر.

هـذه هي أهـم اخليـارات، وإال يبقى الشـيخ يعيـش وضعًا مأسـاوّيًا 
كبـيًا، وقـد رأينـا أمثاهلم يف حياتنـا ممّن ال تعـرف الناس الكثـي منهم، 
ألهّنـم ليسـوا تابعني جلهات سياسـية وال مرجعيـة وال بالذيـن يتقّربون 
إىل األغنيـاء والوجهـاء، وال بالذيـن يملكـون صوتـًا يؤّهلهـم لقـراءة 

العـزاء ونحـوه، مع اشـتامهلم عـىل أخالقيـة التعّفف وغـي ذلك.

أنـا ال ألـوم الكثـي من املشـايخ الكـرام إذا اختذوا أّي سـبيل من هذه 
السـبل، فـإّن أفضـل هذه السـبل عندي هـو العمـل وأخذ املـال مقابل 
العمـل، ال أخـذ املـال مقابـل الـزّي الدينـي حتـى لـو كنـَت ال تعمل، 
لكـن إذا مل يتوّفـر هـذا العمـل أحيانـًا أو كانـت ظـروف هـذا الشـيخ 
ال تسـمح لـه ـ تبعـًا للمنطقـة التـي هـو فيهـا ـ بالعمـل، فـامذا يفعـل؟ 
سـتجده مضطـّرًا للمطالبـة باملـال مقابـل قراءة العـزاء، ومضطـّرًا لكي 
يتحّمـل هـذا التيـار السـيايس أو ذاك الغنـّي أو هـذه اجلامعـة، كـي ال 

تذهـب بـه املواقـف نحـو الفقر.

هـذه ظواهـر موجـودة، وال أقـول: إهّنـا األغلـب، بـل أقـول إهّنـا 
ليسـت بالقليلـة، وهلـذا ال أمّحـل الكثـي مـن املشـايخ مسـؤولية هـذه 
األوضـاع فهـم مغلوب عـىل أمرهم، وهـم بـرٌش مطالبون بتأمـني لقمة 
العيـش ألهلهـم وعياهلـم، فيام يظـّن النـاس أّن مجيعهم تأتيهـم األموال 
عـىل طبـق من فّضة، وربـام من ذهب أو أملـاس، دون أن يعرفـوا أّن هذه 

األمـوال إّنـام أتتهـم هبـذه الطريقـة أو تلك.

نعم، أنا أمّحل الشيخ أو طالب العلم املسؤولية من أربع نواٍح:
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أوالً: إّن بعضهـم ال يـرى مـن شـأنه أن يعمـل يف مؤّسسـة أو جمّلة أو 
ترمجـة أو حتقيـق أو أّي يشء آخـر، وهـذه ظاهـرة موجـودة عنـد بعض 
املشـايخ، وهـذا خطأ كبـي، فقد صارت فـرص العمل خـالل العقدين 
األخييـن كثـية جـّدًا أمـام املشـايخ وطـالب العلـوم، ومل يعـد األمـر 
كاملـايض، لكـّن الكثييـن منهـم ال يبحثـون عـن عمـل، ويريـدون أن 
يعيشـوا يف وضـع جّيـد دون أن ينخرطـوا يف وظائف، بـل بعضهم يرى 
ذلـك عيبـًا ال يليق بشـأنه. هـذه مفاهيم خاطئـة موجودة عنـد البعض.

ولكنّنـي ـ بحكـم احتكاكـي باحلوزوّيـني ـ أجـد أّن هـذه الظاهـرة 
بـدأت تتقّلـص تدرجيّيـًا منـذ حـوايل العقدين مـن الزمن، وهـذا مؤرّش 
فمنهـم  يعملـون،  كانـوا  األئّمـة  وأصحـاب  النبـي  فصحابـة  طّيـب، 
البـزاز، ومنهـم الصـييف، ومنهـم بيـاع السـابري، ومنهـم مـن يملـك 
مـاالً يؤّجـره أو ضياعـًا، ومنهـم الـزّراع، ومنهـم العاملـون يف سـوق 
النخاسـة، وغـي ذلـك. ومل نشـهد بشـكل قـوّي ظاهـرة التعـايل عـن 
العمـل أو اعتبـاره عيبـًا، لكـن عىل أّيـة حال نحـن نأمل أن يسـتمّر هذا 
الـزوال التدرجيي هلـذه املفاهيم، لنصـل إىل حلول أفضـل للقضّية املالية 

يف الداخـل احلـوزوي.

فـام املانـع أن يعمل الشـيخ يف التدريس يف املـدارس اللغـَة العربية أو 
الديـن أو القـرآن أو التاريـخ أو الفلسـفة أو غـي ذلـك؟ ومـا املانع من 
التخّصـص اجلامعـي مـن أّول الوقـت لكـي يتوّفر لـه مثل هـذا العمل 
يف الحـق األزمـان؟ إذا كانـت بعـض األعـامل ال تليـق بمكانة الشـيخ 
االجتامعيـة، لكـّن الكثي مـن األعامل تليـق بالتأكيد، أّمـا إرصار بعضنا 
عـىل أن يبقـى يف بيتـه ويصـيّل يف املسـجد وعـىل األمـوال أن تأتيـه فهذا 
غـي منطقـي، فـإذا كنـت تقـدر عـىل العمـل وأخـذ املـال فلـامذا تريـد 
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اإلرصار عـىل الصـالة مجاعـة يف املسـجد مقابـل املـال؟ أليـس خيـار 
العمـل أطهـر للقلب؟!

إّن تصحيـح هـذه املفاهيـم رضوريٌّ للغايـة، وحيـث يمكـن يلـزم 
علينـا أن نتحّمـل العمـل بام ينسـجم مع الوظيفـة )املشـيخّية( األصل، 
يف التصـدّي للقضايـا الدينية للنـاس، أّما أن يكون أغلـب وقتي يذهب 
سـدى ويف الوقـت عينـه ال أبحـث عـن عمـل يليـق بشـأين فهـذا غـي 
صحيح وغـي منطقي، وجيب السـعي لتحطيم املفاهيـم الومهية الطبقّية 

التـي نصطنعهـا، والتـي وردت النصـوص الدينية بعكسـها متامًا.

ثانيـًا: املبالغـة يف اسـتخدام الطـرق األخرى املشـار إليها، فـإذا كنَت 
بحاجـة للعالقـة مـع غنـّي كـي توّفـر بعـض املـال منـه لتعيـش، فـال 
يعنـي ذلـك أن تذهـب هبيبتك ومكانتـك االجتامعيـة، حتى ليقـال بأّن 
فالنـًا الشـيخ مـالزم هلـذا الغنـّي أو ذاك، أو أن يقـال بأّننـا ال نـراه مـع 
الفقـراء بـل غالبـًا ما نراه مـع األغنيـاء. وإذا كنـت مضطرًا ألخـذ املال 
عـىل قـراءة العـزاءـ  وأنـا أقـّر لك باضطـراركـ  فـال داعـي للمبالغة يف 

املطالبـة بطريقـة تذهـب بـامء وجهـك بام لـك مـن سـمٍة اجتامعّية.

بـل إّن بعـض األسـاليب التـي يسـتخدمها النـاس يف بعـض املناطق 
أعتقـد أّن مـن واجـب الشـيخ اإلفصـاح والتشـّدد فيها، مثـل أن حيمل 
بعضهـم وعـاًء يف ليلـة العـارش مـن املحـّرم أو يف كّل ليلـٍة منـه جلمـع 
األمـوال لقـارئ العزاء!! هـذه طريقة مذّلـة ال ينبغي للنـاس أن تفعلها 
مـع قـارئ العـزاء؛ فإهّنـا تنـايف احرتامـه وتقديـره، وال ينبغـي لـه أن 
يقبـل هبـذا أبـدًا. إذا كنـت بحاجٍة للـامل واضطـررت ملثل هـذه الطرق 
واخليـارات أعـاله، فـال داعـي للمبالغـة أو اإلفـراط أو إذهـاب مـاء 

الوجـه للحصـول عـىل املال.
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ويف هذا السـياق يـأيت موضوع املطالبـة بمبالغ مالية مذهلـة، فيأتيك 
شـخٌص ليطالـب بملغ مايل عـاٍل جّدًا مقابـل قراءة جملس عـزاء لعرشة 
أّيـام. هـذا يشء وإن مل يكـن حرامـًا لكنّـه غي مناسـب، ويـرتك صورًة 
سـلبية أمـام النـاس عن مجاعة علـامء الدين، بـل ويذهب بـامء وجه هذا 

الشـخص نفسـه، وجيّر عليـه التهمة والغيبـة والبهتان والقيـل والقال.

رشائـح  هنـاك  بـل  هـذا،  يف  لوحدهـم  العـزاء  قـراء  ليـس  طبعـًا، 
اجتامعيـة نجـد أّن طبيعـة عملهـا هـي الُبعـد اإلنسـاين، لكـّن طريقـة 
أخذهـا للـامل تبتعد عن الـروح اإلنسـانية، فالطـّب مثاًل مهّمة إنسـانّية 
مليئـة بالرسـالّية واإلنقـاذ واإلعانـة، لكنّنا نجد بعض األطبـاءـ  بل ربام 
كثـي منهـم ـ يبالـغ يف األموال التـي يأخذهـا مقابل مخس دقائـق للنظر 
يف حـال املريـض، أو يبالغ يف املـال الذي يأخـذه مقابل عملّيـة جراحية 
عاديـة قـد تأخـذ منـه سـاعًة أو سـاعتني! هـذه الظواهـر املتناقضـة ال 
نجدهـا عند املشـايخ أو قـراء العزاء فقـط، بل كثي من رشائـح املجتمع 
األخـرى أيضـًا مـن هـذا النوع، وكـام يكـون الطبيـب بحاجـة إىل املال 
لكـي يعيـش، كذلـك قـارئ العـزاء، وكـام هـذه مهّمـة إنسـانية نبيلـة 
ورقيقـة، كذلـك هذه مهمـة دينية وروحية سـامية، فالـكّل مصاب هبذا 
الـداء تقريبـًا، وال أجد داعيـًا للمبالغة يف قضيـة قّراء العزاء أو املشـايخ 
مـع عـدم أخـذ الظاهـرة العاّمـة يف جمتمعاتنـا بعـني االعتبـار. وعليـه 

فينبغـي لرجـل الديـن أن يتنّبـه هلذا.

ويف هـذا السـياق، تـأيت ظاهـرة التنافـس الدنيـوي التـي يقـع فيهـا 
البعـض ولـو القليـل، فتجدهم متنافسـني عـىل نوعّيـة السـيارات التي 
يريـدون ركوهبـا، أو متنافسـني عـىل نوعّيـة الرخـام الـذي ينبغـي هلـم 
وضعـه يف املنـزل، أو متنافسـني عـىل بعـض أنـواع املالبـس لزوجاهتـم 
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وأبنائهـم وهكـذا. إّن انتشـار ظاهـرة التنافـس السـلبي هـذه، والتـي 
تشـارك فيهـا بعـض زوجات رجـال الديـن أمٌر غـي صحـّي، بل جيب 
معاجلتـه ومواجهتـه تربوّيـًا وأخالقّيًا، حتـى ال ينجرف اإلنسـان نحوه 
وهـو ال يشـعر، وكثـي مـن رجـال الديـن يقعون يف هـذه املشـاكل عن 

طيـب نفـس وُحسـن نّيـة ودون انتبـاه يف البدايـة.

ثالثـًا: القناعـة وترشـيد االسـتهالك، فطالـب العلم عندمـا دخل يف 
هـذا السـلك فقد وّطن نفسـه عـىل التضحيـة والعنـاء والتحّمـل، فهذا 
اسـتهالكه  يف  يفّكـر  فعندمـا  والعاملـني،  والصلحـاء  األنبيـاء  طريـق 
الشـخيص، فعليـه أن يقبـل بالتقّشـف النسـبي وبالتواضـع يف العيـش 

عندمـا ال تكـون لديـه اإلمكانـات املاديـة املمكنـة.

إّننـي ضـّد القـول لرجـل الديـن: ال يصـّح أن يكـون لـك هـذا، بل 
أنـا مـع القـول لـه: مـن أيـن لـك هـذا؟ فـإذا كان رجـل الديـن حيصل 
عـىل املـال بطريقة وظيفّيـة رشيفـة ومتعارفة فال حيـّق للنـاس أن تطالبه 
بـأن يكـون فقـيًا، فبعض رجـال الديـن هم باألصـل أغنيـاء ومن أرٍس 
غنّيـة، فـال رضورة ألن نطالبهـم بالعيـش عيشـة الفقـراء دومـًا، ما دام 
املـال مرشوعـًا وناجتـًا عـن تعبـه وكـّد يـده، إّنـام السـؤال هو: مـن أين 
لـك هـذا؟ فـإذا أخذتـه مـن طريـق غي الئـق يـأيت اإلشـكال هنـا، أّما 
إذا أخذتـه مـن طريـق الئق فال ضـي عليك، فلـم ينّص القرآن والسـنّة 
عـىل لـزوم أن يعيش كّل شـيخ حياًة فقـية، نعم عليـه أن ال يعيش حياة 
بـذخ وإرساف وتبذيـر خترجـه عن جـاّدة الـرشع، لكن لو توّفـر املال يف 
يـده بطريقـة رشعّيـة ناجتة عـن عمله، فـأّي مانع مـن أن تكون لـه الدار 
الواسـعة واملركـب اهلنـّي اللذيـن حثـت النصـوص عـىل أن يمتلكهـام 

اإلنسان؟!
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إّن ترشـيد االسـتهالك مـن أعظـم املهاّمت التـي يطالـب املصلحون 
اليـوم يف جمتمعاتنـا باحلديـث عنـه، فقـد بلـغ اإلرساف والبـذخ مبلغـًا 
عظيـاًم بـني النـاس عاّمة، ويف جانبهـم فقراء جائعون أو مـرىض ال قدرة 

هلـم عـىل الذهاب للمستشـفى.

ترشـيد االسـتهالك موضـوع طويـل حيتـاج أن نتكّلـم فيـه بشـكل 
مسـتقّل؛ ألّن الكثـي مـن مظاهـر حياتنـا بـات غـي منطقـي، لكـن مـا 
يّمنـي هنـا هو رجال الديـن الذين يطاَلبـون ـ عندما يكونـون يف وضع 
حـرج ماّدّيـًاـ  أن يرّشـدوا اسـتهالكهم، ال أن يرصفوا بطريقة عشـوائّية 
عـىل أسـاس أّن األمخـاس سـوف تـأيت، أو أّننـا يمكـن أن نؤّمـن املبلـغ 
املـايل مـن هـذا الوكيـل أو ذاك، أو مـن هـذا الغنـّي أو ذاك، أو هبـذه 
الواسـطة أو تلـك، أو باسـم هـذا املـرشوع الدينـي أو ذاك، أو مـن هذا 

الوقـف أو ذاك أو..

التبعيـة  أّن  املعلـوم  فمـن  والدينـي،  الفكـري  االسـتقالل  رابعـًا: 
االسـتقالل  وأّن  ودينيـة،  وبيانيـة  فكرّيـة  تبعّيـة  تتبعهـا  االقتصاديـة 
االقتصـادي يتبعه اسـتقالٌل فكري وثقـايف، هلذا ينبغي لرجـل الدين أن 
يسـعى دومًا لكسـب اسـتقالله الفكري واسـتقالله يف مواقفه، وحرّيته 

يف األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر.

ففـي بعـض األحيان نجـد أّن بعضهـم عندما يصبح مورد عيشـه هو 
هـذا الغنـي أو ذاك، أو هـذا التيـار السـيايس أو ذاك، أو هـذه املرجعّيـة 
أو تلـك.. يفقـد متامـًا اسـتقالله الفكـري ويسـّد بـاب أمـر هـذا الغني 
باملعـروف وهنيـه عـن املنكـر سـّدًا تاّمـًا، فـال جتـده يتفـّوه بـأي نقـٍد له 
خوفـًا مـن وقـف تدّفق النقـد واملال عليـه منـه، وهكذا احلـال يف مورد 
كـون قـوت نفسـه وعياله من هـذا التنظيـم السـيايس أو ذاك، ومن هذا 



261

التيـار الدينـي أو ذاك، وهـذا أمـٌر غـي سـليم، فالبـّد أن حيمـل رجـل 
الديـن هـّم األمـر باملعـروف والنهـي عـن املنكـر دومـًا حتـى ألولئك 
الذيـن يغدقون عليه بامل عيشـه وقوت سـنته، مسـتخدمًا مـا يمكن من 
الطـرق اهلادئـة، وهلـذا نقـول دومًا بـأّن عليـه تأمـني رزقه مـن مواضع 
متعـّددة حتى ال يكون أسـيًا ملوضـٍع واحد؛ ألّن حتّول رجـل الدين إىل 
جمـّرد موّظف يف مؤّسسـة هذا املرجـع أو ذاك، أو يف هذا التيار السـيايس 
أو ذاك، أو عنـد هـذا الغنـي أو ذاك يفقـده شـخصّية األمـر باملعـروف 

والنهـي عـن املنكر.

