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بسم اللـه الرمحن الرحيم
ّ
املختصة بالتش ّيع ،والتي ال يمكن العثور عىل مثيل أو شبيه هلاا يف ساائر
إن إحدى الشعائر
ّ
اتصاات
األمم واملذاهب ،ظاهرة أربعّي اإلمام أيب عبد اللاه احلسّي علياه الساالمف فهاي مان ّ
اّاصاة بالشايعة ،ومل يثبات
الشيعي ،وزيارته عليه السالم يوم األربعاّي مان الشاعائر
الرتاث
ّ
ّ
ألي إمام آخر من املعصومّي عليهم السالم ،حتّى الرسول األكرم ّ
صاىل اللااه علياه وآلاه
ذلك ّ
وس ّلم ،فزيارة حرضة سيّد الشهداء عليه السالم يف يوم األربعّي ،وإقامة جملاس العازاء ألجلاه
اتصة به فقط دون غريه!
ّ
ففي كتاب اإلقبال للسيّد ابان اااوو  ،ياروي باساناده عان أيب جعفار الطاو ّ  ،وهاو
العسكري عليه السالم أنّه قال:
باسناده عن اإلمام احلسن
ّ

اإلمام احلسن العسكريّ عليه السالم يبيّن أنّ زيارة األربعني إحدى شعائر الشيعة
« عالمات املؤمن مخس :صالة إحدى ومخسني (وهي جمموع الصلوات الواجبة واملساتح ّبة
اوال اليوم والليلة) ،وزيارة األربعني (أي أربعّي حرضة س ّيد الشهداء عليه السالم) ،والتخـتمم
باليمني ،وتعفري اجلبني (بالرتاب) ،واجلهر (يف الصالة) بـ بسم اللـه الرمحن الرحيم(.)1

املتهجد  ،ج ،3ص ،331يف فضيلة زيارة
(  )1إقبال األعامل  ،ج ،3ص111ف وكذلك عوايل اللئايل  ،ج ،4ص33ف ويف هامش مصباح
ّ
الصادق عليه السالم.
األربعّيف وكذلك ورد شبيه هذا املضمون عن اإلمام ّ
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اتصاات الشايعة ،وقاد ارحهاا اإلماام
فزيارة حرضة س ّيد الشهداء يف يوم األربعّي مان ّ
الشايعي ،ااما ًا كاام ّ
أن تعفاري
العسكري عليه السالم بعنوان ّأهنا شعار وعالمة لإلنسان
احلسن
ّ
ّ
الشايعي ،وكاذلك اجلهار بالبساملة ،والقياام بالنوافال ابقا ًا
اجلبّي بالرتاب هو مان عالماات
ّ
األئمة املعصومّي عليهم السالم.
لتعاليم ّ

مل تعد ذكرى األربعني يف هذه األيّام شعاراً خاصّاً بالتشّيع
خرجت مسألة األربعّي عن كوهنا شعار ًا للتشايّع وأحاد
مع كامل األسف ،يف هذه األ ّيام
ْ
ورست إىل سائر األفراد ،من مجيع الطبقات
فانحدرت
مم ّيزاته،
ْ
ْ
بدت هذه العادة املتخ ّلفة واملرفوضة وكأهنا سنّ ًة مفروضة يف األوساا
واملستويات ،حتّى ْ
وبدت شيئ ًا غريبا ًا حتّاى بالنسابة لساائر املاذاهب اإلساالم ّية ،وباال ّطبع ،فقاد زالات
الشيع ّية،
ْ
آلات إلياه
العالقة بينها وبّي سيّد الشهداء عليه السالم ومل تعدْ منتسبة إليه ،وهذا املشاهد الاذي ْ
ف قطع ًا ملباين مدرسة التش ّيع وأصوهلا االعتقاد ّية ،وبعياد عان رأ أهال البيات علايهم
اال ٌ
السالم.
تتجىل ميزة التشيع يف تبعيّة اإلمام املعصوم وااعته واالنقياد له دون بحا وكاالمف فهام
ركناي الثقلاّي األساا ّ  ،وابتعادوا عان
ليسوا كسائر الفرق اإلسالم ّية ،الذين خت ّلوا عن أحاد
ّ
الطبيعاي ّأهنام حرفاوا أنفساهم عان
عرتة رسول اللاه ،وتبعوا أشخاص ًا وأفراد ًا آخارين ،ومان
ّ
الطريق الرحب للسعادة والفالح ،وقبعوا يف وادي الضالل والغواية واملهالك املوبقاة ،وشا ّيدوا
دينهم عىل أسا

ّ
ّ
بشاكل تاا ّم ،وذلاك
التوّهات والتخ ّيالت واّرافاات وبناوا حيااعم عليهاا

بواسطة ّ
تدخل القياسات واالستحسانات والساالئق الشخصايّة ،وأوكلاوا زماام أماور ديانهم
اجلهال واملعاندين أمثال أيب حنيفة وغريه ،فاختاروا خرسان الدنيا واآلخرة.
ودنياهم بيد ّ
ألجل ذلكّ ،
األئماة وأوامارهم ،فقاط ال
فان رمز فالح
الشيعي ونجاحاه ،تبعيتهاه لسانن ّ
ّ
ّ
والترصف يف األوامر امللقاة من الزعامء املعصاومّي علايهم الساالم
التدخل
حق
غري! وليس له ّ
ّ
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مطلق ًا ،وليس من ح ّقه ْ
أن خيطو خطو ًة واحدة ،أو يتعدّ ى احلدود املرسومة لاه يف ساائر القضاايا
ِ
ي
وياتخط فساوف يباتىل باذاك
يماض
واملوضاوعات ،ساواء العباد ّياة منهاا أم االجتامعيّاةف وإن
ويتور بتلك املهلكة التي سقط فيها اآلخرون.
اّرسان،
ّ
الشيعي ْ
يرشع أحكام ًا مان عناده وال يزياد وال
ينبغي عىل
ّ
أن ال يعمل من تلقاء نفسه ،وال ّ
األئماة ومباانيهم ،دون ْ
ينقص ،بل ال بدّ ْ
أن
توجهه وعيناه وأذناه
حيول ّ
وأن ّ
وحواسه نحو ممشى ّ
ّ
أي سمع لتلقينات العوا ّم وإحياءاعم ،وال ْ
أن يرفع ياده عان أصاوله ويتناازل عان أسساه،
يعري ّ
َ
يرجح رضا اللاه وإماام الزماان أرواحناا فاداه ،ويقادّ مهام
استجالب ًا للعوا ّم واسرتضا ًء هلم ،بل ّ
عىل املصالح الدنيو ّية واألوهام والشائعات وإرضااء بعاض اجلهلاة الاذين ال علام هلام بمبااين
التشيّع.
يف هذا الزمان ،مل تعدْ قض ّية أربعّي س ّيد الشهداء
خرست حيثيّة كوهنا شاعار ًا وعالماة ماائزة،
خاص ،فقد
ذات اهتامم وامتياز
ْ
عليه السالم َ
ّ
وكأهنا أحد الشؤون العاد ّية مثل ساائر األربعين ّياات التاي تقاام عاىل
وصارت يف أوسا العوا ّم ّ
لتوجه املذاهب األخرى ولفت نظرهم.
األموات ،ومل تعدْ حمالًّ ّ

أقام أهل البيت العزاء على سيّد الشهداء يف املدينة ثالثة أيّام فقط
وامللفت هو أنّه بنا ًء عىل بعض الروايات املأثورةّ ،
فان أهل بيت رساول اللااه ّ
صاىل اللااه علياه
وآله وس ّلم ،بعد دخوهلم املدينة ،مل يقيموا العزاء عىل س ّيد الشهداء أكثر من ثالثة أياام ،مكتفاّي
بذلك عىل العمل بسنّ ة رسول اهلل املتداولاة يف ذلاك الزماان .وهاذا املطلاب موجاود يف كتااب
أخبار الزينبيّات لا حييى عبياديل ،املتاو ّ سانة  233هجاري .واجلادير بالاذكر ّ
أن مؤ ّلاف هاذا
السجاد بفاصلة أربع وساائط ،والعلاامء
الكتاب من السادات احلسين ّيّي ،ويصل نسبه إىل اإلمام
ّ
احلاج الشيخ آغا بزرك الطهراين ّ يمتدحونه وجي ّلون منزلته بسبب كتابه النفيس.
أمثال العالّمة
ّ
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حي يذكر يف كتابه أنّه بعد وصول أهل البيات إىل املديناة ،قاد أقااموا العازاء ثالثاة أ ّياام
وثالث ليال ،وشارك يف ذلك نساء بني هاشم وسائر أصناف النا (.)2
نرى أنّه من املناسب ْ
احلااج السا ّيد
أن نذكر هنا كالم املرحوم املغفاور لاه ،آياة اهلل الشاهيد
ّ
التربيزي  ،حي ينقل يف كتاباه القايّم األربعاّي فايام يتع ّلاق اذا
الطباابائي
حممد عيل القايض
ّ
ّ
ّ
املطلب:
أن نشري هناك إىل هذه النكتة ،من ّ
 ...جيب ْ
أن أهل بيات الرساالة بعاد دخاوهلم املديناة ،مل
يتخ ّطوا آداب الرشيعة يف إقامتهم العزاء عىل س ّيد الشاهداء علياه الساالم ومل يعقادوا املجاالس
ألكثر من ثالثة
أ ّيام ،واحلال ّ
أي تراجاع أو
أن تعزية سيّد الشهداء عليه السالم متح ّققة عىل الادوام ودون ّ
ق ّلة ،بل هي سنة بعد سنة .وأ ّما بالنسبة لسائر األشاخاص ،فقاد ذكار الشايخ الطاو ّ (ره) يف
املبسو  :ويكره اجللو

للتعزية يومّي وثالثة أ ّياام( .)3ومان املحاتّم ّ
أن العمال باملشاهور ا أي

بحجة ،كاام قادْ ح ّقاق ذلاك يف
الثالثة أ ّيام ا غري مكروه ،واإلمجاع املنقول عن الشيخ (ره) ليس ّ
أصول الفقه بشكل تا ّم ،وال ّ
شك أنّه يف زماننا هذا ،أصبحت الناا

يف تعزيتهاا وإقاماة جماالس

الرتحم عاىل أماواعم ا وخصوصا ًا ابقاة العلاامء والفقهااء ا تتخطاى حادود الرشاع وآداباه،
ّ
وأصبحوا يوم ًا بعد يوم ،هييلاون الترشايفات التاي ال اائال منهاا ،إرهاقا ًا ألنفهسام وتضاييع ًا
لألوقات ( .)4انتهى.

