ـض ـ ـ ـ ــر واحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــارة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ّ
من كتاب :فقه الشعائر الدين ّية
األمة
النهج اإللهي إلبقاء الدين وإحياء ّ

آية اهلل الشيخ

ن ـ ـقـ ــد الـ ـشـ ـع ــائ ــر

ـض ــر واحل ـ ـ ـضـ ـ ــارة
مـ ـ ــن جـ ـه ــة الـ ـتـ ـح ـ ّ
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قــد يقــال بـ ّ
ـأن بعض الشــعائر احلســينية ال سـ ّيام مثــل اإلدمــاء ورضب السالســل

ـب واملــو ّدة غــر حضاريــة  ،وال تتناســب مــع
تتضمــن أســاليب للتعبــر عــن احلـ ّ
ّ
يتضمــن دعويــن :
متط ّلبــات الزمــان  ،وهــذا القــول
ّ
ّ
التخل عن مثل هذه الشعائر .
األُوىل  :رضورة

والثانيــة  :رضورة اتّبــاع األســاليب اجلديــدة التــي تتواكــب مــع العــر  ،وقبــل

مناقشــة هــذا القــول نلفــت النظــر إىل ثــاث مالحظــات :

املالحظــة األُوىل ّ :
يوضــح مــا هــي
أن املستشــكل اكتفــى بجانــب النقــد ومل ّ
األســاليب احلضاريــة التــي تتناســب مــع متط ّلبــات الزمــان لتكــون البديــل املناســب
للشــعائر غــر احلضاريــة عــى حــدّ تعبــره .

املالحظــة الثانيــة  :أ ّنــه حــر األســاليب غــر احلضاريــة بالشــعائر فقــط فوصفها
هبــذه الصفــة  ،مــع ّ
أن عــن اإلنصــاف تكشــف عــن وجــود عــرات املظاهــر غــر
احلضاريــة يف حيــاة املســلمني والتــي كانــوا يزاولوهنــا وال زالــوا ومل تنتقــد  ،أو

توجــه إليهــا االعرتاضــات مــن قبيــل الفــوىض اإلداريــة يف الدوائــر  ،والنزاعــات
ّ
املسـ ّلحة بــن األطــراف  ،واألُ ّميــة واجلهــل  ،والفســاد املســترشي يف جوانــب كثــرة
مــن الــدول واملجتمعــات  ،والقمــع الســلطوي والســجون واملعتقــات املليئــة

والتعصــب القومــي واالســتبداد  ،وغــر ذلــك مــن مظاهــر
باألحــرار ،والتحـ ّـزب
ّ
ـدن املســتوى الثقــايف والســيايس واالجتامعــي يف البــاد ال
خطــرة تكشــف عــن تـ ّ
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يوجــه
يوجــه إليهــا االعــراض كــا ّ
س ـ ّيام اإلســامية ومل ينتقدهــا املستشــكل  ،وال ّ

والتمســك
نقــده للشــعائر والتــي هــي يف نفســها مــن أبــرز مظاهــر الرقــي الفكــري
ّ
ـق ونــرة العدالــة  ،وتدعــو إىل التخ ّلــص مــن الظلــم والطغيــان  ،وحتـ ّـرر األُ ّمــة
باحلـ ّ
مــن براثــن الفســاد  ،وهــذا النهــج املتناقــض يف اإلشــكال واالعــراض يثــر الغرابــة

واالســتفهام .

املالحظــة الثالثــة ّ :
أن العديــد مــن الذيــن يصفــون الشــعائر هبــذا الوصــف
ويدعــون إىل جتديدهــا أو إلغائهــا مل يقدّ مــوا شــيئ ًا يف هــذا الســبيل  ،فهــم عــادة

األئمة(عليهــم الســام)
أسســها ّ
ال يشــاركون يف إحيــاء الشــعائر املعهــودة التــي ّ

بحجــة ّأنــا أعــال غــر حضارية،
وجــرت عليهــا ســرة
املترشعــة منــذ قديــم األ ّيــام ّ
ّ

ومل يقومــوا بــاألدوار التــي يروهنــا حضاريــة يف إحيــاء الشــعائر أو هدايــة النــاس
وتعليمهــم هنــج عاشــوراء  ،ومل يســامهوا مــع الذيــن حييــون الشــعائر بالطريقــة

احلضاريــة عــى مــا يقولــون بالقــدر املطلــوب  ،فلــم يشــاركوا يف أفــام ســينامئية

مثــا لتخليــد عاشــوراء  ،ومل يفتحــوا املــدارس لتخريــج الباحثــن واملفكّريــن يف

