دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية
مصطفى ماجد الدالي*

متهيد
لطامل�ا كان للمرجعي�ة ال�دور الفاعل يف حف�ظ الدين وصيانته م�ن التالعب؛ إذ

مر العص�ور والدهور أهنا مل ُ
التصدي وال�ذود عن حريم
ت�أل جهد ًا يف
ّ
نالح�ظ على ّ
والتصدي للهجامت بش�تى
اإلسلام ،وذلك من خالل إصدار الفتاوى واألحكام،
ّ

السبل.

وم�ن الواض�ح أنّ الش�عائر احلس�ينية هي من أبرز جتلي�ات الدين ،وم�ن الركائز

األساسية التي تصب يف مصلحة املجتمع املتدين ،فهي األساس الستمرار االرتباط
بالقضي�ة احلس�ينية التي ُأري�د منها إيقاظ ضمري األُمة املس�لمة ،ولف�ت نظرها إىل ما
يداه�م الدي�ن احلنيف من خماطر ،تلك القضية الت�ي كانت وال تزال جرح ًا ال يندمل

على م�ر العصور والده�ور ،حتى إنّ أهل البي�ت^ يف كثري من املواط�ن ّبينوا هذا

«إن يوم احلسين أقرح
املعن�ى بعب�ارات خمتلف�ة
ومتعددة ،كق�ول اإلمام الرض�ا×ّ :
ّ

جفوننا ،وأس�بل دموعناّ ،
وأذل عزيزنا بأرض ك�رب وبالء ،وأورثنا الكرب والبالء إىل

ي�وم االنقض�اء»((( ،وغري ذل�ك من األقوال ،وه�ي إن د ّلت على يشء فإنام ّ
تدل عىل
عظم املصيبة التي ال تنتهي إىل يوم االنقضاء ،ولذا؛ فعلينا أن نساهم يف احلفاظ عليها

* باحث إسالمي ،من العراق.
((( ابن طاووس ،عيل بن موسى ،إقبال األعامل :ج ،3ص.28

وعلى اس�تمراريتها ،وذلك بإحيائها وإبقائها نقية من مجيع ما يدنّس حرمتها ،س�واء
من اخلارج أم من الداخل.

العامة عن اإلمام× ،والنموذج املثايل لإلنس�ان
وباعتبار أنّ املرجعية متثل النيابة ّ

تص�دت للحفاظ عىل الش�عائر
مقدس�اته وش�عائره ،فقد
ّ
املؤم�ن ال�ذي حيافظ على ّ
احلس�ينية بأساليب خمتلفة؛ إيامن ًا منها بأن تلك الش�عائر هي التي حتافظ عىل استمرار

وس�ورت الشعائر ،وأحيتها باحلضور والدعم،
اخلط احلس�يني ،فأصدرت الفتاوى،
ّ
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حيدثنا عن دور
وتص�دت للهجامت عليها من اخلارج وم�ن الداخل ،فها هو التاريخ ّ
ّ
املرجعي�ة يف حفظ الش�عائر احلس�ينية ،واألس�اليب التي اتبعتها يف ذل�ك ،ومن تلك

األساليب:

1ـ بيان معنى الشعائر احلسينية.

2ـ حتديد الضابطة للشعائر احلسينية.
3ـ التأييد العلمي واملعنوي.

4ـ التأييد باحلضور امليداين يف مراسم الشعائر احلسينية.
التصدي لر ّد اهلجامت عىل الشعائر احلسينية.
5ـ
ّ

1ـ معنى الشعرية
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م�ن األس�اليب الت�ي ا ّتبعه�ا العلماء يف حفظ الش�عائر احلس�ينية هو بي�ان معنى

الش�عرية؛ لتتمي�ز ع�ن غريها م�ن األفعال الت�ي قد تُنس�ب إليها ،مس�تندين يف ذلك
إىل املعن�ى اللغ�وي القائ�ل :بأنهّ ا ما ُجعل َع َل ً
ما لطاعة اهلل تعاىل ،فقد قيل إنّ  :ش�عائر

ِ
رصح بذلك اجلوهري يف الصحاح(((،
�عار احلج :مناس�كه وعالماته وآثاره .كام ّ
وش ُ
((( ُانظر :اجلوهري ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح :ج ،2ص.698

وابن منظور يف لسان العرب(((.

وق�د ورد يف تفسير قول�ه تع�اىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ )((( ،يف جمم�ع البي�ان« :أي :مع�امل دي�ن اهلل ،واألعالم التي نصبه�ا لطاعته .ثم
اخ ُتلف يف ذلك ،فقيل :هي مناسك احلج ك ّلها ،عن ابن زيد ...وقيل ـ شعائر اهلل ـ :دين

اهلل ك ّله»(((.

كما ذك�روا هل�ا معنى اصطالحي� ًا له ج�ذوره اللغوية ،فق�د قال بع�ض العلامء يف

ولكن هذه العالمة ليست
الدينية،
حس ّ�ية ملعنًى من املعاين
ّ
ّ
ماهية الش�عرية« :عالمة ّ
بيان ّ
وكل ما ُي ِ
ّ
علم عىل معنى من املعاين»(((.

وعلي�ه؛ يتبني من التعريفين اللغوي واالصطالحي :أنهّ ا ّ
كل م�ا كان عالمة عىل

ٌ
وضعي�ة (من وضع واضع) .إذن؛ فالش�عائر احلس�ينية هي
معن�ى من املع�اين ،وهي

ٌ
عالمة من عالمات القضية احلسينية.

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

تكوينية ،وال عقلية ،وال طبعية ،وإنّام هي عالمة وضعية .فالشعائر هي التي تفيد اإلعالم،

2ـ حتديد ضابطة الشعائر احلسينية
ال يمكن القول :بأنّ للش�عائر احلس�ينية حدود ًا وضوابط واضحة املعامل ورصحية

ال�دالالت ،وإنّام يمكن أن نقول :إنّ الفقهاء وضعوا بعض العالمات واملالمح التي
يمكن من خالهلا معرفة الشعرية ،ومتييزها ـ ولو جزئي ًا ـ وهي:

1ـ كون الفعل عالم ًة ملعنًى من املعاين الدينية كالقضية احلسينية.

