مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزاء وهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك الـ ـ ــديـ 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
مــن جـهــة االس ـت ـهــزاء وه ـتــك الــديــن
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ذكــر املعرتضــون ّ
أن تعظيــم الشــعائر وإن كان عنوانــ ًا راجحــ ًا رشعــ ًا بحســب
ـح القيــام بــه  ،ال سـ ّيام يف مثــل هــذه األ ّيــام التــي غلــب
األويل  ،إالّ أ ّنــه ال يصـ ّ
عنوانــه ّ
فيهــا الفســاد  ،وســادت ثقافــة الضاللــة واالبتعــاد عــن الديــن وقيمــه ،وذلــك أل ّنــه
مبتــى باملانــع  ،واملانــع هــو ّ
يتفهمــون
أن غــر املتد ّينــن أو غــر املســلمني حيــث ال ّ

مهمتــن مــن غايــات الديــن
بعــض مظاهــره قــد يتنــاىف يف أنظارهــم مــع غايتــن ّ

وأحكامــه .

األُوىل  :وجــوب احــرام املؤمــن وحفــظ مكانتــه  ،فـ ّ
ـإن تعظيــم الشــعائر يوجــب
ّ
يــذل نفســه ،
االســتهزاء باملؤمنــن املع ّظمــن للشــعائر  ،وال جيــوز للمؤمــن أن
وجيعلهــا يف معــرض االســتهزاء والســخرية  ،وعليــه جيــب تــرك التعظيــم حتقيقــ ًا
هلــذا الغــرض .

الثانيــة  :وجــوب حفــظ حرمــة الديــن وحفــظ مكانتــه بــن النــاس  ،وحيــث ّ
إن

تعظيــم الشــعائر يوجــب هتــك الديــن وانتقــاص حرمتــه يف أنظــار اآلخريــن فــا
جيــوز تعظيمهــا .

واخلالصــة ّ :
أن عنــواين االســتهزاء واهلتــك يوجبــان املنــع مــن تعظيــم الشــعائر ;

األويل .
ألنــا عنوانــان ثانويــان حاكــان عــى العنــوان ّ
ّ
ونالحظ ّ
يتضمن إشكالني :
أن هذا االعرتاض
ّ
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أحدمها  :االستهزاء وهو يتع ّلق باملتد ّين .
وثانيهام  :اهلتك ويتع ّلق بالدين نفسه .

سنتعرض يف االجابة عىل ّ
كل واحد منهام عىل حدة .
ومن هنا
ّ

ّأوال  :تعظيم الشعائر واالستهزاء

االســتهزاء لغــة وعرف ـ ًا ّ
كل مــا يوجــب الســخرية واالســتخفاف والتســفيه(،)1
املحرمــات
ويتع ّلــق بالقبائــح مــن األفعــال  ،وهــو كذلــك اصطالح ـ ًا  ،وهــو مــن ّ
إذا تع ّلــق بــيء لــه كرامــة ; أل ّنــه يوجــب هتــك حرمتــه واالنتقــاص منــه  ،وســببه

يعــود ألمريــن :

ـتحق االســتهزاء ; أل ّنــه منتقــص حقيقــة
أحدمهــا  :أن يكــون الــيء يف نفســه يسـ ّ
ــم
 ،نظــر االســتهزاء باملنافقــن
واملتكبيــن ; إذ قــال ســبحانه ( :اهللُ َي ْســت َْه ِز ُء ِبِ ْ
ّ
ــم ِف ُط ْغ َي ِ ِ
ــون)(.)2
ــم َي ْع َم ُه َ
َو َي ُمدُّ ُه ْ
ان ْ
وثانيهــا  :أن يكــون الــيء ذا كرامــة ومكانــة  ،إالّ ّ
أن اجلاهلــن بذلك يســتهزئون

خاصــة ،نظــر
بــه بســبب انحــراف يف الطبــع  ،أو ضاللــة يف الفكــر  ،أو مصلحــة ّ
اســتهزاء الك ّفــار باألنبيــاء واألوليــاء ملثــل هــذه الدواعــي ; إذ قــال ســبحانه َ ( :يــا
يهــم ِمــن رســول إِالَّ كَا ُنــوا بِـ ِ
ِ
حــر ًة عـ َ ِ ِ
ـه َي ْس ـت َْه ِزئُون)(.)3
َ َْ َ
ـى ا ْلع َبــاد َمــا َي ْأت ِ ْ ْ َ ُ

األول بــا
ومــن هنــا ينقســم االســتهزاء إىل قســمني  :صــادق وكاذب  ،ويتع ّلــق ّ
كان جديــر ًا باالســتهزاء بســبب نقصــه واســتهانته  ،والثــاين يتع ّلــق بــا هــو حمــرم

ـق  ،والثــاين صفــة أهــل الباطــل.
وجديــر بالتكريــم ،
واألول صفــة أهــل احلـ ّ
ّ

وتؤ ّكــد وقائــع التأريــخ والســرة العا ّمــة يف احليــاة البرشيــة ّ
ـق ابتلــوا
أن أهــل احلـ ّ

 - 1مجمع البحرين  :ج ، 1ص( ، 477هزأ) ; معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 1037هزأ) .
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باالســتهزاء واالنتقــاص وهتــك الكرامــة دائـ ًا  ،بل قــد عرفــت ّ
أن أنبياء اهلل ســبحانه
مل ينجــوا مجيع ـ ًا مــن هــذه املشــكلة ; أل ّنــه هنــج يتبعــه عــادة اجلاهلــون وأصحــاب
املصالــح يف مواجهــة دعواهتــم احل ّقــة  ،وكانــوا يواصلــون هــذا األُســلوب ليــل

التوصــل إىل غايتــن  :مهــا تصغــر شــأن النبــي
هنــار ،وهبــذا األُســلوب يريــدون
ّ
(صــى اهلل عليــه وآلــه) وشــأن رســالته ; ليصــاب باهلزيمــة النفســية فيرتاجــع عــن
دعوتــه  ،فــإن مل تتح ّقــق هــذه حت ّققــت الغايــة الثانيــة  ،وهــي تضعيــف مكانتــه بــن
النــاس لكــي ال يســتمعوا لــه أو يتّبعــوه .