واألنكـى مـن هـذا يصبـح مـن يتحّكـم بأمـره وتوجيهـه يف القضايا 
الدينيـة جمـّرد أشـخاص ال فقـه هلـم يف الديـن وال علـم هلـم بالفكـر، 
فيفرضـون عليـه احلديـث يف هـذا املوضـوع دون ذاك، ويلزمونـه برتك 
األمـر باملعـروف يف هـذا امللـّف دون ذاك إلزامـًا غـي مبـارش، فرجـل 
الديـن يتحّمـل هنـا بعـض املسـؤولّية يف أن حيـاول أن يفتـّك مـن هـذا 
الوضـع ولـو كان رزقـه عـرب هـذا السـبيل، وأن ال يستسـلم هنائّيـًا هلذا 

األمـر حيـث يمكنـه ذلـك، إذ ال يكّلـف اهلل نفسـًا إال وسـعها.

هـذه هـي القضايـا األربع التـي يمكـن أن يؤاخذ عليها رجـل الدين 
اليـوم، وليـس أصـل أّنـه يطلـب املـال أو غي ذلـك. هذا عىل املسـتوى 

الفـردي آلحاد رجـال الدين.

املسـتوى الثاين: وهـو املسـتوى النوعي واملؤّسـيس، إننـي أعتقد بأّن 
أبـرز مـن يتحّمل مسـؤولية األوضـاع املالية التي يعيشـها رجـال الدين 

: هو

النظام الذي حيكم املؤّسسة الدينية ككّل.. 1
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بعـض النافذيـن الذين يسـعون ـ من حيث شـعروا أو مل يشـعروا ـ . 2
لتكريـس هذا الوضـع؛ ألّن فيـه مصلحتهم.

لسـت أريـد اآلن أن أحتـّدث عن القضيـة املاليـة عمومًا يف املؤّسسـة 
الدينيـة، فهـو موضـوع حتـّدث فيه الكثيون، السـيام السـيد حممـد باقر 
الصـدر والشـيخ مرتـى مطهـري وغيمهـا، وقّدمـت معهـام وبعدمها 
طروحـات عـّدة لتحسـني األوضـاع، وحصـل تقـّدم ملحـوظ ينبغـي 
اإلقـرار بـه وشـكر اهلل عليـه، لكـن مل حتصـل القفـزة النوعيـة املنشـودة 
رغـم مـرور نصـف قـرن عـىل تلـك الطروحـات التـي قّدمـت. هـذا 
موضـوع طويـل يف كيفية تنظيم املال عنـد املرجعّيـات الدينية واحلديث 
عـن املرجعّيـة الرشـيدة واملرجعيـة املؤّسسـة وغـي ذلك ممّا قيـل ويقال 
إىل يومنـا هـذا، وهنـاك يف هـذا املضـامر سلسـلة مـن املفاهيـم املعّطلـة 

التـي يفـرتض التخّلـص منهـا، وال جمـال للحديث عنهـا اآلن.

لكـن مـا أريـد قولـه هـو أّن هـذا الوضـع الـذي فـرض عـىل آحـاد 
رجـال الدين حتـى جّرهم إىل مـا جّرهم إليـه، وبرغم حتّسـن األوضاع 
يف غـي موقـع ومـكان، لكـن يبقـى الوضـع دون املسـتوى املطلـوب، 
والبـّد لنظـام املؤّسسـة الدينية من إحـداث تغيي كبي يف املسـألة املالية، 
وأكتفـي هنـا باإلشـارة إىل رضورة تأمينهـا فرص عمل لطـالب العلوم 
الدينيـة، فـإّن خلق هـذا املناخ هلم هـو الكفيل بإدخاهلم يف نسـق اإلنتاج 
املـايل الطبيعـي يف عـامل الوظيفة واحلصول عـىل املـال، إىل جانب تفتيت 
املفاهيـم املثّبطـة عـن ذلـك كـام أرشنا سـابقًا، وهـذا ما شـهدنا تطـّورًا 
كبـيًا فيـه خـالل العقديـن األخييـن، لكنّـه حيتاج إىل بسـط وتوسـعة 
عـىل امتـداد العامل اإلسـالمي وغيه حيث ينتـرش رجال الديـن عمومًا.

وقـد ذكرت األحاديث الرشيفـة وفتاوى الفقهاء بـأّن القرض أفضل 
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مـن الصدقـة، وجيب التفكي باسـتخدام هـذا املنهج مع طـالب العلوم 
بعـد االنتهـاء مـن املرحلة الدراسـّية، فـال نعّودّنـه عىل األعطيـات، بل 
عـىل تأمـني فرص عمـل أو قـروض ليعيـش املسـؤولية اإلنتاجيـة التي 

الناس. سـائر  يعيشها 

وعليـه، فالـكّل مسـؤول عـن معاجلـة هـذه الظاهـرة، وليـس آحـاد 
املشـايخ وقـّراء العـزاء فقط:

النـاس عمومـًا، برتحيبهـا بعمـل رجـل الديـن وعدم اعتبـار ذلك . 1
منقصـة، بـل هـو مفخـرة وتواضـع وقيمـة مضافـة لـه، والسـعي 
مـن قبـل النـاس للمزيـد مـن االحـرتام االجتامعـي لرجـل الدين 
ليـس باملجامالت، وإّنام بمسـاعدته عـىل التواضع والعمـل والعّفة 
والتمنّـع والكربيـاء اإلجيـايب ونحو ذلـك، وتقديم املال لـهـ  عندما 
يـراد تقديمـه ـ بطريقـة تليق به وحتفظ مـاء وجهه، وشـعورهم بأّن 

عـامل الدين هـو مسـؤولية اجتامعّيـة أيضًا.

املؤّسسـة الدينيـة، بتفتيـت املفاهيـم املثّبطـة عـن اإلنتـاج الطبيعـي . 2
لرجـل الديـن حيـث يمكن، والسـعي لتأمـني فرص عمل لـه تليق 
بشـأنه وال تدفعـه لألخـذ مـن النـاس أو إلراقة مـاء وجهـه وأهله 

وهناك. هنـا 

رجـل الديـن نفسـه، فعليـه السـعي للتقليـل مهـام أمكنه مـن أخذ . 3
أعطيـات اخلمـس والـزكاة، والبحـث عـن فـرص عمـل حيـث 
يمكنـه، ونحـن ال نقـول بـأّن اجلميـع يمكنـه تأمـني فـرص عمل، 
بـل نقـول: )حيث يمكـن(. إضافة إىل ترشـيد االسـتهالك وتوازن 

املايل. الـرصف 
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نسـأل اهلل التوفيـق لـكّل العلـامء والعاملـني وطلبـة العلـوم الدينيـة 
الذيـن رّشفهـم اهلل هبـذه اخلدمـة النبيلـة، لبلـورة نظـام مـايل أفضـل يف 

اإلنتـاج واالسـتهالك، إّنـه قريـب جميـب.



265

 حكم اإلزعاج باألصوات العالية، 
وماذا عن املساجد واحلسينّيات؟)))

 ال�ضوؤال: ميار�س كثري من النا�س الفو�ضى واالإزعاج ال�ضوتي للآخرين، 

ال�ض�يما للجريان، حتى اأّن بع�س امل�ض�اجد واحل�ض�ينيات تبالغ يف ذلك، ما هو 

املوقف االإ�ضلمي من هذه الظاهرة؟

 اجلـواب: هـذه مـن الظواهر السـلبية جـّدًا التي تعاين منهـا الكثي 
مـن بلداننـا العربيـة واإلسـالمّية، ولعّلها تعبـي عن قلقنـا وخوفنا، فال 
نحـّب الصمـت وال نريده، ألّنـه مقلق وخميـف، حتى أّننـا عندما نكون 
لوحدنـا صامتـني فإّننا نحاول أن نسـتمع إىل صوت املذيـاع أو إىل أغنية 
كـي ال يبقـى الصمـت، كأّنـام هنـاك خـوٌف منـه أو إدمـان لألصـوات 
العاليـة، كـام كان يقـول العالمـة الراحل السـيد حممد حسـني فضل اهلل 

اهلل. رمحه 

بـل جتـد بعضًا مـن اخلطبـاء السياسـّيني والدينيـني يدمنـون الرصاخ 
عـىل املنابـر بطريقـة مثية جـّدًا بحيث ختلـق يف وعي اجلمهـور أنموذج 
اإلنسـان املتوتـر والقلـق والغاضـب، األمـر الـذي يـرتك أحيانـًا أثـرًا 

سـلبّيًا يف نمـط عيـش حيـاة الكثي مـن الناس.

واألسـوأ مـن هـذا كّلـه تلـك الثقافـة التـي باتـت تـروج يف بعـض 
زعيـٍم  ظهـور  عقـب  الرصـاص  إطـالق  مـن  مثـاًل(  )لبنـان  املناطـق 
بعـض  يف  أّدى  الـذي  األمـر  خطابـه،  انتهـاء  أو  مذهبـي  أو  سـيايس 
األحيـان إىل تـرّضر ممتلـكات اآلخرين، بـل واألرواح. وقـد لعب نمط 
احليـاة العرصيـة دورًا كبـيًا يف التلـّوث الصـويت يف فضائنا، وتـرك آثارًا 

)1( إضاءات 581:3
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سـلبية عـىل نفوسـنا وأرواحنـا وعقولنـا وأجسـادنا.

وال فـرق يف سـلبّية هـذه الظاهـرة بـني أن تصدر مـن النـاس بأبواق 
سـياراهتم أو الراديـو أو أجهـزة ضبـط الصـوت، أو عند كّل مناسـبة أو 
نجـاٍح يف املدرسـة أو اجلامعـة، أو عـروس تـزّف إىل منـزل زوجهـا، أو 
حـاّج أو زائـر يرجعـان إىل أهلهـام، أو انتصـار سـيايس أو عسـكري أو 
غـي ذلـك، وبـني أن يصدر هـذا األمر مـن املسـاجد أو احلسـينيات أو 
املسـيات الدينيـة، إذ ينبغـي حتـى اإلمكان جتنّـب اإلزعـاج لآلخرين 

يؤذيم. بـام 

وليـس ألّنـك تذيع صـوت القـرآن الكريم فهـذا مرّبٌر لـك إلطالق 
الصـوت مـن مئذنـة املسـجد عاليًا ملـّدة طويلـة قبـل أذان الفجـر مثاًل، 
فـإّن النـاس قـد ال تتحّمل مثل ذلـك، وعلينـا أّن نحّبب النـاس بالدين 
للديـن  كـرٍه  عـن  ناشـئًا  النـاس  اعـرتاض  وليـس  بـه،  نبغضهـم  وال 
بالـرضورة، بـل عـن حالـة طبيعيـة حيـث تتنـّوع أعامهلـم ومشـاغلهم 
فيجعـون متعبـني للراحـة، فال يصـّح ـ بحّجـة إذاعـة احلـّق ـ التنكيل 

الطريقة. بالنـاس هبـذه 

وقـد حتّدث غـي واحد من العلـامء عن سـلبّية هذه الظاهـرة وقّدموا 
توجيهـات دينيـة بشـأهنا، وأنا أنقل لكـم بعض النصـوص، لنرشها بني 
النـاس، عّلنـا نسـاعد يف بناء حيـاة أفضل ويف نظـام حيـاة اجتامعّية أكثر 

حضـارًة وتقّدمًا ورفعة إن شـاء اهلل:

)السـيد عـيل السيسـتاين(: »هـل جيـوز إزعاج اجلـار اليهـودي، أو . 1
اجلـار املسـيحي، أو اجلار الـذي ال يؤمن بدين أصـاًل؟ اجلواب: ال 
جيـوز إزعاجـه من دون مرّبر«. )السـيد السيسـتاين، فقـه احلضارة: 

.)175
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فلنتأّمـل هـذا النـّص الرائـع الذي ال جييـز إزعاج حتـى الذي ال 
يؤمـن بدين أساسـًا، مـا مل نملك مـرّبرًا مقبوالً.

وجـاء يف نـّص آخـر له حفظـه اهلل: »حّق اجلـوار قريـب من حّق 
الرحـم، يسـتوي يف ذلـك احلـّق اجلـار املسـلم واجلار غي املسـلم، 
فقـد أثبـت رسـول اهلل )صـىّل اهلل عليـه وعـىل آلـه وسـّلم( للجـار 
غـي املسـلم هذا احلـّق، حيث قـال: »اجلـيان ثالثة: فمنهـم من له 
ثـالث حقوق: حق اإلسـالم، وحّق اجلـوار، وحـّق القرابة، ومنهم 
لـه حّقـان: حـّق اإلسـالم ، وحـّق اجلـوار، ومنهـم مـن لـه واحد: 
الكافـر لـه حـّق اجلـوار« وقـال �: »أحسـن جمـاورة مـن جاورك 
تكـن مؤمنـًا«، وقـد أوىص اإلمـام عيل اإلمامني احلسـن واحلسـني 
باجلـيان بعدمـا رضبـه اللعـني ابـن ملجـم، فقـال �: »اهلل اهلل يف 
جيانكـم، فإهّنـم وصيـة نبّيكـم مـا زال يـويص هبـم حتى ظننّـا أّنه 
سـيوّرثهم«، وقـال اإلمـام الصـادق �: »ملعـون ملعـون من آذى 
جـاره«، وقـال �: »ليـس منّا من مل حيسـن جماورة من جـاوره«..«. 

)السـيد السيسـتاين، الفقه للمغرتبـني: 204(.

الزفـاف . 2 سـيارة  تزيـني  حيـرم  »هـل  التربيـزي(:  جـواد  )الشـيخ 
واسـتعامل املنّبـه الصويت )بوق أو هرن( يف الشـوارع، سـواء يرشط 
أن يكـون موجبـًا للريبـة أو يزعـج النـاس؟ اجلـواب: يف الفـرض 
املذكـور هـذا ينـايف العفـاف والسـرت املطلوبـان مـن املـرأة، واهلل 

العـامل« )الشـيخ جـواد التربيـزي، رصاط النجـاة 5: 385(.

)السـيد حمّمـد الشـيازي(: »..ورد يف الرشيعـة اسـتحباب خفض . 3
الصـوت، وقـد وردت روايـات كثـية يف هذا اجلانب، قال رسـول 
اهللَّ )صـىل اهللَّ عليـه وآله وسـلم( : »يا أبا ذر، اخفـض صوتك عند 
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اجلنائـز وعنـد القتـال وعند القـرآن«. وعن اإلمام عـيل �: إنه كان 
إذا زحـف إىل القتـال يأمـر النـاس بخفـض األصـوات والدعـاء. 
ويف روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس يصـف أمـي املؤمنـني � قال: 
»ويقـول هلـم معارش الناس استشـعروا اخلشـية وأميتـوا األصوات 
ألصحابـه  قـال   � إنـه  آخـر  حديـث  ويف  بالسـكينة«.  وجتلببـوا 
للسـيوف مـن  أنبـأ  فإنـه  الـرباز: »وعّضـوا عـىل األرضاس  عنـد 
اهلـام وأربـط للجـأش وأزكـى للقلـوب، وأميتـوا األصـوات فإنه 
أطـرد للفشـل وأوىل للوقـار«. ويف روايـة أخـرى: »وعّضـوا عـىل 
األرضاس فإّنـه أنبـأ للسـيوف عـن اهلـام وغّضـوا األبصـار ومّدوا 
جبـاه اخليـول ووجـوه الرجـال وأقّلـوا الـكالم فإّنه أطرد للفشـل 
وأذهـب بالوهل«...«. )السـيد حممد الشـيازي، فقـه البيئة: 106 

ـ 116، حيـث اسـتعرض بحثـًا مفّصـاًل هناك(.

 )السـيد روح اهلل اخلمينـي(: »ال خيفـى أّن أمر اجلار شـديد، وحّث . 4
الـرشع األقـدس عـىل رعايتـه أكيـد، واألخبـار يف وجـوب كـّف 
األذى عـن اجلـار ويف احلـث عـىل حسـن اجلـوار كثـية ال حتـىص، 
فعـن النبـي� أنـه قـال: »مـا زال جربئيـل يوصينـي باجلـار حتى 
ظننـت أنه سـيورثه«، ويف حديـث آخر أنه � أمر علّيًا � وسـلامن 
وأبـا ذر ـ قـال الـراوي: ونسـيت آخر وأظنّـه املقـداد ـ أن ينادوا يف 
املسـجد بأعىل صوهتم بأنـه ال إيامن ملن مل يأمن جـاره بوائقه، فنادوا 
هبـا ثالثـًا«، ويف الـكايف عـن الصـادق عن أبيـه � قـال: »قرأت يف 
كتـاب عـيل � أّن رسـول اهلل � كتـب بـني املهاجريـن واألنصار 
ومـن حلـق هبم مـن أهل يثـرب أّن اجلـار كالنفـس غي مضـاّر وال 
آثـم، وحرمـة اجلـار كحرمـة أمـة«، وروى الصـدوق بإسـناده عن 
الصـادق عـن عـيل � عـن رسـول اهلل � قـال: »مـن آذى جـاره 
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حـرم اهلل عليـه ريح اجلنـة ومأواه جهنـم وبئس املصـي، ومن ضّيع 
جـاره فليـس منّـي«، وعن الرضـا �: »ليـس منّا مـن مل يأمن جاره 
بوائقـه«، وعن الصـادق � أّنه قـال والبيت غاّص بأهلـه: »اعلموا 
أّنـه ليـس منّا من مل حيسـن جمـاورة من جـاوره«، وعنه � قـال: قال 
رسـول اهلل �: »حسـن اجلـوار يعمر الديـار وينسـئ يف األعامر«، 
فالـالزم عىل كّل مـن يؤمن باهلل ورسـوله واليوم اآلخـر االجتناب 
عـن كّل مـا يـؤذي اجلـار وإن مل يكن ممـا يوجب فسـادًا أو رضرًا يف 
ملكـه، إال أن يكـون يف تركـه رضر فاحش عىل نفسـه، وال ريب أّن 
مثـل ثقـب اجلـدار املوجب لـإلرشاف عـىل دار اجلـار إيـذاء عليه، 
وأّي إيـذاء، وكـذا إحـداث مـا يتأّذى من رحيـه أو دخانـه أو صوته 
أو مـا يمنـع عـن وصول اهلـواء إليـه أو عـن إرشاق الشـمس عليه 
وغـي ذلـك«. )السـيد اخلميني، حتريـر الوسـيلة 2: 203ـ  204(.

