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الوظيفة الدين ّية لزيارة املراقد

()1

1ـ يمثّل هذا العمل الفصل األوّل من الباب الثاني من كتاب "صناعة الذاكرة في التراث الشيعي االثني عشري" ـ تأليف :صالح الدين العامري ـ ط،1
منشورات مؤسّ سة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،2016 ،ص ص 259 :ـ 315

ّ
امللخص:
خصص المؤلّف هذا الفصل لتفصيل القول في الوظيفة الدينيّة من زيارة المراقد لدى الجماعة الشيعيّة
ّ
ّ
وتنزل هذا البحث في الوظيفة المذكورة ضمن غرض إطاري شامل هو «الذاكرة
(تحديداً االثني عشريّة).
ً
منظومة تواصليّة» .وقد بيّن المؤلّف ّ
أن الوظيفة الدينيّة تساهم في بناء الذاكرة الجماعيّة الشيعيّة
الخطابيّة
ِ
وفي تشكيلها على نحو ّ
يحقق التواصل بين أفراد المجموعة من جهة ،ويضمن استمرارها في التاريخ من
جهة أخرى .ومن ث ّم بُ ِن َي هذا الفصل على قسمين أساسيين :أ ّولهما ورد تحت عنوان «الزيارة خالصاً»،
وثانيهما جاء بعنوان «الزيارة دعوة :من الدعوة إلى اإلسالم إلى الدعوة إلى المذهب».
يخص القسم األ ّول ،عرّ ف المؤلّف بمفهومي «الخالص» و«الزيارة» ً
لغة واصطالحاً ،ث ّم
ففي ما
ّ
نظر المؤلّف في إمامة العلويين ،باعتبارها أولى مراحل الخالص في األدبيّات الشيعيّة االثني عشريّة،
وهو ما أحوج إلى تأويل القرآن في اتجاه يخدم مقاالت المذهب والمتخيّل الجمعي لإلماميّة االثني عشريّة
علي والصراط) .وع ّد المؤلّف الزيارة طقس عبور وثاني مراحل الخالص في اآلن
(من قبيل المماثلة بين ّ
ّ
(التوقف ً
مثال عند أه ّم معاني «االستبصار» من قبيل تحصيل المعرفة اليقينيّة وتجاوز المعتقد السابق
نفسه

والوالدة العجيبة) .أمّا مغفرة الذنوب ،فقد عُ ّدت ثالث مراحل الخالص (تعني المغفرة ههنا اإلقرار بوالية
العلويين) .وقد ُسمّيت المرحلة الرابعة واألخيرة بـ «الزائر مخلّصاً» (اعتبار شفاعة اإلمام مسلّمة من

مسلّمات المذهب).

أمّا القسم الثاني من هذا الفصل ،فمداره على اعتبار الزيارة دعوة ،إذ الزيارة دعوة إلى تجديد اإلسالم،
وهو ما ينهض أساساً بشرعنة الزيارة ،هذا من ناحية ،أمّا من ناحية أخرىّ ،
فإن في الزيارة تكمن الدعوة إلى
المذهب الشيعي (اكتساب الزائر للهويّة الشيعيّة).
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******
ّ
إن المقصود بالوظيفة ال ّدينيّة هو الدور الذي تؤ ّديه الزيارة عقائديّاً في صناعة الذاكرة الجمعيّة الشيعيّة،
ّ
وتتحقق هذه الوظيفة
وفي ضمان تواصل اجتماع الجماعة حول مبادئ المذهب اإلمامي ،وتوسيع قاعدته.
بمجموعة من المفاهيم الفرعيّة ،التي تتفاعل فيما بينها؛ لتسهم في تشكيل مفهوم التشيّع ،وتضمن استمرار
الجماعة الشيعيّة بالمعنى السوسيولوجي.

أ ّو ًال :الزيارة خالصاً
يمثّل مصطلح [خالص] مفهوماً مركزيّاً في بناء ظاهرة الزيارة في الفكر الشيعي االثني عشري،
وقاعدة أساسيّة في صناعة روح المعاشرة االجتماعيّة الموحّ دة للجماعة .1ويحضر هذا المعنى بق ّوة في أغلب
المرويّات ،إلى ح ّد أصبح فيه مقصداً ورهاناً .والخالص مفهوم أساسي ،ليس بالنسبة إلى الشيعة أو المسلمين
فحسب ،بل هو مفهوم جامع بين األديان ،وق ّوة جذب أساسيّة ألكثر الفلسفات الماديّة نقداً للفكر ال ّديني .وقد
ّ
وتجذره ،فقال« :إذا كانت فكرة المهدي [المخلّص] أقدم من
عبّر محمّد باقر الصدر عن امتداد هذا المفهوم
فإن معالمها التفصيليّة ،التي ح ّددها اإلسالم ،جاءت أكثر إشباعاً ّ
اإلسالم ،وأوسع منهّ ،
لكل الطموحات التي
ّ
والمعذبين
انش ّدت إلى هذه الفكرة ،منذ فجر التاريخ الديني ،وأغنى عطاء ،وأقوى إثارة ألحاسيس المظلومين
على مرّ التاريخ».2
ّ
ويتركز المدلول اللغوي لمادة (خ ،ل ،ص) على معاني الطهارة ،والنقاء ،والصفاء ،والنجاة ،وهي
َ
ص :شجرة طي ٌّب ريحُ ها،
مقوالت أساسيّة في الفكر الديني عامّة .وجاء في (القاموس المحيط):
«الخلَ ُ

صّ :
ُ
شرقي بغدادَ ،
َ
ص ُة :بيت كان يُدعى الكعبة اليمانيّة لخثعم ،كان
نهر
كل شي ٍء
والخالِ ُ
والخلَ َ
ّ
أبيض ،واسم ٍ
ص ُة ،وأخلص هلل :ترك الرياء ،وخلّص تخليصاً :أعطى َ
فيه صن ٌم اسمه َ
ص فالناً نجّ اه فتخلّص،
الخلاَ َ
الخلَ َ
َ
ص ُه».3
اس َت َخ َّ
ص ُه لنفسهْ :
ص َافاهُْ ،
واس َت ْخلَ َ
ص ُهَ :
وخالَ َ

وتمثّل مفاهيم الريح الطيّب ،واللّون األبيض ،والماء ،وإخالص النيّة في العمل ،واالستخالص بمعنى
االصطفاء ،إحاالت على معنى النجاة والفوز باآلخرة في الفكر ال ّديني اإلسالمي ،وتعبيراً عن مقصد
أساسي من مقاصد الرسالة المحمّديَّة .ويقوم هذا المقصد على جعل الحياة ال ّدنيا معبراً لتحقيق الخالص
في اآلخرة .جاء في اآلية {وَ ما ْالحَ ُ
ون أَ َفال َت ْع ِقلُ َ
ين َي َّت ُق َ
اآلخ َر ُة َخ ْي ٌر لِلَّ ِذ َ
ون}
ياة ال ُّد ْنيا إِالّ لَعِبٌ وَ لَهْ ٌو وَ لَل ّدا ُر ِ
 -1يعرّ ف مايكل كاريذرس روح المعاشرة االجتماعيّة بأنّها «القدرة على أداء السلوك االجتماعي المعقّد» .لماذا ينفرد اإلنسان بالثقافة :الثقافات البشريّة
نشأتها وتنوّعها ،ص.63
 -2الصدر ،محمّد باقر ،موسوعة اإلمام المهدي ،دار ومكتبة البصائر للنشر ،ط2011 ،1م ،ص.9
 -3الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،خلص) ،ص ص618-617
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[األنعَام .]32 :وذكرت كلمة «اآلخرة» في القرآن ( )122مرّ ة في سياقي الترهيب والترغيبّ ،
لكن المقصد
الغالب هو الترغيب فيها ،وفي ّ
ملذاتها .وعبّر ابن خلدون عن هذا المعنى ،فقال« :اعلم ّ
أن الدنيا كلّها
وأحوالها مطيّة اآلخرة».4
وحين بحثنا في القرآن عن هذا المصطلح ،أحصينا ( )29كلمة تتعلق بالجذر (خ ،ل ،ص) ليس بينها
لفظة «خالص» .وتعلّقت ( )21كلمة منها بمعنى اإلخالص هلل؛ أي الصدق في عبادته ،بترك الرياء ،والوفاء
ألوامره .وجاءت كلمة (خالص) في سورة (يوسف) بمعنيين ،مرّ ة بمعنى اعتزل ،5وأخرى بمعنى اختار،
واستخصه؛ أي جعله من
واصطفى،
الخاصة .6ووردت في سورة (ص) بمعنى الذكر .7ووردت لفظة
ّ
ّ
(خالصة) ( )5مرات بمعنى
خاصة في سور أخرى .8ويخلص بنا هذا اإلحصاء إلى اعتبار كلمة (خالص)،
ّ
في شكلها ،ال مدلولها ،مصطلحاً شيعيّاً باألساس في الفضاء اإلسالمي .وال ّ
شك في ّ
أن لهذا المعنى امتدادات
أخرىّ ،
لعل أقربها الفكر المسيحي المنتشر في الجغرافيا اإلسالميّة.
ّ
إن حديثنا عن العالقة بين المنظومتين الشيعيّة والمسيحيّة ال يمثّل جزءاً من الخطاب السجالي المذهبي،
الذي أثّث تاريخ الفكر اإلسالمي ،وقام على االتهام ،واالتهام المضاد ،9وإنّما يندرج ضمن إطار أشمل
يؤمن بوجود أرضيّة مشتركة بين األديان ّ
أكدتها الدراسات األنثربولوجيّة الدينيّة 10.ويمكن أن تكون هذه
الفضاءات المشتركة قاعدة للحوار بين األديان والحضارات ،وفضاء لتطوير المشترك اإلنساني ،مع الحفاظ
على الخصوصيّات .وتطرّ ق علي بن مبارك إلى هذه المسألة ،فقال« :لقد تبيّن للقائمين بمحاوالت الحوار
بين األديان ،منذ نشوئها في العصر الحديث ،وتدعّ مها بعد المجمع الفاتيكاني الثانيّ ،11
أن ما ُطرح من قضايا
 -4ابن خلدون :المقدّمة ،طبعة دار الشعب ،ص181
انظر أيضاً :الطباطبائي :تفسير الميزان ،ج ،13ص69
َصوا نَجِ يّاً} [يُوسُ ف.]80 :
َ { -5فلَمّا اسْ َت ْيأَسُ وا ِم ْن ُه خَ ل ُ
ِص ُه لِ َنفْسِ ي} [يُوسُ ف.]54 :
{ -6وَقالَ ا ْل َملِكُ ا ْئتُونِي ِب ِه أَسْ تَخْ ل ْ
ِص ٍة ِذكْرَ ى الدّارِ } [ص.]46 :
َصناهُ ْم بِخال َ
{ -7إِنّا أَخْ ل ْ
 -8البقرة ،94 :األنعام ،139 :األعراف ،32 :األحزاب.50 :
 -9انظر في هذا السياق :عبد المجيد الشرفي :الفكر اإلسالمي في الر ّد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع /العاشر ،الدار التونسيّة  -تونس ،المؤسّ سة
الوطنيّة للكتاب  -الجزائر1986 ،م ،ص .113وأيضاً محمّد أركون :أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي ،ط1993 ،1م،
ص.55
 -10يقول هاشم صالح« :المقصود باألنثربولوجيا الدينيّة [عند أركون] دراسة كلّ األديان في كلّ المجتمعات البشريّة من أجل المقارنة فيما بينها،
واستخالص القواسم المشتركة ،وفهم آليّة اشتغال الروح البشريّة فيما وراء كلّ الخصوصيّات الضيّقة المحصورة بشعب واحد ،أو دين واحد .فما دام
اإلنسان سجين دين واحد ،فإنّه لن يفهم الظاهرة الدينيّة في أبعادها األنثربولوجيّة .والمقصود بالظاهرة األنثربولوجيّة السمة التي تميّز الجنس البشري
عن غيره ،والتي نجدها بأشكال شتّى في كلّ المجتمعات البشريّة (أي حيث يوجد اإلنسان) .وفائدة علم األنثربولوجيا أنّه يوسّ ع نظرتنا إلى أبعد الحدود
عن طريق المقارنة بين مختلف الثقافات البشريّة» .أركون ،محمّد ،أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ ،ص.53
 -11هو آخر المجامع المسكونيّة عُ قد في الفاتيكان بين سنتي (1963م) و(1965م) ،ومثّل منطلقاً مه ّماً للحوار بين المسيحيّة وبقيّة األديان ،والسيّما
الديانة اإلسالميّة .ويمكن االطالع على وثائق هذا المجمع على العنوان اآلتي:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
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عقديّة الهوتيّة في العصور الوسطى ،في إطار المناظرات ،والمطارحات ،والجدل ،والردود ،ال يمكن
أن يسهم في التواصل الروحي والمعرفي بين مؤمني الديانات المختلفة» .12ولهذا السبب رفعت ملتقيات
الحوار ،منذ السبعينيّات ،شعارات ذات بعد إنساني تتجاوز الخصوصيّات التي أفشلت التقارب ،وأجّ جت
الفتن والحروب .13وجاء مصطلح [زيارة] في نصوص المد ّونة بمعنى [الخالص] ،وهو خالص عبّر عنه
ابن قولويه ،وتلميذه الشيخ المفيد بمصطلحات متع ّددة .ووردت كلمة (خالص) بهذا الشكل والمعنى في
أحاديث ع ّدة ،رُ وي أغلبها عن اإلمام الصادق ومنها« :قال الحسين (ع) لرسول هللا (ص) :ما جزاء من
زارك؟ فقال :يا بني من زارني حيّاً أو ميّتاً ،أو زار أباك ،أو زار أخاك ،أو زارك ،كان ّ
علي أن أزوره
حقاً ّ

يحصل
يوم القيامة حتى أخلّصه من ذنوبه» .14وعبّرت المرويّات عن معنى (الخالص) بلفظة (الجنّة) .وال
ّ
المسلم هذا الجزاء إلاّ إذا تخلّص من ذنوبه ،أو رجحت ّ
كفة حسناته .قال جعفر الصادق« :بينما الحسين بن
علي (ع) في حجر رسول هللا (ص) ،إذ رفع رأسه ،فقال له :يا أبة ما لمن زارك بعد موتك؟ فقال :يا بني من
ّ
ّ
الجنة ،ومن أتى أخاك زائراً بعد موته
الجنة ،ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله
أتاني زائراً بعد موتي فله
الجنة ،ومن أتاك زائراً بعد موتك فله ّ
فله ّ
الجنة».15

حقق الخالص .و َن ِق َذ في اللغة « َن َجا ،والنَّ ُ
وتواتر لفظ (أنقذ) في المرويّات بمعنى ّ
ليص
قذ :ال َت ْخ ُ
وال َت ْن ِج َي ُة» .16وال أه ّم عند الزائر من تنحية الذنوب وتحقيق النجاة من هول اآلخرة وشدائدها التي كشف
ّ
وتكفل القصص ال ّديني برسم دقائقها .ويماثل هذا المفهوم معنى الخالص في العهد
القرآن عن بعضها،
الجديد ،الذي يعني «إنقاذ الخطاة باإليمان بيسوع المسيح» .17ويبدو ّ
أن الفكر الشيعي قد استوعب هذا المبدأ،
وط ّوعه في اتجاه صناعة ذاكرة مذهبيّة تتمايز مع اآلخر السنّي ،دون أن تخرج عن السياق اإلسالمي العام
الذي يرفض الخالص بصيغته الالهوتيّة المسيحيّة .والمُنقذ ،والمُخلّص ،والمُنجّ ي في نصوص المد ّونة ،هو

 -12ابن مبارك ،علي ،الرحمة واإلحسان في تقاليد األديان «اإلبراهيميّة» :بحث في تداوليّة الخطاب الديني (الرسالة والتاريخ) ،مجلّة أديان ،مركز
الدوحة الدولي لحوار األديان ،ع2011 ،1.م ،ص.42
 -13من بين المؤتمرات التي عقدت في هذه المرحلة:
 مؤتمر النداء لتحقيق التفاهم اإلنساني ،ببيروت ،سنة 1972م ،وأشرف على تنظيم هذا المؤتمر مجلس الكنائس العالمي(The World Council of) ،Churches WCCونادى بضرورة تحقيق التراحم بين البشر ،وتحويل الدين إلى فضاء محبّة ال واجهة حرب وخصومات:
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
 الملتقى اإلسالمي المسيحي ،تونس ،سنة 1974م ،عمل بدوره على تفعيل القيم اإلنسانيّة المشتركة ،وتوظيفها في إسعاد اإلنسان ،وتحقيق التنميةوالعدالة ودرء العنف .المصدر نفسه.
 ندوة حوار األديان التوحيديّة اإلبراهيميّة من أجل التسامح والسّ لم ،تونس ،سنة 2004م ،وحافظ على األهداف نفسها. -14ابن قولويه القمّي ،أبو القاسم جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،ص ،40ح .2ونجد ذلك ،أيضاً ،في الحديث ،17 ،5 ،3 :من الباب األول.
 -15المرجع نفسه ،ص ،39ح .1ونجد ذلك ،أيضاً ،في الحديث 8 ،... ،7 ،4 ،3 ،2 :من الباب األوّل.
 -16الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،نقذ) ،ص.339
 -17قاموس الكتاب المقدّس ،ص.344

6

www.mominoun.com

الرسول أو اإلمام .ويرتبط هذا اإلنقاذ بزيارته حيّاً أو ميّتاً .وجاء هذا المعنى في رواية عن اإلمام الصادق قال
فيها« :قال رسول هللا (ص) :من زارني أو زار أحداً من ذرّ يتي ُزرْ ته يوم القيامة ،فأنقذته من أهوالها».18
 -1إمامة العلويين أولى مراحل الخالص:
يقول الزائر أمام القبرَ « :م ْن أرا َد هللاَ َبدَأَ ِب ُك ْمَ ،م ْن أرا َد هللاَ َبدَأَ ِب ُك ْمَ ،م ْن أرا َد هللاَ َبدَأَ ِب ُك ْم» .19تمثّل مقولة
اإلمامة مك ّوناً أساسيّاً في بنية الزيارة ،ووظائفها ،وأهدافها .وتتدعّ م معالم الربط بين اإليمان واإلمامة حين
تجعل األخبار المرويّة عن األئمّة إخالص زيارة الحسين ،وسيلة الكتمال اإليمان ،وتحقيق الخالص في
اآلخرة .ونظراً إلى ارتباط تحصيل اإليمان في اإلسالم بالعمل وااللتزام بمبادئ الشرائع ،وهي مسألة دقيقة
وتستحق تضحية قد ال يقدر عليها الجميع ،تصبح زيارة اإلمام منفذاً لتجاوز هذا القصور ،وتحصيل النجاة
والخالص .وال يحتاج الزائر لبلوغ هذا الهدف سوى بيعة الحسين باإلمامة ،والبقاء على العهد بزيارته.
ورُ وي عن الصادق قوله في هذا السياق« :من أتى قبر الحسين (ع) تش ّوقاً إليه كتبه هللا من اآلمنين يوم
القيامة ،وأُعْ ِط َي كتابه بيمينه ،وكان تحت لواء الحسين حتّى يدخل الجنّة ،فيُسكنه في درجتهّ ،
إن هللا عزيز

حكيم» .20ومن أوتي كتابه بيمينه في اإلسالم صار من أهل الفوز ،والفالح ،والجنّة .وقد اقتبس الصادق
{فأَ ّما َم ْن أُو ِت َي ِكتا َب ُه ب َي ِمي ِن ِه َ
قوله من قوله تعالىَ :
ُحاس ُب ِحساباً ي َِسيراً * وَ ي َْن َقلِ ُب إِلَى أَ ْهلِ ِه
*ف َسوْ َف ي َ
ِ
جلي وواضحّ .
ّ
إن سبيل
َم ْس ُروراً} [االنشقاق.]9-7 :
ولكن الفرق في تحصيل الخالص بين الحديث واآلية ّ
إيتاء اإلنسان كتابه بيمينه في القرآن هو العمل الصالح ،وااللتزام بقواعد الشريعة ،21وفي الخبر يؤتى زائر
ّ
الحسين كتابه بيمينه إن هو تعهّد القبر تش ّوقاً لصاحبه؛ ّ
للحق ،وطريق للخالص.
ألن اإلمام رمز
وجعلت نصوص الزيارة اإليمان بوالية األئمّة ركناً أساسياً في اإليمان باهلل .وقد أحالت المرويّات
أسست الراهن على السابقّ .22
إن زائر علي بن أبي
بوضوح على اآلية الرابعة من سورة البقرة ،التي ّ
ّ
ّ
الحق
الخط اإلمامي ،هو زائر آدم ونوح فاتحة العمل النبوي ،ومنطلق اكتشاف الذات اإللهيّة
طالب فاتحة
في الفكر الديني الكتابي .وورد تأكيد ربط الذاكرة الشيعيّة الناشئة بالذاكرة الدينيّة الكتابيّة في قول الصادق:

