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حق�ق الّطبع محف�ظة للم�ؤّلف

الّطبعة الأولى

1433هـ - 2012م

م�ؤ�س�سة الإمام الهادي!
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ة الشعائر احلسينّيّ
اأ�سئلة واأج�بة ح�ل الّتطبير

طبقاً لفتاوى �سماحة المرجع الّديني المجاهد

اآية اهلل المحّقق ال�ّسيخ حمّمد جميل حم�د )دامظله(
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خير املقال

﷽

ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب[))). ۡم َشَعٰٓئَِر ٱللَّ قال اهلل: ]َوَمن ُيَعّظِ

روي عن اإلمام الصادق! في موثقة سدير أّنه قال:

»على مثل الحسين! فلتُشق الجيوب ولتُخمش الوجوه ولُتطلم الخدود«))).

وورد عن اإلمام صاحب العصر والّزمان أرواحنا فداه في زيارة النّاحية المقّدسة قوله 
الشريف:

»فلئن أّخرتني الدّهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محارباً ولمن نصب لك 

ك صباحاً ومساءً ولأبكيّنَ عليك بدل الدموع دماً حسرةً عليك وتأسفاً على  َّ العداوة مناصباً فلأ ندبن

ما دهاك وتلهفاً، حتّى أموت بلوعة المصاب وغّصة الاكتئاب«))).

))) سورة الحج، اآلية: 32.

)2) راجع: )التهذيب( للشيخ الطويس ج 8 ص325، )جامع أحاديث الّشيعة( للسيد الربوجردي ج 3 ص 492، 

)الشعائر الحسينيّّة( للسيد حسن الشريازي ص 43) ط/ الثّانية.

الّدعاء  املكارم يف فوائد  األنوار ج 98 ص 238 باب 35، ومكيال  للمشهدي ص )50/ بحار  املزار  )3) راجع: 

للقائم!.
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ُمقدمة الناشر

المبعوث رحم��ة للعالمين حمّمد  العالمين والّصاة والّس��ام عل��ى  الحمد هلل رب 
وآله الطّيبي��ن الّطاهرين والّلعنة الّدائم��ة على أعدائهم أجمعين م��ن األّولين واآلخرين 

آمين رب العالمين..

وبعد.. من المؤس��ف والمؤلم أّن كل عام في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام 
بالّسيوف  الذين أسالوا دماَءهم  المطّبرين  المؤمنين  النّواصب والبترّيون حربًا ضّد  يشّن 
حّبًا وعش��قًا ومواس��اة لإلمام الحس��ين!، ب��ل وصل الح��ّد عند من يحس��بون 
أنفس��هم أّنهم من ش��يعة أمير المؤمنين!- وهم في الواق��ع نواصب - هاجموا 
الّش��يعّية))). وترجع األس��باب في  المطّبرين بالحجارة والّس��كاكين في بعض المناطق 
مون الّتطبي��ر بناءًا على  ذلك إل��ى: أّن ه��ؤالء المجرمين يتبع��ون مرجعّيات ُمعّلب��ة يحرِّ
عقولهم النّاقصة وع��دم معرفتهم في اس��تنباط األحكام الّش��رعّية، وهّمهم فقط إرضاء 

المخالفين من باب ما يسمى )بالوحدة اإلسامّية(.

فالفقي��ه ال��ورع التقّي ال��ذي عنده ب��اع في االس��تنباط ومعرف��ة في فق��ه حمّمد وآل 
حمّمد# ال يحّرم الّتطبير وفقًا لاستحسان كما يفعل ذلك أشباه العلماء.

ونحن من باب حّبنا وعشقنا لهذه الّشعيرة المقّدسة – أي الّتطبير – لقد قمنا بجمع 
أجوبة س��ماحة المرجع الّديني المجاه��د آية اهلل البحّاث��ة المحّقق الّش��يخ حمّمد جميل 
))) من بعض المواقع اإللكترونّية كموقعه الّرس��مي: )مركز العترة 

حّمود العاملي)دامظله(

))) مثل ما ذكر بعض املؤمنني لسماحته)دامظله( يف هذا الكتاب سؤال رقم: 6) و25 فلرياجع.

)2) الجدير بالذكر أننا قمنا بجمع أجوبة سماحته)دامظله( بعد أن أشار علينا أحد املؤمنني األفاضل بجمعها، بل 
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الحس��ين!( واس��تعنّا ببعض  أنصار  للّدراس��ات والبحوث( و)ش��بكة  الّطاهرة 
األصدقاء الذين س��ألوا س��ماحة المرجع)دامظله( من خ��ال موقعه المذك��ور آنفًا، لكي 
نجمع القدر الكافي من األجوبة لسماحته، ونجعله كتابًا يستفيد منه المؤمنون األتقياء، 

ومن ثم استجزنا سماحته بطبعه وتوزيعه فكان جوابه هو التالي:
النّاشر:

مؤسسة الإمام الهادي!

هذا الرجل املؤمن قام بعمل رائع يستحق التقدير والثناء حيث جمع أكثر من 595 فتوى واستفتاء وتأييد يف 

التّطبري، من أكثر من 20) مرجع وأكثر من 20 مجتهد من املتقدمني واملتأخرين وضمها يف مجلة ستصدر 

قريباً بإذن الله تعاىل.
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إجازة سماحة الّشيخ
آية الله محمد جميل حمود العاملي

بطباعة بحثه

نص طلب اإلجازة:

بسمه تعالى

إل��ى: س��ماحة المرج��ع الّدين��ي المجاه��د آي��ة اهلل المحّق��ق الّش��يخ حمّمد جميل 
حمود)دامظله(.

الّسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

بعد الّتحّي��ة والّدعاء لكم موالن��ا الكريم بدوام الّصح��ة والعافية ببرك��ة حمّمد وآل 
حمّمد#.. ُنري��د م��ن س��ماحتكم حفظك��م المول��ى إجازتن��ا في طباعة ونش��ر 
الكتاب س��يكون أحد  أّن  الّتطبي��ر بش��كل كت��اب، علم��ًا  أجوبتك��م وبحوثك��م ح��ول 
مؤّلفاتكم، وف��ي حالة االنتهاء منه بش��كل كام��ل من تهميش وتنس��يق.. إلخ، س��نقوم 

بتزويدكم بنسخة على بريدكم اإللكتروني هذا واهلل ولي الّتوفيق والّسام خير ِختام.

نص اإلجازة من سماحته:

﷽

المظلومين،  ومعين  الّظالمين  ومبير  الجبّارين  قاصم  العالمين،  رّب  الحمد هلل 
رسول اهلل  نجاته  وسفن  دينه  ودعاة  خلقه  ورعاة  رسله  سادة  على  والّسلام  والّصلاة 
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أعدائهم  على  السّرمدية  الّدائمة  واللّعنة  المطّهرين،  الّطاهرين  بيته  وأهل  حمّمد 
الأّولين  من  وظلاماتهم  وكراماتهم  ومعاجزهم  ومعارفهم  فضائلهم  ومنكري  ومبغضيهم 

والآخرين إلى قيام يوم الّدين.

والتّحيّة  الّسلام  آلاف  صاحبها  على  الحسينيّّة  الّشعيرة  مفهوم  أّن  في  ريب  لا 
ما  كّل  يشمل  بل  فحسب  والنّدبة  البكاء  على  يقتصر  لا  متعّددة  مصاديق  ذو 
أبي  م  المعّظَ الإمام  الشّهداء  سيّد  على  والأحزان  الّشجون  إثارة  في  علاقة  له 
عبد اهلل الحسين!، فيدخل التّطبير والضّرب بالزّنجير في مفهوم الإثارة الحزينة 
بقيّة  من  غيره  يضاهي  و بل  يساوي  الحزينة  المشاعر  يك  بتحر كان صداها  طالما  التي 
إمامنا  المعظم  سيدنا  قتلة  ضد  صارخاً  عمليّاً  تعبيراً  باعتباره  سة  المقّدَ الحسينيّّة  الّشعائر 
دم  فيها  ُسفك  التي  تعالى  اهلل  بأيّام  التّذكير  إلى  عظيماً  وتنبيهاً  عبد اهلل !  أبي 
اهلل  أيّام  أعظم  الدامي  فيومه  والمللكوت،  النّاسوت  عالمي  في  تعالى  ولّيٍ هلل  أشرف 

تعالى التي بكى لها الأّولياء والأنبياء قبل حدوثها))).

ولا تحصى  تعّد  لا  محاولات  تسلم من  التّطبير - لم  - أي  المقّدسة  الّشعيرة  هذه 
بالبدعة  نعتتها  التي  يّة  البتر العمائم  قبل بعض  الّشعائر من  لإماتتها واجتثاثها من مفهوم 
فشّمر  ُأخرى؛  تارةً  الفتنة  ومثيري  بالغوغائيّين  بها  والعاملين  بها  المفتين  ونعتت  تارةً 
ثُقاة  فقهاء  من  يعة  الشّر خّدام  يستفتون  الّطاهرة  سواعدهم  عن  الموالون  المؤمنون 
كّلٌ  منهم  ثلّة  أفتى  وقد  التّطبير،  شعيرة  عن  الّدفاع  في  الفقهي  الّسبق  لهم  ليكون 
ثلّة من المؤمنين الأخيار حول  التّطبير، وقد استفتانا  حسب دليله ومدركه على حلّيّة 
يمة وقد انتشرت  شعيرة التّطبير المباركة فما كان منّا إلا أّن أجبناهم على أسئلتهم اللكر
الفاضل  ومنهم  الطيّبين  الأفاضل  بعض  فارتأى  وغيرها  الإللكترونيّة  المواقع  عبر 
وتقريرها وتهميش  بعضها  بجمع  قام  بركاته حيث  أبو..... دامت  الحبيب  اللّبيب أخونا 
له  الّسماح  في  استجازنا  وقد  والامتنان،  والّشكر  والثّناء  المدح  يستحق  بما  مصادرها 
وغالياً  عزيزاً  باعتباره  كان  مهما  طلبه  رّد  يمكننا  ولا  ذلك  له  فأجزنا  ونشرها  بطبعها 

))) راجع كتاب سماحته املوسوم ب ]رد الهجوم عن شعائر اإلمام الحسني![.
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بنا، فأرجو اهلل تبارك اسمه أّن يحفظه وعياله ومن يلوذ به من إخوانه المتّقين  على قلو
الصّّراط  وعلى  غّرته  في  له  وبهاءً  قبره  في  له  ونوراً  ميزان حسناته  في  وأن يجعل عمله 
يصبغ  أّن  فحرّيٌ   ،(( َسلِيٖم[))) بَِقۡلٖب   َ ٱللَّ َت 

َ
أ َمۡن  إِلَّ  َبُنوَن   َوَل  َماٞل  يَنَفُع  َل  ]يَۡوَم 

الزّمان  لإمام  يةً  تعز دموعهم  مع  أسالوها  التي  بدمائهم  ولحاهم  رؤوسهم  المؤمنون 
القائم المنتظر أرواحنا فداه. والّسلام عليه وعلى كّل من ساهم في إخراج هذا الّسفر 

المتواضع ورحمته وبركاته.
كلبهم الباسط ذراعيه بالوصيد
عبدهم محمّد جميل حمّود العاملي

- لبنان - بيروت،
بتاريخ 5 رجب الأصب ))14هـ.

))) سورة الّشعراء، اآليتان: 88.

)2) وللوقوف عىل مصدر هذا الخرب راجع:كتاب سماحته ]رد الهجوم عن شعائر اإلمام الحسني املظلوم![.
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األسئلة واألجوبة حول الّشعائر احلسينّية

ال�ّس�ؤال 1:

كل عام نسمع من المعارضين للّشعائر الحس��ينّيّة أقوال عجيبة وأشّد غرابة من 
العاّم الذي سبقه، أحدهم وهو معّمم بحراني خالل مقابلته مع إحدى الّصحف 
تهّجم على مراج��ع الّتقليد، وطبع��ًا هذا دأبه��م الّدائم ألّنه��م ال يملكون كالمًا 
يقول��وه، لكن األغ��رب أّنه خالل أقوال��ه في تخطئ��ة مراجع الّتقليد ف��ي إصدار 
فتاواهم بج��واز الّتطبير قال: »وأما وجوب دية الّش��جاج فهو مح��ّل إجماع بين 
الفقهاء إذ لم يس��تثن أحد منهم حّتى الذي��ن أفتوا بمش��روعّية الّتطبير في كتاب 
الّديات من كتبهم التي دّونوها جواز قيام ش��خص بش��ّج رأس أح��د من النّاس 
وسقوط الّدية عنه وأتحدى من ينكر ذلك أن يأتي بعبارة واحدة منهم تفيد ذلك 

وهذا من األدّلة الّصريحة على قطعّية اشتباههم عند تجويز الّتطبير«.
وقال أيضًا: »من يقوم بش��ّق رؤوس اآلخرين يلزمه حكم دفع دية الّشجاج وال 

تبرأ ذّمته بصفح المطّبر نفسه«. موالنا ما هو رأيكم بهذا الكالم؟!
وبغض النظر ع��ن أن كل طالب ق��د درس قلي��اًل وله حّظ مختص��ر من العلم 
يس��تطيع أن يرّد علي��ه، لكن نرجو منك��م أن تب��دوا رأيكم الكريم بهذا الّش��أن 

وبشكٍل مفّصل.

الجواب: بسمه تبارك شأنه نقول وبه نس��تعين: إن االتفاق واإلجماع على وجوب 
دفع دية الّش��جاج على من ش��ّج رأس غيره إّنما يكون على من فعل ذل��ك بغيره انتقامًا 
وتش��ّفيًا وعبثًا، وبدون مجّوٍز ش��رعي، أّما لو قام الّدليل والمجّوز الّش��رعي على ذلك 
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وكان ش��جُّ الّرأس ألجل غاية س��امية وهدف مادي أو روحي نبيل فا دي��ة عليه، نظير 
العملّي��ات الجراحّية ف��ي الّرأس والص��در والّظهر التي يق��وم بها األطّب��اء لغاية وفائدة 
راجعة للمريض، وهي فائ��دة ماّديٌة محضة، وك��ذا الحجامة في ال��ّرأس، فإّن كّل ذلك 
مباح ومجاز ش��رعًا لقي��ام الّدلي��ل العاّم أو الخ��اّص على مش��روعّيته، ول��م يفت أحٌد 
بالنّس��بة  ام، واألمر كذلك س��ّيان  الّطبي��ب أو الحجَّ الّدية على  على اإلطاق بوج��وب 
إلى الّتطبير ال��ذي ال يفترق عن الحجامة بش��يٍء على اإلطاق، فكم��ا أّن الحجامة قد 
قام الّدليل الخاّص على صّحتها وجوازها ش��رعًا، وكما أّن الّطباب��ة في الّرأس والوجه 
وس��ائر أعضاء البدن قد دّل الّدليل العاّم على جوازه وصحته وال يضمن الّطبيب أرش 
الجرح في ال��ّرأس وغيره من األعضاء مع م��ا يترتب عليها من تهش��يم عظم الّرأس أو 
تمزيق الجلد أو تكس��ير عظم الصدر أو الّرأس أو الظهر ألجل إنق��اذ المريض من داء 

عضال أو ألجل فائدة مرجّوة بذلك أو ألجل استكشاف علل مرضه...

ويعتب��رون الّطبيب قد ق��ام بعم��ٍل تغبطه علي��ه عاّمة العق��اء ويك��ون مرضيًا عند 
الّرب، فكذل��ك ثّمة مجّوٍز ع��اّم على صّحة الّتطبير وجوازه ش��رعًا باعتب��اره داخًا في 
باب الحجامة في الّرأس التي قد دّلت األخبار الّش��ريفة على اس��تحبابها في الّرأس مع 
التي تس��لخ الجلد أو  – الحارصة: هي  كونها تأخذ من الحارص��ة والّدامية والهاش��مة 
تش��ّقه وتخرقه، والدامية: هي التي تأخذ من اللحم وتس��ّمى الباضعة، والهاش��مة: هي 
التي تهش��م العظم -، ولم ينحصر اس��تحباب الحجامة ف��ي الّرأس بمصادرنا الّش��يعّية 
فحس��ب بل تع��ّداه إل��ى مص��ادر المخالفين، فه��ا هو البخ��اري يعق��د بابين ف��ي كتابه 
المعروف ب�� }صحي��ح البخاري{ م��ن كتاب الطب، ب��اب الحجامة على ال��ّرأس قال: 
»حدثنا س��ليمان عن علقم��ة أّنه س��مع عبد الرحمان األع��رج أّنه س��مع عبد  بن بحينة 
يحّدث أّن رس��ول اهلل احتجم بلحى جمل من طريق مّكة وهو محرم في وس��ط رأسه« 
وروى أيضًا في باب الحجم من الش��قيقة والصداع بأس��ناده عن عكرمة عن ابن عّباس 
0 في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له:  قال: احتجم النبيُّ
لحُي جمل«. وورد في )الطبقات البن سعد( ج) ص56) الطبعة األولى لدار الكتب 
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العلمية - بيروت، باب في ذكر ما س��مَّ به رس��ول اهلل أّنه0 أمر أصحابه 
فاحتجموا أوس��اط رؤوس��هم.« فإذا ما كانت الحجامة في الّرأس به��ذه األهمّية فلماذا 
ش علينا المخالفون ومن شايعهم من الّطائفة المحّقة ألننا نطبِّر بل نحّجم رؤوسنا  يشوِّ
م الحرام؟!  حزنًا على س��بط الّرس��ول األكرم9 في اليوم العاش��ر من مح��رَّ
فإذا جاز لرسول اهلل أن يحتجم على رأس��ه إلزالة أثر السّم أو الّش��قيقة مع كون فائدته 
الّتطبير لفائدة مضاعفة  جزئّية تطييبًا وتطبيبًا ومداواًة للّرأس من األوجاع فِلَم ال يج��وز 
في الّرأس والروح باعتباره تطييبًا لروح المطبِّر من أسقام النّفس وأمراض الفكر البعيد 
عن عالم الُمثل والمعنوّيات؟! فليس بالخبز وحده يحيا اإلنس��ان بل لروحه جذبة نحو 

المعنوّيات ال تعيش إاّل بها.

والحاصل: أنَّ فائدة الّتطبي��ر أعظم من الحجامة في ال��ّرأس لكونه - أي الّتطبير - 
زيادًة على إخراج الّدم الفاس��د منه فإّن فيه فائدة روحّية ومعنوّية يحصل بسببها المطبِّر 
على األج��ر الجزي��ل والّزلفى والقرب��ة من ال��ربِّ العظي��م القترانه بالجزع على س��ّيد 
الّش��هداء اإلمام الحس��ين المظلوم! الذي يغض��ب اهلل تعال��ى لغضبه ويرضى 
الّدليل الخ��اّص والعام عل��ى اس��تحباب الجزع على ظامات س��ّيد  لرضاه، وق��د دّل 
أبرز مصاديق الحزن  أبي عبد اهلل الحسين!، والّتطبير من  الّشهداء اإلمام األكبر 
ب��� }رّد الهجوم عن  والجزع على اإلمام! وقد فّصلنا ذلك في كتابنا الموس��وم 
ش��عائر اإلمام الحس��ين المظل��وم!{ فليراجع فإّن في��ه فوائد كثي��رة ال مقطوعة 
وال ممنوعة، وأنصح إخوان��ي األعزاء الموالين أله��ل بيت النبّوة والّطه��ارة أّن ينكّبوا 
على دراس��ته ومدارس��ته في الحوزات والمعاهد العلمّية لرّد غائلة هؤالء المش��ّككين 
الحاقدين على الّشعائر المقّدسة والتي منها الّتطبير بل هو على رأس قائمتهم الملعونة.

عل��ى  الج��زع  اس��تحباب  عل��ى  الدال��ة  والعموم��ات  اإلطاق��ات  إل��ى  مضاف��ًا 
اإلمام! والتي منها الّتطبير:

إّن الّتوابي��ن بعد ش��هادة اإلمام! قد أدموا رؤوس��هم بالحج��ارة ندمًا على ما 
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فاته��م من نصرة اإلمام روحي فداه)))، وجاء في كتاب معالي الّس��بطين للعّامة الحائري 
الج��زء الثاني ص74): »إّن هندًا زوجة يزيد لعنه اهلل تعالى لّما اجتمعت في خربة الّش��ام 
بس��بايا أهل بيت النبّوة وعرفتهنَّ ضربت رأس��ها بحجر فس��ال الّدم على وجهها ومقنعتها 
وغش��ي عليه��ا..« وكذا ما ورد ع��ن أهل المدين��ة أّنهم نتف��وا لحاهم حزن��ًا وجزعًا على 
اإلمام!)))، وما ورد عن موالتن��ا العقيلة الحوراء زينب$ حيث ضربت 
رأسها بمقّدم المحمل فشخب منه الّدم الطاهر)3)، وكان ذلك بمرأى ونظر اإلمام العظيم 
زين العابدين! ولم يعترض على ذلك أبدًا،  فدّل األمر على الجواز الّشرعي ألّن 
س��كوته داللة تقريره لصّحة الفعل بل وحسنه بس��بب ما أصابه من الهمِّ والغمِّ على فراق 

أبيه سفينة النّجاة ومصباح الّدجى سّيدنا وإمامنا األكبر أبي عبد اهلل !..

وعليه فإذا قام الّدليل على مشروعّية الّتطبير فا دية على من طّبر لآلخرين..

��ة التاّمة في  وبعبارة أخ��رى: إّن الش��رطين المتوّفرين والمأخوذي��ن على نحو العلَّ
أص��ل الّدية )وهم��ا الّتش��ّفي أو االنتق��ام والعب��ث، يضاف إليهم��ا عدم وج��ود مجّوز 
ش��رعي( غير متوّفرين ف��ي الّتطبير، فيكون مباحًا ش��رعًا، بل ومس��تحب ألّن��ه من أبرز 
مصاديق الجزع على س��ّيد الّش��هداء! حس��بما أش��رنا أع��اه، وألّن��ه أيضًا من 
مصاديق العج والضجيج الواردين في دعاء النّدبة حيث قال س��ّيدنا اإلمام المعظَّم بقّية 

اهلل األعظم روحي وأرواح العالمين لتراب نعليه الفداء:

))) لم نعثر عىل مصدره ولكننا وجدنا ما لعّله أعظم من رضخ الرؤوس بالحجارة وهو اإللقاء بالنّفس من عىل 

ظهر الّدابة، فقد روى ابن أعثم الكويف املتوىف عام 4)3ه يف كتابه ]مقتل اإلمام الحسني![ ص95): 

اإلمام  املعّظم  موالنا  قرب  عىل  وأرشفوا  كربالء  إىل  وصلوا  مّلا  الخزاعي  رصد  سليمان بن  بقيادة  التّوابني  إّن 

الحسني! )رموا أنفسهم عن دوابهم وجعلوا يقولون إنَّا خذلنا ابن بنت نبيّنا وقد اسأنا وأخطأنا) 

فالّرمي أعظم رضراً من رضخ الرؤوس بالحجارة كما ال يخفى عىل املتأّمل. كما وجدنا يف كتاب ]لم تكن 

رّدة[ ص272 نقالً عن وثائق تاريخيّة يف القرن الثّاني الهجري أّن البحرانينّي والبرصينّي والعاملينّي أّول من 

رضبوا رؤوسهم بالّسيوف ملا زاروا قرب اإلمام الحسني! مع صعصعة بن صوحان العبدي يف اليوم 

التاسع بعد شهادة اإلمام الحسني!.

)2) راجع: )اللهوف عىل قتىل الطفوف( إلبن طاووس ص 99).

)3) راجع: )بحار األنوار( للعالمة املجليس ج 45 ص 4)).
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»فعلى الأطائب من أهل بيت محمّد وعليّ صلى هللا عليهما وآلهما فليبك الباكون وإياهم فليندب 

يعّج العاّجون« )1). يضّج الّضاجون و النّادبون ولمثلهم فلتذرف الدّموع وليصرخ الّصارخون و

والضجيج لغًة: هو بمعنى الّصياح م��ع الجلبة واختاط الّصياح مع بعضه البعض، 
وكأن الم��راد منه الضّج��ة الَجماعي��ة المصحوبة بالب��كاء العالي، والعجي��ج والّتعجيج 
مأخوذ من الع��ّج وهو لغًة: بمعن��ى إثارة الغب��ار أو الّصياح العال��ي، وكاهما مطلوبان 
في مفهوم البكاء على مصائب سّيد الّش��هداء موالنا اإلمام الحسين المظلوم!، 
والّس��ر فيه ألجل أّن يكون البكاء بهذه الكيفّية محّفزًا قوّيًا لس��لوك طريق الحّق ونصرة 
أهله وإاّل فا يكون البكاء مطلوب��ًا بذاته بما هو هو ال بما هو طريٌق من دون اس��تبطانه 
على ما ذكرنا، وهل ثّمة ضجيج وعجيج أفضل من صرخات المطّبرين وقعقعة سيوف 
المحزوني��ن المكروبين صارخين يا لثارات اإلمام الحس��ين؟ كا أيها المش��ككون لن 
تفلحوا بتحقي��ق أمانيكم ألّن الحقَّ أح��قُّ أّن يّتبع وه��و يعلو وال يعلى عليه، وس��يعلم 

الذين ظلموا آل حمّمد أّي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.

وبالجملة: تجب الدية عّمن شّج رأَس غيِرِه فيما إذا كان الشجُّ بغير مجّوٍز شرعٍي، 
ٍز ش��رعيٍّ فا دية أصًا وه��و موضع إجماع بين عاّم��ة الفقهاء، وال  وأما إذا كان بمجوِّ
يهّمنا اإلجم��اع المحّصل أو المنقول ما دامت المس��ألة تدور م��دار الّدليل القائم على 
جواز الّتطبير سواء أكان مباش��رًا أو بالواس��طة كمن يطبِّر لغيره بإذنه، ولو وجبت الدية 
عل��ى كّل من ش��ّج رأس غيره س��واء بحق أو بغي��ر حق، لوجب��ت حينئٍذ عل��ى األطباء 
والحّجامين، ولم يفت بذلك أحد من علماء الخاص��ة والعاّمة، ولعمري أّن هذا مما ال 
ُك ينمُّ عن جهله  يخفى على جاهل فضًا ع��ن عالم أو فاضل! فم��ا إدَّعاه ذاك المش��كِّ
الّطائفة المحّقة حيث تسلط  ابتلت بها  الفقه واالس��تدالل، وهذه مصيبة عظمى  بقضايا 

عليها معّممون جهلة دخاء على الفقه والعقيدة.

))) راجع: )مفاتيح الجنان( للشيخ عبّاس القّمي واملزار للمشهدي ص578..
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ال�ّس�ؤال 2:

الّتطبير يش��ّوه المذه��ب، وأن هذا  الق��ول بأن   ينتش��ر في اآلونة األخيرة وبقّوة 
العصر ليس عصر الّتطبير!! فما هو قولكم وّفقكم اهلل تعالى؟

الجواب: نجيب على الّشبهة بوجوه هي اآلتي:

الّتطبير فس��وف يعمُّ  الوج��ه األول: إذا كان الّتش��ويه هو اس��تنكار غيرنا علينا ف��ي 
الّتش��ويه كّل ش��عائرنا وأحكامنا الّش��رعّية، فهل يس��وغ لنا حينئٍذ أّن نلغيه��ا من أصلها 
الّدين بنظر أولئك المخالفين؟! مضافًا إلى ذلك فإّن ثّمة أمورًا يفعلها  ألّن ذلك يش��ّوه 
المخالفون ونحن نس��تنكرها))) عليهم فِلَم ال يحّرمونها على أنفس��هم ألّن ذلك يش��ّوه 
بانتقادن��ا لهم وال يعيرونن��ا أهميًة  يبال��ون  دينهم بحس��ب نظرنا اتجاهه��ا؟! فالعاّمة ال 
أصًا، فلَم نعيرهم أهمّيًة ونحس��ب لهم حس��ابًا حّتى يق��وم بعض المنتس��بين إلينا من 
أدعياء العلم فيح��ّرم ما أحّل اهلل تعال��ى؟! يظهر أّن المخالفين أح��رص على حال اهلل 

تعالى من أولئك المشككين المنسوبين إلى الّطائفة المحّقة.

ه ومعناه القبيح المنظر أو البعد عن الجميل  الوجه الّثاني: الّتش��ويه لغًة مصدر ش��وَّ
أّنه  أو الحسن، والش��وهاء هي قبيحة الوجه والِخلقة، فدعوى أّن في الّتطبير تشويهًا أو 
هًا  يش��ّوه المذهب يمكن قبولها في حال لم يكن فيه جهة محّسنة له وإاّل فا يعتبر مشوِّ
للمذهب لقي��ام الّدليل على جوازه واس��تحبابه، باإلضافة إلى أّن الّتش��ويه أو الهتك أو 
االستهزاء هو من موارد الّتقبيح العقلي، وال يكون أحدها قبيحًا بنظر العقل إال إذا خا 
من جهات حس��نة أو كان غيَر مطابٍق للواقع، وحيث إن الّتطبير - كما أشرنا فيما مضى 
- فيه جهات حسنة ومصالح واقعية دنيوّية وأخروّية فيخرج ساعتئٍذ من موضوع القبح 
إلى موضوع الحس��ن العقلي فيصير حس��نًا وإن اس��تمّجه الخصوم وجعل��وه في دائرة 

))) كقولهم – والعياذ بالله - بالتجسيم لله سبحانه وتعاىل ولقد ذكر ذلك كبار علمائهم راجع: )صحيح البخاري( 

ح 4470 و)447 و4472 و4538 و68)6 و6836 و6886 و6895، )صحيح مسلم( ح 269 و5082 

الدرامي( ح 2683 و2725 )مسند أحمد( ح 7393  الرتمذي( ح 5082، )سنن  و5084 و5085، )سنن 

و0703)، )مسند ابن راهويه( ح 94.وغريها كثري ال يسع املجال لذكرها.
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القبائح مع أنَّه يشترط في ممارس��ة الّشعيرة أّن ال تكون مش��ّوهة ومهتوكة بنظر الّشارع 
س وليس بنظ��ر الخص��وم، بداهة عدم رض��ا خصومنا علين��ا في ج��ّل معتقداتنا  المق��دَّ
الضرورّية وغير الضرورّية، فقهّية وعقدّية، تاريخّية وتفس��يرّية، رجالّية وأصولّية، فيلزم 
منه طرح تلكم األح��كام والفرائض بحج��ة أّن خصومنا ال يرتضونه��ا؛ وعدم رضاهم 
بها يش��ّوه المذهب... وتحريم تلك الض��رورات كفر صريح، وهكذا بالنّس��بة إلى عدم 
ه المذهب بنظر  رضا المخالفين بالّتطبير ال يجوز أْن يؤّدي إلى تحريمه بحجة أنه يش��وِّ
الخص��وم الذين لم يرتِض له��م اهلل العظي��م أّن تكون كلمته��م هي العلي��ا وكلمتنا هي 
ۗ َوَكَِمُة  ۡفَلٰ ِيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ السفلى بل العكس هو الّصحيح لقوله تعالى: ]وََجَعَل َكَِمَة ٱلَّ
َوَلٓ  َتۡعُبُدوَن   َما  ۡعُبُد 

َ
أ َلٓ  ٱۡلَكٰفُِروَن   َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ ٱۡلُعۡلَياۗ[))) وق��ال أيض��ًا: ]قُۡل  ِهَ   ِ ٱللَّ

لَُكۡم  ۡعُبُد  
َ
أ َمآ  َعٰبُِدوَن  نُتۡم 

َ
أ َوَلٓ  َعَبدتُّۡم   ا  مَّ َعبِٞد  نَا۠ 

َ
أ َوَلٓ  ۡعُبُد  

َ
أ َمآ  َعٰبُِدوَن  نُتۡم 

َ
أ

ُثمَّ َذرُۡهۡم ِف َخوِۡضِهۡم يَۡلَعُبوَن[)3) وقال:   ۖ دِيُنُكۡم َوِلَ دِيِن [))) وقال أيض��ًا: ]قُِل ٱللَُّ
َحٞد َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُروَن[)4). وللحديث النّبوي المشهور:

َ
]َوَل يَۡلَتفِۡت ِمنُكۡم أ

»لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق «)5).

والطاعة هي ما دّل عليها دليل ع��اّم أو خاّص، والّتطبير أح��د مصاديقها فا يجوز 
إطاعة خصومنا في حلّيتها.

الوجه الثالث: لو فرضنا جدالً بأن الّتش��ويه يحصل بصرف استهزاء الّطرف اآلخر له 
م��ن دون األخذ بنظر االعتبار ما أش��رنا إليه أعاه، لكنَّ ذل��ك يختلف باختاف األعراف 
والتقاليد بس��بب عدم فهم اآلخر للمدلول الّديني لمفهوم الّش��عيرة أو أنَّه يفهم منها معنًى 
ًة علينا بل يجب  آخر بحسب فهمه القاصر، وبالّتالي فا يكون فهمه لقبح شعيرة الّتطبير حجَّ
عليه عدم التعّرض لمن يقيمها معتقدًا بحلّيتها ما دامت ضمن األطر الّدينّية المستنبطة من 

))) سورة التوبة، اآلية: 40.

)2) سورة الكافرون، اآليات: )-6.

)3) سورة األنعام، اآلية: )9.

)4) سورة الحجر، اآلية: 65.

)5) راجع: )الخصال( للصدوق ج) ص 39) ب 3 ح 58) و)علل الرشائع( ج) ص 49) ب 02) ح ).
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��نة بمفاهيمهم��ا العاّمة أو الخاّصة، بل ال يجوز للمعتقد بها الّس��كوت على  الكتاب والسُّ
من تهّكم عليها وس��خر منها بل يجب عليه الّدفاع عنها من باب األمر بالمعروف والنّهي 
عن المنك��ر، وال يكون الخصوم - بما ينكرونه على المطّبري��ن - أكثر حميًَّة وغيرة على 
ش��عيرة األمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من المؤمني��ن المطّبرين باعتبارهم أصحاب 
الحّق األصيل الذي يجب الّدفاع عنه والّدعوة إليه، فالمتعّرضون لشعيرة الّتطبير يرتكبون 

محذور التوهين لتلكم الّشعيرة التي قام الّدليل الّشرعي على إثباتها وإمضائها.

وزب��دة المخض: إن نظ��َر بعِض األع��راف إلى الّتطبي��ر بأنه مصداق م��ن مصاديق 
الّتشويه ليس ضابطًة شرعّية حّتى يصّح التمّسك بها لتكون دليًا يجب التعّبد به شرعًا، 
بل كل ما ف��ي األمر يكون تش��خيصه أو فهم��ه حالة موضوعي��ّة عرضّي��ة وليس حكمًا 
ش��رعّيًا، والحالة الموضوعّية أو التش��خيص الموضوع��ي قابل لإلصاب��ة والخطأ معًا، 
ال س��ّيما حينما يصدر الحّكام المتلبس��ين بالّدين - وه��م من أنصاف العلماء وليس��وا 
بالّص��واب أو اإلصابة للواقع وذل��ك لمنافاة  بعلماء - الذين ال يج��دون مبررًا للق��ول 
أقوالهم لصري��ح الّدين في جمي��ع حاالتهم، فالواق��ع والحّق عندهم هو م��ا توافق مع 

مصالحهم وما دونه يعتبرونه باطًا ال واقع له.

الوج��ه الرابع: حيث إن ش��عيرة الّتطبير أحد مصاديق العنوان الّش��رعي تدخل حينئٍذ 
في دائرة الحكم الّش��رعي األّولي بخاف االعتقاد بكونها من موارد الّتش��ويه بنظر بعض 
األعراف المخالفة لنا، فيكون حينئٍذ الّتش��ويه موضوعًا خارجّيًا أمر تشخيصه للعرف وال 
تتفق األعراف بتوحيد الكلمة عليه الختاف مش��اربها وتقاليدها وعاداتها، فما يراه عرٌف 
قبيح��ًا ال يراه عرٌف آخر كذلك ب��ل يراه حّقًا وصوابًا، وما كان في دائرة الحكم الّش��رعي 
- من حيث كونه شعيرة - ال يمكن اعتباره تشويهًا، ومعنى الّشعيرة أمر اهلل ونهيه، بخاف 
المنكر لها فإّنه يس��لب عنها عنوان الّش��عيرة فا يكون حكمه عليه��ا نافذًا بحق من اعتقد 
بكونها ش��عيرة، ذلك ألّن العنوان األّولي حاكم عل��ى العنوان االعتباري المحض، ومثله 
- أي العن��وان األّولي الّش��رعي المدل��ول عليه باألمر والنهي - ال يمك��ن بل ال يجوز أّن 
يوكل للعرف بالبداهة، نعم يوكل الّش��ارُع المقّدس مصادي��َق العنوان األّولي إلى العرف 

sha3aer sec1 final.indd   20 4/26/13   3:18 AM



((

يقررها حيث يشاء، كعنوان الّصاة له مصاديق متعّددة: كالّصاة في الّدار أو في المسجد 
أو في الخيمة وما شابه ذلك من مصاديق يختارها المكلَّف حيثما يشاء.

وبعب��ارٍة ُأخ��رى: إنَّ مصاديق الّش��عائر س��واء أكانت ف��ي الحج أو الّزي��ارة أو المأتم 
س ما يعني أّن  الحسينّي على صاحبه آالف الّسام والّتحّية مجعولة من قبل الّشارع المقدَّ
تحديد مصداقها المباح من صلب مهّمته وال عاقة لغيره من الس��ّاطين في تحديدها أو 
نفيها، كما ال حاكمّية لعرف أو سلطة دينّية أو دنيوّية على تحديد مصاديقها من دون دليل 
خاص أو عام تندرج مصاديقها المستحدثة تحته، فيكون الّشارع المقّدس ممضيًا للعرف 

بتشخيص الموضوع الذي يراد أّن يكون مصداقًا من مصاديق الّشعائر.

س للعرف بتحديد المصداق يجر إلى استحداث  الّشارع المقدَّ ودعوى أنَّ تخويل 
تش��ريعات وطقوس جدي��دة ف��ي الّدين تحس��ب عليه وليس��ت من��ه كما ف��ي كثير من 
البدع التي اس��تحدثها الّس��اطين والح��ّكام وبعض الفس��قة م��ن العلماء م��ا أدَّى إلى 
إل��ى تحليل الحرام وتحري��م الحال كما لو  بالّس��لطة والقّوة  المدعوم  العرف  تخويل 
اّتخذ الع��رف المذكور بعَض األمكنة ش��عارًا فيح��رم إهانته بعد أّن كان ح��االً بعنوانه 
الّش��رعي... هي دع��وى واضحة الفس��اد ي��راد منها س��لب الّش��رعّية ع��ن إقامة بعض 
مصاديق الّش��عائر ومنها الّتطبير، م��ع أنَّ ثّمة عناوين ش��رعّية وعرفّية ولغوّي��ة كافية في 
الّش��عائر الحس��ينّيّة وهي كما في ألسنة  المنطبقة على  الّش��رعّية على المصاديق  إضفاء 
متعّددة من الكتاب الكريم تقوم ببث المفاهيم حول الّشعائر العاّمة التي يطبقها العرف 
بحس��ب ما يراه من المحّفزات الّش��رعّية إلثارة العواطف نحو أقطاب الّثورة الحسينّيّة 
الّتحديد بعض ما  الّس��ام والّتحّية؛ وهذه المفاهيم هي على وجه  على أصحابها آالف 
مناه من آيات الكتاب نظير كونها نور اهلل وإعاء كلمته وأنها عبادة ال دخل للكافرين  قدَّ
بها، وثّمة مفاهيم أخرى تثبت كونها حقيقة عرفّية ولغوّية مضفًى عليها الّدليل الّشرعي 
العاّم أو الخاّص ككونه��ا دعوة إلحياء أمر أهل البي��ت# وحكم العقل بلزوم 
تعظيم الّشعائر الحسينّيّة المنس��وبة إلى اهلل تعالى وأهل بيته الّطاهرين# إال ما 
قام الّدليل القطعي - ال الظنّ��ي غير المعتبر كحكم الحاكم وما ش��ابهه - على مخالفته 
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الّصريحة للكتاب الكريم، وليس ثّمة آية أو رواية أو إجماع بل وحتى ش��هرة تدل على 
أّن الّتطبير يش��ّوه المذه��ب، فكيف يراد لن��ا أّن نحّرم م��ا دّلت على إباحت��ه جميع أدّلة 
الّش��رعي بل وفي بعضها تصريح بخصوصيته كفعل موالتنا الصديقة  اس��تنباط الحكم 
الّصغ��رى الحوراء زين��ب$ التي ضربت رأس��ها بمق��دم المحم��ل))) وكادت 
الّذاتّية، وما جرى على  ترمي بنفس��ها من على ظهر ناقتها مع كونها معصومة بالعصمة 
موالنا اإلمام المعظم زين العابدين! الذي كادت نفسه تخرج من شدة التحّسر 
الفريدة من نوعها في عالم  الّش��هداء))) والوتر الموتور بمصائبه  أبيه سّيد  والحزن على 
الملك والنّاسوت، وما جرى على ُأمه ش��هربانوا$ حيث ألقت بنفسها في نهر 
الفرات ليلة الحادي عش��ر من المحرم)3) على م��ا في بعض الّروايات حزنًا على س��ّيد 
الّش��هداء!..وكذا ما جرى على الّتوابين من الحزن والتحّسر على سّيد الّشهداء 
عليه آالف الّتحّية والّسام حيث رضخوا رؤوس��هم بالحجارة)4) وما جرى على رجال 
المدينة المنّورة حيث نتفوا لحاهم تحّسرًا على فقدان إمامهم األكبر!)5) بمرأًى 

من المعصوم زين العباد!.إلخ!!؟

مناه من إقدام  وهل يجوز تحريم ما أحّل اهلل تعالى ال س��ّيما بعد اس��تعراض م��ا قدَّ
أولئك العظام وإمضاء إمامنا الهمام زين العباد!؟!.

وَن[)6).  َتۡفَتُ  ِ ۡم َعَ ٱللَّ
َ
أ ذَِن لَُكۡمۖ 

َ
ُ أ كّا ثم كّا! اقت��داءًا بقول��ه تعال��ى: ]قُۡل َءالٓلَّ

وقد ثبت لدينا بالّدليل الخاّص والعاّم صّحة الّتطبير فا يجوز لنا معاكسته وال الوقوف 
بوجه��ه باعتبار ذلك وقوف��ًا بوجه ما ق��ام الّدليل الّش��رعي على إمضائ��ه وإثباته ]َوَمن 

ثَاٗما  يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ فِيهِۦ ُمَهانًا[)7).
َ
َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ

))) راجع: )بحار األنوار( ج 45 ص 4))، )املجالس الفاخرة( ص 298.

)2) راجع: )كامل الزيارات( ص 444 ب 88 ح ).

)3) بحار األنوار ج 45 ص 62.

)4) راجع: هامش ص )).

)5) راجع: هامش ص )).

)6) سورة يونس، اآلية: 59.

)7) سورة الفرقان، اآليتان: 68- 69.
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ال�ّس�ؤال 3:

الّطائفة  إّن زعم��اء  لقد تم توزيع منش��ورات في اآلون��ة األخيرة))) وقي��ل فيها 
يقولون بحرمة الّتطبير وقد ذكر من ضمن هذه الفتاوى )فتوى الس��ّيد الخمينّي 
والس��ّيد محس��ن األمين والس��ّيد الخوئ��ي))) وغيره��م..(، والّس��ؤال هو: هل 
صحيح أن زعم��اء الّطائفة يقول��ون بحرمة الّتطبير؟! وهل ه��ؤالء المذكورين 

هم زعماء الّطائفة الّشيعّية من زمن الغيبة أم هي حماقة من الذين يثرثرون؟!

الجواب: هؤالء العلماء ليس��وا زعماء الّطائفة الّش��يعّية المحّقة بل هم من علمائها 
فالتمّس��ك بهم والتمس��ّح  الفكرّية،  أفكاره��م واس��تنتاجاتهم  ف��ي  يصيبون ويخطئ��ون 
بأذيالهم عند من ال يستحس��ن الّتطبير لي��س اعتقادًا بعلمهم وتقواه��م وإّنما لجّر منفعة 
إلى خّطهم الذي يميلون إليه، ول��و حّلل هؤالء الذين جعلوهم زعم��اء الّطائفة الّتطبيَر 
لكان��وا عندهم من المركوس��ين والمنكوس��ين في درج��ات الجحي��م والعتبروهم من 
أجهل النّاس وس��لبوا عنهم صفة العلماء كم��ا يجري علينا من قب��ل نواصب المقّلدين 

لبعض هؤالء العلماء، ونشكوهم إليه تعالى.

مضافًا إلى ذلك: فا يوجد في أخبارنا مصطلح ينس��ب إلى الفقه��اء عنوان زعامة 
الّطائف��ة، بل الوارد ف��ي أخبارنا مفه��وم عام كعلماء اإلس��ام وثقاتن��ا وموالينا وحجج 
��ل اهلل تعالى فرجه  األئمة األطهار# كقول موالن��ا اإلمام بقّية اهلل األعظم عجَّ

الشريف وجعلنا من أعوانه:

»أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم«))).

فجميع الع��دول من الفقه��اء هم أمناء األئم��ة الّطاهري��ن# على حالهم 
لدينه��م والمحافظة على ش��عائرهم  وال��ورع والمصونّي��ة  الّتق��وى  بش��رط  وحرامه��م 
وأحكامهم، فالحجّية لهم بالش��رط الذي أفادته األخبار الّش��ريفة وليس كّل عالم حجًة 

))) بعنوان: ]ملن كان له قلب![.

)2) السيّد الخوئي لم يُفِت بحرمة التّطبري، بل له فتوى بجواز التّطبري يأتي ذكرها يف )ملحق الكتاب( ص 96.

)3) راجع: )الغيبة( للشيخ الطويس ص 98).
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منهم على الّش��يعة، فمن ركب مراكب العاّمة ال يجوز األخذ منه كما أفاد موالنا اإلمام 
المعظَّم الحسن العسكري!:

»فإّن من ركب من القبايح والفواحش مراكب علماء العامّة فلا تقبلوا منهم ولا كرامة«)1).

فا زعامة مصطلحة لفقهاء الّطائفة بالمعنى الذي يحّرم على غير المترأس��ين منهم 
عليها أّن يدلوا بدلوه��م والّرجوع إليهم بالفتوى... فلو س��لَّمنا بصّحة مصطلح الّزعامة 
الّدينّية للطّائفة لهؤالء المذكورين في الّسؤال فألّنهم مجتهدون - مع عدم كونهم أعلم 
الّطائفة - وكل مجتهد ينطبق عليه المصطلح المذكور، فترجيح بعٍض على آخر  علماء 
يكون ترجيحًا با مرّجٍح، ف��إّن األكثرّية من فقهاء اإلمامّية أفتوا بج��واز الّتطبير وبعض 
ذهب إلى االس��تحباب ونحن منهم.. فلماذا يتمسكون بأولئك وال يتمسكون بنا ونحن 

أكثرّية ينطبق عليها النّص الّصحيح عن موالنا اإلمام الصادق!:

»خّذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر«)))؟!

رغباته��م  عل��ى  نوافقه��م  ال  ألنن��ا  والبره��ان  بالّدلي��ل  أفتين��ا  بم��ا  يأخ��ذون   ال 
يَّ 

َ
أ َظلَُمٓواْ  ِيَن  ٱلَّ ]وََسَيۡعلَُم  س��يندمون..  القيام��ة  ي��وم  خاله��ا  م��ن  الت��ي   ونزواته��م 

ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن[)3).
ال�ّس�ؤال 4: 

هناك علماء قد اش��تهر في حياتهم تأييدهم للّتطبير ولكن بعد وفاتهم خرجت 
الّتطبير لم تك��ن موجودة في زم��ن حياتهم!!، مثل الس��ّيد  فتاوى لهم بحرم��ة 
محسن الحكيم والسّيد أبو الحس��ن األصفهاني والّشيخ األراكي))) وغيرهم..

))) راجع: )االحتجاج( ج 2 ص 263، و)الوسائل( ج 8) ص 94 ب 0) ح 20.

)2) راجع: )مستدرك الوسائل( ج 3، كتاب القضاء، باب 9 من أبواب صفات القايض، حديث: 2، نقال عن عوايل 

اللئايل، ورواه البحراني يف الحدائق، ج ) ص 93، املقدمة السادسة يف التعارض والرتاجيح بني األدّلة الرّشعيّة، 

نقال عن عوايل اللئايل أيضاً.

)3) سورة الشعراء، اآلية: 227.

)4) لقد اثبتنا باملصادر يف )ملحق الكتاب( أن هؤالء املراجع رحمهم الله لم يفتوا بحرمة التّطبري، راجع ملحق 

الكتاب ص.
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فه��ل أن بعض الحواش��ي التابعة لبع��ض العلم��اء يتصرفون بالختم الش��ريف 
لألغراض والمقاصد المريضة؟!

الجواب: ال يبعد ما ذكرتموه.. وعل��ى كّل حاٍل فا تغرّنكم األس��ماء الّامعة فإّن 
الحّق فوق ذلك، أعرفوا الحّق تعرفون أهله كما قال اإلمام!:

يعرف  و أهله..  تعرف  الحّق  فاعرف  الحّق،  بآية  بل  بالرجال  يُعرف  لا  دين هللا  »إن 

الرجال بالحّق ولا يعرف الحّق بالرجال«)1).

فقد عبَّر عن معرفة الحّق بآية الحّق أي بالّدليل الق��وّي الذي يثبت به الحّق وليس 
بالّدليلّي��ة بل هي مجرد استحس��انات وأقيس��ة عاّمي��ة ومراكب  بدعاوى ال عاقة له��ا 

ناصبّية تغرق بمن ركبها وتمسك بأذيالها والعياذ باهلل تعالى.

ال�ّس�ؤال 5:

بي��ان من مجموعة م��ن رجال الّدين   انتش��ر في منطقتنا وعلى مواقع االنترنت 
في الحجاز ضد ش��عيرة الّتطبير، وجاء فيه »كما ننصح المؤمنين باالبتعاد عن 
الحس��ينّيّة كالّتطبير، وخاّصة  للّشعائر  المش��رق  الوجه  تشّوه  التي  الممارسات 
البيت وممارس��ات  للّتعرف على مذهب أهل  تّتجه األنظ��ار  في بالدنا وحيث 
أتباعه، مما يوجب علينا تقديم الّص��ورة النّاصعة لنهج أهل البيت#، 
الّذريعة  الّتطبير ال تس��اعد على ذلك بل تعوقه وتعطي  وال ش��ك أن ممارس��ة 
المؤمنين  المذهب والّتنفير منه، لذلك نؤكد عل��ى جميع  لتش��ويه  للمتعّصبين 
باالبتع��اد عن ذلك وتوعية م��ن حولهم بس��لبّيات هذه الممارس��ة وخاّصة في 
الثب��ات عل��ى الّدين وال��والء لمحّم��د وآل حمّمد وأن  بالدنا، نس��أل اهلل تعالى 

يحمي بالدنا وبالد المسلمين من األخطار والفتن.«.
 موالن��ا الكريم: لق��د وصفوا ه��ذه الّش��عيرة المقّدس��ة بصفاٍت س��يئة كما هو 

واضح من كالمهم، بل ويطالب��ون بالتحذير منها!!، مع العل��م أّن في الحجاز 

))) راجع: )بحار األنوار( للمجليس، )مستدرك سفينة البحار( للنمازي، )ميزان الحكمة( للريشهري.
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 وببرك��ة أهل البي��ت# وبجه��ود الخّيري��ن، موكب��ان للّتطبي��ر كبيران 
المطّبرون ألي مضايق��ات من أحد،  يتع��ّرض  العوامّية وت��اروت ولم  بلدة  في 
ولكن أكثر االس��تغراب والتعّج��ب ينصّب على م��ن يّدعي التزام��ه بالمذهب 
الّش��عيرة المقّدس��ة.فنتمنى منكم ذكر رأيكم الش��ريف بما  الحّق ويش��ّوه هذه 
قال��وه وخاّص��ًة أن بيانهم منتش��ر بش��كٍل كبي��ر، وأنه��م أطلقوا علي��ه بيان )ال 

للّتطبير(، وقد وقع عليه تسعة أشخاص.

