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اِّـقدمة

ــصالة   ــاملني، وال ــد هللا رب الع ــبني    احلم ــه الطي ــد وآل ــيدنا حمم ــى س ــسالم عل وال
.الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم أمجعني، إىل يوم الدين

للعالمـة الـشيخ حـسن املظفّـر رمحــه اهللا،     ) نـصرة املظلــوم (وقـع يف يـدي كتـاب    
وحيث طالعت الكتاب من أوله حىت آخره شعرت بأمهية الكتاب، وخطورة مواضـيعه،            

كى عن طموحات قدمية كانت تـراودين إلثـارة مثـل هـذه       وال أخفي أن الكتاب كأنه ح     
وكدت أشرع لوال تقدمي بعـض األعمـال الـيت وقتـت بوقـت معلـوم، وكـأن               املواضيع،  

رغبيت حتققت يف هذا اجلهد املبارك، الذي مر عليه ما يقارب التسعون عاما وهو يتجـدد     
وا فيـه الثوابـت،     بتجدد احلاجة إليه، وأي حاجة من أمـر أثـاره الـبعض جـوم اكتـسح               

وخالفوا من خالله ضـرورات املـذهب، بـل ضـرورات الـدين، ووقفـوا بوجـه شـواهد                   
حكت عن جهـد أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم، بعـد أن أسـسوا ملثـل هـذه            تارخيية

.الشعائر، اليت كانت فيها أسرار بقاء املذهب املطارد، بل قوته املهددة من قبل العتاة

ت إن هذا الكتاب يعد ورقة عمل لكل إنسان يريد أن يفهم ولعلي ال أبالغ لو قل 
ذاته من خالل مقارعة الظاملني بالفكر والثقافة والعمل املضاد للمشروع السلطوي الذي   
احتكر الكلمة له، وألغى اآلخر، ومهّش الفكر األصيل أو حجر عليه، يف حني وجدت              

.ع واهلوية املطاردةهذه الشعائر طريقة التعبري احلقيقي عن احلق املضا



نصرة املظلوم.......................................................................................٦

ونشطت لطباعة الكتاب والتعليق عليه، وال أدعي التعليق علـى الكتـاب بـسبب           
النقص يف عرضه ومواضيعه، بل حاولت توضـيح بعـض مـا قـد يـشكَل علـى القـارئ                 

اعتمـد  ـعلـى الظـاهر    ـالكرمي، فضالً عن إرجاع األحاديث إل مصادرها، ألن املؤلف  
ديــث، فجــاءت مطابقــة للنــصوص األصــلية، أو أن ديــدن  علــى ذاكرتــه يف نقــل األحا

مل جيــدوا ضــرورة إرجــاع احلــديث إىل ـزاد اهللا يف علــو درجــام   ـاملــؤلفني القــدامى   
مصدره، لثقة القارئ ؤالء األعالم، فضالً عن قلّة ما يتداوله الناس من مصادر، فلم            

.تكن ضرورة لإلرجاع

مع حرصي على إخـراج مثـل   ـا املشروع  وكان الذي دفعين لإلسراع يف إجناز هذ
حفظـه  (هو رغبة أُستاذنا املعظّم آية اهللا السيد حممد سعيد احلكيم ـهذا الكتاب من قبل  

، فعند االنتهاء من جملس درسه  املبـارك كنـت يف خدمتـه أحتـدث عـن أمهيـة             )اهللا تعاىل 
عهدتـه  يـة، كمـا  الكتاب ورغبيت يف طباعته، فشجعين أيما تـشجيع، ووجـدت منـه العنا       

يتحفنـا يف حماضـر دروسـه    ـوال يـزال   ـحريصاً على ثقافة الشعائر احلسينية، الذي كان  
أمـد اهللا  (على التشديد يف أمهية هذه الشعائر، فاستقيت هذا الشعر باحلرص من مساحته       

ال راعياً ملثل هذه الثقافة، متصدياً لكل ما خيالفها، بكل أساليبه العلمية، اليت      ) يف عمره 
.جد املخالف مندوحة االعتراض أو جمازفة التحريف

أن الكتـاب للحجـة الـشيخ عبـد         ) حفظـه اهللا تعـاىل    (كما اسـتفدت مـن مساحتـه        
احلسني احللي، املعروف بفضله وورعه وسعة باعه، وقد تـصدى رمحـه اهللا هلـذه اهلجمـة      

ه خـواطره  الشرسة اليت استغفلت بعض البسطاء من طلبة العلم، ليتحدث عما جالت بـ       
حبرمـة هـذه الـشعائر، فكـان الـشيخ عبـد       ـدون أن يكـون مـن أهلـها     ـالساذجة، ليفيت 

.احلسني احللي يشعر خبطورة هذه اهلجمة اخلطرية، واليت تنفّذ على أيدي أبناء املذهب

أن جهداً مـشتركاً بـذل مـن قبـل     ـمن خالل عملي يف الكتاب  ـولعلّي استفدت 



٧............................................................................................املقدمة 

وكــان الــشيخ املظفــر أليــق يف التــصدي لنــسبة الكتــاب لــه،  الــشيخني احللّــي واملظفــر،
... .حفظه اهللا تعاىل(وألمرين استفدما من مساحة أُستاذنا السيد احلكيم 

أن الشيخ حسن املظفر من وكالء املرجعية يف البـصرة، وأن البيـان كتبـه          :األول
مـد عقباهـا، لـوال    رجل بصري، وقد فعل يف اتمع البصري فعله، أدى إىل فتنـة ال حت     

تدخل فتوى آية اهللا الـشيخ النـائيين رداً علـى أسـئلة أهـل البـصرة، بعـد إحـداث هـذه                       
.الضجة؛ بسبب التحرمي الصادر من ذلك الرجل

بأن الكتاب للحجـة الـشيخ   ـبل إىل اليقني  ـعلى أن شواهد دفعتين إىل االعتقاد  
.عبد احلسني احللي

الغري أن كتاب نصرة املظلوم هـو للـشيخ عبـد          فقد ذكر علي اخلاقاين يف شعراء       
).٢٧١ص٥شعراء الغري ج(احلسني احللي رمحه اهللا، طبعه باسم غريه، 

٢٤الذريعـة ج (ويف الذريعة ذكـر أنـه للـشيخ إبـراهيم حـسن آل املظفـر النجفـي                
).نصرة املظلوم(ذكر أن له كتاب ) النقد الترتيه(، إال أنه عند ذكره لكتاب )١٧٨ص

حة السيد أسعد القاضي يف مقدمته لكتاب النقد الرتيه ما رواه عن جـده   وذكر مسا 
أن كتـاب نـصرة املظلـوم هـو للـشيخ      ) دام ظله(مساحة آية اهللا السيد حممد علي احلكيم      

مقدمة كتاب النقـد الرتيـه لرسـالة الترتيـه     (عبد احلسني احللي، طبعه باسم الشيخ املظفر،   
).٧ص

لوم مؤلفاً حيكي عن عمالق مل ترمحـه عاديـات          ولقد وجدت يف كتاب نصرة املظ     
السنني من النسيان والتهميش كما يف عظماء مل يعيشوا ألنفسهم، بل عاشوا لقـضيتهم،   

.الذكرى ونفحات اخللودوهذا هو حسب املؤلف املرن جبذورات 

.فلله دره من خالد جمهول تتطاول ذكراه بامتداد سنينه العجاف

البصري ال يرقى إىل رد آية اهللا الشيخ عبد احلـسني احللـي،   أن مقام املفيت : الثاين
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الذي تصدى إىل آخرين من طبقته، فلم جيد ما يناسب مقامه من أن يتصدى بنفسه هلذا 
.الرجل

وال يضر يف األمر كون الكتاب أليهما كان، طاملـا حيقـق اهلـدف العظـيم والغايـة           
.صني األمة من عجاف األفكار اهلزيلةالكرمية، يف احلفاظ على ضرورات املذهب، وحت

السيد محمد علي الحلو

هـ١٤٣١ربيع الثاني ٢٨



٩

بسم اهللا الرحمن الرحيم

.بسم اهللا، وله احلمد على جزيل نواله، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله

قع ملا وـأسوة كثري من أهل الدين ـوبعد فبينا أنا واقف موقف االندهاش واحلرية 
يف احلرمني الشريفني وما واالمها من املنكرات، دم املـشاهد واملـزارات، وذلـك يف أول     

حيث يقام التذكار احلسيين احملزن، وكفى به جالبـاً للوجـد           ،)١(شهر احملرم من هذا العام    

هــ،  ١٣٤٣مل يذكر املؤلف سنة تأليف الكتاب إال أنه أرخ كتابه بسنة هدم القباب، واملعـروف أنـه سـنة          )١(
ــ كما أطلقوا عليها ــ وهي رفع املـزارات  ) البدع(حيث أقدم هؤالء الطغاة على تنفيذ ديدهم يف رفع  

.املباركة ألئمة البقيع، حيث هدموا قباا، وهتكوا حرماا
ملـا دخـل   : (مة احملقـق الـسيد حمـسن األمـني العـاملي قـدس سـره هلـذه الفاجعـة الكـربى بقولـه               ويؤرخ العال 

الوهابيون إىل الطائف هدموا قبة ابن عباس، كما فعلوا يف املرة األوىل، وملا دخلـوا مكـة هـدموا قبـاب          
ربـوا مولـد   عبد املطلب جد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأيب طالب عمه، وخدجية أم املـؤمنني، وخ        

.النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ومولد فاطمة الزهراء عليها السالم
وملا دخلوا جدة هدموا قبة حواء وخربوا قربها، كما خربـوا قبـور مـن ذلـك أيـضاً، وهـدموا مجيـع مـا مبكـة              

.ونواحيها وجدة ونواحيها من القباب واملزارات واألمكنة اليت يتربك ا
ملنورة هدموا مسجد محزة ومزاره، ألا خارج املدينـة، وشـاع أـم ضـربوا بالرصـاص           وملا حاصروا املدينة ا   

.على قبة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولكنهم أنكروا ذلك
وملا بلغ ذلك مسامع الدولة اإليرانية اهتمت له غاية االهتمام، واجتمع العلمـاء وأكـربوا ذلـك، وجاءتنـا إىل      
!



نصرة املظلوم.......................................................................................١٠

"
أحد أعاظم علماء مشد املقدس باالستعالم عن حقيقـة احلـال، مث قـررت    دمشق برقية من خراسان من 

الدولة اإليرانية ــ مبوافقة العلماء ــ إرسال وفد رمسي إىل احلجاز الستطالع حقيقة احلـال، فرفـع الوفـد           
.إىل دولته تقريراً مبا شاهده يف احلجاز من أعمال الوهابيني

قاضي قضام الشيخ عبد اهللا بن بليهـد مـن مكـة إىل املدينـة يف شـهر         وملا استولوا على املدينة املنورة خرج       
هـ، ووجه إىل أهل املدينة سؤاالً يسأهلم فيه عـن هـدم القبـاب واملـزارات، فـسكت         ١٣٤٤رمضان سنة   

.كثري منهم خوفاً، وأجابه بعضهم بلزوم اهلدم
لمني ومـشاهدهم أكـرب املـسلمون ذلـك     وملا شاع يف األقطار اإلسالمية ما فعلـوه يف احلجـاز بقبـور أئمـة املـس            

وأعظموه، سيما ما فعلوه بقبة أئمة البقيع، وجاءت برقيات االحتجاج على ذلـك مـن العـراق وإيـران             
وغريها، وعطلت الدروس واجلامعات، وأقيمت شعائر احلزن يف هذه البلدان احتجاجاً على هـذا األمـر     

).الفظيع
.سجل وقائعها ودقائقها يف كتابهفالسيد األمني كان شاهداً على املأساة ي

صدق اخلرب يف خوارج القرن الثاين (وال تغفل عما سجله الشريف عبد اهللا بن حسن باشا أمري ظفار يف كتابه          
مث أمر املفيت بأن يفهم الناس لكي يذهبوا صـباحاً هلـدم القبـاب وطـرح األصـنام،      : (حيث يقول ) عشر

ا أسفر الصباح ذهـب الوهـابيون وأجـربوا كـثرياً مـن النـاس علـى        حىت ال يكون هلم معبود غري اهللا، فلم      
...).مساعدم

هذه املأساة اليت وقعت يف احلرمني الشريفني تشري إىل حتالف وهايب غريب من أجل طمـس املعـامل اإلسـالمية،               
، ومـا  وقطع رابطة األمة برموزها، فشخوص املراقد املقدسة تعيد إىل األذهان التأريخ املتـضرج بالـدماء   

الذي وقع على صاحب هذا املرقد أو ذاك مـن ظلـم وتنكيـل وقتـل وتـشريد، ومـن الـذي أوقـع هـذه               
االنتهاكات، وما الذي دعاهم إىل ذلك، وما هـو دور األمـة يف دفـع مثـل هـذه املظـامل علـى مثـل هـذه           

ارات مهـم  الرموز وأتباعهم، وما الذي يستذكره الواقف على مثل هذه املراقد، وكيف تشحذ هـذه املـز   
الزائر ويج عواطف الناس، وبالتايل فإن نتيجة كل هذه التداعيات النفسية لـدى الزائـرين هـو اهليـاج             
الثوري الذي يستتبع عنده التغري لألصلح ورفض الظلـم، ونبـذ كـل أنـواع الـسيطرة الالمـشروعة الـيت          

.اهرارتكبها الظاملون، والسعي إىل منع ما يستجد من مثل هذه احلاالت واملظ
وبالتأكيد، فإن االستعمار الغريب يسعى إىل إطفاء هذا التوهج الثوري الذي تعتمله نفوس شيعة أهـل البيـت    
بفضل ارتباطهم بسادام عليهم السالم، لذا عمدوا إىل استخدام مطية التكفري الوهايب األهوج، لتنفيذ         

.غايام ومراميهم
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اليت تصدر ) األوقات العراقية(عدد من جريدة إذ انتهى إيلّالقليب، ومثريا للبكاء املقرح،   
قطـن  ،)١(لبصرة، ويف مفتتحها مقالة ينقل صاحبها عن رجل من فضالء أهل العلم        يف ا 

أنـه منـع مـن متثيـل تلـك الفادحـة الكـربى        ) الـسيد مهـدي  (البصرة منذ شـهور، يـدعى     
واملصيبة العظمى، ومن خروج مواكب الرجال يـضربون صـدورهم بأيـديهم يف األزقـة         

.وما هي بأهون من األولتني، واجلواد العمومية، فقلت هذه املصيبة الثالثة

والرسل من البصرة إىل مراكز العلم يف النجف، وهي مـا بـني          اترت الكتب   ومث ت 
عاذل وعاذر، حمبذ هلذا املنع ومستاٍء منه، فشممت من ذلك روح األغـراض الشخـصية        

.فورةٌ ال مساس هلا باملذهب، سوف تسكن: بني فئتني، فأعرضت وقلت

رسلت بعد أيام من البصرة مقالة مطبوعـة مـن مزخرفـات     مث ما عتمت إال وقد أ     
يف إقامـة  ـوالباطـل، ونـسب الفرقـة اجلعفريـة      ذلك الرجل الفاضل، مزج فيها بني احلق 

.إىل اإلبداع، والقيام بأفعال وحشية مهجيةـالتذكارات احلسينية ببعض مظاهرها 

علــى احلــالل ويف هـذا تــضليل للــسلف الــصاحل مــن العلمــاء األعــالم، والقُــوام 
ورفع ألعظم شعار مذهيب، وما زالت جتتين الـشيعة مـن فوائـده، مـا حيفـظ            ،)٢(واحلرام

يه، إذ مل يذكر السيد مهـدي بكلمـة سـوء علـى طـول الكتـاب          يعجبين أدب املؤلف يف التعامل مع مناوئ      )١(
وعرضه، وأدب احلـوار هـذا ممـا امتـاز بـه أئمـة أهـل البيـت علـيهم الـسالم مـع أعـدائهم وخمـالفيهم،                   
ليوصلوهم إىل جادة احلق، وهي روح امتاز ا أهل البيت علـيهم الـسالم ورثوهـا لـشيعتهم ليؤسـسوا       

هار احلقائق وهدي اآلخر، دون اللجوء إىل أسلوب الشتم والـتكفري، كمـا   هلم مباين احلوار املبين على إظ   
.يفعله معهم بعضهم، فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ال أدري كيف مسح البعض ألنفسهم بوصف ما يقوم به الشيعة من إقامـة الـشعائر احلـسينية بأنـه بدعـة            )٢(
.. .هلماوهو بني أمرين ال ثالث ! جيب التخلص منها؟

إما أن تكون هذا الشعائر مبعزل عن أمساع العلماء واطالعهـم وعـدم درايتـهم مبـا جيـري، وهـذه القـضية ال             
تتعدى عن غفلة هؤالء األعالم وعدم علمهم مبا جيري يف أوساط األمـة، وهـذا بعيـد أن يتعقلـه أحـد             

.من هؤالء ومن غريهم
!



نصرة املظلوم.......................................................................................١٢

.)١(كيام، ويثبت عقائدهم

علـى حيـاة الـشيعة،    ـإن متّـت   ـفعلمت من أين جاءت هذه البلية، الـيت تقـضي    
الكيد الذي   ذلك ـ) اجلمعية األموية (وتيقّنت أن كيد املموهني واملنافقني، وخاصة أفراد        

فأفىت ومنع وقـذف  ، بإشراكهقد أوقع هذا الرجل ـال ينطلي إال على السذّج والبسطاء  
كـسراب بقيعـة حيـسبه    (بـل هـي     ،)٢(وضلّل ولفق أموراً ليس هلا مقبـل يف ظـل احلقيقـة           

).مل جيده شيئاً ووجد اهللا عندهالظمآن ماء حىت إذا جاءه 

األعـالم يف هـذه األيـام، وطبـع ملحقـاً      كنت أجد يل فيما كتبه وأفىت به علماؤنا      
حفظـه  (برسالة يف هذا الشأن ملعاصرينا الفاضل الـشيخ حممـد جـواد احلجـامي النجفـي              

"
قيام هـذه الـشعائر احلـسينية يف أوسـاط الـشيعة ـــ بالـضالل        وإما اام هؤالء العلماء ــ بعد فرض معرفتهم ب 

واإلضالل، إذ من شأن العامل قول كلمة احلق مهمـا كلفتـه مـن مثـن، وكـم حـدثنا التـأريخ بتـضحيات               
.علمائنا من أجل تثبيت مبدأ حق، أو إظهار كلمة هدى

لـى التحـدث عـن النـهي     وأعجب من ذلك ما مسعت من أحدهم أن العلماء خيشون من العامة فال يقوون ع  
عن هذه الشعائر، وهذه التهمة أعظم من سابقاا، إذ اام العامل باخلوف على مكانته بـني العـوام حـىت     

.مع الباطل من أوجع ما مسعناه من مٍ وتوهني لعلمائنا زاد اهللا يف شرفهم وأعلى درجام
اآلخـرون، إذ هـي حفظـت كيـام مـن      أجل، فقد جىن الشيعة من هذه الشعائر أعظم ما كان يتـصوره   )١(

التشرذم والضياع يف خضم ما واجه الشيعة من ظلم وحيف أدى بالكثري منـهم إىل الـشهادة والتـشريد،         
وبقيت هذه الشعائر سبباً الجتماعهم مهما كانت أسباب التشريع واملطاردة، إال أا املظلة اليت يـستظل       

م اليوم ــ حبمد اهللا تعاىل ــ باتت هذه الـشعائر مـصدر قـوة      ا مجوع الشيعة يف كل حمنة من حمنهم، وه        
.هلم، ال ينفكّون عنها بأي حال

من املؤسف أن بعضهم ــ على بـساطة منـه وسـذاجة يف طريقتـه ـــ تبـهره شـعارات هـؤالء املـشككني،           )٢(
هـدافهم  الذين حياولون استغالل غفلة البعض، أو حسن نواياهم، لينفذوا من خـالل ذلـك إىل تنفيـذ أ          

هؤالء واستنكارهم علـى الـشعائر، حبجـة أـم قـادرون علـى       ) حبداثة(ومكائدهم، وكم رأينا ممن يغتر     
تشخيص الواقع، ومعرفة كل ما يناسب وما ال يناسب الوضع املُعاش، وأمثـال هـذه احلداثويـة الزائفـة        

.اليت تغرر بالبعض
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، املطبوعة يف النجف مندوحةً عن اخلوض يف هذه املسألة، اليت عز وعظـم علـى       )١()اهللا
.كل عارف من الشيعة أن تقع موقع سؤال وتشكيك

ال أجـد مـساغاً   ـر تلك املقالة اليت هي قرة عني املنـاوئني   بعد انتشاـولكين اآلين  
علـى تـصديته،   ، ومـن يطـرب    )الـسيد الـصائل   (شرعياً للسكوت عما خفي على ذلك       

عسى أن ينيب إىل احلق، ويتنبه إىل ما أغفله به األغيـار املفكـرون، ومـن اهللا أرجـو أن                
ايـة إخواننـا املـسلمني إىل اتبـاع     ، سـبباً هلد )نصرة املظلوم(تكون رساليت هذه اليت مسيتها    

.احلق بيقني، إنه ويل ذلك، والقادر عليه
رخييـاً،  اذاكر يف مقدمـة هـذه العجالـة حبثـاً فلـسفياً ت     ـبعون اهللا وتوفيقه  ـوها أنا  

حافظـة للمـذهب   ـجبميع أنواعها  ـينتهي باملتأمل فيه إىل العلم بأن التذكارات احلسينية  
لدثور، وذا االعتبـار ال حيتـاج يف شـرعية بعـضها إىل ورود          اجلعفري عن االندراس وا   

ـمـاكر ال سـاخر    ـيف احلقيقـة   ـ، وأنه ال يعتين بسخرية الساخر، فإنـه   )٢(دليل خاص به

ىب علـى يـد والـده الـشيخ طـاهر احلجـامي،        ، فتـر  ١٣١٢هو الشيخ حممد جواد الشيخ طاهر، ولد سنة         )١(
وتلقى دروسه على يديه، وخترج يف األصول والفقه علـى عـدد مـن علمـاء العـصر وأسـاتذم، منـهم            
املريزا حسني النائيين والـسيد أبـو احلـسن األصـفهاين والـشيخ حممـد حـسني األصـفهاين والـسيد حمـسن             

طائفـة مـن األفاضـل، ولـه اليـد الطـوىل يف األدب       احلكيم واملريزا علي اإليرواين، كما خترج على يديـه   
والنشر، وكانت رسائل متبادلة بينه وبني العالمة الشيخ حممد حسني املظفـر والـشيخ حـسن البهبـهاين،           

على كفاية األصول وشرح كتاب الطهارة مـن التبـصرة، حـرره عنـد حـضوره           وتعليقهوله ديوان شعر    
.قام بعمادة منتدى النشر يف أول تشكيله ملدة ثالثة أعوامعلى أستاذه السيد حمسن احلكيم قدس سره،

.١٢٨ص٣مشهد اإلمام أو مدينة النجف حملمد علي التميمي ج: انظر
والكاتب يشري إىل أن الشيخ حممد جواد احلجامي رمحه اهللا نشر فتاوى األعـالم يف احلـث علـى الـشعائر مـع           

عاً للتشهري ذه الشعائر، واالكتفـاء ـا حـسن، إال أن    رسالة يف هذا الشأن، وكأن ذلك اإلجناز يعد راد    
.ذلك مل ينفع مع تضخم حالة االلتفاف والتهويل اليت أثارها البعض ضد هذه الشعائر املباركة

ــ )٢( مبا ذكرناه سابقاً، وإذا كان األمر كذلك ــ وهو أن الشعائر كانت السبب األساس يف حفظ املذهب، بل وقوته 
.إىل دليل مشروعيتها، إذ قيام املصلحة ا دليل على ضرورا، بل لزومها، كما هو معروففال حنتاج 
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).إالّ بأهلهالسيئوال حييق املكر (يريد إطفاء أنوار األئمة األطهار بكيده ومكره، 
قتـل احلـسني عليـه الـسالم        : (ليتردد على ألسنة عموم الشيعة حنـو قـو        :فأقول

مـع  ـ، ومرادهم بدين جـده الطريقـة الـيت هـم عليهـا، مـن االعتقـاد          )فإحياء دين جده
بإمامة علـي وولـده إىل املهـدي علـيهم الـسالم، وأـم معـصومون        ـالشهادتني واملعاد  

مربؤون عن كل ذنب وعيب، جـامعون لكـل فـضيلة يف البـشر، وتفـصيل إحيائـه هلـذه               
.بتسليم نفسه للقتل عاملا عامداً تعرفه مما نذكره مثةالطريقة 

ال شك أنه ما كان املسلمون يف شطر من الصدر األول يرتلون أهل البيت الطاهر 
ومعصومني، فضالً عن اعتقاد باملرتلة اليت ترت هلم ا اجلعفرية اليوم، من كوم أئمة حق 

إىل عدة خاصة من أبنائه، فإنه ممـا  كون اإلمامة والعصمة يف عقب احلسني عليه السالم       
مل يذعن به إال ممتحن القلب، اللهم إال يف أعوام نزرة، مشوبة بفـنت وحـروب، كثـر يف            
خالهلا عدد الشيعة، وثبتت عقائدهم، لكن مل تكن مقتضيات األحوال يومئذ بالغـة إىل           

.حد يوجب سيادة هذا االعتقاد يف العامل اإلسالمي
دد اجلم أن عراه النقص، ولبس ثـوب اإلذالل، وكـان ضـئيالً    مث ما برح ذلك الع  

ومـا  )٢(سـفيان يف املـصرين  الـذي أظهـره آل أيب   )١(من قبل ذلك، وذلك ألجـل اجلنـف    

غري جنايف مجيـل الـزي، لـسان العـرب البـن         : امليل واجلور، جنِف جنفاً، قال ألغلب العجلي      : اجلَنف)١(
.منظور باب جنف

، إال أن احليـف مـن احلـاكم، واجلنـف     وجنِف فالن علينا ــ بالكسر ــ وأجنف يف حكمه، وهو شبيه بـاحليف  
يرد من حيف الناحل ما يرد من جنف : عام، ومل يرتض األزهري هذا التفريق، واستدل بقول بعضهم

املوصي، والناحل إذا حنـل بعـض ولـده دون بعـضٍ فقـد حـاف، ولـيس حبـاكم، ويـرد عليـه أن أقـول                   
.لهبعضهم ليس حبجة، جلهالة القائل، والظاهر أن التفريق يف حم

الكوفة والبصرة وما يتبعهما، كاألهواز وبعض الكور آنذاك، والكاتـب ملتفـت إىل مـا فعلـه األمويـون               )٢(
بشيعة املصرين العراقيني، من تقتيل وجري، ومل يتعرض إىل احلجاز والشام لقلّة ما فيهما مـن الـشيعة،        

.ومل تكن املصيبة عظيمة آنذاك
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يتبعهما، وغريمها من مراكـز الـشيعة، فقـد غرسـوا بغـض علـي عليـه الـسالم وولـده،                      
لفة، وتتبعوا شيعتهم على وسبهم، والرباءة منهم، يف أعماق قلوب العامة، بأساليب خمت   

ــستأصلوا شــأفتهمالظنــة والتهمــة، حــىت كــادوا   ــهم  )١(أن ي ، وبعــضوا إىل املــشردين من
،)٢(واملسجونني ضروب األذى والتنكيل، ووضعوا األحاديث النبوية يف فضل بـين أميـة          

أي أصله، ويف حديث علـي عليـه   : األصل، واستأصل اهللا شأفته: أفةأهله وماله، والش  : شأفة الرجل )١(
.لقد استأصلنا شأفتهم، يعين اخلوارج، لسان العرب البن منظور باب شأف: السالم قال له أصحابه

أراد الكاتب أن يعيد لألذهان ما فعله األمويون من قلب احلقائق وحماولـة التزويـر الـيت ارتكبـها معاويـة            )٢(
.تخصص يف جمال الوضع واألخالقوفريقه امل

ولعلّ اإلمام السندي الذي شرح سنن ابن ماجة يشري إىل سبب انتشار مناقب اإلمام علي عليه السالم، وما          
واجهته هذه املناقب هذه املناقب من حرب ومـؤامرات حنـاول مـن خالهلـا قـراءة الواقـع الـذي عاشـته             

.ات السياسية املتهورةمناقب اإلمام علي عليه السالم يف خضم الصراع
، كما يف اإلصابة للحـافظ  )رضي اهللا تعاىل عنه(قيل وهذا سبب ما روي من مناقبه        : (يقول اإلمام السندي  
مل ينقل ألحد من الـصحابة مـا نقـل لعـي، وقـال      : ومناقبه كثرية حىت قال اإلمام أمحد : ابن حجر، قال  

علم شيء من مناقبه من الصحابة بثّه، فكلّما وسبب تعرض بين أمية له فكان كل من كان عنده          : غريه
.أرادوا إمخاد شرفه حدث الصحابة مبناقبه، فال يزداد إال انتشاراً

شـرح  ). وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة، فجمع من ذلك أشـياء كـثرية أسـانيدها أكثرهـا جيـاد             
١هللا عليـه وآلـه وسـلم ج   سنن ابن ماجة لإلمـام الـسندي، بـاب فـضائل أصـحاب رسـول اهللا صـلى ا              

.، دار اجليل٥٨ص
وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جنـدب مائـة ألـف درهـم حـىت يـروي هـذه         : وقال أبو جعفر اإلسكايف   

:اآلية أا نزلت يف علي بن أيب طالب

>J  I   H G F E D C B A @  ?L  K  M  R  Q  P  O  N
Z  Y  X  W  V  U  T   S[_  ^  ]   \<،  ــه ــذل لـ ــل، فبـ ــم يقبـ فلـ

انظر شرح ـج البالغـة البـن    . ثالمثائة ألف درهم فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقيل وروى ذلك           
.٧٣ــ ٦٣ص٤أيب احلديد وكالمه يف األحاديث املوضوعة يف ذم علي عليه السالم ج

ابعني علـى روايـة أخبـار    كما روى أبو جعفر اإلسكايف أن معاوية وضع أقواماً مـن الـصحابة وقومـاً مـن التـ          
!
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وأعلنت اخلطباء يف كل صقع بأمسائهم، مقرونة بالتبجيل والتكرمي، وكوم خلفاء الـنيب         
لى اهللا عليــه وآلــه وســلم، وذوي رحمــه، ووراث حكمــه وحكمتــه، وأن خمالفتــهم صــ

ضالل، واخلروج عليهم خروج عن ربقة اإلسالم، حىت أتى على ذلـك نيـف وثالثـون        
سنة، وبعض هـذا يف أقـل مـن تلـك املـدة كـاف يف انـدراس ذكـر علـي وولـده علـيهم             

.السالم، واندراس طريقتهم وأحكامهم

ألمر يزيد بن معاوية بعد أبيه، وقد توطّدت له األسباب، تـسنى لـه        حىت إذا ويل ا   
أن يبيد كل هامشي مـن علـى جديـد األرض، لتـهوره، وشـدة إقدامـه، وجتـاهره تـك             

.وقعة احلرة ورمي الكعبةـبعد يوم الطف ـاحلرمات، كما ينبئ عن ذلك 

من جـراء قـسوم   فلذلك قم احلسني عليه السالم ضد بين أمية، قيام مستاٍء جداً 
، )١(املخالفة لدين اإلسالم، وال هم له إالّ إحياء ما أماتوه من اآلثـار واملـآثر اإلسـالمية        

وبقتلهم إياه تلك القتلة الشنيعة، بأيدي تلك األلوف املتجمهرة عليه، وقتل سبعة عشر   
صاره وسيب رجالً من بنيه وبين أخيه وعمه، حىت الشباب وأطفال الرضع منهم، وقتل أن   

اخلالفة األموية، وإشهار رأسـه  ذراريه وعياله إىل الكوفة، ومنها إىل الشام، حيث مركز       
"

قبيحة يف علي عليه السالم تقتضي الطعن فيه والرباءة منه، وجعل هلم على ذلك جعالً يرغب يف مثله،     
فاختلقوا ما ارتضاه، ومنهم أبو هريرة وعمرو بن العاص واملغـرية بـن شـعبة، ومـن التـابعني عـروة بـن         

.٦٣ص٤شرح ج البالغة ج. الزبري
الفكري واملصادرات الثقافية اليت انتهجها الـسلطات األمويـة طيلـة ثالثـة عقـود،       كهذه هي صور االضطهاد   

.وقد حددها املؤلف بنيف وثالثني سنة
ومقولة سيد الشهداء عليه السالم ال زالت ترنّ يف أمساع الدهر، تؤكد على أنه عليـه الـسالم مـا خـرج            )١(

اإلسالم، وكيـدهم لـشريعة سـيد املرسـلني        إال إلصالح ما أفسده األمويون وأسالفهم، وتآمرهم على       
وإين : (... صلى اهللا عليه وآله وسلم، مما دعا سيد الشهداء عليه السالم أن يعلن يف مقولتـه املـشهورة             

مل أخرج أشراً وال بطراً وال مفسداً وال ظاملاً، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح يف أمة جدي، أريد أن آمـر       
.٣٢٩ص٤٤حبار األنوار ج). بسرية جدي وأيب علي بن أيب طالبباملعروف وأي عن املنكر وأسري
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وعلـم النـاس نوايـاهم    ،)١(ورؤوس آله يف البلدان، سقطت مرتلة بين أميـة مـن القلـوب     
السيئة، أيقنوا أم ليسوا بأئمة حق، ألن أفعاهلم تلك ال تتفق مع أي دين، وال يرافقها      

.دل شيء بل هي خارجة عن حدود اإلنسانيةمن الع

وكان يف نفوس العامة يف العراق نفور ما منهم، من جراء القتل الذريع بكربائهم، 
عليـه  (لتهمة التـشيع، وجنـف العمـال ـم، وكـذلك يف احلجـاز أيـام اسـتخالف يزيـد            

مية مل تسع يف ، ملعلومية فسقه وجوره، وظهر يومئذ للعامل اإلسالمي كله أن بين أ  )اللعنة
يف أن ال نبقي هلامشي ـعن طريق التعصب اجلاهلي ـهدم دين اإلسالم فقط، بل تسعى 

.أثراً، وعلى األخص بقايا آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم

ومن هذا الوجه ظهر للعامل أمجع مظلومية احلسني عليه السالم، وصار ذلك سبباً      
.)٢(، وأخيه عام الصلحلاللتفات إىل مظلومية أبيه يوم صفني

نعم كانت ردة فعل األمـة مـن هـذه الفاجعـة العظمـى هـي كراهيـة النـاس لـبين أميـة بـشكل مل يتوقـع                        )١(
األمويون رد الفعل هذا جراء الصدمة اليت فاجأت األمـة بـشهادة اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم، وكـان              

وية منذ سقوط أول قطرة دم يف كربالء، بالرغم من تقاعس األمة عن نـصرة اإلمـام     سقوط الدولة األم  
الشهيد عليه السالم، إال أن ذلـك مل مينـع االسـتياء العـام، وانكـشاف حقيقـة األمـويني الـذين تـستروا                
بلباس الدين، ولوال هذه الواقعة احلـسينية لبقيـت سياسـات األمـويني وأتبـاعهم حتكـم األمـة إىل يـوم                  

لدين، وتأخذ خبناق الناس، والطويل ملن اعترض عليهم بشطر كلمة، إذ مل يستطع أحد كـشف دجـل        ا
.آل أيب سفيان وكذم، لوال ثورة اإلمام الشهيد الذي أسقط كل األقنعة، وإىل يومنا هذا

الـسالم  وبالفعل كانت ثورة احلسني عليه السالم إعادة حلسابات األمة اليت مل تنصف اإلمـام علـي عليـه      )٢(
يف صفني، ومل تنتصر لإلمام احلسن عليه السالم يـوم هـادن معاويـة، إال بعـد أن هتكـت ثـورة الـشهيد            
حجب الزيف والدجل األموي، الذي كانت تتستر به هـذه العـصابة الظاملـة، وريثـة التـآمر والنكـوص          

يتـردد أهـل الكوفـة يف    عن احلق وأهله، فقد ظهر اإلنكار الشديد على األعمال الـشائنة لألمـويني، ومل       
فقد استقبل الكوفيون العائلـة الكرميـة ـــ الـيت عوملـت معاملـة الكفـار يف الـسلب         (اإلنكار على يزيد،   

واألسر والتشهري ــ بالبكاء والصراخ والنوح والتوجع والتفجع والتأسف، وقـد شـقّت النـساء جيـون             
٩٨الطف للسيد احلكيم صفاجعة: انظر). على اإلمام احلسني عليه السالم والتدمن.

!
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، )عليـه اللعنـة   (ملا قتل احلسني عليه السالم طالب لسان اللوم اإلنكار على يزيد            
حىت من بين أمية أنفسهم، ومن بقايا الصحابة يف الشام ويف املدينة املنورة، على حني إنه 

اصـية  مل يكن باإلمكان ذكر علي عليه السالم واحلسني عليه الـسالم خبـري يف البلـدان الق        
عن مركز خالفة بين أمية، فضالً عن إطرائهم بني يدي يزيد، ولدى حاشيته، ويف داره، 

عـن املـدائين أنـه مل توجـد يف دار يزيـد سـفيانية إال وهـي              ) العقـد الفريـد   (حىت روى يف    
.)١(متلدمة، تبكي على احلسني عليه السالم

بغـري علـم منـه، وهـم     وما كان ينفع يزيد عند الناس إسناد قتله إىل ابـن مرجانـة      
يرون فرحه وسروره، بإشهار رأسه ورؤوس آله، وسوق ذراريهـم وعيـاهلم لـه كالـسيب                

.الوب، وتزيينه الشام أياماً، استبشاراً بذلك

لعمري إن هذا اإلطراء والذكر اجلميل، واعتقـاد مظلوميـة احلـسني عليـه الـسالم       
رفـة آل حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه      وآله عند العامة يف الشام، أول مراتب التشيع، ومع       

.وسلم، واإلذعان بفضلهم، الذي ال سبب له إال قتل احلسني عليه السالم

وما زالوا يستعدون ،)٢(يف عام قتل احلسني هاج كثري من أهل الكوفة لألخذ بثأره

"
وما أظهره أهل املدينة من اإلنكار الذي ترجم إىل ثورة احلرة، وأنكر على حادثة نكت رأس اإلمـام الـشهيد       
عليه السالم كل من زيـد بـن أرقـم وأيب بـرزة األسـلمي وأنـس بـن مالـك وغريهـم، وإذا كـان هلـؤالء              

ــواالم ل   ــاهلم موقــف اخلــذالن يف واقعــة الطــف، مل ــة   وأمث لنظــام األمــوي، وســقوطهم يف أعــني األم
لسكوم، إال أن هناك ما يشري إىل امتعاضهم مـن هـذه االنتـهاكات األمويـة بعـد مقتـل احلـسني عليـه                  

.السالم، وجترؤ السلطة باإلقدام عليه
.دار الفكر بريوت١٣٤ص٥العقد الفريد ج)١(
بن صرد اخلزاعي، وكانت له صحبة مع الـنيب  كما يف اجتماع أهل الكوفة عند رؤوس الشيعة، سليمان          )٢(

صلى اهللا عليه وآله وسلم، واملسيب بن جنبة الفزاري، وكان من شيعة علـي وخيـارهم، وعبـد اهللا بـن       
سعد بن نفيل األزدي وعبد اهللا بن وال التيمي ورفاعة بـن شـداد البجلـي، واتفقـوا علـى األخـذ بثـأر               

أن تالوموا بينهم على اخلذالن وعدم النصرة، فـأثر ذلـك عـن    اإلمام سيد الشهداء عليه السالم، وبعد   
!



