
نظرّية احملّقق النَّراقي
يف اختصاص مفهوم الشعائر مبعامل احلّج ومناسكه

الشيخ قيصر التميمي *

ذه�ب املحّقق النراق�ي يف كتابه )عوائد األيام( إىل قوٍل خمالف ملش�هور املتأّخرين 
يف حتديد مفهوم الشعائر، حيث اختار اختصاص هذا املفهوم بمعامل احلّج ومناسكه، 
ورف�ض م�ا اش�ُتهر ب�ن الفقهاء م�ن التمّس�ك بعموم ه�ذا املفهوم وش�مول حكمه 

للمف�ردات الديني�ة األُخرى، خصوصًا في�ام يرتبط بقوله تع�اىل: )ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ()1(. 

س�تكون هذه النظرّية � املغمورة نس�بّيًا � حمور حديثنا يف هذا املقال، وحينام يسعى 
املقال إلحياء هذه النظرية وتشييدها وبيان أدّلتها وشواهدها، ال يعكس ذلك أبدًا ما 
نختاره ونتبنّاه يف هذه املسألة، وإنام هدفنا من ذلك هو حتريك عجلة الفكر احلسيني، 
وإث�ارة دفائن العقول، ودعوة العل�امء والباحثن لبذل جهد أكرب يف أدّلة ووثائق هذه 

املسألة، واهلل من وراء القصد.

أهمّية املوضوع
ال خيف�ى م�ا ملفه�وم )الش�عائر( م�ن حمورّية وأمّهي�ة خاّص�ة يف الفقه اإلس�امي 
ووجدان املس�لمن، وقد ت�ّم توظيف هذا املفهوم دينّيًا بصورة واس�عة ويف مس�احة 

* ُأستاذ يف احلوزة العلمية، رئيس حترير جمّلة اإلصاح احلسيني، من العراق.
)1( احلج: آية32.
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كب�رية جّدًا، ش�ملت الدين كّل�ه، واألمكنة املقّدس�ة، واألزمنة املباركة، وش�خوص 
األنبي�اء واألوصياء واألولي�اء، وآثارهم ومراقده�م الرشيفة، واملناس�بات الدينية، 
وكّل م�ا ل�ه عاقة وارتب�اط بمعامل الدي�ن وأعام�ه وأحكامه وآدابه، وه�ذا ما حدا 
باملحّقق النراقي إىل البحث عن مفهوم الش�عائر وحكمها الرشعي يف عوائده، حيث 

خّصص هلذا البحث عائدة بعنوان: )عائدة: يف وجوب تعظيم شعائر اهلل(.
وق�ال النراقي يف مطلع كامه عن أمّهية ه�ذا املوضوع: »قد تكّرر يف كتب الفقهاء 
احلكم بوجوب تعظيم شعائر اهلل، وبه يتمّسكون يف أحكام كثرية من الوجوب واحلرمة، 

كحرمـة بيـع املصحف وكتب احلديث مـن الكفار، ودخول الرضائح املقّدسـة عىل غري 

ُطْهر، وأمثال ذلك«)1(. 

ويف معرض ذكره ملس�تند تلك  األحكام قال: »واألصل فيه:  قوله تعاىل وسـبحانه 
يف سـورة احلّج بعدما ذكر طائفة من مناسـك احلّج: )...   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ *   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ()2(«)3(.

موضع البحث
رس�م النراقي خطة بحثه يف لوحت�ن: األُوىل مفهومية، واألُخرى حكمية، حيث 
رشع بدراس�ة مفهوم موضوع احلكم يف املس�ألة وهو )الش�عائر(، ثم أردفه بالبحث 
يف احلك�م الرشع�ي، وه�و وجوب التعظي�م. والذي هيّمن�ا من كامه يف ه�ذا املقال 
ه�و خص�وص البحث املفهومي حول الش�عائر، ومرك�ز البحث هو وثائ�ق النظرية 
وشواهدها الدينية، وسوف نشري الحقًا إىل ما ذكره+ يف البحث احلكمي استطرادًا، 

تبعًا ملا جاء يف العائدة، وتتمياًم للفائدة.

)1( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص23.
)2( احلج: آية32�33.

)3( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص23.
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النظرّية
يف بداي�ة األم�ر اس�تعرض املحّقق النراق�ي � بصورة تفصيلية � مجل�ة من األقوال 
املطروحة يف هذه املسألة، قائًا: »وال بّد يف حتقيق معناه من ذكر نبذة من كالم اللغويني 
واملفّسين يف معنى الشـعائر وتفسـري اآليـة«)1(. ثم قام بتلخيص ما يمكن أن يس�تفاد 
من تلك األقوال، كاتبًا: »إن املسـتفاد من مجيعها أن املراد بـ)شـعائر اهلل( حيتمل وجوهًا 

أربعة:
األّول: الُبدن خاّصة.

الثاين: مناسك احلّج وأعامله كّلها.
الثالث: مواضع مناسكه ومعامله.

الرابع: عالمات طاعة اهلل وأعالم دينه)2(«.
ثم أردف ذلك بالقول: »واملعنى الصالح للتمّسـك باآلية يف وجوب تعظيم شـعائر 
اهلل عىل ما يسـتدّل به القوم هو الرابع، دون غريه من الثالثة األَُول، فالتمّسـك هبا يتوّقف 
عـىل تعيـني ذلك املعنـى، وال دليل عـىل تعيينـه إاّل عموم اللفـظ، من حيـث كونه مجعًا 

مضافًا)3(«)4(.
بعد ذلك تصّدى النراقي لبيان نظرّيته، وما اختاره من عدم عموم مفهوم الشعائر 
لغري معامل احلّج ومناسكه، وإبطال املعنى الرابع، وبيان اخلدشة واإلشكال فيام ُيّدعى 

من عموم لفظ الشعائر، حيث قال: »ومع ذلك خيدشه ]أي املعنى الرابع[ أمران: 

)1( املصدر السابق.
)2( كام جاء النّص عىل ذلك يف الكلامت التي أوردها هو+ عن بعض أهل اللغة، وكذلك ما أورده من 

أقوال بعض املفّسين. ُانظر: النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص23 وما بعدها.
)3( كان الرأي السائد قدياًم هو أّن الداللة عىل العموم يف اجلمع املضاف داللة وضعّية. قال اإلصفهاين: 
الفصول  بعد ماحظة موارد إطاقه«.  فيه  مّما ال خفاء  العموم... وهذا  املضاف ظاهر يف  »اجلمع 
الغروّية: ص174. وشّكك كثري من متأّخري علامء اأُلصول يف أصل ثبوت مثل هذه الداللة، حينام 

بحثوا يف أدوات العموم، فراجع.
)4( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص29.
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أحدمها: أنه إنام ُيفيد لو كان )الشعائر( مجعًا للشعار بمعنى مطلق العالمة، وهو غري 
ثابت؛ الحتامل كونه مجعًا للشعرية التي هي الُبدنة)1(«. 

ويبل�غ ه�ذا االحتامل يف نظ�ر النراقي درجة عالي�ة معتّدًا هبا، تكف�ي لعدم إحراز 
إرادة العم�وم م�ن لفظ الش�عائر املض�اف إىل اهلل تع�اىل يف اآلية املباركة، ب�ل قد متنع 
أيض�ًا م�ن إحراز اإلطاق اللفظي، وحينئٍذ ال يبقى لدين�ا إاّل القدر املتيّقن منه، وهو 

خصوص الُبدنة، أو يبقى اللفظ جُممًا عىل أقّل تقدير.
ث�ّم ق�ال: »وثانيهام: أن عمـوم اجلمع املضاف إنام هو يف األفراد املنسـوبة إىل املضاف 
إليـه، واملضـاف إليه هنا وإن كان هو اهلل، ولكنه مّلا مل يصـّح حيتاج إىل تقدير، ال يتعنّي أن 
يكـون هـو ديـن اهلل، أو طاعته، أو عبادته، أو أمثال ذلك، بـل يمكن أن يكون هو طاعته 

املخصوصة، أي: احلّج؛ فإّن أدنى مالبسة كافية يف اإلضافة«)2(. 
وهذه اخلدشة أيضًا متنع � بنظره � من إحراز انعقاد العموم أو اإلطاق املفهومي 
للف�ظ الش�عائر؛ وذلك ألّن العموم اللفظي يف املقام مس�تفاد م�ن )اجلمع املضاف(، 
فلإلضافة دورها يف فهم العموم من لفظ الشعائر )املضاف(، وبعد عدم كون املضاف 
إليه هو )اهلل( حقيقة، مع إمكانّية فرض أّن املضاف إليه حقيقة هو الطاعة املخصوصة، 
وه�ي فريضة احل�ّج، ال يبقى حينها أّي جم�ال إلمكانّية فرض فه�م العموم وإحرازه 
خ�ارج دائ�رة أفراد املض�اف إليه)3(، فا يثب�ت العموم، بل ال يثب�ت اإلطاق أيضًا.

