مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــزاء وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــن
من كتاب :فقه الشعائر الدين ّية
األمة
النهج اإللهي إلبقاء الدين وإحياء ّ

آية اهلل الشيخ

ن ـ ـقـ ــد الـ ـشـ ـع ــائ ــر

م ـ ــن جـ ـه ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــزاء والـ ـت ــوه ــن
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وجــه املنــع مــن تعظيــم الشــعائر ك ّلهــا أو بعضهــا ال سـ ّيام شــعائر اإلدماء
البعــض ّ

بأنــا توجــب االســتهزاء وتوهــن املذهــب  ،والوهــن
ورضب السالســل والتشــبيه ّ
(ح َل ْتـ ُه ُأ ُّمـ ُه َو ْهنـ ًا َعـ َ
ـى َو ْهــن)(ّ )2
ألن
يف اللغــة الضعــف( ،)1وفيــه ورد قولــه تعــاىل َ َ :
اجلنــن ك ّلــا عظــم يف بطــن األُ ّم يزيدهــا ضعفـ ًا عــى ضعــف(.)3

وعليــه فح ّتــى إذا كانــت أد ّلــة تعظيــم الشــعائر تا ّمــة يف نفســها وهــي عنــد اهلل
يســتحق فاعلهــا الثــواب إالّ ّ
أن إقامتهــا
ســبحانه مــن األعــال العباديــة التــي
ّ
وتروجيهــا مبتــى باملانــع  ،وهــو ّأنــا توجــب ضعــف املذهــب وتوهينــه  ،وعليــه

فتحــرم مــن جهــة انطبــاق العنــوان الثانــوي عليهــا  ،وقــد اتّفقــت كلمــة الفقهــاء
واألُصوليــن عــى ّ
األوليــة  ،ونالحــظ
أن العناويــن الثانويــة حاكمــة عــى العناويــن ّ

األول  .صغــراه ّ
ّ
أن تعظيم الشــعائر
أن هــذا اإلشــكال مبتــن عــى قيــاس مــن الشــكل ّ
ك ّلهــا أو بعضهــا يوجــب توهــن املذهــب  ،وكــراه ّ
أن مــا يوجــب توهــن املذهــب

حــرام  ،فتكــون النتيجــة ّ
أن تعظيــم الشــعائر حــرام ،ولكــن لــدى التأ ّمــل والتحليــل

نجــد عــدم متاميــة الكــرى والصغــرى  .أ ّمــا الكــرى فلثالثــة أســباب :

األول  :عــدم ك ّليــة الكــرى ; إذ ال إشــكال يف ّ
أن توهــن املذهــب يف
الســبب ّ
املحرمــات رشعـ ًا والقبائــح عقــا  ،وهــو مفســدة عظمــى توجب
بعــض مراتبــه مــن ّ
 - 1معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 1068وهن) .
 - 2سورة لقمان  :اآلية . 14
 - 3مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  :ص( ، 887وهن) .
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نقــض الغــرض مــن وجــود املذهــب  ،ولــذا تعــدّ حرمتهــا مــن الرضوريــات التــي ال
خــاف فيهــا وال نــزاع  ،وإ ّنــا اإلشــكال يف حرمــة ذلــك يف مجيــع مراتــب التوهــن

; إذ هنــاك مجلــة مــن األحــكام الرشعيــة التــي ال يرفــع اليــد عنهــا بالرغــم مــن ّأنــا

قــد توجــب التوهــن يف نظــر بعــض املســلمني  ،نظــر قيــام رضورة املذهــب عــى

ـج التم ّتــع  ،والســجود عــى الرتبــة  ،وتفســيق بعــض
اســتحباب نــكاح املتعــة  ،وحـ ّ

الصحابــة الظلمــة وعــدم احرتامهــم أو األخــذ عنهــم ،وبعضهــا قــد توجــب توهــن

املذهــب بنظــر غــر املســلمني أيضـ ًا مثــل احلجــاب واحلــدود الرشعيــة والتعزيــرات

والواليــة عــى الباكــر يف النــكاح ونحــو ذلــك .

التمســك بك ّليــة الكــرى لــزم منــه كثــرة التخصيــص أو ختصيــص
فلــو ُأريــد
ّ

تعمــد التوهــن مجاعــة تقــف وراءهــم دوافــع سياســية أو
األكثــر  ،ال ســ ّيام إذا ّ

متســك ًا بحرمــة توهــن
اعتقاديــة  ،فيــدور األمــر بــن رفــع اليــد عــن مجيــع األحــكام ّ
األوليــة،
متســك ًا باألحــكام ّ
الديــن أو املذهــب  ،أو رفــع اليــد عــن حرمــة التوهــن ّ

فيتعــن
لــأول ألنّــه يســتلزم القطــع باملخالفــة واخلــروج مــن الديــن ،
وال جمــال
ّ
ّ
الثــاين .
الســبب الثــاين ّ :
أن حرمــة توهــن املذهــب ال تشــمل مجيــع األحــكام  ،بــل

اخلاصــة لبعــض األفــراد  ،نظــر األحــكام التــي
جتــري يف األحــكام الشــخصية
ّ
تتع ّلــق بعمــل املؤمــن الشــيعي يف وســط ُأنــاس ال يعرفــون مغــزى أحكامــه  ،وأ ّمــا
األحــكام النوعيــة العا ّمــة أو األحــكام التــي تتع ّلــق بأصــل وجــود املذهــب وبقائــه
ح ّيـ ًا فــا تشــملها احلرمــة املذكــورة  .إ ّمــا مــن جهــة ختصيــص حرمــة التوهــن هبــا

باعتبــار ّأنــا آبيــة عــن التخصيــص  ،أو مــن جهــة حكومتهــا عليهــا باعتبــار أمه ّيتهــا
ومالكهــا الراجــح عــى مــاك التوهــن  ،أو مــن جهــة انــراف أد ّلــة احلرمــة إىل
األئمــة
األعــال الفرديــة فقــط ،ولــذا جــرت ســرة فقهــاء املذهــب منــذ زمــان ّ
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(عليهــم الســام) عــى عــدم رفــع اليــد عــن اســتحباب نــكاح املتعــة مــع أ ّنــه وقــع
مــورد ًا لالســتهزاء والتوهــن مــن قبــل اخلصــوم منــذ قديــم األ ّيــام وال زال ،وذلــك

أل ّنــه حكــم نوعــي عــام يتع ّلــق بفقــه املذهــب  ،كــا جــرت الســرة عــى عــدم رفــع
واألئمــة (عليهــم الســام) مــع ّأنــا وقعــت مــورد ًا
اليــد عــن االعتقــاد باإلمامــة
ّ

للخــاف واالســتهزاء والتوهــن للمذهــب وللمؤمنــن بــه لــدى اجلاهلــن أو
املعانديــن منــذ قديــم األ ّيــام ،وســفكت ألجلهــا الدمــاء الربيئــة  ،ومثلهــا اإليــان

األئمــة (عليهــم الســام) عنــد املحتــر والواليــة التكوينيــة
بالرجعــة وحضــور ّ
مهمــة  ،وذلــك ّ
ألن االعتقــاد هبــا يعتــر مــن
ونحوهــا مــن حقائــق اعتقاديــة ّ
األُصــول التــي يقــوم عليهــا املذهــب ويبقــى .
خمتصــة باألحــكام الفرديــة  ،وال جتــري يف األحــكام
فحرمــة توهــن املذهــب ّ
العا ّمــة أو األحــكام املتع ّلقــة بوجــود املذهــب وهويتــه الدينيــة واالعتقاديــة  ،وهــذا

مــا يؤكّــده منــع اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) بعــض أصحابــه مــن املتعــة يف
املدينــة حــذر ًا مــن بعــض األرضار( ،)1وكــذا ورد عــن أيب احلســن (عليه الســام)(،)2

فلـ ّـا زال املانــع ّ
رخصــا فيهــا  ،واملنــع الشــخيص يرجــع إىل ضابطــة التق ّيــة  ،وهــي
حترمــه  ،بــل القــول بشــمول احلرمــة ملثــل
متنــع العمــل جزئيـ ًا  ،وال ترفــع احلكــم أو ّ
هــذه األحــكام خمالــف للــرورة  ،بــل قــد يقــال باســتحالته عقــا ; أل ّنــه يلــزم مــن
وجــوده عدمــه  ،عــى ّ
اخلاصــة مشــمول
أن الوهــن احلاصــل مــن األعــال الفرديــة
ّ
بدليــل التق ّيــة التحبيب ّيــة أو اخلوفيــة الــذي ّ
رخــص للمؤمــن أن ال يعمــل بــا يوجــب