يؤسســوا الفضائيــات هلــذه الغايــة ،ومل يقومــوا بأ ّيــة وســيلة
قضايــا عاشــوراء  ،ومل ّ
يروهنــا حضاريــة إالّ مــن شـ ّ
ـذ ونــدر  ،وهــذا أمــر يثــر االســتفهام العريــض عــى

هنــج املعرتضــن ودواعيهــم مــن النقــد  ،عــى ّ
أن إحيــاء الديــن وذكــرى عاشــوراء
بالوســائل اجلديــدة كاألفــام والربامــج الفضائيــة والنــدوات واملؤمتــرات ك ّلهــا ُأمور

رضوريــة البــدّ مــن اســتثامرها هلــذا الســبيل  ،ولكــن علينــا أن ال نغفــل عــن ّ
أن أبنــاء
األُ ّمــة ليســوا مجيعـ ًا مــن أهــل الفكــر والبحــث  ،وليــس مجيــع أبنــاء األُ ّمــة تســتهوهيا
األفــام  ،أو جتذهبــا النــدوات واملؤمتــرات  ،كــا ليســت مجيــع األُ ّمــة جتذهبــا الشــعائر

بالطــرق املعهــودة.

فاحلكمــة تقتــي أن خت ّلــد عاشــوراء بالطريقــن مع ـ ًا  ،ويــرك للنــاس اختيــار
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الطريقــة التــي خيتاروهنــا  ،ومــا دام اجلميــع حيمــل غايــة األمــر باملعــروف وإحيــاء
الديــن ونــرة اإلمــام احلســن (عليــه الســام) ومواســاته فـ ّ
ـإن اهلل يعطــي اجلميــع
أجــره  ،وال دليــل يمنــع هــذا األُســلوب أو ذاك  ،فيع ّظــم الشــعائر مــن يريــد الطريقة
احلضاريــة بطريقتــه  ،وليع ّظــم النــاس الذيــن يريــدون الطريقــة املعهــودة بــا خلــط

لــأوراق وال املفاهيــم .

إذا عرفــت هــذه املالحظــات نقــول ّ :
التحــر
إن نقــد الشــعائر مــن جهــة
ّ

واحلضــارة ال يســتقيم أمــام املناقشــة العلميــة  ،وذلــك لعــدّ ة وجــوه :

األول  :أ ّنــه جممــل أو غامــض ; أل ّنــه مل يعـ ّـرف مــا هــو العمــل احلضــاري؟
الوجــه ّ

صحــة
ومــا هــي ســاته ؟ ومــا هــو العمــل غــر احلضــاري ح ّتــى يالحــظ مــدى ّ

إطــاق هــذا الوصــف عــى الشــعائر ؟

وبعبــارة ُأخــرى أ ّنــه مل حيــدّ د الضابطــة التــي يف ضوئهــا حيكــم عــى العمــل أ ّنــه

حضــاري أو غــر حضــاري  .كــا مل حيــدّ د مــن الــذي يمكنــه أن حيكــم عــى العمــل

حجــة .
بأ ّنــه حضــاري أو غــر حضــاري وبأ ّيــة ّ

وبعــد ذلــك يبقــى ســؤال عريــض هــو أنّنــا إذا افرتضنــا وجــود بعض األســاليب

غــر احلضاريــة يف الشــعائر فــا هــو الــرر املرت ّتــب عليهــا ؟ ومــا هــي اخلســائر
النامجــة عــن ممارســة الشــعائر غــر احلضاريــة كــا يزعــم  ،ســوا ًء عــى البعــد الدينــي

ـم مــا هــي الغايــة مــن تصيــر األســاليب الشــعارية
أو الســيايس أو االجتامعــي ؟ ثـ ّ

حضاريــة ؟ هــذه األســئلة وغريهــا تواجــه الذيــن يصفــون بعــض الشــعائر احلســينية

يوضحــوا املــراد منهــا  ،والنهــج العلمــي يســتدعي حتديــد
بأنــا غــر حضاريــة ومل ّ
ّ
ّ
صحــة اإلشــكال مــن ضعفــه  ،ومــن دون ذلــك
كل هــذه املعــاين للنظــر يف مــدى ّ
ينســدّ طريــق احلــوار  ،ويصبــح اإلشــكال دعــوى مــن دون دليــل  ،أو يدخــل يف باب
املغالطــة أو الــرف الفكــري  .هــذا فضــا عــن خمالفــة الدعــوى للعقــل والوجــدان ;
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ّ
ألن الشــعائر احلســينية يف جمملهــا ترجــع إىل أساســن مهــا :

األول  :الفطــرة ّ ،
ألن أســاليبها إنســانية فطريــة يظهرهــا النــاس لشــعورهم
ّ

