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قبل ان تقرأ رساليت املاثلة بني يديك
آمل ان تكون ذاكرا لثالثة رجاءات قبل وبعد املطالعة
األول ارجو من القراء احملرتمني ممن يوافقوين او خيالفوين يف افكاري ان ال يتخذ ما كتبته وسيلة للتشنيع والقدح وقراءة النوااي من
املوافقني للمختلفني او من املختلفني للموافقني ،فهي ليست سوى آراء يصيب بعضها وخيطئ بعضها اآلخر.
الثاين ارجو من القراء احملرتمني الذين ال يوافقوين يف افكاري او بعضها ان يرسلوا يل مالحظاهتم وميكنهم فعل ذلك عرب املراسلة
ابلربيد االلكرتوين املدرج آخر هذا البحث.
الثالث ملن هذه الرسالة؟ ان كنت حتمل فكرة مسبقة او اعتقادا حول املسألة املطروحة فهذه الرسالة ليست لك فال تتعب نفسك
مبطالعتها فهي معدة ملن ال حيمل فكرة واضحة عنها والكتاب يقرأ من عنوانه كما يقال فهو ارشاد احلائر ملعىن الشعائر.
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الحلقة األولى من سلسلة أبحاث تتناول القضية الحسينية.

اهم نقاط احللقة
* أتكيد استحباب احياء امر اهل البيت عليهم السالم ابلبكاء على مصائبهم وزايرة قبورهم وإقامة اجملالس وحنو ذلك.
ِ
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه) ( )1على خصوص اهلدي َوالْبُ ْدن وعلى األكثر على خصوص مناسك
* تبيان داللة قوله تعاىلَٰ ( :ذَل َ
احلج ومعامله.
* تفنيد االجتاه القائل إبدخال املمارسات اجلديدة حتت عنوان (شعائر هللا)
* هذه السلسلة مبثابة مسودة أولية تنتظر مشاركة الفضالء عسى ان ترتقي مرقاة أعلى.
متهيد
بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة على حممد واله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم امجعني.
وبعد
بعد استشهاد االمام احلسني بن علي عليه السالم سبط رسول هللا صلى هللا عليه واله أقيمت مآمت العزاء والبكاء عليه وعلى اهل
بيته واصحابه الكرام وجاءت الرواايت الكثرية عن أئمة اهلدى عليهم السالم حاثة على البكاء واجلزع على احلسني عليه السالم
وزايرة قربه ومع مرور الزمان تطورت احلالة تدرجييا من جمالس الشعر والنياحة يف البيوت وعند قرب االمام احلسني عليه أفضل
السنَ ِة
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وظلت حركة احياء ذكرى شهادة االمام احلسني عليه السالم متر مبراحل واطوار خمتلفة ولسنا هنا بصدد الدخول يف تفاصيل ذلك
 ،وما نود اإلشارة له هنا هو ان هذه احلركة املباركة -واليت وضع بذرهتا أهل البيت عليهم السالم وسقوها بتعاليمهم وغذوها
( )1الحج .32
) (2الكامل في التاريخ البن االثير ،ج ،8ص 549
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مبمارساهتم -هذه احلركة أبطوارها املختلفة سامهت إببقاء جذوة الوالء ألهل البيت عليهم السالم وقادةا ،غري انه وقعت حوادث
مؤسفة متثلت يف اعتداءات على الشيعة يف بغداد وسواها منذ تلك القرون اخلالية واىل اليوم يدفع الشيعة مثن والئهم لإلمام
احلسني عليه السالم دما عبيطا ال ينقطع تطالعنا به وسائل االعالم اليوم يف العراق وأفغانستان وابكستان والقطيف وغريها من
األماكن اليت يستهدف فيها الشيعة الهنم ميشون لزايرة االمام احلسني عليه السالم او يقيمون النياحة والبكاء عليه سالم هللا عليه،
او جملرد حبهم له واعتقادهم إبمامته ،كما صاحب هذه اإلحياءات وإقامة الذكرايت بعض املمارسات اليت وقعت حمل جدل واخذ
ورد ،فقامت دعوات لتهذيب هذه املمارسات مما ال يليق َبا بنظر املعرتضني عليها ويف مقابلها واجهت هذه الدعوات انتقادات
ليعرف هذا اجلدال القاصي والداين.
واملالحظ ان أئمة بيت العصمة والطهارة عليهم السالم برغم حثهم شيعتهم على احياء امرهم والبكاء والنياحة على االمام احلسني
عليه السالم وزايرة قربه الشريف اال اهنم َل يستعملوا اصطالحا خاصا وعنواان حمددا هلذا االحياء وامنا استعملوا تعابري متعددة
هتدف للتشجيع على إقامة الذكرايت احلزينة وإبقاء وهجها فعاال  ،وحبكم اتساع احياء الذكرى األليمة وتعدد صورها ابتكر
الشيعة عناوين كثرية للممارسات وملن يقوم ببعض املهمات كاملواكب احلسينية او جمالس العزاء او عنوان اخلطيب احلسيين واملنشد
وسقاء املاء وغري ذلك الكثري فانت حني تطالع اجلدل الذي اعقب دعوة السيد حمسن األمني رمحه هللا تعاىل لتنزيه املظاهرات
احلسينية جتد العلماء ممن وافقوا او خالفوا الدعوة يعربون أبمساء وعناوين خمتلفة مثل (املظاهر احلسينية) أو (املراثي احلسينية) أو
(مظاهر العزاء) أو (التذكار احلسيين) أو (املأمت احلسيين) أو (املظاهرات العزائية) او (املراسم احلسينية) أو حنو ذلك ،وال يُطلقون
عليها عبارة (الشعائر احلسينية) او (الشعائر العاشورية) اال يف األزمنة احلالية وما قبلها من زمن قريب العهد  ،وهذا التعبري
واالطالق ميكن ان ينبين على احد مباين ثالثة-:
املبىن األول :يستهدف انحية أدبية لغوية يضفي على ممارسات االحياء مزيدا من الرونق واجلمال.
املبىن الثاين :ان يكون االطالق ابعتقاد انطباق عنوان (شعائر هللا) على مراسم العزاء بلحاظ ثبوت استحباب هذه املراسم بدليل
مستقل وبرتبة متقدمة على آية تعظيم الشعائر فيكون تعظيم مراسم العزاء على غرار تعظيم الصفا واملروة الثابت شعائريتهما بغري
آية تعظيم الشعائر.
املبىن الثالث :وقد يكون هذا التعبري واالطالق بداعي اإلحياء اىل ان احياء هذه الذكرى من مصاديق (شعائر هللا) فيكون عنوان
(الشعائر احلسينية) نظريا لعنوان (شعائر هللا) الوارد يف القران الكرمي فيتعدى الغرض الناحية األدبية البالغية كما يتعدى صحة
االطالق املبنية على ثبوت أصل استحباب الفعل برتبة متقدمة فيتعدى الغرض هاتني الناحيتني جلهة اإلشارة لداللة القرآن الكرمي
على إقامة عزاء وذكرى سيد الشهداء عليه السالم حىت لألفعال اليت َل يثبت استحباَبا فيثبت هلا االستحباب آبية تعظيم
الشعائر.
إذا عرفت ذلك يتبني لك انتفاء االشكال يف صحة االستعمال وحسنه على املبنيني األول والثاين ،واما على املبىن الثالث فهو
مورد النقاش وهكذا خنلص اىل ان جمرد االستعمال ال يكشف عن الدافع واملبىن خلف هذا االستعمال ،فمجرد إطالق فقيه عنوان
(الشعائر) او عنوان (الشعائر احلسينية) بل حىت عنوان (شعائر هللا) على فعل من األفعال اليت يعتقد اهنا مستحبة وأهنا من مظاهر
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احلزن واجلزع على االمام احلسني عليه السالم –مثال -هذا االطالق ال يكشف عن اختيار املبىن الثالث مقابل املبنيني األولني
فاألعم ال يدل على األخص.
اجل قد يصرح ابحث او فقيه ابملبىن الثالث االخري اعتقادا منه بدخول (الشعائر احلسينية) حتت عنوان (شعائر هللا) وله احلق يف
ان يتبىن مثل هذا الراي ويدافع عنه ،وهذا االجتاه يف بعض صوره او على يد بعض قائليه ذهب اىل ان كل ما اخرتعه الناس
ِ
ك َوَمن
ومارسوه بصفته شعارا وعالمة على دين هللا او ذكرى احلسني عليه السالم فهو مشروع ومطلوب وفقا لقوله تعاىلََٰ ( :ذل َ
يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب) ( )3ودور هذه املقالة من السلسة مناقشة هذا التصور بصورة رئيسية.
َ
َُ ْ َ َ
وجتدر اإلشارة اىل ان االجتاه النايف لدخول احياء ذكرى مصائب احلسني واهل بيته الكرام يف عنوان (شعائر هللا) ال يقلل من
أمهيتها فهو يؤكد عظمة الذكرى وقداستها وأمهِّيتها وحموريِّتها الدينية ،اذ تكفينا النصوص احلاثة على إظهار احلزن ،والبكاء،
واجلزع ،وإحياء أمرهم عليهم السالم وأمثاهلا ،تكفي هذه العناوين وامثاهلا لالهتمام مبمارستها وإحيائها وتعظيمها واملداومة عليها؛
كما اهنا من موارد إعالء كلمة هللا تعاىل وإحياء معاَل الدين واحلفاظ على شريعة سيِّد املرسلني صلى هللا عليه وآله ،واخلالصة ان
موقف الشك او النفي النطباق عنوان (شعائر هللا) على مراسم ذكرايت احياء مصائب اهل البيت عليهم السالم ،او بعضها ،ال
يدعو للتخلي عن التسمية والعنوان ملا هلما من مغزى بالغي جليل ،كما ال يشك قيد امنلة يف أمهية تلك املمارسات يف اجلملة
بغض النظر عن بعض األفعال املثرية للجدل ،اذا عرفت ذلك فان هذه املقالة تناق مثل هذا االجتاه من جهة استداللية فقهية
وفق األسلوب املعروف يف املدرسة الفقهية املعتقدة إبمامة اهل البيت عليهم السالم ضمن سلسلة من املقاالت اليت ستتناول
القضية احلسينية يف بعدها الفقهي ورمبا يف بعدها التارخيي أيضا اذا حالفنا التوفيق.
وقد جرت العادة على طرح األحباث على طالب العلم من ذوي التحصيل العايل مبا يشبه املسودة يف صورة القاء الدروس ،فتطرح
مناقشات مث يف مرحلة التحرير والتبييض تضاف التنقيحات وتزين اإلشكاالت مع اجوبتها اللوحة الفنية البارعة للبحث يف صورته
النهائية ،وحيث ان ظروف املقال ال تتيِ هذا النحو من االلقاء االويل والتبييض النهائي فان هذا املقال نعده بذرة ومسودة انمل
ان يناهلا من التعليق والنقاش ما يؤهل إلصدار نسخة اكثر دقة واكرب فائدة ،فان وفق املقال ملا حيمله من نية خلدمة اإلسالم فهو
احلَ ُّق نيَّـتَهُ َوالتَّـ ْقوى َسر َيرتَهُ)( )4وعذره (ليس من طلب احلق فأخطأه كمن
من توفيق هللا سبحانه وان اخطأ اهلدف َ( ََلْ يـَْبـ ُع ْد َم ْن كا َن ْ
طلب الباطل فأدركه) ( )5وهللا سبحانه اسال التوفيق والسداد.
استحباب احياء أمر اهل البيت عليهم السالم
ال ريب يف استحباب ورجحان كثري من املمارسات اليت يقوم َبا حمبوا أهل البيت عليهم السالم كالبكاء على سيد الشهداء عليه
السالم وزايرة قربه الشريف واملشي للزايرة بل واللطم على الصدور وسري مواكب احلزن يف الطرقات وغري ذلك الكثري اما ابلعنوان
اخلاص كالبكاء واما ابلعنوان العام كاجلزع على احلسني عليه السالم ،وابعتبار وضوح هذا اجلانب ال جند حاجة الستعراضه يف

( )3الحج .32
( )4االرشاد للشيخ المفيد ج ،2ص .67
( )5نهج البالغة ص .744
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هذا املقال  ،ولكن هل ميكن استفادة استحباب ورجحان بعض املمارسات األخرى اليت وقع اخلالف فيها كضرب الرؤوس
ابلسيوف (التطبري) ببعض العناوين العامة ام ال؟
العناوين العامة اليت استدل او ميكن االستدالل هبا على بعض املمارسات- :
واالستدالل على استحباب مثل هذه األفعال والكالم فيها اترة بلحاظ املقتضي ،وأخرى بلحاظ املانع ،اما املقتضي فهو الكالم
عن اصل داللة بعض العناوين الواردة يف الكتاب او السنة على الرجحان ،واما املانع فيقع الكالم فيه يف ما مينع من االخذ
ابملقتضي لطروء عنوان اثنوي مانع كعنوان الضرر او ما يؤدي هلتك وشنعة املذهب وحتقريه عند االخرين ،فليقع الكالم أوال عن
املقتضي سواء ما ورد يف القران الكرمي او يف السنة ونبدأ مبا استدل به من القرآن الكرمي-:
االستدالل آبية تعظيم الشعائر
وردت عبارة (شعائر هللا) يف القرآن الكرمي يف عدة مواضع وهي- :
اَّللِ)
الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِم ْن َش َعائِِر َّ
املوضع األول( :إِ َّن َّ

()6

املوضع الثاين( :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا َال ُِحتلُّوا شعائِر َِّ
ِ
ِ
احلََر َام)
ت ْ
َّهَر ْ
َ َُ
آم َ
ني الْبَـْي َ
اَّلل َوَال الش ْ
ي َوَال الْ َق َالئ َد َوَال ِّ
َ َ
احلََر َام َوَال ا ْهلَْد َ
ََ َ
اَّللِ لَ ُك ْم فِ َيها َخ ْري)
اها لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِِر َّ
املوضع الثالثَ ( :والْبُ ْد َن َج َع ْلنَ َ