كين به فراجعها  الّتطبير وفنّدنا أغلب مزاعم المشكِّ الجواب: لقد تحدثنا كثيرًا عن 
عبر موقعن��ا اإللكتروني، كما أنَّ لن��ا ردودًا هاّمة على هؤالء المش��ّككين في كتابنا }رّد 
www. المذكور:  المظلوم!{ عبر موقعن��ا  الحس��ين  الهجوم عن ش��عائر اإلمام 

aletra.org

ونزيد على ما ذكرنا بيانًا آخر مفاده:

إّننا نقول باس��تحباب الّتطبي��ر طبقًا لم��ا ورد في األدّل��ة الترخيصّية الفقهّية بش��أن 
ذلك، واعتق��ادي أّن َم��ن يفت��ي بحرمتها ل��م يتذّوق طع��م الفقه ولم يمارس��ه بش��كٍل 
��د لغيره أمث��ال هؤالء  إْن كان من أه��ل االجته��اد، فكيف بم��ن هو مقلِّ صحيح، ه��ذا 
مين الذين ال يمي��زون بين األل��ف والعصا وبين البع��رة والبعير؟!  الكس��الى من المعمَّ
ولو أّنهم أنصفوا أنفس��هم لما وقفوا هذا الموقف المخزي الذي سيكون حسرًة عليهم 
رون لزيد  يوم الع��رض األكبر بل وه��م على ف��راش احتضارهم..!! إنه��م آلّيون مَس��خَّ
وعمرو، ولو كانوا صادقي��ن بدعواهم وجديري��ن بلقب علماء وفقه��اء - إْن كان فيهم 
فقهاء - لدعونا للمباحثة والنّقاش، وعلى األقّل لكانوا ناقش��ونا أو ناقش��وا أحدًا غيرنا 
الّتطبي��ر في بلدكم الحج��از، ولكنهم عاج��زون عن ذلك،  من العلماء الذي��ن يجيزون 
لذا يقومون بتوزيع المناش��ير على العوام ليشّككوهم بتلك الّش��عيرة أو ليسّلطوا عليهم 
أعداء اهلل تعالى ليلجموهم أو يقهروهم على تركها، مع أّن الّتسليط المذكور من أعظم 
الكبائر عن��د اهلل تعالى وفاعله يس��تحّق العقاب الّش��ديد، وهل خا المجتمع الّش��يعي 
م��ن المنكرات - كالّزن��ا والّلواط والمس��احقة وش��رب الخمر وظلم المس��تضعفين - 
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حّتى يتفّرغ��وا لمناهضة الّتطبي��ر وكأّنه أعظم م��ن الّزنا والّلواط والّس��حاق وغيرها من 
يتركوا  أّن  العج��اب  الكت��اب والس��نّة؟! فالعج��ب  م��ات المنصوص عليه��ا في  المحرَّ
اإلنكار على ما نّصت عليه الشّرائع المقّدس��ة ودّلت عليه البراهين القطعّية من الكتاب 
والس��نَّة ثم يتفّرغون للهجوم على المطّبرين والّتطبير الذي ل��م ينهض دليل واحد على 
كراهته فضًا عن حرمت��ه.. فصار الحرام ح��االً، والحال حرامًا كم��ا أخبر عن ذلك 

رسول الله9 إذ قال لسلمان الفارسي:

»من أشراط الساعة إضاعة الّصلاة واتّباع الشهّوات والميل مع الأهواء وتعظيم المال وبيع الدّين 

بالدّنيا فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن 

يغيِّره، قال سلمان: إن هذا لكائن يا رسول هللا؟ قال: أي والذي نفسي بيده يا سلمان. إلى أن قال: 

ب  يُكذَّ ق الكاذب و يَُصّدَ يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين و عندها يكون المنكر معروفاً والمعروف منكراً و

الصادق..«)1).

 ف��أيُّ مصيب��ة أعظم م��ن ه��ذه المصيب��ة حي��ث يصب��ح الّدين لعق��ًا على األلس��ن 
المتزّينين  الّس��اطين  أتب��اع  الّدين والّس��فلة من  بأم��ور  عي��ن والجهلة  المدَّ أفواه   تمّجه 

بزّي علماء الّدين؟!

فأعظم نكاية تكون ضّدهم هي أْن ُتكثروا من الّتطبير وأن ُتكثروا من البحوث التي 
يَنَقلُِبوَن[)))  ُمنَقلَٖب  يَّ 

َ
أ َظلَُمٓواْ  ِيَن  ٱلَّ تساهم في دفع الشبهات الدائرة حوله، ]وََسَيۡعلَُم 

َربَُّك  َشآَء  ]َولَۡو  يَۡلَعُبوَن[)4)،  َخوِۡضِهۡم  ِف  َذرُۡهۡم  ُثمَّ    ُۖ ٱللَّ ]قُِل  لِۡلُمتَّقِنَي[)3)،  ]َوٱۡلَعٰقَِبُة 
فََسۡوَف  َمُلۖ  َۡ

ٱل َوُيۡلِهِهُم  َوَيَتَمتَُّعواْ  ُكلُواْ 
ۡ
يَأ ]َذرُۡهۡم  وَن[)5)  َيۡفَتُ َوَما  فََذرُۡهۡم  َفَعلُوهُۖ  َما 

))) راجع: ]تفسري القمي[ ج 2 ص 303 تفسري سورة محمد.

)2) سورة الشعراء، اآلية: 227.

)3) سورة األعراف، اآلية: 28).

)4) سورة األنعام، اآلية: )9.

)5) سورة األنعام، اآلية: 2)).
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ي يُوَعُدوَن[))). َوَيۡلَعُبواْ َحتَّٰ يَُلُٰقواْ يَۡوَمُهُم ٱلَِّ وُضواْ  َيۡعلَُموَن[)))، ]فََذرُۡهۡم َيُ
ال�ّس�ؤال6: 

ما مدى صّحة حديث نطح الس��يدة زينب$ رأس��ها بمقدم المحمل؟ 
وهل هي ثابتة وصحيحة عندكم؟

الجواب: ال أدري لماذا كّل هذه الضّجة على هذا الحدي��ث المبارك؟! أألن�َّه يدّل 
على هول المصيبة في كرباء؟! أو ألن�َّه يدل على صّحة ومش��روعّية الّتطبير؟! أو ألن�َّه 
ال يتواف��ق مع األمزجة الفاس��دة عند بع��ض أنصاف العلم��اء؟! كلُّ ه��ذه االحتماالت 
صحيحة بحّق هؤالء المش��ّككين قّطاع الطريق على عب��اد اهلل تعالى كما ورد في الخبر 
عن النب��ّي داوود! حينما خاطب��ه ربُّه بقوله: »ي��ا داوود قل لعب��ادي: ال تجعلوا 
بين��ي وبينكم عالم��ًا مفتونًا بالّدني��ا فيصّدهم عن ذك��ري وعن طريق محّبت��ي ومناجاتي 
أولئك قّطاع الطريق على عبادي«)3) وحديث نطح الجبين الّش��ريف لموالتنا وس��ّيدتنا 
يقة الّصغ��رى الحوراء العلياء زينب$)4). مرس��ًا عن مس��لم الجّصاص  الّصدِّ
في بعض الكت��ب المعتبرة أّن س��ّيدتنا الحوراء )صل��وات ربي عليه��ا( نطحت جبينها 
المقّدس بمقّدم المحمل لّما أّطل عليها رأس موالنا وإمامنا المعّظم س��ّيد الّشهداء أبي 
عبد اهلل الحس��ين )صلوات ربي عليه( قال ال��راوي: » أّن أمَّ كلثوم أطلعت رأس��ها من 
المحمل وقالت له��م - أي ألهل الكوفة - صه ي��ا أهل الكوفة تقتلن��ا رجالكم وتبكينا 
نس��اؤكم؟ فالحاكم بيننا وبينكم اهلل يوم فصل القضاء، فبينما ه��ي تخاطبهنَّ إذا بضجة 
!وهو  بال��رؤوس يقدمه��م رأس }اإلمام{ الحس��ين  أتوا  فإذا ه��م  ارتفعت،  قد 
بج قد انتصل  أزهريٌّ قمريٌّ أش��به الخلق برس��ول الله9 ولحيته كس��واد السَّ
فالتفتت  به��ا يمين��ًا وش��ماالً  منها الخض��اب ووجه��ه دارة قم��ر طالع والرم��ح تلعب 

))) سورة الحجر، اآلية: 3.

)2) سورة الزخرف، اآلية: 83.

)3) راجع: )تحف العقول( للحرآني.

)4) رواه الّشيخ املجليس رحمه الله تعاىل يف البحار/ الجزء الخامس واألربعني/ ص 4)).

sha3aer sec1 final.indd   28 4/26/13   3:18 AM



(9

م  م المحمل حّت��ى رأينا الدَّ زينب$ ف��رأت رأس أخيها فنطح��ت جبينها بمق��دَّ
يخرج من تح��ت قناعه��ا وأومأت إلي��ه بخرق��ة..«، والحدي��ث وإْن كان مرس��ًا لكنَّه 

صحيٌح عندنا من وجوه:

األول: ال يش��ترط في األخبار الّتاريخّية قّوة أو صّحة الّس��ند، وهو أم��ٌر متفٌق عليه 
عن��د عاّمة محقق��ي اإلمامّي��ة، والمنكر ش��اٌذ ال ُيعّتد بإن��كاره - بل ال نظنه ش��مَّ رائحة 
الفقاهة - وذل��ك ألنَّ إن��كار األخب��ار الّتاريخّية الّضعيفة - والمرس��ل أحد أقس��امه - 
يس��تلزم طرح األخبار الكثيرة الّدالة على الحوادث الماضية أو المستقبلّية، وفي الّطرح 

ما ال يخفى من المحاذير على المتفّقه الّلبيب فضًا عن الفقيه..!!.

وبعبارٍة ُأخرى: إّن رواية نطح الّرأس الّش��ريف لموالتنا الصّديقة الّصغرى العلياء 
زينب$ ال يضّر إرس��الها م��ا دامت منقولة م��ن كتاب معتبٍر يحك��ي ما جرى 
على ظامات اإلم��ام المظلوم أب��ي عبد اهلل الحس��ين! وأهل بيته من الّس��بايا 
في كرباء والكوفة والّش��ام.. وال نتش��ّدد على األس��انيد في الّرواي��ات الّتاريخّية ألّن 
 ذلك غير مطل��وب فيها بل المطل��وب هو الّتوثيق لقضّي��ة تاريخّية محاط��ة بثقة النّاقل 
لها مباش��رة أو عبر كتاب معتب��ر، ألّن جلَّ همِّ العالِ��م الّتاريخي هو ما أش��رنا مع كونه 
يروم م��ن نقل��ه للقّص��ة الّتاريخّية ه��و اقتن��اص الّرواية بغ��ّض النّظر ع��ن راويها لكي 
أّن يفنَّد السامع أو  الّتاريخّية وبالّتالي فمن الخطأ الفادح  يش��ّكل صورة خاّصة للّرواية 
الّتاريخّية ويواجهها باإلن��كار بذريعة عدم وجود  الّرواية  القارئ ما س��معه أو قرأه في 
س��ند للّرواية ألّن الّرواية الّتاريخّية - كم��ا ألمحنا - ال ُيش��ترط أو ال ُيقتصر فيها على 
األسانيد، بل المفروض فيها كونها ذات مصدر معتمد عليه قديمًا أو حديثًا منقوالً عن 

تاريخ قديم.

ث المجلس��ي رحمه اهلل تعالى من رواي��ة موالتنا زينب$  فما رواه المحدِّ
 س��واء أكان مص��درًا قديم��ًا أم قري��ب عهد بعص��ره ف��ا يعتبر ذريع��ة إلس��قاطه، ألّن 

الّرواية ال ُتردُّ إذا كان المصدر متأّخرًا، غاية األمر أّن المصدر المتأّخر بنفس��ه ال يعتمد 
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 عليه منفردًا بنفس��ه بل يكون معتم��دًا في حال انضّم��ت إليه قرائن ت��دّل على صّحة ما 
 في��ه، ومج��ّرد ق��ول النّاق��ل الّثقة بأن��ه نق��ل الّرواي��ة من مص��در معتم��د يش��ّكل قرينة
على الوثوق به واالطمئنان بما فيه، فا يش��ترط في أّي كت��اب أو مقتل متأخر أّن يكون 
قديمًا يرج��ع إلى القرن المتأّخ��ر قليًا عن عص��ر الواقعة بل لو كان في القرن العاش��ر 
 الهج��ري أو الرابع عش��ر فإّن��ه معَتمد عليه م��ا دام َمص��درًا ُيعتم��د على الوثائ��ق التي 
 عليه��ا ش��واهد أو قرائ��ن تثب��ت صّحته��ا، فالتأّخ��ر لي��س س��ببًا لطرح��ه ألّن األهمية 
الّرواية  الّس��ند، وب��اب  الّتاريخّي��ة وإن لم ُيذكر فيه  للنقل والناقل للكت��اب أو للّرواي��ة 
الّتاريخّية -كم��ا ألمحنا مرارًا - ال يش��ترط فيها ما يش��ترط في باب األح��كام الفرعّية 
من صّحة الّس��ند بل يكفي كونها مس��تخَرجة من كتاب معتبر، مع الّتأكيد على أّن نفس 
الّرواية للحكم الفرعي ال ُيش��ترط فيها صّحة الّس��ند دائمًا بل يكفي في صّحة استنادها 
إلى الّش��ارع المقّدس بمج��رد كونها موثوق��ة الصدور ق��د دّلت على صّحته��ا القرائن 
المعتضدة بالكتاب والس��نَّة، فكونها مرس��لة ال يس��تلزم طرحها جانبًا أو إهمالها رأسًا، 
ُتّتخذ كقرينة تعضد بقّية الّروايات المس��انخة لها أو الكاش��فة عن حيثّية  بل على األقلِّ 
الحدث الّتاريخي المس��انخ لها أو القريب منه��ا، كما لو دّلت الّرواية الّصحيحة س��ندًا 
على أّن المعصوم! كادت نفسه تخرج من بدنه حزنًا على سّيد الّشهداء بالبكاء 
عليه أو الغ��ّم ألجله فا يمكنن��ا أّن نرد روايًة دّل��ت على فعٍل أدنى م��ن فعل الجزع أو 
البكاء المسبب لخروج الروح من الجس��م، فإذا ثبت الجزع األكبر المؤّدي إلى خروج 
الروح من الجسم بس��بب الغم والهّم على سّيد الّش��هداء فيثبت الجزع األدنى المؤّدي 
م المحمل،  إلى نطح موالتن��ا الصّديقة الّصغرى$ لرأس��ها الّش��ريف في مق��دَّ
فاألدنى ال ُيط��رح إذا لم يطرح األعلى بطريق أولى كما يق��ول علماء المنطق والحكمة 

واألصول..

المتأّخرين على  النّطح بل يمكننا دعوى إجماع  الّثاني: لقد عمل المش��هور برواية 
العمل بها، وعملهم جابٌر لضعف سندها أو إرسالها، ألنَّ نفس العمل يعتبر قرينًة على 
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صّحة صدورها، ولو لم يكن سوى أّنها منقولة من كتاب معتبر لكفى بها قرينة واضحة 
عل��ى صّحتها با حاج��ة إلى اعتضاده��ا وانجبارها بعمل المش��هور، نع��م يكون عمل 
 ٰ المش��هور مؤّكدًا للنّقل المعتبر، وهو يضفي عليها هالًة من النّور على نورها ]نُّوٌر َعَ

ُ ِلُورِهِۦ َمن يََشآُءۚ[.))) َيۡهِدي ٱللَّ نُورٖۚ 
الثال��ث: نطح جبين الس��ّيدة الّطاه��رة الزكّية لي��س بأعظم من نتف رج��ال المدينة 
للحاهم لّما دخل موكب الّس��بايا إليها وقد روى ذلك ابن ط��اووس في كتابه الّلهوف، 
وكذا لي��س أعظم مم��ا فعلته س��ّيدتنا الرب��اب$ التي آل��ت على نفس��ها أّن ال 
تستظّل تحت س��قٍف يقيها الحّر والبرد لمدة عاٍم كامٍل حّتى تقّشر جلدها فماتت كمدًا 

على سّيدنا وموالنا اإلمام الحسين)))..!!

الفاطمّي��ات الطاهرات خمش��ن وجوههّن حزنًا على س��ّيد  ف��إَن  مضافًا إلى ذلك: 
النّطح إن لم يكن الخمش  الّشهداء!وعملهّن حّجًة ش��رعّيًة)3)، والخمش نظير 
أعظم ض��ررًا م��ن نط��ح الجبين لم��ا يترّت��ب على الخم��ش من تش��ويه للوج��ه وكثرة 
الخ��دوش والجراحات في الوج��ه وتمنع م��ن الوضوء أيض��ًا، فإذا ج��از األدنى، جاز 

األعلى منه بطريٍق أولى، فتأّمل!!.

حّتى لو كان من النّاحية الّس��ندّية ضعيفًا فا يجوز طرحه باعتباره ال يحّلل  الرابع: 
التش��ريعّية عندنا نحن اإلمامّية  م حاالً، بل هو مطاب��ٌق لألصول العاّمة  حرامًا وال يحرِّ
من حيث دخوله في مفهوم الحزن والجزع المس��اغ ش��رعًا على س��ّيد الّشهداء )فديته 
بنفسي( وقد أستدللنا على صّحة ذلك في كتابنا المبارك }رّد الهجوم عن شعائر اإلمام 

الحسين المظلوم!{ فليراجع..

باإلضافة إلى ذلك: إّن للخب��ر الّضعيف أحكامًا مغايرة عن أح��كام الخبر المعتبر، 
ه فيما لو لم يتعارض  ومغايرته عن غيره ال تعني أنَّه ال حكم له، بل له حكم بحرم��ة ردِّ

))) سورة النور، اآلية: 35.

)2) راجع: )الكامل يف التاريخ( ج 4 ص 88 حوادث عام )6هـ، )املحرب( ج 3 ص 3)، )منتهى اآلمال( ج).

)3) راجع: )اللهوف عىل قتىل الطفوف( ص 99).
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ه هو الس��ائد بين  الّطاه��رة، وحرم��ة ردِّ مع الّدالل��ة القطعّي��ة للكت��اب الكريم والس��نَّة 
األصولّيي��ن واإلخبارّيين فلم يش��ّذ منهم أحد س��وى ضعي��ف الّتحصي��ل، وحرمة رّده 
تختلف ع��ن حجيَّة الخبر، فحرمة الّرد تش��مل حّت��ى الخبر الّضعيف، ويش��هد لما قلنا 
أّن صاحب الوس��ائل))) قد عقد بابًا يبلغ العش��رات من الّروايات الّصحيحة الدالة على 
القاعدة  الّس��ندي؛ وهي عل��ى كثرتها تؤّك��د  الخب��ر الضعيف لمج��ّرد ضعفه  حرمة رد 
المس��ّلمة التي أش��رنا إليها من حرم��ة رّد الخبر ألجل ضعفه الّس��ندي. وق��د ذكرنا في 
بحوثنا األخ��رى الّرجالية بأّن الخبر الّضعي��ف في مصطلح الّدراي��ة والحديث يختلف 
عن الخبر الموضوع والمدس��وس، فالخبر الموضوع هو الخبر الذي ُعِلم وضعه وكان 
مخالفًا للكتاب الكريم وسنَّة نبّيه وآله الطّيبين الّطاهرين# بخاف من توّفرت 
فيه ش��رائط الحّجيَّة التي منها عدم معارض��ة الخبر الّضعيف للكتاب والّس��نّة الّطاهرة، 

وما كان بهذه الّصفة ال يمكن أّن يقال عنه بأنه مدسوس أو موضوع.

م يتضح أّن الحديث الّشريف موافٌق لألصول والقواعد الّشرعّية وال عبرة  وبما تقدَّ
بما ينفثه المشّككون عليهم الّلعنة الّسرمدية إلى أبد اآلبدين..

ال�ّس�ؤال 7: 

هل الّتطبير واجب كفائي كما ي��راه بعض المراجع والفقهاء كالمرجع الس��ّيد 
محّمد علي الطباطبائي )دام ظّله(؟

الج��واب: نعم هو ف��ي زمانن��ا هذا ال��ذي يش��ّنُّ فيه حمل��ة عش��واء عل��ى الّتطبير 
والمطّبرين واجب كفائّي بالعنوان الّثانوي قطعًا، باعتباره ش��عارًا ورمزًا ألحد الّش��عائر 
المظلوم!، فإسقاطه  الحس��ين  الّش��هداء  باإلمام س��ّيد  الفجيعة  الكبرى إلظهار 
الّشعائر  الّس��ام والّتحّية يس��تلزم تضعيف  الّش��عائر الحس��ينّيَّة على صاحبها آالف  من 
والمعتقدين بها ب��ل وهتكهم واالزدراء بهم، ف��ا بدَّ من الميل إلى كونه��ا واجبًا كفائّيًا 
من الجهة التي ذكرنا فيكون راجحًا ش��رعًا بل واجبًا أيضًا ال بعنوانه األّولي بل بعنوانه 

))) صاحب الوسائل هو: محمد بن الحسن الحر العاميل املتويف سنة 04))هـ.
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ة السّيد محسن الحكيم )أعلى اهلل مقامه  الّثانوي كما أشرنا، وهذا نظير ما أفتى به الحجَّ
الّش��ريف( في مورد الّش��هادة الّثالثة بالوالي��ة ألمير المؤمنين موالن��ا عيّل! في 
ه »واجبًا بعنوانه الّثانوي باعتباره من شعائر اإليمان ورمزًا إلى  األذان واإلقامة حيث عدَّ
التش��يُّع«)))، وهكذا الحكم بالنّس��بة إلى الّتطبير في زماننا هذا فإّنه كما ذكرنا آنفًا وألّن 
ذلك رفعة للّشعائر الحسينّيَّة وس��ببًا للنّكاية بأعداء الّتطبير وإدخال الغيظ على قلوبهم، 
وهو ما أشارت إليه صحيحة معاوية بن وهب قال: استأذنُت على أبي عبد اهلل! 
فقيل لي: ُادخل، فوجدته في مصاه في بيته فجلس��ت حّتى قضى صاته فسمعته وهو 

يناجي ربَّه ويقول:

»اللـهم يا من خّصنا بالـكرامة وخّصنا بالوصيّة ووعدنا بالّشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي 

وجعل أفئدة من النّاس تهوي إلينا اغفر لي ولإخواني ولزّوار قبر أبي الحسين! الذين 

انفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برِّنا ورجاءً لما عندك في صلتنا وسروراً أدخلوه على نبيّك 

صلواتك عليه وآله وإجابةً منهم لأمرنا وغيظاً أدخلوه على عدّوِنا أرادوا بذلك رضاك، فكافهم 

ا بالرِّضوان واكلأهم باللّيل والنّهار واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلّفوا بأحسن الخلف  َّ عن

واصحبهم واكفهم شرّ كّل جبار عنيد وكّلَ ضعيف من خلقك أو شديد وشرّ شياطين الإنس والجّن 

واعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا به على ابنائهم وأهاليهم وقراباتهم، 

اللـّهم إن أعداءَنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافاً منهم على من 

رتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلّبت على حفرة  َّ خالفنا فارحم تلك الوجوه التي قد غي

أبي عبد هللا! وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي 

جزعت واحترقت لنا وارحم الصرخة التي كانت لنا، اللـهم إنّي أستودعك تلك الأنفس وتلك 

الأبدان حتّى نوافيهم على الحوض يوم العطش، اللـّهم إني أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس، 

حتّى توافيهم من الحوض يوم العطش.فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: 

جعلت فداك لو أن هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف هللا عّز وجل لظننت أن النّار 

لا تطعم منه شيئا أبدا، وهللا لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحجّ، فقال لي: ما أقربك منه فما الذي 

))) لقد ذكر ذلك السيّد محسن الحكيم _ يف بحوثه عىل )العروة الوثقى( باب التشّهد، فلرياجع.
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ية لِم تدع ذلك، قلت: جعلت فداك لم أدرِ أن الأمر يبلغ هذا كله،  يارته.ثم قال: يا معاو يمنعك من ز

ية من يدعو لزواره في الّسماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض« )1) انتهى. فقال!: يا معاو

فالتأّمل به��ذه الّرواية الّش��ريفة يعطينا ص��ورة متكاملة عن المش��هد الوالئي ألهل 
بيت العصمة والّرس��الة والّطهارة حيث إّننا نعتبر الّتطبير أحَد المصاديق الكبرى للجزع 
أّنه أحد  وإحت��راق القل��وب والّصرخ��ة المليئة باألل��م والغّصة له��م#، كم��ا 
أّيام الحزن على سّيد الّشهداء!  البّر والّرجاء واإلجابة ألمرهم بتعظيم  مصاديق 
بل هو أحد أكبر مصاديق إدخال الغيظ على قلوب أعدائه��م الذين عابوا عليهم الّزيارة 
يت��ردد فيما قلنا أو  البكاء والنّدبة والّلط��م والّتطبير..وال أظ��ن عاقًا  ومس��تلزماتها من 

يشّك فيما أبرمنا..!!.

مناه ب��ل ال يبعد  إن الّتطبير الّش��ريف واجب كفائ��يٌّ بالّتقري��ر الذي قدَّ وبالجمل��ة: 
وجوبه بالعن��وان األّول��ي أيضًا فيما ل��و اعتبرناه مصداق��ًا لفقرات صحيح��ة معاوية بن 
وهب، من حيثّية أّن إدخال الغيظ على قلوب أعدائهم واجٌب بعنوانه األّولي ال الّثانوي 
باعتباره داخ��ًا في مصاديق مفه��وم البراءة من أعدائه��م، والبراءة م��ن أعدائهم واجبة 
ش��رعًا، فإذا ُأوتي به بهذا العنوان يك��ون مصداقًا لوجوبه بالعن��وان األّولي، وإذا أتى به 
بعنوان الح��زن يكون مصداقًا الس��تحبابه بالعن��وان األّولي، وإذا اعتبرن��ا إدخال الغيظ 
على قلوب أعدائهم أمرًا مس��تحّبًا فيكون مس��تحّبًا بعنوانه األّول��ي ال الّثانوي؛ والقول 
باس��تحبابه بالعنوان األّولي ال يتعارض مع القول بوجوبه بعنوانه الّثانوي لكونه تعظيمًا 
ليوم عاشوراء، وألنه مذكر بما جرى على سّيد سلطان الوجود اإلمام أبي عبد اهلل عليه 
الّش��عائر التي دّل عليها قوله تعالى:  آالف الّتحّية والّس��ام، وكلما كان كذلك فهو من 

ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب[))) ۡم َشَعٰٓئَِر ٱللَّ ]َوَمن ُيَعّظِ

فالمطّبر ه��و من أب��رز مصاديق مفه��وم }تعظيم الّش��عائر{ لكونه متحّي��زًا للوقوف 

))) )كامل الزيارات( ص 228 باب 40 ح 2.

)2) سورة الحج، اآلية:32.
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بجانب اإلم��ام! ليس بالقول فحس��ب وإّنما بالفع��ل، فالتحّيز للح��ّق مطلوب 
ش��رعًا وعقًا وعرفًا، وقد ينقلب المس��تحّب في بع��ض األحيان إلى واجٍب س��يما إذا 
كان يرمز إلى ش��عاٍر لرف��ع مظلومّية اإلمام الحس��ين! تمامًا كالّتش��ّهد بالوالية 
ألمير المؤمنين عيّل إذ هو مس��تحٌب بذاته دون أّن يكون مرتبطًا ب��األذان واإلقامة على 
بعض المباني الفقهّية، لكنَّه أصبح واجبًا فيهما لكون الّش��هادة الّثالثة ترمز إلى التش��ّيع 
وفاقًا للس��ّيد الحكيم في حاش��يته على العروة، ولكننا أفتينا فيما سبق لبعض المؤمنين 
بالعن��وان األّولي لداللة  المؤمنين عيّل! مس��تحّبًا  بالوالية ألمير  التش��ّهد  بكون 
بعض األخبار على ذلك، وال يهم ضعفها الّس��ندي ما دامت تشير إلى المستحّب الذي 
الس��نن{ واستحبابه  أدّلة  ال نتش��دد باألخذ به إلثبات المستحّب لقاعدة }التس��امح في 
األّولي ال يمنع من وجوبه الّثانوي، وهكذا فإّن الّتطبير مستحب بالعنوان األّولي ولكنَّه 
في بعض األحي��ان يصبح واجبًا كفائّيًا عل��ى جماعة من المؤمنين لكونه ش��عارًا خاّصًا 

إليصال المظلومّية للناس.

ال�ّس�ؤال 8: 

هل يجوز الخروج بموكب تطبير في منطقة يحتم��ل أن تخرج على المطّبرين 
العنف..؟! وفي عدم  باألخشاب - كرّدة فعل - ورمي الحجارة وكل أساليب 

ذلك هل يوجد دليل شرعي يمنعنا من الخروج؟

الجواب: ال إش��كال ف��ي الخروج ف��ي مواك��ب الّتطبير حّت��ى ول��و أدَّى ذلك إلى 
أذّية محتمل��ة أو مظنونة أو توجب عس��رًا وحرج��ًا، إذ ما من فع��ٍل إالَّ ويحتمل الّضرر 
فيه في جه��ٍة من الجه��ات، فمج��رد احتمال الّض��رر ال يوج��ب الحرمة، كم��ا أّن أدّلة 
نفي العس��ر والحرج خاّصة بالواجبات وال تش��مل المباحات أو المندوبات كالّش��عائر 
الّش��ارع  الحس��ينّيَّة، فرفع الحرج إنم��ا يكون في األم��ر اإللزامي فق��ط دون ما رخص 
في تركه، والوجه ف��ي ذلك هو أّن رفع الحك��م الحرجي إنما هو لامتن��ان وال منَّة في 
رفع المندوبات بل المنَّة في ثبوته��ا، مضافًا إلى أنَّه ال ُيعقل تحقق العس��ر والحرج مع 
الّترخيص في الترك ألّن الحرج إنما يكون من ِقَب��ل الحكم وليس من قبل متعّلقه مهما 
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كان ش��اّقًا، من هنا لم يفِت فقيٌه بحرمة بعض الّتكاليف المس��تحّبة التي يحصل العسر 
في إتيانها كالّصوم ندب��ًا في أّيام الصيف الّش��ديد الحّر وإحياء الليال��ي الّطوال بالعبادة 
وطّي الوقت بالجوع وصاة ألف ركعة في اليوم والّليلة والّس��جود على حجارة خشنة 
الّش��اقة والمحتملة الّضرر بل  من الفجر إلى طلوع الشمس وما ش��ابه ذلك من األمور 
ومقطوع��ه أيضًا، فمجرد حصول الّضرر بس��بب الخ��روج في موك��ب الّتطبير ال يكون 
ب��ل والمباحات م��ن الِحرف  مب��ررًا لحرمت��ه وإالَّ لحكمنا على كثي��ٍر م��ن المندوبات 
أّن ذلك مب��اح وفي أكثر األحيان مس��تحّب وإن أوجب إهانة  ناعات بالحرمة مع  والصِّ
لصاحبه أو فاعل��ه من قبل اآلخرين، فف��ي )المناق��ب( ج 4 ص 55) أّن موالنا اإلمام 
الس��ّجاد! كان ش��ديد االجتهاد بالعبادة نهاره صائم وليله قائم حّتى أضّر ذلك 

بجسمه فقال له اإلمام أبو جعفر!:

»يا أبه! كم هذا الدؤوب؟ فقال: أتحبب إلى ربي لعلَّه يزلفني«.

فإذا جاز لإلمام الس��ّجاد! أّن يؤذي نفس��ه بالعبادة ليزلفه اهلل تعالى فِلَم ال 
ض لألذّية في س��بيل إش��هار مظلومّية سّيد  يتعرض المطبِّر لزلفى الرّب في موكب يتعرَّ
الّش��هداء أبي عبد اهلل الحس��ين! )وأرواحنا فداه( ما دام الّتطبير من ش��عائر اهلل 
التي تذّكر بيوم اإلمام س��ّيد المظلومين!؟! وهنيئًا لمن تأّذى في س��بيل المولى 
المعظَّ��م اإلمام الحس��ين وأه��ل بيت��ه الّطاهرين# ف��إّن ذلك م��ن الجهاد في 
س��بيله وتحصيل مرضاته وفيه رضا الموالي المطّهرين حس��بما جاء ذلك في صحيحة 
 – معاوية بن وهب في كتاب: }كامل الزيارات{، لجعفر ب��ن حمّمد بن قولويه ص 8)) 
التي أشرنا إليها  9)): عن موسى بن عمر، عن حّس��ان البصري، عن معاوية بن وهب 

في الّسؤال السابع فا نعيد.

والحاص��ل: إنَّ رم��ي المطّبرين بالحجارة واألخش��اب كما أش��ار الس��ائل الكريم 
يكون م��ن مصادي��ق التعييب عل��ى زوار اإلم��ام أب��ي عبد اهلل الحس��ين! وهو 
مرغوب في��ه عند اإلم��ام الص��ادق!، ومن أج��ل ه��ذا فليتنافس المتنافس��ون، 
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يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن[))) ]َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِنَي[))).
َ
ِيَن َظلَُمٓواْ أ ]وََسَيۡعلَُم ٱلَّ

ال�ّس�ؤال 9:

ه��ل تؤيدون فتوى مؤّس��س الح��وزة العلمّي��ة في قّم المقّدس��ة آية اهلل الّش��يخ 
عبد الكري��م الحائري)قدسسره( في جواز الّتطبير في الع��زاء، كما ورد في رسالته 

الفارسية)3)؟.

س��ّيد  عل��ى  ع��زاًء  الّتطبي��ر  بج��واز  قائل��ون  المتأّخري��ن  مش��هور  إنَّ  الج��واب: 
الّش��هداء! والّش��يخ الحائري رحم��ه اهلل تعالى م��ن ه��ؤالء المجّوزين، ونحن 
نؤّيده بفتواه المباركة ولكنّنا نزيد عليه أمرًا آخر أال وهو اس��تحباب الّتطبير حدادًا على 
سّيد الّش��هداء وإظهارًا لمظلوميته ولو أدَّى ذلك عَرَضًا وبسبب كثرة الحزن إلى الّضرر 
أّن  الّصغرى الحوراء زينب$  يقِة  الموت، فإذا جاز لموالتنا الصدِّ إلى  المؤّدي 
تموَت كمدًا وحزنًا على أخيها سّيد الّش��هداء!.. وكذلك ما جرى على موالتنا 
الّرباب وموالتنا رقيَّة% وإذا جاز لموالنا  ُأّم كلثوم والّطاهرة موالتنا  يقة  الصدِّ
ة بن الحس��ن! أّن يم��وت بلوعة المصاب  المعظَّم اإلم��ام بقيَّة اهلل تعالى الحجَّ

ل اهلل تعالى فرجه الّشريف: وغّصة االكتئاب كما ورد ذلك عنه بقوله عجَّ

»لأبكيّن عليك بدل الدّموع دماً حسرةً عليك وتأّسفاً على ما دهاك وتلهّفاً حتّى أموت بلوعة 

المصاب وغّصة الاكتئاب«))).

فإذا جاز لإلمام المهدي!وأرواحنا فداه أّن يموت - بعد ظهوره الّش��ريف 
ه  ق��ًا على جدِّ وتحكيم الع��دل عل��ى األرض - بلوعة المص��اب وغّص��ة االكتئاب تحرُّ
لنا ذلك بطريق أولى وبنفس  أبي عبد اهلل الحسين!، جاز  المعظَّم موالنا اإلمام 

))) سورة الشعراء، اآلية: 227.

)2) سورة األعراف، اآلية: 28).

)3) لقد أصدر آية الله الّشيخ عبد الكريم الحائري فتواه يف جواز التّطبري يف يوم عاشوراء وقد طبعت يف الصفحة 

76) من رسالته العملية املسماة ب )منتخب املسائل( عام 343)ه يف املطبعة العلمية بطهران.

)4) راجع: )مفاتيح الجنان( للشيخ عبّاس القمي.
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لناها  الماك وتنقيح المناط با إش��كاٍل أو عت��اٍب، ولموردنا تفريعات متع��ّددة قد فصَّ
فلُيراجع، وفتوانا  المظلوم!{،  الهجوم عن شعائر اإلمام الحسين  في كتابنا }رّد 

بهذا المضمون مشهورة.واهلل من وراء القصد، والّسام.

ال�ّس�ؤال 10:

الّتطبير جائز ومس��تحب، لكن لألس��ف مازال هناك الكثير مّم��ن يحارب هذه 
الّشعيرة المقّدسة، فإلى ماذا تعزون ذلك؟

الجواب: ثّمَة سببان عظيمان لمحاربِة الّتطبير:

األول: وه��و نات��ٌج عن االجته��اد االستحس��اني في تحريم��ه م��ا أدَّى إلى حماس 
الّتطبير بشتى وس��ائلهم الخبيثة عبر أعوانهم  الّتحريم فحاربوا من يجيز  الّتابعين لفتوى 
ٍر شرعًا وعقًا وعرفًا إذ ال يحقُّ لهم االعتداء  من الجهلة النّواصب، وحماسهم غير مبرَّ
على من يرى حلّيته واس��تحبابه وإالَّ وصلت النوبة إلى الفتاوى التحريميَّة لدى الطرف 
ه أيضًا أّن يعتدي على من يقول بالحلّية وهكذا بالنّسبة إلى الفتاوى  اآلخر الذي من حقِّ
الترخيصّية المؤدية إلى مجابهة الطرف اآلخر القائل بحرمتها، وهو أمٌر يس��تلزم الهرج 

مان في شريعتنا الغّراء. والمرج وهما محرَّ

وبعب��ارٍة ُأخرى: إذا جاز لمن يقلِّد فقيه��ًا يفتي بحرمة الّتطبير أّن يعتدي على من يقلِّد 
فقيهًا يفتي باس��تحباب أو جواز الّتطبير، فإنَّ من حقِّ القائل بحلّية الّتطبير أّن يعتدي أيضًا 
رًا أكثر ممن يق��ول بالحرمة، وذلك ألّن  عل��ى من يقول بحرمته بل إن إعت��داَءه يصبح مبرَّ
القائل بالحليَّة يتعرض للّس��خرية واإلهانة من القائل بالحرمة، فمن حّق القائل بالحلّية أّن 
يدفع عن نفس��ه األذى المتوّجه عليه من الّطرف اآلخر..وعلى األقل يصبحان متس��اويان 
باالعتداء عل��ى بعضهما معًا، فتجويز االعتداء من طرٍف على آخر دون العكس هو فصل 
من دون دليل ما دام كا األمرين - بنظر الطرفين - يعتبران تقّوالً على اهلل تعالى بحس��ب 
الف��رض.. والعجب م��ن القائلين بالحرمة كيف يعتدون باإلهان��ة والّضرب على القائلين 
بالحلّي��ة م��ع اعتقاد أولئ��ك المحّرمين ب��أن حرمة الّتطبير ألج��ل أّن المطبِّر يؤذي نفس��ه 
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ويعّرض��ه لس��خرية األع��داء، فكيف يعتدي على ابن طائفته ال لش��يٍء س��وى أّنه يقلِّد من 
يفتي له بجواز الّتطبير؟! فإذا ما كان الّتطبير حرامًا ألجل جلب األذّية واإلهانة إلى المطبِّر 
فكي��ف تؤذون وتهينون المطّبرين يا دعاة حرمة الّتطبير؟! أليس المناط واحدًا وهو حرمة 
اإلهانة والّس��خرية فكيف تس��خرون من المطّبرين وهم أبن��اء جلدتكم وتخرجونهم عن 
اإلسام وتجرون عليهم أحكام القصاص، فإذا كانت اإلهانة حرامًا واألذّية فسقًا وفجورًا 
فلماذا ترتكبون الحرام والفس��ق والفجور بم��ن يعتقد بالبرهان والّدليل بأن الّتطبير حال 
وال ترضون لمن قال بالحلّية بأن يعتدي عليكم ويدفع شرور إبليسكم؟! فهل باؤكم َتجرُّ 
وب��اء غيركم ال َتجّر؟! وهل ترون الّذبابة في أعي��ن غيركم وال ترونها في أعينكم؟! أم أّن 
وراء األكم��ة ما وراءها؟! أنصفون��ا إن كنتم للنّصفة عادلون ومن مخافة اهلل تتقون؟! ]َما 

لَُكۡم َكۡيَف َتُۡكُموَن[))).
مون للّتطبي��ر فتواهم، وهي ال تخلو  الّثاني: الخلفيَّة العاميَّ��ة التي يبني عليها المحرِّ
الّتطبير اس��تصغارًا واس��تكبارًا، وإما إرض��اءًا للمخالفين  من عنصرين: إما الحقد على 
توطيدًا ألواصر الوحدة التي يسعون إلى تطبيقها بالقسر والقّوة وبالترغيب والترهيب.. 
ولعلَّك تسأل عن الس��بب الذي دعاهم للقول بالوحدة المؤّدية إلى تشريع ما لم ُيسمح 
بتش��ريعه أو تحريم م��ا دلَّ الّدلي��ُل على حلّيت��ه؟ فجوابه: ه��و محاولة االس��تياء على 

الّسلطة بمؤازرة المخالفين الذين يفوقون الّشيعة عددًا في باد الشرق األوسط.

وزبدة المخض: أننا نجزم بضرٍس قاطٍع أّن من يعرف شيئًا من أمر آل اهلل تعالى وكان 
ّمطلعًا وخبيرًا بقواعد االس��تنباط ال يمكنه إالَّ القول بجواز الّتطبير بشكٍل عام، من هنا لم 
ًا بقواعد الفقاهة ومتمّرس��ًا فيها إالَّ وه��و قائٌل باإلباحة بمعناها المصطلح  نَر مجتهدًا ملمَّ

مها هم أفراٌد لم يبلغوا الّرشد في الفقاهة واالجتهاد. عليه شرعًا، ومن حرَّ

ال�ّس�ؤال 11:  

الّتطبي��ر عندما ج��اؤوا لدفن  هل صحيح أن بني أس��د ه��م أول م��ن مارس��وا 

))) سورة الّصافات، اآلية: 54).
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األجساد الّطاهرة بعد تحريض نس��ائهم لهم؟ وما هي قرائتكم الّتاريخّية سواء 
للّتطبير خصوصًا أو للّشعائر الحسينّيّة عمومًا؟

الجواب: ل��م يثبت لنا إل��ى اآلن دعوى أّن بني أس��د هم أول من م��ارس الّضرب 
يقة الّصغرى الحوراء  الّثابث تاريخّيًا بأنَّ موالتنا الصدِّ على الّرؤوس بالّس��يوف، ولكنَّ 
زينب )صل��وات ربي على أمه��ا وعليها( ه��ي أّول من ضربت رأَس��ها الّش��ريف على 
��ا رأت رأَس  م المحمل فنب��ع منه دمها الطاهر وقت تس��ييرها س��بيًَّة إلى الكوفة لمَّ مقدَّ
أخيها مرفوعًا عل��ى الّرمح، ثمَّ روى لن��ا الّتاريخ أيضًا بأن الّتوابين ه��م أول من تعاطى 
بضرب الحج��ارة على ال��ّرؤوس عندما اجتمعوا عل��ى قبر المولى المعظَّ��م اإلمام أبي 
عبد اهلل الحس��ين!، كما أّن أهل المدين��ة نتف رجالها لحاهم وخمش نس��اؤها 
وجوههنَّ عندما دخل موكب بنات رس��ول اهلل وأمي��ر المؤمنين!، وهذا ضرره 
أعظم من الّتطبير م��ن حيث اس��تلزامه التوهين لنف��س الناتف لحيته ولنفس الخامش��ة 
لوجهها.. ومع كلِّ ذلك كان مرضيًا لإلمام الس��ّجاد! حيث لم يستنكره مع أّن 
االستنكاَر موافٌق للتقيَّة يومذاك ولكنَّه لم يفعله ما يقتضي االعتقاد بصّحة كلِّ ما هو من 
لنا ذلك في كتابن��ا }رّد الهجوم  مصاديق الجزع على س��ّيد الّش��هداء!، وقد فصَّ
عن شعائر اإلمام الحسين المظلوم!{ فلُيراَجع ففيه مغانَم كثيرة ال مقطوعٍة وال 

ممنوعة موائَد للسائلين والحمد هلل ربِّ العالمين.

ال�ّس�ؤال 12: 

من خ��الل قراءتك��م لألحاديث الّش��ريفة، ما هي أن��واع وأنماط الّش��عائر التي 
كانت تمارس في زم��ن حضور األئمة#؟ وهل كان��ت مقتصرة فقط 
على مج��ّرد بكاء عادي ولطم خفي��ف كما يردده بعض مع��ادي الّتطبير؟ وهل 
البيت# تنهى عن ش��ّدة الجزع  هناك نصوص حديثية واردة عن أهل 
أو البكاء الّش��ديد أو الّلطم أو إيذاء النّفس وإضرارها بما ال يؤّدي إلى إفس��اد 
عضو أو ما ش��ابه ذلك حزن��ا ًوغّم��ًا عليهم ومواس��اة لهم صل��وات اهلل تعالى 

عليهم؟
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الج��واب: لقد أش��رنا أع��اه بأن الّتطبي��ر - بمعنى الّض��رب على الّرؤوس بأجس��ام 
ا نطحت رأَس��ها  يقة الّصغرى زينب$ لمَّ صلبة - حصل بواس��طة موالتن��ا الصدِّ
ا ضربت رأس��ها بحجر حزنًا  م المحمل، وم��ا حصل لهند زوج��ة يزيد لمَّ الّش��ريف بمق��دَّ
على س��ّيد الّش��هداء!، وما حصل م��ع الّتوابين أيض��ًا وقد فعلوا ه��ذا بمرأى من 
ة ش��رعيَّة باتفاق أعام  المعصوم! وقد قّررهم! على ذلك، وتقريره حجَّ
اإلمامّي��ة المتقّدمين منهم والمتأّخرين إلى يومنا هذا، كما أّن فعل موالتنا الحوراء العلياء 
زينب$ يعدُّ بنفس��ه عمًا ممضًى شرعًا لكونها من الحجج الّشرعيَّة، بل هي من 
أعمدة الّدين وقطب رحى إمامة األئّمة المطّهرين وصوت س��ّيدة نساء العالمين )أرواحنا 
لها الفداء(، وعملها بنفسه ال يحتاج إلى إمضاء من معصوم لكونها معصومًة عصمًة ذاتية 
لنا  وليست َعَرضيًَّة كما يريد أّن يثبت ذلك من ال تحصيل لديه في الفقه والعقيدة، وقد فصَّ
ذلك في رس��الة خاّص��ة بعصمتها الذاتية م��ع أخيها العبد الصال��ح أبي الفضل! 
سُتنش��ر عّم��ا قريب ب��إذن اهلل تعال��ى والموال��ي الّطاهرين#.. وم��ن يحتاُج إلى 
اإلمض��اء إنَّما هو غير المعصوم، وس��ّيدتنا الّطاهرة الزكيَّة كأّمها الح��وراء الّزهراء العلياء 
البت��ول الكبرى من حيث العصمة والّطاهرة )صلوات ربي عليهما( واألدّلة عندنا متوافرة 
اد! لكفى به دليًا قطعّيًا  ولو لم يكن إالَّ الخبر المستفيض عن موالنا اإلمام السجَّ

على علمها الحضوري وهو قوله!:

َّمة وفهِمة غير مفهّمة «)1). »يا عمة أنِت بحمد هللا عالمة غير معل

ال��دال - ع��ن اهلل تعالى كم��ا كان الخض��ر! بل هي  ث��ة - بفتح   فهي محدَّ
أفضل من الخضر!..فهي من أهل البيت الذين ال ُيقاُس بهم أحٌد من العالمين 

كما قال أمير المؤمنين عليَّ !..

فالشائع من الّشعائر في زمن اإلمام زين العابدين! هو الّتالي: 

))) وللوقوف عىل هذا الخرب راجع: )بحار األنوار( للمجليس ج 45 ص 64) ب 39 ح 7، و)االحتجاج( للطربيس 

ص 305 يف خطبة زينب بنت عيل بن أبي طالب بحرضة أهل الكوفة، وفيه: »فقال عيل بن الحسني!: 

يا عمة..أنِت بحمد الله عاملة غري معلمة فهمة غري مفهمة«.
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م المحمل والحجارة ولعلَّ أيضًا الّس��يوف  ضرب الّرؤوس باألش��ياء الّصلبة كمقدَّ
عند بني أس��د.. نتف اللح��ى.. خمش الوجوه..ش��ّق الجيوب.. ضرب الص��دور ضربًا 
عنيفًا.. الب��كاء والص��راخ والعويل.. النّدب��ة الحزينة والني��اح الطويل.. وإدم��اء العيون 
ب��ه.. الخ��روج بالمواكب في  بالب��كاء والمش��ي حفاة..لباس الس��واد واّتش��اح البيوت 
بن��ي أمية وبني  القت��ل كما في عهد  الّزي��ارة المؤّدية إلى  الطرقات.. إقامة المجال��س.. 
العّباس.. المبيت في المنازل با س��قوف صيفًا وش��تاًء كما فعلت موالتنا الّرباب حّتى 
��ر جلدها الّش��ريف.. الموت كمدًا وحزنًا كما حصل لموالتنا الح��وراء وأختها أم  تقشَّ

كلثوم والّرباب ورقيَّة%..

وكما كاد يحصل لإلمام الس��ّجاد! حس��بما جاء في الّصحي��ح عنه، وكما 
سوف يحصل مع موالنا المعظَّم اإلمام بقيَّة اهلل األعظم )روحي فداه( كما جاء عنه في 

مخاطبته لجّده اإلمام المظلوم! بقوله الّشريف:

»فلئن أّخرَتني الدّهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محارباً ولمن نصب لك 

ك صباحاً ومساءً ولأبكيّنَ عليك بدل الدّموع دماً حسرةً عليك وتأّسفاً على ما  َّ العداوة مناصباً فلأندبن

دهاك وتلهّفاً حتّى أموت بلوعة المصاب وغّصة الاكتئاب..«)1).

أّي��ام عاش��وراء كم��ا حص��ل لموالتن��ا الح��وراء زينب  ناهي��ك ع��ن الهرولة ف��ي 
الّلعين عمر بن س��عد، ولما روي عن العامة السّيد  ا فررن من جيش  والهاش��مّيات لمَّ
ة المنتظر )أرواحنا لتراب  الجليل حمّمد مهدي بحر العلوم أنَّه رأى موالنا اإلم��ام الحجَّ
مقدمه الفداء( يهرول باكيًا وملقيًا عمامته عن رأسه الّشريف في موكب طويريج))) مّما 
يس��تلزم االعتقاد باس��تحباب هذا الموكب الّش��ريف وغيره من المواكب ألجل الحزن 
على س��ّيد الّش��هداء! تأّس��يًا به صلوات اهلل عليه وبعّمته زينب والعلوّيات يوم 
العاش��ر من محّرم. هذه بعض المصاديق الّدالة على صّحة مراس��م عاشوراء المتداولة 
في زماننا هذا إالَّ الطب��ل فليس له ذكٌر في األخب��ار الّدالة على كيفيَّة إحياء الّش��يعة في 

))) راجع: )مفاتيح الجنان( للشيخ عبّاس القمي.