١٩.......................................................................................نصرة املظلوم  

للثورة عدا، من مجع سالح وتوفري عدد، حنواً من ثالث سنني، وأهل املدينة يف خالل 
، وابن الـزبري ناصـب   )١()غسيل املالئكة(املدة ثائرون عليه، مع عبد اهللا بن حنظلة تلك  

عليـه  (، ويعلن الطلب بثأر احلسني، بـدء أمـره حـىت هلـك يزيـد              )٢(مبكة يدعو إىل نفسه   
جتمهرت األلوف بالكوفة، ال حـافز هلـا إال الطلـب بثـأر احلـسني عليـه               ، وحينئذ   )اللعنة

اه وسـائر آلـه بكـل مجيـل، وتعلـن اسـتحقاق علـي عليـه           السالم، وهي تذكر أباه وأخـ     
السالم وولده اإلمامة واخلالفة عن  الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم، يومئـذ ظهـر         
التشيع الصلب، وامتازت شيعة علي عليه السالم من شيعة بين أميـة، ونـتج مـن ذلـك                

، ووقعـة ـر اخلـازر،    )٣(التجمهر واالمتياز وقعة عني الوردة، اليت قتل ا أكثـر التـوابني   

"
٤تأريخ الطربي ج: انظر. ثورة املختار اليت عاقب فيها قتلة احلسني عليه السالم وطاردهم يف كل مكان        

.للهجرة٦٥أحداث سنة ٤٢٨ص
نة، وأظهروا خلع حيث أخرج أهل املدينة عامل يزيد على املدينة عثمان بن حممد بن أيب سفيان من املدي)١(

يزيد وحصارهم من كان ا من بين أمية، وبايعوا عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة، وكانت ثورة هدت 
فأباح املدينة ثالثـاً يقتلـون النـاس،    (عروش األمويني، وقابلها يزيد بوفعة عظيمة بقيادة مسلم بن عقبة    

.٣٧٧ص٤تأريخ الطربي ج).ويأخذون األموال، فافزع ذلك من كان ا من الصحابة
فكان هذه احلادثة إحدى مثرات ضة اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم، وهـي ردة فعـل فـصمت عـرى احلكـم                 

.األموي بشكل مل تبق معه هيبة السلطان، وال عزة امللك
وما بعدها يف دعوة عبد اهللا بن الزبري لنفسه وما جرى من أحداث يف تأريخ      ٦٧و ٦٦انظر أحداث سنة    )٢(

.الطربي والكامل البن األثري وتأريخ اليعقويب ومروج الذهب وغريها
حيث استشهد يف عني الوردة سليمان بن صرد اخلزاعي، بعد أن قتل من القـوم مقتلـة عظيمـة، وأبلـى                )٣(

وحثّ وحرض، ورماه يزيد بن احلصني بن منري بسهم فقتله، واستشهد مـن بعـده املـسيب بـن جنبـة، مث             
املدائن الذين التحقوا بالتوابني كثري بن عمرو املدين، وطعن سعد بن أيب سعد احلنفـي          استشهد من أهل  

ويـروى  . وعبد اهللا بن اخلطل الطائي، وقتل عبد اهللا بن سعد بن نفيل، وهؤالء قادة التوابني وفرسـام    
راجـع مـروج   . بعضهم أن وقعة عني الوردة كانت سـنة سـت وسـتني، واألشـر أـا سـنة سـبع وسـتني          

.١٠٨ص٣الذهب للمسعودي ج
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.)١(اليت هلك فيها من جند بين أمية سبعون ألفاً، فيهم ابن مرجانة

وبان مثة التشيع بأجلى مظاهره، وانقادت الناس من يومئذ إىل أهل البيت عليهم  
منـهم، ومـا بـرح    السالم باقتفاء آثارهم، واالقتباس من علومهم، وأخذ مراسم الـدين          

وغريمهـا، ويقـوى أمـر       ،)٣(، وولـده عيـسى بـن زيـد        )٢(بـن علـي    الثوار يتتابعون، كزيد  

وقعة ر اخلازر جاءت بعد عني الوردة ويف نفس السنة، قتل فيها عبيد اهللا بن مرجانة على يـد إبـراهيم     )١(
بن مالك األشتر، على اخـتالف يف الـسنة الـيت حـدثت فيهـا، فمنـهم مـن أرخهـا سـنة سـت وسـتني،              

مزقـت جـيش األمـويني، وقطعـت     وآخرون على سنة سبع وستني، وكانـت مـن أعظـم الوقعـات الـيت      
.أوصال قواهم الطائشة

يف سـنة اثـنني   : ثورة زيد بن علي يف أيـام هـشام بـن عبـد امللـك سـنة إحـدى وعـشرين ومائـة، وقيـل             )٢(
وعشرين ومائة، وكانت وقعته يف الكوفة، فلما استشهد صلب عرياناً، مث أحرقه بعـد الـصلب يوسـف            

.بن عمرو وايل هشام على الكوفة
لظاهر أنه حيىي بن زيد، وهو صاحب الثورة بعد ابيه، بعـد معركـة كـربى أوقـع بـاألمويني مـن القتلـى                ا)٣(

العدد الكبري، وصلب على باب اجلوزجان، مث بعث برأسـه إىل نـصر بـن سـيار، مث بعثـه إىل الوليـد بـن           
.يزيد

بعد ثورة أبيه متخفياً عـن  ومل أجد لعيسى بن زيد من ذكر يف الثورات اليت تلت ثورة أبيه، فقد عاش عيسى        
.عيون السلطة

نعم شارك عيسى بن زيد يف ثورة حممد بن عبد اهللا بن احلسن، وكـان بطـالً شـجاعاً معروفـاً بـشدة البـأس،        
وخرج مع إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن يف قيام أيب جعفر املنصور، وخرج مع أخيـه احلـسني بـن زيـد         

).ذو الدمعة(امللقب 
ى عيسى تقواه ومتسكه مبذهب آبائـه، حيـث يـروي أبـو الفـرج األصـفهاين بـسبب مفارقتـه            وكان الظاهر عل  

صلى إبراهيم على جنازة بالبصرة وكبـر عليهـا    : عيسى بن زيد إلبراهيم بن احلسن، قال بسند مرفوع        
هذا أمجع هلم، : لم نقصت واحدة، وقد عرفت تكبري أهل بيتك؟ فقال   : أربعاً، فقال له عيسى بن زيد     

حنن إىل اجتماعهم حمتاجون، وليس يف تكبرية تركتها ضرر إن شاء اهللا، ففارق عيسى واعتـزل، وبلـغ     و
ذلك أبا جعفر فأرسل إىل عيسى يبذل له ما سأل على أن خيذل الزيدية عـن إبـراهيم، فلـم يـتم األمـر       

.بينهما إىل أن قتل إبراهيم

!
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الشيعة، ويشتد أزرهم، وتظهر كلمتهم، وتثبت عقائدهم، بربكة تلك الثـورات النامجـة              
بنـو أميـة،   من قتل احلسني عليه السالم، ومل ميض ضرن واحدة من لدن قتلـه حـىت بِيـد         

باسـم  ـالعبـاس، الـذين    وأصبحت السلطة اإلسالمية لفريق من بين هاشـم، وهـم بنـو   
مل يبقوا من األمـويني يف األرض نـافخ   ـثارات احلسني عليه السالم وولده وبين عمومته  

.إالّ من ال يعرف،)١(ضرمه

من هذه الرموز كلها تعرف معىن كـون احلـسني عليـه الـسالم قتـل إلحيـاء ديـن                     
اً يف األرض، وإالّ فـال  جده، وتذعن أنه مل يطلب حقاً هو لغريه، ومل يرد أن يكون جبار      

.موقع فإطرائه والطلب بثأره

وملا رسخت أقدام العباسيني يف اإلمرة اإلسالمية، ورأوا أن املغـروس يف أعمـاق         
قلوب أكثر املسلمني هو أن الرياسة الروحانية املقدسة لعقب احلـسني عليـه الـسالم مـن       

ئـك أن ال قـدرة هلـم علـى     أولالعلويني، خافوا على ملكهم بادرة الثـوار منـهم، وأدرك     
الطلب حبقهم، وقـد بـاد بنـو أميـة، وتـشتت أفكـار العامـة، أعرسـت الـدنيا مبلـك بـين                   

أوالد احلسني عليه السالم يومئـذ، واملـشار إليـه        وكان الرئيس الروحاين من      ،)٢(العباس
"

من أهله، ديناً وعلماً وورعـاً وزهـداً وتقـشفاً،    وكان عيسى أفضل من بقي: مث أضاف أبو الفرج األصفهاين   
وأشدهم بصرية يف أمره ومذهبه، مـع علـم كـثري مـن روايـة للحـديث وطلـب لـه، وقـد روى عـن أبيـه              

مقاتـل الطـالبيني لألصـفهاين    . وجعفر بن حممد وأخيـه عبـد اهللا بـن حممـد وسـفيان بـن سـعيد الثـوري            
.٤٠٧ص

خلو الديار من أهلها، حبيث مل يبق منهم أحد يشعل ناراً فينفخ    مثل يضرب للداللة على     : نافخ ضرمه )١(
.فيها، وهي كناية عن اجتثاثهم عن جديب األرض

أعرست الدنيا أي زهـت وأظهـرت زينتـها، كمـا تظهـر العـروس لزوجهـا، وكمـا أن العـروس جتـاري              )٢(
.اسيني مبلكهمزوجها فتخضع له، فكذلك خضعت الدنيا لبين العباس، وهي داللة على زهو العب

أن الـدنيا اندهـشت مبلـك بـين العبـاس       : ورمبا يستعمل مبعىن دهش، كمـا عنـد ابـن منظـور، فيكـون املعـىن               
.واألول أوفق باملقام. لعظمته
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فآثر من بينهم، واملطاع يف الناس هو أبو عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق عليه السالم،       
العزلة وكذلك أبناؤه إمامـاً بعـد إمـام، وهـم فـل خـالل ذلـك يالقـون ضـروب األذى              

ـبـدل الثـورة    ـوالقتل والتنكيل، ولكنهم حفظوا ما قُتل عليه جدهم بـأمرهم شـيعتهم    
بالتذكّرات احلسينية، بـذكر مـصائبه، فُـرادى ومجاعـات، يف مجيـع األحـوال، ونقـل مـا                

دن قتله إىل أيامهم، والبكاء واإلبكاء والتباكي ملا جرى عليه وعليهم من الفجايع، من ل
أصام، وبالغوا يف اإلطناب بذكر ثواب ذلك، إىل حد هو فوق النصور، ألم رأوا أن 
ذلك هو اليد القوية يف إحكام الرابطـة بـني أفـراد الـشيعة، ومتيـزهم عمـن سـواهم مـن             

بين أمية، وحفظت عقائـدهم  الشيع، كما أن الثورات الدموية أوجبت متيزهم عن شيعة   
.لذلك الوقت، وعلى ذلك من الشواهد التارخيية ما تضيق عنه الرسالة

حفظـوا تلـك اتمعـات،    ـمبزيد لطفهم وواسع علمهم  ـمث إنهم عليهم السالم  
وحافظوا على األفراد واجلماعات من الشيعة، بتشديد األمـر علـيهم باالتقـاء والتـستر،      

املأمور ا منهم ببيانات خمتلفة ـ، وهذه اتمعات  )١(عن غري املتقيحىت نفوا اسم الدين 

على التقية مبا ال جمال فيه للتردد والتأويل، حى جعلوا الدين مرهونـاً     ) صلوات اهللا عليهم  (وقد شددوا   )١(
يـا أبـا   : قـال : (بسنده عن أيب عمر األعجمي عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم        بالتقية، فقد روى الكليين   

عمر، إن تسعة أعشار الدين يف التقية، وال دين ملن ال تقية له، والتقية يف كل شيء إال يف النبيذ واملسح    
.٢، باب التقية حديث٢٤٦ص٢الكايف ج). على اخلفني

إي واهللا : من دين اهللا؟ قـال : قلت. التقية من دين اهللا: السالمقال أبو عبد اهللا عليه : (وعن أيب بصري قال  
، واهللا مـا كـانوا سـرقوا شـيئاً، ولقـد قـال       )أيتها العري إنكم لـسارقون : (من دين اهللا، ولقد قال يوسف    

.٣، باب التقية حديث٢٤٦ص٢الكايف ج). واهللا ما كان سقيماً) إين سقيم: (إبراهيم
قية جاء على خلفية ما عاناه الشيعة من مطاردة السلطات وتتبع آثارهم، والعمل وهذا التشدد يف احلث على الت

على القضاء عليهم بشىت الطرق وأنواع الوسائل، إال أن حكمة أهل البيـت علـيهم الـسالم وألطـافهم                
حفظت شيعتهم من هجمات أعدائهم، وتربصهم هلم يف كل حني، حىت أنك لتجد شـيعة أهـل البيـت               

.لؤون أقطار املعمورة بفضل حكمة التقية اليت أبقتهم رغم تآمر أهل الدنيا عليهمعليه السالم مي

!
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).جمالس العزاء(و) املآمت(هي ما نسميها اليوم ـواملنعقدة عندهم يف منازهلم 

مـن األمـر   ـوهـم حكمـاء األمـة     ـال شك أنه ال غرض لألئمـة علـيهم الـسالم     
، يف أحوال خمصوصة كثرية، وزيارته بذلك االجتماع احملزن، وتذكّر تلك املصيبة املقرحة

.اليت مل يكفهم الترغيب إليها واملبالغة يف ثواا، حىت حذّروا من تركها

لــيس أمــرهم بتلــك الــروابط احلــسينية إال حفــظ املــذهب عــن  : وبعبــاة جامعــة
مع أا وجدانيـة  ـاالندراس، وهو الغاية اليت قتل هلا احلسني عليه السالم، وهذه احلكَم  

أملعوا إليها بعبارات خمتلفة، وضوحاً وخفاًء، وأمروا ا صرحياً، فيما تضمن احلـث      قد ـ
.على إحياء أمرهم

: حنو قول الصادق عليه السالم للفضيل بن يسار

جتلسون وتتحدثون؟ (

: نعم، جعلت فداك، قال: قال

.)١()إن تلك االس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحهم ا من أحيى أمرنا

: وقوله عليه السالم

.)٢()من جلس جملساً حييي فيه أمرنا مل ميت قلبه يوم متوت القلوب(

"
والبد من التنويه إىل أن أعداءهم قد عرفوا سبب حفظهم وحتصنهم بالتقية، فلم يـستطيعوا القـضاء علـيهم         

القـضاء  والوصول إليهم، فأخذوا بالتشهري م، والقول بأن تقيتهم هذه نفـاق، علّهـم جيـدون سـبباً يف          
.عليهم بتركهم التقية؛ لتكون ألعدائهم احلجة يف مالحقتهم ومطاردم يف كل األحناء

يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب غفر اهللا         : مث قال : (تتمة احلديث )١(
.٢٦قرب اإلسناد ص). له ذنوبه ولو كانت أكثرمن بد البحر

تذكر مصابنا وبكى ملا ارتكـب منـا كـان معنـا يف درجتنـا يـوم القيامـة، ومـن ذكـر               من: (احلديث هكذا )٢(
مصابنا فبكى وأبكى ومل تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس جملساً حييي فيه أمرنا مل ميت قلبه يـوم       

.١٣١أمايل الصدوق ص). متوت القلوب
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: وقوله عليه السالم

رحم ا عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملـك يـستغفر هلمـا، ومـا        (

ــإذا اجتمعــتم فاشــتغلو       ــاهى ا هبمــا املالئكــة ، ف ــا إال ب ا اجتمــع اثنــان علــى ذكرن

بالــذّكر، فــإن يف اجتمــاعكم ومــذاكرتكم إحياءنــا، وخــري النــاس بعــدنا مــن   

.وغري ذلك. )١()ذاكر بأمرنا، ودعا إىل ذكرنا

فكأم عليهم السالم رأوا إن تلـك التـذكارات احلـسينية هـي الـيت توجـب بقـاء                    
ــ    ــى االعتق ــان عل ــرور األزم ــى م ــساء عل ــصمتهم،   الن ــضلهم وع ــر ف ــهم وواف اد بإمامت

.)٢(من اخللفاء يف كلّ عصر من أعصارهم، وذلك روح التشيعومظلوميتهم 

ـأنا ال أشد أن تلك االس واتمعات ألبستها األئمـة األطهـار علـيهم الـسالم      
لباساً مـذهبياً، ألـا الـسبب الوحيـد الجتمـاع      ـبواسع علمهم وبعد نظرهم للمستقبل  

.٦٣٢س١٠؛ مستدرك الوسائل ج٢٢٤أمايل الطوسي ص)١(
ما يفسر لنا تكالب السلطات الظاملة على منع هذه الـشعائر، الرتبـاط األمـة بأهـل البيـت علـيهم        وهذا)٢(

السالم والكشف عن مظلوميتهم، لذا مسعت مجيع دوائر السلطتني األموية والعباسية واملرتبطة ما إىل          
ء العام لتـاريخ دمـوي   إحباط حماوالت التحدي النامجة عن ارتباط األمة بأئمتها، وما يعمها من االستيا         

جرى على أهل البيت وأتباعهم، على أن هذا اخلط املظلوم حجر عليه إعالمياً وكتمت مجيع قنواته يف      
التذكري مبا جرى عليهم من هذه السلطات الظاملة، فكانت هذه الشعائر هي اإلعالم احلي لواقعة دمويـة    

.ظلوميتها كذلكجرت هنا أو هناك، لتذكر األمة مبظلومية أهل البيت، وم
فالشعائر هي القنبلة املوقوتة بوجه السلطات الظاملة يف كل زمان ومكان، وغدت هذه الـشعائر كـذلك املنـرب            
اإلعالمي احلر الذي يعبر عن مجيع االنتهاكات املرتكبة يف حق أتباع أهـل البيـت علـيهم الـسالم، بـل                 

.احملرومني يف العامل
البيت عليهم السالم أغدق على شيعتهم لضمان بقائهم، بـل للحفـاظ   لذا فالشعائر عطاء من عطاءات أهل 

.على هيبتهم وسطوم ضد الظاملني
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كل معانيه لألئمـة فيمـا بينـهم،    ورسوخ عقائدهم، وبقاء ذكر اجلميل ب     ،)١(كلمة الشيعة 
وتلك نكتة مستورة عن مجيع املسلمني، حىت عن الشيعة أنفـسهم، فـإم ال يتـصورون           
هذه الفائدة من عملهم، بل قصدهم الثواب األخروي فقط، لكن ملا أن كل عمل البد   

د أثر، فهذه االس مبا حيدث فيهـا مـن إظهـار مظلوميـة آل حممـ     ـبطبيعته  ـأن يظهر له  
.صلى اهللا عليه وآله وسلم تؤثر تلك الثمرات للشيعة من حيث ال يشعرون

إليك فانظر ماذا يضر املتوكل العباسي، يف كونه ملكاً وخليفـة مـن ولـد العبـاس           
عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، من أن طائفة من املسلمني تزور قـرب احلـسني عليـه               

رته، ويوجه إليه الفعلة بأمرهم حبرثه، وإجراء   السالم، وهو ابن عمه، حىت مينع عن زيا       
وما دخل ذلك يف امللك والسلطان؟ لوال أنه قد أدرك أن الرابطة احلـسينية       ؟)٢(املاء عليه 

فعالً، إن من مثرات هذه الشعائر هو ارتباط الشيعة فيما بينهم واجتماعهم، رغم تشتتهم وقهرهم، لذا         )١(
أن تـشتت الـشيعة يف البلـدان    فإنك ترى يف املصداق اخلارجي انطباق هذا املفهوم وغريه، إذ من املعلوم      

ويف كل حناء العامل بسبب النظام الصدامي اجلائر أوجد يف شعائر أهل البيت حلقة االتصال بني اجلميع،        
فكانت هذه االس جتمع شتات العراقيني املهاجرين، وتعمل على توحيـد كلمتـهم، لوحـدة هـدفهم،        

شعائر سبباً يف إذكاء روح املعارضة ضد النظـام،  وهي خدمة اإلمام احلسني عليه السالم، فكانت هذه ال      
بل كانت سبباً يف تنظيم هذه اجلماعات املتناثرة حتت مظلة املنـرب احلـسيين، الـذي يزيـد مـن مهـة الـروح             

.الثورية والتذكري بأصلهم، واالرتباط بأرض كربالء، مهما بعدت املسافات وطال الزمن
ويف سـنة  : خيتلف عليها اثنان، يصف السيوطي احلادث املؤمل بقولهحادثة هدم القرب الشريف متواترة ال       )٢(

املتوكل ــ دم قرب احلسني، وهدم ما حوله من الـدور، وأن يعمـل   : ست وثالثني بعد املائتني أمر ــ أي     
مزارع، ومنـع النـاس مـن زيارتـه، وخـرب، وبقـي صـحراء، وكـان املتوكـل معروفـاً بالتعـصب، فتـأمل              

وكتب أهل بغداد شتمه على احليطـان واملـساجد، وهجـاه الـشعراء، فممـا قيـل يف         املسلمون من ذلك،  
:ذلك

قتل ابن بنت نبيها مظلومها    باهللا إن كانـت أميـة قـد أتـت     

ــه   ــه مبثل ــو أبي ــاه بن ــد أت هذا ابن لعمري قربه مهـدوما     فلق

ــوا   ــى أن ال يكونـ ــفوا علـ أسـ
ــاركوا شـــــــــــــــــــــــــ

ــا   ــوه رميمـ ــه فتتبعـ يف قتلـ
!
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ذاكـرين فـضله وفـضل    املسببة عن اندفاع تلك اجلماهري إىل زيارة قربه، جمـتمعني عنـده،     
لــيهم، هـي الــيت توجـب ثبــوت   آبائـه وأبنائـه، ومظلوميتــهم جماهـدين بالبكــاء عليـه وع    

.االعتقاد بإمامتهم، وذلك هو روح التشيع

وقد ارتفـع البكـاء يف داره علـى احلـسني عليـه      ـأنظر مل ينكر اإلمام عليه السالم  
: ويقولمل ينكر أن يكون ذلك على جده املظلوم، ـالسالم واجتمع الناس على الباب  

.قد ماتت هلم أطفال يف كربالءوقد صدق، ف. مات طفل لنا، فبكت عليه النساء

باهللا عليك أمل يدمج راوي انعقاد املأمت على احلـسني عليـه الـسالم يومئـذ للبكـاء           
نذكر مصرع احلسني عليـه الـسالم،   : جاء قاص يقص فبكينا، وال يقول : عليه، فيقول 

وهـي هـم يبكــون علـى مـصيبة يقــصها القـاص إالّ مـصيبة احلــسني عليـه الـسالم الــيت         
وأنـت إذا تيقّنـت قيـام    . ون ألجلها؟ ومل يتخف ا، لوال أا مظهـر روح التـشيع         جيتمع

تلك الفائدة اجللية باملآمت احلسينية قياماً طبيعيا أرشدت إليه األئمة األطهار عليهم السالم 

"
.٣٢١للسيوطي صتأريخ اخللفاء

وفيها أمر املتوكل دم قرب احلسني بـن علـي وهـدم مـا     : (ويف أحداث سنة مائتني وست وثالثني قال الطربي    
حوله من املنازل والدور، وأن حيرث ويبذر ويسقى موضع قربه، وأن مينع النـاس مـن إتيانـه، فـذكر أن         

ثالثـة بعثنـا بـه إىل املطبـق، فهـرب      من وجدناه عند قربه بعد   : عامل صاحب الشرطة نادى من الناحية     
.٢٦٥ص٧تأريخ الطربي ج). الناس وامتنعوا من املصري إليه، وحرث ذلك املوضع وزرع ما حواليه

وكان املتوكل من أشد العباسيني على أهل البيت وشيعتهم، وأكثرهم حرصاً على منع النـاس مـن زيارتـه،          
البيـت علـيهم الـسالم، وهـدم قبـورهم، كـأيب جعفـر        وهو وريث آبائه الذين سبقوه يف تتبع آثـار أهـل     

املنصور وهارون الرشيد وغريمها، ممن أفزعتهم هذه الشعائر وأحسوا خبطرها، ووثبـوا عليهـا باملالحقـة           
واملطاردة، ال لشيء إال ألا تعيد الثقة ألولئك احملرومني من أتباع أهـل البيـت علـيهم الـسالم، وتـشد        

يان الشيعي إىل ما هو عليه من االجتماع بعد التفرق، والقوة بعد الضعف،       أواصر تالمحهم، وتعيد الك   
.والثقة بعد اإلحباط
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، ووجوب كلما يفيـد مفادهـا كـذلك،    )١(اتيك األخبار، لزمك االلتزام بوجوا كفاية   
عة حلاسة البصر، أو سري مواكب الرجال يف األزقّة والشوارع مذكّرة ا،           من متثيل الفاج  

ذا ـومل حتتج بعد تلك الفائدة امللموسة باليد إىل نضد األدلة على مشروعيتها، إذ أا  
أجـلّ مـن أن ريتـاب مريـب يف رجحاـا، بـل وجوـا        ـالبيان الذي يشهد به الوجدان  

.كفاية

، فإن من سرب غـوره، وتعمـق بـالغوص          )التمثيل(باملآمت   وإن اقرا عالقة وشبهاً   
.على سره، يعلم أن فيه من النكت ما ليس يف إقامة املآمت اردة عنه

إظهـار مظلوميـة سـيد    ـظـاهراً   ـوالغـرض منـها    )٢(إذا كان الـسر يف إقامـة املـآمت   

أي بعد ثبوت ضرورة القيامة ذه الـشعائر احلـسينية فقـد ثبـت وجوـا كفايـةً علـى أتبـاع أهـل البيـت            )١(
املكلـف، فعنايـة   عليهم السالم، علماً أن الواجب الكفائي مأخوذ فيه املتعلـق ولـيس املوضـوع، وهـو                

.الشارع املقدس يف صرف وجود املأمور به وهو الشعائر، وليس يف موضوع احلكم وهواملكلف
لكن املقام يقتضي ــ كما هو الظـاهر ـــ أن العنايـة متوجهـة كـذلك ملوضـوع احلكـم وهـو املكلـف، وذلـك                  

فكـأم علـيهم الـسالم    : (هبقول) رضوان اهللا عليه(للمصلحة اليت تقدمت اإلشارة إليها يف كالم املاتن        
رأوا أن تلك التذكارات احلسينية هي اليت توجب بقاء الناس على مرور األزمان على االعتقاد بإمامتهم     

).ووافر فضلهم وعصمتهم، ومظلوميتهم من اخللفاء يف كل عصر من أعصارهم، وذلك روح التشيع
رد كانت عناية األئمة عليهم السالم ودأـم  فكأن التكليف هنا تكليف بالعموم االستغراقي، أي على كل ف     

إن املقـام يقتـضي   : على إبقاء الناس باالعتقاد بإمامتهم، ولـيس املطلـوب صـرف االعتقـاد حـىت يقـال        
وجوباً كفائياً، بل عمل األئمة عليهم الـسالم وحرصـهم علـى ارتبـاط أتبـاعهم ـم عـن طريـق هـذه               

.ه االستغراقي على كل فرد من أفراد املكلفنيالشعائر يقتضي أن يكون الواجب عينياً بعموم
نعم يبقى االستثناء قائما على حاله، ووارداً مورد الضرورة للمكلف غري القادر على إقامتـها مـن حنـو املـانع        

.العريف أو الشرعي أو أي حمتمل من حمتمالت الضرورة أو عدم القدرة
.ت ضرورته من خالل ما يذكره الحقاًمن هنا يبدأ املؤلف يف تعدد فوائد التمثيل وإثبا)٢(

وخالصته أن التمثيل أبلغ يف تقريب الواقعة إىل األذهان، كون هـذه املـشاهد ـيمن علـى حـواس اإلنـسان        
ووجدانيه، وجتـيش عواطفـه وانـشداده حنـو فاجعـة الطـف، يف حـني تبقـى املـآمت مرهونـة علـى حنكـة                    
!
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ن االندراس على الشهداء لدى العموم، وباطناً اتفاق كلمة الشيعة، وحفظ عقائدهم ع       
مرور األزمان، فال ريـب أن متثيـل الواقعـة حلاسـة البـصر، مبـا يـصدر فيهـا مـن حركـة                      

مظلومية ذلك الشهيد األعظم من األقوال اـردة       وسكون، قول وفعل، أبلغ يف إظهار       
.على املنابر ويف اامع، وأدخل يف تثبيت العقائد، وإحكام الروابط بني أفراد اجلعفرية

نت الفرقة اجلعفرية تذكّر يف املآمت وعلـى املنـابر املـصائب الـيت وردت علـى            إذا كا 
احلسني عليه السالم، ونصب أعينها األحاديث املرغّبة على البكاء عليه واحلزن ألجلـه،   
فتمثيل تلك املصائب لألنظار له تأثري عظيم يف القلوب، ألنه جيعل العـام واخلـاص مـن       

.ليقنياجلعفرية راسخ العقيدة ثابت ا

الشك أن اجلعفرية يف متثيلها للفادحة احلسينية تصيب من جهة إحياء أمـر األئمـة      
عليهم السالم، وهذا هو السبب الوحيد لتسليم احلسني عليه السالم نفسه للقتل، ومن              
جهة أخـرى حيـصل هلـم ولغريهـم حتـزين الطبـايع، وإبكـاء النـواظر، وإثـارة العواطـف             

.فادحة الكربى، ورفع الستار عن فضايح الظاملني وأتباعهمالرقيقة حنو املصاب بتلك ال

التمثيل وإن مل يكن قدمياً عند الشيعة، بل هو حادث منذ عدة قرون، ولكن ليس 
.كل حادث يف املذهب ال يكون معموالً به

،)١(احلادث إذا كان مفيداً فائدة القـدمي املـشروع بوجـه أمت وأبلـغ، كـان مـشروعا            

"
مر ا أهل البيت عليهم الـسالم موقوفـة علـى مـا     اخلطيب، فتقريب الفاجعة وتصوير مواطن األمل اليت  

.تقدمه مواكب الشبيه اليت سعى الشيعة إلقامتها
أي أن مصلحة الشارع ال تتعلق مبوضوع بعينـه، بـل كـل موضـوع يف اخلـارج حيقـق إرادة الـشارع فهـو             )١(

د أن املـوىل يريـد   املطلوب الذي تقتضيه عمومات األدلة يف احلث على حتقيق إرادته، كما لو علـم العبـ           
من أمره بإطعام زيد إكرامه، من دون أن تكون خصوصية لإلطعام، لكن كل فعل فيـه إكـرام لزيـد ـــ                

.وإن مل يكن إطعاماً ــ حمبوباً ومطلوباً للموىل، إذ علة احلكم هو اإلكرام ال اإلطعام
ومبعـىن آخـر   . بعاً ملقتضيات املوضوعوهكذا املقام، فإن معرفة علة احلكم يبيح تعدد أفراد املأمور به خارجاً ت        

!
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.إقامته اتقاًءون تركه يف الزمن األقدم لعدم إمكان السيما إذا احتمل ك

ال شك أن إظهار احلزن ومظلومية سـيد الـشهداء عليـه الـسالم، واإلبكـاء عليـه           
وإحياء أمره بسنخه عبادة يف املـذهب، ال بـشخص خـاص منـه، ضـرورة أنـه مل تـرد يف         

تصر عليها احلزين يف الشريعة كيفية خاصة للحزن واإلبكاء وإحياء الذكر املأمور ا، ليق   
.)١(حزنه، واحمليي ألمرهم يف إحيائه، واملبكي يف إبكائه

سرت مشروعيته إىل مجيع أفـراده مـن    وإذا كان سنخ الشيء عبادة ومندوباً إليه،        
جهة الفردية، ولذلك مل نر أحداً من صلحاء الشيعة وعلمائهم، ومل يؤثر ومل ينقـل عـن              

ال يعد التمثيل مثل قراءة كتاب املقتـل يف عباديتـهن     أحد منهم يف األجيال السالفة، من     
.ويف كونه مبكياً وحمزناً، فضالً عن إنكار مشروعيته

إن الذين أدخلوا التمثل يف التذكارات احلسينية ال شك أم من كرباء رجال أهل            
ولذلك يظـن الـبعض أنـه انتـشر يف         الدين املفكرين، وأرباب السلطة املتبعة من الشيعة،        

الـذين هـم أول سلـسلة اسـتولت          ،)٢(دان الشيعة من قبل سياسة السالطني الـصفوية       بل

"
أن احلادث ال مينع من حتقق إرادة الشارع عند تعدد أفراده لعدم اقتصار هـذه اإلرادة علـى فـرد واحـد،           
وهو إقامة املأمت، خصوصاً إذا علمنا أن الغرض هـو شـد النـاس مبـصيبة سـيد الـشهداء عليـه الـسالم،             

.لدى الشارع املقدس، كما هو معلومفيكون التمثيل وغريه من هذه األفراد مطلوباً
مل حيدد أهل البيت عليهم السالم صيغة خاصة إلحياء أمرهم أو االقتصار على فرد خاص، بـل تكـروا        )١(

ذلك مبا يقتضيه العرف من حتقق هذا اإلحياء، وتركوا حرية االختيار موكولة إىل اجتهادات املكلـف يف     
أحيوا أمرنا يا فضيل، فـرحم  : (جي، فعموم قوهلم عليهم السالم  إحياء األمر ا يتناسب والواقع اخلار     

.يبيح اختيار صيغة اإلحياء وكيفيته لإلطالق، كما هو ظاهر) اهللا من أحىي أمرنا
الدولة الصفوية نسبة إىل صـفي الـدين األردبيلـي، وهـو أحـد مـشايخ الطريقـة الـصفوية الـيت متيـل إىل              )٢(

د الــصفوي والــشيخ حيــدر وغريمهــا األثــر يف تــرويج احلركــة  الــصوفية، وكانــت حلركــات الــشيخ جنيــ
الصفوية، حىت مت اإلعالن عن الدولة الصفوية يف حقيقتها منعطفاً خطرياً يف الوضـع الـسياسي اإليـراين          
وكذلك االجتماعي والعقائدي، فعلى املستوى السياسي حتررت إيـران مـن احلكـم املغـويل التيمـوري،       
!
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"
ذي يتزعمه سلسلة من العائلة الصفوية املنتسبة لإلمـام موسـى بـن جعفـر      واستقلت باحلكم الصفوي ال   

عليه السالم، وعلى املستوى االجتماعي انتجت الدولة الصفوية حالة من التماسك االجتمـاعي، بعـد       
هــ،  ٨٠٥أن كانت إيران مقطعة األوصال، نتيجة حلركات سياسية، أمهها حركة فضل اهللا حلروقي سنة         

هـ، اليت قضت عليهـا الدولـة التيموريـة، وحاولـت هـذه احلركـات أن       ٧٣١الويل سنة   وحركة نعمة اهللا    
تتزعم الدولة سياسياً، إال أا مل تنجح يف االستيالء على الزعامة السياسية، وكان هلذا الـصراع أثـره يف      

انيـة،  تشتت الوضع االجتماعي، إال أن قيام الدولة الصفوية أسهم يف عـودة اللحمـة االجتماعيـة اإلير         
.وبدد مطامع التوسعيني العثمانيني الذين كان هلم طموحهم التوسعي على حساب البلدان اإلسالمية

أما على املستوى الفكري فلعلّ الدولة الصفوية أدخلت يف مفاهيمها دور عقيدة أهل البيـت علـيهم الـسالم       
مـات الفكريـة املناوئـة ألهـل     يف النظامني السياسي واالجتماعي، وحاولت إلغاء حقبة طويلة من التراك       

البيــت علــيهم الــسالم، فاســتبدلت اتمعــات اإليرانيــة ثقافاــا بثقافــة أهــل البيــت علــيهم الــسالم،   
ثقافاـا أهـل البيـت علـيهم الـسالم، وطمحـت أن تكـون هلـذه الثقافـة                 ةفاستبدلت اتمعات اإليرانيـ   

.األولية يف مجيع براجمها
قافة الـشعائر بـالفكر الـصفوي، وأن الدولـة الـصفوية هلـا الـدور الكـبري يف         من هنا حاول البعض أن يلصق ث    

توطيد هذه الصلة الشعبية بالشعائر احلسينية، إال أن الواقع هو أن الشعائر احلسينية عربية اهلوية، عراقية 
لها املنشأ، لكنها كانت مغيبة بسبب فترات احلكم العباسي الذي أطاح بكل هذه املراسم، وأعلنت بشك      

الرمسي يف منتصف القرن الرابع، بأمر من معـز الدولـة، فالتـأريخ حيـدثنا أن معـز الدولـة كانـت فترتـه                  
.معروفة باالنفتاح على هذه الشعائر، وحتريض الناس على إقامتها يف بغداد علناً

الدولـة  يف هـذه الـسنة عاشـر حمـرم أمـر معـز      : (هـ، حيدثنا ابن األثري يف كاملـه بقولـه  ٣٥٢ففي أحداث سنة    
النـاس أن يغلقـوا دكاكينـهم، ويبطلـوا األسـواق البيـع والـشراء، وأن يظهـروا النياحـة، ويلبـسوا قبابــاً           
عملوها باملسوح، وأن خيرج النساء منشرات الـشعور مـسودات الوجـوه، قـد شـققن ثيـان، يـدرن يف          

ناس ذلك، ومل يكـن  ، ففعل ال)رضي اهللا عنه(البلد بالنوائح، ويلطمن وجوههن على احلسني بن علي        
٧الكامـل يف التـأريخ البـن األثـري ج    ). للسنية قدرة على املنع منه، لكثرة الشيعة وألن الـسلطان معهـم     

.٧ص
).وهذا أول يوم نيح عليه ــ أي احلسني عليه السالم ــ ببغداد: (ويف تأريخ اإلسالم

ت مـن قبـل، إال أـا بـشكل خفـي،      وأحسب أن هذا أول إعالن عن الشعائر احلسينية يف بغداد، ولعلها كان    
هـ، فكيـف تكـون   ٩٠٥للهجرة والدولة الصفوية كان تأسيسها سنة     ٣٥٢فإذا كان إعالن الشعائر سنة      

!
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.مث أيده رؤساء الشيعة الروحانيون شيئاً فشيئاً، وأجازوهعلى السلطنة بقوة املذهب، 

ومبا أن حكماء اهلند أقدم من الصفوية يف استعماله استنبط منه أنّ هؤالء أخـذوه     
.ملا رأوا من فوائده املذهبيةمن أولئك، وألبسوه لباس املذهب

ـوحيث أيت املقصود من املقدمة، اليت هي يف احلقيقة نتيجة املقصد، فأين شارع 
وذكر مجيع التذكارات احلسينية على التفصيل، وباحث يف كل منها من ـبعون اهللا تعاىل 

بكمـال  ) الـصولة (مشروعيته وعدمها، وعن حسنه وقبحه، وهناك يكون التعرض لـرد            
.األدب واالحترام

"
الشعائر أطلقت يف أيام الصفويني؟

.الواقع أن الصفويني أخذوا هذه الشعائر من شيعة العراق، فكانت الشعائر عربية اهلوية عراقية املنشأ
أراد أن جياري ما هو الشائع أو املرتكز يف أذهان البعض، أو قصد أن سبب  ) رضوان اهللا عليه  (ولعل املؤلف   

انتشار الشعائر ذه القوة هو السياسة الصفوية، اليت جعلت مذهب أهل البيت علـيهم الـسالم أساسـاً             
.لدولتهم وعنواناً لكيام





...فمن التذكارات احلسينية

املآمت
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الـسموات  وهي النوادي اخلاصة املنعقدة للبكـاء علـى ذلـك القتيـل، الـذي بكتـه         
ويف غريها صلةً لرسول اهللا    ، وعد يف األخبار البكاء عليه فيها      )١(واألرضيون ومن فيهن  

ق األئمة عليهم السالم، وإسعاداً للزهـراء  صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأداًء حلقّه وحلقو      
.)٢(عليها السالم

وليس التكلّم فيها موضـع عنـاييت، وال بيـان العنـاوين الـيت تنطبـق علـى البـاكي             
واملبكي واملتباكي من مقاصدي، وال موارد وحمالّ البكاء وذكر الثواب عليه مما حتيط بـه            

ات اليت هذا أمهّها أعمها، وقـد عرفـت   ذاكريت، وإمنا أذكر هذا التذكار استقصاء للتذكار  
فيما تقدم أنه مل يشرع لنيل الثواب األخروي فقط، بل لنكات أخر غـري عباديـة جيمعهـا      

فلوالها ما امتازت هذه الفرقـة مـن غريهـا، وال عرفـت أئمتـها، وال            إحياء أمر األئمة،    
بشر يف كل مزية بفضلهم وتفوقهم على الأذعنت باألحكام املأثورة عنهم، وال صدقت     

.فاضلة، وال، وال، وال

ملفضل بن عمـر وأبـو سـلمة الـسراج جلوسـاً      كنت أنا ويونس بن ظبيان وا: (عن احلسني بن ثوير، قال )١(
مث : عند أيب عبد اهللا عليه السالم، فكان املتكلم يونس، وكان أكربنا سناً، وذكـر حـديثاً طـويالً، يقـول         

إن أبـا عبـد اهللا عليـه الـسالم ملـا مـضى بكـت عليـه الـسماوات الـسبع             : قال أبو عبد اهللا عليه السالم     
ن، وما يتقلب يف اجلنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما ال يرى    واألرضون السبع، وما فيهن وما بينه     

.٨٠كامل الزيارات ص. بكى على أيب عبد اهللا
وما من عـني أحـب إىل اهللا وال   : (فعن زرارة عن أيب عبداهللا عليه السالم أنه قال ــ يف حديث طويل ــ     )٢(

فاطمـة عليهـا الـسالم وأسـعدها     عربة من عني بكت ودمعت عليه، وما من بـاك يبكيـه إال وقـد وصـل       
.٨٣كامل الزيارات ص). عليه، ووصل رسول اهللا وأدى حقنا





...احلسينيةتالتذكاراومن 

التمثيل
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، وهو عبارة عن جتـسيم الواقعـة حلاسـة    )السبايا والشبيه(املعبر عنه بلسان العامة   
مبا هـو حكايـة عـن شـيء     البصر مبا صدر فيها من حركة وسكون، وقول وفعل، وهذا           

ر وال حمذور فيه، بل ربما يرجح على املـآمت، لكونـه أبلـغ       غابر بشيء حاضر، غري حمظو    
يف إظهار مظلومية سيد الشهداء من األقوال اردة على املنابر ويف اامع، وأشـد منـها             
تأثرياً يف القلوب، وقد أسلفنا مثّة نبذة شافية مما يتعلق به، إذا تأملها املنصف يذعن بأنـه            

ان، لقيام العلّة اليت أوجبت أن يسلّم احلـسني عليـه الـسالم      ال حيتاج يف شرعيته إىل بره     
نفسه للقتل به، قيام الورد مباء الورد، ال ختلص عنه، وال ينفك عنـها، إال بقاسـر شـبه                 
اإلماتة للمذهب، هذا غري ما ينطبق عليه من العنـاوين املرغّـب فيهـا، مـن كونـه إبكـاء              

.لكن السيد الصائل حرم كلّ متثيل ومنع منهوحتزيناً وإحياًء ألمر احلسني عليه السالم، 

التشبيهات الـيت ميثلوـا يـوم عاشـوراء قـد           : (من مقالته ) ٢و١(قال يف الصفحة    
صرت منوهاً برفضها، ومصرحاً مبا فيها مـن التحـرمي، ألين أراهـا جملبـة لـسخرية امللـل                  

.انتهى). اخلارجة، وداعياً من دواعي االستهزاء

من األمم مراسم دينية، وعوائد قومية، تنكرها عليهم األمم    إن لكل أمة  : أقول
األخرى، حىت لو كانت طفيفة، حنو االخـتالف باألزيـاء، وذلـك للمنافـاة بـني العوائـد               
واملراسم والطبايع، الناشي بعضها من تأثري اإلقليم والبيئة اليت يعيش ا اإلنسان، ورمبا         
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وهذا ال يقتضي رفض ،)١(جلنون والتوحشعد البعض مراسم البعض اآلخر ضرباً من ا
أو املذهيب أو غريمها بني أهله، السيما مثل التمثيل الذي جتتىن الشيعة مـن       الرسم الديين 

.فوائده ما ال جتتنيه يف إقامة املآمت اردة عن التمثيل والتشبيه

ولعمري ما استهزاء األجانـب بـه إالّ كاسـتهزاء قـريش وسـائر مـشركي العـرب                   
ة رســول اهللا صـلى اهللا عليــه وآلــه وسـلم، الــيت مل يعرفـوا أســرارها، ومل يــذوقوا    بـصال 

!.؟)٢(مثارها، أفهل كان يلزمه أن يتركها، وهي من شعائر دينه

ما تبثّه بعض القنوات الفضائية مـن األعمـال الوحـشية الـيت ال     ) رضوان اهللا عليه(ماذا لو أدرك املؤلف    )١(
ملتصارعني، حيث متت إىل اإلنسانية بصلة، فقد أظهرت بعض الفضائيات استعراضاً رياضياً يظهر قوة ا         

يتشابكون باأليدي ويلكمـون الوجـوه حـىت تـسيل الـدماء، ويتعـرض ـــ كمـا يـذكر التقريـر ـــ بعـض                   
األشخاص إىل املوت يف كل عام من خالل هذا املهرجان السنوي الـذي تقيمـه بعـض البلـدان، وهـذا            

.غري املالكمة واملصارعة وأمثاهلما
رعة الثريان حىت يـودي حبيـاة هـذا احليـوان الـربيء، أو إصـابة          أضف إىل ذلك ما ميارسه األسبانيون من مصا       

أحد املشاركني، بعنوان رياضـة مـصارعة الثـران، ومل يعتـرض علـى ذلـك أحـد، حبجـة أن ذلـك أحـد              
.مراسم هذه البلدان

اً يف دول تـدعي  تقال حىت تذهب آالف األطنـان هـدر  أضف إىل ما يقام من مهرجانات رمي الطماطم أو الرب        
وتنادي حبقوق اإلنسان، وهم على مسمع ومـرأى مـن مـوت العـشرات نتيجـة اجلـوع والفقـر             التحضر  

.الذي يدب أحناء املعمورة
كل هذا ومل يعترض شيعة أهل البيت عليهم السالم على مثل هذا املراسم، تأدبـاً منـهم، واحترامـاً ملـشاعر             

حني جتد املراسم احلـسينية اهلادفـة محلـةً    اآلخر، ويرون أن هذه املراسم تنطلق من ثقافة املمارس هلا، يف   
.ظاملة تشن من بعض املشدقني ال هم هلم إال الصراخ والتهريج ضدها

ومن املؤسف أن يكون ذلك مـن داخلنـا الـشيعي الـذي ال ميتلـك هـؤالء سـوى مهجيـة التقليـد والتـسويق                      
.لبضاعة اآلخرين جماناً