ومــن هنــا ط ّيــب القــرآن قلــب النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) حينــا واجهــه قومــه
ـك َفحـ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ـاق بِا َّلذيـ َ
ـن َق ْبلـ َ َ
(و َل َقــد ْاس ـت ُْه ِزئَ بِ ُر ُســل مـ ْ
هبــذا الســاح فقــال ســبحانه َ :
ـخروا ِمنْهــم مــا كَا ُنــوا بِـ ِ
ِ
ـه َي ْسـت َْه ِزئُون)(.)1
ُ ْ َ
َسـ ُ

ـق أو اتّبــاع الباطــل يـ ّ
وعليــه فـ ّ
ـدل
ـإن وقــوع االســتهزاء مــن قبــل اجلاهلــن باحلـ ّ
عــى أمه ّيــة مــا اســتهزؤوا بــه وعلــو مكانتــه ورتبتــه  ،كــا يلــزم املؤمنــن مزيــد ًا مــن
التعظيــم والتقديــس لــه ; لوضــوح ّ
أن هتــك حرمــة مــا ع ّظمــه اهلل ســبحانه ورفعــه
ـق  ،وطمسـ ًا للباطــل ،
يوجــب عــى املك ّلفــن إظهــار مكانتــه وتعظيمــه نــرة للحـ ّ

وأمــر ًا باملعــروف  ،وهنيـ ًا عــن املنكــر  ،ونحــو ذلــك مــن عناويــن رشعيــة هلــا مــاك

مهــم .

ومــن هنــا نالحــظ ّ
أن الشــعائر الدينيــة وال سـ ّيام مــا يتع ّلــق بعــرة النبــي (صــى

اهلل عليــه وآله)ومكانتهــم اإلهليــة الســامية واجهــت وال زالــت بعــض الدعايــات
ألنــا الوســيلة القويمــة التــي توجــب تقويــة الديــن
والتلفيقــات ألجــل تضعيفهــا ; ّ
وإحيــاء أمــره ،وحتفــظ مكانتــه ومبادئــه بــن النــاس .

فقــد ورد عــن الصــادق (عليــه الســام)  ،عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
 - 1سورة األنعام  :اآلية . 10
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عــن النبــي املصطفى(صــى اهلل عليــه وآلــه) أ ّنــه قــال « :مــن زار قبوركــم عــدل ذلــك

حجــة اإلســام  ،وخــرج مــن ذنوبــه ح ّتــى يرجــع مــن
حجــة بعــد ّ
ثــواب ســبعني ّ
ّ
وقــرة
زيارتكــم كيــوم ولدتــه ُأ ّمــه ،فابــر
وبــر أوليــاءك وحم ّبيــك مــن النعيــم ّ
العــن بــا ال عــن رأت ،وال ُأذن ســمعت  ،وال خطــر عــى قلــب بــر  ،ولكــن

ـر الزانيــة بزناهــا ُ ،أولئــك رشار
ـرون ّ
زوار قبوركــم كــا تعـ ّ
حثالــة مــن النــاس يعـ ّ
ُأ ّمتــي ال أناهلــم اهلل شــفاعتي وال يــردون حــويض»(.)1
واحلثالــة ّ
كل مــا فيــه ســوء وحقــارة( ،)2ووجــه التعيــر يعــود إىل إنــكار مقاماهتــم
(عليهــم الســام)  ،أو إنــكار الزيــارة ُ
كأســلوب للتعظيــم والتجليــل  ،أو يعــود إليهام
جمتمعــن  ،والتشــبيه ّ
يــدل عــى شــدّ ة االســتهزاء والقباحــة التــي تقــع يف أنظــار

هــؤالء ضــدّ الزائريــن .

وظاهــر احلديــث ّ
أن منشــأ االســتهزاء هــو اجلحــود والعنــاد  ،ولــذا وصفهــم
باملعانديــن  ،ودعــا بحرماهنــم مــن الشــفاعة التــي تنــال مجيــع النــاس إالّ مــن كان

حــب هلــم  ،وذلــك
حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،وليــس يف قلبــه
ّ
معاديــ ًا آلل ّ

ّ
ألن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) دعــا عــى املســتهزئني باحلرمــان مــن الشــفاعة يف

الوقــت الــذي قــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) « :خ ّبــأت شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن
ُأ ّمتــي»(.)3
ويـ ّ
ـدل منطــوق احلديــث عــى ّ
أن املســتهزئني ال يكونــون مــن الك ّفــار  ،بــل مــن

املســلمني أنفســهم  ،وهــذا ينطبــق عــى مثــل احلــزب الوهــايب ونحــوه مــن أتبــاع
حممــد بــن عبدالوهــاب الذيــن يك ّفــرون ّ
كل النــاس  ،ويعيبــون عليهــم دينهــم .
ّ
ويف صحيــح معاويــة بــن وهــب قــال  :اســتأذنت عــى أيب عبــداهلل (عليه الســام)

 - 1بحار األنوار  :ج ، 97ص ، 121ح. 22
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فقيــل يل ُ :أدخــل  ،فدخلــت فوجدتــه يف مصــاّه يف بيتــه  ،فجلســت حتّــى قــى

صالتــه  ،فســمعته وهــو يناجــي ر ّبــه وهــو يقــول :

وخصنــا بالوصيــة ،وأعطانا
خصنــا بالكرامــة  ،ووعدنــا بالشــفاعة ،
ّ
ـم يامــن ّ
«اللهـ ّ