 -18ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ،41ح.4
 -19المرجع نفسه ،ص.365
 -20المرجع نفسه ،ص ،270ح.1
 -21انظر في ذلك :الطباطبائي ،تفسير الميزان ،ج ،13ص 53وما بعدها.
{ -22وَالَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِما أُنْزِ لَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِ لَ مِنْ َق ْبلِكَ َوبِاآلخِ رَ ِة هُ ْم يُو ِقنُونَ } [ال َبقَرَ ة .]4 :جاء في تفسير الصافي للكاشاني« :وفي المعاني والعياشي
عن الصادق عليه السالم :المتّقون شيعتنا .أقول :وإنمّا خص المتقّين باالهتداء به؛ ألنّهم المنتفعون به ،وذلك ألنّ التقوى شرط في تحصيل المعرفة الحقةّ.
{الَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِا ْل َغي ِْب} [ال َبقَرَ ة :]3 :بما غاب عن حواسهم من توحيد هللا ،ونبوّة األنبياء ،وقيام القائم ،والرجعة ،والبعث ،والحساب ،والجنّة ،والنار،
وسائر األمور التي يلزمهم اإليمان بها ،ممّا ال يعرف بالمشاهدة ،وإنّما يعرف بدالئل نصبها هللا عز وجل عليه» .ج ،1ص.38
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«إذا زرت أمير المؤمنين (ع) فاعلم أنّك زائر عظام آدم ،وبدن نوح ،وجسم علي بن أبي طالب...فإنّك
زائر اآلباء األ ّولين».23
ّ
شكل المتخيّل صورة عجائبيّة يتقاطع فيها الزمن النبوي بالزمن العلوي من خالل المماثلة بين صورة
ّ
ّ
للخط العلوي ،ونواة المذهب الشيعي .24قال الصادق« :اعلم
للخط النبوي ،وصورة األب األ ّول
اآلباء األوائل
ّ
أن أمير المؤمنين (ع) أفضل عند هللا من األئمّة كلّهم ،وله ثواب أعمالهم» .25وبناء على هذه المكانة ،جعلت
المرويّات ترك الزيارة سبباً النتقاص اإليمان ،وتدنّي المرتبة في الجنّةّ .
وأكد المفيد على لسان الصادق ّ
أن
يأت قبر الحسين (ع) من شيعتنا كان منتقص اإليمان ،منتقص ال ّدين ،وإذا دخل الجنّة كان دون
«من لم ِ
المؤمنين فيها» .26ويشيع هذا التقليد في العراق بين أتباع الديانات المختلفة؛ مثل :الصابئة في ميسان،
والمانويّة في المدائن ،واليزيديّة بين شمالي العراق وسورية .ويعتقد مشايخ اليزيديّةً ،
مثالّ ،
أن من لم يزر
مرقد عدي بن مسافر ولو مرّ ة في العمر فهو كافر.27
وتكمن خصوصيّة هذا المعتقد في تقديم الوالء لإلمام على العمل بقواعد اإلسالم الضامنة للخالص في
المؤسسة لهذا المعنى ،على الرغم من تأكيد بعض أعالم الشيعة ّ
أن العمل أساس فالح
اآلخرة .وتتع ّدد األخبار
ّ
أن ّ
اإلنسان ،وسبيل اكتمال وجوده .يقول صدر المتألّهين الشيرازي في هذا المعنى« :اعلم ّ
كل نوع من أنواع
بخاص ٍة يكون
الموجودات ،وإن كان مشاركاً مع غيره في كثير من األحوال والصفات ،لكنّه يمتاز عمّا عداه
ّ
بها تمامي ُّة ذاتها من حيث هي هي [ ]...واإلنسان من جملة أنواع الموجودات ،وأقسام الكائنات خصوصيّة
ومبدأ فصل به يمتاز عن سائر الحيوانات ،والنبات ،والجمادات ،هي ق ّوة النطق واآلثار المترتّبة عليه هي
إدراك المعقوالت والتصرّ ف بمقتضى الفكر والرويّة في الموضوعات للصناعات ،وتميّز الخير عن الشرّ ،
وتعرّ ف المحمود من المذموم» .28وإن ُوجدت هذه األصوات الحاثّة على العمل الصالح ،مالت نفوس العامّة
 -23الشيخ المفيد ،كتاب المزار ،ص.33
ّاس إِماماً قالَ
ِمات َفأَ َت َّمهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِ لُكَ لِلن ِ
 -24يربط الفكر الشيعي بين إمامة العلويين ،ومعنى اإلمامة ،في قوله تعالىَ { :وإِ ِذ ا ْب َتلَى إِبْراهِ ي َم رَ ُّب ُه ِب َكل ٍ
َومِنْ ذُرِّ يَّتِي قالَ ال يَنالُ عَ ْهدِي الظّ الِمِينَ } [ال َبقَرَ ة124]. :انظر حول هذه المسألة :الطباطبائي ،تفسير الميزان ،ج ،1ص( 272بحث روائي).
وقال الفيض الكاشاني ،في تأوّل معنى [حنيفيّة] إبراهيم ،في سياق تفسير هذه اآلية« :وفي الخصال عن الصادق عليه السالم ،قال :هي الكلمات التي
َتاب عَ لَ ْي ِه
تلقاها آدم من ربه فتاب عليه ،وهو أنّه قال :يا رب أسألك بحقّ محمّد ،وعلي ،وفاطمة ،والحسن ،والحسين ،صلوات هللا عليهم إال تبت عليّ {ف َ
ّاب الرَّ حِ يمُ} [ال َبقَرَ ة .]37 :فقيل له :يا بن رسول هللا فما يعني بقوله عزّ وجلّ َ { :فأَ َت َّمهُنَّ } [ال َبقَرَ ة]124 :؟ قال :يعني أتمهنّ إلى القائم اثني
إِنَّ ُه هُ َو التَّو ُ
عشر إماماً تسعة من ولد الحسين عليهم السالم .والعياشي مضمراً ،قال :أتمهنّ بمحمّد وعلي واألئمة من ولد علي عليهم السالم .قال وقال إبراهيم :يا
رب فعجّ ل بمحمّد وعلي ما وعدتني فيهما ،وعجّ ل بنصرك لهما» .تفسير الصافي ،ج ،1ص.83
ّ
 -25الشيخ المفيد ،كتاب المزار ،ص.32
 -26المرجع نفسه ،ص ص.64-63
27- Yusuf Malek: The British betrayal of the Assyrian, Chicago, 1935, p. 129.
ال عن :الحمد ،محمّد عبد الحميد ،الديانة اليزيديّة بين اإلسالم والمانويّة ،ص.226
نق ً
 -28الشيرازي ،صدر الدين محمّد ،كسر أصنام الجاهليّة ،قدّم له وحقّقه محسن جهانكيري ،مؤسّ سة مال صدرا للنشر ،طهران ،ط1381 ،1
هـ1961/م ،ص.160
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القصاص واإلخباريّون من سبيل إلى ذلك إلاّ باحتراف التخييل
إلى التيسير في تحقيق الخالص .وال يجد
ّ
والتعجيب في نسج ما يغري العواطف ،ويأسر النفوس.
المفسرون الشيعة في مسار تعاظم مكانة اإلمام ،فتأ ّولوا بعض آي القرآن في هذا االتجاه من
وانخرط
ّ
أجل صناعة ذاكرة مرجعيّة تعادل الذاكرة السنيّة ومرجعيتها .ومن بين المفاهيم ،التي حظيت باهتمامهم،
مفهوم (الصراط) ،الذي ارتبط ذكره في القرآن باالستقامة والنجاة .وشملت سورة الفاتحة ،اآلية الخامسة،
صيغة دعائيّة ير ّددها المسلم مع ّ
الص َ
راط ْال ُم ْس َت ِقي َم} َ
كل صالة ْ
[الفاتِحَ ة .]6 :وروى الطباطبائي ،في
{اه ِدنا ِّ

تفسير هذه اآلية ،عن اإلمام الصادق قوله« :الصراط المستقيم أمير المؤمنين (ع) ،ورواه العياشي أيضاً».29
وقال المفيد« :قال أمير المؤمنين عليه السالم :أنا صراط هللا المستقيم ،وعروته الوثقى التي ال انفصام لها،
يعنيّ :
أن معرفته
والتمسك به طريق إلى هللا سبحانه».30
ّ
ّ
تؤسس لعالقة جدليّة بين سالمة المسلم ونجاته من
إن المماثلة بين علي والصراط ،والمماهاة بينهماّ ،
ّ
الخط االثني عشري ،واتباع نهجه .وتستند هذه القاعدة الفقهيّة إلى حديث نبوي ّ
يؤكد ّ
أن
العذاب ،ومواالته
من مات دون معرفة إمامه كانت موتته جاهليّة؛ أي كمن لم يدخل اإلسالم وال عرفه .31وروي عن الصادق
في حديث آخر قوله« :الصراط هي الطريق إلى معرفة هللا ،وهما صراطان :صراط في الدنيا وصراط في
اآلخرة ،فأمّا الصراط [الذي] في الدنيا فهو اإلمام المفترض طاعته ،من عرفه في الدنيا ،واقتدى بهداه ،مرّ
على الصراط الذي هو جسر جهنّم في اآلخرة ،ومن لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه [عن الصراط] في اآلخرة،
فتر ّدى في نار جهنّم» .32ويبدو الصراط األ ّول ،وهو اإلمام ،أه ّم من الصراط الثاني في المنظومة الخالصيّة.
وال يمكن الحديث عن المرحلة الثانية من الخالص في غياب المرحلة األولىّ .
وأكد الداعية اإلسماعيلي ابن
حوشب (ت 347هــــ958/م) 33هذا الشرط ،فقال« :السبيل الواضح هو أمير المؤمنين صلوات هللا عليه،
ّ
وأضل سعيه ،وجعله هباء منثوراً،
وهو الصراط المستقيم ،فمن كفر بواليته ،ولقي هللا بذلك ،أحبط هللا عمله،

 -29الطباطبائي ،محمّد حسين ،الميزان في تفسير القرآن ،ص.64
 -30الشيخ المفيد ،تصحيح اعتقادات اإلماميّة ،ص.108
 -31الشيخ الصدوق ،ثواب األعمال وعقاب األعمال ،ص206
 -32الطباطبائي ،محمّد حسين ،الميزان في تفسير القرآن ،ص.64
 -33هو جعفر بن الحسن (منصور اليمن) بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي .ولد في اليمن نحو (270هـ883/م) ،وتوفي سنة (347هـ958/م) .نشأ
في مجال الدعوة اإلسماعيليّة ،وال غرو في ذلك ،فهو نجل الداعي والفيلسوف منصور اليمن بن حوشب .بلغ مركزاً رفيعاً في الدولة الفاطميّة في بالد
المغرب ومصر في عهد القائم والمنصور .وبلغ ذروة مجده في عهد المعزّ لدين هللا ،الذي جعله «باب أبوابه» في مصر ،وهي أعلى الدرجات ،ولم
يبلغها إلاّ القلّة .وتشير الوثائق اإلسماعيليّة أنّه خلّف كثيراً من اآلثار العلميّة ال تزال توجد في سريّة تامة لدى طائفة البهرة المستعلية بطرفيها السليماني
والداودي .ومن مؤلفاته كتاب (الفرائض وحدود الدين) ،وكتاب (الشواهد والبيان) ،وكتاب (سرائر النطقاء) ،وكتاب (أسرار النطقاء وتأويل قصص
األنبياء) ،وكتاب (تأويل الزكاة) ،وغيرها» .الكوفي ،جعفر بن الحسن (منصور اليمن) بن فرج بن حوشب بن زادان ،كتاب الكشف ،تحقيق وتقديم
مصطفى غالب ،دار األندلس ،بيروت ،ط1404 ،1هـ1984/م ،ص.11
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ً
وأكبّهم على وجوههم في النار ،وإنّه ال يوافي الرجل منهم ،ولو ّ
أعماال كالجبال الرّ واسي ،وال يلقى هللا
أن له
بوالية أمير المؤمنين ،فال ينفعه عمله».34
والصراط في اللغة هو الطريق ،35وطريق المسلم ،عند اإلماميّة ،هو اإلقرار بحق األئمّة العلويين
في قيادة المسلمين ،ومناصرتهم في صراعهم الدنيوي مقابل تأمينه في اآلخرة .ومن أجل اكتمال المشهد
المفسرون مكانة ألنصارهم في تأ ّول بعض اآليات ،وجعلوهم المقصودين
الطقوسي لنصرة العلويين ،أوجد
ّ
بأصحاب النعمة ،والمتقين ،والمؤمنين .وذكر الطباطبائي ّ
أن المقصود بـ{ :الَّ ِذ َ
ين أَ ْنع َْم َت َعلَي ِْه ْم} في اآلية
ّ
السادسة من الفاتحة ،محمّد وذرّ يته ،وعلي وشيعته،
وحب محمّد ،وآل بيته ،36والمؤمنون بالغيب في مطلع
سورة البقرة ،37وشيعة علي الذين يؤمنون بالحجّ ة الغائبّ .
إن مثل هذه التفاسير تضبط الزمن العلوي اإلمامي
االثني عشري ،الذي ينفتح باإلمام األ ّول علي ،وينغلق باإلمام الثاني عشر ،ورجعته في آخر الزمن.
المقدس الثابت في
ويضمن هذا التأويل شرعنة النص القرآني لمسألة اإلمامة وتكريسها جزءاً من
ّ
المعتقد الشيعي .ويشرّ ع هذا التأ ّول تصنيف اإلمامة ضمن أصول ال ّدين ،التي ال يمكن مراجعتها خالل
المرحلة التأسيسية للفكر اإلماميّ .
وأكد الشيخ المفيد هذا المعنى ،فقال« :واتفقت اإلماميّة على ّ
أن من أنكر
ّ
ّ
ضال
إمامة أحد األئمّة ،وجحد ما أوجبه هللا تعالى من فرض الطاعة ،فهو كافر
مستحق للخلود في النار».38
يمثّل هذا االتفاق مق ّوماً أساسيّاً في صناعة الذاكرة الجديدة ،وقوامه نسف المنظومة السابقة ،على الرغم من
حرص الفكر الشيعي على ربط مقوالته بالمقوالت الدينيّة السابقة.
 -2الزيارة طقس عبور وثاني مراحل الخالص:
تفترض هذه المرحلة أن يعيد الزائر صناعة ذاكرته استناداً إلى مك ّونات الذاكرة الجمعيّة الشيعيّة طويلة
خاصة بالوافدين الجدد في ّ
ً
كل مرحلة من مراحل المذهب .ويعلن المتشيّع بمقتضى
المدى .ويتعلّق هذا األمر
ّ
هذا التح ّول تبنّيه تاريخيّة الخط العلوي نفسيّاً،
ويؤكد تشيّعه مذهبيّاً أو حزبيّاً .39ويتطلّب هذا التموضع الجديد
التمسك بوالية العلويين.
التزاماً بما يقتضيه هذا االختيار من إصرار على رفض اآلخر المخالف مقابل
ّ
ّ
وسيشكل مفهوم البراءة ،مع مصطلح الوالء ،أحد أه ّم مبادئ التشيّع .ويعبّر الزائر عن هذا المعنى بقوله:
ّ
اجتز رأسك ،لعن هللا من حمل رأسك ،لعن هللا من نكت
«لعن هللا من رماك ،لعن هللا من طعنك ،لعن هللا من
 -34المرجع نفسه ،ص ص.38-37
 -35الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،صرط) ،ص.675
 -36الطباطبائي ،محمد حسين ،الميزان في تفسير القرآن ،ص.66
ِتاب ال رَ ي َْب فِي ِه هُ د ًَى لِ ْل ُمتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِا ْل َغي ِْب} [ال َبقَرَ ة.]3-1 :
{ -37الم * َذلِكَ ا ْلك ُ
 -38الشيخ المفيد ،أوائل المقاالت ،تحقيق الشيخ إبراهيم األنصاري ،نشر المؤتمر العالمي أللفيّة الشيخ المفيد ،ط1413 ،1هـ1992/م ،ص.44
الصغير ،القاهرة ،ط1416 ،4هـ1996 /م ،ص.49
 -39انظر :القمني ،سيّد محمود ،الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالميّة ،مكتبة مدبولي ّ

10

www.mominoun.com

بقضيبه بين ثناياك ،لعن هللا من أبكى نساءك ،لعن هللا من أيتم أوالدك ،لعن هللا من أعان عليك ،لعن هللا من
سار إليك [ ]...لعن هللا من سمع صوتك فلم يجبك [ ]...لعن هللا ابن آكلة األكباد [.40»]...
يمثّل هذا اإلعالن طقس عبور إلى المذهب الشيعي؛ أي والدة روحيّة ثانية ،وانبعاثاً جديداً بعد التخلّص
من خطيئة خذالن علي ،ث ّم الحسين ،من قبل المسلمين األوائل .ويعود ظهور مصطلح «طقس عبور»
إلى مطلع القرن العشرين مع فان جينيب ( ،)Van Gennepالذي أصدر ،سنة (1909م) ،كتاباً بعنوان
«طقوس العبور» .41وقد عُ رّ ب المصطلح الفرنسي [ ]Les rites de passageبعبارات متن ّوعة مثل:
طقوس التح ّول ،شعائر االنتقال ،طقوس االنتقال .42وقد اخترنا ترجمة المدرسة التونسيّة لعبارة «طقوس
العبور» انسجاماً مع االصطالح المعتمد في الجامعة التونسيّة .وتتعلّق بالجذر [عبر] في المعاجم اللغويّة
«ع َب َر الرُّ ْؤيا َعبْراً:
فسر ،وتح ّول ،وتغيّر ،وانتقل .يقول صاحب القاموسَ :
معان على صلة ببحثنا منهاّ :
ٍ
وعبْرُ الوادي :شاطئه .وع َب َرهَ :ق َط َع ُه من ِعب ِْر ِه إلى ِعب ِْر ِه».43
ّ
فس َرهَ ا ،وأخبر بما ي ُؤول إليْه أمْرُ هاِ .
ّ
فسر له ،يفهم مضامينها
يفسر أصول المذهب أو تُ ّ
إن العابر ،في هذه الحال ،هو الزائر؛ إذ بعد أن ّ
ومآلها ،يجد نفسه أمام ضرورة التغيّر والتح ّول ،سواء في رؤيته للفضاء الديني اإلسالمي ،أم في عالقته
بالعلويين ومخالفيهم ،في إطار ذاكرة جديدة .وتصف األدبيّات الشيعيّة الوافدين الجدد بـ «المستبصرين».
ولئن كان هذا المصطلح يستعمل ،اليوم ،في األدبيّات الشيعيّة للمتشيّعين ،الذين غيّروا مذهبهمّ ،
فإن استعماله
بمعنى تبيّن حقيقة مذهب آل البيت ،يعود إلى القرنين الرابع والخامس /العاشر والحادي عشر ،وورد ذكره
في نصوص الزيارة .يقول الزائر عند قبر علي بن أبي طالب« :جئتك عارفاً ّ
بحقك ،مستبصراً بشأنك».44
واعتمد شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي هذا المصطلح ،في عنوان موسوعته التي تمثّل أحد مكونات المد ّونة،
وهو (االستبصار فيما اختلف من أخبار).45
وتتعلّق بالجذر [ب ،ص ،ر] مجموعة من المعاني المستبطنة لمعنى إعادة تصنيع الذاكرة ،الذي
يعبر بمقتضاه المتشيّع الجديد إلى عالمه الجديد .وأ ّول هذه المعاني العلم وتحصيل المعرفة اليقينيّة بوساطة
صرُ من القلبَ :ن َظرُ ه َ
اطرُ ه .والبصير :العالِم ،وعقيدة القلب
القلب .وجاء في (القاموس المحيط)« :ال َب َ
وخ ِ
 -40ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.413
41- A.Van Gennep: Les rites de passage, Paris La Haye, mouton, 1969.
 -42انظر ترجمة هذا المصطلح عند :الخشّ اب ،أحمد ،االجتماع الدّيني مفاهيمه النظريّة وتطبيقاته العمليّة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،ط،2
1964م ،ص ص.165 -164
 -43الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،عبر) ،ص.435
 -44ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.95
 -45موجود في طبعات مستقلّة منها :االستبصار فيما اختلف من أخبار ،تحقيق محمّد جواد الفقيه ،فهرسة وتصحيح يوسف البقاعي ،دار أضواء،
بيروت1413 ،هـ1996/م.

11

www.mominoun.com

وأوض َح ُه .وقوله تعالى{ :وَ َّ
َ
النها َر
ص َرهُ :عرَّ َف ُه
اس َت َبانَ  ،و َب َّ
والفطنة .والتَّ َب ُّ
ْص َرْ :
صرُ  :التأمّل والتعرّ فْ .
واس َتب َ
ْصراً} [يُونس46]67 :؛ أي :يُبصر فيه{ .وَ جَ ع َْلنا آي ََة َّ
ْص َر ًة} [اإلس َراء ]12 :أي :بيّنة واضحة.
ُمب ِ
هار ُمب ِ
الن ِ

َ
ْص َر ًة} َّ
ُصراء» .47ولئن كان العلم أوسع من
[النمل]13 :؛ أيّ :
{فلَ ّما جاءَ ْتهُ ْم آيا ُتنا ُمب ِ
تبصرُ هم وتجعلهم ب َ
المعرفة عند حيدر اآلملي( 48ت 787هــــ1385/م) ،فإنّهما طريق تحصيل معرفة هللا على سبيل اليقين.49
وتمرّ معرفة هللا عند الشيعة ،ضرورة ،بمعرفة اإلمام .ويفضي بنا هذا المعطى إلى المعادلة اآلتيةّ :
إن معرفة
هللا مشروطة بمعرفة اإلمام ،ومعرفة اإلمام هي الطريق إلى معرفة هللا .وهكذا تصبح معرفة البصير العالم
بتاريخ المذهب الشيعي وعقائده استبصاراً بالطريق القويم الذي اختصم المسلمون من أجل تحديده فكريّاً،
ونفسيّاً ،وعسكريّاً.
وأمّا ثاني المعاني ،فهو تجاوز المعتقد السابق ،والتطهّر من زلاّ ته ،وجاء المعنى في القاموس صريحاً:
صرُ َ :
الق ْطعُ » .وهذا يعني ّ
أن الشيعي الجديد ينفصل عن موروث مدنّس ليصل نفسه بمرجعيّة جديدة
«ال َب ْ