 )السـيد حممـد حسـني فضـل اهلل(: بعد حديـث مطّول عن مسـألة . 5
الصـوت وارتفاعـه يقول رمحـه اهلل: »..وينبغـي أن يعلم من خالل 
مـا قّدمناه أن شـجب اإلسـالم لألصـوات العاليـة دون رضورة ال 
يقتـرص عـىل مضمـون دون مضمـون؛ ألّن القضيـة قضّيـة طبيعـة 
الصـوت ال قضيـة املحتـوى، فـال يفـرق بـني القـرآن وغـيه كـام 
يظـّن بعـض السـّذج أّن هلم احلـّق أن يرفعـوا اجلهاز الصـويت الذي 
يملكونـه إىل أبعـد حـّد إذا كان الصـوت يتضّمـن قرآنـًا أو موعظة 
أو غـي ذلـك؛ ألّن الديـن يفرض عـىل اآلخريـن أن خيضعوا لذلك 
ويستسـلموا. إّن هـذا الظـّن خطأ؛ ألّن اإلسـالم يريد لإلنسـان أن 
يسـتمع للقـرآن وللمواعـظ بـروح هادئة خاشـعة، ومـن الطبيعي 
أّن ذلـك لـن يتحّقـق إذا كان الصـوت ينطلـق بصـورة مزعجة تثي 
ـ 36(. األعصـاب وتبعـث عـىل التوتـر..«. )مفاهيم إسـالمية عاّمـة: 35 
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)السـيد عـيل اخلامنئـي(: »ما هو رأيكم بالنسـبة السـتمرار مسـية . 6
مواكـب العـزاء يف ليـايل شـهر حمـّرم إىل منتصـف الليل ويسـتخدم 
فيهـا الطبـل واملزمار؟ اجلـواب: انطـالق مواكب العزاء عىل سـّيد 
الشـهداء وأصحابـه � واملشـاركة يف أمثـال هـذه املراسـم الدينيـة 
أمـٌر حسـن جـّدًا ومطلوب، بل مـن أعظـم القربـات إىل اهلل تعاىل، 
ولكـن جيـب احلذر مـن أّي عمل يسـّبب إيـذاء اآلخريـن أو يكون 
حمّرماً يف نفسـه رشعـًا«. )أجوبـة االسـتفتاءات 2: 126، س372(.

ومجعّيـات  أفـرادًا  ـ  مجيعـًا  منّـا  املطلـوب  مـن  فـإّن  عليـه،  وبنـاًء 
ومؤّسسـات دينيـة وغـي دينيـة ـ أن نسـعى خللـق فضاء صـويت صّحي 
يمكـن أن نعيـش فيـه حيـاًة أفضـل، ونبني فيـه شـخصيات أكثـر اتزانًا 
ووقـارًا، ومـن املطلـوب مـن علـامء الديـن واخلطبـاء تنـاول مثـل هذه 
املوضوعـات التـي تواجهها النـاس يوميًا لتوجيـه الشـارع املتدّين نحو 
ممارسـة حيـاة أخالقّيـة أفضـل مـن الناحيـة االجتامعّيـة، لنتمّكـن مـن 
صنـع جمتمـع متديـن متمّيـز مـن هـذه النواحي عـن غـيه متّيـزًا إجيابّيًا 

إن شـاء اهلل.

هـذا، وإذا كان بعـض النـاس بحاجـة للـرصاخ والضجيـج أحيانـًا 
لتنفيـس الغضـب والضغط احليايت، فإّنـه يمكن ختصيـص أماكن بعينها 
لذلـك تسـتطيع تأمـني منـاخ مناسـب هلـم، وهـذا مـا يرتبـط باجلهات 

املعنّيـة بالشـأن النفـيس والرتبـوي العام.
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 الُبعد االجتماعي يف رفع األدعية 
و.. عرب مكّبرات الصوت)))

ال�ض�وؤال: تنت�ض�ر يف جمتمعن�ا ظاه�رة ق�راءة الدع�اء ع�رب مك�رّبات   

ال�ض�وت، حي�ث ال�ض�وت يك�ون م�ض�موعًا ع�رب املك�رّبات ال�ضوتي�ة اخلارجّي�ة 

�ة اأّن البع�س يقبل بل  للقري�ب والبعي�د، فهل هذه الظاهرة اإيجابّية، وخا�ضّ

ويح�ّث عليه�ا متذّرع�ًا باأّنه�ا تخل�ق اأج�واًء روحانّي�ة يف املجتمع؟ وم�ا وظيفة 

ال�ذي ي�ضل�ه �ض�وت ه�ذا الدع�اء بحي�ث ال يك�ون م�ض�تهرتاً اأو متهاون�ًا يف ه�ذا 

االأم�ر، وخ�ضو�ض�ًا اإذا كان�ت ل�ه الق�درة عل�ى التغيري؟

 اجلواب: 

هناك أكثر من نقطة:

إّن هـذه الظاهـرة هـي ظاهرة صّحيـة وجّيـدة، وأنا أوافـق عىل أهّنا أ. 
ختلـق جّوًا طيبـًا يف املجتمع، مثـل األذان وقراءة القـرآن والزيارات 
وغـي ذلـك، فـإّن ارتفـاع املـآذن بصـوت األذان ظاهـرة اجتامعّية 
حسـنة، وهلـا تأثي نفـيس وروحي، ال سـيام عىل األجيـال الصاعدة 
التـي ترتّبـى يف ظـّل منـاخ اجتامعي يعيـش القضّيـة الدينيـة، وهذا 
بلـدان غـي  يعيشـون يف  الذيـن  الكثـي مـن اإلخـوة  يلمسـه  مـا 
إسـالمّية بحيـث ال يسـمعون هذه األصـوات أبدًا فيعيشـون حنينًا 
هلـا، حيـث جتـد بعضهـم يعيش ذكـرى هـذا اجلـّو اإليـامين الطّيب 
الـذي ترّبـى عليـه يف البلـدان اإلسـالمّية. وال ينبغي لنـا أن نعيش 
عقـدًة فيـام نفعـل، حيـث نـرى بعـض املؤمنـني يشـعرون وكأهّنـم 
جسـم منبـوذ يف املجتمـع، وأّن عليهـم يف كّل يشء أن يرتاجعـوا 

)1( إضاءات 548:4
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حتـى يـرىض القّلة مـن النـاس عـن أفعاهلم!

هـذا الـذي قلنـاه أعـاله مـرشوط بعـدم إزعـاج النـاس أو إحلـاق ب. 
األذى والـرضر هبـم، وهذا خيتلـف من منطقة إىل أخـرى، وخيتلف 
نحّبـب  بحيـث  الدينيـة  واألماكـن  املسـاجد  يف  أدائنـا  باختـالف 
النـاس هبذا اجلّو اإليـامين، وال نثقل عليهم، وهذا حيتاج إىل سياسـة 
حكيمـة يف هـذا املضـامر، أّما لـو كان رفـع األصوات موجبـًا ألذّية 
النـاس والـرضر هبـا فهـذا أمـر مرفـوض، وهـو مـا ترتكبـه بعض 
اجلهـات املرشفة عىل املسـاجد أو األماكن املقّدسـة أو احلسـينيات، 
بحيـث ينّفـرون النـاس مـن الديـن بـدل أن يكونوا عنـرص جذب 
هلـم، فالديـن حيتـاج للرفـق والليونـة ال للشـّدة واخلشـونة والقهر 
والفـرض. وقـد سـبق يل أن أجبـت بالتفصيـل عن ظاهـرة إزعاج 
النـاس بمكـرّبات الصـوت يف املسـيات واحلسـينيات واملسـاجد 
واألماكـن الدينية، وبّينا هناك سـلبّية هذا األمـر واملواقف الرشعّية 
منـه فلياجـع )إضـاءات يف الفكـر والديـن واالجتـامع 3: 581 ـ 

587، رقـم السـؤال: 518(.

علينـا أن نعمـل عـىل إقنـاع النـاس بـأن يتقّبلوا هـذا اجلـّو الصويت ج. 
املتـوازن واملعقـول وغـي املفـرط وغـي املـؤذي، فبعـض النـاس 
ليسـت مشـكلتهم مـع الصـوت بقدر مـا هي مشـكلتهم مـع كونه 
صوتـًا دينّيـًا، وهلذا تراهم ال يتـأّذون من األغـاين ومراكز احلفالت 
الصاخبـة رغـم أّن األذى فيهـا قـد يكون أكـرب يف بعـض األحيان، 
وهنـا علينـا أن نعمـل بلنٍي ورفـق لرتطيب نفـوس النـاس وهتيئتها 
لتقّبـل أن نخلـق هـذا الفضـاء الصـويت اإليـامين بشـكل متـوازن 
وغـي مـؤٍذ، فـإن قبلـوا فبهـا ونعمـت، وإن حلقهـم األذى كففنـا 
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عـن أذّيـة الناس.

لـو ارتفـع الصـوت إىل اخلـارج مل جيب عـىل اآلخرين ممّـن يصلهم د. 
الصـوت أن يشـاركوا معـه، وال يعّد عدم مشـاركتهم اسـتهتارًا إال 
يف حـاالت قليلـة ونادرة حتتاج لتأّمـل وتدقيق، ولكن لـو مل يتمّكن 
اإلنسـان مـن املشـاركة يف املسـجدـ  وهي املشـاركة األفضـلـ  فإّن 
بإمكانـه أن يشـارك مـع الصوت اآليت مـن املسـاجد، ويكون ذلك 
منـه فعـاًل طيبـًا، وإال فليـس عليه بـأس وال يكـون قد فعـل حرامًا 

قبيحًا. أو 
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أواًل: كلمات

العقل الرباغمايت والعقل املبدئي)))
15 ـ 11 ـ 2012م

يومـًا مـا مل أفهـم بعقـيل الرباغـاميت )فقـه املصلحـة القائم عـىل نظرية 
عـيل  كاإلمامـني  الكـربى  الشـخصيات  بعـض  ترّصفـات  التزاحـم( 
األخالقـي  االنحـراف  جتـارب  عايشـت  عندمـا  لكـن   ،� واحلسـني 
املصلحـة  بحّجـة  الدينـي  الوسـط  داخـل  يقـع  الـذي  املجتمعـي 
الواقـع  عـىل  املنتفضـة  اخلطـوات  بعـض  أّن  أدركـت  والـرضورات، 
واملتصادمـة معـه ال حتتـاج ألن تكسـب نتائجهـا املصلحّيـة، بقـدر مـا 
يكفيهـا أن هتـّز الوجدان، وختلق شـعورًا بعـدم الرضا عن األنـا الفردية 

واالجتامعيـة.

جيـب أن ال يبقـى االنحـراف متنّعـاًم بسـكينة باطنيـة ومتحـّررًا مـن 
عـذاب الضمـي، هـذه خطـوة مهّمة للتغيـي املسـتقبيل، حتى لـو مل يقع 

التغيـي أساسـًا يف حلظتك.

)1( إضاءات 577:2
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دعوة لإلمامّية لالنفتاح على زيد الشهيد)))
16 ـ 11 ـ 2012م

بلغـت الثـورة احلسـينية أكـرب مدى هلـا يف العـرص االسـالمي األّول 
مـع اإلمام زيـد بن عيل بن احلسـني الشـهيد )120 أو 122هــ(، الذي 
قتلـه األمويـون وصلبوه ونبشـوا قـربه عقب ثورتـه عليهـم يف الكوفة.

إّننـي أقـّدم اقرتاحـًا للطائفة اإلمامّيـة أن يقرؤوا هـذا الرجل ومذهبه 
جيـدًا، فهـو مهم للغايـة، وإىل مذهبه ومذهـب اإلسـامعيلية ترجع أكرب 
دول الشـيعة يف القـرون اهلجريـة األوىل كالبوييـني والفاطميني، الذين 

شـّكلوا نقاطـًا مضيئة يف التاريخ اإلسـالمي.

وقـد كانـت عالقـات اإلماميـة والزيديـة املنتسـبني إليه ممتـازة حتى 
القـرن الرابـع اهلجـري، لكنّـه وتدرجييـًا أخـذت بالتـاليش، كان ذلـك 

برأيـي خطـأ تارخييـًا ال أدري مـن يتحّمله.

أدعـو اإلماميـة للعودة لالنفتاح عـىل املنجز الزيـدي وقراءته بتمّعن، 
متعالـني عـن اخلـالف املذهبـي، وكذلـك أدعوهـم لالهتـامم بالـرتاث 
الدينـي املدفـون يف اليمـن فهـو مـن أعظـم الـرتاث. إهّنا دعـوة صادقة 
أمتنّـى أن تبـدأ بـأن نعطي هـذا الرجل بضـع دقائق عىل األقل يف موسـم 

عاشـوراء كّل عـام للحديث عنـه ونعيه.

طبعـًا أعـرف أّن هنـاك بعـض اخلالف يف رشعيـة ثورته لكـّن أغلب 
علـامء اإلمامّيـة املتأّخريـن أخـذوا بالتوّجـه نحـو مـدح ثورتـه وتوثيقه 

واحرتامـه وتنزيـه عـن املقاصد السـيئة.

)1( إضاءات 577:2
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جمالس العزاء وحالة بعض العقالنيني)))
19 ـ 12 ـ 2012م

هنـاك أشـخاص عقالنّيـون ومتعّلمـون ومثقفون أخـذوا يأنفون من 
حضـور جمالـس العـزاء؛ ألهّنـم يـرون يف غالبّيتهـا السـاحقة اخلرافة أو 
التكـرار أو فقـدان املضمـون اجلديـد، وقـد صـار هـؤالء رشحيـة كبية 
متناثـرة يف املجتمـع، أحببـت أن أنقـل لكـم حالتهـم، فـامذا تقرتحـون 
عليهـم؟ وهـل هـم مصيبـون أم خمطئـون؟ كيـف هلـم أن يعيشـوا هذه 
الذكـرى بالوجـدان وقـد اختلط وجـدان هـذه املجالس عندهـم بعدم 
الواقعّيـة، فـال يسـتطيعون البـكاء إال إذا تنازلـوا عـن نقدهـم العقـيل 
للمضمـون امللقـى عليهـم يف هـذه املجالـس، وهلـذا تبلـورت لديـم 

حالـة نفسـية سـالبة؟ مـاذا تقولون؟

)1( إضاءات 578:2
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احلاجة لتوثيق ما قيل يف احلسني عند غري املسلمني)))
22 ـ 11 ـ 2012م

مقرتح متواضع

كنـت أحـّب أن أقـوم هبـذا املقـرتح لكـّن وقتـي ال يسـعفني، وربـام 
فعلـه أحـد مـن قبل وال علـم يل. هلذا أقـرتح أن يقوم بعـٌض من طالب 
العلـوم الدينيـة أو الباحثني واملهتّمـني واملتابعني، باسـتقراء كّل املواقف 
التـي قيلـت يف اإلمـام احلسـني � مـن قبل غي املسـلمني، كاملسـيحيني 
واليهـود وأهـل الديانـات الوضعيـة كالبوذيـة وغيهـا. وكذلـك مـا 
قالـه منهم الزعـامء والسياسـيون واإلعالمّيـون واملفّكرون والفالسـفة 
الكبـار، وخيـرج ذلك عىل شـكل كتـاب أو مقالـة، لكن موثقـة، بحيث 
تبـنّي لنـا مصـدر املعلومـات املوثـوق، وهـل حّقًا مـا ينقل عـن غاندي 
وشكسـبي وترششـل و.. مـن مقـوالت ومواقـف رائعـة حـول اإلمام 
احلسـني أم ال؟ ومـن أيـن عرفنـا؟ ومـا هـي مصـدر معلوماتنـا يف هذا 
السـياق؟ ومـن أّول مـن نقـل لنـا املعلومـات األصلّيـة اخلـام يف هـذا 

الصدد؟

إّن تدويـن كتـاب أو دراسـة جامعـة مسـتقرئة يف هـذا املجـال يمكن 
أن يكـون مفيـدًا للمنـرب واخلطابـة احلسـينية وللفكـر والثقافـة الدينيـة 
عمومـًا، وحاميًا للمجالس احلسـينية من التشـكيك والنقد إن شـاء اهلل.