علــم مــا مــى وعلــم مــا بقــي  ،وجعــل أفئــدة مــن النــاس هتــوي إلينــا اغفــر يل

وزوار قــر أيب عبــداهلل احلســن الذيــن أنفقــوا أمواهلــم ،وأشــخصوا
وإلخــواين ّ

عدونــا ،
أبداهنــم رغبــة يف ّبرنــا  ...وإجابــة منهــم ألمرنــا  ،وغيظــ ًا أدخلــوه عــى ّ

إن أعداءنــا عابــوا عليهــم بخروجهــم فلــم ينههــم
ـم ّ
أرادوا بذلــك رضوانــك  ...اللهـ ّ
ذلــك عــن الشــخوص إلينــا  ،خالفــ ًا عــى مــن خالفنــا ،فارحــم تلــك الوجــوه
غيهتــا الشــمس  ،وارحــم تلــك اخلــدود التــي تتق ّلــب عــى حفــرة أيب عبــداهلل
التــي ّ

احلســن (عليــه الســام)  ،وارحــم تلــك األعــن التــي جــرت دموعهــا رمحــة لنــا ،
وارحــم تلــك القلــوب التــي جزعــت واحرتقــت لنــا  ،وارحــم تلــك الرصخــة التــي
ـم ّإن أســتودعك تلــك األبــدان وتلــك األنفــس ح ّتــى توافيهــم مــن
كانــت لنــا  ،اللهـ ّ

()1
ويتضمــن احلديــث الداللــة عــى عــدّ ة حقائــق :
احلــوض يــوم العطــش»
ّ

األُوىل  :علــو مكانــة زائــر احلســن (عليــه الســام) ومقامــه عنــد اهلل ســبحانه

وأوليائــه ودرجــة الفضــل والثــواب التــي يصلهــا يف طريــق الزيــارة .

الثانيــة ّ :
أن هــذا اجلــزاء الوفــر يرت ّتــب عــى الصــر يف طريــق الزيــارة إعظام ـ ًا

وحتمــا للتّهــم واالفــراءات
لشــأن احلســن (عليــه الســام) وخمالفــة ألعدائــه ّ ،
يوجهــه هــؤالء األعــداء للزائــر .
والتعيــر الــذي ّ

الثالثــة ّ :
أن هــذا املقــام العظيــم ينالــه الزائــر برشطــن أحدمهــا يكمــل اآلخــر

 ،وكالمهــا جيتمعــان حتــت عنــوان تعظيــم الشــعائر  ،ومهــا التـ ّ
ري ،فــإذا
ـول والت ـ ّ
باألئمــة وإحيــا ًء ألمرهــم وإغاظــة ألعدائهــم ينــال هــذا الــرف
بــر ًا
ّ
زار الزائــر ّ
 - 1كامل الزيارات  :ص ، 229 228ح. 2
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العظيــم ،ويكــون مشــموال بدعــاء اإلمــام (عليــه الســام) .

ـم ّإن أســتودعك
رس ًا مــن األرسار أشــار إليــه قولــه  « :اللهـ ّ
وقــد ّ
تضمــن الدعــاء ّ

تلــك األبــدان وتلــك األنفــس ح ّتــى توافيهــم مــن احلــوض يــوم العطــش » فإ ّنــه
ّ
دال عــى ّ
أن بــدن زائــر احلســن (عليــه الســام) الــذي يــزوره بن ّيــة التـ ّ
ري
ـول والتـ ّ
وتو ّفــرت رشوطــه األُخــرى يكــون حمفوظ ـ ًا يف القــر ح ّتــى احلــر  ،وكــذا نفســه
فــا تصــاب بالذهــول واخلــوف يف الــرزخ .

واحلاصــل  :نالحــظ مــن منطــوق احلديــث ّ
أن اإلمــام (عليــه الســام) مل يبــال
باالســتهزاء  ،ومل يــدع املؤمنــن إىل تــرك الزيــارة هروبـ ًا منــه  ،بــل حـ ّ
ـث عليــه بلســان

الثــواب والفضــل الــذي ينالــه الزائــر يف زيارتــه  ،وهــذا يـ ّ
ـدل عــى ّ
أن االســتهزاء إذا

صــدر مــن أهــل الباطــل ال ينبغــي أن يعتنــى بــه  ،بــل ينبغــي أن يــزاد أكثــر وأكثــر
خالف ـ ًا للمســتهزئني واملعانديــن  ،فك ّلــا زاد االســتهزاء زاد التعظيــم ; ّ
ألن املســألة

ـق وأهلــه .
تدخــل يف بــاب النــرة والدفــاع عــن احلـ ّ

ومــن هنــا حـ ّ
ـث اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف روايــة ُأخــرى املزدمحــن

عــى قــر اإلمــام احلســن (عليــه الســام) واملح ّبــن لشــعائره عــى مواجهــة اجلاهلني
واملســتهزئني بالصــر والتحــدّ ي بقولــه (عليــه الســام) « :واهلل حل ّظهــم أخطــأوا،

حممــد (صــى اهلل عليــه وآلــه) تباعــدوا»
وعــن ثــواب اهلل زاغــوا ،وعــن جــوار ّ
ومنطوقــه رصيــح يف ّ
أن الذيــن يســتهزئون كانــوا مــن املســلمني .