باحلــزن واملصيبــة  ،أو لشــعورهم باحلــب والــوالء  ،أو للتعبــر عــن تضامنهــم
وإيامهنــم باإلمــام احلســن (عليــه الســام) وعاشــوراء  ،والفطــرة والفطريــات ُأمــور
حقيقيــة يف ذات اإلنســان ال تتّصــف بحضــارة أو غــر حضــارة  ،وإالّ الســتلزم أن

التحــر واحلضــارة .
بحجــة
ّ
نجــرد اإلنســان مــن إنســانيته ّ
ّ

والثــاين  :الديــن ; إذ ّ
األئمــة
أسســها ّ
إن بعــض الشــعائر طقــوس ومراســم دينيــة ّ

(عليهــم الســام) هلدايــة النــاس  ،وحتريــك نــوازع اخلــر واملح ّبــة والتقــوى فيهــم،

وشــدّ هم إىل الديــن عــن طريــق احلــزن واملصيبــة عىل اإلمــام احلســن (عليه الســام)
الــذي هــو مــن أبــرز معــامل الديــن  ،وأوســع مدرســة تربويــة هادفــة  ،واملراســم
الدينيــة ّقررهــا الــرع ليختــر عبوديــة اإلنســان وتســليمه لر ّبــه  ،ولالرتقــاء بــه
معنوي ـ ًا ومعرفي ـ ًا إىل مســتويات تليــق بخالفتــه هلل ســبحانه عــى األرض .
وبالتــايل فهــي أبعــد مــا تكــون عــن فكــر البــر القــارص  ،وال يمكــن وصفهــا
بأنــا حضاريــة أو غــر حضاريــة ; ّ
ألن الزم ذلــك فســح املجــال للترشيــع واالجتهاد
ّ

يف الديــن  ،ال ســ ّيام ّ
متغــرة  ،فــا يــراه البعــض أنّــه غــر
وأن املعايــر البرشيــة
ّ

حضــاري قــد يــراه آخــرون حضاريـ ًا  ،ومــا يعــدّ اليــوم حضاريـ ًا قــد يعــدّ بعــد مــدّ ة

غــره  ،إىل غــر ذلــك ممّــا يسـ ّبب الفــوىض أو اختــال النظــام  ،ونالحــظ ّ
أن إقحــام

ـر واحلضــارة يف الشــعائر احلســينية خــروج عــن املنطــق والعقــل والوجــدان .
التحـ ّ

أن اإلشــكال مبنــي عــى صغــرى مفادهــا ّ
الوجــه الثــاين ّ :
أن بعــض الشــعائر
غــر حضاريــة  ،وكــرى وهــي ّ
أن العمــل غــر احلضــاري جيــب اجتنابــه أو ال أقــل

ـر واحلضــارة  ،مــع ّ
أن
جيــب حتســن أداء املراســم العزائيــة لتكــون مواكبــة للتحـ ّ
اإلشــكال يف صغــراه وكــراه خمــدوش  .أ ّمــا الصغــرى فـ ّ
ـأن لنــا أن نســأل كيــف
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عــرف املستشــكل ّ
بــأن إخــراج الــدم مثــا يف مواســاة اإلمــام احلســن (عليــه
الســام) عمــل غــر حضــاري ؟ وبــأي ميــزان حكــم بذلــك ؟ واجلــواب ّ
أن امليــزان
ال خيلــو مــن احتــاالت :

األول  :أن يكــون امليــزان الديــن  ،وهــذا مــا ال يمكــن االلتــزام بــه ; ّ
ألن
االحتــال ّ
ـم ُأصولــه وفروعــه  ،ووصــف اجلــزء
الشــعائر جــزء مــن الديــن  ،بــل هــي مــن أهـ ّ

بأنّــه غــر حضــاري مــازم عرفــ ًا وعقــا إىل وصــف الــكل بأنّــه غــر حضــاري
ـوه بــه متد ّيــن .
أيض ـ ًا  ،وهــذا مــا ال يتفـ ّ
االحتــال الثــاين  :أن يكــون امليــزان العلــاء والفقهــاء  ،باعتبــار ّ
ـر مــن
أن التحـ ّ

املوضوعــات املســتنبطة فريجــع إليهــم يف حتديــده  ،وهــذا مــا ال يمكــن االلتــزام بــه;
ّ
ألن بعــض الفقهــاء أفتــوا باســتحباب هــذه الشــعائر التــي يراهــا املستشــكل غــر
ـرة  ،وبعضهــم أفتــى بجوازهــا  ،ومل يبالــوا بالدعــوى املذكــورة .
متحـ ّ