)1( إضاءات 579:2
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رسالة ألخي املطّبر)))
25 ـ 11 ـ 2012م

أخي املطرّب

سـأظّل أدافع عـن حرّيتك يف التطبـي )رضب الرأس بالسـيف(، لن 
أقبـل بـأن يمنعـك أحد مـن فعلك هـذا ما دمـت متلك وجهـة نظر، لن 
أرىض بـأن يزّجـك أحـد يف السـجن، أو يرى فعلـك جريمـة ال تغتفر. 
لـن أسـمح لنفيس بـأن أخرجك من الديـن أو املذهب، وسـأدافع عنك 
ضـّد كّل مـن يريـد سـوءًا بـك. سـأحّبك شـئَت أم أبيـت، وسـأعتربك 
الديـن ويف اإلنسـانية معـًا. سـأقّبل موضـع  دومـًا أخـًا يل يف اهلل ويف 

السـيف من رأسـك ولـن أتوانى..

لكـن اسـمح يل أن أختلـف معـك، فأنـا أرفـض أسـلوبك يف التعبي 
رفضـًا تاّمـًا، وأملـك وجهة نظـر يف ذلك، وأنتمـي للدين الـذي تنتمي 
أنـت إليـه، وأنـا حريـص عليه كام أنـت كذلـك، إّننـي ال أرى يف فعلك 
خدمـًة للدين كـام أنت ترى، فهل تقـدر عىل أن تعاملني كـام أعاملك؟! 
هـل تقـدر أن حتّبنـي وختتلـف معي متامـًا كـام أحّبك وأختلـف معك؟! 
هل تسـتطيع أن حتاورين دون تشـنّج وسـلبية وأعصـاب متوترة؟! وهل 
يمكنـك أن تعـرّب عـن رأيـك يف وجهـة نظـري دون ختويـن أو اهتـام أو 

تعـاٍل أو تطّهر؟!

تعالـوا )وكالمـي لألطراف كّلهـا( لنختلـف يف مناخ حرّيـة، ونتاميز 
عـن بعضنـا يف منـاخ اعـرتاف متبـادل؛ لنبنـي جمتمعـًا أفضل بـإذن اهلل، 

واهلل مـن وراء القصـد وهـو ويل التوفيق.

)1( إضاءات 581:2



282

الوحدة املذهبية عنوان عاشوراء هذا العام)))
28 ـ 10 ـ 2013م

)سيوّحدنا احلسني �(

أقـرتح كمتابـع عـادي ـ ومن بـاب التـرّبك باإلمـام احلسـني العظيم 
ـ أن يكـون شـعارنا هـذا العـام يف عاشـوراء هـو الوحـدة املذهبّيـة.. 
صحيـح أّننـي أؤمن بالوحدة اإلسـالمية لكنّني سـأطرح اليـوم الوحدة 

أيضًا.. املذهبّيـة 

كّلنـا.. مـن علـامء دين ومثقفـني وكتـاب وإعالميني وشـعراء وأدباء 
وسياسـيني وطـالب حـوزات وجامعـات وعاّمـة الناس.. نحـاول أن 

نطـرح هـذا العـام قضايـا الوحـدة املذهبية بني الشـيعة..

أخـي اخلطيـب احلسـيني.. وأخـي الـرادود.. وأخي العـامل.. وأخي 
الناقـد..  وأخـي  األسـتاذ..  وأخـي  الكاتـب..  وأخـي  املحـارض.. 
فلنخّصـص جـزءًا مـن وقتنـا للحديـث يف عاشـوراء هـذا العـام عـن 
الوحـدة بيننـا.. فالتـرشذم مل يعـد قليـاًل.. والـكل يتحّمـل مسـؤولّيته 
فيـام يبـدو إال مـن عصمـه اهلل.. الـكّل أعنـي بعـض املثقفـني وبعـض 
احلوزوّيـني وبعـض الكتـاب وبعـض اإلعالمّيـني و.. كّلنـا يتحّمـل.. 
بعضنـا أراد اإلصـالح فـكان عنيفـًا.. وبعضنـا أراد الدفاع فـكان عنيفًا 

كذلـك..

الُفرقـة  أسـباب  نـدرس  أن  وكلامتنـا  وخطبنـا  جمالسـنا  يف  نحـاول 
مـن  يمكننـا  مـا  ونضـع  ونحّللهـا..  املتعاظمـة..  الكراهيـة  وأسـباب 

والعقـل.. والسـنّة  الكتـاب  هـدي  عـىل  حلـول.. 

)1( إضاءات 571:4
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ال أؤمـن باحللـول الشـمولّية.. فلنقـّدم مـا يمكـن ومـا تبقـى فهـو 
عـىل اهلل.. املهـم )اعقلهـا وتـوّكل(، وإذا متّكنـا مـن املبـادرات وكان لنا 
قـّوة هبـا.. فلـامذا يف قريتـي أو مدينتـي أو جامعتـي أو حـوزيت ال أقـوم 
عاشـوراء هـذا العام بوسـاطة صلـح يف قضية هنـا أو هنـاك.. لرتطيب 
األجـواء.. ونقـّدم ذلك بني يـدي اهلل تعاىل بعنوان )احلسـني جيمعنا..(، 

فهـل إىل ذلـك من سـبيل إن شـاء اهلل؟
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للقضّية احلسينية رحلتان بني املاضي واحلاضر )))
11 ـ 11 ـ 2013م

للقضية احلسينية رحلتان:

رحلـة مـن احلـارض للتاريخ )الذهـاب(، يذهـب فيها اإلنسـان . 1
نحـو املـايض، فيفهمـه رسدّيـًا وقصصّيـًا أو يفهمـه حتليلّيًا وعىل 

مسـتوى األهـداف والنتائج..

ورحلـة مـن التاريخ للحارض )العـودة(، وفيها ال يعود احلسـني . 2
� جسـدًا، بـل يتحّول لقيـم ومبـادئ وروح ومفاهيـم ومعايي 

ونبـض حياة..

كثـيون يذهبـون يف الرحلـة األوىل.. فيبقـون هنـاك.. يف التاريـخ.. 
فيصبـح حارضهـم تارخيـًا.. بـدل أن يتحـّول إىل مسـتقبل..

حارضهـم  فيصبـح  الثانيـة..  الرحلـة  عـرب  يرجعـون  وقليلـون 
حسـينّيًا.. وتارخيهـم حيـاًة حـارضة.. يصبـح حارضهـم قيـم رفـض 
ونقد وتصحيـح وبطولة وعمل وإرادة وجهـاد وأمل وإرصار وتضحية 

وعطـاء وعـّزة وإبـاء..

وإذا قالـوا: )يـا ليتنـا كنّـا معكـم( سـمعوا النـداء يقـول: )مـا زالت 
املتنّوعـة بـني احلـّق والباطـل قائمـة، فيمكنكـم أن  بأبعادهـا  املعركـة 
يف  أنفسـهم  خيتـربون  عندهـا  للتمنّـي(..  حاجـة  وال  معنـا،  تكونـوا 

ملاضيهـم.. بالـكالم  التـرّبع  بـدل  حارضهـم، 

يف احلارض يعرف احلسينيُّ اليوم.. نعم.. ال يف املايض.

)1( إضاءات 573:4
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بني احلافظة والتفكري، وبني العالمة واخلطيب)))
2 ـ 1 ـ 2014م

يقولـون بأّنـه التقـى يف يـوم مـن األيـام خطيـٌب حافـظ مـع عالمـة 
مرجـع..

فقـال اخلطيـب احلافـظ: هـل لـك أن تذكـر يل ألـف حديـث نبـوّي 
بأسـانيدها؟

فأجاب العالمة: كال، وال حتى حديث واحد..

قـال اخلطيـب احلافـظ: وال حتى حديـث واحد حتفظه وأنـت عالمٌة 
مرجـع، وأنـا أحفظ كذا وكـذا ألف مـن احلديث؟!

قال العالمة: هات واحدًا ممّا حتفظ..

فذكـر له اخلطيـب حديثـًا.. فأخذ العالمـة املرجع حيّلل فيـه ويفّصل 
وجيتهـد يف دالالته ومناسـباته ومقارناتـه واحتامالته، ويناقش يف سـنده 

ومصـدره التارخيي و..

فذهل اخلطيب منه أشّد الذهول..

فقـال لـه العالمـة: أنـت لديـك ذاكـرة وحافظة مذهلـة.. وأنـا لدّي 
عقـل يفّكـر وحيّلـل.. لـو التقينـا يف شـخص واحـد لرأيـت مـن اآلثار 

. . عجبًا

هنيئـًا لـكّل خطيـب لديـه عقـل عالمـة، ولـكّل عالمـة لديـه ذاكرة 
. خطيب

)1( إضاءات 580:4
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وقفة احترام للشيخ الوائلي رمحه اهلل)))
6 ـ 2 ـ 2014م

مجيعـًا  نسـتذكر  والَعـربة..  بالِعـربة  املليئـة  احلزينـة  األّيـام  هـذه  يف 
بـني  مجـع  الـذي  اخلطيـب  احلسـيني،  املنـرب  عميـد  الراحـل  العالمـة 
احلافظـة والعقـل والتأّمـل والتحليـل واألصالـة واملعـارصة و.. وحّب 
احلسـني �.. الشـيخ الدكتـور أمحـد الوائـيل رضـوان اهلل تعـاىل عليـه، 
صاحـب املدرسـة الكبـية يف املنـرب احلسـيني.. فلـه منّـا وقفـة احـرتام 
ودقيقـة صمـت.. رمحـك اهلل من عامل أّسـس ملدرسـٍة مـا أحوجنـا إليها 

. م ليو ا

)1(  إضاءات 592:4
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كلمتان حول املشكلة األخرية يف )الشعائر))))
14 ـ 10 ـ 2016م

)الشـعائر  قضّيـة  حـول  العـام  هـذا  انفجـرت  التـي  األزمـة  بعـد 
احلسـينّية(، خرجـت من بني الفضـاء )التقليدي املنبّث داخـل التّيارين: 
الثـوري والشـعائرّي معـًا( أصـواٌت تدعـو مـن جهـٍة للوحـدة، ومـن 
جهـٍة ثانيـة ملراعـاة أخالق االختـالف، ومن جهـٍة ثالثة الحـرتام تقليد 
كّل واحـد منّـا وقناعـة اآلخـر والـرأي اآلخـر، وعـدم االجـرتاء عـىل 

العلـامء والفقهـاء ورمـوز كّل فريـق..

اجتامعـي  إيـامين جّيـد ووعـي  تعـرّب عـن مسـتوى  أصـوات طّيبـة 
مطلـوب، ونسـأل اهلل التوفيـق ألصحاهبـا، وعنـدي كالٌم كثـي هنـا، 

أكتفـي منـه بكلمتـني فقـط ـ وأعتـذر مسـبقًا عـن اإلطالـة ـ:

الكلمـة األوىل: نحـن مـع هـذه األصـوات، وننتـرص معهـا ملراعـاة 
أخالقّيـات االختـالف وأدب احلوار، واحـرتام اآلخر، ولطاملـا تكّلمنا 
يف هـذا املوضـوع الـذي نعتـربه مـن أهـم مشـاكل جمتمعاتنا ومـا يزال.

ويف هـذا السـياق نحـنـ  ورغـم ُبعدنـا الشاسـع عـن التفكـي الذي 
ينتـرص لـه بعـض الشـعائرّيني اليـوم ـ نرفـض االهتامـات العشـوائّية 
ضّدهـم، كـام نرفضهـا ضـّد غيهـم، خاّصـًة هتمـة التخويـن والعاملـة 
عندمـا ال تكـون مرفقـًة بدليـل، فـإّن إطـالق مثل هـذه التهم عـىل املأل 
العـام مـن دون دليٍل ظاهٍر خيلـق ثقافًة غي صّحيـة يف إدارة االختالف، 
وإذا مل يكـن يمكنـك اآلن أن تكشـف أدّلـة التخوين واالهتـام بالعاملة، 
فاألفضـل أن ال تّتهـم علنًا، حتى لو كنـَت يف الواقع متلـك تلك األدّلة؛ 

www.hobbbollah.com 1(  موقع الشيخ حيدر حب اهلل(
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ألّنـك بذلك تـرّوج لثقافـة سـلبّية جـدًا يف االختالف، وتسـمح الحقًا 
لـكّل مـن )هـّب ودّب( أن يّتهـم بالعاملـة واخليانـة كلَّ مـن اختلـف 
معـه يف الفكـر والـرأي. فلنبتعـد عـن هـذا النمـط ونرجـع حلـواٍر أكثر 
هـدوءًا يف هـذا املجال، ونرتك للسـلطات القضائّية )املسـتقّلة( أن تعمل 
بعدالـة، ووفقـًا لألدّلـة والقرائن. علـاًم أّن هناك فرقًا دقيقـًا بني توظيف 

العـدّو لفعـٍل مـا صـدر منّي، وبـني كـوين عمياًل لـه وموّظفـًا عنده.

أنـا ال أنفـي التهمة عن أحد، وال أسـتبعد أبـدًا أن يكـون هناك فريق 
خمـرَتق خمابراتّيـًا، لكنّنـي حريـص أيضًا عـىل أن ال ُنطلق التهـم املبارشة 
وعلنـًا دون دليـل مرفـق، حتى لـو كان لنـا تارخُينـا النضـايل واجلهادي 
ف، خاّصـًة وأّن بعض مـن ُيطلق مثل هـذه التهم يعمل  الطويـل واملـرشِّ

عـىل رأس اهلـرم يف التقريـب بني املذاهب اإلسـالمّية.

الكلمـة الثانيـة: كنـت أمتنّـى من بعـض أولئـك الذين يدعـون اليوم 
للهـدوء واحـرتام قناعـات بعضنـا بعضـًا أن يقولوهـا قبـل عقدين من 
الزمـن أو أكثـر، عندمـا فتـح بعُضهـم يف السـاحة أبـواَب جهنّـم عـىل 
علـامٍء يراهم مجهـوٌر كبي من املؤمنني رمـوزًا أو مراجـَع تقليد. أين كان 
دعـاة احلـوار واحـرتام القناعـات املختلفـة وتـرك كّل إنسـان وتقليده، 
عندمـا ُاعلنـت احلرب الرهيبـة عىل العالمة الفقيد السـيد حمّمد حسـني 
فضـل اهلل رمحـه اهلل؟! وكثـٌي منهـم )ومن الشـعائرّيني( كانوا مسـامهني 
يف تلـك احلـرب التـي مّزقـت الكثي مـن املجتمعـات الشـيعّية. وبقدر 
مـا كنتـم تنافحـون عن املذهـب، يـرى خصومكم اليـوم أهّنـم بمهامجة 
مـا يعتربونه )شـعائر خمرتعـة( ينافحون أيضـًا عن املذهب وعـن هوّيته 

وجوهره.

كنـُت متشـّوقًا أن أسـمع صوهتـم حينهـا، وموقفهـم مـن التحريض 
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ومسلسـل االهتامـات والتجديـفـ  قبـل ذلـك وبعـدهـ  ضـّد العالمـة 
السـيد مرتـى العسـكري رمحـه اهلل )حتـّدث مناقشـًا حـول اللعـن يف 
زيارة عاشـوراء(، واملفرّس الشـيخ الصادقي الطهراين رمحـه اهلل )منهجه 
القـرآين املعـروف(، والفقيـه األخالقـي الشـيخ االشـتهاردي رمحه اهلل 
)كالمـه حـول التشـكيك يف مـا ُيعـرف برزّيـة يـوم اخلميـس(، والفقيه 
األخالقـي البـارز الشـيخ عزيـز اهلل خوشـوقت رمحـه اهلل )التشـكيك 
يف أصـل وجـود السـيدة رقّيـة بنت اإلمـام احلسـني، وأهّنا ابنة شـخص 
آخـر كان يف كربـالء(، والعالمـة الشـيخ حسـني الرايضـ  فـّرج اهلل عنه 
ـ )مناقشـاته يف زيـارة عاشـوراء والغلـّو واللعن وغي ذلـك(، وغيهم 
إىل يومنـا هـذا، يف قائمـٍة طويلـة يبـدو أهّنـا لـن تنتهـي. وبعـض هـذه 

الفتـن كان بوجـٍه سـيايس فيـام بعضها اآلخـر بوجـٍه ديني.

فعلينـا  نفوسـنا،  يف  حقيقّيـًا  مبـدأ  اآلخـر  الـرأي  احـرتام  كان  إذا 
أن نطلـب املسـاحمة مـن اهلل عـىل مـا اقرتفـه بعُضنـا جتـاه مثـل هـؤالء 
األشـخاص، مـن تعامـٍل غـي أخالقـي معهـم، وإال فعلينـا أن نـرتك 
اللعبـة اآلنّيـة، لنبحـث عـن حلـول أكثـر جذرّيـة نكـون فيهـا  هـذه 
متصاحلـني مـع أنفسـنا أكثـر، وال نفعل مـا يفعلـه بعض اإلسـالمّيني ـ 
كـام يقـول العالمة السـيد حمّمد حسـن األمـنيـ  يف صعودهم عىل سـّلم 
الديمقراطّيـة، فـإذا بلغـوا القّمـة رمـوا بالسـّلم بعيـدًا، حتـى ال يرتقي 

غيهـم للسـلطة بعـد ذلـك.