((( ُانظر :ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب :ج ،4ص.414
((( احلج :آية.32
((( الطربيس ،الفضل بن احلسن ،جممع البيان :ج ،7ص.150
((( السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد :ص.67
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املحرم شعرية من شعائر اهلل!
عد الفعل
2ـ وكون الفعل مباح ًا رشع ًا ،فال ُيعقل ّ
ّ

ً
والتفجع عىل اإلمام
داخلا ضمن اجلزع
3ـ ومن الضوابط للش�عائر كون الفعل
ّ

احلسني× ،فقد قال علامؤنا بجواز البكاء واجلزع عىل اإلمام احلسني× ّ
بكل مصاديق

اجلزع ،سواء باللطم عىل الصدور أم الوجوه ،بل إنّ ذلك من األُمور املستحبة أيض ًا،
ٍ
جواب عن اس�تفتاء حول رأيه يف
كام ذكر آية اهلل العظمى املريزا جواد التربيزي +يف
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مراس�م الش�عائر احلس�ينية ،فأجاب سماحته« :كل مظهر من مظاهر العزاء إذا صدق

عليه عنوان احلزن واجلزع ملصائب أهل البيت^ فهو من ُ
املستحبة ،(((»...فقد
األمور
ّ

ُش�ق اجليوب»((( ،برشط
ج�اء يف الروايات « :عىل مثله [احلسين×] تُلطم اخلدود وت ّ
ع�دم الوص�ول إىل اجلناية عىل النف�س((( ،وقد ورد عن اإلمام الص�ادق× أنّه قال:

ّ
«كل اجلزع والبكاء مكروه ،ما خال اجلزع والبكاء لقتل احلسني×»(((.

فنالح�ظ أنّ الرواية تبينّ حك�م البكاء واجلزع وهو الكراهة ،مس�تثنية منه البكاء

واجلزع عىل اإلمام احلسني×؛ لكونه من العالمات للقضية احلسينية.

شدة احلزن
أعم من احلزن والبكاء ،وإنّام هو ّ
ويراد من اجلزع يف كتب اللغة ما هو ّ

وشدة البكاء ،أو هو ّ
أشد احلزن الذي
شدة احلزن ،بل« :قيل :هو ُّ
كل مظه ٍر من مظاهر ّ
ّ
يمنع اإلنسان ويرصفه عماّ هو بصدده ،ويقطعه عنه»(((.
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((( رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص.147
احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل
((( الطويس ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام :ج ،8صّ .325
الشيعة :ج ،22ص.402
((( ُانظر :النجفي ،حممد حسن ،جواهر الكالم :ج ،4ص .368اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة (مع
تعليقات وملحق للمريزا جواد التربيزي) :ج ،3ص442ـ.443
احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،وسائل الشيعة :ج ،14ص.505
((( ّ
((( الزبيدي ،حممد مرتىض ،تاج العروس :ج ،11ص.64

3ـ التأييد العلمي واملعنوي
مر العصور واألزمان للحفاظ عىل مراس�م الشعائر
ّ
تصدت املرجعية الدينية عىل ّ

احلس�ينية ،وذل�ك تارة من خلال احلرص على اس�تمراريتها ،والس�عي لتطويرها،

وإضف�اء الس�مة الرشعي�ة على بع�ض امل�وارد التي ينطب�ق عليه�ا عنواهن�ا ،لتصدر
الفتاوى بجوازها أو اس�تحباهباُ ،
هتدد قدسية
وأخرى بتحريم بعض املامرس�ات التي ّ

حتصل من ذلك ك ّله كتب ورس�ائل خمتصة يف جمال الفتاوى
الش�عائر احلس�ينية ،وقد ّ
والبيان العلمي لألدلة املثبتة لش�عائر احلسني×؛ ساعدت عىل تكميم أفواه األعداء
وسنعرض فيام ييل نامذج من فتاوى العلامء يف الشعائر احلسينية:

 1ـ آية اهلل احلاج الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبري( +ت 1228هـ)

اخلاصة الراجعة إىل الرشع ،وال دليل علىها باخلصوص
قال&« :وأما بعض األعامل
ّ

فال ختلو من أن تدخل يف عموم الدليل ،و ُيقصد باإلتيان هبا املوافقة من جهته ال من جهة

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

واملغرضني.

اخلصوصية[ ...إىل أن قال ]:كام يصنع يف مقام تعزية احلسين× من دق طبل إعالم أو

رضب نحاس وتشابيه صور ،ولطم عىل اخلدود والصدور؛ ليكثر البكاء والعويل»(((.
 2ـ العلاّ مة الكبري الشيخ خضر بن شالل& (ت 1255هـ)

إذ قال« :الذي ُيستفاد من جمموع النصوص ـ ومنها األخبار الواردة يف زيارة احلسني

املظلوم ،ولو مع اخلوف عىل النفس ـ جيوز اللطم واجلزع عىل احلسني كيفام كان.(((»...
((( كاشف الغطاء ،جعفر ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء :ج ،1ص.270
((( جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج،2
ص.305
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 3ـ الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء(+ت 1373هـ)

(((
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ق�ال« :اجل�زع والب�كاء يف املصائ�ب مهما عظم�ت قبي�ح ومك�روه ،ولك�ن صادق
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((( له مؤ َّلفان يف هذا املجال:
وجهها إىل أهايل البصـرة ر ّد ًا عىل سؤاهلم.
أ ـ املواكب احلسينية :وهي الرسالة الثالثة التي ّ
ٍ
ٍ
أسئلة
جواب عن سؤال ضمن
ب ـ املسائل القندهارية :تك ّلم فيها عن حكم إقامة الشعائر احلسينية يف
وردت إليه من قندهار ،والتي ُطبعت سنة (1329هـ) ،بعد ذلك قام السيد الشهيد حممد عيل القايض
برتمجتها إىل العربية ،وطبعها يف ّأول (الفردوس األعىل) سنة (1371هـ) يف النجف األرشف ،وسنة
(1372هـ) يف تربيز.
وجيد القارئ الكريم أنّ رأي سامحته خمتلف يف الكتابني حول حكم الشعائر احلسينية ،فقد جوزها
وحرم بعضها يف املسائل القندهارية ضمن (الفردوس األعىل).
مجيع ًا يف املواكب احلسينيةّ ،
وعند رجوعنا إىل الرسالة املوسومة بـ(املواكب احلسينية) تبني لنا أهنا ُطبعت يف سنة (1345هـ)
منفردةًُ ،
وطبعت ضمن كتاب (اآليات البينات) يف نفس السنة ،بينام كان تاريخ طباعة (املسائل
متأخر ًا
القندهارية) يف سنة (1339هـ)؛ وعليه يكون تاريخ الفتاوى املذكورة يف (املواكب احلسينية)ّ ،
عام ذكر يف (املسائل القندهارية) ،فيؤخذ بالرأي املتأخر .ولكن نُقل أنّه عندما تُرجم كتاب الفردوس
األعىل إىل العربية ُ
وطبع (سنة1371هـ) ،كان ذلك بإجازة ومراجعة منه +وتقريضه له ،وقد جعل
آراءه يف (الفردوس األعىل) و(جنة املأوى) ختام مسك حياته ،أي :إنّه أقّر ما ورد يف (الفردوس)،
فيكون الرأي األخري له& هو الذي يف (الفردوس) ،وهو حرمة تلك املامرساتُ .انظر :جمموعة من
العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج ،1ص 92ـ
ٌ
متعددة ،منها:
 .97وهذا القول
مناقش فيه من جوانب ّ
1ـ إنّ كتابته للمسائل القندهارية كان جواب ًا عن أسئلة وردته من قندهار يف سنة (1339هـ) ،متقدم ًة
عىل رسالته (املواكب احلسينية) املطبوعة سنة (1345هـ).
2ـ لو فرضنا أن رأيه هو ما ذكر يف (املسائل القندهارية) ،فلامذا أجاب بغريه يف رده عىل أهل البرصة
برسالته (املواكب احلسينية) مع أهنا متأخرة عن أسئلة أهل قندهار؟ فهل تغري رأيه؟ أو أنه راعى
خصوصية املكان ،وخصوصية السائل وما يقوم به وما سأل عنه؟
3ـ نعتقد أنّ سبب االختالف يف الفتوى ناشئ عن خصوصية للمكان يف إصدار الفتوى ،وخصوصية
لطبيعة الناس وما يقيمونه من مراسم للشعائر احلسينية؛ إذ كل ذلك له أثر يف تغري الفتوى.
4ـ إنّ حتريمه لبعض الشعائر يف املسائل القندهارية إنام هو باحلكم الثانوي ،واحلكم الثانوي يعتمد عىل
حتقق موضوعه ،وإال يبقى احلكم األويل ساري املفعول.
5ـ إن القول بأنّ رأيه األخري هو الذي يف الفردوس األعىل بعد ترمجة الكتاب ومراجعته له ،وتقريظه
له صحيح ،ولكن يبقى ما حتت عنوان (املسائل القندهارية) خاص بتلك املنطقة ،وإن كان مندرج ًا يف
كتاب الفردوس.

