مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ُ
األ ّمـ ـ ـ 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
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق ُ
األ ّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قيــل ّ
إن تعظيــم الشــعائر احلســينية وتروجيهــا وإن كان أمــر ًا مســتح ّب ًا وهــو مــن
ألنــا تثــر دفائــن تأريــخ األُ ّمــة،
الديــن إالّ أ ّنــه ال يصلــح يف هــذا الزمــان  ،وذلــك ّ

والوقائــع واألحــداث السياســية والدينيــة التــي وقعــت فيهــا وســ ّببت احلــروب
وفرقــت املســلمني إىل مذاهــب  ،وقــد نســيت األجيــال الالحقــة
وســفك الدمــاء ّ ،

توحــد املجتمــع اإلســامي وتالحــم نســيج
الكثــر مــن هــذه األحــداث حتّــى ّ
األُ ّمــة  ،فإحيــاء الشــعائر حييــي التأريــخ بــا فيــه مــن أحــداث ووقائــع  ،ويذكّــر

األجيــال بمواقــف األســاف  ،ويصنّــف األُ ّمــة إىل فريقــن  :فريــق وقــف يف صــف

احل ـكّام وامللــوك والصحابــة والتابعــن الذيــن عــادوا أهــل البيت(عليهــم الســام)

وحاربوهــم  ،وفريــق آخــر آزرهــم ونرصهــم أو استشــهد معهــم  .هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة ُأخــرى ّ
فــإن تعظيــم الشــعائر وإحياءهــا يوجــب البلبلــة السياســية،

ويزعــزع االســتقرار واألمــن االجتامعــي والســيايس يف األُ ّمــة ; ألنّــه يفضــح
احلكومــات وسياســاهتا املعاديــة للديــن وأهلــه  ،ويزيــد مــن االحتقــان بــن األُ ّمــة
وحكّامهــا .

أن املــروع الســيايس واالجتامعــي ل ُ
واخلالصــة ّ :
أل ّمــة اإلســامية قائــم عــى
أســاس توحيــد املســلمني ومجــع كلمتهــم  ،وهــو طمــوح كبــر تتط ّلــع إليــه املاليــن،
وتعظيــم الشــعائر يفشــل هــذا املــروع  ،ويكـ ّـرس اخلالفــات يف املجتمــع املســلم،
ّ
وجــل بالوحــدة يف األُ ّمــة والتآخــي بــن أبنائهــا يف مجــل
عز
وقــد أمــر البــاري ّ

6

ــذ ِه ُأم ُتكُــم ُأمــ ًة و ِ
خربيــة يف مقــام اإلنشــاء ; إذ قــال ســبحانه ( :وإِ َّن ه ِ
احــدَ ةً)
ْ َّ َ
َ َ
َّ
ـوةٌ)( )2وقبــل مناقشــة هــذا اإلشــكال نقــدّ م عــدّ ة
وقــال ســبحانه( :إِ َّنـ َـا ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـون إِ ْخـ َ

()1

مالحظــات توضيحيــة :

املالحظــة األُوىل ّ :
أن اإلشــكال مبنــي عــى نظــرة إجيابيــة لواقــع احليــاة السياســية
واالجتامعيــة ل ُ
أل ّمــة اإلســامية ح ّتــى يظ ـ ّن بـ ّ
ـأن عوامــل وحــدة الكلمــة يف األُ ّمــة

ك ّلهــا جمتمعــة ّ ،
وأن الشــعائر احلســينية هــي الوحيــدة التــي توجــب تفرقتهــا  ،ويف
هــذه النظــرة هتافــت كبــر ; ّ
ألن األُ ّمــة منــذ زمــان رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه)

كانــت منقســمة إىل شــيعة موالــن وغــر موالــن  ،وكان أصحــاب النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) فريقــن جتــاه أهــل البيــت (عليهــم الســام)  ،فريــق مس ـ ّلم ألمــر اهلل
ورســوله يف طاعتهــم وواليتهــم  ،وفريــق خمالــف كــا يشــهد لــه متواتــر التأريــخ

اســتمر هــذا
والكثــر مــن الوقائــع واألحــداث املرويــة بطــرق الفريقــن  ،وقــد
ّ
النهــج إىل يومنــا هــذا  ،كــا ّ
أن أتبــاع الفريــق املخالــف ألهــل البيــت (عليهــم

الســام) هــم يف أنفســهم منقســمون إىل مذاهــب عديــدة وفــرق  ،وقــد أخــر بذلــك
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) بقولــه « :ســتفرتق ُأ ّمتــي عــى ثــاث وســبعني

فرقــة  ،فرقــة ناجيــة والباقــون يف النــار»( )3وال زال هــذا اخلــاف قائـ ًا  ،وهــل هــؤالء
الوهابيــة
ّفرقتهــم الشــعائر احلســينية ؟ ويف هــذه األزمنــة زرع يف األُ ّمــة حــزب ّ

بأهــداف ودواع معروفــة  ،شــأنه تفريــق املســلمني وتكفريهــم واســتباحة دمائهــم
وأعراضهــم فــاذا يقــال فيــه ؟ .

