م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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 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 اخل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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نســب البعــض تعظيــم الشــعائر الدينيــة إىل اخلرافــة داعيــ ًا إىل وجــوب تركهــا
والتخـ ّ
ـي عنهــا تنزهيـ ًا للمؤمنــن املع ّظمــن لشــعائر الديــن منهــا  ،إالّ أ ّنــا إذا عرضنــا

هــذا اإلشــكال للنقــد والتحليــل نجــد أ ّنــه ال يســتند إىل وجــه علمــي  ،وتفصيــل
ثــم مالحظــة
ذلــك يتو ّقــف عــى معرفــة معنــى اخلرافــة وحتديــد موضوعهــا ّ ،

عالقتهــا بالشــعائر الدينيــة ومــدى تطابقهــا مــع املفهــوم العقالئــي للشــعائر  ،وهــذا
مــا نعرضــه مــن خــال ُأمــور :
األول  :يف معنى اخلرافة
األمر ّ

بضــم اخلــاء يف اللغــة احلديــث املســتملح املكــذوب بســبب عــدم
اخلُرافــة
ّ

مطابقتــه للواقــع أو عــدم تصديــق النــاس لــه ; لكونــه مــن الغرائــب  .يقــال هــذا
حديــث خرافــة نســبة إىل رجــل اســتهوته اجلــن فــكان حيــدّ ث بــا رأى ّ
فكذبــوه ،
فقالــوا  :حديــث خرافــة(.)1

واخلَـ َـرف بفتــح اخلــاء والــراء هــو فســاد العقــل مــن الكــر( ،)2واملالزمــة بينهــا

ظاهــرة ; ّ
ـأول  .هــذا يف اللغــة  ،وأ ّمــا يف العــرف فتطلــق اخلرافــة
ألن الثــاين ســبب لـ ّ
عــى عــدّ ة معــان :

ّ
ـور
األول  :املعــاين
املتوهــة أو املتخ ّيلــة وال متــت إىل الواقــع بصلــة  ،كالــذي يتصـ ّ
ّ
ُ - 1أنظر لسان العرب  :ج ، 9ص( ، 66 65خرف) ; مجمع البحرين  :ج ، 5ص( ، 44 43خرف) .
 - 2معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 293خرف) .
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أن خالــق الكــون هــو الصنــم ّ ،
ّ
وأن شــعور الشــاعر وقدرتــه عــى نظــم الشــعر
ـورون بـ ّ
ـأن الشــاعر ال يقــدر
ناشــئة مــن جنّــي الشــعر ; إذ كان أهــل اجلاهليــة يتصـ ّ
عــى نظــم شــعره مــا مل يدخــل جنّــي الشــعر يف رأســه .

الثــاين  :املعــاين الباطلــة  ،ســواء كانــت ناشــئة مــن وهــم أو عــادات وتقاليــد

أو منظومــة مــن األفــكار ممزوجــة بــن الصحيحــة والباطلــة واملأخــوذة مــن الوهــم

والعقــل والتقاليــد  ،نظــر األديــان الوثنيــة وعقيــدة الثنويــة يف اخلالــق وعقيــدة اجلــر

ونحوهــا مــن معتقــدات وأفــكار مركّبــة مــن غـ ّ
ـث وســمني  ،فلــذا تكــون باطلــة ;
ّ
ـق ال يكــون إالّ خالص ـ ًا .
ألن احلـ ّ
الثالــث ّ :
كل مــا ال دليــل عليــه مــن عقــل أو رشع فهــو خرافــة ; ألنّــه يكــون
حديث ـ ًا مكذوب ـ ًا وإن اســتملحه النــاس  ،ونالحــظ ّ
األول والثــاين
أن مرجــع املعنــى ّ

ّ
ـق بالباطــل أو
إىل هــذا األخــر ،
وألن مــا ال دليــل عليــه ال ينشــأ إالّ مــن خلــط احلـ ّ

الباطــل ببعضــه  ،وبالتــايل يكــون مــن نســج الوهــم واخليــال ال مــن العقــل  ،ويمكن
إرجــاع مجيــع هــذه املعــاين الثالثــة إىل معنــى جامــع وهــو ّ
كل مــا ال واقعيــة لــه ،

يتوصــل النــاس إىل عــدم واقعيتــه مــن خــال انســداد طريــق العلــم بصدقــه،
وإ ّنــا ّ
وطــرق العلــم احلصــويل ثالثــة هــي احلــس والعقــل والــرع  ،فـ ّ
ـكل مــا ال دليــل
يثبــت صدقــه حس ـ ًا أو عقــا أو رشع ـ ًا حيكــم عليــه بعــدم واقعيتــه ،وبالتــايل فـ ّ
ـإن

االعتقــاد بــه والتعامــل معــه يكــون مــن اخلرافــة  .هــذا معنــى اخلرافــة يف اللغــة ويف

العــرف  ،والظاهــر ّ
واملترشعــة ليــس هلــم مصطلــح يغايــر هــذا املفهــوم ،
أن الــرع
ّ
املترشعيــة .
ومــن هنــا تكــون اخلرافــة مــن احلقائــق العرفيــة ال الرشعيــة وال
ّ

وال إشــكال يف بطــان اخلرافــة وعــدم مرشوعيتهــا يف الديــن ; لوضــوح ّ
أن
الديــن يقــوم عــى األد ّلــة والرباهــن القاطعــة وجدانـ ًا أو تع ّبــد ًا  ،وال جمــال لدخــول

اخلرافــة فيــه  ،ولــذا ال جيــوز للمؤمــن أن يتد ّيــن بــا هــو خرافــة أو يع ّظمــه ويقدّ ســه ،
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ولــو فعــل ذلــك كان مبتدعـ ًا يف الديــن وعاصيـ ًا  ،فضــا عــن خروجــه عــن موازيــن
العقــل الســليم  ،إالّ ّ
أن هــذا املعنــى ال ينطبــق عــى تعظيــم الشــعائر الدينيــة ; ملــا
عرفــت مــن تضافــر األد ّلــة الرشعيــة والعقليــة وقيــام الســرة العقالئيــة عليهــا ،
فمــن أيــن تــرى نشــأت اخلرافــة فيهــا ؟
األمر الثاين  :منشأ اخلرافة يف الشعائر
لســائل أن يســأل ممّــن نســب تعظيــم الشــعائر إىل اخلرافــة مــن أيــن نشــأت

اخلرافــة فيهــا ؟

واجلواب ال خيلو من احتامالت :

األول  :أن تكــون اخلرافــة قــد نشــأت مــن احلكــم  ،بمعنــى ّ
أن حكــم تعظيــم
ّ

يؤسســها الــرع  ،بــل اخرتعهــا النــاس مــن عنــد
الشــعائر حقيقــة موهومــة مل ّ

أنفســهم .