()1

ويف روايــة ذريــح املحــاريب ّملــا قــال لــه (عليــه الســام) ّإن إذا ذكــرت فضــل

زيــارة أيب عبــداهلل (عليــه الســام) هــزأ يب ولــدي وأقــاريب  ،فقــال (عليــه الســام) :

«ياذريــح دع النــاس يذهبــون حيــث شــاؤوا»( )2أي كــن معنــا .
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ويتأ ّكــد هنــا ّ
األئمــة (عليهــم الســام) يف مواجهــة
أن األُســلوب الــذي يريــده ّ

ـر اســتهزاء املســتهزئني
املســتهزئني هــو الصــر واملواصلــة ال االنســحاب ; إذ ال يـ ّ

ـق والصــواب  ،ولقــد ســخر اليهــود بــاألذان مــن قبــل كــا
متســك املؤمــن باحلـ ّ
بعــد ّ

والتمســك
ســخر املرشكــون بالســجود يف الصــاة  ،وكان ذلــك مدعــاة ملزيــد العمل
ّ
بالنهــج اإلهلــي القويــم مــن قبــل املســلمني غــر مبالــن بدعــوات هــؤالء الباطلــة .
ويســتفاد مــن بعــض األخبــار ّ
أن االســتهزاء مل يقــف عنــد االســتخفاف  ،بــل
ّ
األئمــة (عليهــم الســام) عــى
متــادى إىل الطعــن بالزائــر  ،ورغــم ذلــك
حــث ّ

أن قومــ ًا
حلــاد « :بلغنــي ّ
الصــر وعــدم املبــاالة بــه  ،فقــد قــال (عليــه الســام) ّ
يأتونــه مــن نواحــي الكوفــة وناس ـ ًا مــن غريهــم ونســاء يندبنــه وذلــك يف النصــف

يقــص  ،ونــادب ينــدب  ،وقائــل
وقــاص
مــن شــعبان  ،فمــن بــن قــارئ يقــرأ ،
ّ
ّ

محــاد  :نعــم جعلــت فــداك قــد شــهدت بعــض مــا تصــف .
يقــول املراثــي» فقــال ّ

قــال (عليــه الســام) « :احلمــد هلل الــذي جعــل يف النــاس مــن يغــد إلينــا ويمدحنــا

عدونــا مــن يطعــن عليهــم مــن قرابتنــا وغريهــم هيدّ دوهنــم ،
ويرثــي لنــا  ،وجعــل ّ
ويق ّبحــون مــا يصنعــون»( .)1ويتّضــح مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ُأمــور :
األول ّ :
واألئمة(عليهــم
أن ُأســلوب االســتهزاء كان موجــود ًا منــذ زمــان النبــي
ّ
ّ
الســام)  ،وهــو هنــج ال ينتهــي ; ّ
ألن دواعيــه العنــاد واملحاربــة .
أن بعــض املســلمني يقعــون يف هــذا املــأزق اخلطــر ّ ،
الثــاين ّ :
وأن مصريهــم هــو

اخلــروج عــن اإليــان .

الثالــث ّ :
أن النهــج املطلــوب رشعـ ًا واملســتفاد مــن كلــات النبــي (صــى اهلل عليه

واألئمــة (عليهــم الســام) هــو مواصلــة الطريــق وعــدم املبــاالة باالســتهزاء
وآلــه)
ّ
مهــا كانــت دواعيــه ،وإذا الحظنــا مثــل هــذه النصــوص واملعــاين املســتخلصة منهــا
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تتّضــح أبعــاد التشــكيك وغاياتــه  ،والنتائــج احلاصلــة منــه .

إذا عرفــت هــذا نقــول ّ :
إن دعــوى تعظيــم الشــعائر يوجــب االســتهزاء باملؤمنــن

مبتــاة بالكثــر مــن الضعــف .

ألنــا دعــوى ال تســتند إىل دليــل  ،بــل هــي دعــوى موهومة يف نفســها ،وإن
ّأوال ّ :

كانــت فهــي مــن قبــل القليــل النــادر الــذي ال ينبغــي أن يعتنــى بقولــه; ملــا عرفــت
ممّــا مــى ّ
أن تعظيــم الشــعائر مــن القضايــا التــي يتّفــق عليهــا العقــاء فضــا
أن ّ
عــن أهــل األديــان ; بداهــة ّ
كل قــوم وديــن هلــم شــعائر يع ّظموهنــا ويقدّ ســون

مظاهرهــا ومراســمها  ،وهــو أمــر تقـ ّـره األعــراف والقوانــن الدوليــة  ،بــل ّ
إن عقالء
العــامل حيرتمــون ّ
ـوة
كل مــن حيــرم شــعائره ورمــوزه ،ويعتــرون ذلــك مــن عالئــم قـ ّ

مهتــه  ،ومــع هــذا املنحــى العــام جلميــع العقــاء كيــف يدّ عــى ّ
أن
الشــخص وعلــو ّ

تعظيــم الشــعائر يوجــب االســتهزاء ؟

يتوجــه إىل يشء إالّ بســبب  ،وقــد عرفــت ّ
ثاني ـ ًا ّ :
أن الســبب ال
أن االســتهزاء ال ّ
األول فــا يعالــج بالتخـ ّ
ـي
خيلــو إ ّمــا أن يكــون جهــا أو عنــاد ًا ومكابــرة  ،فــإن كان ّ

عــن الشــعائر بدعــوى االســتهزاء  ،بــل ببيــان مكانــة الشــعائر وأمه ّيــة تعظيمهــا ،
وإالّ انتقــض الغــرض مــن الديــن ; ّ
ألن ذلــك يســتلزم أن تط ّبــق هــذه الضابطــة

عــى مجيــع األحــكام ; إذ ال خصوصيــة لتعظيــم الشــعائر يف هــذا املجــال  ،فــإذا كان

ـي عــن الشــعرية لوجــب التخـ ّ
االســتهزاء يوجــب التخـ ّ
ـي عــن مجيــع األحــكام التــي
يســتهزأ هبــا  ،وبالعاملــن هبــا ; ّ
ألن حكــم األمثــال واحــد فيــا جيــوز وال جيــوز ،

وعــى ّ
كل تقديــر فـ ّ
ـإن هــذه الدعــوى تنطــوي عــى اعتــزال الديــن والتخـ ّ
ـي عــن

أحكامــه .