فيتحصــل  :أن الشــعائر احلســينية ليســت هــي الع ّلــة التــي توجــب تفـ ّـرق األُ ّمــة،
ّ

تفرقهــا غالبهــا يرجــع إىل السياســة ،
وإ ّنــا هنــاك علــل وعوامــل عديــدة توجــب ّ
 - 1سورة املؤمنون  :اآلية . 52
 - 2سورة احلجرات  :اآلية . 10
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وح ّتــى لــو افرتضنــا جــدال أو مماشــاة مــع املستشــكل جــواز رفــع اليــد عــن الشــعائر
توحــد األُ ّمــة ; بداهــة ّ
بحجــة ّأنــا تفـ ّـرق األُ ّمــة فـ ّ
أن
ـإن ذلــك ســوف ال يوجــب ّ
ّ

انعــدام إحــدى العلــل ال يوجــب انعــدام املعلــول ; إلمــكان بقــاء املعلــول بســبب
وجــود ع ّلــة ُأخــرى كــا ح ّقــق يف املعقــول  ،والعلــل املوجبــة لتفـ ّـرق األُ ّمــة عديــدة :
التعصب الطائفي .
منها  :قيام األنظمة السياسية عىل
ّ
ومنها  :حرمان ذوي احلقوق من حقوقهم .

املفرقة
كالوهابية وتس ّلطها عىل رقاب الناس .
ّ
ومنها  :وجود األحزاب ّ

ّ
التدخــات الغربيــة يف بــاد املســلمني ومتريــر مشــاريعها القائمــة عــى
ومنهــا :
التفرقــة وتضعيــف األُ ّمــة مــن الداخــل  ،ونحــو ذلــك .
املالحظــة الثانيــة ّ :
أن هــذا اإلشــكال يمتــاز عــن اإلشــكالني الســابقني يف أنّــه

ـص ببعضهــا كشــعائر املواســاة
يمكــن أن يشــمل مجيــع الشــعائر احلســينية وال خيتـ ّ

يتضمــن
التــي بنــي عليهــا اإلشــكاالن الســابقان  ،وعليــه هــذا اإلشــكال قــد
ّ
التخــي عــن الشــعائر بر ّمتهــا وجتنّــب ّ
ّ
كل مــا يثــر اآلخريــن ويــؤ ّدي
الدعــوة إىل

إىل شــعورهم باالســتفزاز  ،ســواء كان مــن مراســم العــزاء أو البــكاء أو االدمــاء
وغريهــا  ،بــل يمنــع ح ّتــى مــن إثــارة قضايــا التأريــخ ونقــل الوقائــع التأرخييــة التــي

كان هلــا الــدور الكبــر يف رســم مســتقبل املســلمني .

وبعبــارة موجــزة ّ
ـم و ُأريــد تطبيقــه مل يبــق يشء يف تأريــخ
أن هــذا اإلشــكال لــو تـ ّ
بحجــة
اإلســام واملســلمني وال يف مبــادئ الديــن ُأصــوال وفروعــ ًا إالّ ومنعــه ّ
واحــدة  ،وهــي أ ّنــه يوجــب تفـ ّـرق األُ ّمــة  ،وهــو كــا تــرى .

املالحظــة الثالثــة ّ :
أن اإلشــكال يف نفســه يســتبطن الدعــوة إىل اجلهــل وإبطــال
ـق وإحقــاق الباطــل والتعامــي عــن حقائــق التأريــخ وعــدم التع ّلــم مــن املــايض
احلـ ّ
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ألجــل بنــاء املســتقبل بالنهــج الصحيــح  ،ويف أحســن األحــوال يســتبطن الدعــوة إىل
توحيــد األُ ّمــة عــى مبــادئ موهومــة أو كاذبــة مبنيــة عــى مصالــح املرحلــة الراهنــة
دون النظــر إىل ُأصــول القضايــا وحقائقهــا  ،فااللتفــات إىل هــذه احلقيقــة واملــرور

عليهــا دون تعــاط علمــي صحيــح فيــه الكثــر مــن املكابــرة أو االســتغفال.

املالحظــة الرابعــة ّ :
أن اإلشــكال يســتبطن الدعــوة للخضــوع والركــون إىل
الظلــم والظاملــن وإبقــاء األُ ّمــة يف الضيــاع واحلرمــان مــن احلقــوق ; طلب ـ ًا للعافيــة

واالســتقرار الســيايس عــى حــدّ مــا يقــال ; ّ
ألن الشــعائر تقلــق الظلمــة ،وتفضــح
املفرقــة ل ُ
أل ّمــة  ،واهلــادرة حلقوقهــا وكرامتهــا  ،ويف هــذه الدعــوة ظلــم
سياســاهتم ّ
كبــر ; أل ّنــه بــدال مــن أن حيـ ّ
ـث املظلــوم للمطالبــة بح ّقــه حي ّثــه للرضــوخ  ،وبــدال

ـتفزهم الشــعائر احلســينية،
مــن أن خياطــب احلـكّام الظلمــة وأتباعهــم مــن الذيــن تسـ ّ
وحي ّثهــم عــى إنصــاف النــاس واعطــاء ّ
ـق
ـق ح ّقــه يطالــب صاحــب احلـ ّ
كل ذي حـ ّ
بــأن ال يفـ ّـرق وحــدّ ة األُ ّمــة ولــو أ ّدى إىل الســكوت عــن ح ّقــه  ،مــع ّ
أن يف تعظيــم
الشــعائر وممارســتها يتح ّقــق األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر  ،والدعــوة إىل
ـق إنســاين مــروع .
ـق ونــرة املظلــوم وممارســة حلـ ّ
احلـ ّ

إذا عرفــت هــذه املالحظــات نقــول ّ :
إن اإلشــكال املذكــور مناقــش فيــه مــن
جهتــن نقضيــة وح ّليــة  ،أ ّمــا اجلهــة النقضيــة فمــن ناحيتــن :

الناحيــة األُوىل  :دينيــة  ،وذلــك بســرة النبــي املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه);
ـر ًا وداعيـ ًا إىل اهلل ورساجـ ًا منــر ًا  ،فاختلفــت األُ ّمــة
إذ بعثــه اهلل ســبحانه هاديـ ًا ومبـ ّ