ـص بالشــعائر  ،بــل تشــمل
الــرر املــا ّدي أو املعنــوي عليــه  ،وهــذه مســألة ال ختتـ ّ
مجيــع األحــكام الرشعيــة إالّ مــا خــرج .
 - 1رسالة املتعة (للشيخ املفيد)  :ص ، 15ح 42و ح ; 43وانظر خالصة اإليجاز  :ص ; 95 57مستدرك الوسائل  :ح14
 ،الباب  5من أبواب املتعة  ،ص ، 455ح. 1
 - 2رسالة املتعة ( :للشيخ املفيد)  :ص ، 14ح ، 39وح ; 40وانظر خالصة اإليجاز  :ص ; 59 57مستدرك الوسائل :
ج ، 14الباب  5من أبواب املتعة  ،ص ، 455ح ، 2و ح. 4
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واخلالصــة ّ :
أن الوهــن ال يصلــح لرفــع األحــكام النوعيــة وال األُصوليــة

ـص باألحــكام الفرعيــة الشــخصية  ،وهــذا أجنبــي عــن
االعتقاديــة  ،وإ ّنــا هــو خمتـ ّ
ألنــا يف جمملهــا أحــكام نوعيــة تتع ّلــق بفــروع الديــن  ،وأحــكام
الشــعائر احلســينية ; ّ
ُأصوليــة تتع ّلــق بالعقيــدة الدينيــة  ،فــا يصلــح الوهــن لرفعهــا .
الســبب الثالــث ّ :
أن حرمــة توهــن املذهــب يف نفســها ليســت مطلقــة  ،بــل
مق ّيــدة بعــدّ ة رشوط جيــب تو ّفرهــا عــى ســبيل االنضــام :

األول  :أن يكــون قبــح التوهــن يف الرتبــة امللزمــة  ،وأ ّمــا إذا كان يف
الــرط ّ

الرتبــة غــر امللزمــة نظــر خمالفــة املؤمــن املنســوب إىل املذهــب لوعــوده الكاذبــة
 ،أو بــذاءة لســانه  ،أو فســاده  ،ال ســ ّيام إذا كان مــن أهــل الوجاهــة فإنّــه باعتبــار

نســبته إىل املذهــب فـ ّ
ـإن مــا يصيبــه مــن ســوء ســمعة يصيــب املذهــب أيضـ ًا باملالزمة
العرفيــة ،إالّ أ ّنــه ال أحــد يلتــزم بـ ّ
ـأن درجــة القبــح فيــه ملزمــة وتوجــب احلرمــة مــن
جهــة التوهــن  .والضابطــة يف شــدّ ة القبــح واحلرمــة تعــود ألُمــور :
أحدها ّ :
أن فساده يؤ ّدي إىل هتك حرمة املذهب .

وثانيهــا ّ :
أن فســاده أو ســوء ســمعته يــؤ ّدي إىل ضعــف اإليــان باملذهــب مــن

قبــل املؤمنــن بــه .

وثالثها ّ :
أن فساده يؤ ّدي إىل تن ّفر غري املؤمنني به واجتناب الدخول فيه .

ـرف ال يــؤ ّدي إىل واحــد مــن هــذه األُمــور الثالثــة فــا دليــل
وأ ّمــا إذا كان التـ ّ

عــى حرمتــه .

الــرط الثــاين  :أن يكــون حصــول الوهــن عنــد نــوع النــاس ال بعــض
األشــخاص; بداهــة ّ
فإنــا ال تكــون
أن اآلراء الشــخصية مهــا كانــت حمرتمــة ّ
مــدار ًا لألحــكام ووضــع القوانــن ليــس فقــط يف الرشيعــة  ،بــل ح ّتــى يف القوانــن
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الوضعيــة ; إذ قــد ال يوجــد حكــم مــن األحــكام أو قانــون مــن القوانــن ينفـ ّ
ـك مــن
التوهــن لــدى بعــض األشــخاص لســبب وآلخــر .

الــرط الثالــث  :أن حيصــل التوهــن لــدى ُأنــاس جيــدر االســتامع لرأهيــم

ومراعــاة شــأهنم وهــم يف الغالــب فئتــان :

وهتمها مصاحله .
األُوىل  :فئة تؤمن باملذهب ّ

والثانيــة  :فئــة يرجــى إيامهنــم باملذهــب واالعتقــاد بــه  ،وأ ّمــا إذا حصــل التوهــن
لــدى ُأنــاس يعــادون املذهــب أو ال رجــاء مــن دخوهلــم فيــه فـ ّ
ـإن دليــل التحريــم

ألنــم يوهنــون ُأصــول املذهــب وفروعــه  ،وال يرضــون بــيء إالّ
منــرف عنهــم ; ّ

بالتخـ ّ
ـي عنــه  ،فالســعي إلرضائهــم عــن املذهــب ال جــدوى منــه  ،بــل إذا تو ّقــف
حمرمـ ًا رشعـ ًا بــل ومســتحيال
إرضاؤهــم عــى رفــع اليــد عــن املذهــب فإ ّنــه يكــون ّ

عقــا ; أل ّنــه يســتلزم التخـ ّ
ـي عــن املذهــب نفســه  ،ومــا يلــزم مــن وجــوده عدمــه
حمــال .

الــرط الرابــع  :أن ال تكــون دوافع سياســية ونحوهــا وراء التوهني واالســتهزاء،
وإالّ حــرم االســتامع إليهــم كــا هــو واضح .
الــرط اخلامــس  :أن توجــد ضابطــة لتشــخيص التوهــن مــن عدمــه  ،أو لصدق

التوهــن امللــزم مــن غــره  ،والضابطــة ال ختلــو مــن ثالثة احتــاالت :

األول  :آراء الفقهــاء باعتبــار ّ
أن التوهــن مــن املوضوعــات اخلفيــة أو
االحتــال ّ

املســتنبطة  ،والفقيــه هــو املعنــي بتحديــد مثــل هــذه املوضوعــات  ،وهــو وجيــه،
وامللحــوظ ّ
أن الفقهــاء ك ّلهــم أو ج ّلهــم مل حيكمــوا عــى تعظيــم الشــعائر بســائر

أنواعهــا وأصنافهــا ّأنــا توجــب توهــن املذهــب  ،أو توجبــه بالنحــو املفــي إىل
احلرمــة  .كــا هــو معــروف مشــهور مــن فتاواهــم التــي أجــازوا هبــا ّ
كل أصنــاف
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الشــعائر  ،وبعضهــم أفتــى باســتحباهبا  ،وبعضهــم أفتــى بوجوهبــا يف اجلملــة.

االحتــال الثــاين  :نظــر العــرف  ،باعتبــار ّ
أن التوهــن مــن احلقائــق العرفيــة ال
املترشعيــة  ،فريجــع فيهــا إىل العــرف  ،وامللحــوظ ّ
أن العــرف عــى
الرشعيــة وال
ّ
ـق طبيعــي لـ ّ
اختــاف معتقداتــه ومذاهبــه يــرى ّ
ـكل مؤمــن
أن تعظيــم الشــعائر حـ ّ
أقرهتــا القوانــن العامليــة واملح ّليــة ; ّ
ألن ذلــك مــن احلقــوق
بديــن أو مذهــب  ،ولــذا ّ
األصليــة لإلنســان .

نعــم حاربــت بعــض األنظمــة املســتبدّ ة الظاملــة الشــعائر بدوافــع سياســية ال
اعتقاديــة  ،واتّفقــت كلمــة العقــاء وأهــل املعرفــة عــى ّ
ترصفــات الظلمــة
أن ّ

ـور حصــول وهــن
واجلائريــن خمالفــة لألعــراف وقوانــن حقــوق اإلنســان  ،فتصـ ّ

املذهــب يف أنظــار العــرف العــام مبنــي عــى الوهــم وعــدم اإلحاطــة بالســرة

العقالئيــة  ،وال بالقوانــن واألنظمــة احلاكمــة يف العــامل .

االحتــال الثالــث  :آراء بعــض األشــخاص  ،وقــد عرفــت ّ
أن اآلراء الشــخصية
ال تصلــح لتأســيس ضابطــة رشعيــة أو عرفيــة عقالئيــة عا ّمــة ; ّ
ألن األشــخاص
خمتلفــون يف اآلراء واألذواق واخللفيــات الفكريــة والسياســية .