خرين يف مسألة الـشعائر لراعينـاهم يف كـل عباداتنـا، والبـد أن      ومعىن ذلك أننا لو أردنا مراعاة ذوق اآل  )٢(
نستذكر ما كان يعانيه رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم مـن اسـتهزاء املـشركني جبميـع عباداتـه،                 
كصالته وحجه وصومه، إىل غري ذلك مـن العبـادات الـيت ال يستـسيغها املـشركون، فهـل يـسوغ للـنيب                
!
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إنّ قريشاً ملا مسعوا اإلعالن باألذان يوم فتح مكة أنكروه، وعـدوه فعـالً مهجيـاً،          
لـو كـان أخفـض مـن ذلـك لكـان       وشبهوه بنهيق احلمار، الرتفاعه وعلوه، وزعموا أن    

.أقرب إىل الوقار

إن الدين الصحيح جيب أن ال يكون خرافياً بأساسه، أو بأغلب أحكامه، حنو أن 
يكون شعبذة صرفة، أو هلواً ولعباً، أو صرف رقي ومتائم، أو دق طبول وضرب أوتار،           

.لعقولوغري ذلك، ألن ما يكون من األديان كذلك تنفر عنه النفوس، وال تذعن له ا

قومي املبادئ، مـتني األسـاس، كـافالً    ـحىت بنظر األجنيب عنه  ـأما إذا كان الدين  
حلفظ النظام، بقوانينه الوضعية، وعبادات الروحية، غري أن فيه شعرية مذهبية ال دينيـة،             
يعدها األجنيب خرافة وفعالً مهجياً، وهو ال يعلم أسـرارها، فهـل جيـب رفـضها مبجـرد               

   كالّ، وإال لكان احلج أول مرفوض يف الـشريعة، ألن غـري العـارف          ! ا؟كونه يستهزئ
به، بل يعده ضرباً من اجلنون والتـوحش، فهـل يـصلح للعـارف     حبكَمه وأسراره يسخر   

أقـسام  )١(كـال، إنـه كـان الـالزم علـى صـاحب املقالـة أن يتعـرف أوالً            ! أن مينع عنـه؟   
.كمه، وال يتورطالسخرية واخلرافة وأحكامها، ليلحق بكل موضوع ح

ــذكارات احلــسينية ليــست مــن     ــع الت ــب مجيعــاً أن مجي ويعلــم املــسلمون واألجان
اعوالت باألصالة يف دين اإلسالم، كسائر قوانينه، من صـالة وصـيام وصـدقة، وإال              

"
؟ فما بالنا تشيع حالة اإلحباط بيننا حبجة أن هؤالء القوم ال يستـسيغون كـل   تركها مراعاة ألذوق قومه   

هذه الشعائر؟
ولو أردنا مداراة األذواق والرتاعات خلرجنا عن كل ما كنا مأمورين به مـن عبـادة وتقـرب إىل اهللا تعـاىل، يف       

إذن ـــ نكـون مـشروعاً    حني جند أن اآلخر مل يكن مراعيـاً ملـشاعرنا ومقدسـاتنا وفطرتنـا، فمـا بالنـا ـــ               
وهـل الوحـدة يف منظـور      ! ؟)الوحـدة اإلسـالمية   (للتنازل على حساب مبادئنا وعقائدنا حتـت عنـاوين          

!هؤالء هي التنازل عن مبتنياتنا العقائدية؟
).أن يتعرف أوالً على أقسام: (ساقطة، فتكون العبارة) على(يبدو أن كلمة )١(
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.الشترك فيها مجيع املسلمني، ومل ختتص بالشيعة

انينـه الوضـعية مبـا هـي      أما عقائد اإلسالم مبا هي توحيد وترتيه ملرتبـة الـرب، وق           
شريعة زمنية حافظة حلقوق املربوب، ليس يف شيء منها ما يوجـب الـسخرية، بـل هـي           
حافظة للنواميس الكلية، اليت ألجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ومـن مثّـة كانـت                

.غنية عن تبشري املبشرين ا، ألا داعية بنفسها إىل نفسها، ومبشرة بذاا إىل ذاا

أمر بيانه خارج عن موضوع مقاليت، وإن كان مهماً جـداً يف نفـسه، وعلـى     وهذا
هذا فال علينا إذا سخر األغيار بتمثيلنا، إن علينا أن نعرف األجانب براءة دين اإلسالم     

.)١(بذاته مما هو أوقر منه، ال أن نتركه ومننع عنه

صل لنـا االسـتياء     إن التذكارات احلسينية مجيعـاً مل تـسن كمبـشرة باملـذهب، ليحـ             
بالسخرية منها، بل شرعت حلفظ عقائد اجلعفرية فيما بينهم، إلحياء أمر أئمتهم، وتلك 

.الفائدة حالة هلم برغم سخرية األغيار

إن األغيار ال يسخرون باملواكب والتمثيل فقط، بل بـاملىتم أيـضاً، والزيـارات،           
.ولبس السواد

من الرجال مـن أهـل اجلَلَـد والقـوة،     وكيف ال يسخر العقالء من اجتماع مجاعة     

احلالـة االزاميـة   (تصيب البعض جراء هجمـات اإلعـالم املـضاد يولّـد     إن حاالت اإلحباط واخليبة اليت  )١(
، وأقصد من ذلك أن االزام الذي يعانيه البعض يربره بعدة دعاوى بعيدة عـن الواقـع، ليعتـذر           )املربرة

عن هذا النكوص الذي حتدثه حالته التراجعية، فمثالً يعاين البعض من حاالت اإلحباط حينما يستمع          
انتقاد يوجهه بعضهم إىل الشعائر احلسينية، فيدعي أن تلك ــ أي الشعائر ــ ممارسات تسيء إىل      إىل أي   

املذهب وكيانه، فيحاول أن يتنازل عن مبانيه من أجل هذا النقد، مما يدفعه إىل العمل ضد هـذه املبـاين          
الـشعائر ورد هـذه   اليت أسسها أهل البيت عليهم السالم، فبدالً من أن يعمـل علـى بيـان حماسـن هـذه              

االعتراضات وإحباطها، نراه يـذعن لكـل هـذه األقاويـل، ويـصدق باإلشـاعات الـيت تحـدثها تيـارات                
.اإلعالم املضاد
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.يبكون بكاء عالياً على رجل منهم أو من غريهم مات منذ مائة سنة مثال؟

أجل، إن بكاء الرجل وحده مستهجن، فكيـف باجتمـاع مائـة رجـل مـثالً علـى          
.!ذلك؟

تسفّه أحالمهم إذا شهدت جممعهم، وعلمـت أنـه   ـأسوة جبميع العقالء  ـألست  
.!م الذي يندبونه وينتحبون عليه حنو سنتني، وهو رمة بالية؟قد أتى على فقيده

يف دار ـألست تزيد سخرية واستهزاء إذا رأيت أولئك الرجال بعد بكائهم وقوفاً  
قد جردوا عنهم الثياب ـصرفوا على تنظيمها املبالغ الطائلة من املال  ،أعدوها للنياحة، 

ن صدورهم ضرباً تدمى به صـدور  إىل أوساطهم، وحسروا عن رؤوسهم، وهم يضربو    
!.الذي طحنه ابلى، وأكله الثرى؟كثري منهم، حزناً على ذلك الفقيد 

!.؟)١(ألست تعدها من األفعال الوحشية اهلمجية

!.أفهل يصلح لعارف من الشيعة أن مينعها مجيعاً لذلك؟

املسلمني عدد جم من غري ـقبل دخول األمم األوروبية  ـمث إنّ كان بني ظهرانينا  
وإن اختلفوا قلة وكثرة، وزاد عددهم بأفراد األمة اإلنكليزيـة، الـذين ال   ـيف كل مكان  

وال ينكـرون علـى مراسـم عاديـة وال     ـيهمهم من أمر ديانة العناصر وعوائـدهم شـيئاً     
عبادية، وحنـن لـآلن مـا بلغنـا عـن أحـد منـهم االسـخفاف واالسـتهزاء، وال شـك أن                

ومل ير من أجبين قط االستهزاء، وأمنا ينقـل لـه ذلـك املـستاؤون         صاحب املقالة مل يسمع     

هذا فيما إذا جردت هذه الـشعائر مـن أهـدافها، وجعلتـها حالـة وجدانيـة صـرفة وحـزن جمـرد، وهـذه                    )١(
.مشكلة اآلخر يف فهمه للشعائر والتعاطي معها

قرأمتــا بأهــدافها املنـوه عنــها ســابقاً وجــدا مـن ضــروريات أيــة حركــة مطـاردة مــن قبــل الظــاملني،     أمـا إذا 
يترصـدوا بكـل مـا لـديهم مـن قـوة، حبجـة أـا خرافـة يقنعـون بـذلك بعـض املغفلـني، واملـأخوذين               

.بدعايام الظاملة
.نعم الرأي السليم والتحليل الصائب. هذا ما أراده املؤلف من ذلك
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، اليت حتققت أن هلا )اجلمعية األموية(من أعمال اجلعفرية، وهم على األغلب من أفراد     
فروعاً يف بغداد والبصرة وغريمها من عواصم العراق، وهم الذين يغـرون أهـل الـدين،        

.ليقتلوه بامسه من حيث ال يشعرون

ر بتمثيل احملزن طبيعي، إذ أنه الزم لذات ذلك التمثيل، وإن اختلف شدة   إن التأثّ 
اللـهم إال أن  ! ويـستهزؤن؟ يـسخرون  ـوهم متأثرون حزناً أقل تـأثر   ـوضعفاً، فكيف  

يكون التمثيل غري واقع طبق األمر املمثّل بكل قـول وفعـل، حبيـث ال يوجـب التحـزين        
.حمزنة لكل مدرك عاقلوإثارة العواطف، وإال فتمثيل فاجعة الطف

إن ذلــك التمثيــل املقــرح لألكبــاد إذا ســخر منــه أغــرار األجانــب، فــإن العقــالء  
املفكّرين رمبا يدعوهم إىل الفحص عمن تتمثّل فاجعته لدى العموم، وحتقيق مـصائبه،             
وأسباب حـدوثها، ومـن ذا أحـدثها؟ ومـن مهـد ذلـك؟ وتكـل نكتـة أخـرى لرجحـان              

ــبعض  ــن اإلســالم، أو التمــذهب املــذهب   التمثيــل، قــد تــدعو ال إىل الفحــس عــن دي
اجلعفري، وهلذه النكتبة بعيها سـرى أمـر الـشيعة إىل غـري املـسلمني مـن الفـرق يف اهلنـد               

مـذهب التـشيع   ـيف تلك األماكن الـشاسعة عـن مراكـز الـشيعة      ـوالصني، وكثر بربكته  
.)١(والوالء ألهل البيت عليهم السالم

يخ احلادث واملتعمقني يف أسرار احلـوادث مـن األجانـب أن    وقد ذكر فالسفة التار   
السبب الوحيد لذلك هو جعفر اجلعفرية طريق إقامة العزاء مشااً ملراسـم إقامـة العـزاء      

.يف اهلند، وهو التمثيل والتشبيه

ــآمت         ــة امل ــرار إقام ــذيعون أس ــدركون وي ــب ي ــي أن األجان ــضحك املبك ــن امل وم

وقد مر الكالم منا يف ذلك، إذ مل يقتصر فائدة الشعائر على مجـع  الكلمـة وحـدها، بـل إن ذلـك صـار           )١(
سبباً يف انتشار التشيع، ملا عرفت من أن هذه الشعائر حمفزات يف البحث عن أسباب القـضية ودواعيهـا          

ام، إىل غـري  والبحث عن أشخاصها ومسريم وفكرهم، وبالتايل أسباب مظلوميتهم، ومتابعـة تـضحي         
.ذلك من احملفزات والدواعي اليت تشارك يف التبليغ عن خط أهل البيت عليهم السالم
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!!.)١(شيعة وهي على عرفاء الشيعة حقائق خمفيةوالتشبيهات املتداولة عند ال

ــار     ــذكار ســنوياً لكب ــع أحنــاء املعمــورة يقيمــون حفــالت الت ــب يف مجي إن األجان
احلوادث، وينصبون التماثيل واهلياكل يف احملالت العمومية لكرباء الرجال، ختليـداً لـذكر         

و بـسالة يف حـرب أو   الرجل، والتفاتاً للجاهل به إىل معرفته، وما أبـداه مـن اختـراع، أ            
فتح، أو قلب سلطة، أو مظلومية متناهية يف العظم عندهم، حنـو مظلوميـة املـسيح، أو              

!.؟)٢(غري ذلك فكيف يسخرون من شيء هم فاعلوه

حنو جتسيم صورة البتـول  ـإن اهلياكل القائمة يف مجيع معابدهم على مرور األيام  
مـصلوباً  ) املـسيح (ومتثيل هيكل الـسيد  بصورة خمتلفة، منها صور حمزنة،  ) مرمي(العذراء  

هي يف احلقيقة متثيل ـعلى خشبة وغري مصلوب، وطفالً حتمله مرمي، وكهالً غري حممول  
دائمي ال سنوي، أليس غرضهم من ذلك ختليد ذكر املسيح، وظهور مظلوميته اليت هي      

!.ان؟اليد القوية الستحكام الروابط املسيحية، وعدم اندراسها على مرور األزم

ــسيحية       ــشارة امل ــق ال ــه تعلي ــز إلي ــذا يرم ــهم ه ــيس غرض ــصليب(أل ــاماً ) ال وس

الفرنـسي  ) جـوزف (األملـاين والـدكتور   ) ماربني(لعل املؤلف رمحه اهللا يشري إىل الرسالة اليت نشرها السري       )١(
رق مـشاعرهم، فراحـوا ينقلـون    فيما شاهداه من املآمت احلسينية، وإعجامـا يف هـذا األمـر الـذي اسـتغ       

.صوره اليت أسهمت يف التبليغ عن قضية اإلمام احلسني عليه السالم
، وقـد نقـل ذلـك    )إقناع الالئم على إقامة املآمت(وقد نشر هذه الرسائل السيد حمسن األمني العاملي يف كتابه       

م ١٩١١/ هـ١٣٢٩حمرم ٧خ عن جريدة حبل املتني يف عددها الثامن والعشرين من سنتها الثامنة، بتأري
.باللغة الفارسية، مث ترمجها املؤلف إىل العربية

وهو نقض على من ادعى أن العامل يسخر من مثل هذه املآمت، مـع أـم يأخـذون باالعتبـار مهرجانـات        )٢(
بـل  التكرمي لرجاالم، وختليد أبطاهلم، إذن هم مل يبادروا إىل السخرية مما ميارسـه الـشيعة مـن شـعائر،          

ذلك حمض خيال يدور يف أذهان بعض املغفّلني الذين يتبجحون يف معارضة هذه الشعائر حبجة البحـث           
عن صيغ تناسب العصر، وما هو إالّ تنفيذ سياسات طائقة يراد من خالهلـا القـضاء علـى روح التـشيع            

.وهويته
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!.لصدورهم، وقالدة ألعناقهم؟ فكيف يسخرون؟

الروايات التمثيلية اليت تقام يف العواصم كل ليلة يف حمالً عديدة، مل يؤسسها         (إن  
خياليـاً  إال أرباب السياسة من األجانب، إصـابة ألغراضـهم، وهـي ليـست إال جتـسيماً        

للحوادث الغابرة، ولو أم ألبـسوها لبـاس التفـرج واالنـشراح لكانـت موقـع اسـتهزاء         
.وجني، لكنهم بتفريح الطبايع جذبوا إليها قلوب العامة

أفهل يطلب األجانب من اجلعفرية أن تطرح ذلك الثـوب علـى التمثيـل الـذي مل       
واطف الرقيقـة حنـو املـصاب بتلـك     تقصد به إال ختزين الطبايع وإبكاء النواظر وإثارة الع   

!.الكربى؟) الفادحة(

تمثيل النساء

اندفع صاحب املقالة بكلّه وجبميع ما له من محاسة على تشبيه عقائل النبوة بثلـة             
صـفحة  (يف مقالته مـن  من النساء املومسات واملتربجات، وأبرق وأرعد على فاعل ذلك    

اجلعفرية هـو هـذا القـسم مـن التـشبيه      ، يرى كل قارئ أن التشبيه الذي نفعله )٨إىل  ٤
.الشائن، غفرانك اللهم غفرانك من هذا التهويل، ودفع احلق باألباطيل

إن هذا التشبيه مل يقع يف البصرة على طوال السنني، إال منذ أربعة أعوام، شـهده   
غري واحد من الصلحاء، وأجلب على منعه، فمنعه من له قوة املنع مـن سـاحته، وهـذا          

بكالمه كل أحد أن ذلك التشبيه املستهجن هو من الرسوم العادية، حىت يف     الرجل يرى 
وإال فما هو معىن املنع عن شيء مضى، وما عاد له نظري أبداً، ال يف البـصرة       . عامه هذا 

!.وال يف غريها؟

إن تشبيه النساء ال يستحسن، حىت لو كانت الشبيهات من ذوات العفة والنجابة،     
من ـكما فعله آل أمية ـفسه وسوقهن أمام ركاب القوم سبياً جملوباً ألن إشهار النساء بن

.األمور املستقبحة، وهذا ال يكون متثيله على األغلب إال مستقبحاً
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،)٢(والــشيخ مرتــضى األنــصاري رمحهمــا اهللا)١(لكــن املــريزا أبــو القاســم القمــي
ني أن احملرم هو أن يتأنث وناهيك ما علماً وورعاً، جوزا تشبيه الرجال بالنساء، مدعي       

كما هو واقـع يف بعـض األحيـان    ـالرجل، ويعد نفسه امرأة، أما التشبيه من دون ذلك  
.)٣(فليس مبحرم، وهو خارج عن منصرف األخبارـلغرض خمصوص 

ولقد سأل بعض املتطرفني فيمـا يتعلـق باحلـسني عليـه الـسالم مـن فـضالء أهـل             
إنه ليس بإشهار للنساء حىت يكون قبيحاً، وظهور املـرأة  : العلم عن تشبيه النساء، فقال   

املتسترة للرجل مـن دون نظـر مـن كـل منـهما لآلخـر لـيس مبحـرم، نعـم هـو موجـب              

يالين، املعـروف بـاملريزا القمـي    أبو القاسم القمي ابن املوىل حممد حـسن اجلـ  : (قال الشيخ عباس القمي  )١(
لتوطنه يف دار اإلميان قم حرم األئمة عليهم السالم، العامل الكامل الفاضل احملقق املدقق رئيس العلمـاء           
األعالم وموىل فـضالء اإلسـالم شـيخ الفقهـاء املتبحـرين ومـالذ علمـاء اتهـدين أحـد أركـان الـدين                 

كان ورعاً جليالً بارعاً نبـيالً كـثري اخلـشوع غزيـر اجلمـوع دائـم       حيكى أنه رمحه اهللا ... والعلماء الربانيني 
األنني باكي العينني، وكان مؤيداً مسدداً، كيسا يف دينه، فطناً يف أمر آخرته، شـديداً يف ذات اهللا، جمانبـاً          

له مصنفات شـريفة، كـالقوانني   ... هلواه، مع ما كان عليه من الرئاسة وخضوع ملك عصره وأعوانه له  
لغنائم واملناهج ومرشد العوام وجامع الشتات، الذي يعربون عنه بكتاب سؤال وجواب، وهو كتاب          وا

.١٣٩ص١الكىن واأللقاب ج). وقربه الشريف يف قم مزار مشهور. نفيس حيتاج إليه كل حمقق وفقيه
، ١٢١٤ينتهي نسب الشيخ مرتضى األنصاري إىل جابر بن عبـد اهللا األنـصاري، ولـد يف دزفـول سـنة            )٢(

.ودفن يف املشهد الغروي على ميني اخلارج من الباب القبلي١٢١٨مجادى اآلخرة سنة ١٨وتويف فس 
وضع علم األصول احلديث عند الشيعة، وطريقتـه الـشهرية   ... األستاذ اإلمام املؤسس شيخ مشايخ اإلمامية   

         وصار علىكتبه ودراسـتها  ... ااملعروفة إىل أن انتهت إليه رئاسة اإلمامية العامة يف شرق األرض وغر
معول أهل العلم، مل يبق أحد مل يستفد منها، وإليها يعود الفضل يف تكوين النهضة العلميـة األخـرية يف          

.٤٥٥ص١٤أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني ج. النجف األشرف
ال جمـرد لـبس أحـدمها    الظاهر من التشبيه تأنث الذكر وتذكر األنثى،   : (قال الشيخ األنصاري رمحه اهللا    )٣(

.املسألة الثانية يف التشبيه١٩١ص٢املكاسب ج). لباس اآلخر مع عدم قصد التشبه
). لعـن اهللا املتـشبهني مـن الرجـال والنـساء     : (مع أن األخبار منصرفة عن احلرمة، كمـا يف مـضمون النبـوي     

.والظاهر انصرافه عن لبس أحدمها لباس اآلخر من دون قصد التشبه
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لاللتفات إىل قبح ما ارتكبه بنو أمية من سيب عقائل الرسـالة، وال قـبح فيـه، وإن كـان               
.رية واحلمية مل أمنع منهفهو على األمويني ال على املمثّلني، ولو أنه مما تأباه الغ

وعلى كل حال، فالتشبيه املتداول يف بلدان الشيعة هو متثيل فاجعة احلـسني عليـه     
السالم مبا صدر فيها من أقوال وأفعال، عدا تشبيه النساء وهـتكهن، وهـو حمـل العنايـة       

.يف الكالم، ال هذا التشبيه املستهجن

ر أمـرين، قـد يـشتبه علـى النـاظر يف      مث إنه يف أثناء اإلرعاد على تشبيه النساء ذكـ  
مـا  ـخماطبـاً لعامـل الـشبيه     ـ، إنـه قـال    )٦(كالمه مراده، إلدماجه أحدمها يف الـصفحة  

هـذه اهليئـات الـسخيفة، املوجبـة     لـم مل تـسأل مـن تـركن يف دينـك إليـه عـن               : ملخصه
ـللسخرية بالشريعة؟ فليت شعري هل ورد عن الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم       

.يف شرعيتها، حىت تصول به على املتشرعني؟ـلو خرب ضعيف و

فإن كان يريد اإلنكار على تشبيه النساء، ألنه ذكره يف أثناء إنكار ذلك فهو، وإال 
ال وجه له، ألن التحرمي هو احملتاج ـلوال اجلهل بأصول الفن  ـفإن طلب اخلرب الضعيف  

ذلك، فإن يف األخبـار العامـة كفايـة،         ، ومع غض النظر عن    )١()١(إىل الدليل ال اجلواز   
كأخبار اإلبكاء والتحزين وإحياء أمر احلسني عليه السالم وذكر مصيبته، فإن ذكرهـا ال            

أمره كذلك، هذا مضافاً إىل مـا أسـلفناه مـن قيـام       يلزم أن يكون لسانياً، كما أن إحياء        
.)٢(العلة اليت أوجبت شرعية املآمت فيه بوجه أمت

مثّلـوا مـصيبة   : (خلاص بالتمثيل، إن كان يزيد به حنو أن يقول القائـل     وأما اخلرب ا  
فمن اجلهل طلبه، وإن كان يكتفي مبا كان متضمناً لوقوع التمثيـل       ) احلسني عليه السالم  

فهو كثري، وقد نطق القرآن ايد بتمثيل غري املسيح به، وإلقاء شبهه عليه، فإن هذا ليس 

.صل، وهو اإلباحة، كما هو واضحلأل)١(
.وقد مر التعرض إىل بعض الروايات يف البكاء واإلبكاء)٢(
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الطيفية، بل هو حقيقة واقعية البسة ثوب خيال، وقد ورد يف   إراءة وختييالً، حنو اإلراءة     
األخبار متثيل املالئكة لعلي عليه السالم شخصياً مرئياً من لدن إدراكه إىل حـني وفاتـه،    
وأنه يوم ضرب بالسيف على رأسه يف الدنيا وقـع سـيف علـى رأس التمثـال، فـشجه،           

.)١(نت قاتلهوسقط يف حمراب عبادته، فبكت عليه املالئكة، ولع

عـن مثـل   ) اجلـواهر (ولقد سئل العالمة املؤمتر الشيخ حممد حسن صاحب كتاب        

فمشروعية التمثيل متأتية من املوارد اليت ذكرها املؤلف ومـن غريهـا، حيـث تعـرض إىل قولـه تعـاىل يف               )١(

H  G   F  E  D  C  B  A  @  I  <: قضية عيسى وظن اليهود بقتله، فرد علـيهم سـبحانه   
O  N  M  L  K  J< .١٥٧: سورة النساء، اآلية.

فألقى اهللا على أحد ممن سعى يف قتل عيسى عليه السالم شبه عيسى، فلما قتلوا صاحبهم ظنوا أـم قتلـوا       
عيسى عليه السالم، فاشتبه عليهم األمر، فكانس حبانه قد ألقى على هذا املنافق مثـال عيـسى فاشـتبه             

ل مبشروعية التمثيل ملصلحة تقتضيه، كذلك جعل سـبحانه مثـاالً لعلـي عليـه            األمر عليهم، وهنا استد   
.السالم تشتاق إليه املالئكة فتنظر إليه، فكان دليالً على رجحان التمثيل والتشبيه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسـلم مـررت ليلـة اسـري يب إىل الـسماء وإذا        : فعن انس بن مالك قال    
أدن منـه  : يا جربئيل مـن هـذا امللـك؟ فقـال    : من نور واملالئكة حتدق به، فقلتمبلك جالس على منرب  

يـا جربئيـل   : وسلم عليه، فدنوت منه وسلمت عليه فإذا بأخي وابن عمي علي بن أيب طالـب، فقلـت             
ال يا حممـد، ولكـن املالئكـة شـكت حبـها لعلـي،       : سبقين علي بن أيب طالب إىل السماء الرابعة؟ فقال  

ذا امللك من نور علي صورة علي بن أيب طالب، فاملالئكة تـزوره يف كـل ليلـة مجعـة ويـوم         فخلق اهللا ه  
مجعة سبعني ألف مرة، يسبحون اهللا تعاىل ويقدسونه ويهـدون ثوابـه حملـب علـي عليـه الـسالم، إرشـاد         

.٢٣٣القلوب للديلمي ص
م وأنـشده يف مـصيبة جـده    وما رواه الكليين يف الكـايف أن الكميـت دخـل علـى اإلمـام الـصادق عليـه الـسال         

احلسني عليه السالم فبينما اإلمام يبكي إذ خرجت جارية من عنـد النـساء وعلـى يـديها طفـل رضـيع،         
فوضعته يف حجر اإلمام الصادق عليه السالم، فاشتد بكاء اإلمـام وعـال حنيبـه، وجـرت دموعـه علـى               

.حليته الكرمية وصدره الشريف
مثيل، إلمضاء اإلمام عليه السالم ما فعلته اجلاريـة، تـذكريا مبـصيبة عبـد          وذه الرواية نستدل على جواز الت     

.اهللا الرضيع وقد مثلته بالرضيع الذي قدمته لإلمام عليه السالم
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ذلك، فأجاب بإخبار متثيل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم واألئمة أشباحاً نورانية حول 
العرش قبل خلقهم، وأخبار متثيل مثال لكـل مـؤمن يف الـسماء، بـارزاً للمالئكـة حـال              

ستوراً عنهم حال عصيانه، ولـيس غرضـي االسـتدالل ـا لـشرعية        إطاعته يف الدنيا، م   
.التمثيل، ألين يف غُنية عنه مبا أسلفته، وفيه كفاية للمتبصر

: مـا ملخـصه  ـخماطباً ملستعمل الـشبيه أيـضاً    ـ) ٨(إنه ذكر يف الصفحة : ثانيهما
فعلـوه  ، فما لك يف كـل سـنة علـى مـا     حسب الدهر صدمة ما فعله يزيد بعقائل النبوة  (

دعهم منفردين باخلزي الذي سود وجوههم يف الدنيا والعقىب، فما وجه تكريرك ! تزيد؟
يف كل عام، حـىت توجـب سـخرية ذوي العقـول واألوغـاد      مثل ما فعلوه وما مل يفعلوه     

.انتهى). الطغام بدين اإلسالم؟

كـان  فإن أراد اإلنكار على ظهور النساء مـسبية مهتوكـة فاإلنكـار يف حملّـه، وإن               
، وضـرب علـى وتريتـه بعـض     )اجلمعيـة األمويـة  (مراده ما عىن به غري واحـد مـن أفـراد       

إنّ يزيد قتل احلسني عليه السالم مرة، والشيعة تقتلـه يف  : (الكتاب العصريني، من قوله 
.، فوا سوأتاه)كل عام مرة

إن أولئك يلقون تلك األقاويـل بـذراً يف قلـوب العامـة بـأطوار أسـاليب خمتلفـة،             
التـذكارات احلـسينية مجيعـاً، حـىت ينتـهى األمـر بـاآلخرة إىل إنكـار قتـل          ثمر هلم تـرك   لت

!.عن حقيقة احلال؟فما بال املصلح من الشيعة يتبع متويهام، غفلة.)١(احلسني

علم اهللا لوال هـذه الـشعائر احلـسينية ومحاسـتها يف جتيـيش عواطـف النـاس، وجتـدد ذكـرى عاشـوراء؛              )١(
السالم على يد بين أمية، وجعلوا القضية يف عداد األخبـار الـيت     ألنكروا هؤالء قتل اإلمام احلسني عليه       

ترويها الشيعة من أجل االنتقام من خمالفيهم األمويني، لكن رعاية اهللا وألطاف أئمة أهل البيت علـيهم    
السالم يف حفظ هذه الفاجعة وإدانة الظاملني هي بربكـة الـشعائر وإذكـاء روح الثـأر واالنتقـام مـن قتلـة                   

.ملظلوماإلمام ا
أال ترى ما حدث لواقعة الغدير اليت شهدها أكثر من مائة وعشرين ألف من املسلمني، وهم اليوم يتساءلون       
!
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إن الشيعة ال تقتل احلسني عليه السالم يف كـل عـام، وإمنـا حتيـي ذكـره، وتـذكر                
س يف ذلـك حـطّ مـن قـدره، كمـا يزعمـون       فضله يف كـل عـام، بـل يف كـل يـوم، ولـي          

أمـراً قبيحـاً،   ) سـالم اهللا عليـه  (وميوهون، ألنّ الـشيعة بتلـك التـذكارات ال تـسند إليـه         
ليكون موجباً للحطّ من مقدراه، وقد تضمن التاريخ، وخلّد فضايع متناهيـة الفـضاعة،    

و النبـوي  قد وقعت على عظماء الرجال، ومل تعد حطّاً من مقامهم، فلـم لـذلك العـض             
يعد من أسباب احلطّ من شرفه إقامة تذكاراته، اليت جتتين الشيعة منها من لـدن قتلـه إىل       

!.اآلن ما حيفظ كيام، ويربط فيما بينهم بأحكام الروابط، بعد اجلامعة اإلسالمية؟

"
عن مدى صحة هذه الواقعـة، والـسبب يف ذلـك أن هـذا احلادثـة مل يـشملها مـا مشـل استـشهاد اإلمـام                    

.نكار، تبعاً ملبتنيات الباحثاحلسني عليه السالم من عناية واهتمام، لذا جندها تدور بني اإلثبات واإل





...ومن التذكارات احلسينية

)١(جمامع اللّدم

.الضرب، وهنا يراد به ضرب الصدور: اللدم)١(





٥٥

كاملآمت ـاللطم على الصدور باأليدي، وهذه وهي النوادي اخلاصة املنعقدة ألجل
ال ريب يف كوا مظهر احلزن واجلـزع، ورمبـا يقـال بكوـا أبلـغ يف إظهـار احلـزن مـن             ـ

ال كالم فيها، ويف كـون اللطـم ـا وبغريهـا صـلة للرسـول       ـأيضاً  ـالبكاء وحده، هذه 
.صلى اهللا عليه وآله وسلم، وإسعاداً للزهراء البتول

براً لرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم،     ) سالم اهللا عليه(ت زيارته  وإذا كان 
باعتبار كوا توقرياً واحتراماً لفلذة كبـده، كمـا يف األخبـار، فـال ريـب أن ذلـك النـوح             
الدائم أوىل منها، وال شك أن أولئك الرجال الالطمـني هـم مـن أظهـر مـصاديق قـول           

اجلـازع ملـصابنا   : (، وقولـه )١()املوجـع قلبـه لنـا   إن  ... يا مسمع : (الصادق عليه السالم  
.)٢()واحلزين حلزننا

ملـا  : (وأظهر من ينطبق عليه قول النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم كمـا يف اخلـرب             

.٢٠٣ص٧ح٣٢كامل الزيارات ب)١(
مراد املؤلـف رمحـه اهللا هـو أن لـدم الـصدور أجلـى مـصاديق اجلـزع املـشار إليهـا يف احلـديث، ألن هـذ                )٢(

ن فينشد للتعـبري عـن جزعـه بـضرب     احلركات ال تأيت إال على أساس حالة اجلزع اليت يستشعرها اإلنسا      
صدره، وكما هو معلوم أن اجلزع كذلك خيتلف من شخص آلخر تبعاً السـتيعابه للمـصيبة واسـتعداده        

.لتقبل التعبري عنها
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أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ابنته فاطمة بقتل ولدها احلـسني، ومـا جيـري عليـه             
يف زمـان  : يا أبت مىت يكـون ذلـك؟ قـال   :من احملن، بكت فاطمة بكاء شديداً، وقالت   

يا أبت، فمـن يبكـي عليـه؟ ومـن         : خالٍ مين ومنك ومن علي، فاشتد بكاؤها، وقالت       
فاطمة، إن نساء أميت يبكون علـى نـساء أهـل بـييت،     : يلتزم بإقامة العزاء له؟ فقال النيب   

) سـنة ورجاهلم يبكون على رجال أهل بييت، وجيددون العـزاء جـيالً بعـد جيـل يف كـلّ                  
.)١(احلديث

فإن العزاء املتجدد كل سنة هو ذلك اللطم والشبيه واملواكب اليت تكون يف عموم 
.بلدان الشيعة سنوياً ال يومياً، مثل املآمت

إن لطم اخلدود وشق اجليوب مما ال ريـب يف مرجوحيتـه علـى غـري احلـسني عليـه          
يف كـثري مـن األخبـار،    السالم وأما عليـه عليـه الـسالم ففـضالً عـن جـوازه قـد رغّـب                 

ولقـد  : (كاملروي يف التهذيب عن خالـد بـن سـدير، عـن الـصادر عليـه الـسالم، وفيـه             
شققن اجليوب ولطمن اخلدود الفاطميات على احلسني بـن علـي عليـه الـسالم، وعلـى                 

.)٢()مثله تلطم اخلدود وتشق اجليوب

وسـيأيت يف  ،)٣(وإذا كان لطم اخلدود منـدوباً كـان لـدم الـصدور أوىل بالرجحـان         
بعض التذكارات اآلتية عد لطم الصدر يف بعض األخبار مـن اجلـزع، وفيـه تعـرض أن                

.اجلزع نفسه يف مصاب احلسني عليه السالم مرغّب فيه، مندوب إليه

.٢٩٢ص٤٤حبار األنوار ج)١(
.٣٢٥ص٨ذيب األحكام ج)٢(
اإلنـسان بـسبب املـصيبة    واألولوية من باب وحدة املوضوع املشكّك، إذ ضـرب أي عـضو مـن أعـضاء        )٣(

اجلزع واحد، إال أنه خيتلف قوة وضعفاً، وملا كان ضرب الوجه ــ وهو اخلدود ــ راجحاً مع كونـه أشـد        
يف وقعه على الضارب، فإن ضرب الصدور البد أن يكون راجحاً مع أنـه أقـل إيـذاًء بـل أقـل شـأناً يف           

.نظر العرف من ضرب اخلدود
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املواكب





٥٩

...وهي كثرية، فمنها

موكب لدم الصدور

ة األقدام، حـسر الـرؤوس، عـراة الـصدور     تنتظم من الرجال مواكب، وهم حفا 
والظهــور، يــضربون صــدورهم، ورمبــا ضــربوا رؤوســهم بأيــديهم، وقــد يــذْروا علــى   

وهـم  ـرؤوسهم التراب أو التنب، وقد يلطّخ البعض رأسه بالطني، تقدمهم وحتف ـم   
) املظلـوم احلـسني  : (أعالم سود، قد كتب عليها بالبياض مثـل ـعلى تلك احلال احملزنة  

، ينشدون باللغة الدارجة األناشيد احملزنة، مبوادها وأحلاا، خيترقون )العباس الشهيد(أو 
ى تلك احلال املشجية، وإذا فعلوا ذلك ليالً األسواق واألزقة واجلواد العمومية، وهم عل

.تصحبهم األنوار الكهربائية، أو املشاعل املوقدة بالبترول األسود

إظهار مظلومية ـبال شبهة  ـإن هذه املواكب بتلك اهليئات وهايتك األحوال أبلغ 
امعـة  سيد الشهداء، وأشد تأثرياً يف القلوب من البكاء ارد، وأحكم يف وصل عـرى اجل  

اجلعفرية، وجعلها كحلقة واحدة أمام العام واخلاص، وأوىل يف صدق كون اللطم فيهـا       
: األنبياء، ومصداقاً لقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم   إسعاداً للزهراء، وصلة لسيد     

: قول الصادق عليه السالم)٢(، ولفحوى)١()جيددون العزاء جيالً بعد جيل يف كل سنة(

.٢٩٢ص٤٤حبار األنوار ج)١(
.وهي األولوية اليت أشار إليها املؤلف يف رجحان لطم الصدور)٢(
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إن سـرك  : (، ولقول الرضا عليه السالم للريان بـن شـبيب        )١()اخلدود على مثله تلطم  (
، وقـول علـي عليـه       )٢()أن تكون معنا يف الدرجات العلى فاحزن حلزننا وافـرح لفرحنـا           

إن اهللا تبارك وتعاىل اطلع إىل األرض فاختارنا، واختار     : (السالم يف حديث األربعمائة   
زنون حلزننا، ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا،   لنا شيعة ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، وحي     

.)٣(احلديث) أولئك منا وإلينا
وقد يراد بالنصرة يف هذا اخلـرب وغـريه مـا يـشمل اللطـم باليـد والـسالسل             : قلت

يعد البكـاء علـى احلـسني عليـه الـسالم           ) اخلصائص احلسينية (وحنوه، وإذا كان صاحب     
سبها، فاللطم يف الشوارع أوىل أن يعد نصرة نصرة له، مدعياً أن النصرة يف كلّ وقت حي

وال ينبغي الريب أن هذا التذكار حبدوده املرموزة مثّة .وبذالً للنفس يف سبيل أئمة اهلدى
: من مظاهر املودة يف القرىب، اليت هي أجر الرسالة، قال اهللا تعاىل

>3  2  1  0  /  .    -     ,   +<.