التــي بعــث إليهــا إىل مؤمنــن وكافريــن  ،وتنازعــوا وحتاربــوا بعــد أن كانــوا ُأ ّمــة
واحــدة ،ونســيجها االجتامعــي والســيايس متامســك  ،وهــذا النهــج اتّبعــه ســائر
فتفرقــوا فيهــم
األنبيــاء واملرســلني (عليهــم الســام) إذ بعثهــم اهلل ســبحانه إىل ُأممهــم ّ

ـاس ُأ َّمـ ًة
واختلفــوا ،وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم بقولــه ســبحانه ( :ك َ
َان النَّـ ُ
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الـ ِّ ِ
ِ
ِ
و ِ
ـن ُم َب ِّ ِ
ـاب بِ َْ
احــدَ ًة َف َب َعـ َ
ـم
ـث اهللُ النَّبِ ِّيـ َ
ـم ا ْلك َتـ َ
ـن َو ُمنذ ِريـ َ
شيـ َ
َ
ـق ل َي ْح ُكـ َ
ـن َو َأنـز ََل َم َع ُهـ ُ
ِ
ِ
ِ
اخ َت َلـ َ ِ ِ
اخ َت َل ُفــوا فِيـ ِ
ـن النَّـ ِ
اء ْ ُت ُم
ـه َو َمــا ْ
ـاس فِ َيــا ْ
َبـ ْ َ
ـف فيــه إِالَّ ا َّلذيـ َ
ـن ُأو ُتــو ُه م ْن َب ْعــد َمــا َج َ
ِ
ـق بِإِ ْذنِـ ِ
ِ ِ ِ
ـن َْ
ـه َواهللُ
ا ْل َب ِّينَـ ُ
ـن َآمنُــوا َل ِــا ْ
الـ ِّ
ـم َف َهــدَ ى اهللُ ا َّلذيـ َ
اخ َت َل ُفــوا فيــه مـ َ
ـات َبغْي ـ ًا َب ْين َُهـ ْ
ِ
ِ
صاط ُم ْسـت َِقيم)( )1واآليــة رصحيــة الداللــة عــى ُأمــور :
َ ْيــدي َمـ ْ
ـن َي َشـ ُ
ـاء إِ َل َ
األول ّ :
احلق واهلدى.
أن الوحدة يف األُ ّمة ليست هي اهلدف  ،بل ّ
ّ

والثــاين ّ :
أن الدعــوات اإلهليــة والرســاالت الســاوية مالزمــة لوقــوع االختــاف
ألنــا لــو كانــت باطلــة لتوافــق عليهــا
والتفرقــة يف األُ ّمــة  ،وهــذا دليــل ح ّقانيتهــا ; ّ
أهــل الباطــل  ،ويف هــذا إشــارة إىل أ ّنــه ليــس ّ
كل مــا يوجــب التفرقــة يف األُ ّمــة هــو

أمــر مذمــوم أو قبيــح  ،وإ ّنــا ينبغــي أن تلحــظ فيــه الغايــات والدوافــع التــي تقــف
وراءه .

والثالــث ّ :
أن الذيــن خيالفــون الدعــوات احل ّقــة هــم أصحــاب املصالــح والبغــاة ،

ـح نســبة التفرقــة إىل األنبيــاء أنفســهم  ،بــل إىل الباغــن الذيــن يكابــرون
ولــذا ال تصـ ّ
ويعــادون احلقيقــة  ،ويعيقــون تقدّ مهــا .

والرابــع ّ :
باحلــق أن يواصلــوا الطريــق  ،ويعملــوا بــا
أن عــى الذيــن يؤمنــون
ّ
تفرقــت األُ ّمــة فيــه;
آمنــوا بــه  ،وال يرتاجعــوا أو يرفعــوا أيدهيــم عــن اهلــدى وإن ّ

ّ
ـوق بــإرادة اهلل ســبحانه وإذنــه.
ألن عاقبــة أمرهــم النــر والتفـ ّ

ونالحــظ ّ
أن هــذه الدالئــل األربعــة منطبقــة عــى الشــعائر احلســينية مــن حيــث

املبــادئ واملنطلقــات والغايــات  ،ويعـ ّـزز هــذه احلقيقــة أمــر اهلل ســبحانه ورســوله
(صــى اهلل عليــه وآلــه) ; إذ نصبــا أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إمامـ ًا وخليفــة عــى
وحرمــا عليهــا خمالفتــه أو اخلــروج عليــه ،
النــاس  ،وأوجبــا عــى األُ ّمــة مبايعتــه ّ ،

مــع ّ
جرائــه
أن هــذا التنصيــب صــار ســبب ًا لتفريــق األُ ّمــة إىل حزبــن نشــبت مــن ّ
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املؤرخــن  :مــا سـ ّـل
ـتمر إىل يومنــا هــذا ح ّتــى قــال بعــض ّ
احلــروب الطاحنــة  ،واسـ ّ
ســيف يف اإلســام عــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا سـ ّـل عــى اإلمامــة يف ّ
كل زمــان ،

وذكــر مجلــة مــن الشــواهد التــي تكشــف عــن مــدى االختــاف والتفـ ّـرق فيهــا(،)1
ون * َعـ ِ
ـن
وقــد أخــر البــاري ّ
ـاء ُل َ
عزوجـ ّـل عــن ذلــك بقولــه ســبحانه َ ( :عـ َّ
ـم َيت ََسـ َ
ـذي هــم فِيـ ِ
النَّبـإِ ا ْلعظِيـ ِم * ا َّلـ ِ
ـه ُ ْ
ـون)( )2وقــد وردت النصــوص الصحيحــة عــن
متَلِ ُفـ َ
َ َ
ُ ْ
ـر النبــأ العظيــم بعــي أمــر املؤمنــن (عليــه
أهــل البيــت (عليهــم الســام) التــي تفـ ّ
الســام) وواليتــه( ،)3إىل غــر ذلــك مــن الشــواهد الكثــرة  ،فــا يقولــه املستشــكل

يف اإلجابــة عــن هــذا النقــض يمكــن أن جيــاب بــه عــن الشــعائر .

