م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
من كتاب :فقه الشعائر الدين ّية
األمة
النهج اإللهي إلبقاء الدين وإحياء ّ

آية اهلل الشيخ

ن ـ ـقـ ــد الـ ـشـ ـع ــائ ــر
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
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قــد يــرى البعــض ّ
يتضمــن الكثــر مــن املصــارف املاليــة
أن تعظيــم الشــعائر
ّ

التــي تنفــق ألجــل إقامــة املآتــم أو ألجــل اإلطعــام  ،ولــو حســبت مــن حيــث كثــرة
عــدد املواكــب ويف طــوال العــام ويف خمتلــف األماكــن واهليئــات ســنجد ّأنــا تبلــغ

مليــارات األمــوال  ،وهــذا يتنــاىف مــع الــرع مــن جهــة ومــع املنطــق مــن جهــة
ُأخــرى .

أ ّمــا اجلهــة األُوىل فمــن حيــث ّ
أن كثــرة الــرف مــن مصاديــق اإلرساف وهــو
املحرمــات  ،وأ ّمــا اجلهــة الثانيــة فـ ّ
ـأن هــذه املليــارات مــن األمــوال لــو كانــت
مــن ّ

تــرف ملســاعدة الفقــراء واملحتاجــن كان أوىل  ،والظاهــر ّ
أن اإلشــكال يف كال

يتضمــن دعــوة غــر مبــارشة إىل التخـ ّ
ـي عــن تعظيــم الشــعائر وتوجيــه نفقاهتا
جهتيــه
ّ
ّ
ليقــل الــرف خت ّلصــ ًا
إىل الصدقــات  ،أو ال أقــل مــن ترشــيدها والتقليــل منهــا

مــن مشــكلة اإلرساف  ،وهــذا اإلشــكال نفســه ال خيلــو مــن هتمــة أو تناقــض ; ّ
ألن
اإلرساف احلقيقــي قائــم يف الكثــر مــن املراســم والربامــج التــي حتــدث يف العــامل ،

نظــر املســابقات الرياضيــة واالحتفــاالت يف املناســبات الوطنيــة والقوميــة وغريهــا،
وتــرف فيهــا مليــارات األمــوال وألســباب عاديــة أو تافهــة أحيانــ ًا  ،ولكــن ال

توجــه إليهــا دعــوة بــرف هــذه األمــوال
يوجــه إليهــا اعــراض بــاإلرساف  ،وال ّ
ّ
ـج هبــم األرض  ،وقــد بلغــوا املاليــن ،
ملســاعدة فقــراء العــامل واجليــاع الذيــن تضـ ّ

تتضمــن يف فعالياهتــا إطعــام
يوجــه هــذا اإلشــكال إىل الشــعائر احلســينية التــي
بينــا ّ
ّ

6
اجليــاع ومســاعدة املحتاجــن .
وكيــف كان  ،فإنّــه لــدى عــرض اإلشــكال عــى التحليــل واملناقشــة العلميــة

نجــد أ ّنــه بعيــد عــن الصــواب  ،وتفصيــل ذلــك يســتدعي مناقشــته مــن اجلهتــن :
جهــة اإلرساف وجهــة التصــدّ ق ومســاعدة املحتاجــن .
أ ّما مناقشة اجلهة األُوىل فتتم من خالل بيان ُأمور :
األول  :يف معنى اإلرساف وحكمه
األمر ّ

اإلرساف يف اللغــة هــو جمــاوزة احلــد( ،)1واملــراد مــن احلــدّ امليــزان الصحيــح

عقــا أو رشعــ ًا  .يقــال أرسف يف مالــه أي جــاوز حــدّ ه الصحيــح يف الــرف ،
ويصــدق اإلرساف يف غــر املــال أيض ـ ًا  ،ولــذا هنــي عنــه يف القتــل يف قولــه تعــاىل:
ا ُيـ ْ ِ
ف ِف ا ْل َق ْتـ ِ
( َف ـ َ
ـل)( )2وأطلــق عــى التــادي يف العصيــان يف قولــه تعــاىلَ ( :يــا
ـر ْ
ِعبـ ِ
ـادي ا َّل ِذيـ َ َ
ـى َأ ْن ُف ِسـ ِ
س ُفــوا َعـ َ
ـه ْم)( )3ولكــن إطالقــه يف اإلنفــاق أشــهر  .قــال
َ
ـن أ ْ َ
ِ
يــن إِ َذا َأن َف ُقــوا َل ْ ُي ْ ِ
ــروا)(.)4
(وا َّلذ َ
تعــاىل َ :
س ُفــوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ويف حديــث األصبــغ بــن نباتــة عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) « :للمــرف

ثــاث عالمــات  :يــأكل مــا ليــس لــه  ،ويشــري مــا ليــس لــه  ،ويلبــس مــا ليــس
لــه»( )5وقولــه ( :مــا ليــس لــه) حيتمــل معنيــن :
األول  :ما ال جيوز أن يفعله .
ّ