أه�ل البي�ت^ يق�ول يف حديث معتبر :الب�كاء واجلزع ك ّل�ه مكروه إلاّ عىل احلسين

األش�هر،
حم�رم يف
(صل�وات اهلل علي�ه)ّ ...
َ
ش�ق اجلي�وب على الفقي�د ومخ�ش الوجوه ّ

فلتش�ق اجليوب،
ولكن صادق أهل البيت^ يقول يف حديث وثيق :عىل مثل احلسين
ّ

ولتخمش الوجوه ولتلطم اخلدود»(((.

وقال يف موضعٍ آخر« :أ ّما احلكم الرشعي من تلك املظاهرات واملواكب فال إشكال

يف أن اللطم عىل الصدور ورضب السالسل عىل الظهور وخروج اجلامعات يف الشوارع
والطرقات باملش�اعل واألعالم مباحة مرشوعة ،بل راجحة مس�تحبة ،وهي وس�يلة من

الوس�ائل احلس�ينية ،وباب من أبواب س�فينة النجاة .نعم ،إلاّ أن ُيعل�م بعروض عنوان

يوجب احلرمة ...أ ّما اجلزئيات فليس من شأن الفقيه وال من وظيفته.(((»...
 4ـ آية اهلل السيد أبو القاسم اخلوئي(+ت 1413هـ)

ما ورد من اس�تفتاء لسامحة آية اهلل الس�يد أيب القاسم اخلوئي +املذكور يف كتاب

نصه« :ما هو نظركم الش�ـريف يف
رصاط النج�اة ،جييب فيه عن لطم الصدور ،وهذا ُّ
س�يد الش�هداء ،مع كون الناعي (الرادود) ينقل يف ِش�عره
لطم الصدور يف جمالس عزاء ّ

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

ثان�وي يقتضي حرم�ة يشء من تلك األعامل اجلليل�ة ...أما األمل الذي ي�زول برسعة فال

وغريه قضايا اجتامعية وأحداث الساعة؟

األئم�ة داخل يف
بس�مه تع�اىل ،لط�م الص�دور يف ع�زاء س�يد الش�هداء× وس�ائر ّ

عزائهم^ ،وأما اللطم يف غري ذلك مما ال يرتبط بعزائهم وعزاء علامء الدين واملنتسبني

ألهل البيت فال يرجى فيه الثواب ،واهلل العامل»(((.

((( وردت اإلشارة إىل مصدره يف هامش سابق فراجع.
((( جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحقّقها وع ّلق عليها الشيخ حممد احلسون) :ج،1
ص92ـ .97
((( اخلوئي ،أبو القاسم ،رصاط النجاة (مع تعليقات وملحق للمريزا جواد التربيزي) :ج ،3ص.442
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متصدين
ه�ذه مجلة من فتاوى كثرية لعلامئنا حول مراس�م الش�عائر احلس�ينية(((،
ّ

فيها للحفاظ عىل هذه املراس�م والذود عنها؛ لئال تش�وهبا شائبة خترجها عن هدفها،
تلك الشوائب التي يتحينّ أعداء الدين الفرص إللقائها ضمن معتقداتنا؛ سعي ًا منهم

إلبعادن�ا عن أه�ل البيت^ وعن طريقه�م؛ فيصفون هذه املراس�م باخلرافات ،أو

يقومون بدس ما هو خارج عنها فيها ،فيأيت هنا دور املرجعية يف احلفاظ عليها ،وذلك
بإص�دار الفت�اوى ،والرد عىل األس�ئلة واالس�تفتاءات التي ترد عليه�م من الناس،
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مبينين وش�ارحني حلكم هذه األعامل ،وأهنا داخلة ضمن اجل�زع واحلزن عىل اإلمام

احلسين× ،أو أهن�ا خارجة عنه ،وهل ه�ي أعامل مباحة ،أو أهن�ا خرجت عن حيز

اإلباحة إىل احلرمة؟ كل ذلك ألجل احلفاظ عىل الدين ،وكل ما يمت له بصلة ،وأدا ًء
لواجبهم يف رعاية اإلسالم ،بصفتهم نواب ًا لإلمام املعصوم× ،حفظ اهلل مرجعيتنا.

 4ـ التأييد باحلضور امليداني يف مراسم الشعائر احلسينية

تعددت األس�اليب الداعمة للشعائر احلس�ينية والقائمني عليها من قبل املرجعية

الدينية ،إذ اعتمدوا بعض الطرق املؤثرة واملتعاضدة يف الداللة عىل دعمهم وتأييدهم

لتلك الشعائر ،ومن بني تلك املواقف التي شغلت مساحة واسعة يف ذلك هو التأييد
املعزين ،أو بدعمها مادي ًا ،سواء ببذل املال
امليداين ،إما باحلضور يف املراسم ومشاركة ّ
من أجل إقامتها ،أو بأن يقيمها املرجع نفسه يف دراه ،ومن املراجع الذين كان هلم هذا

الدور:
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1ـ املريزا حممد حسن الشريازي( +ت 1312هـ)

باملج�دد ،أعظم
هو حممد حس�ن بن الش�يخ حمم�ود الشيرازي النجفي املعروف
ّ

((( من أراد أن يراجع فتاوى العلامء املاضني منهم واملعارصين ،فهناك كتاب مجع الفتاوى موثقة بصورة
بخطهم املبارك وختمهم ،وهو :فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية ،إعداد رابطة فذكّ ر
الثقافية.