)2) راجع: )تاريخ النياحة( للسيد صالح الشهرستاني ج 2 ص 73.
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عصور األئّمة الّطاهري��ن# ألّيام عاش��وراء، ولم يكن دارجًا ف��ي عصر الغيبة 
الّصغرى بل والغيبة الكبرى سيَّما في عهد الّكليني والمفيد.. إلى نهاية عهد المتأّخرين 
ث البحراني صاحب الحدائ��ق رحمه اهلل تعالى، بل استحس��نه  المترافق��ة ألّيام المح��دِّ
المتأّخرين وس��اروا عليه إلى يومنا ه��ذا، وإّننا نحت��اط بتركه العتبارات  الفقهاء  بعض 
معّينة منها االسترسال في التفنّن باستعماله المفرط في المواكب حّتى صار عامًة على 
الهرج والمرج؛ إاّل عند أهل الّتقوى حال الّتطبير فا بأس فيه. نسأل اهللَ تعالى الّتعجيل 
ل اهلل تعالى فرجه الّش��ريف( وأن يجعلن��ا وإياكم من  ة القائ��م )عجَّ بفرِج موالنا الحجَّ

ّخدامه وأعوانه وأوليائه المقّربين برسول اهلل حمّمد وآله الّطاهرين#.

ال�ّس�ؤال 13: 

هل من يفتي بحرمة بعض الّش��عائر الحس��ينّيّة بوجه عام والّتطبير بوجه خاص 
ساقط العدالة؟

الّشعائر الحسينّيَّة األخرى  الّتطبير وبعض  م  الجواب: لقد س��برنا أخبار كلِّ من حرَّ
صات ال عاق��َة للفقِه الجعفري به  فلم نجد دليًا على دعواهم س��وى تخمينات وتخرُّ
ال من قريٍب وال من بعيٍد بل ما هو سوى استحسانات وأقيسة عامّية مأخوذة من أقيسة 
مين في  بيَّنا وجَه الخلِل ف��ي دعاوى هؤالء المحرِّ أبي حنيفة وجمهور المخالفين، وقد 
كتابنا }ردُّ الهجوم عن ش��عائر اإلمام الحس��ين المظلوم!{ فلُيراج��ع فإنَّه جديٌر 
سة..وعليه فإّن إطاق العنان  بالّدراسة المنظَّمة لردِّ تلك الحمات على الّش��عائر المقدَّ
َم بعَض ما ُينسب إلى الّش��عائر خاف اإلنصاف وُيعدُّ تهّورًا..  بفتوى فس��ق كلِّ من حرَّ
فعلى س��بيل المثال لو أّن بعض المطّبرين أدخل بعض اآلالت الموس��يقّية إلى مواكب 
م الس��تعمال اآلالت الموس��يقّية بالفس��ِق  الّتطبير فا يجوز لكم أّن تنعتوا الفقيَه المحرِّ
الّش��رعي  النّص  إنَّما لوجود  والفجور ألّن تحريمه للموس��يقى لم يكن استحس��انيًَّا بل 
مه النّص الّش��رعي فا ش��ك أنَّه فاس��ٌق ال  الّدال عل��ى الحرمة بخاف من يحلل ما حرَّ
يجوز تقليده لكون اجتهاده في مقابل النَّص الّشرعي الواضح. وما يجري على ساحتنا 
الّش��يعيَّة من هجوٍم ش��رٍس على الّش��عائر من ِقَبل بعض المتزّعمين عل��ى الّطائفة بقّوة 
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سياطهم وجبروتهم لم يس��بق له مثيٌل في تاريخنا القديم إذ إنَّ المتحاملين عليه هم من 
العلماء بعدما كان من العاّمة وهذا في الواقع مأس��اة عظيمة وقعت على الّطائفة بل هي 
فتنٌة خاّصة قد أشارت األخبار إليها نتيجة فسق بعض العلماء في آخر الّزمان واّتباعهم 
ر موالنا اإلمام الحس��ن  ة، م��ن هنا حذَّ لمنهج العاّمة ف��ي اس��تنباطاتهم الفقهّية المعوجَّ

العسكري! منهم بقوله الّشريف:

ا شيئاً ولا  َّ »فإّن من ركب من القبايح والفواحش مراكَب علماء العامّة فلا تقبلوا منهم عن

كرامة«)1).

م بعَض الّش��عائر المنص��وص عليها بالّدلي��ل الخاّص  وبالّتالي: ف��إنَّ كلَّ من يح��رِّ
والعاّم تحت عن��وان المصلحة اإلس��امّية ووالية األمر وما ش��ابه ذل��ك فإنَّه قد ركب 
العاّمة العمي��اء فا يجوز األخذ منه وصاحبه فاس��ٌق يح��رم تقليده، قال  مراكب علماء 

موالنا اإلمام العسكري!:

ية من جهة، فأمّا من حيث الاستواء فإّن  »بين عوامنا وعوام اليهود فرٌق من جهة وتسو

هللا ذمَّ عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمَّ عوامهم، وأمّا من حيث افترقوا فإّن عوام اليهود كانوا قد 

راح وأكل الحرام والرّشا وتغيير الأحكام واضطرّوا بقلوبهم إلى أّن  عرفوا علماءهم بالـكذب الصَّ

ق على هللا ولا على الوسائط بين الخلق وبين هللا فلذلك  من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أّن يصّدَ

ة الّشديدة أي العصبيّة بغير حٍق  َّ هم وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبي ذمَّ

كالتّعصب للدّنيا والّسلطة والعشيرة والحرام والتكالب على الدّنيا وحرامها فمن قلَّد مثَل هؤلاء فهو 

هم هللا بالتّقليد لفسقة علمائهم، فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لدينه مخالفاً  مثل اليهود الذين ذمَّ

ُّهم،  َّ بعض فقهاء الّشيعة لا كل على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أّن يقلّدوه وذلك لا يكون إلا

ا فيحرّفونه بأسره  َّ لون عن ا أهل البيت لذلك، لأّن الفسقة يتحمَّ َّ ل عن ما كثر التّخليط فيما يتحمَّ َّ ..وإن

يضعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمّدون الـكذب علينا «))). لجهلهم و

))) راجع: )وسائل الّشيعة( ج 8) ص 94 ب 0) ح 20.

)2) ورد هذا الحديث يف: )وسائل الّشيعة( للحر العاميل.
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ال�ّس�ؤال 14:  

هل تؤّيدون فتوى أس��تاذ الفقهاء والمجتهدين آية اهلل الّشيخ النائيني رحمه اهلل 
تعالى))) في جواز ورجحان الّشعائر الحسينّيّة؟

الجواب: نع��م إّننا نق��ول بما قال��ه الّش��يخ النائيني رحم��ه اهلل تعالى وه��و حٌق ال 
مريَة فيه وال ش��ائبة تعتريه إالَّ عند وطاويط الليل وعمى البصائ��ر واألفئدة، ونزيد على 
فتواه رحمُه اهللُ تعالى بإباحة بعض الّش��عائر بأننا نقول باس��تحباب الّش��عائر الحس��ينّيَّة 
الظهور  بالساس��ل عل��ى  اللط��م والّتطبي��ر والّض��رب  ب��كلِّ مصاديقها م��ن  المبارك��ة 
والص��دور والخروج ف��ي المواكب ف��ي الش��وارع واألزقة لكونه��ا من أّي��ام اهلل تعالى 
الّش��هداء اإلم��ام المعظَّم أبي عبد ِ الحس��ين )صل��وات ربي  ر بمصاب س��ّيد  التي تذكِّ
ِۚ[))) وليس في عوال��م التكوين واإليجاد أعظَم  يَّىِٰم ٱللَّ

َ
عليه( قال تعال��ى: ]َوَذّكِۡرُهم بِأ

لنا ذل��ك في كتابن��ا الجلي��ل )ردِّ الهجوم  من يوم اإلم��ام المظلوم!، وق��د فصَّ
ض  عن ش��عائر اإلمام الحس��ين المظلوم!( وقد فنّدن��ا أكثر الّش��بهات التي تعرَّ
��َظ في الّتطبي��ر فأفتى بعدم  له��ا المشّككون..والّش��يخ النائني رحم��ه اهلل تعالى قد تحفَّ
جواز الّضرر به عل��ى فاعله بالكيفيَّ��ة المذكورة بفت��واه، لكننا ال نتحّف��ظ في ذلك وال 
نذهب إلى ما ذهب إليه من الّش��رط المذكور ب��ل ما نختاره هو اس��تحباب الّتطبير ولو 
أدَّى إلى الّض��رر - غير المقصود المؤدي إل��ى الموت - ما دام القص��ُد ذاتًا هو الحزن 
على س��ّيد الّش��هداء اإلمام المظل��وم!، وهذا نظي��ر المؤمن المص��اب بارتفاع 
ضغط الّدم الذي ال يجوز علي��ه الغمُّ والهمُّ ألنَّه يؤدي إلى هاك��ه ولكنَّه لو حزن على 
اإلمام! ومات فا ش��ك أنَّه مأجوٌر ومث��اٌب ولم يفِت أو يج��رؤ أحٌد من فقهاء 
ه على إمام��ه المظلوم! وما ذلك  اإلماميَّة على هكذا إنس��اٍن بحرمة حزنه وغمِّ
، وثّمة شواهد شرعيَّة  إالَّ ألنَّ الجزع - بكلِّ مصاديقه - عليه )فديته بنفسي( مس��تحبٌّ
وتاريخّي��ة على ما أفتين��ا، فليراج��ع كتابنا المذك��ور ففيه فوائ��د كثي��رة ال مقطوعة وال 

))) راجع: )فتاوى العلماء يف تشجيع الّشعائر الحسينيّّة( ص 9).)3) 

))) سورة إبراهيم، اآلية: 5.
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ممنوعة، ولن��ا تفصيل زائد على م��ا ذكرناه ههنا في فتوان��ا الّثانية في ه��ذا الكتاب كما 
سوف يأتي إْن شاء اهلل تعلى.

ال�ّس�ؤال 15:  

ش��يخنا نحن نعيش في بلٍد ُيعد وكرًا للوحوش - الوهابية - لعنة اهلل عليهم..
ُيقام عندنا كل عام في اليوم العاشر من محرم الحرام موكب الّتطبير من  حيث 
غير خوف أو تردد منهم، ولكن المش��كلة ش��يخنا ليس��ت في النّواصب ألّنهم 
الّصّفار -  البت��رّي المدعو - حس��ن  الناصب��ّي  ال يهموننا..إنم��ا المش��كلة في 
الرجل  الّش��يعة!!..هذا  الذي يضع على رأس��ه عمامة ويرتدي مالب��س علماء 
الوقح يحاول وب��كل قّوة أّن ُيطفئ نور هذه الّش��عيرة المقّدس��ة بش��ّتى الّطرق 
عبر القنوات الفضائّية أو اإلذاعة أو نش��ر بعض الفتاوى الّضالة على النّاس في 
تحريم الّتطبي��ر)))، وهذه الفتاوى إنما ه��ي لبعض المعّممي��ن الذين ليس لهم 

الّرافضة  التّطبري فكرة مستوردة من الخارج، وقد أعلنت وجهة نظري  الّصّفار(: »إن  الّشيخ )حسن  ))) يقول 

لهذه املمارسة، كما شاركت يف إصدار بيان يحّذر من هذه املمارسة ومن آثارها الّسلبية مع مجموعة من كبار 

الرياض( بتاريخ  املنّورة«. راجع: )جريدة  القطيف والّدمام واإلحساء واملدينة  اململكة من  الّشيعة يف  علماء 

9)/)/2008م.

إضافة إىل ذلك: استضاف الناصبي تركي الّدخيل مذيع قناة )العربية( الّشيخ حسن الّصّفار يف برنامجه 

بدء  ومتى  التّطبري  بدء  )متى  الّصّفار:  حسن  املذيع  وسأل  عاشوراء(  يف  )الّشيعة  بعنوان:  )إضاءات( 

لم تكن سابقاً موجودة، لعلها بعقود من  التّطبري حالة حادثة جديدة  الّصّفار:  الّلطم؟! فأجاب حسن 

الّزمن يعني نشؤها منذ عقود من الّزمن، وقد نشأت أوالً عند الهنود. ثم سأله املذيع مّرة أخرى الّسؤال 

التايل: أنت بوصفك أحد علماء الّشيعة هل ترى كراهيته أم تحريمه؟! فأجاب املفتي حسن الّصّفار قائالً: 

أنا شخصيّاً من املدرسة التي ال تُشجع مثل هذه األعمال.. ثم عّقب املذيع بقوله: فقط ال تراها كراهة 

وال تحريم!! ورد عليه الّصّفار قائالً: ال أُشجع هذه األعمال والتحريم إذا كان تحريم فهو تحريم ثانوي 

باعتبار ما تسبّبه من رضر وإيذاء، وباعتبار ما تخلق من تشويه للّصورة أمام اآلخرين، فبهذا العنوان 

نحن نرى أن هذا العمل محرم وغري مناسب.( وللتأّكد من صّحة هذا الخرب أدخل عىل هذا الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=GpekQ2JEN_s.

 أقول: إن الّصّفار لم يكتِف فقط بمحاربة شعرية التّطبري وحسب بل تمادى كثرياً ووصل الحّد به أنّه 

ترّض عىل أعمدة الضالل أمثال: أبي بكر وعمر وعثمان وما أشبه ودافع عن أّمه الروحيّة عائشة يف رسالة 

للمدعو حسن  الّرسمي  املوقع  الرسالة يف  املحرج.. تجد هذه  الرحمن  الناصبي عبد  ِقبل  له من  وّجهت 

=.http://www.saffar.org/?act=artc&id=1845 :الّصّفار عىل هذا الرابط
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حظ في الّدي��ن ال من قري��ب وال بعيد.. فنحن ش��يخنا من باب حّبنا وعش��قنا 
لصاحب ه��ذه الّش��عيرة الروحّي��ة المقّدس��ة اإلم��ام المعظم الش��هيد المظلوم 
الحس��ين بن علي - صلوات اهلل عليهما وعلى آلهما - نطلب من س��ماحتكم 

نصيحة لمحاربة أفكاره الضالة فبماذا تنصحوننا؟

ُثمَّ َذرُۡهۡم   ۖ ُ الجواب: ننصحك��م بما أمرن��ا اهلل تعالى به ف��ي قول��ه تعال��ى: ]قُِل ٱللَّ
]َذرُۡهۡم  وَن[)))،  َيۡفَتُ َوَما  فََذرُۡهۡم  َفَعلُوهُۖ  َما  َربَُّك  َشآَء  ]َولَۡو  يَۡلَعُبوَن[)))،  َخوِۡضِهۡم  ِف 
فَرُِحوَن   يِۡهۡم  َلَ بَِما  ِحۡزبِۢ  ]ُكُّ  َيۡعلَُموَن[)3)،  فََسۡوَف  َمُلۖ 

َ
ٱۡل َوُيۡلِهِهُم  َوَيَتَمتَُّعواْ  ُكلُواْ 

ۡ
يَأ

يُۡصَعُقوَن[)5)  فِيهِ  ي  ٱلَِّ يَۡوَمُهُم  يَُلُٰقواْ  َحتَّٰ  ]فََذرُۡهۡم  ِحنٍي[)4)،   ٰ َحتَّ َغۡمَرتِِهۡم  ِف  فََذرُۡهۡم 
وقد أم��ر اهلل تعال��ى نبّيه ل��وط! وطمأنه بالّس��امة باعث��ًا له مائكت��ه يطمئنونه 
َوَل  ِۡل  ٱلَّ ّمَِن  بِقِۡطٖع  ۡهلَِك 

َ
بِأ ۡسِ 

َ
فَأ إَِلَۡكۖ  يَِصلُٓواْ  لَن  َرّبَِك  رُُسُل  إِنَّا  ]َيٰلُوُط  ل��ه:  فقال��وا 

لَۡيَس 
َ
أ ۡبُحۚ  ٱلصُّ َموِۡعَدُهُم  إِنَّ  َصاَبُهۡمۚ 

َ
أ َمآ  ُمِصيُبَها  إِنَُّهۥ  تََكۖ 

َ
ٱۡمَرأ إِلَّ  َحٌد 

َ
أ ِمنُكۡم  يَۡلَتفِۡت 

َحٞد 
َ
أ يَۡلَتفِۡت ِمنُكۡم  ۡدَبَٰرُهۡم َوَل 

َ
أ ۡبُح بَِقرِيٖب[)6)، وقال له في موض��ع آخ��ر: ]َوٱتَّبِۡع  ٱلصُّ

ۡصبِِحنَي[)7)  َمۡقُطوٞع مُّ ُؤَلٓءِ  َهٰٓ َدابَِر  نَّ 
َ
أ ۡمَر 

َ
ٱۡل َذٰلَِك  إَِلۡهِ  َوقََضۡيَنآ  تُۡؤَمُروَن   َحۡيُث  َوٱۡمُضواْ 

=وأيضاً الرجل املذكور: تمّلق كثرياً لعلماء املخالفني أمثال سعد الربيك )لعنه الله( وما أشبه، بل أّلف كتب 

حول ذلك إرضاءاً للمخالفني بعنوان: ]خطاب الوحدة نقد وتقويم[ و]نحو عالقة أفضل بني السّلفينّي 

إجازات  الرجل  هذا  مثل  أعطوا  أنّهم  التّقليد  مراجع  من  أيضاً  والعجيب  والغريب  وغريها..  والّشيعة[ 

بقبض األموال الرّشعيّة وهو طبعاً طار فرحاً بها والّدليل أنّه ينرشها عىل موقعه وإليكم الرابط ملن أراد 

.http://www.saffar.org/index.php?act=sec&id=29 :أّن يتأكد

فلو قال قائل أعطيت هذه اإلجازات للمدعو حسن الّصّفار قبل انحرافه؟!

نرّد عليه: ال شأن لنا باملراجع الذين وافتهم املنيّة قبل انحرافه، لكن عتبنا الّشديد ونقداً للمراجع األحياء 

الذين يفرتض عليهم أّن يفحصوا جيداً عن وكالئهم الرّشعينّي.

))) سورة األنعام، اآلية: )9.

)2) سورة األنعام، اآلية: 2)).

)3) سورة الحجر، اآلية: 3.

)4) سورة املؤمنون، اآليتان: 54-53.

)5) سورة الطور، اآلية: 45.

)6) سورة هود، اآلية: )8.

)7) سورة الحجر، اآليتان: 66-65.
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وقد أش��ارت اآلية المتقّدمة إلى وجوب اّتب��اع أدبارهم وعدم االلتف��ات إلى هرطقات 
الكافرين، والمقصود باتباع أدبارهم هو اقتفاء آثارهم والحفاظ على العقائد والّش��عائر 

وبالّدفاع عنها ورّد الّشبهات الدائرة حولها. 

ونح��ن ننصحك��م بنش��ر كتابن��ا القّي��م }رّد الهج��وم ع��ن ش��عائر اإلمام الحس��ين 
المظلوم!{ في أوساطكم ال سّيما قبل شهر محّرم، ويتأّكد نشره في شهر محّرم، 
فإّنا قد عرضنا فيه شبهات العفاريت من المعّممين وأجبنا عليها بأدّلة فقهّية قوّية أفحمت 
اآلالف من المعاندين وقد اعتقد بما أفتينا به من اس��تحباب الّتطبي��ر أحد المعاندين من 
أتباع البترّي فضل الش��يطان وهو أس��تاذ في اللغة واألدب في س��وريا بع��د أّن قرأ كتابنا 
المذكور حسبما ذكر لنا السّيد هاني العيل أحد مؤّسسي قناة الّزهراء حيث فّوضه القتطاع 
بعض النّصوص من كتابنا الجلي��ل فآمن واهتدى وقد رأى رؤيا عظيمة بش��أنه ملخصها 
أّن األس��تاذ المذكور أخذته المائكة إلى النّار فجاء الهتاف أْن اتركوه فلقد قرأ كتاب رد 

الهجوم فتركوه وأصبح من المؤمنين بما قلنا فيه وهلل الحمد وآلله الشكر.

ال�ّس�ؤال 16:  

م��ا رأيكم ف��ي ما ح��دث ويح��دث م��ن ِقب��ل البع��ض تج��اه المطّبري��ن بيوم 
عاش��وراء من رم��ي للقمامة أجلك��م اهلل وأكرمكم وأك��رم جميع الق��ّراء فقط 
للّتحقي��ر من ه��ذه الّش��عيرة، ولك��ي يع��زف المطّبرون ع��ن ه��ذا العمل فقط 
لتوحيد األمة اإلس��المّية! متناس��ين م��ا يمّت لهذه الّش��عيرة من عالق��ة باإلمام 
الحس��ين!؟ ولَم دومًا نح��ن من يطاَل��ب بالّتنازالت تج��اه المخالفين 

بينما ال نجد ذلك في المخالفين الذين يترّضون على معاوية؟!

��ه مطبِّ�ٌر فقد أه��ان محبَّ��ًا ووليًَّا لإلمام  الجواب: من أهان مطبِّرًا ال لش��يء س��وى أنَّ
س��ّيد الّش��هداء! وعلى األقل قد أهان مثكوالً عليه، فإنَّ الحزن مطلوٌب ش��رعًا 
في كّل الّش��عائر الحس��ينّيَّة ومنه��ا الّتطبير، وإهان��ة المطّبر هي ف��ي الواقع إهان��ة لإلمام 
الحس��ين! وهي على حدِّ الش��رك باهلل تعال��ى، وقب��ل أّن ُيعيبوا عل��ى المطّبرين 
الّشرفاء الطّيبين، عليهم أّن يعيبوا على أنفسهم، وقبل احتقارهم للمطّبرين عليهم احتقار 
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أنفسهم، أليس عجيبًا أّن يكون مأجورًا من يقضي الّساعات الّطوال في الّلعب بالشطرنج 
- الذي حّللوه لهم مع ورود األخبار المتواترة بحرمته - ال لشيء سوى أنَّه يشحذ الّذهن 
كما يتوّهمون كتوّهم إمام الش��افعية بذلك، وال يكون مأجورًا م��ن يطّبر بل يكون مأثومًا 
مين له؟! أليس��ت هذه مفارقة عجيبة في زم��ن الحّرية والديمقراطّية  ومجرمًا بنظر المحرِّ
الت��ي ُحرم منه��ا المؤمن المطّبر في الش��رق األوس��ط ب��ل ُيعاقب على فعله��ا في بعض 
البلدان الّشيعيَّة في حين يفعلها آخرون بكّل حرّية في باد الغرب التي يقولون عنها أنَّها 
رنا هذا الموقف الحرج للمطّبرين في ش��رقنا اإلسامي بسيرة المسلمين  علمانية..؟! ذكَّ
األوائل عندما ُمنعوا من إقامة ش��عائرهم الّدينّية في مّكة فأمرهم رسول اهلل9 
بالهجرة إلى ملك الحبش��ة الذي ال ُيظل��م عنده أح��ٌد.. وهكذا ح��ال المطّبرين في هذا 

الّزمان صاروا يخافون من اإلساميّين بدالً من المشركين والكافرين.!!!

الّش��ريفة كما  والحاص��ل: أنَّ تحقي��ر المطّبرين حراٌم حس��بما جاء ف��ي النّصوص 
ورد ف��ي خب��ر المعلى ب��ن خني��س ف��ي )أص��ول الكاف��ي( ج ) ص )35 ع��ن اإلمام 

الصادق! قال:

»قال رسول هللا قال هللا عّزَ وجّل قد نابذني من أذّلَ عبدي المؤمن«.

وأيضًا عن اإلمام الصادق! قال:

القيامة على رؤوس  ره هللا يوم  لقلة ذات يده ولفقره شهَّ واستحقره  »من استذّلَ مؤمناً 

الخلائق«)1).

وفي خبر المفّضل بن عمر عن اإلمام الصادق! قال:

»إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد: أين الّصدود لأوليائي! فيقوم قوم ليس على وجوههم لحمٌ، 

فوهم في دينهم، ثمّ يؤمر بهم إلى  َّ فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعن

جهنم«))).

))) املصدر السابق نفسه.

)2) املصدر السابق نفسه ص )35.
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وأخيرًا نق��ول: فلينتبه من ُيحّق��ر المطّبري��ن أّن يصيبهم عذاٌب عظي��م يوم ال يغني 
مولًى عن آخر شيئًا.

ال�ّس�ؤال 17: 

ما فلسفة: »لأبكين عليك بدل الدّموع دماً«.
وهل هناك ربط لهذه العب��ارة التي قالها صاحب األمر )عج��ل اهلل تعالى فرجه 
الّش��ريف( في زي��ارة النّاحية المقّدس��ة بالّتطبي��ر حيث يرى ذل��ك البعض من 

العلماء األعالم حفظهم اهلل وضمنًا لرواية المحمل؟

الجواب: األدّلة عل��ى جواز الّتطبير بل اس��تحبابه كثيرٌة، منها فع��ل موالتنا العقيلة 
ا ضربت رأسها على مقّدم المحمل فشخب الّدم  يقة الّصغرى زينب$ لمَّ الصدِّ

الّطاهر منه.

وثّم��ة أدّل��ة أخ��رى ذكرناها ف��ي كتابن��ا }ردِّ الهج��وم عن ش��عائر اإلمام الحس��ين 
المظلوم!{ نختصرها لكم ههنا وهي ما يلي:

إّن الّتطبير نوع مواس��اة لإلمام سّيد الش��هداء! اقتداًءا باألنبياء الذين  أّواًل: 
تأّس��وا باإلمام المعّظم أبي عبد اهلل الحس��ين! فصدر منهم إدماء من أجسامهم 

الّطاهرة تذكيرًا بسّيد الّشهداء!.

ثانيًا: إّن الّتطبير ِمْن أبرز مصاديق الجزع على سّيد الّشهداء!.

ثالثًا: إّن الّتطبي��ر ِمْن أبرز مصاديق اإلدماء الّصادر من أهل بيت العصمة والّرس��الة 
دمًا،  الّدم��وع  ب��دل  والب��كاء ألجل��ه!  الوج��وه  والوالي��ة# كخ��دش 

والموت تلّهفًا على ما أصابه وجرى عليه )صلوات اهلل عليه(.

القائم الحّجة بن الحس��ن@  بإمامنا المعّظم  الّتطبير نوع أس��وة  إّن  رابعًا: 
الذي يبك��ي وال يزال يبك��ي على ج��ّده المظلوم إل��ى أن تصيب عينه الق��ذى كما جاء 
الّتعبير عنه في دعاء النّدبة الّش��ريف الذي يس��تحّب تاوته يوم الجمع��ة بقوله أرواحنا 

لتراب نعليه الفداء:
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»هل قذيت عيٌن فساعدتها عيني على القذى..«)1).

المهدي!  البكاء عل��ى فراق اإلم��ام  اس��تحباب  ففيه إش��ارة واضحة على 
حّتى تتأّذى العين كأنَّه أصابها القذى وهو الش��وك أو التراب يصيب العين فيس��بب لها 
ق األغش��يَّة أو أّن يكون نزول الّدم بسبب تدّفق الّدمع  االحمرار ونزول الّدم بسبب تمزُّ
بحيث ال ُتت��اح الفرصة للّدم حّتى ينقلب إل��ى دمٍع ألّن الّدمع هو بخ��ار الّدم فإذا قلَّت 

الرطوبة وكثر البكاء زاد من قابلّية تبّخر رطوبات الّدم.. فقوله:

»هل قذيت عين..«،

دعوة مفتوحة منه )روحي فداه( إلى جواز أو اس��تحباب البكاء سواء عليه أو على 
جده سّيد الّش��هداء!حتى لو تضّررت العين فصارت تهمي الّدم بدالً من الّدمع 
وقد يكون ضررها كبيرًا بحيث يؤّدي إل��ى العمى، فإذا جاز الب��كاء حّتى تصاب العين 
بالقذى ويش��خب منها الّدم وُتصاب بالعمى، َفلَم ال يجوز الّتطبير الذي ال يؤدي قطعًا 

إلى ضرٍر كضرر البكاء..؟! الّلهم احكم بيننا وبين القوم الّظالمين!

ال�ّس�ؤال 18: 

اعتمد أعداء الّش��عائر الحس��ينّيّة وخاّصة الّتطبير على أق��وال بعض المعّممين 
وممن يدع��ون ألنفس��هم المرجعية، فف��ي كل مرة يت��م النقاش ح��ول الّتطبير 
يضعون بع��ض الروابط التي تحتوي عل��ى مقاطع صوتية لبع��ض رجال الّدين 

يهينون الّتطبير والمطّبرين..

أضع بين أيديكم نموذجين راجيًا منكم الجواب على كل نموذج على حدا.

)- يقول الدكتور أحمد الوائلي في أحد المقاطع الصوتية:

أن��ا مارد  أدري راح يج��رح مش��اعر جماع��ة، لكن  وأن��ا  الموض��وع مه��م  )هذا 
أجرح لي مش��اعر واحد، أنا على كل حال أعيش المأس��اة أعيش��ها بمش��اعري، إحنا 

))) راجع: )مفاتيح الجنان( للشيخ عبّاس القمي.
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أنا بلن��دن جابولي كتاب  نتنّبه ألنفس��نا، خلي أضرب ل��ك مثل، هالّس��نة  الزم ش��ويَّ 
قبل ش��هرين ش��يء، جابولي فرد كت��اب، جابولي جماع��ة هناك عدهم مأتم يس��وون 
الّدين يعني دين اهلل ش��ريعة رس��ول اهلل ما  أّن  بيه  الكتاب كاتبي��ن  الكتاب ش��نو،  مأتم 
القامة،  أّن نستعمل  الّدين  الّدين س��بب من أس��باب قيام  تقوم، يعني سبب من أسباب 
تنبهلي هذا الّدين متوقف على اس��تعمال القامة وأن نس��وي نار يعبرون عليها ش��لون 
فالقامة والّش��بيه  النّ��ار رجليهم،  يعب��رون عليها وما تح��رق  نعم  نار،  الهنود  يس��ووها 
توقيعه ومنو ش��يخ  الّدي��ن، ومنو س��ّيد فان ح��اط  يتوقف عليه��ا إحياء  والنار ه��اي 
الكتاب،  اقرأها لهذا  ف��رد كتاب هاي كبره باهلل أرج��وك  فان حاط توقيعه، وجايبيلي 
صحيح هالش��كل هذا ش��و رأيك بيه، قتل��ه واهلل يا أخي، ه��ا وبعد أكو أكث��ر من هذا 
كان عدهم عزم هالّس��نة همَّ مصّرين أّن يش��ترو إلهم بعيره ويركبوا عليه واحد يسووه 
بالهايد بارك بلندن تنبهلي زين، ال مو دا أحجيلك قصة، ال أحجيلك  عليل ويمش��ون 
واقع ها تنّبهلي، م��و دا أحجيلك لطيفة ال واقع هذا تنّبهلي ش��وّي زي��ن، هذوله أنت 
يري��د يحولي  إّلي  تتصور ذوله عل��ى رس��لهم ال، ال مو على رس��لهم با كام، ه��ذا 
إل��ى مس��خرة مهزل��ة، يري��د يحوّلي الحس��ين فرد قاس��م  الحس��ين يحولي الحس��ين 
بأي عصر  أنت��وا،  نعاج  يذب��ّن ملّبس، ول��ك  ملّبس��ين مادري ش��نو مرة تهلهل وأربعة 
بيا  تلعبون على جراحن��ا إحنا وين  أنتوا وين ترقصون عل��ى جراحنا  أنتوا،  تاريخ  بأي 
حالة اآلن ش��نو هالوضع هذا منو وراكم أنتوا، قلتله واهلل أنا ل��و أضفر بهؤالء أدفنهم 
ببلوعة وهم أحي��اء، ذوله إلّلي يرقصون على جراحنا لك ش��نو هالعال��م، هاي تعالوا 
تأّدبوا بآداب الحس��ين تخّلقوا بأخاق الحس��ين احملوا عزيمة الحس��ين احملوا فكر 
الحس��ين احملوا آداب الحس��ين اّتبعوا مبادئ أهل البيت، مو واحد يطب على اإلمام 
يا  لنا  على اإلمام جعفر الصادق )س��ام اهلل عليه( يقّله س��يدي ذوله يعّيرون��ا يقولون 
جعفري قّله واهلل م��ا أقل من يّتبع جعفر منك��م، وال بيكم واح��د يتّبعنا، لك ال عدكم 
أخاقنا وال آدابنا وال عزمن��ا، ولك بدل هذه خل يكون عدكم عزيمة الحس��ين يكون 
الحس��ين مو  آداب  يك��ون عدكم  الحس��ين  الحس��ين يكون عدكم خلق  عدكم صابة 
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جاييلي تحاول��ون أّن تخّلونا نصل إلى مس��تويات نتحّول بيها إل��ى مخّرفين في أنظار 
الناس، الحسين خلق الحسين فكرة الحس��ين عزيمة الحسين دين، تأّدب بآدابه تخّلق 
أّن تحّلل ش��خصيته تحلل موقف��ه، قوملي  نعم قّدس ذك��راه ح��اول  قّدس��ه  بأخاقة، 
بعمل علم��ي، تجيبلي عم��ل غوغائي مه��ّرج يحولني في نظ��ر النّاس إل��ى تافه، وهو 
هاي نهضة الحسين؟ ال الحس��ين مو جي، الحس��ين ما إجا حّتى أكو جماعة يعيشون 
بالخراف��ات أو يعيش��ون بالتوافه، الحس��ين م��ا إجى ليتحّول إلى وس��يلة من وس��ائل 
االبتزاز والّس��خف والخرافات، وإليّل يج��ي يقول هذا عبارة عن إحياء ش��عائر، قوله 
الّشعائر  الّشعائر،  أرجوك خلّلي علمك ببطنك وس��كت، ال مو إحياء ش��عائر مو هاي 
تحيى بالّدين باألخاق بالقيم تحيى الّش��عائر بالوسائل المش��روعة بالوسائل العلمية، 
هاي ترا كله��ا محاوالت من ورائها أيدي مش��بوهة، الزم نعرف أّن الحس��ين فكر أّن 
الحس��ين عطاء الحس��ين جهاد في س��بيل اهلل، أجي أحتفل بيه كمأتم أنصبله مأتم، ما 
يخالف، أحّلل ش��خصيته أحّلل نهضته أكون منطقي في تحليلي للحسين، يعني واحد 
العاشر  الحس��ين يوم  يس��أل ها، ضربتلك قبل س��نتين ذكرتلك، أكو فرد مؤّلف يقول 
من المحرم قتل )) أل��ف، طيب ألقيته _، مات هو توفى قلتله ش��يخنا فد بأدبيه قالي 
نعم، قلتله أرجوك أنا بجيبل��ك فرد )) ألف دجاجه كلها أنظفها وعلقها كلها كلش��ي 
بيها واحد واحد ش��قد تأخذ مس��افة،  ماكو معلقةة بس تم��ر عليها بموس بيدك تقطع 
كل وحده يريد إله��ا نص دقيقه يعني س��ت آالف دقيقة، قالي زين، قلتله س��ت آالف 
دقيقه توزعها كم تطلع ساعه باهلل، ست آالف دقيقه ها، كم ساعة تطلع، األلف دقيقه 
الس��ّتة عبارة عن، قس��مها  إلها 4)، 5) س��اعة، س��ت األف دقيقه، يعني  تقريبًا تطلع 
على ع��دد الدقائق يعن��ي يبيلك ثاثة أربع��ة أّيام إذا وأن��ت مار عل��ى الدجاجة تقطع 

بيها، مو عيب عليك ش��يخنا تكتب هالكتابة هاي.

أوالً: الحس��ين ما إجا قاتل بمعج��زة، لو إجا قات��ل بمعجزة ال يقت��ل أكثر من هذا 
العدد، مو مسألة معجزة، مسألة شي طبيعي، لّما ش��ي طبيعي أنت تريد تخدم الحسين 
وإاّل تريد ترم��ي فكرنا بالخراف��ة، تخلي النّاس يرم��ون فكرنا بالّتفاهة، ش��داعيك لهذا 
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شنو، أنت يكفيك تقول أّن الحس��ين بن علي بن أبي طالب كافي، ابن الساعد الذي إذا 
نزل للحرب تحاش��ته األبطال خاص، اعطيني نعته الّصحيح ال تج��ي تضع إلنا ألفاظ 
من هالنّوع تخّليها تصير ُس��به وعار علينا، ه��ذا اللون من العمل أو الل��ون من الكتابة، 
ال تتصوروا هذا وح��ده هذا من ورائه يد أثيم��ة منكرة، من ورائه أي��ادي تلعب دورها، 
يجيك يتباكا تش��وفه لحية وعمامة وتقول واهلل هذا هدفه مش��روع، ال هدفه مو مشروع 
تنّبهله ش��وّيه زين، يو م��ا يفتهم يا مغف��ل ورائه يد، نع��م تدير وهو ال يعق��ل ال يعرف، 
ال أحنا وجودن��ا أهم من هذا اللون من التّراهات، ونهضة الحس��ين اكب��ر من هالّتوافه، 
تعال حلّلي مواقف الحس��ين حلّلي عطا الحس��ين كل موقف من مواقف الحسين يوم 
الّطف هي دنيا ضخمه..الحسين ما جاي يملئلي خمس��ة من قرائح المخرفين المرتزقه 
التافهين، ال الحس��ين أكب��ر من هذا الحس��ين أجل من ه��ذا. إذًا المحاول��ة هاي كانت 

محاولة للّتغطية على عطاء الطّف ولكن عطاء الطّف أكبر من ذلك..(.

ورابط المقطع الصوتي هذا:
.kV2o .http://www.youtube.com/watch?v=KckPNZـ 

شيخنا الكريم: بعد سرد كام الّشيخ الوائلي، هل المطّبرون هم كما وصفهم الوائلي؟! 
وهل الوائلي هو ف��ي موقع من نأخ��ذ األحكام وديننا من��ه؟! أم هو كغيره م��ن المتطّفلين 

والثرثارين الذين يريدون بكامهم عن الّتطبير يعلوا صيتهم ويشتهرون بين الناس؟!

)- الّشيخ فاضل المالكي في الحسينّيّة العّباسية بالكويت في 6 / محرم / 8)4)ه� 
وتحت عنوان خطر اإلعام هاجم قضاي��ا اإلعام وبروز قضية الّتطبي��ر بالّذات وهاجم 
المّا باس��م الكربائي من دون ذكر اس��مه حيث ذكر الّتطبير وأّن الّتطبير يشّوه المذهب 
ويرسم صورة جّيدة لدى األعداء وقال قد يرد البعض عليك بقول أّن فان يجّوز الّتطبير 
فأقول: »ليثبت فان اجتهاده؟« وتع��د هذه الكلمة تهّجمًا واضحًا عل��ى مراجعنا العظام 

الذين أجازوا الّتطبير وهم من عّمم الشيخ المالكي!!.

شيخنا الكريم ما رّدكم على هذا المعّمم وعلى كامه؟ وهل هذا الشخص يستحق 
المرجعّية ألنه اآلن يدعو لنفسه بالمرجعّية؟!
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وإليكم رابط المحاضرة التي ألقاها بالحسينّيّة العّباسية:
http://www.abbasiya.com/httn/modules.showpage&pid=1.

التزييف عليها،  المدمجة لطروء  الّس��يدّيات  أو  ل على األش��رطة  الجواب: لن أعوِّ
فما دام الّشيخ الوائلي وأمثاله لم يذكروا ش��يئًا في كتب أو مقاالت؛ فا يمكن الّتعويل 
على ما ينس��ب إليهم إالّ إذا صار من اليقينّي��ات عند عاّمة النّ��اس وخواّصهم، وإن كنّا 
ال نس��تبعد ذلك عن الوائل��ي لمعرفتنا بمس��لكه الّتنظيمي ف��ي حزب الدع��وة وأفكاره 
الّدعوتّي��ة الوحدوّية، كما أّن ل��ه مواقف دفاعّية عن حرمة إلصاق الفاحش��ة بعائش��ة))) 
حس��ب نقل بعض الّثقات ذل��ك لنا، وقد ب��ات األمر ش��به يقيني في مس��ألة موقفه من 
ال��ّرّد من جان��ب القضّي��ة الحقيقّية ال  الّتطبير، ومع ه��ذا كّله فإن��ي س��أتناول موضوع 
الّشرطّية  القضّية  المنطقي - وس��وف أعّلقها على نحو  الخارجّية - كما في االصطاح 

بأداة – إذا - أي إذا كان قد قال كذا فالرّد عليه بكذا.

أّن  الّش��ريط - حس��بما نقلتم حضرتكم - على أمرين:  د الّشيخ الوائلي في  وقد أكَّ
الّتطبير توهين للمذهب زائد أّنه خرافة وأنَّ مرتكبيه مأجورون وعماٌء لاستعمار..

رّد إجمال��ّي: ألي��س نع��ت المطبِّري��ن بالخرافّيي��ن وبالعم��اء ألّن وراءه��م دول 
ُيَعدُّ توهينًا لهؤالء المؤمنين الذي��ن لم يطبِّروا  الّش��ريط -  تدعمهم - حس��ب قوله في 
لمجرد اش��تهائهم للّتطبير، بمقدار ما أّنهم يقّلدون مجتهدي��ن ومراجع في قم وكرباء 
والنّجف وبي��روت والكوي��ت والبحرين وباكس��تان والهن��د...؟! فنعته��م بالخرافّيين 
نين للمذهب يس��تلزم نع��ت كّل فقيه ومجته��د يقول بجواز الّتطبي��ر بدءًا من  أو الموهِّ
الميرزا النّائين��ي والخوئي والحكيم وب��كّل فقيٍه معاصٍر في القرن العش��رين والحادي 
نين للمذهب وقد  والعش��رين...! فهل يحّق للوائلي والمالك��ي وغيرهما نعتن��ا بالموهِّ

بني  عائشة  »خيانة  بعنوان  قيّم  كتاب   aالعاميل الّشيخ محمد جميل حمود  املحّقق  آية الله  املؤلف  ))) لسماحة 

اإلستحالة والواقع« أثبت فيه باألدّلة الرّشعيّة عىل وقوع عائشة يف فاحشة الزنا، تجد هذا الكتاب يف املوقع 

الفقهيّة، فلرياجع فيه فوائد  املؤلفات  للّدراسات والبحوث( قسم  الّطاهرة  العرتة  الّرسمي لسماحته: )مركز 

جّمة.
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قامت الضرورة الّدينّية بحرمة توهين المؤمن وتحقيره وتصغيره أمام المخالفين وأبناء 
جلدته كما نّص��ت على ذلك األخبار المس��تفيضة واآلي��ات الكثي��رة؟! أوليس نعتهم 
بالعماء أم��رًا محّرمًا وكبيرة م��ن الكبائر يعّزر عليه��ا مفتريها عل��ى األبرياء؟! أوليس 
النّعت بالعمالة يوجب الفس��ق والفجور باعتباره تقّوالً على المؤمن بغير حق وإهدارًا 
لدمه..؟! هؤالء ال يخافون اهلل تعالى في عباده وب��اده، ولو أّنهم اقتصروا على رأيهم 
- إن كان��وا من أصح��اب ال��رأي الفقهي - ل��كان أبلغ ف��ي الّصواب وأق��رب إلى اهلل 
تعالى من نعتنا بالمش��نّعين والعماء والمش��ّوهين للمذهب... وإذا جاز لهم أّن ينعتوا 
ه للّدين لج��از لنا أّن ننعته��م كذلك بما يس��تحّقون من فظيع  كلَّ من خالفهم بالمش��وِّ
القول، ولكننا ال ننح��در إلى حضيض المقال كما انحدروا، وال نتس��افل كما س��فلوا 
وإنما نش��كوهم إلى من ألجله عّيرون��ا ولحّبه أهانونا...! وإننا ال نس��تغرب من هؤالء 
المتحّزبين أّنْ يفعلوا كّل ش��يء محذور من أجل المصلحة الحزبّية التي يكافحون من 
أجلها، ولألس��ف تجدون محاضرات الوائلي ال تخلو منها محطة أو قناة شيعية حّتى 
قَۡولُُهۡم[))) ]فََل  الش��يرازية منها وهو من أعجب العجب ولكن ال تعج��ب ]َفَعَجٞب 

ا[))). َما َنُعدُّ لَُهۡم َعّدٗ إِنَّ َتۡعَجۡل َعلَۡيِهۡمۖ 
م الّتطبير ألجل دفع توهم التوهين م��ن قبل اآلخرين يعتبر فتوًى  إّن تحريم من حرَّ
إلرضاء الكافري��ن والمخالفين، فحتى يعتبرنا هؤالء متحضرين ومس��لمين طّيبين علينا 
مه ليرضوا عن��ا ]َولَن تَۡرَضٰ َعنَك ٱۡلَُهوُد َوَل  مون للّتطبير - أّن نحرِّ -كما يتوّهم المحرِّ

ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ.[)3). ٱلََّصَٰرٰى َحتَّ
أقولها بكّل جرأة وليش��هد الّش��يعة كّله��م على كام��ي: إّن كّل من يح��ّرم الّتطبير 
م��ة:]لَن تَۡرَضٰ َعنَك ٱۡلَُهوُد..[ ؛ وإرضاءًا  ألجل دفع الّتوهين هو مصداق لآلية المتقدِّ
ٰ قُلُوبِِهۡم َفُهۡم َل  ن يَُكونُواْ َمَع ٱۡلََوالِِف َوُطبَِع َعَ

َ
للخوالف كم��ا ق��ال تعال��ى: ]رَُضواْ بِأ

))) سورة الرعد، اآلية: 5.

)2) سورة مريم، اآلية: 84.

)3) سورة البقرة، اآلية: 20).
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مه ألج��ل إرضاء المخالفي��ن فقط...  م الّتطبير فإّنم��ا يحرِّ َيۡفَقُهوَن[))) ف��ُكلُّ َم��ن ُيح��رِّ
من��ا لكم الّتطبير  وكأنَّ لس��ان حالهم يقول: »أّيها المخالف��ون أّيها اليهود والنّصارى حرَّ
لترضوا عنّا«.. إّن اآلخرين من المخالفين ليس��ت لديهم تصّورات صحيحة عنا بنس��بة 
واحد بالمئة فإّننا بنظر أكثرهم روافض ويهود تستباح أعراضنا وأموالنا ودماؤنا ويشهد 
لهذا ما فعله الحنابل��ة القاعدّيون في العراق وأفغانس��تان))). والفقيه المتمّرس ال يحّرم 
إلرضاء اآلخرين، ومجّرد توّه��م الّتوهين ال يعتبر دليًا فقهّيًا ف��ي موازين المجتهدين، 
بل عليه��م أن يبّينوا لن��ا دليل حرمة ما يوج��ب الهتك أو الّتش��نيع، بل عليه��م أيضًا أّن 
يكشفوا لنا عن ذكر ما يتحقق به الّتوهين والّتشنيع، بيد أنَّهما ال يدخان تحت الحصر، 
ويختلف الح��ال فيه بالنّس��بة إلى األقط��ار واألصقاع، فربَّ ع��ادة أو ش��عيرة عند قوٍم 
في ِقطر م��ن األقطار أو بلٍد م��ن البلدان ُتعدُّ ش��نعًة ولكنَّها في بلٍد آخر ليس��ت كذلك، 
مين ال  فالّتش��نيع والهتك مصاديقهما ال يمكن حصره��ا وضبطها؛ وكأنَّ ه��ؤالء المحرِّ
الّتش��نيع وال يضبطونه لغوّيًا وش��رعّيًا وال يعّينوه لنا، ب��ل يحكمون على  ون معنى  يحدُّ
حون لن��ا ماهّيته، وكيف يقع  غائب عنهم بكل معن��ى.. فعندما يّدعون الهت��ك فا يوضِّ
الهتك على التشّيع بسبب الّتطبير؟! وعلى من تقع الّش��نعة بالضبط؟! وما معنى الهتك 
والّش��نعة وبماذا يتحّققان؟! ومجّرد إدماء الّرؤوس ال يوجب هتكًا أو ِشنعة على الّدين 
والمتدّينين.. وتعييب اآلخرين علينا ال يس��تلزم هتكًا وال ِش��نعًة وإالَّ لعّد لبس العمامة 
الّدين هتكًا وِش��نعة عليه في باد غير المس��لمين لكونه مس��تهجنًا وغريبًا عنهم  لرجل 
وعن تقاليدهم وأعرافهم، وال أحد من أهل العلم ينزع عمامته في تلك الباد ال س��يَّما 
األكابر منه��م ألنَّهم يعتبرونها رمزًا للّدين وترويجًا لش��ريعة س��ّيد المرس��لين وآله الغر 
الميامين#.ونفس��ه الّش��يخ الوائلي لم يكن يحسر عن رأس��ه العمامة في تلك 

))) سورة التوبة اآلية 87.

)2) ففي كتاب الفتاوى الحامديّة وتنقيحها باب الردة والتعزير ج ) ص 03) ط/ املكتبة الحبيبية – باكستان، 

بإمضاء الّشيخ نوح الحنفي قال يف جواب من سأله عن السبب يف وجوب مقاتلة الّشيعة وجواز قتلهم: »اعلم 

أسعدك الله أن هؤالء الكفرة والبغاة الفجرة جمعوا بني أصناف الكفر والبغي والعناد، وأنواع الفسق 

والزندقة واإللحاد، ومن توقف يف كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم«.
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الباد، مع أّن الغربّيين ينظرون إلى هكذا لباس نظرة الّسخرية واالزدراء مع ما هم عليه 
المثلّيين والمثلّيات ونكاح  بأفعالهم ومنكراتهم كالّلواط وزواج  من السّخرية والّشناعة 

الكاب للنساء.. إلخ.

مضافًا إلى أنَّ ثّمة أمورًا أخرى يفعلها الغربّي��ون وال يعيرون لآلخرين أهمية ُتذكر 
البيرو في أميركا الاتينّية في احتفاالت عيد الشمس حيث يتقدمون  نظير ما يفعله أهل 
على قلع قلب بقرة وهي حيًَّة، وال أحد من النّاس ينعتهم بالعتاة والجبابرة وال بالقس��اة 
والبرابرة وال بالّش��نعة وس��وء الّس��معة لمعتقداتهم التي ال يبغون عنها ِحَوال!. وكذا ما 
يقوم به اإلس��بان في حلبات الصراع مع الثيران س��اعات وس��اعات حّتى تكون النهايه 
لبَّة ذاك الثور الّضعيف، والناس منش��رحون ولذاك الهائج الحقير  بغرز سهٍم طويٍل في 
يهتفون، وال أحد ينعتهم بالّشنعة وس��وء الّس��معة بل وال يعيرون أهمّيًة لدول أو أديان 

وال لجمعيَّة حقوق الحيوان.

والمطّب��رون الطيِّب��ون الطاهرون لم يعاقروا الخمر في مس��يراتهم ولم يفاكهوا ربات 
الفجور في جلواتهم وخلواتهم ونحو ذلك مما يوجب الّشنعة وسوء الّسمعة... ومع هذا 
نعتوهم بالِش��نعة والّش��نار بل والعار... ولو أنَّهم حملوا الدف��وف وآالت الّلهو والمجون 
لينش��دوا أغنية لم��ن يقلِّدون وبنعمته يتقلَّبون من ساس��ة معّممين أس��كرتهم الّدنيا ومتاع 

الّسلطة وشهوة الحكم، لكانوا من أفضل النّاس بل وأشرفهم منزلة وأعاهم درجة...!