الثــاين  :أن تكــون ناشــئة مــن املوضــوع  ،بمعنــى ّ
أن عنــوان الشــعائر يف نفســه

ـتحق
باطــل مل يقــم عليــه دليــل عقــي أو رشعــي ; إذ ال توجــد شــعائر يف الديــن تسـ ّ
التعظيــم ّ ،
وكل مــا قيــل بشــعاريته فهــو ناشــئ مــن خمرتعــات النــاس .
الثالــث  :أن تكــون ناشــئة مــن تطبيــق املوضــوع عــى مصداقــه يف اخلــارج ،وهــي

منشــأ مظاهــر تعظيــم الشــعائر وأســاليبها  ،فيكــون تعظيــم شــعائر الديــن نظــر

التمســح هبــا  ،أو إظهــار
تعظيــم أهــل اجلاهليــة أصنامهــم بذبــح اهلــدي عندهــا  ،أو
ّ

األول; لوضــوح بطالنــه ،
اخلضــوع واخلشــوع هلــا  ،وال جمــال لنســبة اخلرافــة إىل ّ

بــل يســتلزم اخلــروج مــن الديــن  .كــا ال جمــال لنســبتها إىل الثــاين ; ملــا عرفــت مــن
ّ
ـور
ـرع حك ـ ًا إالّ مع ّلق ـ ًا عــى موضــوع ،وموضــوع احلكــم ال يتصـ ّ
أن الــرع ال يـ ّ

فيــه الكــذب أو الوهــم واخليــال ; أل ّنــه يؤخــذ عــى نحــو القضيــة احلقيقيــة  ،وهــي
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قضيــة افرتاضيــه ال يصــدق فيهــا الكــذب وال البطــان  ،فحديــث اخلرافــة ال جيــري
يف موضوعــات األحــكام  ،فلــم يبــق إالّاالحتــال الثالــث  ،وهــو أن تكــون اخلرافــة
يف تعظيــم الشــعائر الدينيــة ناشــئة مــن اختيــار وســائل التعظيــم وأفــراده  ،ومنشــأ
اخلرافــة فيــه يعــود ألُمــور :
أحدهــا  :أن يكــون األُســلوب خرافيــ ًا ; ألنّــه ال ينطبــق عليــه عنــوان تعظيــم
الشــعرية  ،كمــن يريــد أن يع ّظــم املصحــف الرشيــف بــرك قراءتــه  ،أو يع ّظــم العــامل

بعــدم احلضــور عنــده واجتنــاب جملســه  ،ومــن الواضــح ّ
أن هــذا النحــو مــن العمــل

ال يعــدّ تعظيـ ًا ; ّ
ـم بخالفــه .
ألن التعظيــم يتـ ّ

ثانيهــا  :أن يكــون كذلــك لعــدم وجــود دليــل يـ ّ
ـدل عليــه  ،نظــر تعظيــم حرمــة

امل ّيــت باجللــوس للعــزاء عليــه ثالثــة أ ّيــام كــا قيــل(.)1

ثالثهــا  :أن يكــون كذلــك لقيــام الدليــل عــى عــدم مرشوعيتــه  ،نظــر تعظيــم

الوضاعــن والســاطني الظلمــة بعنــوان ّأنــم صحابــة أو أوليــاء األمــر،
مجاعــة مــن ّ
وال خيفــى ّ
مهمــة ســيظهر
أن عــدم الدليــل ال يســاوق دليــل العــدم  ،وهــذه نكتــة ّ

أثرهــا .

األول منهــا يكــون مــن اخلطــأ يف التطبيــق  ،وهــو ليــس مــن مصاديــق
واملعنــى ّ
اخلرافــة بالوجــدان والعــرف  ،وإالّ لنقــض يف ســائر املــوارد التــي حتصــل عنــد
املك ّلفــن وفيهــا خطــأ يف التطبيــق ،نظــر اخلطــأ يف التطبيــق يف ن ّيــة االقتــداء بإمــام

الصــاة ،وتقليــد املجتهــد والغســل وإخــراج احلقــوق الرشعيــة ونحوهــا ،والزمــه
ـص واإلمجــاع  ،فلــذا يتعـ ّـن تصحيــح اخلطــأ
القــول بتحريمــه  ،وهــو خمالــف للنـ ّ

ـق  ،وأيــن هــذا مــن اخلرافــة ونســبتها إىل تعظيــم
عــر تنبيــه صاحبــه إىل مــا هــو احلـ ّ
الشــعائر؟

ُ - 1أنظر تهذيب األحكام  :ج ، 4ص ، 204حاشية رقم (. )70
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واملعنــى الثــاين أيضــ ًا أجنبــي عــن موضــوع اخلرافــة ; ّ
ألن مــا ال دليــل عليــه

مــن أســاليب تعظيــم الشــعائر ال خيلــو إ ّمــا أن يكــون لــه دليــل عــام يرجــع إليــه ،
أسســه الــرع،
أو يكــون مشــموال لألصــل العــام وهــو اإلباحــة  ،وهــذا األصــل ّ
وأرجــع املك ّلفــن إليــه يف ّ
كل مــا ال دليــل عليــه  ،أو يكــون راجعـ ًا إىل قصــد املع ّظــم
ون ّيتــه يف أن يدخلــه حتــت عنــوان مــن العناويــن الراجحــة رشعـ ًا  ،فــا جيــوز نســبته
إىل اخلرافــة .

واملعنــى الثالــث يتوافــق مــع مضمــون اخلرافــة; ّ
ألن بعــد قيــام الدليــل عــى عــدم
جــواز الــيء ال يمكــن التد ّيــن بــه وإظهــاره ُ
كأســلوب لتعظيــم الشــعائر; إذ يدخــل

يف موضــوع اخلرافــة مــن جهــة كذبــه وبطالنــه ،كــا يدخــل يف موضــوع البدعــة ،إالّ
أن هــذا املعنــى ال ينطبــق عــى تعظيــم الشــعائر الدينيــة; ملــا عرفــت مــن ّ
ّ
أن الــرع
قنّــن الكــرى وحــدّ د موضوعهــا ،وأوكل أمــر تطبيقهــا إىل العــرف ،فـ ّ
ـكل مــا يلتــزم

بــه العــرف مــن أســاليب ومظاهــر لتعظيــم الشــعائر تكــون مرشوعــة مــا مل يــردع

عنهــا الــرع.