مق ّدسة هي بمثابة الهداية الثانية ،بعد هداية اإلسالم األولى .إنّها عمليّة تصنيع جديدة ينفتح بموجبها الفضاء
الروحي الجديد أمام الفرد ،بعد أن استبصر الحقيقة واستبانها .وبعد أن ّ
تحقق من سالمة نهج األئمّة ،ومن
اتبعهم في الزمن البدئي لحلول مرحلة الوالية وريثاً لمرحلة النب ّوة .وعند بلوغ هذه المرحلة ،يرث المستبصر
ويحصله من لم يكن على
النّسب العلوي ،والنّسب النبوي .وينقسم هذا االنتساب إلى نوعين :انتساب معنوي،
ّ
صلة بشجرة نسب آل البيت ،وانتساب صوريّ  ،ويتميّز به من كان على صلة بهذه الشجرة.
نستند ،في تصنيف انتماء المستبصر ،إلى تقسيم حيدر اآلملي للمعرفة الموروثة .يقول صاحب األسرار
في هذا الصدد« :استحقاق اإلرث ال يخلو من وجهين؛ فهو إمّا أن يكون بحسب النسب الصوري ،إن كان
الميراث صوريّاً ،وإمّا أن يكون بحسب النسب المعنوي ،إن كان الميراث معنويّاً» .50ومن مظاهر هذا
التمييز لون العمامة التي يرتديها منتسبو المذهب؛ إذ يتعمّم ذوو النسب الصوري بالعمامة السوداء ،ويسمّون
السادة واألشراف ،ويصرّ بعض هؤالء على نسبهم العربي أسو ًة باألصل النبوي ،وإن كانوا عمليّاً من غير
العرب .ويرتدي أصحاب النسب المعنوي العمامة البيضاء ،وأغلبهم من غير العرب ،أو غير المنتمين إلى
[ -46النمل ،]86 :و[يونس ،]67 :و[غافر.]61 :
 -47الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،بصر) ،ص ص.352-351
 -48هو حيدر بن علي بن حيدر اآلملي .واشتهر بأوصاف كثيرة منها :ركن الدّين ،وركن الحق والملة والدّين ،والعلوي ،والحسيني ،نسبة إلى آل البيت.
ولد في مدينة آمل التابعة لطبرستان ،أو مازندران ،سنة (719هـ1319/م) ألسرة شيعيّة .درس مبادئ العلوم وأصول العقائد في بلدته ،ثم تحوّل إلى
خراسان ،واستراباد ،وأصفهان ،التي كانت آنذاك مركزاً فكريّاً وسياسيّاً .انقطع عن الدراسة ،وامتهن السياسة ،من خالل معاشرة العديد من الملوك،
ونال حظوة كبيرة بين القصور .ولكنّه اعتزل السياسة فجأة ،واختار العودة إلى العلم .هاجر إلى مكة ،وحاول االستقرار فيها ،ولم يتيسّ ر له ،لكنّه كتب
العديد من الكتب في هذه الرحلة ،ومنها (منازل السائرين) .عاد إلى أصفهان سنة (780هـ1378/م) .حمية ،خنجر علي ،العرفان الشّ يعي :دراسة في
الحياة الرّ وحيّة والفكرية لحيدر اآلملي ،دار الهادي ،بيروت ،ط1429 ،2هـ2008/م ،ص31.
 -49اآلملي ،حيدر ،جامع األسرار ،ص.473
 -50المرجع نفسه ،ص.500
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ّ
الصف الثاني لرجال المذهب ،على الرغم من
شجرة البيت الهاشمي .ويشعر أصحاب هذه الطبقة بأنّهم من
تمتّع بعضهم بدرجة مرجع تقليد مثل علي السيستاني ،المرجع األعلى للشيعة اليوم .وهنا ،تطفو مسألة النسب
عند العرب التي حضرت بق ّوة في أكثر تمفصالت التاريخ اإلسالمي أهميّة وخطورة منذ نشأته.
ّ
المشكلة
مؤسسة لهذه الرابطة الرّ وحيّة والمعنويّة
وتأ ّول صاحب األسرار بعض آيات القرآن ،وع ّدها ّ
أن هللا تعالى يقول للروح الطاهرة الراجعة إليه بوساطة اإلمامَ :
للجماعة الشيعيّة .وتهيّأ له ّ
{فا ْد ُخلِي ِفي
ِعبا ِدي} َ
[الفجر .]29 :والدخول في هذه الجماعة الدينيّة عبارة عن صيرورة الشخص منهم حقيقة ،واتحاده
بهم معنى ال صورة .51وينطبق هذا التوصيف على سلمان الفارسي ،الذي قال فيه الرسول« :سلمان منّا أهل
أن هذا الفارسي ال يتصل بالبيت النبوي صوريّاًّ ،
البيت» .52ونظراً إلى ّ
فإن المقصود بإلحاقه بالبيت النبوي
قصة
كان بوساطة النسب المعنوي والروحيّة المشتركة .وهذا ما حاول صاحب (األسرار) إثباته من خالل ّ
ْس ِم ْن أَ ْهلِ َك} ُ
[هود .]46 :والمقصود بهذا
نوح ،التي نفى فيها القرآن األهليّة عن ولد نوح{ :يا ُنوحُ إِ َّن ُه لَي َ
النفي هو األهليّة الروحيّة ،ولم يقصد سلب النسب الصوري الناتج عن العالقة األبويّة.53
وأمّا ثالث المعاني ،فهو الوالدة الجديدة الناتجة عن المرحلتين األولى والثانية .ويشعر بها المستبصر
الجرْ ُوَ :ف َتح عينيه،
بعد أن عرف طريق اإلمام ،واتضح له المسير والمصير .وفي القاموس« :استبصر َ
الب ْك ِر» .54يشترك المعنيان في صلتهما بلحظة الوالدة .فدم البكر يعني تح ّول الفتاة من حالة
وال َمب َ
ْص َرة :د ُم ِ
اللاّ إنجاب إلى حالة الوالدة ،والجرو الذي يفتح عينيه هو رمز الوالدة الحديثة .ويعبّر كال الحدثين عن
مرحلة جديدة بمقاييس مغايرة للسابق ،وفاتحة لمرحلة الخالص في اإلمام ،بعد تطهّر المستبصر بوساطة
طقوس العبور أمام القبر.
تفضي هذه المراحل الثالث إلى مرحلة رابعة تختزل قسماً مهمّاً من الجانب العملي في مفهوم التشيّع،
وهو مفهوم التضحيّة من أجل اإلمام ،ومبادئه ،والثأر له من أعدائه ،ولو بالشهادة بين يديه ،أو من أجله .وفي
ألن ّ
ْص َرةّ :
كل شيعي يعتقد ّ
الش ِهيد» .55والشهادة ثقافة في أدبيّات المذهب الشيعي؛ ّ
أن ما أتاه
القاموس« :ال َمب َ
الحسين في العاشر من محرّ م هو ما يجب أن يكون .ويعلن استعداده للوقوف حيث وقف اإلمام ،وينال ما
ناله؛ ألنّه تابع له كما يقرّ في بعض األدعية .ويعبّر الزائر عن استعداده للشهادة من أجل أئمّته ،والتضحية

 -51اآلملي ،حيدر ،جامع األسرار ،ص.501
 -52انظر ،مثالً :تفسير الصافي ،ج ،1ص ،16والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .133/6
 -53اآلملي ،حيدر ،جامع األسرار ،ص.500
 -54الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،بصر) ،ص.351
 -55المرجع نفسه ،ص.351
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استخف ّ
ّ
بحقكم وقتلكم ،لعن هللا من بقي منهم ،ومن مضى ،نفسي
بالنفس ،ويح ّدد السبب ،فيقول« :لعن هللا من
فداؤكم ولمضجعكم».56
بناء على ما سبق ،تكون بيعة اإلمام ومواالته هي الم ْعبَرُ  ،57الذي يُعبر به من ذاكرة إلى أخرى ،ومن
حالة االنحراف العقدي إلى شاطئ السالمة في اآلخرة .واألئمّة ،في األدبيّات الشيعيّة ،هم سفينة نجاة المسلم
من غضب هللا .ويعبّر الزائر عن هذا المعنى ،فيقول« :بأبي أنت وأمّي أتيتك زائراً وافداً عائذاً ممّا جنيت

وولي أن يجعل ّ
على نفسي ،واحتطبت على ظهري ،وأسأل وليّك
حظي من زيارتك عتق رقبتي من النار».58
ّ
وحين يقدم المسلم الشيعي على هذا التح ّول ،يكون قد شرع في عمليّة تطهّر من عقدة اإلحساس بالذنب ،التي
ورثها الروح الجمعيّة نتيجة خذالن الحسين في واقعة الطف .ويصاحب هذا التح ّول اعتبار الزائر .واعْ َت َب َر،
في اللغة :اختنق بال ّد َ
معة ،قبل أن تفيض ،أو تر ّدد البكاء في صدره ،أو حزن بال بكاء .59ورُ وي عن الصادق
قول الحسين« :أنا قتيل ال َعبرة ،ال يذكرني مؤمن إلاّ استعبر».60
ّ
إن الحزن من أجل دين هللا هو منزلة رفيعة ومقام محمود عند هللا .وإذا كان الحزن من أجل األئمّة
عالمة صدق تشيّع الفرد وإخالصه ،وعلى اعتبار أنّه ال يمكن الفصل بين النوعين في تمثّل الفكر الشيعي
لخروج الحسين على يزيد بن معاوية ،يكون اإلنسان الشيعي قد جمع بين المنزلتين الرفيعتين .يقول شارح
(منازل السائرين) ألبي إسماعيل األنصاري ،في قوله تعالىَ { :توَ لَّوْ ا وَ أَ ْعي ُُنهُ ْم َت ِف ُ
يض ِم َن ال َّد ْم ِع حَ َزناً}
[ال ّتوبَة ،]92 :أثنى هللا تعالى على هؤالء لمكان حزنهمّ ،
فدل على ّ
أن الحزن مقام حسن .61وحقيقة الحزن
ّ
التنكر لرسالة اإلمام
عند األنصاري هي تألّم الباطن بالنسبة إلى ما مضى .وما مضى في هذا السياق هو
الحسين وخذالنه في شهر محرّ م ،حين خرج لإلصالح في أمّة ج ّده ،وواجه جبروت اآللة العسكريّة األمويّة
ويقسم األنصاري الحزن إلى ثالث درجات :أ ّولها حزن العامّة ،وثانيها حزن أهل اإلرادة ،أمّا ثالثها،
منفرداً.
ّ
ّ
الخاصة.
التحزن للعارضات ،أو هو حزن
فهو
ّ
يخص حزن الدرجة األولى بقيّة المسلمين من غير الشيعة أ ّو ً
ال ،وأبناء المذهب غير الملتزمين ثانياً.
ّ
ومداره التفريط في خدمة آل البيت ،ونصرة األئمّة أمواتاً أو أحياء ،والتورّ ط في جفائهم بعدم البيعة ،أو
الزيارة .وينجرّ عن هذين العاملين اإلحساس بضياع األيّام من عمر اإلنسان ،وهو بعيد عن حضرة اإلمام،
 -56ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.416
 -57الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،عبر) ،ص.435
 -58ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.416
 -59الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،عبر) ،ص.435
 -60ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.251
 -61األنصاري ،عبد هللا ،منازل السّ ائرين ،ص.101
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ويختص بالدرجة الثانية عامّة أتباع المذهب من الملتزمين عقائديّاً بمبادئه ،وهم أهل
ومعرفته الواجبة.
ّ
اإلرادة ممّن أعلن نصرته للعلويين .ويحزن من هذه الفئة ّ
كل من تعلّق قلبه بمتاع الدنيا ،وانشغل عن زيارة
خصص لهم ابن
اإلمام ،وعن الحزن عليه ،كلّما حلّت مناسبة من المناسبات المستعادة .وهؤالء هم الذين ّ
قولويه باباً بعنوان( :فيمن ترك زيارة الحسين بن علي (ع)) .62وباعتبار ّ
أن من مات منهم على هذه الحال
يكون منتقص اإليمان ،وال ّدين ،والمكانة في الجنّة ،إن تسنّى له تحصيلها ،يغت ّم ّ
كل من فطن بهذا األمر،
ويحزن على التلهّي عن الواجب ،وإشغال النفس بالمالهي الزائلة.
ّ
بحق التشيّع ،وهم القائمون على
أمّا أصحاب الدرجة الثالثة من الحزن ،فهم كبار العلماء العارفين
ً
عمال ودعوة .وبحكم التزامهم بما يعتقدون أنّه الواجب تجاه اإلمام ،يكون حزنهم على غيرهم ممّن لم
مبادئه
يفهم هذه الرسالة ،أو يتقيّد بها .يقول عبد الرزاق الكاشاني« :فإنّهم قد يحزنون على غيرهم كحزن رسول هللا
(ص) على أمّته في قوله تعالىَ :
{فلَعَلَّ َك ِ ْ َ َ
يث أَ َسفاً} [الكهف:
آثار ِه ْم إِ ْن لَ ْم ي ُْؤ ِم ُنوا ِبهَ ذا ْالحَ ِد ِ
باخ ٌع َنف َسك َعلى ِ
ُوسف.]13 :
 ،]...[ ]6وكحزن يعقوب على يوسف عليهما السالم ،في قوله{ :إِ ِّني لَيَحْ ُز ُن ِني أَ ْن َت ْذ َهبُوا ِب ِه} [ي ُ
ّ
والتحزن :تكلّف الحزن» .63وتكلّف على وزن َت َفع ََّل ،ومن معانيه المطاوعة ،وبذل الجهد في القيام بالفعل،
أو اتصاف الفاعل بصفة جديدة ،أو االنتساب إلى مذهب أو دين .ويكون التكلّف ،في هذا السياق ،مبادرة
شخصيّة من صاحب الحزن .إنّه حزن التكليف والمسؤوليّة الذي ورثه اإلمام عن النبي ،وورثه الوكيل عن
اإلمام الغائب ،ث ّم يرثه الفقهاء عن الوكالء األربعة.
وسرعان ما ينفجر هذا االنحباس ،فيستعبر الزائر؛ أي تجري عبرته ،فيبكي ،ويستبكي ،ويُبكي .وقد
جعلت أدبيّات المذهب البكاء على الحسين عالمة من عالمات اإليمان ،والتشيّع ،والنجاة في اآلخرة .روى
ابن قولويه عن اإلمام السجّ اد قوله« :أيّما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي (ع) دمعة حتى تسيل على
ً
مسنا
خ ّده ب ّوأه هللا بها في الجنّة ُغرفاً يسكنها أحقاباً ،وأيّما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خ ّده فينا
ألذى ّ
مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل
من عد ّونا في الدنيا ،ب ّوأه هللا بها في الجنّة مب ّوأ صدق ،وأيّما مؤمن ّ
على خ ّده مضاضة ما أوذي فينا ،صرف هللا عن وجهه األذى ،وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار».64
على هذا األساس ،أصبح البكاء ،عند الشيعة ،شعيرة من شعائر المذهب المطهّرة للنفوس من الباطل
وال ّدنس .وقد كان األئمّة كثيري البكاء ،أثناء خلواتهم وتعبّدهم ،تعبيراً عن رفض الدنيوي المدنّس ،ورغبة
أن هذا التقليد بدأ مع اإلمام األ ّول؛ إذ مع ّ
في األخروي المق ّدس .ويذكر المطهّر الحلّي ّ
كل سكون ليل يبكي
علي بن أبي طالب بكاء الحزين ،ويقول« :يا دنيا عمرك قصير ،وخطرك يسير ،وعيشك حقير ،آه من قلّة
 -62ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.355
 -63األنصاري ،منازل السّ ائرين ،ص.103
 -64ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.201
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الزاد ،وبعد السفر ،ووحشة الطريق» .65وذكر محمّد الجويلي ،في هذا السياقّ ،
أن اإلمام الشيعي يسعى إلى
التطهير والتطهّر ،ال عن طريق العبادات فقط ،وإنّما «بالدموع التي تنهمر بغزارة لتغسل أدران الذات».66
وبناء على ذلك ،يكون بكاء اإلنسان الشيعي ،أمام القبر ،واجباً من جهتين :أوالهما االلتزام بمحاكاة
ُ
ّ
شهد هللا وأُشهدكم أنّي لكم
اإلمام في كل ما يصدر عنه ،والوفاء للعهد الذي قطعه باتباع اإلمام حين يقول« :أ ِ
َتبــَ ٌع بذات نفسي ،وشرايع ديني ،وخواتيم عملي» .67فاإلنسان ال ّديني ال يرى نفسه إنساناً ّ
حقاً إلاّ بمقدار ما

يحاكي اآللهة ،أو أبطال الحضارة ،أو األسالف الميطيقيين .68وهذا هو حال المسلم الشيعي الذي يخاطب
إمامه« :يا ليتني كنت معك» .69وأمّا ثانيتهما ،فتعكس الرغبة في التطهّر من الذنب الفردي والجمعي في اآلن
ذاته ،ومن الذاكرة القديمة المنحرفةً ،
أمال في الخالص الموعود .يقول إبراهيم الحيدري« :يلعب البكاء على
الحسين دوراً مهماً وكبيراً في الشفاعة والخالص» .70وهذا من وجهة نظر النصوص المرويّة عن األئمة،
وما لحق بها من تأويل وتوظيف.
ويعقب اإلحساس بالحزن والبكاء بالدمع استعداد للعمل من أجل نصرة العلويين ض ّد أعدائهم ،كما
ورد سابقاً على لسان علي بن الحسين .ويسعى الشيعي إلى نصرة أئمّته عمليّاً مثلما فعل الشيعة األوائل.
نجبة الفزاري ،وخرجا
قال اليعقوبي (ت 284هــــ897/م)« :وقام سلمان بن صرد الخزاعي ،والمسيّب بن َ
في جماعة معهما من الشيعة بموضع بالعراق يقال له «عين الوردة» ،يطلبون بدم الحسين بن علي (ع)،
َ
َ
َ ْ ُ َ ُ
َ
َ
تاب
بار ِئ ُك ْم َف َ
بار ِئ ُك ْم فاق ُتلوا أ ْنف َس ُك ْم ذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر ل ُك ْم ِع ْن َد ِ
ويعملون بما أمر هللا بني إسرائيل؛ إذ قال{ :ف ُتوبُوا إِلى ِ
اب ال َّر ِحي ُم} [الب ََق َرة .71»]54 :وال ّ
شك في ّ
أن المقصود بقتل النفس الذي تح ّدث عنه سلمان
َعلَ ْي ُك ْم إِ َّن ُه ُهوَ ال َّتوّ ُ

بن صرد في اآلية غير المعنى الذي جاء في تفسير البيان للطباطبائي .وجاء في الخبر ّ
أن موسى أمر بني
إسرائيل أن يصعدوا إلى بيت المقدس ،ويقتّلوا بعضهم بعضاً بالسكاكين وبالسيوف ،وقد فعلوا ذلك إلى أن
أذن هللا لهم بوقف القتل ،وتاب على من بقي ،وغفر لمن مات .72ونعتقد ّ
صرد هو فداء
أن ما كان يقصده ابن ُ

 -65الحلي ،المطهّر ،منهاج الكرامة في معرفة اإلمامة ،حقّقه محمد رشاد سالم ،ضمن كتاب منهاج السنة النبويّة في نقض كالم الشيعة والقدريّة ،مكتبة
خياط ،بيروت1963-1962 ،م ،ج ،1ص.176
 -66الجويلي ،محمّد ،الزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي ،ص.113
 -67ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.252
 -68إلياد ،مرسيا ،المقدّس والدنيوي :رمزيّة الطقس واألسطورة ،ص.95
 -69ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.412
 -70الحيدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء ،ص.316
 -71اليعقوبي ،تاريخ اليعقوبي ،ج ،3ص( 4اآلية  54من سورة البقرة).
 -72الطباطبائي ،محمّد حسين ،تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ،تحقيق أصغر إرادتي ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت،
1427هـ2002/م ،ج ،1ص 140وما بعدها.
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الحسين باألنفس من خالل قتال أعدائه األمويين ،في اللحظة الحاسمة التي احتاج فيها هذا القائد إلى النفير،
وشحذ العزائم ،والموت من أجله.
وأمّا في زمن االنحصار والتضييق ،فيُحيّن الشيعي عداءه ألعداء أئمّته ،وعداء من اتبع نهجهم .ويع ّد
نفسه للثأر منهم ،إذا ما سمحت الفرصة بذلك .ويدرج الزائر هذا االستعداد ضمن طقوس التطهّر من اإلساءة
إلى األئمّة ،سواء بالمشاركة ،أم بالتواطؤ ،أم بالصمت .ويعبّر أمام قبر اإلمام صراحة عن رغبته في التطهّر
و«المعموديّة» بتأكيد البيعة ،وتجديد الوالء ،واالستعداد للتضحية من أجله ،فيقول« :اللّه ّم طهّرني ،وطهّر

قلبي ،واشرح لي صدري...اللّه ّم طهّر به جوارحي ،وعظامي ،ولحمي ،ودمي ،وشعري ،وبشريّ ،
ومخي،
وعصبي ،وما أقلّت األرض منّي» .73ويمثّل هذا الخطاب رسالة سلبيّة في اتجاه اآلخر السنّي ،الذي يجد نفسه
ّ
فيتحفز بدوره ،وتستمرّ األزمة في زمن مفتوح.
في صورة المُه ّدد،
 -3مغفرة الذنوب ثالث مراحل الخالص:
ً
قوال ،وتصديقها
تمثّل هذه المرحلة نتيجة منطقيّة للمرحلتين السابقتين ،وهما اإلقرار بوالية العلويين
ّ
ً
يحصل الزائر الخالص النفسي في الدنيا
الترقي في سلّم المذهب
عمال بالزيارة .ومع بلوغ هذه الدرجة من
ّ

وغ َف َر األمر ب ُغ ْفر ِته َ
«س َت َرَ ،
ير ِت ِه :أصلحه» .74يكتسب
وغ ِف َ
بيقينه في مغفرة ذنوبه كلّها .وغ ِفر في اللغةَ :
ال َم ُزور ،في هذه الحال ،قدرة على ستر آثام زائره ،وضمان محوها ،وإزالتها ،وتخليصه من هول اآلخرة.