والثــاين  :مــا ال يليــق أن يفعلــه  ،وكالمهــا ينطبــق عليهــا املعنــى اللغــوي; ّ
ألن
 - 1معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 491سرف) ; مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  :ص( ،407سرف) ; املعجم الوسيط
 :ج ، 1ص( ، 427سرف) .
 - 2سورة اإلسراء  :اآلية . 33
 - 3سورة الزمر  :اآلية . 53
 - 4سورة الفرقان  :اآلية . 67
 - 5وسائل الشيعة  :ج ، 17الباب  22من أبواب كتاب التجارة  ،ص ، 65ح. 4
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فعــل مــا ال جيــوز ومــا ال يليــق هــو جتــاوز للحــدّ  ،ســوى ّ
األول جمــاوزة للحــدّ
أن ّ

الرشعــي والثــاين جمــاوزة للحــدّ العقــي .

وهبــذا يتّضــح ّ
أن اإلرساف موضوع ـ ًا ليــس كثــرة اإلنفــاق  ،بــل جمــاوزة مــا ال
(والَ
يليــق رشعــ ًا أو عقــا  ،ولــذا محــل بعــض أهــل الفقــه واللغــة قولــه تعــاىل َ
ِ
ـب ا ُْل ْ ِ
تِْ
ـن)( )1عــى أكل مــا ال حيـ ّـل  ،ومــا أنفــق يف غــر طاعــة
سفِـ َ
ُس ُفــوا إِ َّن ـ ُه الَ ُيـ ُّ
اهلل  ،ومــا يوضــع يف غــر موضعــه( ،)2وعــى هــذا يشــمل جمــاوزة احلــدّ يف الزيــادة

ويف النقيصــة أيضـ ًا( ،)3وهــو كالتبذيــر معــدود مــن الكبائــر كــا يف بعض األخبــار(،)4

ومهــا مــن املعــاين املجتمعــة يف املعنــى واملختلفــة يف اللحــاظ ،نظــر الفقــر واملســكني
إذا اجتمعــا افرتقــا  ،فيحمــل التبذيــر عــى التبديــد باملــال ورصفــه يف غــر مــورده ،

واإلرساف عــى رصفــه يف مــورده مــع جمــاوزة احلــدّ املعقــول  ،وإذا افرتقــا اجتمعــا ،
أي إذا ذكــر أحدمهــا ّ
دل عــى الثــاين  ،ومــا قيــل مــن ّ
ـص باملــال فهــو
أن التبذيــر خمتـ ّ
مــن بــاب الفــرد الغالــب ال الوحيــد .

وهبــذا يتّضــح ّ
أن اإلشــكال املذكــور ناظــر إىل اإلرساف بمعنــى الزيــادة ال
النقيصــة  ،كــا يتّضــح ّ
مترشعيــة  ،وإ ّنــا هــو
أن اإلرساف ليــس بحقيقــة رشعيــة وال ّ

ـرف يف بعــض
حقيقــة عرفيــة عا ّمــة يرجــع إىل العــرف يف حتديدهــا  .نعــم الــرع تـ ّ

مــوارده فاســتثنى مــن اإلرساف مــوارد كــا ورد يف صحيــح ابــن أيب يعفــور عــن
الصــادق (عليــه الســام)  ،عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) أ ّنــه قــال « :مــا
ـب إىل اهلل عزّوجـ ّ
وإن اهلل يبغــض اإلرساف إالّ يف
ـل مــن نفقــة قصــد ّ ،
مــن نفقــة أحـ ّ

ـج أو عمــرة»(.)5
حـ ّ

 - 1سورة األنعام  :اآلية . 141
 - 2مجمع البحرين  :ج ، 5ص( ، 69سرف) ; مجمع البيان  :ج ، 4ص ، 178تفسير اآلية املزبورة .
 - 3مجمع البيان  :ج ، 4ص. 176
ُ - 4أنظر وسائل الشيعة  :ج ، 15الباب  46من أبواب جهاد النفس  ،ص ، 330 329ح. 33
 - 5مكارم األخالق  :ص ; 251وسائل الشيعة  :ج ، 11الباب  35من آداب السفر  ،ص ، 417ح. 1
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ويف بعــض األخبــار ال إرساف يف املأكــول واملــروب( )1ويف الصدقــة( )2ويف
الطيــب( )3ويف الضــوء( ،)4وهــذا االســتثناء يمكــن أن يكــون اســتثنا ًء حكمي ـ ًا مــن

بــاب التخصيــص لعمومــات حرمــة اإلرساف  ،أو اســتثنا ًء موضوعيــ ًا مــن بــاب
التخصــص باعتبــار ّ
أن الــرف يف هــذه املــوارد حســن ; أل ّنــه يف موضعــه  ،ويعــدّ
ّ

مــن الفضائــل ال الرذائــل  ،فتكــون تســميته بــاإلرساف مــن بــاب التوســعة واملجــاز،
ـج والعمــرة يـ ّ
وهــو مــا يقــي بــه العقــل ; ّ
ـدل عــى كــرم
ألن زيــادة اإلنفــاق يف احلـ ّ
وجــود وثقــة بــا وعــد اهلل ســبحانه بــه احلجيــج واملعتمريــن باخللــف والتعويــض ،

وهــو يف عــن احلــال تــو ّدد للنــاس وقضــاء حلوائجهــم .