()7

()8

وغين عن البيان ان كلمة (من) يف اآلية األوىل للتبعيض فيكون الصفا واملروة بعضا من شعائر هللا واما اآلية الثانية فمقتضى السياق
إرادة مناسك احلج ومعامله  ،وحيتمل إرادة حدود هللا وكل ما جعله هللا وشرعه ،فيكون مفادها النهي عن حتليل احلرام وانتهاك حدود
شريعته تبارك وتعاىل وعلى أي تقدير ليس فيها ما ميكن ان يتمسك به إلثبات مشروعية املمارسات احملدثة ،واما اآلية الثالثة
فستعرف الكالم عنها الحقا.
ِ َّ ِ
ِ
احلََرِام الَّ ِذي َج َعلْنَاهُ لِلنَّ ِ
ف فِ ِيه َوالْبَ ِاد َوَمن يُِرْد فِ ِيه
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِـه َوالْ َم ْس ِج ِد ْ
اس َس َواءا الْ َعاك ُ
ين َك َفُروا َويَ ُ
املوضع الرابع( :إ َّن الذ َ
ت أَن َّال تُ ْش ِرْك ِِ شيـًا وطَ ِهر بـي ِ ِ ِِ
ِِ
اب أَلِي ٍم * وإِ ْذ بـ َّوأ َْان ِِإلبـر ِاهيم م َكا َن الْبـي ِ
إبِِ ْحل ٍاد بِظُْل ٍم ن ُِّذقْهُ ِمن َع َذ ٍ
الرَّك ِع
ني َو ُّ
ني َوالْ َقائم َ
يت للطَّائف َ
َْ
َْ َ َ
َ َ
ْ
َ
َ ْ ا َ ِّ ْ َْ َ
ِ
ِ
السج ِ
وك ِرج ااال وعلَى ُك ِل ض ِام ٍر َيْتِ ِ
ِ
ود * َوأ َِذِّن ِيف الن ِ
اس َم اللَّ ِـه ِيف
َّاس ِاب ْحلَ ِِّج ََيْتُ َ َ َ َ َٰ ِّ َ َ َ
ني من ُك ِِّل فَ ٍِّج َعم ٍيق * لِّيَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع َهلُْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
ُّ ُ
أ ََّايٍم َّمعلُ ٍ
ات علَى ما رزقَـهم ِمن ََبِيم ِة ْاألَنْـع ِام فَ ُكلُوا ِمْنـها وأَطْعِموا الْبائِس الْ َف ِقري * ُمثَّ لْيـ ْقضوا تَـ َفثَـهم ولْيوفُوا نُ ُذورهم ولْيطََّّوفُوا ِابلْبـي ِ
ت
َ ُ
َْ
وم َ َٰ َ َ َ ُ ِّ َ َ
َُ ْ َ َ
ُْ َ ُ
ْ َ
َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ند ربِِه وأ ُِحلَّت لَ ُكم ْاألَنْـعام إَِّال ما يـْتـلَى علَي ُكم فَاجتَنِبوا ال ِرجس ِمن ْاألَو َاثنِ
َٰ
َّ
الْ َعتِ ِيق * ذَل َ
ك َوَمن يـُ َعظِّ ْم ُحُرَمات اللَّـه فَـ ُه َو َخ ْري لهُ ع َ َِّ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َٰ َ ْ ْ ْ ُ ِّ ْ َ َ ْ
ِ
الزوِر * حنَـ َفاء لِلَّ ِـه َغري م ْش ِركِ ِِ
السم ِاء فَـتَخطَُفه الطَّري أَو َهتْ ِوي بِِه ال ِريِ ِيف م َك ٍ
ِ ِ َّ
ان
اجتَنِبُوا قَـ ْو َل ُّ
َْ ُ َ
َو ْ
ِّ ُ َ
ْ ُ ُْ ْ
ني به َوَمن يُ ْش ِرْك ابللَّـه فَ َكأَمنَا َخَّر م َن َّ َ
ُ َ
وب * لَ ُكم فِ َيها منَافِع إِ َ ََٰل أَج ٍل ُّمس ًّمى ُُثَّ ََِملُّ َها إِ ََل الْبـ ْي ِ
ك َوَمن يُـعَ ِظ ِّْم َش َعائِر اللَّ ِـه فَِإ ََّّنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
ت
َس ِح ٍيق * َٰذَلِ َ
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ
ِ
يق* ولِ ُك ِل أ َُّم ٍة جعلْنَا منس اكا لِِّي ْذ ُكروا اسم اللَّ ِـه علَى ما رزقَـهم ِمن ََبِ ِ
ِ
ِ
َسلِ ُموا َوبَ ِِّش ِر
يمة ْاألَنْـ َعام فَِإلَـَٰ ُه ُك ْم إِلَـَٰه َواحد فَـلَهُ أ ْ
َ َٰ َ َ َ ُ ِّ
َ
ََ َ َ َ ُ َْ
ال َْعت ِ َ ِّ
( )6البقرة .159
( )7المائدة .2
( )8الحج .36
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يمي َّ ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
الصابِ ِرين علَى ما أَص َاَبم والْم ِق ِ
اها
ت قُـلُ ُ
ين إِذَا ذُكَر اللَّـهُ َوجلَ ْ
الْ ُم ْخبِت َ
اه ْم يُنف ُقو َن * َوالْبُ ْد َن َج َعلْنَ َ
الص َالة َوممَّا َرَزقْـنَ ُ
وَبُْم َو َّ َ َ َٰ َ َ ُْ َ ُ
ني * الذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َو َّ
ك
وَبَا فَ ُكلُوا ِمْنـ َها َوأَطْعِ ُموا الْ َقانِ َع َوالْ ُم ْع َرتَّ َك ََٰذل َ
ت ُجنُ ُ
اف فَِإ َذا َو َجبَ ْ
لَ ُكم ِّمن َش َعائ ِر اللَّـه لَ ُك ْم ف َيها َخ ْري فَاذْ ُكُروا ا ْس َم اللَّـه َعلَْيـ َها َ
ِ
ِ
ك َس َّخَرَها لَ ُك ْم لِتُ َكُِِّربوا اللَّـهَ َعلَ َٰى
َس َّخ ْرَان َها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن * لَن يـَنَ َ
وم َها َوَال د َم ُاؤَها َولَـَٰ ِكن يـَنَالُهُ التَّـ ْق َو َٰى ِمن ُك ْم َك ََٰذل َ
ال اللَّـهَ ُحلُ ُ
ِِ
ِ
ني (.)9
َما َه َدا ُك ْم َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْحسن َ
َٰ ِ
ك ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَإِ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب)
َ
وما يهمنا يف املقام هو حماولة تفسري مجلة (شعائر هللا) الواردة يف قوله تعاىل( :ذَل َ َ َ ُ َ ْ َ َ
( ،)10فهذا املورد هو الذي قد يستنبط منه كربى تعظيم الشعائر وحماولة تطبيقها على موارد كثرية.
تفسري عبارة (شعائر هللا)
املعاين احملتملة لـ (شعائر هللا)
اقوال علماء اللغة
قال اخلليل بن امحد الفراهيدي (170 - 100هـ = 786 - 718م) :وامل ْش َع ِر :موضع املنسك من مشاعر احلج من قول هللا:
َ
()11
الشعرية من
و
عالماته،
أي:
احلج،
مناسك
هللا
وشعائر
الشعارة من شعائر احلج،
اَّللَ ِعْن َد الْ َم ْش َع ِر ْ
فَاذْ ُكُروا َّ
ِّ
احلَرِام وكذلك ِِّ
حلج .والشعرية أيضا :البَ َدنَةُ اليت ُهتْ َدى إىل بيت
شعائر احلج ،وهو أعمال احلج من السعي والطَّواف والذابئِ ،كل ذلك شعائر ا ِّ
هللاُِ ،
ت هذه البَ َدنَةَ هلل نُ ْسكا ،أي :جعلتها شعرية ُهتْ َدى .ويقال :إشعارها أن ُجيَأَ أصل
ومج َع ْ
ت على الشَّعائر .تقول :قد أَ ْش َع ْر ُ
ِ
ت (.)12
َّم على جنبها ،فيُـ َع ُ
أشع ْر َ
رف ِّأهنا بَ َدنُة َه ْد ٍي .وَك ِرَه قوم من الفقهاء ذلك وقالوا :إذا قلِّ َ
دت فقد َ
َسنامها بس ِّكني .فيسيل الد ُ
ِ
احلَ ِِّج َوُك ُّل َما ُجعِ َل
ال ْ
َّعائُِر) أ َْع َم ُ
وقال الرازي (فرغ من أتليف الكتاب 666هـ = 1268م)َ :والشَّع َريةُ أَيْ ا
ضا الْبَ َدنَةُ ُهتْ َدىَ .و (الش َ
ِ
اضع الْمنَ ِ
ِ
ِ
ال ْاألَصمعِي :الْو ِ
ِ
اس ِ
كَ .و
الَ :وقَ َ
(شعِ َرية) قَ َ
اع ِة َّ
اَّللِ تَـ َع َ
اح َدةُ َ
ال بـَ ْع ُ
َعلَ اما لطَ َ
ض ُه ْم( :ش َع َارة) َ .و (الْ َم َشاعُر) َم َو ُ َ
اىل .قَ َ ْ َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
اجلس َد ِمن الثِِّي ِ
اسَ .و ِِّ ِ ِ ِ
اب.
ضا ْ
(الْ َم ْش َعُر) ْ
احلََو ُّ
َح ُد (الْ َم َشاع ِر) َوَك ْسُر الْمي ِم لُغَةَ .والْ َم َشاعُر أَيْ ا
يل َْ َ َ َ
احلََر ُام أ َ
(الش َع ُار) ابلْ َك ْسر َما َو َ
ِ
ف بـعضهم بـعضا .و (أَ ْشعر) ا ْهل ْدي إِذَا طَعن ِيف سنَا ِم ِه ْاأل َْميَ ِن ح َّىت ي ِس ِ
و ِشعار الْ َقوِم ِيف ْ ِ
ِ ِ
يل مْنهُ َدم ليُـ ْعلَ َم أَنَّهُ
ََ َ
َ َُ ْ
احلَْرب َع َال َمتُـ ُه ْم ليَـ ْعر َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ا َ َ َ َ َ
َ َ َ
َه ْدي (.)13
وقال ابن منظور ( 711 - 630هـ =  1311 - 1232م) :والشَّعِرية :الْب َدنَةُ املهداةُُِ ،مسيت بِ َذلِك ألَنه يـؤثـَر فِيها ِابلْع َالم ِ
ات،
َِّ ْ َ
َ ُْ
ُْ ُ َ َ َ
ِ
اَّللِ عَّز وج َّل َكالْوقُوفِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عار ْ
عريةَ ،وُك ُّل َما ُجع َل َعلَما لطَ َ
واجلمع شعائر .وش ُ
احلَ ِِّجَ :منَاس ُكهُ َو َع َال َماتُهُ َوآ َاث ُرهُ وأَعماله ،مجَْ ُع َش َ
اعة َّ َ َ َ ُ
الذب ِِ و َغ ِري ذَلِك؛ وِمنْه ْ ِ
والطَّو ِ
يث:
الس ْع ِي َو َّ
اف َو َّ
احلَد ُ
الرْم ِي َو َّ ْ َ ْ َ َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الُ :م ْر أُمتك أَن يـَْرفَـعُوا أَصواهتم ابلتَّـ ْلبيَة فإهنا م ْن َش َعائر ا ْحلَ ِِّج.
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم ،فَـ َق َ
صلى َّ
يل أَتى النِ َّ
َِّبَ ،
أَن ج ْرب َ
اس ُكه ،و ِ
ِ
اَّللَ ِعْن َد
الش
ال اللِِّ ْحيَ ِاينَُّ :ش َعائُِر ْ
كالشعا ِرَ .وقَ َ
اىل :فَاذْ ُكُروا َّ
اح َد ُهتَا َشعِ َريةَ .وقَـ ْولُهُ تَـ َع َ
عارةُ .وامل ْش َعُرِِّ :
والشَّعِ َريةُ و ِِّ
َ
احلَ ِِّج َمنَ ُ َ
َ
الْ َم ْش َع ِر ا ْحلَرِام
( )9الحج 37-25
( )10الحج .32
( )11سورة البقرة .198
( )12كتاب العين ج ،1ص .251
( )13مختار الصحاح ص .165
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ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
اَّللُ إِليها وأَمر ِابلْ ِقيَ ِام
ب َّ
؛ ُه َو ُم ْزَدل َفةَُ ،وه َي مجع تُ َس َّمى َب َما َمج ايعا .واملَ ْش َعُر :املَْعلَ ُم واملُتَـ َعبَّ ُد م ْن ُمتَـ َعبَّداته .واملَشاعُر :الْ َم َعاَلُ الَِّيت نَ َد َ
ِ
ادو َن يـَ ُقولُونَهُ بِغَ ِْري
الَ :ويـَ ُقولُو َن ُه َو امل ْش َعُر ْ
َعلَْيـ َها؛ َوِمْنهُ ُِمسِّ َي امل ْش َعُر ْ
احلََر ُام ألَنه َم ْعلَم لِْلعِبَ َادةِ َوَم ْو ِضع؛ قَ َ
احلََر ُام وامل ْش َع ُرَ ،وَال يَ َك ُ
َ
اَّللِ
الالِم .وِيف َالتَّـْن ِز ِيل :اي أَيـُّها الَّ ِ
ذ
ين َآمنُوا َال ُِحتلُّوا َشعائَِر َّ
َ َ
َ
األَلف َو َّ َ
اَّللِ
ِ
ِ
؛ قَ َ
اىلَ :ال ُِحتلُّوا َشعائَِر َّ
َّعائِِر َوَال يَطُوفُو َن بـَْيـنَـ ُه َما فأَنزل َّ
اَّللُ تَـ َع َ
ب َع َّامةا َال يـََرْو َن َّ
الص َفا واملروة م َن الش َ
ال الْ َفَّراءَُ :كانَت الْ َعَر ُ
الز َّجاج ِيف شعائِِر َِّ
؛ أَي َال تَست ِحلُّوا تَـرَك ذَلِ ِ
مجيع متـعبِ َد ِ
اَّللِ منَ ِ
ِ
ِ ِ
اَّللِ الَِّيت أَ ْشعرها
ك ْ
احلَ ِِّجَ .وقَ َ
ات َّ
اس ُ
َ
َْ
اَّلل :يـَ ْع ِين َبَا َ َ ُ َ َِّ
ال َّ ُ َ َ
يلَ :ش َعائُر َّ َ
ْ
ك؛ َوق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ت
َّ
يل َش َعائُر ل ُك ِِّل َعلٍَم ممَّا تُـ ُعبِّ َد به ألَن قَـ ْوَهلُْم َش َع ْر ُ
اَّللُ أَي َج َعلَ َها أَعالم ا لَنَاَ ،وه َي ُك َّل َما َكا َن م ْن َم ْوقف أَو َم ْس اعى أَو ذبِ ،وإمنا ق َ
ِ
ِ ِ
اضع الْمنَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اس ِ
ال :وقِطار
الر ْع ُد؛ قَ َ
ات َّ
اَّللِ تَـ َع َ
عارَّ :
ك .و ِِّ
بِه َعل ْمتُهُ ،فَل َه َذا ُمسِّيَت األَعالم الَِّيت ه َي ُمتَـ َعبَّ َد ُ
الش ُ
اىل َش َعائَرَ .والْ َم َشاعُرَ :م َو ُ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ()14
غاديَة بغَ ْري شعار
وقال ابن االثري ( 606 - 544هـ =  1210 - 1150م) :قَ ْد تَ َكَّرر ِيف ْ ِ ِ ِ
اثره
وش َعائُِر ْ
َّعائِِر» َ
احلَديث ذ ْكُر «الش َ
احلَ ِِّج آ ُ
َ
ِ
ٍِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ
ك.
الس ْعى و َّ
كالوقُوف والطَّواف و َّ
الرْمى والذبِ َو َغ ْري ذَل َ
وعالماتُهُ ،
يل ُه َو ُكل َما َكا َن م ْن أ َْع َماله ُ
مجع َشع َريةَ .وق َ
اَّلل إِلَيـها وأَمر ِ
ال األزهريِ َّ :
َّ
ابلقيام َعلَْيـ َها.
َوقَ َ َ
الش َعائُر :املعاَلُ ال ِيت نَ َدب َُّ ْ َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وم ْوضع.
(س هـ) َومْنهُ « ُمسِّى الْ َم ْش َعُر احلر ُام» ألَنَّهُ َم ْعلَم للعبادة َ
(هـ) وِمْنه ْ ِ
يث «أ َّ ِ ِ
احلَ ِِّج» .
أصواهتم ابلتَّـ ْلبِيَة فَِإ َّهنَا ِم ْن َش َعائِِر ْ
الس َال ُم قَ َ
يل َعلَْي ِه َّ
احلَد ُ
ال لَهُُ :م ْر أ َُّمتك َح َّىت يـَْرفَـ ُعوا ْ
َ ُ
َن ج ْرب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
يث « َّ
المتهم ال ِيت َكانُوا
(هـ) َوِمْنهُ ْ
صلى َّ
احلَد ُ
ت أم ْ
ور أم ْ
أن ش َع َار أ ْ
اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم َكا َن يف الغَْزو َاي ُ
َِّب َ
َي َع َ
ت» أ ْ
منص ُ
َص َحاب الن ِِّ
ِ
احل ِد ِ
يتعارفُون َِبا ِيف ْ ِ
يث.
َ
احلَْربَ .وقَ ْد تَ َكَّرَر ذ ْكُرهُ ِيف َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َهلَا َعالمة تـُ ْعرف َبَا أ ََّهنَا
وجيعل ذَل َ
دمها َْ
َح َد َجْن َ ِْب َسنَام البَ َدنة َح َّىت يَسيل ُ
(س [هـ] ) َومْنهُ «إ ْش َع ُار البُ ْدن» َوُه َو أَ ْن يَ ُش َّق أ َ
َه ْدى.
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
(هـ) وِيف ح ِد ِ
يث َم ْقتل ُع َمَر « َّ
َي
فد َّماه فَـ َق َ
صلَعة ُع َمر َ
ال َرجل م ْن بَِين ْهلب :أُ ْشعَر أمريُ الْ ُم ْؤمن َ
اب َ
رجال َرَمى اجلَ ْمرة فَأ َ
َص َ
أن ُ
َ َ
ني» أ ْ
ِ ()16( )15
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فحقَّت ط َريته ،أل َّ
.
احلَ ِِّج قُتل
ص َدر م َن ْ
َّحر ،تَ َّ
ب ب َذل َ
أ ُْعلم لل َقْتلَ ،ك َما تُـ ْعلم البَ َدنة إ َذا سي َق ْ
طري الِّ ْله ُّ
ت للن ْ
َن ُع َمَر ملَّا َ
كَ ،
القدر املتيقن من معىن شعائر هللا
املعاين املقطوعة بنص القرآن الكرمي هي-:
اَّللِ)
الص َفا َوالْ َم ْرَوةَ ِم ْن َش َعائِِر َّ
ألف-الصفا واملروة يف قوله تعاىل( :إِ َّن َّ