إذا كان بعـض الشـعائرّيني اليـوم وغيهـم، باتـوا ينـادون بحرّيـة 
الـرأي؛ ليحمـوا أنفسـهم مـن الغضـب وأشـكال االحتجـاج، فأمتنّـى 
عليهـم أن ينـادوا بحرّيـة الـرأي ملـن غضبـوا ومـا يزالـون يغضبـون 
هـم عليـه بقسـوٍة وشـّدة، فـإذا كان حيـّق لـك أن جتتهـد يف التعبـي عن 
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والئـك وتفتـح النار عـىل غيك لُتخرجه مـن الدين واملذهـب والوالء، 
وتصـف كّل مـن خيتلـف معـك يف الـرأي بأّنـه جاهـٌل وُاّمـي وال يفقه 
شـيئًا، متصـّورًا أّنـك متلك حصانـًة من أهـل البيت النبـوّي يف تعاملك 
هـذا مع غـيك، فعليك أن تتوّقـع ـ أحببنا ذلك أو مل نحـّب ـ أن يتعامل 
خصوُمـك معـك هبـذه الطريقـة يف حلظـة غضبهـم، ومن يطـرق الباب 

البـّد أن َيسـمع اجلواب.

دعـويت لنفـيس ولغـيي: فلنكـّرس ثقافة االجتهـاد املفتـوح املتنّوع، 
ولنحـرتم ما توّصـل إليه اآلخـرون، ولنناقش كّل من ال نؤمـن بقناعاته 
مناقشـًة أخالقّيـة مفتوحـة، ولنعمـل سـوّيًة عـىل رفـع مسـتوى الوعي 
العـام، ولنّتهـم كّل من ُيـدان أخالقّيـًا أو وطنّيًا باألدّلـة الدامغة، ولنعرّب 
عـن رفضنـا بطـرق االحتجـاج الديمقراطـي املختلفـة دون عدوانّيـة 
عـىل أحـد، ولندافع عـن قناعاتنا بـرشف، ولنـرتك اللعب بالشـعارات 

. لتضليلّية ا

وبمحّبـٍة أقول إلخواين فيام يسـّمى بخط االنفتـاح والتجديد والنقد: 
ال يـّمـ  إخـواين وأخـوايتـ  أن ننتـرص يف احلـرب فقـط، املهـم أيضًا أن 
نامرسـها برشف وضمـي وأخالقّيـة. ضمُينا يف الرصاع هو رسـول اهلل 
الـذي صفـح يف حلظة قّوته عـن طلقاء مّكـة، وعيل بـن أيب طالب الذي 
ه الـذي منعـه من املـاء، واحلسـني بن عـيل الذي سـقى املاء  سـقى عـدوَّ
ملـن جعجـع بـه يف الطريـق وكان يسـي بـه تدرجيّيـًا نحـو املـوت.. كّلنا 
ذاهبـون إىل حفـرٍة صغـية، والفائـز فيهـا من محـل قلبـًا سـلياًم وروحًا 
متسـامية وأخالقـًا عاليـة وعمـاًل صاحلـًا، وليس مـن َفَعـَل بخصومه ـ 
منتقـاًم ـ مـا فعلـوه فيه يف حلظـة ضعفه، وال مـن جتاوز األخـالق عندما 
صـار قوّيـًا، فاألخـالق جهـد العاجـز عندمـا ُنلقيهـا جانبـًا يف مرحلـة 
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القـّوة، فـال تكـّرر خصوَمـك يف نفسـك وقـد انتَقدهَتـم عىل أسـاليبهم 
ضـّدك، خاّصـًة أسـلوب التسـقيط والبهتـان وإلقـاء الشـائعات غـي 
املنضبـط، ولنطلـق مكانـه  النفـيس غـي  انفعالنـا  فلنوقـف  املؤّكـدة.. 

ثورتنـا العقلّيـة النقدّيـة القـادرة عىل صنـع التغيي، إن شـاء اهلل.

قـد ال ُيعجـب كالمـي بعـَض إخـواين الذيـن يعتـربون مـا حيصـل 
فرصـة ذهبّيـة لالنقضـاض، لكنّنـي أرجـو أن أكـون قـد قلُتـه هلل، وهلل 

وحـده.
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 عذًرا شيخنا الوائلي!)))
24 ـ 10 ـ 2016م

ر يلعـُن فيـه بعـُض النـاس علنًا  اّطلعـُت مؤّخـرًا عـىل مقطـع مصـوَّ
العالمـَة الدكتور الشـيخ أمحد الوائـيل رمحه اهلل يف مظاهـرة دينّية! ويبدو 
أّن ُجرمـه ـ إذا كان هـذا املقطع املصـّور صحيحًا ـ هـو موقفه من بعض 

ما يسـّمى بـ )الشـعائر(.

ليس عندي كالم كثي، لكنّني:

أحتّفـظ عـىل أسـلوب الشـيخ الوائـيل الـذي اسـتخدمه يف معاجلـة أ. 
هـذا املوضـوع، وأختلف معـه فيـه، فالتوصيفات التي اسـتخدمها 
العاطفيـة  حساسـيته  لـه  موضـوع  معاجلـة  يف  موفقـًة  أجدهـا  ال 
وخصوصّيتـه، ومـع أّننـي أعذر الشـيخ فيام بينـه وبني رّبـه، كام قد 
أعـذر غيه مـن املختلفني معـه، لكنّني كنـت أفّضل لـه أن يتجنّب 
الصوتّيـة  للمقاطـع  وفقـًا  اسـتخدامها  تـّم  التـي  التعابـي  بعـض 

له. املنشـورة 

واختـاليف مع الشـيخ الوائيل يف هـذه القضّية يشـاهبه اختاليف مع 
غـيه من الرافضـني لبعض الطقـوس أو املفاهيم، ممّن يسـتخدمون 
هـذه الطريقـة أيضـًا عـرب بعـض القنـوات الفضائّيـة أو مـن عـىل 
املنابـر أو وسـائل التواصـل االجتامعـي، بتوهـني املختلفـني معهم 
يف الـرأي بطريقـة حـاّدة، واألخطر بطريقة شـخصّية، قـد تصل إىل 

مقربة مـن التفسـيق والتجهيـل والتكفي.

أعـرّب عـن الرفض واإلدانـة للتعامـل هبـذه الطريقة مع رمـوز كبار ب. 

www.hobbollah.com 1(  موقع الشيخ حيدر حب اهلل(
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خدمـوا الديـن لعقـود طويلـة وترّبـت عـىل أيديـم أجيـال مـن 
النـاس ومـن العلـامء واخلطبـاء واملنربّيـني.. وأضـّم صـويت لـكّل 
األصـوات الطّيبـة التي طالبت بشـجب هـذا األسـلوب املخجل، 
خاّصـًة صدور هـذا الرفض من طـرف املرجعّيـات الدينّية وكربى 
املؤّسسـات احلوزوّيـة. نحـنـ  مـن آحـاد النـاسـ  نطالـب اجلميع 
عـىل  والعمـل  منهـا،  موقـٍف  واختـاذ  األسـاليب،  هـذه  بشـجب 
منعهـا قـدر اإلمـكان، واحليلولـة دون وقوعها أيضًا، مـن أّي فريٍق 
صـدرت. وقـد سـبق أن حتّدثـُت عن ميثـاق رشف يف هـذا املجال، 

لكـن يبـدو أّنه سـيظّل أمنيـًة ربـام نراهـا يف األحالم!

رغـم تكـّرر الكثي من مثـل هذه احلـوادث يف العقـود األخية، إال ج. 
أّننـا ال نرى بعـض املتحّمسـني املدافعني عـن احلـوزات واملرجعّية 
والفقاهـة والعاممـة ُيبـدي موقفـًاـ  ولـو بنحو تأسـيس ثقافة رفض 
عاّمـة دون انحيـاز ـ جتـاه هـذا النـوع مـن التعاطـي داخـل الدائرة 
اإلسـالمّية واملذهبّيـة، ففـي مثـل هـذه املواضـع ال نسـمع منهـم 
شـيئًا، وال نـرى عالمـات غضـب، وصّدقـوين لـن تسـمعوا منهم 
ينّظـرون  هـؤالء  فبعـض  األسـلوب،  ضـّد  ليسـوا  ألهّنـم  شـيئًا؛ 
ملنهـاج لعـن النـاس وسـّبها وشـتمها والتعامـل هبـذه اللغـة معها، 
ويؤّسسـون علنًا لفكرة أّن القرآن يشـّيد بناء السـّب وثقافة الشـتم، 
لكن أن تشـتمهم أو تسـّبهم أو حتـى تنتقد بأسـلوٍب منفعٍل بعض 
الـيشء يف حالـٍة مـا هنـا أو هنـاك، فهـي الكارثـة، هـم ليسـوا ضّد 
هـذا األسـلوب، هـم فقط ضـّد أن يـامرس هـذا األسـلوب عليهم.

أقـول هلـم بـكّل حمّبـة: أّيـا اإلخـوة الطّيبـون، الذيـن تدينـون 
بيئـًة  فتخلقـون  لذلـك  تنّظـرون  أو  اآلخريـن  رمـوز  بإهانـة  اهلل 
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ثقافيـة حاضنـة هلـذا النـوع مـن اإلهانـات، كتلـك التـي تعـّرض 
هلـا الشـيخ الوائـيل.. أّيـا اإلخـوة، مع األسـف الشـديد، أخشـى 
ألسـنة  ووصلـت  أيديكـم،  مـن  خرجـت  قـد  األمـور  تكـون  أن 
النـار التـي أوقدهـا بعضكـم إىل بيوتكـم، وصّدقـوا هـذا الصغـي 
احلقـي، سـيكون اآليت أعظـم بكثي، ما سـيأيت ال نحّبـه وال نرضاه 
وانتقدنـاه مـرارًا وتكـرارًا، لكّن الواقع ال يسـي برغباتنا، بل يسـي 
بقوانينـه. أخشـى أن تكونـوا قـد جّهزتم بأسـاليبكم هـذه طوائف 
لـكّل  السـّبابني  مـن  وجيوشـًا  ولرموزكـم،  لكـم  اللّعانـني  مـن 

مقّدسـاتكم، فانتظـروا وبـكّل أسـف، وإّن غـدًا لناظـره قريـب.

صّدقـوين، أخشـى أّنكـم مل حتسـنوا لرموزكـم عندمـا أّسسـتم 
للتعامـل العنفـي مـع رمـوز غيكـم، فربـام أّول مـن جيـب أن ُيدان 
عـىل إهانـة رموزكـم هـو أنتـم، فقـد هنانـا اهلل عـن سـّب رمـوز 
غينـا حتـى نحمي ُقـدس اهلل مـن اإلهانـة والعـدوان، فإذا سـببنا 
تلـك الرمـوز، ثـم اعُتـدي عـىل ُقـدس اهلل، فنحـن املعتـدون عـىل 
اهلل بشـكٍل مـن األشـكال، وال أحـّب لنفـيس وال لكـم أن تكونـوا 
هكـذا. حاولـوا أن جتلسـوا وجُتـروا مراجعـة ألسـاليبكم وتكـون 
لكـم قراءة مسـتقبلّية لألوضـاع، ُترشـدكم إىل أّن بعض أسـاليبكم 
قـد ترجـع عليكـم باخلسـارة يف العـرص الراهـن، بـل قد بـدأ ذلك 
بالفعـل، ولعـّل هـذه املراجعـة تسـاهم يف إنتـاج واقعـّي لقواعـد 

جديـدة مـن االختـالف فيـام بـني املؤمنـني إن شـاء اهلل.

أدعـو إىل جلنـة حكـامء تفـّض االشـتباكات يف املناطـق، وتنّفـس د. 
االحتقانـات، وتتوّصـل إىل صيـغ حتفـظ حقـوق اجلميـع وتراعـي 
يف الوقـت عينـه مشـاعر اجلميـع، دون مبالغـة يف احلساسـية مـن 
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أّي فريـق، حتـى ال يصبـح النقـد العلمـي اهلـادئ موصوفـًا بصفة 
اإلهانـة والعـدوان عـىل املشـاعر، كـام يريـد بعـض النـاس؛ ألّنه مل 
يعتـد عـىل نقـد الكبـار! وأدعو أيضـًا إىل جلنـة حكامء عىل مسـتوى 
الديـن يف  األّمـة، لوضـع رؤيـة يف هـذا اإلطـار، متنـع اسـتغالل 
تشـييد وترويـج ونرش هـذا النوع مـن التعامل فيـام بيننـا، فاملرحلة 
حّساسـة جـدًا، وحـال أّمتنـا ليـس بالشـكل الـذي يسـمح هلـا أن 

تـرصف جهـدًا مـن طاقاهتـا هبـذه األمور.

إذا أردَت أن تدّمـر أّمـًة وحضـارة، فهّشـم يف نفـوس أبنائهـا كّل 
القـدوات ومـّزق كّل الرمـوز والكبار، أو حّوهلـم إىل أصناٍم تصادر 
العقـول وُتعبـد مـن دون اهلل، فسـتصل إىل مبتغـاك عىل اخلّطـني معًا.

توضيح )1(: 

 فهم بعض اإلخوة أنني أعتذر من الشـيخ الوائيل ألنني أريد أن أنتقده
والصحيـح  أننـي أعتـذر منـه عىل مـا يتعـرض له مـن إهانـة، وحقه يف 
رقبتنـا فنعتـذر منـه عـىل صنيـع بعضهـم بـه، ونسـأل اهلل أن  يعيننا عىل 
أداء حـق أمثالـه عـىل هـذه األمـة وعلينـا مجيًعا رمحـه اهلل وأعـىل مقامه.

توضيح )2(:

يبـدو أن بعـض األحبـة فهـم كالمـي أعـاله بطريقة غـي صحيحة، 
هلـذا كان البـّد يل مـن هـذا التوضيـح الثاين:

إّننـي يف املقطـع األّول أبديـت مالحظتـي املتواضعـة عـىل طريقـة . 1
املوضـوع عـىل  الوائـيل رمحـه اهلل يف تعاطيـه مـع  الشـيخ  سـامحة 
مسـتوى بعـض التعابـي التـي اسـتخدمها، انطالقـًا مـن قناعتـي 

الكامـل لسـامحته. القضّيـة، مـع احرتامـي  إدارة  الشـخصّية يف 
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إّن الفقـرة )ب( التـي انتقـدت فيها ما أسـميته األسـلوب املخجل، . 2
كنـت أعنـي هبـا األسـلوب الذي مارسـه هـؤالء املتظاهـرون ضد 
الشـيخ الوائـيل رمحـه اهلل، وطالبـت بشـجب هـذا األسـلوب غـي 
املناسـب يف التعامـل مـع سـامحته، وطالبـت هنـاك أيضـًا برضورة 
أن  تتصـدى املرجعيـات واحلـوزات إلدانـة مثل هـذا العمل الذي 
يتعـرض باإلسـاءة لرمـز كبـي وهـو الشـيخ الوائـيل الـذي ربـى 

واملنربيـني واألجيال. اخلطبـاء 

يف الفقـرة )ج( تعّرضـت ألولئـك الذيـن لطاملـا وجدناهـم يبـون . 3
للدفـاع عـن املرجعيـات واحلـوزات عندما تتعـّرض لسـوء، لكنّنا 
مل نجدهـم هنـا عندمـا تعـرض الشـيخ الوائـيل ملثـل هـذا الترصف 
املشـني، مل نجدهـم يبـدون رأًيـا، وهلـذا قلت بـأن هـؤالء املدافعني 
عـن املرجعيـات واحلـوزات مطالبـون بالدفـاع هنا عن مثـل عاممة 

الشـيخ الوائـيل التـي هي رمـز حـوزوي كبي.

ومـن هنـا تعرضـت بالنقـد هلـم حتـى هنايـة منشـوري، وكيف 
أهنـم هـم الذيـن يرّوجون للسـب والشـتم ضـد غيهم مـن أمثال 
الشـيخ الوائـيل والسـيد فضـل اهلل.. لكنّهم ينتفضـون لـو أّن أحًدا 
وبعـض  رموزهـم  فيهاجـم  وغـيه  الوائـيل  للشـيخ  يثـأر  أن  أراد 

مرجعّياهتـم بنفـس أسـلوهبم هـم.