قال الصادق« :من أتى قبر الحسين (ع) ،عارفاً ّ
بحقهُ ،غ ِفر له من ذنبه ما تق ّدم وما ّ
تأخر» .75وتضمن الزيارة،
بحسب هذا الخبر ،التطهّر التام من اآلثام ،وتعلن والدة جديدة لزائر الحسين بذاكرة جديدة ،ومرجعيّة غير
دنس».76
التي كانت ،ومكانة أرفع ،بعد أن ُتمحّ ص «عنه ذنوبه كما يُمحّ ص الثوب في الماء ،فال يبقى عليه ٌ
وال يمنح الفكر الديني اإلسالمي هذه الدرجة من التطهّر إلاّ للشهيد ،أو للقائم بفرض الحجّ حسب قواعدهّ .
لكن
تؤسس لهذا التميّز في الفضاء الشيعي؛ بل تتجاوزه بشكل صريح و ُم ْغ ٍر للزائر .روى المفيد
أدبيّات المد ّونة ّ

عن داود بن فرقد قوله« :قلت ألبي عبد هللا (ع) :ما لمن زار الحسين (ع) في ّ
كل شهر؟ قال :له من الثواب

[مثل] ثواب مئة ألف شهيد من شهداء بدر».77
وتخيّرت أخبار المد ّونة للزائر أفضل درجات الثواب لتدفع به إلى المواظبة على تعهّد قبر الحسين،
ّ
يحتل شهداء بدر هرم سلّم الجزاء .كيف ال ،وهم السابقون إلى التضحية بدمائهم
وتش ّده إليه .وكما هو معلوم
 -73ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.398
 -74الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،غفر) ،ص.451
 -75ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ،266ح ،14يمكن العودة إلى الباب  :45ثواب من زار الحسين (ع) عارفاً بحقّه.
 -76المرجع نفسه ،ص ،273ح.1
 -77الشيخ المفيد ،كتاب المزار ،ص.62
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في سبيل تركيز الدعوة اإلسالميّة؟ وقد مدح القرآن السبّاقين إلى نصرة ال ّدين ،ونشره في سورة التوبة
ضي هَّ
َ
ون َ
ْ
للاُ َع ْنهُ ْم وَ َر ُ
ين ا َّت َبع ُ
صار وَ الَّ ِذ َ
هاج ِر َ
األوَّ لُ َ
الس ِاب ُق َ
ضوا َع ْن ُه وَ أَ َع َّد
{وَ ّ
سان َر ِ َ
ُوه ْم ِب ِإحْ ٍ
ين وَ األ ْن ِ
ون ِم َن ال ُم ِ
ات َتجْ ري َتحْ َتها َ
األ ْنها ُر خالِ ِد َ
ين ِفيها أَبَداً َذلِ َك ْال َفوْ ُز ْالع َِظي ُم} [ال ّتوبَة .]100 :وعلى الرغم من التعميم
لَهُ ْم جَ ّن ٍ
ِ
عند ذكر المهاجرين واألنصارّ ،
فإن التفاسير الشيعيّة ،التي يستند فيها اللاّ حق للسابق ،أبت إلاّ التخصيص،
صفتي المهاجرين واألنصار في قلّة من الذين شايعوا عليّاً ،ورأوا ّ
أحقيّته بالخالفة .قال الفيض
وحصرت
ْ
وسلمان ،وعمّار ،ومن آمن ،وص ّدق ،وث َبت على
الكاشاني[« :قال] القمي :هم النقباء ،وأبو ذر ،والمقدادَ ،
والية أمير المؤمنين عليه السالم .وفي (نهج البالغة) ال يقع اسم الهجرة على أحد إلاّ بمعرفة الحجّ ة في

األرض ،فمن عرفها وأقرّ بها ،فهو مهاجرَ ،والَّ ِذينَ اتَّ َبع ُ
سان باإليمان والطاعة إلى يوم القيامة.78
ُوه ْم ِبإِحْ ٍ
وجاء في (تفسير البيان) أنّها نزلت في علي «وهو أسبق الناس كلّهم باإليمان ،وصلّى إلى القبلتين ،وبايع
البيعتين :بيعة بدر ،وبيعة الرضوان ،وهاجر الهجرتين مع جعفر من ّ
مكة إلى الحبشة ،ومن الحبشة إلى
المدينة» .79ويتضح لنا بيسر مبالغة أصحاب التفاسير التي جاءت متأخرة زمنيّاً عن حادثة الهجرة والنصرة،
وإسقاط توجّ هاتهم ،وفقاً لمواقعهم المذهبيّة.
ّ
إن المماثلة بين زيارة الحسين وبين عمل هذه الجماعة هي عمليّة تحيين ( )Réactualisationلزمن
الدعوة األ ّول ،الذي يحظى بقداسة ال متناهية لدى المسلمين .فالعقل اإليماني الشيعي يحرص على تكرار
فعل الخلق األ ّول كما ّ
وضحه إلياد .80وال يكتفي الحديث السابق بالمماثلة بين الدعوة المحمّديّة ،والدعوة
المؤسسة؛
الحسينيّة ،وإنّما جعل أفضليّة للمنخرطين في الدعوة المج ّددة على أولئك الذين دافعوا عن الدعوة
ّ
ّ
ألن استعادة الشيء الثمين بعد ضياعه ليس مثل اكتسابه أل ّول مرّ ة .فالعرب قبل اإلسالم لم يكن بوسعهم تمثّل

وتوسعها .وبناء على هذا المعطى،
أهميّة هذه الدعوة ،ودورها في حياتهم ،مثلما هو الحال بعد انتشارها
ّ
وغيره من الخلفيّات األخرى ،كاالطالع على الموروث الديني الكتابي ،أو االحتفاظ ببعض الموروثات
الفكريّة والروحيّة لمن أسلموا ،اندفع اإلخباريّون بحماستهم وعاطفتهم إلى تفضيل الزمن العلوي على الزمن
النبوي ،وإن كان تابعاً له ،ومكم ً
ّال حسب ما أعلنه الحسين عند خروجه إلى العراق.
ويسهّل استدعاء الزمن النبوي إثارة عواطف الناس ،واستمالتهم إلى التشيّع .ومع ّ
تتوسع
كل استمالة
ّ
وتترسخ مشروعيّة مبادئها وأهدافها .ويصبح التشيّع ،في هذا السياق ،دعوة جديدة
قاعدة الجماعة الشيعيّة،
ّ
تقوم على أنقاض واقع تر ّدى ،ورسالة أُفرغت من معناها .وقد عبّر الحسين عن هذا المعنى في أكثر من
رواية منسوبة إليه ،ومنها قولته المتواترة« :أريد أن آمر بالمعروف ،وأنهى عن المنكر ،وأسير بسيرة جدي،
 -78الفيض الكاشاني ،تفسير الصافي ،ج ،2ص.162
 -79الطباطبائي ،تفسير البيان ،ج ،5ص.169
 -80إلياد ،مرسيا ،أسطورة العود األبدي ،ص.48
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وأبي علي بن أبي طالب»ّ .81
إن زيارة الحسين ،في هذا اإلطار ،تضمن ثواب ما خرج هو من أجله ،وتمحو
العقاب الذي علق بمن خذله ،وتخلّف عنه ،ولم يناصره على أرض كربالء .وحين يجمع الزائر هذا إلى ذاك
يكون الفوز ،ويكون الخالص.
 -4الزائر مخلّصاً ،أو رابع مراحل الخالص:
عبّرت نصوص المد ّونة عن معنى «الخالص» بمصطلح «الشفاعة» .ويمثّل هذا المفهوم المركزي
في الفكر ال ّديني اإلسالمي فضا ًء مشتركاً بين جميع المذاهب ،وإن بتمثّالت متمايزة .وقد ت ّم تأ ّول بعض
ّ
وتركز التأويل على قوله
آيات القرآن في اتجاه تمكين بعض البشر من القدرة على الشفاعة بإجازة إلهيّة.

ون َّ
تعالى{ :ال ي َْملِ ُك َ
الش َ
فاع َة إِالّ َم ِن ا َّت َخ َذ ِع ْن َد الرَّحْ َم ِن َعهْ داً} [ َمريَم .]87 :وتتفق غالبيّة المسلمين حول
تمتّع الرسول (ص) بهذه المنحة اإللهيّة ،وتن ّوعت األخبار في ذلك .82ويبدو ّ
أن الفكر الشيعي قد وجد في هذا
اإلجماع أرضيّة إللحاق األئمّة العلويين بما ّ
من هللا به على رسوله.
وصارت شفاعة اإلمام مسلّمة من مسلّمات المذهب .يقول الشيخ المفيد« :واتفقت اإلماميّة على ّ
أن
رسول هللا (ص) يشفع ،يوم القيامة ،لمجموعة من مرتكبي الكبائر من أمّتهّ ،
وأن أمير المؤمنين (ع) يشفع
وأن أئمّة آل محمّد -عليهم السالم -يشفعون كذلك ،وينجّ ي هللا بشفاعتهم كثيراً
في أصحاب الذنوب من شيعتهّ ،
من الخاطئين» .83ويربط الفيض الكاشاني ،في تفسير آية الشفاعة السابقة ،بين الشفاعة واإلقرار بإمامة
العلويين ،فيقول« :في الكافي عن الصادق عليه السالم ،قال :إلاّ من دان هللا بوالية أمير المؤمنين عليه
والقمي عنه عليه السالم ال يشفع لهم وال َي ْش َف ُعونَ
السالم ،واألئمة عليهم السالم من بعده ،فهو العهد عند هللا.
ّ

{إِالّ َم ِن ا َّت َخ َذ ِع ْن َد الرَّحْ َم ِن َعهْ داً} [ َمريَم ]87 :من أذن له بوالية أمير المؤمنين واألئمة عليهم السالم من
بعده ،فهو العهد عند هللا».84

 -81الخوارزمي ،مقتل الحسين ،ج ،1ص.188
 -82روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قوله لجماعة من أهل البصرة يسألونه عن حديث الشفاعة ،قال :حدّثنا محمّد صلى هللا عليه وسلم ،قال:
«إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ،فيأتون آدم ،فيقولون له :اشفع لذريتك .فيقول :لست لها ،ولكن عليكم بإبراهيم عليه السالم ،فإنّه
خليل هللا .فيأتون إبراهيم .فيقول :لست لها ،ولكن عليكم بموسى عليه السالم ،فإنّه كليم هللا .فيؤتى موسى ،فيقول :لست لها ،ولكن عليكم بعيسى عليه
السالم ،فإنّه روح هللا وكلمته .فيؤتى عيسى ،فيقول :لست لها ،ولكن عليكم بمحمّد صلى هللا عليه وسلم .فأوتى ،فأقول :أنا لها .فأنطلق ،فأستأذن على
ربي ،فيؤذَن لي ،فأقوم بين يديه ،فأحمده بمحامد ال أقدر عليه اآلن يلهمنيها هللا .ث ّم أخرّ له ساجداً ،فيقال لي :يا محمّد! ارفع رأسك ،وقل يسمع لك ،وسلْ
رب! أمتي .أمتي .فيقال :انطلق ،فمن كان في قلبه مثقال حبّة من ذرة ،أو شعيرة من إيمان ،فأخرجه منها .فأنطلق فأفعل .ث ّم
تعطه ،واشفع تشفع .فأقولّ :
رب! أمتي.
أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ،ث ّم أخرّ له ساجداً .فيقال لي :يا محمّد! ارفع رأسك ،وقل يسمع لك ،وسلْ تعطه ،واشفع تشفع .فأقولّ :
أمتي فيقال لي :فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها .فأنطلق فأفعل .ث ّم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد .ث ّم أخرّ له ساجداً.
رب! أمتي .أمتي .فيقال لي :انطلق .فمن كان في قلبه أدنى أدنى
فيقال لي :يا محمّد! ارفع رأسك وقل يسمع لك ،وسلْ تعطه ،واشفع تشفع .فأقول :يا ّ
أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار .فأنطلق فأفعل» .كتاب اإليمان ،ح.)193(-326
 -83الشيخ المفيد ،أوائل المقاالت ،ص.47
 -84الفيض الكاشاني ،تفسير الصافي ،ج ،3ص.135
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ُ
وسعت مجالها لتشمل الزائر نفسه،
ولم تقصر نصوص المد ّونة منحة الشفاعة على
المزور؛ بل ّ
ّ
يترقى اإلنسان الشيعي في درجة
وتكسبه القدرة على تحقيق الخالص إذا أخلص الوالء للعلويين .وبقدر ما
ّ
يترقى اإلمام ،ويزداد قداسة ومفارقة للواقع والتاريخ .ومع
اإليمان ،واالقتراب من دائرة الفعل اإللهي،
مرور الزمن تحجب مكانته ما سواها من مق ّدسات المجموعة ،فال تستحضرها إلاّ للدعم أو التبرير .وقد أولى
ابن قولويه شفاعة المسلم الشيعي لغيره من الخطأة اهتماماً ،فأفرد لها باباً
ً
مستقال بعنوان ّ
(إن ز ّوار الحسين
(ع) م َُش ّفعُون) .ومن األحاديث الواردة فيه ،قول جعفر الصادق« :زائر الحسين (ع) م ّ
ُشف ٌع يوم القيامة لمئة
رجل ،كلّهم قد وجبت لهم النار ممّن كان في الدنيا من المُسرفين».85

ويكتسب اإلمام ،بمقتضى هذا الخبر ،جزءاً من المقدرة اإللهيّة ،أو هي تُ َف َّو ُ
ض إليه ليف ّوضها بدوره
إلى من اتبعه ،وزاره ،على الرغم من قول الصادق« :اعلموا أنّه ليس عنكم من هللا من خلقه أحد ،ال ملك
نبي مرسل ،وال من دون ذلك .من سرّ ه أن تنفعه شفاعة الشافعين عند هللا ،فليطلب إلى هللا أن
مقرّ ب ،وال ّ
يرضى عنه» .86ودعّ مت بعض المرويّات فكرة تق ّدس الزائر ،حين فتحت له أبواب السماء ليعرج مع ّ
كل
زيارة ،وجعلته يكلّم هللا فوق عرشه .ورُ وي عن اإلمام الرضا قوله في هذا المعنى« :من زار الحسين بن علي
(ع) عارفاً ّ
بحقه ،كان من مح ّدثي هللا فوق عرشه ،ث ّم قرأ{ :إِ َّن ْال ُم َّت ِق َ
ص ْد ٍق
ات وَ َنهَ ٍر * ِفي َم ْق َع ِد ِ
ين ِفي جَ ّن ٍ
يك ُم ْق َت ِدر} َ
[الق َمر .87»]55-54 :قال الفيض الكاشاني في تفسير اآلية« :مقرّ بين عند َم ْن َت َعالَى أمرُ ه
ِع ْن َد َملِ ٍ
ٍ
خاصة هللا الذين يفوقون
والمح ّدثون في األديان عامّة هم
في الملك واالقتدار بحيث ألهمه ذوو األفهام».88
ّ
َ
ً
ومكانة فيصطفيهم ،ويكلّفهم تبليغ رساالته .يقول الغزالي« :اعلم ّ
أن الرسالة أثرة علويّة ،وحظوة
البشر قدر ًة
ربانيّة ،وعطيّة إلهيّة ال تكتسب بجهد ،وال تُنال بكسب» .89وعلى الرغم من هذه الخصوصيّة ّ
فإن الزائر
الشيعي يبلغ هذه الدرجة بوالئه لألئمة العلويين ،وتعمّد زيارتهم.
وسعت رواياته
وتطرّ ق الفيض الكاشاني إلى مسألة الشفاعة في كتاب (الوافي) بمنظور عرفاني .وقد ّ
دائرة الشفاعة لتتجاوز هللا والرسول واألئمّة لتشتمل على صنوف أخرى من البشر ،وتضمّهم إلى دائرة
المق ّدس المطلقة بمجرّ د زيارتهم الحسين .وجعل الفيض الكاشاني الناس على لسان الصادق صنفين :صنفاً
ُشفعين ،وصنفاً ّ
كلّفه هللا ،أو هو ألحقهم بدائرة التكليف ،فجعلهم م ّ
خطاء ال يمكنه بلوغ هذه المرتبة ،ويُش َفعُ لهم.
قال الصادق« :المؤمن مؤمنان؛ مؤمن ّ
وفى هلل بشروطه التي اشترطها عليه ،فذلك مع النبيين ،والص ّديقين،
وحسن أولئك رفيقاً ،وذلك ممّن َيش َفع وال يُشفع له [ ،]...ومؤمن زلّت به قدم ،وذلك
والشهداء ،والصالحين،
ُ
 -85ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ،309ح.2
 -86الكليني ،الكافي ،ج ،8ص ،11ح.298
 -87ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ص ،268-267ح.19
 -88الفيض الكاشاني ،تفسير الصافي ،ج ،4ص.55
 -89الغزالي ،أبو حامد ،معارج القدس في مدارج معرفة النفس ،ص.131
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ممّا تصيبه أهوال الدنيا وأهوال اآلخرة ،ويُشفع له» .90ويفتح هذا التصنيف الباب أمام االجتهاد والتأويل
الفردي والجمعي في تصنيف البشر ،ما دامت المقاييس الواردة في اآليات مجملة .وما دامت الروايات عن
الرسول حاضرة لس ّد هذا اإلشكال التشريعي .وروى المفيد عن الرسول (ص) قوله« :إنّي أشفع يوم القيامة
شفع ،فيشفع علي (ع) في ّ
فأُ ّ
ُشفعّ ،
وإن أدنى المؤمنين شفاعة يشفع في أربعين من إخوانه» .91وال تسهم الزيارة
الخاصة من أهل هللا.
في ترقية إيمان الفرد وتخليصه من ذنوبه فحسب ،وإنّما ترفع درجاته وتجعله بين
ّ
الخاصة من
وقد ربطت أخبار المد ّونة بين طاعة هللا والرسول وورثته من األئمّة ،وبين بلوغ دائرة
ّ
الصالحين ،والتمتع بما ينعمون به .وألحقت الشيعة بالذين أشارت إليهم اآلية ممّن اتبع هللا ورسوله في
ين أَ ْن َع َم هَّ
قوله تعالى{ :وَ َم ْن ي ُِطع هَّ
ين وَ ُّ
للاَ وَ ال َّر ُس َ
للاُ َعلَي ِْه ْم ِم َن َّ
الص ِّدي ِق َ
الن ِبي َ
ول َفأُولَ ِئ َك َمعَ الَّ ِذ َ
داء
ِّين وَ ِّ
الشهَ ِ
ِ
َ
ين وَ حَ ُس َن أُولَ ِئك َر ِف ً
يقا} ِّ
الصالِ ِح َ
[الن َساء .]69 :قال الفيض الكاشاني في تفسيرها« :وفيه [الكافي] و[تفسير]
وَ ّ
ين أَ ْن َع َم هَّ
العياشي عنه [الصادق] عليه السالم لقد ذكركم هللا في كتابه ،فقالَ :
{فأُولَ ِئ َك َمعَ الَّ ِذ َ
للاُ َعلَي ِْه ْم}
ِّ
[الن َساء ]69 :في اآلية ،فرسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلم في اآلية من النبيين ،ونحن في هذا الموضع
الص ّديقون والشهداء ،وأنتم الصالحون ،فتسمّوا بالصالح كما سمّاكم هللا».92
انطالقاً من تأكيد الفكر الشيعي اعتبار األئمة ورثة األنبياءّ ،
وأن النبي (ص) أوصى لهم بخالفته،
يتوسع معنى اآلية ليلحق طاعة األئمّة بطاعة هللا ورسوله ،ويصبح اإلمام المك ّون الثالث لطوق نجاة المسلم
ّ
وخالصه .ويتح ّول مركز الخالص ،بعد مرحلة اإلسالم ،إلى وجوب بيعة األئمة بنصرتهم في الدنيا،
ّ
ويمكن هذا العمل صاحبه من التعويض عن أيّ نقص في العمل الصالح،
وتعهّدهم بالزيارة بعد موتهم.
ويخلّصه من هول اآلخرةّ .
وأكدت األخبار المرويّة عن رسول هللا (ص) إمكانيّة س ّد هذا النقص بوساطة
عمل الزيارة في قوله« :يا علي من زارني في حياتي ،أو بعد موتي ،أو زارك في حياتك ،أو بعد موتك ،أو
زار ابنيك في حياتيهما ،أو بعد موتهما ،ضمنت له يوم القيامة أن أخلّصه من أهوالها وشدائدها ،حتى أصيّره
معي في درجتي».93

 -90الفيض الكاشاني ،الوافي ،المجلد الخامس ،الجزء ،3القسم ،2ص ،752ح2.-2/977
جاء في تفسير الصافي ،أيضاً« :وعن الصادق عليه السالم :المؤمن مؤمنان؛ مؤمن في هللا بشروطه التي اشترطها عليه ،فذلك مع النبيين ،والصديقين،
والشهداء ،والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ،وذلك ممّن يشفع وال يشفع له؛ ذلك ممّن ال يصيبه أهوال الدنيا ،وال أهوال اآلخرة ،ومؤمن زلت به قدم،
فذلك كخامة الزرع كيفما كفأته الريح انكفأ ،وذلك ممّن يصيبه أهوال الدنيا ،وأهوال اآلخرة ،ويشفع له ،وهو على خير» .ج ،1ص .214لمزيد من
التوسّ ع انظر :الحيدري ،كمال ،مفهوم الشفاعة في القرآن (مجموع محاضرات) ،جمعها محمّد جواد الزبيدي ،دار فراقد ،قم ،ط1426 ،1هـ2000/م،
ص 163وما بعدها.
 -91الشيخ المفيد ،أوائل المقاالت ،ص.80
 -92الفيض الكاشاني ،تفسير الصافي ،ج ،4ص.55
 -93ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ،40ح.1
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ّ
الترقي في درجات الجزاء ليجاور األنبياء والرسل .واستناداً إلى ّ
أن
يمنح هذا الخبر الزائر مزيداً من
الرسول (ص) هو أفضل الرسل وسيّد المرسلين في الفكر اإلسالمي عامّةّ ،94
فإن االرتقاء إلى درجته من قبل
الزائر بإخالصه لألئمّة ّ
ّ
ويتحقق بلوغ هذه المرتبة في سياق
يمكنه نظريّاً من أن يتجاوز درجات بقيّة الرسل.
فهم الفكر الشيعي لمعنى النب ّوة والوالية والعالقة بينهما .يقول خنجر علي« :إذا كانت النب ّوة هي التصرّ ف
في الخلق ظاهراً وشريعة ،والوالية هي التصرّ ف فيهم باطناً وحقيقة ،والباطن والحقيقة أرفع درجة من
الظاهر والشريعة ،وهذا يقتضي في ظاهره ،على ّ
أقل تقدير ،أن يكون صاحب الوالية وهو الولي ،أرفع من
صاحب النب ّوة أعني النبي».95
ّ
ّ
ّ
التحقق في العرفان اإلسالمي ،حين يمتلك
الترقي في اإليمان ،وفي درجات الجزاء ،هو مسار ممكن
إن
ويقسم حيدر اآلملي الشرع إلى ثالث مراتب هي :الشريعة ،والحقيقة ،والطريقة.
اإلنسان ناصية الشرع.
ّ
ّ
وأكد صاحب (أسرار الشريعة) وحدة هذه المراتب وتعبيرها عن شيء واحد هو الشرع .يقول« :الشريعة
والطريقة والحقيقة ألفاظ مترادفة صادقة على حقيقة ،باعتبارات مختلفة» .96وعلى الرغم من الترادف
والوحدة بين هذه المراتب ،فإنّها تتمايز لتح ّدد درجات اإليمان والجزاء ،فتكون الشريعة مرتبة البداية،
والطريقة مرتبة الوسط ،والحقيقة مرتبة النهاية ،وتكون األولى للعوام ،والثانية للخواص ،والثالثة لخواص
الخواص ،وهي الجامع للمراتب الثالث ،وهو إيمان أهل النهاية عند اآلملي .97وعلى الرغم من صعوبة
تحصيل هذه المرتبة باإليمان والعمل ،فإنّه بإمكان اإلنسان الشيعي القفز إلى هذه الدرجة بوساطة إخالص
الزيارة لإلمام.98
واستناداً إلى هذا التمثّل ،ربطت مرويّات اإلخباريين بين زيارة الحسين ودرجة اإليمان .وهو إيمان
جعلته األخبار ال يخضع لمدى إخالص العمل؛ بل يزيد وينقص استناداً إلى عالقة اإلنسان الشيعي ،وربّما
المسلم عامّة باإلمامّ .
إن أداء الزيارة يرفع درجة اإليمان ،والتفريط فيها ينقصه ،مهما تعاظمت التضحية.
وقد تتصاعد لهجة الوعيد ض ّد تارك الزيارة لتصنّفه ضمن أهل النار ،وإن تفانى في القيام على أوامر ال ّدين.