ـب واألُلفــة واالحــرام  ،ومثلهــا يقــال
كــا أ ّنــه يف اهلديــة دليــل عــى مزيــد احلـ ّ

يف الصدقــة  ،وكــذا يف العطــر والضــوء ملــا فيهــا مــن منافــع اجتامعيــة ونفســية .هــذا
ك ّلــه إن ُأريــد مــن اإلرساف جمــاوزة احلــد يف الكثــرة بحمــل (ال) فيهــا عــى النافيــة،
وأ ّمــا إن ُأريــد منــه جمــاوزة احلــدّ يف الق ّلــة والتقصــر فــا منــاص مــن أن تكــون

(ال) ناهيــة  ،ويتأ ّكــد خروجهــا املوضوعــي  .نعــم إذا حــدّ د معنــى اإلرساف بالزيــادة
خاصــة  ،ملــا عرفــت مــن ّ
أن املعنــى اللغــوي يشــمل مــا كان يف
فقــط كانــت عرفيــة ّ
الزيــادة والنقيصــة .

واخلالصة ّ :
يتقوم بأمرين :
أن اإلرساف موضوع عريف ّ

أحدمها  :جماوزة احلدّ .

وثانيهام  :أن يكون التجاوز بام ال يليق عقال أو رشع ًا .

ومــن الواضــح ّ
أن العقــل والــرع ال حيكــان بعــدم اللياقــة إالّ إذا كانــت مفســدة
امليسرة  :ج ، 3ص. 191
 - 1املوسوعة الفقهية ّ
ُ - 2أنظر زبدة البيان  :ص. 410
امليسرة  :ج ، 3ص. 191
 - 3عوائد األ ّيام  :ص ، 636العائدة ( ; )61املوسوعة الفقهية ّ
 - 4عوائد األ ّيام  :ص ، 636العائدة (. )61
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الــرف والزيــادة أكثــر مــن مصلحــة املــورد الــذي رصف فيــه املــال  ،وإالّ خــرج
احلــج والعمــرة
عــن كونــه إرسافــ ًا  ،وصــار فضيلــة كــا عرفتــه يف اإلرساف يف
ّ

ونحومهــا  .وقــد ورد ّ
أن عمــر كســا أبنــاء الصحابــة ومل يكــن يف ذلــك مــا يصلــح
للحســن واحلســن (عليهــا الســام)  ،فبعــث إىل اليمــن فـ ُـأيت بكســوة هلــا  ،فقــال :
اآلن طابــت نفــي( .)1مــع ّ
ترصفــه هــذا يعــدّ بنظــر املستشــكل إرسافـ ًا يف املــال ،
أن ّ

ويف اجلهــد  ،ولكــن ال أحــد مــن الصحابــة وال احلســن وال احلســن (عليهام الســام)
اعرتضــوا عــى هــذا الفعــل وقــال بأ ّنــه إرساف ; ّ
ألن تكريم احلســن واحلســن(عليهام
ـور فيــه زيــادة  ،بــل ّ
كل مــا تفعلــه األُ ّمــة والــوالة واحل ـكّام مــن
الســام) ال يتصـ ّ
رصف وتكريــم فهــو ال ينهــض ملقامهــا ورتبتهــا (عليهــا الســام) عند اهلل ســبحانه

وعنــد النــاس .

األمر الثاين  :مراتب اإلرساف

ّ
إن اإلرساف مــن احلقائــق املشــكّكة التــي ختتلــف بحســب املراتــب ; إذ قــد
متوســط ًا وقــد يكــون قليــا  ،وحرمــة اإلرساف
يكــون اإلرساف شــديد ًا وقــد يكــون ّ

املتوســطة  ،وأ ّمــا املراتــب القليلــة منــه فهــي
خمتصــة بــا كان يف الرتبــة الشــديدة أو
ّ
ّ
حمرمــة ; ّ
ألن اإلرساف ســواء كان مــن املســتقالّت العقليــة التــي
مكروهــة وليســت ّ

حيكــم العقــل بقبحهــا أو كان مــن األحــكام الرشعيــة التع ّبديــة فـ ّ
خمتصــة
ـإن حرمتــه ّ
بــا ذكرنــا ; ّ
األول تــدور مــدار شــدّ ة القباحــة  ،واإلرساف القليــل
ألن احلرمــة عــى ّ

أو حتّــى املتوســط يف بعــض مراتبــه ال ترقــى قباحتهــا إىل درجــة االلــزام  ،وأ ّمــا
عــى الثــاين فـ ّ
ـأن إطالقــات أد ّلــة احلرمــة منرصفــة إىل الرتبــة الشــديدة منــه  .نعــم

غايــة مــا تثبتــه هــو الكراهــة إن قيــل بـ ّ
ـأن نفــي االلــزام يثبــت الكراهــة  ،وعــى هــذا
ينبغــي مالحظــة رتبــة االرساف يف تعظيــم الشــعائر ح ّتــى يمكــن حتديــد حرمتهــا
مــن عدمهــا  .هــذا إن قلنــا بـ ّ
ـأن نفقــات الشــعائر مشــمولة بموضــوع اإلرساف .