الناحيــة الثانيــة  :حقوقيــة  ،وذلــك إذا تصــدّ ى بعــض عقــاء األُ ّمــة وقادهتــا

مؤسســات إنســانية وحقوقيــة
الدينيــن والسياســيني للمطالبــة بحقوقهــا وتأســيس ّ

فإنــا يف الغالــب توجــب االنقســام
وجتمعــات للوصــول إىل هــذا اهلــدف ّ ،
ّ
واالختــاف يف األُ ّمــة نفســها  ،وربام توجــب االختــاف واالضطراب يف االســتقرار

الســيايس ل ُ
أل ّمــة  ،ال ســ ّيام يف البــاد التــي حيكمهــا حــكّام مســتبدّ ون وقمعيــون ،
احلريــة واإلصــاح بالســكوت حفاظـ ًا
فهــل ينــادي أصحــاب هــذا اإلشــكال دعــاة ّ
يوجــه ســرة العقــاء وأهــل العلــم والفكــر والساســة
عــى وحــدة األُ ّمــة؟ وكيــف ّ

والقــادة والشــعراء والعلــاء عــى طــول التاريــخ الذيــن قــادوا حركــة األُ ّمــة نحــو
وحتملــوا يف هــذا الســبيل التضحيــات واالنقســامات ؟
حريتهــا وكرامتهــا ّ ،
ّ
وأ ّما اجلهة احل ّلية فيمكن أن تناقش من وجوه :

أن اإلشــكال املذكــور مبنــي عــى دعــوى ّ
األول  :الظاهــر ّ
أن الوحــدة
الوجــه ّ
املقدمة الرابعة .
ُ - 1أنظر امللل والنحل  :صّ ، 24
 - 2سورة النبأ  :اآليات . 3 1
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بــن النــاس أمــر حســن فيحكــم العقــل والــرع بوجوبــه  ،واحلــال أنّــه ليــس
كذلــك ،وذلــك ّ
ألن الوحــدة مــن الصفــات التــي يف نفســها ال تقتــي احلســن ،

أن ّ
وإنّــا تكتســب صفــة احلســن مــن الوجــوه االعتبــارات ; بداهــة ّ
االتــاد عــى

املحرمــات
الباطــل قبيــح  ،وهــو حــرام رشعـ ًا  ،بــل ح ّتــى التعــاون عــى اإلثــم مــن ّ
أن التعــاون يف رتبــة أدنــى مــن ّ
املشــدّ دة ،مــع ّ
االتــاد .
ـق،
فالعمــل ألجــل الوحــدة واحلفــاظ عليهــا ينبغــي أن يتق ّيــد بالوحــدة عــى احلـ ّ

احلــق والباطــل
وأ ّمــا الوحــدة عــى الباطــل والوحــدة املبنيــة عــى الرتكيــب بــن
ّ

ـض النظــر
هــي يف
املحصلــة مــن الوحــدة عــى الباطــل ; ألن التنــازل عــن احلـ ّ
ـق وغـ ّ
ّ

عــن الصــواب ألجــل الوحــدة هــو يف نفســه ركــون إىل الباطــل; لعــدم وجــود ضــدّ
احلــق والباطــل  ،وقــد اتّفــق املناطقــة عــى ّ
أن النتائــج تتبــع
يتوســط بــن
ّ
ثالــث ّ
ـس املقدّ مــات .
أخـ ّ

صحــة الدعــوى بـ ّ
ـأن تعظيــم الشــعائر توجــب
وعــى هــذا فح ّتــى إذا افرتضنــا ّ
يفــرق األُ ّمــة ويوقــع االختــاف بينهــا ّ
التفــرق مــا دام عــى
فــإن هــذا
ّ
إحيــاء مــا ّ

احلــق فإنّــه حســن ومطلــوب رشعــ ًا ; ملــا عرفــت مــن ّ
أن إحيــاء الشــعائر مــن
ّ
األعــال املســتح ّبة رشعـ ًا  ،ويف بعــض مراتبهــا واجبــة ; ملــا فيهــا مــن إحيــاء الديــن

واألمــر باملعــروف ونــرة املظلــوم وغريهــا مــن عناويــن مطلوبــة رشعـ ًا ،وحينئــذ
عــى مــن خيتلــف مــع املؤمنــن يف النهــج أن يعــرف بـ ّ
ـأن طريقــه خاطــئ  ،وعليــه أن

يعــود إىل اهلــدى والصــواب ; ملــا عرفتــه مــن داللــة اآليــة الرشيفــة الســابقة  ،وهــو
ـون َأحسـنَه ُأو َلئِـ َ ِ
ِ
ـن
ـن َي ْسـت َِم ُع َ
ـك ا َّلذيـ َ
ـو َل َف َي َّتبِ ُعـ َ ْ َ ُ ْ
ون ا ْل َقـ ْ
مــا يؤ ّكــده قولــه تعــاىل ( :ا َّلذيـ َ
ـم ُأ ْو ُلــوا االَْ ْل َبـ ِ
ـم اهللُ َو ُأ ْو َلئِـ َ
ـاب)( )1إذ وصفــت املهتديــن باهلدايــة الر ّبانيــة
ـك ُهـ ْ
َهدَ ُاهـ ُ

بأنــم يتّبعــون القــول احلســن  ،ويــذرون الباطــل  ،وحيــث ّ
إن هــذا األمــر يتو ّقــف
ّ
التعصــب واهلــوى وصفتهــم بـ ُـأويل األلبــاب  ،وظاهــر اآليــة
عــى فطنــة وجتـ ّـرد عــن
ّ
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يفيــد احلــر  ،فيـ ّ
ـدل باملفهــوم عــى ّ
أن غريهــم ليســوا مــن املهتديــن وال مــن ذوي

العقــول .