االحتــال الثالــث  :أن يكــون امليــزان العــرف العقالئــي  ،باعتبــار أنّــه مــن
املوضوعــات العرفيــة  ،وهــذا مــا ال يمكــن االلتــزام بــه أيض ـ ًا ; ّ
ألن املاليــن مــن

العقــاء يامرســون الشــعائر بأســاليبها املختلفــة  ،واملاليــن منهــم يشــاهدوهنا ومل
التحــر .
يعــرف ّأنــم وصفوهــا بعــدم
ّ

أ ّمــا العــرف املتد ّيــن فأل ّنــه جيدهــا جــزء ًا مــن الديــن  ،وأ ّمــا العــرف غــر املتد ّيــن

فأل ّنــه يراهــا ممارســة حـ ّـرة للعقيــدة  ،ولــذا حتميهــا القوانــن واألنظمــة العامليــة  ،ال

فإنــم يفصلــون بــن الديــن وبني السياســة
سـ ّيام يف املجتمعــات املســيحية ونحوهــا ّ ،
ّ
التدخــل يف املعتقــدات
وبــن املعتقــدات الشــخصية وبــن غريهــا  ،وهــم يعــدّ ون

الشــخصية واحلكــم عليهــا عمــا غــر حضــاري  ،ولــذا جتــد ّأنــم ال زالــوا يــؤ ّدون

مراســمهم وطقوســهم الدينيــة بحســب الطــرق القديمــة  ،ومل حيــدّ دوا األســاليب

التــي يظهــرون هبــا معتقداهتــم  .هــذا يف املســيحية التــي هــي الديانــة الكــرى يف
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ـرة  ،ومثلــه يقــال يف املذاهــب واألديــان األُخــرى .
البــاد املتحـ ّ
اخلاصــة القائمــة
االحتــال الرابــع  :أن يكــون امليــزان العــرف الغــريب وثقافتــه
ّ

املحرمــات الرشعيــة والقبائــح العقليــة والنقليــة نظــر
عــى أســاس مجلــة مــن ّ
االنحــال األخالقــي  ،والتفـكّك األُرسي  ،والظلــم  ،ونحوهــا مــن مظاهــر األنانيــة
والفســاد كــا هــو معــروف .

وهــذا املعنــى وإن كان قــد يتبــادر إىل األذهــان ّأوال مــن عبــارة األســاليب
ـر باعتبــار ّ
ـر واحلضــارة
أن املجتمــع الغــريب هــو املثــال للتحـ ّ
احلضاريــة أو التحـ ّ

عنــد البعــض  ،ولكــن ال نظــ ّن ّ
أن املستشــكل إن كان مــن املتد ّينــن يلتــزم هبــذا
امليــزان  ،وذلــك ّ
ألن العــرف الغــريب ال يصلــح أن يكــون قــدوة للمجتمــع املســلم ;

للتبايــن الكبــر يف املفاهيــم الثقافيةواملوازيــن الدينيــة والعرفيــة بــن املجتمعــن  ،بــل
املجتمــع الغــريب يف نفســه يــارس طقوس ـ ًا وممارســات اجتامعيــة أو رياضيــة ختــرج

عــن النهــج اإلنســاين فضالعــن الدينــي واحلضــاري مــن قبيــل مصارعــة الثــران
تتضمــن ظلـ ًا كبــر ًا للحيــوان  ،وأرضار ًا بعضهــا خطــرة تصيــب املصارعــن،
التــي
ّ
واملصارعــة احلـ ّـرة واملالكمــة القائمــة عــى هتشــيم عظــام املتالكمــن أحيان ًا  ،وســباق

تتضمــن
الســيارات والدراجــات التــي فيهــا خطــر املــوت  ،وبعــض األســاليب
ّ
اجلــزاف والعبثيــة  ،نظــر يــوم الطامطــم( ،)1وعيــد الربتقــال( ،)2ومهرجــان اجلبنــة

يسمى بعيد (توماتينا) ويف
 - 1احتفال يقام يف اسبانيا وغيرها ; إذ يجتمع اآلالف من الناس يتراشقون بالطماطمّ ،
كلّ سنة يحضره ثالثون ألف سائح  ،ويف بعض األحيان يتط ّور األمر إلى شجار عنيف بينهم .
 - 2وهو مهرجان يقام يف ايطاليا يف مدينة (افيرا) باخلصوص  ،وهو تعبير عن مت ّرد شعبي حدث يف القرن الثالث
عشر ملّا خرج املواطنون وقاموا برمي حاكمهم بفاكهة البرتقال  ،وال زال اإليطاليون يزاولونه .
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املتدحرجــة( ،)1ويــوم الشــوكوال ونحوهــا(.)2
ومــن كانــت هــذه ســاته ال يمكــن أن يكــون قــدوة حيتــذى بــه يف املجتمــع
املســلم ،عــى ّ
أن هــذا املجتمــع يف نفســه منقســم جتــاه الشــعائر  ،واألكثريــة الســاحقة

منــه تراهــا أســاليب دينيــة حتظــى باالحــرام والتقديــس  ،ويف ّ
كل عــام يدخــل

العديــد مــن أبنــاء ذاك املجتمــع يف اإلســام والتش ـ ّيع بســبب الشــعائر احلســينية .