يفهـم بعـض اإلخوة مـن كالمـي دومـًا أننـي عندما أتعـرض ملثل . 4
هـؤالء املختلفـني معنـا يف الرأي مـن الشـعائريني واملذهبيـني أّنني 
أقصـد تيـارًا خاّصـًا معروفـًا يف السـاحة، واحلقيقـة أننـي ال أقصد 
ذلـك أبـدًا، بـل أقصـد كّل هـذا الفريـق املتشـّدد الـذي قـد ينتمي 
بعـض أفـراده هلـذا التيـار أو ذاك .. فاقتـى التوضيـح وشـكًرا لكم.
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ثانًيا: اقتباسات)))

علينـا حينام نريد اسـتخراج صورة عـن التجربة احلسـينّية أن ال نقوم 
باجتـزاء النصـوص واالقتصـار عـىل بعضهـا وتـرك سـائر النصـوص 

األساسـّية التـي وردت يف املصادر الرئيسـة.)2(

___________ ___________

أعتقـد أّننـا بحاجـة إىل دراسـة أكثـر موضوعّيـة يف قـراءة التاريـخ، 
وأن ال نجعـل قراءتـه وقراءة املصـادر الدينّية وسـيلة لدخول أّي رصاع 
سـيايس باملعنى العـام هلذا الوصف؛ إلسـقاط مجاعة أو تصفية حسـاب 
مـع مجاعـة أخـرى؛ فـإّن هـذه القيـم الدينّيـة والقيـم التارخيّيـة الدينّيـة 
أيضـًا مـن األفضـل أن نجعلهـا أعـىل وأسـمى مـن تلـك الرصاعـات 
السياسـّية اجلزئّيـة يف بعضهـا عـىل األقـل، والتـي ربام نسـعى من حيث 
ال نشـعر كـي نمّيـع تلك القيـم يف داخـل تلـك الرصاعـات اجلزئّية.)3(

___________ ___________

ليـس من الرضوري تفسـي انطـالق كّل من يقـدم أو يكون حسـينّيًا 
عـىل أنـه محاس شـبايب أو هتـّور غـي عقـالين، وال واقعي، كـام أنه ليس 
من السـليم تفسـي رؤيـة كّل من يّتخـذ موقفًا حسـنيًا عىل أنـه عميل أو 
متخـاذل أو جبـان أو .. بـل يفـرتض أن تـدرس األمـور بنمـط عقالين 
وعلمـي وهـادئ، بعيدًا عـن االهتامـات املتبادلة للوصـول إىل أكرب قدٍر 

ــادر  ــن مص ــا م ــه، وبعضه ــاب بجزأي ــذا الكت ــرشت يف ه ــوص ن ــن نص ــات م ــذه االقتباس )1( ه
ــم ذكــر املصــدر يف اهلامــش ملــن شــاء الرجــوع  إىل ســياق النــص. ــد ت أخــرى، وق

)2( عاشورائيات ج 1، مقالة: حركة اإلمام احلسني ثورة أم صلح؟ 
)3(  نفس املصدر.



ممكن مـن التفاهـم والتفّهم.)1(

تتنـّوع جهـات اإلصـالح الالزمـة يف الشـعائر احلسـينية وأمثاهلـا، 
ويقـف عىل رأسـها رضورة تصفيـة نصوص السـية احلسـينية التارخيية 
مـن األكاذيـب واألسـاطي التـي اختلقت عـرب الزمن، ومل يكـن هلا من 
وجـود يف مصـادر احلديـث وال التاريـخ وال الـرتاث، وإنـام صنعتهـا 
العقليـة الشـعبية أو مـا بحكمهـا، إّن هـذه الـرضورة رضورٌة علميـة 

ومعرفيـة، كـام أهّنـا رضورة توعويـة وتربويـة يف الوقـت عينـه.)2(

___________ ___________

ال يعنـي ذلـك أبـدًا تنحيـة كل نـّص تارخيـي ال تستسـيغه عقولنـا 
الشـواهد  تقـوم  مـا  تنحيـة  وإنـام  املألـوف،  أو جتـده خـالف  العاديـة 
التارخييـة أو العقليـة أو الرشعيـة أو .. عـىل نفيـه، وفـق منهـج ينبغـي 
حتديـده عىل أسـس علمية وضوابـط منطقية، ختضع لنظريات مدروسـة 
ومربهـن عليهـا يف قـراءة التاريـخ، ال أليديولوجيـات مسـقطة هتـدف 

أو..)3( التزييـف 

___________ ___________

ليـس فقـط ينبغـي تنحيـة األكاذيـب واملعلـوم عـدم صـدوره وال 
وقوعـه ولـو بالعلـم العـادي االطمئنـاين، بـل مـن الـرضوري تشـييد 
السـية احلسـينية وفـق أسـس النقـد التارخيي واحلديثـي أيضـًا، فالذي 
مل يثبـتـ  ولـو مل يكـن عدُمـه ثابتًاـ  ينبغـي ختفيف حضـوره عىل األقل، 

)1( نفس املصدر، مقالة: الشعائر احلسينية بني النمذجة واإلصالح.
)2( نفس املصدر.
)3( نفس املصدر.



299

كـام أّن الـذي يقـع مرجوحًا مـن الناحيـة التارخيية ينبغـي تقديم الطرف 
الراجـح املقابـل لـه عليه.)1(

 ينبغـي التعامـل مـع وقائـع الثـورة احلسـينية والنصـوص التارخييـة 
الواصلـة إلينـا عنهـا، تبعـًا لدرجـة صحتهـا، فاملؤكـد صحتـه ينبغـي 
الرتويـج لـه واإلرصار عليـه وإشـاعته، وأمـا غـيه فينبغـي أن يكـون 
حضـوره عـىل تبـع قيمتـه العلميـة والتارخييـة، وال ينظر فقـط إىل رغبة 
الـرأي العـام الـذي نطالـب نحـن ــ مـن ننعـت أنفسـنا بالعلـامء ــ أن 

نوّجهـه ونصّوبـه ال أن يكـون هـو املسـّي دائـاًم حلركتنـا وأدائنـا.)2(
___________ ___________

إن الشـعوب يف حـال إنتـاج دائـم للمعتقـدات الشـعبية املمزوجـة 
باخلرافـة، كـام تؤّكـد ذلـك أيضـًا تواريـخ األديان كاّفـة، وعلـامء الدين 
ومفكرو املسـلمني واملصلحـون االجتامعّيـون يمثلـون بالدرجة األوىل 
مصفـاًة تنّقـي هـذه املنتجـات امللّوثـة باخلرافـة أو الوهم، فـإذا تعّطلت 
هـذه املصفـاة تلـّوث املنـاخ كّلـه، وصار مـن العسـي ديمومـة احلياة يف 

)3 ( ظّله.
___________ ___________

مـن عنارص اإلصـالح الرضورية األخـرى، إصالح املظاهـر العاّمة، 
وإعـادة النظـر فيهـا وفق املوازيـن الرشعيـة والعقليـة واإلنسـانية، ثمة 
مظاهـر جيـب نقدهـا لتقديم صـورٍة أكثر مجاليـًة وتأثـيًا يف القلوب عن 
الثـورة احلسـينية ... وال نريـد بذلـك التنـازل عـن عقائدنـا وشـعائرنا 
ألجـل اآلخـر أو خوفـًا مـن تشـويه وتشـهيه، فهذا مـا ال يرضـاه اهلل 

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.

)3( نفس املصدر.
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لنـا، وإنام نقصد مالحظة قانون التــزاحم بني املصالح واملفاسـد، سـيام 
وأّن هـذه املظاهـر عىل أقـىص تقدير مسـتحّبة بعنواهنـا األّويل ال واجبة، 

فـال ينبغـي التـوّرط يف احلرام ألجـل حتقيق مسـتحب.)1(

بالعنـف  مواجهتهـا  أو  بالقـّوة  املظاهـر  هـذه  بقمـع  نطالـب  لسـنا 
والقسـوة، فهـذا مـا ال نجـد عظيـم جـدوى مـن ورائـه، إنـام املطلوب 
نـرش الوعـي، ورفـع مسـتواه بـني العامـة مـن النـاس، بـل بـني بعـض 
رجـال الديـن أيضـًا، بطريـٍق مبـارٍش أو غي مبـارش، ال بإثـارة العامة أو 

هتييجهـم.)2(

___________ ___________

مـن أبـرز مظاهـر اإلصـالح تطوير آلّيـات عـرض الثورة احلسـينية، 
لنـرش  الوحيـد  السـبيل  هـي  املتداولـة  العزائيـة  املجالـس  فليسـت 
ثقافـة الثـورة، بـل قـد اسـتجّدت طـرق يمكـن إضافتهـا إىل مـا كان، 
فإدخـال الثورة احلسـينية إىل دور السـينام، وإىل التلفزيـون والفضائيات 
والكمبيوتـر، ولألطفـال والشـبان، قّصـًة وروايـًة وحكايـة و.. كّلهـا 
وسـائل جديدة يمكـن توفيهـا خلدمة األهـداف احلسـينية الكربى.)3(

___________ ___________

بالرتتيـب  واتسـامها  العزائيـة،  واملجالـس  املسـيات  تنظيـم  إن 
والتنظيـم واألناقة والتناسـق واجلـامل و.. وإخضاعها لتجويد وحتسـني 
مسـتمّرين، كّلهـا عنـارص مسـاعدة عىل رفـع مسـتوى إحياء الشـعائر، 

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.

)3( نفس املصدر.



301

لتكـون منـربًا إعالميـًا لإلسـالم يعـرض الفكـر واملفهـوم كـام ُيبـدي 
العاطفـة واإلحسـاس، بـدل أن تسـتغّل للتشـويه والتــزييف.)1(

___________ ___________

إّن صـور اإلحيـاء وأشـكاله أمـٌر بـرشّي ال خيضـع لنـصٍّ إهلـي أو 
حكـم دينـي، وإّنـام يتبع األوضـاع االجتامعيـة والثقافيـة يف املجتمعات 
املختلفـة، رشيطة أن يبقـى حمافظًا عىل القواعد واألخالقيات واألسـس 
الدينيـة العامة، وهذا ما يسـمح ألشـكال إحياء الشـعائر بفـرص كبية 
مـن التطويـر والتجويـد، تبعـًا حلاجـات العـرص ورضورات املرحلـة، 
دون أن يكـون هـذا التطويـر ـ بالـرضورة ـ خوفـًا مـن طـرٍف أو حيـاًء 
مـن آخر، وإّنـام رغبة عقالنيـة صادقة يف إرفاد نظم مشـاركاتنا الشـعبية 
املجتمـع  تلـّف  التـي  التطـّورات  مـع  املنسـجم  التناسـق  مـن  باملزيـد 

)2 برّمته.)

___________ ___________

إّننـا نعتقـد ـ كـام رّصح بـه بعض علـامء اإلماميـة أيضًا، مثـل املرجع 
الكبـي السـيد الربوجردي رمحه اهلل ـ بـرضورة التخيّل عن هـذه املظاهر 
املثـية واملوجبة لسـوء ظّن اآلخرين بالشـيعة والتشـّيع، السـيام وأّنه ال 
دليـل مـن النصوص الدينيـة الثابتة يفرضهـا، وإّنام هي عـادات وتقاليد 

تقريبًا.)3(

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.
)3( نفس املصدر،  مقالة: الشعائر والطقوس واملناسبات الدينية.
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قناعتنـا هـي أّن كّل مظهـر اجتامعي أو سـلوكي أو شـعائري يفرض 
واهتامهـم  أو سـوء ظنّهـم  املسـلمني  األمـور يف ذهـن سـائر  التبـاس 
للشـيعة والتشـّيع.. جيـب التخـيّل عنـه مـا مل يكـن ثابتـًا بنـّص صحيح 
معتـرب وفقًا لقواعـد الصناعة االجتهاديـة الفقهّية واحلديثيـة املعتمدة يف 

علـوم الرشيعـة، فرحـم اهلل امـرًأ ذّب التهمـة عن نفسـه.)1(

___________ ___________

التشـّيع تاريـخ مـن العمـل والعطـاء واجلهـاد واملعرفـة وحمّبـة النبي 
وأهـل بيتـه والدفـاع عـن اإلسـالم وأهلـه، والتشـّيع هـو الـذي خّرج 
العباقـرة والعلـامء والنهضوّيـني واملفّكرين السـيام يف العـرص احلديث، 
وواجـه اإلحلـاد والتغريب، وناضـل وقّدم الشـهداء يف مواجهـة أعداء 
األّمـة السـيام العـدّو الصهيـوين الغاشـم، وأصـدر علـامؤه يف العـراق 
الفتـاوى لدعـم الدولـة العثامنيـة جتـاه خصومهـا مـن غـي املسـلمني 
و... فـال يصـّح أن أنسـى كّل هـذا الوجـه، ثم أسـّلط الضـوء فقط عىل 
بعـض الشـعائر التـي يقـوم هبا بعـض الشـيعة وليـس كّلهـم، وأختزل 
مذهبـًا كبـيًا عريقـًا برّمتـه فيهـا، لكـي أحكم عليـه بموقٍف سـلبّي هنا 

أو هنـاك.)2(

___________ ___________

ال حيسـن ببعضنـا أيضًا أن يتعاطـى مع ثبوت هذه الروايـات وأمثاهلا 
بمنطـق األمـور الواضحـة املسـّلمة القطعية التـي ُيتهم مـن يناقش فيها 
بدينـه ومذهبـه وعقيدتـه وأخالقه، فليتـق الطرفان اهلل تعـاىل فيام يصدر 
منهـام، وليقبـال بتعـّدد اآلراء يف املسـألة، وليرتّيثـا قبل نسـبة يشء للنبي 

)1( نفس املصدر.
)2(نفس املصدر.
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وأهـل بيتـه وأصحابـه أو نفيـه عنهـم؛ ألّننـا سنحاسـب أمـام اهلل تعاىل 
مجيعـًا ونسـأل عـاّم قلنـا وفعلنـا، وكـام سـوف نسـأل عـن نسـبة كالم 

للمعصـوم، كـذا سنسـأل عـن نفيه عنـه والعكـس كذلك.)1(

___________ ___________

لنقـّر بالتعـّدد، وليعمـل كّل شـخص منّـا عـىل املنهج العلمـي الذي 
اختـاره، ال أن نعتمـد يف مثـل هـذه املواضيـع منهجـًا ركيـكًا قائـاًم عىل 
إىل  نعـود  املوضوعـات  سـائر  ويف  التضعيـف،  أو  التوثيـق  يف  الرغبـة 

منهجنـا املتـني الـذي نتبنّـاه يف بحوثنـا الفقهيـة وغيهـا!!)2(

___________ ___________

ال داعـي لـإلرصار عـىل إبطال بعـض األمور احلسـنة يف حّد نفسـها 
وكأّنـه يـراد هتديم الشـعائر واألعراف، وأرى اسـتبدال ذلـك بتوضيح 
حيثياهتـا الرشعّيـة للنـاس، ليعرفـوا أّن القصد يكـون للعنـوان العام ال 
للخـاص، إىل جانـب كـّف الطرف اآلخر عـن اهتام من يريـد أن يناقش 

يف هـذه األمور بطريقـة علمّية والتشـكيك يف تدّينـه وعقيدته.)3(

___________ ___________

واعيـة  هنضوّيـة  برامـج  وضـع  كيفيـة  يف  مجيعـًا  نفّكـر  لـو  حبـذا   
توعويـة وتبليغيـة، لتحويـل زيـارات اإلمـام احلسـني � ـ وغيها ـ إىل 
مؤمتـر إسـالمي شـعبي واسـع لـكّل املؤمنـني احلاّجـني إليه مـن أرجاء 

ــًا  ــوراء وفق ــارة عاش ــند زي ــة س ــؤال: ماقيم ــاب ، الس ــذا الكت ــن ه ــم األول م ــع القس )1( راج
ــي؟؟ ــيد اخلوئ ــات الس لنظري

)2( نفس املصدر.
)3( القسم األول ، زيارة اإلمام احلسني يف األربعني.
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املعمـورة، فتـزدان الطرقـات املكتظة بالـزوار بمحافل األدب والشـعر 
والنثر احلسـيني والثـوري، وبالربامـج الدينية واالجتامعّيـة، وبحلقات 
التوعيـة الثقافيـة، وبجلسـات العبـادة والروحانيـة، وبلقـاء املرجعيات 
والشـخصيات الكبية مع النـاس واجلامهي، تسـتمع مهومها وقضاياها 
وتتواصـل معهـا وتعظهـا وتوّجههـا، كـام كانت عـادة أئّمة أهـل البيت 

يف كّل عـام يف احلـّج والعمـرة و.. )1(

___________ ___________

إّننـا بحاجـة إىل املزيـد مـن ترشـيد مناسـباتنا الدينيـة وتأمـني أفضل 
توظيـف نافع هلـا لقضايانـا االجتامعيـة والسياسـية واألخالقّيـة اليوم، 
واحليلولـة دون حتّوهلـا إىل جمـّرد عـادات ال حتوي مضموهنـا أو طقوس 
وبروتوكـوالت نمـّر عليهـا مرور الكـرام، فيصـي حالنـا ـ والعياذ باهلل 
ـ كحـال الصائـم الـذي وصفـه احلديث النبـوّي الرشيف بقولـه: »رّب 

صائـم ليـس له مـن صومه إال اجلـوع والعطـش«.)2(

___________ ___________

ليـس كّلـام جاءنـا شـخص بـيشء أخذنـا بـه ومشـينا يف طريقنـا، بل 
مقتـى التحـّذر مـن البـدع واخلرافـات، ومقتـى محايـة الديـن هـو 
الوعـي والسـؤال والتثّبت واملناقشـة املوضوعّيـة للتأّكد من نسـبة يشء 
إىل الديـن، فمـن هنـا علينا يف هـذه احلـاالت أن نطالـب بالتوثيق، وأن 
نسـأل وهنتـم كّلـام كان يف املضمـون مـا يريـب أو ُيثـي، فهـذا احلـّس 
واخلزعبـالت  اخلرافـات  مـن  تدّيننـا  حلاميـة  رضوريٌّ  االستشـعاري 

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.
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واملؤامـرات واملنامـات املخَتَلَقـة واألقاصيـص املبتكـرة املكذوبة، محانا 
اهلل مجيعـًا مـن الضاللـة والزيـغ.)1(

___________ ___________

مـن حـّق املؤمـن عـيّل أن ال أهينـه أو أجـرح مشـاعره أو أسـّخفه أو 
أتعـّرض ملقّدسـاته بطريقـة غـي أخالقّيـة، لكـن ليـس مـن حّقـه عـيّل 
أن ال أنتقـده إذا مل يكـن يف النقـد إهانـة وإّنـام فيـه انزعـاج منـه بحيـث 
هـو يعـاين مـن مشـكلة عـدم تقّبـل النقد ولـو األخالقـي. وهـذا يعني 
أّن منعـه إّيـاي مـن النقـد بحّجـة أّنـه بـات ينزعـج منـه أو يسـتفّزه لـن 
يـؤّدي إال إىل سـلب حّقـي يف النقـد والتعبـي، وسـلب حّقـي يف ما أراه 
أمـرًا باملعـروف وهنيًا عن املنكـر وإرشـادًا لآلخرين إىل مـا أعتقده بيني 
وبـني ريّب صالحـًا، وليـس مـن حّقه عـيّل ذلك حتـى أتنازل عـن حّقي 
يف النقـد واإلصـالح الواجبـني عـيّل يف األصـل، وهـذه مسـألة مهّمـة 

)2 جّدًا.)