وإن كان عنــاد ًا ومكابــرة فهــو أيض ـ ًا ال يمكــن الركــون إىل أقوالــه واســتهزائه;

ألنّــه ناشــئ مــن العــداء واخلصومــة  ،والعــدو ال يريــد رفــع اليــد عــن تعظيــم
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الشــعائر فقــط  ،بــل عــن عمــوم الديــن  ،وغايتــه تضعيــف املتد ّينــن  ،فاالســتامع إىل
قولــه حي ّقــق هــذه الغايــة  ،وينقــض الغــرض مــن الديــن .

ثالثـ ًا ّ :
أن االســتهزاء بالديــن أو بشــعائره مــن صنــف االســتهزاء الــكاذب ،وهــو
هيــول بجــو مــن اإلعــام الــكاذب الــذي ُي ّ
ضخــم األُمــور  ،ويقلــب
يف الغالــب ّ
ـق باطــا والباطــل ح ّقـ ًا ; لدوافــع سياســية ودنيويــة  ،والعقــل
ـر احلـ ّ
احلقائــق  ،فيصـ ّ

والــرع يتّفقــان عــى عــدم جــواز االســتامع لــه فضــا عــن االســتجابة ; أل ّنــه مــن

احلــق  ،وتقويــة الكــذب والضاللــة يف مقابــل
مصاديــق اتّبــاع الباطــل وخــذالن
ّ

الديــن  ،وقــد أخــر النبــي املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه) عــن جمــيء زمــان
تنقلــب فيــه احلقائــق  ،ويصبــح القبيــح حســن ًا  ،واحلســن قبيحـ ًا  ،وممّــا يزيــد األمــر

أســف ًا هــو ّ
أن بعــض املســلمني يتأ ّثــرون هبــذا االنحــراف وينســاقون إىل أفــكاره .

ففــي الــكايف عنــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)  « :كيــف بكــم إذا فســدت نســاؤكم

وفســق شــبابكم ومل تأمــروا باملعــروف ومل تنهــوا عــن املنكــر ؟ فقيــل لــه  :ويكــون

ورش مــن ذلــك  .كيــف بكــم إذا أمرتــم باملنكــر
ذلــك يارســول اهلل ؟ فقــال  :نعــم ّ

ورش
وهنيتــم عــن املعــروف ؟ فقيــل لــه  :يارســول اهلل ويكــون ذلــك ؟ قــال  :نعــم ّ ،
مــن ذلــك .كيــف بكــم إذا رأيتــم املعــروف منكــر ًا واملنكــر معروف ـ ًا ؟ »(.)1

ّ
واحلــل حينئــذ يكــون بتقويــة الديــن ونــر فضائلــه وأحكامــه  ،والدعــوة إىل

اخلــر واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر وحشــد املؤمنــن يف هــذا النهــج
تتضمنــه مــن مراســم
القويــم  ،وذلــك ال يكــون إالّ بإحيــاء الشــعائر وتعظيمهــا  ،ملــا
ّ

وف ّعاليــات مجاعيــة تبليغيــة ودفاعيــة كبــرة .

ورابعــ ًا  :ســ ّلمنا ّ
كل مــا ذكــر جــدال  ،إالّ ّ
أن تعظيــم الشــعائر حكــم رشعــي

يؤ ّديــه املؤمنــون تد ّين ـ ًا منهــم ; لنيــل الفضــل والتقـ ّـرب إىل اهلل وحتصيــل الثــواب ،
 - 1الكايف  :ج ، 5ص ، 59ح. 14
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األويل ذو مــاك قــوي ال يمكــن أن يرفعــه حكــم مزاحــم ،وإن كان
وهــو بعنوانــه ّ

بالعنــوان الثانــوي عــى مــا عرفــت تفصيلــه .

فيتحصــل مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ّ :
أن دعــوى مالزمــة تعظيــم الشــعائر لالســتهزاء
ّ

ألنــا إ ّمــا موهومــة يف نفســها ; إذ مل يســتهزئ بالشــعائر
ال تســتند إىل وجــه وجيــه ; ّ
الدينيــة إالّ جاهــل أو معــاد  ،وعــى ّ
كل تقديــر ال يمكــن التصديــق بــا يقولــه

اجلاهلــون أو املعــادون  ،بــل ينبغــي إظهــار مزيــد التعظيــم ألجــل تقويــة الديــن
ومنــارصة حقائقــه ; ّ
ألن االســتامع لــه قبيــح عقــا وحــرام رشع ـ ًا إذا تر ّتــب عليــه

عنــوان تضعيــف الديــن وخــذالن املتد ّينــن .
مهمني :
وهنا نلفت النظر إىل أمرين ّ

األول ّ :
أن معاجلــة االســتهزاء ال تتح ّقــق باخلضــوع لــه  ،بــل بمعاجلتــه
األمــر ّ

بطريقــن :

أحدمها  :هجومي بواسطة فضح املستهزئني وكشف باطلهم .

وثانيهــا  :توجيهــي إرشــادي حي ّقــق تعظيــم الشــعائر أهدافــه وغاياتــه الرشعيــة،
ـص عليــه الــرع  ،وجــرت عليــه ســرة العقــاء يف
وهــذا هــو األُســلوب الــذي نـ ّ

تعرضهــم إىل مثــل هــذه احلالــة .
خمتلــف املجــاالت لــدى ّ

األمــر الثــاين ّ :
أن للفقيــه اجلامــع للرشائــط أو جملــس شــورى الفقهــاء إذا وجــدا
يوجهــا بعــدم
هنــاك ضعفــ ًا يف املســلمني أو رضر ًا كبــر ًا بالديــن أو باملتد ّينــن أن ّ

واملهــم  ،ولكــن
واألهــم
ممارســة التعظيــم لبعــض الشــعائر مــن بــاب التزاحــم
ّ
ّ
يشــرط فيــه رشوط :

أحدهــا  :أن يكــون ذلــك عــن تشــخيص دقيــق للمــاك األهــم  ،بحيــث يتّفــق
عليــه جـ ّـل أهــل الفقــه واخلــرة أو أكثرهــم .
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ثانيهــا  :أن يكــون الــرر والضعــف نوعيــ ًا ال شــخصي ًا  ،وإالّ
ّ
فــإن اآلراء

الشــخصية أو األرضار ونحوهــا ال تفــارق األحــكام وتطبيقاهتــا عــادة .