رية أن لدم الصدور ملصاب سيد الـشهداء عليـه        أحد من عرفاء اجلعف    )٤(وال شك 
السالم من الـشعائر املذهبيـة، وهـذا مـا ال ينكـره صـاحب املقالـة قطعـاً، وال ريـب أن                  
خروج مواكب الرجال الدمةً صدورها وهي بتلك اهليئات احملزنة أدخل يف تعظيم تلـك               

.الشعائر من اللطم يف املآمت والدور
ينكـر هـذا كلـه، وإمنـا ينكـر علـى اجلعفريـة        وعيسى أن يكون صاحب املقالـة ال     

.خروج املواكب، ملا يترتب عليه من بعض احملرمات

وأما لطـم الـصدور فلـم    : (ما ملخصه، بإصالح مين للتعبري) ٨(قال يف الصفحة   

.٣٢٥ص٨ذيب األحكام ج)١(
.١٩٣أمايل الصدوق ص)٢(
.٦٣٥اخلصال ص)٣(
.ال يشك: كذا ورد يف املطبوعة، والظاهر أنه)٤(
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أمنع منه ما يكون يف املآمت، وإمنا منعت علناً مـن خـروج مواكـب اللطـم يف األزقـة، ملـا         
رمات على ذلك، مـن فتنـة وفـساد ومـضاربة ومقاتلـة عنـدما               بلغين من ترتب بعض احمل    

).يلتقي أهل حملّتني، حبيث حيصل من جراء ذلك جرح وقتل، إىل غري ذلك

نظـر النـساء إىل الرجـال    : أمـوراً ـبزعمـه   ـأضف إىل هذا الالزم الفاسد  : قلت
إليهن وهن عراة الصدور، بروز املتربجات واملومسات من النساء حسرات، نظر الرجال         

مكشفات الوجوه، صياحهن عند ذلك املنظر اهلائ، واستماع الرجال ألصوان الرقيقة  
ال جيهل أحد من أهل العلـم أن ترتـب بعـض        : ، ومع هذه اإلضافات نقول    ...و... و

.احملرمات أحياناً على خروج املواكب ال يقدح برجحانه البتة

الواجب، أو عنواناً ثانوياً يتعنون به ذلك     إنّ احملرم املقارن ما مل يكن الزماً لذات         
.هتالرجح، ال يوجب حرمته وال مرجوحي

ــب        ــالراجح توج ــا ب ــورد اقترا ــة يف م ــة االتفاقي ــراض املفارق ــت األع ــو كان ول
مرجوحيته حلرمت الصالة يف بعض الصور، ومنع احلج، ولكـان املنـع مـن زيـارة ذلـك               

املنع، ملا فيها مـن مـزاحم النـساء للرجـال،     الشهيد األعظم الكرمي على اهللا تعاىل أوىل ب       
وبرزوهن يف وسط تلك املشاهد الشريفة املقدسة مكشفات الوجوه، بل كثرياً ما حيـدث               
فيها ختاصم فئتني متعاديتني مجعتهما البلدة للزيارة، حبيث حيدث من خصامهم الضرب            

.املؤمل واجلروح الدامية، بل إزهاق النفوس الربيئة

دث من مضاربة ومقاتلة يف الزيارات أكثر مما حيدث يف املواكب، ال شك أن ما حي 
.اليت تكون مرة واحدة يف السنة

كيــف يعــد هــذا الرجــل الــشخوص مــن البلــدان النائيــة للزيــارة، وبــذل ! عجبــاً
األموال الطائلة يف سبيلها، من الشعائر املذهبية اليت جيب تعظيمها، وجيعلها من مظـاهر        

اليت ندب إليهـا الكتـاب والـسنة، ورفـع شـأا، إذ جعلـها جـزاء للـنيب         املودة يف القرىب،    
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وال يعد من ذلك هذه املواكب الـسائرة، مـع   ،)١(األعظم على تبليغه عن اهللا جلّ شأنه    
.)٢(اشتراك اجلميع يف املسنونية بالذات، ويف ترتب احملرمات، من غري فرق بينهما أصالً

جية للشوارع واجتماع اجلمـاهري مـن النـساء      لعمري إن اختراق تلك املواكب املش     
للنظر إليها هو أبلغ يف إظهار مظلومية سيد الشهداء، الـيت  ـمسلمني وغريهم  ـوالرجال  

سن البكاء عليه ألجلها، ألن به تتأثر قلوب مجيـع الفـرق بـنفس األثـر الـذي تتـأثر بـه                  
.قلوب اجلعفرية فقط من اللدم واللطم يف ناد خاص م

أحد أن املآمت املنعقدة لذكر رزية احلسني عليه الـسالم والبكـاء هلـا قـد             ويعلم كل 
يقع يف كل منها يف كلّ يوم غيبة أو منيمة، أو مؤامرة على باطل، أو تساب بني اثنني أو         

قيامـاً  ـمجاعة، أو إيذاء مؤمن، أو هتك حرمة، وحنو ذلك، فكان يلزم صـاحب املقالـة    
ويـسد أبواــا، ويكـسر منابرهـا، لترتــب هـذه املفاســد     أن مينعهـا، ـبوظيفتـه الروحيـة     

واحملرمات عليها، وما هي بأهون عند اهللا تعاىل مما حيدث يف املواكب السائرة، مـن فتنـة     
.)٣(وفساد ومضاربة ومقاتلة، كما يقول

إن تلك املفاسد ليست بالزمة لذات املآمت، وال موجبـة لتعنوـا بكوـا        : إن قال 
.ـمثالً ـوالنساب اجتماعاً للغيبة

.مبثل ذلك يف املوكب الالطم سائراً، حرفاً حبرف: قلنا له

.٤٣: سورة الشورى. >+   ,     -    .  /  0  1  2  3<:لقوله تعاىل)١(

ك يف اجلميع، فال معىن للتفريق، فالزيارة ملراقدهم املشرفة نوع مواساة هلـم علـيهم الـسالم،       لوحدة املال )٢(
وإظهار األمل والتفجع مبواكب العاء يندرج حتت عنوان املواساة كذلك، فدليل االستحباب يـشمل كـال          

.اجلهتني كما يشملهما العنوان احملرم الطارئ عليهما
قالة ترتّيلّ، يفرضه املؤلف دون أن نشاهد هلا مصداقاً يف اخلارج، كمـا  وهو فرض نقضي على صاحب امل    )٣(

هو واضح، فالقضية ليست خارجيـة ومتحققـة يف اخلـارج، فـإن اـالس ومثلـها املواكـب تعطـي زمخـاً           
.روحياً وتكامالً مل يتوفر يف كل حمفل من احملافل االجتماعية اإلصالحية
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باهللا عليك، لو ختاصم رجالن يف جملس العزاء املوقّر، احملفوظ من كـلّ مفـسدة،             
وأدى ختاصمهما إىل الضرب املؤمل، كما يتفق ذلك فيها أكثر من اتفاقه يف املواكـب، أو           

باب االتفاق، فهل يصلح لعارف من الشيعة أن مينعها بتـاً،     أدى إىل اجلروح الدامية من      
حمرمـا،  ) نادي املضاربة واملقاتلـة (أو حيكم بأنّ ذلك النادي الذي مل ينعنون بعنوان كون      

!.ال أجر لصاحبه وال ألهله عليه، بل عليهم العقاب؟

بـداً،  من احملتمل أن يريد صاحب املقالة املنع مـن فـرد خـارج مل يقـع يف اخلـارج أ               
وهو الذي ال تكون له علة وال حمرك على اخلروج إال املقاتلة، وهو ما نعنيه بأنه املعنون 

.باخلروج للفساد، حنو خروج مجاعة من حملهم إىل الزنا واللهو، أو إىل قتل النفوس

حنن نأسف وحنزن إىل الغاية علـى مـن    ): (٩(ويدل على ذلك قوله يف الصفحة       
).اهللا سبحانه، فإنه لو كان هللا ملا حصل ما ذكريتعب نفسه باللطم لغري

وأنت ال خيفى عليك أن اتفاق وقوع احملرم فيه ال جيعله لطمـاً لغـري اهللا، كمـا أن           
كونه هللا ال  ينايف حصول ما ذكر بضرب مـن االتفـاق، وإمنـا الـضار بـاإلخالص كـون                

.احملرم أمراً غري طاعة اهللا جلّ شأنه

ناهيك مبا يصدر من جدال وضـرب وتقاتـل بـني        : (ذكورةمث قال يف الصحيفة امل    
أهل اللطم وغريهم، من جهلة فرق املـسلمني، فتكثـر القتلـى واجلرحـى مـن الفـريقني،           
ومجيعها ناشئة من سخافة العقل وشدة اجلهل، ولقد صدر الكثري من هذه الفنت، وحـىت     

).ن حبسيف العامل املاضي صدر شيء منها يف بغداد، فقتل من قتل، وحبس م

انظر إىل التهويل، والكالم الشعري اخليايل، الذي أظهـر بـه هـذا الرجـل               : أقول
أو ألف هنات، قد خرجت ألخـذ الثـار      تلك املواكب مبظهر فئات متعادية، بينها ثارات        

وإبادة بعضها بعضاً، ال شك أن عنـد التقائهـا تكـون امللحمـة العظمـى، الـيت تكثـر ـا             
مسـوا أنفـسهم بـاملعزين،    ) ثـواب (ني، الـذين هـم يف احلقيقـة        القتلى واجلرحى من الفريق   
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غفرانك اللهم من عاقبة هذه السفسطة، ... يسموا بالعزاء) ثورة دموية(وقائمني بأكرب 
ال أقول إن املضاربة واملنازعة واجلـرح مل حتـدث يف        . اليت ال مقبل هلا يف ظل احلقيقة أبداً       

باألكثر حدوث ذلك مرة واحدة يف بلدة أو بلدتني موكب أصالً، بل رمبا يتفق بالسنة أو
ال أكثر، وذلك ممـا ال خيـلّ مبـسنونية تلـك املواكـب املقدسـة، إن هـذا إال كمـا يعـرض           
للرجل القادم على إقامة صالة مجاعة يف معبـد، أو زيـارة يف مـشهد، أن يتخاصـم مـع             

مهما على املكان نفسه، غريه من املصلني والزائرين، مجعه وإياه املكان، ورمبا كان ختاص     
علـى مـا يقـول مـن الـسباب والقـذف       ـلسخافة العقـل وشـدة اجلهـل     ـفيحدث بينهما  

والضرب واإلهانة، ما ال ريب يف حرمته، وعدم اقتضائه بوجه حرمة الصالة والزيـارة،   
إال أنْ يكون اخلروج لذلك، أو يكون معنوناً بذلك العنوان، وهذا أمر قد مرت نظـائره         

.)١(ين أعدته ليعرفه اجلاهل، ويتدبره الصائل واجلائلمثّة، لك
).وحىت يف العام املاضي صدر شيء منها يف بغداد: (قوله

فاحلَكَم بني الشيعة وبينه ثقات البغداديني يف النجف، فإم أخربوا أنه بعد طـوال          
ى السنني مل يصدر يف العام املاضي إال ضرب رجل من غري الشيعة، ضحك مستهزِئاً عل           

جمتمعهم احلزن، ومل يكن ضربه يف املواكب، بل بعد انقـضائه، ومل يحـبس بـسبب ذلـك        
الضارب نفسه، وإمنا حبس غريه، ألغراض شخصية، وليس مثّة من أمـر مـذهيب يكـون      

.سبباً للحبس

ى عليها الدهر، فاجلهل الذي يعيشه البعض والعصبية اليت يفرزها هـذا     يشري املؤلف إىل حالة سابقة مض     )١(
اجلهل تدعو إىل حالة من التنافس احلاد إلظهار موكـب كـل واحـد منـهم بـاملظهر األحـسن مـن غـريه،          
ولرمبا كانت هناك أطراف خارجيـة تفتعـل مثـل هـذه األزمـات لتـودي ـذه املواكـب، كمـا أن غيـاب               

.فراغاً أمنياً يستغله بعض احلادقني على الشعائر ليثريوا حفيظة بعض املغفلنيالسلطة والقانون يحدث
أما يف عصرنا احلاضر فمـن االنفتـاح الثقـايف للمجتمـع باتـت هـذه الـشعائر مألوفـاً لوحـدة اتمـع وتظـافر                  

اهللا مل كلمتهم، وتدبروا أكثر يف مقتضيات هذه الشعائر اليت دعا هلا أهل البيت علـيهم الـسالم، وحبمـد       
.نسمع اليوم آية حالة خرق صاحبت شعرية من الشعائر
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والسيد الناقل يف رسالته حاشاه من االفتراء، لكنه مموه عليه من قبل املستائني من 
ية، الذين جيدون ليل ار يف إبطال هذه املراسم املذهبية، لرتعـة أمويـة أو              أعمال اجلعفر 

.وهابية، فهم يديفون الصاب العسل، ويذيقونه غري أهل األذواق من اجلعفرية

الــشريعة املقدســة والعقــل الــسليم قاضــيان بــأن اللطــم حملــه املــآمت دون  : (قولــه
).الطرق

.إىل العقل والشريعة فرية بال مريةفهو من التلفيقات الفارغة، ونسبة ذلك 

ها حنن لو عزلنا أنفسنا عن سالمة العقل، فليأتنا هذا الرجل مبا يدل من الـشريعة       
محلة الشريعة املقدسة، وصلحاء وهؤالء ! على أن اللطم حمله املآمت ال الطرقات، كيف؟ 

! رون؟أهل الدين، منذ مئات من السنني يرون ويـسمعون اللطـم يف الطرقـات وال ينكـ             
هب أن هذا الرجل تأتى لـه أن يباهـت اجلهـال بـدعوى حكـم الـشريعة، لكـن دعـوى            
حكم العقول السليمة بذلك فرية ال تستر، ولقد كان يكفيـه أن ينكـر جـود دليـل علـى       
جواز اللطم ي الطرقات، وال يدعي وجود الدليل على كوا لـيس حمـالً لـه، فيطالـب       

.بإثباته، وأىن له بذلك

أللهم ال حمل له أصـالً، ال الطرقـات وال املـآمت، لكـن رزيـة احلـسني            : حقاً أقول 
يكون كل حملّ حمال هلا، ألا بنفسها إذا كانت غري حمدودة حبد فـأي برهـان حيـلّ حملـها            

.فما ذلك إال عن عدم تقديرها حقها! ويعينه؟

، بل يقام يف إن من األدلة اجللية على أن اللطم ملصاب احلسني ال خيتص حمله باملآمت
اامع العمومية، وأا أحسن وأوقع حمالّه، ما روى عن الصادق عليه السالم من عـدة       

قال يل : (عن يونس بن يعقوب عنه عليه السالم أنه قال      ) الكايف(طرق، أصحها ما يف     
.)١()مىنيا جعفر، أوقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب يندبنين عشر سنني مبىن أيا: أيب

.١١٧ص٥الكايف ج)١(



نصرة املظلوم......................................................................................٦٦

يف تلك األيام هي أعظم اامع لطوائف املسلمني القاصدين إىل مكة من     إن مىن 
وهالّ أوصى أن يندب يف بيته، أو يف ميدان واسع يف ! كل فج، فلماذا اختار ندبته فيها؟ 

ألست تعتقد أنه يرمز بذلك إىل تنبيه الناس على ! املدينة، أو يف البقيع، حيث حمل قربه؟
أولياؤه والعارفون به ما جرى عليه، ومن جمموع ذلك تثبت فضائله وإظهارها، وليتذكر

!.ذكره اجلميل فيما بينهم؟عقائدهم، ويدوم 

بعـد إيـراد   )ذكـرى الـشيعة   (يف كتابـه     )١(قال شيخنا الشهيد األول حممد بن مكي      
واملراد بذلك تنبيه الناس علـى فـضائله وإظهارهـا، ليقتـدى ـا، ويعلـم                : (اخلرب املزبور 
.انتهى). ان عليه أهل البيت، فتقتفى أثرهمالناس ما ك

كالمه هـذا، الـذي يريـد بـه أن ندبتـه بتلـك اـامع سـبب         فانظر متأمالً إىل آخر 
).سالم اهللا عليه(لظهور التشيع يف الناس، الرتفاع االتقاء عليه بعد موته 

ومن هذا نعرف أن النوادي اخلاصة حمـل عـزاء مـن ال شـرف لـه كاحلـسني عليـه          
وأبنائه، وال فضل له وال قرب كفضلهم وقرم، وال مظلومية له كمظلوميتهم، السالم

حممد بن مكي العاملي املعروف بالشهيد قدس سـره، شـيخ الطائفـة وعالمـة وقتـه، صـاحب التحقيـق                )١(
كانـت وفاتـه سـنة سـبعمائة     ... والتدقيق، من أجالء هذه الطائفة وثقاا، نقي الكالم، جيد التـصانيف   

ست ومثانني اليوم التاسع من مجادى األوىل، قتل بالسيف، مث صلب، مث رجم، مث أحـرق بدمـشق يف           و
دولة بيدر وسلطنة برقوق، بفتوى القاضي برهان الـدين املـالكي وعبـاد بـن مجاعـة الـشافعي، بعـد مـا              

.حبس سنة كاملة يف قلعة الشام
.ضره من كتب الفقه غري املختصر النافعويف احلبس ألف اللمعة الدمشقية يف سبعة أيام، وما كان حي

وكان سبب حبسه وقتله أنه وشى به رجـل مـن أعدائـه، وكتـب حمـضراً يـشمل علـى مقـاالت شـنيعة عنـد                 
العامة، من مقاالت الشيعة وغريهم، وشهد بذلك مجاعة كـثرية، وكتبـوا عليـه شـهادام، وثبـت ذلـك        

نة، مث أفـىت الـشافعي بتوبتـه واملـالكي بقتلـه،      عند قاضي صيدا، مث أتوا به إىل قاضي الـشام فحـبس سـ         
انظـر تنقـيح املقـال يف أحـوال     . فتوقف من التوبة خوفاً من أن يثبت عليه الذنب، وأنكر ما نسبوه إليـه         

.الطبعة احلجرية١٩٢ص٣الرجال للشيخ عبد اهللا املامقاين ج
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.أما هم فإن أوقع احملالّ لندبتهم اامع العمومية، كمعىن وغري مىن

ويف آخر هذا الفصل طلب الكاتب من اهللا أن يتفضل على أهل املواكب السائرة         
اهليئـات املنكـرة، مـن الوثبـات     برفض مـا تعـودوه يف اللطـم مـن املقاتلـة، والـسري علـى         

.والزعقات املوحشة

فكأنه يتمىن لكل فرد من أفراد اجلعفرية، حىت الـشبان منـهم وأهـل املهـن الدنيـة                
والبذيئني، أن يكون هلم مثل ما هـو حاصـل ألغلـب الـشيوخ والـصلحاء، مـن اهلـدوء                   

املواكـب  واملشي خبشوع ووقار، وهذا ما ال يكون، ولكـن ال يلـزم أن تكـون   والسكون  
هلـا مـن   ـعلى ما يقول  ـعلى هذه احلال املتمناة، فإن تلك الوثبات والزعقات املوحشة  

.التأثري يف بعض القلوب ما ال يؤثره الوقار والتوئدة

*ويف احلمية معىن ليس يف العنب * 

..أو مها حقيقة

*مثل الفواكه كلٌّ فيه لذّته * 

.والناس ليسوا على شاكلة واحدة

لوثبــات والزعقــات علـى لــسان هــذا الرجــل ويـل آخــر، وإعابــة حلــال   وذكـر ا 
املواكب احلسينية، واحلقيقة ال ترتجر بالتـهاويل، واألحكـام ال تـستند يف نفـي أو إثبـات           
إليها، وما تضر الوثبات من فئات مل تبن سائر أعماهلم العباديـة والعاديـة علـى اخلـشوع         

ب جيتمعـون موكبـاً كـبرياً، يتواثبـون ويزعقـون           واالستكانة، هـؤالء الـزوار مـن األعـرا        
، وهي بلحنـها مهيجـة   )هوسة(وينشدون من الشعر الدارج بلغتهم، املسمى عند العامة       

..للشعور، متضمنة لنحو

*حيسني اشرب ماي عيوين * 

وشبهه، فتطري القلوب هلم فرحاً، ويلقون من كل أحد الترحيب ـم، واالرتيـاح     
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.بزعم هذا الرجل، ألنها وثبات وزعقاتإىل هيئتهم املنكرة 

باهللا عليك، أي فرق بني مواكب زائري سـيد الـشهداء، الـذين خيـتلط ـم مثـل         
الوحيد البهبهاين، أستاذ الكلّ يف الكلّ، وهو ال يعرف مـا يقولـون مبادتـه وحلنـه، وبـني               

!.مواكب اللطم يف نفس الوثبات والزعقات، اليت أنكر الكاتب عليها؟

ين ال أجد فرقاً بني وثبات املوكب وبني اهلرولة يف السعي، إن مل تكن تلك اللهم أ
.أهون، وال بني التلبية وبرفيع الصوت وبني أحلان املواكب

..ومن املواكب

موكب السالسل

وهو يتألف من مجاعة من الرجـال، مكـشويف الظهـور الـرؤوس فقـط، بأيـديهم                 
دي، علـيهم الثيـاب الـسود، وأمـامهم        سالسل احلديد، يضربون ظهورهم ا بدل األيـ       

ـوخلفهم األعالم املسودة، ميشون دوء وسكون، ال يتواثبون وال يزعقون، ينـشدون   
أناشيد احلزن، وخيرجـون صـفوفاً متكاتفـة، خمتـرقني األزقـة واجلـواد       ـوهم بتلك احلال  

.)١(العمومية

نه مظهر احلزن وهذا ال ريب يف كونه أجلى من موكب لدم الصدور باليد، يف كو      

ء املـشاركني قـد انتظمـوا ضـمن صـفّني      إن املتابع لسرية هذه املواكب ــ كالزجنيل مـثالً ـــ جيـد أن هـؤال            )١(
متوازيني، ويرفعان أيديهما ويقدمان أرجلهما على إيقاع واحد من النغمات الشجية احملزنة، أي ضـمن       
هيكلية تنظيمية يعجز عنها أكرب جيش يف العامل أن يقتفي أثر هذه املواكب، فهي تراعي نظامـاً مرسـوماً            

ارت عليه هذه ااميع منذ عقـود، فهـل جتـد يف كـل تنظيمـات      هلا من قيادة أسست هلا هذا النظام، وس     
العامل مثل هذه الدقة واالحترام للنظام وتقنني املسرية ضـمن هدفيـة واحـدة؟ فـأين الغوغـاء مـن هـذا،                

!.وأين التخلف يا ترى؟
بكـل  بل إن هذه املواكب تريب أتباعها على حب النظام واحلفاظ عليه، وتؤسس يف نفوسهم احترام القـانون      

.جزئياته، وهذه إحدى فوائد الشعائر احلسينية
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واجلزع، وكلّما قلنا يف ذلك نقوله يف هذا، ويأيت يف أدلـة املوكـب األخـري مـا يـدل علـى         
.رجحان هذا باألولوية القطيعة

...ومن املواكب

موكب القامات

وهــو موكــب يتــألّف مــن مجاعــة، البــسي األكفــان البــيض، بأيــديهم الــسيوف   
تنـاثرت قطـرات كـثرية مـن الـدم علـى           والقامات، قد ضربوا املقدم من رؤوسهم ا، و       

تلك األكفان، وهم يسريون صفوفاً متكاتفني متالزمني، كأم حلقات سلسلة واحـدة،   
كل قد  أخذ بيده األخرى حجـزة اآلخـر، خيترقـون الـشوارع علـى هـذه اهليئـة، حفـاة               
األقدام، حسر الرؤوس، ال يتوارثون وال يزعقون، غري أـم يهـزون الـسيوف، مـومني       

 حتدث هلم يف املشي هيئة خاصةا إىل رؤوسهم، ومن ذلك.
من جهة ميثّلون لألبصار طائفة قد استـسلمت للمـوت، أقـدمت علـى           .. وهؤالء

احلرب يف نصرة سليل خري األنبياء، ودفع األعـداء عنـه، وقـد سـالت دماؤهـا الطـاهرة                  
.يوم الطفعلى وجوهها، وضمخت ا رؤوسها، ولطّخت ا ثياا املتخذة أكفاناً

ومن جهة أخـرى يظهـرون مبظهـر موكـب، قـد ارتفـع يف مقـادير احلـزن عـن أن             
يضرب صدره بيده أو بسلسلة حديدية، بل هو يريد أن يقتـل نفـسه جزعـاً، مـن جـراء           

.تلك الفادحة اليت أصيب ا اإلسالم يف قتل سبط النيب املرسل
، وكـل مـا حررنـاه يف    فهذا املوكب عزاء من جهة، ومتثيل رزية من جهـة أخـرى          

املآمت آت فيه باألولوية، بل هو يف كونه نصرة للحسني عليه الـسالم، وبـذالً للـنفس يف             
: وقـد مـر عليـك مـا يـدل علـى ذلـك، مـن قولـه عليـه الـسالم               .سبيله، أظهر وأجلى  

.)١()ينصروننا، ويفرحون لفرحنا، وحيزنون حلزننا، ويبذلون أمواهلم وأنفسهم فينا(

.٦٣٥اخلصال ص)١(
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أما الـضرب بالـسيوف والقامـات       : (ملقالة ال يذعن بذلك، إذ قال     لكن صاحب ا  
على الرؤوس فمحرم، ملا شاهدناه وشاهده غرينا من موت مجاعة منـهم يف كـل سـنة،              
لكثرة نزف الدم، ولـو قطعنـا النظـر عـن هـذه اجلهـة فهـو فعـل مهجـي وحـشي، مثـل                    

سـرية يـستند إليهـا    الضرب بسلسلة من حديد، ومل يرد دليل شرعي بتجويزها، وما مـن      
). فيهما، بل هي بنظر أرباب العقول واملعرفة أفعال وحشية، ما فيها من مثرة يف التعزية             

.انتهى

ال ريب يف أن دعوى موت مجاعة يف كل سنة لكثرة نزف الـدم فريـة بـال            : قلت
مرية، فإين منذ أدركت لليوم ما رأيت وال مسعـت أن واحـداً مـات بـذلك يف أي سـنة،               

ة، فضالً عن مجاعة يف كل سنة، ولقد سألت كثرياً ممن جاوز السبعني والثمانني وأي بلد
من سني عمره، من ثقات أهل النجف وكربالء والكاظمية، وغريهم من علماء البلدان    
وصلحائهم، وكل أنكر أن يكون رأى أو مسع أن واحـداً مـن أولئـك تـألّم أملـاً يوجـب              

ن موتـه، فعـسى أن يكـون ذلـك طيفـاً سـولته لـه            مراجعة اجلراح أو املضمد، فـضالً عـ       
األحالم، أو خياالً جسمته له األوهام، أو حقيقة واقعـة يف اجليـل الواحـد مـرة واحـدة               

وأغلب أفراد موكب السيوف جيرحهم كرباؤهم بسكني دقيقة جروحاً ! اتفاقاً، كيف ال؟
ه، مـن دون أن  خفيفة يظهر منها الدم بواسطة الضرب علـى الـرأس، ال بـاجلرح مبجـرد     

حيصل هلم إيالم مزعج، ألن غرضهم صوري، وهـو الـربوز بـصورة القتيـل واجلـريح،               
.وليس من أغراضهم اإليالم احلقيقي ألنفسهم

إن اجلـرم يكـون بالـسيف    : ومع الغض عن هذه احلقيقة الواقيعة، لو ترتّلنا وقلنـا      
دمة إلجياد املوت، حنو لإليالم ال غريه، فال شك أن ذلك إمنا يوجب التحرمي إذا كان مق    

أن يضرب رأسه ليقتل نفسه، وأما الضرب ال لذلك، بل ألمر آخر، قد يترتب عليـه يف     
بعض األحيان لبعض األفراد املوت، مـن دون أن يكـون مقـصوداً باألصـالة أو بـالتبع،        
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موجمرد اإليال،)١(وال الزماً عادياً للضرب نفسه، فإن قواعد الفن ال تقتضي حترميه البتة
.)٢(ال دليل على حرمتهـال يضر بالصحة ـوإخراج مقدار من الدم 

فهـو فعـل مهجـي    ) وهـي نـزف الـدم   (ولو قطعنا النظـر عـن هـذه اجلهـة         : (قوله
).مثل الضرب بالسالسل من احلديد: وحشي

إذا قطع النظر عن تلك اجلهة اليت هي علة التحرمي، فكونه فعالً مهجياً ال           : أقول
لو يعلم، إال أن يدلّ الربهان على أن كل عبث وفعل ال ترتكبـه  ـود   يفي باحلكم املقص

، وأنى ألحد بإثباته، على أن عده فعالً مهجيـاً وحـشياً إمنـا           )٣(العقالء هلمجيته هو حمرم   
هو بنظـر مـن مل يعـرف حكمتـه، ومل يطّلـع علـى املقـصود منـه، وإال فـضرب الـصدور            

لعـارف برمـوزه وأســراره ضـرباً مـن التــوحش     باأليـدي يف الـدور والبيـوت يعــده غـري ا    
.واهلمجية، ع أنه عند اجلميع من األمور املستحسنة املرضية

وأنا استسلف العضر عن حـزازة القـدح اللـساين الظـاهري فقـط بـأعظم           : أقول
).. .احلج(شعائر اهللا وحرماته 

على جبل،ليس احلج إال طواف حول بيته، وسعي وهرولة بني رابيتني، ووقوف 
وهبوط يف واد، ورمي أحجار على أحجار، يف هيئة مقرحة، مـن كـشف الـرؤوس حلـر          

.الشمس، وتوفري الشعر، وعري البدن إال عن حنو إزار ورداء

ألصالة اإلباحة، من دون حاجة للدليل على حليته، بل مقتضى الفن هو أن القـول باحلرمـة حيتـاج إىل            )١(
.دليل، فمطالبة املستشكل بالدليل على اجلواز عجيبة، واألعجب نفي السرية عنها

ة كل إيالم، فمن اإليالم مـا يكـون ضـرورياً بنظـر العقـالء، كاملعاجلـات اجلراحيـة        إذ ال دليل على حرم )٢(
.اليت يقوم ا الطبيب

فدعوى املستشكل يف غري حملها، إذ ال أحد يلتزم بأن كل ما ال يفعله العقالء هـو حمـرم، وعـده يف نظـر         )٣(
ال بيد العـرف والعقـالء، واحلـج خـري     العقالء مهجياً ال يسوغ التحرمي، إذ مالكات األحكام بيد الشارع       

.مثال ملا أوردناه، واملؤلف يأخذ احلج مثاالً يف دعم دليله، كما سيأيت
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ال شك أن غري العارف برموزها وحكَمها وأسرارها يستهزئ ا، ويعـدها ضـرباً       
.من اجلنون والتوحش، وفعالً من أظهر أفعال اهلمجية

! للعارف برموزه وحكَمه أن مينع منه رد عده عند اجلاهل مهجياً؟          أفهل يصلح 
ولقد وقع االستهزاء جهاراً لتلك املناسك العالية األسرار، الدقيقة احلكَم، والسخرية ا 
ــصاين،        ــد اهللا الدي ــاء، وعب ــن أيب العوج ــرمي ب ــد الك ــدمني، كعب ــاديني األق ــل امل ــن قب م

إنكارمها على موالنا الصادق عليه الـسالم، وإنكـار   وأضراما، وخلّدت كتب احلديث 
.املتأخرين أظهر من ذلك، وناهيك الكتب املؤلّفة منهم لالستهزاء باحلج خبصوصه

وأما مثرا يف التعزية، فإمنا ينكرها من جيهل الـسر يف إقامـة املـآمت العزائيـة، وقـد               
ومن تأملها جيدها حاصلة يف أسلفنا يف صدر الرسالة نبذة تتضمن األسرار املشار إليها،        

.الشبيه وضرب القامات بوجه أمتّ وأنفع
إن أدىن فوائد التذكارات احلسينية اليت تعملها اجلعفريـة اليـوم أن جتعـل كـل فـرد          
منهم راسخ االعتقاد مبذهبه، شديد اليقني به، وذلك ما رمزنا إليـه وصـرحنا بـه يف غـري        

.دا أمراً فوق ذلكموضع من الرسالة، وال يلزم أن تكون فائ
ليس فيها من غري اجلعفريـة أحـد أبـداً، لكـان يلـزم      ـمثالً  ـومن مثّة لو كان قرية  

عليهم إقامة التذكارات جبميع مظاهرها لذلك، خشية أن يعف اعتقادهم، ويزول مبرور  
األيام، كذا لو كانت القريـة ومـا فيهـا مـن اجلعفريـة إال أفـراد معـدودة، بـل هـذه أوىل            

أن تلك األعمال رمبا تكون داعية لألغيار إىل الفحص     تها من هذه اجلهة، وأخرى      بإقام
.عن أسباب تلك التذكارات واستحساا، حىت تكون بنفسها مبشراً من املبشرين ا

رأيـت يف بنـدر    : (قال بعض مـؤرخي األجانـب يف مقـام استـشهاده علـى حنـو هـذا                
يعياً من أهل البحرين، يقيم املآمت منفـرداً جالـساً   يف الفندق شخصاً واحداً عربياً ش   ) مارسل(

).على الكرسي بيده الكتاب يقرأ ويبكي، وكان قد أعد مائدة من الطعام ففرقها على الفقراء

فباهللا عليك، ماذا الذي صير هذا الرجل الغريب يف البلدة اليت ال مماثـل لـه فيهـا              
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لوال مـا تعـوده   ! به إىل تلك الدرجة؟يف العنصر واملذهب أن يكون شديد االعتقاد مبذه      
.يف بلده منذ نعومة أظفاره من إقامة املآمت والتذكارات

إذا ـأما صاحب املقالة فإنه يطلب للتذكارات فائدة خاصة، حنو أن تكون الشيعة 
!!.ترتقي يف نظر غري اجلعفرية كل مرتقى عالٍ يف الدنيا والعقىبـأقامتها 

).جتويزها، وما من سرية يستند إليهامل يرد دليل شرعي: (قوله

هذا ناشئ عن القصور يف الفقـه واألصـول، ألن التحـرمي هـو احملتـاج إىل       : أقول
الدليل، واألصل اإلباحة، ملا استفاض وتواتر معىن من األخبار واآلثار من أن كل شيء 

توقـف  مطلق حىت يرد فيه ي، ومع الغض عن هذا، فإن إباحة الشيء أو استحبابه ال ي  
.على دليل خيص مورده، بل تكفي فيه األدلة العامة

ومبا أن هذا املوكب من جهة ميثّل موقف احلسني عليه السالم وأنـصاره بـالطف،       
يكون إحياء ألمرهم، ومن جهة مبظهر مرتفع يف مقـدار احلـزن عـن أن يـضرب صـدره                

كـون كـل فـرد مـن     وباعتبـار اجلهـتني ي  بيده، بل يهم بقتل نفسه، يكون حزناً ألجلهم،       
أفراد املوكب متصفا بكونـه موجـع القلـب هلـم، وبـاذالً نفـسه فـيهم، ومؤديـاً حقهـم،                      
ومعظماً شعائرهم، وناصراً هلم بعد وفام، وغري ذلك من العناوين العامة اليت تكثـرت       

).سالم اهللا عليهم(فيها األخبار اخلاصة عن أئمة اهلدى 

املوكـب، وأمت اعتالقـاً بـه، األخبـار الكـثرية      إن اشد األخبار العامـة مـساساً ـذا     
املستفيضة الدالـة علـى أن اجلـزع مكـروه وحمظـور، مـا عـدا اجلـزع علـى احلـسني عليـه                

.السالم، فإنه مندوب إليه ومرغوب فيه

ففي رواية معاوية بن وهب اليت رواها املفيـد الـشيخ وابـن قولويـه عـن الـصادق               
.)١()روه سوى اجلزع والبكاء على احلسنيكلّ اجلزع والبكاء مك: (عليه السالم

.١٦٢أمايل الطوسي ص)١(
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ـبل يف خرب مسمع بن عبد امللك البصري، عن الصادق عليه السالم أنه قـال لـه    
بلـى،  : يعـين باحلـسني عليـه الـسالم؟ قلـت     ـأفما تذكر ما صنع بـه؟   : (ـيعين الصادق  

تنع أي واهللا، وأستعرب لذلك، حىت يرى أهلي أثر ذلك علي، فـأم           : فتجزع؟ قلت : قال
رحم اهللا دمعتك، أما إنك من : من الطعام و الشراب حىت يستبني ذلك يف وجهي، قال

الذين يعدون من أهل اجلزع لنا، والذين يفرحـون لفرحنـا، وحيزنـون حلزننـا، وخيـافون            
.)١(احلديث). خلوفنا، ويأمنون إذا أمنا

السيوف، بل عمدة األدلة على جواز إدماء الرؤوس بـبنظري ـوهذه وما بعدها 
وبالقامـات  دبـسالسل احلديـ  واستحبابه، وذلك أن كل مـا يفعلـه الـشيعة مـن الـضرب             

.)٢(وغريها هو دون اجلزع املرغّب فيه

إن الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس هو مظهر من مظاهر اجلزع، وليس 
نتحـر  جبزع حقيقية، فإن اجلزع أمر معروف يف اللغة والعرف، وهو ضد الصرب، حنو أن ي  

الرجل العاقل، أو يلقي نفسه من شاهق، حلادثـة حتـدث تغلـب صـربه وتـورده اهلـالك،            
وأين هذا من جرح الرأس بسكني أو سيف جرحاً خفيفاً يوجب خروج الدم، وال يـؤمل      

!.إال مبقدار ما تؤمل احلجامة وغريها، مما يرتكب ألغراض عقالئية، سياسية أو طبية؟

البكاء، لعطفه عليه، فيـه وفيمـا ال أحـصيه    ـرب السابق  يف اخلـوال يراد من اجلزع  
عدداً من األخبار، وذلك آية املغايرة بينهما، وال ما ذكرناه من بلوغ أحـصيه عـدداً مـن           
األخبار، وذلك آية املغايرة بينهما، وال ما ذكرناه من بلوغ احلزن إىل حيث يورد اهلالك، 

اً ما حيدث بغري اختيار، وكلمـا هـو دون   وإن كان هذا لو صدر من أحد يف مصاب فكثري   

.٢٠٣كامل الزيارات ص)١(
صـلوات اهللا  (ونِعم ما يراه املؤلف، فإن اجلـزع الـذي يظهـره الـشيعة هلـو أقـل بكـثري ممـا جـرى علـيهم               )٢(

اب، وهو ال يساوي شهقة واحدة من امـرأة ثكـل، أو زفـرة مـن زفـرات حجـة اهللا يف              من مص ) عليهم
).صلوات اهللا عليهم(األرض 
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.هذه املرتبة، مما يتحمل عادة وال جير إىل الضرر بالنفس، فهو من اجلزع املرغّب فيه

االمتناع من الطعام والشراب مع  احلاجة إليهما، كما صـدر           : منها.. وله مراتب 
اجلـوع  عن مسمع، وذلـك للتـأثّر القلـيب املوجـب لعـدم قبـول الـنفس هلمـا، مـع شـدة                        

والعطش، وما ورد يف بعض أخبارنا من حتديد أشد اجلزع بالـصراخ والويـل والعويـل،              
ولطم الوجه والصدور، وجز الشعر من النواصي، وإقامـة النواحـة، فهـو يف غـري شـأن                 

املعدودات النواحةُ، وهي عليه راجحة، بل واجبة      احلسن عليه السالم، ألن أعظم هذه       
.قطعاً

على جوازه وجـواز شـق اجليـب اخلـرب الـصحيح املـروي يف               ولطم اخلد، وقد دل   
يعـين  ـعلـى مثلـه    : (عن خالد بن سدير، عن الصادق عليـه الـسالم، وفيـه   ) التهذيب(

.)١()تلطم اخلدود، وتشق اجليوبـاحلسني 

ـذا االعتبـار وبتلـك    )٢(ولقد كان شـيخنا العالمـة الـشيخ الـشريعة قـدس سـره         

.٣٢٥ص٨ذيب االحكام ج)١(
، وتـويف  ١٢٦٦شيخ الشريعة، الشيخ فتح اهللا النمازي، املعروف بشيخ الشريعة األصفهاين، ولـد سـنة         )٢(

ا، مث سافر إىل مشهد الرضا عليـه الـسالم الـيت كانـت     ، درس يف أصفهان على كبار علمائه    ١٣٣٩سنة  
يوم ذاك حافلة بالعلماء، فجرت بينه وبينهم املباحثات واملناظرات، مث عاد إىل أصـفهان، وانـصرف إىل        

.البحث والتدريس، ومل يلبث أن انتقل إىل النجف وتصدى فيها ــ كذلك ــ إىل البحث والتدريس
كما امتاز مبشاركته يف فنون الفلـسفة  ... هاد ضد االنگليز، بل كان أحد قادتهكان رمحه اهللا ممن اشترك يف اجل  

القدمية واحلكمة اإلهلية، فضالً عن العلوم اإلسالمية يف الكـالم واحلـديث والرجـال وخالفيـات الفـرق              
.واملقاالت وما هلا وما عليها من احلجج واألدلة
اء، وتتلمـذ عليـه مئـات الفـضالء، وكـان مجـع كـثري مـن         وكان حيضر جمالس حماضراته وإفاداته أفاضل العلم   

الناس يرجعون إىل فتاواه ويقلدونه يف أحكامهم الشرعية من عهد بعيد، ولكن بعد وفاة الـسيد كـاظم            
اليزدي أقبل عليه مجهور، مث بعد وفاة الشيخ حممد تقي الشريازي أصبح املقلّد الوحيد للشيعة يف غالب     

.بتصرف يسري٢٠٤ص١١جف األشرف جراجع موسوعة الن. األقطار
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) عقيلة علي الكربى(الذي استبعده بعض العظماء، من أن األخبار يصحح اخلرب املرسل
ملا الح هلا رأس احلسني عليه السالم وهو علـى رمـح والـريح تلعـب بكرميتـه، نطحـت                

.)١(جبينها مبقدم احململ حىت سال الدم من حتت قناعها

إنه ال استبعاد فيه إال من جهة ظهور    : (ويقول العالمة شيخ الشريعة قدس سره     
ها، وإيالم نفسها، واإليالم الغري املؤدي إىل اهلالك ال دليل على عـدم جـواره،   اجلزع من 

.)٢()واجلزع مندوب إليه ومرغّب فيه يف كثري من األخبار

أفحـش  ـعلـى مـا ذكـروا     ـالظاهر من األخبار جـواز اهللـع أيـضاً، وهـو      : قلت
) الكامـل (يف اجلزع، ويظهر من اخلرب الصحيح الذي تدل مضامينه على صحته، املـروي  

.عن قدامة بن زائدة، عن السجاد عليه السالم، أنه قد صدر منه اهللع لو استطاعه

يف )٤()رفع اهللا درجتـه (، والسيد عبد اهللا شرب  )٣()أعلى اهللا مقامه  (وروى السي   

.١١٥ص٤٥حبار األنوار ج)١(
.١١٧كامل الزيارات ص: انظر)٢(
: قـال املقـدس األردبيلـي عنـه    ... العالمة شيخ اإلسالم املوىل حممد باقر بن املـوىل حممـد تقـي الـسي       )٣(

خنا وشـيخ اإلسـالم   أسـتاذنا وشـي  ) مـد ظلـه  (حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود علي امللقب بالسي        
عامل فاضـل مـاهر حمقـق مـدقق عالمـة فهامـة فقيـه          : وقال عنه احلر العاملي   . واملسلمني خامت اتهدين  

العالمـة  : وقـال البحـراين  . متكلم حمدث ثقة ثقة جامع للمحاسن والفضائل جليل القدر عظيم الـشان            
ابر والبحـر الزاخـر، فتـاح العلـوم     الـسحاب اهلـ  : وقال املوىل حممد شـفيع    . الفهامة غواص حبار األنوار   

كـان أعظـم أعـاظم    ... وقال األمري حممد صاحل اخلواتون آبـادي  . واألسرار، كشاف األستار من األخبار    
مـالذ احملـدثني يف كـل    : ويف كتاب مناقب الفـضالء  . الفقهاء واحملدثني، وأفخم أفاخم علماء أهل الدين      

.وما بعدها٣٧ة املؤلف صراجع مقدمة حبار األنوار يف ترمج. األعصار
، نـشأ علـى التقـوى    ١١٨٨السيد عبد اهللا شرب بن العالمة السيد حممد رضا شرب، ولـد يف النجـف سـنة           )٤(

كان من مـشاهري العلمـاء الـذين هلـم الـصيت الـذائع يف       ... والصالح وحب العلم والفضيلة منذ صغره     
صـل يف ثقافتـه معـروف بتبحـره يف التفـسري      الفنون اإلسالمية كلها، فهو إىل جنب فقاهتـه الـيت هـي األ       

كان يف وقته مرجعاً كـبرياً للطائفـة اإلماميـة مـن ناحيـة التقليـد والتـدريس        ... واحلديث والكالم وغريها 
!
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أن زين العابدين عليه السالم كان إذا أخذ إناء ليـشر يبكـي حـىت            ) جالء العيون (كتاب  
.)١(ميأله دماً

وهذا بظاهره من غرائب األخبار، فـإن العيـون ال تـسيل دموعهـا دمـاً، ولـذلك               
، لكـين وجـدت     )دمـاً (بـدل   ) دمعـاً : (كنت أحتمل وقوع التحريف فيه، وأن الـصحيح       

.املخطوط واملطبوع من اجلالء وغريه كما  هو مروي فيه

لكثـرة  إن العيـون وإن مل تبـك دمـاً، لكنـها    : وعليه، فـأقرب توجيهاتـه أن يقـال       
البكاء واالحتراق تتقرح أجفاا، فإذا اشتد البكاء تنفجر القوح دماً ميتزج بالدموع، فهو 

.)٢()ميأل اإلناء دماً: (يقالإذا سال يف اإلناء يسيل كأنه دم، ويصدق حينئذ أن 

وإذا ساغ للسجاد عليه السالم أن يسيل الدم باختياره مـن عـضو مـن أعـضائه،                  
اجلفن، جزعاً وهلعاً على رزية احلسني عليه الـسالم، فمـا هـو إذاً          ببكاء الدم أو بتقريح   

!.شأن ما يصدر من الشيعة من ضرب السالسل والقامات؟

"
. عامـاً ٥٤نافت مؤلفاته على السبعني وهو مل يتجاوز من عمـره  ... واالستفادة العلمية وإجازة احلديث  

يف حل مشكالت األخبار للسيد عبد اهللا شرب واملقدمة للسيد جـواد    راجع مقدمة كتاب مصابيح األنوار      
.شرب رمحه اهللا

.يراجع البحار جالء العيون)١(
فالطب يؤكد أن الدمع بـسبب إفـرازات الغـدد الدمعيـة املوجـودة يف العـني، فـأي           ! ما الغرابة يف ذلك؟   )٢(

ــ يوعز الدماغ إىل هذه الغدد بـاإلفراز،  حتسس باحلزن وأحياناً بالفرح ــ أي يف حاليت البكاء والضحك            
والدم هو مصدر هذه املادة الدمعية يتحول بفعل فسلجي يف هذه الغـدد إىل دمـع، فـأي إجهـاد يـصيب       
هذه الغدد وكثرة إلفراز غري طبيعي يؤدي على نضوب هذه املادة الدمعية لتحال إىل دم فقط، وهـذا يف         

ا الدم، فأي نضوب يف أي سائل يتحـول الـسائل عنـد ذلـك     كل غدد اجلسم، إذا املواد السائلة مصدره    
إىل دم، كما يف حالة نضوب احلليب من الثدي، فيخرج الـدم بـدل احلليـب، وهكـذا احلـال يف الـدمع،          
ومبا أنه ال ميكن وصف كثرة بكاء اإلمام زين العابدين عليه السالم علـى أبيـه والطـاهرين مـن آل بيتـه         

.يجة مبا وصفه املؤرخون أن ميتلئ  اإلناء دماًوأصحابه، والبد أن تكون النت
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وهل سيالن دم السجاد يف اإلناء أهون مـن انتثـار قطـرات مـن دم رأس اجلـريح            
!.على ثيابه، حزناً على تلك الفادحة العظيمة؟