من  كثيرًا  ف��إنَّ  األعداء  يائم  ال  م��ا  هو  الهتك  من  الم��راد  كان  إن  والخالص��ة: 
نتركها  فهل  وبدعًة..  شنعة  ويعتبرونها  معهم  تتائم  ال  الّدينّية  والمناسك  المعتقدات 
في  علينا  يعيبون  ال  األعداء  أّن  أراه  والذي  غيرنا؟!  قبل  من  الهتك  إلى  تؤدي  النَّه��ا 
محس��وبون  جماعة  هم  إنَّما  ذلك  علينا  عاب  ومن  ذل��ك،  عن  يتس��ائلون  بل  الّتطبير 
وطيدة  صلة  له��م  وهؤالء  ضخم��ة،  وإعاميَّة  مالي��ة  قدرات  وعندهم  التش��ّيع  عل��ى 
حركة  من  جزء  هو  بل  واإلخاء  المحّبة  روابط  العاّمة  مع  تربطه  الذي  الدعوة  بحزب 
لم  علماء  هم  الّتطبير  ح��ّرم  من  أغلب  اّن  مصر..والماحظ  في  المس��لمين  اإلخوان 
إلى  ينتمون  ذاته  الوقت  وفي  االستنباط،  رائحة  يش��موا  لم  بل  االجتهاد  درجة  يبلغوا 
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حرمة  وعلى  الهتك  على  بالّدليل  يأتين��ا  أّن  عليه  الفقاهة  يملك  ومن  الدعوة؛  ح��زب 
عليه. ونردُّ  فيه  نناقش��ه  كيف  نعرف  حّتى  الهتك  مطلق 

ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
َوأ ٱلرَُّسوَل  ِطيُعواْ 

َ
َوأ  َ ٱللَّ ِطيُعواْ 

َ
مضافًا إلى أنَّ الظاهر م��ن قول��ه تعال��ى: ]أ

ِمنُكۡمۖ..[))) يقتض��ي حصر اإلطاع��ة الّدينّية ف��ي اهلل تعالى ورس��وله وأولي األمر من 
أهل بيته#، وال تج��وز إطاعة الكافرين والفاس��قين والمنافقين في كّل ش��يء 
يخالف األحكام الّش��رعّية والّدينّي��ة والعقلّية بأّي ش��كٍل من األش��كال، ومن مصاديق 
إطاعته��م االعتماد عليه��م في تش��خيص المواضيع الت��ي يترّتب عليها حكم ش��رعي، 
عى من أنَّ  ُيدَّ وكذا االعتماد على ش��بهاتهم وأضاليلهم وأخذها بنظر االعتبار نظير م��ا 
الّتطبير يوجب الهتك والِشنعة على التشّيع، حيث ُأخذ في مفهوم الهتك قيُد سخريتهم 
وتعييبهم علينا.. وهو أمٌر ال يجوز االعتناء به من قبل المتدّينين بل عليهم أّن يس��خروا 
منهم بما يرتكبون��ه أو يعتقدونه من عقائد تافه��ة وأضاليل بائرة، ق��ال تعالى حاكيًا عن 
قَاَل  ِمۡنُهۚ  َسِخُرواْ  قَۡوِمهِۦ  ّمِن   

ٞ
َمَل َعلَۡيهِ  َمرَّ  َوُكََّما  ٱۡلُفۡلَك  ن��وٍح!: ]َوَيۡصَنُع  النب��ّي 

ِمنَّا فَإِنَّا نَۡسَخُر ِمنُكۡم َكَما تَۡسَخُروَن[))) فعليك��م أّن تعرف��وا اعوجاجاته��م  إِن تَۡسَخُرواْ 
ِمَن  َجآَءَك  َما  َبۡعِد  ِمۢن  فِيهِ  َك  َحآجَّ ]َفَمۡن  منه��م.  به��ا  لتس��خروا  والعقائدي��ة  الفقهّي��ة 
ُثمَّ  نُفَسُكۡم 

َ
َوأ نُفَسَنا 

َ
َوأ َونَِسآَءُكۡم  َونَِسآَءنَا  ۡبَنآَءُكۡم 

َ
َوأ ۡبَنآَءنَا 

َ
أ نَۡدُع  َتَعالَۡواْ  َفُقۡل  ٱۡلعِۡلِم 

يرس��م  الّتطبي��ر ح��رام ألّن��ه  ب��أّن  ٱۡلَكِٰذبنَِي[)3) والق��ول  َعَ   ِ ٱللَّ لَّۡعَنَت  َفَنۡجَعل  نَۡبَتِهۡل 
صورة جّيدة لدى األعداء غير س��ديد وال ينمُّ ع��ن فقاهة، وذل��ك ألّن مفاهيمنا الّدينّية 
كّلها بدًء بمناس��ك الح��ج على وجه الّتحدي��د وانتهاًء ب��األكل باألصابع دون اس��تعانة 
بالملعقة ال تتوافق م��ع األعداء بل إّن كثيرًا م��ن العقائد الخافّية بي��ن العاّمة والخاّصة 
الّش��يعة إلثباتها بالحّجة والّدليل والّش��يخ المالكي نفسه ناضل من  والتي نناضل نحن 
أجل إثبات بعضها نظير كس��ر ضلع سّيدة النّس��اء وإجهاض جنينها$. كّل هذا 

))) سورة النساء، اآلية: 59.

)2) سورة هود، اآلية: 38.

)3) سورة آل عمران، اآلية: )6.
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ال يعجب األعداء والقول به يرس��م ص��ورة جيدة له��م عن ضالنا بحس��ب اعتقادهم 
بذلك، وعليه فِلَم دافع الّش��يخ المالكي عن ظامة الصّديقة الكبرى الزهراء$ 
- على فرض صدر عنه م��ا تقولون - ما دام الّدف��اع يعطي صورٍة جي��دة لألعداء على 
تخّلفنا وس��فاهتنا ألّنهم يعتبروننا متخّلفين وس��فهاء ألننا نقول بم��ا ال يقولون ونعتقد 
بما ال يعتقدون..؟! فهل نحّرم حال اهلل تعالى ألج��ل أّن مخالفينا ينظرون إلى الّتطبير 
التي  ُت��رى يحّرمون بعض ش��عائرهم  يا  نظرة االس��تهانة واالزدراء والّس��خرية؟! وهل 
نعتقد نحن الّش��يعة بطانها وترس��م صورة جيدة لن��ا على ضاله��م؟! ال أحتمل أّنهم 
يفعلون ذلك إرضاًء لنا بنس��بة واحد باألل��ف، اعتقادًا منهم أنن��ا منحرفون بل وضاّلون 
الّتطبير ألّن  إّنما نق��ول بحلّية  مضّلون.. وعليه فلماذا نرضيهم بم��ا ال يرضوننا؟ ونحن 
ُثمَّ َذرُۡهۡم   ۖ ُ ذلك ثبت لنا بالّدليل الّش��رعي وال يهمنا رضوا عنا أو سخطوا علينا ]قُِل ٱللَّ
الكاف��ر  كان  م��ا  ف��إذا  َكُفوٍر[)))  اٖن  َخوَّ ُكَّ  بُّ  يُِ َل  ٱللََّ  ]إِنَّ  يَۡلَعُبوَن[)))  َخوِۡضِهۡم  ِف 
والمخالف لديني وإلمامي يبغضني ألجل انتسابي إلى إمام المّتقين علّي! فِلَم 
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنٌة 

َ
أ ۡمرِهِۦٓ 

َ
أ ِيَن ُيَالُِفوَن َعۡن  أبتغي رضاه وأس��خط رب��ي له��واه ]فَۡلَيۡحَذرِ ٱلَّ

ِلٌم[)3) وأتمث��ل بقول اآللوس��ي من علماء العاّم��ة الذي اعترف في 
َ
ۡو يُِصيَبُهۡم َعَذاٌب أ

َ
أ

تفسيره في س��ورة الّدهر ج 6) ص )7) بوصاية أمير المؤمنين عيّل على األُّمة وولديه 
رة فاطمة هي الجزء األحمدي  اإلمامين الحسنين سّيدّي أهل الجنَّة وأّن الس��ّيدة المطهَّ
ام، فقال: »وماذا عسى يقول امرؤ فيهما - أي أمير المؤمنين وسّيدة  عليها وعليهم السَّ
البضعة األحمدّية  النبّي وفاطمة  المؤمنين ووصّي  أّن عليًَّا مولى  العالمين - سوى  نساء 
والجزء املحّمدي، وأما الحس��نان فالّروح والّريحان وسّيدا ش��باب الجنان، وليس هذا 

من الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغي: ثم استشهد ببيت شعٍر:

   أنا عبد الحّق ال عبد الهوى          لعن اهلل الهوى فيمن لعن«    انتهى.

))) سورة األنعام، اآلية: )9.

)2) سورة الحج، اآلية: 38.

)3) سورة النور، اآلية: 63.
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ويا ليت هجوم من هاج��م اإلعام، كان هجوم��ه على أغلب مصاديق��ه ومفرداته 
التي تطلُّ على النّاس بالموس��يقى والغناء بثوب الّدين ومن على قنوات شيعّية وكذا ما 
ترّوجه هذه القنوات من تمثيل لش��خصّيات المعصومين بما يوج��ب المهانة على تلك 
الّرموز الّطاهرة...! مضافًا إل��ى األفام الخاعّية والبرامج السياس��يَّة المضّلّّّلة وإدخال 
أّن يكون هجومه على  الّداخليَّة، ال  بالفتن والّصراعات  المؤمنين منهم  النّاس ال س��ّيما 
الّتطبي��ر تحت عنوان: )قد  مفردٍة من مفرداته وهي باس��م كربائي النَّه رددَّ لطمّيًة عن 
أفلح من طبَّر(... ونحن بدورنا نوجه للحاج باسم التحيَّة واإلكبار على لطمياته الشجيَّة 
د صلوات اهلل عليه وعليهم  والحزينة المذّكرة بمآس��ي س��ادة الخلق آل رس��ول اهلل حممَّ
أجمعين، وفي الوقت ذاته نوّجه له نقدنا وعتابنا الح��ار على ما يظهر منه من هنات في 
مواليد األئّمة األطهار# فيغني كما يفعل الفس��اق مستغًا كلمات اهلل واألئّمة 
األطهار# وحسابه ألجل ذلك عسير عند اهلل تعالى إاّل أّن يتوب هو وَمْن اّتبع 
خطاه في ه��ذا المجال، وال تفت��رق أغانيه عن أغاني المغنّين بش��يء س��وى بالكلمات 
ولكن الموس��يقى والّتلحين واحد ال يتمايزان وهذا هو الغناء المحّرم وقد أثبتنا حرمته 

مطلقًا في كتابنا الفقهي: }القول الفصل بحرمة الغناء في العرس{ فليراجع.

والحاص��ل: إّن األخ الّرادود باس��م أصلحه اهلل تعال��ى بما يفعله ف��ي المواليد من 
تلحي��ن وغناء وأش��رطته الموّزع��ة في أصق��اع األرض يوج��ب نفور أه��ل الّتقوى من 
ذلك.. وما كان يجوز أّن تصدر منه كناٍع على اإلمام الحسين! وكمؤمٍن مّتزٍن، 
اء على  النائ��ح والبكَّ فليبق الحاج باس��م كربائي كما عهدن��اه منذ بداية انطاقت��ه ذاك 
ظامات آل اهلل تعالى وليدع هذه التّرهات التي يس��ّميها أناش��يد وهي في الواقع أغاني 
وطرب ولكْن بلباس أئمة أهل البيت#. وأتمن��ى من إخواني إيصال نصيحتي 
هذه إليه، راجي��ًا له الموفقّي��ة الّدائمة في نش��ر ظامات أهل البي��ت# وإبكاء 
أّيام  أّن يجعلهم ينتش��ون على نغمات صوت��ه في حفات��ه المطربة  المؤمنين عليه��ا ال 
مواليد االئمة الّطاهرين#، وهكذا الحال بالنّسبة لغيره من الّرواديد المهّرجين 

الذين باعوا آخرتهم بدنانير دنياهم..!.
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ال�ّس�ؤال 19: 

الّتطبير، ألّن  بالّدم في يوم عاش��وراء كبديل حضاري عن  تقام حمالت للتبرع 
دماء الّتطبي��ر تهدر بال فائدة وال��ّدم المتبّرع به يفيد المجاهدي��ن، ما رأيكم في 
هذا الكالم والحمالت القائمة عليه؟ كما أّن بعض الشباب يتبرعون بالّدم بنّية 

محاربة الّتطبير فهل يجوز ذلك؟

الجواب: القول ب��أّن الّتطبير أمٌر غيَر حضارٍي، لذا ينبغي التب��رع بالّدم بدالً منه هو 
أّنها مناهضة لطريقة العقاء والفقهاء في طرق استداللهم  دعوى با دليل شرعي، كما 
على المطالب العلمّية والّشرعّية، ومن يقول بهذا فا أظنه شّم رائحة االجتهاد أو عرف 
ش��يئًا من الفقاهة، بل هو مجرد استحسان وذوق يذكرنا بأقيس��ة أبي حنيفة النعمان...! 
فهل أّن موافقتنا للغ��رب والمخالفين يعتبر أم��رًا حضارّيًا ومخالفتنا له��ؤالء يعتبر أمرًا 
غير حض��اري؟ وهل الغرب والمخالفون ه��م المعيار لمفهوم الحض��ارة وعدمها، فما 
ناس��بهم يعتبر حضارّيًا وما خالفهم أمرًا غي��ر حضاري؟! فإذا كان األم��ر كذلك تكون 
النّتيجة أّن أمورًا ش��رعّية كثيرة نفعلها يوميًا كالوضوء والّص��اة متوّجهين إلى القبلة أو 
ما نفعله كل عام في موسم الحج من رمي الجمرات بالحجارة وذبح الهدي وتركه في 
الديدان والّطي��ر، والصعود إلى عرفة والهبوط إلى المش��عر الحرام  الهواء الطلق تأكله 
اللتقاط الحصى، والّس��عي بين الّصفا والم��روة والّطواف حول الكعب��ة... كّل ذلك ال 
يتوافق مع مزاج الماديّين ويعتبرونه أمرًا غير حضاري فهل يس��وغ لنا عقًا وشرعًا ترك 

كل ذلك ألنه أمٌر غير حضاري بنظر أولئك المتغّربين؟!

بعضهم يقول: إّن الّتطبير إسراف وذلك إلهدار كمّية من الّدماء دون فائدة، فالتبّرع 
بها يكون مانعًا لإلس��راف والهدر، وسببًا عظيمًا ليس��تفيد منها المرضى، فيكون التبّرع 

بالّدم أمرًا حضاريًا، والّتطبير نوعًا من أنواع التخّلف... نقول لهؤالء:

أّوالً: عند الّتدقيق في كلمة إس��راف وهدر يتضح أّن اس��تعمالها في م��ورد الّتطبير 
غير صحي��ح بحس��ب االصط��اح؛ ألّن تعري��ف اإلس��راف أو اله��در: ه��و بمعنى أّن 
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تتلف م��االً له قيم��ة ومنفع��ة دون أْن تحصل عل��ى فائدة مرج��ّوة، قال أمي��ر المؤمنين 
علّي!:

ياه والفساد، فإّن إعطاءَك المال في غير وجهه تبذير وإسراف«)1). »مَن كان له مال فإ

وقال اإلمام الصّادق!:

»إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن«))).

ففي اإلس��راف قي��دان: الّتلف واإلض��رار، وَم��ن ق��ال إّن الّتطبير ليس في��ه نفع؟! 
، أّما  وما قيمة ق��ول َمن ق��ال إنه ليس في��ه نفع؟! ب��ل الّتطبي��ر فيه نفٌع م��اّديٌّ ومعن��ويٌّ
النّفع الماّدي - فحس��بما قلنا س��ابقًا في كتابنا رّد الهجوم عن ش��عائر اإلمام الحس��ين 
المظلوم! إنه بمثابة  حجامة غير مقصودة، وأّم��ا النّفع المعنوي فكثير، ويكفي 
أّنه تذكير بأّي��ام اهلل تعالى، وقد قلنا ف��ي }رّد الهج��وم{ ص353: إّن األئّمة# 
إِنَّ ِف َذٰلَِك   ِۚ يَّىِٰم ٱللَّ

َ
هم أّيام اهلل تعالى التي أوصى اهلل س��بحانه وتعالى بهم ]َوَذّكِۡرُهم بِأ

َشُكورٖ[)3) بل هو تعظيم لش��عائر اهلل ؛ ألّن اإلمام الحس��ين!  ِ َصبَّارٖ 
ّلُِكّ ٓأَلَيٰٖت 

أعظم ش��عيرة عن��د اهلل تعالى، والمراس��م المتعّلق��ة ب��ه كالّتطبير والّضرب بالساس��ل 
وغيرهما هو تعظيم لَِما جرى عليه )صلوات ربي عليه( وتفخيٌم ألمره! بإبراز 

مظلومّيته والتحيُّز له وألهدافه النّبيلة.

إّن باب المناف��ع والمقاصد المعنوّية أوس��ع بكثير من باب المادّيات ال س��ّيما في 
حياة أه��ل اإليمان وال��ورع والّتقوى، وعليه فكي��ف يكون الّدم المن���زوف من رؤوس 
الّش��هداء! ه��درًا دون قيمة معنوّي��ة تتناس��ب والمقام  المحزوني��ن على س��ّيد 
رون والصحفّي��ون ومراس��لو األخبار  الحس��ينّي العظي��م؟ وم��ا ينفث��ه أولئ��ك المص��وِّ
كون أتباع الوح��دة بين الح��ّق والباط��ل واّلذين ف��ي قلوبهم زيٌغ  م��ون المش��كِّ والمعمَّ
ومرض، تحت دعوى أّنهم ال يرون فائدة في مواكب الّتطبير، أولئك ال قيمة لكامهم، 

))) راجع: )تحف العقول( للحرآني ص 85).

)2) راجع: )بحار األنوار( للمجليس ج 75 ص 303 ح 6.

)3) سورة إبراهيم، اآلية: 5.
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وال اعتبار لوزنهم، إنهم وطاويط الليل يخافون الّضجيج والعجيج في المآتم الحسينّية 
على صاحبه��ا آالف الّس��ام والّتحّية، فيلجأون إل��ى مغاراتهم المظلمة ف��ا يرون نور 

النهار ألنه يعمي أبصارهم وبصائرهم.

إّن نْزف مقدار من الّدماء أّيام عاش��وراء ألجل ترسيخ القيمة المعنوّية لواقعة الطّف، 
ال ي��درك قدره��ا إالّ خاّصة أوليائه، وعليه فكيف يكون إس��رافًا وه��درًا كما يّدعون؟! بل 
العك��س ه��و الّصحيح حيث إّن في ن��ْزف الّدم من الّرأس فوائد طبّي��ة جّمة، حيث ذكَرْت 
التقارير العلمّية أّن كثيرًا من األمراض المستعصية في الّرأس والبدن ال يمكن الشفاء منها 
سة  إالّ بواسطة جرح الّرأس، وقد ذكرنا في كتابنا المذكور ما ورد في بعض األخبار المقدَّ
عنه��م# الّدالة على أّن الحجامة تش��في من اآلكلة والجذام والبرص والش��قيقة 
وه��ي أمراض عجز ع��ن عاجها أكابر األطباء قديم��ًا وحديثًا، من هن��ا أدرك العلمانّيون 
المادّيون أهمّية الحجامة، فأنشأوا معاهد خاّصة لتخريج األخّصائيّين في الحجامة، وُيقبل 
اآلالف من المرضى على العاج بها من الّس��رطانّيات واألمراض الخطيرة المس��تعصّية، 
وقد شاهدُت شخصّيًا أحد العراقيّين تعافى من سرطان اإلمعاء بعد أْن عجز أطباء طهران 
عن شفائه، كما اّن أحد األخوة المؤمنين وهو ممن ُأحب من تامذتي قد تعافى من مرٍض 
مستعٍص بعد أْن طّبرنا سوّية على سطح دارنا في بيروت، وِقْس عليها ما يجري في النبطّية 
وغيرها من األماكن الخاّصة بعاشوراء اإلمام الحسين!، فأين الّضرر يا ُترى؟ بل 
واهلل إنها معجزة من معاجز اإلمام أبي عبد اهلل الحسين!، فليخسأ المرجفون فإّن 

موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟!

ثانيًا: التبّرع بالّدم إنما يتّم بواسطة العروق الغليظة وهو دم نظيف خاٍل من الّرواسب 
التي طالما تكون في الّدم المتواجد في الش��رايين الّدقيقة التي تخرج بواسطة الحجام��ة، 
لذا أّكد األطباء أّن الّدم إذا خ��رج من الّش���رايين الدقيق��ة - أي من غير األوردة الغليظة - 
تتج��ّدد الخايا، وتخفُّ الرواس��ب المتواجدة في الّدم، لذا ف��إّن وظيفة الِكلى هي تكرير 
الّدم من األوس��اخ وتنقيته من الرواسب العالقة به، من هنا إذا تعّطلت كليتي اإلنسان فإّنه 
بحاجة إلى عملّية غس��ل الّدم في كّل أسبوع أو أسبوعين، وعليه؛ فإّن الحجامة أو الّتطبير 
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يفيدان الجسم ويعينان الِكلى على تأدية مهامها بشكل أسرع وأفضل، لذا أوصت األخبار 
سة بالحجامة ألهميتها الكبرى في سامة الجسم بشكٍل عام، ولو تبّرع إنساٌن بالّدم  المقدَّ
ف��ا يغنيه ع��ن الحجامة قطعًا؛ ألّن الحجامة ش��يء، والتبّرع بالّدم ش��يء آخر، وال يمكن 
الخلط بينهما، وما المانع أْن يطّبر اإلنس��ان بالّس��نة مّرة، ثّم بقّية الّسنة يتبّرع كيفما يشاء إْن 

كان قادرًا على التبّرع؟!

كون - فإّن ف��ي التبّرع  وإذا كان ف��ي الّتطبير مضّرة واحدة - حس��بما يقول المش��كِّ
بالّدم مضّرات عديدة:

إنَّ الّدماء المتبَّرع بها تنقل األمراض الخبيث��ة وغيرها إلى اآلخرين حّتى بعد  منها: 
فحصها بس��بب القصور أو التقصير بالفحص والّتنقيب فيها باألجهزة المتطّورة، فتنقل 
األمراض إلى أجس��ام خالية منها فتنتش��ر األوبئة الفّتاك��ة عبر التبّرع بالّدم فيصير س��ببًا 

مفسدًا للصّحة ال دافعًا لألمراض.

ع به للبنوك سيكون فاس��دًا بعد ثاثة أشهر، ال سّيما إذا كانت  إّن الّدم المتبرَّ منها: 
البنوك ليس��ت بحاجة إلى هذه الّدماء، فيتّم تخزينها لمورد الحاجة، مما يقتضي القول 

بوجود إسراف حقيقًة في التبّرع.

ع بدم��اء كثيرة من فصيلة معيَّنة أكثر من الق��در اّلذي ُيحتاج إليه،  ومنها: إنه قد ُيَتبرَّ
وبذلك س��تذهب هدرًا بعد م��ّدة الخ��زن المعلومة، مضافًا إل��ى أّن ما ُيب��َذل من أمواٍل 
س��ات وبنوك ال��ّدم في أدائه��م لعملهم هذا، س��واء في الحفظ  وجهوٍد م��ن ِقَبل المؤسَّ
والخزن أو في اإلتاف بعد ذلك حين فس��اد تلك الّدماء أو بس��بب عدم الحاجة إليها، 
إذ إّن عملّية اإلت��اف بحاجة أيضًا إل��ى جهٍد ومتاَبعة، وم��اذا يفعل دع��اة التبرع بالّدم 
بدالً من الحجامة عندما تنجح مس��اعي األطباء في اس��تحداث دم اصطناعي بديًا عن 
الّدم الطبيعي؟! هل يبقون بدمائهم الوسخة بس��بب أرواحهم النّتنة في داخل أجسامهم 
ألّن إخراجها مس��تحّب فقط إلنقاذ مريض أم أّنهم يسعون بكّل جهدهم إلخراجها لئّا 

تسّبب لهم أخطارًا تؤّدي إلى هاكهم إْن شاء اهلل تعالى؟!
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ع به��ا قد يس��تفيد منه��ا أناس يج��رون الوي��ات على  ومنه��ا: إّن الّدم��اء المَتب�َ���رَّ
مجتمعاته��م ويكون��ون س��ببًا لإلج��رام واإلفس��اد، وهو أم��ر حاص��ٌل قطعًا عن��د أكثر 
المتبّرعين بال��ّدم حيث ال ياحظون هذا األم��ر بدقة لغفلتهم عن أنفس��هم وعن معالم 
دينهم، فإّن اإلعانة على اإلثم حرام، وهل ثّمة إثم أعظم من إعطاء الّدم لمجرم فينتعش 

ويجّدد نشاطه لإلجرام والّرذيلة؟!.

ومنها: إّن المستش��فيات التي ُيتبّرع إليها بالّدم، تس��تفيد األموال الطائلة بسبب بيع 
هذه الّدماء دون تمييز بي��ن الغنّي والفقير، بل ال ُيعطى لمحتاج��ه إالّ بدفع ثمنه، مع أّنه 
دٌم وهبه صاحبه لمحتاجه، فبذا يكون المتبّرع بالّدم مس��همًا في تقوّية الّضال والفساد 
المتفّش��ي في تلك األماكن التي ال ُيراعى فيها حرمة لفقيٍر أو مس��كين، وكأنها ُأنشأت 
لألغنياء فقط مع أّنهم ال يتبرعون بدمائهم حفظًا لها لتكون سببًا إلفسادهم وظلمهم إالّ 

َمن رحم ربي وهم قليل.

الّدماء  ومع وجود هذا االحتمال المعَتد به سيقوى احتمال اإلسراف واإلهدار في 
ع به��ا بنحو أكثر من احتمال هدره ف��ي مواكب الّتطبير، بل حس��بما قلنا ال إهدار  المتبرَّ
في دم��اء الّتطبير ألنه��ا دماء فاس��دة، خروجها يبعث النش��اط في خايا الجس��م، فأين 

اإلسراف إذن؟!

وعل��ى فرض ترّت��ب ض��رر ومفَس��دة بالّتطبير فإّن��ه يتس��اوى حينئٍذ - وعل��ى أقّل 
تقدير - م��ع الّض��رر المترّتب عل��ى عملّية التب��ّرع بالّدم، فتحري��م الّتطبي��ر حينئٍذ دون 
التب��ّرع بال��ّدم ُيعتَبر تحريم��ًا م��ن دون دلي��ٍل قاطٍع، ب��ل إّن التب��ّرع لآلخرين ال س��ّيما 
ُيعتبر حرام��ًا وجريم��ة عظمى وخيان��ة في حّق  المفس��دين والمجرمي��ن والمخالفي��ن 
الواقع إحياء للجريمة والّظلم واإلفساد، فالواجب  اآلمنين والمس��تضَعفين، بل هو في 
كين أْن ينهوا عن التبّرع بالّدم لكّل شارٍد ووارد ال أْن يتكاتفوا على  على أولئك المش��كِّ

ضرب الّشعائر وتحريمها؟!

ومنه��ا: إنَّ من نّية المتب��ّرع بالّدم هي أخذ الع��وض الماّدي في أكث��ر األحيان طلبًا 
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للمال مع عدم احتياجه إليه بش��كٍل أكيد، فيصبح جش��عًا بس��بب كثرة تقديم العروض 
المغري��ة لصاح��ب الّدم كما ه��و ملح��وظ عن��د المتبّرعين م��ن الفقراء أو الجش��عين، 
م��ًا عندنا على األق��وى، باعتبار  م��ع تأكيدنا على أّن التب��رع بالّدم به��ذه النّية يعتبر محرَّ
صيرورته س��ببًا للجش��ع وهو خاف اإلخاص واس��تنقاذ العباد من ويات األمراض 
بخ��اف المطّبر فإنَّه خ��اٍل من الجش��ع والّطمع ألن��ه يطبِّر م��ن دون النّظ��ر إلى األجر 
الماّدي على تفري��غ دمه، فنّيته أصف��ى من نّية المتب��ّرع في أكثر األحي��ان فيترجح على 

المتبّرع بالّدم من جهة النّية الصافية المصفاة.

بأنفسهم  اّلذين ألصقوا  الدعوتّيون  الوحدوّيون  ِش��عري كيف يش��جب هؤالء  ليت 
الفقاه��ة الكب��رى والمرجعّية العظمى عل��ى األّمة مس��ألَة الّتطبير والّضرب بالّساس��ل 
إنفاق  إنفاق األموال عليها حرام��ًا وجريمًة في حين يجيز صنمه��م األكبر)))  ويعتبرون 
األموال الطائلة على اس��تراحة الس��احة على طريق مطار بيروت الّدولي حيث لم يترك 
فّخارة أثرّي��ة إالّ وزّين بها مطعمه الش��هير ب� »الس��احة« واّلذي يذّك��رك بقصور هارون 
الّرش��يد والمأم��ون العّباس��ي، كما يجيز لنفس��ه إنف��اق األموال عل��ى النّس��اء الفاتنات 
بات إلى أذنابه وأعوانه يتمتعون بهّن ويتصّببون بغرامهّن، وهل من الّشرع أْن ُينفق  المقرَّ
س��هم اإلمام! وس��هم الّس��ادة والّصدقات على الحدائق الغنّاء ومدن الماهي 
والمطاع��م وفن��ادق األربعة بل ذات الخمس��ة نج��وم وال يجيز الّصدق��ات المندوبات 
»على الهيئات والمواكب الحس��ينّيّة التي تص��رف جزًءا من تلك األموال على ش��ؤون 
الّتطبير وضرب الساسل« فيجوز - بنظره – صْرف الّس��همين الّشريَفْين على مصالحه 
الّشخصّية وَمن يلوذ به كحّراس��ه وأعوانه وأقربائه وما ينفقونه على النّساء الفاتنات وال 
يجوز صرف الّصدقة على الهيئات الحسينّيّة ال لشيء س��وى أّن في الفنادق والماهي 
أمرًا يبعث النّش��اط في القّوة الجنس��ّية ويدعو إلى الّتحلل والّرذيلة واالنغماس بالّدنيا، 
وكّل ذلك منفيٌّ في المواكب الحس��ينّيّة، فليس فيها سيقان الفاتنات وليس فيها ماهي 
ومقاه��ي البعيدين عن التق��ى والبعي��دات... إنه يذّك��رك بالّدنيا، وأّما اآلخ��رة فا يريد 

))) املقصود هنا محمد حسني فضل الله.
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ألتباعه أْن يعيشوها من خال البكاء »ألّن االستغراق في المأساة بالطريقة البكائّية يمأل 
النّفس بالكثير م��ن الّدخان العاطفي اّل��ذي يمنع وضوح الرؤية في النظ��ر إلى العناصر 

الحقيقّية«))).

واعجباه من أناٍس يحّرمون حّتى الّصدقات على مواكب عاش��وراء ألّن بعضًا منها 
يطّبر وفي نفس الوقت يرون ما ُينفق من األموال الطائلة ومن جهود إنسانّية هائلة ُتبذل 
مع ما يرافقها من احتماالت األضرار الصحّية كالّتدريبات العس��كرّية والّرياضّية وبذل 
الّدورّيات  القدم في دوري م��ن  أْن يش��ترك فريق ك��رة  الهائلة ألجل  الجهود اإلعامّية 
الّرياضّية حّتى وإْن ل��م يصل إلى الفوز، بل وتكّلفه مقابل��ة إعامّية في صحيفة أو على 
طبق فضائي في بعض األحيان مبالغ باهظة م��ن أجل أّن يوصل صوته، ويكفي للّتدليل 
على ذلك إذاعت��ه في بيروت حي��ث تكّلفه مبالغ ضخم��ة إْن كان على صعي��د البرامج 
والموظفي��ن، أو عل��ى صعيد تقوي��ة المحط��ات الخاّصة المتعلق��ة بالبّث إل��ى البلدان 
المجاورة للبنان، كّل ذلك جائز من أجل تسويق أفكاره، وُيعتبر المساهمون في دعمها 
مأجورين ومثابين ولهم من س��ماحته صّك البرائة من النّار تمامًا كما يفعل القساوس��ة 
عندما يعترف الجاني بجريمته وذنبه!!! واأس��فاه على أّمٍة باعت عقلها وروحها ألناس 
ركبوا الموجة وجاءت بهم أحزاب ومنظَّمات انبثقت م��ن أحزاب عاّمّية تريد أّن ترجع 

عهد الّدولة العثمانّية والقومّية العربّية التي شّيد بنيانها عمر بن الخّطاب!!!

نعم، إّن اإلنفاق على مطعم الس��احة ومقهى فانتازيا وفريق المب��ّرة الّرياضي جائز 
ومأج��ور فاعل��ه، أّما اإلنف��اق على المواك��ب الحس��ينّيّة فحرام ف��ي منط��ق المتقّدمين 
الحضاريّي��ن.! إّن مواك��ب عاش��وراء بلبل��ت أفكاره��م ونّغص��ت عيش��هم ألنها تمأل 
النّف��س بالكثير م��ن الّدخان العاطفي - حس��ب تعبي��ر البت��رّي المعه��ود - ألّن البكاء 
والّتطبير وبقّية المراس��م ليس فيها ش��يء من الّترف والّلع��ب والّلهو الذي يحّبه أولئك 
المتحّضرون، إنهم يريدون للف��رح والّلهو أْن ينطلقان بدالً من الّدموع والحس��رة على 
اإلمام المظلوم!، ولو س��نحت لهم الّظروف المؤاتية َلَمنعوا الكثير من مفاهيم 

))) راجع كتابه: )من وحي عاشوراء( ص20.
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اإلمامة ومعتقداتها لكونها تعارض توجهاتهم الحزبّية والسياس��ّية وانكبابهم على الّدنيا 
للِعترة  الموالية  الّش��يعّية  القواعد  أْن تحذر منهم  أناٌس متلّونون، يجب  إنهم  وزخارفها، 
الّطاهرة#، ال سّيما العلماء األتقياء والخطباء الصالحون، وأخصُّ بالّذكر قّراء 
العزاء الحس��ينّي، حيث يجب عليهم أْن يجنّدوا طاقاته��م لخدمة آل البيت# 
العلم��اء الورعين  الّذك��ر م��ن  الّش��بهات م��ن خ��ال مراجعة أه��ل  أكثر فأكث��ر بدف��ع 
��كين بخّط آل البي��ت )صل��وات اهلل عليهم أجمعي��ن(، وأْن ال يس��تكبروا على  المتمسِّ
التعّلم والّس��ؤال ألّن ذلك يحجب عن قب��ول الحّق واالنصياع إلي��ه، وبالتالي يجّر إلى 
إنكار اإلمامة م��ن أصلها أعاذنا اهلل تعال��ى وجميع المؤمنين األتقياء من س��وء الخاتمة 

والمصير.

إْن قي��ل: إّن إثارة الح��زن بالوس��ائل المتعاَرف��ة في ي��وم عاش��وراء »ُيعطي صورة 
هة عن اإلس��ام والمس��لمين من حيث داللته على التخلُّف في التعبير عن الحزن  مشوَّ
تحت عنوان المواس��اة، بل إثارة الحزن إنما يتّم بالوسائل اإلنس��انّية الحضارّية والتبرع 
بالّدم للجرحى من المجاهدين والفقراء تحّية لدم اإلمام الحس��ين! وتقدمة له 
وصدقة عن روحه، فإّن في ذلك أسلوبًا حضارّيًا على مس��توى اإليمان..« حسبما ذكر 

ذلك البترّي حمّمد حسين فضل اهلل في }جريدة السفير/ العدد )973{..

قلنا: لقد أش��رنا س��ابقًا إلى الفرق بين التبّرع بالّدم وبين الّتطبي��ر أو الحجامة، وال 
يمكن اس��تبدال أحدهم��ا باآلخر، وأّم��ا كون الوس��ائل المتعارف��ة في إحياء المراس��م 
العاش��ورائّية أمرًا غير حضاري، فهو أم��ر اعتدنا على س��ماعه منذ س��نين، ولم يقتصر 
األمر غير الحض��اري على ضرب الّرؤوس بل تع��ّداه إلى الّلطم والّل��دم والبكاء حيث 
اعتبره في س��الف األّيام وما يزال أمرًا غير حضاري، ونحن نس��أله: ما معنى الحضارة 
التي تله��ث وراء كّل رخيص لمجّرد  التي يكررها دائمًا في خطاباته ووس��ائل اإلعام 
دراهم بخٍس؟! هل هي الت��ي يعتقد بها العلمانّيون والنّواصب والمش��ككون؟! أو هي 
كّل جديد يطرأ على الس��احة الماّدّي��ة المعاصرة؟! ف��إْن كانت الحضارة ه��ي بالمعنى 
األول، إذًا يجب أّن نعتبر كلَّ ما يرفضه الغربّيون العلمانّيون هو غير حضاري، فصاتنا 
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وصومنا وحّجن��ا غير حضاري ألن��ه ال يتوافق مع مفاهي��م الغرب والش��رق الكافَرْيِن، 
بل يجب علين��ا أّن نلغي كّل م��ا يتعارض مع النّواص��ب ألّن مخالفتهم يخ��لُّ بالوحدة 
ويبطل مفهوم االعتصام بحبل اهلل تعال��ى...!؟ وإْن كانت الحضارة هي بالمعنى الّثاني، 
إذًا يجب أْن نلغي كثيرًا من األحكام الّش��رعّية القديمة، ونس��تبدلها بأحكام أكثر تطورًا 
لتتوافق مع الوض��ع الراهن، وهو أمر خطير من النّاحية الّدينّية، ويس��تلزم نس��ف الّدين 

سة. وأحكامه من األساس، وهو على حّد الشرك باهلل والكفر بشرائعه المقدَّ

ف��ي  كان  أو  الواجب��ات  ف��ي  كان  إْن  الّدي��ن،  خ��ّط  تلت��زم  أْن  ه��ي  الحض��ارة  إّن 
إذا توافق مع  المستحّبات والمكروهات والمباحات، فا يكون المستحّب حضاريًا إالّ 
إذا م��ا عارضها وصادمها  الّدنيوّية، وال يكون حضارّيًا  المصالح الش��خصّية والّرغبات 

ووقف بوجهها؟!

حضارة الش��رق هي بقيمه ومبادئه، وحض��ارة الّدين إنما هي بإقام��ة أحكامه حّتى 
لو عارضت المصال��ح والتوّجهات واألنانّيات، وليس��ت الحضارة ه��ي التي يؤمن بها 

ِكين. الغربّيون والشرقّيون الماحدة أو تتوافق مع رغبات أولئك المتلونين المشكِّ

إّن مفهوم الحضارة في وسائل عاش��وراء هو ما تمثله تلك الوسائل من التعبير عن 
الّش��هداء!، والوس��ائل تختلف بين األقوام واألديان،  الحزن العميق على سّيد 
فربما يعّب��ر عن الحزن بلبس الّس��واد وبوض��ع إكليل من ال��ورد على قبر فقي��د، وربما 
ُيَعبَّر عنه بإلقاء تحّية عس��كرّية على ضريح جندي مجهول، وربما بالّصلب على خشبة 
كما يفعل بعض الفليبيّين في إس��بوع اآلالم وما ش��ابه ذلك، فكّل قوم يّتخذون وس��يلة 
للّتعبير عن الحزن، وال أحد ينعتهم بأنهم ليس��وا حضاريّين، وهل م��ن الحضارة أّن ال 
ننجز أحكام ديننا ألنه ال يلتقي مع الحضارة المادّية المعاصرة؟! وهل من الحضارة أّن 
نستبدل بعض المراس��م العفوّية التي يفعلها المؤمنون الطّيبون بوسائل أخرى مصَطنَعة 

فيها الكثير من الّرياء والتصنّع والّزيف والكذب والنّفاق والخداع وما إلى ذلك.؟!

إّن الحضارة هي أْن نعّبر عن أحاسيس��نا ومشاعرنا اإلنس��انّية بطريقة عفوّية صافية 
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وخالصة م��ن الخداع والمكر والّرياء، فالوس��يلة الت��ي نختارها للتعبي��ر بعفوّية خالصة 
للمولى أبي عبد اهلل الحس��ين! ه��ي الوحيدة الت��ي تعبِّر عن المفه��وم األصيل 
للحض��ارة اإلس��امّية، أي إّن مفه��وم الحض��ارة ه��و ذاك التعاط��ف مع قضّي��ة اإلمام 
الحس��ين! وما عاناه م��ن ظلم وحي��ف وكرب م��ن أع��داء األنس��انّية والعدل 
والّدين... فالمعنى اإلنس��اني اّلذي تجّس��ده الوس��يلة، والذهنّية الصافية والرّشيدة التي 
تحتضن ذاك المفه��وم، هما القّمة في الحضارتين الّدينّي��ة والمادّية، وهل من الحضارة 
ع الّلواط والّزنا والّس��حاق والتعّري أمام اآلآلف من  التي يتغنى بها المرجفون أْن يش��رَّ
المش��اهدين والّدعارة الجماعّية وما إلى ذلك مما يعتبره الغرب من قّمة الحضارة التي 
فإذا  المائ��ات؟!  الفاتنات  الداع��رات  إليها عباقرتهم وسماس��رتهم ونس��اؤهم  توصل 
كانت الحضارة هي أْن ننس��ف كّل م��ا ال يتائم مع تطورات العصر، ف��إّن الزّي الّديني 
للسّيد البترّي المعهود كالعمامة والعباءة والّصاية شيئًا غير حضاري لكونه تقليدًا قديمًا 
أكل الدهر عليه وشرب، فُيفَرض تبديله بزيٍّ آخر إفرنجي يواكب الحضارات الحديثة، 
فبدالً من العمامة، عليه أْن يضع على راسه القبعة اإلفرنجّية، وبدالً من العباءة والّصاية 
البنطلون والس��ترة والجاكيت؛ ألّن ذلك أق��رب إلى الحداثة  أْن يرت��دي  الُجبَّة عليه  أو 

والتطور من لباس العباءة والعمامة.

ودعواه بأّن التب��ّرع بالّدم للجرحى من المجاهدين تحّية لإلمام الحس��ين! 
وصدق��ة عن روحه ه��ي آخر صرع��ات أف��كاره، إذ إّن التب��ّرع صدقة ع��ن روح اإلمام 
الذنوب عن اإلمام الحس��ين! بس��بب إهداء  الحس��ين! يوحي بغفران 
المتبّرعي��ن بالّدم ع��ن روح اإلمام!، وهل الّصدقة س��وى وس��يلة من وس��ائل 
التطهير من أوس��اخ الغفلة والّذن��وب؟! وهل اإلمام! بحاجة إل��ى تطهير حّتى 
يكون التب��ّرع بالّدم صدقة عن روحه؟! وهل التبّرع بالّدم لبعض المس��لمين - حس��بما 
أفت��ى بذل��ك - حّتى ل��و كانوا م��ن أل��ّد أع��داء موالتنا فاطم��ة وأمي��ر المؤمني��ن علّي 
أّن  الّطاهرين#، فيه ثواب وأجر وطاع��ة هلل رّب العالمين في حين  وأوالدهما 
التبّرع بالّصدقات إلى مواكب الّتطبير حراٌم وفيه وزٌر وعذاٌب أليم؟! اللهّم اش��هد أّنهم 
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ِيَن َظلَُمٓواْ  مفترون، متلّونون، متس��ّكعون على أبواب المخالفين الظالمين، ]وََسَيۡعلَُم ٱلَّ
يَّ ُمنَقلَٖب يَنَقلُِبوَن[))).

َ
أ

ال�ّس�ؤال 20:

هل تؤيدون نظرة آية اهلل السّيد محمد الشيرازي رحمه اهلل تعالى وكذلك أخيه 
آية اهلل السّيد صادق الش��يرازي حفظه اهلل في أن الّتطبير يقوي المذهب والّدين 

وال يشّوه عند الغربّيين؟!

المعظَّم! -  الحسين  األبرار  س��ّيد  على  - حزنًا  الّتطبير  يعدُّ  ال  الجواب: 
روح  ينتزعون  المطبِّرين  ألّن  للمذهب  وش��رف  فخٌر  هو  بل  الحّق  للمذهب  هًا  مش��وِّ
توجد  ال  خفّية  بطريق��ٍة  نحوه  ويش��ّدونها  الحس��ين!  اإلمام  على  حزي��ٍن  كِل 
أهل  مذهب  وغيرهم  والس��يخ  الهنود  من  كثيٌر  اعتنق  لقد  الع��زاء.  مجالس  في  حّتى 
فالمطّبرون  الهند،  في  المطّبرين  من  تصدر  الكرامات  عندما شاهدوا  البيت# 
أال  قدمه  من  أصب��ٌع  ألحدهم  يحترق  وال  متر   500 طول��ه  النّار  خندق  في  يمش��ون 
اإلمام!؟  ألجل  رؤوس��هم  على  طّبروا  الذي��ن  لهؤالء  كرامة  عل��ى  هذا  يدل 
ش��يٌء،  يصيبه  وال  بغزارة  وينزف  ظهره  بها  ليبضع  الحاّدة  الّش��فرات  يس��تعمل  ومن 
حصل  لقد  المطّبرين؟!  من  به  يلوذ  ومن  الحس��ين!  لإلمام  كرامًة  هذا  أليس 
طبَّروا  ألفراد  والّسل  والّسيدا  كالّسرطان  مستعصية  ألمراض  جدًا  كثيرًة  شفاء  حاالت 
وكرامًة،  وفخرًا  ع��ّزًا  صار  هنا  من  األحرار!...  إمام  على  حزنًا  العاش��ر  يوم 
لها  ش��غل  فا  األموي  المّس  أصابه��ا  التي  والوس��اوس  الهنابث  بتل��ك  اعتداد  وال 
مشّوهًا  الّتطبير  كان  فإذا  وألتباعها؛  لها  والكيد  ومحاربتها  الحس��ينّيّة  الّش��عائر  سوى 
فهل  للمذهب،  مش��ّوهًا  أيضًا  والّتباكي  والبكاء  والع��زاء  الّلطم  يكون  فقد  للمذه��ب 
معيبًة  يعدونها  اآلخري��ن  ألّن  األم��ور  هذه  عن  باالبتعاد  للّتطبي��ر  المحّرمون  ينص��ح 
منّا  البعض  صار  حّتى  التشّيع  على  غيارى  لنا  المخالفون  صار  ومتى  التش��ّيع؟!  على 
المجتمع  بها  يغصُّ  التي  األخرى  المنكرات  ويتناسى  الّتطبير  في  إال  الحرام  يرى  ال 

))) سورة الشعراء، اآلية: 227.
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أّن  عليهم  الّتطبي��ر،  الّش��يعة  على  أولئك  يح��ّرم  أّن  فقبل  خاص؟!  بش��كل  الّش��يعي 
الحفاظ  ألجل  والعراق  لبنان  في  السياسية  بمشاكلهم  الّشيعّية  الّطائفة  إقحام  يحّرموا 
التي  فتاويهم  م��ن  حاالً  أس��وأ  الّتطبير  أّن  وهل  والحزبّية...  القومّي��ة  المصالح  عل��ى 
حّتى  أفغانستان،  أو  العراق  في  أميركّية  بمجموعة  جس��َمها  ر  تفجِّ أّن  للمرأة  أجازت 
فتاوى  بفضل  للّتفجي��ر  مس��تعدات  بأنهن  والجزيرة  العربية  قن��اة  على  يتباهين  أّنه��ن 
تحريمه  عل��ى  اّتفق  ما  يح��ّرم  ولم  بالبدعة،  ل��ه  ناعتًا  الّتطبير  ح��ّرم  الذي  مرش��دهم 
فهل  عورتها...!!  وباألخص  لجس��مها  المرأة  كش��ف  وهو  أال  والملل  األديان  عاّمة 
المصالح  عن  الدفاع  ألجل  وواجبًا  بل  حاالً  ذلك  يك��ون  أّن  واإلنصاف  العدل  من 
الّتطبير  ويكون  الّش��يعّية،  الّطائفة  على  هتٍك  أو  عاٍر  أيُّ  فيه  وليس  الفارس��ّية  القومّية 
أِمَن  األحيان.  بعض  في  والمّراق  بل  الفّس��اق  خانة  في  فاعله  ون  ويعدُّ ذلك  كلَّ  فيه 
واحدًا  استنكارًا  نسمع  وال  والمطّبرين  الّتطبير  على  ش��عواء  حمات  تشّن  أّن  العدل 
لقد  نعم  اإليران��ي؟!  الّثوري  الح��رس  في  المناضات  االستش��هاديات  فت��وى  على 
رس��ول اهلل9  عن  جاء  حس��بمًا  منكرًا  والمعروف  معروفًا  المنك��ر  أصبح 

قال: حيث 

»كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، فقيل 

يكون ذلك يا رسول هللا؟ فقال9: نعم وشرٌّ من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر  له: و

يكون ذلك؟ قال: نعم وشرٌ من ذلك، كيف بكم إذا  ونهيتم عن المعروف، فقيل له: يا رسول هللا و

رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً«)1).

نعم، ما ثبتت حرمته بالقطع واليقين - وهو كش��ف المرأة لجس��مها - صار حاالً 
في عصرنا الحاضر وبتسويق من متلبسين بالمرجعّية والفقاهة، وما ثبتت حلّيته بالقطع 
واليقين - وه��و الّتطبير ألّن األص��ل فيه اإلباحة حّت��ى يرد دليل قطع��ي على خافه - 
صارا حرامًا ألنه يق��ّرب النّاس من آل حمّمد )صلوات اهلل علي��ه وآله(. فصار المعروف 
َُذٓواْ  والحال منكرًا وحرام��ًا، وصار الح��رام والمنكر ح��االً وواجبًا!! نعم لق��د ]ٱتَّ

))) )الكايف( ج 5 ص 59 ح 4).
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ُثمَّ  يِۡديِهۡم 
َ
بِأ ٱۡلِكَتَٰب  يَۡكُتُبوَن  يَن  ّلِلَِّ ِ[))) ]فََوۡيٞل  ٱللَّ ُدوِن  ّمِن  ۡرَباٗبا 

َ
أ َورُۡهَبَٰنُهۡم  ۡحَبارَُهۡم 

َ
أ

واْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيٗلۖ[))). ِ لَِيۡشَتُ َيُقولُوَن َهَٰذا ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
ورد في موثقة أبي بصير قال: س��ألت أبا عبد اهلل ! عن ق��ول اهلل عز وجل 

ِ[ فقال: ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَبَٰنُهۡم أ

َ
أ َُذٓواْ  ]ٱتَّ

»أما وهللا ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، ولـكن 

موا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرون«))). أحلّوا لهم حراماً وحرَّ

وعن اإلمام الصادق! قال:

»من أطاع رجلاً في معصية هللا فقد عبده«)4).

إذن تفجي��ر المرأة نفس��ها فتنكش��ف عورته��ا وصدره��ا وثديها وفخذه��ا وبطنها 
ه التش��ّيع ب��ل يرفع التش��يُّع والعي��اذ ب��اهلل تعالى، في  وس��اقها... يعتبر حاالً وال يش��وِّ
ه التش��ّيع...! إّنها مفارقة لم نس��معها حّتى من عّباد  حين أّن الّتطبير يعتبر حرامًا ويش��وِّ
الّطاهرة  األصنام...!! وفتواه هذه كبقّية فتاويه الغريبة العجيبة المخالفة للكتاب والسنَّة 

أجار الّطائفة المحّقة منه وأمثاله بمحّمٍد وآله الطّيبين الّطاهرين آمين رّب العالمين.