ـإن النهــي والــردع يفتقــر إىل دليــل  ،كــا ّ
وعليــه فـ ّ
أن النســبة إىل اخلرافــة تفتقــر
أن عــدم الدليــل عــى الــيء غــر دليــل العــدم  ،فـ ّ
إىل دليــل ; لوضــوح ّ
ـكل تعظيــم

للشــعائر مل يصلنــا هنــي عنــه مــن قبــل الــرع يكــون مرشوع ـ ًا  ،كاميكــون أجنبي ـ ًا
عــن اخلرافــة ،فنســبته إىل اخلرافــة ال ختلــو مــن مغالطــة وجت ـ ّن كبــر.
األمر الثالث  :ال خرافة يف الرضورات

عــا تقــدّ م ّ
فــإن تعظيــم الشــعائر الدينيــة باألســاليب والطــرق
بغــض النظــر ّ
املهمــة التــي ال تتو ّقــف مرشوعيتــه
العرفيــة املختلفــة هــو يف نفســه مــن املوضوعــات ّ

خــاص أو عــام ّ
يــدل عليــه ; ألنّــه مــن الرضوريــات
عــى ورود دليــل رشعــي
ّ

املترشعــة ،فعــدم الدليــل عــى
البدهييــة التــي يتّفــق عليهــا مجيــع العقــاء فضــا عــن
ّ
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بعــض أســاليبه لــو افرتضنــا ذلــك ال يســاوق خرافيتــه  ،كــا ال يســاوق الدليــل عــى
عدمــه  ،وهــذا مــا تؤ ّكــده الســرة العقالئيــة يف خمتلــف جوانــب احليــاة االجتامعيــة

والسياســية ; إذ هنــاك أكثــر مــن رضورة تدعــو إىل وجــوب تعظيــم الشــعائر الدينيــة
بـ ّ
ـكل األســاليب املناســبة  ،ويف عــن احلــال تبطــل موضــوع اخلرافــة  .نكتفــي ببيــان
ثــاث منهــا :

الرضورة األُوىل  :اجتامعية إنسانية

فـ ّ
ـإن امللحــوظ مــن أســاليب األُمــم والشــعوب يف تعظيــم شــعائرهم ورموزهــم
الوطنيــة والدينيــة ّ
أن شــعائرهم ال تكــون مبتكــرة ومســتحدثة يف وقتهــا يف الغالــب
 ،وإ ّنــا هــي عبــارة عــن مــوروث حضــاري مكــدّ س جتتمــع عــى تكوينــه جمموعــة
األفــكار واملعتقــدات والعــادات والتقاليــد والطبائــع واألذواق عــر األجيــال  ،وهــو

ـر عنــه بعــادات الشــعوب وثقافاهتــم  ،وهــذا مــا تقتضيــه الطبيعــة البرشيــة
مــا يعـ ّ

التــي تتأ ّثــر باألحــداث والظــروف وســائر مــا حييــط هبــا مــن مؤ ّثــرات  ،وهــذا مــا
نجــده جليـ ًا يف أكثــر املظاهــر الفنّيــة واألدبيــة كالشــعر والرســم واألفــام واألطعمة
واأللبســة وطريقــة بنــاء البيــوت واألســواق وطريقــة الــزواج وعقــد جمالــس الفــرح
والعــزاء ونحــو ذلــك  ،فـ ّ
ـإن الشــعائر التــي تؤمــن هبــا الشــعوب وتع ّظمهــا وتعتــر

ـون دفعــة وبمحــض
هبــا ليســت مبتكــرات وقــت واحــد  ،أو جيــل واحــد  ،وال تتكـ ّ

الصدفــة  ،بــل هــي عبــارة عــن تــوارث مجلــة مــن اخلصوصيــات بحيــث تظهــر هبــذا
املظهــر أو بــذاك  ،فلــذا حتمــل الشــعرية هويــة وخصوصيــات ّ
كل جمتمــع وقوميــة
ووطــن يف ضمــن معتقداتــه وعاداتــه وثقافتــه .

يتصورهــا البعــض  ،بــل هــي عبــارة
فالشــعرية ليســت شــعرية فقــط كــا قــد
ّ

تعــر عــن الكثــر مــن املفاهيــم واملعتقــدات واألذواق
عــن لوحــة فنّيــة متكاملــة ّ

ـرة عــن الشــخصية االجتامعيــة واهلويــة العا ّمــة ألهلها،
والعــادات  ،فلــذا تكــون معـ ّ
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وهــذا مــا يؤ ّكــده علــاء النفــس االجتامعــي ; إذ هــم متّفقــون عــى ّ
أن مــن اخلطــورة

بمــكان تغيــر الشــعارات الوطنيــة أو التالعــب باملفاهيــم والثقافــات العا ّمــة ألي
بلــد و ُأ ّمــة ; ّ
ألن هــذه الشــعارات والرمــوز مت ّثــل هويــة البلــد واألُ ّمــة ليــس يف زمــان
واحــد بــل عــر أزمنــة طويلــة  ،ولــذا نجــد ّ
وتضحــي
أن البرشيــة حتتفــظ بشــعائرها
ّ

املؤسســات العلميــة والتعليميــة فضــا عــن السياســية
مــن أجلهــا  ،كــا نجــد اهتــام ّ
بحفــظ الــراث يف ّ
كل بلــد  ،ويرصفــون عليــه أمــواال كثــرة; ّ
ألن الــراث يعــدّ ثــروة

كبــرة حتكــي عــن وجــود حضــارات اســتنزفت الكثريمــن اجلهــود والطاقــات ح ّتــى
كونــت حصيلــة تســتدعي الفخــر واالعتــزاز.
ّ

كــا نالحــظ ّ
ـم
أن نقــل الثقافــات والعــادات إىل البــاد األُخــرى تعــدّ مــن أهـ ّ
ـر
أســاليب التأثــر واالنتصــار يف الرصاعــات السياســية بــن الــدول  ،ومــن هنــا تـ ّ

ـر
بعــض الــدول العظمــى عــى ترويــج لغتهــا ومفاهيمهــا بــن الشــعوب ; إذ تـ ّ
بريطانيــا مثــا وبالرغــم مــن انحســار دورهــا يف العــامل اليــوم عــى ترويــج لغتهــا
االنكليزيــة وتكريــس مفرداهتــا يف لغــات الشــعوب  ،وذلــك ّ
ألن وراء تع ّلــم اللغــة

حتميــل الثقافــات واملفاهيــم العا ّمــة  ،والــذي هــو اآلخــر خيــدم الكثــر مــن مشــاريع

القــوة الناعمــة مــن خــال
هــذه الدولــة  ،كــا تســتخدم اليــوم امــركا سياســة
ّ
ترويــج ثقافتهــا وعاداهتــا وأســاليب حياهتــا وشــعاراهتا عــر األفــام والربامــج
واملرسحيــات ونحوهــا .