علـى  : (افاً إىل ما سلف من قوله عليه السالممضـذا االعتبار أيضاً  : مث أقول
عقيلـة  (يرفع االستبعاد عما روي يف الكتب مـن أن    ـ) مثله تلطم اخلدود وتشق اجليوب    

يف موارد عديدة لطمـت وجههـا، وشـقت جيبـها،     ) آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم  
ع يف مصاب وصاحت ودعت بالويل والثبور، فإنه ال حامل هلا على شق اجليب إال اجلز

سـيدنا العالمـة الـسيد إمساعيـل     حق أن تشق له القلوب ال اجليوب، كما صـرح بـذلك           
وكيف ال تفعل ذلك يف مصاب جزع له وبكى : يف بعض حواشيه  )١(الصدر قدس سره  

.إبراهيم خليل الرمحن، وموسى كليمه، كما يف اخلرب؟

عليـه وآلـه وسـلم    إن فاطمة عليها السالم ملا  أخربهـا الـنيب صـلى اهللا    : ويف آخر 
.)٢(بقتل احلسني جزعت وشق عليها

إا تنظر كل يوم إىل مصرع احلسني عليـه الـسالم فتـشهق شـهقة        : ويف خرب آخر  
.)٣(تضطرب هلا املوجودات

فقـال  ـوهو يومئذ قـد أخرجـه عثمـان إىل الربـذة      ـمسعت أبا ذر  : ويف غريه قال
أيسر هذا، ولكن كيـف أنـتم إذا قتـل     : فقاليا أبا ذر أبشر، فهذا قليل يف اهللا،         : الناس

ذبح ذحبـاً، وإن اهللا سيـسلّ سـيفه علـى هـذه األمـة، ال       : احلسني بن علي قتالً؟ أو قال    

ولـد يف  . السيد إمساعيل بن السيد صدر الدين العاملي األصفهاين مـن أعـاظم العلمـاء وأكـابر املراجـع              )١(
والزم درس الـشيخ راضـي النجفـي     ١٢٧١، ونشأ ا، وتشرف إىل النجف سـنة         ١٢٥٨أصفهان سنة   

لي كاشف الغطاء، واستقر يف اية أمره يف الكاظمية، وتويف    والفقيه األوحد الشيخ مهدي بن الشيخ ع      
.٩١ص٢مع علماء النجف ج. ١٣٣٨مجادى األوىل سنة ١٢فيها يف 

.٢٩٢ص٤٤حبار األنوار ج)٢(
.١٣٧كامل الزيارات ص)٣(
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يغمدا أبداً، ويبعث ناقماً من ذريته فينتقم من الناس، وإنكم لو تعلمون ما يدخل على           
حىت ـواهللا  ـله لبكيتم  أهل البحار وسكان اجلبال يف الفيايف واآلكام وأهل السماء من قت

).تزهق أنفسكم

مـا دلّ  ـمضافاً إىل ما سلف، وإن كان فيه غـىن وكفايـة    ـومن األدلة على ذلك  
كثرياً من أنبيائه، ألجل أن حيصل هلـم الفـوز بدرجـة املواسـاة للحـسني              . على إدماء اهللا  

.عليه السالم

سالم ملا انتـهى يف طوافـه       أن آدم عليه ال   ) األنوار(و) البحار(فمن ذلك املروي يف     
يف األرض إىل كربالء عثر يف املوضع  الذي قتل فيه احلـسني عليـه الـسالم، حـىت سـال        

.)١(الدم من رجله

وكذلك إبراهيم عليه السالم، ملا مر ـا عثـر فرسـه فـسقط وشـج رأسـه وسـال              
.)٢(دمه

وكذلك موسى عليه الـسالم حـني جـاء كـربالء اخنـرق نعلـه، وانقطـع شـراكه،                  
.)٣(ودخل احلسك يف رجليه وسال دمه

وكل هؤالء ملا ذعروا مـن ذلـك، وخـشوا أن يكـون ذلـك لـذنب حـدث منـهم،            
أوحى اهللا إىل كل واحد منهم أن ال ذنب لك، ولكن يقتل يف هذه األرض احلـسني بـن       

.علي عليه السالم، وقد سال دمك موافقة لدمه

، والتعليـل بكونـه موافقـة لـدم     فإن يف هذا اإلعثار واإلدماء من اهللا ال عن ذنـب         
مع ـاحلسني، داللة جلية على جواز إدماء اإلنسان نفسه مواساة له، ألن سيالن دمائهم 

.٢٤٢ص٤٤حبار األنوار ج)١(
.٢٤٣ص٤٤حبار األنوار ج)٢(
.٢٤٤ص٤٤حبار األنوار ج)٣(
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فاملقصود إسالته مواساة إذا كان حمبوباً رد املوافقة يف السيالن، ـكونه غري مقصود هلم  
.هلم أوىل باحملبوبية

ه، وقد رغب فيه الغـالم الزكـي حيـىي    إن التأسي باحلسني عليه السالم مندوب إلي 
إن : ( بن زكريا والصادق الوعد إمساعيل، كما يف اخلرب عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال

مل يكن إمساعيل ) واذكر يف الكتاب إمساعيل  : (إمساعيل الذي قال اهللا عز وجل يف كتابه       
مه، فأخـذوا فـروة رأسـه    بن إبراهيم، بل كان نبياً من األنبياء، بعثه اهللا عز وجل إىل قو    

مبا :  إن اهللا جل جالله بعثين إليك، فمرين مبا شئت فقال يل: ووجهه، فأتاه ملك، فقال
.)١()يصنع باحلسني عليه السالم أسوة

بل روي أن غنمه اليت كانت ترعى يف شاطئ الفرات ملـا امتنعـت مـن ورود املـاء              
ا احلسني عليه السالم، فـنحن    هذه املشرعة يقتل عليه   : وسأهلا عن سبب االمتناع قالت    

.)٢(ال نشرب منها مواساة له
وقد روي امتناع بعض األئمة من شرب املاء يوم عاشوراء مواساة للحسني عليـه   

.السالم
ال جتعله صوم يوم كامل، ولكن أفطر بعد الزوال بساعة علـى       : وورد يف صومه  

.)٣(شربة ماء، فعندها جتلت اهليجاء عن آل الرسول

ى بن جعفر عليه السالم إذا دخل شهر حمرم ال يرى ضاحكاً، وكانت وكان موس
الكآبة تغلب عليه، حىت متضي عشرة أيام، فإذا كان يوم العاشر كان يوم مصيبته وحزنه 

.)٤(وبكائه

.١٣٧زيارات صكامل ال)١(
.نفس املصدر)٢(
.٧٨٢مصباح املتهجد ص)٣(
.١٩١ص: أمايل الصدوق)٤(
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فهذه الرموز تشري إىل استحباب مواساة احلسني، بتحمل العطش وبإدماء الرأس،     
.لوبكل ما يكون مصداقاً هلا، سوى القت

.وإمنا خص الرأس باإلدماء ألن املواساة ال تصدق اآلن عرفاً بإدماء غريه

ورمبا يستأنس هلذا مبا ورد من التوبيخ على ترك زيارته عند اخلوف، بناء على مـا     
من مشول اخلوف فيه ملا عدا تلف النفس، من     ) اخلصائص احلسينية (يذهب إليه صاحب    

ظـن سـالمة الـنفس، مـدعياً أن ذلـك مــن      اجلـروح واألضـرار البدنيـة، حـىت مـع عــدم     
إىل غـريه، ممـا    )١(خصائصه، كاجلهاد معه يوم عاشوراء، وبناء على التعدي عن موردها         

يتعلق باحلسني عليه السالم، الحتاد الطريق يف اجلميع، أو النفهام التعميم من حنو قولـه   
ه علـى قـدر   مـا كـان مـن هـذا أشـد فـالثواب فيـ           : (عليه السالم يف بعض تلك األخبار     

.)٣()أما حتب أن يراك اهللا فينا خائفاً: (، وقوله)٢()اخلوف

.إىل آخر كالمه...) وما من سرية يستند إليها فيها: (قوله

جمهول، ) جهاا: (وفيه إىل لفظ  ) جتويزها: (إنّ مرجع الضمائر من قوله    : أقول
هـي الـسبب للتـردد    ليس لدي فقط، بل لدى كل عارف بالتعبري العريب، وهذه اهولية    

والقامـات، أو علـى مجيـع مـا     ف يالسرية اليت ينكرها، هي السرية على ضرب الـسيوف          
صـدر  ـأنكر مشروعيته، حىت خـروج املواكـب والـشبيه، الـذي نـسب الفرقـة يف علمـه         

.إىل اإلبداع يف املذهبـرسالته 

ولـو صــرف : (، وقولــه)أفعــال وحـشية : (والظـاهر أنـه يريــد هـذا بقرينــة قولـه    

الضمري يعود إىل األخبار، أي بناء على تعدي مورد األخبار الدالة على عدم لزوم ظنيـة سـالمة الـنفس     )١(
ن الزيـارة  يف زيارة احلسني عليه السالم، فـإن ذلـك يتعـدى إىل الـشعائر، لوحـدة املـالك يف اجلميـع، أل           

.واملواكب شعريتان تشتركان يف مالك واحد
.٢٤٤كامل الزيارات ص)٢(
.٢٤٣املصدر السابق ص)٣(
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.، إىل آخر الكالم...)املال

ألن ضرب السيوف ال يكلّف من املصرف مقدار نصف العشر من مصرف مـأمت             
واحد، فكيف بزيادة مأمتني، ولكنه ملّا كان يعلم وجود السرية يف اجلملة، ويعـرف أن يف           
ارتكاب خالفها تضليل الـسلف، وادعـاء عـدم نفـوذ الكلمـة منـهم، أدمـج مـراده بـال                

.إفصاح

أراه وأعتقـده أن الـسيد املـذكور ينكـر قـدم الـسرية، حبيـث تتـصل بـزمن                 والذي  
املعصومني، ال أنه ينكر وجودها وقدمها يف اجلملة، ولكنه مل يعلم أن ذلك التقدم مما ال         
حاجة إليه، ملا أسلفناه من أن ما ليس بقدمي بشخصه إذا كان مندرجاً حتت عنوان كلّـي            

العنوان عليـه، وإن كانـت مـصداقيته لـه حادثـة،          راجح، كفى يف رجحانه انطباق ذلك       
وهذا ما عربنا عنه سابقاً بكونه مأموراً به بسنخه، فإن املراد منه ما كان مشروعاً بعنوانه         

.)١(العام يف قبال ما كان مشروعاً خبصوصه

وأدىن ما ينطبق على الشبيه واملواكب بأنواعها ذكر مصاب احلسني عليـه الـسالم              
حياء أمره، احلـزن ألجلـه، وغـري ذلـك مـن العنـاوين العامـة، الـيت ثبـت          إاإلبكاء عليه،   

.)٢(رجحاا باألدلة اخلاصة

إن احلزن أمر قليب نفسي، وله مظاهر هي املندوب إليها حقيقة، وال ريـب يف أنـه         

اندراج احلادث حتت عنوان قدمي ال يضر حادثيته مبشروعيته، إذ مشروعيته حمفوظـة مـا دام مـن سـنخه،      )١(
لـي يـضمن لـه اندراجـه حتـت ذلـك       واملأمور به مأمور مبالكه ال مبصداقه، فتغري املعنون حتت عنوانه الك     

.العنوان املطلوب
وهكذا هي الشعائر احلسينية، مصاديقها احلادثة ال تضر يف عنواا الكلي وهو املواساة، والـسرية قائمـة علـى        

.أن كل مواساة مرغوب فيها، فالشعائر احلادثة مرغوب فيها لنفس املالك، والتطبري منها
كمــا قــدمنا، إذ املواســاة وردت فيهــا النــصوص املتكثــرة والــيت حتفــظ  : اتمعــة حتــت عنــوان املواســاة)٢(

.مشروعية كل معنون يندرج حتت هذا العنوان الكلي
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مل ترد له من الشرع كيفية خاصة، حبيث يقتصر عليها يف مقام إظهار احلزن، كما أنـه ال       
ن مظاهره ختتلف باختالف أطوار األمم وعاداـا، وبـاختالف األحـوال        ريب أيضاً يف أ   

واألزمان، وكذلك البكاء واإلبكاء املندوب إليهما هلما أسباب ووسـائل كـثرية، ال تقـع              
حتت احلصر، وليس يف شيء من أخبارنا شيء يـشري إىل قـصرها علـى وسـائل خاصـة،         

.)١(اءحبيث ال يتعدى عنها يف مقام إرادة البكاء واإلبك

وإذا كانت املواكب جبميع أنواعها يف زماننا من مظاهر احلزن، والتشبيهات جبميع 
أفرادها من وسائل اإلبكاء، واجلميع ذكرى ملصائبهم، وإحياء ألمرهم، وصـلة وإسـعاد      

إـا  : هلم، وأداء حلقهم، فبأي صنعة أو صيغة علمية يتجرأ أحد من اجلعفرية أن يقـول         
ويزها، وما مـن سـرية يـستند إليهـا فيهـا، بـل هـي بنظـر أربـاب             ال دليل شرعي على جت    

!.العقول واملعرفة أفعال وحشية؟

إن كان صاحب الرسالة يطلب اتصال السرية بالصدر األول لزمه أن يبطـل لطـم        
الصدور يف الدور، ألنه حادث، وكذا لبس الثيـاب الـسود، وإلبـاس اجلـدران بالـسواد،            

، ...و.. و.. م، وكشف الرؤوس وصـرف األمـوال و      ويبطل الناس والروايات واألعال   
ألا أمور مل تكن يف زمن األئمة، وال حاجة له على هذا يف حترمي خروج مواكب اللطم 

.إىل وقوع الفنت فيها، بل يكفي يف ذلك حدوثها

، واإلحياء مل يقيده الدليل يئـة خاصـة، بـل تـرك اختيـار       )أحيوا أمرنا : (فقد ورد عنهم عليهم السالم    )١(
.كيفية اإلحياء إىل احمليي، دون التقييد يئة خاصة
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بال اتقاء، أن اآلن أذكر لك نبذة تارخيية تعرف منها الزمن الذي ظهرت فيه املآمت   
.وحدثت فيه املواكب والتمثيل بنفوذ ملوك اجلعفرةي وعلمائهم

فبالرغم من حث األئمة عليهم السالم على التـذكرات احلـسينية مـا كـان ينعقـد            
مثـل  ـلضرب من االتفاق  ـفيها من املآمت، إال حنو ما كانوا يعقدونه يف دورهم، حيضره  

، ألن بين أميـة  )١(، وجعفر بن عفان، وأضرام أيب هارون املكفوف، وأيب عمارة املنشد     

أبو هارون املكفوف وأبو عمارة املنشد وجعفر بن عفان، هؤالء الثالثة شعراء منشدون، وكان لإلنـشاد             )١(
أمهيته يف زمن األئمـة علـيهم الـسالم، فهـم ينـشدون قـصائد شـعراء معـروفني، فـضالً عمـا جتـود بـه                        

.قرحيتهم
اليوم ــ والـذي نطلـق علـيهم    وهكذا ترعرع اإلنشاد حتت ظل األئمة عليهم السالم وبرعايتهم، واملنشدون         

الرادود ــ يشكلون معلماً مهماً من معامل الشعائر احلسينية لتحريك العواطف وييج الوجدانيات لقضية  
.نسأل من اهللا تعاىل هلم التوفيق، ومن األمة االهتمام م وتكرميهم مبا ينبغي. احلسني عليه السالم

الكويف مـوىل آل جعـدة، ذكـره الـشيخ يف رجالـه مـن أصـحاب        أما أبو هارون املكفوف هو موسى بن عمري         
الصادق عليه السالم تارة بعنوان موسى بن عمري أبـو هـارون املكفـوف، وتـارة بعنـوان موسـى بـن أيب              

يـا أبـا   : قـال يل أبـو عبـد اهللا عليـه الـسالم     : عن أيب هارون املكفوف قال... عمري أبو هارون املكفوف   
أنـشدين كمـا ينـشدون ـــ يعـين بالرقـة ـــ        : ه الـسالم، فأنـشدته، فقـال يل     هارون أنشدين يف احلسني علي    

..فأنشدته

ومرتل وحي مقفر العرصات   مدارس آيـات خلـت مـن تـالوة       

راجـع أعيـان   . زدين، فأنشدته القصيدة األخـرى فبكـى، ومسعـت البكـاء مـن خلـف الـستر          : فبكى، مث قال  
.١٩٣ص١٠الشيعة ج

!
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أن يرثـى مـن قتـل يف سـبيل األخـذ      متنع الشعراء أن ترثي احلسني عليه السالم، بل متنع    
يكونوا أقل تشدداً من بين أميـة يف الـضغط علـى         بثأره، كالتوابني، وأما آل العباس فلم     

نزرة يف الفترة بني الدولتني، العلويني، وإيذاء من ينسب إليهم، مدة خالفتهم، عدا أيام
:ويف أيام املأمون العباسي، حني جياهر الصويل بقصيدته املستورة، اليت أوهلا

ــد   ــد التجل ــب بع ــزاء القل ــد  أزال ع ــنيب حممـ ــاء الـ ــصارع أبنـ مـ

:قصيدته املشهورة، اليت منهاويقوم اخلزاعي منشداً حبضرة املأمون 
ــالوة    ــن ت ــت م ــات خل ــدارس آي وقفـــر العرصـــاتومـــرتل وحـــي م

مث اشـتد األمــر بعــده، وبلــغ غايتــه يف أيــام املتوكــل ومــن بعــده، إىل أن تــضاءل  
"

.١٥٠عبد اهللا جعفر بن عفان الطائي، تويف يف حدود سنة وأما جعفر بن عفان فهو أبو  
كنا عند أيب عبد اهللا عليه السالم وحنن مجاعة من الكوفيني، فدخل جعفر بـن عفـان     : عن زيد الشحام قال   

: لبيـك جعلـين اهللا فـداك، قـال    : يا جعفر، قـال : على أيب عبد اهللا عليه السالم، فقربه وأدناه، مث قال       
قـل،  : نعـم، جعلـين اهللا فـداك، فقـال    : شعر يف احلسني عليه الـسامل جتيـد، فقـال لـه    بلغين أنك تقول ال   

.فأنشده عليه السالم ومن حوله حىت صارت الدموع على وجهه وحليته
مررت جبعفر بـن عفـان   : باسناده عن حممد بن حيحى بن أيب مرة التغليب، قال ) األغاين(وروى أبو الفرج يف     

مرحباً بك يا أخا تغلب، اجلس، فجلـست إليـه،   : ه، فسلمت عليه، فقالالطائي فرأيته على باب مرتل  
:أال تعجب من مروان بن أيب حفصة حيث يقول: فقال

ى يكـون ولـيس ذاك بكــائن    ــام  أنـ ــة األعم ــات وراث ــبين البن ل

:نعم، قلت فيه: واهللا إين ألتعجب منه وأكثر لعنه لذلك، فهل قلت يف ذلك شيئاً؟ فقال: فقلت

ــو ــائنوال يكـــ ــام  ن وإن ذاك لكـــ ــة األعم ــات وراث ــبين البن ل

ــهام  للبنت نصف كامل من مالـه      ــري س ــروك بغ ــم مت والع

ــة   مــا للطليـــق وللتـــراث وإمنـــا  ــق خمافــ ــلى الطليــ صــ
الصمـــــــــــــــــــــــصام 

.١٨٦ص٦أعيان الشيعة ج: انظر
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ملكهم، وضعفت قواهم، وذلك من بعد الغيبة الصغرى بـزمن غـري قـصري، حـىت تـوىل           
عزل اخللفاء ونصبهم أمراء اجلند، وهم على األغلب غلمام، وابتدأ من ذلك الوقـت         

.لبويهيونحكم ملوك الطوائف، ومنهم ا

ملا قامت الدولة البويهية يف جبال الـديلم، وثبتـت دعائمهـا، أسـس معـز الدولـة               
هــ،  ٣٥٢يف زمن املستكفي باهللا، سـنة    إقامة العزاء علناً يوم عاشوراء،     )١(أمحد بن بويه  

، وبقي ذلك متداوالً يف أيامه، وعضده بعده )احلسينيات(وبىن الدور اخلاصة بإقامة املآمت      
بعد البناء اهلاروين، والقبة وهو الذي بىن القبة املرتضوية ،)٢(لة احلسن بن بويهعضد الدو

كـان حليمـاً   : امـل قال ابن األثـري يف الك . ٣٥٦هـ، وتويف سنة   ٣٠٣امحد بن بويه معز الدولة، ولد سنة        )١(
وكـان متـصلباً يف   ... كرمياً عاقالً، وملا أحس بـاملوت أظهـر التوبـة وتـصدق بـأكثر مالـه وأعتـق مماليكـه         

.التشيع
لعـن اهللا  : أنه كتب عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة على املساجد ما هذه صورته٣٥٦وذكر يف حوادث   

فدكاً، ومن منع مـن أن يـدفن احلـسن    ) اهللا عنهارضي(معاوية بن أيب سفيان، ولعن من غصب فاطمة    
عند قرب جده عليه السالم، ومن نفى أبا ذر الغفاري، ومن أخرج العبـاس مـن الـشورى، فأمـا اخلليفـة              
فكان حمكوماً عليه ال يقدر على املنع، وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك، فلما كـان الليـل حكّـه بعـض      

، فأشار عليه الوزير أبو حممد املهليب بأن يكتب مكان مـا حمـي لعـن اهللا     الناس، فأراد معز الدولة إعادته    
.الظاملني آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وال يذكر أحداً يف اللعن إال معاوية، ففعل ذلك

و وهو أول من أمر بإقامة املآمت على احلسني الـشهيد عليـه الـسالم يف العـشرة األوىل مـن احملـرم، علـى النحـ         
.املعروف اليوم، واستمرت عليه الشيعة من ذلك احلني

وليس املراد أنه أول من أقام املآمت وأا مل تكن تقـام علـى احلـسني عليـه الـسالم قبـل، فقـد ذكرنـا يف إقنـاع                 
الالئم أن املآمت أقيمت على احلسني عليه السالم قبل قتله، وأن أول مآمت أقيم عليه هو الذي أقامه جده      

عليـه وآلـه وسـلم مبحـضر الـصحابة حـني أخـربه جربائيـل بأنـه سـيقتل، كمـا رواه املـاوردي                     صلى اهللا 
.الشافعي يف أعالم النبوة وغريه، وروته الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم

.٨٢ص٤أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني ج: انظر
اهللا، وعضد الدولة ولده الذي انتقلت إليـه  احلسن بن بويه وهو ركن الدولة، ال كما ذكره املؤلف رمحه         )٢(

.هـ بالري٣٦٦، وتويف سنة ٢٨٤ولد سنة . اإلمارة
!
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.احلسينية ألول مرة، ودفن يف النجف

وما زال األمر على ذلك يف العراق ويف جبال الـديلم مـدة تلـك الدولـة، بفـضل       
وأعان على ذلـك شـدة   ،)١(اعتقاد ملوكها، وتدبري من وزرائها، مثل الصاحب بن عباد        

، الذين جعلـوا يـوم عاشـوراء يف كـل     )٢(وطأة امللوك العلوية اإلمساعيلية باملغرب ومصر  

"
كان ركن الدولة ملكاً جليالً عظيماً شجاعاً موفقـاً كرميـاً عـاقالً مـدبراً نـاظراً يف العواقـب حـسن التـدبري يف               

بـالعهود رفيـع اهلمـة شـريف     احلروب حليماً حمباً للعفو حـسن النيـة كـرمي املقـدرة حافظـاً للـذمام وفيـاً              
.٣٩ص٨أعيان الشيعة ج. النفس

ولـد  . وما ذكره املؤلف رمحه اهللا هو عضد الدولة بن ركن الدولة، وهو فنا خسرو أبو علي بن بويه الديلمي   
، ونقـل إىل مقربتـه يف   ٣٧١، وتـويف يـوم االثـنني ثـامن شـوال سـنة            ٣٢٤بأصفهان يف ذي القعدة سـنة       

.النجف فدفن فيها
مر األمري عضد الدولة فنا خسرو من آل بويه مشهد أمري املؤمنني عليه السالم يف النجف ومـشهد احلـسني     وع

عليه السالم يف كربالء ومشهد موسـى واجلـواد عليهمـا الـسالم يف بغـداد ومـشهد العـسكريني عليهمـا             
الـسالم، وكتـب   السالم يف سامراء عمارة كثرية، وكتب امسه على باب مشهد علي بن أيب طالـب عليـه       

، ويف موسم عاشوراء والغدير واملواقـف األخـرى كـان خيـضر     )وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد   : (هناك
.١٩ص١٣راجع أعيان الشيعة ج. يف املشاهد، ويقوم باملراسم اليت يقوم ا الشيعة

قـزويين  الصاحب بن عباد أبو القاسـم إمساعيـل بـن عبـاد بـن عبـاس بـن عبـاد بـن أمحـد بـن إدريـس ال             )١(
.الطالقاين األصفهاين املعروف بالصاحب وكايف الكفاة

كـان مــن مفــاخر علمـاء الــشيعة اإلماميــة وأدبـائهم شــارك يف خمتلــف العلـوم، كاحلكمــة والطــب والنجــوم     
كان فصيحاً سريع البديهة كثري احملفوظات متكلمـاً  ... واملوسيقى واملنطق، وكان حمدثا ثقة شاعراً مبدعاً     

لغوياً، وجلاللة قدره وعظيم شأنه مدحه مخسمائة شاعر، وألجله ألف الثعاليب كتـاب يتيمـة     حمققاً حنوياً 
.الدهر، وألف الشيخ الصدوق رمحه اهللا كتاب عيون أخبار الرضا عليه السالم

. هــ، ونقـل جثمانـه إىل أصـفهان، ودفـن يف بـاب دريـه       ٣٨٥تويف بالري يف الرابع والعشرين من صفر سـنة     
.١٨٥ص١الشيعة جمشاهري شعراء

راجع اخلطط املقريزية للمقريزي، حيث يذكر تفاصيل شعائر عاشوراء الذي يقيمه أهـل مـصر، وعلـى        )٢(
.رأسهم اخلليفة الفاطمي
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مكان هلم سلطان عليه يوم حزن، تتعطل فيه األسواق، وتتـرك فيـه الزينـة، وتقـام فيـه             
.مآمت العزاء لسيد الشهداء، يف مدة تزيد على مأيت عام

وب الشيعة ما اخضر نباتـه إال      وكأن البذر الذي ألقته األئمة عليهم السالم يف قل        
يومئذ، وما زال ينمـو غراسـه، ويتأصـل يف القلـوب شـيئاً فـشيئاً، حـىت يف زمـن ملـوك           
املغول املتوحشني، الذين أكثروا من القتـل يف األرض، حنـو هوالكـو خـان، والـسلطان         

، الذي مت مـآمت علـى يـده لعلمـاء الـشيعة الـذين كانـت احللـة الـسيفية                    )١(حممد خدابنده 
، واخلالفة العباسية منقرضـة يومئـذ، وكانـت مـن       ٧٠٠مغرسهم، وذلك يف حدود سنة      

ذلك يف مدة أربعمائة عام تقريباً امسة فقط، وما كانت التـذكارات احلـسينية حينئـذ      قبل  
وهو من أكابر احملـدثني الـذين   ،)٢(تأليف أيب خمنف) املقتل(و كتاب   إال مآمت يقرأ فيها حن    

حممد خدابنده السلطان حممد اخلايتو خان خدابنده بـن أرغـون بـن أبقاخـان بـن هوالكـو بـن تـويل بـن                )١(
.جنكيز خان املغويل

ـاء األئمـة علـيهم       ٧٠٨العالمة احللي سنة     كان تشيعه على يد    ، بعد ما مضى من سلطنته مخس سنني، فأدخـل أمس
وعن الشيخ البهائي رمحه اهللا أنه كان متـصلّباً يف التـشيع، معظّمـاً لعلمـاء الـشيعة،      . السالم يف اخلطبة والسكة 

.٣٤٢ص١٣ن الشيعة جأعيا. وغريه من علماء اإلمامية) قدس اهللا روحه(كالعالمة مجال احلق والدين 
أبو خمنف حيىي بن لوط بن سعيد بن سليم األزدي، شـيخ أصـحاب األخبـار بالكوفـة ووجههـم، تـويف         )٢(

.يروي عن الصادق عليه السالم وعن هشام الكليب. ١٥٧سنة 
جده خمنف بن سليم صحايب شهد اجلمل يف أصـحاب علـي عليـه الـسالم حـامالً رايـة األزد، فاستـشهد يف            

.عةتلك الوق
وكان أبو خمنف من أعاظم مؤرخي الشيعة، وعلى اشتهار تـشيعه اعتمـد عليـه علمـاء الـسنة يف النـل عنـه،            
كالطربي وابن األثر وغريمها، وليعلم أن أليب خمنـف كتبـاً كـثرية يف التـأريخ والـسري، منـها كتـاب مقتـل              

.عليهاحلسني عليه السالم، الذي نقل عنه أعاظم العلماء املتقدمني، واعتمدوا 
وأما املقتل املنسوب إليـه والـذي بأيـدينا فلـيس لـه، بـل وال       . ولكنه ــ لألسف ــ فُقد، وال توجد منه نسخة    

ألحد املؤرخني املعتمدين، ومن أراد تصديق ذلك فليقارن بني ما يف املقتل وما نقله الطربي وغريه عنـه،    
.١٥١ص١الكىن واأللقاب ج. حىت يعرف ذلك
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، )٢(للشيخ املفيد ) اإلرشاد(مقتل احلسني، أو كتاب      وغريه )١(لطربيتلقى منه ابن جرير ا    
، وبعض قصائد انفرد الشعراء من أهل احللة خاصة )٣(البن طاووس) اللهوف(أو كتاب 

.بإنشائها، ومل تعرف لغريهم يومئذ قصيدة قط

أبو جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري الكبري  : أحدمها.. ي يطلق على رجلني   ابن جرير الطرب  )١(
إين : والتأريخ الشهري، وكتاب طرق حديث الغـدير، املـسمى بكتـاب الواليـة، الـذي قـال عنـه الـذهيب         

إين رأيـت كتابـاً مجـع    : وقفت عليه فاندهشت لكثرة طرقه، وقال إمساعيل بن عمر الشافعي يف ترمجتـه          
.أحاديث غدير خم يف جملدين ضخمني، وكتاباً مجع فيه طرق حديث الطريفيه 

أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي اآلملـي الـشيعي مـن أعـاظم علمائنـا اإلماميـة يف املائـة              : ثانيهما
ويبـدو أن املؤلـف يقـصد الثـاين ال األول، وإن كـان األول لـه مقتـل           .الرابعة، ومن أجالئهـم وثقـام     

.عليه السالم، يرويه عن أيب خمنف حيىي بن لوطاحلسني
.الشيخ املفيد أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان احلارثي البغدادي املعروف بابن املعلم)٢(

، وشـيعه  ٤١٣يف عكربا ــ بلدة بينها وبـني بغـداد عـشرة فراسـخ ـــ وتـويف سـنة         ٣٣٨، وقيل   ٣٣٦ولد سنة   
مث نقـل إىل الكاظميـة فـدفن    ... وصـلى عليـه تلميـذه الـشريف املرتـضى     مثانون ألف من الباكني عليه،  

مؤلف يف الفقه والكـالم  ١٩٥له أكثر من ... مبقابر قريش بالقرب من رجلي اإلمام اجلواد عليه السالم  
.والتأريخ وغريها من أنواع العلوم

وكـان مهابـاً مـن قبـل ملـوك      وكان شيخ الطائفة يف زمانه ثنيـت لـه وسـادة التـدريس، ومـنح لـه كرسـي الكـالم،          
.بتصرف٢٥١ص١٤أعيان الشيعة ج. عصره، ويزوره ركن الدولة البويهي إىل بيته، ويعوده عند مرضه

ابن طاوس يطلق غالباً على رضي الـدين أيب القاسـم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن طـاوس احلـسين             )٣(
ت كلمة األصحاب ـــ علـى اخـتالف     احلسيين السيد األجل األورع األزهد قدوة العارفني الذي ما اتفق         

.مشارم وطريقتهم ــ على صدور الكرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه غريه
وكان رضي الدين علي صاحب كرامات حكـي يل بعـضها، وروى يل   : قال العالمة احللي يف إجازته الكبرية   

.البعض اآلخر) رمحة اهللا عليه(والدين 
ويظهر من مواضـع مـن كتبـه ـــ خـصوصاً كـشف        : تدرك بعض كراماته، مث قال    وذكر املريزا النوري يف املس    

.احملجة ــ أن باب لقائه باإلمام احلجة عليه السالم كان مفتوحاً
: وكان رمحه اهللا من عظماء املعظمني لشعائر اهللا تعاىل، فال يذكر يف تصانيفه لفظ اجلاللـة إال وأعقبـه بقولـه        

.٣٣٣ص١الكىن واأللقاب ج. نه، وكان أعبد أهل زما)جل جالله(
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حىت إذا تسنم عرش امللـك امللـوك الـصفوية، وهـم علويـون موسـويون، تفننـوا               
ب احلزن على جـدهم األعلـى احلـسني بـن علـي، فأحـدثوا متثيـل فاجعتـه          بإظهار ضرو 

لعيـون املــأل يف يـوم عاشــوراء، بـأمر وإشــارة، وبتقريـر وإمــضاء مـن العالمــة الفاضــل      
، وذلـك بعـد األلـف مـن        )أعلـى اهللا درجتـه    ) (حبار األنوار (، صاحب كتاب    )١(السي

،)٢(احلـسني بـن سـليمان الـصفوي    اهلجرة، يف أواسط املائة احلادية عشر، زمن السلطان       
والتمثيل يومئذ يف دور نشأته، حىت بلغ إىل ما هو عليـه اآلن، وقـد أتـى عليـه إىل هـذه          

مـن دون  األيام حنو ثالمثائة سنة وهو يقام يف بلدان الشيعة، مبـرأى علمـائهم ومـسمع،       
زمن الـذي  تركوا اإلنكـار إىل الـ  ـإنكار منهم، فكأم لعدم نفوذهم، وال أقول جلهلهم  

فينكـر مـا جـرت عليـه سـرية الـشيعة،           !!يف البـصرة والكويـت    ) السيد(ينفرد به حضرة    
وأيدته علماؤها، وانطبقـت عليـه مـن العنـاوين الراجحـة الـيت تـضمنتها أخبـار األئمـة                    

.األطهار، ما ال حيصى كثرة

أنا ال أخبس هذا الرجل حقه من الفضل يف بعض النقليـات، لكنـه مل خيلـق لإلفنـاء،          
، وهـذا  )٣()لـه املـرء ميـسر ملـا خلـق     (وال للخوض يف الفنون الدقيقة واألسرار الغامـضة، و        

.عذره عندي فيما ارتبك فيه، وهو عذري عنده فيما ارتكبته يف هذه الرسالة

.تقدمت ترمجته، فراجع)١(
احلسني بن سليمان الصفوي ابن شاه عباس الثاين ابـن الـشاه صـفي الـدين بـن صـفي مـريزا بـن الـشاه             )٢(

عباس األول ابن الشاه حممد بن الشاه طهماسب بن الشاه إمساعيل بن الـسلطان حيـدر بـن الـسيد أبـو                 
.ة بن اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السالمحممد القاسم بن القاسم محز

، ١١٤٠من احملرم سـنة  ٢٣استشهد نتيجة التعصب الطائفي الذي عرف به حكام األفغان آنذاك، وذلك يف          
٩أعيـان الـشيعة ج  . ونقل بعد مدة إىل قم فدفن جبوار آبائه حتت جناح عتبة أخت الرضا عليـه الـسالم   

.بتصرف٢٠٥ص
حبـار  ). اعملـوا فكـلٌ ميـسر ملـا خلـق لـه      : (د عن النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم       مضمون حديث وار  )٣(

.عن التوحيد للشيخ الصدوق١٥٧ص٥األنوار ج
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لقد مر زمن، وهو أوائل املائة الثانيـة عـشر، واملـربز بـالعلم والفـضل والـورع يف             
ويف أصـفهان وفـارس وبـالد    ،)١(ا أبـو القاسـم القمـي   إيران، وخاصة بالري وقـم املـريز    

، ويف )مطـالع األنـوار  (، صـاحب كتـاب    )٢(اجلبل اإلمام الشفيت السيد حممد باقر الرشيت      
.)٣(العراق بل وإيران وأكثر البلدان الشيخ جعفر النجفي كاشف الغطاء

من وهؤالء يف االشتهار ونفوذ الكلمة مبرتلة ال توصـف، ومـع اجتمـاعهم يف الـز              
.وشدة النفوذ منهم كان التمثيل يقع مبرى منهم ومسمع، وال منكر منهم

نعم صرح كاشـف الغطـاء بـأن األوىل تـرك تـشبيه الـرؤوس، وتـشبيه النـساء يف            
أتـرى كاشـف الغطـاء والـسيد الرشـيت املـذكور ميـضيان ذلـك               . حمافل الرجال، فحسب  

أبو القاسم القمي ابن املوىل حممد حسن اجليالين املعروف باملريزا القمي، العـامل الكامـل الفاضـل احملقـق           )١(
ء اإلســالم، شــيخ الفقهــاء املتبحــرين، ومــالذ علمــاء املــدقق، رئــيس العلمــاء األعــالم، ومــوىل فــضال

اتهدين، أحد أركان الدين والعلماء الربانيني، مسهل سبيل التدقيق والتحقيق، مبني قـوانني األصـول      
وكان مؤيداً مسدداً، كيساً يف دينه، فطناً يف أمـور آخرتـه، شـديداً    ... ومناهج الفروع، كما هو به حقيق  

له مـصنفات  ... اً هلواه، مع ما كان عليه من الرئاسة وخضوع ملك عصره وأعوانه له    يف ذات اهللا، جمانب   
.١٣٩ص١الكىن واأللقاب ج. شريفة، كالقوانني والغنائم واملناهج ومرشد العوام

، ودفـن يف  ١٢٦٠السيد حممد باقر بن السيد حممد تقي املوسوي الشفيت الرشيت، تويف يف أصـفهان سـنة       )٢(
.والشفيت نسبة إىل شفت قرية من قرى جيالن. اهاالبقعة اليت بن

الفقيه اإلمام الـرئيس يف أصـفهان، هـاجر إىل العـراق يف إبـان الطلـب، وأخـذ يف النجـف مـن حبـر العلـوم                       
الطباطبائي، ويف كربالء عن صاحب الرياض، ويف الكاظمية عـن صـاحب احملـصول، ويف رجوعـه إىل          

وكان رئيساً مبسوط اليد يف أصفهان وسـائر إيـران، يقـيم    ... إيران مر بقم، فأخذ من صاحب القوانني    
.بتصرف٤٤٢ص١٣أعيان الشيعة ج. احلدود الشرعية، وله آثار شرعية ال يشيدها إال امللوك

الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو الشيخ األكرب جعفر بن الشيخ خـضر اجلنـاجي النجفـي، علـم األعـالم       )٣(
وهو مـن آيـات اهللا العجيبـة    : قال يف املستدرك. ب كشف الغطاءوسيف اإلسالم وشيخ الفقهاء، صاح   

اليت تقصر عن دركها العقول وعن وصفها األلسن، فإن نظرت إىل علمه فكتابـه كـشف الغطـاء الـذي             
.ألفه يف سفره ينبيك عن أمر عظيم ومقام علي يف مراتب العلوم الدينية أصوالً وفروعاً
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، أسـتاذ الكـل،   )٢(ه الوحيد البهبـهاين ، أو أستاذ)١(ومينعه أستاذمها حبر العلوم الطباطبائي 
.كال مث كال! أو العالمة السي؟

يقتل القاتل، ويقطع يد السارق، ـلنفوذ كلمته ـإن السيد حممد باقر املذكور كان 
يف ) حجـة اإلسـالم  (ويرجم الـزاين، ويقـيم سـائر احلـدود، وهـو أول مـن أحـرز لقـب              

من األعمال احلسينية، وهي يف مجيع ذلـك   الشيعة، ومع ذلك مل ينكر ما يصنع يف إيران          
القطر الواسع تقع بنحو ال يكون ما يقع يف العراق كله إال جزء من مائـة جـزء منـه، أو      

.أقل

حممد مهدي ــ ابن السيد مرتـضى بـن الـسدي حممـد     : د مهدي ــ ويقالحبر العلوم الطباطبائي هو السي )١(
من ذرية احلـسن  ) طباطبا(احلسين الربوجردي، املعروف حبر العلوم الطباطبائي، من نسل إبراهيم امللقب     

.املثىن
، ودفـن قريبـاً مـن قـرب     ١٢١٢، وتويف يف النجف الغروي سـنة  ١١٥٥ولد بكربالء ليلة اجلمعة يف شوال سنة  

.لشيخ الطوسي وقربه مشهورا
رئيس اإلمامية وشيخ مشاخيهم يف عصره، قـارورة الـدهر وإمـام العـصر، الفقيـه األصـويل الكالمـي املفـسر           
احملدث الرجايل، املاهر يف املعقول واملنقول، املتضلع باألخبار واحلديث والرجال، التقي الـورع األديـب           

لقب ببحر العلوم عن جـدارة واسـتحقاق، ذو مهـة عاليـة      الشاعر، اجلامع جلميع الفنون والكماالت، امل     
١٥أعيـان الـشيعة ج  . وصفات سـامية ونفـس عـصامية وأخـالق كرميـة وسـخاء هـامشي ورئاسـة عامـة            

.٣١ص
يف ١٢٠٥، وتـويف سـنة   ١١١٧أو ١١١٦الوحيد البهبهاين هو حممـد بـاقر بـن حممـد أكمـل، ولـد سـنة         )٢(

.ي قبور الشهداءكربالء، ودفن يف الرواق الشرقي مما يل
وصفوه بأنه جمدد املذهب على رأس املائة الثانية عشرة، ووصفه تلميذه السيد مهـدي حبـر العلـوم يف بعـض             

شيخنا العامل العامل والعالمة وأستاذنا احلـرب الفاضـل الفهامـة، احملقّـق النحريـر والفقيـه               : إجازاته بقوله 
د ما اندرس من طريقة الفهاء، ومعيد ما امنحى من آثـار     العدمي النظري، بقية العلماء ونادرة الفضالء، جمد      

القدماء، البحر الزاخر واإلمام الباهر، الشيخ حممـد بـاقر بـن الـشيخ األجـل األكمـل واملـوىل األعظـم              
١٣أعيـان الـشيعة ج  . األجبل حممـد أكمـل أعـزه اهللا تعـاىل برمحتـه الكاملـة، وألطافـه الـسابقة الـشاملة               

.٤٣٣ص
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النجف وعمل الشبيه

بعمـل الـشبيه عـن مجيـع البلـدان      ـوهـي مغـرس علمـاء الـشيعة      ـمتتـاز النجـف    
رضـاً، لـو اجتمـع فيـه أهـل         العراقية، وذلك أنه كان يف النجف ميدان واسـع طـوالً وع           

البلدة مجيعاً يومئذ لوسعهد، قد أكلته العمارة اليوم، ومل يبق من إال خـط طـويل، وهـو         
شارع حمدود، كان هذا امليدان من أزمنة قدمية حمالً إلقامة الشبيه يف عشرة أيام من شهر  