الّس��ام والّتحّي��ة: إنَّ كل  أقولها بصرخ��ٍة فاطمّي��ة وعلوّية عل��ى صاحبيه��ا آالف 
من يح��ّرم الّتطبي��ر يبتغي بذل��ك رض��ا المخالفين وس��خطهم في ح��ال اهلل وحرامه، 
م��ون كما ابتغينا  وهل ابتغى المخالفون رضان��ا في تحليل ما يحلّل��ون وتحريم ما يحرِّ
رضاهم؟! فكل الملل والمذاهب لديهم من المنكرات تقش��عر منه األبدان، فالهندوس 
يعبدون البقر، والمجوس يعبدون النّار ويس��تبيحون نكاح المحارم والمسيحيون يرون 
اهلل ثالث ثاثة، والجميع يحترمونهم وُتحترم عقائدهم وال َيعتنون بس��خط من خالفهم 

))) سورة التوبة، اآلية: )3.

)2) سورة البقرة، اآلية: 79.

)3) )تفسري نور الثقلني( ج 2 ص 209 ح ))).

)4) نفس املصدر ح 2)).
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وال بكونها تشّوه دينهم أو تجلب العار عليهم، أما بعض من ينتسب إلينا فيحّرم الّتطبير 
فقط ألجل أّن اآلخري��ن ينظرون إلين��ا نظ��رة االزدراء والتهّكم، وكأنَّ رض��ا اهلل تعالى 
برضا المخالفين، وس��خطه تعالى بس��خطهم؛ فصاروا مطّية ألقوال المخالفين فتعس��ًا 
لَنَُّهۡم  ٱۡلُقۡرَءاَن ِعِضنَي  فََوَرّبَِك لَنَۡس َٔ ِيَن َجَعلُواْ  لمن طلب الحّق من أفواه المرائي��ن ]ٱلَّ
َكَفۡيَنَٰك  إِنَّا  ٱلُۡمۡشِكنَِي   ۡعرِۡض َعِن 

َ
َوأ تُۡؤَمُر  بَِما  فَٱۡصَدۡع  َيۡعَملُوَن   ا َكنُواْ  ۡجَعِنَي  َعمَّ

َ
أ

أح��د  الّتطبي��ر  إن  َيۡعلَُموَن[)))  فََسۡوَف  َءاَخَرۚ  إَِلًٰها   ِ ٱللَّ َمَع  َيَۡعلُوَن  ِيَن  ٱلَّ ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِيَن  
مصاديق الّش��عائر الحس��ينّيّة المقّدس��ة، لذا يعتبر أهّم ماكًا من كّل الحيثّي��ات الطارئة 
عليه كالّضرر الّش��خصي والنّوعي - إن كان ثّمة ضرر نوعي كما يّدعون نظير الّش��ماتة 
والّتش��ويه - ألّن الّضرر النوعي آٍت من خ��ارج المجتمع الّش��يعي كالنّواصب واليهود 
موا حاَل اهلل تعالى وال  والنّصارى ولم ي��أِت الّضرر من داخله، ألّن المطّبرين ل��م يحرِّ

العكس حّتى ُيتَمّسك بدعوى الّتشويه المأخوذ فيه لغًة التغّيير والتبديل.

إنَّما  الّتطبير  الّس��يء ع��ن  الّتطبي��ر، فاالنطباع  القبيل ف��ي  وال يوجد ش��يٌء من هذا 
نش��أ من المجتمع��ات األخرى لكونه��م لم يتفاعل��وا معه ف��ا يجوز أْن ينس��حب إلى 
فكر الفقيه الّش��يعي ليكون دليًا له عل��ى تحريمه وإال ألدَّى ذلك إل��ى تحريم كثيٍر من 
األحكام الّضرورية عندنا التي ق��ام الّدليل الخاّص أو العاّم عل��ى حلّيتها، وعلى فرض 
انتقاص المخالفين لهذه الّش��عيرة أو تلك، فذلك ال يقّلل من شأن الّشعيرة نفسها، ألّن 
المفروض كونها ش��عيرًة تعّبر عن معنًى رفيٍع وس��اٍم - تمامًا كالّتباك��ي والّلطم والّلدم 
على الصدور - وَم��ْن حّرمها إنما حّرمها بالعنوان الّثانوي فق��ط، وعليه كيف يتوقع منّا 
أْن نّتخذ شعيرًة ما عامًة ورمزًا لقضيٍة معّينٍة عندنا بالعنوان األّولي، ثم في نفس الوقت 
نريد من غيرنا أّن يكون فعلن��ا الذي قام الّدلي��ل على جوازه له م��ؤّدى مقبول عندهم، 
وهم أنفس��هم ال يذعنون بمبادئنا وأحكامنا؟ فلو اش��ترطنا في أي ش��عيرٍة من الّش��عائر 
قبولهم لمعناها، فه��ذا يعني أّن هذه الّش��عيرة فقدت وظيفتها وضاع ال��دور أو الغرض 
المرجو منها، بل األمر أعظم من ذلك إن الّتساهل والّتهاون وربط شعائرنا بغيرنا يعتبر 

))) سورة الحجر، اآليات: )9 - 96.
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انتقاصًا ألدّلة األحكام عندنا وانصياعًا لآلخرين في اس��تنباطاتنا واس��تنتاجاتنا الفقهّية، 
بل فقدانًا ألصالتنا وهويتنا الفقهّية وتذويبها في أصالة اآلخرين وهويتهم.

وزب��دة المق��ال: إن الّتطبير ال يس��تلزم هت��كًا للطائفة وال تش��ويهًا له��ا، ألّن معنى 
العيب والّتنقيص، وكاهما منتفيان  الّس��تر:  الّستر، ومن لوازم كشف  الهتك هو كشف 
عن الّتطبير، فا هو عيٌب على المذه��ب وال هو نقٌص فيه، ألّن العيب هو ما ُيس��تحى 
من كش��فه، والنقص هو ما يخلُّ بركٍن أو واج��ٍب، وهما غيُر حاصَلين ف��ي الّتطبير فلم 
نس��مع أّن مطّبرًا ترك واجبًا أو أخّل برك��ٍن، ولو صادف ووِجَد، فإنما هو فرد ش��اذ في 
عوارض وقتّية ونوادر ش��خصّية، ال يجوز جعلها مناطًا لحكٍم أو م��اكًا لقاعدة فقهّية؛ 
ُيَعيِّب��ون علينا بذلك،  ولو فرضنا أّن الهتك مأخوذ في��ه نظر الغير )بمعن��ى أّن اآلخرين 
وتعيبهم علينا ش��رط في صدق التعيّيب المنهى عنه ش��رعًا( فإّنه معارٌض برضا آخرين 
من الكّف��ار على الّتطبير، فا يصح حينئ��ٍذ األخذ بنظر المتهّكمي��ن والمعيبين دون نظر 
المستأنسين بالّتطبير، والماك في الهتك الموجب للّتحريم هو الهتك المضاد للّشريعة 
أم��ام المخالفين  الّش��ديد م��ن األعداء وانهي��ار معنوّياتهم  وهو منحصر بحالة الخوف 
المس��تبّدين، ولي��س م��ا كان نتيجة اخت��اف االعراف واألع��راق والبيئ��ات واختاف 
الّشعائر والّطقوس حس��ب كل ملٍة أو بلٍد، فربَّ ش��عيرٍة في بلٍد هي بدعة في بلٍد آخر، 
فكونها بدعة بنظر اآلخرين أو في بلدان غير البلد التي هي فيه، ال يس��تلزم منع الّشعيرة 
في بلدها أو عرفها، كما أّن تحريمها في بلٍد ال يعرق��ل اتخاذها وتعظيمها في بلٍد آخر، 
والس��ّر في ذلك أّن هذا يرجع إلى حفظ الهوّية الّدينّية كما في حف��ظ الهوّية القومّية أو 
الوطنّية أو التراثّية، فليك��ن الّتطبير كغيره من مصاديق حفظ الهوّي��ة التراثّية أو الوطنّية؛ 
فلو أننا استجبنا لكلِّ ما يروق لآلخرين مما يكون مرضيًا أو مقبوالً عندهم، إذًا لتبدّلت 
هوّيتنا إلى هوّيتهم، فكان ذلك نوعًا من االنهزام واالنزالق تحت أوهامهم وسيطرتهم 
الفكرّية والتش��ريعّية والعرفّية أيضًا، وألدَّى ذلك إلى سحق تش��ريعنا وتذويبه عن عمٍد 

في بوتقة تشريعهم الدخيل علينا.

الّتطبير تشويه  الّتشويه فيه قصد الّتخريب على الّطرف اآلخر، وليس في  إّن مفهوم 
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للّدين النتفاء قصد اإلس��اءة إلى الّدين، فتنتفي الحرمة المتوّهمة التي بنى آثارًا وضعية 
عليها بعُض من لم يشم رائحة الفقاهة.

مضافًا إلى أّن دعوى الّتش��ويه والهتك إنما صدرت من إعامّيين وصحفّيين وكّتاب 
س��ة، فأية قيمة  يعمل��ون لصالح النّواص��ب الناقمين على عاّمة الّش��عائر الحس��ينّيَّة المقدَّ
- إذًا - لتشويشهم وصخبهم على شعائرنا؟! ومتى كان كامهم معيارًا في تقييم المفاهيم 
وتش��خيص المواضيع لترتيب أحكام ش��رعيَّة عليها.!! فمن كان أع��ور فا ُيَعيِّر اآلخرين 
بعورهم، ومن كان س��قيمًا فا يمكنه ش��فاء اآلخري��ن، ففاقد الش��يء ال يعطيه، فلينظروا 
إلى فقههم المعوّج وإلى تش��ريعاتهم الّسقيمة، فقبل انتقادهم لشعائرنا، عليهم أّن ينتقدوا 

شعائرهم وأحكامهم التي استنبطوها من القياس واالستحسان والمصالح المرسلة.

الّش��يعة مع��دودون على األصاب��ع، ومعروفون بفت��اوى غريبة لم  مها من  ومن حرَّ
نس��معها حّتى عند المخالفين الذين يعملون بالقياس، فكيف يصغى إليهم وهم من قد 

عرفتم بشذوذهم االستنباطي كشذوذ أبي حنيفة وأضرابه بفتاويهم الجهنمية.

وف��ي الخت��ام أق��ول: إن قل��ًة منّ��ا ينظ��رون إل��ى الغ��رب والمخالفين، فم��ا وافق 
عليه ه��ؤالء يك��ون صحيح��ًا وإاّل فيعتبر فاس��دًا، في��دورون م��دار ما يرتضي��ه الغرب 
الّدينّية..فنحن ال يهّمنا س��خط اآلخرين علينا  والمخالفون، وال ينظرون إل��ى قناعاتهم 
وال رضاه��م، فإّن الّتطبي��ر قد قام الّدلي��ل على جوازه ب��ل على اس��تحبابه وهو مفخرة 
الّشعائر الحسينّيّة وباُب النّجاة من األمراض النّفس��ّية والجسمّية شاء من شاء وأبى من 

ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب[))). ۡم َشَعٰٓئَِر ٱللَّ أبى ]َذٰلَِكۖ َوَمن ُيَعّظِ

ه عند  الش��ّيرازي: »وال يش��وَّ الّس��ادة الك��رام ِمن آل  فإن كان المقصود م��ن عبارة 
هًا لّلدين بنظره��م، فنحن ال نتواف��ق معهم بهذا  الغربّيين« ه��و أْن يكون الّتطبي��ر مش��وِّ
هًا فنحن مع هذا  االش��تراط، وإْن كان المقصود من العبارة هو نف��ي كون الّتطبير مش��وِّ
االعتقاد وهو حقٌّ ال نحيد عنه، وإْن كنّا نميل إلى أّن مقصود الّسادة المحترمين من آل 

))) سورة الحج، اآلية: 32.
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الّشيرازي هو المعنى الّثاني من المعنَيين المتقّدَمين واهلل تعالى حسبنا ونعم الوكيل.

ال�ّس�ؤال 21:

الّرواي��ة التي تق��ول أّن اإلمام علي بن الحس��ين! ق��ال لعمته   ما صّحة 
العقيلة زين��ب$ ناوليني حجرًا ألضرب رأس��ي، ه��ذا رأس أبي على 
رأس رم��ح طويل فضرب جبين��ه الّش��ريف بالحجر، هل هي صحيح��ة وثابتة 

لديكم؟

الجواب: لم نعثر عل��ى هكذا رواية في مصادرن��ا الّتاريخّية المتعّلق��ة بيوم الطّف، 
وعل��ى فرض وجوده��ا جدالً من ب��اب فرض المح��ال ليس مح��االً، فا مان��ع من أّن 
الس��ّجاد! رأس��ه بحجر بعد ثبوت إمضائه وتقري��ره لفعل عّمته  يضرب اإلمام 
الّش��ريف بمقدم  ��ا ضرب��ت رأس��ها  لمَّ الّصغ��رى موالتن��ا زين��ب$  يق��ة  الصدِّ
ر لعمته أّن تضرب رأس��ها الّش��ريف - م��ع أّنها ليس��ت بحاجة إلى  المحمل، فمن ق��رَّ
ث��ات عن اهلل تعال��ى كُأّمه��ا المعظمة  إمضاء وتقري��ر من أحد ألنه��ا بذاتها م��ن المحدَّ
ثة ه��و قول موالن��ا المعظم اإلمام  س��يدة النّس��اء$، وما يدل على كونها محدَّ

السّجاد! فيها: 

مة«)1). »ياعمَّه أنت عالمة غير معلَّمة وفهمة غير مفهَّ

م��ة ومعلَّم��ة بالعل��م اللَّدن��ي من قب��ل اهلل تعال��ى كما ه��و علي��ه اإلمام  فه��ي مفهَّ
الس��ّجاد! وغيره من آبائه الّطاهرين - فِلَم ال يضرب رأسه! بحجر لما 
ش��اهد رأس أبيه على رأس رم��ح طويل؟ فا مانع عق��ًا ونقًا من ذل��ك ولكن إثبات 
ذلك برواية عنهم )صلوات اهلل عليهم( غير متوفٍر لنا أصًا، فا يجوز نس��بة الفعل إلى 
موالنا اإلمام زين العابدين )صل��وات اهلل عليه( باعتبارها نس��بة مكذوبة عليه وهو من 

المحّرمات القطعّية في شريعتنا المطهرة.

))) راجع: )االحتجاج( ص 305 فصل خطبة زينب بنت عيل ابن أبي طالب!.
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ال�ّس�ؤال 22: 

سماحة الّشيخ العاملي دام ظلكم، هل يجوز الّتطبير للّصغار؟

الجواب: كما يجوز الّتطبير للكبار بل يس��تحب كما أوضحناه في فتاوانا المتكّررة 
ال س��يَّما في كتابنا }رّد الهجوم عن ش��عائر اإلم��ام المظلوم!{ فم��ا للكبار هو 
الّتطبير للّصغار  الّدليل في كّل حكم عام وال اس��تثناء ف��ي  للّصغار أيضًا إالَّ ما اس��تثناه 
س��وى الّضرر المهلك، والّتطبي��ر كالحجامة في الّرأس مس��تحٌب ش��رعًا، وقد جاء في 
األخبار ما يدل على اس��تحباب الحجامة في الّرأس با فرق بين الكبار والّصغار، ولم 
تقيِّد األخب��ار هذا االس��تحباب بالكبار بل هي مطلقة تش��مل الكبار والّصغار والنّس��اء 
الّرأس  الحجامة في  الّرس��ول األعظم9  واألصّحاء والمرضى، وقد س��ّمى 
بالمغيث��ة والمنقذة، كما أّن��ه ورد في الخبر اآلخر اس��تحباب الحجامة ف��ي نقرة الّطفل 
الرضيع ابن أربعة شهور، فقد جاء في المس��تفيض عن موالنا اإلمام الصادق! 

قال:

»إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النّقرة، فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من 

رأسه وجسده«)1).

وس��واء كانت النّقرة هي في وس��ط الورك أو الّرأس وهو األقوى عندنا، واألفضل 
أّن تكون حجامة الّطفل في نقرة الّرأس كما جاء في الّرواي��ة - ال على النّافوخ إذا كان 
دون الس��نتين، وإْن ج��ازت الحجامة في وس��ط ال��ّرأس - لكن ليس عل��ى النّافوخ بل 
أّن يكون جرح��ه خفيفًا ال كالكبار- لورود  النّاصية، واألحوط  النّاصية أو بجانب  على 
اس��تحباب الحجامة في الوس��ط فإّنها المغيثة، فإذا جاز لولّي الّطفل أّن يجرح موضعًا 
في جس��م طفله ألج��ل مصلحة صحّي��ة تمامًا كالخت��ان للطفل ابن س��بعة أّي��ام وثقب 
األذنين للطفلة وخفضها بنت س��بعة أّيام.. ج��از أيضًا أّن يجرحهما بني��ة الّتطبير بطريق 
أولى لكونه حجامة من جهة ولما فيه من األجر والتأّسي وإظهار الحزن والفجيعة على 

استحباب حجامة  »باب  الّشيعة  العاميل يف وسائل  الحر  وعنه   ،7 ح  للكليني ج 6 ص 53  )الكايف(  ))) راجع: 

الصبي..« ح 27684، )تهذيب األحكام( للطويس ج 8 ص 4)) ح 394.
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اإلمام المظلوم! وغيرها م��ن األمور المعنوّي��ة من جهة ُأخرى ما ل��م يؤدِّ إلى 
ضرر معتّد به، ولم نس��مع في لبنان وال في غيره أّن أحد األطفال المطبَّر لهم أّنه تضرر 
من جراء الّتطبير، وال أّن أح��دًا من البالغين مّم��ن يواظبون على الّتطبي��ر كل عام أّنهم 

تضّرروا بفعل الّتطبير، فالّتشكيك فيه معلوٌم مصدره وتوجهات أصحابه..واهلل العالم.

ال�ّس�ؤال 23:

 هل يجب ترك الّتطبير فيما إذا كان األعداء والكفار ُيشهرون بنا ويستهزئون بنا 
ويتهموننا بالتخلف والّدموية والجنون؟!

الّطائفة كالمشّككين والمقّصرين  النّواصب واألعداء من  الكّفار  الجواب: استهزاء 
بش��عائرنا الحس��ينّيّة عل��ى صاحبه��ا آالف الّس��ام والّتحّية ال يج��ب أّن يك��ون موهنًا 
لما نعتقده وإاّل وصلت النّوبة إلى كّل ش��عيرة دينّية يس��تهزء بنا األعداء بس��بب إقامتها 
وإحيائه��ا، فليس كّل ما ي��ؤدي إلى االس��تهزاء يجب ترك��ه أو يحرم فعل��ه وإال بطلت 
بعاّمة أحكامن��ا وعقائدنا فا يعجبهم ش��يء  األحكام بأس��رها ألّن أعداءنا يس��تهزءون 
مما نعتق��د، فمن يس��تهزء بن��ا فإّننا نس��تهزء ب��ه كما علَّمن��ا اهلل تعال��ى على لس��ان نبّيه 
إِن  قَاَل  ِمۡنُهۚ  َسِخُرواْ  قَۡوِمهِۦ  ّمِن   

ٞ
َمَل َعلَۡيهِ  َمرَّ  َوُكََّما  ٱۡلُفۡلَك  ]َوَيۡصَنُع  ن��وح!: 

ُيۡزِيهِ  َعَذاٞب  تِيهِ 
ۡ
يَأ َمن  َتۡعلَُموَن  فََسۡوَف  تَۡسَخُروَن   َكَما  ِمنُكۡم  نَۡسَخُر  فَإِنَّا  ِمنَّا  تَۡسَخُرواْ 

قِيٌم[))) ف��كل م��ن يس��خر منّا ومن ش��عائرنا وأحكامن��ا وعقائدنا  َوَيِحلُّ َعلَۡيهِ َعَذاٞب مُّ
فيجب أّن نس��خر من��ه ومن أحكام��ه وعقائده لقاع��دة المقابل��ة بالمث��ل بمقتضى قوله 
وقول��ه:   (((] َعلَۡيُكۡمۚ ٱۡعَتَدٰى  َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  تعال��ى: ]َفَمِن 
ِلٞم[)3) ف��إذا وقفن��ا على األطال نبكي بس��بب 

َ
أ فَلَُهۥ َعَذاٌب  َذٰلَِك  َبۡعَد  ٱۡعَتَدٰى  ]َفَمِن 

س��خرية األعداء بنا فه��و عامة الوه��ن والمذّلة ويح��رم عل��ى المؤمن أّن يذّل نفس��ه 
بل المؤم��ن أصلب م��ن الّصخر وأق��وى من الحديد وأش��مخ م��ن الجبال الّرواس��ي، 

))) سورة هود، اآليتان: 38 - 39.

)2) سورة البقرة، اآلية: 94).

)3) سورة البقرة، اآلية: 78).
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إن ش��يعة أهل البيت# ال يدخ��ل قلوبهم الوه��ن من النّواص��ب واألعداء بل 
المؤم��ن أجرى من لي��ث وأمضى م��ن س��نان... فامضوا إلى جه��اد أولئ��ك النّواصب 
بالحّجة والبرهان وإال فباالس��تهزاء والّس��خرية منه��م ومن عقائده��م وأحكامهم واهلل 
تعالى هو حس��بكم ونعم الوكي��ل قال تعال��ى حاكيًا عن رس��وله الكريم9: 
موا بعض  ]إِنَّا َكَفۡيَنَٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِيَن[))) ول��م نس��مع أو نقرأ أّن علم��اء المخالفين حرَّ
طقوس��هم الّدينّية ألّن الّش��يعة أو الكّفار يستهزؤون بها..! فلماذا يس��تهين بعض علماء 
الّشيعة بمعتقداتنا وشعائرنا إلى درجة االس��تهزاء بها بدالً من استهزاء المخالفين بها؟! 
أم أّن هؤالء المتش��ّيعة هم من نفس طينة المخالفين، وبالتالي فيقومون بدور المستهزء 
نيابة ع��ن أحبائهم م��ن المخالفي��ن...؟! ونقوله��ا بصراح��ة أّن كلَّ عالٍم ش��يعي يحّرم 
طقوس��نا الّدينّية تحت عنوان اس��تهزاء األعداء، إنَّما يفعل ذلك ال بنّية دفع االس��تهزاء 
- م��ع أّن تحريم حال اهلل غي��ر جائز ول��و كان بنّية دفع االس��تهزاء لع��دم وجود دليل 
معتبر يحّرم كل ش��عيرة عندنا تؤّدي إلى اس��تهزاء األعداء بنا - فإّنما يفعل ذلك ألجل 
أّنه غير مقتنع بش��عائرنا فيت��ذرع بأنه يحّرم ألجل دفع االس��تهزاء، م��ع أّن اهلل تعالى لم 
ض له الّدين حّتى يحرم بحس��ب مزاجه ومصلحته التي يلصقها بمصلحة اإلس��ام  يفوِّ
فيتش��ّدق دائمًا بمصطل��ح »المصلحة اإلس��امّية« تقتض��ي تحريم كذا وك��ذا.. فيجعل 
هواه قبلًة لتحريم ما يشاء وتحليل ما يشاء، فحال حمّمد حال إلى يوم القيامة وحرامه 
حرام إلى يوم القيامة)))، فا س��لطة للفقيه على أحكام س��ّيد المرس��لين وآل��ه الطّيبين 
الّطاهرين# حّتى يمكنه تحريم حال اهلل وتحليل حرامه، ّإنما الفقيه عبد ناقل 
لرأي المعصوم عبر ما يستكش��فه من النّصوص، فاجتهاده كاش��ف فقط وليس مش��ّرعًا 
في مقابل تش��ريع اهلل تعالى، فدوره امتداد لدور الّرس��ول األكرم وأه��ل بيته الّطاهرين 
)صلى اهلل عليه��م أجمعي��ن(، فلم يكن رس��ول اهلل وأه��ل بيت��ه يحّرمون م��ا أحّله اهلل 
تعالى، وقد هّدد اهلل تعالى رس��وله الكريم عل��ى قاعدة »إياك أعني واس��معي يا جارة« 

))) سورة الحجر، اآلية: 95.

)2) إشارة إىل الحديث الرّشيف املروي عن اإلمام الصادق! يف أصول الكايف ج 2 ص 7) فلرياجع.
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ٌء[))) فإذا لم يكن لرسوله الكريم9  ۡمرِ َشۡ
َ
ٱۡل ِمَن  لََك  بقوله تعالى: ]لَۡيَس 

من األمر شيء فكيف يكون للفقيه أشياء وأش��ياء، فيحّلل للمصلحة ويحّرم للمصلحة 
بالّدين  أليس ه��ذا تاعبًا  الّظ��روف الموضوعّية..؟!  كيفما جادت قريحته وأملت عليه 
ومقّدس��اته ألجل الّظروف الموضوعّية والمصالح الدنيوّية..؟! اللهم عّجل فرج وليِّك 

القائم المنتظر وأرح به الّدين من شياطين ولصوص المعبد بمحّمد وآله الّطاهرين.

بالعن��وان األّولي والّثانوي بمقتض��ى نصوص اإلباحة  الّتطبير جائز  إن  والحاصل: 
الّشرعّية بل هو مستحّب بحس��ب نظرنا في النّصوص العاّمة التي أشرنا إلى بعضها في 
كتابنا الموس��وم ب�� }رّد الهجوم عن شعائر اإلمام الحس��ين المظلوم!{ كما أننا 
قد فنّدنا أكثر الّش��بهات الّدائرة حول البكاء والّتطبير، وهلل تعالى الفضل والمنّة والّشكر 

والحمد هلل رب العالمين.

ال�ّس�ؤال 24:

 ما ه��و رأي س��ماحتكم ح��ول حك��م الحاك��م الّش��رعي في مس��ألة الّش��عائر 
الحسينّيّ�ة، هل تعتبر نافذة أم يرجع كل مقّلد إلى رأي وفتوى مرجعه فيها؟

الجواب: حكُم الحاكم الّتقي الورع نافٌذ في القضاء فق��ط وال يتعّداه إلى غيره من 
مسائل الفقه إالَّ في موارد قليلة جدًا ليست الّشعائر منها قطعًا، فا ينفُذ حكمه بالحرمة 
في الّشعائر الحسينيَّّة الّشريفة على غير مقّلديه بل يجب على كلِّ مقلِّد الرجوع إلى من 
بالّدليل والبرهان  الّس��ؤال، وإّننا نقطع  يقلِّد من الفقهاء األتقياء في هذه المس��ألة مورد 
م الّش��عائر ليس كام��ًا بالفقاهة واالجتهاد بل تنقص��ه الملكُة الخبروّية  بأن كلَّ من يحرِّ
في هذا المضمار... ويج��ب أّن تعلموا وجمي��ع إخواننا المؤمنين ب��أن المراد بالحاكم 
الّش��رعي هو الفقيه الجامع لش��رائط الفتوى م��ن الفقاهة والورع والّتق��وى والبرائة من 
أعداء أهل البيت#. وال يراُد من الحاكم كلُّ من اس��تولى على الّس��لطة سواء 
أكان الّسلطان شيعيًا أم عاميًَّا، وسواء أكان معّممًا أم غير معّمم، فإذا لم ينفذ رأي الفقيه 

))) سورة آل عمران، اآلية: 28).
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الورع في حكمه بحرمة الّشعائر فا يجوز بطريٍق أولى نفوذ حكم من لم يثبت اجتهاده 
مون بعض الّش��عائر الحس��ينيَّّة ويدرجونها تحت عن��وان البدعة،  وال عدالته مم��ن يحرِّ
م بعض الّش��عائر ال خبرَة عنده  فقد تحقق لدينا بالّدليل الفقهي المحكم بأن كلَّ من حرَّ
بالفقه وال باالس��تدالل الفقه��ي.. فقد س��برنا أقوالهم وخبرناه��ا فلم نَر فيها ش��يئًا من 
الّدليل بل ليس��ت سوى أقيس��ة واستحس��انات عاميَّة ال عاقَة لها باالس��تدالل الفقهي 

الجعفري.

ال�ّس�ؤال 25:

في ش��هر مح��رم من ع��ام )3))ه��� قام ثّل��ة م��ن المؤمنين ف��ي قريتي )س��ند 
وال��دراز( البحرانيتي��ن بإخ��راج موك��ب للّتطبير اعتم��ادًا عل��ى رأي المراجع 
العظام المجيزين لهذه الّش��عيرة المقّدس��ة، ولكن لألس��ف فق��د هوجم هذان 
الموكبان من مجموعة من الّس��ّذج بالّش��تم والّضرب باألحج��ار وغيرها صّدًا 
منهم عن هذه الّشعيرة المقّدسة.. شيخنا الكريم: العجيب أّن هؤالء المطّبرون 
المعتدين عليهم إال بحض��ور )قوات مكافحة  الّتحّرر من أيدي  لم يس��تطيعوا 
الشغب(!!!، انظروا إلى أين وصل بنا الحال، حّتى تأتي قوات الدولة الناصبّية 
لتح��رر أبنائن��ا المعزي��ن هلل ولرس��وله9 وموالتن��ا الّطاه��رة فاطمة 

وموالنا أمير المؤمنين عيّل! بقتل سّيد الّشهداء روحي فداه!!
ش��يخنا الكريم: أال يحّق لنا نحن المطّبرون أّن ندافع عن أنفس��نا من هجمات 
لن��ا أّن نضربهم كما  الّس��ّذج المحاربين للّش��عائر الحس��ينّيّة؟ أال يحّق  هؤالء 
ٱۡعَتَدٰى  َما  بِِمۡثِل  َعلَۡيهِ  فَٱۡعَتُدواْ  َعلَۡيُكۡم  ٱۡعَتَدٰى  ﴿ َفَمِن  ب��اب:  م��ن  ضربون��ا 
َعلَۡيُكۡمۚ ﴾)))؟ م��ا ه��ي نصيحتك��م له��ؤالء الّس��ّذج ولمن يق��وم بتحريضهم 
وتهييجه��م عل��ى ض��رب إخوانه��م المؤمني��ن؟ وم��ا ه��ي كلمتك��م ألبنائكم 

المطّبرين إلحياء هذه الّشعيرة في كل عام وحتى لو ضربوا وقتلوا؟

))) سورة البقرة، اآلية: 94).
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الجواب: لقد تألم��ُت كثيرًا ل��دى قراءتي لما ورد في رس��التكم الغ��ّراء، ولكنني في 
الوقت نفس��ه لم أس��تغرب حصول اعتداء على إخوانن��ا وأعّزائنا المؤمني��ن المطّبرين من 
أناٍس يحسبون أنفسهم على التش��ّيع، وهو منهم بريء، ومما يزيد في جرحنا أّن االعتداء 
األثيم حصل من ش��ّذاذ اآلف��اق ولم يحصل م��ن المخالفين م��ا يعطينا انطباعًا س��ّيئًا عن 
نفسّياتهم وأرواحهم النّتنة التي ال تعرف س��وى لغة االعتداء على اآلمنين من محّبي سّيد 
الّش��هداء!، وهؤالء الش��ّذاذ يظنّون ب��أن أحّباَءن��ا المطّبرين عاجزون ع��ن الدفاع 
عن أنفس��هم ورّد الّصاع صاعين لكنَّهم خس��ئوا وما أفلحوا ألّن المؤمن الق��وّي خيٌر من 
المؤمن الّضعي��ف، وقّوتكم تكمن بصابتكم أم��ام الّصعاب، ولك��ن إذا وصل األمر إلى 
االستهانة بكم والّتنقيص من قدركم واالعتداء عليكم ال لشيٍء سوى أنَّ�كم تحيون شعيرة 
حس��ينّية، فما عليكم حينئٍذ إالَّ أّن ترّدوا االعتداء عنكم بأّي وس��يلٍة كانت م��ا لم يؤدِّ إلى 
كم  رنَّ هؤالء أّن بإمكانهم صدَّ القتل وإن لم تفعلوا فس��وف يتمادون أكثر فأكثر، فا يتصوَّ
عن مبادئكم وشعائركم فإّن نجوم الّس��ماء أقرّب إليهم من ذلك ما دمتم على نّياتكم، ولو 
أّن هؤالء اقتص��روا على الّس��خرية منكم دون االعت��داء عليكم بالّض��رب لكنَّا نصحناكم 
بالّس��خرية منهم كما يس��خرون منكم لقوله تعالى حاكيًا ع��ن نبيه نوح وقوم��ه: ]َوَيۡصَنُع 
ِمنُكۡم  نَۡسَخُر  فَإِنَّا  ِمنَّا  تَۡسَخُرواْ  إِن  قَاَل  ِمۡنُهۚ  َسِخُرواْ  قَۡوِمهِۦ  ّمِن   

ٞ
َمَل َعلَۡيهِ  َمرَّ  َوُكََّما  ٱۡلُفۡلَك 

أّن  تَۡسَخُروَن[)))، ولكنَّه��م تمادوا عليكم باألذّي��ة فأنتم بالخيار إم��ا أّن تصبروا وإما  َكَما 
تدفعوا الّضيَم واالعتداء عنكم، وفي بعض األحيان يكون الّصبر أولى، وفي أحياٍن ُأخرى 
يكون الّدفع أنجح وأفضل، والمجرم��ون بطبيعتهم ال تنفعهم المواع��ظ وال ينفعهم حلم 
المؤمن عنهم فا بدَّ لهم من قّوٍة تردعهم وتس��تأصل ش��أفتهم وقد حّدثن��ا القرآن الكريم 
عن قوم شعيب الذين تجّرأوا على نبّيهم بكامهم الفظِّ ثم أرادوا النّيل منه باالعتداء عليه 
جسدّيًا إالَّ أنَّهم باءوا بالفش��ل الّذريع لوجود عنصر القّوة لدى النبّي شعيب ومن معه من 
ا َتُقوُل ِإَونَّا  ّمِمَّ َنۡفَقُه َكثرِٗيا  َيُٰشَعۡيُب َما  المؤمنين األقوياء فقال تعالى حاكي��ًا عنه��م: ]قَالُواْ 
َعزُّ 

َ
أ رَۡهِطٓي 

َ
أ َيَٰقۡوِم  قَاَل  بَِعزِيزٖ   َعلَۡيَنا  نَت 

َ
أ َوَمآ  لَرََجَۡنَٰكۖ  رَۡهُطَك  َولَۡوَل  َضعِيٗفاۖ  فِيَنا  ىَٰك  لََنَ

))) سورة هود، اآلية: 38.
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َۡذُتُموهُ َوَرآَءُكۡم ِظۡهرِيًّاۖ إِنَّ َرّبِ بَِما َتۡعَملُوَن ُمِيٞط[))) إنَّ النّي��ل منك��م  ِ َوٱتَّ َعلَۡيُكم ّمَِن ٱللَّ
هو نيٌل واعتداٌء على اإلمام الحس��ين وآبائه الّطاهرين#، وهؤالء لم يفعلوا ذلك 
الّدين ينهى عن االعتداء االبتدائي على  إالَّ بمش��ورة مرجعّية سياس��ّية وليس��ت دينّية ألّن 
الكافرين عدا ع��ن المؤمنين، وإلخوانهم في لبنان س��وابق كثيرة معنا من ه��ذا القبيل فلم 
ت عن��ا فيها أي��ادي المؤمنين ولكنَّ  يراع��وا لنا حرمة ول��م يصونوا لنا كرامة في أّيام ش��حَّ
حالنا اليوم يختلف عما س��بقه فلكلٍّ حيثياته، والّظالم البادي غدًا في كفه عضة، والمؤمن 
المقدام الّش��جاع في مقابل مئة بل وألف.. فا يس��تهان بك��م وال بنا من الي��وم فصاعدًا، 
فالماضي قد وّلى وج��اء يوم جديد.. وإني ألنص��ح هؤالء بأن يتذّك��روا غضَب اهلل تعالى 
عليهم بس��بب اعتدائهم الغاش��م على أبناء مذهبهم وأن فعلهم الّش��نيع يؤّدي إلى ش��ماتة 
األعداء بنا وتس��ّلطهم عل��ى إخوانهم ف��ي الّدين كم��ا أنَّه ي��ؤدي إلى زي��ادة الكرب على 
اعتداءًا ألجل  الحس��ين! لكونه  المحب لإلمام  الّشيعي  التشّيع ألّن االعتداء على 
إقامة الّش��عائر هو في الواقع هدٌم لها واعتداٌء عليها ومن يفع��ل ذلك خرج من والية أهل 
البيت# ودخل في والية غيرهم، فا تغرنَّ�كم تحريضات المشّكك األكبر))) وال 
ى بالولّي الفقيه)3) الذي من المحتمل جدًا أّن يكون ه��و والبيروتي أعطيا إجازًة  من يس��مَّ
بضرب المطّبرين كما هو ملحوٌظ في س��يرتهما العملية مع بقّية المؤمنين في لبنان وإيران 
حيث ُتنتهك حرمات النّس��اء والّرجال في س��بيل إعاء كلمة قائد نظامه��م ولو كان ذلك 
بسفك المهج وخوض الّلجج، فتوبوا أيها الغافلون من شروركم قبل أّن يأتي يوٌم ال تنفع 

فيه توبة، فقد جاء في أخبارنا الّشريفة:

»إّن من أعان على مؤمٍن بشطر كلمة، لقي هللا عَزّ وجَلّ يوم القيامة مكتوٌب بين عينيه: آيٌس من 

رحمتي«)4).

))) سورة هود، اآليتان: )9 - 92.

)2) املقصود هنا محمد حسني فضل الله.

)3) املقصود هنا عيل الخامنئي.

)4) راجع: )الكايف( للكليني ج 2 ص 368، )وسائل الّشيعة( للحر العاميل ح 6368).
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وورد أيضًا عن موالنا اإلمام أبي عبد ! قال:

»قال رسول هللا9: من نظر إلى مؤمٍن نظرةً ليخيفه بها أخافه هللا عَزّ وجَلّ يوم لا 

ظَلّ إلاَّ ظلُه«)1).

أنَّهم يطّبرون ذنٌب  فاعتداؤكم على إخوانكم المؤمنين المطّبرين ال لش��يٍء س��وى 
عظيٌم ال ُيغتَفر عن��د اهلل تعالى حّتى يغفر لكم من اعتديتم علي��ه بالّضرب، كما أّن نفس 
االعتداء هو بسبب التعييب عليهم على ما يفعلون وقد ورد النّهي عن ذلك وأن عاقبته 
العقوب��ة المعّجلة ف��ي دار الّدنيا قبل اآلخ��رة، ففي صحيح��ة أبي حمزة ع��ن اإلمامين 

السّجاد والباقر@ قاال:

»إّن أسرع الخير ثواباً البرُّ وأسرع الشرّ عقوبةً البغي، وكفى بالمرء عيباً أّن ينظر في عيوب غيره ما 

يعمى عليه من عيب نفسه أو يؤذي جليسه«))).

وفي خبٍر عن موالنا اإلمام أبي عبد اهلل ! قال مفس��رًا قول اهلل تعالى: ]إِنَّ 
َربََّك َلبِاْلِمْرَصاِد[)3) قال: 

»قنطرة على الصّراط لا يجوزها عبدٌ بمظلمة«)4).

وعنه أيضا! قال:

.(5(» »ما من مظلمة اشدُّ من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً إلاَّ هللا عّز وجَلّ

وعن موالنا اإلمام أبي جعفر! قال لرج��ٍل كان يخدم عند الحجّاج فطلب 
منه! الّتوبة فقال:

))) راجع: )الكايف( للكليني »باب من أخاف مؤمناً«.

)2) راجع: )الكايف( للكليني ج 2 ص 460 ح 204.

)3) سورة الفجر، اآلية: 4).

)4) راجع: )عقاب األعمال( للصدوق ص )32 ح 2.

)5) راجع: )الكايف( للكليني ج 2 ص )33 ح 4.
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»لا، حتّى تؤدّي إلى كّل ذي حٍق حّقه«)1).

وعن موالنا اإلمام الصادق! قال:

»إّن أعجل الشّر عقوبة البغي«))).

وعنه قال!:

بليس لجنوده: ألقوا بينهم - أي بين النّاس - الحسد والبغي، فإنهما يعدلان عند هللا  »يقول إ

الشّرك«))).

فيا م��ن تعّديتم على حق��وق المؤمنين فضربتموه��م وآذيتموه��م وتنّقصتم منهم..
توبوا إلى بارئكم واس��بلوا الّدم��وع لغفران خطاياك��م ذلكم خيٌر لك��م إن كنتم مؤمنين 
باهلل تعال��ى ورس��وله وأوليائه الّطاهري��ن#، وآخ��ر دعوان��ا أّن الحمد هلل رّب 
العالمين وس��يعلم اّلذين ظلموا أّي منقلب ينقلبون والعاقب��ة للمّتقين وصلِّ اللهم على 
وليِّك الحجة بن الحس��ن القائم المهدي صاًة دائم��ًة وفّرج عنا بفرج��ه والعن أعداَءه 
وأعداَء شيعته ومواليه برس��ول اهلل حمّمد وآله الّطاهرين# واستعينوا يا إخواني 

المطّبرين بإمام زمانكم ُتكفوا شرورهم.

ال�ّس�ؤال 26:

 هل تؤّيدون فتوى الس��ّيد الخوئي رحم��ه اهلل تعالى في أّنه: )م��ا يعتبر مصداقًا 
للعزاء والنّدبة في إظهار المصاب فيهم لهو مندوب ومرغوب فال مانع منه(؟

الجواب: لم تذكر لنا في أي كتاب أشار السّيد المحّقق الخوئي )رحمه اهلل تعالى( 
للكام المتقّدم، وعلى أّي حاٍل، فإّن كان ما قاله رحمه اهلل تعالى صادرًا عنه حقيقًة فا 
أنَّه حٌق ونور ونحن نوافقه مئة بالمئة وذلك لسعة مفهوم الّشعيرة الحسينيَّّة )على  شك 
صاحبها آالف الّس��ام والتحيَّة( ف��ا ُتقتصر على مصادي��ق معدودة بل تع��مُّ كثيرًا من 

))) راجع: )وسائل الّشيعة( للحر العاميل ج )) ص 342 ح 3.

)2) راجع: )وسائل الّشيعة( للحر العاميل ح 5)209.

)3) راجع: الكايف: ج 2 ص 327 ح 2.
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الّش��هداء )فديته بنفسي(  المصاديق المشروعة تعّبر عن األس��ى والّلوعة لمصاب سّيد 
والتي منها الّتطبي��ر والنّدبة والّلطم عل��ى الّصدور والخدود والّضرب بالساس��ل على 

الّظهور واألكتاف.

ال�ّس�ؤال 27: 

باعتباركم أحد المعاصرين لس��ماحة الس��ّيد محس��ن الحكيم رحمه اهلل تعالى 
نريد أّن نعرف من جنابكم، رأي السّيد محسن الحكيم في شعيرة الّتطبير؟))).

الجواب: ف��ي عهد الس��ّيد الحكيم كنت صغير الس��ّن ول��م أكن مقل��دًا له..ولكن 
رأيه موافٌق لرأي ش��يخنا الميرزا النّائيني رحمه اهلل تعالى بفتواه الشهيرة بجواز الّشعائر 
الّتطبير مجوزًا ما كان  الحس��ينّيّة على صاحبها آالف الّس��ام والّتحّية والتي منها جواز 
ضرره مأمونًا، ونح��ن ال نجيب عن غيرن��ا بكل ما يفتون ب��ه إال بمقدار م��ا يتوافق مع 
فتوانا، ورأينا في الّتطبير واضٌح ومعروف وهو االستحباب لكونه من الّشعائر الحسينّيّة 
المذّك��رة بمصائ��ب اإلم��ام المظلوم! ال��ذي تهون أم��ام مصيبت��ه العظمى كّل 
المصائ��ب والكروب، فهي وت��ٌر ال نظير لها في تاريخ البش��رّية عل��ى اإلطاق، فمهما 
أصاب المؤمن المكلوم والمك��روب على فراقه ال يعدُّ حرامًا س��واء كان ضررًا مأمونًا 
الّراتبة تحّف��ز على إحياء  الّضرر بنفس��ه، فمصيبت��ه  أو غير مأمون ش��ريطة عدم تقّص��د 
كل شعيرة تنتس��ب إليه ش��ريطة عدم اس��تعمال الحرام في تداولها باعتبارها تلفت نظر 

اآلخرين إلى تلك المأساة الفظيعة التي لم يشهد الّتاريخ لها مثيًا.
ال�ّس�ؤال 28:

هل يجوز ضرب الّزنجير وضرب الّرأس بالقامة أم ال؟

الجواب: جائ��ز بل مس��تحٌب ش��رعًا - كما ه��و الظاهر عندن��ا لكونه م��ن تعظيم 
الّش��عائر - ما لم يقص��د الضارُب إهاَك نفس��ه بحيث يض��رب حّتى يم��وت ألّن إبقاء 
النّفس لخدم��ة إمام الّزم��ان )أرواحنا لت��راب مقدمه الف��داء( أهم م��ن إتافها بضرب 

))) تجد فتواه _ يف )ملحق الكتاب( ص 96 فلرياجع.
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الّزمان بحاجٍة ماس��ة إلى هذا  َمد، ألّن إمام  الّرأس إلى حدِّ اإلهاك المَتعَّ الّزنجير على 
بلق��اء اإلمام  الّش��هداء!، فمن يرغب  المعظَّم س��ّيد  العاش��ق للمولى  الّضارب 
الحس��ين! فعليه أن يبقيها لخدمة الصاحب المعظَّم ولّي األمر! ليدفع 
الّش��هداء فمن ينصُر اإلماَم الحجَة  األعداَء عنه وإالَّ لو مات كّل هؤالء العاشقين لسّيد 
ل اهلل تعالى فرجه الّش��ريف(؟!. وأما لو ضرب بالقامة أو الّزنجير رأس��ه  المنتظر )عجَّ
أو جس��مه غير قاصٍد إهاك نفس��ه فمات حزن��ًا وكمدًا على س��ّيد الّش��هداء وأهل بيته 
��ه مأجور ومثاب وذه��ب إلى نعيم األب��د فمثله نظير  المطّهرين# فا ش��ك أنَّ
ِمتَن كم��دًا وحزنًا على المولى المعّظم س��ّيد  موالتنا زينب وأّم كلث��وم والّرباب ورقّية 

الّشهداء )فديته بنفسي(، وقد روي أّن موالنا اإلمام السّجاد! قال:

ا أصابنا بالطف ما أصابنا وقُتل أبي! وقُتل من كان معه من ولده وأخوته وسائر أهله وحُملت  َّ »لم

حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الـكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا، فعظم ذلك في 

صدري واشتّد لما ُأري منهم قلقي فكادت نفسي تخرج وتبيّنت ذلك منّي عمّتي زينب الـكبرى بنت 

عليّ }أمير المؤمنين!{ فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدي وأبي وأخوتي؟ فقلت: 

وكيف لا أجزع وأهلع وقد أري سيّدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرجين بدمائهم«.

راجع��وا )كام��ل الزي��ارات( الب��اب 88 من أب��واب فضل كرب��اء وزي��ارة اإلمام 
الحسين! رقم الحديث 674.

فقد دّل هذا الحديث الّش��ريف على أّن الهلع - وهو لغًة أفحش الجزع - المؤّدي 
لنا ذلك في كتابنا  إلى الموت جائٌز في س��بيل المولى سّيد الّش��هداء!، وقد فصَّ
المب��ارك }رّد الهجوم عن ش��عائر اإلم��ام الحس��ين المظل��وم!{ فلُيراجع وهو 

منشور على موقعنا على اإلنترنت))).

ال�ّس�ؤال 29:

بالّسالس��ل بدعة ألنه لم يك��ن معهودًا في  الّتطبي��ر والّضرب  بأن  عي بعٌض  يدَّ

(89=http://www.aletra.org/subject.php?id :لتحميل الكتاب املذكور عرب هذا الرابط (((
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القائد  الّطاهرين# حس��بما ذك��ر ذلك في كتابه: خط��اب  زمن أئمتنا 
اس��تفتاءات ج )  الّتطبي��ر(، وف��ي كتابه اآلخ��ر  ص 8) تحت عن��وان )بدع��ة 
ص 9)) س��ؤال رقم 385 وملخص ما قاله: »إن الّتطبير ل��م يكن معهودًا في 
عصور األئّمة أو ليس له س��ابقة في عصر األئّمة# وما وااله ولم يرد 
في حدي��ث عنهم أّنهم أم��روا بالّتطبير أو الّض��رب بالّسالس��ل أو أّنهم أّيدوها 

بشكل خاص أو عام.. لذا فهو - أي الّتطبير والّضرب بالسالسل - بدعة«.

الجواب: لقد خلط صاحب الّش��بهة بين البدع��ة وبين الّش��عيرة، فجعل كّل جديد 
بدعًة أي أّن��ه ظنَّ بأن كّل ما لم يك��ن في عهود األئّمة الطّيبي��ن الّطاهرين# ال 
بدَّ أّن يكون بدعًة، فركب مقدمة مغلوطة فكانت نتيجته فاس��دة تبعًا لمقدمته المغلوطة 
الفاس��دة، من هنا قال علماء المنطق بأن »النّتيجة تّتبع أخّس المقّدمات« والكارثة على 
التش��يُّع بأنه ال يميِّز هو وأمثال��ه بين البدعة والّش��عيرة وال بين الجدي��د والبدعة ونحن 
��ل اهلل تعالى ل��ه الفرج  ننتظ��ر الفرج على ي��د صاحب الف��رج صلوات ربن��ا عليه وعجَّ
والمخرج حّتى تس��تريح الّش��يعة من الدعاوى المزيفة التي خّربت على الّش��يعة معالم 
ة اإلمام  دينها، وها نحن نفنّد الدعوى المزبورة بالوجوه اآلتية بعونه تعالى ومدد الحجَّ

بقّية اهلل األعظم أرواحنا له الفداء:

الّش��رعّية  الوجه األول: ليس كّل جديد بدعة، وإالّ لحكمنا على كثير من األحكام 
بالبدعة باعتبار أّن��ه لم ترد فيها رواي��ة خاّصة، وّإنم��ا دّل عليها الّدليل الع��اّم والقواعد 
العاّمة، والبدعة عبارة عن تشريع حكٍم اقتراحٍي لم يكن في الّدين وال من الّدين بحيث 
ال يكشف عنه حكم خاٌص أو عاٌم، واألخبار الواردة في ذّم البدعة والمبتدع ناظرة إلى 
الّتش��ريع في الّدين من دون دليٍل خاص أو عام، بل ه��ي واردة مورد حكم العقل بقبح 
الّتشريع من غير المشّرع بعنوان أّنه شرع إلهي ومستمّد من الوحي الّسماوي، وإالّ فأين 
الّشريفة بالبراءة فيها وحكم العقل بقبح  الّروايات  الّشبهات الحكمّية التي وردت  محّل 
الّش��رعّية والعقلّية،  الترخيصّية كالبراءة  العاّم��ة  العقاب عليها حيث دّلت عليه��ا األدّلة 
ع��ى حينئٍذ بعدم وجود دليل عام  والّتطبير داخٌل في األُطر العاّمة الترخيصّية، فكيف ُيدَّ
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على إباحتها؟! وما دعواه س��وى شنش��نة - على الّتطبير والمطّبرين - نعرفها من أخزم 
وهي خالية من أّي دليل على اإلطاق بل معاكسة لألدّلة العاّمة والخاّصة.

