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 :السٌد علً األمٌن العالمة 

ما هو رأي سماحتكم بعادات ضرب الصدور  -1

وإدماء الرؤوس التً ترافق الٌوم العاشر؟ 

وتحت أي خانة تندرج، خصوصاً أن جمهور 

الناس تعّود على هذه العادات باعتبارها جزءاً 

 من الدٌن والتقرب هلل وأهل البٌت؟

 

ً تجري فً مراسم إن الكثٌر من الممارسات الت -ج

عاشوراء أصبحت من العادات التً ال دلٌل علٌها فً 

أصل الشرع ولم ٌمارسها أهل البٌت بعد استشهاد 

وٌروي أصحاب السٌرة الحسٌنٌة فً مجالسهم وصٌة اإلمام . اإلمام الحسٌن

الحسٌن ألخته السٌدة زٌنب وفٌها النهً عن خدش الوجه وشّق الجٌب وغٌر 

وقد . ع عند المصاب التً ورد الّنهً عنها فً الشرعذلك من مظاهر الجز

ٌّة ولكّن  ترّسخت هذه العادات عبر قرون من الّزمن من منطلقات عاطف

العلماء بشكل عام لم ٌتصّدوا إلى تهذٌب هذه العادات وتعلٌم الناس ما ٌنبغً 

أن ٌقوموا به فً هذه المناسبات مّما أوحى لكثٌر من الّناس أّنها عادات 

ة للّشرع مع أّن كثٌراً من العلماء الكبار ال ٌمارسون تلك األعمال وال موافق

ٌّة رحمه هللا عن هذه  ٌحبِّذونها وقد ذكر العالم المجتهد الشٌخ محمد جواد مغن

إّن العادات و التقالٌد المتبعة عند العوام ال ٌصّح أن تكون : ) العادات 

ٌّدها ٌن الذي مصدراً للعقٌدة ألن الكثٌر منها ال ٌقّره الدّ  ٌنتمون إلٌه حتى ولو أ

ومنها ما ٌفعله بعض عوام الشٌعة فً . وساندها شٌوخ ٌتسمون بسمة الّدٌن

لبنان و العراق وإٌران من لبس األكفان وضرب الرؤوس و الجباه بالسٌوف 

فإن هذه العادة المشٌنة بدعة فً الدٌن و المذهب . فً الٌوم العاشر من محرم

م أهل الجهالة دون أن ٌأذن بها إمام او عالم كبٌر كما هو وقد أحدثها ألنفسه

الشأن فً كّل دٌن ومذهب حٌث توجد به عادات ال تقرها العقٌدة التً 

ٌنتسبون إلٌها وٌسكت عنها من ٌسكت خوف اإلهانة والضرر ولم ٌجرؤ 

على مجابهتها ومحاربتها أحد فً أٌامنا إال قلٌل من العلماء وفً طلٌعتهم 

السٌد محسن األمٌن الذي ألف رسالة خاّصة فً تحرٌم هذه العادة المرحوم 

 .إنتهى كالمه رحمه هللا" ( التنزٌه ألعمال الشبٌه" وبدعتها وأسمى الرسالة 
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خالل عاشوراء وبشكل ( ص)ما هو موقفكم من سّب صحابة رسول هللا  -2

 عام؟ وما هً الغاٌة من ذلك؟

ً وغٌر دٌنً ولذلك ال نجد له إن منطق السّب والّشتم هو منطق غٌر أخالق

أثرأ فً كالم األئمة وغٌرهم من السلف الصالح الذٌن تخرجوا من مدرسة 

اإلسالم وكانوا النموذج المثالً فً أخالقهم وعالقاتهم وكلماتهم وقد روي أن 

اإلمام علٌاً سمع قوما فً حرب صفٌن ٌشتمون وٌسّبون فنهاهم عن ذلك 

وقد جاء فً الحدٌث عن النبً علٌه ( ا سبابٌنإنً أكره لكم أن تكونو)بقوله 

وقد ورد عن ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) الصالة و السالم أنه قال 

اللهم صل على أتباع ) اإلمام زٌن العابدٌن فً الصحٌفة السجادٌة قوله 

الرسل وأصحاب محمد خاّصة الذٌن أحسنوا البالء وصّل على التابعٌن من 

ٌّن  ٌومنا هذا إلى ٌوم ولذلك ال ٌجوز السب و اللعن ألن الشرٌعة تنهى ( الد

عن هذا السلوك البعٌد عن األصول والقٌم اإلسالمٌة الّذي ال ٌؤّدي إالّ إلى 

 .المزٌد من الفرقة واإلنقسام بٌن أبناء األمة الواحدة

 

 هل ٌجوز للمسلم تكفٌر أخٌه المسلم بغض الّنظر عن إنتمائه المذهبً؟ -3

المسلم ألخٌه المسلم ألن ذلك مخالف لكتاب هللا الذي جاء فٌه  ال ٌجوز تكفٌر

..(  وال تقولوا لمن ألقى إلٌكم السالم لست مؤمناً ( ) إنما المؤمنون إخوة : ) 

فهو مسلم ( ال إله إال هللا محمد رسول هللا ) فما دام المسلم مقّراً بالشهادتٌن 

) أفضل الصالة والسالم وأخ للمسلم وكما جاء فً الحدٌث عن النبً علٌه 

ولذلك فنحن نرى أن (. المسلم أخو المسلم ال ٌخونه وال ٌخذله وال ٌكذبه 

التكفٌر الذي حصل فً فترة من الفترات المظلمة بٌن المذاهب اإلسالمٌة كان 

بدعة من البدع التً ال ٌجوز العودة إلٌها ولذلك اتفق العلماء من كّل المذاهب 

القبلة بذنب ألن اإلسالم الحاصل بالشهادتٌن ٌجمع  على عدم جواز تكفٌر أهل

 .كّل المسلمٌن على اختالف مذاهبهم

 