ُ - 1أنظر سير أعالم النبالء  :ج ، 3ص. 285
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األمر الثالث  :حقائق ال يشملها اإلرساف

يشــهد الوجــدان والعقــل والــرع عــى ّ
أن هنــاك مجلــة مــن احلقائــق املعنويــة
ألنــا فضائــل ك ّلــا زادت زاد رقــي اإلنســان
خارجــة عــن اإلرساف موضوعــ ًا ; ّ

وحــب اهلل ســبحانه  ،والواليــة والطاعــة ألوليــاء
وكاملــه  ،نظــر طلــب العلــم ،
ّ
اهلل ومســاملتهم وبغــض أعــداء اهلل وحماربتهــم  ،وخدمــة النــاس  ،ونــرة املظلــوم،
وحســن اخللــق  ،والتقــوى ونحوهــا مــن معــان وفضائــل ك ّلــا زادت واشــتدّ ت

كانــت أكثــر فضــا وخــر ًا  ،ومــن هــذه احلقائــق تعظيــم الشــعائر احلســينية ; ملــا
عرفــت مــن ّأنــا مشــتملة عــى عــرات الفضائــل النفســية والفضائــل الدينيــة
اخلارجــة موضوعـ ًا عــن اإلرساف  ،فك ّلــا ينفــق فيهــا مــن أمــوال فـ ّ
ـإن اإلرساف ال

يناهلــا بوجــه مــن الوجــوه .

ولــذا ورد يف احلديــث الرشيــف « :لــو قتــل أهــل األرض بــه أي باحلســن (عليــه
الســام) مــا كان رسف ـ ًا»(ّ )1
ألن احلســن (عليــه الســام) كرامــة اهلل ســبحانه وول ّيــه

وحبيبــه  ،فهتــك حرمتــه هــو هتــك حلرمــة اهلل ســبحانه  ،وهــذه احلرمــة ال تقــوم هلــا

الســاوات واألرض وال ســاكنومها  ،فــإذا كانــت دمــاء النــاس أمجعــن ال تعــادل دم
اإلمــام احلســن (عليــه الســام) فــا بالــك بأمواهلــم ؟

أن الوجــدان والعقــل والــرع مجيعهــا تشــهد عــى ّ
كــا ّ
أن اإلرساف يف املــال ال

يتح ّقــق إذا كانــت الغايــة مــن الــرف ســامية  ،أو كان الــرف يتناســب مــع حجــم
الغايــة ورشفهــا  ،فالــذي ينفــق مالــه يف ســبيل اهلل ســبحانه إىل حــدّ الفقــر فإ ّنــه ال يعدّ
إرسافـ ًا  ،بــل جهــاد ًا يف ســبيل اهلل ســبحانه باملــال  ،ولــذا أشــاد اهلل ســبحانه ورســوله

(صــى اهلل عليــه وآلــه) بخدجيــة وع ّظمــوا مقامهــا بــا أنفقــت ماهلــا يف ســبيل نــرة

اإلســام وتشــييد دعائمــه ح ّتــى ورد عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) « :مــا قــام
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وال اســتقام دينــي إالّ بشــيئني مــال خدجيــة وســيف عــي »(.)1
األئمــة (عليهــم الســام) يعطــون اهلدايــا واجلوائــز والصدقــات إىل
كــا كان ّ
الفقــراء بــاآلالف املؤ ّلفــة مــن الدراهــم والدنانــر إىل حــدّ إثرائهــم وجعلهــم مــن

األئمــة ومــن العلــاء األجــاّء الذيــن
األغنيــاء  ،وهنــاك مجاعــة مــن أصحــاب ّ
أنفقــوا ّ
كل أمواهلــم يف ســبيل اهلل ســبحانه  ،واشــتهرت بينهــم  ،وصــارت مــن

ـرف
مناقبهــم التــي تسـ ّ
ـتحق االجــال واإلكبــار  ،وال يعــدّ هــذا النحــو مــن التـ ّ
ـتحق ّ
كل مــدح وثنــاء وأجــر وجــزاء  ،بينــا لــو
إرسافـ ًا  ،بــل هــو فضيلــة ســامية تسـ ّ
رصف هــذا املــال ألجــل الطعــام والــراب أو الراحــة واالســتجامم وغريهــا مــن
األعــال املباحــة لعــدّ ت إرسافــ ًا .
ّ
فــإن حتقيــق الغايــات الكبــرة
والنكتــة الفارقــة بــن األمريــن هــو الغايــة ،
تتطلــب رصفــ ًا كثــر ًا يناســبها  ،فاالنفــاق يف ســبيلها فضــل
واألهــداف الســامية
ّ

وجهــاد  ،بينــا الــرف ألجــل الغايــات الرخيصــة ال يبيــح هــذا الــرف ;