ل يـوم نبـذة   احملرم، ويقوم بتمثيل واقعة الطف مجاعة كثرية من أهل املعرفة، فيمثّلون ك           
.ممتعة من تلك الواقعة، إىل اليوم العاشر

آل حبــر والــسيد علــي)١(ودام هــذا إىل أيــام احملقــق الــشيخ مرتــضى األنــصاري 
، حىت أوائل )٣(وسائر السلف الصالح من آل كاشف الغطاء وصاحب اجلواهر)٢(العلوم

ي هو مرتضى بن حممد أمني الدزفويل األنصاري النجفي، ينتهي إىل جـابر بـن عبـد اهللا           الشيخ األنصار )١(
.األنصاري

لقيـت مخـسني جمتهـداً مل يكـن     : األستاذ اإلمام املؤسس شيخ مشايخ اإلمامية، وكـان أسـتاذه النراقـي يقـول       
.أحدهم مثل الشيخ مرتضى

جلواهر، فـاختلف إىل مدرسـته عـدة أشـهر،     ورد النجف أيام رئاسة الشيخ علي بن الشيخ جعفر وصاحب ا   
مث انفرد واشتغل بالتدريس والتأليف، واختلف إليه الطالب، ووضع أساس علم األصول احلديث عند     

... الشيعة، وطريقته الشهرية املعروفة، إىل أن انتهت إليه رئاسة اإلمامية العامة يف شرق األرض وغرـا        
م مل يبق أحد مل يستفد منـها وإليهـا يعـود الفـضل يف تكـوين        وصار على كتبه ودراستها معول أهل العل      
.بتصرف٤٥٥ص١٤أعيان الشيعة ج. النهضة العلمية األخرية يف النجف األشرف

السيد علي حبر العلوم هو السيد علي بن السيد حممد رضا الطباطبـائي صـاحب الربهـان القـاطع، ولـد              )٢(
كان عاملاً حمققاً مدققاً فقيهاً أصولياً مدرسـاً، لـه   .. .يف النجف األشرف١٢٩٩، وتويف سنة    ١٢٢٤سنة  

من املؤلفات الربهان القاطع يف شـرح املختـصر النـافع، ورسـالة يف القبلـة، ورسـالة يف املـسافة امللفقـة،           
ورســالة يف نيــة اإلقامــة يف الــسفر، ورســالة يف تــصرفات املــريض، إىل آخرهــا مــن املؤلفــات الفقهيــة    

.واألصولية
، فقيه اإلمامية الـشهري  ١٢٦٦اجلواهر هو الشيخ حممد حسن بن الشيخ باقر النجفي، تويف سنة    صاحب  )٣(

!
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مراء، مث تـرك هـذا      ، نزيـل سـا    )١(الشريازيأيام الرياسة الكربى للسيد املريزا حممد حسن      
وصار التمثيل مـا هـو   . التمثيل، لتعمري احلكومة قسماً كبرياً من ذلك امليدان، ولغري ذلك         

.اجلاري اآلن يف أيامنا هذه

أما مواكب السيوف ولطم الصدور يف الطرقات فحـدث عنـها وال حـرج، كثـرةً                 
تني متقابلتني، بل واستدامة، مع أن النجف من بني سائر البلدان ما زالت منقسمة بني فئ

فئات كثرية، وكثرياً ما حيدث العراك فيما بينهم، ولكنه مل يوجب منع العلماء إياهم مـن        
إقامة الشعارات، نعم رمبـا منعتـهم احلكومـة، حمافظـةً علـى األمـن العـام، حـىت تكفّـل                  

الـسيد املــريزا حممـد حــسن الـشريازي، نزيــل    .الرؤسـاء بعــدم حـدوث شــيء مـن ذلــك   
الالطمني جزء املواكب، متجرداً من ثيابـه إىل وسـطه، وهـو         الذي انتهت سامراء، وهو   

"
وعاملهم الكبري، مريب العلماء وسيد الفقهاء، أخذ عن الشيخ جعفر وولده الشيخ موسى وعن صـاحب        

ليـد يف  انتهت إليه رئاسة الطائفة يف منتصف القرن الثالـث عـشر، وصـار مرجعـاً للتق      ... مفتاح الكرامة 
رحـل إليـه الطـالب مـن كـل فـج،       ... سائر األقطار، وأذعن له معاصروه، وفيهم من األئمـة املـؤلفني          

إن األئمة اتهدين منهم يبلغون الستني عداً من عـرب وفـرس، ورزق يف     : وخترج به، وميكن أن يقال    
. وهو يدل على غزارة مادتـه التأليف حظاً عظيماً قلّما اتفق لسواه، واشتهرت كتبه اشتهاراً يقلّ نظريه،      

.٣٨٤ص١٣أعيان الشيعة ج
املريزا حممد حسن الشريازي املعروف بادد هو حممد حسن بن الشيخ حممود الشريازي النجفي، أعظـم             )١(

.علماء عصره وأشهرهم، وأعلى مراجع اإلمامية يف سائر األقطار اإلسالمية بوقته
، ودرس على صاحب اجلواهر والشيخ حسن آل ١٢٥٩اق سنة ، مث هاجر إىل العر   ١٢٣٠ولد يف شرياز عام     

كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهة، وعلى الشيخ األنصاري، مث التزم األخـري يف الفقـه واألصـول إىل     
وبعد وفاة الشيخ األنصاري أصـبح املرجـع   ... آخر حياته، وكان مرموقاً معظماً لدى الشيخ األنصاري    

صـرالدين شـاه عنـدماوقّع اتفاقيـة اقتـصادية حـول التبـغ مـع شـركة           الوحيد لإلماميـة، ووقـف ضـد نا       
.بريطانية، وأفىت حبرمة التدخني فخسرت الشركة

...، ومحل على األكتاف إىل النجف١٣١٢انتقل إىل سامراء وتويف فيها سنة 
.٢٩٣مع علماء النجف األشرف ص: له عدة مؤلفات يف الفقه واألصول، انظر
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.من دون الالعبني مؤتزراً فوقه ثيابه بإزار أمحر

ودام هذا كله جبميع ما فيه إىل آخر أيـام خلفـه الـصاحل الـورع املـريزا حممـد تقـي             
وإليـه  وكان الشبيه يترتب أيـضاٌ يف داره، ومنـه ختـرج املواكـب    ،)١(الشريازي قدس سره  

وهـم األتـراك ال   ـب السيوف مل يتـألف غـري مـرة، ألن القـائمني بـه        تعود، بيد أن موك
. كانوا يومئذ قليلني، ولقلّتهم استحقروا موكبهم، فتركـوه مـن تلقـاء أنفـسهم    ـغريهم  

.انتهى كالمه

بـاألمس األفقـه    وإن بعد عليك عهد الشيخ األنـصاري والـسيد الـشريازي فهـذا              
مجيـع  ـبـل العـراق    ـيـرى يف النجـف    ،)٢(مـد طـه جنـف قـدس سـره     األورع الـشيخ حم 

يف كـربالء، قـصد سـامراء فحـضر علـى املـريزا الـشريازي            ١٣٣٨الشريازي املتوىف سنة    املريزا حممد تقي    )١(
وانقطع إليه، حىت صـار مـن أكـرب تالمذتـه، وبعـد وفـاة الـشريازي بقـي يف سـامراء، ورجـع إىل تقليـده             
والعمل بفتاواه مجاعة كثرية، ويف أثناء احلـرب العامـة وانـسحاب العثمـانيني مـن العـراق مل يـتمكن مـن            

بقاء يف سامراء فغادرها إىل الكاظمية، مث إىل كربالء، وأقام فيها، وبعد وفاة السيد حممد كاظم اليزدي      ال
انتقلت الرياسة إليه، وبفتواه الشهرية أعلنت الثورة العراقية على االحتالل االنكليـزي، وكـان لـه فيهـا           

لك حىت تويف والثورة قائمـة  مواقف مشهودة على ما هو معروف يف تأريخ تلك الثورة، وما زال على ذ   
.على قدم وساق، فدفن يف البقعة املخصوصة يف الصحن احلسيين

كتب كثرياً من مباحث األصول، وطبع له حاشية على املكاسب، وهو شاعر باللغة الفارسية، وأكثـر عـشره         
.٤٤٨ص١٣أعيان الشيعة ج. يف مدائح أهل البيت النبوي ورثائهم

الشيخ حممد طه بن الشيخ مهـدي بـن الـشيخ حممـد رضـا التربيـزي النجفـي،        الشيخ حممد طه جنف هو )٢(
مرجع كبري من مشاهري علماء عصره تفوق يف الفقه واألصـول واحلـديث والرجـال، وبـرع فيهـا منتـهى           

مث إن ... براعة، وشهد باجتهاده فحول العلماء وكبار الفقهاء، وعـد يف مـصاف أعـالم عـصره النـاني         
إليه بعـد وفـاة الـشيخ حممـد حـسني الكـاظمي والـسيد حممـد حـسن الـشريازي رغـم               الناس قد رجعوا  

.مشاركة الشيخ املريزا حسني اخلليلي له يف املرجعية
لـه عـدة   ... وكان رمحه اهللا مقتصراً على املأكل اجلشب امللبس اخلشن، معرضاً عن زخارف احلياة ومباهجها       

.بتصرف يسري٤٣٤نجف األشرف صمع علماء ال: انظر. مؤلفات يف الفقه واألصول
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.األعمال املشار إليها، وهو أقدر على املنع، فال مينع

تـدخل إىل داره، وهـي بتلـك اهليئـات     ـحىت موكب القامات  ـإن املواكب مجيعاً  
، على ما يقول، وهو ال حيرك شفته حبرف من املنع، بيد أنه يلطم معهم ويبكيـاملنكرة 

.وهو واقف مكانه

وكـان الـشيخ املـذكور يقـيم مـآمت احلـسني عليـه الـسالم يف داره عـصراً، فــتغص          
بالعلماء والصلحاء وأهل الدين، ويف يوم معين من كل سـنة يقـع يف املـأمت نفـسه متثيـل             

.بعض وقائع الطف، وال منك منه وال منهم

صنع ذلـك يف داره، أو  وهب أنه ال يستطيع تعميم املنع، لكنه يستطيع منـع أن يـ            
.أن تدخل املواكب داره، وهو يعلم أنه قد يتقاتل ويتضارب أهل املواكب يف الطرقات

تقام يف داره ،)١(وكذا العالمة املتقن املتبحر السيد حممد آل حبر العلوم الطباطبائي
أعظم وأفخم مآمت النجف، وحيضره مجيع أهل العلم، ويقع فيه التمثيل الذي قع يف دار 

.الشيخ وزيادة

هذا غري كون الدار املذكورة موئالً جلميع املواكب، وا تـضرب أربـاب الـسيوف       
رؤوسها من لدن أيام السيد علي حبـر العلـوم، أو قبلـه، حـىت اليـوم، ومنـها ختـرج إىل                 

.الشوارع والبيوت واجلواد العمومية، وإليها تعود، بال إنكار وال أستيحاش

السيد حممد ابن السيد حممد تقي بن السيد رضا ابن الـسيد مهـدي حبـر العلـوم الطباطبـائي، ولـد سـنة                   )١(
.١٣٢٦وتويف سنة ١٢٦١

الفقيه العالمة، كان حمققاً مدققاً عريقاً يف الفقه، كثري املمارسة ملـسائله، لـه أنـس بكلمـات الفقهـاء وذوق يف             
ع مهارته يف أصول الفقه، وكان مـن أجـالء شـرفاء العلـويني ونـبالئهم، ذا جـالل وحـشمة                الفقاهة، م 

وكان مرجع العامة واخلاصة يف النجف األشرف، رئيساً فيها مطاعاً،      . ووقار وهيبة ومكارم أخالق مجة    
وكـان معروفـاً بالفـضل والفقاهـة، حـسن األخـالق، لطيـف        ... أكرب رؤسائها من أهل البيوت العلميـة   

.٢٣٣ص١٤أعيان الشيعة ج. العشرة
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د القريب أيضاً، فهذا املرحوم خامتة الفقهاء السيد حممـد  وإن بعد عليك هذا العه   
الـشيعة، كانـت   ، الـذي كانـت لـه الـسلطة الروحانيـة الفـذّة يف عمـوم               )١(كاظم اليزدي 

التمثيالت تقام نصب عينيه، واملواكب ختترق الشوارع بني يديه، ومل يؤثَر عنه منع شيء 
.من ذلك، وهو مبكان من ثبات الرأي ونفوذ الكلمة

وإن رمت عهداً اقرب من هذا، فليس هو إال يومـك الـذي أنـت فيـه، انظـر إىل        
علماء اجلعفرية يف كل مكان، جتدهم وهاتيك األعمال احلسينية، كـالً أو بعـضاً، مبنظـر        

.منهم ومشهد، ال ينبون ببنت شفة من اإلنكار مع إمكانه

ه األيـام، ظهـرت   ومبا أن العراقيني منهم ابتلوا بالسؤال عن تلك األعمال يف هـذ  
فتاواهم مطبوعة وغري مطبوعة، وهي مفصلة، ومل يكن من قبلها لإلفتاء عـني وال أثـر،     

.لعدم احلاجة إليه يف موضوعٍ ما كان يدور يف اخللدان أن يقع موقع سؤال وتشكيك

وال شك أن الصحف السائرة واملنشورات الدائرة أقرأتك فتـوى سـيدنا ومالذنـا            
اص والعام العامل العامل الرباين السيد أبو احلـسن األصـفهاين        حجة اإلسالم ومرجع اخل   

.، املتضمنة إلمضاء مجيع التذكارات احلسينية على اإلمجال)دام عاله(

واليوم قد متثلت أمام عينيك رساليت هذه تطالع فيهـا القتـوى املفـصلة الـيت جـاد                
يف اآلنـام، املـريزا حممـد    وأجاد ا بقية السلف العلماء األعالم، شيخنا العالم، آيـة اهللا          

موجـه إىل املـؤمنني   ) سـلمه اهللا (، ومبا أن إفتـاءه  )أدام اهللا فضله(حسني الغروي النائيين  

.السيد حممد كاظم اليزدي ابن السيد عبد العظيم الكنوي النجفي الطباطبائي احلسين الشهري باليزدي)١(
كان فقيهاً أصولياً حمققاً مدققاً، انتهت إليه الرئاسة العلمية، وكان معول التقليد يف املـسائل الـشرعية عليـه،               

وقد اضطرب ملـوت املتـرجم   )... العروة الوثقى(صنف ... مامية وسوادهموقبض على زعامة عامة اإل  
.مجهور العراقيني وسوادهم يف أحناء العراق، وأقيمت مآمت ال حتصر لكثرا يف العراق وإيران

حلميد يف تركيا، وكان هو ضد املـشروطة،  عبد ايف أيامه ظهر أمر املشروطة يف إيران، وأعقبها خلع السلطان       
.بتصرف٣٤٧ص١٤أعيان الشيعة ج. لماء يؤيدوا، كالشيخ مال كاظم اخلراساين وغريهوبعض الع
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..عامة، وأهل البصرة خاصة، ألم املستفتون، فأنا أنشره بنصه فيما يلي

)..دام ظله(قال 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

إىل البصرة وما واالها

خواننـا األماجـد العظـام، أهـايل القطـر البـصري، ورمحـة اهللا            بعد السالم علـى إ    
.وبركاته

قد تواردت علينا يف الكرادة الشرقية ببغداد برقيـاتكم وكتـبكم املتـضمنة للـسؤال        
عن حكم املواكب العزائية، وما يتعلـق ـا، وإذ رجعنـا حبمـد اهللا سـبحانه إىل النجـف           

:السؤاالت ببيان مسائلاألشرف ساملني، فها حنن حنرر اجلواب عن تلك 

خروج املواكب يف عشرة عاشوراء وحنوهـا إىل الطـرق والـشوارع ممـا ال      : األوىل
شبهة يف جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام بـه عـزاء املظلـوم، وأيـسر              

الدعوة احلسينية إىل كل قريـب وبعيـد، لكـن الـالزم ترتيـه هـذا الـشعار              الوسائل لتبليغ   
ال يليق بعبادة مثله، من غناء أو استعمال آالت اللهو أو التدافع يف التقـدم         العظيم عما   

أو التأخر بني أهل حملّتني وحنو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فـذلك احلـرام الواقـع يف             
البيت هو احلرام، وال تسري حرمته إىل املوكب العزائـي، ويكـون كـالنظر إىل األجنبيـة          

.بهحال الصالة يف عدم بطالا 

ال إشكال يف جواز اللطم باأليدي على اخلدود والـصدور حـد االمحـرار              : الثانية
واالسوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسالسل أيضاً علـى األكتـاف والظهـور إىل احلـد      

.بل وإن أدى كل من اللطم والضرب إىل خروج دم يسري على األقوىاملذكور، 

ضـرره  لقامات فاألقوى جواز مـا كـان       وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف وا      
مأموناً، وكان من جمرد إخراج الدم من الناصية بـال صـدمة علـى عظمهـا، وال يتعقـب         
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عادة خبروج ما يضر خروجـه مـن الـدم، وحنـو ذلـك، كمـا يعرفـه املتـدربون العـارفون              
بكيفية الضرب، ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره حبسب العادة ولكـن اتفـق خـروج           

قدر ما يضر خروجه مل يكن ذلك موجباً حلرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتـسل أو  الدم  
.صام آمناً من ضرره، مث تبني تضرره منه

والسـيما الـشبان   لكن األوىل بل األحوط أن ال يتحمـه غـري العـارفني املتـدربني،      
حملبـة  الذين ال يبالون مبا يوردونه علـى أنفـسهم، لعظـم املـصيبة، وامـتالء قلـوم مـن ا              

.ثبتهم اهللا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة. احلسينية

الظاهر عدم اإلشكال يف جواز التشبهات والتمثـيالت الـيت جـرت عـادة              : الثالثة
وإن تـضمنت لـبس   الشيعة اإلمامية باختاذها إلقامة العزاء والبكاء واإلبكاء منـذ قـرون،      

نا وإن كنا مستشكلني سـابقاً يف جـوازه، وقيـدنا    الرجال مالبس النساء على األقوى، فإ   
خبلـوه، عـن ذلـك، لكنـا     ـيف الفتـوى الـصادرة عنـا قبـل أربـع سـنوات        ـجواز التشبيه  

راجعنا املسألة ثانياً، واتضح عندنا أن احملرم من تشبيه الرجل باملرأة هو ما كان خروجـاً     
لبس مبالبسها مقداراً من الزمان رأساً، وأخذاً بزي النساء، دون ما إذا تعن زي الرجال 

بال تبديل لزيه، كما هو احلال يف هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخرياً يف حواشينا          
).العروة الوثقى(على 

نعم يلـزم ترتيههـا عـن احملرمـات الـشرعية، وإن كانـت علـى فـرض وقوعهـا ال               
.تسري حرمتها إىل التشبيه، كما تقدم

مما ال يتحقق لنا إىل اآلن حقيقته، فـإن  عمل يف هذه املواكب الدمام املست : الرابعة
كـان مـورد اسـتعماله هـو إقامـة العـزاء، وعنـد طلـب االجتمـاع، وتنبيـه الركـب علـى             

كمـا هـو   ـالركوب، ويف اهلوسات العربية، وال يستعمل فيمـا يطلـب فيـه اهللا والـسرور      
.انتهى بنصه حرفياً. العاملواهللا. فالظاهر جوازهـاملعروف عندنا يف النجف األشرف 
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أما ما يقع يف كربالء أيام شريف العلمـاء أسـتاذ العالمـة األنـصاري، مث يف أيـام                   
، ويف الكاظمية أيام العالمـة األورع       الفاضل األردگاين والشيخ زين العابدين املازندراين     

ظمي، أيب ذر زمانه الشيخ حممد حسن آل يس، بل حىت أيام السيد حمسن األعرجي الكا
ويف احللة منذ عهد العالمة الذي قل أن يأيت له الدهر بـنظري الـسيد مهـدي القـزويين إىل          

.اآلن، فإين ال أطيل بذكره، ألنه يوجب اخلروج عن وضع الرسالة

والتمثيل وإن مل يقع يف احللة حىت اآلن على ما أظـن، لكـن املواكـب الالطمـة يف      
ة واملضاربة بني أهل احملالت املتنافرة فيها، مما لـيس    الطرقات ليالً واراً، مع دوام املقاتل     

منكراً لعمل، ألحد إنكارها، ومل يكن السيد مهدي املذكور وال أحد من أبنائه احملترمني           
حىت اليوم، على أن أهل البلدة ومن حوهلا أطوع هلـم مـن الظـل           وحمرماً خروج موكب    

.لذي الظل

كل اإلنكار إىل مسيه البصري، فقـام يفـيت     أترى السيد مهدي القزويين املذكور أو       
.وحيكم، وهو وكلّ أحد يعلم أن تعرض غري أهل الفتوى لإلفتاء فسق ومعصية موبقة

ــود   إن دام هـــذا ومل حتـــدث لـــه غـــري ــرح مبول ــت ومل يف ــك مي مل يب

خاتمة مسكّية

ل نورهم واحد، وطينتهم واحدة، وإن تفاوتوا يف الفض) سالم اهللا عليهم(األئمة 
إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتـاب اهللا يـوم خلـق الـسماوات واألرض                (

.)١()منها أربعة حرم

ولكن للشيعة عالقة خاصة باحلسني عليه السالم ال تشبه عالقتهم مبن هو أفضل 
منه، وتلك من خصوصيات احلسني عليه السالم الـيت ال تنـايف أفـضلية غـريه منـه، فـإن         

.٣٦: سورة التوبة)١(
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لفضيلة مقاماً وللخصوصية مقامـاً آخـر، وقـد عوضـه اهللا جـل شـأنه عـن           للتفاوت يف ا  
.شهادته خبصال، منها احملبة يف القلوب، ومنها كونه وسيلة النجاة

إن حمبة احلسني عليه السالم والرقة عليه فطرية، حـىت مـن غـري اجلعفريـة، ولكـن       
اع واطـالع، بـل   هلؤالء حىت أبسط البسط منهم عالقة خاصة به مل تأت هلم من قبـل مسـ         

غريزة وارتكاز، فلذلك جتدهم يتفننون يف التعلق به بإجياد أسباب مل تعرف من قبلـهم،          
بـسبب منـه يوجـب الربكـة     ومل يدركها أحد سـواهم، توصـالً إىل إحيـاء ذكـره، وتعلقـاً       

عليهم يف الدنيا والعقىب، وتراهم من صميم قلوم يعلّقون آمال جنام من وزر اخلطايا 
.ثر ممن هو أشرف منه وأفضلبه أك

وكما أن هذا فطري فيهم، فكذلك هم مفطورون على أنـه مبقـدار حـزم علـى         
احلسني وسائر األئمة عليهم السالم وإظهار مظلوميتهم، يكون تكفري سـيئام وارتفـاع             

.درجام

واملتعمق يف األسرار، املتتبع لألخبار حيصل له بتتبعه وتعمقه اجلزم بأن مـا تفعلـه        
الشيعة من ضروب مظاهر احلزن هو دون احلق الثابت يف مصاب احلسني عليـه الـسالم،    
وأنه لو كان فوقه شـيء لكـان راجحـاً يف سـبيل ذلـك املـصاب اهلائـل، وإن اسـتهزأ بـه           

.وسخر اجلاهلون

فلندع الشيعة وما يفعلون يف شأن أئمتهم، يف حزم وفـرحهم، مـا مل يفعلـوا يف            
رماً، فإنه علينا حينئذ املنـع عـن ذلـك احملـرم فحـسب، ونـردعهم        ذلك الشأن العظيم حم   

عنه، وال نتعرض جللّ ما يقومون به من مظاهر احلزن والفرح بشيء، فقد قال الـصادق   
شيعتنا منا خلقوا مـن فاضـل طينتنـا، وعجنـوا بنـور واليتنـا،              : (عليه السالم يف حقهم   

ابنا، وتبكـيهم أو صـابنا، حيـزم    ورضـينا ـم شـيعة، يـصيبهم مـا أصـ      رضوا بنا أئمة،  
حزننا، ويسرهم سرورنا، وحنن أيضاً نتأمل لتأملهم، ونطّلع على أحـواهلم، فهـم معنـا ال           
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اللهم إن شـيعتنا منـا، فمـن ذكـر مـصابنا      : (، مث قال)يفارقونا، وحنن معهم ال نفارقهم   
).وبكى ألجلنا استحيي اهللا أن يعذبه بالنار

ايل املـضامني أخـتم رسـاليت هـذه، وباخلتـام تتميمـاً             وعلى هذا اخلرب الـشريف العـ      
:للمقال أذكر أموراً مهمة

األمر األول

إن على حترمي الـشبيه وخـروج املواكـب الالطمـة والـضرب             :بكل صراحة أقول  
واملقاتلـة الـيت   ! بالقامات عند صاحب املقالة ليس هو ما ذكره مـن الـسفاسف، كيـف؟           

اقيـة نـادرة، وليـست بالزمـة وال مقـصودة ألهـل       هي علة حترمي اللطـم يف الطرقـات اتف   
املوكب غالباً، وموت اجلماعات يف كل سنة الذي هو علة حتـرمي الـشبيه كـذلك وعلـى             
فرض حتققها فهي ال توجب االستهزاء بدين اإلسالم املرتّه عن كل عائبة، واألمور اليت    

الطرقـات حبكـم   سطرها، من إنكار الوثبات والزعفات، ومن كون اللطم حمله املـآمت ال         
العقل والـشرع، هـي مـن التلفيقـات الفارغـة، ونـسبة ذلـك إىل العقـل والـشريعة فريـة             

.أخرى، وهي عليه غري خفية

قولـه يف الـصفحة   ـمـضافاً إىل هـذا    ـومن أكرب الشواهد على أن حترميه ال لذلك  
بأنه منذ مخس عشرة سنة كان أهل الكويـت خيرجـون الـشبيه علـى       : ما ملخصه ) ١٠(

التفصيل الذي سـبق، فمنعتـهم، وصـاروا مـن يومئـذ يلطمـون يف املـآمت وال خيرجـون،             
.انتهى. وبذلك قطع دابر ما رمبا ينجم من احملرمات والفنت

فإنه ليس يف الكويت من يومئذ لآلن فئات متقابلة، وال هلم حمالت كثرية متعادية         
لقتال فيما بينهم، إن هم إال تقع بني أهلها املنافرة واملنافسة، حىت حيدث من خروجهم ا      

فئة من األعاجم، يشوم أخالط من البحارنة وغريهـم، ممـن لـيس لـه قـوة املخاصـمة            
!واملنازعة، لو كان له منافر ومنافس، كيف؟
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والسلطات القاهرة وسـلطته الروحيـة هنـاك حتـول بينـهم وبـني أن حتـدث بينـهم            
.بالبلدان الواسعةاملقاتلة يف مثل احملل، الذي هو بالقرى أشبه منه 

ــدم        ــذ، وع ــب يومئ ــة األجان ــة، لقل ــاك معدوم ــي هن ــب فه ــا ســخرية األجان أم
.سخريتهم، ألم من الذين ال يهمهم من أمر الديانات شيء

أن هذا الرجل يذعن مبسؤولية مجيع ما سـلف،  ـوظن األملعي يقني  ـالذي أظنه  
لشبيه واملواكب للمأل تأليفـاً بـني   كما يومئ إىل ذلك ما ذكرته مثّة، وإمنا مينع من ظهور ا    

.الفرق، وأن ال يظهر بعضهم مبظهر املخالف للبعض اآلخر

ــدين      ــاً بعــد وحــدة ال ــه أن يلتفــت إىل أن مــورد املخالفــة لــيس جوهري وقــد فات
).إن الدين عند اهللا اإلسالم(واالشتراك بالضروريات من أحكامه وغريها، 

لك املراسـم أمـر مغـروس يف ذهنـه منـذ      إن التأليف الذي يقصده بترك التظاهر بت 
كان يف الكويت، وهو اليوم يعاجله وال يكاد حيريه، وألجله يتشبث بالتـهاويل، ويـذعن              
لتلك التمويهات واملفتريات، وكأن هذا املنع عنده من باب األمر بتـرك الـراجح ملـا هـو       

هـذا يرمـز   أرجح منه، ال من باب النهي عن املنكر، وإن صدر مقالته بذلك، ولعله إىل        
إن تلـك  : (ـنقـالً عـن الـسيد املـذكور      ـإذ يقـول   ) األوقـات العراقيـة  (صاحب جريدة 

).املواكب عامل من عوامل التفرقة، ورمز يشري إليها

وهذا إن كان من الناقل فهو اختالس للحق، وإن كان مـن القائـل فهـو اشـتباه،      
سلمني، نعـم هـي مظهـر    وذلك أن تلك املواكب وهاتيك األعمال ليست مفرقة بـني املـ      

.للفرق بني فرقهم، والفارق جلي بني املفرق بينهم وبني وجود الفارق

أجل، التمثيل فارق، املواكب فارق، املآمت فارق، لبس السواد فارق، فوارق وأي   
فوارق، شابت عليها اللمم واملفارق، واعترف بفوائدها املصاحب واملفارق، فـإن تكـن           

اً المتياز الشيعة عمن سواهم، فلتكن تصرحيات بدل كوا رموزاً، هذه رموزاً فهي رموز
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.مما البد منهـسواء أكان هو أحد األمور املذكورة أم غريها ـفإن الرمز ذا املعىن 

إن املطلوب من املـسلمني إزالـة التعـصب املـذهيب فيمـا بينـهم، ال تـرك الرسـوم                 
تالطهما وقع االشتباه، التعصب املذهيب     املذهبية عندهم، وشتان بني األمرين،  ومن اخ       

مظهر وقوع الشقاق بـني املـسلمني شـقاقاً مـذهبياً، ويقابلـه التـساهل املـذهيب، املقتـضي            
إلطالق احلرية لكل ذي مـذهب مـن املـسلمني أن يـأيت مبراسـم مذهبـه بـال اسـتياء وال                    

تـساهل علـو   منازعة من أرباب املذهب اآلخر، ال ترك الرسـوم املذهبيـة، ومثـرة هـذا ال          
!.اإلسالم باجتاه كلمة املسلمني، وأين هذا من كون الفوارق املذهبية مفرقة؟

نعم لو كانت تلك الفوارق توجب إخالل اجلعفرية بالواجـب علـيهم، مـن رفـع      
منار اإلسالم، أو أا توجب جني املراسم املذهبية للفرق األخرى، لكـان حقّـاً هلـا أن     

ال متـس كرامـة   ـمـع كوـا مهجيـة، كمـا يقولـون       ـكنـها   تتعصب وتعتصب أمامها، ول
.املذاهب بشيء وال توجب اإلخالل بأي واجب

لقد مرت أزمنة عديدة واجلعفرية فيهـا يـدعون يف مـآمتهم ومواكبـهم إىل توحيـد           
يف تلك احلال، إذا كانت املواكب هي ـيا ترى  ـكلمة املسلمني، فما وجه دعواهم هذه  

.هماملفرقة فيما بين

بـذر  أجل إا فـوارق مذهبيـة، ال مفرقـة جلماعتـهم امللتثمـة، فهـذه الكلمـة إمـا                     
.للتفرقة، أو وهم واشتباه

وإذا شئت أن أريك التعصب املذهيب ملموساً باليد، فتأمـل فيمـا أنقلـه لـك مـن                   
بعـد أن ذكـر أن   ـمـن اجلـزء الثـاين منـه، فإنـه        ) ٣٨٥(املقريزي يف خططه، يف الصفحة 

ـلويني مبصر كانوا يتخذون يوم عاشـوراء يـوم حـزن، تتعطـل فيـه األسـواق        امللوك الع
يـوم عاشـوراء يـوم سـرور،        )١(فلمـا زالـت الدولـة اختـذ امللـوك مـن بـين أيـوب               : (قال

نسبة إىل صالح الدين األيويب، الذي قتل الفاطميني شر قتلة، والحق شيعة أهل البيت عليهم السالم،     )١(
!
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يوسعون فيـه علـى عيـاهلم، ويتبـسطون يف املطـاعم، ويـصنعون احلـالوات، ويتخـذون              
على عادة أهل الشام، اليت سـنها       األواين اجلديدة، ويكتحلون، ويدخلون احلمام، جرياً     

هلم احلجاج يف أيام عبد امللك بن مروان، ليغموا بذلك آناف شيعة علـي بـن أيب طالـب     
، الذين يتخذون يوم عاشوراء يوم عزاء وحزن على احلسني بـن عليـه         )كرم اهللا وجهه  (

.انتهى). عليه السالم، ألنه قتل فيه

، واملريـد للتـأليف حـسب الظـن مبرامـه، إن       فيا أيها الرامز إىل التفرقـة يف كالمـه        
كنت جتد أعمال اجلعفرية مهجنة للرسوم املذهبية لغريهم من فرق املسلمني فلـك احلـق                

فمـاذا يـضرك منـها؟ ومـا هـو      ـالواقـع   كما هـو  ـيف االستياء منها، وإن مل تكن كذلك  
!.سبب االستياء من إقامتها؟

حلسني عليه الـسالم وال يقـدر شـرفه وال    لو أن يف طوائف املسلمني من ال يوايل ا  
مظلوميته وال قربه من الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم لكان حقه أن يستاء من إقامة  

، وعلـى مجـيعهم    )١(ممن شترك يف والئه مجيع املسلمني     ) سالم اهللا عليه  (تذكاراته، لكنه   
شفاعة الكـربى صـلى   احلق يف إظهار مظلوميته، والنوح عليه، تقرباً إىل جده صاحب الـ    

رمـزاً إىل  ـوهو بتلك املرتلة عند مجـيعهم   ـاهللا عليه وآله وسلم، فكيف تكون تذكاراته  
!.التفرقة بني مجاعتهم، وعامالً من عواملها؟

وقد كثر حتامل الصحف على اجلعفرية يف أعمـاهلم احلـسينية، وعـسى أن يكـون                

"
ات تـروم القـضاء علـى    وكان من أسوأ من حكم، للتعـصب املـذهيب الـذي كـان حيملـه، وينفـذ خمططـ           

.مذهب أهل البيت عليهم السالم وأتباعه
واألعجب من ذلك أننا جند اليـوم مـن يفتخـر ـذا العنـف الطـائفي الـذي أسـسه صـالح الـدين األيـويب،                       

.ويعدونه من مفاخره اليت خلدها تأريخ العصبيات املذهبية والطائفية
ان الكامل، ويف ثورته طموح املستضعفني وثـأر األحـرار   بل وحىت غري املسلمني، الذين جيدون فيه اإلنس      )١(

.ودواعي العزة والكرامة
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           ون يف كـالم صـاحب املقابلـة بـأا هم املعنيم يـسخرون ويـستهزئون، بيـد أنـه         أصحا
يسميهم األجانب، وهم يف احلقيقة أقارب ال أجانب، قد وشجت وبينهم وبني اجلعفرية    
من عروق الدين اإلسالمي نوابضه ورواهشه وشواكل قلبه، واشتبكت أواصـر القرابـة              
بينهم يف األعضاء الرئيسة من جسم دينهم األقدس، وهـؤالء يف احلقيقـة ال يـسخرون،            

يستاؤون وتتأثر قلوم، ولو مل يكونـوا قـد أدركـوا النكـات الدقيقـة العائـدة بـالنفع               بل  
املذهيب على اجلعفرية من مجيع هذه األعمال اليت تعملها الشيعة يف شـهر احملـرم يف مـآمت     

.)١(وموكب ومتثيل ملا استاءوا، وملا جدوا ليل ار يف رفعها ودرس أثرها

األمر الثاني

تقشف مينع من ضرب الطبول ونفخ األبـواق، ودق الـصنوج يف         إن بعض أهل ال   
ـاملنـع   : أيـاملواكب وغريها على الكيفية املرسومة يف العزاء يف النجف اليـوم، وذلـك    

من الزالت الناشئة عن خفاء هذه املوضوعات لديهم، وال غـرو فهـذه موضـوعات ال                 
.يعرفها النساك

ا علــى الكيفيــة الــيت يــضرب ــا للّهــو يكــون اســتعماهل: تــارة.. اآلالت الــثالث
.والطرب، كما يستعمله أهله، وهذا ال ريب يف حرمته

ــارة ــزاء    : وت ــذي يكــون يف احلــرب، ويف الع ــة، كال ــك الكيفي ــى تل ال يكــون عل
الرسوم، وهذا لو كان حمرما لكان الضرب العبثي غري املنتظم حمرماً، وذلك مما ال ينبغي           

ذاهـب ممــن يعتـد بـه مــن فقهائنـا إىل حرمــة مجيـع أحنــاء      ألحـد أن حيتملـه، ومل يــذهب   
ــة كــان     اســتعمال آالت اللــهو، فــضالً عــن املــشتركة بينــه وبــني غــريه، علــى أي كيفي

ولعل احلق هو أن معرفتهم مبنافع هذه املواكب أجج غيظهم وأهاج شـعورهم بعلـو كلمـة هـذه الفرقـة            )١(
وسر قوا يف هذه املواكب، لذا فهم عملوا على كل أساليب القدح ملنـع الـشيعة مـن حـصول دواعـي          

.فإنا هللا وإنا إليه راجعون. زة والغلبة والسؤددالع
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.االستعمال، ويف أي حال وقع

كـاملروي عـن النـوفلي عـن الـسكوين عـن الـصادق عليـه         ـومـا ورد يف أخبارنـا    
م عـن الـزفن واملزمـار، وعـن الكوبـات      السالم من ي النيب صلى اهللا عليه وآلـه وسـل          

مل حيرز له إطالق يـشمل غـري مـورد االسـتعمال اللـهوي، بـل اخلـرب اآليت                 ـ)١(والكربات
وغريه قرينة على أن املراد استعمال اآلالت املذكورة ألجل اللهو والطرب على الكيفيـة     

ه يتومهه من خربة اليت يستعملها أهل املالهي، وليس املراد باللهو مطلق اللعب، كما لعل  
ولـو لغـرض   ـله، بل ما كـان علـى سـبيل البطـر وشـدة الفـرح، فـإن اللعـب والعبـث           

مما مل يقل حبرمته أحد، أال أن يكون شاذاً، وهو مع شذوذه حمجـوم باألخبـار   ـعقالئي  
.)٢(الكثرية

الظـاهر أن حرمـة اللعـب    : (قال شيخنا اإلمام املرتـضى األنـصاري قـدس سـره          
).من حيث خصوص اآللة، بل من حيث أنه هلوآالت اللهو ليس

.واملراد باللهو هو ما ذكرناه، كما صرح به قبل ذلك وبعده

مث استشهد على ذلك بشواهد، منها رواية مساعة، عن أيب عبد اهللا الصادق عليـه   
ملا مات آدم مشت إبليس وقابيل به، فاجتمعا يف األرض، فجعـل إبلـيس             : (السالم قال 

واملالهي مشاتة بآدم، فكلما كان يف األرض من هذا الضرب الذي يتلذذ وقابيل املعازف
فـإن  : (مث قـال .)٣()به الناس من الزفن والزمار والكوبات والكربات فإمنا هو مـن ذلـك           

.٣١٣ص١٧، ج١٦ح١٠٠وسائل الشيعة ب)١(
فاألخبار ال يستفاد منها مطلق اللهو واللعب، بل كل هلو لذاته هـو املنـهي عنـه، واألغـراض العقالنيـة         )٢(

هرجانـات الرياضـية   غري مانعة من اسـتعماهلا اللـهوي، لكـن بعناوينـها العقالنيـة، كمـا هـو احلـال يف امل              
ومسابقاا ألغراض التشجيع، أو يف املوسيقي العسكرية ألغراض عقالنية الستنفار املقـاتلني، كمـا يف         

.طبول احلرب وغريها
.٣١٣ص١٧ج٥ح١٠٠وسائل الشيعة ب)٣(
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.)١()هذا يشري إىل أن املناط هو التلهي والتلذذ

وأنت إذا تأملت وجدت دق الصنج مثل التصفيق، بل هو تصفيق بآية ال : أقول
وال ريــب يف أن ل املتعــارف يف العــزاء كــضرب الطــشت،  باليــد، ورأيــت ضــرب الطبــ 

التصفيق والضرب بالطـشت بـدل الـدف إذا اسـتعمال للـهو والطـرب كـان اسـتعماهلما                   
حمرماً، كما صرح به اإلمام الشيخ املرتضى أيضاً، مع أن الطشت ليس من آالت اللهو، 

ومـا ذلـك إال لكونـه مفيـداً فائـدة      ألدلـة،  فضالً عن التصفيق، وال مبنصوص عليـه يف ا   
.آالت اللهو

وكذا احلال يف الصنج والطبل، إذا استعمال علـى تلـك الكيفيـة كـان اسـتعماهلما        
.)٢(حراماً، وإال فال وجه حلرمته البتة

ومــن هــذا القــسم مــا يــستعمل يف العــزاء واملواكــب والــشبيه اليــوم يف النجــف،  
.سخيفة جداًودعوى أن هذا من امللهي املطرب 

اللهو والطرب أمران يعرفهما الفُساق ال النساك، وال يقلّد فيهما اتهد إذا كـان               
.لعدم استفراغ وسعه يف البحث عن املوضوعاملقلّد عاملاً ما واتهد حمتاطاً، 

وإن ـوهكذا األمر يف معىن الغناء، فإين ال أستبعد أولئك إذا مسعوا صوتاً وخيماً  
حـسبوه غنـاء، وهـذا خطـأ، وأوىل هلـم أن يـسألوا       ـتقاطع وال متناسق النغم  كان غري م

.أهل الفسوق عن أحلام، فإا الغناء ال غريها

على الكيفية  إن من البديهي الوجداين أن ضرب الطبل ودق الصنج ونفخ البوق            
بنفسها ال هي ـمع أا مل يقصد ا اللهو والطرب  ـاملرسومة يف العزاء اليوم يف النجف  

.املكاسب احملرمة لشيخنا األنصاري باب حرمة اللهو)١(
آليته، فلعل آليـة اللـهو مـستخدمة بلحـاظ عقالئـي صـرف،       فالعنوان اللهوي هو املقصود ال من حيث     )٢(

.ولعل من غريها مستخدمة بلحاظها اللهوي البعثي، فاحلرمة تدور مدار العلة ال مدار املوضوع
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هلو ا وال طرب، وإمنا يقصد ا انتظام املوكب، واإلعـالن مبـسريه ووقوفـه، ومـشايعة              
صوته لندبة أهل املوكب، فإن انتظامه خيتلّ خبفاء أصوات النادبني، ولـذلك جتـدهم إذا           
اجتمعوا للطم يف دار أو مأمت ال يضربون وال يدقّون بشيء، الستغنائهم حينئذ عن كـل     

.شيء

عت من غري واحد أن الصنج املتعارف اآلن قـد أحدثـه يف العـزاء العالمـة         وقد مس 
يف قرى إيران، ليـسمع أهـل القـرى القريبـة منـهم، ويعلمـوا        ) أعلى اهللا مقامه  (السي  

بإقامتهم العزاء، وكذا يف البلدان الكبـار ألجـل تنبيـه أهـل احملـالت مجيعـاً، ألن الطبـل              
.اء ال شيوع له يف البلدان اإليرانيةاحلريب الذي هو املتعارف يف العز