علامء عرصه وأش�هرهم ،وأعىل مراجع اإلمامية يف سائر األقطار اإلسالمية يف وقته،
عاش بني الفرتة ( 1230ـ 1312هـ)(((.

موقفه:

كان موكب الش�بيه يف وقته خي�رج من منزله ،+وكذلك املواك�ب الالطمة ،وقد

كان�ت تل�ك املواكب تتألف من طلاب العلوم الديني�ة وغريهم ،واس�تمر هذا ك ُّله
بجميع التفاصيل املتقدمة إىل آخر َّأيام املريزا حممد تقي الشريازي( +ت 1338هـ)،

وق�د ُذكر أهن�ا ـ كام كانت خترج من داره ـ تعود كذل�ك يف هناية املطاف إليها ،لتكون
املحطة األخرية الختتام ذلك العزاء(((.

تنطلق من منزله ،إذ ال ش�ك يف أنه& مراقب هلا عن كثب؛ ولعل هدفه من ذلك ك ّله

أن تكون بمرأى ومسمع منه ،فيصوهنا عن االنحراف والضياع.
2ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد طه جنف( +ت 1323هـ)

هو الش�يخ حممد طه بن الش�يخ مهدي بن الش�يخ حممد رضا التربي�زي النجفي،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

ويمكن أن نس�تنتج من هذا املوقف ،الدعم والتأييد الواضح لتلك الش�عائر التي

مرجع كبري من مش�اهري علامء عرصه ،ش�هد باجتهاده فحول العلماء وكبار الفقهاء،
ّ
مصاف أعالم عرصه الناهبني(((.
وعد يف
ّ

((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،1ص .139آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة إىل
تصانيف الشيعة :ج ،25ص.207
((( ُانظر :املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نرصة املظلوم :ص 98ـ  .99وأيض ًا :ما نُقل يف كتاب :رسائل
السبيتي العاميل
الشعائر احلسينية :ج ،2ص 306ـ  ،307عن رسالة (رنة األسى) للشيخ عبد اهلل ُ
(ت1397هـ) .وأيض ًا :القائم ،منتظر ،مقال منشور عىل موقع منتديات يا حسني بعنوان( :الشعائر
احلسينية يف قصص املراجع).http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=33575 :
((( ُانظر :األمني ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج ،9ص .375آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة إىل
تصانيف الشيعة :ج ،7ص.127
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موقفه:

لق�د أقام الش�يخ +مأتم اإلمام احلسين× يف منزله ،ومن أوض�ح ما ذكر حول
هذا املأتم هو أنّ املجلس كان يمتلئ بالعلامء وأهل الدين ،وكان يف يوم ُمعينَّ ِمن ِّ
كل
ِّ
الطف ،وكانت املواكب مجيع ًا تدخل يف
س�نة يؤ ّدى يف املأتم نفس�ه متثيل بعض وقائع

داره ،فيشارك +باللطم والبكاء معهم(((.

وليس خافي ًا عىل القارئ الكريم أنّ موقفه +هذا له من الدالالت الواضحة عىل
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دعمه وتأييده هلذه املراسم ،يف مجيع املوارد التي قام باملشاركة فيها وأدخلها يف داره.
3ـ آية اهلل العلاّ مة الشيخ حممد جواد البالغي( +ت 1352هـ)

هو الش�يخ حممد جواد بن الش�يخ حس�ن بن الش�يخ طالب بن الش�يخ عباس بن

الش�يخ إبراهيم بن الشيخ حسني بن الشيخ عباس بن الشيخ حسن البالغي النجفي

الربع�ي ،وينتهي نس�ب آل البالغي إىل قبيلة ربيعة إح�دى قبائل احلجاز ،وقد عاش
بني الفرتة (1282هـ ـ 1352هـ).

موقفه:

إنّهَّ +ممن حرض مراس�م الشعائر احلس�ينية عىل الرغم من كرب سنه وضعف بدنه،

كام قد ُذكر عنه أن لديه عقيدة راسخة بسيد الشهداء× ،و ُيقال :إنّ الفضل يعود إليه
يف الطريقة املنظمة واحلضور احلاش�د للمواكب واحلسينيات يف يوم العارش من حمرم
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يتقدم مواكب العزاء((( ،ويسير أمامهم حايف القدمني
يف كربالء املقدس�ة ،فق�د كان ّ

املعزين يلطمون
ح�ارس الرأس ،وهو يرضب عىل صدره ،ومن خلفه مجهور املؤمنني ّ
((( ُانظر :املظفر ،حسن ،نرصة املظلوم :ص.100
((( ُانظر :جمموعة من العلامء ،رسائل الشعائر احلسينية (مجعها وحققها وعلق عليها الشيخ حممد احلسون):
ج ،1ص.66

الصدور والرؤوس(((.

لقد كان ملوقف العلاّ مة آية اهلل البالغي +األثر البالغ يف ترس�يخ ودعم الش�عائر

يس�تمدون من حضوره يف تلك املواكب العزائية وخروجه
احلس�ينية؛ إذ كان الناس
ّ

املعزين أش�د مراتب اإلرصار والتفاين يف إحياء ش�عائر عاش�وراء ،ويتلقّون من
م�ع ّ
موقفه هذا أعىل درجات التأييد هلا.

وم�ن اجلدير بالذك�ر أنّ العالمة البالغي +من العلامء األفذاذ ،له مسيرة علمية

وجهادية عظيمة ،تتلمذ عىل آية اهلل حممد تقي الشيرازي ،+وكان صاحب مؤلفات

كثرية ،وله تفسري للقرآن موسوم بـ(آالء الرمحن يف تفسري القرآن)(((.

الش�يخ عب�د الكريم بن حممد جعف�ر املهرجردي اليزدي احلائ�ري ،وهو من كبار

الفقهاء يف عرصه ،عاش ما بني ( 1267ـ 1355هـ).

ُولد ونش�أ يف منطقة ريفية من عائلة معروفة بااللتزام يف قرية (مهرجرد) ،إحدى

قرى مدينة (يزد) اإليرانية ،كان أبوه من الصاحلني ،وقد اهتم برتبيته وتعليمه اهتامم ًا

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

 4ـ آية اهلل العظمى الشيخ عبد الكريم احلائري( +ت 1355هـ)

بالغ ًا؛ فتع ّلم القراءة والكتابة ،وورث من أبيه األخالق احلميدة والصالح(((.