(  )2أخبار الزينبيّات  ،ص115ف وعّي عبارة الكتاب املذكور هي التايل:
عن احلسن بن احلسن قال :ملّا هُحلنا إىل يزيد وكنّا بضعة عرش نفساً أمرنا أن نسري إىل املدينة ،فوصلناها يف مستهل ...وعىل املدينة عمرو بن
سعيد األشدق ،فجاء عبد امللك بن احلارث السهمي فأخربه بقدومنا ،فأمر أ ْن ينادي يف أسواق املدينة :أال إ ّن زين العابدين وبني عمومته
وعامته قد قدموا إليكم ،فربزت الرجال والنساء والصبيان ،صارخات باكيات ،وخرجت نساء بني هاشم حارسات تنادي :وا حسيناه وا
حسيناه!! فأقمنا ثالثة أيام بلياليها ونساء بني هاشم وأهل املدينة جمتمعون حولنا.
ّ
واحد مكروه.
(  )3إمجاعاً إمجاع العلامء منعقد عىل أ ّن إقامة جملس العزاء عىل امليّت أكثر من يوم
(  )4حتقيق درباره ء روز أربعّي حرضت س ّيد الشهداء عليه آالف التح ّية والثناء  ،يف اهلامش ص.58
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يقول كاتب هذه السطور :حتّى مع تو ّجه اإلشكال عىل إمجاع املرحاوم الشايخ فايام ذكاره
من كراهة العزاء إىل ثالثة أ ّيام ،وذلك كام ذكره املرحوم املغفور له صااحب كتااب «األربعاّي»،
يثبت ويؤ ّيد ّ
أن السانّة اجلارياة يف زماناه ،أو الساابقة عاىل
ولكن نفس إ ّدعاء الشيخ هلذا املطلب ه
زمانه ا عىل األقل ا قائمة عىل ما دون الثالثة أ ّيام ال أكثر.

عدم املنع ال يدلّ على احللّية واجلواز
أن يقالّ :
فمن املمكن ْ
إن انعقاد جمالس األربعّي لألموات بغية الب املغفرة والرُحة هلام،
هو يف حدّ نفسه سنّة حسنة ومرضا ّية ،وأنّاه ال ياراد منهاا ا ال قادّ ر اهلل ا مواجهاة أربعاّي سا ّيد
الشهداء عليه السالم أو مقابلتهف وعليه فام هو اإلشاكال يف ْ
أن يقادم أوليااء امليّات ويباادروا إىل
ّ
جملسّ ،
يتوخى منه املغفرة وهيدى ثوابه إىل روح املتو ّ ؟! وحيا أنّاه مل يردناا املناع
إقامة هكذا
عن هكذا جمالس من ارف الرشع املقدّ

 ،فسوف تكاون النتيجاة هاي ّ
األو ّيل قاائم
أن احلكام ّ

عىل اجلواز وعدم املمنوع ّية ،اام ًا كام يف سائر املوارد التي مل يرد فيها منع أو ردع بعينه مان ناحياة
الرشع ،وذلك يف ما ال يتنا مع األصول الك ّلية والقواعد العا ّمة للماذهب ،ومقت

ا القاعادة

ّ
حينئذ هو عدم احلذر واإلباحة الظاهر ّية.

أن يقالّ :
ولكن جواب هذه الشبهة هو ْ
إن مقت

االحتيا يف خصوص هذه املساألة وماا

يشا ها من املوارد واملسائل  ،هو عكس احلكم باإلباحة وعدم اجلواز ،وهذه املسألة ختتلاف ماع
ما هب ّّي يف تقرير الشبهة.
وتوضيح املطلب يف ما ييل:
دونت األحكام الرشعيّة عىل أسا
قد ّ
وارتكزت عىل أسا
ْ
املقدّ

املصاالح واملفاساد ا الانفس األمر ّياة والواقعيّاة ا

الرتبية ،وإبراز فعل ّية االستعدادات البرش ّية ،فاملالك الذي يراعيه الشاارع

يف ترشيعه للقوانّي ،هو توافق التكااليف الرشاعيّة وانطباقهاا عاىل اجلهاات التكوينيّاة

احلق تعااىل خارجا ًا عان دائارة املوازناة واملقايساة ماع
والفطر ّية لإلنسان ،وحتّى مع كون فعل ّ
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أن ذلك ال يعناي ّ
املصالح واملفاسد ا كام هو حاصل يف أفعالنا وسلوكنا ا إالّ ّ
أن مشايئته وإرادتاه
أن تتع ّلق بأمر لغوي وعبثيّ ،
يمكن ْ
ألن حكمته البالغاة تقت ا أن يكاون فعال اهلل تعااىل عاّي
ّ
ّ
رتباة
متاأخرة عان إرادتاه ومشايئته ،ال يف
عّي فعله ،وذلك يف مرتبة
الصالح ،ويكون الصالح َ
متقدّ مة بعنواهنا ع ّل ًة غائيّة.
وعىل ذلك ،وحسب مفاد اآلية الرشيفة{ :قَالَ رَ بُّ نَا الَّذِي أَعْ طَىى كلى لَّ شَىٍْ ءَ خَلهقَى هم ثلى دَ هَىدَى

( )5

أن خلقة اإلنسان ناشئة عن احلكمة اإلهل ّية البالغة ،فاال بادّ ْ
ّ
وأن تكاون اهلداياة والرتبياة
فحي
أي تضاا ّد
أيض ًا مرتكزة عىل نفس ذاك األسا  ،بوزان واحد ومعيار ونسق واحد ،كاي ال يقاع ّ
املرجوة.
أثناء الوصول إىل النتيجة وحصول الغاية
ّ
ّ
متنزلة من أعىل رتبة من مراتب عاامل اّلاق وأحسانها وأساامها،
وحي
أن خلقة اإلنسان ّ
كام يف قوله تعاىل{ :لَقَدْ خَلَقه نَا الهإِنسَانَ فٍِ أَحْسَنِ تَقهى وِيد} ( ، )6ألجل ذلك ،ينبغي ْ
أن تكاون أحكاماه
يتصور من درجاات التكلياف وأحسانها ،غاياة األمار أنّاه
وتكاليفه الرشعيّة مبنيّة عىل أرقى ما
ّ
هناك ٌ
تكونه ونشأته يف أحسن تقويم يمكن تصاوره ،إنّاام كاان بادون
فارق بّي األمرينف فأصل ّ
فاهناا جمعولاة لتكاون
إرادة اإلنسان ودون اختياره ،وأ ّما األحكام والقوانّي املنزلة من عناد اهللّ ،
موضع اختيار البرش وإرادعم ،ولتهنسج يف عملهم ،ولتكون سبب ًا يف حت ّقق تكااملهم وإخاراجهم
من مرحلة االستعداد إىل رتبة التح ّقق بالفعل ّية التا ّمة .وهلذا ،ساوف ال يكاون هنااك ٌ
فارق باّي
ّ
بشكل مطلق ،إالّ من نفاس حيث ّياة التكاوين وحيث ّياة الترشايعف
هذين اجلانبّي وهاتّي احليث ّيتّي
جو َز الشارع املقادّ
بحي لو ّ

َ
ْ
ذرة
البرشا
العمال املرجاوح واملفضاول ولاو بمقادار ّ
أن خيتاار ه

واحدة ،فسوف تكون هذه الرخصة منافي ًة حلكمة اّلقة والتكوين ومتعارضة معها!
(  )5سورة اه ( )21اآلية .51
(  )6سورة التّي ( )55اآلية .4
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وعىل هذا األسا  ،سوف يكاون احلكام املم

واملاريض لاه ،هاو
ا مان ناحياة الرشاع
ّ

خصوص احلكم املنسجم ماع إرادة الشاارع ومشايئته مائاة باملائاة ،دون أدناى اخاتالف ودون
ّ
أن مشايئة
إدخال املصالح الدنيو ّية واألذواق الشخص ّية واألهواء النفسان ّية .ومن هناك وحيا
الشارع هي تلك املالكات واملصالح واملفاسد النفس األمر ّيةّ ،
فان تكلياف اإلنساان ينحرصا يف
ْ
أن يطبّق أعامله وسالوكه بشاكل تاا ّم عاىل تلاك املالكاات الك ّلياة ،املبيّناة مان ناحياة الشاارع
الطبيعي أن يكون للفعل الواحد ا من جهة أبعاده املختلفاة ا أغارا
واملوضحة من ِق َبله .ومن
ّ
ّ
ّ
مالكات وقواعد اتلفاة ،لاذلك ففاي مقاام الرتجايح
وحيث ّيات متفاوتة ،ويمكن إدراجه حتت
وتطبيق املالكات الك ّلية عىل ذاك العمل
املرجحاة ،وال بادّ
اّارجي ،ال بدّ وأن تالحظ الوجوه ِّ
ّ
قوعا وضعفها بشكل دقيق ،إ ْذ من املمكن ْ
أن يكون أحد األفعاال مستحسان ًا ضامن
وأن تراعى ّ
خاصة ،ويكون بعينه قبيح ًا ضمن ظروف مغايرة ورشائط أخرى.
ظروف ورشائط ّ
التوجه إىل املطالب السابقة ،جيب ْ
أن نالحظ رأي اإلسالم بالنسابة ملساألة «األربعاّي»
مع
ّ
ونعرف أ ّية سنّة ارحها الشارع املقادّ