)1( نّص عىل ذلك بعض أهل اللغة، قال اجلوهري: »الشعرية: الُبدنة هُتدى«. الصحاح: ج2، ص698. 
املحيط: ج2، ص60.  القاموس  اجلمع: شعائر«.  املهداة،  الُبدنة  »والشعرية:  الفريوزآبادي:  وقال 
ونّص عىل ذلك أيضًا الطربيس يف تفسريه، عن ابن عّباس، حيث قال: »وعن ابن عّباس يف رواية 
مقسم: والشعائر: مجع شعرية، وهي الُبدن إذا ُأشعرت، أي: ُأعلمت عليها، بأن يشّق سنامها من 
اجلانب األيمن، لُيعلم أّنا هدي، فالذي هيدي مندوب إىل طلب األسمن واألعظم«. جممع البيان: 

ج7، ص150.
)2( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص29.

)3( يف ضوء هذ البيان يظهر ضعف ما ذكره السّيد املراغي يف املقام، حيث قال: »مع أّنه ]لفظ الشعائر[ 
مجع مضاف، وال ُيراد من املحرم الواحد إاّل ُبدنة واحدة غالبًا، وهذا يدّل عىل كون املراد مجيع املعامل، 
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ث�م أحل�ق+ ذلك باملناقش�ات املقامي�ة والس�ياقية، التي توجب ان�راف ظهور 
اللف�ظ إىل خصوص معامل احلّج وأعامله، حيث قال: »هذا، مع أن ظاهر املقام ال يالئم 
التعميم، بل يناسب أحد الثالثة...؛ لكون املقام مقام بيان أعامل احلج)1(. بل ما بعد هذه 
اآلية وهو قوله: )ڄ ڄ ڄ ( إىل آخره، ُيعنّي إرادة أحد هذه الثالثة؛ إذ ال يوافق 
قوله تعاىل: )ڄ ڄ ڄ( إىل قوله سـبحانه: ) چ چ چ( إرادة التعميم 

من شعائر اهلل، إاّل بارتكاب ُأمور كثرية خمالفة لألصل من تقدير وختصيص)2( )3(.

ال خصوص الُبدن. وبعبارةٍ ُأخرى: تكون هذه اآلية بمنزلة كربى كّلية تثبت هبا مطلوبية تعظيم الُبدن 
أيضًا، فإذا انتفى احتامل االختصاص بالُبدن، فا وجه لتخصيصه بمناسك احلّج أو حماّل أعامله؛ 
لكونام أيضًا خمالفَنِ لصدر اآلية وذيلها، فاحلمل عىل العموم وكون الشعائر بمعنى العامة أْوىل 
الفقهية: ج1، ص259� 260. ووجه الضعف والتدّبر يف  العناوين  وأوفق معنى ولفظًا، فتدّبر«. 
كامه إمجااًل: ما تبّن يف املتن، من أّن اإلضافة يف املقام ال تفيد العموم، بسبب إمجال املضاف إليه، الذي 
يكفي فيه فرض الطاعة املخصوصة وهي احلّج، وحينئٍذ يمكن أن ُيفرض العموم يف دائرة مناسك 
احلّج وأعامله ومعامله خاّصة، فا ينهض حينها أّي وجه معترب للحمل عىل العموم األوسع، املوافق 

لكون الشعائر بمعنى العامة مطلقًا.
)1( ُيشري+ بذلك إىل ما نقله عن البيضاوي فيام عرضه من األقوال؛ حيث قال البيضاوي يف تفسري شعائر 
اهلل يف آية التعظيم: »دين اهلل، أو فرائض احلّج ومواضع ُنسكه، أو اهلدايا؛ ألنا من معامل احلّج، وهو 

أوفق لظاهر ما بعده«، تفسري البيضاوي: ج4، ص125.
)2( أشار+ بذلك أيضًا إىل ما أورده يف األقوال عن الطربيس يف تفسريه، حيث قال: »وقيل: شعائر اهلل: 
دين اهلل كّله، وتعظيمها التزامها... وَمن قال: إن الشعائر دين اهلل، قال:)ڄ ڄ ڄ (، أي: 
األجر والثواب. واألجل املسّمى: القيامة )ڃ ڃ چ چ چ(... وَمن قال: إن الشعائر 
هي الدين كّله، فُيحتمل أن يكون معناه: أن حمّل ما اختص منها باإلحرام هو البيت العتيق، وذلك 
احلّج والعمرة يف القصد له، والصاة يف التوّجه إليه. وحيتمل أن يكون معناه: أّن أجرها عىل رّب البيت 
العتيق«، جممع البيان: ج7، ص150� 151. وال خيلو ذلك كّله من التأويل والتقدير والتخصيص كام 

سيأيت.
)3( ومن جمموع ما ذكره النراقي هنا يتبّن أيضًا ضعف ما أجاب به السّيد املراغي عن إشكال االختصاص 
العائم، وإرادة  أيضًا معنى  املفّسين ذكروا  بأن  العموم، حيث قال: »واجلواب عن ذلك:  وعدم 
تعظيم معامل دين اهلل يف حّج أو غريه، وذكروا كون )املنافع( حينئٍذ األجر والثواب إىل القيامة، وكون 
)چ چ( اجلنة أو البيت املعمور، أو ُيراد رّب البيت العتيق عىل حذف مضاف، كام ذكر 
ذلك البيضاوي والطربيس والكاشاين وغريهم، فهذه اأُلمور ال تنايف ذلك«. العناوين الفقهية: ج1، 

ص259� 260. 
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بـل يف الروايتني اللتني مّر ذكرمها يف كالم الصايف عن الكايف والفقيه ترصيح بتفسـري 
قوله تعاىل: )ڄ ڄ ڄ( إىل آخره، بام ال يوافق إاّل أحد الثالثة)1(.

بل يف بعض األخبار: إشـعار بإرادة الُبدن خاّصة من الشعائر، وهو ما رواه يف الكايف 
بإسـناده عن ابن عاّمر، قال: قال أبو عبد اهلل×: إذا رميت اجلمرة فاشـر هديك إن كان 
من الُبدن أو من البقر، وإاّل فاجعله كبشـًا سـمينًا فحاًل، فإن مل جتد فموجوء من الضأن، 
فإن مل جتد فتيسـًا فحاًل، فإن مل جتد فام تيّس عليك، وعظم شـعائر اهلل، فإن رسول اهلل| 

ذبح عن ُأّمهات املؤمنني بقرة بقرة، ونحر ُبدنة«.
ثم عّقب عىل جمموع ما أفاده بالقول: »هذا، ولكن الظاهر من قوله سبحانه بعد هذه 
اآليـات: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ( عـدم اختصاص الشـعائر بالُبدن؛ 
حيث إن الظاهر من لفظة )من( هو التبعيض«)2(. والظاهر أن مراده)3( من التعميم هو 

ووجه الضعف إمجااًل: أّن إشكال النراقي ليس يف خمالفة العموم للظاهر، حّتى ُيقال: إن معنى العائم   
ومعامل الدين ال تنافيه، وإنام العموم من األساس ال يمكن إحرازه، ال من جهة املضاف وال من جهة 
املضاف إليه، باإلضافة إىل كون التأويل واحلذف والتقدير والتخصيص يف اآليات الّاحقة كّله خاف 

الظاهر، وكّله مبنّي عىل فرض فهم العموم من لفظ الشعائر.
عن  الكايف:  »ويف  قال:  حيث  الصايف،  تفسريه  يف  الكاشاين  الفيض  عن  ذكره  ما  إىل  منه+  إشارة   )1(
الصادق×: إّنام يكون اجلزاء مضاعفًا فيام دون البدنة، فإذا بلغ البدنة فا تضاعف؛ ألّنه أعظم ما 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(. وعنه× يف قّصة حّجة  ) ٹ ڤ  يكون، قال اهلل تعاىل: 
الوداع: وكان اهلدي الذي جاء به رسول اهلل| أربعة وستن أو ستة وستن، وجاء عيل× بأربعة 
بالقول:  النراقي+ عىل ذلك  التفسري الصايف: ج3، ص378. ثم عّلق  وثاثن أو ستة وثاثن«. 