موقفه:

و ّمم�ا امت�ازت به ش�خصية آي�ة اهلل الش�يخ عبد الكري�م احلائ�ري& عالقته بأهل

س�يد الش�هداء اإلمام احلسني بن عيل÷ ،و ُينقل أنه كان قبل
البيت^ ،خصوص ًا ّ
((( ُانظر :املظفر ،إبراهيم حسن ،نصـرة املظلوم ،حتقيق السيد حممد عيل احللو ،طبعة العتبة احلسينية
املقدسة :ص .98عقيل عبد الصاحب ،مقال عىل صحيفة اهلدى اإللكرتونية:
.http://www.al-hodaonline.com/np/19-7-2011/rbsh/9q0m3xtz.htm

((( آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،الذريعة :ج ،2ص 321ـ .322
((( ُانظر :آقا بزرگ الطهراين ،حممد حمسن ،طبقات أعالم الشيعة (نقباء البرش يف القرن الرابع عرش):
ج ،15ص ،1158رقم  .1692كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤ ّلفني :ج ،5ص.320
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الشروع بال�درس يأمر بقراءة مصيبة اإلمام احلسين× ،فكان ه�ذا دأبه يف ّ
كل يوم

قبل أن يبارش بالتدريس.

ومل يقترص +عىل هذه التعزية أيام الدرس ،بل كان داع ًام ومؤيد ًا بفتاواه يف مراسم

العزاء والش�عائر احلس�ينية ،جميب ًا عن األس�ئلة التي تُطرح حول ذلك ،بل كان خيرج
بنفس�ه& للمش�اركة يف العزاء وإحياء الش�عائر يف أيام عاش�وراء ،ويف اليوم العارش
كان خيرج حايف القدمني ِّ
ملطخ ًا جبهته ووجهه بالطني ،وكان يشارك مواكب العزاء،
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فيكون حمل أنظار املش�اركني ،فيامرس�ون الشعائر احلس�ينية عىل خطاه ،سواء يف لطمٍ

أو غريه(((.

 5ـ التص ّدي لر ّد اهلجمات على الشعائر احلسينية

من املعلوم لدينا أنّ الش�عائر احلس�ينية ـ كبقية املسائل املرتبطة بالدين ـ قد ُأثريت

تصدت للدفاع
حوهل�ا بعض الش�بهات م�ن قبل املغرضين ،إلاّ أنّ املرجعية الديني�ة ّ
عنها ور ِّد مجيع ما يثار حوهلا من األباطيل.

التصدي هلا من
وهنا نورد بعض الش�بهات املثارة حول الش�عائر احلسينية وكيفية
ّ

قبل املرجعية ،وسوف نختار نموذجني لشبهتني من هذه الشبهات التي أثارها بعض
أعداء الدين ،مع ذكر الردود التي سج ّلها علامؤنا األعالم:

الشبهة ا ُألوىل:
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إنّ ه�ذه ُ
األم�ور ليس�ت معه�ودة يف زم�ن املعصومين^ ،فلم يقم أح�د منهم

املع�زون واملش�اركون يف عصورنا املتأخرة ،م�ع أنّ أهل
بمامرس�ة تش�ابه ما يق�وم به
ّ
البيت^ هم أصحاب املصيبة ،فهم األجدر بالقيام هبذه الطقوس املعربة عن احلزن

عىل اإلمام احلسني× فيام لو كانت موضع رضا هلم ،بل لو وجدنا حديث ًا عنهم^
((( ُانظر :الشريازي ،حممد بن مهدي ،قصص وعرب :ص.30

يأمرنا بإقامة هذه املامرس�ات لكان ذلك كافي ًا يف إقناع اآلخرينّ ،أما إذا مل تتوفر هذه
ُ
األم�ور تصب�ح النتيجة لدينا حينه�ا أهنا ُأمور ابتدعها الش�يعة ،وأطلقوا عليها اس�م
وكل بدعة ضاللةّ ،
الشعائر املذهبية؛ فتكون بدعةّ ،
وكل ضاللة يف النار(((.

اجلواب:

الس�يد عيل احلس�يني الفاين
من األجوبة عن هذه الش�بهة ما ذكره العلاّ مة آية اهلل
ّ

اإلصفه�اين& ،يف الف�رق بني أن يك�ون األمر جديد ًا ولكنه مس�تمد من أساس�يات
األدل�ة الديني�ة ،وبني أن يكون بدعة ال أس�اس له من ذلك ،وأنّ الش�عائر احلس�ينية

ليست من البدعة يف يشء؛ ألنّ البدعة هي ترشيع حكم يف الدين مل يكن فيه ،يف حني
حبه هلا ،فتكون من املستحبات ّ
املؤكدة،
اإلمام احلسني× ،التي أكد املرشع املقدس ّ

فقال&:

«لي�س ّ
كل جديد بدعة؛ إذ البدع�ة املبغوضة عبارة عن ترشيع حكم اقرتاحي مل يكن

يف الدي�ن وال م�ن الدي�ن ،والروايات ال�واردة يف ذم البدع�ة واملبتدع ناظ�رة إىل الترشيع

يف الدي�ن ،ب�ل ه�ي واردة مورد حك�م العقل بقب�ح الترشيع من غري املتشرع بعنوان أنه

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

أنّ ه�ذه الطقوس واملراس�م ،وإن كان�ت جديدة ،تعرب عن مدى احل�زن واجلزع عىل

رشع إهلي ومس�تمد من الوحي السماوي ،وإال فأين حمل الشبهات احلكمية التي وردت

أن الش�عائر احلسينية
الروايات بالرباءة فيها ،وحكم العقل بقبح العقاب عليها ،وبدهيي ّ
ليس�ت كذل�ك ،كيف واإلبكاء مأمور ب�ه ،وهو فعل توليدي حيتاج إىل س�بب ،وهو إما

((( ُانظر :املصدر السابق .وقد نُرشت أيض ًا مع ردودها يف طيات الكتب ومواقع اإلنرتنت:
.https://www.wybqalhosin.com/archives/category

حتى أهنم ال زالوا ـ رغم تصدي علامئنا هلم واإلجابة عن شبهاهتم ـ جيرتون هذه الشبهات ،ويعيدوهنا
منمقة مع تغيري بعض العبارات؛ ليبينوا هلم أهنا شبهات جديدة ،يف حني أنّ الباحث عند مقارنته بينها
وبني الشبهات القديمة جيدها متحدة يف معناها؛ وهذا اليشء يدل عىل أنه ال جديد لدى أعداء الدين،
أي قيمة علمية.
فيضطرهم حقدهم إىل إعادة تصدير تلك الشبهات التي اس ُتهلكت ،ومل تبق هلا ّ
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ق�ويل ،كذك�ر املصائب وإنش�اء املراثي ،أو عميل كما يف عمل الش�بيه ،فللفقيه أن حيكم