والارتحم ،وباّصاوص رأياه
إلقاماة جماالس العازاء
ّ

ونظره بالنسبة إىل األربعّي؟

ال جيوز ترك التزيّن للنساء يف العزاء على امليّت ألكثر من ثالثة أيّام
يروي املرحوم الشهيد رواية يف كتاب اللمعة يف بح احلاداد (تارك الزيناة للنسااء) ،عان
رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم أنّه قال:
«ال م
أن حتدم عىل م ميت فوق ثـال ليـاإ إالم عـىل الـ و
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ْ
أربعة أشهر وعرشا» (.)3
(  )3الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمشق ّية  ،ج ،6ص.63
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أي :إنّه ال ّ
حيل المرأة تؤمن باهلل وتعتقد به وباآلخرة ْ
أن ترتك التز ّين حداد ًا عىل م ّيت أكثار
من ثالث ّ
ليال ،إالّ عىل زوجها ،فيجب ْ
تستمر يف حدادها عليه أربعة أشهر وعرشة أ ّيام.
أن
ّ
ثم يتابع الشهيد فيقول:
ّ
حمارم ،واألوىل
وال حداد عىل غري الزوج مطلق ًا ،ويف احلدي داللة عليه ،بل مقتضااه أنّاه ّ
ُحله عىل املبالغة يف النفي والكراهة(.)8
أي :ترك الزينة حداد ًا عىل غري الزوج ال وجود له يف دائارة التشااريع مطلقا ًا ،وقاد ورد يف
احلدي ما يشري إىل ذلك ،بل ّ
إن مقت

احلدي حرمة احلداد ،ولكن األوىل أنّه ليس املاراد مناه

احلرمة وإنّام الكراهة الشديدة فقط.
ه
رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآلاه وسا ّلم العازا َء عاىل
يف هذه الرواية كام هو واضح ،قد جعل
امل ّيت ثالثة أ ّيام ،وبعد الثالثة ليس هناك عزاء.
املدوناة الكاربى املج ّلاد  2صافحة  432عان عائشاة
ونظري هذه الرواية أيض ًا ،ما ورد يف ّ
زوجة رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم أنّه قال:
«ال م
حيل ملؤمنة حتدم عىل م ميت فوق ثالثة أ ميام» (.)5
وكذلك وردت هذه الرواية يف كتاب املبسو للشيخ الطو ّ (.)11
حممد الباقر عليه السالم أنّه قال:
ويروي املرحوم الصدوق أيض ًا عن اإلمام ّ
مأتم ثالثة أ ميام من يوم مات»(.)11
«يصنع للميمت ٌ

(  )8م .ن ،ص.64
الشافعي ،ج ،5ص243ف وكذلك كتاب املواأ لإلمام مالاك ،ج ،2ص558ف وكاذلك كشااف
(  )5وكذلك ورد يف كتاب األ ّم لإلمام
ّ
القناع للبهويت ،ج ،5ص485ف وكذلك كتاب املسند لإلمام الشافعي ،ص311ف وكذلك مسند أُحد  ،ج ،6ص33ف وكذلك صاحيح
البخاري  ،ج ،2ص35ف وكذلك صحيح مسلم  ،ج ،4ص214ف وأيضاً يف سنن ابن ماجة  ،ج ،1ص634ف وكذلك املبسو للرسخيس
ج ،6ص58ف وغريها.
(  )11املبسو يف فقه اإلمام ّية  ،ج ،5ص.265
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يستحبّ جلب الطعام إىل منزل صاحب املصيبة ملدّة ثالثة أيّام
الصادق عليه السالمّ ،
النبي األكرم ّ
صىل اهلل علياه وآلاه وسا ّلم،
كذلك ورد عن اإلمام ّ
أن ّ
أمر ابنته فاامة الزهراء سالم اهلل عليها ْ
أن تاذهب إىل منازل
حينام استشهد جعفر بن أيب االبَ ،
ِ
بنت عميس ومجيع نساءها وأقار ا ،وتصانع هلام الطعاام مادّ ة ثالثاة أ ّياامف ومان ذلاك الياوم
انعقدت سنّة العزاء بّي املسلمّي عىل ثالثة أ ّيام(.)12
الصادق عليه السالم:
وقال اإلمام ّ
ٍ
ألحد أن حيدم أكثر من ثالثة أ ميام إالم املرأة عىل زوجها حتمى تنقيض عدم هتا»(.)13
«ليس
املجليس رُحة اهلل عليه يف البحار:
وقد أورد العالّمة
ّ
استحباب بع الطعام ثالثة أ ّيام إىل صاحب املصيبة فال خاالف باّي األصاحاب يف
وأ ّما
ه
ذلك ،وفيه إيام ٌء إىل استحباب ّاختاذ املأتم ثالث ًة ،بل عاىل اساتحباب تعاهادهم وتعازيتهم ثالثا ًة
فان اإلاعام عنه ّ
أيض ًاّ ،
يدل عىل اجتامع النا

للمصيبة(.)14

األول عان الاذكرى ،وكاذلك رواياة الرساول األكارم
ثم نقل بعاد ذلاك كاالم الشاهيد ّ
ّ
الصادق عليهام السالم حي ورد فيهام ّ
أن العزاء عىل املتو ّ ثالثة أ ّيام فقط.
واإلمام ّ
(  )11من ال حيرضه الفقيه  ،ج ،1ص ،182ح545ف وكذلك الكايف  ،ج ،3ص213ف وأيضاً وسائل الشيعة  ،ج ،3ص236ف وكاذلك
مستدرك الوسائل  ،ج ،2ص381ف وكذلك بحار األنوار  ،ج ،35ص32ف ويف جامع أحادي الشيعة  ،ج ،3ص466ف ويف مساتدرك
سفينة البحار  ،ج ،1ص45ف ويف كتاب فالح السائل  ،للسيد ابن ااوو  ،ص 86وغريها.
(  )12من ال حيرضه الفقيه  ،ج ،1ص ،182ح .545وكذا ورد يف كتاب املحاسن ص ،415باب األحكام يف املأتم ،حدي  :185عنه
عن أبيه عن سعدان عن أيب بصري عن أيب عبداهلل عليه السالم قال :ينبغي لصاحب اجلنازة أن يلقى رداءه حتّى هيعرف ،وينبغي جلريانه أن
يطعموا عنه ثالثة أ ّيام .وحدي

 : 151عنه عن أبيه عن ُحاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أيب جعفر علياه الساالم قاال :يصانع

للميت الطعام للمأتم ثالثة أيام بيوم مات فيه .ويف حدي  : 151عنه عن أبيه عن حممد بن أيب عمري عن هشام بن سامل عن أيب عبداهلل
أمر رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله فاام َة عليه االسالم أن تتخذ اعاماً ألساامء
عليه السالم قال :ملّا هقتل جعفر بن أيب االب عليه السالمَ ،
بنت عميس ثالثة أ ّيام وتأتيها و هتس ّليها ثالثة أيام ،فجرت بذلك السنّة أن هيصنع ألهل املصيبة ثالثة أيام اعام .ومثله يف األمايل للشايخ
الطو

 ،ص.655

(  )13من ال حيرضه الفقيه ،ج ،1ص ،182ح.551
(  )14بحار األنوار  ،ج ،35ص.31
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تعرضه هلذه املسألة:
وكذلك الشيخ أبو الصالح
احللبي يقول حّي ّ
ّ
من السنّة تعزية أهله ثالثة أ ّيام وُحل الطعام إليهم(.)15

روايات أهل السنّة تدلّ على أنّ أمد جملس الرتحّد ثالثة أيّام
البخاري:
وكذلك أيض ًا ما يف كتب أهل السنّة ،ففي كتاب إرشاد الساري لرشح صحيح
ّ
باب حدِّ املرأة عىل غري زوجها:
حمماد بان ساريين
قال :حدّ ثنا مسدد ،حدّ ثنا برش بن املفضل ،حدّ ثنا سلمة بن علقمة عان ّ
قالّ :
تويف اب ٌن أل ّم عط ّية ريض اهلل عنها ،فل ّام كان اليوم الثال دعت بصافرة (ناوع مان األدوياة
فتمسحت به وقالت :ههنينا (من ِقبَل رساول اهلل صاىل اهلل
التي تتز ّين ا النساء وتدهن ا يدهيا) ّ
ّ
عليه وآله وس ّلم) ْ
ثالث إالّ بزوج (أي إالّ ألجل الزوج) (.)16
أن نحدّ أكثر من
وكذلك هينقل عن زينب بنت أيب سلمة ّأهنا قالت:
دعت أ ّم حبيباة ريض اهلل عنهاا بصافرة يف الياوم الثالا ،
ملا جاء نعي أيب سفيان من الشام ْ
النباي ّ
صاىل اهلل
سامعت
فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إين كنت عن هذا لغن ّياة لاوال ّأين
ه
ّ
أن حتدم عىل ميـت فـوق ثـال ٍ
عليه [وآله] وسلم يقول« :ال م
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ْ
م