()17

اَّللِ لَ ُك ْم فِ َيها َخ ْري)
اها لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِِر َّ
ابء-البُدن مجع بَدنة يف قوله تعاىلَ ( :والْبُ ْد َن َج َع ْلنَ َ

()18

فهذه معان ثالثة استعمل القرآن الكرمي فيها مجلة (شعائر هللا) وهذا هو املقدار املتيقن من معىن شعائر هللا بشكل عام بغض
النظر عن االستعمال يف كل مورد على حدة.
الزائد على القدر املتيقن
( )14لسان العرب ج ،4ص .415-414
( )15قال محقق الكتاب في الحاشية :في الهروي والدر النثير :كانت العرب تقول للملوك إذا قتلوا :أ ُ ْشع ُِروا؛ صيانة لهم عن لفظ القتل.
( )16النهاية في غريب الحديث واألثر ج  ،2ص  .479علق محقق الكتاب قائال:
( )17البقرة .159
( )18الحج .36
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يتلخص كالم اهل اللغة يف معىن شعائر هللا مبا يزيد على القدر املتيقن يف معنيني:
املعىن األول :مناسك احلج وافعاله كالطواف والسعي ومعامله مبعىن متعبدات هللا سبحانه اليت جعلها مواضع لعبادته كالكعبة
واملسجد احلرام والصفا واملروة وعرفات ومىن واملشعر احلرام.
ات َِّ
مجيع متـعبِ َد ِ
ِ
اَّلل أَي جعلَها أَعالم ا لَنَا ،وِهي ُك َّل ما َكا َن ِمن موقِ ٍ
ف أَو
اَّلل الَِّيت أَ ْشعرها َُّ َ َ َ
املعىن الثاين :أوسع من املعىن األول وهو َ َ َُ َِّ
َ َ َ
ْ َْ
َم ْس اعى أَو ذبِ وهو املنسوب للزجاج ،ويظهر من هذا القول ان شعائر هللا كل عبادة كالصالة واحلج وكل مواضع العبادة اليت امر
هللا سبحانه وتعاىل ابن تكون حمل عبادته كاملطاف واملسعى.
قام الفاضل النراقي (قده) (1245-1186هـ 1829-1172م) يف عوائد األايم بنقل مجلة من كلمات اللغويني واملفسرين
واستخلص منها وجوه ا أربعة قائال:
«إن املستفاد من مجيعها أن املراد بـ (شعائر هللا) حيتمل وجوه ا أربعة:
احلج وأعماله كلِّها .الثالث :مواضع مناسكه ومعامله .الرابع :عالمات طاعة هللا وأعالم دينه»
األول :البُدن ِّ
خاصة .الثاين :مناسك ِّ
ِّ
()19
.
والسيد املراغي (قده) (م1250هـ = 1835 – 1834م) ذكر نفس الوجوه األربعة إذ قال:
أحدها :أن يراد عالمات دين هللا وطاعته عموما وهذا على كونه مجع الشعار  -وهو العالمة واإلضافة إىل هللا  -يكتفى فيها أبدىن
مناسبة .واثنيها :أن يراد به البُدن خاصة .واثلثها :أن يراد مناسك احلج وأعماله مجيعا .ورابعها :أن يراد به مواضع مناسكه ومعامله.
اىل ان قال :معىن العالئم وإرادة تعظيم معاَل دين هللا يف حج أو غريه (.)20
ويتضِ من خالل ذلك كله ان أوسع االحتماالت احتمال مشول عنوان (شعائر هللا) لكل مناسك احلج ومعامله وكل عبادة وحد
من حدود هللا تبارك وتعاىل وكل معلم من معاَل دينه بتشريع منه ،كالصالة والصيام واحلج والصفا واملروة والكعبة والقرآن الكرمي
واملساجد وما شابه ذلك.
وعليه ال يوجد احتمال آخر يتسع ألكثر مما ذكر ،فلم أجد ما يدل على معىن شامل وواسع لـ (شعائر هللا) حبيث يتناول فعال غري
عبادي مع فرض حتوله لعالمة على هللا ودينه.
على ان هذا املعىن الثالث لو مت يف نفسه لصدق على كل خملوقات هللا ألهنا منتسبة اليه ودالة عليه ومشعرة به فهي على هذا من
شعائر هللا ،بل ولصدق على أفعال املخلوقات مجيعا ألهنا فعله تكوينا ابلتسبب والواسطة فهي َبذا شعائر هللا أيضا ،فاذا كانت

( )19عوائد األيام للفاضل احمد النراقي ( 1245 - 1185ه) العائدة الثانية ص .29
( )20العناوين الفقهية ج ،1ص 560- 558

9

إرشاد الحائر لمعنى الشعائر ........................................................للسيد علوي الموسوي اليالدي
اإلضافة اىل هللا يكفي فيها أدىن مناسبة فان كل املخلوقات وافعاهلا تنتسب هلل سبحانه وتعاىل ،فتبني ان جمرد املناسبة ال تكفي مربرا
لصدق عنوان شعائر هللا ،فال الفهم العريف يساعد على هذا التوسع وال تفسري علماء اللغة والتفسري يساند هذا التوسع املقرتح.
غري انه قد يستدل على استحباب مثل شق الرؤوس ابلسيوف (التطبري) وغريه من األفعال اجلديدة آبية تعظيم الشعائر  ،ومتامية
االستدالل َبا تتوقف على اثبات احد مطلبني-:
املطلب األول -:اثبات استحباب مثل هذا الفعل بدليل آخر من قبيل ما دل على استحباب اجلزع على االمام احلسني عليه
السالم.
ويالحظ على ذلك :ان البناء عليه صحيِ صوراي من جهة تطبيق رجحان تعظيم الشعائر على التطبري مثال ،فاذا ثبت استحبابه
بصورة مسبقة وبدليل استحباب اجلزع مثال ،فان انطباق تعظيم الشعائر على التطبري صحيِ بناء على القبول أبوسع احتماالت
تفسري الشعائر ،لكن ذلك ال يفيد االستدالل آبية تعظيم الشعائر بشيء الن أصل االستحباب ال يثبت ابآلية ،بل بذلك املستند
املستقل فيكون االستدالل َبا غري اتم .وهكذا يتلخص ان االستدالل ابآلية ال يتم حىت على تقدير ثبوت استحباب الفعل بدليل
خاص ،نظري نفي االخباري حلجية ظاهر القرآن الكرمي من غري تفسري املعصوم عليه السالم ومع تفسري املعصوم تكون احلجية للخرب
وليس لآلية فتكون حجية القرآن عنده صورية فكذا ما حنن فيه تكون احلجية للدليل املثبت الستحباب جرح الرأس لو وجد مثال
وليس آلية تعظيم الشعائر.
املطلب الثاين :ان يقوم احتمال اثلث ملعىن الشعائر وان يتم استظهار هذا االحتمال وهذا ما قد يدعى وان االحتمال الثالث هو:
ان مفاد مجلة (شعائر هللا) كل ما يكون عالمة وداال على هللا بال فرق بني ان يكون مما ثبت حث الشارع على فعله ابخلصوص
او العموم او مما َل يثبت ذلك فيه ولكنه حتول لشعار وعالمة للدين من خالل الفعل وتكرر املمارسة العلنية مرة بعد أخرى
فيتمسك بعموم (شعائر هللا) إلثبات مطلوبية هذه األفعال اجلديدة.
أي شيء أو أمر تظهر فيه مبارزة دينيِّة وفيه جنبة إعالم عن معىن من املعاين الدينيِّة ،أو حك ٍم من األحكام الدينيِّة ،أو
فيقال :ا ِّن ِّ
ٍ
يسمى شعارا أو شعائر(.)21
سلوك من القيم الدينيِّة وما شابه ذلك ِّ ..
وبرغم عدم دقة املدعى لصياغته بصورة ملتبسة لكننا نبين على ان جوهر الدعوى هو استحباب مثل جرح الرؤوس املعروف
اب لتطبري النطباق عنوان (شعائر هللا) عليه برغم عدم كونه عبادة يف األصل وذلك رمبا َبذا التقريب وهو ان هذا الفعل بسبب
التكرار العلين وصريورته عادة اجتماعية حتول لشعار وعالمة على دين هللا تبارك وتعاىل وان كل فعل اصبِ عالمة وشعارا لدين هللا
فهو مستحب لدخوله حتت عنوان شعائر هللا املأمور بتعظيمها ،وهذا النحو من التقريب إذا مت يثبت على أساسه االستدالل بنحو
املقتضي وان مثل التطبري مستحب إذا َل مينع منه املانع ،وهذا البحث يناق أصل متامية هذا املقتضي اتركا مسألة املانع لدراسة
مقبلة إبذن هللا تعاىل.
أتسيس األصل- :
( )21الشعائر الحسينية بين االصالة والتجديد ص 62
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وقبل الورود يف مناقشة احتماالت املعىن املستعمل فيه يف اآلية الكرمية نشري اىل مقتضى األصل  ،وهو انه إذا ورد لفظ يف الكتاب
او السنة فان كان هلذا اللفظ معىن ظاهر اخذ به ،وإذا تعدد املعىن او تردد بني اكثر من معىن  ،فان استظهر الفقيه أحد املعاين من
النص الشرعي وفقا للقرائن فله ان يعتمد على هذا االستظهار ولكن إذا َل يتم االستظهار وتردد املراد بني معنيني او اكثر كما لو
تعددت اقوال علماء اللغة ،فان َل يكن يف املقام قدر متيقن كما لو تردد املعىن بني متباينني َل يثبت أي منهما وجرت القواعد يف
املقام كالعمل ابلعلم اإلمجايل ان كان منجزا  ،وان كان يف املقام قدر متيقن اخذ به ،ويف املقام يؤخذ أبضيق املعاين وهو البَدنة ألنه
القدر املتيقن فال يكون لعنوان (شعائر هللا) حجية يف املعىن االوسع وان كان حمتمال ،اذ االحتمال ال ميكن البناء عليه مع انتفاء
الظهور.
وعلى تقدير ان املعىن املستظهر ال خيرج عن مناسك احلج وشك يف الزائد اخذ َبذا القدر املتيقن أيضا وسقطت حجية (شعائر
هللا) فيما عدا مناسك احلج ،وهكذا احلال لو فرضنا فقيها أحرز ظهور عبارة (شعائر هللا) يف كل ما ثبت استحبابه واحرتامه يف
الدين بدليل مستقل وبصورة مسبقة وشك يف املعىن االوسع من ذلك فيسقط اعتبار الشعائر للحاالت املستجدة كالتطبري ،وهكذا
خنلص اىل ان األصل هو عدم داللة اآلية الكرمية واالقتصار على القدر املتيقن.
وقد اخذ ابلقدر املتيقن احملقق النراقي (قده) يف عوائد األايم كما ستعرف ويف املقابل اخذ السيد املراغي (قده) بعموم الشعائر لكل
مناسك احلج ومعامله ولكل عبادة وطاعة  ،مما يعين اتفاقهما على نفي املعىن اخلامس وفق ما عدداه وان كلمة الشعائر ال تشمل ما
ال يكون عبادة يف نفسه.
خالصة كالم علماء اللغة
ِ
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه) ( ،)22ال خترج عن
وفق ما تقدم نقله عن مهرة اللغة والتفسري فان مجلة (شعائر هللا) يف قوله تعاىلََٰ ( :ذل َ
أحد معان ثالثة-:
املعىن األول :وهو األظهر – َبيمة األنعام او األنعام املذكورة فيما سبق هذه اآلية وهي الْبُ ْدن اليت ذكرهتا آية الحقة فهي قبل
اإلشعار َبيمة األنعام او األنعام وبعده بَدنة او بُ ْدن ،واالشعار هو شق سنامها من اجلانب األمين ليعلم أهنا هدي َوالْبُ ْدن مجع بَدنة
وهي اإلبل.
قال الشيخ الطوسي (460-385ه ـ = 1067-995م) :الْبُ ْدن مجع بَدنة وهي اإلبل املبدنة ابلسمن قال الزجاج تقول بدنت
اإلبل أي مسنتها وقيل أصل البدن الضخم وكل ضخم بدن وبدن بدان وبدان إذا ضخم وبدن تبدينا إذا أسن وثقل حلمه ابالسرتخاء
(.)23
فالشعائر على هذا مجع للشعرية مبعىن البَ َدنَة ( )24ومسيت شعرية لشق سنامها عالمة على اهنا هدي  ،وليس مجعا للشعار مبعىن
العالمة.
( )22الحج .32
) (23التبيان في تفسير القرآن ،ج  ،7ص . 153
َعائر .ج ،1ص  .434وفي مختار الصحاح :وال َّ
( )24القاموس المحيط :وال َّ
شعيرة أيضا ً ال َبدنة ت ُ ْه َدى ص 163
شعِيرةُ :ال َب َد َنةُ ال ُم ْهداة ُ ج :ش ُ
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املعىن الثاين :مناسك احلج ومعامله.
املعىن الثالث :مجيع حدود هللا وعباداته ومواضع العبادة اليت عينها هللا سبحانه كذلك كاملطاف واملسعى واملساجد.
ومالحظة القرائن تقضي بتعني املعىن األول فهو الظاهر من عبارة (شعائر هللا) فيكون معىن الشعائر األنعام والبُدن وتعظيم الشعائر
مبعىن اختيار احلسان السمان وغالية االمثان كما ذكره غري واحد من املفسرين.
ِ
احلج
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه) ( :)25دين َّ
قال املشهدي (م بعد 1107هـ 1695 -م) يف بيان قوله تعاىلَٰ ( :ذَل َ
اَّلل ،أو فرائض ِّ
احلج ،وهو أوفق لظاهر ما بعده ،وتعظيمها أن ختتار حساان مساان غالية األمثان (.)26
ومواضع نسكه ،أو اهلدااي ِّ
ألهنا من معاَل ِّ
ولعل احلكمة من تعظيم األنعام او الْبُ ْدن واهلدااي مبعىن اختيار احلسان السمان وغالية االمثان ما يرجع للفقراء من فائدة اكل حلمها،
ومهما يكن فالقرائن اغلبها متيل لصاحل معىن األنعام َوالْبُ ْدن ،واهلدااي مجع هدي والقرائن كما يلي-:
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ِّمى) ( ،)27راجع للشعائر فما هو االجل اجملعول غاية ملنافع
القرينة األوَل :الضمري يف قوله تعاىل( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ

شعائر هللا؟ الظاهر ان االجل هو حنرها او ذحبها فينتهي االنتفاع منها بذلك او بعد االكل منها ،فال ينتفع بركوَبا او حليبها بعد
ذلك ،فجعل غاية منافع الشعائر اجال مسمى ظاهر يف الْبُ ْدن فال يناسب غريها اال بتكلف وأتويل وتقدير خمالف للظاهر جدا.
أن قوله( :لَ ُك ْم فِيها َمنافِ ُع)
قال السيد مري علي احلائري الطهراين (م 1353هـ 1934 -م) يف تفسري مقتنيات الدرر :اعلم ِّ
مسمى أي وقت
ال يليق َّإال أبن حتمل الشعائر على اهلدي الَّذي فيه منافع من ركوَبا ونسلها وأصوافها وأوابرها وألباهنا  ،إىل أجل ِّ
النحر (.)29
()28

القرينة الثانية :قوله تعاىلُ « :مثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق» ( )30بعد وضوح رجوع الضمري يف (حملها) اىل الشعائر ظاهر يف الْبُ ْدن ،ويف
َْ
َ
كلمة ِ
(حملها) احتماالن االحتمال األول وهو األقرب :اسم مكان فيكون املعىن موضع حنرها ،واملراد حينًذ احلرم ابعتبار ان مكان

اهلدي مىن ومكة فخص البيت ابلذكر ألنه أشرف احلرم ،ففي حج االفراد يذبِ اهلدي يف مكة املكرمة قبالة البيت العتيق الكعبة
املعظمة فكأنه أريد من عبارة (البيت العتيق) احملل املقابل له.

قال قطب الدين الراوندي (م 573هـ = 1178م) :وقولهُ ( :مثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( .)31معناه أن حيل الْبُ ْدن الكعبة .وعند
َْ
َ
()32
أصحابنا إن كان يف العمرة املفردة فمحله مكة قبالة الكعبة ابحلزورة  ،وإن كان اهلدي يف احلج فمحله مىن .

( )25الحج .32
( )26تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب ج  ،9ص 92
( )27الحج .33
( )28الحج .33
( )29مقتنيات الدرر للسيد مير علي الحائري الطهراني .ج  ،7ص 233
( )30الحج .33
( )31الحج .33
( )32فقه القرآن .295
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وقال مقاتل بن سليمان (م  150هـ =  767م) :يعىن منحرها إىل أرض احلرم كله كقوله سبحانه( :فَ َال يـَ ْقَربُوا الْ َم ْس ِج َد ا ْحلََر َام)
( )33يعىن أرض احلرم كله (.)34
االحتمال الثاين :اسم زمان فيكون املعىن وقت حلول أجلها للنحر ببلوغها قرب البيت العتيق.
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى ُمثَّ َِحملُّ َها إِ َىل
قال العالمة الطباطبائي(1402-1321هـ = 1981-1904م) :قوله تعاىل ( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
ت الْعتِ ِيق) (ِ ،)35
ِ
احملل بكسر احلاء اسم زمان مبعىن وقت حلول األجل  :وضمري " فيها " للشعائر  ،واملعىن على تقدير كون
الْبَـْي َ
املراد ابلشعائر بدن اهلدي أن لكم يف هذه الشعائر  -وهي البُدن  -منافع من ركوب ظهرها وشرب ألباهنا عند احلاجة إىل أجل
مسمى هو وقت حنرها مث حملها أي وقت حلول أجلها للنحر منته إىل البيت العتيق أو ابنتهائها إليه  ،واجلملة يف معىن قوله " :
هداي ابلغ الكعبة " هذا على تفسري أئمة أهل البيت عليهم السالم  .وأما على القول بكون املراد ابلشعائر مناسك احلج فقيل:
املراد ابملنافع التجارة إىل أجل مسمى مث حمل هذه املناسك ومنتهاها إىل البيت العتيق الن آخر ما َييت به من األعمال الطواف
ابلبيت (.)36
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى ُمثَّ َِحملُّ َها
القرينة الثالثة :ظهور كلمة املنافع يف املنافع الدنيوية يف قوله تعاىل بعد اآلية املشار اليها( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )37فكون املنافع يف (شعائر هللا) دنيوية قرينة على إرادة البُدن خصوصا مع ورود تفسري املنافع بشرب حليبها
َْ
وركوب ظهرها ،وال خيفى ان القرآن الكرمي استعمل لفظ املنافع يف الفوائد الدنيوية مقابل االجر املستعمل غالبا يف الثواب األخروي
ِِ
ِ
ِ
ني) ( .)38وقوله تعاىل( :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ ِ
َح َس َن
كقوله تعاىل( :فَِإ َّن َّ
َجَر الْ ُم ْحسن َ
يع أَ ْجَر َم ْن أ ْ
يع أ ْ
الصاحلَات إ َّان َال نُض ُ
اَّللَ َال يُض ُ
َ َ َ
َع َم اال (.)39

واستعمل الثواب مضافا للدنيا اترة ومضافا لآلخرة اترة أخرى فقال سبحانه وتعاىل :ومن ي ِرْد ثـَواب ُّ ِِ ِ
اب
الدنْـيَا نـُ ْؤته مْنـ َها َوَم ْن يُِرْد ثـَ َو َ
ََ ْ ُ َ َ
ِ ِ (.)40
ِ ِ ِِ ِ
ين
ْاآلخَرة نـُ ْؤته مْنـ َها َو َسنَ ْج ِزي الشَّاكر َ
واليك امثلة استعمال القران الكرمي للفظ املنافع يف املنافع الدنيوية فقد استعمل لفظ املنافع مضافا لألنعام يف ثالثة مواضع غري
املوضع الذي حنن بصدد تفسريه وكلها جاءت مبعىن املنافع الدنيوية واستعمل لفظ املنافع ابلنسبة للحجاج أيضا فهذه أربعة مواضع-:
املوضع األول :قوله تعاىل( :وإِ َّن لَ ُكم ِيف ْاألَنْـع ِام لَعِرباة نُس ِقي ُكم ِممَّا ِيف بطُ ِ
وهنَا َولَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع َكثِ َرية َوِمْنـ َها َأتْ ُكلُو َن) (.)41
ُ
َ َْ ْ ْ
ْ
َ

( )33التوبة .28
( )34تفسير مقاتل بن سليمان ج ،2ص383
( )35الحج .33
( )36الميزان في تفسير القرآن ج  14ص .374
( )37الحج .33
( )38يوسف .90
( )39الكهف .30
( )40آل عمران .145
( )41المؤمنون .21
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فهذا السياق واضِ يف إرادة املنافع الدنيوية كركوب ظهرها واكل حلمها وشرب لبنها وحنو ذلك فـ (منافع كثرية) جاء عاما بعد
اخلاص ،قال يف التبيان( :ولكم فيها) يعين يف االنعام " منافع كثرية " ولذات عظيمة  ،ببيعها والتصرف فيها وأكل حلومها  ،وشرب
ألباهنا  ،وغري ذلك من االنتفاع أبصوافها وأوابرها  ،واشعارها  ،وغري ذلك (.)42
ِ
املوضع الثاين :قوله تعاىل :أَوََل يـروا أ ََّان خلَ ْقنا َهلم ِممَّا ع ِملَ ِ
وَبُْم َوِمْنـ َها
اها َهلُْم فَ ِمْنـ َها َرُك ُ
َ َ ُْ َ ْ
ت أَيْدينَا أَنْـ َع ااما فَـ ُه ْم َهلَا َمال ُكو َن (َ )71و َذلَّلْنَ َ
َ ْ ََ ْ
()43
ِ
ِ
ب أَفَ َال يَ ْش ُكُرو َن .
ََيْ ُكلُو َن (َ )72وَهلُْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا ِر ُ
وهذه اآلية الكرمية كسابقتها ظاهرة يف املنافع الدنيوية واملكاسب املادية.
ِ
ِ
ب) ( )44فمن منافعها لبس أصوافها وشرب ألباهنا
قال الشيخ الطوسي يف التبيان يف تفسري القرآن :وقولهَ ( :وَهلُْم ف َيها َمنَاف ُع َوَم َشا ِر ُ
واكل حلومها وركوب ظهورها إىل غري ذلك من أنواع املنافع الكثرية فيها (.)45
ِ ِ
ِ
ِ
املوضع الثالث :قوله تعاىلِ َّ :
ِ ِ
اجةا
اَّللُ الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَنْـ َع َام ل َْرتَكبُوا مْنـ َها َومْنـ َها َأتْ ُكلُو َن (َ )79ولَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع َولتَـْبـلُغُوا َعلَْيـ َها َح َ
ِيف ص ُدوِرُكم وعلَيـها وعلَى الْ ُف ْل ِ
ك ُْحت َملُو َن (.)46
ُ ْ ََ َْ ََ
بلحاظ قرينة االمتنان يظهر ان املراد من املنافع يف اآلية الكرمية املنافع املدركة ابحلس مضافا للتصريِ فيها بذكر امثلة للمنافع
كالركوب واالكل.
ِ ()47
ِ
ِ
اجةا ِيف
قال الشيخ الطوسي يف تفسري قوله تعاىلَ ( :ولَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع) أخرى من ألباهنا وأصوافها وأشعارها ( َولتَـْبـلُغُوا َعلَْيـ َها َح َ
ص ُدوِرُك ْم) ( )48ان تركبوا وتبلغوا املواضع اليت تقصدوهنا حلوائجكم (.)49
ُ

وك ِرج ااال وعلَى ُك ِل ِ ِ
املوضع الرابع :قوله تعاىلَ :وأَِذِّ ْن ِيف الن ِ
ني ِم ْن ُك ِِّل فَ ٍِّج َع ِم ٍيق ( )27لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع َهلُْم
َّاس ِاب ْحلَ ِِّج ََيْتُ َ َ َ َ ِّ َ
ضام ٍر ََيْت َ
اَّللِ ِيف أ ََّايٍم معلُ ٍ
ِ
ِ
ِ
ات علَى ما رزقَـهم ِمن ََبِ ِ
ِ
س الْ َف ِق َري (.)50
اس َم َّ
َويَ ْذ ُكُروا ْ
َْ َ
وم َ َ َ َ ُ ْ ْ َ
يمة ْاألَنْـ َعام فَ ُكلُوا مْنـ َها َوأَطْع ُموا الْبَائ َ
وظاهر املنافع هنا املنافع املادية بقرينة ليشهدوا الظاهرة يف املنفعة املعجلة وبقرينة قوله تعاىل( :فَ ُكلُوا ِمْنـ َها) مضافا ملقابلتها بذكر اسم
هللا ،وان ابيت فال اقل من إرادة املنافع الدنيوية واألخروية معا كما روي عن اهل بيت العصمة والطهارة.