ثالثهــا  :أن يكــون التوجيــه مو ّقت ـ ًا ال دائ ـ ًا ; ّ
ألن املنــع مــن الــرورات ،وهــي

تقــدّ ر بقدرهــا .

ّ
احلــل بذلــك  ،وذلــك بــأن تنعــدم أســاليب
رابعهــا  :أن ينحــر طريــق

التوضيــح واإلرشــاد بحيــث ال يمكــن اجلمــع بــن دفــع الــرر املذكــور وبــن
احلفــاظ عــى تعظيــم الشــعائر  ،وإالّ ّ
فــإن التشــديد يف تعظيــم بعــض الشــعائر ال
ـوف منهــا أعــداء الديــن واملتد ّينــن يعــدّ مــن مقتضيــات احلكمــة;
س ـ ّيام التــي يتخـ ّ

يقــوي شــوكة املؤمنــن  ،ويشــدّ أزرهــم عــى الصــر واملقاومــة  ،ويبعدهــم
ألنّــه ّ
عــن هنــج الضعــف واالستســام ; ّ
التمســك بالديــن واالحتفــاظ بأحكامــه مــن
ألن
ّ
املهمــة التــي ال ينبغــي رفــع اليــد عنهــا  ،ال ســ ّيام يف املواجهــة .
املــاكات ّ

وكيــف كان  ،فهــذه مجيعـ ًا مــن مهـ ّـات الفقيــه  ،فهــو املعنــي بإحــراز موضوعهــا

ـح لغــر املجتهــد احلكــم هبــا .
وبيــان حكمهــا  ،وال يصـ ّ
ثاني ًا  :تعظيم الشعائر واهلتك

اهلتــك يف معنــاه اللغــوي ومفهومــه العــريف غــر االســتهزاء ّ ،
فــإن االســتهزاء
مأخــوذ مــن الســخرية والتســفيه  ،ولــذا يتع ّلــق غالب ـ ًا باألشــخاص  ،وأ ّمــا اهلتــك
فهــو كشــف الســر ومتزيقــه وفضــح مــا وراءه ممّــا ال ينبغــي أن يفضــح( ،)1و ُأريــد

بــه هنــا أن ينســب إىل الديــن مــا يوجــب وهنــه وضعفــه وانتقــاص حرمتــه  ،وإ ّنــا
ُأطلــق عليــه هــذا اللفــظ مــن بــاب املالزمــة ; إذ ّ
إن اهلتــك مــازم للضعــف  .هــذا

مــن حيــث املوضــوع  ،وأ ّمــا مــن حيــث احلكــم فــا إشــكال يف حرمــة ارتــكاب مــا

ُ - 1أنظر معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 1024هتك) ; لسان العرب  :ج ، 10ص( ، 502هتك) ; مجمع البحرين  :ج5
 ،ص( ، 298هتك) .
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يوجــب ضعــف الديــن وانتهــاك حرمتــه .

عزوجـ ّـل بإعــزاز الديــن وإعــاء شــأنه وكلمتــه ; ّ
ألن إعــزاز
بــل أمــر البــاري ّ
(وهللِ ا ْل ِعـ َّز ُة
الديــن هــو إعــاء شــأن اهلل وكلمتــه ; إذ قــال ســبحانه يف لســان اإلنشــاءَ :
ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
ِ
ـي
َول َر ُســوله َول ْل ُم ْؤمنـ َ
ـن)( )1وقــال بلســان اإلخبــار يف مقــام اإلنشــاءَ :
(وكَل َمـ ُة اهللِ هـ َ
ا ْل ُع ْل َيــا)( )2ونفــى يف مقــام النهــي أي نحــو مــن أنحــاء العلــو والرفعــة للك ّفــار عــى
ِِ
ِ ِ
ي َعـ َ
ـن َعـ َ
ـن َسـبِيال)(.)3
ـى ا ُْل ْؤمنـ َ
ـل اهللُ ل ْلكَاف ِريـ َ
(و َلـ ْ
املســلمني ; إذ قــال ســبحانه َ :
ـن َ ْ
ويف األخبــار الرشيفــة « :اإلســام يعلــو وال يعــى عليــه»( )4ومنطوقــه خــري يف
مقــام االنشــاء  ،إىل غــر ذلــك مــن النصــوص الدا ّلــة عــى وجــوب إعــاء الديــن

وإحيــاء أمــره وصونــه مــن ّ
كل مــا يشــينه أو ينتقــص منــه عىل مــا ح ّققنــاه يف حم ّلــه(.)5

وعليــه فإ ّنــه إذا اســتلزم تعظيــم الشــعائر هتــك ًا للديــن وانتقاص ـ ًا مــن مكانتــه
ـي عنــه ; ّ
جيــب تركــه والتخـ ّ
ـم مــاك ًا وأعظــم
ألن حفــظ قيمــة الديــن ومقامــه أهـ ّ
حرمــة  ،وهــذا مــن حيــث الكــرى مــن احلقائــق املســ ّلمة التــي ال ينبغــي وقــوع
الــكالم فيهــا إذا حت ّققــت برشوطهــا( ،)6وإنّــا الــكالم يف الصغــرى  ،وهــو إدعــاء

أن تعظيــم الشــعائر الدينيــة يســتلزم هتــك الديــن وانتقاصــه  ،فـ ّ
ّ
ـإن هــذا هــو الــذي
بنــى عليــه املعــرض إشــكاله  ،إالّ ّ
ـق الــذي يقتضيــه التحقيــق هــو خــاف مــا
أن احلـ ّ

ا ّدعــي  ،وذلــك ألســباب .