خــوة بــن
وعــى هــذا املعنــى حتمــل اآليــات الداعيــة إىل األُ ّمــة الواحــدة واألُ ّ
ـوة بــن املســلمني
فإنــا ناظــرة إىل األُ ّمــة الواحــدة يف احلـ ّ
ـق  ،وقيــام األُخـ ّ
املســلمني ّ ،

ـوة بحيــث تشــمل
عــى احلـ ّ
ـق ال عــى الباطــل  ،فــا إطــاق آليــات األُ ّمــة واألُخـ ّ
احلــق والصــواب  ،أو هــي منرصفــة إىل مــا
حتّــى صــورة التوافــق عــى مناهضــة
ّ
خمصصــة باألد ّلــة النقليــة والعقليــة والســرة املعصومــة عــى عــدم املبــاالة
ذكرنــا  ،أو ّ
ـق
ـق والباطــل وتالحــم جهــود أهــل احلـ ّ
بالتفرقــة إذا كانــت ناشــئة مــن نــزاع احلـ ّ

مقابــل الباطــل .

الوجــه الثــاين ّ :
أن اإلشــكال يف نفســه جممــل  ،أو فيــه يشء مــن الغمــوض ،

وذلــك لســببني :

األول  :أل ّنــه ال يعــرف ّ
أن مــراد املستشــكل مــن الوحــدة املعنــى االصطالحــي
ّ

الــذي يقــوم عــى أســاس اندمــاج االثنــن واضمحالهلــا يف واحــد كالوحــدة يف
إمامــة األُ ّمــة  ،أو املعنــى العــريف الــذي يطلــق عــى ّ
االتــاد الــذي يــراد بــه ذوبــان

أحــد الطرفــن يف اآلخــر  ،والتعــاون الــذي يــراد بــه املشــاركة يف إنجــاز مــروع أو
ـإن لـ ّ
ّاتــاذ موقــف ونحــو ذلــك  ،فـ ّ
اخلاصــة .
ـكل معنــى مــن هــذه املعــاين أحكامــه
ّ
ألن دعــوى وحــدة األُ ّمــة اإلســامية أمــر حســن ومطلــوب عــى ّ
والثــاين ّ :
كل

حــال غــر صحيــح  ،كــا ّ
أن املعنــى املــراد مــن الدعــوة غــر واضــح ; لوجــود عــدّ ة

معــان حمتملــة للوحــدة :

األول  :الوحــدة العقيديــة  ،بمعنــى أن تتّحــد األُ ّمــة أمجــع عــى عقيــدة واحــدة يف
ّ

ُأصــول دينهــا  ،وهــذا بمعنــى مــن املعــاين ممتنــع عقــا ; لوجــود االختــاف يف بعض

توحدهــا  ،ففــي عقيــدة
االعتقــادات عــى نحــو النقيــض  ،فــا يعقــل اجتامعهــا أو ّ
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جمســمة ،بينام ينفــي اإلماميــة ّ
كل
التوحيــد مثــا بعــض املســلمني مشـ ّبهة  ،وبعضهــم ّ

ـوة يعتقــد بعــض املســلمني بعــدم العصمــة الشــاملة للنبــي (صــى اهلل
ذلــك  ،ويف النبـ ّ
عليــه وآلــه)  ،وبعضهــم جييــز اخلطــأ والســهو عليــه  ،وبعضهــم جييــز عليــه الكفــر
قبــل البعثــة  ،واإلماميــة ينفــون ّ
كل ذلــك  ،ويف اإلمامــة يعتقــد مجــع مــن اإلماميــة
يتــم إيــان وال عمــل  ،بــل وال
بأنــا مــن ُأصــول الديــن  ،ولــوال اإليــان هبــا مل ّ
ّ
ـص اجلــي
يقبــان ،وهــي منصــب إهلــي بعــد النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ثبــت بالنـ ّ
ـم باختيــار األُ ّمــة وهكــذا .
 ،بينــا يــرى غريهــم ّأنــا مــن فــروع الديــن  ،وتتـ ّ

ومــن الواضــح ّ
أن هــذه األُصــول واالعتقــادات متناقضــة  ،فــإذا ُأريــد توحيــد
األُ ّمــة عليهــا مــع احتفــاظ ّ
كل مذهــب بمعتقداتــه كان مــن مصاديــق مجــع النقيضني،
وهــو ممتنــع يف نفســه  .نعــم إذا ُأريــد التنــازل عنهــا تصبــح الوحــدة مــن األُمــور

التــي هلــا إمــكان عقــي ولكــن ليــس هلــا إمــكان وقوعــي ; ّ
ألن الوحــدة يف األُصــول
ال تتح ّقــق إالّ إذا تنــازل أحــد الطرفــن عــن ُأصولــه والتحــم بالثــاين  ،أو تنــازل
وأسســا عقيــدة
االثنــان مع ـ ًا والتزمــا بعقيــدة ُأخــرى  ،أو خلطــا ُأصــول الطرفــن ّ
ثالثــة يتّفــق الطرفــان عليهــا .