ٍ
أشهر وعرشا» (.)13
فإّنا حتدم عليه أربعة
إال عىل زو ٍ م
وكذلك تقول زينب بنت أيب سلمة التي روت احلدي السابق:
دخلت عىل زينب بنت جحش حّي ّ
ثام قالات :ماا يل
تويف أخوها
ْ
ه
فمستّ ،
فدعت بطيبّ ،
بالطيب من حاجة غري ّأين سمعت رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم يقاول عاىل املنارب« :ال

(  )15الكايف يف الفقه  ،ص .241
(  )16إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري  ،ج ،2ص.356
(  )13م .ن ،ص.353
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م
حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن حتـدم عـىل م ميـت فـوق ثـال ٍ إال عـىل زو ٍ أربعـة أشـهر
وعرشا»(.)18
املستمرة من زمن رسول اهلل إىل ماا بعاده
يستفاد من جمموع هذه الروايات ،وكذلك السرية
ّ
ّ
رياب هاو ّ
نباي اإلساالم والرشاع
واملعمول عليها بّي املسلمّي ،أنّه من املس ّلم به دون
أن سانّة ّ
الرتحم عىل امل ّيت ثالثة أ ّيام فقط ال أزياد! وقاد هادّ د
املقدّ يف موضوع التعزية وإقامة جمالس
ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم املرأة التي تقيم العزاء عىل مي ّ
رسول اهلل ّ
ت ألكثر من ثالثة أ ّياام .وهاذه
ّ
األئمة عليهم السالم.
السنّة شائعة ورائجة ،ومل يطرأ عليها يش ٌء من التغيري
ّ
والتحول يف زمان ّ

اإليراد على كالم املرحوم النراقٍّ من عدم احنصار العزاء يف ثالثة أيّام
النراقي يف كتابه الرشيف مستند الشيعة  ،يف بح التعزية ما ييل:
يقول املرحوم
ّ
املتأخرين التحديد بثالثة أ ّيام ،ملا مان ّ
 ...وعن الكايف واحللبي والشهيد وأكثر ّ
أن املاأتم أو
احلداد أو صنع الطعام ألهل امل ّيت ثالثة أ ّيام ،وال داللة فيها ،وإن كان املأتم بمعنى االجاتامع يف
املوتف نعم ّ
يدل عىل جواز االجتامع واجللو

هلم يف الثالثة(.)15

ٌ
ومن خالل التأ ّمل يف املطالب السابقة ،نجد ّ
النراقاي،
إشاكال يف كاالم املرحاوم
أن هنااك
ّ
ألنّه:
أوالًّ :
والارتحم ملادّ ة
إن ُحل الطعام ألصحاب العزاء ،وترك التز ّين ،وإقامة جملس الفاحتة
ّ
ثالثة أ ّيام ا كام قد أشار إىل ذلك ا هلو أفضل دليل وأوضح برهان عىل ّ
أن ماراد الشاارع املقادّ
ونظره متع ّلقان بخصوص الثالثة أ ّيام دون زيادة ،وإالّ لكان بامكانه ْ
أن يقول :ما دامت جماالس
يساتحب تارك الزيناة .بال مان
يساتحب إحضاار الطعاام لصااحب العازاء ،أو
العزاء منعقدة
ّ
ّ
الواضح ّ
أن صاحب العزاء ا أثناء انعقاد جملس الفاحتة عىل امل ّيت وإبرازه احلزن عىل املصايبة ا ال

(  )18م .ن.
(  )15مستند الشيعة  ،ج ،3ص.313
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وضع املصيبة وحالاة العازاء ،إالّ ْ
أن يتعادّ ى عان عارف
يتز ّين ،وسوف ال يربز نفسه بام خيالف
َ
ّ
وحينئذ ليس أمامه إالّ ْ
أن يلتزم بممشى العقاالء وساريعم يف ذلاك.
املجتمع وعاداته املتداولة،
وعليه ،فحينام يقول الشارع :ال جيوز للمرأة ْ
أن ترتك الزينة أكثر مان ثالثاة أ ّياام ،ساوف يكاون
املراد من كالمه ا حسب داللته اإللتزاميّة العرفيّة ا حتديده مدّ ة العزاء وتعياّي وقات احلاداد عاىل
املصيبةف والعجيب أنّه مع وضوح املطلب وجالئه إىل هذا احلدّ كيف خفي عليه!
ثاني ًاّ :
إن مناسبات احلكم واملوضوع تقت

أن يكون جملس العازاء حاّي انعقااده مكتساي ًا

ومتل ّبس ًا بحالة التعزية واحلزن واألمل ،وال يكون مدعا ًة للسارور واالبتهاج واملارح واالنرشااح!
ومقت

احلزن واألمل واملصيبة هو عدم التز ُّين والتزيّي أو استعامل العطور والريااحّي .وعلياه،

فسوا ٌء قيل أنّه ليس من اجلائز إقامة العزاء عىل املتو ّ ألكثر من ثالثة أ ّياام ،أم قيال أناه :ال جياوز
أي تفااوتف ّ
ترك الزينة والتع ّطر ملا يزيد عىل الثالثة أ ّياامّ ،
ألن جملاس
فاان مؤ ّداّهاا واحاد دون ّ
العزاء خيتلف اختالف ًا ماهو ّي ًا عن حفلة العار
يرتدي لبا

أو العياد والرساورف ااما ًا كاام لاو أراد أحادٌ ْ
أن

احلداد يف حفلة العر  ،دون مراعااة لعاادات العارف وكيف ّياة التاز ّين ،فكام هاو

قبيح ذلك!
ثالث ًاّ :
إن ما ذكره من أنّه يستفاد من الرواية جواز االجتامع واملشاركة يف العازاء ااوال مادّ ة
األ ّيام الثالثة هو ّ
حمل تأ ّمل وإشكال أيض ًاّ ،
ألن جواز االجاتامع واملشااركة يف املجلاس للتعزياة
أمر ممدوح ومستحسان ،وال حيتااج جاوازه إىل
والب املغفرة ،وتسلية أهل الفقيد ،يف حدّ نفسه ٌ
خاصف بداهة ّ
أن ذلك ثابت بحكم العقل وعموم النقال املساتفاد مان قولاه تعااىل
دليل رشع ّي
ّ
{خمذِ الهعَفهوَ وَأهمم رْ بِاله عم رْفِ وَأَعْ رِضْ عَنِ اله جَا هِلِنيَ ( ، )21وكذلك ما تقتضيه نفس التعزية وتسلية املصاب
ومواساته ،وعموم زيارة اإلخوان والتح ّبب إليهم ،فمع ّ
ّ
للشاك يف جاواز
كل ذلك ال يبقى جمال
لغو وعب ٌ  .وعاىل ذلاكّ ،
فاان إخاراج
انعقاد جمالس كهذه ،وسوف يكون حكم الرشع باجلواز ٌ
(  )21سورة األعراف ( )3اآلية .155
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ِ
وحكمه عن دائرة اللغو ّية والعبثيّاة يقت
كال ِم الشارع

أن نقاولّ :
ا ْ
إن ماراد الشاارع مان تلاك

الروايات هو حتديد مدّ ة العزاء وتعيّي وقت احلداد ،ولو كان مراد الشارع ما هو أكثار مان هاذه
أي معنى ،وكأنّاه يقاولّ :
كال مان يرياد إقاماة
املدّ ة فسوف يكون هذا التحديد لغو ًا وخالي ًا عن ّ
هذه املجالس فليقمها إىل ما يشاء ،وليمدّ دها ماا دام ذلاك ممكنا ًا وميساور ًا لاه ،وك ّلاام زا َد فهاو
أفضلف ويف هذه الصورة تكون يده النا

ّ
حاظ
مبسواة يف إقامة هذه املجالس ،وساوف يكاون

املتو ّ أكثر وفرة من ناحية الثواب.

حصر احلِداد يف الثالثة أيّام يدلّ على املنع من الزائد
إن تعيّي الشارع وحتديده ملثل هكذا مورد ،بحيا أنّاه فضاالً عان ّ
ألجل ذلكّ ،
أن إقاماة
فاهنا مطلوبة ومستحسنة ،ففي هذه احلالاة
منهي عنها رشع ًا أو عقالً أو عرف ًاّ ،
هذه املجالس غري ٍّ
سوف يكون حتديد الشاارع وتعييناه داالًّ عاىل عادم رضااه ،و همفها ًام مبغوضايّته تشاكيل هاذه
املجالس وانعقادها ألكثر من ثالثة أ ّيام ،وجيب ْ
أن ال هيتخ ّطى سنّة الشاارع ودساتوره ،والعمال
عىل ما أمر به دون نقيصة وال زيادة.