أن التعزية عنوان
بج�واز تل�ك الش�عائر ملا يرتتّب عليه�ا من اإلبكاء الراج�ح البتة ،كما ّ

قص�دي ،وال ب�د ل�ه من مربز ،ون�رى أن مبرزات العزاء يف املل�ل املختلف�ة خمتلفة ،وما
تعارف عند الش�يعة ليس مم�ا هنى عنه الرشع ،أو حكم بقبحه العقل ،وعىل املش�كك أن

يفهم املراد من البدعة ثم يطبقها عىل ما يشاء إن أمكن»(((.
الشبهة الثانية:
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إنّ سير املواكب يف الش�وارع يف العرص احلارض يوجب اس�تهزاء غري املس�لمني

باإلسالم.
اجلواب:

«ان ّ
كل م ّلة هلا
ق�ال العلاّ م�ة آي�ة اهلل
الس�يد عيل احلس�يني الف�اين اإلصفه�اين&ّ :
ّ

أن الدين
مراسيم مذهبية واجتامعية ،وليس ما عند األجانب بألطف مما عندنا ،مضاف ًا إىل ّ
يتغري بمسخرة املعاند ،بل أليس لنا أن نسخر َّممن يرى الدعارة فخر ًا والغدر
ال هُيجر وال ّ

هدى واجلناية تقدم ًا ،ثم يتهمنا بالرجعية؟! نعم ،بعثه عىل االستهزاء بنا ختدير أعصابنا،
ً

واستغالل وحدتنا املذهبية الكربى»(((.

وكذل�ك ورد م�ن قبي�ل هذا الكالم اس�تفتاء عىل آي�ة اهلل املغفور له الش�يخ حممد

تق�ي هبج�ت& ،فأجاب بأن ال اعتبار هلذا الكالم ،وإلاّ فإنّ األعداء وغري املس�لمني
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يستهزؤون حتى بإقامة الصالة وأعامل احلج ،فهل يؤ ّدي بنا ذلك إىل تركها؟!(((.

((( املصدر السابق :ص  35ـ  .36موقع (ويبقى احلسني) ،تابع للموسوعة اإلسالمية الكمبيوترية ،مقال
منشور عىل املوقع بعنوان( :استفتاءات حول الشعائر احلسينية):
.https://www.wybqalhosin.com/archives/category

((( املصدر السابق :ص .36
((( ُانظر :رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص.141

ومع أنّ هذه الش�بهة واضحة البطالن ،لنا أن نس�جل عليه�ا جمموعة من النقاط،

منها:

1ـ َمن قال بأنّ هذا الفعل يوجب اس�تهزاء األجانب بنا؟! بل ربام لو علم اآلخر

م�ا يدعون�ا للخروج هب�ذه الطريقة ،وقمنا باس�تعراض املصائب الت�ي دعتنا للحزن

واألسى ،لكان ذلك مدعاة لتفاعله معنا.

2ـ ليس من املسموح به عق ً
ال أن جيعل اإلنسان معياره يف التمسك بفعل أو تركه

منحرص ًا باستهزاء اآلخرين به ،أو عدم استهزائهم ،وإلاّ فإنّ هذا يعني أن نتخلىّ عن

لالس�تهزاء ،لك ّنهم مل يرتكوها ،بل اس�تمروا يف التمس�ك هبا ،كطقوس العبادة لدى
اهلن�دوس والبوذيين ،م�ن عب�ادة وتقديس البقر والوث�ن وغريه مما ه�و معلوم لدى

اجلميع.

4ـ إنّ ل�دى بع�ض الش�عوب غير املس�لمة ،س�واء م�ن امللحدين أم م�ن اليهود

واملس�يحيني ،بعض املراس�م يقوم�ون هبا غري تابع�ة لديانة معينة ،وإنما ورثوها عن

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

كثري من العبادات التي ال نزاع يف أهنا من الدين ،كرمي اجلامر وغريها من األعامل.
3ـ إنّ ل�دى الديان�ات والف�رق ُ
األخرى طقوس� ًا ومراس�م غريبة تك�ون مدعا ًة

أجداده�م ،وفيه�ا من الس�خرية وضي�اع القيم ما يزيد على احل�دود املتعارفة ،ومع

ذلك مل يقل أحد منهم :إنّ هذا معيب أو مدعاة لالس�تهزاء ،ومن هذه العادات مث ً
ال
مصارعة الثريان التي تقام يف بعض الدول األوروبية ،مع أنّ هذه الثريان املتوحشة يف

كل سنة تسبب قتل الكثري من الناس ضحية هذه املصارعة ،يف الوقت الذي تنادي به
هذه الشعوب بحقوق اإلنسان وما شاكل ذلك من القيم واملبادئ اإلنسانية ،ومل نجد
أي اعرتاض عىل هذه ُ
األمور ،ومل يس�تهزئ أحد هبا ،وكذلك
منه�م وال من غريه�م ّ

تتضمن ما يدعو للسخرية واالستهزاء ...فلامذا تكون شعائرنا
بعض الرياضات التي
ّ
ـ املعربة عن حزننا وجزعنا عىل إمامنا الذي ُقتِل مذبوح ًا عطش�ان ًا هو× وأهل بيته
وسبيت نساؤه كام تسبى نساء الكفار ـ مدعا ًة للسخرية واالستهزاء ،وما
وأصحابهُ ،

167

يقوم به غرينا مهام كان ال يدعو لذلك؟!

وهناك نقوض كثرية يمكن إيرادها رد ًا عىل هذه الش�بهة ال يس�ع املجال لذكرها،

ولي�س موضوع بحثنا الر ّد عىل الش�بهات ،وكذلك هناك ش�بهات نقلها املخالفون،
وأخ�ذوا بتنميقها ونرشها يف الس�احة من جديد ،وهي ك ّلها م�ردودة بردود ال تبقي
جما ً
يتمس�ك هبا إال املعاند الذي ال يريد س�وى إثارة الفتن وتضعيف
ال للش�ك ،وال ّ
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املذه�ب ،ولك�ن يأب�ى اهلل إال أن يتم ن�وره ولو ك�ره الكافرون ،ول�و كان موضوعنا
يتناول الش�بهات وردودها لبيناها ،وألجل ذلك أترك املجال للقارئ الكريم ّ
ليطلع
تصدى هلا
عليه�ا((( ،كما أنّ هناك ش�بهات ُأثريت عىل الش�عائر م�ن الداخل ،وق�د ّ
علامؤن�ا بالر ّد عليها بام يناس�بها ،ووأدها يف مكاهن�ا ،وقد ُألفت يف هذا املجال الكتب

والرسائل(((.