»أقول: رواية الكايف ما رواه بإسناده إىل الكناين، عن أيب عبد اهلل× يف قول اهلل: )ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ( قال: إن احتاج. إىل آخره، ورواية الفقيه مثلها أيضًا، إاّل أّنه رواها عن أيب بصري«، 

عوائد األيام، ص29-28.
)2( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص29 � 30.

نكتة  إىل  استنادًا  احلّج ومناسكه؛  معامل  لغري  الشعائر  مفهوم  تعميم  مراده  يكون  أن  أيضًا  وحُيتمل   )3(
التبعيض يف آية الُبدن، ويعضد هذا االحتامل ما ذكره يف ناية املطاف حينام تعّرض حلكم املسألة، حيث 
قال: »ثم ال خيفى أّن مطلق التعظيم لشعائر اهلل، أي: مجيع أفراده بجميع أفرادها، وإن مل يثبت وجوبه، 
ولكن استحبابه ورجحانه � ألجل أّنه من شعائر اهلل، ومنسوب إليه � مما ال شك فيه، وال شبهة تعرتيه، 
والظاهر انعقاد اإلمجاع عليه. وقوله×: »لكل امرئ ما نوى«، يدّل عليه. بل ُيستفاد من تضاعيف 
أخبار كثرية ُأخرى أيضًا، وفحوى رجحان تعظيم الُبدن أو مطلق مناسك احلج ُيشعر به«. عوائد 

األيام: ص31.
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ش�مول الش�عائر ملعامل احلّج ومواضعه ومناس�كه وأعامله، وعدم اختصاصها بالُبدن 
م�ن اهل�دي، كام هو مفاد القول األّول، وذلك بقرينة م�ا ذكره يف ناية املطاف، حيث 
ختم كامه فيام اختاره حول مفهوم الشعائر قائًا: »وظهر بذلك ضعف ما ُيستفاد من 

كالم مجع من الفقهاء، من محل شعائر اهلل عىل العموم«)1(.

حتقيق وتوثيق كالم النراقي
الس�تيضاح م�ا أفاده املحّق�ق النراقي+ � وألمهّية املس�ألة � علين�ا متابعة الوثائق 
الرشعي�ة ملفهوم الش�عائر، وحتقيقه�ا والتدقيق فيه�ا، مع ماحظة إمكاني�ة أن تكون 

هناك حقيقة رشعية هلذا املفهوم تدعم تلك النظرية النراقية، كام سيأيت. 
ويف هذا املجال نقول: إن مفهوم )شعائر( مل ُيستعمل يف القرآن الكريم إاّل مضافًا 
إىل اهلل تعاىل، مع ماحظة كونه واردًا يف مناس�ك احلّج ومعامله باخلصوص، أو ما هو 
يف س�ياق ذلك، وفيام ييل نس�تعرض طوائف اآليات املباركة ال�واردة يف هذا املجال، 
وما يمكن أن ُيستفاد منها، مع ذكر طيف من الروايات واألقوال املفّسة واملؤيدة هلا:

1ـ آيتا التعظيم والُبدن
وقد جاءتا يف سياق واحد، يف سورة احلّج، عند استعراض قّصة ترشيع فريضة احلّج 

ومناس�كها، وذلك يف قول�ه تع�اىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ*  ڄ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڌ*ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ*ڳ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڭ*ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ*ھ 

)1( ااملصدر السابق: ص30.
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ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ٻ  وئ*ٱ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ڦ*ڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ*ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ*ڇ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ*گ 
ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڻ*ۀ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ 
ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ۉ*ې  ۉ  ۅ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ( )1(.

 داللة اآليتني املباركتني
بغية التأّمل والتدقيق أكثر يف س�ياق هذه اآليات القرآنية املباركة، وجدنا أنفس�نا 
 ملزم�ن بإيراده�ا بتاممها مع مجل�ة من اآليات احلاّف�ة هبا، وال�ذي يقتضيه اإلنصاف
 � مل�ن أعطى التأّمل حّقه � أّن املقام والس�ياق واضح ورصيح يف ارتباط هذه اآليات 
املباركة ارتباطًا وثيقًا بمعامل احلّج ومناسكه خاّصة، فهي بمثابة قّصة واحدة متكاملة 
ومرتابطة، تتحّدث بالتفصيل عن مناس�بة مهّمة ومرحلة مفصلية يف تاريخ تأس�يس 
الديان�ة اإلهلية، وهي حادثة بناء البيت العتيق وتش�ييده للتوحيد، وتطهريه من براثن 
الكفر واإلحلاد عىل يد رائد التوحيد نبّي اهلل إبراهيم×؛ وذلك هبدف االنطاق منه 
لترشيع ما ينفع الناس، وُيصلح حاهلم، ويرتقي هبم يف مدارج الكامل، ثّم دعوهتم إىل 
العب�ادة والذكر والطاعة واخلضوع وتقديم الش�كر هلل تعاىل عىل نعمه يف بيته احلرام، 

)1( احلج: آية25�37.
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ويكون ذلك إيذانًا أيضًا بتش�عري معامل احلّج، وترشيع مناس�كه وأعامله، واحلّث عىل 
احرتامه�ا وااللتزام هب�ا وأداء حّقها؛ واهلدف من ذلك كّله إظه�ار التعظيم حلرمات 
اهلل تعاىل وشعائره التي شّيدها إبراهيم× يف البيت العتيق، وُجعلت األنعام والُبدن 
الت�ي أحّلها اهلل تعاىل للناس من مجلة تلكم الش�عائر واحلرم�ات التي ينبغي تقديرها 
وتعظيمه�ا، ألن ذلك )ڦ ڦ ڦ( ؛ إذ ال ينال اهلل حلومها وال دماؤها ولكن 

يناله التقوى منهم. 
هذه هي قّصة آيات الش�عائر التي ُتش�ّكل بمجموعها انطباعًا خاّصًا لدى النفس 
وظن�ًا قوي�ًا باختصاص هذه اآلي�ات املباركة بمعامل ومناس�ك وأعامل تلك املناس�بة 
واحلادثة املهّمة، ما قد يمنع من ثبوت العموم أو اإلطاق يف لفظ الش�عائر؛ ليش�مل 

غري تلك األعام واملناسك.
وه�ذا م�ا ن�ّص علي�ه مجلة م�ن املفّسي�ن، ق�ال البيضاوي يف تفس�ري آي�ة تعظيم 
فرائـض  أو  اهلل،  ديـن  ڤ...(:  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   (« تع�اىل:  اهلل  ش�عائر 
احلـّج ومواضـع ُنسـكه، أو اهلدايـا؛ ألّنـا مـن معـامل احلـّج، وهـو أوفـق لظاهـر مـا 
بعـده«)1(. وق�د وافق�ه ع�ىل ذل�ك � وبالعب�ارة ذاهت�ا � بع�ض املفّسين م�ن علامئنا، 
يف  الكاظم�ي  اجل�واد  والفاض�ل  تفس�ريه)2(،  يف  الكاش�اين  اهلل  فت�ح  امل�ّا  منه�م: 
آي�ات األح�كام)3(، والعّام�ة حمّم�د بن حمم�د رضا القمي املش�هدي يف تفس�ريه)4(.
وه�ذا م�ا أّكده النراقي أيضًا فيام س�بق من كامه، حيث قال: »مـع أّن ظاهر املقام 
ال يالئـم التعميـم...؛ لكـون املقـام مقام بيـان أعامل احلـّج«. مضافًا إىل ما أف�اده � تبعًا 
للط�ربيس � م�ن لزوم ارت�كاب ُأمور كثرية خمالف�ة لألصل عىل الق�ول بالعموم، من 
تقدي�ر وختصي�ص وتأوي�ل يف اآليات الّاحق�ة، من قبي�ل ختصيص املناف�ع باألجر 

)1( البيضاوي، عبد اهلل، تفسري البيضاوي: ج4، ص125.
)2( ُانظر: الكاشاين، فتح اهلل، زبدة التفاسري: ج4، ص391.