والنتيجــة ّ :
أن الكــرى املذكــورة أي حرمــة توهــن املذهــب خمت ّلــة مــن حيــث
ك ّليتهــا ; ّ
ألن احلرمــة فيهــا مق ّيــدة ببعــض الصــور دون بعــض ; لــذا ال يمكــن

تطبيقهــا عــى مجيــع املــوارد إالّ إذا أحرزنــا بالقطــع واليقــن ّ
أن املــورد مــن
مصاديقهــا ،وهــذا مــا مل حيــرز يف الشــعائر احلســينية مــن املستشــكل نفســه ; ّ
ألن غايــة

مــا ا ّدعــاه هــو الظـ ّن بالتوهــن أو االحتــال  ،وكالمهــا ال يصلحــان لتنجيــز احلرمــة;

ألصالــة حرمــة العمــل بالظـ ّن  ،واالحتــال رتبــة ضعيفــة مــن مراتــب الظـ ّن ; بــل

ّ
فالتمســك بحرمــة توهــن املذهب
أن إجــراء احلكــم يتو ّقــف عــى ثبــوت املوضــوع ،
ّ

عــى الشــعائر احلســينية مــن دون جــزم بحصــول الوهــن يعــدّ مــن أظهــر مصاديــق
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التمســك بالعــام يف الشــبهة املصداقيــة .
ّ

واحلاصــل ّ :
ـص
أن تطبيــق كــرى حرمــة العمــل بــا يوجــب توهــن املذهــب خمتـ ّ
بصــورة حصــول اليقــن بالوهــن  ،وغايــة مــا يمكــن أن حيصــل منهــا هــو الظ ـ ّن
ّ
يتمســك بأصالــة عــدم
حجــة  ،ويف صــورة
أو االحتــال  ،وكالمهــا غــر ّ
الشــك ّ

احلرمــة ،أو باســتصحاب اجلــواز  ،أو اســتصحاب عــدم حصــول التوهــن ،وعــى
ّ
كل تقديــر فـ ّ
ـإن الكــرى املزعومــة خمدوشــة مــن جهــة ك ّليتهــا ،ومــن جهــة تطبيقهــا .
وأ ّما الصغرى فهي أيض ًا ضعيفة فلثالثة أسباب :

األول ّ :
أن الدعوى يف نفسها جمملة من جهتني :
السبب ّ

األُوىل  :جهــة معنــى التوهــن ; ّ
ألن معنــى توهــن املذهــب أو االســتهزاء بــه فيــه

أكثــر مــن احتــال :

األول  :الوهــن والضعــف يف مبــاين املذهــب و ُأصولــه واقع ـ ًا  ،وهــو
االحتــال ّ
باطــل بالــرورة العقليــة والرشعيــة ; بداهــة ّ
أن املذهــب ُأصــوال وفروعــ ًا قائــم

عــى أد ّلــة وبراهــن قاطعــة  ،وال يمكــن للشــعائر التــي يؤ ّدهيــا املؤمنــون ّ
أن تفــي
إىل ضعــف هــذه األُصــول والثوابــت  ،وإالّ لنقــض باإلســام  ،فهــل يمكــن ألحــد
أن يقــول ّ
بــأن تعظيــم املســلمني لشــعائره والتزامهــم بأحكامــه يوجــب توهينــه
وضعفــه يف الواقــع .

االحتــال الثــاين  :الوهــن والضعــف لســمعة املذهــب ومكانتــه يف النفــوس
ّ
ولعــل هــذا مــا قــد يتبــادر ّأوال مــن عبــارة
والقلــوب عنــد غــر املؤمنــن بــه ،
املستشــكل إذ نســب التوهــن إىل املذهــب .

االحتــال الثالــث  :الوهــن والضعــف يف اإليــان باملذهــب واالعتقــاد بــه ،ور ّبــا
حيتمــل غــر ذلــك مــن معــان حمتملــة  .نعــم قــد يقــال بـ ّ
ـأن املعنــى الثالــث يرجــع
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إىل الثــاين يف املــآل .
والثانيــة  :جهــة مــن حيصــل عنــده الوهــن واالســتهزاء باملذهــب فإ ّنــه حيتمــل

عــدّ ة أطــراف :

األول  :املؤمنــون باملذهــب واملعتقــدون بــه  ،وهــذا الفــرض باطــل يف
الطــرف ّ

نفســه ; أل ّنــه مســتلزم للخلــف .

يصــح
الطــرف الثــاين  :غــر املؤمنــن باملذهــب املعــادون لــه  ،وهــؤالء ال
ّ
ألنــم ال يرتضــون إالّ بطمــس
االســتامع آلرائهــم وحلكمهــم عــى املذهــب ; ّ

املذهــب وحماربــة أتباعــه  ،وهــل يعقــل أن ترفــع اليــد عــن أحــكام املذهــب ألجــل

إرضــاء مــن نصــب العــداء لــه .

الطــرف الثالــث  :غــر املؤمنــن باملذهــب املحايــدون لــه  ،وهــم فئــات عديــدة

مههــا فئــة حيتمــل دخوهلــا يف املذهــب أو يرجــى دخوهلــا
يف آرائهــا ومواقفهــا  ،أ ّ

ـور املستشــكل ّأنــا موهنــة
فيــه  ،وحيتمــل ّأنــا إذا رأت بعــض الشــعائر التــي يتصـ ّ
تبعدهــا عــن املذهــب  ،وهــذا االحتــال صحيــح يف نفســه  ،ولكــن فئتــه قليلــة جــدّ ًا
بالقيــاس إىل الفئــات األُخــرى كغــر املبالــن بــأي معتقــد  ،واآلخــرون الذيــن ال
بأنــم ال يريــدون الدخــول فيــه ،
يرجــى دخوهلــم يف املذهــب  ،أو الذيــن يعلــم ّ

بأنــا ســتؤمن باملذهــب ،بــل وال يظ ـ ّن
وألجــل هــذه الفئــة القليلــة التــي ال يعلــم ّ
وإ ّنــا حيتمــل فـ ّ
ـإن مــن غــر املنطــق وليــس مــن احلســن عقــا وال مــن اجلائــز رشعـ ًا

أن ترفــع اليــد عــن الشــعائر التــي حتظــى بأمه ّيــة عظمــى يف الديــن مــن حيــث الــدور
الدينــي والســيايس واألمه ّيــة الرتبويــة واإلنســانية  ،فضــا عــن الثــواب واألجــر
األُخــروي الــذي ّأولــه غفــران الذنــوب ودخــول اجلنّــة  ،ألجــل احتــال  ،ال س ـ ّيام

ّ
ـتحق االعتنــاء  ،ومــن املتّفــق عليــه
وأن االحتــال ضعيــف ال يرقــى إىل مســتوى يسـ ّ
بــن الفقهــاء واألُصوليــن ّ
أن االحتــال الضعيــف ال يصلــح لتنجيــز التكليــف  ،ال
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بمنجزيتهــا .
س ـ ّيام إذا ُأريــد منــه رفــع اليــد عــن األحــكام التــي قطــع
ّ

أن الدعــوى القائمــة عــى ّ
واخلالصــة ّ :
أن تعظيــم الشــعائر ك ّلهــا أو بعضهــا

ألنــا يف نفســها جمملــة ،وعــى
توجــب توهــن املذهــب ال تســتند إىل وجــه وجيــه ; ّ

فإنــا ال توجــب القطــع بتوهــن املذهــب وال الظـ ّن القــوي ،
فــرض عــدم اإلمجــال ّ

حجيــة لالحتــال والشـ ّ
بــل االحتــال الضعيــف أو الشـ ّ
ـك  ،وال يثبــت هبــا
ـك  ،وال ّ
حكــم رشعــي ح ّتــى يقــال باحلرمــة .

ولعـ ّـل ممّــا يعـ ّـزز اجلــواب ّ
أن املستشــكل مل يعــرف األطــراف التــي حيصــل عندهــا
وهــن املذهــب أو االســتهزاء بــه  ،وهــذا يف نفســه قــد يـ ّ
ـدل عــى عــدم وجــود مثــل

توههــا املستشــكل  ،أو ّ
هــذه الفئــة يف الواقــع وإنّــا ّ
يــدل عــى تأ ّثــر املستشــكل
بدعــاوى أعــداء املذهــب واملحاربــن لــه  ،أو يـ ّ
ـدل عــى وجــود دواع غــر معروفــة

لإلشــكال املذكــور  ،وهــذا مــا ال يســتقيم مــع هنــج علمــي أو ميــزان رشعــي .

فيتحصــل ّ :
ـح االســتدالل بــه
أن الصغــرى املذكــورة جمملــة  ،واملجمــل ال يصـ ّ
ّ

 ،فتبطــل النتيجــة التــي بنــى عليهــا املستشــكل رأيــه  ،وعــى فــرض رفــع إمجاهلــا

ألنــا ال ترقــى إىل مســتوى القطــع أو االطمئنــان
فهــي غــر صحيحــة يف نفســها ; ّ

ألنــا جمـ ّـرد ظـ ّن أو احتــال  ،وال جيــوز العمــل بالظـ ّن فضال عــن االحتامل
بالوهــن; ّ
يف األحــكام الرشعيــة .