وهذا القدر وإن كان كافياً يف إثبات اجلواز، لكن نظراً إىل أمهيـة حتقيـق احلـال يف        
:املذكورة، فإين أرجع إىل البحث عنها بطور آخراستعمال اآلالت الثالث 

 
ريه ممـا  ، وهو موضوع العناية من الكالم، أمـا غـ  )الدمام(املعبر عنه بلسان العامة     

.فال ريب يف حرمته) نقّاره(قد يستعمل يف بعض البلدان، كاملسمى عندهم 

أقسام الطبول، وعدا   ) جامع املقاصد (واحملقق الثاين يف    ) التذكرة(ذكر العالمة يف    
طبل احلرب الذي يضرب به للتهويل، وطبـل القافلـة الـذي يـضرب بـه لإلعـالم        : منها

هلـم، وطبـل اللـهو، وفـسر بالكوبـة،      ين، وهـو سـفط    بالرتول واالرحتال، وطبل العطـار    
ولكن نظراً إىل اشتراك الكوبة بني معان بعضها ليس من أقسام الطبول وبعضها اآلخـر             

ضـيق  مثّل له العالمة مبا يضرب به املخنثـون مـن طبـل وسـطه     ـكما ستعرفه  ـطبل هلوٍ  
ها، وبيعهـا وشـرائها   وطرفاه واسعان، وقد صرحوا جبواز اسـتعمال مـا عـدا األخـري منـ              

.والوصية ا، وادعى يف التذكرة اإلمجاع على ذلك

وال ريب أن هذه الطبول مجيعاً ميكن أن يضرب ـا ضـرباً هلويـاً، كمـا يـستعمله           
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أهل الطرب، فلم جوزوا استعماهلا؟ أليس ألـا مـا أعـدت لـوا هيئـت لـذلك؟ ألـيس               
؟ بل هو ضرب إعالم وتنبيه، كمـا هـو       لكون الضرب العادي ا ليس ملهياً وال مطرباً       

.الشأن يف الطبل املستعمل يف العزاء؟

الطبل العزائي لو كان من اآلالت املشتركة بني اللهو وغريه فال ريب أن استعماله 
ليس ألجل الطرب، وال على الكيفية املطربة، وهلذا عد كاشف الغطاء يف عداد ما كان          

ثر ما يقام يف العزاء من دق طبول وضـرب حنـاس         راجحاً لعنوان راجح ينطبق عليه، أك     
.وتشابيه صور

قد رأينا طبل احلرب أيام احلرب العامة عند أعراب جند يف النجف، وطبل القافلة      
عندهم منذ كان احلـاج العراقـي يـسري بـراً علـى طريـق جبلـي طـي، ومهـا عـني الـدمام                   

.نجفاملتعارف استعماله اليوم يف املواكب العزائية يف ال

إن طبل احلرب والقافلة وطبل العزاء يف الشكل واحلجم سواء، ويف كون الضرب    
عليها بآلة ال باليد سـواء، ويف كـون الـضرب منتظمـاً انتظامـاً خاصـاً سـواء، ويف كـون            

!الغرض من ضرا التنبيه واإلعالم سواء، فما هو الفارق بينها إذاً؟

 
يف مجيع هذه اخلواص عدا االنتظام، بيد أنه يف        إن طبل اللهو يفارق هذه الطبول     

طبل اللهو على كيفية خاصة يعرفها أهل املالهي، وال جيهلها كل أحد، وتلك الكيفيـة          
.غري حاصلة يف ضرب الدمام

ومع قطع النظر عن مجيع ما أسلفناه أوقفك علـى أمـر يكفيـك يف احلكـم جبـواز          
ن األدلة موضعاً للحكم ليؤخـذ بإطالقـه،   الدمام، وهو أنه مل يقع لفظ الطبل يف شيء م 

وليدفع اإلطالق بكون املراد طبل اللهو أو يراد بضربه الضرب امللهي، وإمنا املوجـود يف             
الطبل ذو الوجه الواحد، وهـذا لـيس إال   ـبفتحتني  ـاألدلة الكربات والكويات، والكَبر  
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ط، وهـو العـود أو النـرد أو    الـربب ـباالـضم   ـطبل اللهو، فإن ما عداه بوجهني، والكوبة  
.الشطرنج أو طبل صغري

طبل صغري خمتـصر، وهـذا أيـضاً لـيس سـوى طبـل اللـهو، ألنـه               ) الصحاح(ويف  
.الغري، ولو كان غريه كوبة طبالً صغرياً مل يبق للطبل الصغري مصداق أبداً

وإذا كان لفظ الطبل مل يقع موضوعاً للحكم فال مساغ للمنع عنـه، إال بـدعوى              
طبـل آلـة هلـو، وأن كـل آلـة هلـو حيـرم مجيـع أحنـاء االسـتعمال ـا علـى مجيـع                   أن كل 

.)١(الكيفيات، وهذا ما ال أظن بأحد أن يقول به

ومع هذا كله فاالحتياط بترك الطبل كله، ألن تذكارات سيد الـشهداء مـن أهـم            
ه، مـا حيتمـل حترميـ   األعمال اليت يعترب فيها اإلخالص يف إقامتهان   وتعريفهـا عـن كـل          

.فضالً عن معلوم احلرمة

 
، مل يعهد استعماله قدمياً وحديثاً ألهل الطرب )البوري(املعرب عنه يف لسان العامة      

واملالهي، كالعود واألوتار واملزامري، وإمنـا يـستعمل يف احلـرب للتنبيـه، وحلـشر اجلنـود،             
ال آلـة طـرب، حنـو    وتسيري املواكب حلرب أو لغريها، فهو يف احلقيقـة آل تنبيـه وإعـالم،          

.اآللة الصغرية الصافرة اليت يستعملها الشرط واحلرس اليوم للتنبيه ليالً واراً

ومن عرف اخلاصية الطبيعية هليئته الوضعية يعرف بأنه يستحيل أن خيـرج بـالنفخ          
فيه صوت مطرب، ولذلك حيصل اجلزم لكل عارف به أنه ليس من املزامري املعدودة من 

.آالت اللهو

بتدع الشكل الطبيعي للبـوق ألج خـروج صـوت عـالٍ مرتفـع مـستهجن، يبلـغ              ا

اعتبار كل طبل آية هلو ال ميكن القول به، ملخالفة ذلك للعرف بل الوجدان، وال ميكن االلتزام بأن كـل      )١(
.للهويةطبق حمرم والستلزامه ا
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منــه بارتفاعـه وهجنتـه مـا ال يبلغـه أرفـع صـوت جمـرد، وهـو كلمـا دق موضـع الـنفخ            
ارتفاعـاً وهجنـة، فالرتفاعـه اسـتعمل لتنبيـه اجلنـد،            واتسعت فوهتـه العليـا زاد صـوته         

يف بني حنو عشرين صوتاً من األصـوات  للتأل) اجلوق املوسيقي(وهلُجنته جعل جزء من   
املختلفة يف نفخة واحدة، حلصول الطرب اموع، ولكنه لو انفرد ال يكـون وال يـصلح     
لذلك، ولذلك ال ينبغي عده من اآلالت املـشتركة بـني اللـهو وغـريه، وإذا مل يكـن مـن         

!.املزامري وال من آالت اللهو فما هو الربهان على حترميه؟

ألدلة ما يتضمن النهي عنه، ومل يوجـد يف األدلـة مـا يتـضمن النـهي               مل يوجد يف ا   
.فحص كاملعن استعماله خبصوصه فيما حضرين من كتب االستدالل، من غري 

 
املنـهي عنـه يف     ) الطـوس (وهو مفرد صـنوج، املعبـر  عنـها بلـسان العامـة اليـوم                

ال يعلم أيها املقصود بالنـهي،  املروي يف امع، فهو بظاهر األمر مردد بني معان ثالثة،      
.وال أن النهي ي ترتيه أو حترمي

أنه آلة بأوتار وحناس صغار مدور جيعل يف إطار الدف، وآلة تتخذ من فقد ذكروا 
صفر يضرب إحداها باألخرى، وهذا املعىن األخري ينطبق على ما هو املستعمل اليوم يف       

تعمال هـذا بـالنحو املتعـارف اآلن يف النجـف ال         العزاء احلسيين، لكن من املعلوم أ، اسـ       
ميكن قصد التلهي به والطرب، ألنه بذاته ال هلو فيه وال طـرب، فكيـف يعـد مـن آالت       

اللهو أو املشتركة بينه وبين غريه؟

     الصنج املتعارف يف املواكب يوجب الضجر ال الطرب، وما هـو إال كـدق إن دق
طعات الصفر دقاً منتظماً، وال يبعـد أن يكـون هـذا        الصفّارين مبطارقهم احلديدية على ق    

كان مستعمالً يف احلرب مع الطبل، إن كان قدمياً وأن الصنج املعدود من آالت املالهـي    
ليس هو هذا الصنج، وال صنج املوسيقى، بل ما يتخذ من صفر قطعاً، حنو ما جيعل يف 
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من أصابع يديه، إحدامها يف إطار الدف يضع الزافن الراقص كل اثنتني منها يف إصبعني     
اإلام واألخرى يف السبابة أو الوسطى، يضرب بإحدامها األخرى فترنّ رنيناً خفيفاً هو  

.أرق من التصفيق صدى وأقرب منه إىل اإلطراب

، وقـد اتفـق اللغويـون علـى أن لفـظ        )زنـگ (وهذا ما هو يسميه الفرس بلغتـهم        
خمتـصاً باسـتعماهلا ال   اآللة، كان النـهي  صنج فارسي معرب، وإذا كان فارسياً هو تلك       

.حمالة، وعسى أن تكون تسمية غريه بامسه للمشاة

مث إذا كان الصنج لغة مردداً بني املعاين الثالثـة، وكانـت اآللـة ذات األوتـار ومـا                   
ومـا عـدا ذلـك مـشكوك     ،)١(جيعل يف إطار الدف قدراً متيقناً مما جعـل موضـوع احلكـم      

أن ـملن ال يوجب االحتياط يف الشبهة املفهوميـة   ـضى أصول الفن  الفردية له، كان مقت
.يقول جبوازه ال حرمته

يعـد مـن األمـور    ـواللغة مبرئى منـه   ـوكم من فرق بني هذا وبني كاشف الغطاء  
وظـين أنـه محـل الـصنج املنـهي عنـه علـى         . الراجحة دق طبل إعـالم وضـرب حنـاس؟        

بني احلكـم وموضـوعه، علـى أن محـل ذلـك            خصوص املطرب منه، مالحظة للمناسبة    
النهي على التحرمي ال قرينة عليـه، وال إمجـاع بـالفرض، السـيما والنـهي الـوارد بلفـظ              

.التحذير ال يئة النهي وال مبادته

األمر الثالث

رأيت كالماً لصاحب الرسالة يلوح بـه إىل املنـع عـن التـذكارات الـيت تقـع فيهـا                   
، فدعاين ذلك إىل شرح هذه الكلمة )طاع اهللا من حيث يعصىال ي(احملرمات، حبجة أنه  

.مهذباً

وهو حرمة الصنج، وما عداه ال ميكن دخوله يف أفراد احملرم، فال يبقى مقـتض لـدخول كـل األفـراد يف           )١(
.موضوع احلكم



١١٧....................................................................................التأريخ  يفنظرة

ال يراد ذه الكلمة أن الطاعة إذا وقع يف أثنائها فعل حمرم مباين هلا وجوداً منفكّاً 
عنها خارجاً تكون حمرمة، كما هو احلال يف التذكارات املقترنة باحملرمـات، ألن هـذا ممـا            

ـومـع ذلـك فاألدلـة النقليـة       ،)١(طلـت أكثـر العبـادات   قام الربهان على فـساده، وإال لب 
بـه كـثرية، ويكفـي منـها اخلـري املتـضمن خلـروج الـصادق عليـه          ـمضافاً إىل حكم العقل  

السالم يف تشييع جنازة رجع بعض املشيعني عنه ملكـان صـراخٍ صـارخة ومل يرجـع هـو               
: عليه السالم، بل قال لزرارة

ئاً من الباطل مع احلق تركنا له احلق مل نقـضِ حـق   امض بنا، فلو أنا إذا رأينا شي      (

.)٢()مسلم

اإلعالم بـأن املعـصية احلقيقيـة ال تكـون طاعـة، كـصدقة            )٣(بل يراد ذه الكلمة   
.الزانية من كسب فجورها، وإدخاهلا بذلك السرور على املسلم

وذه الكلمة على مثل هذا املعىن استشهد الـسجاد أو الـصادق عليـه الـسالم يف            
اخلرب املروي عنه، املتضمن لبطالن عمل الناسك السارق للرمان، املتصدق بواحدة منه،       

.)٤()من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا: (حمتجاً بقوله تعاىل

أن ما هو طاعة حقيقيـة يلـزم أن ال يكـون متحـداً     ـمع ذلك  ـوميكن أن يراد ا  
الـصالة يف األرض املغـصوبة، وهـذا    مع املعصية خارجاً بفعل يكون جممع العنـوانني، ك      

.املعىن وسابقه أجنيب عن التذكارات اليت تقع فيها احملرمات بزعمه

كما هو احلال يف الصالة اليت يتخللها فعل حرام، كالنظر إىل األجنبية، أو احلج الذي ترتكب فيه الغيبـة      )١(
جوح أو احملرم ال يـضر براجحيـة العنـوان املبـاح أو الواجـب         أو الكذب مثالً، فإن العنوان العارض املر      

.رد كونه عارضاً عليه أو مقارناً له، إذ ال يدخل يف أصل ذلك العنوان العبادي
.٣٠٠ص٤٦حبار األنوا ج)٢(
).ال يطاع اهللا من حيث يعصى(وهو القول بـ)٣(
.٢٣٨ص٤٧حبار األنوار ج)٤(





)١(ملحق رقم 





١٢١

الفقهاء واملراجع العظام تعليقاً على نوما يناسب املقام أن نورد ما أفىت به مجع م
وإلك بعض مـا  كتابمن هذا ال) ٨٢(فتوى املريزا النائيين قدس سره الواردة يف صفحة      

).رضوان اهللا عليهم(ورد عنهم 

آية اهللا العظمى اِّـزا السيد عبد الهادي الشازي

.بسم اهللا تعاىل، ما ذكره قدس سره يف هذه الورقة صحيح إن شاء اهللا تعاىل

آية اهللا العظمى السيد محسن الحكيم الطباطبائي

نة، ويف غاية الوضوح، بـل هـو    ه يف اية املتا   ما سطره أستاذنا األعظم قدس سر     
أوضح من أن حيتاج إىل أن يعضد بتسجيل فتاوى الوفاق، واملظنون أن بعض املناقشات 
إمنا نشأت من انضمام بعض األمور من باب االتفاق، اليت رمبا تنايف مقام العزاء ومظاهر 

عـن ذلـك،   احلزن على سيد الشهداء عليه السالم، فاألمر بل الالزم االهتمـام بترتيههـا         
ومـا تـوفيقي إال   . واملواظبة على البكاء واحلزن من مجيع م يقوم ـذه الـشعائر املقدسـة            

.باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

١٣٦٧حمرم احلرام ٢

حمسن الطباطبائي
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آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه مـن األسـئلة البـصرية هـو      ما أفـاد شـيخنا األسـتاذ قـدس سـره يف أجوبتـه هـذ               
نسأل اهللا تعاىل أن يوفق مجيع إخواننـا املـؤمنني   . الصحيح، وال بأس بالعمل على طبقه  

.لتعظيم شعائر الدين، والتجنب عن حمارمه

آية اهللا العظمى السيد محمود الشاهرودي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

األجوبـة عـن املـسائل    مـن  ) قدس اهللا تربتـه الزكيـة  (ما حرره هنا شيخنا العالمة   
ونسأل اهللا أن يوفقنا ومجيـع املـسلمني      . املندرجة يف هذه الصحيفة هو احلق احملقق عندنا       

أن يرتهـوا  ) وفقهـم اهللا تعـاىل  (والرجاء من شبان الشيعة . إلقامة شعائر مذهب اإلمامية 
.لتوفيقأمثال الشعائر الدينية من احملرمات اليت تكون غالباً سببا لزواهلا، إنه ويل ا

هـ١٣١٦ذي احلجة احلرام سنة ٣٠

حممود احلسيين الشاهرودي

آية اهللا الشيخ محمد حسن اِّـظفر

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.صحيح ال إشكال فيه، واهللا املوفق) قدس اهللا سره(ما أفاد 

آية اهللا العظمى الشيخ محمد الحس آل كاشف الغطاء

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.إن شاء اهللامن ذكر فتاواه صحيح، )لى اهللا مقامهأع(ما أفاده 



١٢٣..................................................................................) ١(رقمملحق 

آية اهللا العظمى الشيخ محمد كاظم الشازي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.صحيح) أعلى اهللا مقامه(ما أفىت به 

آية اهللا السيد علي مدد القايني

بسم اهللا الرمحن الرحيم

.إال املؤتابونهو احلق الذي ال يشك به) طاب ثراه(ما رقمه األستاذ األعظم 

آية اهللا الشيخ يحيى النوري

:ترمجة ما جاء يف جوابه

بسم اهللا الرمحن الرحيم

هـي  ) أعلى اهللا مقامه(ما أفىت به أستاذ الفقهاء واتهدين املرحوم آية اهللا النائيين          
.فتوى جامعة ومقبولة

هـ١٣٩٧/ذي حجة احلرام/٢٥

العبد حيىي النوري

هاشم اآلمليآية اهللا العظمى الشيخ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

أعلـى  (ما أفاده شيخنا األستاذ مساحة آية اهللا العظمى اآلقا مـريزا حـسني النـائيين           
يف ما خيص الشعائر احلسينية من التعازي وتذكّر املصائب الواردة على اإلمام ) اهللا مقامه

له ومورده، ومرضي هللا يف حم) صلوات اهللا عليهم(أيب عبد اهللا احلسني وأئمة أهل البيت 
.تعاىل جلت عظمته
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كما ال خيفى على أويل البصائر واملعرفة أمهية الشعائر احلسينية ودورها يف احلفاظ          
، مـا  )سالم اهللا عليهم أمجعـني (على اإلسالم، وإحياء املذهب احلق مذهب أهل البيت       

.سهمدعا أئمة أهل البيت عليهم السالم إىل إقامة الشعائر احلسينية بأنف

علماً بأن إقامة هكذا جمالس غري متوقفة على ما أثر ونقل، بل العقـل هـو الـذي          
.حيكم ا، ملا يراه من اآلثار اجلليلة املترتبة عليها

أن ال ينسوا ثبات اإلمـام احلـسني سـيد الـشهداء     ـما دام الدهر  ـوعلى املسلمني  
دهم وتضحيام، وحيفظوا واستقامته، وكذلك أصحابه الكرام، وأن جيددوا ذكرى جها   

بذلك اإلسالم من النسيان واالندراس، وفق اهللا تعاىل املسلمني مجيعاً إلجراء هذا األمر 
.اخلطري بأحسن ما يرام، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ١٤٠٩/ ربيع األول/٨

األحقر هاشم اآلملي

آية اهللا الشيخ محمد باقر اآلشتياني

..مهترمجة ما جاء يف كال

بسم اهللا الرمحن الرحيم

>  C   B  A   @   ?  >D<.
احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا عليه سيد األنبياء وخامت املرسلني حممد وعلـى               

.أهل بيته الطاهرين، سيما ابن عمه وخليفته علي بن أيب طالب أمري املؤمنني

خرين، املرحـوم آيـة اهللا   إن ما أفىت به أستاذ اإلنسانية وشـيخ الفقهـاء املتـأ       : وبعد
فيما يرتبط بإقامة جمالس عزاء خامس      ) رضوان اهللا تعاىل عليه   (العظمى املريزاق النائيين    
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عليـه وعلـى أهـل بيتـه وأنـصاره أفـضل الـصالة والـسالم،         (أهل الكساء سيد الشهداء   
ل ـا،  ، املؤيدة من قبل كثري من العلماء املراجع، يلـزم العمـ   )وأرواح العاملني هلم الفداء   

واجلري عليها، فإن مسألة إقامة الشعائر احلسينية كسائر املسائل الشرعية يلزم على غـري        
.اتهد أن يعمل فيها على فتوى اتهد اجلامع للشرائط

.أن يتفضل علينا بتوفيقه ورضاهالرجاء من اهللا تعاىل 

.والسالم على عباد اهللا الصاحلني

هـ١٣٩٧/ ذي حجة احلرام/٢٥

باقر اآلشتياينحممد 

آية اهللا السيد محمد الشاهرودي

.ترمجة ما جاء يف كالمه

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ما أفىت به مساحة آية اهللا العظمى أستاذ الفقهاء واتهدين املرحوم احملقـق النـائيين             
قدس سره يف غاية املتانة والصحة، كما كان مرسوماً عند القرويني والريفيني يف السابق         

.ن إقامة التعازي احلسينيةم

.الرجاء من املؤمنني أن يبذلوا أقصى جهودهم يف إقامة الشعائر الدينية

.وأن يواظبوا فيها على التعاون والتنسيق فيما بينهم، وفقهم اهللا تعاىل وشددهم

هـ١٤٠١/ شعبان املعظم/ ١

حممد الشاهرودي
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آية اهللا السيد جمال الدين الكلبايكاني

رمحن الرحيمبسم اهللا ال

.يف هذه الورقة صحيح ومطابق لرأيي) أعلى اهللا مقامه(ما حرره شيخنا األستاذ 

آية اهللا السيد كاظم اِّـرعشي

..ترمجة ما جاء يف جوابه

بسم اهللا الرمحن الرحيم

قـدس سـره    (املرحـوم آيـة اهللا العظمـى النـائيين           ما أفىت به مساحة األسـتاذ احملقـق       
إقامـة عـزاء أيب عبـد اهللا احلـسني عليـه الـسالم بـصورها              يف رجحـان وجـواز    ) الشريف

املختلفة يف أعلى مراتـب الـصحة، وال يـشوبه شـك وال ترديـد، إال مـن أعـداء الـدين                  
وإغواء الشياطني، وعلى حميب أهـل البيـت ومـواليهم وشـيعتهم أن ال يقعـوا عـرة هلـذه              

يف إقامــة الــشعائر التـسويالت، بــل علــيهم أن يــشتدوا يف مقابــل ذلـك محاســاً ونــشاطاً  
احلسينية، وخصوصاً جمالس التعزيـة والقـراءة، فإـا توجـب الفـوز والـسعادة يف الـدنيا                

.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. واآلخرة، واهللا هو اهلادي إىل الطريق املستقيم

آية اهللا السيد مهدي اِّـرعشي

..ترمجة ما جاء يف جوابه

) روحي وأرواح العـاملني لـه الفـداء       (بد اهللا احلسني    إقامة عزاء سيد الكونني أيب ع     
.فرع مضيء من األنوار امللكوتية، وشعار مبارك من الشعائر اإلهلية

وقــد أثبــت التــاريخ أن مــذهب التــشيع هــو املــذهب الوحيــد مــن بــني املــذاهب   
مـن حتكـيم موقعيـة الـدين،     ـعـرب إقامـة الـشعائر احلـسينية      ـاإلسـالمية الـذي اسـتطاع     

ويج ألحكام سيد املرسـلني، ونـشر املـذهب اجلعفـري، وإيـصال صـداه إىل العـامل                والتر
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اإلسالمي، وإحياء القسط والعدل، وإدانة الظلم العـدوان، وإبـادة املفـسدين والظـاملني              
.وأعوام يف القرون املاضية، وكذلك يف احلاضر، وسيظل ويبقى يف القرون اآلتية

العظمى احلاج مريزا حسني النائيين قدس سره     وإن ما أفاده األستاذ مساحة آية اهللا      
يف هذا اال إمنا هو احلقيقة نفحة من نفحات الرمحان، فقـد صـدر عـن أهلـه ووقـع يف         

.حمله

وعلى املؤمنني أن يسعوا غاية جهودهم يف متابعـة مـا أفـىت بـه مساحتـه، وتطبيقـه             
.كامالً وحذافريه، دون أي تقصري

.والسالم على من اتبع اهلدى

هـ١٤٠١شعبان املعظم ٩

سيد مهدي املرعشي
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الفتاوى املستقلة الصادرة عن الفقهاء واملراجع العظـام حـول الـشعائر احلـسينية،              
:وهي إجابات عن أسئلة وردت عليهم نورد بعضها

آية اهللا العظمى الشيخ محمد حس كاشف الغطاء

 
مد ظله العايل علـى رؤوس  (وشيخنا حممد حسني ما يقول موالنا حجة اإلسالم  

يف املواكب املُشجية اليت اعتاد اجلعفريـون اختاذهـا يف العاشـر مـن احملـرم احلـرام،            ) األنام
متثيالً لفاجعة الطف، وإعالماً ملا انتهك فيها مـن حرمـة الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه                 

وما جرى علـيهم، ومـا جـرى    وسلم يف عترته ااهدين، بالتمثيل للشهداء وجهادهم،       
على األطفال من القتل والقسوة، وبإعالم احلـزن لـذلك الفـادح بأنواعـه، مـن نـدب           
ونداء وعويل وبكاء وضرب باألكف على الصدور، وبالـسالسل علـى الظهـور، فهـل               

.هذه األعمال مباحة يف الشرع األزهر أم ال؟ أفتونا مأجورين

 
: قال سبحانه وتعاىل

>  9  8  C  B  A      @   ?  >  =  <   ;  :
G  F  E  D<.
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وال ريب أن تلك املواكب احملزنة ومتثيل هاتيك الفاجعة املشجية من أعظم شعائر 
).شيد اهللا أركاا(الفرقة اجلعفرية 

وحنن إذا مل نقل باسـتحباا ورجحاـا، لوفـور األدلـة مـن األخبـار واألحاديـث                
ة تلك املظاهرات ألهـل البيـت علـيهم الـسالم، فـال أقـل مـن               املتظافرة املشعرة مبحبوبي  

الطبول وحنوه غري معلوم القول باجلواز واإلباحة، وما يتداول ويستعمل فيها من ضرب     
.إدراجه فيما علم حرمته من آالت اللهو والطرب

نعم لو علم كوا منها فالالزم ترتيـه تلـك األعمـال الـشريفة ممـا يـشينها وحيـبط         
.ضلها اجلسيمأجرها وف

وما أحسب التعرض للسؤال عن تلك األعمال اليت استمرت الـسرية عليهـا منـذ        
مئات من السنني، وذلك مبشاهدة أعاظم العلماء هلا، وصـلحاء أهـل الـدين، مـع عـدم        
النكري من واحد منهم، ال حديثا وال قدميا، مـع أـا مبـرئ منـهم ومـسمع، مـا أحـسب           

إال دسيـسة أمويـة، أو نزعـة وهابيـة، يريـدون أن          وضعها يف جمـال الـسؤال والتـشكيك       
.يتوصلوا بذلك إىل إطفاء ذلك النور الذي أىب اهللا إال أن يتمه ولو كره الكافرون

هـذه  ـال مسـح اهللا   ـكما أين ال أرتاب يف أنه لو متـت هلـم هـذه احليلـة، وجنحـت       
اء، واسـتفحل  الوسيلة، وعطلت تلك املواكب واملراسيم يف سنتني أو ثـالث سـرى الـد          

اخلطب، وترقوا إىل السؤال والتشكيك فيما يقال يف بالد الشيعة من املآمت، وجعلوا ذلك 
باباً إىل إماتة تلك احملافل واحملاشد، اليت بإحيائها إحياء الدين، وبإماتتها إماتة ذكر األئمة 

).سالم اهللا عليهم(الطاهرين 

يات اليت عقـدت هـذه األعـصار    ومن له أقل إملام ووقوف على اتمعات واجلمع  
مـن املقـاالت يف إحيـاء ذكـر بـين أميـة،            يف مصر ودمشق وغريها، وما أصـبحت تنـشره          

وترتيههم، وتربير أعماهلم، وتربئتهم من قلت احلسن واحلسني عليهما الـسالم، والتنويـه            
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بذكر يزيد، وأنه من اخللفاء الراشدين، واألئمـة املرضـيني، عـرف مـن أيـن سـرى هـذا           
م اخلبيث، وجاءت تلك البلية اليت تريد أن تقضي علـى حيـاة الـشيعة وتزهـق روح                  الس

هذا إال على السذّج والبسطاء واملغفلني، الذين يقتلون الـدين باسـم       الشيعة، وال يروج    
.الدين من حيث ال يشعرون

يثبت اهللا الذين آمنـوا بـالقول الثابـت       (فالرجاء واألمل من مجيع إخواننا املؤمنني       
يثبـت اهللا الـذين آمنـوا بـالقول الثابـت يف احليـاة الـدنيا اآلخـرة ويـضل اهللا الظـاملني           (يف 

ترك اخلوض يف مثل هذه األمور املتـسامل عليهـا خلفـاً عـن سـلف،      ) ويفعل اهللا ما يشاء  
واليت هي من أعظم الوسائل إىل نيـل الـشفاعة، والـدخول يف سـفينة النجـاة، وأبـواب                

الثمينة يف االتفـاق والتعاضـد والتعـاون علـى الـرب والتقـوى،       الرمحة، وليصرفوا أوقام    
فيما يعود إىل إصالح شؤون دينهم ودنياهم، ومجع كلمتهم على احلق واهلدى إن شـاء          

واهللا ويل التوفيـق  . اهللا تعاىل، وال خيوضوا يف ما يوجب اختالف األمـة وتفرقـة الكلمـة     
.وبه املستعان

الخراسانيآية اهللا العظمى السيد مزا هادي

احلمد هللا على حسن بالئه يف أوليائه، وصلواته على أبصل نبالئه وأصـرب أحبائـه        
.حممد األمني وآله امليامني

أن مظـاهر  ) كان اهللا هلم حيث كانوا(فال يكاد خيفى على كافة املؤمنني    : أما بعد 
، مـن  )الفـداء أرواحنا له (عاشوراء وسائر ما يعتاده الشيعة الغراء يف عزاء سيد الشهداء       

حمافل البكاء اإلبكاء، يف املعابد القدسية والدور واألندية واحملتفالت الثابتـة والـسيارة يف        
األزقة والطرقات ليالً واراً، مبا هلا من املشاعل واألسرجة التـشبيه والتماثيـل املهـودة،              

بة إىل الفوز   وغريها من التظاهرات املعتادة، من أفضل القربات اإلهلية، والوسائل املطلو         
.العظيم، والتوبة اخلالدة يف العاجلة واآلجلة
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وال أرى أخف كلم وال أدق قلم على خالف شيء من هذه الـدعوة اإلسـالمية         
والتظاهر الديين، إال نفثة من الـسموم األمويـة ونزعـة مروانيـة، شوشـت بعـض اآلراء                   

.الراكدة، واألوهام اجلامدة

حيـث إن   يف املقـام مقـصور النظـر،        ) ال ضـرر  (والتشبث بقاعديت حرمـة اللـهو و      
قصد التلهي إمنا هو مالك صدق اللهو يف األمور املعتادة، وهو مفقود بـاحلس والعيـان،         
زيادة على ما يقتضيه األصل يف فعل املسلم، فضالً عن الغريق يف البحر الـوداد احلريـق    

تواتر وثبت بالضرورة من أخبار احلـث علـى الزيـارة يف          بلهيب املصائب، والنظر إىل ما      
تلك األزمنة، مع ما كانت عليه من شـدة اخلـوف وأعظـم اخلطـر وايـة التقيـة، يهـدم                  

.أساس هذه التسويالت

ومتحل املـشاق الدنيويـة لنيـل املثوبـات األخرويـة ضـروري جلميـع امللـبني، وإمنـا             
الطبيعيـة عـن التوجـه إىل    ة علـى املـوارد   تقْصر عنها مهـم هـذا العـصر اجلديـد املقـصور       

مـن خـشية اهللا   اجنـر إىل تـوهم الـضرر يف البكـاء     ـفالعيـاذ بـاهللا    ـاألسرار الغيبيـة، وإال   
تعاىل، ويف التعازي، وهو إنكار ضروري املذهب وامللة اإلسالمية، مع أن املـؤمن بـاهللا                

دير، وأنه تعاىل قادر علـى أن   وكمال قدرته يعلم أنه تعاىل بيده أزمة املأمور وجري املقا         
جيعل ذلك سبباً لتقويـة البـصر، ومـا يتـدارك بـه الـضرر، كمـا هـو حمـسوس يف املـوارد                  
الشائعة يف هذه املظاهرات، وقصة النار ودخول اهلنـود فيهـا مـن مـسلمني وغريهـم مـن          

.املتواترات واحملسوسات

آية اهللا العظمى السيد علي الحسني الفاني

الرحيمبسم اهللا الرمحن 

احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله الطاهرين، واللعنة          
.على أعدائهم إىل يوم الدين
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تــرى مــن أعظــم القربــات إىل املــوىل جــل ســلطانه، وأقــرب الوســائل إىل الــنيب  
تلك املآمت والشعائر احلـسينية إذ ـا حيـىي أمـر     ) صلوات اهللا عليه وعليهم   (األعظم وآله   

.األئمة عليهم السالم، بل ا تقوم قائمة التبشري الديين والتبليغ املذهيب
وإليك فوائد إقامة العزاء على مظلوم اخلافقني جبميع ما هلا من األنواع واألحناء،            
من ذكر مناقبه على املنابر، ومصائبه يف االس، وإنـشاء املراثـي يف اضـطهاده، والبكـاء        

ــى أوالده وأصــحاب  ــه وعل ــضرب   علي ــى اخلــدود والــصدور، وال ــه، واللطــم عل ه وعيال
بالسالسل على الظهور، وسـري املواكـب يف الطرقـات والـشوارع، بـل التطـبري والتـشبيه                   

..والضرب واقتحام النار، وهي أمور
تبليغ الرسالة اإلهلية، ونشر األحكام الشرعية، إذ احملـسوس واملعهـود مـن             : األو

ــة امللحــ  ــة الرغب ــسالم،   الطائفــة اجلعفري ــه ال ة يف احلــضور يف جمــالس عــزاء احلــسني علي
رحم اهللا املاضني منهم وجزى اهللا الباقني عـن اإلسـالم أحـسن             (واملتعارف من اخلطباء    

أم جيعلون املنرب وسيلة للدعايـة احلقّـة، وبـثّ املعـارف اإلهليـة، ونـشر املـسائل                  ) اجلزاء
هم وأحكـامهم وسـائر الـشؤون    الشرعية، إىل غري ذلك مما وجب معرفة الـشيعة بعقائـد          

والذي حيضر يف مأمت للبكاء على احلسني عليه السالم ال حميص له مـن اسـتماع       . الدينية
.مطلب ديين، وهذا واضح جداً

أن الناظر يف أحاديثنا ال يشك يف ترغيب األئمـة عليـه الـسالم إىل إحيـاء          : الثاين
اشـاهم عـن ذلـك، بـل إلفـضاء        أمرهم والتحدث بفضائله، ال تشهياً منهم وأنانية، وح       

ذلك إىل التمسك بالعقائد احلقّة والعمل بشريعتهم، ومن البـديهي أن الـشعائر احلـسينية       
.أحياء ألمر األئمة عليهم السالم ناطقة أم صامتة

أن البكاء واإلبكاء والتباكي على احلـسني علـيهم الـسالم ممـا أمـر بـه يف         : الثالث
وقـد بلـغ التحـريض عليـه، إىل أن جعـل ثـواب البكـاء        األخبار املستفيضة بل املتواترة، 

.عليه قدر جناح ذباب غفران الذنوب، وإمنا الشعائر احلسينية مبكيات بالوجدان
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ال شك أن توحيد الصفوف واجتماع األفراد وائتالف اجلماعات يترتـب         : الرابع
مع بـني  وال جـا عليه الغرض املقصود من هؤالء، سياسـياً علميـاً صـناعياً وغـري ذلـك،             

الشيعة أسهل حصوالً وأوسع نطاقـاً وأشـد ائتالفـاً مـن املـآمت والـشعائر احلـسينية، وـا          
تقوى شوكة الطائفـة اجلعفريـة، وتـرغم أنـوف أعـدائهم، إذ يـرون أنـه كلمـا حيـاولون               

، )روحي له الفداء (تفريقهم وإلقاء البغضاء بينهم بشىت الوسائل جتمعهم ذكرى احلسني          
.كب النريةوتؤلفهم تلك املوا

أن االستنكار من الظلم سبب لفرار الروح عنه، وذلك إمنـا حيـصل إذا            : اخلامس
رأى اإلنسان صـورة الظلـم البـشعة نـصب العـني، والـشبيه إمنـا ميثـل آخـر حـد للظلـم             

.البشري، فبه يستنكر اإلنسان كل الظلم من كل ظامل، وإن كان هو نفسه
مالً إمنا هـو بيـان للبطولـة والـشجاعة     إن حتليل وقعة الطف قوالً أم ع : السادس

واملناعة والصرب واجلود والعز واالنطالق حنو املبادئ احلقّة، والفرار مـن اسـتعباد اجلنـاة،         
.وغري ذلك

فاملتأمل يف تلك الفاجعة بشؤوا، والناظر يف تلك املواكب مبثُلها إمنا يرى فرساناً 
ماوي، فترتـسم يف ذهنـه تلـك امللكـات         كاملني ورجـاالً أحـراراً، معتـنقني للـوحي الـس          

.الفاضلة، ويتبعهم يف اإلخالق احلسنة، فيتخلّق بأخالق اهللا، وذلك هو الفوز العظيم
احلسني عليه السالم إمنا استـشهد هـو وأرحامـه وأصـحابه وسـيب عيالـه              : السابع

، بعدما رأى بأن الظلمة الطغاة يريدون إطفاء نور الدين، وتعطيل فـرائض رب العـاملني             
فأقام الدين بقبول الشهادة، وأقـام الـصالة، وأتـى الزكـاة، وأمـر بـاملعروف وـى عـن              

.املنكر، ذه التضحية اليت رت العقول وحريت األفهام
فذكر احلسني عليه السالم قوالً أم عمالً إمنا ذكر للصالة والـصوم والزكـاة وغـري     

أهـل املواكـب وأربـاب      ذلك من الواجبـات الـشرعية، وذلـك يوجـب سـوق املـؤمنني،               
.العزاء، إن كانوا يف يقضة ووعي سليم حنو تلك الواجبات
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قد وردت يف عدة من الروايات مثوبات كثرية لصلة اإلمام عليـه الـسالم       : الثامن
.وصرف املال ألجله

ومن احملسوس أن ذكر احلسني عليه السالم جبميع أنواعه ملزوم للنفقات الكـثرية              
مـا يـستفيده فقـراء الـشيعة وذوو احلاجـات منـهم مـن قبـل تلـك            بل اهلائلة، أضف إليه     

.الشعائر مما حيتاجون إليه من املال والطعام على النحو املتداول املشهور

آية اهللا العظمى الشيخ عبد اهللا اِّـامقاني

بسم اهللا الرمحن الرحيم

مثـل  ال تنبغي الشبهة يف هذه األمور، بل لو أفىت فقيـه متبحـر بوجوـا كفايـة يف       
.هذه األزمة اليت صمم فيها مجع على أطفاء نور أهل البيت، ال ميكن ختطئته

وكل هذه الشعائر تسبب هداية مجاعات كبرية من غـري املـسلمني، حـىت أـم قـد              
.يشاركون املسلمني يف إقامة هذه الشعائر باملساعدات النقدية والعينية

قبـة  (راً شديدة احلـر، وحيملـون   بل قد اعتاد يف بعض بالد اهلند، أم يضرمون نا   
.، فيدخلون من جانب وخيرجون من جانب، دون أن تؤثر النار فيهم أو يف القبة)قاسم

.جزى اهللا من أنشأ اللطم والشبيه وحنومها خرياً عن اإلسالم

آية اهللا اِّـزا أبو القاسم القمي

..ما ترمجته) جامع الشتات(جاء يف كتاب 

 
ن يف شهر حمرم نصنع الشبيه ألجل أن يبكـي العـوام، هـل هـذا               يف والية تركستا  

.مضر أم ال؟
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ــار      ــشهداء أو الكف ــصورة ال ــشبه شــخص ب ــأن يت ــشبيه ألجــل البكــاء، ب صــنع ال

.واألشقياء ظاهراً ليس فيه ضرر

 
يف أيام عاشوراء هل جيوز التشبيه بصورة اإلمام عليه السالم أو بـصورة أعـادي              

كاء للناس؟ وهل جيوز ارتداء الرجال أو غريهم مالبس النساء تشبهاً بنساء      أهل بيته إلب  
.أهل البيت عليهم السالم بنفس اهلدف، أم ال؟

 
يف التشبه باملعصوم واألخيار لـيس  ): إىل أن قال... (اعلم أن حتقيق هذا املطلب  

سـيد الـشهداء   يف النظر وجه للمنع، ويدل على اجلواز عمومات البكـاء واإلبكـاء علـى         
.وأتباعه، وال شك يف أنه إعانة على هذه األمور

ورمبا يتوهم أن هذا التشبه هتك حرمة أكابر الـدين، وهـذا التـوهم فاسـد، ألنـه             
ليس املراد من هذا التشبه احلاصل تـشبيه الـنفس بـالنفس والـشخص بالـشخص، وإمنـا                 

.السالمحمض تشبيه الصورة والزي واللباس لتذكري أحوال هؤالء عليهم 

وإن كان املراد هتك حرمتهم من جهة أنه ال ينبغي متثيـل الـذلّ الـذي وصـلهم،                  
.ليطلع الناس على ذلك الذلّ فهذا أيضاً باطل

ألن األحاديث الواردة عن األئمة األطهار علـهي الـسالم هـي الـيت أمرتنـا بـذكر        
الـواردة  تلك املصائب والنوائب، وهي فوق حد االحصاء، فـنحن منثـل تلـك املـصائب       

.عليهم يف أشخاص غريهم

هذا مع ورود األخبار بتـشبيه أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم باألسـد وهـو حيـوان،               
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وتشبيه موالنا سيد الشهداء بالكبش الذي قطع رأسه، واألخيار واملتقني بـالغر احملجلـني    
.الذين قائدهم أمري املؤمنني عليه السالم وهي كثرية

ليهم السالم بفرد من شـيعتهم، وواحـد مـن حمبـيهم،            فلماذا ال جيوز تشبيههم ع    
إن ذلك هتك حلرمتهم؟: حىت يقال

وهكذا تصوير احلرائـر الراكبـات علـى اإلبـل بغـري وطـاء وال غطـاء، بأشـخاص                 
مشاة، أي إشـكال فيـه؟ مـع وجـود األخبـار الكـثرية بوقـوع عـل ذلـك، وتقرؤهـا يف              

.االس

سالم فال دليل على املنـع، ومـا يتـصور مـن     وأما التشبه بغري أهل البيت عليهم ال     
واملظنـون أنـه   ـمن أن مـن تـشبه بقـوم فهـو منـهم       ـمما هو معروف على األلسن  ـاملنع  

.ـمضمون رواية 

..لكن يرد عليه

ر من هـذا التـشبه هـو    هإن هذا املعمول خارجاً ال يسمى تشبيهاً، فإن الظا       : أوال
يــدخل يف لباســهم حــىت حيــسب مــن اعتبــار الــشخص نفــسه منــهم، وبطوعــه ورغبتــه 

.مجلتهم

إن ـبعـد تـسليم الـسند والداللـة      ـإن سـلمنا أن العمـوم يـشمله فنقـول      : وثانياً
النسبة بني ذلك وبني عمومات اإلبكاء من وجه، وال شـك أن عمـوم رجحـان اإلبكـاء      