 -94يقول إبراهيم الموسوي الزنجاني« :يجب اإليمان بأنّ نبيّنا (ص) أفضل من األنبياء والمرسلين ،ومن المالئكة والمقرّ بين ،لتضافر األخبار بذلك
وتواترها» .عقائد اإلماميّة ،منشورات اإلمام المهدي ،قم1363 ،هـ1944/م ،مج ،1ص.45
 -95حمية ،خنجر علي ،العرفان الشّ يعي :دراسة في الحياة الرّ وحيّة والفكريّة لحيدر اآلملي ،ص.394
 -96اآلملي ،حيدر بن علي بن حيدر ،أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة ،تحقيق محمّد خواجوي ،مؤسّ سة مطالعات وتحقيقات فرهنكي،
طهران ،ط1362 ،1ش ،ص.5
 -97يقسّ م اآلملي اإليمان إلى ثالث مراتب :أوّلها إيمان أهل البداية المشوب بالشكّ  ،والشبهة ،والمعارضة ،ويقبل الزيادة والنقصان ،ث ّم إيمان أهل
الوسط ،ويصدّق فيه المؤمن بما جاء به النبي من توحيد ،وعدل ،ونبوّة ،ووالية ،وهو قابل للزيادة ،وغير قابل للنقصان .ث ّم إيمان أهل النهاية ،وال يقبل
زيادة وال نقصاناً» .المصدر نفسه ،ص ص.596-595
 -98المرجع نفسه ،ص.32
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ُس ِئل الصادق عن تارك الزيارة من غير علّة ،فقال« :هذا رجل من أهل النار» .99تتح ّول الزيارة ،في هذه
الحال ،إلى أصل من أصول الدين ،التي ال يجوز تركها ،شأنها شأن الصالة أو اإلمامة.
ً
إشكاال يعود ،في جانب منه ،إلى مفهوم
يثير ربط الفكر الشيعي بين الشفاعة ومجرّ د زيارة اإلمام
إن اإليمان هو قرن العلم بالعمل؛ أي ال معنى لإليمان الذي جاء موجزاً
«اإليمان» في الفكر اإلسالمي عامّةّ .
في سورة البقرة ،100دون عمل بمضامينه .فاهلل خلق السموات واألرض ليبلو الناس {أَ ُّيهُ ْم أَحْ َس ُن َع َم ً
ال}
[الكهف .]7 :والعمل الحسن هو مصداق اإليمان ،واإليمان هو حبل نجاة المسلم في هذه الحالة .ويميّز
ُ
الكليني في (أصول الكافي) بين اإلسالم واإليمان .فاإلسالم ،عنده ،يعني اإلعالن عن التصديق بوساطة
اللسان ،واإلقرار بمعنى التوحيد نطقاً .أمّا اإليمان ،فهو مرحلة تالية تمثّل الجانب التطبيقي لإلسالم .رُ وي
عن اإلمام الصادق قوله« :اإليمان هو اإلقرار باللسان ،وعقد في القلب ،وعمل باألركان» ،101وعدم العمل
بما أقرّ ه اللسان يخرج اإلنسان من دائرة اإليمان والثواب ،ويجعله ضمن دائرة الغضب والعقاب.102
وتُطرح ،في هذا اإلطار ،مجموعة من األسئلة منها :إذا كان إسالم الفرد ال يضمن له الخالص يوم
القيامة إلاّ إذا َش َف َع ُه باإليمان ،فهل الزيارة التي تضمن له الخالص في أرقى درجاته هي اإليمان باهلل،
وبرسله ،وبالقضاء والقدر ،وبحتميّة الموت ،وبالحساب ،وغيرها من الشروط؟ ّ
إن ما فهمناه من النصوص
ّ
ً
يؤسس الزائر إيمانه على اإلسالم
يؤكد هذه المعادلة ،وبناء عليه نطرح
سؤاال آخر في غاية األهميّة :هل ّ
ديانة للجميع أم على المذهب باعتباره عقيدة
الخاصة؟ 103وإذا كانت اإلمامة متمّمة النب ّوة ،فهل التشيّع هو
ّ
اإلسالم ،أم هل اإلسالم هو التشيّع؟ سنجيب عن جانب من هذه األسئلة في العنصر الثاني من هذا الفصل.104
وسنكتفي ،في هذا السياق ،باإلجابة عن السؤال اآلتي :هل تستقيم معادلة زيارة األئمّة عند الشيعة بمفهوم
اإليمان ،كما عرضنا له سابقاً ،وأساسه قرن القول بالعمل؟ في تقديرنا ال يمكن أن تستقيم هذه المعادلة ،في
ّ
ظل األخبار التي نسبتها مرويّات المد ّونة إلى الصادق حول قدرة اإلمام على محو ذنوب المسرفين من أهل
النار ،وتفويضه هذه القدرة لغيره من البشر ،إلاّ إذا فتحناها على التمثّل المسيحي لمسألة «الشفاعة» .ويماثل
هذا المصطلح الفقهي في اللاّ هوت المسيحي مفهوم الخالص في يسوع المسيح ،وبوساطته.

 -99ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ،375ح.5
الصال َة َو ِممّا رَ زَ قْناهُ ْم يُ ْن ِفقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِما أُنْزِ لَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِ لَ مِنْ َق ْبلِكَ َوبِاآلخِ رَ ِة هُ ْم يُو ِقنُونَ * أُولَئِكَ
{ -100الَّذِينَ يُؤْ ِمنُونَ بِا ْل َغي ِْب َويُقِيمُونَ َّ
عَ لَى هُ د ًَى مِنْ رَ بِّ ِه ْم َوأُولَئِكَ هُ ُم ا ْل ُم ْفلِحُ ونَ } [ال َبقَرَ ة.]5-3 :
 -101الكليني ،أصول الكافي :كتاب اإليمان والكفر ،باب( :أنّ اإلسالم قبل اإليمان) ،ص ،183ح .1610
 -102المرجع نفسه ،ص.183
ال لمصطلح (العامّة) ،الذي يحيل على أهل السنة .انظر ،مثالً،
(الخاصة) في المدوّنات الشيعيّة ،لإلحالة على الشيعة ،مقاب ً
ّ
 -103يستعمل مصطلح
مؤلفات المفيد التي أحلنا عليها في هذا البحث .وال شكّ في أنّ هذا التصنيف يستند ،أساساً ،إلى مقولة االختيار واالصطفاء في الموروث الديني اإلنساني.
فبنو إسرائيل هم شعب هللا المختار ،والمسلمون هم خير أمّة أخرجت للناس ،وكلّ فرقة من فرق اإلسالم هي الفرقة الناجية.
 -104عنوان المبحث :الوظيفة العقديّة :من الدعوة إلى اإلسالم إلى الدعوة إلى المذهب ،ص.207
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وإذا رمنا فهم معنى الخالص في المسيحيّة ،فالب ّد من تحديد مكانته في المنشأ ،وال أفضل من تبيّن ذلك
على لسان أصحاب الشأن .يقول األب عوض سمعان في هذا المعنى« :موضوع الخالص من الخطيئة،
والتوافق مع هللا ،والتمتّع إلى األبد ،هو أعظم الموضوعات أهميّة؛ ألنّه جوهر الكتاب المق ّدس وخالصته .105
القس صموئيل حبيبّ :
«إن الخالص عقيدة مركزيّة في الكتاب المق ّدس ،فالرسالة المسيحيّة هي رسالة
ويقول ّ
للخالص ،واإلنجيل هو ق ّوة هللا للخالص».106
ال يختلف معنى الخالص كثيراً بين الديانات الثالث الكبرى في معناه اللغوي .ففي المعاجم العربيّة
يدور المفهوم ،كما بيّنا سابقاً ،حول معنى النجاة والسالمة ،وتعني كلمة الخالص في «اللغتين العبريّة
واليونانيّة :النجاة ،واألمان ،والحفظ ،والشفاء ،والصحّ ة ،فاإلنسان الخاطئ في حاجة إلى النجاة من سلطان
الشيطان ،واألمان من دينونة هللا العادلة ،والحفظ في يد المسيح القويّة ،والشفاء من لعنة الخطيئة» .107وورد
ذكر الخالص في التوراة بمعنى نصرة هللا لعباده ،وتخليصهم من الهالك ،على لسان موسى ،بعد أن جاوز
وق َ
البحر ببني إسرائيلَ ،
ص َن ُع ُه لَ ُك ُم ْال َي ْو َم».108
ص الرَّ ِّب الَّ ِذي َي ْ
ال لهم« :لاَ َت َخ ُافواِ .ق ُفوا َوا ْن ُظرُ وا َخلاَ َ
وورد الخالص في األناجيل على لسان يسوع بمعنى اتّباع النبي ،وتصديقه ،ونصرته ،ولو بأبسط
الوسائل .وقد ارتبط المعنى ،في هذا السياق ،بشخص النبي ال برسالته التي ّ
يبشر بها .وينسجم هذا المعنى
مع فهم المسيحيين لطبيعة يسوع ،وعالقته بالوحي الذي بدأ مع موسى .ويُع ّد مشهد المرأة صاحبة الخطيئة،
ص ِك ،اِ ْذهَ ِبي ِب َسلاَ ٍم» ،109من منظور الهوتي
التي أتت إلى المسيح ومسحت رجليه ،فقال لها« :إِي َما ُن ِك َق ْد َخلَّ َ
مسيحي ،نموذجاً
لتحقق معنى الخالص في المسيحيّة .ودفع مثل هذا القول المنسوب إلى يسوع اللاّ
ّ
َ
هوت
ّ
يتجسد ،وبالخطيئة األولى يتعلّق.
يتحقق ،وفيه
المسيحي كي يربط الخالص بالمسيح ،ويجعله ،تدريجياً ،به
ّ
َّ
واستقرّ مفهوم الخالص في المسيحيّة على مرجعيّتين :أوالهما خطيئة آدم في الجنّة ،والثانية فداء
المسيح بدمه ألتباعه .وميزة هذا الخالص بساطة ّ
تحققه؛ إذ ال شروط له إلاّ اإليمان بيسوع المسيح ،وتصديق

دعاته من بعده .وقد ورد هذا التأكيد على لسان بولس في رسالته إلى أهل روميّةَ :
«ألنَّ َك إِ ِن اعْ َت َر ْف َت ِب َف ِم َك
بالرَّ ِّب َي ُسوعَ َ ،وآ َم ْن َت ب َق ْلب َك أَ َّن هللاَ أَ َقا َم ُه ِمنَ َ
ص َت» .110ويتمحّ ض المعنى أكثر ليقتصر الخالص
ات َخلَ ْ
األ ْم َو ِ
ِ ِ
ِ

ُوثا ُوسْ ْ :
على مجرّ د اإليمان بالمسيح ،دون الحاجة إلى عمل ،في خطاب بولس إلى ِتيم َ
ال
«اش َت ِرك ِفي احْ ِت َم ِ
ِ

 -105سمعان ،عوض ،الخالص بين الوحي والمفاهيم البشريّة ،القاهرة ،مكتبة كنيسة اإلخوة( ،د.ت) ،ص.4
 -106حبيب ،صموئيل ،الخالص في مفهومه الكتابي والتطبيقي ،القاهرة ،دار الثقافة المسيحيّة( ،د.ت) ،ص.3
 -107ميخائيل( ،القس) لبيب ،يقين الخالص ،القاهرة ،لجنة مطبوعات الكنيسة المعمدانيّة ،الكتابيّة األولى1962 ،م ،ط ،1ص.8
 -108خروج.)13(14 :
 -109لوقا.)50(7 :
[ -110روميّة .]9 :10
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ْال َم َش َّق ِ َ
ضى أَعْ َمالِ َنا؛ َب ْل ِبم ُْق َت َ
ص َنا َود ََعا َنا دَعْ َو ًة م َُق َّد َس ًة ،لاَ ِبم ُْق َت َ
ضى
يل ِب َح َس ِب ُق َّو ِة هللاِ ،الَّ ِذي َخلَّ َ
اإل ْن ِج ِ
ات ألجْ ِل ِ
األ ْز ِم َن ِة َ
ص ِد َوالنِّ ْع َم ِة ،الَّ ِتي أُعْ ِط َي ْت لَـ َنا ِفي ْال َم ِسيح َي ُسوعَ َقب َْل َ
األ َزلِيَّ ِة» .111وأصبح الخالص مفهوماً مركزيّاً
ْال َق ْ
ِ
القس إلياس مقارّ :
«إن الخالص ،كما هو واضح في رسالة
في المسيحيّة ،ومقصداً حقيقيّاً لتعاليمها .يقول
ّ
المسيح والمسيحيّة ،هو خالص اإلنسان من الخطيئة» .112وال يترتّب على هذا الخالص النجاة من الدينونة
فحسب ،وإنّما ،أيضاً ،تبرير الخطاة ،ومصالحتهم مع هللا ،وتقديسهم ،وتمتيعهم بالحياة األبديّة الخالدة.113
يكاد المعنى الخالصي للزيارة في الفضاء الشيعي يتطابق مع الخالص الذي ّ
يحققه اإليمان بيسوع،
ويماثله في البساطة وسهولة التحصيل .فمثلما يُخلّص اإليمان بيسوع اإلنسان من خطيئتة الموروثة عن آدم،
ويق ّدسه ،ويجعله يتطهّر ّ
كل يوم بوساطة الروح القدسّ ،
تمكن زيارة اإلمام صاحبها من التطهّر من اآلثام،
وإن تراكمت ،وإلاّ كان الزائر ممّن وجبت في ّ
مسه أذى فينا
حقه النار .رُ وي عن الصادق قوله« :وأيّما مؤمن ّ
فدمعت عيناه حتى تسيل على خ ّده مضاضة :ما أوذي فينا ،صرف هللا عن وجهه األذى ،وآمنه يوم القيامة
ّ
وتؤهله لتطهير آثام الغير،
من سخطه والنار» .114وأكثر من ذلك ترفع درجة الشيعي إلى مرتبة من القداسة،
شأنه شأن األنبياء أولي العزم.
ّ
إن حديثنا عن التقاطع بين التمثّلين اللاّ هوتيين المسيحي واإلسالمي الشيعي ليس من باب االجتهاد
الظنّي ،أو االصطفاف المذهبي ،كما قد يُفهم ،وإنّما يستند إلى تقاطعات في المفاهيم ،التي وقفنا عند بعضها،
ً
ّ
المتحفز
خاصة
وإلى الظروف التي أنتجتها .وال غرابة في أن يحدث هذا االلتقاء ،من قبل الفكر الشيعي
للتحرّ ر من النموذج السنّي الحاكم ،والساعي إلى صناعة ذاكرة جديدة ،والمحتمي بمن ماثل وضعه .واشتركت
الجماعتان المسيحيّة والشيعيّة في اإلحساس بالتهميش واإلقصاء ،فتقاربتا.
ً
خاصة ،وإلاّ
حاول الالهوت البولسي أن يق ّدم «مسيحيّة» تضمن قبولها لدى العامّة ،ولدى معارضيها
كيف يمرّ اللاّ هوتيون على مثل هذا الحوار بين يسوع ،وأحد أتباعه ،دون االنتباه إلى أهميّة الجانب العملي
اح ٌد َت َق َّد َم َو َق َ
صلاَ ٍح أَعْ َم ُل لِ َت ُكونَ
ال لَ ُه :أَ ُّي َها ْال ُم َعلِّ ُم َّ
الصالِحُ أَيَّ َ
في األديان؟ فقد جاء في إنجيل متّىَ « :وإِ َذا َو ِ
لِي ْال َح َيا ُة َ
األ َب ِدي َُّة؟ َف َق َ
ال لَ ُه :لِ َم َ
اح ٌد َو ُه َو هللاَُ .ولَ ِك ْن إِ ْن أَ َر ْد َت أَ ْن
صالِحاً؟ لَي َ
ْس أَ َح ٌد َ
اذا َت ْدعُ و ِني َ
صالِحاً إِلاَّ َو ِ
َ
ْ لاَ ْ
صا َيا؟ َف َق َ
صا َياَ .ق َ
ال َي ُس ُ لاَ ْ ُ ْ لاَ ْ لاَ
ُّ
ور،
ال لَ ُه :أَيُّ ْال َو َ
َت ْد ُخ َل ْال َح َيا َة فاحْ ِف ْظ ْال َو َ
وعَ :تقتلَ ،تز ِنَ ،ت ْس ِرقَ ،تش َه ْد ِبالز ِ
ال لَ ُه َّ
اذا يُعْو ُز ِني َب ْع ُد؟ َق َ
اك َوأُم ََّكَ ،وأَ ِح َّب َقري َب َك َك َن ْف ِس َكَ .ق َ
أَ ْكر ْم أَ َب َ
اب :هَ ِذ ِه ُكلُّ َها َح ِف ْظتُ َها ُم ْن ُذ َحد ََاث ِتيَ .ف َم َ
الش ُّ
ال
ِ
ِ
ِ

 -111تِيمُوثَاوُس.)9 ،8( 1 :
 -112مقار ،إلياس« ،إيماني» أو قضايا المسيحيّة الكبرى ،دار الثقافة المسيحيّة ،القاهرة( ،د.ت) ،ص.386
 -113سمعان ،عوض ،طريق الخالص ،دار الثقافة المسيحيّة ،القاهرة ،ط( ،2د.ت) ،ص.25
 -114ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.201
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وع :إ ْن أَ َر ْد َت أَ ْن َت ُكونَ َكا ِم ً
الس َما ِءَ ،و َت َع َ
َ
ال
ال َف ْاذهَ ْبَ ،و ِبعْ أَ ْملاَ َك َكَ ،وأَعْ ِط ْال ُف َق َرا َءَ ،ف َي ُكونَ لَ َك َك ْن ٌز ِفي َّ
ل ُه َي ُس ُ ِ
َ
َ
ْات َب ْع ِنيَ .فلَمَّا َس ِم َع َّ
اب ْال َكلِ َم َة َم َ
الش ُّ
ير ٍة».115
ال َك ِث َ
ضى َح ِزيناً ألنَّ ُه َكانَ َذا أ ْم َو ٍ
ال ّ
شك في ّ
أن حزن هذا الشاب إنّما ين ّم عن وعيه بإهمال جانب من العمل ،واالقتصار على اإليمان
برسالة المسيح وقضيّته ،دون تطبيق لكامل مضامينها .وعكس ما ر ّوج له بولس ،وقف الشاب بين يدي
المسيح ،وهو يؤمن به ،ومع ذلك اغت ّم وحزن؛ ألنّه لم يعمل بجزء ممّا آمن به .ونجد تأكيداً لمسؤوليّة

األبَ ،و َ
«المؤمن» ،وألهميّة قرن اإليمان بالعمل في سفر حزقيال« :ا ب ُْن لاَ يَحْ ِم ُل ِم ْن إ ْثم َ
األ ُب لاَ يَحْ ِم ُل
لاِ
ِ
ِ ِ
ُ 116
ِّ
ْ
َ
ِم ْن إِ ْثم الاِ ب ِْنِ .برُّ ْالبَارِّ َعلَ ْي ِه َي ُك ُ
ير َعلَ ْي ِه َي ُك
س
ون»  .وهذه ترجمة لمضمون اآلية { ُك ُّل َنف ٍ
ونَ ،وشرُّ الشرِّ ِ
ِ
ٌ
َ
ْ
ِّ
بما َك َسب َْت َر ِهينة} [الم َّدثر ،]38 :واآلية {وَ َم ْن َي ْع َم ْل ِمث َ
قال ذ َّر ٍة َش ّراً َي َرهُ} [ال ّزل َزلة ،]8 :واآلية {وَ ال َت ِز ُر
ِ
يتأسس وجوباً على
واز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى} [األنعَام .117]164 :ويق ّدم حزقيال ،في سفره ،طريق الخالص الذي ّ
ِ
ضيَ ،و َف َع َل َح ّقاً َو َع ْد ً
ِّ
َ
ْ
الَ ،ف َح َيا ًة
يع َخ َطا َيا ُه الَّ ِتي َف َعلَ َهاَ ،و َح ِف َظ ُك َّل َف َرا ِئ ِ
العمل ،فيقول« :إِذا َر َج َع الشرِّ يرُ َعن َج ِم ِ
يَحْ َيا ،لاَ َيم ُ
ُوت».118
ّ
إن رجوع الشرير عن خطاياه هو السبيل إلى الخالص .ويماثل هذا الرجوع في األدبيّات اإلسالميّة
معنى التوبة .وعرّ ف الفيض الكاشاني التوبة على لسان علي بن أبي طالب .قال :هي االستغفار .واالستغفار
معان؛ أ ّولها الندم على ما مضى ،والثاني العزم على
كما قال علي« :درجة العلّيين ،وهو اسم واقع على ستّة
ٍ

ترك العودة إليه أبداً ،والثالث أن تؤ ّدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى هللا أملس ليس عليك تبعة ،والرّ ابع
أن تعمد إلى ّ
كل فريضة عليك ضيّعتها تؤ ّدي ّ
حقها ،والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه
والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة ،كما أذقته
باألحزان حتى تلصق الجلد بالعظم ،وينشأ بينهما لحم جديدّ ،
حالوة المعصية ،فعند ذلك تقول أستغفر هللا».119
على الرغم من أهميّة العمل في المنظومة اإلسالميّة ،وتق ّدمه على اإلقرار باإلسالم نطقاً ،يق ّدم إخباريو
المدونة عمل الزيارة على أيّ عمل آخر؛ بل جعلوا زيارة األئمّة تختزل أغلب أركان اإليمان الضامنة

للخالص .ورُ وي عن الصادق قوله في هذا المعنى« :لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين (ع) من الفضل
ّ
أنفسهم حسرات .قلت :وما فيه؟ قال :من أتاه تش ّوقاً كتب هللا له ألف حجّ ة مُتقبَّلة،
لماتوا شوقاً،
وتقطعت عليه ُ

 -115متّى.)22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16( 19 ،
 -116حزقيال.)20( 18 ،
[ -117األنعام[ .]164 :اإلسراء[ .]15 :فاطر[ .]18 :الزمر[ .]7 :النجم.]38 :
 -118حزقيال.)21( 18 :
 -119الفيض الكاشاني ،المحجّ ة البيضاء ،ص.44
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وألف عمرة مبرورة ،وأجر ألف شهيد من شهداء بدر ،وأجر ألف صائم ،وثواب ألف صدقة .120»...وصنّف
ابن قولويه باباً
ً
كامال بعنوان ّ
«أن زيارة الحسين (ع) أفضل ما يكون من األعمال».121
تفضيال مطلقاً على ّ
ً
ّ
كل األعمال ،على الرغم
فضلت األخبار المرويّة عن جعفر الصادق زيارة الحسين
من قول علي بن أبي طالبّ :
المتوسلون إلى هللا -سبحانه وتعالى -اإليمان به وبرسوله،
توسل به
ّ
إن أفضل ما ّ
والجهاد في سبيله ،فإنّه ذروة اإلسالم ،وكلمة اإلخالص فإنّها الفطرة ،وإقام الصالة فإنّها الملّة ،وإيتاء الزكاة
فإنّها فريضة واجبة ،وصوم شهر رمضان فإنّه جنّة من العقاب ،وحجّ البيت واعتماره ،فإنّهما ينفيان الفقر
يأت اإلمام األ ّول على ذكر الزيارة
ويرحضان الذنب ،122وصلة الرحم ،فإنّها مثراة في المال [ .123»]...ولم ِ
من قريب وال بعيد ،وهو منشأ التشيّع عند الشيعة.