حمورية فتوى املريزا النائيين(+ت 1355هـ) يف تأييد الشعائر احلسينية

م�ن أبرز املواقف حول الش�عائر احلس�ينية ه�و موقف آية اهلل النائين�ي ،+وفتواه
التي حفظها التاريخ جلميع األجيال الالحقة؛ إذ اع ُتربت دستور ًا متقن ًا حول مراسم
الش�عائر احلس�ينية وما يرتبط هبا وما يرتت�ب عليها من ُأمور ،مراعي� ًا الدقة يف فتواه،
ً
حميط�ا بجوان�ب املوضوع ،حتى اش� ُتهرت فتواه يف هذا املجال ،وقد وصفها الش�يخ

املفصلة التي جاد
إبراهيم بن حس�ن املظفر يف كتابه نرصة املظلوم بقوله ...« :الفتوى َّ
بقية الس�لف ِمن العلامء األعالم ش�يخنا َّ
العالم آية اهلل يف األن�ام ،املريزا حممد
وأج�اد هبا َّ
حسين الغ�روي النائين�ي (أدام اهلل فضل�ه) ،(((»...حتى إنّ َمن جاء بع�ده من الفقهاء
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تام ال حيتاج إىل زيادة.
ّأيدوا ما ذكره ،ومل يزيدوا عليه شيئ ًا ،وقالوا :إنّه ٌّ

((( ُانظر :العاميل ،حممد مجيل محود ،ر ّد اهلجوم عن شعائر اإلمام احلسني× املظلوم.
((( راجع عىل سبيل املثال :نرصة املظلوم للشيخ إبراهيم بن حسن املظفر ،ورنة األسى للشيخ عبد اهلل
السبيتي العاميل ،وغريها من الرسائل ،وقد مجع هذه الرسائل والكتب يف جمموعة الشيخ حممد احلسون
حتت عنوان( :رسائل الشعائر احلسينية).
((( املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نرصة املظلوم :ص.101

ونص الفتوى هو ...« :قد تواردت علينا يف (الكرادة الش�ـرقية) برقياتكم وكتبكم
ّ

املتضمنه للس�ؤال عن حكم املواك�ب العزائية وما يتع ّلق هبا ،إذ رجعنا بحمده س�بحانه
ّ
نحرر اجلواب عن تلك السؤاالت ببيان مسائل :
إىل النجف األرشف ساملني ،فها نحن ّ
ُ
األوىل :خروج املواكب العزائية يف عرشة عاشوراء ونحوها إىل الطرق والشوارع ّمما
ال ش�بهة يف جوازه ورجحانه ،وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء املظلوم ،وأيرس

احلس�ينية إىل كل قريب وبعي�د ،لكن الالزم تنزيه هذا الش�عار
الوس�ائل لتبلي�غ الدعوة
ّ
العظي�م عّم�اّ ال يليق بعبادة مثل�ه من غناء ،أو اس�تعامل آالت الله�و ،والتدافع يف التقدم

والتأخ�ر بين أهل حم َّلتني ،ونحو ذلك ،ولو اتف�ق يشء من ذلك ،فذلك احلرام الواقع يف
حال الصالة يف عدم بطالهنا.

ح�د االمحرار
الثاني�ة :ال إش�كال يف ج�واز اللط�م باأليدي على اخل�دود والصدور ّ

واالس�وداد ،بل يقوى جواز الرضب بالسالس�ل أيض ًا عىل األكتاف والظهور ،إىل احلد
املذك�ور ،ب�ل وإن تأ ّدى كل م�ن اللطم والرضب إىل خروج دم يسير عىل األقوى ،وأ ّما
إخ�راج الدم م�ن الناصية بالس�يوف والقامات ،فاألق�وى جواز م�ا كان رضره مأمون ًا،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

األجنبية
املح�رم ،وال ترسي حرمت�ه إىل املوكب العزائي ،ويكون كالناظ�ر إىل
البين هو
ّ
ّ

وكان من جمرد إخراج الدم من الناصية بال صدمة عىل عظمها ،وال يتعقب عادة بخروج

م�ا يرض خروجه من الدم ،ونحو ذلك ،كما يعرفه املتدربون العارفون بكيفية الضـرب،

ولو كان عند الرضب مأمون ًا رضره بحس�ب العادة ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يرض

خروجه مل يكن ذلك موجب ًا حلرمته ،ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمن ًا من رضره
ثم تبني رضره منه ،لكن األَوىل ـ بل األحوط ـ أن ال يقتحمه غري العارفني املتدربني ،وال
س�يام الش�بان الذين ال يبالون بام يوردون عىل أنفسهم؛ لعظم املصيبة وامتالء قلوهبم من
ّ
احلسينيةّ .ثبتهم اهلل تعاىل بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.
املحبة
ّ

الثالث�ة :الظاه�ر عدم اإلش�كال يف ج�واز التش�بيهات والتمثيالت الت�ي جرت عادة

اإلمامي�ة باتخّ اذها إلقامة العزاء والبكاء واإلب�كاء منذ قرون ،وإن تضمنت لبس
الش�يعة
ّ
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الرجال مالبس النس�اء عىل األقوى ،فإنّا وإن ك ّنا مستش�كلني س�ابق ًا يف جوازه ،وقيدنا
ج�واز التمثي�ل يف الفت�وى الصادرة منا قبل أربع س�نوات ،لكن�ا ملا راجعنا املس�ألة ثاني ًا

زي الرجال رأس ًا،
اتضح عندنا ّ
املحرم من تشبيه الرجل باملرأة هو ما كان خروج ًا عن ّ
أن ّ

لزيه ،كام هو
وأخذ ًا ّ
تلبس بمالبس�ها مقدار ًا من الزمان بال تبديل ّ
بزي النس�اء ،دونام إذا ّ

احلال يف هذه التش�بيهات ،وقد اس�تدركنا ذلك أخري ًا يف حواش�ينا على العروة الوثقى.

نعم ،يلزم تنزهيها أيض ًا عن املحرمات الرشعية ،وإن كانت عىل فرض وقوعها ال ترسي
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حرمتها إىل التشبيه ،كام تقدم.