مهمــة ينبغــي أن يلتفــت إليهــا
يصيهــا مــن اإلرساف املحـ ّـرم  ،وهــذه نكتــة ّ
أل ّنــه ّ

لــدى تقويــم الــرف ووصفــه بالفضيلــة أو الرذيلــة  ،وهــو ينطبــق عــى االنفــاق
يف الشــعائر احلســينية ; ألنّــه مهــا بلــغ فهــو يف ســبيل اهلل ونــرة الديــن ومحايــة
احلقــوق  ،فلــذا ال تعــدّ زيــادة الــرف إرساف ـ ًا  ،بــل جهــاد ًا  ،عــى ّ
أن الــرف يف
إحيــاء الشــعائر يف نفســه مهــا بلــغ فهــو ال يرقــى ملســتوى احلاجــة واألهــداف التــي

تقــف وراءهــا  ،فاحلكــم بشــمول اإلرساف هلــا بعيــد عــن التحقيــق .
األمر الرابع  :يف جواب اإلشكال

يمكــن االجابــة عــن دعــوى اإلرساف يف الشــعائر احلســينية بجوابــن نقــي

ّ
وحــي .
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أ ّمــا اجلــواب النقــي فبمثــل الصدقــة والوقــف ومســاعدة املحتاجــن وإطعــام

اجلائعــن ونحوهــا إذا أكثــر أصحــاب األمــوال منهــا هــل تعــدّ فضيلــة يمدحــون

ـتحب؟ وهــل هــم
عليهــا أم رذيلــة يذ ّمــون عليهــا ؟ وهــل عملهــم هــذا حمـ ّـرم أم مسـ ّ
مثابــون ومأجــورون عليــه أم مأثومــون ومذمومــون ؟

وال جمــال للمستشــكل يف أن يلتــزم باحلرمــة والرذيلــة فيهــا ; ألنّــه خمالــف

واألئمــة (عليهــم
للوجــدان ورضورة الــرع  ،وخمالفــة رصحيــة لســرة النبــي
ّ
الســام) وأهــل الــرع  ،بــل وســرة العقــاء يف خمتلــف العصــور واألمكنــة القائمة

عــى اإلنفــاق الكثــر  ،ويف بعــض األحيــان كان بعضهــم ينفــق مجيــع مــا عنــده يف
هــذا الســبيل كــا تؤكّــده شــواهد التأريــخ املعتــرة .

ألنــا يف جمملهــا
وإن التــزم باالســتحباب والفضيلــة بطــل اإلشــكال يف الشــعائر ; ّ
مثلهــا  ،بــل وأرقــى منهــا رتبــة وفضــا ; ّ
ألن مثــل الصدقــة والوقــف ومســاعدة

املحتاجــن تتع ّلــق بفــروع الديــن وإحيــاء بعــض أحكامــه بينــا إحيــاء الشــعائر
ـوم هبــا ّ
كل الديــن يف ُأصولــه وفروعــه .
يتقـ ّ
كــا يمكــن أن ينقــض باألمــوال الضخمــة التــي تــرف مــن قبــل الفاســدين

حممــد (صــى اهلل عليــه وآله)واملعاديــن لنهجهــم يف
واملنحرفــن أو املعانديــن آلل ّ

القنــوات الفضائيــة واملؤمتــرات وماليــن الكتــب والنــدوات واحلفــات والــرف
ـم لــراء أصــوات اإلعــام املز ّيــف والقنــوات اإلعالمية املس ّيســة ،
الكثــر الــذي يتـ ّ

أئمــة املســاجد ونحوهــم  ،وال نجــد مــن اعــرض عــى هــذا
أو ملصــادرة آراء بعــض ّ

النهــج بــاإلرساف  ،وح ّبــذا أن يــرف هــذا املــال لســدّ جــوع الفقــراء واملحتاجــن

كــا اعــرض عــى تعظيــم الشــعائر .

وأ ّما اجلواب ّ
فيتضمن جهتني :
احلل
ّ
األُوىل  :جهة اخلروج املوضوعي :
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تقرر من وجوه :
ويمكن أن ّ

األول  :عــدم صــدق العنــوان ; ملــا عرفتــه مــن ّ
أن اإلرساف املــايل هــو
الوجــه ّ
فعــل مــا ال يليــق عقــا ورشعــ ًا  ،وهــذا العنــوان غــر متح ّقــق يف اإلنفــاق يف
ألن ّ
الشــعائر احلســينية ; ّ
كل مــا يتع ّلــق فيهــا هــو ممّــا يليــق عقــا ; ملــا يف إحيــاء

الشــعائر مــن آثــار وفوائــد ترت ّتــب عــى حيــاة النــاس الدنيويــة مــن هدايــة وإصــاح

وأمــر باملعــروف وهنــي عــن املنكــر ونــرة للمظلــوم ونحوهــا مــن قيــم حتفــظ
حقــوق النــاس  ،وحتمــي أمنهــم وســامهم  ،وهــو ممّــا يليــق رشع ـ ًا ملــا يف إحيــاء