األول ّ :
يبــن املعــرض
الســبب ّ
أن املقصــود مــن هتــك الديــن جممــل ; إذ مل ّ

مقصــوده مــن ذلــك  ،وإ ّنــا اكتفــى يف الغالــب ببيــان اإلشــكال  ،ودعــا إىل التخـ ّ
ـي
 - 1سورة املنافقون  :اآلية . 8
 - 2سورة التوبة  :اآلية . 40
 - 3سورة النساء  :اآلية . 141
 - 4املبسوط  :ج ، 2ص ; 130من ال يحضره الفقيه  :ج ، 4ص ، 334ح ; 5719عوالي الآللئ  :ج ، 1ص ، 96ح. 8
ُ - 5أنظر كتاب فقه العلو واالرتقاء (للمؤلّف) .
 - 6سيأتي يف بحث الشعائر احلسينية مناقشة الشروط وحتديد املراد من هذه الكبرى .
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ّ
ولعــل املقصــود حيتمــل معنيــن :
عــن تعظيــم الشــعائر أو بعضهــا ،

األول  :يــراد منــه ّ
أن تعظيــم الشــعائر ليــس مــن الديــن  ،وإ ّنــا ُأقحــم يف الديــن
ّ
مــن دون دليــل معتــر  ،ومــن الواضــح ّ
أن تعظيــم مــا هــو باطــل يف نفســه وليــس

بصحيــح هيتــك الديــن وينســبه إىل البطــان  ،وهــذا هيتــك الديــن يف أنظــار املتد ّينــن
فضــا عــن غــر املتد ّينــن عصيانـ ًا أو جحــود ًا .
الثــاين  :يــراد منــه أ ّنــه مــن أحــكام الديــن  ،وقد قــام الدليــل املعتــر عليــه  ،إالّ ّ
أن

امتثــال احلكــم الرشعــي بــه يوجــب هتــك الديــن يف أنظــار غــر املتد ّينــن  ،أو غــر

فيتعــن الثــاين;
بــاألول ; لوضــوح فســاده،
املؤمنــن بالديــن  ،وال يمكــن القــول
ّ
ّ
لعــدم وجــود احتــال ثالــث ناهــض  ،إالّ ّ
ّ
التخــي
أن هــذا االحتــال ال يســتدعي

عــن تعظيــم الشــعائر ; ملــا عرفــت مــن ّ
أن هــذا احتــال موهــوم وليــس بحقيقــي ;
إذ ّ
إن ســرة العقــاء وســائر األعــراف والقوانــن الدوليــة تعتــر تعظيــم املقدّ ســات
واحلرمــات مــن القضايــا الرضوريــة يف ّ
ـور يف
كل قــوم وديــن  ،وإذا أورث هــذا التصـ ّ
أنظــار البعــض القليــل شــائبة مــا فـ ّ
مرضتــه ال يعتــدّ هبــا يف مقابــل أمه ّيــة تعظيــم
ـإن ّ

شــعائر الديــن وإحيــاء أمــره بــن النــاس  .هــذا ّأوال .

وثاني ـ ًا ّ :
أن هــؤالء الق ّلــة القليلــة الذيــن ينتقــص الديــن يف أنظارهــم ال خيلــون

مــن ثالثــة أصنــاف  :جاهلــن بالديــن وجاحديــن منكريــن لــه وأعــداء حماربــن لــه ،
ـور ال يمكــن رفــع اليــد عــن تعظيــم الشــعائر إرضــا ًء هلــؤالء  ،أو
وألجــل هــذا التصـ ّ
إســكات ًا هلــم ; ّ
ألن اجلاهــل إن كان منصفـ ًا يمكــن تعريفــه بحقيقــة الشــعرية وأمه ّيتهــا

فألنــا هاتــكان للدين
يف الــرع والعقــل فريتفــع حمــذوره  ،وأ ّمــا املنكــر واملحــارب ّ
ـك يف ّ
بإنكارمهــا أو حماربتهــا لــه ; إذ ال شـ ّ
أن الكفــر بالديــن أو نصــب العــداء لــه

ـور يف تعظيــم الشــعائر  ،وعليــه فـ ّ
ـإن التخـ ّ
ـي عــن
أشــدّ هتــك ًا مــن اهلتــك الــذي يتصـ ّ

تعظيــم الشــعائر دفعـ ًا للمحــذور املذكــور بــا فائــدة  ،بــل هــو ترجيــح للمرجــوح .
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عــى ّ
أن األحــكام التــي قــد توجــب هتــك الديــن يف أنظار هــؤالء كثــرة ،وهي ال
تقــف عنــد حــد عنــد املحاربــن للديــن واملعانديــن ألحكامــه ،ولــذا فـ ّ
ـإن رفــع اليــد
عــن تعظيــم الشــعائر مــن هــذه اجلهــة يســتدعي رفعهــا عــن غــره مــن األحــكام إذا
أ ّدت إىل اهلتــك( ;)1لوحــدة الع ّلــة واملنــاط ،والقــول برفــع اليــد عــن مجيعهــا هيــدم
الديــن  ،وخيالــف الــرورات الدينيــة التــي ال يمكــن رفــع اليــد عنهــا بحــال مــن

األحــوال .