فالّتطبير وبقّية الّش��عائر مما اشُتهرت عندنا نحن الّش��يعة، واالشتهار أو الّشهرة مبنيٌّ 
على مس��تند ش��رعّي وليس عبثّيًا، وما اش��تهر وتع��ارف عند الخواص والع��وام ليس مما 
نهى عنه الّش��رع أو حكم بقبحه العق��ل وإالّ لحكمنا على عاّمة الفقه��اء المتأّخرين بأنهم 
أصحاب بدعة بس��بب ما انتش��ر في عهودهم من مس��تحدثات في الّش��عائر الحس��ينّيّة لم 
مين، ويؤس��فنا أّن بعض َمْن ح��ّرم الّتطبير وَنَعَت فاعله بالمبدع في  تكن في عصور المتقدِّ
الّدين، قد نعت بذلك كّل الفقهاء اّلذين أفتوا بحلّية الّتطبير بأنهم أصحاب بدعة، مع أنَّهم 
اعتم��دوا بفتواهم على أدّلة عاّم��ة، فالعجب كيف ينعت هؤالء األكاب��ر بالبدعة وال يرى 
نقصًا في فتواه الخالية من أّي دليل، وما ذلك إاّل الغرور النّاتج عن حّب الّظهور والتسّلط 

على رقاب الفقهاء والمتكّلمين بإسم والية الفقيه وحاكمّية رسول رّب العالمين..!!.

مضافًا إلى أّن ع��دم ورود تأييد م��ن المعصوم للّتطبير بش��كل خاص وع��ام ُيعتبر 
مزحًة ال يكاد يصّدقها متفق��ه عدا عن فقيه، إذ كيف يرد فيها ن��ّص خاّص وهي كغيرها 
من الح��وادث الطارئ��ة التي ق��ام الّدليل الع��اّم على إثب��ات حكمها، وم��ن المعلوم أّن 
الح��وادث الطارئة تتجدد ف��ي كّل عصر وزم��ان، فليس��ت كّل الح��وادث موجودة في 
أزمنة أئمتن��ا الّطاهرين# وإاّل ل��كان وردنا ف��ي كّل واقعة حكم��ًا خاّصًا ولما 
كنا اختلفنا عل��ى حكم من األحكام عل��ى موضوٍع من الموضوعات المس��تجّدة أصًا 
ولما كان ثّمة مبرر لاجتهاد، ألّن االجتهاد ّإنما هو في فهم النّصوص العاّمة المستنبطة 
وليس ف��ي النّص��وص الخاّصة ال��واردة ف��ي بي��ان كّل قضية، فش��رب التت��ن - مثًا - 
واالستنس��اخ وزرع األعضاء وغيرها من المواضي��ع التي قام الّدليل الع��اّم على إثبات 
حكمها - ج��وازًا أو منعًا - ل��م تكن معهودة أو لها س��ابقة ف��ي عصورهم#، 
ولو أّن كّل ش��يء لم يك��ن معه��ودًا أو لم يرد في��ه تأييد منهم ف��ي عصرهم# 
فيحّرم، إذًا لحّرم كثيٌر من الموضوعات التي يترّتب عليها حكم ش��رعي والتي أفتى بها 
عاّمة فقهاء اإلمامّية، ولم��ا أمكن لصاحب الّدع��وى المزبورة أْن يفت��ي بحلّية كثيٍر من 
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الموضوعات التي لم تكن لها س��ابقة في عصورهم# بل عليه حينئٍذ أْن يفتي 
بالحرمة لكونها ال سابقة لها في عصور األئّمة الّطاهرين# بحسب زعمه.

فعلى ضوء ه��ذا الكام ُيعتب��ر ركوب الطائ��رة أيضًا حرام��ًا ألّن ذلك ل��م يكن له 
الّدعوى لمقّلديه بجواز ركوبها؟!!  فِلَم يفِت صاحب  س��ابقة في عصورهم# 
وك��رة القدم الت��ي يش��جع عليها صاح��ب الّش��بهة لم تك��ن متداول��ة بين الش��باب في 
الج��ودو والكاراتي��ة والماكم��ة ورفع األثقال وس��باق  أزمنته��م# وكذل��ك 
السيارات..فعام يحّللها لهم مرشدهم األعلى مع أّنها لم تكن معهودة في زمان األئّمة 

الّطاهرين#؟!.

الوج��ه الّثان��ي: إّن الق��ول بحّلي��ة الّتطبي��ر ال يعن��ي أّن��ه ص��ار ج��زءًا أصي��ًا م��ن 
الّدي��ن، أي حينما نق��ول بحّلي��ة الّتطبير؛ فإّنن��ا ال نجعله م��ن األركان الت��ي نزلت على 
رس��ول اهلل9، بل ال يمك��ن أْن نجعله مصداق��ًا من مصاديق مفه��وم البدعة 
المتق��ّدم؛ ألّن الّتطبير ال يضيف ش��يئًا إلى دين اهلل مّم��ا هو ليس من��ه، إذ غاية األمر أّن 
الّتطبير مظه��ٌر من مظاهر الح��زن والجزع على س��ّيد الّش��هداء! اللَذين أّكدت 
عليهما س��نّة األئّم��ة األطه��ار# وأوص��ت بهما، فه��و مصداق م��ن مصاديق 
الحكم الفرعي الّدال على اس��تحباب إقامة الّش��عائر، وليس خفّيًا؛ فإّن الحزن والجزع 
على مراتب متعّددة، يختلف التعبير عنها من إنس��اٍن آلخر بحس��ب انفعاله وتأّثره، فقد 
يكون الّتعبير عن الحزن بالتحّس��ر والّتوّج��ع أو باإلكثار من االس��ترجاع والحوقلة، أو 
بالّس��كوت واالنطواء، أو بترك الملّذات والمس��ّرات بارتداء الّثياب الّسوداء أو بالبكاء 
والنّحيب أو بالّص��راخ والعوي��ل، أو بلطم الوجه ول��دم الصدر، أو بض��رب الّرأس أو 
الجس��د باليد أو بالحجر أو الحائط، أو بضرب نفس��ه باألرض إلى آخ��ر ما هنالك من 
مظاهر متنّوعة في إظهار الحزن والجزع، وما الّتطبير حزنًا وجزعًا على اإلمام الش��هيد 
المظلوم! إالّ مرتبة من تلكم المراتب التي يراها المحّبون، أّنها وس��يلة للّتعبير 
عن حزنهم وجزعهم له��ذه المصيبة العظم��ى والرزّية الكبرى بل هي ن��وع تذكير بأّيام 
اهلل تعالى حسبما أسلفنا سابقًا، فأين وجه تس��مية الّتطبير ووصفه بأنه بدعة إذن؟ أليس 
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األولى أّن نصف َمن حكم بكونه بدعة - ونعت الفقهاء القائلين بحّليته بأنهم أصحاب 
بدعة - بأنه هو صاحب بدعة؟.

الوجه الثالث: لم نَر بحك��م ما لدينا من األدّلة الّش��رعّية االس��تنباطّية دليًا واحدًا 
َيِرد في النّصوص الّش��رعّية ال��واردة عن أئمتنا#  يدّل على حرمة الّتطبير، فلم 
ولو بخبٍر واح��ٍد يق��ول: إّن الّتطبير ح��رام أو أّن الّلطم ح��رام، فإذا لم يوج��د أيُّ نصٍّ 
ش��رعيٍّ يحّرم الّتطبير فيبقى حينئ��ٍذ - أي الّتطبير - عل��ى أصالة الحّلي��ة التي عمل بها 

فقهاء اإلمامّية قديمًا وحديثًا طبقًا للقاعدة المسنونة عنهم#:

»كّل شيء هو لَك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه..«)1).

فيعتمد عاّمة الفقهاء في أصول استنباطاتهم لألحكام على األصل العملي عند فقدان 
الن��ص الخاص، وحي��ث إّننا وبنحو قطعي ال نملك نصًا أبدًا م��ن كتاب اهلل تعالى وال من 
س��نّة النّبي األعظم وآله الّطيبين الّطاهرين# يمن��ع من الّتطبير حزنًا وجزعًا على 
اإلمام الحس��ين!، لذا وجب علينا والحال هذه أْن نتمّس��ك بأص��ل الحّلية اّلذي 
س��نّه لن��ا أئمتنا الطاهرون# في ح��ال لم نعثر على دليل خ��اص، وعليه فالّتطبير 
جائٌز ش��رعًا طبقًا للقاعدة العاّمة – وهي أصالة الِحّل - المنصوص عليها في أصول الفقه 

والمعتَمدة في عملّية االستنباط الّشرعي.

الوجه الراب��ع: أي عّاق��ة أو ماَزمة بين ش��رعّية الش��يء وبي��ن قدم��ه أو حداثته، 
القيامة، وحرام��ه9 حراٌم  ي��وم  إل��ى  فحال رس��ول اهلل9 حاٌل 
إلى ي��وم القيامة أيضًا، فمن الّس��خف القول ب��أّن الحال هو م��ا كان متعارفًا في عهود 
األئّمة#، ولم يتفّوه به أحد من فقهاء اإلمامّية على اإلطاق، َنعم، المخالفون 
يميلون إلى هذا الّرأي الفاسد وَمن سار على طريقهم وركب مراكبهم من شواذ الّشيعة.

الوجه الخام��س: دع��وى أّن مواكب الّتطبي��ر حزنًا على اإلمام الحس��ين! 
مة؛ ألنها لم تك��ن معهودة في عصور األئّمة# هزيل��ة جّدًا، إذ عدم  بدعة محرَّ

))) راجع: )بحار األنوار( ج 2 ص 273 باب 33 ح 2).
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معهودّيتها في عصور األئّمة#ال يس��تلزم حرمتها وإالَّ لحّرمنا كثيرًا من األمور 
بس��بب عدم معهودّيتها في عصور األئّم��ة األطهار#، مضافًا إل��ى أّن مواكب 
الّتطبير وغيرها من مراس��م اإلحي��اء بهذه الهيئ��ة المعروفة في زماننا ل��م تكن موجودة 
أئمتنا  التي عاشها  الّش��ديدة  التقّية  في أزمنة األئّمة# لس��بب جدًا واضح وهو 
الطاهرون#وشيعتهم المخلصون، فعدم وجود مثل هذه الّطقوس العاشورائية 
الّطاهرين# ال يدل على عدم مش��روعّيتها في هذه األزمنة،  في عصور األئّمة 
ولو ُفس��ح المجال للش��يعة في عهود أهل بي��ت العصمة والّطه��ارة# ألقاموا 
الّتأكيد على أّن األصول النظرية  الّش��عائر بكّل تفاصيلها التي يقيمها الّش��يعة اليوم، مع 
لهذه المواكب الّش��ريفة من دون تحديد لهيئة معيَّنة لها، تجيز لنا كّل وس��يلة مش��روعة 
يمكن م��ن خالها إظه��ار الح��زن والجزع على س��ّيد الّش��هداء!؛ ف��إّن لذلك 
مدخلّية ف��ي إحي��اء القضّية الحس��ينّيّة الّش��ريفة وإذكاء وقوده��ا وتوهجها ف��ي العقول 
والقلوب، مع الّتأكيد على ما صدر من البكاء دمًا وخم��ش الوجوه إلى نطح الّرؤوس، 

بالحجارة أّيام الّتوابين، كّل ذلك إشارات ودالالت على حلّية الّتطبير واستحبابه.

الّتطبير وبين معهودّيت��ه في عصورهم#  إباح��ة  بين  وبالجملة: ال مازمة 
بعد أْن عِلْمن��ا أّن أحاديثهم# لم تح��ّدد لنا طريقة الّتعبير ع��ن الحزن والجزع 
الّش��هداء! ول��م تجع��ل األم��ر توقيفّيًا عل��ى نح��و معيَّ��ن أو كيفّية  على س��ّيد 
بتأكيد معنى الجزع واس��تحبابه واس��تحباب إظهاره على  الباب  مخصوصة، بل فتحت 
اإلمام أبي عبد اهلل الحسين!، وما الّتطبير إالّ مصداقًا من مصاديق إظهار الجزع 
والحزن ألجل هذه المصيبة العظم��ى والّرزّية الكبرى التي ليس لها ش��ريك ونظير في 

عاَلم الماحم ولن يكون لها مثل هذه التراجيديا األليمة إلى يوم القيامة.

الوجه الس��ادس: إنَّ إظهار الحزن والجزع على س��ّيد الّش��هداء! واإلبكاء 
عليه وإحياء أمره س��نخ عبادة يتقّرب بها الّش��يعة المخلصون إلى اهلل تعالى وال تقتصر 
، ض��رورة أنَّه ل��م ترد في الّش��ريعة كيفيَّ��ة خاّصة للحزن  هذه العبادة عل��ى نحٍو خاصٍّ
والجزع واإلبكاء وإحي��اء الّذكر المأمور ب��ه ليقتصر عليه الحزين ف��ي حزنه، والمحيي 
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ألمرهم في إحيائ��ه، والمبكي ف��ي إبكائه، وإذا كان س��نخ الش��يء عب��ادة ومندوبًا إليه 
شرعًا، سرت مشروعّيته إلى جميع أفراده من المصاديق المستحدثة والمستجدة بنفس 
عموم العاّم وه��و ما بنى علي��ه المحّققون في الّطائف��ة المحّقة وال يبنون عل��ى البدعّية 
م، ألّن عموم العاّم ينطب��ق على مصاديقه بمقتض��ى انطباق العناوين  أو التش��ريع المحرَّ
الّثانوية مع موضوعاته��ا الطارئة على ماكاتها األّولية، فط��رؤ موضوع معيٍَّن على تلك 
المصاديق يس��تنبط منه الفقهاء مش��روعّية تلك المصادي��ق، وهذه حقيق��ة فقهّية تغافل 
عنها القائل ببدعّية الّش��عائر المس��تجدة حديثًا..والعجب أّنه قد وقع في محذور الفرار 
من إشكال بعض الّزيادات العبادّية المستحدثة كذكر الّشهادة الّثالثة في األذان واإلقامة 
على مبنى أّنها مس��تحّبة مطلق��ًا ال بنحو الخصوصّي��ة والجزئّية))) فإّن��ه ال يحكم عليها 
بالبدع��ة باتفاق الجميع فإنَّ م��ن يأتي بها إنَّما يقص��د جهة العنوان الع��اّم الذي انطوت 
تحته تل��ك الخصوصّية وهي اقتران ذكر اس��م النبّي األك��رم9 مع ذكر أمير 
للنبّي األك��رم9، ولم يحكم أحٌد  المؤمنين عيّل! وإاّل يكون جف��اًء 
بالبدعة لتضّمنه ذكر أمير المؤمنين!،  بنعته  من فقهاء اإلمامّية ببطان األذان أو 
وما ذل��ك إاّل من جه��ة أّن ذكر أمي��ر المؤمني��ن عيّل! مندرج تحت مش��روعّية 
عموم العام، فالمستند والمدَرك مترش��ٌح وآٍت من نفس العموم ال من تخّرص واقتراح 
المكلَّف من دون دليٍل حّت��ى ينطبق عليه عنوان البدعة.. وهكذا بالنّس��بة إلى الّش��عائر 
الحس��ينّيَّة المش��ّرفة فإنها مندرجة تحت العنوان العام، فا ن��دري كيف حكم صاحب 
الّش��بهة بالبدعة على الّتطبير مع كونه من الّش��عائر المس��تحدثة المنطبق��ة على عنوانها 

العام؟!.

ال�ّس�ؤال 30:

هل هن��اك آيات تدل عل��ى أنَّ الّتطبير من الّش��عائر الحس��ينّيَّة؟ وه��ل هناك آية 

))) ثّمة رأي فقهيٌّ آخر قال به أعالم آخرون يعتقدون بجزئيّة الّشهادة الثّالثة يف األذان واإلقامة وغريهما، وهو 

الخارج، وستصدر قريباً  املوضوع بدّقة خالل بحوثنا االستدالليّة يف فقه  أيضاً ونحن نّقحنا  األقوى عندنا 

- إن شاء الله تعاىل - يف كتاب مستقّل بفضل الحّجة القائم من آل محّمد# والحمد لله رب العاملني.

sha3aer sec1 final.indd   95 4/26/13   3:18 AM



96

واضحة على صّحة الّتطبير؟.

الجواب: الّتطبير مصداٌق من مصاديق الّشعائر اإللهية التي دّلت عليه آيات وأخبار 
الّشعائر المطلقة ويمكننا تقسيمها إلى طوائف وهي اآلتي:

الّطائفة األولى: اآليات المش��تملة بصراحة على لفظ الّش��عائر الّدالة على استحباب 
إقامة المظاهر الحس��ينّيّة الّطاهرة التي منها الّتطبير والّضرب بالّساسل وما شاكلها نظير 
ِ فَإِنََّها ِمن َتۡقَوى ٱۡلُقلُوِب[))).وقول��ه تعال��ى:  ۡم َشَعٰٓئَِر ٱللَّ قول��ه تعال��ى: ]َذٰلَِكۖ َوَمن ُيَعّظِ
.(3(] لُّواْ َشَعٰٓئَِر ٱللَِّ ُۥ[))) وقوله تعالى: ]َل تُِ ِ َفُهَو َخرۡيٞ لَّ ۡم ُحُرَمِٰت ٱللَّ ]َذٰلَِكۖ َوَمن ُيَعّظِ

ألفاظ  الّش��عائر ولي��س بنفس  الّدالة بمضمونها على ماهية  الّثانية: اآلي��ات  الّطائفة 
ِ ِهَ ٱۡلُعۡلَياۗ[)4)  َوَكَِمُة ٱللَّ  ۗ ۡفَلٰ ِيَن َكَفُرواْ ٱلسُّ الّش��عائر نظير قوله تعالى: ]وََجَعَل َكَِمَة ٱلَّ
بتقري��ب أنَّ كلَّ ما يؤول إلى إع��اء كلمة اهلل تعال��ى وإزهاق كلم��ة الكافرين، فهو من 
الّتطبير بما تحويه من إظهار  إّن ش��عيرة  الّدينّية، وحيث  الّش��رعّية والمقاصد  األغراض 
الّش��هداء! الذي أظهر البس��الة والّش��هامة والفداء المنقطع النظير  لظامة سّيد 
في إعاء كلمة اهلل تعالى وإزهاق كلمة الكفر، فا بدَّ من القول باستحبابها ومرغوبّيتها 

إدخاالً لها في مفهوم إحياء األمر.

الّطائفة الّثالثة: وه��ي باقة معتبرة من األخبار الّدالة على إحياء الّش��عائر الحس��ينّيّة 
برّمتها، نظير قوله!:

»أحيوا أمرنا، رحم هللا من أحيا أمرنا«)5).

وإحياء أمرهم عنوان عام له مصاديق متعّددة بحسب ما يراها العرف الموالي ومن 
من  الّتطبير، وال يقتصر أم��ر اإلحياء على ما جرى عل��ى أهل البيت#  ضمنها 

))) سورة الحج، اآلية: 32.

)2) سورة املائدة، اآلية: 2.

)3) سورة الحج، اآلية: 30.

)4) سورة التوبة، اآلية: 40.

)5) راجع: )بحار األنوار( ج 44 ص 282 ح 4).
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مصائب في أزمنتهم# بل يتعّداه إلى ما لم يكن معهودًا في تلك العصور.

آي��ات بحقه بحيث تك��ون نّصًا  الّتطبير ص��دور  والحاصل: ال يش��ترط في صّح��ة 
بالّتطبير بل يكفي فيه صدور آيات عاّمة على الّش��عائر ويك��ون الّتطبير أحد مصاديقها، 
وهذا نظير ما لكثي��ر من المفاهي��م الّدينّية العاّمة الت��ي انطوت تحته��ا مصاديق متعّددة 
من دون تحديد لمصداق على غيره، فالكلُّ متس��اوون في الحجّي��ة والداللة با تمييز، 
والمصاديق كثيرة جدًا ال تكاد تحصى، فلو وجب تحديد كّل مصداق بآية المتنع ذلك 
لعدم نهايتها وحصرها وألّن وظيفة الكتاب الكريم هي بيان الكلّيات وليس من وظيفته 
ن��ادرة لحكم��ة اقتضاها الخال��ق العظيم،  بيان الجزئّي��ات والمصادي��ق إال في حاالت 

والحمد هلل رّب العالمين.

ال�ّس�ؤال 31:

أب��ي  وش��عائر  البي��ت#  أه��ل  وصاي��ا  موض��وع  ح��ول  س��ؤالي 
عبد الله الحسين! حديث الّرسول األعظم9:

»ليس منّا من ضرب الخدود وشق الجيوب«)1)..

وأب��ا  الحس��ن!  أب��ا  س��ألت  ق��ال  المق��دام  أب��ي  س)3:  وحدي��ث 
َمۡعُروٖف[)))  َيۡعِصيَنَك ِف  جعفر! في قول اهلل ع��ّز وج��ّل: ]َوَل 

قال: أّن رسول اهلل9 قال لموالتنا فاطمة$: 

يل ولا تقيمين عليّ  »إذا أنا مّت فلا تخمشي عليّ وجها ولا ترخي عليّ َشعرا ولا تنادي بالو

نائحة، قال ثم قال هذا هو الذي قال هللا عّز وجّل: ﴿َوَل َيۡعِصيَنَك ِف َمۡعُروٖف﴾)))«.

قت��ل  حي��ن  لفاطم��ة$  األعظ��م9  الّرس��ول  وق��ول 
جعفر بن أبي طالب!:

))) كتاب )مستدرك وسائل الّشيعة( للحاج مريزا حسني النّوري الّطربيس. 

)2) سورة املمتحنة، اآلية: 2).

)3) كتاب )وسائل الّشيعة( الحر العاميل ج 2 ص 5)9 – 6)9.
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»لا تّدعي بذل ولا ثكل ولا حزن وما قلت فقد صدقت«)1).

كذلك وصية اإلمام الحسين! ألخته }الحوراء{  زينب$: 

»يا أختاه أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشّقي عليّ جيباً ولا تخمشي عليّ وجهاً ولا تدعي 

يل والثبور أذا هلـكت«))). عليّ بالو

وحديث اإلمام الصادق! قال:

»من ضرب يده على فخذه عند المصيبة حبط أجره«))).

كل ه��ذا نخالف��ه ونتجاوز علي��ه وال نعمل ب��ه في المجالس الحس��ينّيّة لس��يد 
الّش��هداء! فنحن نض��رب الخدود والّصدور ونش��ّق الجي��وب وندعو 
بالوي��ل ونضرب الّرؤوس بالكف والزنجيل والّس��يوف والّس��كاكين ونمش��ي 

على الجمر وغير ذلك.. فأرجو الجواب دام عّزكم.

)عالجنا لألخبار المتعارضة ليس صعبًا علينا(

الجواب: ش��ّق الجيوب ولط��م الخدود مك��روه على غي��ر المعصوم! إاّل 
عل��ى األب واألخ واألب واألم فإّنه جائز عليهم كما ورد في نفس مس��تدرك وس��ائل 
الّشيعة الذي تمّسكتم به في النّهي عن شّق الجيوب ولطم الخدود، ففي الباب )7 من 
أبواب الّدفن وما يناس��به حديث رقم 457) في حديث طويل يش��ير إلى شهادة اإلمام 
أبي الحس��ن الهادي! حيث شّق اإلمام الحسن العس��كري! ثيابه حزنًا 
على أبيه فقال بعضهم: رأيتم أحدًا من األئّمة# شّق ثوبه في مثل هذه الحال؟ 

فوقع! بقوله:

يك ما هذا، قد شق موسى! على هارون!«. »يا أحمق ما يدر

))) كتاب )من ال يحرضه الفقيه( ج ) ص2))، كتاب )الوايف( ج 3) ص 88.

للنوري  الوسائل(  أخته زينب وكتاب )مستدرك  الحسني مع  املفيد ص232 مكاملة  للشيخ  )اإلرشاد(  )2) كتاب 

الطربيس ج ) ص 44).

)3) )وسائل الّشيعة( للحر العاميل ج2 ص 4)9.
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وفي خبر خالد بن سدير قال: سألت أبا عبد ! عن رجل شّق ثوبه على أبيه 
أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال:

»لا بأس بشّق الجيوب، قد شّقَ موسى بن عمران على أخيه هارون ولا يشّق الوالد على ولده ولا 

زوج على امرأة وتشق المرأة على زوجها..« إنتهى.

واألخبار ف��ي ذلك فوق ح��د االس��تفاضة ال نملك الوق��ت الس��تعراضها عليكم 
فعليكم بكتابنا الموس��وم }برّد الهجوم عن ش��عائر اإلمام الحس��ين المظلوم!{ 

فقد أسهبنا في البحث عن شّق الجيوب ولطم الخدود والّتطبير والّضرب بالّساسل.

والحاصل: إن ش��ّق الجي��وب ولطم الخ��دود والّض��رب بالساس��ل والّتطبير وما 
الّش��عائر الحس��ينّيّة  ش��ابه ذلك أمر جائز بل ومس��تحّب لكونه أّوالً من مصاديق إحياء 
على صاحبه��ا آالف الّس��ام والّتحّية، وألن��ه ثانيًا من ب��اب إظهار الج��زع على اإلمام 

الحسين! لقول موالنا اإلمام الصادق!:

الحسين بن  على  والجزع  البكاء  ما خلا  ما جزع  في كل  للعبد  والجزع مكروه  البكاء  »إن 

عليّ! فإنّه فيه مأجور«)1).

وروى الّش��يخ الّطوس��ي رحمه اهلل تعالى ف��ي كتاب��ه الجليل التهذيب ع��ن موالنا 
اإلمام الصادق! قال: 

»ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي! وعلى مثله 

تلطم الخدود وتشق الجيوب«))).

وروى المفيد عن موالنا اإلمام علّي بن الحسين!:

 »إّن زينب$ لمّا سمعت الحسين ينشد هذه الأبيات:

والأصيل    بالإشراق  لك  خليل   كم  من  لك  أٍف  دهر     يا 

))) راجع: )كامل الزيارات( ص )20 ب 32 ح 2.

)2) راجع: )تهذيب األحكام( ج 8 ص 325.
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لطمت وجهها وهوت إلى جيبها وشّقته وخرّت مغشيّة عليها..«  إنتهى))).

وما ذكرتموه من بع��ض األخبار الناهية عن لطم الخدود وش��ّق الجيوب كّلها أخبار 
ضعيف��ة األس��انيد ومتوافقة م��ع أخب��ار المخالفين وه��ي معارض��ة باألخب��ار الّصحيحة 
م األخبار  األخرى التي ذكرنا بعضًا منها، لذا فتس��قط األخب��ار النّاهية عن الحجّي��ة وتقدَّ
األخ��رى على تل��ك، أو أنن��ا نحمل األخب��ار النّاهي��ة عن ش��ق الجيوب ولط��م الخدود 
اعتراضًا على حك��م اهلل تعالى وعدم الّصب��ر على المصاب، أم��ا إذا كان من باب الجزع 
على اإلمام الحسين وأهل بيته# وبقّية آبائه وأبنائه الطّيبين الّطاهرين# 
وما حّل بهم م��ن ظام��ات فإّنه مباح ش��رعًا بل هو مس��تحب ش��رعًا اقت��داًء بأهل بيت 
العصمة والّطهارة# الذين ش��ّقوا الجيوب ولطموا الخدود على مصائبهم وهذا 
ليس خاّصًا بأهل البيت# بل يش��مل كل رجٍل يشّق جيبه في موت كل قريب له 
عدا عن الولد والزوجة، ولكل امرأة أّن تش��ّق جيبها على زوجه��ا أو أخيها لورود النص 
بذلك.. هذا هو الجمع الفقهي المعتبر الذي ينبغي أّن يّتصف به كل فقيه متمّرس بعملية 
االستنباط وإال فإّن كل من يحّرم اللطم على الخدود وشّق الجيوب على مصائب آل اهلل 
تعالى فا نظن أّنه قد شمَّ رائحة الفقاهة بل يلزمه دورة تدريبّية لكي يفقه لحن كام أئمة 

الهدى ومصابيح الّدجى )صلوات ربنا عليهم أجمعين(.

)وبعبارٍة ُأخرى(: إن األخب��ار الثاثة التي ذكرتموها لنا كّله��ا ضعيفة وهي موافقة 
ألخبار المخالفين، فمثًا الخبر المنسوب إلى رسول اهلل بقوله:

»ليس منّا من ضرب الخدود وشق الجيوب..«.

هو من مص��ادر المخالفين رواه الش��هيد الّثاني في كتابه مس��كن الف��ؤاد ونقله عنه 
الّشيخ الطبرس��ي في المس��تدرك / أبواب الّدفن، ورواة الحديث كلهم من العاّمة وقد 
رواه عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، وهو هكذا: قال: حدثني أبي عن وكيع عن سفيان عن 

زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد قال رسول اهلل:

))) راجع: )اإلرشاد( للمفيد ص232 ط / سنة 399)هـ، )مقتل سيّد األوصياء( للكاظمي ص 98.
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»ليس منا.«.

الّس��ند بس��لمة بن الخط��اب، وأما خبر  أب��ي المقدام فه��و أيضًا ضعيف  وأما خبر 
وصي��ة موالنا اإلمام الحس��ين! ألخت��ه الحوراء زينب$ فمرس��ل وال 
عبرة ش��رعًا بالمرس��ل في القضايا الفقهّية باعتباره أحد أقس��ام الخبر الّضعيف الساقط 
عن الحجّي��ة لمعارضته لألخب��ار األخرى المجّوزة لش��ّق الجي��وب، وبالغض عن كلِّ 
ذلك فإّن هذه األخب��ار الّضعيفة لو فرضنا صّحة االحتجاج بها ف��ا بّد من حملها على 
وجوه تصرفها عن ظاهرها فمثًا خبر أحمد بن حنبل س��اقط من أساس��ه باعتباره خبرًا 
النهيُّ في أخبارنا  التمّس��ك بأخبارهم إلثبات حكم ش��رعي، وقد ورد  عامّيًا وال يجوز 
عن األخ��ذ بأخبارهم في األح��كام الّش��رعّية)))، وأما خب��ر أبي المق��دام فيحمل على 
الجاهلّية،  ف��ي  التي كانت رائجة  المحّرم��ة  للنّياحة  النبّي األك��رم9  محاربة 
فكان نهيه لدفع التمّس��ك بالنّياحة الباطلة المس��تلزمة لاعتراض على حكم اهلل تعالى، 
بالكراهة  للنّياحة ومستلزماتها يقتضي الحكم  بينه وبين األخبار المجّوزة  ولكن الجمع 
ال الحرم��ة، وأما خبر وصي��ة موالنا اإلم��ام الحس��ين! ألخته موالتن��ا العقيلة 
زينب$ فيحمل على دفع الّش��ماتة عنهم إذ لو خمشت وجهها ولطمت خدها 
أمام األعداء لش��متوا به��ا وبأخواته��ا الطاه��رات% وإاّل فقد لطم��ن الخدود 
وش��ققن الجيوب الفاطمي��ات يوم دخل��ن المدين��ة كما في خب��ر الّتهذي��ب وغيره من 
األخبار، فيكون خبر النّه��ي لها عن خدش الوجوه خاّصًا بفترة زمنية معّينة وال يش��مل 
الّش��ريف بمقّدم  جميع األزمنة بداللة ما حص��ل منها في المدينة ويوم نطحت رأس��ها 

المحمل عندما رأت رأس أخيها محموالً على رمح.

فإّن إش��كالك على الّتطبير وما ش��اكله من لطم وض��رب على الخدود ال  وأخيرًا: 

)))  فقد ورد عن موالنا اإلمام املعظم العسكري! قال: »فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً 

لدينه مخالفاً عىل هواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه، وذلك ال يكون إال لبعض فقهاء الّشيعة ال كلهم، 

)وسائل  راجع:  كرامة..«  وال  منهم  تقبلوا  فال  العاّمة  علماء  مراكب  والفواحش  القبائح  من  ركب  من  فإّن 

الّشيعة( ج 8) ص94 ب0) ح20.
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محل له من النّاحي��ة الفقهّية، ومن يفعل ذلك من الّش��يعة الموالي��ن حفظهم اهلل تعالى 
فإنهم يفعلون ذلك بس��بب مس��ّوغ ش��رعي لهم وقد أفتى لهم فقهاء عدول بذلك فأيُّ 
ضيٍر في أّن يفعلوا ذلك بعدما أفتينا وأفتى لهم فقهاء يش��هد له��م القاصي والداني فا 
يجوز الّتهكم عليهم ش��رعًا ألّن كل من يطبِّر أو يلطم أو يش��ق جيبه حزن��ًا على اإلمام 
المظلوم! ّإنما يفعل ذلك اقت��داًء باألئّمة الّطاهرين# ولم يفعلوا ذلك 
، ومن ينكر عليهم يكون قد اعترض على حكم  اشتهاًء أو عبثًا ومن دون مجّوز ش��رعيٍّ
الّشرع المدلول عليه باألخبار التي أش��رنا إليكم ببعٍض منها، فيكون رادًا على أخبارهم 
الّطاهرة، والرد عليها على حد الش��رك باهلل كم��ا جاء في بعض األخب��ار)))، ويمكنكم 

مراجعة كتابنا }رد الهجوم{. والّسام عليكم ورحمته وبركاته.

ال�ّس�ؤال 32:

ما هو رأي سماحتكم في إحياء شعيرة الّتطبير المقّدسة في المناسبات األليمة 
لش��هادات ومصيبات الّس��ادات من آل حمّمد صل��ى اهلل عليه��م أجمعين أعني 
إحيائها في عاش��وراء وغير عاش��وراء كضربة المولى األمي��ر عيّل صلوات اهلل 
والّليالي  الس��ّجاد  اإلم��ام  الفاطمّيات واستش��هاد  العقائ��ل  عليه وذكرى س��بي 

الفاطمّي�ة وهكذا..؟

الج��واب: بس��مه تعال��ى.. ال مان��ع ش��رعًا م��ن إحي��اء ش��عيرة الّتطبير عل��ى مآتم 
كموالنا أمي��ر المؤمني��ن وإم��ام المّتقين وموالتنا س��يدة   # الّس��ادة الميامي��ن 
يقة الكب��رى فاطمة الّزه��راء$ وبقّية أهل بيته��ا الطّيبين  نس��اء العالمين والصّدّّّّ
الّش��عائر  النّي��ة واحدة وهي إحياء  الّطاهرين )صل��وات اهلل عليهم أجمعين( م��ا دامت 
العلوّي��ة والفاطمّي��ة على صاحبيه��ا )آالف الّس��ام والّتحّي��ة(، فما ثبت لموالنا س��ّيد 
الّش��هداء! يثبت بطريق أولى لإلمام األعظم والترياق األكب��ر إمام المّتقين أمير 
المؤمني��ن وأميرة العوال��م روح النبّي ونفس الول��ّي )صلوات اهلل عليهم��ا( إذ لوالهما 
ما وجَد س��ّيد الّش��هداء فهما عّل��ة وج��وده الّتكويني وأس ج��وده النّفس��ي والروحي، 

))) إشارة إىل الحديث املروّي عن اإلمام الصادق! يف أصول الكايف ج ) ص 54 ح 0) فلرياجع.
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فما ثبت ل��ه، ثاب��ت بعينه لهم��ا، كم��ا يثب��ت ألوالده الّطاهري��ن# باعتبارهم 
من طينة واح��دة فا يختلف آخره��م عن أولهم بل عب��اد مكرمون ال يس��بقونه بالقول 
في��ه، فليس  الّش��عائر مطل��ق ال تخصيص  إقامة  بأمره يعمل��ون، وأدّلة اس��تحباب  وهم 
ثّمة دليل يقّيد ش��عيرة الّتطبير بس��يد الّش��هداء! بل هو جاٍر عل��ى جميعهم با 
استثناء لفرٍد دون آخر، كما ال اس��تثناء ليوٍم دون آخر؛ والّتطبير مْعَلٌم من معالم الحزن 
عليهم لم��ا أصاب أمي��ر المؤمني��ن! وروحي ف��داه من إدماء رأس��ه الّش��ريف 
بضربة الملع��ون عبد الرحمان ب��ن ملجم، وإدم��اء الّصدر الّش��ريف لس��يدتنا المطهرة 
يق��ة الكبرى الش��هيدة فاطمة روح��ي فداها من ج��راء إنبات مس��مار الباب بفعل  الصدِّ
ضغط��ة الملعون عمر ب��ن الخطاب لب��اب داره��ا الطاهر... وهك��ذا إدماء كب��د موالنا 
اإلم��ام الحس��ن المجتب��ى! بفعل س��ٍم دس��ته زوجت��ه الملعونة جع��دة بإيحاء 
معاوية، وهكذ م��ا حصل لبقّية األئّمة المطّهرين# م��ن القتل واالضطهاد لهم 
ولش��يعتهم الموالين، جعلك��م اهلل تعالى وإّياي من خي��رة أعوان اإلمام بقّي��ة اهلل القائم 

المنتظر! والّسام عليكم ورحمته وبركاته.
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ملحق الكتاب)))

يحتوي )الملحق( على:

1- فتاوى مراجع الّتقليد بجواز واستحباب الّتطبير.

2- كرامات الّتطبير.

3- الّشعائر الحسينّيّة في عيون غربّية ُمنصفة.

أّن ما قمنا بوضعه من فتاوى ملراجع  الفائدة، علماً  الهادي! بوضع ملحق للكتاب لزيادة  ))) لقد قامت مؤسسة اإلمام 
التّقليد وكرامات التّطبري.. يُعترب قليل، بل هناك الكثري أعرضنا عنه مراعاة لالختصار.
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فتاوى مراجع الّتقليد
بجواز  واستحباب الّتطبير

 1- فتوى املرجع الّديني الراحل أستاذ الفقهاء واملجتهدين آية هللا 
م 

ّ
عظ

ُ
 في جواز الّتطبير في عزاء اإلمام امل

)قدسسره(
يخ محّمد حسين الّنائيني 

ّ
الش

 

 أبي عبد هللا الحسين!..)1) وتأييد أكثر من 60 من العلماء األعالم 
ومراجع الّتقليد لفتواه..

لقد وّجه أهايل البرصة برقّيات اسممتفتائّية إىل سمماحة املغفور له آية اهلل رئيس الفقهاء، الّشيخ حمّمد حسني 
النّائيني، أعىل اهلل مقامه، فأجاب با ييل:

))) راجع: كتاب ]أحسن الجزاء يف إقامة العزاء عىل سيّد الّشهداء![ للّسيد محّمد رضا األعرجي ج 2 ص359 – )36، 
الطبعة األوىل ملؤسسة التّاريخ العربي عام 2009م.
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g
سماحة الشيخ النّائيني إلى البصرة وما والاها:

بعد الّسلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة هللا وبركاته.

قد تواردت علينا في )اللكرادة الشّرقية( برقيّاتكم وكتبكم المتضمّنة للّسؤال عن حكم المواكب العزائيّة وما يتعلق بها، إذ 
رجعنا بحمده سبحانه إلى النّجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرّر الجواب عن تلك الّسؤالات ببيان مسائل:

الأولى: خروج المواكب العزائيّة في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الّطرق والّشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من 
أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم.

يه هذا الّشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله  وأيسر الوسائل لتبليغ الدّعوة الحسينيّّة إلى كل قريب وبعيد، للكن اللّازم تنز
من غناء أو استعمال آلات اللّهو والتّدافع في التّقدم والتّأخر بين أهل محلّتين، ونحو ذلك، ولو اتّفق شيء من ذلك، فذلك الحرام 

يكون كالناظر إلى الأجنبية حال الّصلاة في عدم بطلانها. الواقع في البين هو المحرّم، ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، و

الثّانية: لا إشكال في جواز اللّطم بالأيدي على الخدود والّصدور حّد الاحمرار والاسوداد، بل يقوى جواز الضّرب 
بالّسلاسل أيضاً على الأكتاف والّظهور إلى الحّد المذكور، بل وإْن تأدّى كل من اللّطم والضّرب إلى خروج دم يسير على الأقوى، 
وأما إخراج الدّم من النّاصية بالّسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً. وكان من مجرد إخراج الدّم من النّاصية بلا 
بون العارفون بكيفيّة الضّرب،  صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضرّ خروجه من الدّم، ونحو ذلك، كما يعرفه المتدرّ
ولو كان عند الضّرب مأموناً ضرره بحسب العادة، وللكن اتفق خروج الدّم قدر ما يضرّ خروجه لم يكون ذلك موجباً لحرمته 
يكون كمن توّضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبيّن ضرره منه، للكن الأولى، بل الأحوط، أّن لا يقتحمه غير العارفين  و
بين ولا سّيما الّشبان الذين لايبالون بما يوردون على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينيّّة، ثبّتهم هللا تعالى  المتدرّ

بالقول الثّابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة.

ّمثيلات التي جرت عادة الّشيعة الإماميّة باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء  الثّالثة: الظاهر عدم الإشكال في جواز التّشبيهات والت
والإبكاء منذ قرون وإن تضمّنت لبس الرّجال ملابس النّساء على الأقوى فإنّا وإن كنا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز 
ّمثيل في الفتوى الصادرة منّا قبل أربع سنوات لكنّا لما راجعنا المسألة ثانياً اتّضح عندنا أّن المحرّم من تشبيه الرّجل بالمرأة هو ما  الت
يّه كما هو الحال في هذه  كان خروجاً عن زّي الرّجال رأساً وأخذاً بزّي النّساء دونما إذا تلبّس بملابسها مقدراً من الزّمان بلا تبديل لز
التّشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على العروة الوثقى. نعم يلزم تنزيهها أيضاً عن المحرّمات الشّرعيّة، وإن كانت على 

فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه، كما تقدم.

الرابعة: الدّمّام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته فإّن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند 
طلب الاجتماع وتنبيه الرّاكب على الرّكوب وفي الهوسات العربيّة نحو ذلك ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللّهو والسّرور، وكما هو 

المعروف عندنا في النّجف الأشرف جوازه، وهللا العالم.

5 ربيع الأول سنة 1345هـ

حرره الأحقر محمّد حسين الغروي النّائيني
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 2- تأييد املرجع الّديني آية هللا املحّقق املجاهد
يخ محّمد جميل حّمود العاملي

ّ
الش

بسم اهلل الرمحن الرحيم
..

)دامظله(
ساحة آية اهلل املحّقق الّشيخ حمّمد مجيل محود العاميل

 يف جواز ورجحان الّشممعائر 
)قدسسره(

هل تؤيدون فتوى أسممتاذ الفقهمماء واملجتهدين آيممة اهلل الّشمميخ النّائيني
احلسينّيّة؟

g
ٍد وآلِِه الغّر امليامني، ولعنُتُه الّدائمُة الّسمدّيُة  احلمُد هلل ربِّ العاملني والّصاُة والّسمماُم عىل رسممول اهلل حممَّ

عىل أعدائهم ومنكري معارفهم وظاماهتم إىل قيام يوِم الّدين.
الّسام عليكم ورمحته وبركاته

أّما بعد. نعم، إّننمما نفتي با أفتى به الّشمميخ النّائينممي رمحه اهلل تعاىل وهي مممورد تأييدنا بجممواز الّلطم عىل 
اخلممدود والّصممدور وكذلك الممّ�ب بالّساسممل عممىل األكتمماف والّظهممور ولممو أدَّى كل ذلممك إىل االمحرار 
واالسوداد، وكذا جواز الّ�ب بالقامات والّسيوف عىل األقوى، وما أفاده رمحه اهلل تعاىل حٌق ال مريَة فيه وال 

شائبة تعرتيه إالَّ عند وطاويط اّلليل وعاة البصائر واألفئدة، ولكننا ال نتوافق معه يف موردين:
أحدمها: مورد تقييد الّتطبري باألمن مممن الّ�ر، بل نزيد عىل فتممواه رمحُه اهللُ تعاىل بأّننا نقول باسممتحباب 
الّتطبري ولممو أدَّى إىل الّ�ر غممري املقصود وإنَّا حصممل بالعرض، ذلممك ألّن الّشممعائر احلسممينّيَّة املباركة بكلِّ 
مصاديقها مممن الّلطم والّتطبري والّ�ب بالّساسممل عممىل الّظهور والّصممدور واخلروج باملواكب يف الشمموارع 
ر بمصمماب سممّيد الّشممهداء اإلمام املعظَّممم أيب عبد اهلل احلسممني  واألزّقممة لكوهنا من أّيممام اهلل تعمماىل التممي تذكِّ
ِۚ[ وليس يف عمموامل الّتكويممن واإلجياد أعظممَم من يوم  يهَّىِٰم ٱللهَّ

َ
بِأ )صلمموات رّبنمما عليممه( قممال تعمماىل: ]َوَذّكِۡرُهم 

لنا ذلممك يف كتابنمما املوسمموم بمممممم }ردِّ اهلجوم عن شممعائر اإلمام احلسممني  اإلمممام املظلمموم!، وقممد فصَّ
ض هلا املشّككون بالّتطبري.. املظلوم!{ وقد فنّدنا أكثر الّشبهات التي تعرَّ

واحلاصل: إّننا ال نتحّفظ فيا قّيده الّشمميخ النّائيني أعىل اهلل مقامه وال نذهب إىل ممما ذهب إليه من الّشط 
املذكور بل ما نختاره يتوافق مع فتوى الفقيه املحّقق الّشمميخ خ� بن شممال العفكاوي يف كتابه أبواب اجلنان 
حيث ذهب إىل جممواز الّلّّّّّطم واجلزع عىل اإلمممام املظلوم! كيفا كان حّتى لو علممم بأنه يموت يف نفس 
الوقت، وهو احلقُّ الرصيح الذي ال حميد عنه وهو اسممتحباب الّتطبري ولممو أدَّى إىل الّ�ر البالغ غري املقصود؛ 
بل حّتى لو أدَّى إىل املوت ما دام القصُد ذاتًا هو اجلزع عىل سممّيد الّشممهداء اإلمام املظلوم!، ألّن شممّدة 
احلزن عىل اإلمممام املظلوم! يؤّدي يف بعض األحيان إىل االسرتسممال بالّتطبري املممؤّدي إىل الّ�ر البالغ، 
فهو مل يقصده ذاتًا بل حصل عرضًا بسممبب حزنه وجزعه عىل سممّيد الّشممهداء!، وكذا يسممتحّب الّلّّّّّطم 
واجلزع عىل إمامنمما املعظَّم احلسممني املظلوم! حّتى لممو علم بأنه سمميموت من جراء ذلممك باعتباره من 

مصاديق جزع موالنا اإلمام السّجاد! حني قال:
»كادت نفسي تخرج«.
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والّتطبري ليس بأقّل درجة من جزع اإلمام السممّجاد! الذي كان سمميودي بحياته الّشيفة إىل الفناء، 
كا أنَّه ليس بأقل درجة مما دّل عىل اسممتحباب زيارة اإلمام احلسممني )عليممه أفضل الّصاة والّسممام( ولو مع 
اخلوف من الظاملممني حّتى ولممو أدَّت زيارته إىل املوت كا حصممل يف عهد إمامينا الباقممر والصادق@، 
ومن هذا القبيل ما جيري عىل املؤمن املصاب بارتفاع ضغط الّدم الذي ال جيوز عليه إيقاع نفسممه يف الغمِّ واهلمِّ 
ألنَّه يؤّدي إىل هاكه ولكنَّه لو حممزن عىل اإلمام املعظَّم احلسممني املظلوم! ومات فا شممك أنَّه مأجوٌر 
ه عىل إمامه املظلوم! وما ذلك إالَّ ألنَّ اجلزع  ومثاٌب ومل يفِت أحٌد من فقهاء اإلماميَّة بحرمة حزنه وغمِّ
بكلِّ مصاديقه عىل إمامه املكروب )أرواحنا فداه وصلوات اهلل عليه( أمٌر مستحبٌّ رشعًا وعقًا، وثّمة شواهد 
رشعيَّة وتارخيّية عىل ما أفتينا به من اسممتحباب الّشممعائر احلسممينّيّة بعاّمة مصاديقها عىل صاحبها آالف الّسام 

والّتحّية، فلرياجع كتابنا املذكور ففيه فوائد كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة.
وثانيهام: مورد الّتشممبيهات والّتمثيات فقد أجازها النّائيني رمحه اهلل تعاىل؛ ولكننا نستشكل بتمثيل صورة 
كا نستشممكل بارتداء الّرجال مابس النّساء تشبهًا بنساء أهل  املعصوم وأهل بيته الطّيبني الّطاهرين# 
، وهو أمر ال يندرج  بيت العصمة والّطهارة# أو أّن تقوم نسمموة بتمثيل أدوارهنَّ صلوات اهلل عليهممنَّ
حتت عمومممات البكاء واإلبممكاء باعتباره - بحسممب نظرنا - توهينممًا لتلك الممّذوات الّطاهرة وهتممكًا حلرمتها 
املقّدسة عن الّشبيه والنّظري، باإلضافة إىل حرمة أّن تقوم املرأة بحركات أو أّن ُتصدر أصواًتا أمام املشاهدين مما 
يوجب الّريبة والفتنة، نعم جيوز أّن يقوم رجل يف خيمة أو وراء ستار ويقول: قالت موالتنا زينب أو أم كلثوم 
أو سكينة أو الّرباب أو رقّية، وإذا أراد الّرجل أّن يمثل دوَر املعصوم! فليقل: <قال اإلمام> أو <قال 
العبد الصالح> أو <قال املوىل عيلٌّ األكرب>. وغري ذلك فيه إشممكال ومنٌع عىل األقوى كا أفدنا أعاه، واهلل 
تعاىل ويلُّ الّتوفيق والسداد وهو حسممبنا ونعم الوكيل عليه توكلنا وإليه املصري.موالنا يا قائم آل حمّمد أغثنا من 

رشور النّواصب والبرتّية.والّسام عليكم ورمحته وبركاته.
العبد الفقير إليهم صلوات هللا عليهم

ود العاملي ُّ د جميل حم َّ محم

ية م الحرام عام 1432 للهجرة النبو َّ / بيروت / 8 محر

على صاحبها وأهل بيته آلاف الّسلام والتّحيّة

باطبائي الحكيم
ّ
3- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محسن الط

g
 يف هناية املتانة ويف غاية الوضوح بل هو أوضح من أّن حيتاج إىل أّن يعضد 

)قدسسره(
ما سطره أسممتاذنا األعظم

به تسجيل فتوى الوفاق..)1(.

))) راجع: فتواه بتاريخ 2 محرم 367) هجري قمري واملوثقة يف عدد من الكتب منها كتاب: )عزاداري سنتي شيعيان( ص 328، 
وكتاب ]أحسن الجزاء يف إقامة العزاء عىل سيّد الّشهداء! ج 2 ص 362.
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4- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد أبو القاسم الخوئي

الفتوى األوىل:

بسمه تعالى..

وصلنممي الكتّيممب الممذي حيمموي فتمماوى العلاء 
فيممه  وتوقيعممي  احلسممينّيّة  الّشممعائر  حممول  األعممام 
صحيح، أسممأل اهلل تعاىل أّن يزيد توفيقاتممه وتأييداته 

لكم، والّسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الخوئي في 3 ربيع الثّاني 1400 للهجرة

يرازي
ّ

5- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد عبد هللا الش

g
نعم، حينا تّشفنا باحلضور يف النّجف األرشف، نشت رسالة عملّية من قبل ساحته رّدًا عىل أسئلة أهايل 

البرصة، ومجيع العلاء األعام قاموا بتصديقه وتأييده، برأي احلقري أيضا مؤّيد ومصّدق واهلل العامل.
24 ذي القعدة 1401 هـ.