واخلالصــة ّ :
أن تعظيــم الشــعائر الدينيــة يم ّثــل النهــج الــذي حيفــظ هويــة األُ ّمــة،

وحييــي معاملهــا وكرامتهــا  ،ويشــيد بانجازاهتــا التارخييــة واحلضاريــة ،وهــذا أمــر

حمبــوب راجــح يلــزم بتعظيمــه العقــل والعقــاء فضــا عــن الــرع  ،واختــاف
وســائل التعبــر عــن هــذا االحــرام والتعظيــم يكـ ّـرس حمبوبيتهــا ومكانتهــا يف األُ ّمة.
الرضورة الثانية  :ذاتية نفسية
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ّ
إن احليــاة اإلنســانية تقــوم يف خمتلــف جوانبهــا عــى أســاس احــرام األفــكار

والعقائــد التــي يعتقــد هبــا النــاس  ،وعــى هــذا األســاس حيكــم عــى األنظمــة

السياســية واالجتامعيــة يف العــامل  ،وهــو مبــدأ عــام تقـ ّـره مجيــع القوانــن واألعــراف

واألنظمــة ،وال خيتلــف يف هــذا نظــام عــن نظــام  ،وال قانــون عــن قانــون  ،وال بلــد

عــن آخــر مهــا اختلفــت املذاهــب واآلراء .

بحريــة الفكــر واملعتقــد
ومــن هنــا أقـ ّـر مجيــع عقــاء العــامل واعرتفــت قوانينهــم ّ
ألن لـ ّ
ـق بحريــة  ،وذلــك ّ
ـكل جمتمــع رمــوز ًا وشــعائر
ـق التعبــر عــن هــذا احلـ ّ
وحـ ّ
حمرتمــة ومقدّ ســة  ،ولــه أســاليب وطرق ـ ًا للتعبــر عــن هــذا االحــرام والتقديــس .

وامللحــوظ ّ
أن مجيــع العقــاء حيرتمــون هــذا التعبــر  ،وجيدونــه ح ّقــ ًا طبيعيــ ًا

فــا ينتقصــون منــه  ،وال ينســبونه إىل اخلرافــة  ،ولــو تأ ّملنــا يف عــادات الشــعوب
وتقاليدهــم وأســاليبهم املختلفــة يف التعبــر عــن هــذا املبــدأ لوجدنــا ّ
أن الكثــر

منهــا ممّــا يمكــن نقــده واالنتقــاص منــه  ،أو ربــا نســبته إىل اخلرافــة بحســب الواقــع
أن هــذا مــا ال يقــع عــادة ; ّ
واملوازيــن العقليــة الصحيحــة  ،إالّ ّ
ألن عقــاء العــامل

حيرتمــون اعتقــادات الشــعوب كــا حيرتمــون مشــاعرهم وأســاليبهم التــي جيدوهنــا

مناســبة للتعبــر عــن هــذه املعتقــدات واملشــاعر .

ونلحــظ هــذا كثــر ًا يف بعــض أســاليب الرياضيــن يف التعبــر عــن أفراحهــم يف
الفــوز واالنتصــار  ،ويف أســاليب الفنّانــن واألُدبــاء لــدى نيلهــم بعــض الشــهادات
واجلوائــز  ،ويف أســاليب الشــعوب يف التعبــر عــن أفراحهــم يف األعيــاد الوطنيــة،

وعــن أحزاهنــم يف الكــوارث والنكبــات  ،فضــا عــن تعبريهــم عــن احــرام
مقدّ ســاهتم ورموزهــم الوطنيــة واإلنســانية .

ومتــى مــا أظهــر أحــد منهــم النقــد هلــذه املظاهــر قوبــل بالــر ّد  ،وعــدّ نكران ـ ًا
وحرياهتــم  ،وهــذا أمــر واضــح ال حيتــاج
للحقيقــة وتعدّ يــ ًا عــى حقــوق النــاس ّ
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لإلثبــات أكثــر مــن بعــض االلتفــات إىل عــادات األفــراد والشــعوب وطرقهــم
املختلفــة يف التعبــر عــن آرائهــم ومعتقداهتــم وإظهــار مشــاعرهم .

ونلحــظ أيضــ ًا ّ
أن ســائر الشــعوب عــى اختــاف ّاتاهاهتــا ومذاهبهــا حينــا
فإنــا ال متتنــع عــن إظهارهــا أو تتخ ّفــى منهــا خجــا أو جماملــة ،بــل
تعتقــد بعقيــدة ّ
تبــدي مــا تعتقــده وتعلنــه  ،وتظهــر احرتامهــا وتقديســها لرموزهــا وتشــيد هبــا  ،وال
تبــايل بــا يقــال عنهــا  ،ومــا ذلــك إالّ ألســباب عمدهتــا ســببان :
أحدمها ّ :أنا واثقة من عقيدهتا  ،وتريد التعبري عنها بصدق .

ثانيهــا ّ :أنــا تــرى ّ
أن الذيــن يمكــن أن ينتقصــوا أو يســتهزئوا بــا تفعلــه وتؤمــن

متفهمــة ملشــاعر أهلــه .
بــه غــر مدركــة حلقيقــة هــذا اإليــان  ،أو غــر ّ

ِ
ومــن الواضــح ّ
هيمــه مــا
أن املعتقــد املؤمــن بعقيدتــه والواثــق مــن ّ
صحتهــا ال ّ
املنتقــد أو ِ
يقــال عنــه مــا دام ِ
املنتقــص غــر مؤمــن هبــذه العقيــدة ; ّ
ألن مــن الواضــح

ّ
أن اجلاهــل بحقيقــة أمــر قــد ينكــره أو يســتهجنه  ،وربــا يعــدّ ه نوعـ ًا مــن الســذاجة
بصحــة هــذه العقيــدة وامللتزمــن
أو اخلرافــة  ،لكــ ّن هــذا ال يؤ ّثــر عــى املؤمنــن
ّ

بنهجهــا .

ومــن هنــا نــرى ّ
أن املســيح يف العــامل يــزورون الكنائــس ويــؤ ّدون مراســمهم
ـرون عــن احرتامهــم لكتاهبــم ولقساوســتهم وكنائســهم ويع ّظمــون
العباديــة ويعـ ّ
مقدّ ســاهتم وال ينتقدهــم املســلمون أو ينتقصــون منهــم  ،مــع ّ
أن بعــض مــا يعتقــده

املســيحيون ويقدّ ســونه يعــدّ باطــا عنــد املســلمني  ،كــا ال نجــد ّأنــم ينتقصــون

املســلمني عــى مجلــة مــن طقوســهم ومراســمهم  ،ومثــل ذلــك يقــال يف اليهــود
والزرادشــت واهلنــدوس  ،والبوذيــن وســائر أهــل املذاهــب واألديــان .