الســبب الثــاين ّ :
أن احلكــم الفيصــل يف حتديــد هــذا املدّ عــى جمهــول ; إذ مل حيــدّ د
املعــرض مــا هــو املعيــار والضابطــة التــي يرجــع إليهــا يف حتديــد ّ
أن هــذا النحــو مــن

التعظيــم يوجــب هتــك ًا للديــن  ،ومــن هــو الــذي يملــك هــذه الضابطــة  ،ويعـ ّـن
حدودهــا  ،إالّ ّ
أن األُصــول الرشعيــة والقواعــد العقليــة تقــي بــأن يكــون الفيصــل

ـره،
هــم الفقهــاء ; ّ
ـر بالديــن ومــا ال يـ ّ
ألنــم أهــل خــرة بالديــن  ،وأعــرف بــا يـ ّ
فلــذا ينبغــي الرجــوع إليهــم يف تشــخيص ذلــك موضوع ـ ًا وحك ـ ًا ،وليــس لـ ّ
ـكل
أحــد أن يتصــدّ ى هلــذا ويفتــي يف األمــر وهــو ليــس بمجتهــد وال خبــر ; ّ
ألن األمــر

مــن املوضوعــات املســتنبطة أو اخلفيــة التــي جيــب الرجــوع فيهــا إىل أهــل اخلــرة
والفقاهــة  ،بــل حكــم غــر الفقيــه يف مثــل هــذه املــوارد يكــون مــن مصاديــق
املحرمــات  ،بــل هــو يف نفســه جــرأة عــى
االفتــاء بغــر علــم  ،وهــو مــن كبائــر ّ

الديــن وهتــك لكرامتــه .

أن الفقهــاء متّفقــون عــى ّ
وامللحــوظ ّ
أن تعظيــم الشــعائر مــن العناويــن الواجبــة

يف اجلملــة واملســتح ّبة يف تفاصيلهــا  ،وأنّــه ال يوجــب هتــك الديــن وإن أوجــب
بعــض الــيء فلــم يصــل إىل درجــة املنــع والتحريــم ; لوضــوح ّ
أن التحريــم يفتقــر
يدعى بأنّ تكليف املرأة بلبس احلجاب يق ّيد املرأة  ،وهو يوجب هتك الدين يف أنظار دعاة حترير املرأة
 - 1كما قد ّ
حلــج  ،كلبس
حتّى من اللباس  ،ومثله قد ّ
يدعى يف منع االختالط بني الرجال والنساء  ،وأداء بعض مناسك ا ّ
اإلحرام واحللق والهدي والرمي ونحوها .
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إىل دليــل  ،وإن خالــف يف ذلــك بعضهــم ّ
فــإن خمالفــة الفــرد النــادر ال يمكــن أن
تؤســس حك ـ ًا نوعي ـ ًا عام ـ ًا يشــمل مجيــع النــاس ; ّ
ألن الــرأي العــام يم ّثلــه األكثــر
ّ
ال الشــا ّذ النــادر  .هــذا فضــا عــن ّ
حجــة عــى مق ّلديــه فقــط  ،وال
أن قولــه يكــون ّ
ـوم بــرأي الــكل أو اجلــل  .نعــم لــو افرتضنا
يمكــن أن يم ّثــل رأي املذهــب الــذي يتقـ ّ

ّ
أن الفقهــاء شـ ّ
ـخصوا وجــود اهلتــك فإ ّنــه جيــوز املنــع حينئــذ ضمــن الــروط الثالثة
التــي ذكرناهــا يف االســتهزاء .

الســبب الثالــث  :مــا تقــدّ م غــر مـ ّـرة مــن ّ
أن مــاك تعظيــم الشــعائر الدينيــة مــن

ـم املــاكات الرشعيــة التــي ال يمكــن أن يمنعــه مــاك مزاحــم بعنــوان ّأويل أو
أهـ ّ
ثانــوي ; ّ
ألن بالتعظيــم يبقــى الديــن حيـ ًا حاكـ ًا بــن النــاس  ،وهــذا املــاك أقــوى
مــن هتكــه يف أنظــار بعــض اجلاهلــن أو املعانديــن أو املحاربــن كــا هــو واضــح .

وربــا يقــال بإمــكان اجلمــع بــن املالكــن وذلــك بتعظيــم الشــعائر التــي ال
توجــب اهلتــك يف أنظــار هــؤالء  ،إالّ أ ّنــه غــر جمــد  ،ال سـ ّيام يف مثــل هــذه األزمنــة

التــي أصبــح التواصــل بــن العــامل ميســور ًا  ،ومل يبــق يشء مســتور ال يعرفــه القــايص
ـق وترويج
والــداين  ،فلــذا يكمــن احلــل يف مزيــد التبليــغ والتفهيــم ونــر الفكــر احلـ ّ

ليتفهمــوا حقيقــة الديــن وغاياتــه التــي ال يدنوهــا
الديــن ومبادئــه بــن النــاس ; ّ
نقــص أو خلــل يمكــن أن يوجــب الســخرية أو اهلتــك .

فيتحصــل مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ّ :
أن اإلشــكاالت التــي ُأوردت عــى تعظيم الشــعائر
ّ

الدينيــة مــن جهــة املقتــي أو مــن جهــة املانــع مل تنهــض يف مقابــل أمه ّيــة تعظيمهــا
وإحيائهــا ; ّ
ألن إحيــاء الشــعائر هــو إحيــاء للديــن  ،وتعظيمهــا هــو تعظيــم ملبــادئ

ـوة املتد ّينــن ومتاســكهم وتالمحهــم حتــت هــدف واحــد ورايــة
الديــن وإظهــار لقـ ّ

واحــدة  ،ويف ذلــك مــن الــدالالت مــا يســتدعي مواصلــة هــذا النهــج وتروجيــه يف
ّ
كل زمــان ومــكان  ،وهــذا مــا تســتدعيه الــرورة العقليــة والرشعيــة والعقالئيــة .
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