ّ
وكل هــذه الفــروض باطلــة عقــا ورشعـ ًا  ،ومنافيــة للــرورة الدينيــة ،وليــس

يتوهــم املستشــكل .
ســبب االمتنــاع الشــعائر احلســينية كــا ّ

الثــاين  :الوحــدة الفقهيــة  ،بمعنــى أن تتّحــد األُ ّمــة أمجــع ومتــي عــى مذهــب
واحــد يف األحــكام الفرعيــة مــن العبــادات إىل الد ّيــات وســائر مــا يتع ّلــق بالوظائف

كاألول بمعنــى مــن املعــاين يكــون ممتنعــ ًا
الرشعيــة للمك ّلفــن  ،وهــذا الفــرض
ّ
عقــا ،وبمعنــى آخــر ممكــن عقــا  ،ولكنّــه غــر ممكــن وقوعــ ًا ; إذ ينشــعب إىل
حمتمــات عديــدة مجيعهــا باطلــة  ،وســبب امتناعهــا ليــس الشــعائر احلســينية.

الثالــث  :الوحــدة السياســية  ،بمعنــى وحــدة املواقــف التــي تتع ّلــق بمصالــح
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ـوم بركنــن مهــا املح ّبــة والتعــاون عــى
األُ ّمــة السياســية واالجتامعيــة املشــركة  ،وتتقـ ّ
ر والتقــوى  ،وهــذا أمــر ممكــن ذاتـ ًا وممكــن وقوعـ ًا  ،ولكنّــه مل يتح ّقــق عــادة إالّ
الـ ّ

بتو ّفــر جمموعــة مــن الــروط هــي يف الغالــب متعـ ّ
ـذرة :

املاسة إىل الوحدة بني أطراف األُ ّمة.
الرشط ّ
األول  :الشعور باحلاجة ّ

الــرط الثــاين  :أن يتو ّفــر وعــي فكــري وثقــايف يف األُ ّمــة يؤمــن بــرورة الوحدة
وتنســيق املواقــف ألجــل حتقيــق أهــداف األُ ّمــة وضــان مصاحلها .
الــرط الثالــث  :أن تقــوم الثقافــة واألخــاق العا ّمــة عــى احــرام اآلخــر

ـق يف إظهــار آرائــه
وقبولــه عــى مــا هــو عليــه مــن أفــكار ومعتقــدات  ،وإعطــاؤه احلـ ّ
وممارســة شــعائره  ،وهــذا األمــر مل يتح ّقــق ح ّتــى يف مثــل هــذه األ ّيــام التــي صــار

احلريــة وحقــوق اإلنســان كثرييــن  ،ومقنّنــة حقوقهــم يف القوانــن الدوليــة
دعــاة ّ
بمؤسســات كــرى  ،فــا زال الشــيعة وهــم نصــف املســلمني
واملح ّليــة ومدعومــة
ّ

مل يعــرف هلــم بالكثــر مــن احلقــوق  ،وقــد حرمــوا مــن حقوقهــم ح ّتــى يف مناهــج
التعليــم واملحاكــم واإلعــام  ،وال زالــوا حمرومــن يف الكثــر مــن احلقــوق اإلنســانية
والسياســية  ،وفتــاوى التكفــر ضدّ هــم قائمــة  ،وال زالــت دماؤهــم وأمواهلــم

التعصــب املذهبــي املســتويل عــى القــرار اإلســامي
وأعراضهــم مســتباحة بســبب
ّ

والــدويل والتكتّــات احلاكمــة يف العــامل ويف املنطقــة  ،فكيــف يمكــن أن تتّحــد

الكلمــة وهــذا هــو الواقــع الــذي يعيشــه املســلمون ؟

الــرط الرابــع  :أن يتصــدّ ى مجاعــة مــن العقــاء وأهــل العلــم وأصحــاب القرار
الدينــي والســيايس إلجيــاد هــذه الثقافــة  ،وتقديــم املشــاريع التــي جتمــع األُ ّمــة يف

طريــق واحــد وغايــات مشــركة .

الــرط اخلامــس  :أن تنتبــه األُ ّمــة إىل مشــاريع التفريــق والتقســيم التــي تفرضهــا

السياســات الدوليــة واالقليميــة وتعالــج آثارهــا  ،فمــن دون مكافحــة مشــاريع
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توحــد القــرارات
التقســيم بالتفاهــم واحلــوار وعقــد مؤمتــرات تشــاورية وختطيطيــة ّ
واخلطــط واألســاليب ال يمكــن ل ُ
تتوحــد يف مواقفهــا وأهدافهــا ،كــا ّ
أن مــن
أل ّمــة أن ّ

توحــد يف اآلراء واملواقــف املختلفــة كــا هــو
ـم ّ
دون باقــي الــروط ال يمكــن أن يتـ ّ
ملحــوظ ومشــاهد يف حالــة األُ ّمــة اإلســامية اليــوم ،وعليــه العــرات من الشــواهد
والرباهــن .

واخلالصــة ّ :
األول
أن املعــاين املحتملــة للوحــدة عديــدة  ،فــإن ُأريــد منهــا املعنــى ّ
ّ
متعــذر لفقــدان
أو الثــاين فهــا ممتنعــان ذاتــ ًا أو وقوعــ ًا  ،وإن ُأريــد الثالــث فهــو

رشائطــه  ،فيســقط اإلشــكال مــن نفســه .

ويتحصــل مــن ّ
كل مــا تقــدّ م ّ :
أن قضيــة الوحــدة يف األُ ّمــة مــن القضايــا
ّ
املســتعصية منــذ قديــم األ ّيــام  ،وهنــاك مشــاريع كثــرة لتقســيم األُ ّمــة واملنــع مــن

توحدهــا ح ّتــى عــى مســتوى املواقــف والعمــل  ،فضــا عــن الفــروع واألُصــول،
ّ
وهــذه املشــاريع بعضهــا نابــع مــن ثقافــة األُ ّمــة  ،وبعضهــا مــن قادهتــا وزعامئهــا ،
وبعضهــا مــن املطامــع اخلارجيــة  ،وهــذه مجيع ـ ًا موجــودة منــذ قديــم األ ّيــام  ،وال

عالقــة هلــا بالشــعائر احلســينية .