( )42التبيان في تفسير القران ج  ،7ص .360
( )43يس .73-71
( )44يس .73
( )45التبيان في تفسير القرآن ج ،8ص .475
( )46غافر .80-79
( )47غافر .80
( )48غافر .80
( )49التبيان في تفسير القرآن ج ،9ص .99
( )50الحج .28-27
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مكة واداي غري ذي زرع ولوال الرتغيب لتضرر َّ
قال السيوري :قيل هي التجارات وهي ترغيب فيها لكون َّ
سكاهنا ولذلك قال إبراهيم
ِّ
اج َع ْل أَفًِْ َد اة ِم َن الن ِ
َّاس َهتْ ِوي إِلَْي ِه ْم» (.)51
السالم« :فَ ْ
عليه ِّ
روى احلر العاملي (1104-1033هـ = )1693-1624 / 1692 – 1623بسنده :عن سلمة بن حمرز قال  :كنت عند
أِ عبد هللا (عليه السالم) فقال له أبو الورد  :رمحك هللا  ،إنك لو كنت أرحت بدنك من احململ  ،فقال أبو عبد هللا (عليه السالم)
 :اي أاب الورد  ،إين أحب أن أشهد املنافع اليت قال هللا عز وجل ( :لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع َهلُْم) ( )52إنه ال يشهدها أحد إال نفعه هللا  ،أما
أنتم فرتجعون مغفورا لكم  ،وأما غريكم فيحفظون يف أهاليهم وأمواهلم (.)53
وروى الكليين (تقريبا 329-257هـ) بسنده :عن الربيع بن خيثم قال :شهدت أاب عبد هللا (عليه السالم) وهو يطاف به حول
الكعبة يف حممل وهو شديد املرض فكان كلما بلغ الركن اليماين أمرهم فوضعوه ابألرض فأخرج يده من كوة احململ حىت جيرها على
األرض مث يقول :ارفعوين فلما فعل ذلك مرارا يف كل شوط قلت له :جعلت فداك اي ابن رسول هللا إن هذا يشق عليك فقال :إين
مسعت هللا عز وجل يقول( :لِيَ ْش َه ُدوا َمنَافِ َع َهلُْم) ( )54فقلت :منافع الدنيا أو منافع اآلخرة فقال :الكل (.)55
وهكذا خنلص اىل ان كلمة املنافع خصوصا املضافة لألنعام يراد َبا املنافع الدنيوية وَل تضف لألنعام يف سائر املواضع من القرآن
الكرمي اال َبذا املعىن فالظاهر إرادة االستفادة من االنعام ابلركوب وشرب اللنب وحنو ذلك وما يزيد االمر وضوحا ما جاء يف الرواايت
من تفسري املنافع ابلركوب وشرب اللنب ففي خرب أِ الصباح الكناين  ،عن أِ عبد هللا (عليه السالم) يف قول هللا عز وجل ( :لَ ُك ْم
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ِّمى) ( )56قال  :إن احتاج إىل ظهرها ركبها من غري أن يعنف عليها وإن كان هلا لنب حلبها حالاب ال ينهكها
ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
(.)57
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى) ( )58قال :إن احتاج إىل ظهرها
ويف خرب اِ بصري :عنه عليه السالم " يف قول هللا عز وجل( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
ركبها من غري أن يعنف عليها وإن كان هلا لنب حلبها حالاب ال ينهكها (.)59
وعن أِ حنيفة النعمان (م 363هـ = 974م) يف دعائم اإلسالم :عن جعفر بن حممد عليهما السالم أنه قال يف قول هللا عز
وجل (ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه) ( ،)60فإهنا من تقوى القلوب (لَ ُكم فِيها منَافِع إِ َ َٰىل أَج ٍل ُّمس ًّمى ُمثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )61قال
َْ
َ
ْ َ َ ُ
َ َ
َ َ َُ ْ َ َ
()62
هي اهلدي يعظمها فإذا احتاج إىل ظهرها ركبها من غري أن يعنف عليها وان كان هلا لنب حلبها حالاب ال ينكيها به .

( )51كنز العرفان في فقه القرآن
( )52الحج .28
( )53وسائل الشيعة ج ،11ص 101
( )54الحج .28
( )55الكافي ج ،4ص .42
( )56الحج .33
( )57الكافي ج  ،4ص  492وما بعدها.
( )58الحج .33
( )59فقيه من ال يحضره الفقيه :ج  ، 2ص 504
( )60الحج .32
( )61الحج .33
( )62جامع أحاديث الشيعة ج  ،12ص 71
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ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى)
وقال السيوطي ( 911 - 849هـ 1505 - 1445 ،م) يف الدر املنثور :ويف قوله( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
ِ
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه)
قال :إىل أن تسمى بدان وأخرج ابن أِ شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن أِ حامت  ،عن جماهد ( ََٰذل َ
()64
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى) ( )65قال :ظهورها وأوابرها واشعارها
 ،قال :استعظام البُدن واستسماهنا واستحساهنا (لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
وأصوافها  ،إىل أن تسمى هدايا .فإذا مسيت هدايا ذهبت املنافع ( ُمثَّ َِحملُّ َها) يقول :حني يسمى إىل البيت العتيق.
()63

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أِ حامت  ،عن الضحاك وعطاء يف اآلية قال  :املنافع فيها  ،الركوب
عليها إذا احتاج  ،ويف أوابرها وألباهنا .واألجل املسمى :إىل أن تقلد فتصري بدانا ( ُمثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )66قاال :إىل يوم
َْ
َ
النحر تنحر مبىن.
وأخرج عبد بن محيد وابن املنذر عن عكرمة يف قولهُ ( :مثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )67قال :إذا دخلت احلرم فقد بلغت حملها
َْ
َ
(.)68
القرينة الرابعة :ما ورد يف التفسري الروائي فعن عن أِ عبدهللا (عليه السالم) قال :إمنا يكون اجلزاء مضاعفا فيما دون البَدنة حىت
عز وجل ( :ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب)
َ
يبلغ البَدنة فإذا بلغ البَدنة فال تضاعف ألنه أعظم ما يكون  ،قال هللا ِّ ِّ َ َ ُ َ ْ َ َ
(.)70( )69
ويف تفسري القمي (من أعالم قرين  4 - 3ه) عن ابيه عن ابن أِ عمري عن هشام عن أِ عبد هللا عليه السالم قال :وقولهَ ( :وَمن
ِ ()71
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َج ٍل ُّم َس ًّمى) ( )72قال البُدن
يـُ َعظِّ ْم َش َعائَر اللَّـه فَإ َّهنَا من تَـ ْق َوى الْ ُقلُوب) قال :تعظيم البُدن وجودهتا وقوله( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
يركبها احملرم من موضعه الذي حيرم فيه غري مضر َبا وال معنف عليها وإن كان هلا لنب يشرب من لبنها إىل يوم النحر وهو قولهُ ( :مثَّ
َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) (.)74( )73
َْ
َ
وعن د عائم االسالم عن جعفر بن حممد عليهما السالم أنه قال يف قول هللا عز وجل ومن يعظم شعائر هللا فإهنا من تقوى القلوب
لكم فيها منافع إىل أجل مسمى مث حملها إىل البيت العتيق قال هي اهلدي يعظمها فإذا احتاج إىل ظهرها ركبها من غري أن يعنف
عليها وان كان هلا لنب حلبها حالاب ال ينكيها به (.)75

( )63الحج .33
( )64الحج .32
( )65الحج .33
( )66الحج .33
( )67الحج .33
( )68الدر المنثور ج  ،7ص 150
( )69الحج .32
( )70وسائل الشيعة ج  ،13ص .92
( )71الحج .32
( )72الحج .33
( )73الحج .33
( )74تفسير القمي ج.84 ،2
( )75جامع أحاديث الشيعة ج ،12ص .71
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ويف صحيِ معاوية بن عمار رواه الكليين يف الكايف عن علي بن إبراهيم  ،عن أبيه  ،عن ابن أِ عمري  ،وحممد بن إمساعيل  ،عن
الفضل ابن شاذان  ،عن ابن أِ عمري  ،وصفوان بن حيىي  ،عن معاوية بن عمار قال  :قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :إذا رميت
اجلمرة فاشرت هديك إن كان من البُدن أو من البقر وإال فاجعل كبشا مسينا فحال فإن َل جتد فموجوء من الضان فإن َل جتد فتيسا
فحال فإن َل جتد فما [ اس ] تيسر عليك وعظم شعائر هللا عز وجل فإن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ذبِ عن أمهات املؤمنني
بقرة بقرة وحنر بدنة (.)76
وهو مشعر إبرادة خصوص اهلدي َوالْبُ ْدن من كلمة الشعائر يف اآلية الكرمية ،لقوله :وعظم شعائر هللا.
ان متت القرائن املذكورة وشكلت ظهورا آلية تعظيم الشعائر يف خصوص َبيمة األنعام فان النتيجة واضحة يف سقوط االستدالل
َبا على استحباب شق الرأس ابملدى والسيوف (التطبري) وان َل تتم فان استظهر من (شعائر هللا) معىن مناسك احلج ومواضع
أفعاله ،او كل عبادة ومتعبد من متعبدات هللا فان النتيجة ستكون نفسها وهكذا احلال لو فرض االمجال والرتدد بني املعاين الثالثة
فال يتم االستدالل آبية تعظيم الشعائر اال اذا مت استظهار إرادة املعىن اجلديد الذي َل يقل به احد من املفسرين وهو كل ما يكون
عالمة على دين هللا وان َل يكن يف األصل عبادة.
االستدالل على عموم الشعائر لكل عالمة
ويف مقابل ما قلناه قد يقال ابن عنوان (شعائر هللا) يعم كل عالمة للدين ولو عرب املمارسة العملية وذلك أبحد تقريبات- :
التقريب األول – ان يقال :ان كلمة الشعائر هلا معىن أوسع من املعاين اليت ذكرها اللغويون واملفسرون مجيعا ،وذلك ملا ثبت يف
حمله من ان املورد ال خيصص الوارد ،فاآلية الكرمية وان كانت واردة يف سياق آايت احلج اال اهنا مبنزلة كربى كلية تشمل مجيع ما
يذكر االنسان ابهلل سبحانه وتعاىل وعظمته من دون اختصاصها ابلوارد املفسرة يف اللغة (.)77
ِّ
او يقال :إن املفسرين ذكروا أيضا معىن العالئم وإرادة تعظيم معاَل دين هللا يف حج أو غريه  ،وذكروا كون ( املنافع ) حينًذ األجر
والثواب إىل القيامة وكون ( البيت العتيق ) اجلنة أو البيت املعمور  ،أو يراد رب البيت العتيق على حذف مضاف (.)78
وفيه :ان هذا املقدار من البيان ان اريد به تعدية الشعائر لغري مناسك احلج ليشمل ما ثبتت عباديته بصورة مسبقة فحسب فقد
عرفت عدم متاميته فيما تقدم ،ولو مت ال يصلِ وجها إلثبات استحباب العناوين األخرى اليت َل يرد نص خاص وال عام بشأهنا،
ملا عرفت من ان ما ثبت استحبابه يف األصل ال كالم فيه ،ولكن ما َل يثبت استحبابه كذلك ال يثبت استحبابه آبية تعظيم
الشعائر اذ املفروض اهنا ال تتناول ما َل يثبت استحبابه بدليل مستقل.
وان اريد به تعدية الشعائر جلميع ما كان عالمة وشعارا وان َل يثبت استحبابه يف مرحلة سابقة وصار عالمة ابلعادة العرفية فهو
حمصل التقريب التايل وستعرف ما فيه.
( )76الكافي للكيني ج ،4ص .491
( )77زيارة عاشوراء تحفة من السماء ص 217
( )78العناوين الفقهية للسيد المراغي ،ج ،1ص  559وما بعدها.
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التقريب الثاين -ان مفاد مجلة (شعائر هللا) كل ما يكون عالمة وداال على هللا بال فرق بني ان يكون مما ثبت حث الشارع على
فعله ابخلصوص او العموم او مما َل يثبت ذلك فيه ولكنه حتول لشعار وعالمة للدين من خالل الفعل وتكرر املمارسة العلنية مرة
بعد أخرى وصريورته عادة اجتماعية فيتمسك بعموم ( شعائر هللا ) إلثبات مطلوبية هذه األفعال اجلديدة.
أي شيء أو أمر تظهر فيه مبارزة دينيِّة وفيه جنبة إعالم عن معىن من املعاين الدينيِّة ،أو حك ٍم من األحكام الدينيِّة ،أو
فيقالِّ :
أن ِّ
ٍ
يسمى شعارا أو شعائر (.)79
سلوك من القيم الدينيِّة وما شابه ذلك ِّ ..
َٰ ِ
ك ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب)
َ
فيستدل بقوله تعاىلَ ( :ذل َ َ َ ُ َ ْ َ َ