الســبب الثــاين ّ :
ألنــا ناظــرة إىل األمــر مــن
أن الدعــوى يف نفســها متهافتــة ; ّ
جهــة واحــدة  ،وغافلــة عــن جهــات عديــدة أكثــر أمه ّيــة للمذهــب وأهلــه  ،فـ ّ
ـإن

الوجــدان والوقائــع التأرخييــة والقواعــد العلميــة والعقليــة تشــهد ّ
بــأن الشــعائر
احلســينية مــن العلــل األساســية إلبقــاء الديــن ومحايــة حقــوق املتد ّينــن ،واألُ ّمــة

املؤمنــة تعتقــد هبــا ومتارســها  ،وتتقـ ّـرب إىل اهلل ســبحانه هبــا ،وتعدّ هــا مــن أســباب
ـم عوامــل بنــاء
قـ ّ
ـوة املذهــب وانتصــاره وظهــوره عــى الديــن ك ّلــه ،كــا ّأنــا مــن أهـ ّ
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املجتمــع وتربيتــه عــى اخلــر واملح ّبــة والكرامــة االجتامعيــة والسياســية والدينيــة ،

ولوالهــا النطمســت معــامل الديــن ،وضاعــت حقــوق املســلمني  ،وفســدت األجيال

املســلمة بســبب السياســة ومطامــع أهــل الدنيــا كــا عرفتــه ممّــا تقــدّ م  ،ولــدى موازنة
مصلحــة حفــظ املذهــب وإحيــاء معــامل الديــن وحتشــيد ماليــن الطاقــات مــن األُ ّمــة
يف هنــج اإلمــام احلســن (عليــه الســام) الــذي هــو هنــج اإلســام والكرامــة مــع
مفســدة التوهــن التــي حيتمــل حصوهلــا لــدى فئــة قليلــة جــدّ ًا مــن ُأنــاس ال يعلــم
بأنــم مــن املســلمني فضــا عــن املؤمنــن  .هــل
مــدى أمه ّيــة آرائهــم ،وال يعلــم ّ

يرجــح االحتــال
ياتــرى يوجــد جمــال للموازنــة والتكافــؤ بــن األمريــن حتّــى ّ
الضعيــف للمفســدة عــى املصلحــة العظمــى القطعيــة ؟ بــل ولــو افرتضنــا ّ
أن

مفســدة التوهــن مقطوعــة وليســت حمتملــة فهــل تصلــح ملناهضــة مصلحــة تعظيــم
الشــعائر التــي هبــا يقــوم الديــن وحتيــا معاملــه ؟ وهــل لــدى املستشــكل الــذي يريــد

رفــع اليــد عــن اســتحباب تعظيــم الشــعائر أو وجوهبــا ألجــل هــذا املحــذور مؤ ّمــن
مــن املؤاخــذة والعقوبــة ؟ أو مؤ ّمــن مــن الوقــوع يف االبتــداع والترشيــع ؟

ونالحــظ ّ
أن اإلشــكال عــى الشــعائر بدعــوى مالزمتهــا لتوهــن املذهــب غافــل

عــن املصالــح الكثــرة املرتتّبــة عــى تعظيــم الشــعائر  ،وغافــل عــن املفاســد الكبــرة
املرتتّبــة عــى حتريــم الشــعائر واملنــع منهــا  ،ال س ـ ّيام عــى مســتوى تربيــة املجتمــع

وتوجيــه الشــباب وحتشــيد طاقاهتــم وتوظيفهــا يف ســبيل العمــل الصالــح وبنــاء

الوطــن واملواطــن .

وقــوة املكانــة واالحــرام التــي يناهلــا
كــا هــو غافــل عــن الســمعة احلســنة
ّ
املذهــب يف قلــوب الكثــر مــن النــاس وهــم ي ّطلعــون عــى أبنــاء املذهــب حــن
يع ّظمــون اإلمــام احلســن (عليــه الســام)  ،وحييــون شــعائره  ،ويذكّــرون األُ ّمــة
بمبادئــه وأهدافــه  ،وقــد شــاهدنا بأنفســنا يف بعــض البــاد التــي يغلــب فيهــا غــر
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الشــيعة ّ
أن العديــد مــن الشــباب والباحثــن كانــوا يتشــ ّيعون يف عاشــوراء حينــا
يــرون مراســم العــزاء واملواكــب احلســينية  ،ويتأ ّثــرون بذلــك أشــدّ تأثــر  ،وقــد

كتــب الكثــر منهــم مقــاالت وكتــب رشحــوا هــذه احلقيقــة  ،وكشــفوا عــن ســبب
تشـ ّيعهم  ،وأوعــزوه إىل ّ
ـم األســباب هــو اإلمــام احلســن (عليه الســام)
أن أحــد أهـ ّ
والشعائر احلســينية .

الســبب الثالــث ّ :
أن الدعــوى املذكــورة ال تســتند إىل أســاس صحيــح ،بــل هــي

ألنــا مبنيــة عــى تصديــق أقــوال
مــن مصاديــق االجتهــاد يف مقابــل النـ ّ
ـص  ،وذلــك ّ
يضمهــم مجيعـ ًا هــو
غــر املؤمنــن  ،أو املعاديــن للمذهــب  ،واجلامــع املشــرك الــذي ّ

اجلهــل باملذهــب وباحلكــم واملصالــح التــي تقــف وراء ترشيعاتــه وأحكامــه  ،وقــد
عزوجـ ّـل عــن االســتامع للجاهلــن واألخــذ بأقواهلــم  ،وهــو مــا يقــي
هنــى البــاري ّ

بــه العقــل ; ّ
ألن االســتامع إىل قــول اجلاهــل يف نفســه قبيــح وخــروج عــن النهــج

العقالئــي  ،كــا ترت ّتــب عليــه عــدّ ة حماذيــر عقليــة مــن قبيــل اخللــف والتناقــض ،
ويـ ّ
ـدل عــى هــذه احلقيقــة طائفــة كثــرة مــن اآليــات الرشيفــة :

ـك ا َّلـ ِ
ـم الَ ُيك َِّذ ُبو َنـ َ
ـم إِ َّنـ ُه َل َي ْح ُز ُنـ َ
ـك
ـذي َي ُقو ُلـ َ
ـون َفإِ َّنُـ ْ
منهــا  :قولــه تعــاىل َ ( :قــدْ َن ْع َلـ ُ
ـت رسـ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َق ْبلِـ َ
ـروا
ي َحــدُ َ
ـن ال َّظالـ َ
ـل مـ ْ
َو َلكـ َّ
ـن بِآ َيــات اهللِ َ ْ
ون * َو َل َقــدْ ك ُِّذ َبـ ْ ُ ُ
ـك َف َصـ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
َعـ َ
ـن
ـاء َك مـ ْ
ـى َمــا ك ُِّذ ُبــوا َو ُأو ُذوا َح َّتــى َأت ُ
َاهـ ْ
َص َنــا َوالَ ُم َبــدِّ َل لكَلـ َـات اهللِ َو َل َقــدْ َجـ َ
ـم ن ْ ُ
ِ
ِ
ـر َع َل ْيـ َ
ـك إِ ْع َر ُ
ـى َن َفق ـ ًا ِف
ـم َف ـإِ ِن ْاس ـ َت َط ْع َ
ني * َوإِ ْن ك َ
َن َب ـإِ ا ُْل ْر َســل َ
ت َأ ْن َت ْبتَغـ َ
اض ُهـ ْ
َان َكـ ُ َ
ض َأو ســ َّل ًام ِف الس ِ ِ
ــم َع َ
ــى ُْالــدَ ى َفــ َ
ا
ــم بِآ َيــة َو َل ْ
ــاء اهللُ َل َم َع ُه ْ
ــاء َفت َْأت َي ُه ْ
االَْ ْر ِ ْ ُ
ــو َش َ
َّ َ
ِ
َتكُو َنــن ِمــن َْ ِ ِ
ـن * إِ َّنــا َي ْس ـت ِ
ـم
ـم ُع َ
الاهلـ َ
يب ا َّلذيـ َ
َج ُ
َّ َ
ـم اهللُ ُثـ َّ
ون َوا َْل ْو َتــى َي ْب َع ُث ُهـ ُ
ـن َي ْسـ َ
َ
إِ َليـ ِ
ـون)(.)1
ـه ُي ْر َج ُعـ َ
ْ
وهي دا ّلة عىل عدّ ة حقائق :
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احلقيقــة األُوىل ّ :
أن النهــج العــام ألعــداء الديــن هــو االســتهزاء والتكذيــب ،
فــا ينبغــي للمؤمــن أن حيــزن أو ّ
يتــأل إذا قوبــل باالســتهزاء والتوهــن مــن قبــل

الظاملــن واملعانديــن ; ّ
ألن طبيعــة الظاملــن اجلحــود واملعانــدة ،وقــد ســخر اليهــود

األول بــاألذان كــا ســخر املرشكــون بالســجود ومؤاخــاة املســلمني(،)1
يف الصــدر ّ

وحتملــوا ح ّتــى علــت كلمــة اهلل
فلــم يثــن مــن عــزم املســلمني شــيئ ًا  ،بــل صــروا ّ
وانتــر اإلســام .