االحتــال اخلامــس  :أن يكــون امليــزان شــيئ ًا آخــر مل يب ّينــه املعــرض  ،أو ال يعلمه،
فيـ ّ
ـدل عــى ّ
أن اإلشــكال هــو إىل الوهــم أقــرب منــه إىل احلقيقــة  ،ولــذا قــال بعــض

املراجــع يف إحــدى حمارضاتــه ّ :
يوجهــه بعــض املؤمنــن إىل الشــعائر
إن النقــد الــذي ّ
يف الغالــب ناشــئ مــن التأ ّثــر بالفكــر الغــريب ،أو الشــعور بالنقــص واهلزيمة النفســية
جتــاه تلــك الثقافــة  ،ومل يقــم عــى ُأســس صحيحــة للنقــد والتوجيــه .

وال زال العــامل الغــريب يكـ ّن غايــة االحــرام للتقاليــد واألعــراف  ،ويعــدّ الــراث
التأرخيــي والدينــي جــزء ًا مــن هويــة األُ ّمــة وخصوصياهتــا الســيادية  ،ومل يعــرف عن

قادهتــم وعلامئهــم ّأنــم انتقــدوا الشــعائر وهــي كانــت وال زالــت تقــام بــن أظهرهم
بأنــا أعــال غــر حضاريــة  ،بــل ّإنــم يامرســون الكثــر مــن الشــعائر الدينيــة التــي
ّ

فيهــا أكثــر مــن اإلدمــاء  ،ويعدّ وهنــا مــن العقيــدة وســمو النفــس املتد ّينــة  ،نظــر
يتــم ّ
بــدق املســامري يف أيــدي مجاعــة ،ويرصفــون عــى الصليــب
التســمري الــذي ّ
ملواســاة السـ ّيد املســيح (عليــه الســام) ; العتقادهــم ّ
أن هــذا األُســلوب جــرى عــى
ويتم مبالحقة جماعة من املتسابقني عجلة من اجلنب وزنها ( )7كيلوات ترمى من
 - 1احتفال عظيم يف اجنلترا ّ ،
أعلى تل  ،ومن يصل إليها أ ّوال يحتفظ بها  ،وهو تقليد يزاولونه تقليدًا ملا وصلهم من العصر الروماني .
يسمى (أب هيلي) ويعني نهاية
 - 2يف اسكتلندا مثال يقوم االسكتلنديون بحرق سفينة بارتفاع ( )32قدمًا يف عيد ّ
يسمى
األ ّيــام
ّ
املقدسة  ،ويف روسيا ويف املــدن األرثودوكسية باخلصوص وقبل األعياد بأسبوع يقام احتفال ضخم ّ
(املالكمة احل ّرة) وفيه يتصارع الشباب بدون قواعد  ،ويدمون أنفسهم اتّباعًا لتقليد قدمي كان املقاتلون ال يتركون
ّ
يتلطخوا بالدماء من كثرة الضرب  ،ويف اميركا تقام مسابقات للمصارعة يحضرها الكثير تعتمد
احللبة دون أن
تسمى
على إدماء املتصارعني بعضهم للبعض اآلخر  ،كما يقام مهرجان يف مدينة بوسطن  ،وهو عبارة عن مسيرة ّ
(الزوجني) تبتدئ من بوسطن إلى ساحة جامعة (هارمزد كامبريدج) هدفها حتصيل الوقت املمتع فقط .
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املســيح نفســه  ،وبعضهــم حيملــون الصليــب عــى ظهورهــم مســافات طويلــة تعبري ًا

ـورون ذلــك ويعرضونــه عــى شاشــات التلفــاز ;
عــن اآلالم  ،وامللحــوظ ّأنــم يصـ ّ

ألنــم يعدّ وهنــا مــن املظاهــر التــي حتــرم الديــن وتقــدّ س مبادئــه  ،وتقديــس الديــن
ّ
ـر يف البــر .
واحرتامــه مــن مظاهــر احلضــارة والتحـ ّ
فتتم من جهتني :
أ ّما مناقشة الكربى ّ

اجلهــة األُوىل  :النصــوص الكثــرة الدا ّلــة عــى وجــوب االقتــداء باألنبيــاء