___________ ___________

إّن النقـد حـقٌّ رشط أن يكـون أخالقّيـًا من حيـث النـوع، بحيث لو 
عرضنـاه عـىل حمايٍد ملـا أبدى فيـه ممانعًة أخالقّيـة، وال ينبغي أن نسـمح 
لآلخريـن بسـلبنا هـذا احلـّق، وإال فقد يقول الطـرف اآلخر الناقـد بأّنه 
أيضـًا بـات ينزعج من هـذه املقـوالت التـي يذكروهنا عـىل املنابر، فهل 
حيـّق لنـا أن نمنعهـم ونسـلب حّقهـم بحّجـة أّن الطـرف اآلخـر الناقد 
أيضـًا بـات يسـتفّز وينزعـج ويتذّمـر مـن طـرح هـذه األمـور مـن عىل 

)1( القسم الثاين، رسائل مثية بأعامل دينية خاّصة عرب وسائل التواصل االجتامعي .
)2( القسم الثالث،  عاشوراء واجلدل املتكّرر كّل عام، ما هو املوقف من هذا اجلدل؟  
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املنابـر أو شاشـات التلفـزة؟ كال، ليـس مـن حـّق الطـرف الناقـد هـذا 
)1 أيضًا.)

___________ ___________

إّن نقـد املنـرب وبعـض املظاهـر الشـعائرّية ليـس إهانًة هلـام، وال هتكًا 
للحرمـات، عندمـا يكون نابعـًا من احلـرص ومتحّليًا بدرجـٍة عالية من 
املهنيـة واألخالقيـة، وال حيـّق لرجال املنرب احلسـيني الذيـن رّشفهم اهلل 
هبـذا املنصـب أن يعتربوا نقدهم نقدًا للحسـني �، فلنكّف عن إسـقاط 

ذواتنا.)2( املقّدس عـىل 

___________ ___________

إّننـي أدعـو الناقديـن هنـا لتقديـم بدائـل فمـن يتمّكـن ـ بحسـب 
اخلطبـاء  إلعـداد  معاهـد  تأسـيس  مـن  ـ  واملعنويـة  املاديـة  إمكاناتـه 
وتأهيلهـم بالطريقـة التـي يراهـا صحيحـًة، عليـه أن ال يكتفـي بالنقـد 
ويعيـش عقدتـه أو شـهوته، بل يعمـل عىل تأهيـل اخلطبـاء، وقبل ذلك 
البـّد مـن إعـداد املـواّد العلمّيـة والعملية عرب مركز دراسـات حسـيني 
حقيقي، يعالج كّل القضايا احلسـينية يف التاريخ والشـعائر واملسـلكيات 
عـىل  واملقـوالت  االجتاهـات  لـكّل  مسـتمعًا  جـاّدة،  بحثيـة  بطريقـة 

وتناقضهـا.)3( اختالفهـا 

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.
)3(  نفس املصدر.
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ال يمنـع مـن أن تتنـّوع املواقـف أحيانـًا، حسـب طبيعـة الظـروف، 
فتغـدو حسـنيًة بعـد أن كانـت حسـينية، أو تتحـّول إىل حسـينية بعد أن 
كانـت حسـنية، والقصـد مـن ذلـك أن ال يتحـّول املذهـب اإلمامي إىل 
مذهـب زيـدي ال يرى رشعيـًة إالّ للخـروج بالسـيف، وال يـرى إمامًا 
إالّ فاطميـًا هنـض بسـيفه ملواجهة الظلـم. ربام ال يكون األمـر كذلك يف 
العقيـدة أو الفكـر، لكنـه قـد يغدو كذلـك يف العقـل اجلمعـي والذهن 
اجلامعـي، فتنعـدم يف ذاكـرة اجلامعة تنّوعـات األداء، ويغـدو أداء واحد 
حـرصًا يمثل رشيعة اهلل ورسـوله، بـل يتفاقم األمر إىل حـّد اهتام الناس 

بتهـم قاسـية والتجريح هبـم، وهـم أصحـاب رؤى خمتلفة.)1(

___________ ___________

ال أجـد تنافيـًا بني البعد املذهبي واإلسـالمي واإلنسـاين يف املوضوع 
احلسـيني والشـعائري، فاملوضـوع لـه أبعـاد متعـّددة، وال يصـّح نحـر 
الُبعـد املذهبـي املتجـيّل يف قضّيـة اإلمامـة لصالـح أبعـاد أَخـر، وهنـاك 
فـرق بـني الدعـوة السـتحضار البعـد اإلسـالمي واإلنسـاين العـام يف 
قضّية الثورة احلسـينية وشـعائرها، وبني اسـتبدال الُبعـد املذهبي هبذين 
الُبعديـن. أعتقـد أّن األّول هـو الصحيـح، فنحـن اليـوم أمـام رصاع 
حضـارات، ومـن يريـد أن يّدعـي أّنـه حضـارة وأّنـه بديل عـن الغرب 
والـرشق، عليـه أن يقـّدم خطابـًا ورؤيًة قادريـن عىل عبور القـارات.)2(

)1(  عاشورائيات ج1، مقالة: الشعائر احلسينية بني النمذجة واإلصالح.
)2( القسم الثالث، عاشوراء واجلدل املتكّرر كّل عام، ما هو املوقف من هذا اجلدل؟ 
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كيـف جيـوز يل أن أصنـع وعـي النـاس الثقـايف والتارخيـي بنصوٍص 
متهالكـة املصـادر وتالفة األسـانيد وما لذلـك من تأثي كبـي عىل الفكر 
الدينـي، فيام ال جيـوز يل أن أثبت كيفية االسـتنجاء أو الدخول إىل احلاّمم 
إال بنـّص موثـوق وإال كنـت متقـّوالً عـىل اهلل؟! يبدو يل هذا شـكاًل من 

املنهجي.)1( التشـّظي  أشكال 

___________ ___________

إّن الثـورة احلسـينية هنـا تعيـد تظهـي املشـهد بصـورة خمتلفـة، فقـد 
كان مـن املتوّقـع أن تنهار تلـك املرأة )زينـب( وكّل من معها من نسـوة 
وبنـات، لكـّن األمـور وقعـت بطريقة خمتلفـة متامـًا، هذا يعنـي املرأة يف 
عرصنـا إذا أرادت أن متثـل الـدور الزينبي فعليها يف حلظات الشـّدة التي 
متـّر هبـا أمتنا اليوم أن تسـتنفر طاقاهتـا يف رباطة جأش ليكـون هلا دورها 
واجللـوس  بالسـكوت واخلضـوع  نطالبهـا  أن  والتأثـي، ال  الفعـل  يف 
يف البيـت ال دور هلـا يف الوقـوف بوجـه الظلـم والعـدوان واالحتـالل 

واالغتصـاب لـألرض والعـرض والوطـن والقيـم واملفاهيم.)2(

___________ ___________

إّن ثـورة احلسـني � تعّلمنـا أّن النتائـج قـد ال تكـون يف حياتـك، بل 
قـد تكـون بعـد رحيلـك. إهّنـا تعلمنـا أحيانـًا أّن رحيلنـا مقّدمـة لتغّي 
األوضـاع، وأّن ثـورًة وقعـت يف 61هــ آتـت ثامرهـا بعـد عقـود ومـا 

)3 تزال.)

)1( نفس املصدر.
)2( القسم الثالث،  بني يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟

)3( نفس املصدر.
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إّن شـجاعة احلسـني وأصحابه وأهـل بيته )سـالم اهلل عليهم( تكمن 
األّمـة، هـذا موضـوع جـاّد،  إحبـاط عـام يف  إرادة وسـط  يف وجـود 
احلديـث عـن خلـق إرادة وسـط منـاخ إحبـاط ومخـول وتكاسـل عـاّم 
يشء مهـم للنهـوض، ويشء ليـس بسـهٍل أبـدًا، وهـذا هـو ما يقـوم به 

املصلحـون عـرب التاريـخ.)1(

___________ ___________

كـم نحـن بحاجـة اليوم ملا بات يسـّمى بـ »إنقـاد النزعة اإلنسـانية يف 
الديـن«، حيـث بتنا نشـهد تدّينـًا عدوانّيـًا صداميًا ال يعـرف الرمحة وال 
الشـفقة وال املـوّدة وال الرّقـة، حـرّي بنا أن نسـتخرج إنسـانّيات الثورة 

احلسـينية لنـيضء عليها مقّدمـًة إلحياء النزعـة اإلنسـانّية يف حياتنا.)2(

___________ ___________

أشـي يف هنايـة الـكالم إىل نعمـة االجتـامع والتواصـل يف عاشـوراء، 
فهـذه احلشـود العظيمـة التـي تتالقـى كّل يـوم يف املجالـس واملراقـد 
واحلسـينيات ويف كّل مـكان، هـي بنفسـها مظهـر تواصـل اجتامعـي، 
كيـف أسـتثمره؟ كيـف يمكـن ألهـل البصـية أن يسـتثمروا كّل هـذا 
احلشـد اهلائـل للنـاس وكّل هـذا االسـتعداد للسـامع؟ مـن الصعب أن 
جتمـع كّل هـذا العـدد ليسـتمع يف أيـام معـدودة، فكيـف يمكننـي أن 

أسـتفيد مـن هـذا االجتـامع البـرشي مرتامـي األطـراف؟ )3(

)1( نفس املصدر.

)2( نفس املصدر.

)3( نفس املصدر.
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إّن عاشـوراء فرصـة إليصـال الرسـائل، فلو يكـون هناك جملـس عاملي 
أو وطنـي للخطبـاء احلسـينيني أو غيهم ممّن هلم نشـاط يف هـذه األيام، 
وتكـون هنـاك خطـط اسـرتاتيجية لتحديـد املوضوعـات واألولويات 
العاّمـة واملناطقّيـة لتداوهلا، فسـتكون لدينا قـدرة تأثي كبية جـّدًا، ألّن 

طاقـة االسـتامع عنـد الناس مضاعفـة يف هـذه األّيام.)1(

___________ ___________

مـا صـار رائجـًا اليوم مـن أّنه كّلـام كان احلديـث عن أهـل البيت � 
وفضائلهـم فـال حاجـة معه لدليـل، بل يكفـي مناٌم هنـا أو قّصـٌة هناك 
أو حديـٌث ضعيـف هنـا أو اطمئنان قلبـي غي معقلن هنـاك، فهذا يشء 
خطـر للغاية عىل سـالمة البناء العقائـدي يف الدين واملذهـب، فعلينا أن 

نحتكـم دومـًا يف كّل األمـور للدليل من عقـٍل أو نقل.)2(

___________ ___________

 ليـس ألّنـك تريـد خدمـة أهـل البيـت أو الصحابـة فهذا مـرّبر لك 
للكـذب أو للتلفيـق او لغـّض الطـرف عـن املنطـق والعقـل والربهـان 
والدليـل أو للتالعـب بعواطـف الناس، فهـذه مفاتيح يمكـن أن تؤّدي 
بعـد عـّدة عقـود مـن الزمـان ـ لـو اسـترشت ـ إىل اإلطاحـة باملنظومـة 

العقالنيـة لعقائـد اإلمامّيـة أو للعقائد اإلسـالمّية.)3(

)1( نفس املصدر.
)2( إضاءات 93:3 .

)3( نفس املصدر.
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عـىل كّل مؤمـن غيور أن يدافـع عن املنهـج املنطقي واالسـتداليل يف 
خمتلـف علـوم الديـن من الـكالم وحتـى احلديـث والتاريـخ، ويرفض 
أّي حماولـة ـ مـن مؤمـن جـاءت أم مـن ملحـد ـ تريـد إثبـات يشء يف 

الديـن أو نفـي يشء آخـر منـه بمناهـج غي علمّيـة.)1(

___________ ___________

بالنسـبة يل أرى أّن ثقافـة أهـل البيـت � ـ تقيض من خـالل مراجعة 
نصوصهم ـ بتمييز ذكرى شـهادة اإلمام احلسـني� عن سـائر املناسبات 
احلزينـة، بـام فيها ذكـرى وفاة الرسـول األكرم )صلـوات اهلل عليه وعىل 
آلـه(، وهـذا مـا أفهمـه مـن جممـل نصوصهـم ـ عـددًا ونوعـًا ـ يف أهّنم 
كانـوا يريـدون لذكرى اإلمام احلسـني أن تكـون متمّيزًة، مـع االحتفاظ 
لسـائر املناسـبات بحّقهـا الطبيعـي، وهلـذا أعـارض ـ بحسـب فهمـي 
القـارص ـ جعـل أّي ذكـرى حزينـة أخرى مثـل ذكرى احلسـني�، فإّن 
هـذا خيالـف روح النصـوص الكثـية التي اسـتحرضت قضّية احلسـني 
دون أن تسـتحرض غيهـا بالطريقـة عينها، بـام ُيفهم منه أّنه يـراد لقضّية 
احلسـني أن تكـون هلـا خصوصيتهـا، ومـن الـرضوري أن نحفـظ هلـا 

 )2 خصوصّيتها)

___________ ___________

إّننـا ندعـو إىل إحيـاء شـامل لتاريخ اإلسـالم واإلمامـة، رشط أن ال 
يعّطـل حيـاة النـاس، ليـس ألّن حياة النـاس أهم منـه والعياذ بـاهلل، بل 
ألّن إحيـاء مناسـباهتم ُوِضـَع لتقديم حياة اإلنسـان يف الدنيـا واآلخرة، 

)1( نفس املصدر.
)2( نفس املصدر، ص 87.
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فإّنه يدفع الشـيعة لكـي يتقّدموا يف جمتمعاهتـم اقتصاديًا وثقافّيـًا وفكرّيًا 
وعلمّيـًا وجامعّيًا وسياسـّيًا واجتامعّيًا ودينّيًا، بـدل أن نفتح جمال العطل 
ونؤّسـس لثقافـة العطل الكثـية التي حارهبا غـي واحٍد مـن علامئنا.)1(

___________ ___________

املطلـوب اليـوم عمومـًا، ويف النطـاق التارخيـي خصوصـًا، خطـاب 
علمـي منفتـح يثبت أمـرًا دون أن ُيشـبع إثباتاته بجزم تعّسـفي أو يسـّد 
البـاب عـىل إثـارة احتامالت أو تصـّورات متعـّددة، وعرب هـذه الطريقة 

يمكـن ختفيـف رّدات الفعل السـلبية إىل حـدٍّ ما.)2(

___________ ___________

هنـاك حاجـة لنرش ثقافـة اجلهـاد الصحيح املتـوازن يف األمـة، الذي 
يقّدر حسـاب األمـور دومًا، ويزن املصالح واملفاسـد بوعـي، فال يتهّور 
يف اندفاعـه، وال جيبـن يف انكفائـه، وهبـذا تتمّكن األّمة مـن النهوض ــ 
ــ للدفـاع عـن نفسـها من ظلـم وجـور اجلائرين  بمختلـف األشـكالـ 

الفاسـدين، بحوٍل من اهلل سـبحانه.)3(

 

لقـد جرت أحيانـًا كثية قـراءة احلـدث التارخيي من زاويـة حمدودة، 
غلـب عليهـا السـجال املذهبـي، فعـىل سـبيل املثـال، سـية أئمـة أهل 
البيـت � ، جـرت قراءهتـا بطريقـة جمتــزءة يف بعـض األحيـان هدفت 

)1( نفس املصدر، ص 89.
)2( مسألة املنهج يف الفكر الديني، ص 361.