كــا ال نــرى ّ
أن الشــعوب األُورپيــة وال غريهــا تنتقــد الشــعوب االمريكيــة ال
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سـ ّيام اجلنوبيــة منهــا عــى مــا يقومــون بــه مــن مراســم وطقــوس  ،وال العكــس ،فــا

أهــل األديــان ينتقــدون بعضهــم ويســتهزئون هبــم  ،وال أهــل القوميــات والقبليات،
ألنــم يدركــون أنّــه مل
ولــو انتقــد أحــد منهــم ال يعــدّ ون هــذا النقــد صحيحــ ًا ; ّ
يصــدر عــن عــامل عــارف بحقيقــة معتقداهتــم ومشــاعرهم .

ومــن الواضــح ّ
أن الــذي ال يؤمــن بعقيــدة مــا ال يمكنــه أن حيــرم مقدّ ســاهتا،
ويظهــر التعظيــم هلــا ; ّ
ألن تعظيــم رمــوز العقيــدة وشــعائرها هــو فــرع تعظيــم ذات

العقيــدة  ،وهــذا أمــر ال ينبغــي أن يقــع فيــه كالم ; أل ّنــه مــن املس ـ ّلامت الواضحــة ،

وإ ّنــا الــذي ينبغــي أن يقــع فيــه الــكالم هــو مــاذا يريــد املعــرض بقولــه ّ
أن تعظيــم
الشــعائر اإلهليــة بر ّمتهــا أو بعضهــا مــن اخلرافــة ؟ ّ
ألن هــذا الوصــف يف نفســه جممــل
غــر واضــح ; أل ّنــه حيتمــل أكثــر مــن معنــى .

األول  :أن يكــون مــراده ّ
أن تعظيــم شــعائر الديــن يف نفســه مــن
االحتــال ّ

اخلرافــة ،وقــد عرفــت بطالنــه .

االحتــال الثــاين  :أن يكــون مــراده أنّــه خرافــة يف أنظــار املعتقديــن بالديــن ،
وهــذا باطــل أيضـ ًا ; إذ ال يمكــن أن يكــون املعتقــد بالديــن معتقــد ًا بخرافــة تعظيــم

رمــوزه وشــعائره .

االحتــال الثالــث  :أن يكــون مــراده أ ّنــه خرافــة يف أنظــار غــر املعتقديــن بالديــن
كاليهــود والنصــارى بالقيــاس إىل اإلســام مثــا  ،فلــو رأوا ّ
أن املســلمني يع ّظمــون

وذريــة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) وعرتتــه باحلضــور يف
صــاة اجلامعــة والكعبــة ّ

فإنــم ينتقدوهنــم  ،وينتقصــون منهــم
مراقدهــم وإقامــة العــزاء عــى مصائبهــم مثــا ّ

ومــن آرائهــم .

وهــذا االحتــال وإن كان وارد ًا عقــا إالّ أ ّنــه نــادر الوقــوع خارج ـ ًا  ،وإذا وقــع

فغالب ـ ًا مــا يكــون مــن أفــراد قالئــل إ ّمــا ال حيرتمــون عقائــد النــاس أو هلــم دوافــع
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سياســية تقــف وراء النقــد  .يعــرف هــذا مــن خت ّليهــم عــن نقــد الرمــوز والشــعائر
املتع ّلقــة بغــر اإلســام واملســلمني وتوجيــه نقدهــم وانتقاصهــم إىل اإلســام
واملســلمني فقــط  ،فلــو كان النقــد ناشــئ ًا مــن الثــاين فليــس مــن احلكمــة بمــكان
االســتامع إىل مــن خي ّطــط ملحاربــة اإلســام وشــعائره التــي حتييــه وتبقيــه ح ّيـ ًا طريـ ًا
يف مجيــع العصــور واألزمنــة والتصديــق بمقالتهــم ; لوضــوح ّ
أن اخلصــم قــد ينســب
ـح عــداوة منــه .
إىل خصمــه مــا ال يصـ ّ

األول فهــو أيض ـ ًا ال ينبغــي االســتامع لــه ; أل ّنــه مبنــي عــى
وإن كان ناشــئ ًا مــن ّ
اجلهــل بحقيقــة اإلســام وشــعائره  ،ومــن الواضــح ّ
أن غــر املؤمــن باإلســام قــد

ال يؤمــن بــا يتفـ ّـرع عنــه  ،ولــو جــاز تصديــق الصفــات التــي ينســبها اجلاهلــون

باإلســام إليــه الســتلزم العمــل بأحــد أمريــن :

األول  :أن نبــدي جتاوب ـ ًا مــع مقاالهتــم االنتقاصيــة  ،وبالتــايل ننســب إىل الديــن
ّ

مــا ينســبه إليــه خصومــه أو غــر املعتقديــن بــه  ،وهــذا ينتهــي إىل اخلــروج مــن
الديــن حكــ ًا  ،وربــا موضوعــ ًا إن اســتندت النســبة إىل اعتقــاد هبــذا القــول .
ـى عــن تعظيــم ّ
الثــاين  :أن نتخـ ّ
كل مــا يعــدّ ه غــر املعتقديــن بالديــن بدعــة أو

ـف نقدهــم وانتقاصهــم  ،وهــذا مــا ال يمكــن االلتــزام
خرافــة يف الديــن ; ألجــل كـ ّ
بــه ; أل ّنــه ينتهــي إىل أكثــر مــن تــال فاســد  ،وال نظ ـ ّن ّ
أن املعــرض نفســه يقبلــه ،

وذلــك ّ
ـج ،
ألن مــن ال يؤمــن بالديــن قــد ينتقــد مظاهــر كثــرة فيــه كمناســك احلـ ّ

وحجــاب النســاء  ،وصلــوات اجلامعــة  ،وحرمــة حلــق اللحيــة للرجــال  ،وجمالــس
العــزاء  ،وطريقــة الصــاة ســجود ًا وركوعـ ًا  ،ونحــو ذلــك  ،ويعدّ هــا مــن اخلرافــة،

ـتمر يف نقــده شــيئ ًا فشــيئ ًا ألجــل أن يرفــع املســلم يــده عــن دينــه  ،ويدخــل
وربــا يسـ ّ
ـن َتـ ْـر َض َعنْـ َ
ـارى َح َّتــى
(و َلـ ْ
يف ديــن غــره ; إذ قــال ســبحانه َ :
ـك ا ْل َي ُهــو ُد َوالَالن ََّصـ َ
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َت َّتبِـ ِ
ـم)( )1فهــل يمكــن ذلــك ؟ وهــل تكليــف املؤمن أن يــريض غــر املعتقدين
َ
ـع م َّلت َُهـ ْ

بالديــن ويســتمع آلرائهــم فيــه ؟ وهــل هنــاك حــدّ يقــف عنــده رضاهــم وقبوهلــم

ـم مــا هــي الفائــدة مــن رضاهــم بالديــن وســكوهتم عــن نقــده ؟ إىل غــر
بالديــن ؟ ثـ ّ
ذلــك مــن األســئلة التــي يرت ّتــب عليهــا الكثــر مــن التــوايل الفاســدة .