)3( ُانظر: الفاضل اجلواد الكاظمي، حممد، مسالك األفهام إىل آيات األحكام: ج2، ص133.
)4( ُانظر: القمي )املشهدي(، حممد بن حممد رضا، تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب: ج9، ص92.
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والث�واب، وتأويل األجل املس�ّمى بي�وم القيامة، وُيؤّول وُيق�ّدر أيضًا كون )ڃ 
چ چ چ(، بمعن�ى: أن أجره�ا ع�ىل رّب البي�ت العتيق، إىل غ�ري ذلك من 

خمالفات لظهور اآليات املباركة الواقعة يف السياق.
وأّم�ا فيام يرتبط بقوله تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(، الوارد يف 
السياق ذاته، فتطبيق مفهوم الشعائر عىل )الُبدن( هو رصيح اآلية املباركة، والتبعيض 
الوارد فيها إّنام هو بلحاظ عموم أفراد معامل احلّج ومناسكه، وذلك بقرينة السياق أيضًا، 
ولعّل هذا هو مراد النراقي حينام قال: »ولكن الظاهر من قوله سبحانه بعد هذه اآليات: 
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(، عدم اختصاص الشـعائر بالُبدن؛ حيث إن 
الظاهر من لفظة )من( هو التبعيض«؛ وذلك بقرينة كامه اّلاحق كام أرشنا إليه سابقًا. 
وبذل�ك ُياب أيضًا عاّم أفاده الس�ّيد املراغي+ بقوله: »مضافـًا إىل أن قوله تعاىل: 
)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(؛ داّل عىل أّن املراد بالشـعائر: مجيع املعامل، ال 
نفـس الُبـدن؛ ألن كلمة )من( ظاهرة يف التبعيـض«)1(. حيث تبّن أّن التبعيض يف اآلية 
املباركة داّل عىل أن املراد بالش�عائر عموم معامل احلّج ومناس�كه، بقرينة الس�ياق، وال 

ُيراد هبا مجيع املعامل.

األخبار املفّسرة
أّما األخبار الواردة يف تفسري هذه اآليات املباركة، فلم خترج أيضًا عن دائرة معامل 
احلّج ومناس�كه، فا نج�د هلا تطبيقًا واحدًا ملفهوم الش�عائر يف غري املناس�ك واملعامل 
اإلبراهيمي�ة يف مّك�ة املكّرم�ة، وقد أش�ار النراق�ي+ إىل بعض تلك األخب�ار بقوله 
الس�ابق: »بـل يف الروايتني اللتني مّر ذكرمها يف كالم الصـايف عن الكايف والفقيه ترصيح 
بتفسـري قولـه تعـاىل: )ڄ ڄ ڄ( إىل آخره، بام ال يوافق إاّل أحـد الثالثة. بل يف 
بعض األخبار إشعار بإرادة الُبدن خاّصة من الشعائر، وهو ما رواه يف الكايف بإسناده عن 

ابن عاّمر«. ثّم أورد الرواية.

)1( املراغي، مري عبد الفّتاح، العناوين الفقهية: ج1، ص260.
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ونشري فيام ييل إىل أهّم تلك األخبار وما يمكن أن ُيستفاد منها:
1� م�ا رواه الكليني بس�نده ع�ن أيب عبد اهلل الصادق×، ق�ال: »إّنام يكون اجلزاء 
مضاعفـًا فيـام دون الُبدنـة، حّتى يبلغ الُبدنـة، فإذا بلـغ الُبدنة فال تضاعـف؛ ألّنه أعظم 
مـا يكـون، قـال اهلل: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(«)1(. 
والرواية رصحية يف تفسري الشعائر يف اآلية املباركة � تفسريًا تطبيقّيًا � باألنعام التي 
ُتس�اق هديًا يف احلّج، وأن تعظيمها بجعلها ُبدن�ة؛ ألن الُبدنة هي أعظم ما يكون من 

أفراد األنعام املهداة إىل البيت العتيق.
2� ما رواه الكليني أيضًا بسنده، عن معاوية بن عاّمر قال: قال أبو عبد اهلل×: »إذا 
رميت اجلمرة فاشر هديك إن كان من الُبدن أو من البقر، وإاّل فاجعل كبشًا سمينًا فحاًل، 
فإن مل جتد فموجوء)2( من الضأن، فإن مل جتد فتيسًا فحاًل، فإن مل جتد فام ]اس [ تيس عليك، 
وعّظم شعائر اهلل، فإّن رسول اهلل| ذبح عن ُأّمهات املؤمنني بقرة بقرة ونحر ُبدنة«)3(. 
وه�ذه الرواية رصحي�ة أيضًا يف تطبيق مفهوم الش�عائر يف اآلية املباركة عىل اهلدي 
من األنعام، وينبغي تعظيم ش�عرية اهلدي قدر املس�تطاع، ابتداًء من الُبدن إىل التيس 
الفحل فام دونه. وأّما قوله×: »وعّظم شعائر اهلل«، فهو عىل فرض كّليته وعمومه، 
ال خيرج يف العموم عن دائرة معامل احلّج ومناسكه، وال يتعّدى ملا هو أوسع من ذلك؛ 

بقرينة املقام والسياق.
3� ما رواه الكليني والصدوق بسندهيام عن اإلمام الصادق× يف قول اهلل تعاىل: 
)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( أّن�ه ق�ال: »إن احتاج إىل ظهرهـا ركبها من غري أن 

ُيعنّف عليها، وإن كان هلا لبن حلبها حالبًا ال ُينهكها«)4(. 
وباملضم�ون ذاته ما رواه القايض النعامن يف الدعائم عن اإلمام الصادق×: »أّنه 

)1( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج4، ص395. 
)2( املوجوء: هو الكبش الذي ُوجئت خصيتاه حّتى انفضختا. ُانظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان 

العرب: ج1، ص191.
)3( الكليني، حممد بن يعقوب، الكايف: ج4، ص391.

)4( املصدر السابق: ص393. الصدوق، حممد بن عيل، َمن ال حيرضه الفقيه: ج2،  ص504� 505.
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قال: يف قوله تعـاىل: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ *ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ، قـال: هـو اهلـدي ُيعّظمهـا، قال: 
وإن احتـاج إىل ظهرهـا ركبها من غـري أن ُيعنّف عليها، وإن كان هلا لبـن حلبها حلبًا ال 

ُينهكها به«)1(. 
والذي يمّيز مضمون هذه الرواية هو أّن اإلمام الصادق× بصدد البيان والتفسري 
آلية تعظيم الش�عائر، ومع ذلك مل يذكر هلا تفس�ريًا أو تطبيق�ًا غري اهلدي، حيث فّس 
شعائر اهلل ابتداًء بخصوص اهلدي من اإلبل � بقرينة ركوب ظهرها � وأّن من موارد 

تعظيمها أن ال ُيعنّفها وال ُينهكها)2(.
4� م�ا رواه الق�ايض النعامن ع�ن اإلمام الصادق×، عن أبيه ع�ن آبائه^: »إّن 
رسـول اهلل| خطب يوم النحر فقال: أّيا الناس، َمن كان عنده سـعة فليعّظم شـعائر 

اهلل، وَمن مل تكن عنده سعة، فإّن اهلل ال يكّلف نفسًا إاّل وسعها«)3(. 
إذًا؛ َمن كان عنده سعة من املال يوم النحر، فعليه أن ُيعّظم شعائر اهلل، وذلك بأن 

خيتار من اهلدي أسلمها وأحسنها وأسمنها، كام ورد يف بعض النصوص.
5� ما رواه القّمي بس�ند مّتصل عن أيب عبد اهلل الصادق×، حيث قال: »وقوله: 

)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ، قال: تعظيم الُبدن وجودهتا«)4(. 
والرواية واضحة، بل رصحية يف كون موضوع التعظيم الوارد يف هذه اآلية املباركة 
� والذي هو مفهوم الشعائر � هو ذات اهلدي والُبدن من اإلبل ال غري؛ ألّن اإلمام× يف 
مقام البيان والتفسري لآلية الكريمة، ولو كان ملفهوم الشعائر مورد وتطبيق آخر لذكره.