فدعــوى ّ
أن الشــعائر توجــب تفريــق األُ ّمــة مــن قبيــل حتصيــل احلاصــل وتعليــق
األمــر عــى املحــال العقــي أو العــادي  ،عــى ّ
أن الشــعائر احلســينية إذا لوحظــت
مــن حيــث دورهــا وأمه ّيتهــا والوعــي الــذي تنــره يف األُ ّمــة يمكــن أن تكــون أحــد
مشــاريع التوحيــد والوحــدة يف األُ ّمــة  ،كــا لوحــظ ذلــك يف جتــارب عديــدة مـ ّـرت
يف تأريــخ األُ ّمــة .

ّ
متســكت باإلمــام احلســن (عليــه الســام) وهنجــه
إن األُ ّمــة وبمقــدار مــا ّ
توحــدت وتالمحــت واســتطاعت أن تصــل إىل أهدافهــا  ،وذلــك ّ
ألن اإلمــام احلســن
ّ
(عليــه الســام) ومــا يرتبــط بــه مــن مواقــف وشــعائر مــن القضايــا املشــركة التــي
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يتّفــق عليهــا املجتمــع اإلنســاين عــى اختــاف أفــكاره ومعتقداتــه  ،كــا تشــهد بــه

ترصحيــات القــادة وزعــاء العــامل واملفكّريــن والباحثــن فيــه  ،فلــو تصــدّ ى مجاعــة
الســتثامر رســالة الشــعائر احلســينية ومجــع كلمــة األُ ّمــة عليهــا ألمكــن أن تكــون
مرشوعــ ًا وحدويــ ًا ليــس ل ُ
أل ّمــة اإلســامية فقــط  ،بــل للمظلومــن يف املجتمــع
اإلنســاين .

الوجــه الثالــث ّ :
أن الصغــرى التــي ســ ّلم هبــا املستشــكل غــر تا ّمــة  ،وذلــك
ّ
ألن الذيــن يع ّظمــون الشــعائر يــؤ ّدون وظيفتهــم الدينيــة ويطلبــون بذلــك رضــا اهلل

ســبحانه ونيــل ثوابــه  ،ومواســاة إمامهــم احلســن (عليــه الســام)  ،ونحوهــا مــن

مهمــة  ،وال يقصــدون بذلــك إثــارة أحــد أو اســتفزاز مجاعــة أو
عناويــن رشعيــة ّ
تقســيم األُ ّمــة  ،بــل يامرســون عمــا يعــدّ بحســب القوانــن العامليــة ح ّق ـ ًا إنســاني ًا

خاصــة .
وممارســة عباديــة ّ

فــإذا تأ ّثــر مــن هــذا مجاعــة وحت ّفظــوا مــن شــكله أو مــن مضمونــه فـ ّ
ـإن اإلشــكال
يــرد عليهــم ال عــى مــن يــارس ح ّقــه الطبيعــي  ،وإالّ ألمكــن منــع ّ
كل صاحــب

تفرقهــم  ،وهــذا مــا ال
ّ
حــق ورأي أن ال يظهــر ذلــك نظــر ًا لتأ ّثــر مجاعــة بــه أو ّ
يلتــزم بــه أحــد  ،ومل يس ـ ّن يف قانــون وال يف رشيعــة  ،ولــذا نــرى ّ
أن املســيحي حـ ّـر

حيــق ملســلم أن يعــرض
يف ممارســة طقوســه العباديــة يف البــاد اإلســامية  ،وال ّ
عليــه بـ ّ
ـأن هــذا يوجــب تفتيــت وحــدة النســيج االجتامعــي  ،أو يفـ ّـرق املواطنــن
إىل مســلمني ومســيحيني  ،كــا ّ
أن املســلم يف البــاد املســيحية حـ ّـر يف مزاولــة أعاملــه

وإظهــار شــعائره  ،وال جمــال ألحــد أن يعــرض عليــه بأنّــه يوجــب التفرقــة يف

املجتمــع املســيحي  ،بــل وهنــاك الكثــر مــن املســلمني جتنّســوا ومحلــوا هويــات
البــاد املســيحية بــا زاد مــن أعــداد املســلمني أضعاف ـ ًا مضاعفــة يف الوقــت الــذي

كان النســيج االجتامعــي مســيحي ًا يف الغالــب ،وذات الــيء يقــال بالنســبة لســائر
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األديــان واملعتقــدات .

ولــو افرتضنــا ّ
أن مجاعــة مــن املســيح تأ ّثــروا بــا يقــوم بــه املســلمون مــن

عبــادات وأســلموا أو مجاعــة منهــم عــادوا املســلمني وس ـ ّببوا هلــم األذى والــرر
حلريــة العقيــدة واملذهــب فـ ّ
ـإن املنطــق والعقــل
بســبب ّ
تعصبهــم وعــدم احرتامهــم ّ

ـق ،وال يبيــح هلــم
والقانــون والــرع ك ّلهــا تتوافــق عــى عــدم إعطائهــم هــذا احلـ ّ

االعــراض  ،ولــو افرتضنــا أنّــه شــكا مــن االختــاف والتفرقــة ّ
فــإن املؤاخــذة

حريتــه
عــى مــن أراد االختــاف والتفرقــة بســبب ّ
تعصبــه  ،وال حياســب مــن زاول ّ
وأظهــر شــعائره التــي يؤمــن هبــا .