واحلاصــل ّ :
أن نســبة تعظيــم الشــعائر إىل اخلرافــة أمــر يتناىف مــع الشــخصية
الذاتيــة لـ ّ
ـكل جمتمــع و ُأ ّمــة تقــوم عــى أســاس احــرام العقائــد وتكريــم رموزهــا
توجــه إليهــا مــن قبــل غــر
ومقدّ ســاهتا وعــدم املبــاالة بالنقــود
ّ
واالتامــات التــي ّ

املؤمنــن هبــا ; أل ّنــه نقــد إ ّمــا ينشــأ مــن عــدم إدراك حقيقــة الديــن  ،أو مــن دوافــع
التمســك بالديــن واالهتــام بتعظيــم
سياســية  ،وكالمهــا يســتدعيان مزيــد ًا مــن
ّ

وتكريــم شــعائره ألجــل إبقائــه حيــ ًا حاكــ ًا يف حياة النــاس .
الرضورة الثالثة  :تبليغية إيامنية

أن لـ ّ
ـك يف ّ
ال شـ ّ
ـكل عقيــدة وديــن جنبــة تبليغيــة  ،ومــن أبــرز مناهــج التبليــغ

هــو تعظيــم شــعائر الديــن وتقديــس رمــوزه ونرشهــا يف األرجــاء  ،وهــذا النهــج

مشــرك يتّبعــه ســائر أهــل األديــان واملذاهــب واملــدارس الفكريــة  ،ودعــا إليــه
الــرع يف آيــات وروايــات كثــرة مــن القــرآن والسـنّة ; إذ حـ ّ
ـث النــاس عــى تبليــغ

الديــن وترويــج أحكامــه  ،ووعــد املؤمنــن بأ ّنــه ســبحانه ســيظهر دينــه عــى الديــن
ك ّلــه ولــو كــره الكافــرون  ،وهنــاك أكثــر مــن هــدف رعتــه حكمــة الديــن ودعــت
إىل األمــر بتعظيــم الشــعائر الدينيــة وإحيائهــا يف ّ
كل زمــان ومــكان.

قــوة الديــن يف املجتمــع وهدايــة أبنائــه إىل التد ّيــن واإليــان
األول  :إظهــار ّ
ّ
والتمســك بنهجهــا وبذلــك يرتقــون فكــر ًا وعمــا  ،وينشــغلون يف أداء
بالعقيــدة
ّ
وظائفهــم الرشعيــة واإلنســانية جتــاه الديــن  ،وينالــون مزيــد األجــر والثــواب ،
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فضــا عــن درجــات القــرب املعنــوي التــي ينشــدها ّ
كل مؤمــن  ،وهــذه الغايــة يف

ألنــا تعبــر عــن اإليــان وااللتــزام العمــي بالتكاليــف
أعــى درجــات األمهيــة ; ّ

والوظائــف الرشعيــة التــي وضعهــا الــرع عــى كاهــل املؤمنــن مــن تعظيــم
الشــعائر وتقويــة الديــن ونــر أحكامــه وحماربــة أعدائــه .

والتقرب
فتعظيــم الشــعائر حتــت هــذه الغايــة مــن أبــرز مظاهــر التد ّيــن والعبــادة
ّ

إىل اهلل ســبحانه  ،فلــذا ال ينبغــي للمؤمــن أن يبــايل بــا يقــال عــن طــرق التعظيــم
وأســاليبه ; ّ
ألن الغايــة هــي رضــا اهلل ســبحانه ال رضــا النــاس أو إرضاؤهــم ،

ّ
بــكل مــا يصــدق عليــه أنّــه شــعرية دينيــة  ،أو
يتقــرب إىل اهلل
فيكفــي املؤمــن أن
ّ
يدخلهــا حتــت عنــوان الشــعرية بقصــده ون ّيتــه كــا عرفــت تفصيلــه ممّــا تقــدّ م .

الثــاين  :ترويــج الديــن بــن املتد ّينــن وتثبيــت أقدامهــم عليــه  ،وهــذه تــأيت يف
الرتبــة الثانيــة مــن حيــث األمهيــة ; ّ
ألن الرصاعــات السياســية ونــوازع النفــوس
الضعيفــة وحماربــات الشــيطان للمؤمنــن تعــود عــى النــاس بالكثــر مــن األزمــات
متســكهم بدينهــم  ،فالبــدّ مــن وجــود مظاهــر
والشــبهات  ،وربــا تضعــف مــن ّ

وممارســات تذ ّكــر النــاس دائ ـ ًا هبو ّيتهــم وبأصالتهــم الدينيــة  ،وتــوري يف قلوهبــم

شــعلة اإليــان والعمــل الصالــح  ،وهــذه هــي مراســم تعظيــم الشــعائر الدينيــة
بمظاهرهــا كا ّفــة يف مقابــل مــا يصنعــه خصــوم الديــن والداعــون إىل الدنيــا
فإنــم يدعــون إىل تعظيــم مظاهــر الدنيــا والوغــول
والتمســك بزخرفهــا وزبرجهــا ّ ،
ّ
ّ
وملذاهتــا  ،فيحيــون مراســم األعيــاد الكاذبــة  ،ويدعــون
يف املزيــد مــن شــهواهتا

النــاس إىل مزيــد مــن الفســق والفجــور واحلفــات الشــيطانية ونحوهــا من أســاليب

معهــودة ومعروفــة  ،فــا الــذي يواجــه أســاليب الفســاد ؟ وكيــف يمكــن مكافحــة
هــذه املظاهــر بغــر تعظيــم شــعائر الديــن وترويــج مبادئــه وقيمــه وأحكامــه ؟ ومــا

الــذي حييــي كرامــة النــاس وحيفــظ هو ّيــة الوطــن واملواطنــن غــر اجتــاع النــاس
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حتــت لــواء تعظيــم رمــوز الديــن واالقتــداء هبــم ؟
الثالــث  :ترويــج الديــن وإيصــال مبادئــه وقيمــه إىل اآلخريــن مــن غــر املؤمنــن

بــه  ،وهــذه الغايــة تســتدعي أن يكــون تعظيــم الشــعائر بنحــو حياكــي عقــول
اآلخريــن وأفكارهــم  ،ويدعوهــم بشــكل غــر مبــارش إىل احــرام مكانــة الديــن
والدخــول فيــه  ،وح ّتــى يكــون ذلــك البــدّ مــن مالحظــة عــدّ ة نــكات:

األُوىل ّ :
أن تعظيــم الشــعائر هبــذه الغايــة ال يمكــن أن تكــون صيغــة عا ّمــة تنطبــق
مهمــة حت ّقــق الغايــة الثانيــة أو األُوىل قــد ال
عــى مجيــع الشــعائر  ،فهنــاك شــعائر ّ
تنســجم يف ُأســلوهبا ومظاهرهــا مــع هــذه الغايــة  ،فيجــب احلفــاظ عــى املوازنــة
بــن األمريــن لكــي ال يكــون يشء عــى حســاب آخــر  ،ولعـ ّـل املعــرض الــذي أراد
التخـ ّ
ـح نســبته إليهــا نظــر إىل جهــة
ـي عــن بعــض الشــعائر ونســبها إىل مــا ال يصـ ّ
الرتويــج والتبليــغ  ،وغفــل عــن ّ
أن الذيــن يع ّظمــون شــعائر الديــن قــد تعنيهــم
مهمــة املعنيــن برتويــج الديــن بــأن
الغايــة األُوىل والثانيــة  ،وأ ّمــا الغايــة الثالثــة فهــي ّ
يتّخــذوا أســاليب حتاكــي عقــول غــر املؤمنــن .

الثانيــة ّ :
أهــم رشعــ ًا وعقــا مــن
أن تعظيــم الشــعائر بالغايــة األُوىل والثانيــة
ّ
الغايــة الثالثــة  ،فــإذا تزاحــم األمــر بــن التعظيــم بالغايتــن األُوىل والثانيــة مــع
تفهــم غــر
ترجــح األُوىل وإن اســتلزم ذلــك عــدم ّ
الغايــة الثالثــة وال يمكــن اجلمــع ّ

املؤمنــن بالديــن  ،أو انتقــاص املتد ّينــن عــى فــرض حصولــه ; ملــا عرفــت مــن ّ
أن

غــر املؤمــن بالديــن ال يقبــل ذات الديــن فــا بالــك بفروعــه وأحكامــه ؟ ولــو كان
ـف نقــد ًا  ،فهــل يرفــع
لــه مــروع انتقــادي تقــف وراءه مصالــح سياســية فهــو ال يكـ ّ
املؤمنــون أيدهيــم عــن دينهــم وتعظيــم رموزهــم وشــعائرهم ألجــل إرضائــه؟ وهــل

يمكــن غلــق بــاب النقــد واالنتقــاد يوم ـ ًا بمثــل ذلــك ؟

الثالثــة ّ :
أن تبليــغ الديــن ال ينحــر بتعظيــم الشــعائر لكــي يســتدعي األمــر
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املزامحــة  ،بــل يف الغالــب هنــاك أســاليب يمكــن اســتعامهلا مــن قبــل أهــل الفكــر

والنظــر لرتويــج الديــن وحمــاكاة عقــول غــر املؤمنــن بــه وإبقــاء تعظيــم الديــن
ربــم  ،وحيفظــون هبــا إيامهنــم و ُأصوهلــم .
يتقربــون هبــا إىل ّ
ورمــوزه للمتد ّينــن ّ
الرابعــة ّ :
أن تعظيــم شــعائر الديــن بر ّمتهــا تتوافــق مــع العقــل والفطــرة واملبــادئ

تفهــم احلقيقــة أوصلتــه إليهــا  ،ولكــن ذلــك ملــن
احل ّقــة  ،فلــو نظــر إليهــا مــن يريــد ّ
يريــد معرفــة احلقيقــة  ،وهــذا مــا تؤ ّكــده وقائــع األحــداث  ،فـ ّ
ـإن الكثــر مــن غــر

املتد ّينــن تد ّينــوا  ،والكثــر مــن غــر املؤمنــن بالديــن آمنــوا بــه وأســلموا بســبب

تعظيــم الشــعائر التــي نســبها املعــرض إىل اخلرافــة  ،وأ ّمــا مــن ال يريــد معرفــة
احلقيقــة فهــو ال يؤمــن بـ ّ
ـكل مــا تصنــع لــه  ،وهــذا أمــر واضــح .
ومــن هنــا نؤ ّكــد عــى ّ
أن هــذه الغايــات الثــاث مأخــوذة يف تعظيــم الشــعائر

الدينيــة بنحــو مانعــة اخللــو ال مانعــة اجلمــع ; إذ يمكــن أن جتتمــع مجيــع الغايــات يف

بعــض الشــعائر أو يف مجيعهــا .

اخلامســة ّ :
لقــوة املؤمــن وثقتــه
أن يف تعظيــم الشــعائر
والتمســك هبــا اختبــار ّ
ّ

بدينــه ومعتقــده  ،وترجيــح تعاليمــه وأحكامــه عــى هــواه وآرائــه الشــخصية ،وثباتــه

عليهــا يف مواجهــة التحدّ يــات  ،وهــي مــن الســات التــي تقتضيهــا شــخصية املتد ّيــن
وســجاياه النفســية واألخالقيــة ; إذ ال يمكــن أن يكــون اإلنســان مؤمنـ ًا متد ّينـ ًا مــن

دون أن تظهــر شــعائر اإليــان عــى جوانحــه وجوارحــه وأفــكاره ومواقفــه  ،ومــن
ذلــك انقيــاده ألحــكام الديــن والتزامــه بأوامــره ونواهيــه مهــا بلغــت الصعوبــات
 ،وحيــث ّ
ـص عــى لــزوم تعظيــم شــعائره وحماربــة شــعائر الباطــل ال
إن الديــن نـ ّ

يملــك املؤمــن إالّ أن يسـ ّلم لذلــك  ،ويتد ّيــن بــه مــن دون أن جيــد يف نفســه حرجـ ًا
املتقولــون جهــا أو عمــد ًا ; ّ
ألن اإليــان ال خيضــع للظنــون
ـول عليهــا ّ
منهــا مهــا تقـ ّ

واملشــتهيات  ،بــل هــو عقــد يف القلــب وإقــرار باللســان وعمــل بـ ّ
ـكل مــا جــاء مــن
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عنــد اهلل ســبحانه كــا تضافــرت بــه األخبــار( ،)1فلــوال صــر املؤمنــن األوائــل عــى

وقــوة
احلــق بــإرصار
تقــوالت املرشكــن ومهاناهتــم واســتهزائهم وثباهتــم عــى
ّ
ّ
ّ
ـذر عليهــم إقامــة الديــن وإحيــاء معاملــه  ،ولتعـ ّ
لتعـ ّ
ـذر وصولــه إلينــا  ،فبصــر هــؤالء

وشــدّ ة ثقتهــم بأنفســهم وبدينهــم وحتدّ هيــم للصعوبــات املختلفــة التــي واجهتهــم