)1( القايض املغريب، النعامن بن حممد، دعائم اإلسام: ج1، ص301 � 302.
)2( وليس غريبًا يف األدب القرآين نسبة الداّبة إىل الذات اإلهلية املقّدسة، فيام إذا كانت مُتّثل جانبًا من 

جوانب الدين والرشيعة، فهو نظري قوله تعاىل عىل لسان نبّيه صالح×: )ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( هود: آية64. كذلك 

تكون الُبدنة يف احلّج ناقة اهلل وشعريته، وال داعي لنفخ املفهوم وحتميله ما ال حيتمل.
)3( املصدر السابق: ج2، ص181.

)4( القّمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: ج2، ص84.



كه
اس

ومن
ّج 

احل
امل 

مع
ر ب

عائ
لش

م ا
هو

 مف
ص

صا
خت

يف ا
ي 

راق
 النَّ

ّقق
ملح

ية ا
ظر

ن

25

ث�م إّن ه�ذه األخب�ار بمجموعه�ا تدعم بوض�وح ما تق�ّدم ذكره ع�ن النراقي يف 
إش�كاله األّول عىل عموم مفهوم الش�عائر، حينام قال: »إّنه ]أي: اجلمع املضاف[ إّنام 
ُيفيـد لو كان )الشـعائر( مجعًا للشـعار بمعنـى مطلق العالمة، وهو غـري ثابت؛ الحتامل 
كونه مجعًا للشعرية التي هي الُبدنة«. وهذا معناه أّن النراقي يرفض فرض كون مفهوم 
الش�عائر يف النص�وص الرشعية هو ذات املعن�ى اللُّغوي بمعنى العام�ة، بل حُيتمل 
قوّي�ًا أن يك�ون للفظ الش�عائر حقيقة رشعّية ه�ي )الُبدنة(، والُبدنة ش�عرية، ومجعها 
ش�عائر، فا ُيفيد اجلمع املضاف حينئٍذ العموم ال�ذي ُيريده القوم، وال أقل من كون 
مفهوم الش�عائر مجعًا للشعرية بمعنى املعلم أو املنسك للحّج خاّصة، فيكون عمومه 
يف خصوص أفراد مناس�ك احل�ّج ومعامله، ال أكثر من ذلك؛ ويؤّي�د ذلك أيضًا مجلة 

من األقوال اآلتية.

األقوال املؤّيدة لنفي العموم 
يف البداي�ة ينبغ�ي االلتفات إىل أّن األق�وال املؤّيدة لفكرة نف�ي العموم املفتوح يف 
مفهوم الش�عائر، هي األقوال التي خُتّصص املفهوم بام يرتبط بمعامل احلّج ومناس�كه، 
س�واء قول َمن خّصصه بالُبدنة، أم قول َمن وّس�عه إىل عم�وم دائرة أفراد معامل احلّج 
أو مناس�كه، ويف هذا اإلطار ُنس�ب القول باالختصاص يف كل�امت املفّسين إىل ابن 
عب�اس، وابن زيد، وجماهد، وقتادة، والضّحاك، والس�ّدي، وأب�و عبيدة، والزّجاج، 
وامل�اوردي، والق�ايض أبو يعىل وغريه�م، وهو مذهب الش�افعي أيضًا، كام ُنس�بت 
روايته إىل اإلمام الباقر×. ومل يذهب إىل العموم، وأن الش�عائر هي دين اهلل كّله، أو 

أنا حدود اهلل مطلقًا، إاّل احلسن البري، وعكرمة، وعطاء عىل قول)1(.
ويف ه�ذا املجال ق�ال الطربيس يف جممع البي�ان: » )ٹ ڤ ڤ ڤ (، أي: 
معـامل ديـن اهلل، واألعالم التـي نصبها لطاعته. ثـّم اخُتلف يف ذلك، فقيل: هي مناسـك 

)1( ُانظر: ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عيل، زاد املسري: ج2، ص232.
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احلـج كّلهـا، عن ابن زيـد. وقيل: هي الُبدن، وتعظيمها: استسـامنا واستحسـانا، عن 

جماهد. وعن ابن عباس يف رواية مقسم: والشعائر: مجع شعرية، وهي الُبدن إذا ُأشعرت، 

أي: ُأعلمت عليها، بأن ُيشّق سنامها من اجلانب األيمن، لُيعلم أنا هدي، فالذي يدي 

منـدوب إىل طلب األسـمن واألعظـم... )ڄ ڄ( . أي: يف الشـعائر )ڄ(. 

فمن تأّول أّن الشعائر اهلدي قال: إّن منافعها ركوب ظهورها، ورشب ألبانا، إذا احتيج 

إليها، وهو املروي عن أيب جعفر×، وهو قول عطاء بن أيب رباح، ومذهب الشـافعي. 

وعـىل هذا فقوله: )ڄ ڃ ڃ(، معناه: إىل أن ينحر. وقيل: إن املنافع من رسـلها 

ونسـلها وركوب ظهورها وأصوافها وأوبارها )ڄ ڃ ڃ(، أي: إىل أن ُيسـّمى 

هديًا، وبعد ذلك تنقطع املنافع، عن جماهد وقتادة والضحاك«)1(.

ك�ام يظهر ه�ذا القول أيض�ًا من بعض كلامت الش�يخ الطويس+، حي�ث قّدم يف 

تفسريه هلذه اآليات املباركة القول باالختصاص، قائًا: »فالشعائر: عالمات مناسك 

احلـّج كّلهـا، منها رمي اجلامر، والسـعي بني الصفا واملروة وغري ذلك«)2(. ثّم نس�ب يف 

كام الحق القول بالعموم إىل القيل، مش�عرًا بتضعيفه، قائًا: »وقيل: شعائر اهلل دين 

اهلل«)3(. وإن اختار+ بعد ذلك القول بالعموم يف تفسريه لآلية الّاحقة)4(.

  واخت�ار ه�ذا القول أيض�ًا الطربيس يف جوام�ع اجلامع)5(، حيث ق�ال: »وتعظيم

 ال )شعائر( ـ وهي اهلدايا؛ ألنا من معامل احلّج ـ استسامنا واستحسانا«)6(. ومل يذكر يف 

هذا املوضع من تفسريه أّي قول آخر خمالف يف حتديد معنى الشعائر. كام اختار ذلك 

)1( الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان: ج7، ص150.
)2( الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن: ج7، ص313.

)3( املصدر السابق: ص314.
)4( ُانظر: املصدر السابق: ج3، ص419.

)5( وهو آخر ما كتبه+ يف تفسري القرآن الكريم، وقد رّصح يف املقّدمة بأنه خري تفاسريه.
)6( الطربيس، الفضل بن احلسن، تفسري جوامع اجلامع: ج2، ص559.
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أيضًا يف تفسريه اآلخر )جممع البيان(، حينام تعّرض لآلية املباركة، قائًا: »والشعائر: 

عالمات مناسـك احلّج التي ُتشـعر بام ُجعلت له«)1(. لكنّ�ه+ رّجح القول بالعموم يف 

اآلية الّاحقة تبعًا للشيخ الطويس)2(.
واخت�ار ذل�ك أيض�ًا الراون�دي يف رشح�ه وتفس�ريه آلي�ة التعظيم، حي�ث قال: 

»الشعائر: مناسك احلج«)3(. 
ويف الس�ياق ذاته قال ابن إدريس احليّل يف مقام بيان وتوضيح معنى آية التعظيم: 
»فالشـعائر: عالمـات مناسـك احلـج كّلهـا، منهـا رمـي اجلـامر، والسـعي بـني الصفا 
واملروة«)4(. وقد س�بقت اإلش�ارة أيضًا إىل أن البيضاوي، وكذا الكاشاين والكاظمي 
واملشهدي � من علامئنا � قد استظهروا هذا القول يف تفاسريهم؛ لكونه موافقًا لظاهر 

اآليات الّاحقة.