واألوليــاء (عليهــم الســام) واملؤمنــن يف الديــن  ،وعــدم جــواز االقتــداء بغريهــم
نصــت اآليــات عــى ّ
أن االقتــداء باألنبيــاء مــن عالئــم اإليــان ; إذ قــال
 ،بــل ّ
ِ
ِ
ســبحانهَ ( :لكُــم ِف رس ِ
()1
ــر
ــن ك َ
ــول اهللِ ُأ ْس َ
َان َي ْر ُجــو اهللَ َوا ْل َي ْ
ــو ٌة َح َســنَ ٌة َل ْ
ْ َ ُ
ــو َم االْخ َ

الر ُس ُ
ــول َفخُ ُ
ُــم َعنْــ ُه َفا ْنت َُهــوا)( )2وقــد
ــذو ُه َو َمــا َنَاك ْ
ُــم َّ
(مــا آتَاك ُ
وقــال ســبحانهَ :

عرفــت ّ
أســس هنــج احلــزن عــى اإلمــام
أن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) هــو الــذي ّ
احلســن (عليــه الســام)  ،وع ّلــم األُ ّمــة إحيــاء البــكاء واملصيبــة عليــه قبــل شــهادته،

األئمــة (عليهــم الســام)  ،وع ّلمــوا شــيعتهم ذلــك،
وقــد مــى عــى هــذا النهــج ّ

وقبلهــم ســائر األنبيــاء واألوليــاء (عليهــم الســام) حيــث بكــوا عــى اإلمــام
احلســن (عليــه الســام) وواســوه بدمائهــم كــا مـ ّـر عليــك  ،ووجــوب االقتــداء

هبــم يســتدعي املواصلــة عــى تعظيــم الشــعائر بأســاليبها املعهــودة .

ومــن هنــا يتّضــح ّ
فإنــا تســتلزم
أن الدعــوى املذكــورة لــو ُأريــد العمــل هبــا ّ

خمالفــة الرشيعــة يف أمريــن :

أحدمهــا ّ :أنــا تدعــو إىل االقتــداء باملجتمــع الغــريب ومفاهيمــه وترجيحــه عــى

واألئمــة (عليهــم الســام) واملؤمنــن عــى
االقتــداء بالنبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ّ
 - 1سورة األحزاب  :اآلية . 21
 - 2سورة احلشر  :اآلية . 7
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ّ
أن املجتمــع الغــريب الــذي يتّبــع موســى وعيســى (عليهــا الســام) البــدّ وأن يقتدي

هبــا يف مواســاة اإلمــام احلســن(عليه الســام).

وثانيهــا  :نســبة النقــص والقصــور إىل الرشيعــة يف فهــم مــاكات األحــكام ،

بــل وترجيــح الــرأي الشــخيص عــى حكــم اهلل ســبحانه  ،وهــو مــن أجــى مصاديــق

العمــل بالــرأي يف الديــن .

واجلهــة الثانيــة ّ :
أن الدعــوى املذكــورة تســتلزم جعــل املجتمــع الغــريب بأفــكاره

حجــة عــى املســلمني  ،وهــذا يســتلزم التخـ ّ
ـي عــن األحــكام الرشعيــة
وتصوراتــه ّ
ّ
اســتناد ًا إىل رأي ذلــك املجتمــع  ،وهــذا مــن أجــى مصاديــق الترشيــع وأســوئه  ،عىل

ّ
ـر يف نفســه ليــس بواجــب رشعــي وال عقــي  ،وال واجــب أخالقــي ; إذ مل
أن التحـ ّ
يـ ّ
ـدل دليــل يلــزم بذلــك  .نعــم غايــة مــا هنــاك ّ
أن العقــل قــد حي ّبــذ اتّصــاف اإلنســان
ـر يف األعــال واملامرســات  ،ولكنّــه حي ّبذهــا يف الســلوك الشــخيص واملعاملــة
بالتحـ ّ

مــع النــاس ال يف املراســم والشــعائر الدينيــة التــي تؤخــذ مــن الديــن  ،وعــرف
املتد ّينــن تع ّبــد ًا  ،وعــى فــرض حكمــه ح ّتــى يف الشــعائر فـ ّ
ـإن حتبيــذه ال يصــل إىل

درجــة اإللــزام ح ّتــى يصلــح ملنــع األحــكام الرشعيــة التــي علــم ثبوهتــا رشع ـ ًا ;
بداهــة ّ
أن العقــل قــارص عــن بلــوغ املــاكات الواقعيــة لألحــكام  ،واالستحســان

العقــي ال يصلــح لرفــع األحــكام أو ثبوهتــا ; ألنّــه مــن أجــى مصاديــق العمــل

بالظ ـ ّن  ،وقــد هنــى الــرع عنــه .