الرابعة :الد ّمام املس�تعمل يف هذه املواكب مم�ا مل يتحقّق لنا إىل اآلن حقيقته ،فإن كان

م�ورد اس�تعامله هو إقامة الع�زاء ،وعند طلب االجتماع ،وتنبيه الراك�ب عىل الركوب،
ويف اهلوس�ات العربية ونحو ذلك ،وال يستعمل فيام يطلب فيه اللهو والرسور ،وكام هو

املعروف عندنا يف النجف األرشف ،فالظاهر جوازه ،واهلل العامل»(((.
موافقة الفقهاء لفتوى املريزا النائيين+

نظ�ر ًا ألمهية املوضوع الذي تناوله املريزا حممد حسين النائيني ،واس�تيفاء كالمه

جلوان�ب كثرية مرتبطة بالش�عائر احلس�ينية ،نالح�ظ أنّ َمن جاء بع�ده +من الفقهاء
(قدس اهلل
ق�د وافق�ه عىل تلك الفتوى ،ومن أجل تتميم الفائ�دة نذكر جمموعة منهم ّ

أرسارهم):

1ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد كاظم الشريازي.+
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 2ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء.+
 3ـ آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسن املظفر.+

 4ـ آية اهلل العظمى السيد حسني احلاممي املوسوي.+
((( املظفر ،إبراهيم بن حسن ،نصـرة املظلوم :ص .101السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة
والتجديد :ص .426رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص 9ـ .10

 5ـ آية اهلل العظمى السيد مريزا عبد اهلادي الشريازي.+
6ـ آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم الطباطبائي.+
 7ـ آية اهلل العظمى السيد حممود الشاهرودي.+

 8ـ آية اهلل العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي.(((+
املنطلق الفقهي

انطالق ًا من باب وجوب إرشاد اجلاهل ،فإنّ من الواجب عىل العامل تعليم اجلاهل

بالف�رض الكفائي يف األحكام الك ّلية اإلهلية ،كأص�ل وجوب الصالة وكيفيتها ،ويف
املوضوعات اخلارجية ،ويقصد بذلك «تنبيه اجلاهل ملا يرتكبه خطأً ،ال من حيث جهله
يتوضأ به متنجس فع ً
بأن املاء الذي ّ
لا .(((»...وبام أنّ َمن يقوم بفعل من
لك�ن ال يعل�م ّ

مراس�م الشعائر احلسينية يكون عىل األغلب عامل ًا باحلدود املحرمة إليذاء النفس من
اجلان�ب النظ�ري ،لكنه ال يعلم هل هذا الفعل يدخل يف إي�ذاء النفس فيكون حمرم ًا،
أو أن�ه لي�س من املقدار املحرم ،أو أن�ه يدخل يف باب اجلزع أو ال؟ في�أيت دور الفقيه

هن�ا لبيان ذل�ك األمر ،فيتصدى لإلفتاء واحلكم ،خصوص ًا إذا كان األمر ش�ائع ًا بني
ٍ
فحينئذ يكون من مهام الفقيه أن يبدي رأيه يف أمر كهذا،
الن�اس ،واخلالف فيه كثري،

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية

كمن يعلم ببطالن الوضوء باملاء املتنجس
بأص�ل احلك�م ،بل من جهة جهله باملوضوعَ ،

وفصل ال�كالم فيها،
ول�ذا؛ نالح�ظ أنّ املريزا النائين�ي ،+قد ّ
تصدى هلذه املس�ألةّ ،
وحدده�ا بح�دود متنع م�ن دخوهلا يف الفعل املح�رم ،فأفتى بجواز هذه املراس�م مع
ّ
احلفاظ عىل قدس�يتها ،وعدم دخول ُ
األمور الباطل�ة واملحرمة فيها ،وقد كانت فتواه

ه�ذه يف غاية الدقة والوضوح ،وحاول أن جيعل مائز ًا بني األُمور؛ لئال خيتلط بعضها
((( مل نذكر النصوص التي ذكرها هؤالء الفقهاء ألجل االختصار ،و َمن أراد االطالع فلرياجع عىل سبيل
املثال :السند ،حممد ،الشعائر احلسينية بني األصالة والتجديد :ص .403رابطة فذكّ ر الثقافية ،فتاوى
الفقهاء واملراجع يف الشعائر احلسينية :ص11ـ .78
((( األنصاري ،حممد عيل ،املوسوعة الفقهية امليرسة :ج ،2ص.105

171

ببع�ض ،ورصح بأنّ ُ
األمور املحرمة إذا حصلت يف ضمن هذه املراس�م فإنّ حرمتها
ال ترسي إىل املراس�م نفس�ها ،نظري النظر إىل األجنبية أثناء الصالة ،وقد أش�ار إىل أنّ

بعضها من أبرز مصاديق العزاء ،ومن هذه العبارة نس�تفيد أنه يرى يف بعض املراس�م

االستحباب.

وعلى العموم ،فقد حفظ +يف فتواه هذه الش�عائر احلس�ينية ،واس�تطاع أن يبقي

احلرارة التي كانت وال زالت يف قلوب املؤمنني ،مع حتذيره من وقوع بعض املحاذير

هــــ2016
العدد
2015ممم
2015
 1437هـ
الرابعةـــ1437
الثالثة
السنةالثالثة
السنة
عرشـــالسنة
عرش
الثالثعرش
احلادي
احلادي
العدد
العدد

الرشعية التي قد تشوب تلك املراسم املقدسة.

اخلامتة

يف اخلت�ام يتبّي�نّ ال�دور الذي قامت ب�ه املرجعي�ة الدينية يف احلفاظ عىل الش�عائر

م�ر العصور واألزمان ،فقد
احلس�ينية من الضياع ،ومن دخول الش�وائب عليها عىل ّ

كان ملواقفه�م اآلنف�ة الذكر دور فاعل يف حفظ ش�عائر النهضة احلس�ينية ،وتأطريها

بإطار يمنع دخول ما هو دخيل فيها.

نلخص نتائج البحث يف النقاط التالية:
ويمكن أن ّ

 1ـ كان للمرجعية أدوار متعددة يف حفظ الشعائر احلسينية.

 2ـ حافظت املرجعية عىل الش�عائر احلس�ينية من اهلجامت اخلارجية بواسطة بيان
املعن�ى للش�عائر تارةُ ،
وأخ�رى بتحديد الضابطة ،فجعلت هلا س�ور ًا متنع بواس�طته

الغريب عن الشعائر أن يدخل فيها.
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 3ـ أ ّدت املرجعية دور توجيه الناس باإلفتاء يف أحكام الشعائر احلسينية ،بتحريم

م�ا ه�و دخيل عليه�ا ،وبيان جواز واس�تحباب ما هو منه�ا؛ لكونه مصداق� ًا للجزع

واحلزن عىل اإلمام احلسني×.

 4ـ دعمت املرجعية الش�عائر احلس�ينية دعام مادي ًا باحلضور امليداين يف مراسمها،

مؤيد ًا فعلي ًا ملا ُيقام من طقوس.
من املواكب وغريها؛ ليكون ذلك ّ

ضد مراس�م الش�عائر
5ـ
تص�دت املرجعي�ة للهجمات ور ّدت الش�بهات املثارة ّ
ّ

احلسينية ،وذلك بالرباهني واألد ّلة العقلية.

كممت
 6ـ كان موقف آية اهلل املريزا حممد حسني النائيني +من أبرز املواقف التي ّ

األفواه املتطاولة عىل الش�عائر احلسينية ،وشهد هبذا الكثري من الفقهاء؛ بدليل أن َمن

جاء بعده من الفقهاء قد ّأيده.

دور املرجعية يف حفظ الشعائر احلسينية
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