2ـ آية )ال حُتّلوا شعائر الل(
لقد وردت هذه اآلية املباركة يف سياق ومضمون مشابه لسياق اآليتن السابقتن، 

ولكن بلس�ان النهي عن انتهاك الشعائر وإحاهلا، وهي قوله تعاىل: )ژ ژ 
ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  *ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی()5(. 

)1( الطربيس، الفضل بن احلسن، جممع البيان: ج7، ص149.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ج3، ص264.

)3( الراوندي، سعيد بن هبة اهلل، فقه القرآن: ج1، ص294.
)4( ابن إدريس احليّل، حممد بن أمحد، املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان: 

ص131.
)5( املائدة: آية1�2.
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داللة اآلية املباركة
إّن سياق هذه اآلية املباركة واضح االختصاص أيضًا بمعامل احلّج ومناسكه، فهي 
بص�دد احلديث عن حرمة الصيد يف احلّج حال اإلحرام، والنهي عن اس�تباحة أمثال 
هذه احلدود والش�عائر واحلرم�ات اإلهلية، ومن أفرادها أيضًا الش�هر احلرام واهلدي 
والقائد وغريها من املعامل واملناس�ك)1(، وقد تضّمنت اآلية مفردة التقوى أيضًا كام 
تضّمنته�ا آي�ة التعظيم، فهذه اآلية الرشيفة عبارة ُأخ�رى وبيان آخر ملضمون اآليات 
الس�ابقة؛ وحينئٍذ يكون احلكم بعموم أو إطاق لفظ الش�عائر الوارد يف س�ياق هذه 

اآلية الكريمة، وشموله لغري املشاعر واملناسك، خاف ظاهر السياق متامًا.
وه�ذا م�ا أّكده الس�ّيد البجنوردي+ يف قواع�ده الفقهية، حيث ق�ال: »وأما قوله 
تعاىل: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ( إىل آخر اآلية، 
وإن كان النهي ظاهرًا يف التحريم كام ُقّرر يف األُصول، ولكن ليس املراد من إحالل شعائر 
اهلل هـو إهانة ما هو حمرم يف الدين، كي يكـون دلياًل عىل حرمة مطلق إهانة املحرمات، 
بـل الظاهـر منها بقرينة فقرات الَبعد هي حرمة ترك فرائض احلّج ومناسـكه«. وبعد أن 
أورد+ رواية عن النبي األكرم| يف مورد النزول تؤّكد مفاد الس�ياق، واختصاص 
الش�عائر بمناس�ك احلّج، وهي الرواية الفريدة يف الباب كام س�يأيت، قال: »وعىل كّل 
حال يكون املورد أيضًا قرينة ُأخرى عىل أن املراد بالشـعائر يف هذه اآلية مناسـك احلّج، 
ال مطلق املحرمات يف الدين، فال داللة يف هذه اآلية عىل حرمة إهانة مطلق ما هو حمرم 

يف الدين«)2(.

رة األخبار املفسِّ
ال توجد يف املقام إاّل رواية واحدة يروهيا الشيخ الطويس+ يف تفسريه عن السّدي، 

)1( التنصيص عىل الشهر احلرام واهلدي والقائد وغريها، بعد ذكر مفهوم الشعائر العام، لعّله من قبيل 
ذكر اخلاّص بعد العام؛ لزيادة التأكيد واالهتامم، وتفصيل املورد بعد اإلمجال، كام ُأشري إليه يف تفسري 

هذه اآلية املباركة، فاحظ.
)2( البجنوردي، حممد حسن، القواعد الفقهية: ج5، ص298� 299.
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ُيبّن فيها سبب نزول اآلية املباركة، وهي ذات الرواية التي تقّدمت اإلشارة إليها آنفًا 
يف كام البجنوردي، قال الطويس: »قال السّدي: أقبل احلطم بن هند البكري حّتى أتى 
النبّي| وحده، وخّلف خيله خارجة من املدينة، فدعاه فقال: إالَم تدعو؟ فأخربهـ  وقد 
 كان النبّي| قال ألصحابه: يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكّلم بلسان شيطان ـ

فلـاّم أخربه النبّي|، قال: انظروا لعّل ُأسـلم، ويل َمن أشـاوره. فخرج من عنده، فقال 
رسـول اهلل|: لقـد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غـادر، فمّر بسج من ُسج املدينة 
فسـاقه وانطلـق به... ثم أقبل مـن عام قابل حاّجًا قد قّلد هديًا، فأراد رسـول اهلل| أن 
يبعث إليه، فنزلت هذه اآلية: )ڭ ڭ ڭ ڭ(«)1(. والرواية واضحة التطبيق 
عىل ش�هر احلّج ومناس�كه، وحرمة انتهاكها، كام نّبه عىل ذلك البجنوردي فيام س�بق 
م�ن كامه، وال يوجد أّي تطبيق هلذه اآلية الكريمة عىل غري هذا املورد يف النصوص 

والروايات.

األقوال املؤّيدة لنفي العموم
وق�د ذه�ب إىل القول بارتب�اط مفهوم الش�عائر يف هذه اآلي�ة املباركة بخصوص 
مناس�ك احلّج ومعامله، وع�دم خروجه عن هذا اإلطار، كّل م�ن: ابن عباس، قائًا: 
»املعنى: ال حُتّلوا مناسـك احلّج فتضّيعوها«، وجماهد قائًا: »شـعائر اهلل: الصفا واملروة 
واهلـدي مـن الُبـدن وغريهـا«، واب�ن جري�ج، والس�ّدي، واحلس�ن بن ع�يل املغريب، 

واجلّبائي، والزجاج، والبلخي، ونسبه الطويس إىل اإلمام الباقر×)2(.
ويظه�ر ه�ذا القول أيضًا م�ن القّمي يف تفس�ريه هلذه اآلي�ة املبارك�ة، حيث قال: 
»فالشـعائر: اإلحـرام والطواف والصالة يف مقام إبراهيم، والسـعي بـني الصفا واملروة، 
ومناسـك احلـّج كّلهـا من شـعائر اهلل، ومن الشـعائر إذا سـاق الرجل ُبدنـة يف احلّج ثّم 
أشعرها، أي: قطع سنامها، أو جّللها، أو قّلدها؛ ليعلم الناس أنا هدي، فال يتعّرض هلا 

)1( الطويس، حممد بن احلسن، التبيان يف تفسري القرآن: ج3، ص421.
)2( ُانظر: املصدر السابق: ج3، ص418� 419.
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أحد، وإنام ُسّميت الشعائر لُتشعر الناس هبا فيعرفونا«)1(.
وهذا القول هو خمتار الطربيس أيضًا يف تفسريه جوامع اجلامع، حيث قال يف تفسري 
اآلية املباركة مورد البحث: »الشـعائر: أعالم احلّج وأعامله، مجع شعرية، وهي ما ُجعل 
شـعارًا وعلاًم للنُسـك من املواقف والطواف والسعي وغريها«)2(. ومل يذكر قواًل غريه.

واخت�ار ذلك أيضًا املجليس األّول يف رشحه لآلية املباركة، حيث قال: »وشـعائر 
اهلل: أعالم مناسكه وعباداته، وهي احلرم أو مع عرفات«)3(.