مع األسف مراسد العزاء يف جمتمعاتنا ال توجب العربة واالتّعاظ
من املؤسف أنّه يف هذا الزمان ،ويف كثري من املسائل والتي من مجلتهاا أحكاام املاوت ،وماا
يرتتّب عليه من األحكام العرف ّية ،ال نراعي أحكام الرشع التي ينبغاي ْ
أن نلتازم اا ،بال نم ا
ّ
معوج ومنحرف ،فندمج مقتضيات عاامل اآلخارة ماع اعتبار ّياات عاامل اهلاوى والانفس
بشكل
ّ
وننزهلام نفس املنزلة ،ونضع احلقائق مع األوهام يف ك ّفة واحدة.
األ ّمارةّ ،
فيجاب ْ
أن يكاون التشاييع والادفن عارب ًة لإلنساان ،ليدفعاه إىل تاذكّر املاوت واحلساااب
والكتاب وسائر العقبات التي يواجههاا بعاد املاوت ،فيجاب ْ
توجاه املشايّعّي أثنااء
أن يكاون ّ
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تشييعهم إىل مسألة املوتّ .
وكل ما يوجاب انرصااف املشا ّيعّي إىل األماور اجلانب ّياة االعتبار ّياة،
ّ
إكليل من الورد أو استعرا
كتهيئة

الفرقة املوسيقيّة الناعية والطبل والعلام ،وقاراءة األشاعار

واملدح والثناء عىل املتو ّ وأمثال ذلك ،مجياع ذلاك يقاع يف الطارف املقابال مان رغباة الشاارع
ونظره.
الصادق عليه السالم أنّه قال:
ولذا ورد عن اإلمام ّ
لت جنازة فكن كأنمك أنت املحموإ ،وكأنمك سألت ر مبـك الرجـوإ إا الـدنيا
أنت َمح َ
«إذا َ
َف َف َ
فانظر ماذا تستأنف»(! )21
عل،
ْ
الصادق علياه الساالم عان رساول اهلل
ويف أمايل الشيخ الصدوق يروي عن حرضة اإلمام ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم أنّه قال:
«أكيس الناس من كان أشدم ذكرا للموت»(.)22
أن يو ّلد لإلنسان التفكري باملوت والتفكّر باآلخرة ،وينبغي ْ
فتشييع اجلنازة جيب ْ
أن خيرجاه
وحيياي يف نفاس اإلنساان الشاعور ّ
باأن
من دائرة االعتبار ّيات ويقطعه عن ساائر االرتباااات ،ه
أن يلهج أثناء التشييع باا «ال إلـه إالم
األبدي هو اآلخرة .جيب ْ
ممر ومعربّ ،
وأن العامل
ّ
حقيقة الدنيا ّ
اهلل» ويرتك األناشيد وإاالق الشعارات والتعابري املب ّعدة عن الغاية واهلدف من مساري اإلنساان
وحركته .ولكن حي أنّنا غارقون يف عامل الوجاهة واالعتباارات ،إىل احلادّ الاذي اماتأل فكرناا
ّ
بشكل تا ّم ،فلم يعدْ هنااك منفاذ وال جماال للاورود
وحواسنا من هذه األوهام واّياالت
وقلبنا
ّ
يساتمر معناا ذاك الاذهب
نتصور أنّنا بعاد املاوت ،ساوف
يف عامل األبد ّية وعامل احلقائق ،لذلك
ّ
ّ
رباق وتلك التجهيازات والغارور والكربيااء ،الاذي
احليل ،ونبقى نتمتّع بذاك الوميض ال ّ
وتلك ّ
كنّا عليه حينام مضينا من الدنيا وتركناها ،ومل نلتفت إىل أنّنا قد هجرنا عامل االعتبارات مان حاّي

(  )21الكايف  ،ج ،3ص258ف وكذلك كتاب الزهد  ،ص.33
(  )22األمايل للشيخ الصدوق ،ص.23
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حلظة املاوتّ ،
وأن املساافة التاي تفصالنا عان هاذه الوجاهاات واالعتباارات ماا باّي األر
والسامء.

بعض االحنرافات الواضحة فيما يتعلّق بدفن امليّت
الطهراين رضاوان اهلل علياه،
احلسيني
حممد احلسّي
ّ
وللمرحوم الوالد العالّمة آية اهلل السيّد ّ
ّ
األول من كتابه النفيس معرفة املعاد حي يقول:
كالم يرتبط ذا املوضوع ،قد ذكره يف املج ّلد ّ
لقد هخيّل لكم يف الدنيا ّ
أن اآلخرة تقتفاي أثار الادنيا وتتمحاور عاىل شاأن مان شاؤوهنا،
فأوصيتم ْ
الفالين بتزيّي مقربيت باملرايا ،وببناء قربي بالرخام ،وباعاداد أثااث
أن :ليقم الشخص
ّ
مزهريتاي ورد عاىل القارب ،وينضاد حولاه
املقربة وفراشها بشكل الئق ،وبأن يضع عىل الادوام
ْ
األرائك الفخمة ،ولينثر عىل قربي ّ
كل ليلة مجعة باق ًة من الورود اليانعة.
ّ
إن هذه أمور ال تنفع وال جتدي شيئ ًا ،هذه زينة عامل الغرور ال عامل امللكوت ،امليّت ياذهب
وجيديه.
إىل امللكوت ،وينبغي أن ههيدى له يشء ينفعه ه

إن ما سينفع امليات آناذاك األوالد الصااحلون ،والصادقة اجلارياةِ ،
ّ
والع ْلام الاذي خ ّلفاه
ّ

للنا لينتفعوا به ،واإلنفاق عىل الفقراء والضعفاء ،ومساعدة البؤساء ،وتربياة األيتاام وتف ّقاد
أحواهلم ،ونرش ِ
الع ْلم والتقوى يف املجتماع ،وإقاماة الصاالة وتاالوة القارآن والتاد ّبر فياه ،كاام
سينفعه الب املغفرة له.
ضارة لاهّ ،
ألن أخاذ
أ ّما هذه الزينات التي سبق ذكرها ،فعالوة عىل ّأهنا لن جتديه نفع ًا فهي ّ
باقات الورد إىل امل ّيت وإهداءها إىل قاربه بدعاة وحارام ،كاام ّ
أن تازيّي القباور اذه األشاكال
املذكورة حرام أو مكروه كراهة شديدة عىل ّ
أقل تقدير وهي أماور تاؤذي امليّات .كاام ّ
أن جتميال
املقابر بمثل هذه الكيف ّية االف لتعاليم اإلسالم.
إنّنا نتخيّل ا ونحن نعيش يف هذه الادنيا ا ّ
أن شاؤون اآلخارة ااثال شاؤون الادنيا ،وهاو
تفكري سقيم خاائ ،فنجد امل ّيت يويص :ادفنوين يف هذه املقربة فأنا أخااف مان األر

التاي ال
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سقف هلا .ذلك ألنّه يتخ ّيل ّ
أن األمر هناك كام هاو هناا ،فااذا دفناوه يف غرفاة ذات ساقف فانّاه
سيكون همصان ًا حمفوظ ًا ،أ ّما لو أودعوه الرتاب يف أر
كام ّ
إن حركة النا

مستوية ّ
فان الثلاوج واألمطاار ساتؤذيه،

فوق قربه ومزاره ستزعجه ،وكفى بذلك جهالً!

لقد اصطحبت املالئكة الروح إىل عاامل الاربز  ،وصاار البادن املطاروح يف القارب اعاما ًا
ضاج القارآن الكاريم
للديدان واألفاعي ،ولقد أهلكت هذه اجلهالاة مجياع أفاراد البرشا ،وقاد
ّ
بالنداء:
{ وَضَ لَّ عَنكلد مَا كلنتلدْ تَ زْعم ممونَ .
لقد فنيت خياالتكم وأوهامكم وتبدّ دت يف رمال العدم ويف تيه الضاللة(.)23
انتهى كالم املرحوم الوالد قدّ
وعىل هذا األسا

رسه.
ّ

يتضح وجه هذا التأكيد عىل الذهاب إىل املقابر ،وزياارة أهال القباور!
ّ

أن تكون املقاربة بسايطة ،دون ْ
فيجب ْ
أن يازرع فيهاا الاورود والنباتاات واألشاجار ،ودون أن
مشاجرة ومز ّيناة
حتدث فيها األبنية ،وذلك لتبع يف النفس العربة واالتّعاظ ،ولو كانت املقاابر
ّ
بالورود ،فسوف ال يعود اإلنسان يفكّر باملوت أثنااء زيارعاا ،بال ساينعطف إىل هاذه املظااهر،
وأمر مرفو
وهو خالف هدف الشارعٌ ،
فالنّا

.

يتصورون أنّاه لاو كانات املقاربة خالياة مان هاذه التزييناات ،فساتوجب الاذعر
ّ

واّوف لألموات ،وسيشعرون باالضطراب والقلقف لذلك فهام يريادون ْ
أن يشاغلوهم اذه
األمور ليزيلوا عنهم وحشة العزلة ا اام ًا كام كاان ذلاك زمان حيااعم يف الادنيا ا فيعمادون إىل
إنشاء هذه ا لطبيعة اّرضاء ،ليلهوهم ا ويدخلون عليهم الشعور بالبهجة والرسور ،ويبعادوا
عنهم شبح اإلحسا

َ
بالغرباة .ولكانّهم غاافلون عان ّ
ارحتال إىل الادار األبد ّياة قاد
أن الاذي

انفتحت عينه عىل حقائق عامل امللكوت وخصوصيّاعا ،وال وجود هلذه ّ
اللذة والسارور والفارح
ْ

األول ،املجلس السابع ،ص ،216الطبعة العربية.
(  )23معرفة املعاد  ،املجلد ّ

13
املتـقــني
www.motaghin.com

واالنرشاح الذي كان يف الدنياّ .
فاللذة والرسور يف ذلك العامل حيصالن بواسطة يشء آخارف ياأيت
الرسور من قراءة سورة الفاحتة ال من تشجري القباور وغار

الاورود فيهاا ،ياأيت مان اإلنفااق

والصدقات ال من العمران وتزيّي املقابر .اام ًا كاملريض املصاب بمر

خطاري ،فبادالً مان ْ
أن

يأخذه أقرباؤه ليعاينه ا لطبيب ويعطيه وصفة الدواء ويشفى بواسطة العمل اا ،يطوفاون باه يف
املنتزهات واحلدائق ومراكز اللهو واملباريات .فالذهاب إىل هذه املراكز مع هذه احلالة املباتىل اا
والغم واألمل ،ويودي بحياته ويميته.
ال يشفيه وال يداويه ،بل يوقعه يف اهلم
ّ
ونحن نريد ْ
وتصوراتنا املغلواة ،ونط ّبقها عىل شاؤون األماوات
أن نرسي أفكارنا اّاائة
ّ
وأمورهم ،فحي ه أنّنا نستوحش من املقربة ،نعمده إىل تزيينها بالورود والزرع ،كي نرفاع اّاوف
نحس به.
ونزيل الرعب الذي ّ