ثانياً :الزيارة دعوة :من الدعوة إىل اإلسالم إىل الدعوة إىل املذهب:
 -1الزيارة دعوة إلى تجديد اإلسالم:
يحيل المدلول اللّغوي لمصطلح «دعوة» على معنى النّداء والطلب لالجتماع على شيء ،أو االشتراك
فيه ،124وتتعلّق بالجذر (د ،ع ،و) مجموعة من المعاني منها «ال ُّد َعا ُء :الرغبة إلى هللا تعالى ،ود ََعاهُ :ساقه،

والنبي (ص) داعي هللا ،وتداعُ وا عليه :تجمّعوا» .125وتمثّل ال ّدعوة بمعنى الرغبة إلى هللا هدفاً أساسيّاً في
ّ
ّ
والمبشر،
األديان .وعادة ما ينهض بهذا الدور األنبياء ،أو من ينوبهم مثل الحواري ،واإلمام ،والصحابي،

والداعية ،وغيرها من الصفات التي أطلقها عليهم الفكر ال ّديني .وع ّد ابن تيميّة (ت 728هــــ1328/م)
الدعوة جزءاً من الرسالة التي حملها الرسول (ص) إلى العباد ،وخلفه فيها الصحابة والعلماء بوظائف
مح ّددة ،وأدوار ّ
منظمة ،وهي عمل المؤمن وواجبه الذي ال ينقطع ،فقال« :الدعوة إلى هللا هي الدعوة إلى

اإليمان به ،وبما جاءت به رسله ،بتصديقهم فيما أخبروا به ،وطاعتهم فيما أمروا» .126ويفخر المسلمون ،في
ّ
بأن هللا ّ
حالة مماثلة لدى اليهودّ ،
الحقُ { :ك ْن ُت ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِرجَ ْت
فضل أمّة اإلسالم فجعلها أمّة دعوة إلى ال ّدين
اس َت ْأ ُم ُر َ
وف وَ َت ْنهَ وْ َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر} [آل ِعم َران.]110 :
ون ِب ْال َم ْع ُر ِ
ِل ّلن ِ
 -120ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص ص ،271-270ح.3
 -121ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.287
 -122يرحضان الذنب؛ أي :يغسالنه.
 -123علي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،خطبته في معنى اإلسالم ،ص.187
 -124الرازي ،مختار الصحاح ،ص ص.181-180
 -125الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،دعو) ،ص ص.1283-1282
 -126الحراني ،تقي الدين ابن تيميّة ،مجموع الفتاوى ،تحقيق وترتيب عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم ،طبع بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز آل
سعود ،الرياض1418 ،هـ1997/م ،ج ،15ص.157
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ويرى محمّد الوكيل ّ
أن الدعوة إلى هللا هي جمع الناس إلى الخير ،وهدايتهم إلى الرشد ،بأمرهم
مران{ ]104 :وَ ْل َت ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
ون إِ َلى ْال َخي ِْر} .127
بالمعروف ونهيهم عن المنكر ،وجاء في سورة [آل ِع َ
وذهب الص ّواف إلى المعنى نفسه ،فع ّد الدعوة الدينيّة رسالة السماء إلى األرض ،وهديّة الخالق للمخلوق،
ودين هللا القويم ،وطريقه المستقيم ،وقد اختارها هللا وجعلها الطريق الموصل إليه سبحانه{ ،إِ َّن ال ِّد َ
ين ِع ْن َد
هَّ
ً
َ
بديال لها {وَ َم ْن
يرض بغيرها
اإل ْسال ُم} [آل ِعم َران ،]19 :ث ّم اختارها لعباده ،وفرضها عليهم ،ولم
للاِ ِ
َ
خاس ِر َ
ين} [آل ِعم َران .128]85 :وع ّدها محمّد
اآلخ َر ِة ِم َن ْال ِ
الم ِديناً َفلَ ْن ي ُْقب ََل ِم ْن ُه وَ ُهوَ ِفي ِ
َي ْب َت ِغ غ ْي َر ِ
اإل ْس ِ
الغزالي برنامجاً
ً
كامال يض ّم في أطواره جميع المعارف ،التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهم،
وليستكشفوا معالم الطريق ،التي تجمعهم راشدين بوساطة الرسل المبشرين والمنذرين.129
سعى الفكر الشيعي ،في هذا السياق ،إلى تنزيل خروج اإلمام الحسين إلى العراق في هذا الفضاء
الرابط بين السماء واألرض ،وربط ذاكرته الناشئة بالذاكرة الدينيّة الكتابيّة ،وجعله مرحلة من مراحل
الدعوة إلى هللا ،والرغبة إليه .وتتمثّل خصوصيّة هذا الخروج في تصنيفه حركة إصالحيّة قام بها الحسين
ّ
التشكلّ .
إن تأكيد هذه الخصوصيّة يسهّل ترويج هذه الدعوة بين الفئات المحرومة
ال ديانة جديدة آخذة في
خاصة ،باعتباره يتوافق مع رغباتها ،وال يتعارض مع ذاكرتها الدينيّة ،التي تتبنّى مبدأ :ال ّدين
والمضطهدة
ّ
عند هللا اإلسالم .وفي هذه الحالة ،يسهل الطعن في مشروعيّة الحاكم القائم ،باعتبار أنّه حرمهم حقوقهم ،ولم
يعدل بينهم؛ أي أنّه لم يحكم بشرع هللا .وفي المقابل ،تتهيّأ الظروف لطرح بديل عادل بمشروعيّة مستندة إلى
رأسمال رمزي يتمثّل في اإلرث النبوي.
وانطالقاً من هذه األرضيّة ،يكون خروج الحسين ،ودعوته إلى توحيد اإلصالح ،إحياء لروح اإلسالم
وهيبته ،بعد أن زاغ به األمويون ،واستب ّدوا ،وظلموا .وقد أوردت المرويّات على لسان الحسين ما ّ
يؤكد هذه
الفرضيّة في ر ّده على سعيد بن العاص ،حين حاول ثنيه عن الخروج إلى العراق ،فقال« :أمّا بعد ،فإنّه لن
ّ
يشاق من دعا إلى هللا وعمل صالحاً وقال إنّني من المسلمين ،وقد دعوت إلى البرّ واإلحسان ،وخير األمان
أمان هللا» .130وجعل الحسين شعار ثورته إصالح ما فسد في أمّة اإلسالم ،وأدرج عمله في سياق الجهد
النبوي العام الذي انفتح بإبراهيم ،وأتمّه ج ّده ،فقال« :إنّي ما خرجت أشراً ،وال بطراً ،وال مفسداً ،وال ظالماً،
وإنّما خرجت لطلب اإلصالح في أمّة ج ّدي ،أريد أن آمر بالمعروف ،وأنهى عن المنكر ،وأسير بسيرة ج ّدي،
وأبي علي بن أبي طالب».131
 -127الوكيل ،محمّد ،أسس الدعوة وآداب الدعاة ،دار الوفاء للطباعة والنشر2000 ،م ،ص.9
 -128الصواف ،الدعوة والدعاء ،دار الحوار ،بيروت ،ط2002 ،1م ،ص.22
 -129الغزالي ،محمّد ،مع هللا :دراسات في الدعوة والدّعاة ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط2005 ،6م ،ص ص.13-12
 -130الكوفي ،ابن أعثم ،مقتل الحسين وقيام المختار ،ص.84
 -131الخوارزمي ،مقتل الحسين ،ج ،1ص.188
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وصنّف العديد من البحوث الشيعيّة خروج الحسين ضمن واجب «األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر» .132يقول مرتضى مطهري (ت 1979م)« :األمر بالمعروف هو المبدأ الوحيد الذي يضمن بقاء
اإلسالم .وبعبارة أخرى هو (العلّة المُبقية) كما يصطلح عليها الفقهاء» .133وقد دأبت األدبيّات اإلسالميّة
ّ
ّ
الحق ،ضمن مسألة األمر بالمعروف والنهي عن
الحق ،أو ما يُعتقد أنّه
على تصنيف الخروج من أجل طلب
المنكر .وذكر الشيخ المفيد ّ
أن هشام القوطي ،وصاحبه عباد بن سليمان الصيمري ،وهما من أعالم المعتزلة،
ع ّدا «عائشة وطلحة والزبير إنّما خرجوا إلى البصرة لينظروا في دم عثمان ،ويأخذوا بثأره من ظالميه،
وأرادوا ،بذلك ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وطلبوا بوجه هللا».134
وحين صنّف هذا الخروج ضمن دائرة الجهد النبوي الرسالي ومكم ً
ّال له ،بنى الحسين بخطابه الثوري
السابق مساراً «مق ّدساً» ،وماثل جهده بجهد األنبياء ،ووضع نفسه موضع ال ّداعي إلى هللا ،وصاحب التكليف
ّ
ويحقق هذا التصنيف المعنى الثاني للدعوة ،وهو «دعاه بمعنى ساقه»؛ ّ
ألن المسلم المعتقد بما يعلنه
الشرعي.
الخطاب الحسيني ينساق ،بالضرورة ،إلى مضامينه في ّ
ظل سياسة أمويّة استبداديّة دمويّة ذات أسس قبل-
إسالميّة .ونظراً إلى أهميّة وظيفة خروج الحسين ،ودوره في تأسيس مفهوم التشيّع الحقاًّ ،
أكدت نصوص
ّ
صل على
الزيارة ضرورة شهادة الزائر بشرعيّة ما حدث في شهر محرّ م أمام قبر الحسين فيقول« :الله ّم

الحسين بن علي الذي انتجبته بعلمك ،وجعلته هادياً لمن شئت من خلقك ،وال ّدليل على من بعثته برساالتك».135
ويقول أيضاً« :أشهد أنّك حلّلت حالل هللا ،وحرّ مت حرام هللا ،وأقمت الصالة ،وأمرت بالمعروف ،ونهيت
على المنكر ،ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة» .136قال مطهري« :وهنا يأخذ معنى
الشهادة معنى اإلقرار واالعتراف ،فيقول :أشهد؛ أي إنّني مثلي مثل أيّ إنسان عاقل ،أعترف وأقرّ يا أبا عبد
هللا الحسين ّ
بأن نهضتك هي نهضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر».137

 -132يمكن العودة في هذه المسألة إلى :مطهري ،مرتضى ،دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهضة الحسينيّة ،تعريب عبد الهادي
الركابي ،دار النبالء ،لبنان2004 ،م ،ص.26
 -133المرجع نفسه ،ص.81
 -134الشيخ المفيد ،الجمل أو النصرة في حرب البصرة ،منشورات المفيد ،بيروت ،ط1403 ،1هـ1983/م ،ص28.
وقال المفيد ،أيضاً ،في شيوع هذه المسألة إبّان الفتن بين المسلمين ]...[« :ومنهم طائفة أرغمها عثمان بمنعه لها المراد منه ،وردها عن طلباتها ،وأبطل
رسومها ،فحقدت عليه لذلك ،وسعت في خلعه وسفك دمه ،وظنت أنّ األمر يصير من بعده إلى من يتمكن من قياده ،ويجبها إلى ملتمسها .فلما ت ّم ما
سعت فيه فات القوم الذي رجت وطائفة انتقضت عادتها بعثمان ،واإلكرام لها ،واإلعظام ممن تقدمه ،فصارت بذلك كارهة ألمره ،وساعية في خلعه،
وطائفة كان المتقدمون يقلدونهم األعمال ،واستبدل بهم منها سواهم من الناس ،وحرمهم ما كانوا يصلون إليه من بيت المال ،فسعت في ذلك في خلعه،
وعاونوا من أجله على قتله ،وطائفة استشنعت أحداثاً كانت منه ،واعتقدت فيه الضالل بذلك ،وقصدت في خلعه األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وربما كان منهم غالطاً فيما استشنعه ،وربّما كان منهم مصيباً فيه ،غير أنّ الغرض كان منهم فيما صنعوه قصداً لنصرة الدين واإلسالم» .الجمل أو
النصرة في حرب البصرة ،ص.107
 -135ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.405
 -136المرجع نفسه ،ص.383
 -137مطهري ،مرتضى ،دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهضة الحسينيّة ،ص ص.78-77
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ّ
وأكد الحسين أهميّة أن ينساق المسلمون إلى دعوته في أكثر من خطبة ،وتراوح أسلوبه بين الترغيب
والترهيب بحدود هللا ،التي ال يجد المسلم إرادة في مواجهتها .ونلمس نبرته الحا ّدة إزاء ما آلت إليه أحوال
اإلسالم والمسلمين في ر ّده على كتاب أهل الكوفة ،حين قال« :أمّا فقد علمتم ّ
أن رسول هللا (ص) قد قال في
حياته :من رأى سلطاناً جائراً ،مستحلاّ ً لحرام ،أو تاركاً لعهد هللا ،ومخالفاً لسنّة رسول هللا (ص) ،فعمل في
عباد هللا باإلثم والعدوان ،ث ّم لم يغيّر عليه بقول وال فعل ،كان ّ
حقاً على هللا أن يُدخله مدخله».138
إن السكوت على تجاوزات ملوك بني أميّة 139في ّ
ّ
حق اإلسالم والمسلمين ،حسب رسالة الحسين ،يجعل
اإلنسان في دائرة الغضب اإللهي .ووفقاً لهذا المبدأ يكون خروجه عليهم ضمن باب الواجب على المسلم.
ويرتقي األمر إلى مرتبة الواجب الحتمي إذا كان الفرد في مثل موقع الحسين ومكانتهّ .
إن انتماءه إلى مظلّة
(آل البيت) جعله يقول في الرسالة نفسها« :وأنا ّ
أحق من غيري بهذا األمر لقرابتي من رسول هللا» .140وهنا
يض ّم الحسين الواجب العام ،الذي يه ّم ّ
كل مسلم ،إلى الواجب الخاص المترتّب على مفهوم الوالية والوصيّة،
الذي طالما ناكف الفكر الشيعي من أجل إثباته للعلويين .ويمثّل وجود اإلمام حسب الفيض الكاشاني «لطفاً
من هللا سبحانه بعبيده؛ إذ بوجوده يجتمع شملهم ،ويتصل حبلهم ،وينتصف الضعيف من القوي ،والفقير من
ّ
الغني ،ويرتدع الجاهل،
ويتيقظ الغافل .قال تعالى{ :وَ لِ ُك ِّل َقوْ ٍم ها ٍد} [ال ّرعد.141]7 :
راعت نصوص الزيارة معنى القرابة ،وفتحته على شرعنة الوراثة تحت طائلة ذاكرة عربيّة ّ
تشكلت
تاريخيّاً وفق هذا النمط من التنظيم «العمراني» .وقد أجازت هذه الذاكرة وراثة الزعامة الروحيّة قياساً
وخصصت نصوص المد ّونة «زيارة وارث» لشرعنة الوراثة،
إلى وراثة الزعامة السياسيّة واالجتماعيّة.
ّ
النص أحد أه ّم نصوص الزيارات ،وفيه يقول الزائر« :السالم عليك يا وارث آدم
وتوسيع مجالها .ويمثّل هذا
ّ
صفوة هللا ،السالم عليك يا وارث نوح نبي هللا ،السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل هللا ،السالم عليك يا وارث
موسى كليم هللا ،السالم عليك يا وارث عيسى روح هللا ،السالم عليك يا وارث أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب
وصي رسول هللا» .142جعل الفكر الشيعي جهد الدعوة اإلبراهيميّة دائريّاً يتّصل أ ّوله بآخره ،ويتساوى
ّ
الحقه بسابقه لتوثق عرا الصلة بين الذاكرة الشيعيّة الناشئة ،والذاكرة التوحيديّة .وينعكس هذا الربط آليّاً على
العالقة بين النب ّوة واإلمامة .يقول ابن حوشبّ :
«إن أمر هللا متصل من أ ّول أنبيائه ورسله وأئمّة دينه إلى
آخرهم .ومن أطاع آخرهم فكأنّه أطاع أ ّولهم ،التصال أمر هللا من األ ّول إلى من بعده إلى اآلخر».143
 -138الكوفي ،ابن أعثم ،مقتل الحسين وقيام المختار ،ص.102
 -139أخرج البيهقي عن أبي بكرة قال« :سمعت رسول هللا (ص) :خالفة نبوّة ثالثون عاماً ث ّم يؤتي هللا الملك من يشاء ،فقال معاوية :قد رضينا بالملك».
السيوطي ،الخصائص الكبرى ،ج ،2ص.421
 -140الكوفي ،ابن أعثم ،مقتل الحسين وقيام المختار ،ص.103
 -141الفيض الكاشاني ،المحجّ ة البيضاء في تهذيب األحياء ،ج ،1ص.166
 -142ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.401
 -143ابن حوشب ،كتاب الكشف ،ص.28
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وتجدر اإلشارة إلى ّ
والسيما
أن اإلرث الروحي لألنبياء كان ثقافة منتشرة بين الفرق اإلسالميّة
ّ
الصوفيّة .قال الهجويري (ت 465هــــ1073/م) ،144معلقاً على قول الجنيد في التص ّوف« :145بناء التص ّوف
على ثماني خصال اقتداء بثمانية أنبياء عليهم السالم ،فيقتدي في السخاء بإبراهيم ،ألنّه بلغ به أن ضحّ ى
بابنه .وفي الرضا بإسحاق؛ ألنّه رضي بأمر هللا ،فقال بترك روحه العزيزة ،وفي الصبر بأيوب؛ ألنّه صبر

في بالئه بال ّدود ،وفي اإلشارة بزكريا؛ ّ
ألن هللا تعالى قال{ :إِ ْذ نا َدى َر َّب ُه نِداءً َخ ِفيّاً} [ َمريَم ،]3 :وفي الغربة
بيحيى؛ ألنّه كان غريباً عن أهله بين أهله ،وفي السياحة بعيسى؛ ألنّه كان في سياحته من التجرّ د حيث لم يكن

يملك إلاّ وعاء ومشطاً ،وحين رأى شخصاً يشرب بحفنتيه ألقى الوعاء ،وعندما رآه يخلّل شعره بأصابعه
ألن مالبسه كلّها كانت صوفاً ،وفي الفقر بمحمّد عليه السالم؛ ّ
رمى المشط ،وفي لبس الصوف بموسى؛ ّ
ألن

تشق على نفسك ،وهيّئ لنفسك من هذه الكنوز متاعاً
هللا تعالى بعث إليه بمفاتيح كنوز األرض ،وقال له :ال ّ
وأسباباً ،فقال[ :لاَ أُ ِري ُد َيا إِلَ ِهي أَ ْش ِب ْع ِني َي ْومًا َوأَ ِج ْع ِني َي ْو َمي ِْن]».146
تتطلّب وراثة الحسين الروحيّة ألولي العزم من األنبياء ،وربط حركته التاريخيّة بمسيرهم ،تحقيق
المعنى الثالث للدعوة ،وهو التداعي على ال ّداعي ،والتجمّع حوله .ويمت ّد هذا المعنى على مرحلتين :مرحلة
أولى مجالها حضور اإلمام ،ومرحلة ثانية تستغرق زمن موته ،وزمن غيبة اإلمام الثاني عشر .ويتطلّب
ّ
وتحقق التداعي عليه ،والتجمّع
إنجاز المرحلة األولى حركة تشاركيّة بين طرفي الدعوة ،هما اإلمام وشيعته.
حوله ،حين شعر الشيعة بمشروعيّة موقفه من الخالفة األمويّة ،فكتبوا إليه الرسائل ،وعرضوا عليه والءهم
ونصرتهم .ذكر ابن أعثم الكوفي ّ
صرْ د ،وكتبوا إلى الحسين بالبيعة،
أن الشيعة اجتمعت في دار سلمان بن ُ
رافضين بيعة يزيد بن معاوية ،ووراثة والده .وجاء في كتابهم الثاني[« :إلى] الحسين بن علي (ع) أمير
المؤمنين من شيعته وشيعة أبيه ،أمّا بعد [فحيهال]ّ ،
فإن الناس منتظرون ال رأي لهم في غيرك ،فالعجل
ً
قائال« :قد علمتم ّ
أن هؤالء لزموا طاعة
العجل يا بن بنت رسول هللا (ص) [ .147»]...ور ّد عليهم اإلمام
علي رُ ُسلكم ببيعتكم أنّكم ال تخذلوني ،فإن
الشيطان ،وتولّوا عن عبادة الرحمن...وقد أتتني كتبكم ،وقدمت ّ