 اقتراحاتكم للقٌام بجهد حقٌق ومجد للتقرٌب بٌن المذاهب اإلسالمٌة؟ما هً  -4

 

كان لنا اقتراحات عدٌدة خالل بعض مؤتمرات التقرٌب بٌن المذاهب 

ومنها إنشاء معهد جامعً للدراسات اإلسالمٌة تدرس فٌه جمٌع اإلسالمٌة 

المذاهب اإلسالمٌة ٌعٌش فٌه الطالب والمشاٌخ بعضهم مع البعض اآلخر 
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ومنها اعادة النظر فً مناهج الدراسة الدٌنٌة وقد ذكرنا ذلك فً بحث قدمناه 

 ".اإلسالم كم جاء"تحت عنوان 

 

ما هً الدروس المستفادة من عاشوراء والتً ٌمكن لجمٌع المسلمٌن التعلم  -5

 منها؟

 

لقد كانت عاشوراء محطة ألٌمة فً تارٌخنا اإلسالمً فاقت كّل التوّقعات 

حٌث بلغت الجرأة على سفك الّدماء التً حّرم هللا سفكها بنّص الكتاب والسّنة 

ز دٌنٌة كبرى كانت لها مكانتها المقّدسة فً نفوس حّداً وصلت فٌه إلى رمو

المسلمٌن جمٌعاً فأصابت اإلمام الحسٌن ابن بنت رسول هللا وأهل بٌته 

وأصحابه ولذلك كانت فاجعة كربالء فاجعة عظمى على كّل المسلمٌن وقد 

ٌّاً إلظهار مدى  فظاعة هذه الجرٌمة كان السبب فً إقامة هذه الذكرى سنو

ر المأساة فً حٌاة المسلمٌن حقناً للّدماء ألن دماء اإلمام الحسٌن حّتى ال تتكرّ 

إذا ذهبت بدون تندٌد واستنكار متواصلٌن ، ال تبقى قٌمة لدماء المسلمٌن وقد 

ً متشدداً من الذٌن حاولوا أن ٌستغلوا دماء اإلمام  وقف أئمة أهل البٌت موقفا

نار الحروب والفتن  لٌشعلوا (ٌا لثارات الحسٌن)الحسٌن ورفعوا شعارات 

بٌن المسلمٌن فقال اإلمام جعفر الصادق لهم إن الحسٌن لٌس ثأراً ألشخاص 

وال لقبٌلة وال لعشٌرة إنه ثار هللا فالشهٌد عندما ٌسقط فً سبٌل هللا فإن هللا 

تعالى هو الذي ٌتولى أخذ ثأره من الظالمٌن من خالل أحكامه وقوانٌنه التً 

اإلمام الحسٌن لٌس ثأراً لبنً هاشم ولٌس ثأراً ٌسقط بها عروش الّطغاة ف

لطائفة ومذهب والذٌن قتلوه أصبحوا فً محكمة هللا تعالى واإلمام الحسٌن قد 

استشهد وهو ثأر هللا وهللا خٌر الحاكمٌن وتبقى كربالء مدرسة نتعلم منها 

دروساً فً الصبر و التضحٌة والفداء ورفض القهر و الظلم ونموذجاً لكلمة 

وتبقى األسباب و . ع الرؤوسطق التً واجهها الحاكم بالسٌوف وقالح

الظروف التً أحاطت باإلمام الحسٌن علٌه السالم ودفعته للخروج مع 

ٌّة فً واقعة وتكلٌف  اّطالعه على الّنتائج خاّصة باإلمام الحسٌن فهً قض

خاّص باإلمام الحسٌن وهذا ما فهمه أئمة أهل البٌت بعد استشهاد اإلمام 

لحسٌن فلم تؤسس حركة اإلمام الحسٌن عندهم لقاعدة عاّمة فً الخروج ا

على الحاكم ولذلك لم تتكّرر كربالء فً حٌاة األئمة مع أّن أسباب الظلم و 

ٌّر فً كثٌر من مراحل حٌاتهم والمطلوب من الشٌعة الٌوم أن  .القهر لم تتغ

أئمة أهل ٌعٌدوا النظر فً هذه العادات والشعارات وأن ٌدرسوا حٌاة 

http://www.al-amine.org/article.php?id=83
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وأن ٌرجعوا إلى مسٌرتهم فً ممارسة الشعائر ألنهم هم القدوة ( ع)البٌت

ٌّة وغٌرهاوالمرجعٌة  وال ٌنبغً أن ٌرجعوا فٌها إلى  الصالحة فً هذه القض

أحزابهم وتنظٌماتهم وعواطفهم وعاداتهم الموروثة فالشٌعة كما وصفهم 

وروا وإذا رضوا لم هم سلم لمن خالطوا وبركة على من جا)اإلمام الباقر 

) قوله ( ع)وقد روي عن اإلمام علً ( ٌسرفوا وإذا غضبوا لم ٌظلموا

انظروا أهل بٌت نبٌكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فإنهم لن ٌخرجوكم من 

وال فإن نهضوا فانهضوا وإن لبدوا فالبدوا وال  –هدى ولن ٌعٌدوكم فً ردًى 

 (.لكواتتقدموهم فتضلّوا وال تتأخروا عنهم فته

 

 األستاذ غسان عبد القادر: أجرى الحوار 

 