من املؤسف أنّه يف هذه األيام ،أصبحت مقابرنا تشبه أي ّ
يشء غري ّ
حمال األماوات ومكاان
ّ
ّ

دفنهم ،وهو ما يبع ه األسف واألمل الشديد ،فمقربة كهذه ال توجب العربة لإلنسان ،وال تنقلاه
حتارك ذاكارة اإلنساان نحاو جماالس
إىل تذكّر العامل اآلخر ،فصفوف بائعي الورد بجوار املقابرّ ،
الفرح والبهجة أكثر منها إىل زيارة القبور ،وهذا العمل خالف نظر الشاارع قطعا ًا ،وال بادّ مان
ّ
بشكل كامل.
اإلقالع عنه

البدع الوافدة من الغرب بالنسبة جملالس العزاء
التأسف أيض ًا ،ممّا قد رساخت وامتزجات بثقافتناا ،كيف ّياة إقاماة
ومن األمور الباعثة عىل ّ
العزاء واريقة جملس الفاحتة.
تغريت جمالس الفاحتة يف أ ّيامنا ،فبدالً من كوهنا جملسا ًا لطلاب املغفارة حساب السانّة
فقد ّ
حتولت حقيقتهاا إىل ناوع مان العمال
املتعارفة واملتطابقة مع منهج أولياء الدين واريقتهم ،فقد ّ
املرساحي ،ومها ّ
اارة يف فا ّن التمثياال .وأصاابح ماديروها وهاام :املرشفااون واّطيااب الااواعظ
ّ
واملحارض ،ك ّلهم متّجهون صوب حتقيق هذه األغرا

 .فبادالً مان ْ
أن يسا ّلط الضاوء يف هاذه
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املجالس عىل اآلخرة وقراءة العزاء ،هيعماده إىل املظااهر وذكار مفااخر املتاو ّ  .فياتامدون بمادح
ٌ
فاالن كاان ابناه
أصله ونسبه وعشريته ،ورفعهم إىل مستوى األفراد الشاااّي األفاذاذ ،فماثالً:
ٌ
وفاالن ابناه اآلخار مادير ووزيار وغاريه ،وقاد
ابيب ًا معروف ًا ،أو صاحب منصب كذا وكاذا..
حصل زمن حياته عىل الشهادات الفالنيّة ،وحيثيّته وشاأنه باّي أقراناه كانَات كاذا وكاذا .ولاو
اق املتااو ّ وأقربائااه دون ْ
أن يتعا ّار
قرص ا ا ا ال ساامح اهلل ا ا اّطيااب أو املعا ّازي يف حا ّ
ّ

هلااذه

اّصوصيّات ،فسيقوم أصحاب العازاء باام يلازم مان العتااب واملحاسابة والتشاديد علايهم،
وسوف هي ْقصوهنم عن أ ّية دعوة يف املجالس الالّحقةف ليه ّيئوا الشخص الكفء والالّئق ،القاادر
مرشافّي ومرفاوعي الارأ
عىل أداء املطلب ح ّقه! واملتمكّن من إبراز شخصايّة األقربااء ّ

أماام

سائر النا .
كذلك وضع الكؤو

املعزين بأصناف الفواكه واحللوياات،
ّ
وصف األكواب ،واستقبال ّ

األصيل ،وتوجاب
فاهنا خترج هذه املجالس عن هدفها
ّ
ّ

ف النظار إىل املظااهر املخالفاة ملاراد

الشارع ورغبتهف لذلك فهي خالف نظر الشارع .كذلك السكوت والوقوف تعظي ًام ملقاام املتاو ّ
فهو من السنن الوافدة من الغرب ،وهي حمرمة رشع ًا .ومل ِ
األمار بالساكوت أو
يأت يف اإلساالم
ه
ّ
تالوة الفاحتة بحالة الوقوف ،بل لو كان اإلنسان جالس ًا فعليه ْ
أن يقرأ الفاحتة كاام هاو عاىل هاذا
احلال ،ولو كان واقف ًا فعليه ْ
أن يقرأها وهو كذلك.
الرتحم» و«املغفرة» واستبداهلام با « ذكرى تعظايم أو ختلياد امليّات»
وكذلك تغيري
عنواين « ّ
ّ
فانّه من األمور املذمومة وغري املرشوعة .فاام وردناا مان اإلساالم ووصالنا مان بياناات أوليااء
والارتحم وتعزياة أهال الفقياد وتسالية خااارهم ،وتساكّي نفاو
الدين هو الاب املغفارة
ّ
أصحاب العزاء واملصيبة ،وليس التخليد والتعظيم وأمثال هذه األلفاظ والعبارات .مااذا تعناي
مبتىل باألف داء وألاف مشاكلة،
كلمة «التخليد»؟ فذاك املسكّي قد ارحتل عن الدنيا ،وهو اآلن ً
ّ
ونكرماه! ينبغاي ْ
أن
ويعاين من املصائب وواقع فيها ،حينئذ نأيت ونقيم له جملس التعظيم ّ
ونبجله ّ
أن ّ
يكون التعظيم والتكريم زمان حياته ا واحلال ّ
وتاوهم وختيّال ا ال زمان
كل ذلك هو اعتباار
ّ
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تعظايم
يباق َع َظما ٌة وال
فات األوان وانقضت الفرصة لذلك! حيا مل َ
وفاته وبعد مماته ،حي
َ
ٌ
ووقت كشف احلقائق ال األماور التخيليّاة
وقت احلساب ال العمل،
وال
ه
اعتبار وال معترب! اآلن ه
ٌ
واحلاج واإلنفااق واألمار بااملعروف والصادق
والتوّه ّية! اآلن يسألون عن الصاالة والصايام
ّ
خيصاص اا نفساه،
واألمانة واإلخالص يف العمل ،وال يسألون عن العناوين املصاطنعة التاي ّ
ويم ّيزها عن سائر بني نوعه ،وال عن الوزارة والوكالة واملدير ّية واملال والكسب! يساألونه اآلن
أي حدّ كانت أموره احلياتيّة واالجتامعيّاة جارياة عاىل
عن االلتزام بالتكاليف يف الدنيا ،وأنّه إىل ّ
رضا اهلل ،وليس عن رتبته ووساماته ولباسه وغريه!
ومن هناّ ،
فان مقت

االلتزام بالقاعادة الكليّاة ،ولازوم انادراج األفعاال حتات مالكاعاا

أن تندرج مجيع هذه األمور حتت رضا الرشعْ ،
الرشعيّة ،هو ْ
نحاى عان مبتادعات الانفس
وأن هت ّ
األ ّمارة ،وتبتعد عن األذواق اجلاهل ّية.

ورود النهٍ عن مشاركة النساء يف مراسد التشييع والدفن
ومن مجلة األمور املذمومة أيض ًا ،مشاركة النساء يف مراسام التشاييع والادفن ،حيا ورد
فيه النهي من أولياء الادين بشادّ ة ،وكانات السانّة يف اإلساالم عاىل خاالف ذلاك ،لكان وماع
رب ًأ
األسف ،ما نشاهده اليوم هو رواج ذلك يف األوسا الشيع ّية ،حي هيعدّ بنظر العوام أمار ًا ما ّ
من البدعة واّطأ ،بل يعتربونه مان أصاول املعاارشة املتساامل عليهاا ،ونوعا ًا مان االرتباااات
االجتامع ّية.
والروايات الصادرة من أولياء الدين يف هذا الباب ،ماورد اتّفااق ٍّ
كال مان الشايعة وأهال
التسنّن( ، )24ومع األسف ،قد عملوا هم ذه السنّة والتزموا ا ،ولكن خت ّلفنا نحن عان القافلاةف