احلقيقــة الثانيــة ّ :
أن مجيــع األنبيــاء والرســل (عليهــم الســام) قوبلــوا بالتكذيــب

واإليــذاء ،وكانــت سياســتهم يف مقابــل ذلــك ليــس رفــع اليــد عــن دعواهتــم  ،وال
والتحمــل
حرمــه اهلل عليهــم  ،وإ ّنــا الصــر
ّ
حتريــم مــا أح ّلــه اهلل هلــم وحتليــل مــا ّ
والعمــل املتواصــل ح ّتــى أنــزل اهلل عليهــم النــر .

احلقيقــة الثالثــة ّ :
أن هلل ســبحانه مــع املؤمنــن سـنّتني  :سـنّة االبتــاء وخيتــر هبــا

وحتملهــم  ،وس ـنّة االنتصــار بعــد الصــر وخيتــر هبــا شــكرهم ،وبالصــر
صربهــم ّ
والشــكر يبلــغ املؤمنــون الدرجــات العاليــة مــن الرقــي والتقــدّ م ماديـ ًا ومعنويـ ًا .

احلقيقــة الرابعــة ّ :
ـض
أن عــى املؤمــن أن يعمــل بتكليفــه يف وظائفــه الرشعيــة بغـ ّ
النظــر عــن النتائــج  ،فيهــدي ويع ّلــم ويرشــد وي ّتــكل عــى اهلل ســبحانه يف هدايــة

النــاس وإصــاح شــأهنم ّ
ألن هــذه وظيفتــه  ،فــإذا وجــد منهــم صــدود ًا أو اســتهزا ًء
أو إعراضــ ًا فينبغــي أن يصــر ويواصــل عملــه ال أن ييــأس أو يرتاجــع عــن دينــه
عزوجـ ّـل الــذي
ألجــل إرضــاء هــؤالء اجلاحديــن واملنكريــن  ،وقــد وصــف البــاري ّ
يســعى إلرضــاء اجلاحديــن املعانديــن باجلهــل  ،ونـ ّـزه نب ّيــه منــه ; إذ قــال ســبحانه :
ا َتكُو َنــن ِمــن َْ ِ ِ
ـن) ّ
( َفـ َ
ألن الفاســد املعانــد ال يــرىض إالّ بمامشــاته يف انحرافــه
الاهلـ َ
َّ َ
وفســاده.
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ومــن هنــا حـ ّ
األئمــة (عليهــم الســام) شــيعتهم عــى الصمــود والصــر يف
ـث ّ
مقابــل االســتهزاء  ،وأ ّكــدوا عــى ّ
أن الصــر والصمــود من عالئــم اإليــان والدخول

األئمــة (عليهــم الســام) ّ ،
وأن االســتهزاء هنــج أعدائهــم الذيــن أخطــأوا
مــع ّ
ـق والثــواب  ،ويناهلــم يف آخــرة أمرهــم عــذاب
حظوظهــم  ،وزاغــوا عــن طريــق احلـ ّ
النــار  ،ففــي روايــة ذريــح املحــاريب قــال ّ :إن إذا ذكــرت فضــل زيــارة أيب عبــداهلل

(عليــه الســام) هــزأ يب ولــدي وأقــاريب  ،فقــال (عليــه الســام) « :ياذريــح  ،دع
محــاد عنــه (عليــه الســام)
النــاس يذهبــون حيــث شــاؤوا وكــن معنــا»( )1ويف روايــة ّ

يف زيــارة النصــف مــن شــعبان قــال (عليــه الســام) « :احلمــد هلل الــذي جعــل يف

عدونــا مــن يطعــن عليهــم
النــاس مــن يفــد إلينــا ويمدحنــا ويرثــي لنــا  ،وجعــل ّ
ومــن يق ّبحــون مــا يصنعــون»( )2بــل يف روايــة ُأخــرى وصــف رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) املســتهزئني املنتهكــن حلرمــة املؤمنــن باحلثالــة مــن النــاس  ،وقــال :
ُ
«أولئــك رشار ُأ ّمتــي ال أناهلــم اهلل شــفاعتي يــوم القيامــة»(.)3
ونالحــظ مــن جممــوع هــذه النصــوص ّ
واألئمــة (عليهــم الســام)
أن النبــي
ّ

ال يدعــون إىل املبــاالة باملســتهزئني أو االســتامع ألقاوليهــم  ،بــل يدعــون إىل عــدم
املبــاالة هلــم  ،واملواصلــة عــى هنــج التعظيــم للشــعائر ; ّ
ألن فيهــا األجــر والثــواب

حممــد والدخــول يف زمرهتــم والفــوز بشــفاعتهم  ،وهــو مــا ورد يف
حممــد وآل ّ
ورضــا ّ

قــول الصــادق (عليــه الســام) حينــا ســئل عــن مصــر املســتهزئني بزيــارة احلســن
(عليــه الســام)واملؤذين لشــيعته « :واهلل حل ّظهــم أخطــأوا  ،وعــن ثــواب اهلل زاغــوا ،
حممد(صــى اهلل عليــه وآلــه) تباعــدوا»(.)4
وعــن جــوار ّ

احلقيقــة اخلامســة ّ :
أن النــاس يف مقابــل دعــوات األنبيــاء (عليهــم الســام)

 - 1كامل الزيارات  :ص ، 272ح. 5
 - 2كامل الزيارات  :ص ، 539ح( ، 1بتص ّرف) .
 - 3بحار األنوار  :ج ، 97ص ، 121ح. 22
 - 4كامل الزيارات  :ص ، 493ح. 11
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ـق
ورســاالهتم صنفــان  :أحيــاء وأمــوات  ،وصفــة األحيــاء االســتامع واالتّبــاع للحـ ّ

احلــق ولــو بــذل ألجلهــم
بــا جمادلــة ومعانــدة  ،واألمــوات ال يســتجيبون إىل
ّ

الغــايل والنفيــس  ،ونالحــظ ّ
أن هــذه احلقائــق بر ّمتهــا تنطبــق عــى تعظيــم الشــعائر
احلســينية التــي هــي األُســلوب األقــوى واألجــدى يف الدعــوة إىل الديــن وإحيــاء

نصــت عــى ّ
أن اإلمــام احلســن
معاملــه كــا تشــهد بــه األحاديــث الكثــرة  ،حيــث ّ
(عليــه الســام) مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة(ّ ،)1
وأن اإلســام حســيني البقــاء(،)2

ّ
وأن املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) قــال « :وأنــا مــن حســن»( )3وغريهــا مــن
التضمــن أو التــازم عــى مكانــة الشــعائر احلســينية
نصــوص( )4دا ّلــة باملطابقــة أو
ّ
يف إحيــاء الديــن وإبقــاء رســالة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ،ولــو افرتضنــا

ّأنــا قوبلــت باالســتهزاء فهــو أمــر طبيعــي واجهتــه ســائر الرســاالت الســاوية،
ومكافحتــه ليــس باهلزيمــة أو االهنيــار أو الرتاجــع  ،بــل بالصــر واجلهــاد ; ّ
ألن
عاقبــة األمــر هــو انتصــار الصابريــن عــى املعانديــن  ،وذلــك بدخــول أصحــاب

القلــوب الصادقــة وهــم األحيــاء باملذهــب  ،وأ ّمــا غريهــم أي املعانــدون فــا جتــدي

ألنــم موتــى
معهــم اهلدايــة  ،ســوا ًء رفعــت اليــد عــن تعظيــم الشــعائر أو مل ترفــع ; ّ
ال يســمعون  .والعاقــل هــو الــذي ينظــر إىل عواقــب األُمــور ال بداياهتــا .
والنتيحــة احلاصلــة مــن األمــر هــي ّ
أن االســتامع ألقــوال املنكريــن واملعانديــن

والتأ ّثــر بأقواهلــم هــو مــن مصاديــق اجلهــل  ،وهــي مــن أقبــح الصفــات التــي جيــب

عــى املؤمــن أن يتجـ ّـرد منهــا  ،وحيــرم عليــه االتّصــاف هبــا كــا يفيــده النهــي يف قولــه
اهلِــن)( )5ومنهــا  :قولــه تعــاىل ِ ُ :
ال ِ
ا َتكُو َنـ ِ
ـن َْ
تعــاىل َ ( :ف ـ َ
ـو َو ْأ ُمـ ْـر
َ
(خــذ ا ْل َع ْفـ َ
ـن مـ َ
َّ
 - 1عيون أخبار الرضا (عليه السالم)  :ج ، 1ص ، 59ح ; 29كمال الدين  :ج ، 1ص ; 264بحار األنوار  :ج ، 36ص204
 ،ح. 8
ُ - 2أنظر الغدير  :ج ، 3ص. 246
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ـن َْ ِ ِ
بِا ْلعــر ِ
ف َو َأ ْعـ ِ
ـر ْض َعـ ِ
متضمنــة ثــاث دالالت:
ـن)( )1وهــي
الاهلـ َ
ّ
ُ ْ
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األُوىل  :وجوب األخذ بالعفو والتسامح مع اآلخرين .