الشــعائر مــن آثــار دينيــة يف إحيــاء الديــن يف القلــوب والضامئــر وتقويــم دعائمــه يف
املجتمــع  ،فضــا عــن آثارهــا األُخرويــة  ،ومــن الواضــح ّ
أن ســمو هــذه الغايــات

وعلــو مكانتهــا جتعــل ّ
كل مــا يــرف ألجــل حتقيقهــا جهــاد ًا يف ســبيل اهلل ال إرسافـ ًا
حمرم ـ ًا .
ّ
الوجــه الثــاين  :هتافــت اإلشــكال ; ّ
ألن اإلشــكال مبنــي عــى دعــوى زيــادة
الــرف عــى مقــدار احلاجــة  ،وهــذا مــا ال يســتند إىل وجــه وجيــه ; ّ
ألن مــا يــرف

يف الشــعائر أقـ ّـل بكثــر مــن احلاجــة ; ّ
ألن الشــعائر احلســينية مراســم مليونيــة  ،بــل

هــي أضخــم نشــاط بــري عــى األرض ينضــوي حتــت لوائــه الكثــر مــن القيــم
ر،
واملفاهيــم العظيمــة مــن إطعــام للفقــراء  ،وإغاثــة للملهوفــن  ،وتعــاون عــى الـ ّ

ومســامهة يف قضــاء احلوائــج ونحوهــا مــن أنشــطة وف ّعاليــات إنســانية ودينيــة كبرية،

يتضمــن الــرف ملســاعدة املحتاجــن ومعاجلــة
فيبطــل اإلشــكال يف نفســه ; أل ّنــه
ّ
املــرىض  ،وهــذه ك ّلهــا داخلــة يف أعــال وأنشــطة الشــعائر احلســينية .

الوجــه الثالــث  :منافاتــه للميــزان الرشعــي والعقالئــي  ،فـ ّ
ـإن املــال الــذي ينفــق

يف الشــعائر احلســينية يــأيت مــن طريقــن يف الغالــب :

األول  :طريــق احلقــوق الرشعيــة واملصــارف التــي حدّ دهــا الــرع  ،نظــر
ّ
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الــزكاة واخلمــس والصدقــات والك ّفــارات والنــذورات ونحوهــا  ،وهــذه احلقــوق
املاليــة حــدّ د الــرع مصارفهــا كالــزكاة والك ّفــارات  ،أو أوكل حتديــد املــرف إىل
صاحــب املــال نفســه كالنــذر مثــا  ،أو أوكل حتديــد الــرف إىل أمــر الفقيــه اجلامــع

للرشائــط كســهم اإلمــام مــن اخلمــس وســهم ســبيل اهلل مــن الــزكاة ونحــو ذلــك .
ومــن الواضــح ّ
أن الكثــر مــن املصــارف املحــدّ دة رشعـ ًا تشــمل إحيــاء الشــعائر،

فمثــا ســهم ســبيل اهلل مــن الــزكاة ينطبــق عــى إحيــاء الشــعائر  ،بــل هــو مــن أجــى
مصاديقــه  ،وســهم اإلمــام يف اخلمــس أوكل أمــره إىل الفقيــه لينفقــه يف مصالــح
اإلســام واملســلمني  ،أو املــوارد التــي يطمئـ ّن فيهــا برضــا اإلمــام (عليــه الســام) ،

ومــن أجــى مصاديقهــا إحيــاء الشــعائر احلســينية .

تتضمــن إطعــام الفقــراء والصدقــات
ومثلــه يقــال يف الك ّفــارات التــي
ّ

والنــذورات  ،فــا ينفــق يف إحيــاء الشــعائر وإقامــة املجالــس واإلطعــام فيهــا هــو

املــرف الرشعــي العــا ّم الــذي جيــزم الفقيــه بانطبــاق العناويــن الرشعيــة التــي

جعلهــا الــرع مصــارف للحقــوق  ،ويف هــذا الــرف ال يصــدق اإلرساف ; أل ّنــه
حمــدّ د مــن قبــل الــرع نفســه فيبطــل اإلشــكال مــن أساســه .

رع هبــا أهلهــا
ربعــات
ّ
اخلاصــة  ،وهــي أمــوال شــخصية يت ـ ّ
والثــاين  :طريــق الت ّ
تقربـ ًا إىل اهلل ســبحانه وحتصيــا للثــواب  ،والناس مسـ ّلطون
ألجــل تعظيــم الشــعائر ّ

عــى أمواهلــم  ،وهلــم أن ينفقوهــا بــا يرونــه مناســب ًا  ،وال إرساف يف رصف النــاس

ألمواهلــم إذا كانــت ألجــل غايــة ســامية أو داع عقالئــي  ،وعــى هــذا النهــج جــرت
ســرة العقــاء يف ّ
رع اخلـ ّـرون مــن النــاس لدعــم املشــاريع
كل ُأ ّمــة وم ّلــة ; إذ يت ـ ّ
رات اخلرييــة  ،ونالحــظ مــن جممــوع األمريــن ّ
أن اإلشــكال يف نفســه
اإلنســانية واملـ ّ