(  )24اّصال  ،ص585ف و وسائل الشيعة  ،كتاب الطهارة ،أبواب صالة اجلنازة ،الباب  ،35احلدي  ،3وأبواب الدفن ،باب  ،65ح
 3و 4و ،5وكذلك باب النكاح ،املج ّلد  ،21أبواب مقدمات النكاح وآدابه ،باب  ،123ح 1ص .221ومن املصادر السنّية :مسند أُحد
 ،ج ،5ص85ف وكذلك صحيح البخاري  ،ج ،1ص81ف وكذلك صحيح مسلم  ،ج ،3ص43ف وكذلك السنن الكربى  ،ج ،4ص 63ف
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ومع ذلك ندّ عي أنّنا تابعون ومطيعون وأنّنا شيعة ملدرسة رساول اهلل ومنهجاه وسانّته! واحلاال
أن نكون يف اليعة ّ
أنّه ينبغي ْ
كل امللل واألقوام ،فنبادر إىل العمل بأوامر رساول اهلل ومبانياه ،وال
ندع املخالفّي واملنحرفّي ملذهب أهل البيت عليهم السالم يسبقوننا ،ولنصبح عرضاة للتّهماة،
بأنّنا هن ه
عمل آراءنا الشخصيّة وندخل يف الدين ما ليس فيه.
ّ
إن إبعاد منهج رسول اهلل وإقصاءه ،وعدم العمال باه وااللتازام باأوامره وإحكاام مبانياه،
وبالتايل إعامل الذوق والنظر ّيات الشخصيّة بام يتامشى ماع املصاالح الدنيو ّياة والانفس األ ّماارة
بغية إعجاب العوامّ ،
كل ذلك يرجع يف احلقيقة إىل بيع الادنيا بااآلخرة ،وهاو تارجيح اّرساان
عىل السعادة والفالح ،فبذاك املقدار الذي يعمده فيه املخالفون إىل العمل عاىل خاالف أوامار اهلل
الدنيوي ورغبات النفس األ ّمارة ،ذا املقدار سوف هي ْقصون أهال البيات
ورسوله ،ابق ًا للميل
ّ
ّ
احلاق ،وخت ّطاوا
أفراد آخرين ،ويكونون بذلك قاد خرجاوا عان ارياق ّ
والعرتة ،ليقعوا يف تبع ّية
اإلهلي وغضب رسوله .فاال قادّ ر اهلل
الرصا املستقيم ،وهو ما جيعلهم قابعّي حتت نري السخط
ّ
ْ
أئمة اهلدى ،فانظ ّن أنّناا تاابعون إلماامتهم
أن نوهم أنفسنا بأنّنا ملتزمون بأمر رسول اهلل ووالية ّ
ّ
بشاكل
ثم نعمد إىل االفة سنّة رسول اهلل ،ونقع يف جتااوز مانهجهم
صلوات اهلل عليهم أمجعّيّ ،
عميل ،وإذا قال لنا املخالفون :قدْ أدرتم َرحى تبع ّية أوامر رساول اهلل وااعتاه عاىل والياة أهال
ّ
ثام بعاد ذلاك ال تلتزماون
بيته وإمامتهم ،فأنتم تنوحون عىل ذلك وتلطمون صدوركم ألجلهّ ،
نتفوه به؟!
فأي جواب ينبغي أن ّ
بأوامرهم وال تقتَدون بسنّتهمّ ،

العامل  ،ج ،16ص ،351ح 45158ف وكذلك اجلاامع الصاغري  ،ج ،2ص ،462ح
وأيضا جممع الزوائد  ،ج ،3ص28ف وكذلك كنز ّ
 3655و.3656
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مل يرد يف اإلسالم ذكر «األسبوع» و«األربعني» و«الذكرى السنويّة» لألموات
ومن هنا ،حي اتّضحت كيفيّة وحقيقة سنّة رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وسا ّلم بالنسابة
يسامى باا األسابوع أو األربعاّي أو
النعقاد جمالس العزاء ،نعلم أنّه ليس لدينا يف اإلسالم يشء
ّ
الذكرى السنو ّية ف لذلك يتّضح جل ّي ًا ّ
أن هذه املناسبات االفة لسرية اإلسالم وسنّته.
أي اسام وال ّ
ذكار يف اإلساالم قطعا ًا.
فأ ّما «األسبوع» و«الذكرى السنو ّية» ،فلم نلمح هلام ّ
ومع األسف ،فقد أصبحت يف األوساا الشايع ّية اوباّصوص لادى اإلياران ّيّي سانّة خاائاة
أمر ال غنى عنه وال هيرتك وال يقبل اّالف والنقاش!!
وكأهنا ٌ
وجارية وشائعةّ ،
اتصاة فقاط باملعصاومّي علايهم
فا الذكرى السنو ّية حساب الارتاث
الشايعي األصايل ّ
ّ
يثبت ّ
األئمة عليهم السالم أماروا
تارخيي وال
أي مدرك
روائي ه
الصالة والسالمف وليس لدينا ّ
أن ّ
ّ
ّ
ّ
ألحد من صحابتهمف فالذي ور َد احلا ُّ والتأكياده علياه مان
بتشكيل جمالس «الذكرى السنو ّية»
اتص باحياء ذكرى أهل البيت فقط .ومن باب املثال :نجاد ّ
أن اإلماام
تشكيل جمالس الذكرىّ ،
الباقر عليه السالم قد أوىص بعد شهادتهْ ،
وينادب ملادّ ة عرشا سانوات،
أن يقام له يف منى املآتم
َ
تعر
و هي ّ

ويتم توضيح ذلك للنّا (.)25
فيها إىل ما كان اّلفاء يوردونه عىل اإلمامّ ،

وكذلك فيام يتع ّلق بحرضة سيّد الشهداء عليه السالم ،فقد وردناا رواياات كثارية إىل حادّ
يتم التأكيد يف الروايات عىل إقامة جمالس أهل البيات ،فيجاب عليناا ْ
أن
التواتر( .)26بل حتّى لو مل ّ

(  )25الكايف  ،ج ،5ص113ف وكذلك من ال حيرضه الفقيه  ،ج ،1ص182ف و التهذيب ج :6ص358ف وأيضاً بحار األناوار  ،ج،46
ونص ما ورد يف الكايف التايل :عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :قال يل أيب :يا جعفر أوقف يل من ماايل كاذا
ص 221نقالً عن الكايف .
ّ
ونص من ال حيرضه الفقيه ما ييل :وأوىص أبو جعفر عليه السالم بثامنامئة درهم ملأاه،
وكذا النوادب تندبني عرش سنّي بمنى أ ّيام منى.
ّ
وكان يرى ذلك للسنة ،أل ّن رسول اهلل ّ
صىل عليه وآله وس ّلم قال« :اختذوا آلل جعفر ابن أيب االاب اعامااً فقاد شاغلوا» .وكاذلك يف
النص :عن أيب عبد اهلل عليه
موضع آخر ورد :وأوىص أبو جعفر عليه السالم أن يندب يف املراسم عرش سنّي .وما ورد يف التهذيب ذا ّ
السالم قال :قال يل أيب :يا جعفر! أوقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب تندبنني عرش سنّي بمنى أ ّيام منى.
(  )26كامل الزيارات ،ص111ف وكذلك بحار األنوار ،ج ،44ص238ف وأيضاً إقناع الالّئم عىل إقامة املآتم .
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اسك ًا بعموم إحياء ذكر أهل البيات علايهم الساالم ،ساواء
نحكم بوجوب إقامة هذه املجالس ّ
ّ
الشك يف ذلك من ناحية الثقافة الشيعيّة.
لتطرق
جمالس املواليد أم الشهادات ،وال جمال ّ
فيكاررون ذلاك ّ
كال سانة،
أ ّما اليوم ،فانّنا نراهم حييون «الذكرى السنوية» لسائر األفراد،
ّ
فااهنم ال ينساون امليّات وال يرتكوناه .نعام ،مان
نخلات عظاماه
حتّى ولو
ْ
ْ
واساتحالت ترابا ًاّ ،
الواضح ّ
أن قلوب أصحاب هذه املجالس غري حمرتقة وال مقروحة عىل امل ّيات ،فهام يالحظاون
استمرار منافعهم يف هذه املجالس ،ويرون ّ
أن حياعم وبقاءهم مرهونّي بانعقاد هاذه املجاالس،
ويتصورون ّأهنم بواسطة تعطيل هذه املجالس سيصبح امل ّي هت نسي ًا منسي ًا ،وباالتّبع ّ
فاان األفاراد
ّ
املنافع واملصالح الدنيو ّية ،وبادوهنا ساوف
املرتبطّي ذا املتو ّ  ،سوف يكتسبون ذه املجالس
َ
وبتحمل العاذاب واملشا ّقات ْ
أن حيفظاوا
نسون أيض ًا ،فيسعون جاهدين وبأ ّية وسيلة أو حيلة،
ّ
هي َ
إسم امل ّيت وحييوا ذكره ،بسائر احلجج واحليل الواهية ،ومن خالل ّ
كل الظروف املتاحة هلم!
ّ
إن سورة التكاثر الرشيفة التي ورد فيها{ :أَلههَاكلدم التَّكَاثلرم* حَ تَّى زلرْتلدم اله مَقَابِر ( )23ناظرة إىل هذه
الشيعي ْ
أن هحيكم ثقافته عىل أسا
الطائفة من النا  .فعىل
ّ

سانّة رساول اهلل ،كاي يساتفيد مان

بركات هذه التبع ّية واالستنان باه أوالً ،وثانيا ًا كاي ال يكاون ألعوباة أو وسايلة بياد املخاالفّي
واملواجهّي للتش ّيع ،وال يمكّنهم من الطعن واالعرتا

عىل التش ّيع ،وال يكون مدعاة لتساليط

أقالمهم وترصحياعم عىل التشيّع.
فاهنا أشنع وأقابح مان مساألة «األسابوع» و«الاذكرى السانو ّية»
وأ ّما مسألة «األربعّي»ّ ،
أي ّ
خرب أو ّ
األئماة علايهم الساالم يفياد إقاماة
قطع ًاف وذلك ألنّه فضالً عن عدم وجود ّ
أثر عان ّ
ذكرى األربعّي عن روح األمواتّ ،
فان مسألة األربعّي من شعائر التش ّيع وخصوص ّياته ،وهاي
اتصة فقط وفقط بحرضة أيب عبد اهلل احلسّي أرواحنا فداه ،ال غري!
ّ