بقــي الديــن قائـ ًا  ،وبقــي املتد ّينــون أقويــاء مكرمــن حييــون شــعائره بثقــة واعتــزاز .
عزوجـ ّـل املؤمنــن بالصــر واملصابــرة واملرابطــة ،وجعــل
ومــن هنــا أمــر البــاري ّ
ـم فرائــض املســلم  ،بــل أ ّكــد ّ
أن
هــذا األمــر مســاوق ًا للتقــوى التــي هــي مــن أهـ ّ

مهمــن مهــا  :التقــوى والصــر يف ســبيل اهلل; إذ
النــر والفــاح يقــوم عــى ركنــن ّ
ِ
ـم
ـن َآم ُنــوا ْ
قــال ســبحانه َ ( :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ـروا َو َصابِـ ُـروا َو َرابِ ُطــوا َوا َّت ُقــوا اهللَ َل َع َّل ُكـ ْ
اصـ ِ ُ
()2
تضمنــت األمــر الـ ّ
ـدال عــى الوجــوب النفــي العينــي التعيينــي
ُت ْفلِ ُحـ َ
ـون) واآليــة ّ
 ،وقــد تع ّلــق بالصــر ّأوال ليكــون ّ
كل مؤمــن ثابت ـ ًا يف موقفــه  ،وتع ّلــق بمصابرتــه
بمهمــة تثبيــت اآلخريــن وشــدّ أزرهــم ح ّتــى يكــون الثبــات واملقاومــة
ثانيـ ًا ليقــوم
ّ
والتحمــل صفــة عا ّمــة يف املجتمــع  ،وتع ّلــق باملرابطــة ثالث ـ ًا ألجــل ربــط القلــوب
ّ

ببعضهــا البعــض  ،وربــط األبــدان بمواقــع املواجهــة والتحدّ يــات لكــي تســدّ
وحتصــن األُ ّمــة فــا تصــاب بانكســار أو هزيمــة كــا هــو مفــاد املرابطــة
الثغــور ،
ّ

لغ ـ ًة وعرف ـ ًا(.)3

وتؤكّــد األخبــار الرشيفــة ّ
ختتــص باجلهــاد احلــريب  ،بــل
أن داللــة اآليــة ال
ّ
تشــمل ّ
كل موقــف يرتبــط بالديــن ســواء عــى مســتوى العبــادات والفرائــض أو

عــى مســتوى الفكــر والعقيــدة أو عــى مســتوى املقاومــة والثبــات أمــام اهلجــات
املعاديــة ; ّ
ألن اجلميــع مظاهــر للجهــاد  ،ومــن هنــا أطلــق اإلمــام الصــادق (عليــه
ُ - 1أنظر اخلصال  :ج ، 1ص ، 178ح ; 240أمالي الطوسي  :ص. 551
 - 2سورة آل عمران  :اآلية . 200
ُ - 3أنظر معجم مقاييس اللغة  :ص( ، 417ربط) ; مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  :ص( ، 339 338ربط) .
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الســام) عــى العلــاء واملب ّلغــن لفــظ املرابطــن بقولــه « :علــاء شــيعتنا مرابطــون يف

الثغــر الــذي يــي إبليــس وعفاريتــه  ،ويمنعوهنــم عــن اخلــروج عــى ضعفــاء شــيعتنا
وعــن أن يتس ـ ّلط عليهــم إبليــس»(.)1

ويســتفاد مــن هــذا احلديــث ّ
ـم وأخطــر
أن الثغــور الفكريــة والثقافيــة يف األُ ّمــة أهـ ّ
مــن الثغــور العســكرية  ،وهــو مــا يقــي بــه العقــل والتجــارب البرشيــةّ ،
فــإن

ـم خطــوة يف حفــظ الفكــر وشــدّ
االنتصــارات واهلزائــم تبــدأ مــن الفكــر ّأوال  ،وأهـ ّ
ألنــا بمثابــة اإلعــان عــن
أركانــه يف األُ ّمــة تبتــدئ باحــرام الشــعائر وتعظيمهــا ; ّ

هويــة األُ ّمــة وثباهتــا عــى مواقفهــا ومنعتهــا يف مواجهــة التحدّ يــات ،كــا ّأنــا ّأول
خطــوة ّ
باتــاه النــر والفــاح .
وتتمســك هبــا ُأ ّمــة مفلحــة ومنتــرة،
فاألُ ّمــة التــي حتــرم شــعائرها الدينيــة
ّ
ـرت اآليــة عــن الغايــة مــن
وبعكســها األُ ّمــة املتخاذلــة املنهزمــة  ،ولعـ ّـل مــن هنــا عـ ّ
ون)()2وذلك ّ
ألن
ـم ُت ْفلِ ُح َ
الصــر واملصابــرة واملرابطة بصيغــة الرجــاء  ،فقــال َ ( :ل َع َّل ُكـ ْ
متســك األُ ّمــة هبــذا النهــج والتزامهــا برشوطــه،
حت ّقــق الفــاح يتو ّقــف عــى مــدى ّ

فالنــر واهلزيمــة يــدوران مــدار األســباب واملس ـ ّببات ال الوعــود والكلــات  ،وال
الركــون إىل الصــدف واملفاجــآت  ،فــا يمكــن أن تنتــر ُأ ّمــة وهــي تتخـ ّ
ـى عــن
دينهــا  ،وال حتــرم شــعائره  ،وال تعمــل بأحكامــه  ،كــا ال يمكنهــا أن تفلــح وهــي
تســتمع ألقــوال خصومهــا  ،وتتأ ّثــر بنهجهــم  ،وتســايرهم يف أفكارهــم ومواقفهــم ،
ـر الــذي يقــف وراء حمــاوالت تضعيــف
وهــذه نكتــة ها ّمــة تكشــف لنــا بعــض الـ ّ

واتامهــا باخلرافــة .
الشــعائر وحماربتهــا ّ

وبذلــك يظهــر ّ
أن الــرورات الثــاث اإلنســانية والنفســية والتبليغيــة تقتــي

االهتــام بتعظيــم شــعائر الديــن وتضخيمهــا يف املجتمــع املؤمــن وغــره ; ملــا هلــا
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مــن آثــار كبــرة يف حفــظ هويــة املجتمــع املؤمــن وصونــه مــن الذوبــان واالنحــال

ودعــوة اآلخريــن إىل اإليــان بــه واحــرام مظاهــره الســامية  ،وهــذه غايــات يتوافــق

وتقرهــا أنظمتهــم وقوانينهــم  ،وهــي حقائــق واقعيــة هلــا دورهــا
عليهــا العقــاء ّ ،
ومكانتهــا يف احليــاة اإلنســانية  ،وال متــت إىل اخلرافــة وال الوهــم واخليــال بصلــة ،

توهــم .
فنســبتها إىل ذلــك ال ختلــو مــن مغالطــة أو ّ