الثانيــة  :وجــوب األمــر باملعــروف  ،بنــا ًء عــى ظهــور « العــرف » يف أ ّنــه مصــدر

بمعنــى اســم مفعــول .

والثالثــة  :وجــوب اإلعــراض عــن اجلاهلــن  ،ويتح ّقــق بعــدم االســتامع إىل

باحلــق .
أقواهلــم وعــدم الــر ّد عليهــم إذا كذبــوا أو اســتهزؤوا
ّ

ومــن الواضــح ّ
أن اآليــة يف مقــام بيــان كــرى ك ّليــة تنطبــق يف مجيــع املــوارد
املشــاهبة ومنهــا تعظيــم الشــعائر احلســينية  ،فتـ ّ
ـدل عــى ّ
أن اإلشــكال عليهــا بدعــوى

اســتلزامها توهــن املذهــب والدعــوة إىل حتريمهــا هــو ركــون عمــي إىل اجلاهلــن ،
ـص الــذي أمرنــا باإلعــراض عنهــم .
واجتهــاد يف مقابــل النـ ّ

ِ
ْــو َأ ْع َر ُضــوا َعنْــ ُه َو َقا ُلــوا َلنَــا َأ ْع َم ُلنَــا
(وإِ َذا َســم ُعوا ال َّلغ َ
ومنهــا  :قولــه تعــاىل َ :
ام ع َليكُــم الَ َنبت َِغــي َْ ِ ِ
ــن)( )2وهــي يف ســياق بيــان
الاهل َ
ُــم َســ َ ٌ َ ْ ْ ْ
ُــم َأ ْع َم ُلك ْ
َو َلك ْ
ـق  ،ويعملــون بــه  ،وأبــرز هــذه الصفــات
صفــات املؤمنــن الذيــن يمتلكــون احلـ ّ

هــو اإلعــراض عــن اللغــو الــذي يقــال عنهــم أو عــن معتقداهتــم وأعامهلــم  ،ومــن
الواضــح ّ
أن اإلعــراض ال يصــدق بالرتاجــع والتأ ّثــر بــكالم الالغــن  ،بــل بمواصلة
الدعــوة والعمــل وعــدم االســتامع إىل أقواهلــم .

والصفــة األُخــرى ّأنــم ال خيوضــون يف جمادلــة أهــل اللغــو ; ّ
ألن اخلــوض معهــم

يدخــل املؤمنــن يف جــدال عقيــم ال فائــدة منــه  ،وهــو مــن صفــات اجلهــل  ،فالنهــج
(س ـ َ
ا ٌم
األفضــل يف التعامــل معهــم هــو تركهــم وشــأهنم وغايــة مــا يقــال هلــم َ :
ـق .
ـم) فــا حــرب وال مواجهــة مــع مواصلــة العمــل ألجــل احلـ ّ
َع َل ْي ُكـ ْ
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والنتيجــة احلاصلــة مــن منطــوق اآليــة ّ
أن األُســلوب األفضــل واملتوافــق مــع

احلكمــة اإلهليــة والــرورة العقليــة يف مواجهــة املســتهزئني واملنكريــن هــو املتاركــة

واإلعــراض عنهــم ال االســتامع إليهــم  ،وهــذه ضابطــة عا ّمــة ّقررهتــا اآليــة كــا

تشــهد هبــا داللــة اآليتــن الســابقتني  ،فمخالفــة هــذه الضابطــة خمالفــة لألمــر
النــص .
واجتهــاد يف مقابــل
ّ

ويتحصــل مــن جممــوع اآليــات الرشيفــة أ ّنــه ح ّتــى إذا سـ ّلمنا جــدال بـ ّ
ـأن تعظيــم
ّ

بعــض الشــعائر احلســينية يوجــب الوهــن يف املذهــب لــدى اجلاهلــن واملنكريــن لــه
أو املعانديــن فإ ّنــه ال جيــوز األخــذ بــه  ،ورفــع اليــد عــن الشــعائر ألجلــه ; ّ
ألن رفــع

اليــد خمالفــة رصحيــة لألوامــر الرشعيــة بوجــوب اإلعــراض عــن دعواهتــم وعــدم

االســتامع إليهــم  ،والتــي هــي يف مقــام تأســيس قاعــدة عا ّمــة تفيــد حرمــة االســتامع
للمبطلــن واجلاهلــن فيــا يتع ّلــق باإليــان والعمــل بمراســمه ،فالعمــل بالصغــرى

ونعــزز مــا تقــدّ م
حمــرم .
ّ
املذكــورة ونســبتها إىل الــرع خمالفــة رصحيــة ،وترشيــع ّ

ببعــض احلقائــق :

احلقيقــة األُوىل ّ :
أن املطلــوب مــن املؤمــن عقــا ورشعــ ًا التصــدّ ي لتوضيــح

الغمــوض الــذي قــد حيصــل يف أذهــان البعــض جتــاه املذهــب  ،وبيــان احلكمــة

والغايــات التــي تقــف وراء أحكامــه ال الرتاجــع عنهــا  ،وهــذه طريقــة معهــودة
لــدى العقــاء يف ّ
وتتعــرض إىل النقــد واإلشــكال; ّ
ألن
كل قضيــة يؤمنــون هبــا
ّ

الرتاجــع ورفــع اليــد دليــل إ ّمــا عــى ضعــف املبــدأ وفراغــه بحيث يســهل اإلشــكال
ـق املعـ ّـزز بالكثــر جــدّ ًا مــن األد ّلــة
ـح نســبته إىل املذهــب احلـ ّ
عليــه  ،وهــذا مــا ال يصـ ّ
املتمســكني بــه  ،وعــى هــذا فـ ّ
ـإن العقــل والنقــل
والرباهــن القاطعــة  ،أو ضعــف
ّ

يوجبــان عــى املستشــكل إن كان مــن املؤمنــن باملذهــب معاجلــة النقــص احلاصــل
عنــده بمزيــد مــن العلــم والتحصيــل والتســ ّلح بالثقافــة الدينيــة الكافيــة للدفــاع
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عــن معتقــده وأحكامــه ال رفــع اليــد عنهــا .

فـ ّ
ـإن ُأســلوب التوهــن واالســتهزاء يعــدّ مــن أســاليب احلــرب النفســية التــي

يشــنّها اخلصــوم إليقــاع اهلزيمــة يف الطــرف املقابــل  ،وهــذا النهــج متّبــع منــذ
قديــم األ ّيــام  ،ومــا مــن نبــي وال ويص وال مصلــح إالّ وقــد قوبــل هبــذا األُســلوب
يه ِ
ِ
حتّــى قــال ســبحانه ( :يــا حــر ًة ع َ ِ ِ
ــن َر ُســول إِالَّ كَانُــوا
ــم م ْ
َ َ َْ َ
ــى ا ْلع َبــاد َمــا َي ْأت ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يــن َآمنُــوا
ــن ا َّلذ َ
يــن َأ ْج َر ُمــوا كَانُــوا م َ
بِــه َي ْســت َْه ِزئُون)( )1وقــال ســبحانه ( :إِ َّن ا َّلذ َ
احلــق عــادة مــا يتّبعــون طريقــن يف مواجهتــه .
ُــون)( )2فأعــداء
ّ
َي ْض َحك َ

األول  :هــو إفشــال مبادئــه وأفــكاره  ،فــإن وجــدوه صلبـ ًا قويـ ًا ال ينالــه
الطريــق ّ

نقــص أو عجــز اتّبعــوا الطريــق اآلخــر .