)الختم المبارك(السيّد عبد هللا الّشيرازي

الفتوى الّثانية:

بسمه تعالى..

الّشمميخ  الّسممؤال هو مطابممق لفتوى  رأينا حممول 
 وكل ممما كتبه فيهمما صحيح ومن دون 

)قدسسره(
األستاذ 

إشكال واهلل العامل.
)الختم المبارك(الخوئي
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6- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد شهاب الّدين املرع�شي الّنجفي

بسمه تعالى..

إن ما أفاده املرحوم املغفور له آية اهلل الّشمميخ 
 والذي كان من أعاظم علاء 

)قدسسره(
املريزا النّائيني

الّشيعة، يعترب صحيحًا ومطابقًا للحقيقة.
في غّرة شعبان 1400

)الختم المبارك(شهاب الدّين الحسينيّ المرعشي النّجفي

يخ محّمد علي األراكي
ّ

7- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
حسممني  السممّيد  سمماحة  املحممرتم  اخلطيممب 
تممّم  لقممد  بركاتممه:  دامممت  الكاشمماين  املعتمممدي 
ماحظة األسممئلة التممي طرحتموها حممول إقامة 
املعمولة  العزاء  ومراسمميم  )ع(  احلسينّيّة  الّشعائر 
ألهممل بيممت العصمممة والّطهممارة خاّصممة سممّيد 
الّشممهداء عليهم أفضل الّصاة والّسام وأجوبة 
املفّصل  اجلواب  أّن  وبمما  العظام:  الّتقليد  مراجع 
عممىل كل سممؤال يوجممب الّتطويل، لذلممك أقول 
الّدين  أفاده ح�ات رجال  ما  إن  بشممكل جممل 
والفقهمماء ومراجممع املسمملمني العظممام املاضممني 
املممريزا  آيممة اهلل...  املرحمموم  واحلالّيممني وخاّصممة 
 حممول هممذا األمممر، يعترب 

)قدسسره(
النّائيني حسممني 

حمممّل تأييدي.ورأيممي يتطابق مع ما كتبوه. شممكر 
اهلل مسمماعيكم اجلميلممة وال زلتم مؤيممدًا ونارصًا 

لإلسام، والّسام عليكم ورمحة اللمه وبركاته.
ية التّاريخ 18 جمادي الأولى 1401 للهجرة القمر

)الختم المبارك(حرره الأحقر محمّد علي العراقي
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يخ مرت�شى الحائري
ّ

8- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

العامل اجلليل أستاذ  الّطاعة من مكتوبة  إن 
قدس  النّائيني  املرحمموم  واملجتهديممن  الفقهاء 
العلمماء املعارصين له والّطبقة  اهلل رّسه وتأييد 

الّتالية من بعده هلي حمل تأييدي وتأكيدي.
اجلمهور  يعممرف  لكممي  موجممز  وبشممكل 
هذا  بعممض دالئل  الّدين  املسمملم واإلخوة يف 
املجليس  العامممة  املرحوم  بممأن  أقول  الفتوى 
قممدس اهلل رّسه يف اجلممزء العارش مممن البحار 
أيب  حمم�ة  عممىل  البممكاء  ثممواب  بمماب  ويف 
الّصاة  األئّمة عليهم  عبد اهلل احلسني وسممائر 
والّسممام ذكر قرابة مخسممون رواية ممّا يستفاد 
منهمما أهّنا مممن الّسممنن املؤّكممدة وبالطبممع فإّن 
كل ما يعترب مممن مقّدمات هذه الّسممنة كقراءة 

املآتم ومواكممب العزاء وغري ذلك هلممي من املسممتحّبات املؤّكدة وكذلك وضممع املوقوفات والنممّذور والوصايا 
ورصفها يف املصاريممف املذكورة. وفضممًا عن ذلك فإّن عنمموان االستشممعاع التي تعترب مممن الّ�وريات هلي 
أيضًا منطبقة عىل هذه األمور وهذا بنفسممه يعترب تقديرًا خللفاء اهلل وإظهار املوّدة لذلك املوىل املظلوم وأهل بيته 
املحرتمني صلوات اهلل وسممامه عليهم أمجعني وإظهار التنّفر مممن الظّاملني مؤّثر جدًا يف منع الظلم، أسممأل اهلل 
تعاىل للمؤمنني ولكم حيث حتيون أمممر أهل بيت العصمة املوّفقّية واألجر اجلزيل، والّسممام عليكم ورمحة اهلل 

وبركاته.
ية )الختم المبارك(5 ذي الحجة 1400 للهجرة القمر

بسمه تعالى

املرحوم  األستاذ  شيخنا  فتوى  إّن 
سمماحة آية اهلل... الّشيخ املريزا حسني 

 حمل تأييدي.
)قدسسره(

النّائيني
التّاريخ 59/11/7

)الختم المبارك(الأحقر هاشم آملي

يخ هاشم اآلملي
ّ

9- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش
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10- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد علي املوسوي البهبهاني

g
إن ممما أفمماده أكابممر الّديممن وأسمماطني 
أبو  عممزاء موالنا  بمماب جمالممس  املذهب يف 
عبد احلسممني صلمموات اهلل عليممه وتعظيممم 
الّشممعائر املرتبطممة بح�تممه هلممي يف غايممة 
أّن  سممبحانه  اهلل  نسممأل  واإلتقان،  الصّحممة 
يوّفقنمما إلقامة جمالس عزاء اإلمام احلسممني 
ال  عمما  والتنزيممه  شممعائره  وتعظيممم  )ع( 

يناسب تلك املجالس.
الأحقر علي الموسوي البهبهاني

يخ حسين الوحيد الخراساني
ّ

11- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
النّائيني حول  إن مكتوبة ساحة آية اهلل 

الّشعائر احلسينّيّة حمل تأييدي.
حسين الوحيد

الخراساني ج2 / 1402

يخ امليرزا جواد الّتبريزي
ّ

12- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

رأيت اجلممواب الذي أفمماده طاب ثراه 
وهو صحيممح وال مانع مممن العمل به واهلل 

سبحانه هو العامل.
)الختم المبارك(جواد التّبريزي
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ت أسماؤه
بسمه جلّ

 هلي يف غاية اإلتقان والوضوح وال 
)قدسسره(

إن ما أفاده املرحوم أسممتاذ الفقهاء واملجتهدين آية اهلل... النّائيني
تتطلب توقيعًا ولكن لرفع الّشبهة أكتب إن ما كتبه املرحوم كله صحيح وموافق للشع.

23 جمادي الأولى 1400

)الختم المبارك(محمّد صادق الحسينيّ الروحاني

يرازي
ّ

13- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الش

g
تأييد   صحيح وحمل 

)رحمهالله(
فتواه إن 

)الختم المبارك(العلاء األعام.

يرازي
ّ

14- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد صادق الحسينّي الش

g
املرحوم  الفقهمماء  أسممتاذ  أجوبة  إن 
هبمما  والعاملممني  صحيحممة  النّائينممي 

مأجورون ومثابون إن شاء اهلل تعاىل.
)الختم المبارك(صادق الّشيرازي

15- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد صادق الروحاني
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باطبائي القّمي
ّ
16- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد حسن الط

g
بممه ذاك املرحوم صحيح  احلمد هلل، كل ممما أفتى 
الّشممعائر  الّتوفيق إلقامة  اهلل  نسممأل  به جائز،  والعمل 
املحّرمات  با حيّب ويرىض واالجتنمماب عن  والعمل 
بربكة إمام الّزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الّشيف وأن 

يمّن علينا أوراحنا له الفداء.
الرابع من ذي القعدة الحرام 1400

)الختم المبارك(حسن الّطباطبائي القمّي

باطبائي القّمي
ّ
17- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد تقي الط

بسمه تعالى

إن ما كتبه املرحوم شمميخ املشممايخ يف اجلواب عىل املسممائل البرصية صحيح ولكّن اجلواب الثّالث والرابع 
حيتاج إىل تأّمل وسأؤّجل أبداء الّرأي القاطع حوله بعد املراجعة اجلديدة، نسأل اهلل أن يوّفقنا مجيعًا ملرضاته.

الأحقر تقي الّطباطبائي القمّي

)الختم المبارك(8 شعبان 1400

18- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الشاهرودي

بسمه تعالى

إن ما كتبه أسممتاذ الفقهمماء العظام 
أّن  فوق  هلممو   

)قدسسره(
النّائيني آيممة اهلل... 

حيتاج إىل تأييد.
8 ذي الحجة 1400

)الختم المبارك(محمّد الحسينيّ الشاهرودي
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19- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد رضا الصدر

g
إن مكتوبة هذا العامل الكبري أعىل 
َي حمل قبول  لتأييممد وهَلِ أّن حتتاج  من 

)الختم المبارك(العلاء األعام واآليات العظام.

20- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الوحيدي

g
لقد رأيت أنا احلقري فتوى املرحوم املغفور املخّلد يف اجلنان 
، فقد صدر 

)قدسسره(
أسممتاذ الفقهاء واملجتهدين آيممة اهلل... النّائيني

من أهله ووقع يف حمّلممه، وكا كتب جيممب أّن ال يقرص املؤمنون 
الّدينّية وأن يسممعوا أكثر من ذي قبل يف  يف احلفاظ عىل الّشعائر 
بالنّحو املقدور خاّصة أمام مؤامرات  إقامة عزاء سّيد املظلومني 
دجاجلة الزمممن الذين يسممعون بأية طريقة ملنع عظمة وإشمماعة 
النّهضة احلسممينّيّة، فا بّد عىل املؤمنني أّن يزودوه هباءًاًً وجاالً، 

وقى اهلل اإلسام أهله من رّش األرشار بمحّمد وآله.
في 25 جمادي الأولى سنة 1400 هـ

قم،

)الختم المبارك(السيّد محمّد الوحيدي

21- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد يوسف املدني الّتبريزي

g
 يف 

)قدسسره(
وبعد فإّن املكتوبة الّشيفة ألسممتاذ األسمماطني شمميخ الفقهاء املتأّخرين آيممة اهلل... املممريزا النّائيني

الرد عىل رسممالة أهايل البرصة وتوابعها حممول إقامة جمالس العزاء واحلزن عىل سممّيد الّشممهداء عليه وعىل أهل 
بيته وأنصاره أفضل الّصاة والّسممام من قبيل الّلّّّّّطم ورضب الّساسل وخروج املواكب يف األزّقة واألسواق 
َي يف غاية الّتحقيممق واإلتقان، وملّخص  والّطرق والّتطبري مع الممّشوط التي ذكرت يف اجلواب وغممري ذلك، هَلِ
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الممكام إن عممىل املؤمنني مجيعممًا وخاّصة الّسممادة من 
أهل العلم أّن يسممعون بجّد عىل إقامة العزاء واحلزن 
عىل ح�ة أيب عبممد اهلل!، ومن الواجب عىل 
والّتباكي  البكاء واإلبكاء  أكثر يف  يواظبوا  أّن  املؤمنني 
ومجيع هذه األعال تعترب من الّشممعائر الّدينّية وأسأل 
أّن يوّفق مجيع املسمملمني واملؤمنممني إلقامة  اهلل تعمماىل 
شممعائر مذهب اإلمامّيممة، وحول هذا األمر لسمماحة 
املسممتطاب ثقة اإلسممام وعاد األعام احلاج الّشيخ 
عيل اّلرباين اخللخايل نشاط جّذاب يمأل العني، أسأل 
اهلل تعاىل له ولنا الّتوفيممق والّتأييد خلدمة الّدين ونش 
الّطاهرين# وما  املرسمملني واألئّمة  آثار سّيد 

توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب.
التّاريخ 1360/3/24

الأحقر السيّد يوسف المدني التّبريزي

)التوقيع المبارك(

22- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مهدي إخوان املرع�شي

g
إن فتاوى العلاء العظام والفقهاء الكرام يف هذه الّرسممالة املحكمة واملربمة يف تشممجيع وتعظيم الّشممعائر 
احلسممينّيّة )ع( صحيحة وحمل رضا حمم�ة ويل العرص عجممل اهلل تعاىل فرجممه الّشيف، وخاّصة ما سممّطره 

النّائيني  مريزا  الّشيخ  آية اهلل...  املرحوم 
قد  فتوى  اهلل مرقده صحيح ويعترب  نور 

صدر من أهله ووقع يف حمله.
29 شهر ذي القعدة الحرام 1400 للهجرة

)الختم المبارك(
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23- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد كاظم إخوان املرع�شي

الّشيخ حمّمد حسني  آية اهلل...  املرحوم  ما كتبه  إن 
 حول شممعائر اإلمممام احلسني يف جوابه 

)قدسسره(
النّائيني

ألهايل البرصة هلممو صحيح ومطابممق للحقيقة وجيب 
عىل اإلخوة املسلمني أّن يبدوا هتاما بالعمل هبا.

التّاريخ 59/3/15

)الختم المبارك(السيّد كاظم المرعشي

24- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد مهدي املرتضوي اللنكرودي

بسمه تعالى وبحمده

إن ممما كتبممه األسممتاذ األكممرب واملحّقممق األعظم 
تأييممدي.  حمممل 

ريف(

ّ

)قدسسرهالش
النّائيني آيممة اهلل  املرحمموم 

أسأل اهلل أن جيعل مجيع املسلمني من حمّبي ح�ة أيب 
عبد اهلل احلسني احلقيقّيني.

)الختم المبارك(الأحقر السيّد محمّد مهدي المرتضوي اللّنكرودي

25- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مرت�شى الحسينّي الفيروز آبادي

بسمه تعالى

إن فتوى املرحوم آية اهلل النّائيني بجواز الّشعائر احلسينّيّة كالّلّّّّّطم ونحو ذلك من األمور التي ذكرت سلفًا 
هلي حمل تأييد مجيع العلاء وقد ذكرت فتواي بالّتفصيل يف كتّيب فتاوى العلاء يف الّشعائر احلسينّيّة.

14/ جمادي الثّاني/1400

)الختم المبارك(مرتضى الحسينيّ الفيروز آبادي
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26- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد أبو القاسم الكوكبي الّتبريزي

يخ محّمد طاهر آل شبير الخاقاني
ّ

27- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
إن مجيع الّشممعائر احلسممينّيّة مممن العممزاء والبكاء 
يممؤّدي إىل إظهممار  والّلّّّّّطممم وغممري ذلممك وكل شممئ 
مظلومّيممة أهممل البيممت هلممو جائممز ورائج ممما دام ال 
أجابه  البيممت. وما  الّتوهني ألهل  أو  الّ�ر  يسممتلزم 
النّائيني عىل هذه املسممألة هو  العامة  الكبري  أسممتاذنا 
ما نريممده نحن وما سمممعناه منه مممرارًا. إن الّشممعائر 
احلسينّيّة ما دامت ال تستلزم عمًا حمّرمًا هلي راجحة 
أثر كبري  للّشعائر احلسممينّيّة  تركها ذلك ألّن  يليق  وال 
يف اهلداية واإلرشمماد وإظهممار مظلومّية أهممل البيت، 

والّسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
)الختم المبارك(محمّد طاهر آل شبير الخاقاني

11 ذي القعدة 1400 هـ

28- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد علي الحسينّي العالمة الفاني

g
آيممة اهلل...  سممممممماحممة  كممتمبممه  ممما  إن 

 هلو حمل تأييدي أيضًا.
)قدساللهسره(

اخلوئي
1378/8/2

السيّد أبو القاسم الـكوكبي التّبريزي

)الختم المبارك(

g
الّشممعائر احلسممينّيّة مع  فتواي موجممودة يف 
الّشممعائر  يف  موجودة  العظممام.  املراجممع  فتاوى 

احلسينّيّة.
21 جمادي الأولى 1400

)الختم المبارك( عليّ الحسينيّ الإصفهاني العلّامة الفاني

sha3aer sec2 final.indd   16 4/26/13   3:27 AM



121

تي
ّ

يخ بهاء الّدين املحال
ّ

29- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

النّجممف األرشف  كنممت يف  التممي  األّيممام  خال 
ُعرضت هذه األسممئلة عىل املرحوم آية اهلل... النّائيني 
تأييد  المموايف واألجوبممة كانت حمممل  فكتب اجلممواب 
العلاء األعممام املعارصين له وكذلممك حمل تأييدي. 

والّسام عىل من اتبع اهلدى.
بهاء الدّين المحلاتي

15 ذي القعدة 1400 59/7/3

يعة
ّ

30- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد مفتي الش

بسمه تعالى..

قاهلمما  التممي  املواضيممع  إن 
النّائيني  آية اهلل العظمى الّشيخ 
طاب ثممراه وما أّيده أسمماتذتنا 
يف  هلممي   

)قدساللهأسرارهم(
الفقه يف 

غايممة اإلتقان، ولكن يسممتلزم 
النّصيحممة ملحّبممي أهممل بيممت 
العرص  يف  والّطهممارة  العصمة 
باّطمماع  يّطلعمموا  أّن  احلممارض 
الّدين  أعممداء  خطممط  عىل  تام 

السمموءة ومؤامرة األجانب وأن يمتنعوا عن األعال التي ليسممت يف شممأن العزاء لكي ال يممؤّدي إىل ما يوجب 
اإلقال من عظمة مدرسة ح�ة سّيد الّشهداء! وروح العاملني له الفداء وال حيبط األعال احلسنة.

في 24 ذي الحجة الحرام 1422

)الختم المبارك(الداعي السيّد محمّد مفتي الّشيعة

يخ رضا املدني الكاشاني
ّ

31- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

إن إقامممة العزاء حل�ة أيب عبد اهلل احلسممني أرواحنا فممداه هلي من الّشممعائر الّدينّية بل مممن أهم الفرائض 
وخاّصة يف هممذا الزمن حيث ازدادت املعارضة مع الّشممعائر الّدينّية، وإقامة العزاء عممىل ذلك العظيم بأي نحو 
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الّلّّّّّطم ورضب الّساسممل بل  كان من قبيممل 
كمما كتب  منه  مانممع  أيضممًا ال  الّتطبري  حّتممى 
األستاذ األعظم املرحوم آية اهلل النّائيني أعىل 
اهلل مقامممه الّشيممف، ولكممن االحتيمماط هو 
والنّساء  بالنّساء  الّرجال  تشّبه  عن  االجتناب 
بالّرجال وأيضًا األحوط ترك استعال آالت 

الّلهو.
رضا المدني الكاشاني

)الختم المبارك(

بطبائي
ّ
32- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد باقر الط

بسم إله خير األسماء

املرحمموم  كتبهمما  التممي  الّرسممالة 
املغفور شمميخ الفقهاء آيممة اهلل العامة 
 يف جوابممه عممىل أسممئلة 

)قدسسره(
النّائيني

أكثر  تأييممد  حمممّل  ممَي  هَلِ البممرصة  أهايل 
بعممده  ومممن  لممه  املعارصيممن  العلمماء 
بّينممه إن شمماء اهلل  ممما  والعمممل وفممق 
أسممأل  والثممواب،  لألجممر  موجممب 
للعمممل  املّوفقيممة  للجميممع  املنممان  اهلل 

بالواجب.
)الختم المبارك(محمّد باقر الّطباطبائي

33- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد نصر هللا املوسوي املستنبط

g
ما أفاده الّشمميخ األعظم النّائيني قدس اهلل تعاىل رّسه جوابًا عىل األسئلة البرصّية يف غاية املتانة ومن الازم 
تنزيه هذه العبادة العظمى عّا يكون منافيًا ملقام اإلخاص يف إقامة الّشممعائر الّدينّية، أسأل اهلل الّتوفيق واملثوبة 

فإّنه ويل ذلك.
12 رجب المرجب 1403

)الختم المبارك(نصر هللا الموسوي المستنبط
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34- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محمود الحسينّي الشاهرودي
ما حرر هنا شمميخنا العامة )قدس اهلل تربته الّزكية( من األجوبة عن املسممائل املندرجة يف هذه الّصفيحة، 
هو احلّق املحّقق عندنا، ونسأل اهلل أن يوّفقنا ومجيع املسلمني إلقامة شعائر مذهب اإلمامّية، والّرجاء من شّبان 
الّشيعة وّفقهم اهلل تعاىل أّن ينّزهوا أمثال هذه الّشممعائر الّدينّية من املحّرمات، التي تكون غالبًا سببًا لزواهلا، إنه 

ويل الّتوفيق)1(.
30 ذي الحجة الحرام سنة 1366هـ

محمود الحسينيّ الشاهرودي

يرازي
ّ

35- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد عبد الهادي الحسينّي الش
 يف هذه الورقة صحيح إن شاء اهلل تعاىل)2(.

)قدسسره(
ما ذكره

الأقل عبد الهادي الحسينيّ الّشيرازي

يرازي
ّ

يخ محّمد كاظم الش
ّ

36- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
الأحقر محمّد كاظم الّشيرازيما أفتى به )أعىل اهلل مقامه( صحيح)3(.

))) راجع: كتاب )أحسن الجزاء يف إقامة العزاء عىل سيّد الّشهداء!( للسيد محّمد رضا األعرجي ج 2 ص362 – 363، 
الطبعة األوىل ملؤسسة التّاريخ العربي عام 2009م.

)2) املصدر السابق ج 2 ص )36 و363 و364.

)3) املصدر السابق ج 2 ص )36 و363 و364.
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يخ محّمد حسن املظفر
ّ

37- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسم الله وله الحمد

ما أفاده )قدس اهلل رّسه( صحيح ال إشكال فيه، واهلل املوفق)1(.

)قدسسره(
محمّد حسن بن الّشيخ محمّد المظفر

38- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد حسين املوسوي الحمامي

g
الأحقر حسين الموسوي الحماميما أفتى به الّشيخ )قدس اهلل رّسه( صحيح رشعًا إن شاء اهلل تعاىل)2(.

يخ محّمد حسين آل كاشف الغطاء
ّ

39- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
محمّد حسين آل كاشف الغطاءما أفاده )أعىل اهلل مقامه( من ذكر فتاواه صحيح إن شاء اهلل)3(.

40- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد جمال الّدين املوسوي الكلبايكاني

g
ما حّرره شيخنا األستاذ )أعىل اهلل مقامه( يف هذه الورقة صحيح، ومطابق لرأيي)4(.

الأحقر جمال الدّين الموسوي الكلبايكاني

41- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد علي مدد املوسوي القائيني

g
الأحقر الجاني علي مدد القائينيما رقمه األستاذ األعظم )طاب ثراه( هو احلّق الذي ال يشّك فيه إال املرتابون)5(.

))) املصدر السابق ج 2 ص )36 و363 و364.
)2) راجع: كتاب )أحسن الجزاء يف إقامة العزاء عىل سيّد الّشهداء!( للسيد محّمد رضا األعرجي ج 2 ص363، الطبعة األوىل 

ملؤسسة التّاريخ العربي عام 2009م.
)3) راجع: )املصدر السابق( ج 2 ص 364 و365.

)4) املصدر الّسابق نفسه.

)5) املصدر الّسابق نفسه.
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يرازي
ّ

42- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مهدي الحسينّي الش

بسمه تعالى

 صحيح، واهلل العامل)1(.
)قدسسره(

الأحقر مهدي الحسينيّ الّشيرازيما أفاده

))) راجع: كتاب )أحسن الجزاء يف إقامة العزاء عىل سيّد الّشهداء!( للسيد محّمد رضا األعرجي ج 2 ص365، الطبعة األوىل 
ملؤسسة التّاريخ العربي عام 2009م.

ب�شي الّنجفي
ّ
يخ محّمد رضا الط

ّ
43- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

الّشمميخ األسممتاذ يف منشممور  بممه  أفتى  ممما 
وأنمما احلقري قد  املتانممة  ممَي يف غايممة  هَلِ البممرصة 
الكممّراس وأؤّييده وأؤّكد  ذاك  رأيي يف  أبديت 
عليه جمّددًا. أسممأل اهلل أن يزيد عىل توفيقاتكم 

والّسام.
23 جمادي الثّاني 1400

)الختم المبارك(الأحقر محمّد رضا الّطبسي النّجفي

44- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مصطفى الحسينّي الخوانساري

g
العممزاء عممىل حمم�ة أيب عبد اهلل احلسممني سممّيد  إقامممة  إن 
الكساء  اجلنّة وخامس أصحاب  أهل  الّشممهداء وسممّيد شممباب 
َي من أعظم الّشممعائر اإلسممامّية  صلوات اهلل وسممامه عليه هَلِ
النبممّوة واألحممكام اإلسممامّية إىل اآلن تعتممرب من  آثممار  وبقمماء 
بركاهتا، وكان أحد األشممخاص يتطّرق إىل ذكر املأتم واملصاب 
املسممتطاب أسممتاذنا األعظم  الفقهي لسمماحة  البحث  بممدأ  قبل 
 وبعد ذلممك كان يبدأ مباحثه، 

)قدسسره(
املرحوم آيممة اهلل... احلائري

ومن هنا فإّن ما أفاده أسممتاذ املشممايخ العظام سمماحة آية اهلل... 
النّائيني أعممىل اهلل مقامه يف هذا املوضمموع يف اجلواب عىل أهايل 
الّتقليد وحجج اإلسام  الّسادة آيات اهلل مراجع  البرصة وتأييد 
له، هّلُممَو يف حمّله جّدًا وحمل تأييدي أنا األحقر ومجيع املسمملمني، 
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ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل الّتأييد للذين يسعون يف إقامة وإحياء الّشعائر الّدينّية العظيمة.
في 17 جمادي الأولى 1404

الأحقر مصطفى الحسينيّ الخوانساري

)الختم المبارك(عفى هللا عنه وعن والديه

هراني
ّ
45- تأييد املرجع الّديني آية هللا امليرزا خليل كمره إي الط

g
حسممني  املريزا  آيممة اهلل  املرحمموم  فتمموى  جواب: 
املتانممة وحمل  ممَي يف غاية  هَلِ النّائينممي أعممىل اهلل مقامممه 

تأييدي ومجيع العلاء األعام.
التّاريخ الرابع من ذي القعدة الحرام

ية 1400 للهجرة النبو

)الختم المبارك( الأحقر الحاج ميرزا خليل كمره إي

46- تأييد املرجع الّديني آية هللا امليرزا محّمد باقر اآلشتياني

َي حمّل طبعي أيضًا  ترمجة االسممتفتاء املزبور املزّين بآراء الّسممادة املراجع واملسممّجلة بتسممجياهتم املباركة هَلِ
، أسأل اهلل تعاىل الّتوفيق بالعمل، أدام اهلل 

)قدسسره(
وكتبت أنا احلقري تأييدًا خمترصًا عىل إفادات ذاك األستاذ املعظم

تأييداتكم الّشيفة والّسام عليكم والرمحة.
)الختم المبارك(6 شهر شعبان المعظم 1400
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47- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد أحمد الحسينّي الشهرستاني

بسمه تعالى وله الحمد..

رغم أّن فتوى شمميخنا وأسممتاذنا األعظم طيب اهلل مضجعه الّشيف ال حتتاج إىل تأييممد خاّصة من قبيل أنا 
 قد أثبت 

)رحمهالله(
احلقري، لكن با أنكم طلبتم لذلك أقول بممىل إهنا حمل تأييدي، واملرحوم اإلمام كاشممف الغطاء

يف اآليممات البينات أّن الّتطبممري خارج عن 
رسممالة  ومن  بالنّفممس،  الممّ�ر  موضمموع 
إقالممة العاثممر يف إقامممة الّشممعائر والكتاب 
املآتم  إقامممة  عىل  الّائممم  إقناع  املسممتطاب 
رجحان  بل  اجلواز  دليل  سيّتضح  وغريمها 
مجيع أقسممام العزاء إن شاء اهلل تعاىل، طبعًا 
مقرونممًا  يكممون  ال  أّن  جيممب  مممشوع  كل 
املممشوع ولكن إن حصممل ذلك فإّن  بغري 
املشوع  حكممم  إىل  يممسي  ال  الّامشوع 

واهلل تعاىل هو العامل.
2 شعبان المعظم 1400

أحمد الحسينيّ الغروي الشهرستاني

)الختم المبارك( 

هراني
ّ
يخ محّمد رضا املحّقق الط

ّ
48- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

أفيد بأن كل ما هو مرتبط بعزاء األئّمة األطهار# صحيح بل مسممتحب. كمما أّن ما أفاده املرحوم 
 الذي كان من أعاظم الفقهاء يف جوابه عىل أهممايل البرصة هَلَُو يف 

)قدساللهسره(
آية اهلل الّشمميخ املريزا حسممني النّائيني

غاية الصّحة واملتانة وحمل تأييدي.
التّاريخ 59/3/13

)الختم المبارك(الأحقر محمّد رضا المحّقق الّطهراني
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هراني
ّ
يخ يحيى النوري الط

ّ
49- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسم الله تعالى

يف الرد عىل األسممئلة املرتبطة بتعظيم الّشعائر احلسممينّيّة وكيفّية العزاء ألهل بيت العصمة والّطهارة خاّصة 
 يف هذا 

)قدسسره(
خامس آل الكسمماء # أقول: إن ما أفاده املرحوم أستاذ الفقهاء سمماحة آية اهلل... النّائيني

الباب يف جواب أهايل البرصة هلو حمل الّتأييد كا أنني سممابقَا يف إحدى املّرات أّيدت هذا اجلواب الّشيف وقد 
طبع يف رسالة الّشعائر احلسينّيّة.

27 شعبان 1400 للهجرة – طهران..

)الختم المبارك( العبد يحيى النّوري

يخ علي نمازي الشاهرودي
ّ

50- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
الّشعائر احلسينّيّة )ع(  أمر  ما سألتموه يف 
والممذي أفاده سمماحة آية اهلل... املممريزا حمّمد 
حسممني النّائينممي أعممىل اهلل مقامممه يف جواب 
بتواقيممع عدد من  البرصة وزّين  أسممئلة أهايل 
مراجع الّتقليد وفقهاء الّشمميعة من السممابقني 
هَلَُو صحيح  واملعارصين وطبع ونش كممرارًا، 
وحمممل الّتأييد، أسممأل اهلل تعمماىل أّن يزيد عىل 
اإلمممام  عممزاء  إقامممة  يف  املؤمنممني  توفيقممات 
احلسممني صلمموات اهلل عليممه والتممي هي من 
اهلل  ورمحة  عليكم  الّدينّية.والّسممام  الّشممعائر 

وبركاته.
الأحقر علي نمازي الّشاهرودي

يّة  1 شعبان المعّظم 1404 للهجرة القمر
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يخ كاظم الّدامغاني
ّ

51- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

ما أفاده سمماحة املستطاب شمميخ الفقهاء العظام 
املبارك من  رأيه   من 

)قدسسره(
النّائيني آيممة اهلل...  املرحوم 

العزاء  من  املتداولممة  واملراتب  والرّتغيممب  الّتحريض 
الّصلوات  أفضممل  الّشممهداء عليممه  عىل ح�ة سممّيد 
والّتحيات هَلَُو صحيح ومسممتغنى عن الّتأييد رضوان 

اهلل تعاىل عليه وجعلني من الباكني عليهم.
)الختم المبارك(التاسع عشر من جمادي الثّانية 1404

يخ محّمد كرمي األهوازي
ّ

52- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

التممي  األسممئلة  الحظممت  لقممد 
احلسممينّيّة  الّشممعائر  حممول  طرحتموهمما 
أهل  لعممزاء  واملعمولة  الّدينّيممة  واملراسمميم 
الّشهداء  العصمة خاّصة ح�ة سّيد  بيت 
التي  واألجوبممة  عيل!  احلسممني بن 
القممدر  ذوي  والعلمماء  املراجممع  أفادهمما 
أشممكر  أّن  ذكره  والممّازم  عليهمما،  العممايل 
وأقممّدر املبممادرات التممي أقيمممت يف هممذا 
السممبيل وهو إحيمماء ذكر وأمممر أهل بيت 
رجال  أفاده  ما  أّن  كا  العصمة#، 
الّديممن والفقهاء ومراجع تقليد املسمملمني 
املرحوم  خاّصة  واملوجوديممن  املاضني  من 
آية اهلل... أسممتاذ املجتهدين املريزا حسممني 
تأييدي،  وحمل  صحيح  هَلَُو   ،

)قدسسره(
النّائيني

العامة  هممذا  أفممادة  مممع  يتطابممق  ورأيممي 
اجلميلممة  مسمماعيكم  اهلل  شممكر  اجلليممل، 

والّسام عليكم.
)الختم المبارك(الأحقر محمّد كرمي
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53- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد جعفر املروج األهوازي

g
النّائيني  الّشيخ  آية اهلل  الفقهاء  فتوى ساحة شيخ 
الّتطبري يف  الزكية حول جممواز  نفسممه  تعاىل  قدس اهلل 
يوم عاشمموراء هَلَُو حمممل الّتأييد والعاملممون به مثابون 

ومأجورون إن شاء اهلل تعاىل.
حرّره الأحقر السيّد جعفر الموسوي المروج

في بلدة قم المقّدسة

)الختم المبارك( 23 ذي القعدة الحرام 1409 هـ.ق

يخ األنصاري
ّ

54- تأييد املرجع الّديني آية هللا أحمد سبط الش

gوهبنستعين
املرحوم احلجة  إىل  املنسوبة  الورقة  ما رقم يف 

 هو املعول يف الفتوى.
)قدسسره(

املريزا النّائيني
26 محرم الحرام 1402 هـ.ق

)الختم المبارك(أحمد سبط الّشيخ الأنصاري

55- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد حسين الخادمي األصفهاني

g
 معلوم عند مجيع 

)قدسسره(
البتة أّن املقممام العلمي والعميل ومرجعّية املرحوم األسممتاذ املعّظممم آيممة اهلل النّائيني

العلاء وأقواله حمل قبول اجلميع والعمل به موجب لألجر والّثواب.
حسين الموسوي الخادمي

11 ذي القعدة سنة 1400هـ
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56- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مصطفى املهدوي األصفهاني

g
ح�ة املسممتطاب وماذ األنام وحجة اإلسام 
السممّيد حمّمد حسممني املعتمدي دامت إفاضاته، لقد 
طالعت األسممئلة التي أفدهتمما حول إقامة الّشممعائر 
العلاء  أفاده حمم�ات  ممما  فإّن  وبالنّتيجة  الّدينّيممة 
العممايل ومراجممع  املقممام  األعممام والفقهمماء ذوي 
الّتقليد وأسمماتذيت يف النّجممف األرشف باألخص 
املغفور  املرحمموم  املحّقق  العامة  شمميخ مشمماخينا 
النّائيني أعىل اهلل مقامه حول  املريزا حمّمد حسني 
تأييد علمماء عرصه  هذا األمممر والذي هو حمممل 
للحقيقة،  بعممده، كلممه صحيممح ومطابممق  ومن 
إلقامممة  للجميممع  املّوفقيممة  تعمماىل  اهلل  أسممأل 
عباداهلل  وعممىل  علينا  والّسممام  الّشممعائر،  هذه 

الصاحلني.
14 شهر شوال المكرم 1401 اصفهان

السيّد مصطفى المهدوي

)التوقيع المبارك(

57- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد أبو القاسم فقيه األرسنجاني

بسمه تعالى

52 رجب املرجب سنة 1404 – 63/02/6

املريزا حسممني  احلمماج  املرحوم سمماحة  أفمماده  ما 
النّائيني أعىل اهلل مقامه الّشيف حول تعظيم الّشعائر 
املراجع واآليات  وأيده سائر  اهلل عليه  احلسينّيّة سام 
العظممام أيضممًا هَلُممَو حمممل تأييممدي وتصديقممي أيضا.

والّسام خري ختام.
الأحقر الحاج

السيّد أبو القاسم فقيه الّشيرازي الأرسنجاني 
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58- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد كرامة هللا ملك الحسينّي

بسمه تعالى

 أعممىل من أّن يتطّلب 
)قدسسره(

مع إّنّ املقام الّشممامخ لشمميخ الفقهاء واملجتهدين املرحوم آية اهلل املريزا النّائيني
تأييد رأيه حول الّشعائر احلسينّيّة املذكورة، من باب إجابة املسؤول أذكر أّن رأيي هو حمل توافق األعام. أسأل 

اهلل أن جيعلنا مجيعًا يف عداد املعّزين واملخلصني ألهل بيت العصمة والّطهارة#.
1360/2/4

)الختم المبارك(السيّد كرامة هللا ملك الحسينيّ

نكراني
ّ
يخ مجتبى الحاتمي الل

ّ
59- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

لقممد رأيممت الكتّيممب الذي طبممع فيه 
الكرام واآليات  الفقهمماء  فتاوى ح�ات 
حسممني  حمّمد  املممريزا  كاملرحمموم  العظممام 
أبو  احلكيموالسّيد  حمسممن  والسّيد  النّائيني 
بتجويز  وغريهم   

)رحمهمالله(
اخلوئي القاسممم 

املواكب  الّشممعائر احلسممينّيّة )ع( كخروج 
من قبيل الّلّّّّّطم ورضب الّساسل والّشبيه 
وغري ذلممك، والفتاوى التممي صدرت عن 
املراجممع واآليات العظممام خاّصة املرحوم 
َي يف غاية  هَلِ النّائيني أعىل اهلل مقامه  آية اهلل 
االعتبار، أنا األقل أيضممًا أعتقد وأذعن به 
واحلّق أحّق أّن يّتبممع، العمل وفقًا به جائز 

بل كا قلت كرارًا مستحّب، بل يمكن القول أّنه واجب كفائّي، والّسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
تراب أقدام العلماء

شهر شعبان 1400 هـ )التوقيع المبارك(
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60- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد رضا البروجردي

آيممة اهلل  لسمماحة  املبممارك  الممرأي 
رضمما  حمّمد  السممّيد  احلمماج  العظمممى 
الربوجممردي حممول العممزاء عىل سممّيد 

الّشهداء )ع(.

بسمه تعالى مجده وله الحمد

آية اهلل...  ما أفاده املرحوم سمماحة 
عليممه  اهلل  رضمموان  النّائينممي  الّشمميخ 
ح�ة  مصمماب  يف  العزاء  مجيممع  حول 
أيب عبد اهلل احلسممني املظلمموم أرواحنمما 
فداه هَلَُو يف كال الصّحة وتأثر الّشمميعة 
أهممل  لنجاهتممم وجيممب عممىل  موجممب 
كان  نحممو  بممأي  بممه  اإلقممدام  اإليممان 
دين اإلسممام  بإلقاء  جائز رشعًا ونظر 
العزاء  وأنممواع  أقسممام  املقممّدس مجيممع 
حّتى الّتطبري بحد ال يممؤّدي إىل الّ�ر 
أو اخلمموف. عممىل أهل اإليممان واجب 

كفائّي، والذيممن ال يظهرون بإمتممام عزاء اإلمام احلسممني! وأهممل البيت فممإّن إياهنم معممّرض للزوال. 
والّسام عىل من اتبع اهلدى.

14 شعبان المعّظم 1402 هـ.ق

)الختم المبارك( الأحقر محمّد رضا الموسوي البروجردي

61- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد حسين عربزادة الهمداني

g
لقممد رأيممت نسممخة الفتمموى الصممادرة يف جواز 
الّتعزية والعزاء والّشممعائر حل�ة أيب عبد اهلل احلسني 
القلم  مظاهرها عن  وسممائر  والّسام  الّصلوات  عليه 
املبممارك لألسممتاذ املعّظم املرحمموم املممربور املغفور له 
النّائيني قدس  املريزا حسممني  الّشيخ  آية اهلل... ساحة 
نّية  اهلل روحه الّشيف، ولتأييد وإبقاء هذه الّسرية السَّ
اجلدير كال  مممن  اإللمٰهية  الّشممعائر  أسمماس  التي هي 
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املراقبة وااللتفات يف إقامة هذه الّشعائر وعدم االمتناع يف حفظها وإجرائها.
9 شوال 1405

)التوقيع المبارك( 

يخ رضا األنصاري الهمداني
ّ

62- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

الفقهاء  أستاذ  الّسعيد  الفقيد  أفاده  الذي  اجلواب 
واملجتهدين آية اهلل... املريزا حسممني النّائيني أعىل اهلل 
العزاء عىل  إقامة  البرصة حول  الّشيف ألهايل  مقامه 
ح�ة أيب عبداهلل احلسممني! هَلَُو حمل تأييدي، 

وفقنا اهلل إلقامة الّشعائر احلسينّيّة.
العاشر من شوال 1405

)الختم المبارك(رضا الأنصاري

يخ محّمد حسين البهاري الهمداني
ّ

63- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

ما أصدره سمماحة آية اهلل... املخّلممد يف اجلنان املرحمموم املريزا حسممني النّائيني أعممىل اهلل درجته يف جواب 
استفتاء أهايل البرصة حول إقامة العزاء عىل ح�ة أيب عبد اهلل احلسني صلوات اهلل عليه وعىل جّده وأبيه وأّمه 
وأخيه وبنيه، كا وّقع عليه الكثري من العلاء األعام، إّنني أيضًا كفرد من املسمملمني شمماكر عليه، أسأل اهلل أن 

النّهج  هممذا  األمة  هممذه  عىل  يديم 
قاله حل�ة  الذي  املريض  اإللمٰهي 
اهلل  إّن  عمران!  موسى بن 
بعّدة  حمّمد9  أمممة  مّيممز 

أشياء ومنها عاشوراء.
حرر في 9 شوال 1405 

)التوقيع المبارك( 
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64- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد علي الكاظميني البروجردي

بسمه تبارك وتعالى

طرحت أسئلة حول سنّة العزاء عىل ح�ة أيب عبد اهلل احلسني !.
ما أفاده املرحوم املغفور آية اهلل... املريزا حسممني النّائينممي الذي كان من مفاخر علاء الّشمميعة حول العزاء 

عىل ح�ة أيب عبد اهلل ! والذي أّيده فقهاء الّشيعة هَلَُو يف غاية الصّحة وحمل تأييدي.
التّاريخ الثّاني عشر من جمادي الثّاني 1406

)الختم المبارك( السيّد الكاظميني البروجردي

65- تأييد املرجع الّديني آية هللا رضا األنصاري

بسمه تعالى

مع إباغ الّسام أقول حسب الظاهر ال إشكال يف رجحان العزاء عىل ح�ة خامس آل الكساء ! 
وإنه موجب لألجر والّثممواب املطلوب ألصحاب العزاء ولكن من الّازم ذكره أّن هذه الّشممعائر العظيمة التي 
تعترب بنحممو من العبادات أّن تنممّزه من األمور التي ال تليق بالّسمماحة املقّدسممة لذلك العظيممم، وقد طرح أهايل 
 وقد أجاب هممو أيضًا باجلواب الّشايف 

)قدسسره(
البرصة هذه املسألة من أسممتاذ األساتيذ املرحوم آية اهلل... النّائيني

والوايف، والّسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
)الختم المبارك(13 جمادي الثّاني 1410
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66- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد حسن الحجت

بسمه تعالى

الّرؤية  ناحيممة  مممن  الّسممؤال  جواب 
الفقهّية هو كا قاله املرحوم املربور أستاذ 
الفقهمماء واملجتهديممن آيممة اهلل... النّائيني 

طاب ثراه.
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فتاوى املجتهدين بجواز الّتطبير
تأييدًا ملؤسس حوزة قم

آية الله الشيخ عبد الكرمي احلائري    )قدسسره(

1- فتوى املرجع الّديني الراحل - مؤسسة الحوزة العلمّية في قم املقّدسة

 

 في جواز الّتطبير
)قدسسره(

يخ عبد الكريم الحائري اليزدي
ّ

آية هللا الش
 

م أبي عبد هللا الحسين!..
ّ
عظ

ُ
في عزاء اإلمام امل

 

وتأييد أكثر من 30 من العلماء األعالم ومراجع الّتقليد لفتواه

الفتوى األوىل:
سؤال: هل رضب الّرأس بالقامة جائز يوم عاشوراء؟

اجلواب: ما مل يوجب الّ�ر بالنّفس جائز)1(.

))) راجع: رسالته العملية املسماة ب ]منتخب املسائل[ ص 76)، ط / املطبعة العلميّة عام 343)ه.
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الفتوى الّثانية:
بالقامات،  الممّرؤوس  ورضب  الّتطبممري  وأما 

إن مل يكن م�ًا بحال الفاعل فا بأس وال خوف 
عليه، وال يليق ألحد أّن يمنع ذلك)1(.

الّشيعيّة] تأليف: عيل  ))) راجع: كتاب ]العزاء من رؤية املرجعية 
اّلرباني الخلخايل.

 2- تأييد املرجع الّديني آية هللا املحّقق املجاهد
يخ محّمد جميل حّمود العاملي

ّ
الش

هل تؤيممدون فتمموى مؤسممس احلمموزة العلمّيممة يف قم املقّدسممة آيممة اهلل الّشمميخ عبممد الكريم  الّس��ؤال 9: 
 يف جواز الّتطبري يف العزاء، كا ورد يف رسالته الفارسية؟

)قدسسره(
احلائري

اجلواب:

بسمه تعالى

إنَّ مشممهور املتأّخرين قائلون بجواز الّتطبري عزاًء عىل سممّيد الّشهداء!، والّشمميخ احلائري رمحه اهلل 
تعاىل من هؤالء املجّوزين وقد اشممرتطوا يف اجلواز األمن من الممّ�ر، وفتواهم مورد نظرنمما ولكنّنا ال نتوافق 
معهم يف الّشط الذي اشممرتطوه، بل الّصحيح عندنا هو استحباب الّتطبري حدادًا عىل سممّيد الّشهداء وإظهارًا 
يقِة الّصغرى  ملظلومّيته ولو أدَّى ذلك عَرَضًا وبسممبب كثرة احلممزن املؤّدي إىل املوت، فممإذا جاز ملوالتنمما الصدِّ
احلوراء زينب صلمموات اهلل عليها أّن متوَت كمدًا وحزنًا عىل أخيها سممّيد الّشممهداء!، وكذلك ما جرى 
عىل أختها الصّديقة ُأمُّ كلثوم وموالتنا الّرباب وموالتنمما رقيَّة% وإذا جاز ملوالنا املعظَّم اإلمام بقيَّة اهلل 
ل اهلل  ة بن احلسممن! أّن يموت بلوعة املصاب وغّصة االكتئاب كا ورد ذلممك عنه بقوله عجَّ تعاىل احلجَّ
أموت  حتّى  وتلّهفاً  دهاك  ما  على  وتأّسفاً  عليك  حسرةً  دماً  الّدموع  بدل  عليك  »لأبكين  الّشيف:  فرجممه  تعاىل 
ه املعظَّم موالنا اإلمام أيب عبد اهلل احلسممني!، فيجوز لنا  قًا عىل جدِّ بلوعة المصاب وغصة الإكتئاب« حترُّ
لناها  ذلك أيضًا بنفس املاك وحتقيق املناط با إشممكاٍل، وملوردنا أمثلة وتفريعات متعّددة عىل املطلوب قد فصَّ
يف كتابنا }رّد اهلجوم عن شممعائر اإلمام احلسممني املظلوم!{، فلرُياجع، وفتوانا هبذا املضمون مشممهورة، 

واهلل من وراء القصد والّسام عليكم)2(.
تراب أقدام

أهل بيت العصمة والّطهارة#

عبدهم محمّد جميل حمود العاملي

بيروت  بتاريخ 21 رجب الأصب 1433هــ

 خلف الصفحة.
)دامظله(

)2) )( تجد صورة الفتوى بخط يد سماحته 
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3- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد رضا الكلبايكاني

g
يف حالة عدم خوف الّ�ر فيبدو ال وجه حلرمته واهلل العامل.

)الختم المبارك( 28 رجب 1409 هـ

4- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد شهاب الّدين املرع�شي الّنجفي

بسمه تعالى

الرأي املبارك لألستاذ املعّظم هَلَُو حمل الّتأييد.
)الختم المبارك(شهاب الدّين المرعشي النّجفي

يخ محّمد علي األراكي
ّ

5- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

فتوى األستاذ املعّظم املرحوم آية اهلل... احلائري طاب ثراه موافق مع رأيي أنا احلقري.
الأحقر محمّد علي العراقي

)الختم المبارك(الرابع من شوال المكرّم 1409
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يخ حسين الوحيد الخراساني
ّ

6- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

الّتطبري يف عزاء ح�ة سممّيد الّشممهداء صلوات اهلل وسممامه عليه يف حالة عممدم اإلرضار بالنّفس كا قاله 
 با إشكال جائز وموجب لألجر والّثواب.

)قدسسره(
املرحوم آية اهلل احلائري
حسين الوحيد الخراساني

28/ربيع الثّاني/1410

يخ امليرزا جواد الّتبريزي
ّ

7- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

آيممة اهلل  أفمماده  كمما  هممو  املسممألة  جممواب 
.

)قدسسره(
احلائري

28/ربيع الثّاني/سنة 1410

)الختم المبارك(جواد التّبريزي

يرازي
ّ

8- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الش

g
.

)قدسسره(
رأي احلقري هو كا أجابه

)الختم المبارك(محمّد الّشيرازي
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يرازي
ّ

9- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد صادق الحسينّي الش

g
 صحيح 

)قدسسره(
الّشيخ احلاج  املرحوم  جواب 

والعاملممون به مأجممورون ومثابون إن شمماء اهلل 
تعاىل.

)الختم المبارك(صادق الّشيرازي

10- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد صادق الروحاني

ت أسماؤه
بسمه جلّ

 وسممائر مراجع الّشيعة الكبار من قبيل 
)قدسسره(

كا أفاد املرحوم آية اهلل... احلاج الّشمميخ عبد الكريم احلائري
 أّن الّتطبري 

)قدسسره(
املرحوم آية اهلل... النّائيني واملرحوم آيممة اهلل العظمى القّمي واملرحوم آية اهلل العظمممى اخلوئي

جائز يف عزاء ح�ة سممّيد الّشممهداء صلمموات اهلل عليه، فا إشممكال ممما مل يوجب همماك النّفس بممل هَلَُو من 
املسممتحّبات األكيدة وحسممب قول ذاك الّرجل العظيم كان القول يف بعض األزمنة بوجوبه الذي مل يكن خال 

من القّوة واهلل العامل.
1414 هـ.ق

)الختم المبارك(محمّد صادق الحسينيّ الروحاني
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11- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الشاهرودي

الّشيعة أعىل اهلل تعاىل مقامهم املرحوم  بالنّحو الذي قاله مراجع 
آيممة اهلل... احلائري يف رسممالته  النّائينممي واملرحمموم  العظمممى  آية اهلل 
 مع األمن من الّ�ر 

)قدسسرهم(
العملّية واملرحوم آية اهلل... السّيد الوالد

عىل النّفس جائز بل من الّشعائر الّدينّية املؤّكدة جدًا.
صفر الخير 

)الختم المبارك(محمّد الحسينيّ الشاهرودي

باطبائي القّمي
ّ
12- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد حسن الط

gالحمدلله
كا أفاد يف حالة ال توجب هتلكة النّفس والّ�ر بالنّفس جائز بل راجح، واهلل العامل.