الوجــه الثالــث  :عــى فــرض التســليم للكــرى جــدال ولــو مــن بــاب املقتــي
ـإن العمــل بالدعــوى املذكــورة مبتــى باملانــع  ،وذلــك ّ
فـ ّ
ألن رفــع اليــد عــن بعــض

ـر يســتلزم رفــع اليــد عــن غريهــا إذا خرجت
الشــعائر بســبب خروجهــا عــن التحـ ّ
ـر أيضـ ًا ; لالشــراك يف الع ّلــة  ،وحيــث ّ
ـر ال يتو ّقــف
إن مفهــوم التحـ ّ
عــن التحـ ّ

عنــد حــدّ  ،والضابطــة فيــه الــذوق الغــريب أو العــرف غــر امللتــزم بالديــن وقيمــه
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بحســب مــا يــراه املستشــكل ّ
فــإن ذلــك يســتدعي فتــح بــاب رفــع األحــكام إذا
االتــام .
ّاتمــت هبــذا ّ

وعليــه فإ ّنــه قــد يــرى يف مســتقبل األ ّيــام ّ
أن البــكاء عــى اإلمــام احلســن (عليــه

الســام) أو إقامــة جمالــس الذكــر واملصيبــة أو الزيــارة ملرقــده الطاهــر عمــل غــر
ـم
حضــاري  ،فالبــدّ حســب الدعــوى املذكــورة أن نرفــع اليــد عــن ذلــك ك ّلــه  ،ثـ ّ
احلــج والعمــرة
إذا رسى اإلشــكال إىل بعــض فــروع الديــن األُخــرى كمراســم
ّ

بمحرمــات اإلحــرام أو رمــي
وشــعائرمها  ،وأصبــح لبــس لبــاس اإلحــرام والعمــل
ّ
وروج لــه يف العــامل بواســطة وســائل اإلعــام
اجلمــرات عمــا غــر حضــاري ّ ،
املشــراة باملــال واخلاضعــة للسياســة الغربيــة  ،وصنعــت أجــواء إعالميــة ضاغطــة

ـر فإ ّنــه ـــوبحسب هــذا املنطــق
عــى املســلمني تنســب هــذه املراســم إىل عــدم التحـ ّ
ينبغــي أن نرفــع اليــد عنهــا .

املحــرم بــن
وهكــذا لــو رسى األمــر إىل حجــاب النســاء ومنــع االختــاط
ّ

اجلنســن ولبــس اللبــاس املحتشــم للنســاء والرجــال حتّــى ال يبقــى يشء مــن
أحــكام الديــن إالّ ورفــع أو هــدّ د بالرفــع بــا يوجــب القطــع باخلــروج مــن الديــن،
وصــرورة املجتمــع املســلم العوبــة بأيــدي اآلخريــن يتحكّمــون بــه كــا يشــاؤون،
أن الدعــوى يف نفســها متهافتــة ; ّ
ونالحــظ ّ
ألن بعــض الداعــن إليهــا ربــا أرادوا

احلفــاظ عــى ســمعة الديــن واملذهــب وتنزهيــه ممّــا يرونــه نقصــ ًا  ،لكنّهــم بنــوا
اإلشــكال عــى دعــوى تنتهــي إىل إبطــال الديــن  ،وتلغــي أحكامــه ومعاملــه .

الوجــه الرابــع ّ :
أن الدعــوى املذكــورة مل تســتند إىل فهــم عميــق للديــن وغاياتــه

ألنــا قائمــة عــى القبــول بوجــود
اإلهليــة وال إىل
ّ
التحــر واحلضــارة  ،وذلــك ّ
شــعائر دينيــة تتّســم بالصفــة غــر احلضاريــة  ،وهــذا الفهــم غــر دقيــق ; ّ
ألن الديــن

واألئمــة (عليهــم
رشعــه البــاري ووضــع هنجــه النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه)
ّ
الــذي ّ
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الســام)بالتوجيهات الر ّبانيــة املعصومــة ال يمكــن أن يتّصــف بنقــص أو شــائبة ولــو
ـر واحلضــارة التــي يزعمهــا املستشــكل  ،فـ ّ
ـإن املتأ ّمــل يف حكمــة الديــن
بنحــو التحـ ّ

مــن ترشيــع األحــكام ال ســ ّيام تعظيــم الشــعائر جيــد ّأنــا حتتــوي عــى مصالــح
اجتامعيــة وسياســية كبــرة تعــود عــى مجيــع األُ ّمــة  ،وهــذه املصالــح هــي يف نفســها
ألنــا ترتقــي باإلنســان املســلم إىل مســتوى عــال
مــن مظاهــر التحـ ّ
ـر واحلضــارة ; ّ