وقد رّصح املّا فتح اهلل الكاش�اين باختياره مناس�ك احلّج وأعامله تفس�ريًا ملفهوم 
الش�عائر، وذكر بأّنه األصّح واألش�هر بن املفّسين، قائ�ًا: »)ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ(، يعني: مناسك احلّج وأعامله. مجع شعرية، وهي اسم ما ُأشعر، أي: ما 
ُجعل شـعارًا. ُسّمي به أعامل احلّج ومواقفه؛ ألّنا عالمات احلّج وأعالم النُّسك. وقيل: 
اهلدايا املعّلمة للذبح بمّكة. وقيل: دين اهلل. وقيل: فرائضه التي حّدها لعباده، فاملعنى: ال 

حتّلوا حرمات اهلل، وال تتعّدوا حدوده. واألّول أصّح وأشهر بني املفّسين«)4(.
ويف ه�ذا الس�ياق أيض�ًا ق�ال الفاض�ل الكاظم�ي: »)ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ(، مجـع شـعرية: فعيلـة، بمعنى مفعلـة، وعىل هـذا األكثر. وقيـل: واحدها 
شـعارة. وكيف كان، فهي اسـم ما ُأشـعر، أي: ُجعل شعارًا، ُسـّمي به أعامل احلّج، من 
مواقفه ومرامي اجلامر واملطاف واملسـعى واملشـعر ونحوها؛ ألّنا عالمات احلّج وأعالم 

النُسك«)5(. ثم نسب القول بالعموم إىل )قيل( مشعرًا بتضعيفه.

3ـ آية الصفا واملروة
وهي ق�ول اهلل تع�اىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

)1( القمي، عيل بن إبراهيم، تفسري القمي: ج1، ص160.
)2( الطربيس، الفضل بن احلسن، تفسري جوامع اجلامع: ج1، ص470.

)3( املجليس، حممد تقي، روضة املتقن يف رشح َمن ال حيرضه الفقيه: ج4، ص461.
)4( الكاشاين، فتح اهلل، زبدة التفاسري: ج4، ص391.

)5( الفاضل اجلواد الكاظمي، حممد، مسالك األفهام إىل آيات األحكام: ج2، ص281.
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گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ()1(. 
وهذه اآلية رصحية أيضًا يف تطبيق لفظ الشعائر عىل معامل احلّج ومناسكه، أي: إّن 
الصفا واملروة ووجوب الس�عي والطواف فيهام من ش�عائر اهلل، وهي واقعة يف سياق 
اإلتيان بمناس�ك احلّج والعم�رة يف قوله تع�اىل: )ڑ ڑ ک ک ک(؛ ومن 
ذلك يظهر أّن حرف اجلّر )من( وإن كان مس�وقًا إلفادة التبعيض يف مفهوم الشعائر، 
فإّن�ه ُيفه�م من خال ماحظة املقام والس�ياق أّن التبعيض إّنام ُذكر بلحاظ املناس�ك 
األُخ�رى للح�ّج أو العم�رة، وال أق�ل من كون ذل�ك مظنون�ًا، فيمنع من التمّس�ك 

بالعموم أو اإلطاق خارج هذا اإلطار.

رة األخبار املفسِّ
إّن األخب�ار املفّسة واملبّينة لتطبيقات هذه اآلية املباركة كثرية جّدًا، لكنّها بأمجعها 
تدور يف فلك معامل احلّج ومناس�كه، وتتحّدث عن مفهوم الش�عائر يف هذه احلدود ال 
غ�ري، ف�ا جتد رواية واحدة تتحّدث عن مفهوم الش�عائر يف هذه اآلية املباركة خارج 
ه�ذا اإلطار اخلاص. فمن ذلك عىل س�بيل املثال قول اإلمام الص�ادق×: »إنه كان 
عـىل الصفـا واملروة أصنـام، فلام أن حّج النـاس مل يدروا كيف يصنعـون، فأنزل اهلل هذه 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  اآليـة:)ڌ 
گ ڳ (، فكان الناس يسعون واألصنام عليها، فلام حّج النبّي| رمى هبا«)2(.

وأّم�ا األق�وال املطروح�ة يف حتديد امل�راد من معنى الش�عائر ال�وارد يف هذه اآلية 
املباركة، فهي ال خترج عن دائرة ما ذكرناه يف اآليات املاضية.

4ـ  آية املشعر احلرام
إّن ال�ذي يمّي�ز ه�ذه اآلي�ة املباركة عن س�ابقاهتا ه�و تضّمنها لتس�مية معلم من 
 مع�امل احلّج باس�م خاّص مش�تق م�ن لفظ الش�عرية، وهو )املش�عر( يف قول�ه تعاىل: 

)1( البقرة: آية 158.
)2( العيايش، حممد بن مسعود، تفسري العيايش: ج1، ص71.
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ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک()1(. واملش�عر احل�رام: ه�و خص�وص موض�ع 
)املزدلفة(؛ وهو ما يدل عليه متواتر النصوص وتسامل املسلمن، وهو من أهّم مشاعر 

احلّج وشعائره.
وقري�ب م�ن هذا الس�ياق أيضًا ما ورد مرس�ًا ع�ن النبي األكرم|، من نس�بة 
مفهوم )الش�عائر( إىل خص�وص احلّج، وتقّيده بذل�ك، وأن »جربائيل× قال له: ُمر 

ُأّمتك حّتى يرفعوا أصواهتم بالتلبية؛ فإنا من شعائر احلّج«)2(.
وال�ذي يتحّصل من جمموع م�ا أوردناه من اآليات واألخب�ار: أنه ال يوجد لدينا  

نّص دينّي واحد يتحّدث عن مفهوم الشعائر خارج سياقات معامل احلّج ومناسكه.
نع�م، هن�اك نّص واحد أرس�له القندوزي يف كتاب�ه املعروف )ينابي�ع املوّدة( عن 
أمري املؤمنن×، يف خطبة له يقول يف مطلعها: »نحن الشـعائر واألصحاب، واخلزنة 
واألبواب«)3(، واخلطبة مع الضعف الش�ديد يف سندها، وكونا من املروّيات املتأّخرة 
ج�ّدًا، يمكنن�ا محله�ا أيض�ًا � بقرينة ما مىض � ع�ىل خصوص معامل احلّج ومناس�كه، 
ويك�ون املعن�ى: أن أه�ل البي�ت^ هم غاية احل�ّج ومتام�ه، كام ورد ه�ذا املعنى يف 
نصوص ُأخرى متضافرة)4(، فهم^ أبواب الدين كّله، وهم حقيقته ومعدنه وباطنه 

)1( البقرة: آية 198.
)2( الربوجردي، حسن، جامع أحاديث الشيعة: ج11، ص75.

)3( القندوزي، سليامن بن إبراهيم، ينابيع املوّدة لذوي القربى: ج3، ص451.
)4( وذلك من قبيل ما رواه الكليني يف الكايف، بسنده عن اإلمام الباقر×، أنه قال: »متام احلّج لقاء اإلمام«. 
وما رواه بسنده أيضًا، عن عبد اهلل بن سنان، عن ذريح املحاريب، أنه قال: »قلت أليب عبد اهلل×: إن 

اهلل أمرين يف كتابه بأمر فُأحب أن أعمله. قال: وما ذاك؟ قلت: قول اهلل: )ھ ھ ے 
املناسك.  )ے ۓ(تلك  اإلمام،  لقاء  )ھ ے(  قال:  ے ۓ(. 

قال: عبد اهلل بن سنان: فأتيت أبا عبد اهلل× فقلت: ُجعلت فداك قول اهلل: )ھ ھ ے 
ے ۓ( ؟ قال: أخذ الشارب وقّص األظفار وما أشبه ذلك. قال: قلت: ُجعلت فداك! 

إن ذريح املحاريب حّدثني عنك بأنك قلت له: )ھ ے( لقاء اإلمام، )ے ۓ( 
تلك املناسك؟ فقال: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرًا وباطنًا، ومن حيتمل ما حيتمل ذريح؟!«. 