)3( مــن مقالــة: فقــه اجلهــاد يف اإلســالم، حاجــات التجديــد ورضورات املنهجــة ، العــدد الثالــث 
مــن جملــة االجتهــاد والتجديــد، صيــف 2006م.
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اإلمـام �  ودراسـة  الشـخصية،  اجلوانـب  إبـراز  إىل  وفقـط-  -فقـط 
بوصفـه ظاهـرًة مسـتقّلة عـن املحيـط، وقـد أّدى هـذا التغييـب لوقائع 
حتـت  التارخييـة  املصـادر  لبعـض  التغييـب  وكذلـك  حميطـة،  تارخييـة 
مسـّوغات هـي يف العمق مذهبيـة.. أدى إىل صور منقوصـة غلب عليها 

اإلسـقاط.)1( طابع 

___________ ___________

املطلـوب قـراءة شـمولية للتاريـخ ــ كـام الرتاث كلــه ــ مـن جهة، 
ومعاجلـات حمايـدة مـن جهة أخـرى، مل يعـد جيـذب ذاك املـؤّرخ الذي 
يرسـم تأرخيـه عـىل صفحـات كتابـه األوىل، لـيى القـارئ أنـه حـّدد 
مسـار تأرخيـه أو دراسـته سـلفًا، األمـر الـذي بـات يفقـد العقليـات 

اجلديـدة ثقتهـا بالنتائـج.)2(

___________ ___________

وانطالقـًا من هـذه األسـباب وغيها، جيدر بنـا تفّهم ظاهرة الشـك 
املعـارصة، والتعامـل معهـا بـروح أبويـة، كـام واعرتافـًا بـام تقـّدم، يتم 
امليـل أكثـر فأكثـر إىل اإلقرار بـرضورة إعادة قـراءة التاريخ اإلسـالمي، 
لكـن مع حذر هـذه املّرة مـن االنطالق من ُعقـد أو تصفية حسـاب.)3(

التجديـد  سـتار  حتـت  الدينيـة،  بالتارخييـات  اإلطاحـة  موجـة  إن 
والقـراءة اجلديـدة، وبطريقة تعسـفية أحيانـًا، ال تصلح األمـور بقدر ما 
تــزيد يف تعقيدهـا، مـن هنـا؛ كان املطلوب إحـالل االسـتقرار النفيس 

)1( مسألة املنهج يف الفكر الديني، ص 363.
)2( نفس املصدر، ص364.

)3( نفس املصدر.
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للباحثـني، وإزالة أسـباب التوّتـر املـرّض بموضوعية البحـث التارخيي، 
مـع اإلقـرار بأن حالـًة كهذه، عىل رفضها مـن الزاوية املنهجيـة والقيمية 
معـًا، مرتّقبـة مـن الزاوية السيسـيولوجية بشـكل ال جيـدر بنا اسـتغرابه 

واستهجانه.)1(

___________ ___________

إن القـارئ للتاريـخ اليـوم يفرتض حتليـه بمنهج واضح وحمـدد، أما 
مـا نجـده أحيانا مـن تبعية بعـض املؤرخـني املعارصين للنتيجـة املقررة 
عنـده سـلفًا وصـيورة املنهـج خادمـًا للنتيجـة دون العكـس، فهم ينم 
-يف أكثـر األحيـان- عـن عدم وجـود منهج أساسـًا، وهذه نقطـة بالغة 
احلساسـية، وكثـية احلضـور يف األوسـاط التارخييـة املذهبيـة، فال يكاد 
نـص تارخيـي حيرض لصالـح الطـرف اآلخـر، إال ويصار إىل التشـكيك 
فيـه، كـام اليكاد نـص آخر يطـرق األسـامع مؤيـدًا التوجهـات املذهبية 

إال وجيـري قبوله والرتحـاب به.)2(

___________ ___________

إن البحـث الـذي يسـتهدف احلقيقـة يرّجـح أن يكـون هادئـًا؛ ألن 
الصخـب قـد يعيـق تصاعـد التفكـي وبشـكل منتظـم وممنهـج، فكلـام 
كان التفكـي هادئـًا كلـام اسـتطاع أن حييـط بجوانـب املوضـوع، وكّلـام 
كان أقـدر عـىل قطـع منافـذ التوتـر واإلربـاك، فالتفكي ممارسـة كباقي 
ممارسـات اإلنسـان التي يطالــها الفشـل والشـلل واخللل عنـد ارتباك 

صاحبهـا أو توّتـره.)3(
)1( نفس املصدر.
)2( نفس املصدر.
)3( نفس املصدر.
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البحـث العلمـي داخـل الدائرة اإلسـالمية مـن املطلـوب أن حتكمه 
حالـة الــهدوء والتفاهـم واالسـتقرار، انطالقـًا مـن القاعـدة القرآنيـة 
القاضيـة: ))رمَحَـاُء َبْينَُهـْم(( )الفتـح: 29(، هـذه القاعـدة ــــ حسـبام 
ـــ ال خيـرج عنهـا سـوى يف حالـة الـرصاع  يفهـم مـن النـص القـرآينـ 
السـيايس املتمثـل يف مفهـوم البغـي الـذي يسـتدعي إثارة الــهيجان يف 
الدائـرة اإلسـالمية ككل، وقـد يعثـر يف النصـوص عـىل أمـور أخرى، 
كحـاالت البدعـة أو مـا شـابه ذلـك، ممـا يتوقـف عليـه أحيانـًا حفـظ 
الديـن، وإال فاألصـل يف عالقـة املسـلم باملسـلم هـو عالقـة الرمحـة، 
وهـي عالقـة جتعـل مـن أّي نشـاط فكـري داخـل هـذه الدائرة نشـاطًا 

هادئـًا مسـتقرًا.)1(

___________ ___________

احلـدث الزينبـي ومـا حاطـه من وقائـع نسـوّية هـو بالتأكيد رسـالة 
ضمنّيـة للنصـف اآلخـر مـن املجتمـع أّن بإمكانـك أن يكـون لك دور 
يف اللحظـات احلرجـة عـىل األقـّل، فعندمـا أقـّدم يف املشـهد التارخيـي 
دور املـرأة يف حلظـات االهنيـار بشـكل معاكس متامـًا للنـواح والعويل، 
ليبـدو وكأّنـه عصاميـة غـي عاديـة، تقـف يف وجه أكـرب حـّكام العرص 
ـ عنيـت يزيـد بـن معاويـة وغـيه مـن رجاالتـه ـ فهـذا يعنـي أّن املرأة 
ليسـت وظيفتهـا يف احليـاة النـوح عـىل القتـىل مـن الرجـال، بـل خلـق 
احلـدث يف حلظـات احلزن، احلـدث اإلعالمي والسـيايس واالجتامعي، 
هـذا مفهـوم بالـغ التأثـي اليوم يمكنـه النهوض باملـرأة لتلعـب دورًا يف 
حلظـات الشـّدة، بـدل أن نعّلمهـا النحيـب واللطـم عىل الوجـه عىل ما 

افتقدت مـن أرسة وعيـال.)2( 
)1( نفس املصدر.

)2( القسم الثالث، بني يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟
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احلـوزات  وتطويـر  الدينـي،  اخلطـاب  تطويـر  إىل  أدعـو  إّننـي 
العلمّيـة، وتطويـر الفكـر الديني والفهـم الدينـي، تطويرًا جـاّدًا حقيقّيًا 
وعميقـًا، وال أرى يف ذلـك جنايـًة أو ابتداعـًا، بـل أرى فيـه الرضـا هلل 
تبـارك وتعـاىل، وهـو الـذي سيسـألنا يـوم القيامـة عـاّم فعلنـاه يف هـذا 
الديـن، عندمـا تركنـاه عرضـًة للخرافـة والبسـاطة وهجـامت اخلصوم 
احلضاريـني، وإذا كنـت اسـتخدمت منهـج النقد يف غي كتـاب أو مقالة 
مما سـطرت، فـإّن ذلك ألننـي أعتقد بـأّن الواقـع الفكري الـذي نعيش 
حيتـاج حلركـة نقديـة قبـل إصالحـه، وأّنـه ال إصـالح بـدون نقـد، وال 
يمكـن الدفـاع عـن الفهـم الـذي نملكـه للديـن قبـل أن تكـون لدينـا 
جـرأة إصـالح الصـورة، لكـي ندافع عـاّم هو حـّق ال عن ما هـو واقع، 
فاملنهـج التربيـري الذي يسـتخدمه الكثيون ال يصلـح يف كّل حلظة.)1(

___________ ___________

إرضـاء السـاحة مـن العلـامء والنـاس ليـس معيـارًا قـّط، مـا مل يبلغ 
األمـر حـّد الـرضورة والعذر الرشعـي، ال حـّد اجلبن واخلـوف اللذين 
امتلـكا أعـدادًا وأرسابـًا مـن الباحثـني والعلـامء والكّتـاب والناقديـن 
اليـوم. بـل املعيـار هـو مبـدأ الشـجاعة املسـؤولة واإلرادة الواعيـة يف 
بيـان مـا هـو احلـّق مـن وجهـة نظـرك مـن جهـة، ومبـدأ الغائّيـة الذي 
يعنـي أّن بيـان احلـّق جيـب أن تكـون غايته خدمـة احلّق ولو عـىل املدى 
البعيـد مـن جهـة أخـرى، وليس خدمـة احلـّق عىل املـدى القريـب، إذ 
أغلـب جتـارب املصلحـني والنّقاد عرب التاريـخ كان بياهنـم للحّق مرّضًا 
باحلـّق عـىل املـدى القريـب، لكّن مـرور الزمـن جعل مـا قالـوه فرصًة 

)1( إضاءات 497:1
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تارخييـة للتغيـي، ولـو أهّنـم ظّلوا سـاكتني ملا جـاءت تلك الفـرص ولو 
القادمة.)1( لألجيـال 

___________ ___________

النـاس  املعيـار هـو أن حتمـل هـّم احلـّق وتقّدمـه عـىل هـّم رضـا 
واملؤّسسـات العلمّية واالجتامعية والسـلطوية، ويف الوقت عينه يدفعك 
هـّم احلـّق خلدمتـه، فليـس إبراز مـا تعرف هـو قيمـة مطلقـة، وإّنام ذاك 
اإلبـراز املفـيض إىل خدمة اليشء الـذي تعرفه يف أفٍق منظـور ولو مل يكن 
قريبـًا. وليـس أصـُل وجـود ردود مـن أفعال النـاس وال تسـّبُب فكرك 
بجـدٍل بأمـوٍر توقـف عـن بيـان احلـّق الـذي تـراه، إذ مـا من حـّق عرب 
تاريـخ األنبيـاء واألوصيـاء واألوليـاء والصاحلـني والعلـامء واملفّكرين 
التاريـخ واالجتـامع،  وانقسـامًا، فهـذه سـنّة اهلل يف  إال وأوقـع جـدالً 
وأولئـك الذيـن يريـدون منّـا التغيـي الصامت مـا قّدمـوا يومًا شـاهدًا 
عـىل نجـاح هـذه الطريقـة يف تاريخ الشـعوب واألمـم واألفـكار، ولو 
كان الصمـت طريقـًا لكان يف حـاالٍت نادرة جّدًا. وكثـيون يريدون أن 
يغـّيوا لكنّهـم يتذّرعـون هبـذه الذرائع خوفًا تـارًة يف الوعيهـم، وعدم 
اقتنـاع ـ أخـرى ـ بفكرهم التغيـيي اقتناعـًا حقيقّيًا، وعيشـهم ـ ثالثة ـ 
اهلواجـس مـن اجلديـد، فقـط هواجـس، وكأّنـه يمكن تقديـم ضامنات 

قطعّيـة حلصول تغيـي جمتمعـي دون أرضار.)2(

___________ ___________

اليـوم تعصـف بأجيالنـا شـكوك وتسـاؤالت رهيبـة ال تكفـي معها 

)1( إضاءات 465:4
)2( إضاءات 466:4
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هنتـّم  وعندمـا  السـاخرة،  االسـتهزاء  أسـاليب  وال  العابـرة  املواعـظ 
باجلانـب الفكـري ونخلـق فيـام بيننا مناخـًا تنافسـّيًا يف العطـاء الفكري 
فسيشـعر اجلميـع بـأّن مشـاركته يف العمـل البحثـي والفكـري حتّقـق 
لـه وجـوده االجتامعـي، وتعميـق هـذا الوجـود االجتامعـي للباحثـني 
واملحّققـني وتوعيـة النـاس عـىل أّن الباحثـني واملحققني هم أشـخاص 
النفـوذ االجتامعـي هـم  فقـط أصحـاب  رون حمرتمـون، وليـس  مقـدَّ
اسـتمرار  تضمـن  وتشـجيع  تشـويق  عنـارص  فسـنوجد  املحرتمـون، 

العمـل الفكـري يف مؤّسسـاتنا العلميـة إن شـاء اهلل.)1(

)1( حوارات ولقاءات يف الفكر الديني املعارص  ج1، ص 112.



319

املصادر

حـب اهلل، حيدر، دراسـات يف الفقه اإلسـالمي املعارص، مؤسسـة الفقه املعارص، . 1
بيوت، لبنان، الطبعـة األوىل، 2011-2015م. 

حـب اهلل، حيـدر، إضاءات يف الفكـر والدين واالجتـامع، بيوت، لبنـان، الطبعة . 2
األوىل، 2013-2015م.

حـب اهلل، حيـدر، رسـالة سـالم مذهبـي، مؤسسـة االنتشـار العـريب، بـيوت، . 3
2015م. األوىل،  الطبعـة  لبنـان، 

حـب اهلل، حيـدر، مسـألة املنهـج يف الفكر الدينـي وقفات ومالحظات، مؤسسـة . 4
االنتشـار العريب، بـيوت، لبنان، الطبعـة األوىل، 2007م.

حـب اهلل، حيـدر، حـوارات ولقـاءات يف الفكر الدينـي املعارص، الطبعـة األوىل، . 5
2014م.

جملة االجتهاد والتجديد، بيوت، العدد 3 ،  2006م . 6

جملة االجتهاد والتجديد،  بيوت،  العدد: 24، 25، لعام: 2012 ـ 2013م.. 7

جملة املنهاج، بيوت، العدد 33 ، ربيع عام 2004م. 8

9 .www.hobbollah.com  املوقع الرسمي للشيخ حيدر حب اهلل



320

صدر للمؤلف/ الشيخ د.حيدر حب اهلل

تأليف
التعددية الدينية، نظرة يف املذهب البلورايل. 1
نظرية السنة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكّون والصيورة. 2
بحوث يف الفقه الزراعي )تقرير بحث املرجع الديني السيد حممود اهلاشمي الشاهرودي(. 3
مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات. 4
علم الكالم املعارص، قراءة تارخيية منهجّية. 5
بحوث يف فقه احلج. 6
حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم. 7
فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 8
دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص )مخسة أجزاء(. 9

دروس متهيدّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية. 10
إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع )مخسة أجزاء(. 11
حوارات ولقاءات يف الفكر الديني املعارص . 12
املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي عند اإلمامية، دراسة يف احلديث اإلمامي. 13
رسالة سالم مذهبي. 14
حجية احلديث. 15
احلديث الرشيف، حدود املرجعية ودوائر االحتجاج )جملدين(. 16
منطق النقد السندي، بحوث يف قواعد الرجال واجلرح والتعديل )ثالثة أجزاء(. 17
شمول الرشيعة، بحوث يف مديات املرجعية القانونية بني العقل والوحي. 18
فقه املصلحة، مدخاًل لنظرية املقاصد واجتهاد املبادئ والغايات. 19
قواعد فقه العالقة مع اآلخر الديني، دراسة يف ضوء النص اإلسالمي واملسيحي. 20
فقه األطعمة واألرشبة )ثالثة أجزاء(. 21
املسـارات، واألصـول، والعوائـق، والتأثـيات )اجتهـاد . 22 ـ  املقاصـدي واملناطـي  االجتهـاد 

املعنـى يف أصـول الفقـه اإلسـالمي(
مدخل إىل الوحي وبرشية اللفظ القرآين. 23

خمتارات
رمضانيات. 1
عاشورائيات )جزأين(. 2

ترمجة
1ـ ابن إدريس احليّل رائد مدرسة النقد يف الفقه اإلسالمي

2ـ األسس النظرية للتجربة الدينية، قراءة نقدية مقارنة آلراء ابن عريب ورودلف أتو
3ـ بني الطريق املستقيم والطرق املستقيمة، وجهات فلسفية يف التعّددية الدينية. 

4ـ مقاربات يف التجديد الفقهي
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5ـ املجتمع الديني واملدين
6ـ احلّج رموز وحكم

7ـ الدولة الدينية، تأمالت يف الفكر السيايس اإلسالمي
8ـ الفكر السيايس ملسكويه الرازي، قراءة يف تكوين العقل السيايس اإلسالمي

حتقيق
بحوث يف فقه االقتصاد اإلسالمي )تقريرات الشهيد حممد باقر الصدر(. 1

إعداد وتقديم
املدرسة التفكيكية وجدل املعرفة الدينية. 1
سؤال التقريب بني املذاهب أوراق جاّدة. 2
أسلمة العلوم وقضايا العالقة بني احلوزة واجلامعة. 3
اجتاهات العقالنية يف الكالم اإلسالمي. 4
املرأة يف الفكر اإلسالمي املعارص، قضايا وإشكاليات. 5
العنف واحلريات الدينية، قراءات واجتهادات يف الفقه اإلسالمي. 6
مطارحات يف الفكر السيايس اإلسالمي. 7
فقه احلجاب يف الرشيعة اإلسالمية، قراءات جديدة. 8
الوحي والظاهرة القرآنية. 9

اإلمامة، قراءات جديدة ومنافحات عتيدة. 10
الشعائر احلسينية، التاريخ اجلدل واملواقف. 11

إرشاف
املوضوعـات يف اآلثـار واألخبـار للسـيد هاشـم معـروف احلسـني )طبعـة جديـدة حمققـة . 1

ومنّقحـة(
املعترب من بحار األنوار )ثالثة أجزاء(. 2

إضاءات حيدر حب اهلل
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