مــن الشــعور باملســؤولية والتالحــم والوعــي والتضامــن مــع احلقــوق املهضومــة

ري مــن الظلــم وأهلــه وإعــان احلــرب عليهــا .
والنــرة للمظلومــن  ،والت ـ ّ

وهــذه قضايــا عظمــى أرســل ألجلهــا األنبيــاء (عليهــم الســام)  ،و ُأنزلــت

أهــم الغايــات التــي ينشــدها البــر يف مجيــع
الكتــب الســاوية ،وهــي مــن
ّ
فإنــا ال تــأيت
حضاراتــه ،وإذا ارتقــت احلضــارة اإلنســانية يومـ ًا إىل مســتواها الرفيــع ّ

جســده
بأكثــر ممّــا جــاء بــه اإلســام مــن قيــم ومبــادئ ح ّقــة  ،وال ترتقــي بأكثــر ممّــا ّ
اإلمــام احلســن (عليــه الســام) وأصحابــه يف عاشــوراء  ،وأراد ل ُ
أل ّمــة أن تقتــدي بــه
وتتحـ ّـرر مــن القيــود التــي تســتعبد النــاس وتقودهــم إىل اهلاويــة  ،وقــد مـ ّـر عليــك
ّ
أن تعظيــم الشــعائر احلســينية هــو إحيــاء ملبــادئ اإلمــام احلســن (عليــه الســام)

وأهدافــه  ،وإحيــاء مبــادئ اإلمــام احلســن (عليــه الســام) هــو إحيــاء للديــن وإبقاء
لقيمــه ومناهجــه يف احليــاة اإلنســانية  ،وال يمكــن ل ُ
أل ّمــة املســلمة أن حتفــظ هويتهــا
اإلســامية  ،وال حتتفــظ بمصاحلهــا وحقوقهــا إالّ عــر تكريــس الشــعائر احلســينية

فيهــا  ،ومــن دون ذلــك مل يبــق لإلســام يشء يذكــر  ،وال للمســلمني قائمــة .

فاحلــق ّ
ّ
تنفــك،
والتحــر واحلضــارة ال
أن العالقــة بــن الشــعائر احلســينية
ّ
ّ

ّ
والتخــي عنهــا ومتابعــة املجتمــع الغــريب هــو يف نفســه
وبينهــا تــازم دائــم ،
حتــر  ،وال عــن مســتوى رفيــع مــن الوعــي واملعرفــة ; ّ
ألن
يعــر عــن ّ
عمــل ال ّ

احلضــارات اإلنســانية قائمــة عــى أســاس شــكر جهــود قادهتــا وزعامئهــا وشــهدائها

16
باحلــب
ضحــوا ألجــل النــاس وإعــار احليــاة باخلــر  ،وأنــارت طرقهــا
ّ
الذيــن ّ
واملعرفــة وحماربــة الظلــم ال جحــود هــذه اجلهــود ونســياهنا  ،وال توجــد شــخصية يف

العــامل اإلنســاين قــدّ م لإلنســان يف مجيــع معتقداتــه وأحيــا الرســاالت الســاوية بر ّمتها
كــا قدّ مــه اإلمــام احلســن (عليــه الســام)  ،وهــو فــوق ذلــك ك ّلــه ثــار اهلل وح ّقــه
عزتــه وحم ّبتــه ورمحتــه ،وال يوجــد
وكرامتــه الــذي أراده اهلل ســبحانه أن يكــون مظهــر ّ
ُأســلوب أحيــا الديــن وأبقــى أحكامــه ومعاملــه كالشــعائر احلســينية ،وهــي التعبــر
األوفــق بالشــكر والتثمــن جلهــوده املخلصــة يف ســبيل النــاس واحليــاة احلـ ّـرة .

بأنــا أعــال غــر حضاريــة ينجــم عــن
فوصــف هــذه الشــعائر بعضهــا أو ك ّلهــا ّ

ـر  ،أو قصــور يف فهــم الديــن وفهــم موقــع اإلمــام احلســن
قصــور يف فهــم التحـ ّ

(عليــه الســام) والشــعائر احلســينية يف الديــن ويف احليــاة .

فيتحصــل مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ّ :
أن االعــراض عــى تعظيــم بعــض الشــعائر مــن
ّ

ـرون يف احليــاة ال يســتند إىل
جهــة التحـ ّ
ـر واخلــروج عــن النهــج احلداثــوي كــا يعـ ّ
منطــق علمــي وال حضــاري فضــا عــن خمالفتــه حلكــم العقــل والــرع .