الطريــق الثــاين  :وهــو االســتهزاء والســخرية  ،ومــن املعــروف يف علــم املنطــق
وفــ ّن اجلــدل وأســاليب السياســة الفاســدة ّ
أن املغالطــة والســخرية أحــد طــرق
االنتصــار وإيقــاع اهلزيمــة بالغــر عــر حتطيمــه نفســي ًا  ،فعــى املؤمــن أن يلتفــت
إىل هــذه احلقيقــة ،ويزيــد يف إرصاره وعزيمتــه  ،ويعـ ّـزز معتقــده الصحيــح باألد ّلــة

املهمــة ألجــل
والرباهــن إلبطــال نقــد اخلصــوم  ،وأ ّمــا هنــج الرتاجــع فيســهل ّ
احلــق وطمــس معاملــه .
إفشــال
ّ

احلقيقــة الثانيــة ّ :
أن مــا يوجــب الوهــن والضعــف يف املذهــب ليســت الشــعائر
ـر عــن روحــه وقيمــه و ُأصولــه احل ّقــة  ،بــل الــذي يوجــب ذلــك هــو ختـ ّ
ـي
التــي تعـ ّ

أهلــه واملؤمنــن بــه عــن العمــل بــه  ،فـ ّ
أرض يشء يف العقيــدة هــو تشــوهيها مــن
ـإن ّ

قبــل أصحاهبــا والدعــاة إليهــا  ،وهــذا التشــويه مل ينشــأ مــن عملهــم هبــا  ،بــل مــن
تناقــض أعامهلــم مــع مبادئهــا  ،وهــذه ضابطــة عا ّمــة تنطبــق عــى ّ
كل مجاعــة تتناقــض
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احلريــة وحقــوق اإلنســان وهتتــك
أقواهلــا مــع أعامهلــا  ،فالــدول التــي ترفــع شــعار ّ
ـوه املبــدأ  ،وجتعلــه أداة ط ّيعــة للمصالــح ال املبــادئ .
احلريــة وحقــوق اإلنســان تشـ ّ
ّ

واجلامعــة التــي تدّ عــي التد ّيــن وااللتــزام بالديــن وتتجــاوز عــى حرمــة الديــن

ـوه الديــن ،ومثلهــا
املحرمــات حتــت هــذا الشــعار تشـ ّ
يف أعامهلــا وأســاليبها وتفعــل ّ
اجلامعــة التــي تؤمــن باإلمــام احلســن (عليــه الســام) وأهدافــه ومظلوميتــه ومــا
جــاء يف الرشيعــة مــن حـ ّ
ـث نحــو نرصتــه ولــو بالدمــع والبــكاء وإظهــار اجلــزع وال
فإنــا توجــب الوهــن .
تنــره بقــول أو فعــل ّ

ـص القــرآن الكريــم عــى ّ
أن مــن أبــرز أســباب املقــت اإلهلــي والغضــب
وقــد نـ ّ
ِ
ـن
عــى اجلامعــة هــو أن ختتلــف أقواهلــا مــع أعامهلــا ; إذ قــال ســبحانه َ ( :ي َاأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
()1
ـون)
ـون َمــا الَ َت ْف َع ُلـ َ
َآمنُــوا ِل َ َت ُقو ُلـ َ
ـر َم ْقت ـ ًا ِعنْــدَ اهللِ َأ ْن َت ُقو ُلــوا َمــا الَ َت ْف َع ُلـ َ
ـون * َكـ ُ َ
واملقــت هــو البغــض الشــديد ملــن ارتكــب فعــا قبيح ـ ًا  ،ويف رســالة اإلمــام أمــر
املؤمنــن ّ
أن تناقــض األقــوال واألعــال مــن األســباب التــي توجــب املقــت عنــد اهلل

ســبحانه وعنــد النــاس(.)2

بخــاف ذلــك اجلامعــة التــي تعمــل بــا تقــول  ،وتلتــزم بــا تؤمــن بــه وتدعــو
ـوة املعتقــد  ،وتشــدّ مــن أركانــه  ،وتـ ّ
ـدل عــى صالبتــه ،
فإنــا تزيــد مــن قـ ّ
إليــه ّ ،
وهــذا مــا ينطبــق عــى املؤمنــن بالشــعائر احلســينية املع ّظمــن هلــا ; ّ
ألن تعظيــم
الشــعائر مــن صلــب الديــن ُأصــوال وفروع ـ ًا  ،وقــد أمــر الديــن بتعظيمهــا  ،فــإذا

ـوة وعظمــة يف
عمــل بذلــك املؤمنــون كان مــن شــأنه أن يزيــد الديــن واملذهــب قـ ّ

أنظــار أتباعــه ويف أنظــار اآلخريــن  ،والــذي يفــي إىل التوهــن يف الديــن أو املذهب

هــو التخـ ّ
والتمســك بالطــرق واألســاليب التــي مل يؤ ّيدهــا املذهــب،
ـي عــن الشــعائر
ّ
ومل يقــم عليهــا دليــل .
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ّ
فــإن الــذي يوجــب وهــن املذهــب هــو ّ
ختــي أبنائــه عــن
وبنــا ًء عــى هــذا
معتقداهتــم و ُأصوهلــم  ،كــا ّ
ـوه الديــن هــو ختـ ّ
ـي املتد ّينــن عــن العمــل
أن الــذي يشـ ّ

ـم أســباب الضعــف أو اســتضعاف املســلمني يف العــامل
بأحكامــه  ،وهــذا أحــد أهـ ّ
اليــوم  ،وذلــك ّ
ألن الكثــر منهــم بعلــم أو بجهــل أخــذوا بالثقافــة الغربيــة املنحرفــة

وتركــوا العمــل بمبــادئ دينهــم وموازينــه األخالقيــة واإلنســانية  ،فلــذا جتــد ّ
أن
مصارفهــم وأســواقهم تقــوم عــى الربــا وهــو حــرام مغ ّلــظ يف القــرآن والســنّة،

رج واالختــاط بــن اجلنســن وإقامــة
وشــوارعهم وجامعاهتــم تقــوم عــى التــ ّ
املحرمــات املغ ّلظــة يف القــرآن والســنّة ،
العالقــات غــر املرشوعــة وهــي مــن ّ
ودوائرهــم احلكوميــة وأنظمتهــم القضائيــة قائمــة عــى الفســاد والرشــوة وهــي مــن

املحرمــات  ،وأنظمتهــم السياســية قائمــة عــى الظلــم والقهــر وقمــع اآلراء
أشــدّ
ّ
املحرمــات املغ ّلظــة يف
احلريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان  ،وهــي مــن ّ
ومصــادرة ّ

القــرآن والســنّة .

ّ
وختــل بمكانتــه  ،وتنتهــك
تشــوه الديــن ،
هــذه األعــال ونحوهــا هــي التــي
ّ

ـج  ،ومثــل ذلــك يقــال يف شــعائر املذهــب،
حرمتــه  ،ال إقامــة الصــاة والصيــام واحلـ ّ
فعــى املؤمــن أن يلتفــت إىل ّ
أن مــا يوجــب وهــن املذهــب هــو التخـ ّ
ـى عــن أحكامــه

التمســك بذلــك واالعتــزاز هبــا ،وهــذه
وعزتــه هــو
قوتــه ّ
ومراســمه  ،ومــا يوجــب ّ
ّ

احلقيقــة قــد يغفــل عنهــا البعــض فيقــع يف تأثــر مــن لــه مصلحــة يف الطعــن بالديــن

أو باملذهــب .

احلقيقــة الثالثــة  :لــو افرتضنــا جــدال صــدور بعــض مــا يوجــب الوهــن باملذهب
مــن قبــل بعــض املحيــن للشــعائر فـ ّ
ـإن العقــل والــرع يتّفقــان عــى رضورة التوجيه

والرتشــيد لكــي ال يــؤ ّدي العمــل إىل الوهــن  ،وهــذا يتح ّقــق بإعطــاء العمــل صورته

ـي عــن أدائــه  ،فـ ّ
احلقيقيــة ال الرتاجــع عنــه والتخـ ّ
ـإن العقــل يقــي بحســن اإلرشــاد

24
أن الــرع حـ ّ
والتوجيــه  ،كــا ّ
ـث عــى تقديــم النصــح للمســلمني ،وأوجــب عــى

العاملــن إرشــاد اجلاهلــن وتنبيــه الغافلــن ال بالتخـ ّ
ـي عــن األعــال احلســنة  ،بــل

بالتمســك هبــا وبأدائهــا يف أحســن صورهــا لتبلــغ غايتهــا يف التأثــر  ،وهــذه قضيــة
ّ
واملترشعيــة  ،فــإذا وجــدوا ّ
أن شــخص ًا مــا خيلــط
قامــت عليهــا الســرتان العقالئيــة
ّ

العمــل احلســن بالقبيــح ينصحونــه بــرك القبيــح ومواصلــة احلســن  ،وال يذ ّمونــه
عــى فعــل احلســن أل ّنــه يفعــل القبيــح  ،وإذا شــاهدوا ّ
أن أحدهــم يصـ ّ
ـي وال يصــوم،
ّ
فإنــم حي ّثــون
أو يصــوم ويكــذب أو يغتــاب  ،أو شــاهدوا امــرأة
رج ّ
تصــي وتتــ ّ
األول عــى الصيــام  ،والثــاين عــى تــرك الكــذب والغيبــة  ،والثالــث عــى احلجــاب
ّ

دون العكــس  ،مــع ّ
ـرف هــؤالء مــن جهــة قــد يوجــب الوهــن والضعــف ،
أن تـ ّ
ولكــن املنطــق الســليم يدعــو إىل تكريــس العمــل اإلجيــايب واحلـ ّ
ـث عــى اجتنــاب

العمــل الســلبي لصالــح اإلجيــايب دون العكــس .