()80

على رجحان أي فعل يكون شعارا وعالمة للدين وان كان من مبتكرات الناس ويف ذلك جمال واسع للنظر وذلك ألمور غري ما
تقدم- :
االمر األول :ليس الكالم عن معىن كلمة شعار او شعائر لغة بل الكالم عن عبارة (شعائر هللا) ومثل هذه العبارة – بغض النظر
عن القرائن اخلاصة املتقدمة -يفهم منها عرفا ما جعله هللا سبحانه وتعاىل من الشعائر واحلرمات ،وبعبارة أخرى ان احلرمات
والشعائر مبا اهنا أضيفت هلل سبحانه وتعاىل فاملفهوم عرفا من ذلك انه سبحانه هو من جيعل احلرمات والشعائر ويعزز ذلك قوله
اَّللِ) ( )81ابعتبار ان اآلية الكرمية بصدد بيان تشريع جعل الصفا واملروة من شعائر هللا
الص َفا َوالْ َم ْرَوَة ِم ْن َش َعائِِر َّ
تعاىل( :إِ َّن َّ
اَّللِ) ( )82فاجلعل يف اآلية الكرمية جعل تشريعي،
اها لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِِر َّ
(والْبُ ْد َن َج َعلْنَ َ
سبحانه وتعاىل ويزيد االمر وضوحا قوله تعاىلَ :
وضعه ورفعه بيد الشارع ،ولو تنزلنا يكفي اكتناف اآليتني الكرميتني مبا يصلِ للقرينية فيمنع انعقاد الظهور يف عبارة (شعائر هللا)
فيما هو اعم مما ثبت كونه من احلرمات والشعائر جبعل الشارع.
فورود اآلية الكرمية يف سياق آايت احلج ان َل يصلِ لتخصيصها مبورد احلج فان القرائن األخرى اليت بيناها كافية على األقل
للتقييد مبا كان عبادة يف نفسه ومع غض النظر عنها فان سياق آايت احلج والعبادة واالضافة هلل سبحانه ان َل يشكل قرينة على
االختصاص مبا شرعه هللا سبحانه وتعاىل يف مرحلة مسبقة فال اقل من صالحية ذلك للقرينية املانعة من انعقاد الظهور يف الشعار
احملدث.
وهكذا ظاهر نسبة الشعائر واحلرمات هلل سبحانه وتعاىل اهنا كذلك يف طول جهة التشريع أي اهنا مشروعة يف مرحلة سابقة ،بعد
الفراغ ان اجلعل ليس من جهة التكوين ،فكما تنسب املساجد والكعبة هلل سبحانه فكذلك الشعائر ومناسك احلج وحدود هللا
وتشريعاته ،ال يقال :ينتسب املسجد هلل ولكن أتسيسه وبنائه يكون من الناس فبيد الناس إجياد املوضوع فكذا املمارسات اجلديدة
يؤسسها الناس فتلبس بعد ذلك ثوب الشعائر وداثر احلرمات ،ألنه يقال :تضافرت األدلة الشرعية على ان بناء املسجد ووقفه بيد
َن الْمس ِ
اج َد ََِّّللِ) ( )83خبالف ما حنن فيه فان
املكلف وان ذلك مشروع راجِ وبذلك يتحقق عنوان املسجد فينتسب هلل َ
(وأ َّ َ َ
( )79الشعائر الحسينية بين االصالة والتجديد ص 62
( )80الحج .32
( )81البقرة 158
( )82الحج 36
( )83الجن .18
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االعمال اليت َل يندب الشارع هلا وان تعارف عليها الناس ونسبوها للدين ال ميكن إدخاهلا حتت عنوان شعائر هللا وحرماته  ،اال
إبثبات إرادة عموم ما ينسب للدين وان كان ابخرتاع الناس وهو اول الكالم.
االمر الثاين :فهم املفسرين وعلماء اللغة اختصاص الشعائر مبا جعله الشارع يف اجلملة برغم اختالفهم يف تفسري الشعائر تفصيال
اال ان االمر املشرتك واجلامع بينهم كون االمر جمعوال من قبل الشارع نفسه فبمراجعة كلمات املفسرين جتد ذلك واضحا واليك
مجلة من ما قاله اللغويون واملفسرون فيما يلي-:
كل ما ُجعل َعلَما لطاعة هللا تعاىل .قال األصمعي :الواحدة
الشعائُِرُ :
احلج .و ُّ
عريةُ :البَ َدنَةُ ُهتْدى .و َ
قال يف الصحاح :و َ
أعمال ِِّ
الش َ
شاعر :مواضع املناسك .وامل ْشعر احلرام :أحد امل ِ
ِ
ِ
شاع ِر(.)84
َشعرية .قال :وقال بعضهم :ش َ
َ َُ
عارة .واملَ ُ
َ
اس ُكه ،و ِ
ِ
اىل:
الش
ال اللِِّ ْحيَ ِاينَُّ :ش َعائُِر ْ
كالشعا ِرَ .وقَ َ
اح َد ُهتَا َشعِ َريةَ .وقَـ ْولُهُ تَـ َع َ
عارةُ .وامل ْش َعُرِِّ :
ويف لسان العرب :والشَّعِ َريةُ و ِِّ
احلَ ِِّج َمنَ ُ َ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ
اَّلل ِعْن َد الْم ْشع ِر ْ ِ
َ َ
احلَرام؛ ُه َو ُم ْزَدل َفةَُ ،وه َي مجع تُ َس َّمى َب َما َمج ايعا .واملَ ْش َعُر :املَْعلَ ُم واملُتَـ َعبَّ ُد م ْن ُمتَـ َعبَّداته .واملَشاعُر :الْ َم َعاَلُ
فَاذْ ُكُروا ََّ
الَ :ويـَ ُقولُو َن ُه َو امل ْش َعُر ا ْحلََر ُام
اَّللُ إِليها وأَمر ِابلْ ِقيَ ِام َعلَْيـ َها؛ َوِمنْهُ ُِمسِّ َي امل ْش َعُر ا ْحلََر ُام ألَنه َم ْعلَم لِلْعِبَ َادةِ َوَم ْو ِضع؛ قَ َ
ب َّ
الَِّيت نَ َد َ
َ
َ
ِ
َّ ِ
ِ
ادو َن يـَ ُقولُونَهُ بِغَ ِْري األَلف و َّ ِ ِ
ب
اَّللِ؛ قَ َ
ين َآمنُوا َال ُِحتلُّوا َشعائَِر َّ
وامل ْش َعُرَ ،وَال يَ َك ُ
ال الْ َفَّراءَُ :كانَت الْ َعَر ُ
الالمَ .ويف التَّـْن ِز ِيلَ :اي أَيـُّ َها الذ َ
َ
اَّللِ؛ أَي َال تَست ِحلُّوا تَـرَك ذَلِ ِ
ِ
يل:
اىلَ :ال ُِحتلُّوا َشعائَِر َّ
َّعائِِر َوَال يَطُوفُو َن بـَْيـنَـ ُه َما فأَنزل َّ
اَّللُ تَـ َع َ
َع َّامةا َال يـََرْو َن َّ
َ
َْ
الص َفا واملروة م َن الش َ
ْ
ك؛ َوق َ
الز َّجاج ِيف شعائِِر َِّ
مجيع متـعبِ َد ِ
اَّللِ منَ ِ
ِ
ِ ِ
ك ْ
احلَ ِِّجَ .وقَ َ
اَّللِ الَِّيت أَ ْشعرها َّ
ات َّ
اَّللُ أَي َج َعلَ َها أَعالم ا لَنَاَ ،وِه َي ُكلَّ
اس ُ
اَّلل :يـَ ْع ِين َبَا َ َ ُ َ َِّ
ال َّ ُ َ َ
َش َعائُر َّ َ
ف أَو مسعى أَو ذبِ ،وإِمنا قِيل َشعائِر لِ ُك ِل علٍَم ِممَّا تـُعبِ َد بِِه ألَن قَـوَهلم َشعرت بِِه علِمتُه ،فَلِه َذا ُِمسي ِ
ما َكا َن ِمن موقِ ٍ
ت األَعالم الَِّيت
َ َ ُ ِّ َ
ُِّ
َ ْا
ْ ُْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َِّ
َ
ْ َْ
ِ ِ ()85
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اىل َش َعائَرَ .والْ َم َشاعُرَ :م َواض ُع الْ َمنَاسك .
ات َّ
اَّلل تَـ َع َ
ه َي ُمتَـ َعبَّ َد ُ

َّ ِ
اَّلل اليت أشعرها للناس
ين َآمنُوا ال ُِحتلُّوا َشعائَِر َّ
اَّلل) وهذه استعارة  ،واملراد مستعبدات ِّ
قال الشريف الرضي :قوله تعاىل( :اي أَيـُّ َها الذ َ
اَّلل سبحانه  :وهذا الفعل
 ،أي بينها هلم .من قوهلم :أشعرت البَدنة  ،إذا جرحتها يف سنامها ليسيل دمها  ،فيعلم أهنا هدى لبيت ِّ

عالمة هلا  ،وداللة عليها (.)86

وقال الشيخ الطوسي :واختلفوا يف معىن شعائر هللا على سبعة أقوال  ،فقال بعضهم  :معناه ال حتلوا حرمات هللا  ،وال تعدوا
حدوده  ،ومحلوا الشعائر على املعاَل  .وأرادوا بذلك معاَل حدود هللا وأمره وهنيه  ،وفرائضه ذهب إليه عطا وغريه .وقال قوم :معناه
ال حتلوا حرم هللا ومحلوا شعائر هللا على معاَل حرم هللا من البالد .ذهب إليه السدي  ،وقال آخرون  :معىن شعائر هللا مناسك
احلج  .واملعىن ال حتلوا مناسك احلج  ،فتضيعوها  .ذهب إليه ابن جريج  ،ورواه عن ابن عباس ،وقال ابن عباس  :كان املشركون
حيجون البيت  ،ويهدون اهلدااي  ،ويعظمون حرمة املشاعر  ،ويتجرون يف حججهم  ،فأراد املسلمون ان يغريوا عليهم  ،فنهاهم هللا
عن ذلك  ،وقال جماهد  :شعائر هللا الصفا واملروة واهلدي من البُدن  ،وغريها  .كل هذا من شعائر هللا ،وقال الفراء كانت عامة

العرب ال ترى الصفا واملروة من الشعائر  ،وال يطوفون َبما  ،فنهاهم هللا عن ذلك وهو قول أِ جعفر ( عليه السالم ) وقال قوم

 :معناه ال حتلوا ما حرم هللا عليكم يف إحرامكم  .روي ذلك عن ابن عباس يف رواية أخرى ،وقال اجلبائي الشعائر  :العالمات
( )84مختار الصحاح ،ص 163
( )85لسان العرب ج  ،4ص 415-414
( )86تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ،ص 131
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املنصوبة للفرق بني احلل  ،واحلرم هناهم هللا أن يتجاوزوها إىل مكة بغري إحرام  .وقال احلسني بن علي املغرِ :املعىن ال حتلوا
اهلدااي املشعرة .وهو قول الزجاج واختاره البلخي .وأقوى األقوال قول عطا من أن معناه  ،ال حتلوا حرمات هللا  ،وال تضيعوا
فرائضه الن الشعائر مجع شعرية وهي على وزن فعيلة  ،واشتقاقها من قوهلم  :شعر فالن َبذا االمر إذا علم به  ،فالشعائر املعاَل
من ذلك  ،وإذا كان كذلك  ،وجب محل اآلية على عمومها  ،فيدخل فيه مناسك احلج  ،وحترمي ما حرم يف االحرام  ،وتضييع ما
هنى عن تضييعه واستحالل حرمات هللا  ،وغري ذلك من حدوده وفرائضه وحالله وحرامه  ،الن كل ذلك من معامله  ،فكان محل
اآلية على العموم أوىل (.)87
وقال يف موضع آخر :والشعائر :املعاَل لألعمال  ،فشعائر هللا  :معاَل هللا اليت جعلها مواطن للعبادة  ،وهي أعالم متعبداته من
موقف  ،أو مسعى  ،أو منحر  ،وهو مأخوذ من شعرت به  :أي علمت  ،وكل معلم لعبادة من دعاء  ،أو صالة  ،أو أداء
فريضة  ،فهو مشعر لتلك العبادة  ،وواحد الشعائر شعرية  ،فشعائر هللا أعالم متعبداته قال الكميت بن زيد:
نقتلهم جيال فجيال نراهم * شعائر قرابن َبم نتقرب (.)88
ويف زبدة البيان( :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا َال ُِحتلُّوا شعائِر َِّ
ِ
ِ
احلََر َام يـَْبـتَـغُو َن
ت ْ
َ َُ
آم َ
ني الْبَـْي َ
اَّلل َوَال الش ْ
ي َوَال الْ َق َالئ َد َوَال ِّ
َ َ
َّهَر ا ْحلََر َام َوَال ا ْهلَْد َ
ََ َ
ٍ
احلََرِام أَ ْن تَـ ْعتَ ُدوا) (.)89
صدُّوُك ْم َع ِن الْ َم ْس ِج ِد ْ
ض اال ِم ْن َرَِّبِِ ْم َوِر ْ
فَ ْ
اصطَ ُ
ض َو ااان َوإِذَا َحلَْلتُ ْم فَ ْ
ادوا َوَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوم أَ ْن َ
أي ال جتعلوا حمرمات هللا حالال ومباحا وال العكس يعين ال تتعدوا حدود هللا ،فعلى هذا حيمل الشعائر على املعاَل ،أي حدود هللا
وأوامره ونواهيه وقيل هي فرايضه وقيل هي مجع شعرية ،وهي أعالم احلج ومواقفه ،يعين ال جتعلوا ترك مناسك هللا حالال فترتكوها
(.)90
قال العالمة الطباطبائي (قده) :والشعائر مجع شعرية وهي العالمة وكأن املراد َبا أعالم احلج ومناسكه (.)91
َٰ ِ
ك ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَإِ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب) (" )92ذلك" خرب ملبتدأ حمذوف أي األمر
َ
وقال يف موضع آخر :قوله تعاىل( :ذَل َ َ َ ُ َ ْ َ َ
ذلك الذي قلنا ،و الشعائر مجع شعرية و هي العالمة ،و شعائر هللا األعالم اليت نصبها هللا تعاىل لطاعته كما قال" :إن الصفا و

املروة من شعائر هللا" و قال" :و البُدن جعلناها لكم من شعائر هللا" اآلية  ،واملراد َبا البُدن اليت تساق هداي وتشعر أي يشق
سنامها من اجلانب األمين ليعلم أهنا هدي على ما يف تفسري أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ويؤيده ظاهر قوله تلوا( :لَ ُك ْم فِ َيها
ِ ()93
"والْبُ ْد َن جعلناها" اآلية ،وقيل :املراد َبا مجيع األعالم املنصوبة للطاعة ،والسياق ال يالئمه (.)94
َمنَاف ُع) إخل ،وقوله بعدَ :
وانت ترى امجاع هذه االقوال واتفاقها على ان شعائر هللا سبحانه جمعولة من قبله سبحانه وتعاىل بغري آية تعظيم الشعائر وخالصة
هذه االقوال (معاَل حدود هللا وأمره وهنيه  ،وفرائضه) او (معاَل حرم هللا من البالد) او (مناسك احلج) او (الصفا واملروة واهلدي من
( )87مجمع البيان ج  ، 3ص  .491للشيخ الطوسي (460هـ).
( )88مجمع البيان للشيخ الطوسي (460ه) ج – 2ص 43
( )89المائدة .2
( )90زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس األردبيلي المتوفى سنة .993
( )91الميزان في تفسير القرآن ج  ، 5ص 162
( )92الحج .32
( )93الحج .33
( )94الميزان في تفسير القرآن ج  ،14ص .373
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البُدن ،وغريها) او (العالمات املنصوبة للفرق بني احلل  ،واحلرم هناهم هللا أن يتجاوزوها إىل مكة بغري إحرام) وحنوها وكلها تتفق
على ان الشعائر امنا تكون كذلك جبعل مباشر من الشارع بصورة سابقة آلية تعظيم الشعائر وليس للعرف يد يف ذلك من قريب