باطــل ; أل ّنــه يتنــاىف مــع طريقــة الــرع وســرة العقــاء يف اإلنفــاق والــرف املــايل
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الوجــه الرابــع  :مقتضيــات احلاجــة والــرورة  ،فقــد مـ ّـر يف األبحــاث الســابقة

ّ
جمــرد اإلحيــاء  ،بــل املطلــوب التعظيــم
أن املطلــوب يف الشــعائر احلســينية ليــس ّ

والتفخيــم فيهــا  ،واآليــات اآلمــرة بذلــك اســتعملت لفــظ التعظيــم دون غــره
مــن ألفــاظ قــد تناســب الداللــة عــى اإلحيــاء  ،إالّ ّ
ـر عنهــا
أن البــاري ّ
عزوجـ ّـل عـ ّ
بقولــه( :ومــن يع ِّظــم َش ـعائِر اهللِ)( )1وقولــه ( :ومــن يع ِّظــم حرمـ ِ
ـات اهللِ)(.)2
ََ ْ َُ ْ َُُ
َ َ
ََ ْ َُ ْ
والتعظيــم لغــة وعرفـ ًا يســتدعي التوســعة يف الكــم واإلجــادة يف الكيــف ليكــون
األمــر عظيـ ًا يمــأ العيــون والقلــوب  ،وهــذا هــو مــا يقــي بــه العقــل ; ّ
ألن الغايــة

مــن تعظيــم الشــعائر هــو تعظيــم الديــن وإحيــاؤه بــن النــاس  ،وهــذا يتط ّلــب إقامة

معاملــه وإحيــاء شــعائره ; ليكــون قائ ـ ًا حاك ـ ًا بــن النــاس  ،وهــذا مــا ال يتح ّقــق
ببعــض الــرف أو التحجيــم يف مراســم الشــعائر  ،بــل البــدّ مــن توســعتها ونرشهــا
وحتســن أدائهــا ليتناســب مــع الغايــة .

ومــن الواضــح ّ
أن مرشوعـ ًا هبــذه العظمــة والضخامــة يتط ّلــب رصف املليــارات
مــن األمــوال يف ّ
كل زمــان ومــكان  ،وال يتو ّقــف الــرف فيــه عنــد حــدّ  ،فلــذا
ال يمكــن أن يداخلــه اإلرساف يف الــرف ; ّ
ألن مهــا بــذل يف ســبيلها مــن مــال
واتّســعت دائــرة النفقــات كانــت احلاجــة والــرورة داعيــة إىل املزيــد .
والثانية  :جهة اخلروج احلكمي :

فإ ّنــه ح ّتــى إذا قيــل بـ ّ
ـأن اإلرساف يشــمل الشــعائر احلســينية موضوع ـ ًا إالّ أ ّنــه
حكــ ًا مســتثنى  ،بمعنــى ّ
أن اإلرساف يف الشــعائر احلســينية ليــس بحــرام  ،ومــن

املخصــص إن قلنــا ّ
الواضــح ّ
إن
أن االســتثناء احلكمــي يتو ّقــف عــى وجــود الدليــل
ّ

االســتثناء بنحــو التخصيــص ،أو وجــود الدليــل احلاكــم إن قلنــا االســتثناء بنحــو
احلج  :اآلية . 32
 - 1سورة
ّ
احلج  :اآلية . 30
 - 2سورة
ّ
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احلكومــة .

أ ّمــا جهــة التخصيــص فقــد عرفتهــا ممّــا تقــدّ م مــن ّ
أن عمومــات أد ّلــة تعظيــم

الشــعائر ممّــا ال تقبــل التخصيــص  ،فلــدى معارضتهــا مــع عمــوم دليــل اإلرساف
املترشعيــة قدي ـ ًا وحديث ـ ًا عنــد فــرق
ختصصــه  ،وهــذا مــا تشــهد بــه الســرة
فإنــا ّ
ّ
ّ

املســلمني كــا ســراه .

ّ
فــأن مصلحــة تعظيــم الشــعائر احلســينية باعتبــار ّأنــا
وأ ّمــا جهــة احلكومــة
ترتجح
ســبب إحيــاء الديــن وإبقائــه تتغ ّلــب عــى مفســدة اإلرساف
ومرضتــه  ،فلــذا ّ
ّ

عليهــا  ،وتض ّيــق منهــا موضوعــ ًا أو حكــ ًا  ،والظاهــر ّ
أن االســتثناء احلكمــي يف

ـص بالشــعائر احلســينية  ،بــل ح ّتــى الشــعائر الدينيــة عمومـ ًا
تعظيــم الشــعائر ال خيتـ ّ

ترتجــح عــى جهــة اإلرساف  ،فـ ّ
واملترشعــة ّأنــم ال
ـإن امللحــوظ مــن ســرة الفقهــاء
ّ
ّ
يمنعــون مــن تعظيــم شــعائر الديــن بمزيــد مــن الــرف واإلنفــاق  ،وال يمنــع منــه
أن يف ّ
مانــع  ،أو يعــرض عليــه معــرض  ،بــل امللحــوظ ّ
كل مــورد تعــارض األمــر