 -144هو أبو الحسن ،علي بن عثمان بن أبي علي الجالبي الهجويري الغزنوي .ولد الهجويري في مدينة غزنة بالهضبة األفغانيّة ،ومنها استم ّد لقبه.
ولقّب بالجالبي نسبة إلى «جالب» ،والهجويري نسبة إلى «هجوير» .من صوفيّة القرن الخامس /الحادي عشر ،تتلمذ على أبي العباس الشقاني،
وأبي الفضل محمّد بن حسن الختلي ،وأبي القاسم الجرجاني (ت 450هـ1058/م) .والتقى بمعاصره أبي القاسم القشيري (ت465هـ1073/م) .عاصر
الدولة الغزنويّة بين (582-387هـ1186-997/م) ،وتوفي في عهد السلطان إبراهيم الغزنوي (492-451هـ1099-1059/م) .كشف المحجوب،
دراسة وترجمة وتعليق إسعاد عبد الهادي قنديل ،مراجعة أمين عبد المجيد بدوي ،مكتبة اإلسكندرية -المجلس األعلى للشؤون اإلسالميّة ،مصر،
1394هـ1974/م ،ص.7
 -145قال الهجويري« :قال الجنيد -رحمه هللا -التصوّف مبني على ثماني خصال :السخاء ،والرضاء ،والصبر ،واإلشارة ،والغربة ،ولبس الصوف،
والسياحة ،والفقر» .المرجع نفسه ،ص.230
 -146المرجع نفسه ،ص.230
 -147الكوفي ،ابن أعثم ،مقتل الحسين وقيام المختار ،ص.41
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ّ
وفيتم لي ببيعتكم ،فقد استوفيتم ّ
وحظكم ،ورشدكم ،ونفسي مع أنفسكم ،وأهلي وولدي مع أهاليكم
حقكم،
في أسوة».148
وأوالدكم ،فلكم ّ
يسعى اإلمام الحسين إلى استعادة الصورة األولى لدعوة ج ّده في مضامين خطابه ،فجاءت رسالته إلى
أهل الكوفة مماثلة ألساليب عرض الدعوة على عرب الحجاز .قال الطبرسي في هذا السياق« :كان رسول
كل موسم ،ويكلّم ّ
هللا (ص) يعرض نفسه على قبائل العرب في ّ
كل شريف قوم ،ال يسألهم مع ذلك إلاّ أن
يؤووه ويمنعوه ،ويقول :ال أكره أحداً منكم على شيء ،من رضي منكم بالذي أدعوه إليه ،فذاك ،ومن كره
لم أكرهه».149
أكد ،في ّ
وهذا عين ما أراد الحسين إنجازه ،فلم يبد لهفة على البيعة ،ولم يقف موقف طالبها ،وإنّما ّ
كل
مرّ ةّ ،
أن تحرّ كه يستند إلى مرجعيتين :أوالهما شرعيّة قوامها الغيرة على ال ّدين ،وتطبيق أمر هللا من منطلق
أسسها القرآنّ ،
وأكدتها السنة النبويّة .ويندرج تحرّ ك اإلمام الحسين ضمن قاعدة «األمر
المسؤوليّة التي ّ
بالمعروف والنهي على المنكر» ،وضمن سياق الواجب ال المندوب .150قال علي بن بابويه (الصدوق األول)
(ت 329هــــ941/م) في رواية عن اإلمام الرضا« :أروي عن العالم عليه السالم أنّه قال :إنّما هلك من كان
إن هللا ّ
قبلكم بما عملوا من المعاصي ،ولم ينههم الربّانيون واألحبار عن ذلكّ .
جل وعال بعث ملكين إلى مدينة
ً
رجال يدعو هللا ،ويتضرّ ع إليه ،فقال أحدهما لصاحبه :أما ترى هذا
ليقلباها على أهلها ،فلمّا انتهيا إليها وجدا
الرجل الداعي؟ فقال له :رأيته ،ولكن أمضي إلى ما أمرني به ربي ،فقال اآلخر :ولكنّي ال أحدث شيئاً حتى
أرجع ،فعاد إلى ربه فقال :يا ّ
رب إنّي انتهيت إلى المدينة ،فوجدت عبدك فالناً يدعو ويتضرّ ع إليك ،فقال

ّ
ّ
امض لما أمرتكّ ،
فإن ذلك رجل لم يتغيّر وجهه غضباً لي قط» .151وبناء على اعتقاد الشيعة ّ
وجل:
عز
أن
ِ
الحسين وارث البيت النبويّ ،
فإن تخلّيه عن الواجب يقرن مصيره بمصير الرجل العابد الذي لم يغضب ألمر
أن اإلمام الحسين هو حبر األمّة األعظم ،بعد موت أخيه الحسنّ ،
هللا مرّ ة .وإذا افترضنا مجازاً ّ
فإن سكوته،
سيحل به ما ّ
ّ
أحل بأحبار بني إسرائيل وربّييهم؛ ولهذا السبب يعتقد مرتضى مطهريً ،
مثالّ ،
أن «معنى
أيضاً،
النهضة الحسينيّة يفيد ّ
أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغ القيمة إلى الح ّد الذي يمكن فيه للمرء أن
يضحّ ي في سبيل هللا ّ
بكل شيء».152
 -148المرجع نفسه ،ص.103
 -149الطبرسي ،أبو علي ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص.35
 -150يميّز أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني (المعروف بسالر بن عبد العزيز) (ت 448هـ1056/م) بين الواجب والمندوب في
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .يمكن العودة إلى كتابه :المراسم العلويّة في األحكام النبويّة ،تحقيق محسن الحسيني األميني ،نشر المعاونية الثقافية
للمجمع العالمي ألهل البيت ،قم1414 ،هـ1993/م ،ص.263
 -151ابن بابويه ،أبو الحسن علي بن الحسين (الصدوق األوّل) ،فقه الرضا ،تحقيق :قم ،مؤسّ سة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،ط،1
1406هـ1985/م ،ص.375
 -152مرتضى مطهري :دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهضة الحسينيّة ،ص.154
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وأمّا المرجعيّة الثانية ،التي استند إليها ،فأخالقيّة اجتماعيّة تقوم على إجابة دعوة الداعي وإغاثته.
وهذا ما طرحه أهل الكوفة في رسائلهم إلى الحسين .وقد انعكس حذر اإلمام في ردوده على رسائل أهل
يذكرهم ،في ّ
العراق .وكان ّ
ّ
كل مرّ ةّ ،
وحقهم،
بأن ما عزم على إنجازه هو دعوتهم ،ورسالتهم ،وبيعتهم،
وغيرها من المصطلحات التي ّ
ينف دوره وواجبه فيما يجب القيام به من
تؤكد مسؤوليتهم في تحرّ كه .ولم ِ
أجل دعوة اإلسالم اآلخذة في االنحراف عن مسارها األ ّول .وقد عبّر عن مساندته لما أجمعوا عليه بالتو ّدد
إليهم ،وترغيبهم في بيعته وصحبته ،وجعلهم شركاءه في األهل واألوالد واألنفس .لقد راهن اإلمام ،في
هذه المرحلة من الصراع ،على تحريك الذاكرة اإلسالميّة األولى بنقائها وطهارتها عند عامّة المسلمين ،من
أجل حماية للذاكرة الجديدة ،والمرحلة المتج ّددة .وتمثّل المرجعيّتان عمليّة تحيين واعية للنموذج األرقى في
الذاكرة العربيّة واإلسالميّة .وع ّد مرسيا إلياد ّ
«أن هذا التكرار الواعي لبوادر نموذجيّة معيّنة يكشف عن
أنطولوجيا أصليّة :ما تنتجه الطبيعة وما يصنعه اإلنسان ،ال يجد (حقيقته) وال (هويّته) إلاّ بمقدار نصيبه من
حقيقة متعالية .والفعل ال معنى له وال (حقيقة) إلاّ أن يكون إعادة لفعل بدئي».153
ّ
تتحقق مشروعيّة
طرفي الدعوة ،وتكامل جهودهما في الذود عن بيضة اإلسالم،
ومع توحّ د أهداف
ْ
التحرّ ك التاريخي للحسين باتجاه كربالء .وعلى هذا النحو يصبح الخروج على الحاكم الظالم دعوة من أجل
ّ
الحق إلى نصابه ،وما على الزائر إلاّ دعمه والتذكير به أمام القبر ما دام لم يزامنه .يقول محمّد حسين
إعادة
فضل هللا (ت  2010م)« :154من هذا الموقع ،فإنّنا نتص ّور ّ
أن هذه المجالس الحسينيّة التي أطلقها أئمّة أهل
البيت (ع) تمثّل مجالس الدعوة إلى اإلسالم بكلّه ،األمر الذي يفرض علينا أن نقوم في ّ
كل مساراتها بمهمّة
لنؤكد مفاهيمه العقائديّة والشرعيّة في نفوس ّ
تركيز الدعوة إلى اإلسالم؛ ّ
كل جيل» .155وعاد ًة تنفتح الزيارة
بمناجاة هللا من قبل الزائر ،وإعالن توحيده ،وتعظيمه ،ث ّم الشهادة بتفاني اإلمام في الدعوة إلى هللا ،وتضحيته
بنفسه من أجلها .ويُع ّد التأكيد على المرجعيّة اإللهيّة في زيارة اإلمام تذكيراً بهدف الحسين ،ومسعاه ،ومرجع
خروجه ،ويمثل دفعاً لتهمة تأليه األئمّة ،والوقوع في الشركّ .
إن مباركة حركة اإلمام وبيعته عليها ،في إطار
الرغبة إلى هللا وإقامة حدوده التي وضعها الرسول (ص) ،هي مطلب نفسي لدى الزائر يطمئنه بسالمة ما
يأتيه من عمل ،وما يتبنّاه من عقيدة.

 -153مرسيا إلياد :أسطورة العود األبدي ،ص.19
 -154ولد محمّد حسين فضل هللا في مدينة النجف في العراق في  19شعبان لعام 1354هـ1935/م .بدأ بالدراسة في الحوزة العلميّة في التاسعة من
عمره ،وعندما وصل إلى سن السادسة عشرة بدأ بحضور دروس الخارج .ومن أساتذته المرجع الديني أبو القاسم الخوئي ،والمرجع محسن الحكيم،
ومحمود الشاهرودي ،والشيخ حسين الحلي .وأصبح أستاذاً للفقه واألصول في حوزة النجف .انتقل فضل هللا من العراق إلى لبنان في سنة 1966م،
وأسّ س هناك حوزة المعهد الشرعي اإلسالمي .وكانت له مواقف جريئة تجاه بعض القضايا الخالفيّة مع السنّة كلعن بعض الصحابة ،وضرب فاطمة
الزهراء .وتأثرت عالقته بحوزة النجف وقم بسبب هذه المواقف .وهو أقرب المراجع للشيعة العرب .يُنظر :موقعه الرسمي على شبكة اإلنترنت.
 -155فضل هللا ،محمّد حسين ،حديث عاشوراء ،دار المالك ،بيروت ،ط1418 ،2هـ1998/م ،ص.238
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ويحتاج الزائر إلى ضمان سالمة معتقداته في إطار التخاصم الفكري المستعر بين الفرق اإلسالميّة،
وفي سياق حمالت التشكيك والتكفير .ومن أجل تحصين النفس يكرّ ر كلمة «اللّه ّم» في أغلب مقاطع ال ّدعاء
المؤسس ،ومواصلة البناء عليه.
بالجهد المحمّدي
ّ
لتأكيد المرجعيّة اإلسالميّة للدعوة الحسينيّة ،وارتباطها َ
باألمور ُكلّها ،خالق
الواحد المتوحِّ د
ومن بين األدعية «الحمد هلل
الخلق ،ولم َيع ُْزب عنه شي ٌء من أمورها»،156
ِ
ِ
ِ
و«ال إله إلاّ هللا في ِعل ِمه ُم ْنتهى علمه ،وال إله إلاّ هللا بعد علمه منتهى علمه...وال إله إلاّ هللا وهللا أكبر».157
ويحرص الزائر قصداً على ربط مضامين الدعوة الحسينيّة بمضامين التوحيد الواردة في القرآن ،فيقول:
«أشهد أنّك حلّلت حالل هللا ،وحرّ مت حرام هللا ،وأقمت الصالة ،وأمرت بالمعروف ،ونهيت عن المنكر،
ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة».158
نص زيارة الرّ سول في سعي إلى ربط اللاّ حق بالسابق وتأسيسه
نص زيارة الحسين مضامين ّ
ويُ َماثل ّ
عليه .ويقول الزائر أمام قبر الرسول (ص)« :أشهد أنّك قد بلّغت رساالت ربّك ،ونصحت ألمّتك ،وجاهدت
ّ
يطمئن الزائر لسالمة
في سبيل هللا ،وعبدت هللا حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة» .159وبعد أن
طقوس المراقد ،يتّجه إلى شرعنة موت أنصار الحسين ،الذين قاتلوا من أجله وناصروه ،فيقول« :أشهد
أنّك ومن ُق ِتل معك ُشهداء أحيا ٌء عند ربّهم يُرزقون ،وأشهد ّ
أن قاتلك في النار ،أدين هللا بالبراءة ممّن قتلك،
وممّن قاتلك وشايع عليك ،وممّن جمع عليك ،وممّن سمع صوتك ولم يُ ِع ْنك ،يا ليتني كنت معكم فأفوز

فوزاً عظيماً».160

حينما يكتسب موت أصحاب الحسين ،في العاشر من محرّ م ،شرعيّة الشهادة التي تضمنها نصوص
الزيارة ،يُحيّن الزمن العلوي المق ّدس ،ويُسحب الوضع الفقهي للشهداء األوائل على الشيعة عامّة ،وعلى
ّ
وتتحقق في هذا الطور المرحلة الثانية للتداعي على اإلمام،
خاصة ،وفي جميع األزمنة.
ز ّوار المراقد
ّ
والتجمّع حوله .ويصبح التداعي ،في هذا السياق ،فكريّاً وروحيّاً ،بعد غياب اإلمام ،وتح ّوله إلى تاريخ،

ويؤسس البحث عن شرعنة طقوس الزيارة ،في هذه المرحلة ،ما يمكن أن نصطلح عليه
وفكر ،وثقافة.
ّ
«الدرع المثلّث لتحصين العقيدة الشيعيّة».
تحصنهم ض ّد أيّ استقطاب مخالف قاعدة
ويمثّل أتباع المذهب المحتاجين إلى حماية روحيّة مستمرّ ة
ّ
المثلّث ،ويمثّل المتعاطفون مع المذهب ،والمتر ّددون في اعتناق أصوله ،الضلع الثاني ،باعتبار أنّهم رصيد
 -156ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.398
 -157المرجع نفسه ،ص.274
 -158المرجع نفسه ،ص.383
 -159المرجع نفسه ،ص.49
 -160المرجع نفسه ،ص.383
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احتياطي قد يُستخدم في أيّة لحظة .وأمّا الضلع الثالث ،فهو تحييد الفئة المنتقدة لمسير الحسين إلى العراق
ومصيره ،سواء من األصوات القديمة أم المعاصرة؛ إلضعاف تأثيرهم داخل دائرة المذهب ،أو خارجه.
ويحتاج الفكر والوجدان الشيعيّان إلى مثل هذا الخطاب في ّ
ظل سعي إلى تكريس ثقافة تحرّ م الخروج على
«سئل اإلمام أحمد (ابن حنبل) :عن
الحاكم ،وإن كان فاجراً ،من قبل بعض الفقهاء السنّة .قال ابن تيميّةُ :
الرجلين يكونان أميرين في الغزو ،وأحدهما قويّ فاجر واآلخر صالح ضعيف ،مع أيّهما يُغزى؟ فقال :أمّا
الفاجر القويّ  ،فق ّوته للمسلمين ،وفجوره على نفسه ،وأمّا الصالح ّ
الضعيف ،فصالحه لنفسه ،وضعفه على
المسلمينَ ،فيُ ْغ َزى مع القويّ الفاجر».161
تؤسس شرعنة الزيارة المستندة إلى مكانة اإلمام في المنظومة الشيعيّة مفهوماً مخصوصاً للزيارة
ّ
ّ
الحق ،أو األصلي ،بعد أن ب ّدلت المصلحة السياسيّة والعصبيّة القبليّة في
تكون بموجبه دعوة إلى اإلسالم
مساره .ويرتكز هذا المعنى على تثبيت الحسين نائباً لج ّده وأبيه ،ووارثاً لألنبياء من أولي العزم .ويعبّر
الزائر عن هذا المعنى بقوله« :إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ،فقد أجابك قلبي ،وسمعي ،وبصري،
ورأيي ،وهواي ،على التسليم لخلف النبي المرسل [ ]...جئتك انقطاعاً إليك ،وإلى ج ّدك ،و َولَ ِد َك َ
ف
الخلَ ِ
من بعدك».162
 -2الدعوة إلى المذهب:
يكسب التأسيس الثاني للدعوة اإلسالميّة زيارة اإلمام معنى ثانياً هو الدعوة إلى المذهب الشيعي.
وتقوم الدعوة الجديدة ،أساساً ،على وجوب االعتقاد بوالية العلويين وإمامتهم .ويعبّر الزائر عن هذا االلتزام

أمام قبر اإلمام الحسين ،فيقول« :أشهد أنّكم قد بلّغتم ،ونصحتُم ،وصبرتُمُ ،
وقتلتمُ ،
وغصبتم ،وأُسيئ إليكم
«ج َحدَه َّ
حقه :منعه مع علمه به».164
فصبرتم .لُ ِعنت أمّة خالفتكم ،وأمّة جحدت واليتكم» .163وفي اللغة َ

والمجحود ،في هذا المعنى ،هو ّ
أن اإلمامة قرينة النب ّوة عند الشيعة ،ومتمّمتها بإذن من هللا وعلم .روى محمّد
بن مسلم عن جعفر الصادق قولهّ :
«إن هللا (تعالى) ع ّوض الحسين (عليه السالم) من قتله أن جعل اإلمامة في
ذريته ،والشفاء في تربته ،وإجابة الدعاء عند قبره ،وال تعد أيام زائريه جائياً وراجعاً من عمره .قال محمّد
بن مسلم :فقلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :هذا الجالل ينال بالحسين (عليه السالم) فما له في نفسه؟ قال:
ّ
إن هللا (تعالى) ألحقه بالنبي (صلى هللا عليه وسلم) فكان معه في درجته ومنزلته ،ث ّم تال أبو عبد هللا{ :وَ الَّ ِذ َ
ين
 -161ابن تيمية ،تقي الدين ،السياسة الشرعيّة في إصالح الراعي والرعيّة ،راجعه وحقّقه علي سامي النشّ ار وأحمد زكي عطيّة ،مصر ،دار الكتاب
العربي ،ط1951 ،2م ،ص14.
يمكن العودة إلى :رسالن ،أبو عبد هللا محمّد بن سعيد ،اإلعالم بمفاسد الخروج على الحكّام ،دار الفرقان ،الجزائر ،ط1431 ،1هـ2010/م ،ص.13
 -162ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.403
 -163المرجع نفسه ،ص.407
 -164الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،جحد) ،ص.271
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آ َم ُنوا وَ ا َّت َب َع ْتهُ ْم ُذ ِّر َّي ُتهُ ْم بإيمان أَ ْلحَ ْقنا به ْم ُذ ِّر َّي َتهُ ْم} ُّ
[الطور .165»]21 :والثابت ّ
أن والية العلويين ووصايتهم
ِِ ٍ
ِِ
ً
ً
إشكاال حقيقيّا في
هما الح ّد الفاصل بين الشيعة وغيرهم من الفرق المخالفة .ويطرح ربط اإليمان باإلمامة
مفهومي اإلسالم واإليمان المتج ّددين وفق تمثالت شيعيّة استفادت من تاريخيّة األفكار ،وراعت الواقع
تحديد
ْ
المتح ّول في بناء أطروحاتها.
ّ
الخط النبوي إلى الدعوة إلى المذهب الشيعي عبر
نص الزيارة المتشيّع من الدعوة إلى هللا بوساطة
ينقل ّ
ّ
ّ
للخط األ ّول ،والمتمايز عنه بمقوالت جديدة ،ومرجعيّات ناشئة تتمحور حول مفهوم
الخط العلوي الوارث
اإلمامة .نقول هذا ّ
نص الزيارة ،وغيره ،يح ّول وجهة الزائر من تبنّي ثورة
ألن مضمون المقطع السابق من ّ
العلويين ض ّد تسلّط األمويين وانحرافهم ،وهي مسألة تحظى بدعم شرائح واسعة من المسلمين ،إلى طرح
شيعي يمثّل وجهة نظر األقليّة العدديّة من المسلمين
إمامتهم اإللهيّة ،وهي قضيّة خالفيّة بين ال ِف َرق ،ومشغل
ّ
في المعنى العام للكلمة.166
ً
أصال من أصول اإليمان .وقد
وستعمّق مسألة اإلمامة االنقسام بين الشيعة وغيرهم ،حين جعلها الفقهاء
تع ّددت المرويّات المنسوبة إلى األئمّة ،ومنها قول الصادق« :ال يكون العبد مؤمناً حتى يعرف هللا ورسوله
واألئمّة (ع) وإمام زمانه ،وير ّد إليه ،ويسلّم له» .167وقال المال صدرا في شرح الحديث« :شرط في إيمان
العبد أن يكون عارفاً باهلل؛ أي بوجوده ،ووحدانيته ،وبصفاته الحسنى ،وبرسوله (ص) ،وأنّه خاتم األنبياء
والرّ سل ،وباألئمّة بعده إلى إمام زمانه ،فير ّد أمر دينه إليه ،ويسلّم له ،ويطيعه فيما يأمره وينهاه».168
ويوجد شبه إجماع بين الشيعة على ّ
أن أصول اإليمان أربعة :التوحيد ،والعدل ،والنب ّوة ،واإلمامة،
ويضيف عليها حيدر اآلمليً ،
مثال ،المعاد الذي قالت به المعتزلة .169وتتضح معالم الدعوة إلى المذهب في
مسألة الشفاعة التي يكفلها األئمّة للشيعة دون غيرهم يوم القيامة .يقول كمال الحيدري في السياق نفسه:
«فالتشيّع ،إذاً ،والمواالة ،واالتباع ألهل البيت عليهم السالم ،شرط من قبيل شرط التوحيد ،الذي من دونه ال
يشمل اإلنسان العفو اإللهي .فمن دون مواالة أهل البيت عليهم السالم ال تشمل اإلنسان شفاعتهم».170
 -165الطوسي ،كتاب األمالي ،ص.316
 -166األشعري ،أبو الحسن ،مقاالت اإلسالميين واختالف المصلّين ،تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميد ،القاهرة ،مكتبة النهضة1969 ،م ،ج،1
ص34.
انظر ،أيضاً :الشهرستاني ،أبو الفتح محمّد بن عبد الكريم ،الملل والنحل ،صحّ حه وعلّق عليه أحمد فهمي محمّد ،دار الكتب العلميّة ،بيروت ،ط،2
1413هـ1992/م ،ج ،1ص( 13مسألة اإلمامة).
 -167الكليني ،أصول الكافي :كتاب الحُ جّ ة ،باب معرفة اإلمام والر ّد إليه (ب ،)17ح.464
 -168الشيرازي ،صدر الدين محمّد ،شرح األصول من الكافي ،كتاب الحجة ،تحقيق وتقديم سبحان علي كوشا ،إشراف محمّد خامنيئي ،مؤسسة المال
صدرا ،طهران ،ط1387 ،1ش ،مج ،5ص.192
 -169الزنجاني ،إبراهيم الموسوي ،عقائد اإلماميّة ،ص.72
 -170الحيدري ،كمال ،مفهوم الشفاعة في القرآن ،ص.113
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ومع اكتساب الزائر الهويّة الشيعيّة ،يعبّر عن االلتزام ّ
بخطها اإليماني أمام قبر الحسين ،فيقول« :الله ّم
إنّا أتيناه مؤمنين به ،مسلّمين له ،معتصمين بحبله ،عارفين ّ
بحقه ،مقرّ ين بفضله [ .»171]...ويخلع الزائر
النص ،في مستوى التعبيرات ،صفات إلهيّة على الحسين تحيل على ما تع ّود المسلم عامّة أن يناجي
في هذا
ّ
به هللا .فاإليمان بالحسين وبقضيّته ّ
يذكر باإليمان باهلل ،واالعتصام بحبل الحسين يحيل على قوله تعالى:

ص ُموا بحَ بْل هَّ
ّ
ونؤكد ،في هذا السياقّ ،
{وَ ْ
أن من التقيناهم من الز ّوار
للاِ جَ ِميعاً} [آل ِعم َران.]103 :
اع َت ِ
ِ ِ
يرفضون رفضاً قاطعاً مسألة تأليه الحسين ،أو مساواته باهلل ،ويرفضون هذا التأويل ،ويصنّفونه مناكفة
أن معنى اإليمان بالحسين هو االقتناع بسالمة مهمّته اإللهيّةّ ،
ويرون ّ
وأن المقصود بحبله
ومزايدة مذهبيّةَ .
هو حبل هللا ،الذي بدأه إبراهيم ،وتداوله األنبياء ،وورثه عنهم الحسين .ويعيد الزائر تأكيد تشيّعه أمام المرقد،
فيقول« :الله ّم اجعلنا له شيعة ،وأنصاراً ،وأعواناً على طاعتك» .172ومع إمكانيّة حمل لفظة التشيّع في هذا
الدعاء على معنى النصرة ،فإنّنا نرجّ ح معنى االنتساب المذهبي العتقادنا ّ
أن من أه ّم رهانات طقوس الزيارة
في الفضاء الشيعي الحفاظ على المذهب والذاكرة الجمعيّة ألتباعه واتحادهم .نستند ،في هذا الرأي ،إلى
تكرار تأكيد البراءة من قا ِتل الحسين ،ومن سانده ،ومن سكت عنه ،في أكثر من زيارة؛ بل تكفيره من قبيل
قول الزائر« :إنّي بهم مؤمن ،وبمن قتلهم كافر».173
ويجدر تأكيد ّ
أن ظاهرة التكفير في الفضاء اإلسالمي شهدت تح ّوالت في دالالتها ،فخرجت من سياقها
األ ّول المرتبط بإنكار وحدانيّة هللا ،وتصديق رسوله ورسالته ،إلى مسألة اإلمامة ،ومسائل فرعيّة أخرى
اصطبغت بعوامل ع ّدة ،من أبرزها العامل السياسي ،الذي ح ّول مسألة التوحيد إلى شعار إيديولوجي ّ
مركب
توسع هذه الظاهرة الفكرية الثقافيّة بشخصيّات
تقاطعت فيه الذاكرة التاريخيّة بالحاضر السائد .وقد ارتبط ّ
ّ
بالصف الثالث من الدائرة الفاعلة في اإلسالم.
نافذة يمكن أن نصفها
وترتفع ،في هذا السياق ،بعض األصوات الشيعيّة ،ل َتع َّد التشيّع ديانة يجب الدفاع عنها ،واإلعالء من
شأنها ،وال نعتقد أنّها تعبّر عن رأي األغلبيّة من منطلق معرفتنا بشيعة هذا الزمن على األقل .يقول آغا بزرك
الطهراني« :االعتقادات للشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي( ،المتوفى
في الري سنة 381هــــ991/م) طبع مراراً ،أ ّوله :الحمد هلل رب العالمين ،وحده ال شريك له ،أماله في
نيسابور في مجلس يوم الجمعة ثاني عشر شعبان سنة (368هــــ978/م) لمّا سأله المشايخ الحاضرون أن
يملي عليهم وصف دين اإلماميّة على وجه اإليجاز؛ ولذا سمّاه الشيخ في الفهرس بدين اإلماميّة ،ذكر فيه
جميع اعتقادات الفرقة الناجية ،الضروريّة منها ،وغير الضروريّة ،الوفاقيّة منها ،وغير الوفاقيّة» 174وإن ت ّم
 -171ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.417
 -172المرجع نفسه ،ص.404
 -173المرجع نفسه ،ص.417
 -174الطهراني ،آغا بزرك ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،طبعة النجف( ،د.ت) ،ج ،2ص.226
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بأن المقصود هو دين غير اإلسالم؛ ّ
التصريح بعبارة «دين اإلماميّة» ،فال يمكن الجزم ّ
ألن الشيعة يعتقدون
ّ
بأن التشيّع هو اإلسالم؛ أي هو الفهم الصحيح له .ويدعم هذا القول ما نحن بصدد إثباته ،وهو الدعوة إلى
أن ّ
المذهب .وال ب ّد من تأكيد ّ
جل الفرق اإلسالميّة الناشئة لم تعد تشعر بانتمائها إلى اإلسالم الرسمي ،الذي
أمسك به األمويون ،ث ّم العباسيون ،بقدر اعتنائها بالمذهب .وال ّ
شك لدينا في ّ
أن تسلّط هذه األنظمة السياسيّة
هو السبب الرئيس في تضاعف عدد الفرق والمذاهب ،وفي تغيير هويّتها الروحيّة .ونربط ،هنا ،بين العامل
السياسي ،وظهور الفرق الغالية في اإلسالم ،أو في غيره من الديانات.
وتعبّر شهادة «الوالء للعلويين والبراءة من َق َتلَ ِت ِه ْم» 175طقساً آخر من طقوس العبور إلى المذهب.
ً
ّ
ويتوجّ ب على الزائر ممارستها ً
ويتحقق الفعل ،غالباً ،في المستوى النفسي ،وذلك بالحرص الدائم
وفعال.
قوال

على استحضار أعداء اإلمام في صورة المعتدي والظالم .ومع ّ
كل استرجاع لهذه الصورة يراكم الشيعي
حواجز الفصل مع اآلخر مقابل تعزيز أواصر الوصل مع اإلمام العلوي .يقول الزائر ً
مثال« :أشهد ّ
أن الذين

سفكوا دمك ،واستحلّوا حرمتك ،ملعونون ّ
معذبون َ
صوْ ا
يسى اب ِْن َم ْر َي َم َذلِ َك ِبما َع َ
سان داوُ و َد وَ ِع َ
{علَى لِ ِ
وَ ُ
كانوا َي ْع َت ُد َ
ون} [ال َمائدة .177»176]78 :يتلبّس ،في هذا اإلطار ،العام بالخاص ،ويتداخل اإليماني بالنفسي،
والديني بالسياسي ،والتاريخي ،والثقافي .ويتكرّ س االنشقاق والقطيعة بين المتنازعين بطريقة تسهم في حفظ
الذات الجمعيّة للشيعة ،وحمايتها من الذوبان واالنحالل.
وتتكرّ س الحاجة إلى مثل هذا التوجّ ه الفكري ،في ّ
ظل تعرّ ض العلويين وأتباعهم للتنكيل والمحاصرة
على مرّ تاريخهم .ويجدر التذكير ّ
بأن تغيير العقائد ال يمكن أن يحصل دون إرادة اإلنسان المستهدف،
تعسف في هذا المجال ال يخلّف إلاّ نتائج عكسيّةّ .
طويالّ .
ً
وكل تصعيد في هذا
ولو استمرّ ت المحاولة
وكل ّ
االتجاه يدفع المجموعة المضطهدة إلى المزيد من تمتين عُ را معتقداتها وتجسيمها في التكثير من الطقوس،
والمناسبات ال ّدينيّة ،وتعظيمها ،والمبالغة فيها.
نفسر قلّة الشعائر والخصوصيّات المميّزة للمذهب السنّي مقارنة
انطالقاً من هذا المعطى ،نستطيع أن ّ
ّ
حام
بما تحفل به الذاكرة الشيعيّة .وهذا
ّ
منطقي باعتبار أن أتباعه ال يحتاجون إلى تأكيد وجودهم ،وال إلى ٍ
يجمعهم ،ما داموا يمثّلون أغلبيّة بشريّة من جهة ،ويمسكون بدواليب صناعة الثقافة الرسميّة للدولة اإلسالميّة
من جهة ثانية .واللاّ فت لالنتباه في صياغة أغلب أدعية الزيارة تكرّ ر مصطلح «أشهد» ،والشهادة في اللغة

 -175الشيخ الطوسي ،مصباح المتهجد ،ص ص.775-774
صوْ ا وَكانُوا
 -176إحالة على اآلية  78من سورة المائدة{ :لُعِنَ الَّذِينَ َكفَرُ وا مِنْ َبنِي إِسْ رائِيلَ عَ لَى لِسانِ داوُو َد وَعِ يسَ ى ابْنِ مَرْ َي َم َذلِكَ بِما عَ َ
َي ْع َتدُونَ }.
 -177ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص.378
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وشهد :علِم» ،178والزائر /الشاهد يقرّ بعلمه قطعيّة سالمة ما أتاه الحسين في شهر محرّ م
«الخبر القاطع،
ِ
من سنة (61هــــ681/م) ،ويتبنّى ما رواه عنه الرواة ،وما سنّه له الفقهاء .ويكرّ ر الزائر ،في أغلب مقاطع
أدعية الزيارة ،كلمة «أش َه ُد» ،والشهادتان ركن من أركان اإلسالم .وتكتسب الشهادة عند الشيعة ،في هذا
السياق ،معنى آخر هو إعالن تبنّي قضيّة الحسين تاريخيّاً ،وتبنّي أصول المذهب الشيعي عقديّاً ،والدخول
وفعل عمليّاً.
قول
ٍ
في الجماعة ،وااللتزام بما تعاقدت عليه من ٍ

خامتة الفصل:
تمثّل الوظيفة الدينيّة للزيارة عند الشيعة قاعدة أساسيّة في صناعة الذاكرة الجمعيّة وحفظها من االنحالل
ّ
وتشكلت هذه الوظيفة من مفهومين مركزيين هما الخالص ،الذي ّ
يحققه الزائر باالعتراف بشرعيّة
والتالشي.
اإلمام ،والدعوة بمرحلتين ومفهومين .ويمثّل اإلقرار بإمامة العلويين اإللهيّة أولى مراحل الخالص .ويمثّل
هذا اإلقرار الميثاق الذي يبرمه الزائر مع ال َمزور ،ويفسح له مجال االنتماء إلى الجماعة.
ّ
ّ
ويتأهل
ويتأكد هذا العقد بزيارة اإلمام في مرقده .وتمثّل هذه العمليّة ثاني مراحل الخالص وضامنتها.
الزائر باجتياز هاتين المرحلتين إلى المرحلة الثالثة من طريق الخالص ،وهي مرحلة مغفرة الذنوب،
والتطهّر منها بشكل نهائي في صورة مكرّ رة لفوائد الحجّ عند الجماعة اإلسالميّة الكبرى .وال يمثّل بلوغ هذه
الدرجة آخر مطاف طريق الخالص ،وإنّما ّ
يؤهل الزائر للتق ّدس ،فيصبح َقا ِدساً عظيم الشأن يغفر ذنوب غيره
من الناس .وتبيّن ّ
أن مفهوم الخالص الوارد في نصوص المد ّونة بصيغ متع ّددة مقولة شيعيّة ال عهد للفكر
النص القرآني إلاّ تأ ّو ً
ال .وأنّها أغنت من مفهوم الخالص المسيحي ،وتماهت
اإلسالمي بها ،وال توجد في
ّ
معه أحياناً.

ومرّ طريق الدعوة في المد ّونة بمرحلتين؛ إذ بدأ دعوة إلى اإلسالم وتصحيح مساره حسب البيان
الوارد على لسان اإلمام الحسين ،حين ش ّد الرحال إلى العراق ،ث ّم استقرّ دعوة إلى المذهب الشيعي في
وتجسم هذا المسار في مضامين النصوص أ ّو ً
ال،
مواجهة الحرب المذهبيّة غير المتكافئة مع اآلخر السنّي.
ّ
وفي تأسيس مثلّث روحي مركزه كربالء ،وضلعاه النجف والكوفة ،ثانياً .ويمثّل هذا المثلّث الذاكرة المكانيّة
أن ّ
المكمّلة للذاكرة الخطابيّة في سياق صناعة الذاكرة الشيعيّة .ويجدر تأكيد ّ
جل المذاهب اإلسالميّة عرفت
هذا التح ّول بسبب الصراع بينها .ولم يكن الشيعة استثناء في الدعوة إلى مذهبهم ،وفكرهم ،وتراثهم.

 -178الفيروزأبادي ،القاموس المحيط( ،شهد) ،ص .292انظر ،أيضاً :األزهري ،محمّد بن أحمد ،معجم تهذيب اللغة ،تحقيق رياض قاسم ،دار
المعرفة ،بيروت ،ط2001 ،1م ،ج ،3ص.2383
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قامئة املصادر واملراجع
المصادر والمراجع العربيّة والمع ّربة:
 ابن أبي طالب ،علي ،نهج البالغة ،مؤسّ سة أنصاريان للطباعة والنشر ،قم1329 ،هــــ2008/م. ابن تيميّة ،تقي الدين الحراني: السياسة الشرعيّة في إصالح الراعي والرعيّة ،راجعه ّوحققه علي سامي ّ
النشار وأحمد زكي عطية ،دار الكتاب العربي،
مصر ،ط1951 ،2م.
 مجموع الفتاوى ،تحقيق وترتيب عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم ،طبع بأمر من الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،الرياض،1418هــــ1997/م.
 ابن حوشب ،جعفر بن الحسن (منصور اليمن) بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي ،كتاب الكشف ،تحقيق وتقديم مصطفىغالب ،دار األندلس ،بيروت ،ط1404 ،1هــــ1984/م.
 ابن خلدون ،عبد الرحمن: المق ّدمة ،دار القلم ،بيروت ،ط1981 ،4م. المق ّدمة ،طبعة دار الشعب ،مصر( ،د.ت). أركون ،محمّد: أين هو الفكر اإلسالمي المعاصر؟ ترجمة هاشم صالح ،دار الساقي ،بيروت ،ط1993 ،1م. إلياد ،مرسيا: أسطورة العود األبدي ،ترجمة نهاد خياطة ،دار طالس ،دمشق ،ط1987 ،1م. المق ّدس والدنيوي :رمزية الطقس واألسطورة ،ترجمة نهاد خياطة ،العربي للطباعة والنشر ،دمشق ،طّ 1987 ،1م. اآلملي ،حيدر بن علي بن حيدر: أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة ،تحقيق محمّد خواجوي ،مؤسّ سة مطالعات وتحقيقات فرهنكي ،طهران،ط1362 ،1ش.
ّ
الحق المبين) ،شرح كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ،تحقيق
 األنصاري ،أبو إسماعيل عبد هللا ،منازل السّ ائرين (إلىوتعليق محسن بيدار فر ،مؤسّ سة التاريخ العربي ،دار الحوار ،بيروت( ،د.ت).
 الجويلي ،محمّد ،الزعيم السياسي في المخيال اإلسالمي بين المق ّدس والمدنّس ،سراس للنشر ،المؤسّ سة الوطنيّة للبحثالعلمي1992 ،م.
 الحارثي ،أبو عبد هللا محمّد بن محمّد بن النعمان (المعروف بالشيخ المفيد) ،كتاب المزار ،تحقيق ونشر مدرسة اإلمامالمهدي ،قم ،ط1409 ،1هــــ1988/م.
 حبيب ،صموئيل ،الخالص في مفهومه الكتابي والتطبيقي ،دار الثقافة المسيحيّة ،القاهرة( ،د.ت). -الحلّي ،جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر:
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 منهاج الكرامة في معرفة اإلمامةّ ،حققه محمّد رشاد سالم ،ضمن كتاب منهاج السنة النبويّة في نقض كالم الشيعة والقدريّة،
مكتبة خياط ،بيروت1963-1962 ،م.
 الحمد ،محمّد عبد الحميد ،الديانة اليزيديّة بين اإلسالم والمانويّة ،وزارة اإلعالم السوريّة2001 ،م. حمية ،خنجر علي ،العرفان ّالشيعي :دراسة في الحياة الرّ وحيّة والفكريّة لحيدر اآلملي ،دار الهادي ،بيروت ،ط،2
1429هــــ2008/م.
 الحيدري ،إبراهيم ،تراجيديا كربالء :سوسيولوجيا الخطاب الشيعي ،دار الساقي ،بيروت ،ط1999 ،1م. الحيدري ،كمال ،مفهوم الشفاعة في القرآن (مجموع محاضرات) ،جمعها محمّد جواد الزبيدي ،دار فراقد ،قم ،ط،11426هــــ2000/م.
ّ
الخشاب ،أحمد ،االجتماع ال ّديني مفاهيمه النظريّة وتطبيقاته العمليّة ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القاهرة ،ط1964 ،2م.
ّ
الموفق بن أحمد المكي أخطب (المشهور بالخوارزمي) ،مقتل الحسين ،تحقيق الشيخ محمد السماوي،
 خوارزم ،أبو المؤيّدتصحيح دار أنوار الهدى ،انتشارات أنوار الهدى ،قم ،ط1428 ،4هــــ2007/م.
 الرازي ،محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ،بيروت1989 ،م. الزنجاني ،إبراهيم الموسوي ،عقائد اإلماميّة ،منشورات اإلمام المهدي ،قم1363 ،هــــ1944/م. سالر بن عبد العزيز ،أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي الطبرستاني ،المراسم العلويّة في األحكام النبويّة ،تحقيق محسنالحسيني األميني ،نشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي ألهل البيت ،قم1414 ،هــــ1993/م.
 سمعان ،عوض: الخالص بين الوحي والمفاهيم البشريّة ،مكتبة كنيسة اإلخوة ،القاهرة( ،د.ت). طريق الخالص ،دار الثقافة المسيحيّة ،القاهرة ،ط( ،2د.ت). السيوطي ،جالل ال ّدين: الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب ،تحقيق محمد خليل هراس ،دار الكتب الحديثة ،مصر،(د.ت).
 الشرفي ،عبد المجيد: الفكر اإلسالمي في الر ّد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع/العاشر ،الدار التونسية ،تونس ،المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر1986 ،م.
 الشيخ الصدوق ،محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ،ثواب األعمال وعقاب األعمال ،تحقيق علي أكبرغفاري ،مكتبة الصدوق ،طهران2004 ،م.
 الشيخ المفيد: أوائل المقاالت ،تحقيق الشيخ إبراهيم األنصاري ،نشر المؤتمر العالمي أللفيّة الشيخ المفيد ،ط1413 ،1هــــ1992/م. تصحيح اعتقادات اإلماميّة ،دار المفيد ،بيروت1414 ،هــــ1993/م. -الجمل أو النصرة في حرب البصرة ،منشورات المفيد ،بيروت ،ط1403 ،1هــــ1983/م.
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 الصدوق األول ،أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: فقه الرضا ،تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء التراث ،قم ،ط1406 ،1هــــ1985/م. الطباطبائي ،محمّد حسين: تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن ،تحقيق أصغر إرادتي ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت،1427هــــ2002/م.
 الميزان في تفسير القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت1418 ،هــــ1998/م. الطبرسي ،أبو علي الفضل بن الحسن: إعالم الورى بأعالم الهدى ،تقديم محمّد مهدي السيد حسن الخرسان ،منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها في النجف،ط1390 ،3هــــ1970/م.
 الطهراني ،آغا بزرك ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،طبعة النجف( ،د.ت). الطوسي ،أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن (المشتهر بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي): االستبصار فيما اختلف من أخبار ،تحقيق محمّد جواد الفقيه ،فهرسة وتصحيح يوسف البقاعي ،دار أضواء ،بيروت،1413هــــ1996/م.
 مصباح المتهجد وسالح المتعبّد ،مؤسّ سة فقه الشيعة ،بيروت ،ط1411 ،1هــــ1991/م. عبد الملك (بطرس) ،وطومسن (جون ألكسندر) ،ومطر (إبراهيم) ،قاموس الكتاب المق ّدس ،طبعة دار الثقافة ،القاهرة،1995م.
 الغزالي ،أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي: معارج القدس في مدارج معرفة النفس ،دار الكتب العلميّة ،بيروت1409 ،هــــ1988/م. الغزالي ،محمّد ،مع هللا :دراسات في الدعوة وال ّدعاة ،نهضة مصر ،ط2005 ،6م. الفيروزأبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط ،تحقيق مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة ،إشراف محمّدنعيم العرقسوسي ،مؤسّ سة الرسالة ،ط1426 ،8هــــ2005/م.
 الفيض الكاشاني ،محمّد بن مرتضى ين محمود (المشهور بالفيض والمحسن الكاشاني): تفسير الصافي ،شركة مكتبة األلفين ،الكويت1427 ،هــــ2006/م. كسر أصنام الجاهليّة ،ق ّدم له ّوحققه محسن جهانكيري ،مؤسّ سة مال صدرا للنشر ،طهران ،ط 1381 ،1هــــ1961/م.
 المحجّ ة البيضاء في تهذيب اإلحياء ،مؤسّ سة إحياء الكتب اإلسالميّة ،قم ،ط1426 ،1هــــ. الوافي ،منشورات مكتبة أمير المؤمنين علي عليه السالم ،أصفهان1312 ،هــــ1894/م. القرآن الكريم. القس ميخائيل ،لبيب ،يقين الخالص ،لجنة مطبوعات الكنيسة المعمدانيّة ،الكتابيّة األولى ،القاهرة ،ط1962 ،1م.الصغير ،القاهرة ،ط416 ،4هــــ1996/م.
 -القمني ،سيّد محمود ،الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة اإلسالميّة ،مكتبة مدبولي ّ
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 القمي ،أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه ،كامل الزيارات ،تحقيق جواد القيومي ،نشر الفقاهة ،قم،ط1429 ،5هــــ2008/م.
 الكتاب المقدس. الكليني وغيره ،األصول األربعة( :كتاب الكافي للكليني ،ومن ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ،وتهذيب األحكام ،واالستبصارفي ما اختلف من األخبار لمحمّد بن الحسن الطوسي) ،تحقيق صادق بزركر بفرويي ،مؤسّ سة أنصاريان للطباعة والنشر ،قم،
ط1424 ،1هــــ2003/م( ،في جزأين).
 الكوفي ،ابن أعثم: مقتل الحسين وقيام المختار ،منشورات أنوار الهدى ،قم ،ط1424 ،2هــــ2003/م. مطهري ،مرتضى: دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النهضة الحسينيّة ،تعريب عبد الهادي الركابي ،دار النبالء ،لبنان2004 ،م. مقار ،إلياس ،إيماني أو قضايا المسيحيّة الكبرى ،دار الثقافة المسيحيّة ،القاهرة( ،د.ت). الهجويري ،أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي علي الجالبي الغزنوي ،كشف المحجوب ،دراسة وترجمة وتعليق إسعادعبد الهادي قنديل ،مراجعة أمين عبد المجيد بدوي ،مكتبة اإلسكندرية  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالميّة ،مصر،
1394هــــ1974/م.
 الوكيل ،محمد ،أسس الدعوة وآداب الدعاة ،دار الوفاء2000 ،م. -اليعقوبي ،أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ،تاريخ اليعقوبي ،طبعة ليدن1883 ،م.
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