ونالحــظ هنــا ّ
ترصفــات بعــض املع ّظمــن
كأن املعــرض عــى الشــعائر الحــظ ّ

للشــعائر احلســينية غــر املقبولــة فذ ّمهــا  ،وذ ّم معهــا أفعاهلــم احلســنة يف تعظيــم
الشــعائر  ،مــع ّ
أن املنطــق وســداد الــرأي يســتدعيان ح ّثــه عــى مواصلــة تعظيــم

املحرمــات
الشــعائر  ،وااللتــزام بلوازمهــا املعنويــة مــن أداء الواجبــات واجتنــاب ّ

وفعــل املحاســن واجتنــاب القبائــح ليكــون املؤمــن يف مســتوى نــرة اإلمــام
احلســن (عليــه الســام)  ،ويكــون نــارص ًا لــه بالقــول والعمــل ال أن يدعــوه إىل

العكــس .

وكــذا إذا الحــظ ّ
أن بعــض األداء يف الشــعائر يوجــب التوهــن بالشــعائر أو
يوجــب التوهــن باملذهــب فـ ّ
ـإن احلكمــة واملنطــق يســتدعيان أن ّ
يرشــد األداء بــأن

ّ
حيــث عــى املواصلــة عــى تعظيــم الشــعائر بالنحــو الــذي يبعــد عنهــا الريبــة أو

ســوء الفهــم  ،وأ ّمــا الدعــوة إىل التخـ ّ
ـي عنهــا واجتناهبــا فهــي مبنيــة عــى نظــرة فيهــا

25
الكثــر مــن اإلفــراط أو التفريــط .

فمثــا  :إذا وجــد ّ
أن موكــب العــزاء ال يتناســب مــع بعــض األعــراف غــر
ـإن احلكمــة تســتدعي احلـ ّ
املؤمنــة أو املعاديــة فـ ّ
ـث عــى إقامتــه ولكــن يف األماكــن

ـر ،أو
التــي تبعــده عــن اإلشــكال  ،ال أن ينســب الشــعرية إىل اخلطــأ أو عــدم التحـ ّ

بأنــا
يدعــو إىل تركهــا واجتناهبــا  ،والفــرق كبــر بــن أن يتّهــم املعــرض الشــعائر ّ

توجــب التوهــن وبــن الدعــوة إىل ترشــيد األداء بــا يبعــد عنهــا التوهــن  ،ومنطــق

األول .
العقــل والــرع والســرتان العقالئيــة
واملترشعيــة تتعاضــد عــى الثــاين ال ّ
ّ

احلقيقــة الرابعــة ّ :
أن النــاس يف تعظيــم الشــعائر خيتلفــون  ،فبعضهــم يتأ ّثــر
ببعــض الشــعائر أكثــر مــن غريهــا  ،وبعضهــم ال يتأ ّثــر إالّ بواحــدة منهــا  ،كــا ّ
أن
الذيــن يع ّظمــون الشــعائر أنفســهم جتــاه الشــعائر ليســوا عــى حــدّ ســواء  ،فبعضهــم
يع ّظــم مجيــع الشــعائر مهــا وجــد لذلــك ســبيال  ،وبعضهــم يتفاعــل فكــر ًا وقلب ـ ًا
ور ّبــا جســد ًا مــع شــعرية واحــدة  ،ولعـ ّـل البعــض منهــم مشــغول يف طــول العــام

بأعاملــه ووظائفــه اليوميــة وال جيــد الفرصــة الكافيــة للمشــاركة يف تعظيــم الشــعائر
خاصــة  ،فيتفانــى يف شــعرية واحــدة جيدهــا
إالّ يف يــوم عاشــوراء  ،أو يف مناســبات ّ
هــي ذروة عاشــوراء  ،وهــي الطريقــة الوحيــدة التــي تــروي غليــل احلــزن يف قلبــه،
ـر عــن صدق
وجتعلــه راضيـ ًا بــا قــدّ م  ،أو شــاعر ًا بأ ّنــه واســى إمامــه يف حمنتــه ،أو عـ ّ

شــعوره وإيامنــه والتزامــه بنهجــه .

يرصحــون ّ
بــأن مواســاة اإلمــام احلســن
وهنــاك الكثــر مــن املؤمنــن الذيــن ّ

(عليــه الســام) بالدمــاء هــي الطريقــة الوحيــدة التــي جيــدون فيهــا التعبــر املناســب

عــن واجبهــم جتــاه إمامهــم  ،وكثــرون آخــرون جيــدون ذلــك يف رضب السالســل
عــى الظهــور  ،ومجاعــة غريهــم جيــدون ذلــك يف البــكاء وإظهــار اجلــزع  ،وغريهــم
جيــدون التعبــر األنســب يف ذلــك يف املــي مســافات طويلــة يف الزيــارة هيجــرون
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ـروا
فيهــا األهــل واألوالد واألوطــان وصــوال لإلمــام احلســن (عليــه الســام) ليعـ ّ
عــن ح ّبهــم وصــادق والئهــم ونرصهتــم  ،وهكــذا .

فالشــعائر يف نفســها خمتلفــة مــن حيــث شــدّ ة التعبــر واإلشــعار عــن عمــق احلزن
واملصيبــة  ،والنــاس خمتلفــون يف مســتوى التأ ّثــر واالنفعــال هبــا  ،ومــن هنــا فإ ّنــه

ال يمكــن توحيــد النــاس يف شــعرية واحــدة أو أكثــر  ،كــا ال يمكــن منــع بعــض

الشــعائر مــن جهــة ّأنــا توجــب التوهــن أو اإلرضار ونحــو ذلــك ; ّ
ألن مــا يعــده
ـوة املذهــب وتعزيــز
البعــض موجب ـ ًا للوهــن يف املذهــب جيــده آخــرون موجب ـ ًا لقـ ّ
موقعــه يف القلــوب  ،ومــا يــراه البعــض أ ّنــه ُأســلوب ال يتناســب مــع الزمــان جيــده

آخــرون أ ّنــه األُســلوب األفضــل يف مواجهــة حتدّ يــات الزمــان ومشــاريعه التضليليــة

واإلفســادية  ،وهــذا االختــاف يف الرؤيــة ويف الفهــم واالعتقــاد ال يمكــن توحيــده

حتــت رأي واحــد  ،أو مجعــه يف قناعــة واحــدة  ،وهــذا يفــرض عــدّ ة نتائــج :

ومتنوعــة يف
حــرة يف هنجهــا ،
ّ
النتيجــة األُوىل  :أن تبقــى الشــعائر كــا هــي ّ
األئمــة (عليهــم الســام) ،وحـ ّ
ـث عليهــا الــرع ،
أســاليبها وطرقهــا كــا أرادهــا ّ
ّ
ولعــل هــذه مــن األرسار اإلهليــة التــي تبقــي عاشــوراء خالــدة .

النتيجــة الثانيــة ّ :
ـم الوســائل التــي جتــذب املاليــن مــن
أن هــذا التنـ ّ
ـوع أحــد أهـ ّ
النــاس لكــي يســامهوا يف تعظيــم عاشــوراء وشــعائرها ّ
كل بحســب قدرتــه وفهمــه

وعالقتــه وقناعتــه .

النتيجــة الثالثــة ّ :
أن منــع بعــض الشــعائر بــدوره يســاهم يف حرمــان بعــض

حريتهــم واختيارهــم للطريقــة التــي
النــاس مــن مزاولــة شــعائرهم وممارســة ّ

جيدوهنــا مناســبة للتعبــر عــن ح ّبهــم لإلمــام احلســن (عليــه الســام) ونرصهتــم

وحيرمــه الــرع ; أل ّنــه يتنــاىف
ألهدافــه ومبادئــه  ،وهــذا احلرمــان يمنــع منــه العقــل ّ ،

مــع قانــون الســلطنة واألصــل القــايض بعــدم ثبــوت واليــة ألحــد عــى أحــد ،
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احلريــة يف ممارســة شــعائره والتعبــر عــن أفــكاره ومعتقداتــه .
ويعطــي لإلنســان ّ

أن القــول ّ
النتيجــة الرابعــة ّ :
بــأن ممارســة بعــض الشــعائر يوجــب التوهــن يف

قــوة املذهــب وترســيخ قيمــه ومبادئــه،
بأنــا توجــب ّ
املذهــب معــارض بالقــول ّ

ـح أن
وحينئــذ إن كان أصحــاب القولــن ممّــن هلــم شــأنية الــرأي واإلفتــاء فــا يصـ ّ
جيعــل املنــع عام ـ ًا يشــمل اجلميــع ; ّ
حجــة عــى مق ّلديــه فقــط ،
ألن فتــوى املجتهــد ّ
وأ ّمــا إن مل يكونــوا مــن أهــل الفتــوى فقوهلــم هــذا يف نفســه ترشيــع وإفتــاء بغــر
ـك فـ ّ
علــم  ،ولــدى الــر ّدد والشـ ّ
ـإن األصــل العــام يقــي باحل ّليــة واإلباحــة  ،وعــى
حجــة عــى نفســه إن كان مــن املجتهديــن .
مدّ عــي التحريــم إثباتــه  ،وحينئــذ يكــون ّ