يرجحــون التعظيــم عــى اإلرساف  ،ممّــا
فإنــم ّ
بــن اإلرساف وتعظيــم شــعرية دينيــة ّ
يـ ّ
ـدل عــى وجــود كــرى ك ّليــة يف مرتكزاهتــم تفيــد اســتثناء التعظيــم مــن حرمــة
اإلرساف  ،وهــذا مــا يمكــن تعزيــزه ببعــض الشــواهد:

منهــا  :رصف مليــارات األمــوال مــن أجــل طباعــة املصحــف الرشيــف والســعي
احلثيــث إلخراجــه بأحســن ح ّلــة وبأفضــل شــكل وصــورة مهــا بلــغ مــن اإلنفــاق

 ،ومــن بعــده يــأيت اإلنفــاق الكثــر ألجــل طباعــة كتــب احلديــث والتفســر والفقــه

لــدى الفريقــن  ،مــع ّ
أن إشــكال اإلرساف واقــراح رصف هــذه األمــوال الضخمــة

ملســاعدة املحتاجــن قائــم يف مقابــل ذلــك  ،ولكــن ال أحــد خيطــر ببالــه هــذا
اإلشــكال  ،أو جيــد ّ
أن هــذا االهتــام والزيــادة يف الــرف واإلنفــاق عمــل حمـ ّـرم .
ومنهــا  :رصف املليــارات ألجــل عــارة املســاجد  ،ال ســ ّيام يف املســجدين

17
ـج مــع إمــكان
ـتمرة يف حدودمهــا  ،ويف مشــاعر احلـ ّ
امل ّكــي واملــدين والتوســعة املسـ ّ
االعــراض عــى ذلــك باإلشــكال املذكــور  ،ولكــن ال يعرتضــه أحــد  .وقــد نقــل ّ
أن
أحــد امللــوك أنفــق يف صناعــة بــاب الكعبــة حــوايل ( )14مليــون ريــال ســعودي ،
وحــوايل ( )280كيلــو غــرام مــن الذهــب اخلالــص( ،)1ومل يعــرض أحــد مــن علــاء

كميــة املــال وإن اعــرض عليــه مــن حيــث
العا ّمــة
ّ
واخلاصــة عــى فعلــه مــن حيــث ّ
الدواعــي واألهــداف .

أئمــة الديــن عنــد الفريقــن
ومنهــا  :رصف املليــارات ألجــل تشــييد قبــور ّ

وأئمــة العلــم
أئمــة األديــان واملذاهــب  ،بــل ّ
والتوســعة يف مراقدهــم ويف قبــور ّ

واللغــة واألدب يف العــامل  ،إىل غــر ذلــك مــن الشــواهد العمليــة التــي تؤ ّكــد وجــود
واملترشعــة عــى ّ
أن تعظيــم الشــعائر الدينيــة لــه قيمــة
ارتــكاز يف نفــوس الفقهــاء
ّ
عليــا ال يمكــن أن يمنــع منهــا إرساف أو تبذيــر  ،أو تتغ ّلــب عليهــا مصلحــة إطعــام

الفقــراء واملحتاجــن لــدى التعــارض  ،والوجــه يف ذلــك هــو مــا عرفتــه غــر مـ ّـرة
مــن ّ
أن تعظيــم الشــعائر هلــا دور الســبب والع ّلــة إلحيــاء الديــن وابقائــه يف ُأصولــه

وفروعــه  ،وهــذه مصلحــة كــرى ال يمكــن أن تعارضهــا مصلحــة أو مفســدة
ُأخــرى.

واخلالصــة ّ :
أن دعــوى وقــوع اإلرساف يف تعظيــم الشــعائر احلســينية ال تســتند
إىل وجــه علمــي صحيــح ; ّ
ألن الشــعائر خارجــة عــن موضــوع اإلرساف خروج ـ ًا

موضوعيــ ًا أو حكميــ ًا  ،وبذلــك يتّضــح بطــان اجلهــة الثانيــة لإلشــكال القائمــة

عــى دعــوى رضورة ترشــيد اإلنفــاق يف الشــعائر ألجــل رصف املــال الزائــد منهــا
عــى مســاعدة الفقــراء ومعاجلــة املــرىض .

أن ّ
ويتلخــص مــن ّ
كل مــا تقــدّ م مــن مطالــب هــذا املبحــث ّ
ّ
كل مــا قيــل مــن
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إشــكاالت عرضيــة ناشــئة مــن املحاذيــر العقليــة أو الرشعيــة غــر ســديد ; أل ّنــه
توهــم وجــود اإلشــكال موضوع ـ ًا أو حك ـ ًا  ،وقــد عرفــت ّ
أن مــا قيــل
مبنــي عــى ّ
مــن وجــوه للمنــع ال تصلــح للامنعيــة  .إ ّمــا خلروجــه املوضوعــي عــن الشــعائر أو
خلروجــه احلكمــي .