.سنداً وداللة واعتضاداً أرجح من هذا النوع من التشبيه

: هـذا التـشبيه حبرمـه إذالل املـؤمن نفـسه، فنقـول       وهكذا إذا استدل على حرمة    
.منعاً، وتسليماً، وتضعيفاً

بل قد يعد ذلك من أعظم ااهدات، وفعله طلباً لرضا اهللا تعاىل جهـاد عظـيم،         
.وأن اهللا تعاىل أكرم من أن حيرم من فيضه من أذل نفسه هللا
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الً هلـم، ملـا   مضافاً إىل أن األشخاص خمتلفون فبعضهم ال يكـون مثـل ذلـك إذال          
يتعاطون من املكاسب الوضيعة عند الناس كإنزاح وحنوه، والغالـب تـشبه مثـل هـؤالء              

.بأشكال األعادي

وأما مسألة التشبه بالنساء فيظهر ممـا ذكرنـا جوابـه، وأنـه مينـع مـن كـون التـشبيه            
سه احملظور هو مثل ذلك، فإن املتشبه ال يقصد تـشبه نفـسه بالنـساء، بـل إمنـا يـصور نفـ              

مبوالتنا زينب عليها السالم يف نقل ما كانت تقول عليها السالم، ووضع الشخص بردة 
على رأسه لغرض اإلبكاء، وهذا منصرف عنه التشبه بالنساء، إذ الظاهر أن املمنوع هو           

.التشبه بالنساء مبا خيتص ن بدون غرض آخر

بــني ويف مثــل ذلــك لــبس لبــاس النــساء لــيس لغــرض نفــسه، كالنــساء، وفــرق 
.األمرين، فتأمل جيداً حىت جتد الفرق

آية اهللا العظمى السيد محمد كاظم اليزدي

ال يبعد رجحان ارتداء املالبس السود يف شهر حمرم حـداداً علـى اإلمـام احلـسني               
عليه السالم وإظهار احلزن عليه، وذلك لرجحان احلزن والتحزن يف تلك األيـام، وهـو              

.الثياب السودمبظهر السواد وارتداء يتحقق 

يظهر أن داللة القائلة بكراهية ارتداء الثوب األسود تعين غـري           من ذلك الرجحان  
املستثنيات من الكراهية، ومنصرفة عن مثل احلزن وإظهار التحزن علـى اإلمـام احلـسني       

.عليه السالم

هذا باإلضافة إىل وجود بعض األخبار اخلاصة الدالة يف بعض الروايات، على أن 
بيت عليهم السالم كانوا قد ارتدوا املالبس السود حزناً على أيب عبد اهللا احلسني      أهل ال 

).لعنة اهللا عليه(عليه السالم، حىت بعث هلم املختار برأس عبيد اهللا بن زياد 

ومن هذا يعلـم أنـه حـىت لـو فرضـنا عمـوم الكراهيـة مـن األدلـة فهـذا احلـديث                       
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.ام احلسني عليه السالم من الكراهيةخمصص لذلك العموم، وخمرج للسواد على اإلم

.واهللا العامل. أن الكراهية غري معلومة، بل إن الرجحان غري بعيد: واحلاصل

آية اهللا الشيخ زين العابدين اِّـازندراني

 
هل التشبيه الذي هو نوع من أنواع عـزاء اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم املتـداول             

ر بـن ذي اجلوشـن، واآلخـر بـدور عقيلـة النبويـة        عندنا، وذلك بأن يقوم أحد بدور مشـ       
.زينب عليها السالم مثالً، مع أنه رجل، جائز أم ال؟

 
.ال بأس به، وهو ممدوح ما مل يشتمل على حمرم خارجي، مثل الغناء، وحنو ذلك

 
قد جرت العـادة يف بعـض بـالد اهلنـد خبـروج مواكـب سـيارة يف اليـوم الـسادس            

هر حمرم احلرام، حتمل معها أعالم العزاء وآالت اللهو، مـن مثـل الطبـل        والسابع من ش  
والصنج والدف والناي، بصحبها خلق كثري من الناس، وهم يتنقلـون مـن دار إىل دار،             
ومن مـأمت إىل مـأمت، وكلمـا دخلـوا يف مـأمت بـدأوا بـضرب الطبـول والـدفوف والـصنج              

.والناي، حىت يفرغ املعزون من اللطم والعزاء

مـا حكـم االشـتراك يف هـذه األمـور، والتعـاون مـع أهـل العـزاء يف هـذه املـأمت            ف
واملواكب السيارة، علماً بأن الغرض الوحيد منها هو جتديد ذكريات عاشـوراء، وإثـارة          
احلزن واألسى على اإلمام احلسني عليـه الـسالم، وليـست الوسـائل واآلالت تلـك إال              

.ز أم ال؟رمزاً للعزاء وإشعاراً به، فهل هو جائ
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مـع غـض النظـر    ـاالشتراك يف هذه املواكب احلسينية، وتكثري سواد أهـل العـزاء    

على أن كل واحد من البكاء واإلبكاء والرقة واحلزن على اإلمام احلـسني عليـه الـسالم         
.موجب لألجر والثوابـمطلوب وحمبوب 

وأمـا  . هو والعبـث وأما ضرب اآلالت املذكورة فهي حمرمة إن قصد مناه جمرد اللـ   
إذا كانت ألجل تصوير واقعة الطف واإلعالم احلريب هلم، كما هو املعروف من أن كل              

تطبل وتزمر إعالنـاً بوصـول قـوات    فرقة من اجليش األموي كانت تصل كربالء كانت         
جديدة، وفرحاً بازديادهم وتكاثرهم، فهو مما ال ضرر وال إشكال فيه، ألنه حكاية عن       

.موي، ال ابتغاء السرور والفرحفعل اجليش األ

 
الطبـل والـصنج املعـد خلـصوص مواكـب اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم ونظمهــا          
واجتماع الناس هلا، حبيث مل تصنع إال هلذا اهلـدف، حـىت صـار العـرف ال يطلـق عليهـا         
بأا آالت هلو، بل يراها مـن وسـائل التعزيـة وإثـارة احلـزن علـى اإلمـام احلـسني عليـه            

السالم، مما دعا بعضهم استعماهلا يف مصائب عزائهم من املرحومني، فهل هو جـائز أم       
.حرام؟

 
.ال ضرر وال إشكال فيه، بل هو مطلوب وحمبوب

 
التوجع والتأوه والضرب علـى األرس والـصدر يف جمـالس عـزاء اإلمـام احلـسني              

حزناً عليهم، وتأملـاً هلـم، وكـذلك    عليه السالم وسائر األئمة املعصومني عليهم السالم    
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علـى اإلمـام   ـطبعا ما عدا العمامـة والعبـاءة    ـارتداء السواد، وما يشعر باحلزن واحلداد  
احلـسني عليــه الــسالم هـل جــائز شــرعاً أم ال؟ وإذا مل يكــن جـائزاً، فمــن يقــوم بتلــك    

.األعمال هل يعد عصياً أم ال؟

 
.عصية، بل هو مستحبال ضرر وال إشكال فيه، وليست مب

 
ــسالم     ــه ال ــام احلــسني علي ــان مــصائب اإلم ــضائله، بي ــة  وف ــة األئم وكــذلك بقي

املعصومني عليهم الـسالم بلـسان احلـال، أو مبقتـضى احلـال، أو مبـا يقـوم عليـه شـاهد                  
.احلال، وقرائنه، هل هو جائز أم ال؟

أن ما يقرأه هـو لـسان   مث الذي يقرأ لسان احلال هو جيب عليه أن ينبه املستمعني ب       
احلــال أم ال؟وكــذلك هــل جيــوز للخطيــب أن يــذكر األحاديــث واألخبــار والقــصص   

مـصائبهم وأحـزام، وإن    التأرخيية يف فضائل املعصومني عليهم الـسالم ومناقبـهم، أو           
رآها يف كتب غري معتربة، أو مسعها من خطيب آخر بإسناد، أو بال إسناد، وإذا قرأها يعد 

.أم ال؟بذلك عاصياً

 
بيان املصائب واملناقب بلـسان احلـال جـائز، ولكـن بـشرط أن يكـون مناسـباً                   
ملقام اإلمام عليه السالم، وأن ال يكون منافياً، وعلى اخلطيب أن يشعر بأنـه لـسان                
احلال، ويظهر يف تعبيه ما هو مـشري إىل ذلـك، وأن ينـد مـا يرويـه أو يقـص، سـواء                   

أو غري معترب، لكن ليس عليـه أن يـذكر اسـم الكتـاب أو     كان قد رآه يف كتاب معترب 
.يعينه
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قراءة القـصائد أو النثـر املـشتمل علـى فـضائل أو مـصائب أهـل البيـت واألئمـة            
املعصومني عليهم السالم، وكذلك احلاوي على وصـف الـشجاعة والـشهامة والفـرس              

عني وجيهـشهم بالبكـاء،     والسيف النبل والرمح، وهكذا املتضمن ما يثري عواطف املـستم         
فـانربى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       : (أو) وهاتف الغيب صرخ مناديـاً    : (من مثل قوله  

، واحلال أنه مل يكن )وآله وسلم أو علي عليه السالم أو فاطمة عليها السالم ليقول كذا    
.يف احلديث والرواية شيء من ذلك، فهل هو جائز أم ال؟

 
لـى األئمــة املعـصومني علـيهم الـسالم ممـا ال ضــرر وال      قـصائد املـدح والرثـاء ع   

إشكال فيه، ولو أن يف بعض األخبار ورد النهي عـن الـشعر يف يـوم اجلمعـة، حـىت مـع          
التصريح بأنه ولـو كـان يف مـدح األئمـة املعـصومني علـيهم الـسالم، ولكنـها معارضـة               

.بأخبار أقوى مما ال تدع جماالً للضرر واإلشكال فيه

خلطيب أو الـشاعر مـن شـعر أو نثـر وهـو مناسـب ملقـام أهـل البيـت                   وما يقرأه ا  
واألئمة املعصومني عليهم السالم وداخل يف لسان احلال، فهو ال ضرر وال إشكال فيه،   

.وإال كان بال معىن، ولزم نصب القرينة على ذلك

 
جمـالس العـزاء علـى اإلمـام    التعارف يف بالد اهلند حيث تقام يف عشرة عاشـوراء        

احلسني عليه السالم أن يشترك فيها الشيعة والسنة، علماً بأن السنة والعامة مـن يـشترك    
عن اعتقاد صادق، ليسمع املصائب الـيت يـذكرها اخلطيـب، ومنـهم مـن يـشترك بـسمع            

الرثاء ويطّلع على الفن الشعري اجلميل، ومنهم من يشترك للتفرج على املعزين       قصائد
العـزاء  كني ومدى عظمتها وشوكتها، ومنـهم مـن يـشترك يف    وكيفية العزاء وكثرة املشتر   
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عن اعتقاد صحيح، ليعزي الرسول بابنه احلسني عليه السالم، أو لعادته يف احلضور كل 
.عام، وغري ذلك

هذا وقد ثبت يف األخبار أن فاطمة عليها السالم وسائر األئمة املعصومني عليهم    
حلسني عليه السالم، فهل مشاركة هؤالء مينع السالم حيضرون جمالس عزاء أيب عبد اهللا ا

.من حضورهم عليهم السالم أم ال؟

مث إذا كان من يقيم الس له القدرة على منع هؤالء من املشاركة، وهو مع ذلك 
ال مينعهم، فهل هو سبب يف عدم حضورهم عليهم السالم يف الـس، والـذي يـسبب       

ل يثـاب علـى إقامـة هـذا الـس أم        عدم حضورهم هل هو عاص عند اهللا أم ال؟ وه         
.ال؟

 
أن مـن حيـضر جمـالس    ـطبعاً حـسب مـا يـستفاد مـن الروايـات       ـيف اعتقادي  

لـيس ألحـد منعـه،    ـحىت ولو كان كافراً ملحـداً   ـعزاء اإلمام احلسني عليه السالم  
فإنه وإن مات على كفره خيفف اهللا عنه من عذابه ألجل حضوره هـذا، وإن عـاش    

عليــه يف رزقــه، أو عوضــه عــن ثــواب حــضوره بقــضاء حوائجــه   اهللا تعــاىل وســع 
ه وإسـالمه، وإذا مل يكـن ذلـك الكـافر     تالدنيوية، أو صار ذلك سبباً وباعثاً إىل هداي  

لـه قابليـة شـيء مـن ذلـك،      الذي حضر جملـس عـزاء اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم              
أوالده وأحفـاده، وهكـذا   عرض به عن ذلك يف آبائه وأمهاته أو أجداده وجداته أو      

.فإن اهللا غفور شكور

مث إن جميء الكافر ال مينع من حضور األئمة املعصومني عليهم السالم، بـل إـم      
يفرحون مبشاركتهم، كما أن منعهم مل يكن معصية، إذا كان صاحب الس مانعاً هلم،         

.ولكنه ليس حسناً، وإال فمنعهم معصية
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يت توزع يف جمالس عزاء اإلمام احلسني عليـه الـسالم علـى         اإلطعام واملأكوالت ال  

املشاركني واحلاضرين من الفقراء واملؤمنني، هل يضاعف يف ثواا وأجرها؟ أم تـساوي   
.جمرد اخلريات على الفقراء واملساكني من غري ذلك؟

 
اإلطعـام للحاضـرين يف جمــالس عـزاء اإلمــام احلـسني عليـه الــسالم مـن الفقــراء       

.ؤمنني وباسم التعزية أكثر ثواباً وأجراًوامل

 
ما هو رأيكم يف من يشترك يف جمالس عزاء اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم ويبكـي        
ــة         ــبيت واألئم ــل ال ــه أله ــه وإخالص ــر حب ــه، ويظه ــذهب إىل زيارت ــصابه، وي ــى م عل

ث تفوتـه   املعصومني عليهم السالم، لكنه يتسامح يف دينه، ويتساهل يف التزامه ا، حبيـ            
بعضها أحياناً، فهل بكاؤه هذا وإظهار إخالصه ووالئه ألهل البيت واألئمـة الطـاهرين    

ويف قيامتـه وحمـشره؟ وهـل    حالة نزعه وموته، ويف قـربه وبرزخـه،        عليهم السالم ينفعه    
يكون سـبباً لنجاتـه مـن النـار، وفـوزه باجلنـة، ونيلـه شـفاعة األئمـة الطـاهرين علـيهم                   

.السالم أم ال؟

إذا مل تنله شفاعة األئمة املعـصومني علـيهم الـسالم فـال يعـين هـذا أن شـهادة        مث  
اإلمام احلسني عليه السالم اليت كانت من أسرارها شفاعة املذنبني من أمة جده الرسول       

.صلى اهللا عليه وآله وسلم أصبحت فاقدة هلذا السر العظيم؟

 
ر ملثل هؤالء بربكة العـزاء البكـاء،   أن اهللا يغفـحسب ما تضمنته الروايات  ـطبعاً  
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شـفاعته عليـه الـسالم قطعـاً،     واإلخالص يف احملبة لسيد الشهداء عليه السالم، وتنـاهلم   
حىت أنه جاء يف احلديث أن من بكى على اإلمام احلسني عليه السالم فخرجت من عينيه 

.مبقدار جناح الذباب من الدموع، استحى ا هللا جل جالله أن يعذبه بالنار

.وجاء يف حديث آخر أن احلسني عليه السالم باب من أبواب اجلنة

آية اهللا العظمى الشيخ مرتضى األنصاري

إذا أورد شخص اجلـرح مبثـل الـسيف       : مسألة يف إقامة عزاء احلسني عليه السالم      
.وحنوه على نفسه ومل يكن مضراً جاز

آية اهللا السيد جمال الدين الكلبايكاني

 
بواحـد مـن   ـيف مقام إقامة العـزاء علـى احلـسني عليـه الـسالم       ـالناس هل تشبه 
أو  أوالدهـم، إلكثـار إبكـاء النـاس جـائز أم       ) عليهم الصالة والـسالم   (األئمة األطهار   

.ال؟

ويف خصوص الطبل والدمام والصنج هل جتوز جلمع الناس يف هـذه الـشعائر أم          
.ال؟

 
: ل هو داخل يف عنوان اإلبكاء، الذي ورد فيهالظاهر عدم اإلشكال يف الشبيه، ب

).أو تباكى وجبت له اجلنة(

واحلاصل أنـه حيـث إن الغـرض مـن الـشبيه هـو جتـسيم واقعـة كـربالء، ومتثيـل              
لعامة الناس، وإعـالم ظلـم بـين     ) عليه وعلى آبائه أفضل التحية والثناء     (مظلوم كربالء   
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اء النـاس، فهـذه أمـور مندوبـة يف الـشرع        على املأل العـام، وإبكـ     ) عليهم لعنة اهللا  (أمية  
.املقدس، بل هي من الشعائر الدينية

وال جمال للوسوسة وإبـداء اإلشـكال فيهـا مـن الـشيعة، إال مـن كـان يف قلـوم          
مرض، نعم جيب يف كل ما يتعلق بسيد الشهداء عليه السالم من الشبيه واملواكب وغري          

.يذلك، ترتيهها من احملرمات اإلهلية واملعاص

وأما الطبل الدمام يغرض اإلعالم وييج الناس والتذكري بطبل املخـالفني ألهـل             
البيت يف كربالء، كلما كان يصل جيش جديد هلم، ففي اخلرب أم كانوا إذا وصل عدد         

.يطبلون ويهللون ويفرحون) لعنه اهللا(من جيش عمر بن سعد 

دمام للحـرب الـيت ال مـانع    هذه كلها للحسني عليه السالم ال مانع فيها، نظري الـ        
).رضوان اهللا عليهم(فيها، كما ذكره الفقهاء 

آية اهللا العظمى السيد أبو الحسن األصفهاني

 
وهـي بـأن يلـبس    : يف إقامة عزاء احلسني عليـه الـسالم يف املـسجد ـذه الكيفيـة            

لـة  اجلدران بالسواد، وتعليق املـصابيح، وفـرش املـسجد، وجعـل أسـباب الـشاي النرگي           
وإقامـة اخليمــة، ودق املـسامري يف حيطــان املــسجد، هـل جيــوز مثـل هــذه التــصرفات يف     

.املسجد وإقامة العزاء؟ وهل جيوز اجتماع الناس هناك لذلك؟

 
الظاهر أن التصرفات اليت ال تضر باملـسجد عرفـاً وال متنـع عـن الـصالة ال مـانع         

.منها
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آية اهللا العظمى السيد محسن الحكيم

 
إقامة العزاء على أيب عبد اهللا احلـسني عليـه الـسالم       يف بالد اهلند والباكستان أيام      

الــصدور وبــاقي األئمــة املعــصومني علــيهم الــسالم معتــاد أن يتجــرد النــاس ويــدمون   
وبواسطة هـذه   . ويطبرون ويضربون الظهور بالسالسل ويدخلون يف النار املشتعلة حفاة        

شعائر وتقويـة الـدين وتنميـة اإلميـان وحمبـة األئمـة علـيهم        األمور يتم إظهار الـدين والـ   
.دينية ويقل الدينالسالم، وإذا مل يفعلوا هذه األمور تزداد الال

فمع وجود هذه األمور هل يشكل شرعاً لدم الصدور والضرب بالسالسل على            
.اجلوابحافية يف النار أم ال؟ تفضلوا بالظهور والتطبري والدخول

 
اىل، ال مانع منـها إن مل يكـن فيهـا خـوف الـضرر، وحفـظ فيهـا عنـوان           بسمه تع 

.وييج عداوة الغري. العزاء، ومل تكن موجبة للسخرية

آية اهللا العظمى السيد محمود الشاهرودي

 
ماذا تقولون يف إقامة مراسـيم العـزاء املعتـادة بـني شـيعة باكـستان، مـن الـضرب             

د، واقتحام النار املعتاد يف أيام عاشـوراء احلـسني عليـه         بالسالسل، والتطبري ولبس السوا   
.السالم، والذي أصبح شعار الشيعة، هل جيوز أم ال؟

 
بسم اهللا تعاىل شأنه، إن كان الشخص حاذقاً يف ضرب السالسل والتطـبري، ومتـدرباً      

وز، وأما حبيث ال يوجب هالك نفسه، وال شل قوة من قواه، وله يستلزم حراماً آخر فإنه جي
.اقتحام النار فإنه إن مل يؤد إىل وهن ومل يستلزم حمرماً، فإنه يف حد ذاته ال مانع منه
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آية اهللا العظمى السيد عبد األعلى السبزواري

بسمه تعاىل، إن من أهم وسـائل النجـاة وأوثـق أسـباب التوسـل إقامـة الـشعائر             
.متهاحلسينية وتعظيمها وإدامتها، فإن من شعائر اهللا جلت عظ

آية اهللا السيد محمد جواد التيزي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

يظهر من تكرر هذه األسئلة بني آونة وأخرى أن زمرة من أعداء اإلسـالم يـرون        
عظم تأثري هذه املواكب واملآمت املـشتملة علـى إظهـار األسـى بـشىت األسـاليب وخمتلـف               

يفكـرون يف القـضاء علـى هـذه     األشكال يف حفظ كيان اإلسالم فيقعدون يف املرصد، و    
الدعاية الدينية، وإمخاد هذه الشعائر احلسينية، خبلق إشكاالت تافهـة واهيـة، ال نـصيب      

.هلا من احلقيقة وال حظ هلا من الواقع

الـصرحية  وقد سألوا قبلنا من مشاخينا العظام ومراجع املسلمني فأجابوه بفتاواهم       
يدة، وأا مـن الـشعائر الـيت ينبغـي أن         جبواز هذه األمر، وقد طبعت ونشرت مرات عد       

تعظم، وأنا أويدهم وأوافقهم حىت االقتحام يف النار مع أمن الضرر، وال يصغى إىل مـا    
يتشدق به بعض اجلهال املقلدة خبالف ما أطبق عليه املراجع وأساطني الفقه، بل يضرب  

.به عرض اجلدار

آية اهللا العظمى السيد علي التيزي

عم جيوز ما هو متعارف بني املسلمني، وصار بينهم شـعراً إلظهـار            بسمه تعاىل، ن  
احلـزن علـى احلــسني عليـه الــسالم، ومل يوجـد يف األخبـار ــي عـن الــشارع عنـه ــذا        

.العنوان، واهللا العامل
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آية اهللا العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي

هداء عليه آالف ال بأس خبروج مواكب العزاء احملزنة واملشجية يف مصيبة سيد الش 
التحية والثناء يف الشوارع واألسواق ليالً وار حبالة احلزن واحلداد، من كشف الرؤوس، 

.ولطم الصدور، وضرب السالسل، وغريها من األمور اليت ال تضر بدن اإلنسان

كما أنـه ال بـأس بـإخراج احليوانـات للتـشبيه، يف صـورة ذي اجلنـاح وغـريه، ممـا                 
واطف الناس، حسب ما هو متعارف لدى أهايل النجف األشـرف      يوجب احلزن ويثري ع   

وسائر بالد الشيعة، مع محل األعالم السود والعالمات اليت تفصح أا من عالئم احلزن 
واحلداد، بل اإلقدام على مثل هذه األمور من أعظم الشعائر اإلهلية، مـا دام مل يـستلزم              

.ما هو حمرم شرعي

.لعزاء على اإلمام احلسني عليه السالمعاً إلقامة اياهللا مجاوفقن

آية اهللا العظمى الشيخ محمد حس األصفهاني

بسم اهللا الرمحن الرحيم
مل يكن لدينا دليل قوي على حرمة ما تداول مـن املرسـوم يف املواكـب احلـسينية،      
حىت التطبري، ما دام مل يؤد إىل إتالف الـنفس وشـبه ذلـك، ممـا هـو عليـه دأب العـارفني             

.ئل التطبريمبسا
وعليه فاألقوى جواز كل ذلك، بل رجحانه يف طريق التعزية على سيد الـشهداء       

).أرواحنا له الفداء(
كيف ال يكون كذلك وقد احنصر السبيل إىل إعالء كلمـة احلـق وإبقـاء املـذاهب              
الشيعي، يف املاضي واحلاضر، بل ويف املـستقبل، بإقامـة الـشعائر احلـسينية، حيـث لـو مل        

هبت دماء الشهداء أدراج الرياح، وملا بقي لثورة اإلمام احلسني عليه السالم خرب          تكن لذ 
.وفقنا اهللا تعاىل إىل الطريق املستقيم، وثبتنا عليه، إنه ويل التوفيق.يذكر عند الناس



نصرة املظلوم.....................................................................................١٥٢

آية اهللا العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري

بسم اهللا الرمحن الرحيم

، )صـلوات اهللا عليـه  (اء أيب عبد اهللا احلسني   أما ما سألتموه من إقامة مواكب عز      
وما هو املتداول لدى الشيعة من اللطم علـى الـرؤوس والوجـوه والـصدور يف اـالس              
العامـة واخلاصـة، ويف الـشوارع والطرقــات، فهـو ممـا ال أظـن بأنــه أحـداً ينكـر حــسنها         

ت اللهو وغري ورجحاا، ما دام مل متزج بعض احملرمات الشرعية، من قبيل استعمال آال        
.ذلك

وأما التطري فهو إن مل يكن مضراً حبال اإلنسان فال بأس فيه وال شيء عليه، كما              
أنه ال ينبغي ألحد املنع منه والصد عنه، فإنه مجيع أنواع التعزية ألجل حمبـة اإلمـام أيب                

مشروعة ومستحبة، ما دامت مل تشتمل على ما هو حمرم يف) أرواحنا له الفداء(الشهداء 
.الشريعة اإلسالمية

آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم الخوئي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

املنع مـن الـشعائر املذهبيـة والـيت مـن مجلتـها إقامـة التعـازي علـى األئمـة اهلـداة              
باإلضافة إىل أنه ال أساس له، خمالف ملـا ورد        الطاهرين من أهل البيت عليهم السالم،     

.ن تشجيعها واحلث عليهاعنهم عليهم السالم م

كما أنه ال تنايف بني نشر وتبليغ أهداف اإلمام احلسني وسـائر األئمـة املعـصومني             
عليهم السالم وبني ذكر مصائبهم، بل ذكر مصائبهم وإظهار احلزن والتأثر عليهم مؤكّد 

ن وذلك ملا فيه من بيان ظلم الغاصبني حلقوقهم، والرباءة منهم، كما ألتحقيق أهدافهم، 
).صلوات اهللا عليهم(ومظلوميتهم، واملواالة هلم فيه الدرس الوايف للتعلم من سلوكهم 
هـ١٣٩٩/رجب احلرام/١٦
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انيكلبايكآية اهللا العظمى السيد محمد رضا ال

بسم اهللا الرمحن الرحيم

مما يثري التعجب التردد يف تعظيم الشعائر احلسينية، والتشكيك يف رجحـان وتأكـد          
سـالم اهللا  (العزاء علـى أئمـة أهـل البيـت، وخـصوصاً اإلمـام احلـسني                 استحباب إقامة 
).عليهم أمجعني

علماً بأن سرية األئمة املعصومني عليهم السالم واخلاصة مـن أصـحام وعمـوم         
الشيعة، خلفاً عـن سـلف، وجـيالً بعـد جيـل، علـى ذلـك، واألخبـار واألحاديـث قـد            

مراجع التقليد بإقامة جمالس العـزاء وإحيـاء   تواترت على استحباا، وقد التزم الفقهاء و  
.املنرب احلسيين يف بيوم ومدارسهم حىت هذا اليوم

حفظ اهللا الشيعة أتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم من تسويالت الشياطني، 
.وشبهات املعاندين، وثبتهم على التمسك بوالية أئمة املعصومني عليهم السالم

٩٦/مجادى الثانية/١٥

د رضا املوسوي الگلبايگاينحمم

آية اهللا العظمى السيد شهاب الدين اِّـرعشي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

الثـورة  ثورة اإلمام احلسني عليه السالم ثورة إهلية، واملسلمون قد تعلمـوا دروس     
.ضد الظلم واالستبداد منه عليه السالم ومن ثورته املباركة

رب  احلـسيين، وذكـر املـصائب النازلـة علـى        جمالس العزاء واملنـ   وكذلك، فإن إقامة    
أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم وإحياء مواكـب اللطـم، وضـرب الـسالسل             
وأمثال ذلك، مع االحتفاظ عليها من أن يشوا شيء من احملرمات اإلهليـة، خاليـة مـن              
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أي إشكال، بل هي يف مثل هذه الظروف الزمة وواجبـة، وعليهـا أجـر جزيـل وثـواب        
.بريك

هـ١٣٩٩/ ذي حجة احلرام/٢٦

شهاب الدين املرعشي

آية اهللا العظمى السيد عبد اهللا الشازي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

سـالم اهللا  (وله احلمد، إقامة التعازي وذكر مصائب أهـل بيـت النبـوة والعـصمة           
الكبرية من الشعائر املهمة يف اإلسالم، ومن أفضل األعمال، فإا موجبة لآلثار ) عليهم

يف الــدنيا، والثــواب اجلزيــل يف اآلخــرة، وكــل شــبهة حــول ذلــك مــصدرها األجانــب  
ــسلمني،        ــوار امل ــني الث ــيلة ب ــشعائر احلــسينية أحــسن وس ــوا ال ــم عرف ــستعمرين، أل امل
وخصوصاً الشيعة منهم، لتفجري الثورات ضدهم وضد عمالئهـم ومـصاحلهم، ولـذلك        

.ة الشعائر احلسينية والقضاء عليهاجندوا كل طاقتهم، وكل ما ميلكوه حملارب

هـ١٣٩٩/رجب املكرم/٣

الشريازي

آية اهللا العظمى السيد حسن القمي

بسم اهللا الرمحن الرحيم

مصائب اإلمام احلسني وسائر األئمة الطاهرين عليهم الـسالم ومظلوميتـهم مـن              
طريـة  ـر  رغـم مـرور الزمـان وطـول الـده     ـاألمور اليت بقيت وال تزال بـأمر اهللا تعـاىل    

.جديدة

وإقامة الشعائر احلسينية وإحياء جملس العزاء على اإلمام احلسني عليـه الـسالم يف       
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طول التأريخ أضحت هي الوسيلة املتكفلة لبيان األهداف املقدسـة الـيت ثـار مـن أجلـها        
أبو عبد اهللا عليه السالم، والطريق الوحيد يف إبالغها إىل األجيـال، حـسب مقتـضيات         

.زمانالظروف وال

كما أن جمالس العـزاء واملنـرب احلـسيين أصـبح رمـزاً لتحـشيد اجلمـاهري وجتمعهـم،             
.ومركزاً لتعليمهم وتثقيفهم بالثقافة اإلسالمية والتعاليم الدينية واألخالقية

ولذلك مل يكن فيها أي إشكال، وإمنا جيب إبقاؤها وإمناؤها، ولـيس ألحـد احلـق      
.املوفق إىل الصوابيف أن مينع منها أو يصد عنها، واهللا

الشيخ حس الوحيد الخراساني

بسم اهللا الرمحن الرحيم

عليـه  إقامة جمالس عزاء سيد الشهداء اإلمـام احلـسني عليـه الـسالم هـو مـا دأب            
ومن سـريم القطعيـة، كمـا أن ذكـر مناقبـه ومـصائبه       األئمة املعصومون عليهم السالم   

ــر آل حممــد صــلى اهللا   ــاء ألم ــسالم إحي ــه ال ــيهم أمجعــني  علي ــه وســلم وعل ــه وآل ) علي
.ذلك يستفاد من الروايات املتواترةواستحباب 

هـ١٤٠٢/ ربيع األول/١٤

حسني الوحيد اخلراساين

آية اهللا الشيخ جواد التيزي

إذا مل يكن التطبري يف عزاء سيد الشهداء عليه السالم موجباً الحتمال اخلطر علـى      
.واهللا العامل. مانع منهالنفس، أو نقص أو شلل العضو فال 

..وأجاب على استفتاء آخر بقوله

مـن  ) سـالم اهللا علـيهم  (بقراءة املراثي والتعازي على أهل بيت النبوة والعـصمة         
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األعمال الشرعية املستحبة، وكذلك إقامة املنرب احلـسيين ومـذاكرة الفـضائل األخالقيـة،          
س الدينية الـيت يقـف املـسلمون    واخلصائص اإلنسانية هلم عليهم السالم من أفضل اال     

من خالهلا على حقيقة اإلسـالم، ومعرفـة التوحيـد، وعلـى أمهيـة البحـث عـن احلـق،                     
والتعرف على مدى تضحية األئمة املعـصومني علـيهم الـسالم وأصـحام األوفيـاء يف                

.وإعالء كلمة الدينسبيل اهللا، 

افـل، بكـل مـا يقـدرون        هـذه اـالس واحمل    وعلى املؤمنني الكرام االهتمام بإقامة      
وتعمــيم الثقافــة اإلســالمية عليــه مــن عظمــة وجــالل، فــإن يف ذلــك نــشر اإلســالم،   

.الصحيحة، ودرك احلقائق واألحكام اإلهلية

.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

هـ١٤٠١/ شوال املكرم/ ١١

جواد التربيزي



)٣(ملحق رقم 





١٥٩

وقفنـا  ) حفظـه اهللا تعـاىل  (مد سـعيد احلكـيم   هذه فتاوى آية اهللا العظمى السيد حم  
جتاهلها، فرأينـا نـشرها يف   عليها بعد البحث فوجدنا فيها من الفوائد اجلمة اليت ال ميكن  

.ملحق خاص ملا حتمله من معان وقضايا تناسب العصر والواقع املعاصر

السؤال

واملراثـي،  ذكرمت يف جواب سابق حلية استعارة أحلـان األغـاين يف قـصائد املـدائح       
.وحلية استماع ذلك

فهل هذا احلكم باحللّية على إطالقه، ولو أدى ذلك إىل ابتذال القـصائد احلـسينية         
واملراثــي واملــدائح الدينيــة، بــسبب كثــرة األطــوار الغنائيــة واألحلــان املألوفــة عــن أهــل  

ء علـى  الفسوق، وإدخاهلا يف جمالس الذكر والتوسل، واستعارا يف حمافل البكاء والعـزا        
.سيد الشهداء عليه السالم وباقي األئمة الطاهرين النجباء عليهم السالم

خصوصاً وأن بعض الـشباب حينمـا يـشارك يف مراسـيم الرثـاء واللطـم إذا مسـع                 
قصيدة رثائية على طور وحلن أغنية معينة حياول أن ينسى كلمات القصيدة، ويظل يترمن 

.نسراً بكلمات األغنية األصلية صاحبة اللح

علماً بأن هـذا االجتـاه لتـضييع قدسـية هـذه الـشعرية الدينيـة املهمـة وتفريغهـا من                      
احملتوى األصلي هلا يف ازدياد مستمر، واحملاوالت على قدم وساق لتحويل هـذه املراثـي            
والقصائد إىل حالة شبيهة باألغاين، حلناً وطوراً وأداًء، سـوى عـدم اسـختخدام اآلالت      
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يري كلماـا، فقـد مت تأسـيس اسـتوديوهات فنيـة خاصـة يف بعـض        املوسيقية فيها، مع تغ   
واللطميات واملدائح اليت تهيأ وتعد وتقرأ داخل األستوديو اهـز        الدول إلصدار املراثي    

خبدمة فنية عالية، مع تنظيم حديث للصوت والدبلجة، واليت ال ختلو من أطوار األغاين    
.املختلفة، مث توزع بعد يف األسواق

ذا كان احلكـم هـو اإلباحـة، فهـال يفـسح اـال لدراسـته علـى غـرار العنـوان               فإ
الثانوي، آخذين بنظر االعتبار احتمال تسرب امليوعة واخلفة يف االس املقدسـة بـسبب         
األطوار واألحلان لألغاين املختلفة الداخلـة يف القـصائد احلـسينية والدينيـة، وبـذلك قـد                  

.الية، وتسقط عن أداء وظيفتها الساميةتنقلب الشعرية عن أهدافها الع

الجواب

احلكم املذكور مبين على مالحظة املوضوع يف نفـسه، أمـا العنـاوين الثانويـة فـال                 
حد هلا وال حصر، وتطبيقها خيتلف باختالف األشخاص وقناعام، ومن هنا ال يسعنا            

ذا كـان  الدخول يف هذه التفاصيل، بـل ال جيـدي بعـد اخـتالف القناعـات، خـصوصاً إ              
هناك انتفاع مـادي لـبعض األشـخاص، حيـث قـد جيـر ذلـك حملاولـة الـدفاع منـهم مبـا                    

.يتناسب من منافعهم وندخل بسبب ذلك يف متاهات اجلدل واخلصام مبا ال حتمد عقباه

ولعل األوىل خلدمة هذه الشعرية العظيمـة اهتمـام املـؤمن باإلقنـاع اهلـادئ حلمـل                 
وأوىل منـه  . وفق بأهدافها، من دون عنـف وال ـريج    املؤمنني على ما هو األصلح واأل     

اقناع جمموعة من أهل املعرة بالعمل املماثل لنـشر وتعمـيم أطـوار رثائيـة حزينـة ألـصق             
دف هذه الشعرية، وأبعد عن الشوائب الدخيلة عليها، بدالً عما ال يتناسـب معهـا أو            

مبـا هلـم مـن روح    ـؤمنني  فإن عموم املـ خيل بأهدافها، واإلعالن عن ذلك والدعاية له، 
ــة يف االهتمــام بالــشجى والدمعــة      ســوف مييــزون األصــلح  ـوالئيــة، ومرتكــزات ثابت

واألقرب لواقع هذه الشعرية، ويندفعون لتشجيعه وتروجيه، ويعرضـون عـن غـريه حـىت           
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برقه، ويكسد سوقه، ويتركه أصحابه والداعون إليه لذلك، مـن دون عنـف وال            خيفت  
اإلنسان إصراراً على قناعاته، واالستماتة يف الـدفاع عنـها   ـبيعتها  بطـحساسيات تزيد  

.وتروجيها

.ونسأل اهللا تعاىل أن جيمع أمر املؤمنني على خدمة أهدافه

السؤال

ورد يف جــواب ســابق أيــضاً جــواز اســتماع املوســيقي التــصويرية الــيت تــصاحب 
أنـواع املوســيقي  هــذا احلكـم بـاجلواز هــل يـشمل كـل نــوع مـن      . مـشاهد الفـيلم عـادة   

التصويرية، ويؤخذ بإطالقه أو عمومه، واحلـال أن املوسـيقى التـصويرية يف األفـالم هلـا          
أفراد عديدة، وهي خمتلفة باختالف األفالم، وبتنوع لقطاته وكثرة مـشاهده، فمنـها مـا               

ومنها ما ... يكون مصاحباً ملشهد للقتال أو املطاردة أو للطبيعة أو للخوف أو للذكريات
فتكـون املوسـيقى التـصويرية متناسـبة مـع      ـمثالً  ـون مصاحباً ملشاهد احلب والغرام  يك

مـثرية أو هلويـة، فهـل يـشملها     ـمن دون املشهد املعني  ـهذا املوضوع، وتكون حبد ذاا  
.احلكم السابق باجلواز؟

الجواب

تبطنة اجلواب خيتص باملوسيقى التصويرية غـري املـشفوعة باللـهو واإلثـارة أو املـس              
.هلما أو ألحدمها، وإال كانت حمرمة

السؤال

ذكرمت يف بعض إجاباتكم الشريفة مصطلح الشبهة املفهومية والشبهة املوضوعية،         
.وحيث إن أغلب املؤمنني ال يعرفون معىن الشبهتني، فضالً عن معرفة الفرق بينهما
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الجواب

مــن إمجــال مفهــوم الــشبهة املفهوميــة هــي الــيت يكــون اشــتباه احلــال فيهــا ناشــئاً
املوضوع الشرعي ومعناه، كما لو تردد معىن العـادل بـني جمتنـب الـذنوب الكـبرية فقـط                 
وجمتنب مجيع الذنوب حىت الـصغرية، أو تـردد معـىن الـسكر بـني خـصوص فقـد العقـل            
واألعم منه ومن حصول النشوة واالنشراح بالوجه اخلارج عن املتعارف، أو تردد معـىن    

ويف مثـل ذلـك   . لنور الفجري وخصوص طلوع الشمس، وحنـو ذلـك  النهار بني ظهور ا 
.البد من الرجوع للمجتهد من أجل حتديد مفهوم املوضوع الشرعي، مث العمل عليه

املوضـوعية فهـي الـيت يكـون االشـتباه فيهـا ناشـئاً مـن اشـتباه األمـر               أما الـشبهة    
شخصٍ ما للذنوب اخلارجي، مع حتديد مفهوم املوضوع شرعاً، كما لو شك يف مقارفة    

الكبرية، كحبس احلقوق وترك الصالة، أو شك يف كون املائع اخلاص مسكراً بأي معـىن      
ويف مثـل ذلـك ال يرجـع    . فُرض، وكما لو شك يف طلوع الفجر أو الشمس وغري ذلـك     

.للمجتهد، بل يوكل لتشخيص املكلف نفسه بالعلم أو بالطرق الظاهرية الشرعية

الصعب جداً بيان الفرق بني معـىن الـشبهة املفهوميـة    هذا، وبعد هذا الشرح فمن      
والشبهة املوضوعية بالنسبة للغناء كتبياً بنحـو يفهمـه الـسائل وحنـوه مـن عامـة النـاس،          
ومن مثّ أعرضنا عن شرح معنامها، واكتفينا ببيان حكمهما، من أجل أن يضطر السائل          

.ستواه الفكري والثقافيةللسؤال الشفهي، ليتسىن توضيح الفرق له بالنحو املناسب مل

.ونسأل اهللا تعاىل لكم التوفيق والتسديد

السؤال

ما رأي مساحتكم يف الشعائر احلسينية الـيت تقـام يف بلـدان العـامل أيـام عاشـوراء،                    
وحسب الطرائق واألساليب اليت كانت معهودة يف بالدنا، من نشر الـسواد وسـقي املـاء          

وحنـن  . ا كافة وجمالس العـزاء واللطـم؟      ية بأشكاهل وإطعام الطعام وظهور املواكب العزائ    
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.ولكم األجر والثواب. بأمس احلاجة إىل توجيهات مساحتكم

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة         
.اهللا على أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين

..مة الشعائر املذكورة بالوجه املذكورونؤكد عليها بإصرارفنحن حنبذ إقا.. وبعد

 
ومالحظة مواقفهم ومواقـف  ) صلوات اهللا عليهم(ألن الرجوع ألحاديث األئمة   

شيعتهم يف عصورهم يشهد بذلك، ورغبتهم فيه، وحـثّهم عليـه، وكونـه مـذخوراً ملـن            
.يقوم به عند اهللا تعاىل وعندهم عليهم السالم

 
قد أثبتت جدارا وفاعليتـها علـى طـول التـأريخ وتقلّـب االحـوال يف شـد           ألا  

عامة املؤمنني ملبادئهم احلقة ومتسكهم ـا وتفاعلـهم معهـا وتـأجيج مـشاعرهم حنوهـا،        
حىت بذلوا فيها الغايل والنفيس، وهم عمد الدعوة احلقة وحصنها املنيع الذين ال تنقطـع   

ء علـيهم، وال إمخـاد صـوم، فتركيـز الـدعوة يف      مادم، وال يتسىن لقوى الشر القـضا      
.نفوسهم وشدهم إليها من أهم أسباب بقائها وظهورها
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