)الختم المبارك(القمّي

باطبائي القّمي
ّ
13- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد تقي الط

بسمه تعالى

كا قاله جائز بل راجح.
)الختم المبارك(تقي الّطباطبائي القمّي
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14- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد مهدي اللنكرودي

بسمه تعالى وبحمده

ما  بالّتطبري وكذلك  يرتبممط  فيا  اهلند  ما رأيت يف 
النّفع أيضا،  فيه  إيران ليس فيه أّي رضر وّإنا  أراه يف 
من هنمما فإّنه جائممز وال يوجممد دليل عممىل منعه واهلل 

املستعان.
)الختم المبارك(الأحقر السيّد محمّد مهدي المرتضوي اللنكرودي

15- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مهدي إخوان املرع�شي

بسمه تعالى

 
)قدسسره(

الّشمميخ احلائري آية اهلل...  أفاد املرحوم  كا 
فإّنه فتوى قد صدر  الّتطبري يوم عاشمموراء،  يف موارد 
الّشممعائر  من أهله ووقع يف حمّلممه بل موجب لتعظيم 

ودرك األجر والّثواب أيضًا إن شاء اهلل.
التّاريخ 3 شهر شوال المكرم 1409

)الختم المبارك(السيّد مهدي المرعشي

16- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد كاظم إخوان املرع�شي

 هَلَُو صحيممح وال ترديد يف حكمه واهلل 
)قدسسره(

ما أفاده سمماحة آية اهلل... احلاج الّشمميخ عبد الكريم احلائري
العامل.

13 ذي القعدة 1413

)الختم المبارك(السيّد كاظم المرعشي
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17- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد باقر البروجردي

g
املح� املبارك لساحة املستطاب آية اهلل... احلاج السّيد حمّمد باقر السلطاين مد ظله – قم.

مع تقديم االحرتامات الّائقة، نطلعكم أّنه قد صدر فتوى عن املرحوم آية اهلل... احلاج الّشيخ عبد الكريم 
احلائري مؤسممس احلوزة العلمّية بقّم أعىل اهلل مقامه الّشيف يف جواز الّتطبري يف عاشوراء احلسني والذي طبع 
يف الصفحة 176 من رسالته املسّاة بمنتخب املسائل يف املطبعة العلمّية بطهران عام 1343 القمرّية، واآلن مع 
عرض نّص الفتوى املذكورة نسممتدعي لو كان الفتوى املذكور حمل تأييد ساحتكم أّن تفيدوا حتته مع مزيد من 

الّشكر<
باني الخلخالي  السيّد حسين المعتمدي الكاشاني علي الّر

فتوى آية هللا احلائري
سؤال: هل جائز أّن ي�ب الشخص رأسه بالقامة يوم عاشوراء أم ال؟

اجلواب: يف حالة مل يكن مّ� بالنّفس جائز.

بسمه تعالى

يف املسممألة التممي هممي حمممل الّسممؤال والذي 
أجممازه أكثممر العلمماء األعممام دامممت تأييداهتم 
اليزدي  آية اهلل... احلائري  متابعة لفتوى املرحوم 
الّشط  مع   

)قدسسره(
بقم العلمّيممة  احلوزة  مؤّسممس 

املذكممور يف الفتمموى وهممو أّن ال يكممون العمل 
بالنّفس ورأوا ال مانممع فيه، فربأي احلقري  مّ� 
لو  والّثواب خاّصة  أيضًا جماز وموجب لألجر 
رعى األخوة املعّزيممن خلوص النّية وأن يكون 

هلم قصد القربة.
التاريح 11 رجب المرجب 1423 

)الختم المبارك(محمّد باقر الّطباطبائي البروجردي
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18- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد رضا الصدر

بسمه تعالى

فإّنه  آيممة اهلل احلائري  املرحوم  أفيد يف رسممالة  كا 
)الختم المبارك(مطاع ومّتبع.

19- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الوحيدي

g
إن إظهممار احلممّب والعاقممة حل�ة 
نحممو  بممأّي   ! الّشممهداء  سممّيد 
ممكن مممن البممكاء واإلبممكاء والّتباكي يف 
َي  مصيبتممه والّلّّّّّطم ورضب الّساسممل هَلِ
واملندوبممات  األكيممدة  املسممتحّبات  مممن 
الّشعّيممة، والّتطبممري ما مل يصممل إىل حد 
اإلرضار فا مانع منه، اإلسممام حمّمدّي 
احلدوث حسممينّي البقاء وعّزة املسمملمني 
الكساء  آل  بتعظيم شعائر خامس  متعّلقة 
صلوات اهلل عليه وعىل جممّده وأبيه وأّمه 

وأخيه وأوالده.
)الختم المبارك(محمّد الحسينيّ الوحيدي

يخ بهاء الّدين املحالتي
ّ

20- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

الّشمميخ عبد  آيممة اهلل... احلاج  إن فتمموى املرحوم 
 املطبوعممة يف رسممالة 

)قدسسره(
الكريممم احلائممري اليزدي

منتخب املسائل موافق مع رأيي.
بهاء الدّين المحلاتي
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21- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد جعفر املروج األهوازي

g
احلائري  آيممة اهلل  املرحوم سمماحة  أفمماده  ما 
يوم  الّتطبري  الّشيممف يف موضمموع  قممّدس رّسه 
هَلَُو من أفضل مظاهر احلزن والّشعائر  عاشوراء 
بالنّفس  الممّ�ر  احلسممينّيّة ولكممن بشط عممدم 
اهلل  صلمموات  عزائممه  إلقامممة  تعمماىل  اهلل  وفقنمما 
املؤمنني  إخواننمما  عىل  والّسممام  عليه  وسممامه 

ورمحة اهلل وبركاته.
23 ذي القعدة الحرام 1409 هـ.ق

)الختم المبارك(محمّد جعفر الموسوي )المروج(

يخ رضا املدني الكاشاني
ّ

22- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

 مطابق الواقع وموافق مع رأي احلقري.
)قدسسره(

ما قاله املرحوم آية اهلل... األستاذ املعّظم
)الختم المبارك(الأحقر رضا المدني

يخ را�شي الّنجفي الّتبريزي
ّ

23- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

ما أفمماده املرحمموم آيممة اهلل... احلاج الّشمميخ عبد 
رضب  حول   

)قدسسره(
املحرتم األسممتاذ  احلائري  الكريم 

هَلَُو مطابق  الّرسممالة  يوم عاشمموراء يف  بالقامة  الّرأس 
ألمر الّشع املقّدس.

)الختم المبارك(من العبد راضي النّجفي التّبريزي

sha3aer sec2 final.indd   43 4/26/13   3:27 AM



148

يخ محّمد كرمي األهوازي
ّ

24- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

فإّن  بالنّفس  الممّ�ر  فقدان  أّن يف حالة  ال شممك 
النقطة األخرى وهو ملمماذا يفعلوا  اجلواز حمرز، وأّممما 
التي  إّن املواسمماة مع املحنممة  اجل��واب:  الفعممل؟  هذا 
العقاء  به عند عممموم  أمر معممرتف  جرت دون حّق 
هَلَُو ظلم  وأنصاره  احلسممني بن عيل  الّدماء من  وإراقة 
رصيممح وكان تعدّيممًا دون ترديممد وسمميكون إىل يوم 
القيامممة، واحلسممني بن عيل لممه مكانته واملواسمماة مع 
الّثاين  شممهداء ذو جممال كالّشممهيد األول والّشممهيد 
حمبوبممة ومرّغبممة، وليكممن الباطممل مفَتضممح واحلممّق 

منصور إىل األبد.
)الختم المبارك(الأحقر محمّد كرمي

يخ مصطفى العاملي الدزفولي
ّ

25- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
ما أفاده املرحوم آية اهلل احلاج الّشيخ عبد الكريم 
 حممول رضب الّشممخص رأسه بالقامة 

)قدسسره(
احلائري

الفقهاء  تأييد سممائر  يوم عاشمموراء والذي كان حمممل 
املعارصين هَلَُو حمل تأييدي أيضًا.

)الختم المبارك(التّاريخ 14 صفر الخير سنة 1421

هراني
ّ
يخ يحيى نوري الط

ّ
26- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسم الله تعالى

اجل��واب: يف حالة عممدم خوف الممّ�ر والّ�ر 
بالنّفممس وكذلك املراقبممة يف حفظ النّفممس فإّنه ليس 
للّشممعائر احلسينّيّة  تعظيم  إّنه  بل  فقط جائز فحسممب 
والتهّييممج بالدفمماع والفممداء يف سممبيل احلممّق وتعليم 

اإليثار وإحياء هنضة كرباء الّدموية.
)الختم المبارك(العبد: يحيى نوري
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هراني
ّ
يخ محّمد رضا املحّقق الط

ّ
27- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

الّتطبري يوم عاشمموراء ما مل يؤّدي إىل رضر بالنّفس فا إشممكال فيه وجائز واملسممألة التي هي حمل الّسؤال 
مطابقة مع فتوى املرحوم آية اهلل... احلاج الّشيخ عبد الكريم احلائري أعىل اهلل مقامه الّشيف.

)الختم المبارك(الأحقر محمّد رضا المحّقق الّطهراني

يخ جعفر الصبوري الكاشاني
ّ

28- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

مع أّن فتوى آية اهلل احلاج الّشمميخ عبد الكريم احلائري أعىل اهلل مقامه الّشيف صحيح ال حيتاج إىل الّتأييد 
$جبينها  سيا من احلقري يمكن أّن يستشعر جواز هذا العمل من طحن عقيلة اهلاشمممّية زينب الكربى 
بمقّدم املحمممل يف الكوفة حّتى ُرأَِي الّدم خيممرج من حتت قناعها إذ ال فرق بني طحن اجلبني عىل شممئ وطحن 
يشء عىل اجلبني كمما أّنه ال فرق بني مقدم املحمل والسمميف وكل آلة تدمي والظاهممر أّن الطحن فعٌل اختياري 

عّظم اهلل أجورنا وأجوركم بمصابنا باحلسني وأهل بيته، الّسام عىل من اتبع اهلدى.
)الختم المبارك(من الأحقر جعفر الصبوري
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29- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد مصطفى الحسينّي الخوانساري

بسمه تعالى

آيممة اهلل... شمميخنا األسممتاذ  املرحمموم  أفمماده  ممما 
 يف الّرسالة الّشيفة هَلَُو مطابق 

)رحمهالله(
العامة احلائري

للّشع األنور واهلل العامل.
في شوال المكرم 1409

)الختم المبارك(من الأحقر مصطفى الحسينيّ الخوانساري

30- تأييد املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد حسين عرب زادة الهمداني

g
يمموم  القامممة  رضب  بجممواز  واحلكممم  الفتمموى 
عاشمموراء الذي صدر عن سمماحة آية اهلل... املرحوم 
 هَلَُو مطابق 

)قدسسره(
احلاج الّشمميخ عبد الكريممم احلائري

للّشع والعقل والعرف وأيضًا موافق مع رأيي.
)التوقيع المبارك(1368/3/10 

يخ رضا األنصاري الهمداني
ّ

31- تأييد املرجع الّديني آية هللا الش

g
آيممة اهلل...  الفقهمماء واملجتهدين  أفمماده أسممتاذ  ما 
 مطابممق 

)قدسسره(
احلمماج الّشمميخ عبممد الكريممم احلائري

للّشع واملباين الفقهّية.
رضا الأنصاري

26 شوال 1409
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فتاوى أكثر من 30
من العلماء األعالم ومراجع الّتقليد

في جواز واستحاب الّتطبير
في عزاء اإلمام امُلعّظم

أبي عبد الله احلسني !..

يخ مرت�شى األنصاري
ّ

1- فتوى املرجع الّديني الكبير آية هللا الش
مسممألة يف إقامة عزاء اإلمام احلسني !: إذا أورد شممخص اجلرح بمثل الّسيف ونحوه عىل نفسه ومل 

يكن مّ�ًا كان ذلك جائزًا)1(.

يخ محّمد طه نجف
ّ

2- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش
 صفحة 86:

)قدسسره(
جاء يف كتاب نرصة املظلوم آلية اهلل الّشيخ حسن املظّفر

، يممرى يف النّجف بل العممراق مجيع األعال 
)قدسسره(

»..فهذا باألمس األفقه األورع الّشمميخ حمّمد طممه نجف
املشممار إليه، وهو أقدر عىل املنع فا يمنع، إّن املواكب مجيعًا حّتى موكب القامممات تدخل إىل داره، وهي بتلك 
اهليئات املنكممرة – أي الّرهيبة – وهو ال حيّرك شممفته بحرف من املنممع، بيد أّنه يلطم معهممم ويبكي وهو واقف 

مكانه«.

يخ امليرزا علي الغروري
ّ

3- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش
سؤال: هل جيوز الّ�ب باحلديد والقامات عىل الوجه عند العزاء احلسينّي؟ أفتونا مأجورين.

اجل��واب: ال جيمموز اإلرضار بالنّفس ومع عممدم اإلرضار املهممم بالنّفس ال مانممع عن األمممور املذكورة بل 
تستحب، واهلل العامل)2(.

))) راجع: رسالته العملية املسماة ب )رسور العباد(، املحشاة بحاشية املريزا الّشريازي الكبري، واملذكورة يف أخر الصفحة الثّانية 
من املسائل املتفرقة، ط/مطبعة آقا مهدي تربيزي يف سنة 304)ه.

)2) راجع: كتاب ]يف طريق النّجاة[ ص 68.
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4- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد أبو الحسن األصفهاني
رغم اإلشاعات الكاذبة عن سمماحته أّنه حّرم الّتطبري بسممبب الفتنة التي حصلت مع السّيد حمسن األمني، 
إال أّن من الثابت أّنه كان جيّوز الّتطبري ويشممهد لذلك آية اهلل الّشمميخ حمّمد رضا الّطبيس النّجفي الذي كان من 

تامذة السّيد أبو احلسن األصفهاين ومن املازمني له.
يقول الّشيخ الّطبيس:

بسمه تعالى

احلقممري يف  نعممم، عندممما كان هممذا 
يمموم عاشمموراء عنممد  املقّدسممة  كربمماء 
العّبمماس  الفضممل  أيب  حممرم  كيشمموانية 
آيممة اهلل  املرحمموم  خدمممة  ويف   !
أبو احلسممن األصفهاين  السممّيد  العظمى 
أعممىل اهلل مقامممه، وكان سمماحته يقصد 
احلقري  هذا  الّشيف،  احلرم  من  اخلروج 
شممخصًا  أّن  شمماهد  الّلحظممة  تلممك  يف 
جمماء وسممأله سممؤاالً وأجابممه بجواب، 
أّنه سممأله: هممل جيوز رضب  وخاصته 
الممّرؤوس بالقامات )يعنممي الّتطبري( أم 

ال؟ فقال السّيد األصفهاين: نعم جيوز.

يخ محّمد حسين الغروي األصفهاني
ّ

5- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

g
مل يكن لدينا دليل قوّي عىل حرمة ما تداول من املرسوم يف املواكب احلسينّيّة، حّتى الّتطبري، ما دام مل يؤّدي 
إىل إتاف النّفس وشبه ذلك، مما هو عليه دأب العارفني بمسممائل الّتطبري. وعليه فاألقوى جواز كل ذلك، بل 
رجحانه يف طريق الّتعزية عىل سّيد الّشهداء )أرواحنا له الفداء( كيف ال يكون كذلك، وقد انحرص السبيل إىل 
إعاء كلمة احلّق وإبقاء املذهب الّشيعي، يف املايض واحلارض، بل ويف املستقبل أيضًا، بإقامة الّشعائر احلسينّيّة، 
حيث لو مل تكن لذهبت دماء الّشممهداء أدراج الّريمماح، وملا بقي لثورة اإلمام احلسممني ! خرب يذكر عند 

الناس.
وفقنا اهلل تعاىل إىل الطريق املستقيم وثّبتنا عليه، أّنه ويل الّتوفيق. األحقر حمّمد حسني األصفهاين)1(.

))) راجع: كتاب ]العزاء من رویة املرجعیة الشیعیة[ تأليف: علی ربّاني خلخايل، ص 6)).
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6- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد حسين البروجردي
سؤال: هل رضب الّرأس بالقامة جائز يوم عاشوراء؟

اجلواب: ما مل يوجب الّ�ر بالنّفس جائز)1(.

7- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحجت
سؤال: هل رضب الّرأس بالقامة جائز يوم عاشوراء؟

اجلواب: ما مل يوجب الّ�ر بالنّفس جائز)2(.

8- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد تقي الخوانساري
سؤال: هل رضب الّرأس بالقامة جائز يوم عاشوراء؟

اجلواب: ما مل يوجب الّ�ر بالنّفس جائز)3(.

9- فتوى املرجع الّديني آية هللا الفيض القّمي
سؤال: هل رضب الّرأس بالقامة جائز يوم عاشوراء؟

اجلواب: ما مل يوجب الّ�ر بالنّفس جائز)4(.

10- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محمود الحسينّي الشاهرودي

g
إن كان الّشخص حاذقًا يف رضب الّساسممل والّتطبري، ومتدّربًا بحيث ال يوجب هاك نفسه وال شّل قوة 

من قواه، ومل يستلزم حرامًا آخر فإّنه جيوز)5(.

))) راجع: رسالته العملية املسماة ب )وسیلة النّجاة( قسم املسائل املتفرقة، س 203.
)2) راجع: رسالة )منتخب األحکام( للسيد الحجت، مطبعة علمية، ص 85، املسائل املتفرقة.
)3) راجع: رسالة )منتخب األحکام( للسيد الخوانساري، طبع قم، ص 85، املسائل املتفرقة.

)4) راجع: رسالة )منتخب األحكام( للمرجع الفيض القّمي، طبع قم، ص 95، املسائل املتفرقة.
)5) راجع: كتاب )العزاء من رویة املرجعیة الشیعیة( تأليف: عيل رباني خلخايل، ص 64.
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يرازي
ّ

11- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد عبد الش
سؤال: ما رأي سمماحتكم، يف الّشممعائر احلسممينّيّة، التي تقام إلحياء ذكريات اإلمام احلسني !، من 
الّلّّّّّطم عىل الّصدور والّ�ب بالّساسممل عىل الّظهور، والّتطبري، والّشممبيه، والّ�ب بالّدمممام، واقتحام النار، 

املعتاد يف كثري من أقطار آسيا وإفريقيا؟
اجلواب:

g
ال إشكال يف جواز الّشعائر احلسينّيّة املذكورة، وكّلها جائز حّتى الّتطبري، فإذا مل يعلم بتلف نفسه من جهته 

وسببه فهو جائز بل راجح)1(.
12 صفر سنة 1384هـ

عبد  بن السيّد محمّد طاهر الّشيرازي

يخ بشير الّنجفي
ّ

12- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه سبحاهن

ذكرنا يف موارد متعّددة، أّن الّتطبري من أهبى الّشعائر احلسينّيّة، واهلل العامل)2(.

13- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد سعيد الحكيم
ملا كان الّتطبري ونحوه من الّشممعارات ّإنا يؤتى هبمما بقصد ترويج املبدأ احلّق وإظهممار العاطفة ونحوه فهي 

من األمور الّراجحة رشعًا من اجلهة املذكورة.)3(.

14- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد عبد األعلى السبزواري
الّسممام عليكم، أسممأل اهلل أن حيفظكم حتت رعاية ويل العرص إمممام الّزمان لتقّدم اإلسممام ومذهب أهل 
البيت إن شمماء اهلل، خال األعمموام املتادية من أّيام حمممّرم وصفر وخاّصة يوم عاشمموراء، حيث تقام مراسمميم 
العزاء أليب عبد اهلل احلسممني ! مممن املآتم والّلّّّّّطممم ورضب الّساسممل والّتطبري والتي تممؤّدي إىل وحدة 

وتضامن النّاس وبربكتها تزداد نفوس الّشيعة سنوّيًا.
فا رأيكم الكريم حول أنواع هذا العزاء؟ يرجى إجابة تبنّي من خاهلا التكليف الّشعي للمؤمنني.

))) راجع: كتاب ]العزاء من رویة املرجعیة الشیعیة[ تأليف: عيل رباني خلخايل، ص 60.
.www.alnajafy.com :2) املصدر: يف جواب استفتاء ورد يف موقع سماحته(

)3) راجع: كتاب سماحته ]من وحي الطف دالالت وتوجيهات[ ص 90 الطبعة الرابعة ملؤسسة الحكمة.
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اجلواب:
بسمه تعالى

يف فرض الّسؤال، لو كانت مطابقة مع املوازين الّشعّية فهي صحيحة ومأجورون واهلل العامل.
)الختم المبارك(عبد الأعلى الموسوي السبزواري

15- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد مرت�شى الفيروز آبادي

g
الّتطبري فممإذا مل يكن بحد الممّ�ر أو خوف الّ�ر فا بممأس به، وفعل زينب بنممت عيّل ! من نطح 
جبينها بمقّدم املحمل حّتى جرى الّدم، معروف مشممهور ال ينكممر، مضافًا إىل أّن الّتطبري عممىل الّشط املذكور 
م أّن ذلك من اإللقاء يف التهلكة املحّرم فعله فاسد جدًا  ال دليل عىل حرمته، ولو شممك، فاألصل حّلّيته، وتوهُّ
بعد أّن فرض كونه دون حد الّ�ر، أو خوف الّ�ر بل لممو اقترص عىل جمّرد اإلدماء بمقدار خيّضب به الّرأس 
والوجه كالّتدهممني ال أكثر فا يبعد رجحانه ملمما فيه من نحو مواسمماة وعزاء، ومن ناقش يف جمموازه حّتى هبذا 

املقدار فهو من أهل الغرض واملرض، فزادهم اهلل مرضًا.
18/ صفر الخير/ سنة 1384هـ

الأحقر مرتضى الحسينيّ الفيروز آبادي)1(

16- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد أبو القاسم الخوئي

g
س��ؤال: هل يف إدماء الّرأس )الّتطبري( عىل ما هممو املعهود املعروف يف بعض مظاهر إظهار احلزن وإشممادة 

))) راجع: كتاب ]العزاء من رویة املرجعیة الشیعیة[ تأليف: عيل رباني خلخايل، ص 68.
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العزاء عىل روح إمامنا املفّدى أيب عبد اهلل احلسني !، مع فرض أمن الّ�ر ثّمة إشكال ترونه؟
اجلواب: ال إشكال يف ذلك يف مفروض الّسؤال يف نفسه، واهلل العامل)1(.

17- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد الكلبايكاني

g
ما مل يكن فيه رضر معتّد فا إشكال فيه واهلل العامل.

)الختم المبارك(9 ربیع الاول 1413

http://alameli.net/books/index.php?id=2110 :املصدر (((

يخ اآلراكي
ّ

18- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

الّتطبري  ما مل يكن رضر جسمي وروحي يف 
فا إشكال فيه.

)الختم المبارك(
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يخ امليرزا جواد الّتبريزي
ّ

19- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

يرازي
ّ

20- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الش

g
س��ؤال: ما هو حكم الّشممعائر احلسممينّيّة من مثل جمالممس الّتعزيممة والّلّّّّّطم عمميل الّصممدور أو مواكب عزاء 
الّزنجيل والّ�ب بالّساسممل عىل الّظهممور أو مواكب الّتطبري وشممدخ الرؤوس بالّسمميوف والقامات وما إىل 

ذلك؟
اجلواب: ان إقامة الّشممعائر احلسممينّية بأي نحو كان وبكّل صوره متعارفة يف أوسمماط الّشيعة أمر جائز عىل 
ما هو املشممهور بني الفقهاء بل هو مسممتحب أيضًا وقد اهتدى املايني من النّاس إىل اإلسممام والتشّيع بسبب 
إقامة هذه املجالس وهذه الّشعائر املقّدسة وبربكة اإلمام احلسني الذي وصفه جّده رسول اهلل9 بأّنه: 

مصباح الهدى وسفينة النّجاة.)1(

يرازي
ّ

21- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد صادق الحسينّي الش
سؤال: ما حكم الّشعائر احلسينّيّة كالّلّّّّّطم ورضب الّساسل والّتطبري و..؟

اجلواب: بناًءا عىل املشممهور بني الفقهاء املتقّدمني واملتأّخرين فإّن شممعائر أيب عبد اهلل احلسممني ! كا 
كانت يف سريهتم املتّشعة وإىل اآلن هو الّتعظيم بأنواعه املختلفة من الّلّّّّّطم ورضب الّساسل والّتطبري والّشبيه 

))) راجع: كتاب سماحته )الحسني مصباح الهدى(.
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وكانوا يرونه جائممزًا وأفتوا يف اسممتحبابه، ولآلن اهتممدى الكثري ممممن ال يمكن حرصهم بممربكات تعظيم هذه 
الّشعائر، اهتدوا إىل اإلسام والتشّيع.

)الختم المبارك(صادق الّشيرازي

22- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد صادق الّروحاني

املح� املبارك لساحة آية اهلل العظمى الّروحاين:
سؤال: هل برأي ساحتكم يمكن أّن يكون الّتطبري واجب كفائّي يف هذا الزمن؟

اجلواب:

بسمه جلت أسماؤه

الّتطبري من الّشممعائر الّدينّية ومن املستحّبات األكيدة وال أسممتبعد أّن يكون من الواجبات الكفائّية، بل مع 
احلمات األخرية لو أصدر فتوى بوجوبه الكفائّي هَلَُو يف حمله.

)الختم المبارك(الروحاني
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باطبائي القّمي
ّ
23- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد تقي الط

24- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الشاهرودي

بسمه تعالى

برأيي إن العزاء عىل ح�ة سّيد الّشممهداء روحي فداه ما مل خيرج عن احلدود الّشعّية فهو بجميع أقسامه 
كمثل قراءة املأتم ورضب الّساسل والّلّّّّّطم والّتطبري جائز وراجح وداخل يف تعظيم الّشعائر الّدينّية واملذهبّية.

)الختم المبارك(تقي الّطباطبائي القمّي

g
الّسممام عليكم، أسممأل اهلل أن حيفظكم حتت رعاية ويل العرص إمممام الّزمان لتقّدم اإلسممام ومذهب أهل 
البيت إن شمماء اهلل، خال األعمموام املتادية من أّيام حمممّرم وصفر وخاّصة يوم عاشمموراء، حيث تقام مراسمميم 
العزاء أليب عبد اهلل احلسممني ! مممن املآتم والّلّّّّّطممم ورضب الّساسممل والّتطبري والتي تممؤدي إىل وحدة 

وتضامن النّاس وبربكتها تزداد نفوس الّشيعة سنوّيًا.
فا رأيكم الكريم حول أنواع هذا العزاء؟ يرجى إجابة تبنّي من خاهلا الّتكليف الّشعي للمؤمنني.

بسمه تعالى

العظيم  للّثواب  العزاء راجح وموجممب  كل هذا 
الممذي ال يوجب  واألجممر اجلزيممل والّتطبممري بالنّحو 

اخلطر وتلف النّفس.
)الختم المبارك(محمّد الحسينيّ الشاهرودي
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يخ الّصافي الكلبايكاني
ّ

25- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

)دامظله(
املح� املبارك لساحة آية اهلل... صايف الكلبايكاين

نرجو أّن تبدو رأيكم املبارك حول الّتطبري يف عزاء ح�ة أيب عبد اهلل احلسني!.
اجلواب: ما مل يكن فيه رضر معتد عىل البدن فا إشكال فيه. واهلل العامل.

يخ محّمد إسحاق الفّياض
ّ

26- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

يخ املدني الّتبريزي
ّ

27- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

مممع فائق االحممرتام، ننوّهكم عن طرح سممؤال هبممذا النص، يرجممى اإلجابممة الرّصحية واملسممتدّلة إلطاع 
املقّلدين وكذلك العموم.

بالنّظر إىل سعة وسممائل اإلعام )الّتلفاز واملذياع واإلنرتنت و..( وعدم وجود سابقة تارخيّية معتربة حول 

sha3aer sec2 final.indd   56 4/26/13   3:27 AM



161

! كطريقممة الّتطبري يف يوم عاشمموراء وغري ذلك ووهن مدرسممة  طريقة العزاء عىل أيب عبد اهلل احلسممني 
التشّيع الفّياضة وأتباع ح�ة أيب عبد اهلل احلسممني بواسممطة الكّفار، وبالنّظر إىل أّن مصادر االستنباط ألحكام 
فقه الّشمميعة هو الكتاب والّسممنة واإلمجاع والعقل، وال توجد يف أي من هذه املصادر قول موافق لعمل الّتطبري 
!، فا هو دليممل عدم صدور حكممم رصيح هبذا اخلصمموص؟ هل هنالك  يف عزاء أيب عبد اهلل احلسممني 

مصادر أخرى تستفاد منها؟
توقيع: عدد من املقّلدين

اجلواب:
إن لعممزاء ح�ة أيب عبد اهلل! سممابقة تارخيّية وكان أئمممة اهلدى# أيضًا يقيمممون العزاء له 
وليس من المم�وري أّن يكون العزاء يف العرص احلممارض بأية طريقة كانت أّن يكون لممه جانب تارخيي، واآلن 
حيث الّلّّّّّطم عىل الّصدور ورضب الّساسممل أمر معمول به وبا شك جائز له سممابقة تارخيّية، ولكن جيب أّن 

يتم العزاء وفقًا للموازين الّشعّية.
أما عممن موضوع الّتطبري يف يوم عاشمموراء فممإّن الّدليل عىل عدم جمموازه ال يوجد يف الكتاب والّسممنة، بل 
مقتىض إصالة اإلباحممة املدلولة بالّروايات الواردة عممن أهل البيت# تدّل عىل جمموازه، وإذا كان ُيقال 
أّن مقتىض أدّلممة اجلناية هو عدم جممواز الّتطبممري، فاجلواب هممو إّن مقتىض أدّلممة اجلناية هو حرمممة اجلناية عىل 
الغري ال عىل نفس، نعم لو كانممت اجلناية عىل النّفس تؤّدي إىل الّ�ر فبا إشممكال غري جائممز، ولكن يف حالة 
مل يرتّتب الّ�ر حني اجلنايممة عىل النّفس فا دليممل عىل حرمته. وقممد تعّرضنا إىل مسممألة اإلرضار عىل النّفس 
يف رشح الرسممائل املجلد اخلامس، إضافة إىل أّن الّدليممل اإلمجايل عىل اجلواز مل تنقل حلممد اآلن أّن أحد تويف يف 
يوم عاشمموراء عىل أثر الّتطبري، وأما إشممارتكم أّن الّتطبممري عند الكّفار يممؤّدي إىل الوهن عىل مذهب التشممّيع، 
فإّن الكّفار يعتربون بعضممًا من أحكام اإلسممام كالرجم يف زنا املحصنممة يعتربونه خافممًا للعواطف البشّية، 
فهل يمكن أّن نغممّض النظر عن أحكام اإلسممام؟، إن استشممكال الكّفار يدل عىل عدم اّطاعهم عىل فلسممفة 
وحكمة أحكام اإلسام، وإضافة إىل ذلك لقد وّجه أهايل البرصة سممؤاالً إىل املرحوم الّشيخ النّائيني يف مسألة 
الّتطبري وكان جوابه التجويز وقد أّيد فتاواه كل من السممّيد احلكيم والسممّيد اخلوئي والسّيد الشاهرودي قّدس 

اهلل أرسارهم، واهلل العامل.
)الختم المبارك(السيّد يوسف المدني التّبريزي
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يخ يوسف الّصانعي
ّ

28- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

سؤال: هل الّتطبري جائز أم ال؟

اجلواب: برأيي جائز ومشمول يف اإلطاقات وعمومات اإلبكاء والبكاء وتعظيم الّشعائر، طبعًا بشط أّن 
اليؤّدي إىل اإليذاء والتجنّي عىل البدن وعادة ال حيصل هذا يف الّتطبري)1(.

29- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد الحسينّي الوحيدي

g
مع إباغ الّسام واهداء التحّيه

! من أفضل املستحّبات األكيدة، كذلك قراءة املأتم عىل اإلمام  إّن العزاء عىل ح�ة سّيد الّشهداء 
من أهممم املطلوبات الّشعّيممة وأول قارئ للمأتممم كان اهلل الذي قرأ مأتم ذلممك العظيم عىل النبممي آدم والنبي 
موسى@ وسرية األئّمة املعصومني # وعلاء الّشمميعة الكبار أيضًا كان جاٍر عليه ومن إطاق 
حديث من بكى أو أبكى أو تباكى وجبت له اجلنّة يستفاد مشوعّية مجيع أقسام العزاء سواًءا القويل أو الفعيل، 
َي من مجلة الّشممعائر املهّمة اإلسممامّية واملذهبّية والّتطبري وكس الّرأس  ومواكب الّلّّّّّطم أو رضب الّساسممل هَلِ

http://www.saanei.org/page.php?pg=showistifta&id=418 :مصدر (((
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ما مل يصل إىل حد اإلرضار فا مانع عليه وعمل عقيلة بني هاشم السممّيدة زينب سام اهلل عليها وفقًا للمأثور 
ورضبة رأسها بمقّدم املحمل هَلَُو رّد عىل مجيع القال والقيل واألقوال.

السابع من ربيع المولود 

)الختم المبارك(محمّد الحسينيّ الوحيدي

30- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد رضا الصدر

بسمه تعالى

بأّي نحو كان وبأّي صورة حتّققت، فهي من رضورّيات املذهب  إقامة العزاء عىل اإلمام احلسممني! 
احلّق مذهب التشممّيع، وقد جرت عليه سممرية املتّشعة، ومل يكن أي شممكٍّ يف حسممنها وترّتب الّثواب واألجر 

اإللمٰهي عليها، وخاّصة للذين يقيموهنا، وهيتمون بإحيائها.
كا أهّنا أصبحت اليوم من أفضل وسائل تبليغ اإلسام، وتعظيم الّشعائر اإللمٰهية.

والّسام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
)التوقيع المبارك(سيد رضا الصدر 
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31- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد علي االبطحي
يف حالة مل تؤِد إىل اهلاك أو إىل رضر غري قابل للّتحمل فا مانع منه.

)الختم المبارك(واهلل العامل واملوفق للخري.

32- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد اللنكرودي

با  برأيممي  الّسممام عممىل عشمماق احلسممني،  بعممد 
أّن حمم�ة أيب عبد اهلل احلسممني هممو ثممار اهلل، لذلك 
تراق دممماء اخللق من  أّن  الممّازم  مممن  الائق بل  من 
أجل دماء اهلل، مممن هنا فإّنه إضافممة إىل جواز الّتطبري 
العظيم واجلزيل،  الّثممواب  له  الّشممعائر،  من  واعتباره 
العمل  الذين يقدمون عىل هذا  هنيئًا لعّشاق احلسممني 

اجلميل، وبا أّن الّتطبري من الّشعائر، فليقام جهرًا.

)الختم المبارك(

يخ الكرامي
ّ

33- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش
سؤال: بسم اهلل الرمحن الرحيم

ساحة املرجع الكبري آية اهلل العظمى الكرامي حفظه اهلل
ما رأيكم الّشيف حول الّتطبري يف عزاء سّيد الّشهداء!؟
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اجلواب:

بسمه تعالى

)الختم المبارك(برأيي ال إشكال فيه.

يخ محّمد مهدي األشكوري
ّ

34- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

بسمه تعالى

# بالنّحو املتعارف هَلُممَو جزء من  إّن العزاء عىل ح�ة سممّيد الّشممهداء وسممائر األئّمة الّطاهريممن 
الّشعائر احلسينّيّة ومسممتحّب مؤكد وروايات كثرية تدّل عىل ذلك والّسممرية املرضية إىل زمن األئّمة املعصومني 

كانت عليه. والّتطبري ما مل يكن مّ� فا مانع منه.
14 شهر شوال 1414

الأحقر محمّد مهدي الأشكوري

)الختم المبارك(

sha3aer sec2 final.indd   61 4/26/13   3:27 AM



166

35- فتوى املرجع الّديني آية هللا السّيد محّمد مهدي الخلخالي

بسمه تعالى

البممارزه  املصاديممق  مممن  يعتممرب  الّتطبممري  إن 
لتعظيم شعائر اهلل وإحياء الذكر واهلدف املقّدس 
لألئمة املعصومني أي ترويج دين اإلسام املبني 
وإحقمماق احلّق ودفممع الظلم ومن يعظم شممعائر 
الذين  واألشخاص  القلوب.  تقوى  من  فإهّنا  اهلل 
يوسوسممون ويشممّككون يف هذه األمممور مبتلون 

بسوء الفهم أو سوء النّية.
محمّد مهدي الموسوي

)الختم المبارك(

36- فتوى املرجع الّديني آية هللا العالمة الّنوري
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يخ رستكار الجويباري
ّ

37- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش

يخ محّمد تقي بهجت
ّ

38- فتوى املرجع الّديني آية هللا الش
سؤال: هل الّتطبري جائز ام ال؟

اجلواب: الّتطبري جائز إن مل يكن فيه رضر.

g
املواساة  عىل  داللة  الّتطبري  »إن  اجلواب: 
وتذكرة لعمل السمميدة زينب الكربى سممام 
والعممزاء  الّساسممل  ورضب  عليهمما،  اهلل 
مممن جهة دالالت  و...،  اجلمممر  وامليش عىل 
الّشيعة الصادقني بشهداء  عىل املواساة ومتّثل 
وأرساء كربمماء صلمموات اهلل عليهم أمجعني 
يف مصائب عظمى، ومن جهة أخرى تذكرة 
وبني  للخافممة  الغاصبممني  ومظممامل  جلرائممم 
أمّيممة وبني العّبمماس لعنهم اهلل، ولقممد أبدينا 
يف  الّتطبممري  ووجمموب  املؤّكممد  االسممتحباب 
مراحممل خمتلفة، يف رسممالة توضيح املسممائل 
ص   ،3603 إىل   3595 املسممألة  ]ج2، 

130-132[ فراجع«.
يعسوب الدّين رستكار.

الأول من ربيع الثّاني 1429هـ

)الختم المبارك(
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كرامات الّتطبير

فتح أبواب حرم أمير املؤمنين! على املطّبرين:

في كتابي }القصص العجيبة{ آلية اهلل الّشممهيد دستغيب و}ديوان عاشوراء{ للحاج 
الّشمميخ غام رضا األسممدي البشممروئي ذكرت حادثة فتح أبواب صحب حممرم موالنا 
أمير المؤمنين )سممام اهلل عليه( على مواكب الّتطبير، وهنا نذكر ذلك نقًا عن }ديوان 

كرباء{ للشّيخ األسدي:

قبل ثاثممون عامممًا حينما كنمما نعود مممن حج بيممت اهلل الحممرام ذهبنا إلممى النّجف 
األشممرف للّزيارة، وكان ذلك في عاشمموراء عممام...، وكانت مواكب الّتطبيممر تّتجه إلى 
النّجف األشممرف منذ ليلة الرابع من محممّرم، في اليوم الّتالي حيث كنّمما في ضيافة أحد 
كبار علماء النّجف والذي كان من المجتهدين ومن أصحاب فتوى المرحوم السّيد أبو 
الّتطبير، فقال: لو لممم يكن هذا العام  الحسممن األصفهاني، تطّرق الحديث إلى مواكب 
عامكم األول حيث يجب عليكم أّن تكونوا ليلة عاشوراء في كرباء لكنت أبقيكم في 

النّجف لترون عاشوراء النّجف وتطبير الّشيعة وهو أهّم من كرباء، ثم قال:

الطاهر  الّتطبيممر وأغلقت الصحممن  العراقيممة  في إحدى األعمموام منعت الحكومممة 
لموالنا اإلمام علي! وأقفلممت األبواب بأقفال قوّية لمنع دخممول المطّبرين، لكن 
حدثت حادثة عجيبة حينما جاء المطّبرون خلف األبواب المغلقة للحرم وهم يضّجون 
ويهتفون يا حسين... يا حسين... ويلطمون على رؤوسممهم، وإذا بنا فجأة فوجئنا بفتح 
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أبواب الحرم بطرفيها بسرعة حيث انشّقت األقفال بشّقين من وسطها وكأّنها كانت من 
عجين، وكأن األقفال القوّية تلك قد ُقّصت بالمقممّص، وبعد رؤية هذه الكرامة العظيمة 

قّرت العيون ودمعت الجفون ومنذ ذاك الحين لم تستطع الحكومة أّن تمانع.

الشمميخ عبد الحسممين واعظ  القديممر  الخطيممب  نقممل  أّنه حسممب  بالذكممر  الجديممر 
الخراسمماني كانت الحكومة في ذلك العام قد منعت الّتطبير بشّدة، لكن كان للمطّبرين 
إصرار عجيب على الّتطبير، لذلك ذهبوا تلك الّليلة إلى مقبرة وادي الّسام وناموا فيها 

حّتى الّصباح ثم عادوا إلى النّجف!
ائيني

ّ
يخ الن

ّ
وصايا أستاذ الفقهاء واملجتهدين الش

ة:
ّ
عائر الحسينّي

ّ
إلى تالمذته بشأن الش

السّيد  آية اهلل  العامة الجليل  للّشمميعة{ لمؤلفه  الّتقليدي  ورد في موسمموعة }العزاء 
حسين المعتمدي الكاشاني في ج 1 ص 795:

الغروي الكاشمماني الذي كان من تامذة المرحوم  الّشيخ حمّمد  آية اهلل...  المرحوم 
آية اهلل النّائيني كان يقول مرارًا في مجالسه ودروسه: حينما كنّا على أعتاب شهر محّرم 

الحرام كان أستاذنا المرحوم النّائيني يقول لنا:

إننى أراكم أّنكم سممتتصّدون قريبًا األمور الّشرعّية للناس في المدن والباد، لذلك 
أرجو منكممم حينما تتعّرضممون ألسممئلة النّاس في أمممور عزاء اإلمام الحسممين! 
كالّلّّّّّطم وضرب الّساسل والّتطبير والّشممبيه و...، أّن ال تبدوا أّية معارضة في جوابكم، 

ذلك ألنه ال يحّق لكم أّي تشكيك في هذه األمور.
عناية اإلمام الحسين! وإنقاذ موكب املطّبرين من املوت:

جاء في كتاب }أحسممن الجزاء في إقامة العزاء على سممّيد الّشهداء!{ للسّيد 
الّتاريخ  محّمد رضا الحسممينّي األعرجممي فممي ج 2 ص 92 الطبعممة األولى لمؤسسممة 

العربي عام 2009م ما نّصه:

الحكاية الخامس��ة: وهي كما حّدثني بها الوالد الماجد سممّلمه اهلل وأبقاه، ومن كل 
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مكروه وقاه، بحّق البيت ومن بناه، نقًا عن المرحوم الّشيخ علي الساعاتي.قال:

 من عادته في كل سنة أّن يصنع دواء من أجل أهل الّتطبير في 
)رحمهالله(

كان الّشيخ عيّل 
يوم عاشوراء، لجرحهم رؤوسهم بالّسيوف والقامات، حّتى يحصل البرء سريعًا، ولئا 

يتحّمل الماء ويبقى الجرح في الّرأس.

وكانت عادة أهل الّتطبير أخذ الدواء منه في كل سنة ليلة عاشوراء، واتفق في سنة 
، فأعطاهم ظرف 

)رحمهالله(
إتيانهم ألخذ الدواء على عادتهم في تلك الّليلة من الّشمميخ عيّل 

الّتيزاب اشممتباهًا بدل ظرف الدواء، ولم يعلم بذلك إاّل بعد يمموم أو يومين، حيث اّتفق 
أّن وقع نظره على ظرف الدواء المعّد ألهل العزاء، فتذّكر في الحال أّنه أعطاهم ظرف 

الّتيزاب بدل ذلك، فتغير لونه ويقن بهاك الجماعة.

وبعد ذلك أتى إليه من أخذ ذلك منه، ليشممكره على عمله.وقال: شيخنا جزاك اهلل 
خيرًا، إّن دواءك في هذه السممنة أحسممن من الّسممنين الماضية بكثير، فإّنه بمجّرد وضعه 

على الجرح كان يبرء في الفور.

قال: فتعّجبت من قوله، وما صّدقت كامه حّتى حّققممت ذلك، فحصل لي اليقين 
من كامه، فحمممدت اهلل تعالى علممى ذلك، وعلمت أّنه معجزة سممّيد الّشممهداء! 

ونظر لطفه ومحّبته بالنّسبة إلى من يقيم عزاءه، فاحظ.
طبير

ّ
جفي من اإلمام الحجة في أمر الت

ّ
يخ زين العابدين الن

ّ
استفتاء الش

ذكر الّشيخ محّمد مهدي زين العابدين النّجفي في كتابه }بيان األئّمة#{ ج2 
ص 461 و462 ما نّصه:

 صاحب 
)قدسسره(

النّجفي العابدين  الّشمميخ زين  وبالمناسبة لما أتى ذكر جّدنا آية اهلل... 
الكرامات. نذكر له هممذه الكرامة عن بعض أهممل العلم والفضل، قممال: إّن أهل إيران، 
وأذربيجان، وأهل قفقاسيا استفتوا علماء النّجف األشرف عن الطبول التي تضرب في 
الّسيوف والقامات، والتشبيه، وغيرها.. وأّنها جائزة  عزاء الحسين!، وعن ضرب 

أو حرام؟
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وكتبوا ذلك في كتب متعّددة، كّل كتب إلى مقّلده، وأرسلت مع وفٍد إلى النّجف، 
وقّرروا على أّنهم إن أخذوا أجوبممة الفتاوى توضع في ظرف وتختممم وال تفتح إالّ في 
مسجد الشمماه المعروف بمسممجد السممّيد الخميني في طهران، وتقرأ على المجتمع من 
أهل الباد ليعرف كل حكم مقّلده. وكان ذلك في زمن السممّيد آية اهلل صاحب العروة، 
فرجع الوفممد باألجوبة، وأخبروا النّمماس بالحضور في يوٍم معين، فحضروا في مسممجد 
الّشمماه، فقرأت الفتاوى عليهم، فممكان كّل قد أجاب بجواب، فبعض قممال: بحرمة هذه 
األشياء، وبعض فّصل وباألخص إلى ضرب الّسيوف والقامات، قال: إن كان فيه ضرر 
فا يجوز وهو حرام، وان لم يكن فيممه ضرر فهو جائز، وبعض قممال: بالجواز، إلى أّن 

 فكان فيه:
)قدسسره(

فتح الكتاب الذي فيه فتوى المرحوم ية اهلل الّشيخ زين العابدين

إّني كنت متوّقفًا فممي هذه المسممألة ومترّددًا فيها، فمما أدري هل أفتممي بالجواز أم 
أفتي بالحرمة؟ فذهبت إلى مسجد الّسممهلة ووصلت بخدمة سيدي وموالي الحّجة بن 
الحسن )صلوات اهلل عليه(، وعرضت المسألة عليه وسألته عنها، فأفتاني بالجواز، وأنا 

أفتي كما أفتى سيدي وموالي بالجواز والّسام.

فلّما سمممع المجتمع الفقير هذه الفتوى قالوا: ال حاجة لنا بتلك الفتاوى األخرى، 
وهذه تكفينا.
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ة الّشعائر احلسينّيّ
في عيون غربية ُمنصفة

ُمراسل النيويورك تايمز:

جاب رجال الّشيعة الشوارع وهم مقنعون بالّدماء التي تنزف من جروح يجرحونها 
ألنفسهم بالّسمميوف في شممرق مدينة العوامّية، ولكن في المدن المجاورة امتنع الّشيعة 

عن ذلك تلبية لرجال الّدين، وتشتكي األقلية الّشيعّية من التميز في المملكة.
كارل ديوري:

إن ضرب الّرؤوس بهذه الّطريقة، يعّبر عن الظلم الذي وقع على صاحب الذكرى، 
ويعّبر عن الحرقة واألسى لما جرى عليه في ذلك اليوم الحزين)1(.

كابريال ليف:

لقد أتيت من روسمميا ألشمماهد ما يجممري، بعممد أّن تحممّدث لي أحدهممم عن هذه 
المشمماهد، ال يمكنني إال أّن أقول إّنني وبصراحة شعرت بالحزن، كيف ال وأنا أقرأ في 

عيون من هم حولي هذا الحزن العميق)2(.
صوموئيل فون:

إنها تعّبر عن عودة إلى ذلك الّتاريخ الذي أخطأ فيه اإلنسممان على أخيه اإلنسممان، 

))) راجع: كتاب ]جذوة ال تنطفئ[ ص 84.
)2) راجع: ]املصدر السابق[ ص 97.

sha3aer sec2 final.indd   69 4/26/13   3:27 AM



174

عودة إلى ذلك الحدث الذي نراه يتكرر كل يوم)1(.
برييس سايكس:

لقد شممهدت هذه المأسمماة تمثل أمام عيني مّرات عّدة، ولذلممك ال يمكنني إال أّن 
أعترف وأقّر بأن االسممتماع إلى ولولة النّسمماء الصارخة ومشمماهد الحزن الذي يغشممى 
على الّرجال كلهم يؤّثر تأثيرًا عميقًا في المرء ال يسممعه إال أّن يصّب نقمته على الّشمر 

ويزيد بن معاوية إن هذه المسرحية األليمة تدل على

قوة عاطفية جامحة تمتلئ بالحزن واألسممى الذي ال يمكن أّن يقدر بسممهولة، وأن 
المناظر التي شاهدتها

في الّتطبير بعيني هاتين ستبقى غير منسية في مخيلتي ما دمت على قيد الحياة)2(.
انطوان بارا:

أما بخصمموص الّتطبير فإّنني أعتقد بأّنممه عملّية رمزّية تعّبر عن رسممالة مفادها أنكم 
الفرد فاجعممة الطّف  مسممتعدون لفداء اإلمام الحسممين بدمائكم، مممن خالها يسممتذكر 
ويتجممّدد عنده الّشممعور بوخممز الّضميممر ويتوّلممد اإليمان فممي النفوس عممن طريق دعم 

استمرارّية الّتكفير عن الّتقصير لنصرة الحسين!)3(.
سايمون ريد:

إن هذه المشمماهد وهذه الّدماء تعّبممر عن الحيمماة الحقيقّية التي تتمممّرد على الواقع 
الظالم، تلك الحياة التي ينشدها الجميع)4(.

))) راجع: ]املصدر السابق[ ص 2)).
)2) راجع: كتاب ]الّشعائر الحسينيّّة العقائدية عرب التّاريخ[ ص 67.

)3) راجع: ]مجلة املنرب[ عام )42)هـ ص 63.
)4) راجع: كتاب ]عىل خطى الحسني[ ص 02).
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كتاب رّد الهجوم
عن شعائر اإلمام احلسني ! املظلوم

تأليف: سامحة املرجع الّديني املجاهد

)دامظله(
آية اهللا املحّقق الّشيخ حممد مجيل محود

خالصة الكتاب:

في أّول شممهر محّرم من أواخر كّل عام تبدأ الحمات المسممعورة مممن ِقَبل العاّمة 
وأذنابهم من الّشيعة ضّد عاشوراء وما تختزنه من مشاعر وعواطف قّل نظيرها في بقّية 
المناسبات، بغية تشممويهها، وتشممكيك القواعد الّشمميعّية بمضامينها عبر إثارة الّشبهات 
المحاضرات  فتبدأ  بالّساسممل والّلّّّّّطممم،  بالّتطبير والّضرب  بالبكاء وانتهاًءا  بدًءا  حولها 
وإلقاء الخطب هنا وهناك ليشّككوا بكّل شمميء يمّت إلى عاشوراء، ويكّشر الصحفّيون 
المنافقون ذوي المطامع والمطامح عن أنيابهم ليفترسمموا المراسممم العاشورائّية البريئة 
البريئة والعذراء،  العاشممورائّية  الشممحيحة تلكم المراسممم  المأجورة وألسممنتهم الحداد 
التي طالما اختزنوها  فيحاولون افتضاضها واغتصابها لينّفسوا عن شممهواتهم ونزواتهم 
م سوى مراسم عاشوراء، إذ ليس  لشهر محّرم الحرام، فليس ثّمة منكٍر أو فساٍد في محرَّ

وراء عبادان قرية.

يمكنك أيها القارئ الكريم تحميل الكتاب بصيغة الPDF عبر هذا الرابط:
http://www.aletra.org/subject.php?id=189
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