وال بعيد.
فمع هذا االتفاق الواسع من قبل اللغويني واملفسرين على تضيق معىن كلمة الشعائر  ،كيف يصِ اجلزم خبطأ استظهارهم ومحل
(شعائر هللا) سبحانه وتعاىل على ما يتعدى العبادة وان كل ما اعتربه العرف عالمة للدين وشعارا لإلسالم مشمول لآلية الكرمية؟
االمر الثالث :إمنا يتم االستدالل َبا مع الثبوت واالستظهار من كلمة (شعائر هللا) إرادة كل شعرية تنتسب للدين بنظر العرف
وان َل جيعل الشارع االستحباب والرجحان هلا ،وما تقدم ان َل ينف إرادة هذا املعىن الواسع ،فال اقل يلقي الشك واالشكال فال
ِ ()95
ِ
ابلعام يف
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه فَِإ َّهنَا ِمن تَـ ْق َوى الْ ُقلُوب)
التمسك مبثل قوله تعاىلَٰ ( :ذَل َ
متسكا ِّ
ِّ
يثبت االطالق فيكون ِّ
الشبهة املصداقيِّة ،بل اسوء بلحاظ ان االطالق والعموم امنا يتم بعد حتديد معىن اللفظ وبعد ذلك اذا طبق يف مورد مشكوك
انطبق التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية وما حنن فيه يكون من قبيل التمسك ابلعام قبل احراز املعىن املستعمل فيه أي قبل

حتقق االطالق او العموم.
التقريب الثالث :عموم اجلمع املضاف (الشعائر) املضاف هلل تبارك وتعاىل قرينة على عموم الشعائر ملا يتسع لغري معاَل احلج
ومناسكه ،فلو كان املراد خصوص اهلدااي َوالبُ ْدن جلاء التعبري شعرية هللا بدال من شعائر هللا.
وفيه :بغض النظر عن عدم التسليم بداللة اجلمع على العموم وضعا ودخوله يف االطالق يالحظ ان سياق اآلايت الكرمية جاءت
ِ
ِ
بصيغة اجلمع كقوله تعاىل( :وطَ ِهر بـي ِيت لِلطَّائِِفني والْ َقائِ ِمني والرَّك ِع ُّ ِ
اس َم اللَّ ِـه ِيف
َ َ ُّ
الس ُجود) وقوله تعاىل( :لِّيَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع َهلُْم َويَ ْذ ُكُروا ْ
ََ
َ ِّ ْ َْ َ
أ ََّايٍم َّمعلُ ٍ
ِ
ات علَى ما رزقَـهم ِمن ََبِ ِ
ِ
ت لَ ُك ُم ْاألَنْـ َع ُام) فيكون املراد بشعائر هللا َبيمة األنعام او
(وأُحلَّ ْ
ْ َ
يمة ْاألَنْـ َعام) وقوله تعاىلَ :
وم َ َٰ َ َ َ ُ ِّ َ
األنعام فهي بعد االشعار بشق سنامها تصبِ من شعائر هللا تبارك وتعاىل فصيغة اجلمع يف (الشعائر) توافق صيغة اجلمع يف
(األنعام) والنكتة يف ذلك حلاظ عنوان الطائفني والقائمني فتتعدد االنعام بتعدد احلجاج فضال عن استحباب ذبِ اكثر من هدي
واحد وبدنة واحدة للحاج الواحد.
التقريب الرابع :ليس لعنوان (شعائر هللا) حقيقة شرعية فيحمل على املعىن اللغوي وليس ذلك اال ما كان عالمة وشعارا وان كان
من اخرتاع الناس.
وفيه :نوافق على نفي احلقيقة الشرعية ولكن إذا َل يكن لعنوان (شعائر هللا) حقيقة شرعية فال يعين ذلك جواز جتاوز القرائن
املفسرة فهو عنوان استعمل يف معىن معني ولكشف هذا املعىن ال بد من دراسة القرائن احملددة للمعىن املستعمل فيه وقد عرفت اهنا
لصاحل خصوص األنعام واهلدي وعلى األكثر مناسك احلج واعماله او مجيع عباداته وحدوده كما عرفت.

( )95الحج .32
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وال ينايف ذلك استعمال لفظ (شعائر هللا) يف آايت أخرى يف الصفا واملروة او يف خصوص البُ ْدن بل يعزز انتفاء احلقيقة الشرعية
وان اكتشاف املعىن املستعمل فيه حيتاج لدراسة خاصة للمورد املستعمل فيه ،واخلالصة ان عبارة (شعائر هللا) َل أتت جمردة من
القرائن حىت يتأتى بشأهنا إعمال االطالق.
على ان عبارة (شعائر هللا) لو جتردت من كل القرائن ال وجه حلملها على كل ما كان مشريا هلل سبحانه وعالمة عليه  ،وان َل
جيعل الشارع له الرجحان والشعارية ،فكل املخلوقات من البشر واحليواانت وافعاهلما  ،تدل على هللا وتشري اليه وتشعر به وكما
قيل:
ويف كل شيء له آية تدل على انه واحد.
ولكن من الواضِ اهنا ليست من شعائر هللا فلو فرضنا اهنا من شعائر هللا لغة مبعىن اهنا تدل على هللا وتشعر به فان هذا املعىن
الواسع ليس مرادا للعبارة الواردة يف أية تعظيم الشعائر قطعا ،وإذا أصر القائل ابلتعميم الواسع على التمسك ابملعىن اللغوي العام
يلزمه القول ابنطباق شعائر هللا على مجيع أفعال البشر مبا فيها من حسن وسيء النتساَبا ملسبب األسباب تبارك وتعاىل.
وبكلمة :مجلة (شعائر هللا) وان َل تكن هلا حقيقة شرعية لكنها استعملت يف معىن اضيق من املعىن اللغوي قطعا.
والسؤال ما هو هذا املعىن االضيق من املعىن اللغوي الواسع؟ اال جيب الرجوع للقرائن لفهم املعىن املستعمل فيه؟
احلج ومناسكه؛ استنادا إىل نكتة التبعيض يف آية البُدن يف قوله
التقريب اخلامس :تعميم مفهوم الشعائر لغري البُ ْدن ولغري معاَل ِّ
اَّللِ لَ ُك ْم فِ َيها َخ ْري) ( )96الظاهر يف ان البُ ْدن بعض من شعائر هللا وليست هي شعائر هللا
اها لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِِر َّ
تعاىلَ ( :والْبُ ْد َن َج َع ْلنَ َ
فيكون معىن (شعائر هللا) عاما واسعا ال ينحصر ابلبهائم ومناسك احلج.

فيقال :ان قوله تعاىل :والبُدن جعلناها لكم من شعائر هللا دال على أن املراد ابلشعائر :مجيع املعاَل  ،ال نفس البُدن  ،ألن كلمة
(من) ظاهرة يف التبعيض  ،مع أن ظاهر اآلية مطلوبية التعظيم للشعائر من كل أحد  ،مع أنه مجع مضاف  ،وال يراد من احملرم
الواحد إال بدنة واحدة غالبا  ،وهذا يدل على كون املراد مجيع املعاَل  ،ال خصوص البُدن  .وبعبارة أخرى :تكون هذه اآلية مبنزلة
كربى كلية تثبت َبا مطلوبية تعظيم البُدن أيضا  ،فإذا انتفى احتمال االختصاص ابلبُدن فال وجه لتخصيصه مبناسك احلج أو حمال
أعماله  ،لكوهنما أيضا خمالفني لصدر اآلية وذيلها ،فاحلمل على العموم وكون الشعائر مبعىن العالمة أوىل وأوفق معىن ولفظا (.)97
وقبل االيراد على عبارة كتاب العناوين الفقهية حيسن التنبيه اىل انه َل يظهر من كلمات الكتاب ما يفيد اعتبار كل عالمة هلل وان
كانت حمدثة من شعائر هللا بل مالحظة اول كالمه يف هذا العنوان يظهر منه حصر الشعائر فيما ثبت انه من شرع هللا ودينه بصورة
مستقلة فقد قال :ال كالم يف أن إهانة ما هو احملرتم شرعا واالستخفاف به حرام اىل ان قال :إمنا البحث يف وجوب التعظيم وعدمه.
َٰ ِ
ك ومن يـع ِظِّم َشعائِر اللَّ ِـه فَإِ َّهنَا ِمن تَـ ْقوى الْ ُقلُ ِ
وب) ( ،)98فيظهر من ذلك ذهاب
َ
مث قال :وقد استدل على ذلك بقوله تعاىلَ ( :ذل َ َ َ ُ َ ْ َ َ
( )96الحج .36
( )97العناوين الفقهية للسيد المراغي ج ،1ص .560
( )98الحج .32
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السيد املراغي رمحه هللا تعاىل اىل ان عموم الشعائر امنا يتناول ما هو حمرتم يف الدين وعالمة له بداللة الدين نفسه ال كل ما كان
كذلك ولو بوضع الناس ،وامنا اوردان العبارة الن صياغتها تناسب  -ألول وهلة – القول ابلتعميم املدعى.
ما يرد على التقريب اخلامس
وفيه :أوال -سلمنا ان لعبارة (شعائر هللا) معىن أوسع من البُدن ومن مناسك احلج ومعامله لكن ذلك ال يقتضي ان يكون املعىن كل
عالمة وان كانت خمرتعة كما يف صالة الرتاويِ.
واخلالصة انه لو سلمنا عموم (شعائر هللا) لغري مناسك احلج ومعامله فال تعدو ما ثبتت عباديته وشعاريته بدليل مستقل وال يتناول
كل عمل جعله الناس شعارا ودينا.
واثنيا -كأن هذا التقريب مبين على تصور ان لفظ (شعائر) له وضع شرعي خاص ومعىن معني وحقيقة شرعية فكلما استعمل كان
له ذلك املعىن اخلاص ،فهو موضوع عام وفقا لتصور عموم (شعائر هللا) له حكم خاص يدور مداره وجودا وعدما فكلما وجد
موضوع (شعائر هللا) وجد وجوب او استحباب التعظيم وهذا التصور ال مستند له فحال هذا اللفظ حال أي لفظ آخر َل يثبت
نقله ملعىن خاص فيفسر ابملعىن اللغوي مع مالحظة القرائن املفسرة ،واحلكم يتبع املوضوع ابملعىن الذي ثبت ابلظهور.
واثلثا -ظاهر اآلية الكرمية استعمال عبارة (شعائر هللا) يف هذا املورد يف معىن أوسع من معىن البُدن وان لـ (شعائر هلل) مصداق غري
البُ ْدن ،ولكن هذا ال يساوي ان املقصود ابلشعائر يف آية التعظيم ما يتجاوز البُ ْدن ومناسك احلج معا ،وال يفيد ان عنوان الشعائر
له حكم واحد يدور مداره ،فمفاد آية الصفا واملروة وجود شعرية واحدة على األقل غريمها ومفاد آية البُ ْدن وجود شعريتني على
األقل غري البُ ْدن  ،فيكفي لتصحيِ مفاد كل منهما ما يف اآلية األخرى ،وال يثبت ان حكم كل الشعائر واحد.
ورابعا -هذا التعميم الواسع ال وجه له وال قرينة عليه سوى دعوى انه املعىن اللغوي.
وخامسا -ال اقل من الرتدد واالمجال املانع من انعقاد االطالق كما أشار اليه الفاضل النراقي (قده) يف عوائده.
وسادساَ -ل يتضِ لنا تصوير حدود املعىن اللغوي لوضوح عدم إرادة املعىن اللغوي العام وذلك خلروج عموم خملوقات هللا تبارك
وتعاىل كاألرض واجلبال واحليواانت فبالرغم من كوهنا عالمة على هللا ودالة عليه فهي ليست من (شعائر هللا) كما ال نظن التزام
املوسعني بشمول عنوان (شعائر هلل ) للبدع وان أصبحت من شعائر الدين وعالماته بكثرة ممارستها واعالهنا امام املأل ،فيكشف
ذلك عن ان املعىن املراد اضيق من املعىن اللغوي الواسع.
وسابعاَ -ل يتضِ لنا تصوير حتول الفعل غري املستحب لشعار هللا بنظر املوسعني فلم نفهم كيف يتحول الشيء لشعار للدين
وعالمة عليه؟
فأول ممارسة وفعل لشق الرؤوس ابلسيوف مثال هل وقع بقصد انه من الدين او ال؟
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ان كان بقصد انه من الدين فان كان االعتقاد مصيبا ومطابقا للواقع فال فائدة من االستدالل ابآلية الكرمية لفرض ثبوت االستحباب
بغري اآلية ،فالبحث يف انطباق اآلية عليه وعدمه انفلة.
وان كان بقصد انه من الدين وَل يكن القصد مطابقا للواقع وكان االعتقاد ابالستحباب خطأ فكيف يتصور حتول هذا الفعل لشعار
هللا؟ اال ينطبق االمر نفسه على مبتدعات العامة كصالة الرتاويِ اليت يعتقدون بشرعيتها واليت بعد التكرار واالشتهار تدخل حتت
عنوان شعائر هللا بنفس املنطق فهل يلتزم بذلك من يقول بتحول الفعل لشعار نتيجة املمارسة واالشتهار؟
وان َل يكن بقصد انه من الدين فما وجه حتوله لشعار ديين؟
وهكذا يتضِ ان املوسعني حيتاجون لصياغة حتدد ضوابط اندراج الفعل حتت عنوان (شعائر هللا) وبيان وجه هذه الضوابط.
واخلالصة انه َل يتبني تصوير كيفية حتول الفعل لشعار هللا وال نفهم تصورا ينسجم مع االستدالل ابآلية الكرمية.
وقد انتهينا اىل ان اقصى ما ميكن توسع اآلية له ما ثبتت شرعيته بصورة مسبقة وليس عن طريق كونه شعارا ابملمارسة على ارض
الواقع ،فالتمسك بعموم الشعائر على املمارسات املستحدثة اليت َل تثبت شرعيتها بدليل مستقل متسك ابلعام يف الشبهة املصداقية،
بل من التمسك ابلعام قبل ثبوت عمومه.
هذا مع غض النظر عن قيد حرمة البدعة يف الدين واما مع حلاظ هذا االرتكاز املذي هو مبثابة املقيد اللِب املتصل فهو يرفع موضوع
العموم من األساس ويدخل املورد حتت التمسك ابلعام يف مورد العلم ابنتفاء املصداق كما سنلقي مزيد إيضاح يف النقطة التالية.
واثمنا -لو مت ذلك المكن للناس ان جيعلوا ما يشاؤون عبادة وعالمة وشعارا للدين ولن يفرق ذلك عن البدعة يف شيء اذ يتوسل
لتشريع البدعة عن طريق حتويلها لشعار فتصبِ شرعية وتلبس لباس الدين ولو كان احلال كذلك ملا كان هناك وجه لتشديد االنكار
على البدعة يف الدين ولتحولت مبتدعات العامة ولو مع طول الزمان اىل أمور شرعية ألهنا غدت من شعائر هللا وعالمات الدين،
فارتكاز حرمة التشريع يف الدين وشدة النكري عليه تكون مبثابة القرينة املتصلة واملقيد اللِب املانع من االخذ إبطالق او عموم الشعائر
لو مت يف نفسه وقد عرفت عدم متاميته يف نفسه.
اال ان يقال :ابن شرط انطباق عنوان الشعائر عليه ان يكون يف نفسه مباحا وال يؤتى به بعنوان انه من الدين فال يكون من التشريع
والبدعة ،فاذا مارسه الناس مدة حبيث صار عالمة للدين انطبق عليه عنوان الشعائر وأصبِ مصداقا للمستحب.
وميكن التأمل يف ذلك :ابن البدعة ميكن التوسل للوصول هلا بنفس هذا الطريق فيمارس الناس الفعل بدون نية انه من الدين اىل ان
يشتهر فيتحول لشعار مستحب ،مضافا اىل ان االتيان ابلفعل من غري قصد االمر الديين كيف حيوله لشعار ديين؟
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اَّللِ
اها لَ ُك ْم ِم ْن َش َعائِِر َّ
قال الشهيد الثاين ( 965 - 911ه) يف مسالك االفهام ونعم ما قال تعقيبا على قوله تعاىلَ (:والْبُ ْد َن َج َع ْلنَ َ
لَ ُك ْم فِ َيها َخ ْري) ( :)99جعلها من الشعائر  ،أي من العبادات اليت يعبد هللا تعاىل َبا فيكون عبادة كغريها (.)100
ان قلت :كيف ينسجم طرح القرآن الكرمي عدة آايت تتناول مطلبا واحدا وهو تعظيم البُدن أبسلوب يبدو منه االهتمام َبذا العمل
وذلك ال يتناسب مع التسمني واختيار البُدن بدال عن الغنم او البقر  ،فهل ابقي املناسك أقل شأان ليعظم هذا ويرتك ذاك؟
قلت :أوال نص القرآن الكرمي على تعظيم حرمات هللا يف قوله تعاىل( :ومن يـع ِظِّم حرم ِ
اَّللِ فَـ ُه َو َخ ْري لَهُ ِعْن َد َربِِِّه) ( )101وهذه
ات َّ
َ َ ْ ُ َ ْ ُ َُ
عامة لكل حرمات هللا وحدوده وظاهر التعظيم االحرتام وااللتزام بشرائع دين هللا ،فليس يف اآلايت الكرميات امهال ملناسك احلج
وسائر احلدود واالحكام.
واثنيا -تعظيم االنعام مبعىن اختيار البُدن السمينة فيه مصلحة عظيمة للفقراء حيث يوزع حلمها عليهم.
ان قلت :قبل مدح تعظيم شعائر هللا ذكرت مناسك متعددة  ،فلماذا يرجع التعظيم للبُدن فقط؟
ِ
ِ ِ
َج ٍل
قلت :للقرائن اليت ذكرانها ومنها رجوع الضمري للشعائر يف كل من كلميت فيها وحملها يف قول تعاىل( :لَ ُك ْم ف َيها َمنَاف ُع إ َ َٰىل أ َ
ُّمس ًّمى ُمثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )102فيظهر من ذلك إرادة االنعام والبُدن ،وان ابيت وارجعت التعظيم جلميع مناسك احلج
َْ
َ
َ
ومواضعه بل لكل عبادة وطاعة فان ذلك ال يبقي جماال لالستدالل آبية تعظيم الشعائر لألفعال اجلديدة كإدماء الرأس والظهر كما
عرفت مكررا.
ان قلت :ان كان املراد من (شعائر هللا) يف آية التعظيم االنعام والبُدن فما وجه االخبار ابن البُدن من شعائر هللا يف آية الحقة وهي
اَّللِ لَ ُكم فِيها خري فَاذْ ُكروا اسم َِّ
ِ
ِ
ص َو َّ
وَبَا فَ ُكلُوا ِمْنـ َها َوأَطْعِ ُموا
ت ُجنُ ُ
اف فَِإ َذا َو َجبَ ْ
اها لَ ُك ْم م ْن َش َعائ ِر َّ ْ َ َ ْ
قوله تعاىلَ ( :والْبُ ْد َن َج َع ْلنَ َ
اَّلل َعلَْيـ َها َ
ُ َْ
ِ
ك َس َّخ ْرَان َها لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن) ( )103اال يعد ذلك تكرارا خاليا من احلكمة؟
الْ َقانِ َع َوالْ ُم ْع َرتَّ َك َذل َ
قلت :عد البُدن يف هذه اآلية الكرمية من شعائر هللا متهيد لبيان مجلة من االحكام َل يسبق ذكرها يف آية التعظيم كذكر اسم هللا
عليها واالمر ابألكل منها واطعام القانع واملعرت ،فال غرو ان يتكرر بيان مفاد ان البُدن من شعائر هللا لغرض بيان فوائد واحكام َل
يسبق بياهنا.
ويف اخلتام حيسن ان ننقل ما قاله الفاضل النراقي (قده) يف عوائد األايم وما قاله السيد البجنوردي (قده) يف القواعد الفقهية:

( )99الحج .36
( )100مسالك االفهام ج  ،2ص .198
( )101الحج .30
( )102الحج .33
( )103الحج .36
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قال احملقق النراقي :عائدة ( )2يف وجوب تعظيم شعائر هللا  ،قد تكرر يف كتب الفقهاء  ،احلكم بوجوب تعظيم شعائر هللا  ،وبه
يتمسكون يف أحكام كثرية من الوجوب واحلرمة  ،كحرمة بيع املصحف وكتب احلديث من الكفار  ،ودخول الضرائِ املقدسة على
غري طهر  ،وأمثال ذلك .
ِ
ك َوَمن يـُ َع ِظِّ ْم َش َعائَِر اللَّ ِـه فَإِ َّهنَا ِمن تَـ ْق َوى
واألصل فيه :قوله تعاىل وسبحانه يف سورة احلج بعد ما ذكر طائفة من مناسك احلجََٰ ( :ذل َ
وب * لَ ُكم فِيها منَافِع إِ َ َٰىل أَج ٍل ُّمس ًّمى ُمثَّ َِحملُّها إِ َىل الْبـي ِ
الْ ُقلُ ِ
ت الْ َعتِ ِيق) ( )104مث نقل مجلة من اقوال اللغوين واملفسرين وعقب على
َْ
َ
ْ َ َ ُ
َ َ
ذلك بقوله« :إن املستفاد من مجيعها أن املراد بـ (شعائر هللا) حيتمل وجوها أربعة:
خاصة.
األول :البُدن ِّ
ِّ
احلج وأعماله كلِّها.
الثاين :مناسك ِّ
الثالث :مواضع مناسكه ومعامله.
يستدل به القوم هو
للتمسك ابآلية يف وجوب تعظيم شعائر هللا على ما
ِّ
الرابع :عالمات طاعة هللا وأعالم دينه ،واملعىن الصاحل ِّ
فالتمسك َبا يتوقِّف على تعيني ذلك املعىن ،وال دليل على تعيينه ِّإال عموم اللفظ ،من حيث
الرابع ،دون غريه من الثالثة األ َُول،
ِّ
كونه مجع ا مضاف ا ،ومع ذلك خيدشه [أي املعىن الرابع] أمران:
احدمها انه امنا يفيد لو كان الشعائر مجعا للشعار مبعىن مطلق العالمة وهو غري اثبت الحتمال كونه مجعا للشعرية اليت هي البَ َدنَة
واثنيهما ان عموم اجلمع املضاف امنا هو يف االفراد املنسوبة إىل املضاف اليه واملضاف اليه هنا وان كان هو هللا ولكنه ملا َل يصِ
حي تاج إىل تقدير ال يتعني ان يكون هو دين هللا او طاعته او عبادته او امثال ذلك بل ميكن ان يكون هو طاعته املخصوصة أي
احلج فان ادىن مالبسة كاف يف االضافة هذا مع ان تظاهر املقام ال يالمي التعميم بل يناسب احد الثالثة كما مر يف كالم البيضاوي
لكون املقام مقام بيان اعمال احلج بل ما بعد هذه اآلية وهو قوله( :لَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع) ( )105اخل يعني ارادة احد هذه الثالثة اذ ال
يوافق قوله تعاىل( :لَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع) ( )106إىل قوله سبحانه إىل البيت العتيق إلرادة التعميم من شعائر هللا اال ابرتكاب امور كثرية
خمالفة ألصل من تقدير وختصيص كما مر يف كالم الطربسى بل يف الروايتني اللتني مر ذكرمها يف كالم الصايف عن الكايف والفقيه
تصريِ بتفسري قوله تعاىل (لَ ُك ْم فِ َيها َمنَافِ ُع) ( )107إىل اخره مبا ال يوافق اال احد الثالثة بل يف بعض االخبار اشعار إبرادة البُدن
خاصة من الشعائر وهو ما رواه يف الكايف إبسناده عن ابن عمار قال قال أبو عبدهللا عليه السالم :اذا رميت اجلمرة فاشرت هديك
ان كان من البُدن او من البقرة واال فاجعل كبشا مسينا فحال فان َل جتد فموجوء من الضأن فان َل جتد فتيسا فحال فان َل جتد فما
تيسر عليك وعظم شعائر هللا فان رسول هللا صلى هللا عليه وآله ذبِ عن امهات املؤمنني بقرة بقرة حنر بدنة هذا ولكن الظاهر من

( )104الحج .33-32
( )105الحج .33
( )106الحج .33
( )107الحج .33
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قوله سبحانه بعد هذه اآلايت َوالْبُ ْد َن جعلناها لكم من شعائر هللا عدم اختصاص الشعاير ابلبُدن حيث ان الظاهر من لفظه من
هو التبعيض وظهر بذلك ضعف ما يستفاد من كالم مجع من الفقهاء من محل شعائر هللا على العموم (.)108
وواضِ ان الفاضل النراقي (قده) مال اىل اختصاص الشعائر مبناسك احلج ومعامله – اعتمادا على االمجال -مقابل عموم
العبادات وما ثبت تشريعه بدليل مستقل  ،فال كالم عنده يف عدم مشول ما خيرتعه الناس ،والوجه يف ذلك قوله :إن املستفاد من
احلج وأعماله كلِّها ،الثالث :مواضع
األول :البُدن ِّ
خاصة الثاين :مناسك ِّ
مجيعها أن املراد بـ (شعائر هللا) حيتمل وجوها أربعةِّ :
مناسكه ومعامله ،الرابع :عالمات طاعة هللا وأعالم دينه.
وغين عن البيان ان أوسع املعاين هو الرابع وهو خاص مبا ثبت رجحانه شرعا بشكل مستقل ،خصوصا ان ما نقله عن اللغويني
واملفسرين ال يتعدى ما ثبت انه من الدين بنحو مسبق.
وقال السيد البجنوردي (1396-1316هـ = 1976 -1898م) :هذه اآلايت ال ظهور هلا يف وجوب التعظيم وأما قوله تعاىل
(اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنوا َال ُِحتلُّوا شعائِر َِّ
ي) ( )109إىل آخر اآلية وإن كان النهي ظاهرا يف التحرمي كما قرر
َّهَر ْ
َ َُ
اَّلل َوَال الش ْ
َ َ
احلََر َام َوَال ا ْهلَْد َ
ََ َ
يف األصول  ،ولكن ليس املراد من إحالل شعائر هللا هو إهانة ما هو حمرتم يف الدين كي يكون دليال على حرمة مطلق إهانة
احملرتمات  ،بل الظاهر منها بقرينة فقرات البَعد هي حرمة ترك فرائض احلج ومناسكه وأيضا حرمة عدم االعتناء ابلشهر احلرام أو
القتال فيه إىل آخر الفقرات (.)110
وهذا الكالم من السيد قدس سره أوضِ يف ذهابه اىل نفي مشول الشعائر ملا َل يثبت تشريعه بصورة سابقة.
وهللا العاَل.
ويف اخلتام ارجو من اهل العلم والفضيلة ان يتحفوين مبالحظاهتم عسى ان اتنبه ملا عساين غفلت عنه ورمبا اوفق لإلضافة والتنقيِ
يف نسخة الحقة إبذن هللا تعاىل وتوفيقه.
وملن يرغب يف ارسال أي تعليق او مالحظة ارجو منه ان يوصلها يل عرب الربيد االلكرتوين التايل:
beladey@gmail.com
اَّلل أن يوفقين لتكملة هذا البحث ويثيبين مبا سعيت ويوفقين للعمل الصاحل وان جيعل ما قلت وكتبت خالصا البتغاء وجهه
أسأل َّ
اَّلل على حممد وأهل بيته الطاهرين.
الكرمي وذخرية يل ليوم عظيم واحلمد ََّّلل أوال وآخرا وظهرا وابطنا وصلى َّ
علوي املوسوي البالدي
 25صفر اخلري  1438هـ املوافق  2016/11/26م.
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( )109المائدة .2
( )110القواعد الفقهية  /الجزء الخامس للسيد محمد حسن البجنوردي (م 1395هـ).
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