(  )23سورة التكاثر ( )112اآلية  1و.2
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إحياء األربعني جلميع األموات خيرجها عن كوهنا شعاراً خاصّاً لسيّد الشهداء
انجر األمر إىل صريورة إقامة جمالس األربعّي عىل األموات بعنواهنا سنّة ورس ًام ثابتا ًا،
ولو ّ
ّ
أن تكون شعار ًا وعالمة وامتياز ًا لس ّيد الشهداء! ولاو َ
حينئذ ْ
كاان هنااك رجحاان
فكيف يمكن
من قبل الشارع إلقامة ذكرى األربعّي لسائر األفراد ،فلامذا مل نجدْ هذه املرغوب ّية بالنسابة لساائر
األئمة عليهم السالم ،بل ورسول اهلل ّ
صىل اهلل علياه وآلاه وسا ّلم؟! وماع كاون ذلاك بالنسابة
ّ
هلؤالء العظامء أوىل م وأجدر ،بل وحتّى مع وجود ّ
كل هذا التأكيد عاىل إقاماة مناسابات أهال
أي ّ
البيت عليهم السالم ،والتشديد عىل االستفاضة منها ،فانّنا مع ّ
أثار مان
كال ذلاك مل نلحاظ ّ
األئمة بالنسبة إلقامة األربعّي عىل غري س ّيد الشهداء عليه السالم.
ّ
وهذه املسألة تكشف عن ّ
ماريض
أن إقامة األربعّي لغري سيّد الشهداء علياه الساالم غاري
ّ
يتعرضاوا
هلم قطع ًاف بداهة ّأهنم أمروا باحياء ذكرهم ،وحثّوا عىل تشاكيل املجاالس ،إالّ ّأهنام مل ّ
ملسألة األربعّي إالّ يف خصوص س ّيد الشهداء.
ولو قيل :ما هو اإلشكال يف ْ
أن تقام جماالس األربعاّي عان روح األماوات ،بغيا ًة لطلاب
أي دا ّع أو غر
املغفرة والرُحة ،دون ّ

آخر ،وبعبارة أخرى :يكون الداعي لعقد األربعاّي عان

فاأي
مار ذكرهاا ا ّ
روح املتو ّ اجلهة املعنو ّية والعباد ّية دون االعتبارات واملنافع الدنيو ّية ا التاي ّ
وأي من ّع سوف يتو ّجه من قبل الشارع يف هذه احلالة؟
إشكال يف ذلكّ ،
ّ
فان جوابه:
ّ
وألي سابب
حينئاذ؟
أوالً :ما هو الفرق بّي األربعاّي أو الثالثاّي أو اّمساّي وغريهاا
ّ
الرتحم عن روح امل ّيات يف رأ
جيب عقد جملس
ّ

املقارر ْ
أن ينعقاد
األربعاّي؟! ولاو كاان مان ّ

جملس لذكرى امليّت ،فلام ال يقيمونه بعد ثالثّي يوم ًا أو مخسّي؟!
ٌ
ثاني ًاّ :
إن العبادة الصادرة من العبد ،إنّام تقع مقبولة ومرضا ّية فايام لاو كانات متطابقاة ماع
اإلهلي ،دون ْ
صاحة
أن تصدر من تلقااء نفساه أو متاأ ّثر ًة بمزاجاه .فالرشا األساا ّ يف
األمر
ّ
ّ
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متفرعتاان عاىل حيث ّياة توقيف ّياة العباادة وجهاة
التقرب واالنقيادف وهاتان املساألتان ّ
العبادة هو ّ
تعبد ّيتها .وما مل يصدر األمر بالعبادة مان الشاارع ،فساوف يكاون اإلتياان اا بدعاة وضاالالً
مرة ،فسوف ال يكون هلاذا العمال أ ّياة قيماة وال
وحرام ًاف حتّى وإن قصدنا القربة والرجاء ألف ّ
ّ
وزن من وجهة نظر الشارع.
ّ
جهاة مع ّيناة ا بالنسابة
نعم ،لو كانت املسألة بحيا يكاون رجحاان الفعال حمارر ًا ا مان
للمك ّلف ،أو عىل ّ
الرشاعي ،ففاي هاذه
قطعي عىل الرجحاان
األقل حمتمالً ،ومل يكن هناك دليل
ّ
ّ
التقرب .ولكن ما نحان فياه فضاالً عان
احلالة ال مانع من اإلتيان بالفعل بداعي الثواب ورجاء ّ
العقايل ،فانّاه ومان خاالل القارائن والشاواهد العقليّاة
عدم كونه واجد ًا للرجحاان االحاتام ّيل
ّ
التقرب واإلتيان باه رجاا ًء للثاواب،
والنقليّة مرجوح ومفضول ،ويف هذه احلالة ال جمال لداعي ّ
وسوف يكون اإلتيان به منافي ًا لنظر الشارع واالف ًا لرضاه ،أو سيكون باااالً ومكروها ًا كراهاة
شديدة قطع ًا.
فان مسألة «األربعّي» من هاذا القبيال ،حيا لاو كاا َ
وحسب االتّفاقّ ،
ان اإلتيااان ااا
مم ً ومرضيّ ًا من ناحية الشارع ،لكان من املحتّم ْ
أن يصدر يشء يتع ّلق ذه املسألة ااوال مادّ ة
إمامة ووالية املعصومّي عليهم الصالة والسالم ،ولصدر منهم يش ٌء مان التوصايات واألوامار
ّ
واحاد ال ترصاحي ًا وال
فيام يتع ّلق ا ،واحلال أنّه مل يتّفاق يشء مان ذلاك ،بال مل ْ هيشاا ْر إىل ماورد
كناي ًة! واحلال أنّه مل يكن هذا املوضاوع مان املوضاوعات املنحرصاة بخصاوص زماان تواجاد
حياوي وعاا ّم
موضاوع
املعصومّي عليهم السالم فقط ،بل هو عاىل العكاس مان ذلاك ،فهاو
ّ
ٌ
وكل شهر ّ
كل سنة ّ
البلوى ،ومتجدّ ٌد يف ّ
وكل أسبوع بالنسابة هلام وأصاحا م وأقرباائهم ،وماع
ّ
أي تشاويق مانهم أو حا ّ أو ترغياب ألصاحا م ،أو عاىل األقال صادور
كل ذلك مل يصادر ّ
اإلجازة بعقد هذه الذكرى ،ألجل ذلك ،يمكننا ْ
أن ندّ عي ا برض

قاااع ا أنّاه مل يكان انعقااد

لألئماة املعصاومّي علايهم الساالمّ ،
وأن نظارهم
رأ
ّ
جملس «األربعّي» عىل األموات ماورد ً
قائم عىل اختصاص «األربعّي» بحرضة أيب عبد اهلل احلسّي عليه السالم.

25
املتـقــني
www.motaghin.com

إىل هنا ننهي هذه الرسالة ،وحتّى مع كون املساألة حتتااج إىل بساط أكثار ،بلحااظ جهاعاا
تام ذكاره ،آملاّي مان أتبااع
املختلفة ،إالّ أنّه مع مالحظة الرغبة يف عدم التطويال ،نكتفاي باام ّ
مدرسة الوالية ومذهب التش ّيعْ ،
أن يقلعوا عن هذا الرسم وهاذه العاادة اجلارياة املبغوضاة هلل،
وأئماة اهلادى صالوات اهلل علايهم
من قبل أولياء الادين،
ويتأساوا بالسانّة السانيّة لرساول اهلل ّ
ّ
أمجعّي ،ويكون هدفهم وغايتهم من ّ
كل أفعااهلم وسالوكهم هاو االنقيااد واإلااعاة للممشاى
ألئماة اهلادى علايهم الساالم ،الاذين تنحرصا اهلداياة والفاالح يف
القويم والرصا املساتقيم ّ
إااعتهم وانتخاب دستوراعم وأوامرهم فقط ال غري(.)28
واألئمة املعصومّي علايهم الساالم والاذا ّبّي عانهم،
ر ّبنا واجعلنا من شيعة أمري املؤمنّي
ّ
التاواب الارحيم ،احلماد هلل
وال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مان لادنك رُحا ًة إنّاك أنات ّ
الذي هدانا هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.
والسالم علينا وعىل مجيع عباد اهلل الصاحلّي ورُحة اهلل وبركاته.
ليلة اجلمعة ،يف الرابع عرش من صفر سنة  1426هجر ّية قمر ّية
املشهد
الرضوي املقدّ
ّ

عىل ثاويه آالف التحيّة والسالم
الطهران
احلسيني
حممد حمسن
م
م
الس ميد م

(  )28وسائل الشيعة ،ج ،23ص ،31باب  ،23حدي  : 25وعن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن عباد الارُحن ابان
رش عليكم أن تقولوا ب ء ما مل تسمعوه منّا !
ّ
احلجاج ،عن هاشم صاحب الربيد قال :قال أبو عبد اهلل عليه السالم ا يف حدي ا :أما إنّه ّ
ويف حدي  32ص :33ويف كتاب «فضل الشيعة» عن أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أُحد بن حممد ،عن احلسن بن عيل ،عن عاصم بن
النحوي قال :سمعت أبا عبداهلل عليه السالم يقول ... :فواهلل لنح ّبكم أن تقولوا إذا قلناا ،وتصامتوا إذا صامتنا،
ُحيد ،عن أيب إسحاق
ّ
ونحن فيام بينكم وبّي اهلل ،ما جعل اهلل ألحد خرياً يف خالف أمرنا! وحدي  34ص :34حممد بن احلسن الصفار يف «بصائر الدرجات»
عن العبا

بن عامر ،عن ُحّاد بن عيسى ،عن ربعي ،عن فضيل قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقولّ :
كل ما مل خيرج من هذا البيت

فهو باال.
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[مالحظة :انتخب هذا البحث من الفصل الثالث من كتاب «األربعني يف الرتا الشيعي»،
تم توثيقه ومقارنته
سيني
الطهران حفظه اهلل ،وقد م
م
حممد حمسن احل م
تأليف آية اهلل السيمد م
أن
مع املصدر الفاريس من قبل اهليئة العلم مية يف جلنة الرتمجة والتحقيق ،و جتدر اإلشارة إا م
العبارات و اهلوامش التي وقعت بني معقوفتني هي من اهليئة العلميمة ]
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