فيتحصــل ّ :
أن إحيــاء الشــعائر احلســينية ال توجــب تفرقــة وال اختالفــ ًا بــن
ّ

ألنــا ال تتعــدّ ى أن تكــون مزاولــة للحقــوق
املســلمني بحســب القواعــد املنطقيــة ; ّ

الطبيعيــة يف الطقــوس واملراســم الدينيــة حاهلــا كحــال ســائر مراســم األديــان
واملذاهــب  ،فــإذا وجــد مــن يتأ ّثــر ويشــعر باالســتفزاز منهــا فاملشــكلة فيــه ال يف

يتوجــه النقــد إليــه  ،ويســعى ملعاجلــة نفســه ليحــرم حقــوق
الشــعائر  ،وينبغــي أن ّ
اآلخريــن يف التعبــر عــن آرائهــم ومواقفهــم وليــس إىل الشــعائر التــي هــي قيمــة

عظمــى عليهــا قــام الديــن  ،وهبــا اهتــدى املاليــن .

ولــو سـ ّلمنا الصغــرى جــدال وافرتضنــا ّ
أن الشــعائر توجــب االســتفزاز والتفرقة
يف األُ ّمــة فـ ّ
ـإن هــذه التفرقــة ال تصلــح للمنــع مــن تعظيــم الشــعائر  ،وذلــك لســببني:

األول ّ :
أن الذيــن يشــعرون باالســتفزاز والتفرقــة مــن األُ ّمــة هــم األق ّليــة
الســبب ّ
املتعصبــون أو الذيــن مل يدركوا
القليلــة بالقيــاس إىل مجاهــر املســلمني عمومـ ًا  ،وهــم
ّ
حقائــق التأريــخ أو مكانــة اإلمــام احلســن (عليــه الســام)وأمه ّيتها يف الديــن ويف
حيــاة املســلمني  ،وهــذا مــا يشــهد بــه الوجــدان  ،فـ ّ
ـإن الشــعائر كانــت وال زالــت

متــارس يف ّ
كل مــكان وزمــان  ،ويف بــاد ليــس مجيــع أهلهــا مــن اإلماميــة ومل يتأ ّثــروا
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منهــا  ،أو يشــعروا بالتفرقــة واالختــاف  ،ومل يــرد حتّــى يف كتــب التأريــخ التــي
دونتهــا أقــام ليســت شــيعية عــادة مثــل هــذا اإلشــكال أو االعــراض ; ّ
ألن اإلمــام
ّ

احلســن (عليــه الســام) هــو قاســم مشــرك يتّفــق عليــه مجيــع املســلمني  ،ويع ّظمونه
وحييــون شــعائره ّ
كل بطريقتــه  ،وليــس مــن املعقــول أن حتــرم األكثريــة الســاحقة من

املســلمني مــن ممارســة هــذا العمــل الدينــي العبــادي ـــوالذي ينعكــس عــى خمتلــف
جوانــب احليــاة السياســية واالجتامعيــة ألجــل الق ّلــة القليلــة  ،فـ ّ
ـإن ذلــك مــن أظهــر
مصاديــق ترجيــح املرجــوح عــى الراجــح ،وخمالفــة لبدهييــة العقــل وســنن القوانــن
ـق األكثريــة عــى األق ّليــة .
واألنظمــة العقالئيــة القائمــة عــى ترجيــح حـ ّ
الســبب الثــاين  :ولــو ســ ّلمنا مــا ذكــر ّ
فــإن املســألة تدخــل يف بــاب التزاحــم

األهــم عــى املهــم  ،ولــدى مالحظــة املصالــح واآلثــار
الــذي يســتدعي تقديــم
ّ
ثــم يف
املعنويــة واملا ّديــة التــي حت ّققهــا الشــعائر احلســينية يف العــامل اإلنســاين ّأوال ّ ،
األُ ّمــة اإلســامية ثانيـ ًا  ،ويف املجتمــع الشــيعي ثالثـ ًا مــن أمــر باملعــروف وهنــي عــن
واحلريــة
املنكــر وتربيــة األجيــال عــى اهلــدى واالســتقامة واإليــان بقيمــة الكرامــة
ّ

وحماربــة الظلــم والفســاد ونحوهــا مــن قيــم عظمــى ال تنهــض هبــا جامعــات

ومعاهــد واآلالف مــن الكتــب واألبحــاث بالقيــاس إىل الــرر احلاصــل من شــعور
البعــض باالختــاف والتفرقــة  ،فـ ّ
وترتجــح عليهــا  ،بــل
ـإن هــذه املصلحــة تغلــب ،
ّ

تغ ّطــي عــى رضرهــا بــا قــد ال يبقــى معــه رضر  ،ويكفــي شــاهد ًا عــى هــذا احلــرب
املتواصلــة التــي يش ـنّها أعــداء الديــن واحل ـكّام الظلمــة وأتباعهــم عــى الشــعائر ،

يتوجــه إليهــا الطعــن واملنــع  ،وملــا قمعــت
فإنــا لــو كانــت جمـ ّـرد تظاهــرة دينيــة مل ّ
ّ

األنظمــة احلاكمــة املتظاهريــن هبــا  ،ولكنّهــا تظاهــرة دينيــة وسياســية وحضاريــة،
وتشــتمل عــى الكثــر مــن القيــم واملبــادئ احل ّقــة التــي يســتعدهيا أي طاغــوت
وظــامل وطالــب دنيــا .
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واحلاصــل ّ :
ّ
بحجــة ّأنــا توجــب
أن الدعــوة إىل
التخــي عــن تعظيــم الشــعائر ّ
التفرقــة يف األُ ّمــة غــر ســديدة  ،وال حتظــى بربهــان عقــي وال دليــل نقــي وال قواعــد

قانونيــة  ،بــل هــي باطلــة يف نفســها مــن حيــث صغراهــا وكرباهــا.