الكايف: ج4، ص549.
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وحمتواه، وبربكتهم ش�ّعر اهلل تعاىل معامل احلّج ورّشع مناس�كه. أو يكون املقصود من 
ذلك هو انتس�اهبم وانتامؤهم^ إىل تلك املشاعر املقّدسة؛ فيكون هذا القول حينئٍذ 
نظري قول اإلمام احلس�ن×: »أنا ابن الركن واملقام، أنا ابن مّكة ومنى، أنا ابن املشـعر 

وعرفات«)1(.
وق�د يتبلور من جمموع ما ذكرناه القول بثب�وت حقيقة دينية عبادية خاّصة ملفهوم 
الش�عائر، ال تتج�اوز فريضة احلّج وأعامها ومناس�كها، وال يصّح حينئٍذ اس�تعامل 
مفهوم الش�عائر اس�تعامالً دينيًا رشعي�ًا يف احلقائق واملفردات الديني�ة األُخرى، وإنام 
يكون االستعامل � عىل فرض صّحته وكونه حقيقيًا � استعامالً أدبيًا ُلغويًا ال غري، وال 

تنعكس عليه املكتسبات الدينية للمفهوم)2(. 
كام يّتضح أيضًا � بناًء عىل هذه النتيجة�: أّن البحث اللُّغوي ال ُيدي شيئًا يف تعميم 
مفه�وم الش�عائر إىل مفردات دينية مماثلة، أصيلة كانت تلك املفردات أم مس�تحدثة، 
وه�ذا معناه أن مفردة )الش�عائر( م�ن احلقائق واملاهّيات الرشعي�ة التوقيفية، التي ال 
دخل للعرف واللغة والعقل يف حتديدها، وإنام تتوّقف يف بيانا عىل ما يصلنا من قول 
املعص�وم أو فعل�ه أو تقريره، فام كان�ت حقائقها »توقيفية، ال ترجـع ألفاظها إىل اللغة 

والعرف؛ لعدم فهمهم ملعانيها وحقائقها من غري جهة الرشع«)3(.
ويف ه�ذا الضوء، يتب�ّن لنا أّن إضافة مفهوم )الش�عائر( إىل غري اهلل تعاىل ويف غري 
مناس�ك احل�ّج ومعامله ال تك�ون إضاف�ة دينية رشعية، وال ش�اهد عليه�ا يف اآليات 

)1( الصدوق، حممد بن عيل، األمايل: ص245.
)2( لعّل أّول من طّبق عموم مفهوم الشعائر � من علامئنا � يف غري مناسك احلّج ومعامله هو الشيخ عيل بن 
بابويه القّمي )والد الصدوق( يف الكتاب املنسوب إليه املعروف ب�)فقه الرضا(، والذي قد ُينسب أيضًا 
إىل اإلمام الرضا×، لكّنه خاف التحقيق، حيث طّبق+ آية تعظيم الشعائر عىل إتيان الصلوات 
املفروضة يف أفضل أوقاهتا، قائًا: »وكذلك مجيع الفرائض املفروضة عىل مجيع اخللق، إنام فرضها اهلل 
عىل أضعف اخللق قّوة، مع ما خّص أهل القّوة عىل أداء الفرائض يف أفضل األوقات وأكمل الفرض، 

كام قال اهلل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( «. فقه الرضا×: ص77.
)3( الوحيد البهبهاين، حمّمد باقر، احلاشية عىل مدارك األحكام: ص245.
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املباركة واألخبار الرشيفة، وإّنام هي جمّرد اس�تعامالت وأساليب ُلغوية وتعابري أدبية، 
م  ال مُتّثل جانب الرشعية الدينية، وال معنى إلدراجها يف دائرة املفردات الدينية وجتشُّ

عناء االستدالل عليها والبحث يف مدلوالهتا ومضامينها. 
وم�ن تلك النس�ب واإلضافات اللُّغوية: الش�عائر الدينية، والش�عائر احلس�ينية، 
وش�عائر اإلس�ام، وش�عائر اإليامن، وش�عائر املذهب، وش�عائر الش�يعة، وش�عائر 

احلزن... وهكذا ما ُيقابلها من شعائر الشيطان، وشعائر الكفر، وغري ذلك.

تاريخ نشوء مفهوم )الشعائر احلسينّية(
ال ش�ك يف أّن املراس�م احلس�ينية من أهّم التطبيقات املس�تحدثة ملفهوم الشعائر، 
حيث ُأطلق عليها يف األزمنة املتأّخرة لفظ )الشعائر احلسينية( أو )شعائر األحزان( أو 
)شعائر عاشوراء( أو ما شابه ذلك، وال تعدو كونا إطاقات أدبية ُلغوية واقرتاحية، 
ال عاق�ة هل�ا أبدًا باإلط�اق الديني ملفهوم الش�عائر، وال معنى حينئٍذ لتجّش�م عناء 
البح�وث اللُّغوية واالصطاحية لتحديد املراد من مفهوم )الش�عائر احلس�ينية(، كام 
ال يبق�ى أّي معنى أيضًا الس�تعراض نصوص )الش�عائر( عن�د البحث يف مرشوعية 
املراس�م احلس�ينية، وإن�ام يتحّتم علينا الت�امس أدّلة ُأخ�رى عاّمة أو خاّص�ة غري أدّلة 
الش�عائر، كأدّلة وجوب إعاء كلمة اهلل تع�اىل، ووجوب إحياء أمر أهل البيت^، 

وإقامة جمالس ذكرهم، وأدّلة البكاء، واجلزع، والزيارة، واملواساة وغري ذلك.
وم�ن هن�ا؛ نجد أّن كثريًا من الفقهاء والعلامء � كانوا وإىل زمن غري بعيد � غالبًا ما 
ُيعرّبون عن املراس�م احلسينية ب�)املظاهر احلس�ينية( أو )املراثي احلسينية( أو )مظاهر 
العزاء( أو )التذكار احلس�يني( أو )املأتم احلس�يني( أو )املظاهرات العزائية( أو نحو 
ذلك، وال ُيطلقون عليها مفهوم )الشعائر( إاّل نادرًا ويف خصوص األزمنة املتأّخرة.

ولعّل أقدم)1( من أطلق لفظ الش�عائر عىل املراسم احلسينية فيام وجدنا من علامئنا 

)1( وجدنا أن ابن تيمّية قد أطلق مفردة )شعائر احلزن( عىل مراسم يوم العارش من املحّرم، وذلك حينام 
ُسئل عاّم يقع يف هذا اليوم من مظاهر الفرح عند البعض )من السّنة(، ومآتم احلزن عند بعض آخر )من 
الشيعة(، وكان من مجلة ما أجاب به قوله: »ومل َيُسّن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وسّلم( وال خلفاؤه 
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هو صاحب احلدائق يف حدائقه، حيث عرّب عنها ب�»شعائر األحزان«)1(. وأّما تركيب 
)الش�عائر احلسينية(، فهو من الرتاكيب املس�تحدثة، التي ال تزيد يف والدهتا عىل قرن 
م�ن الزمن، وقد كث�ر إطاقه وتداوله يف رس�ائل ومدّونات العق�ود األخرية لبعض 

علامئنا.

قداسة املفردات الدينية
إّن تراك�م االس�تعامالت اللُّغوية الواس�عة واملتنّوعة ملفهوم )الش�عائر( يف كلامت 
املتأخري�ن من اإلس�امين، مّحلته أكثر م�ن طاقته االس�تيعابية، وارتفعت بمضمونه 
الدين�ي إىل مق�ام حممود ما كان يقص�ده صاحب الدين نفس�ه، وأضفت عىل عمومه 
قداس�ة ال تقب�ل الري�ب، ورضورة دينية الويل ملن ُيش�ّكك فيها، فأصبح يف مس�احة 
الّاوع�ي اإلس�امي ويف وامهة املس�لمن رم�زًا لعظمة املف�ردة الديني�ة حينام ينطبق 
عليه�ا، ودلي�ًا عىل نقصها وهبوط معناها إذا خرج�ت عن عموم معناه، فكّل ما هو 

عظيم يف اإلسام إنام ينال رشف التعظيم بشعائريته الدينية!! 
وم�ن هن�ا ينبغي � لرفع ه�ذا التوّهم � االلتفات إىل أّن م�ا ذكرناه من خروج مجلة 
م�ن املفردات الدينية � غري مناس�ك احلّج ومعامله � عن عموم مفهوم )الش�عائر(، ال 
ُيقّلل من عظمتها، وال ينفي قداستها وأصالتها وأمّهيتها وحمورّيتها الدينية، وال يعني 
أب�دًا ع�دم انطباق مفاهي�م دينية ُأخرى عاّم�ة عليها، تدعونا إىل تقديس�ها وتعظيمها 
وإحيائها واالهتامم هبا، من قبيل )املراسم احلسينية( كإظهار احلزن، والبكاء، واجلزع، 
 وحضور املجالس وأمثاهلا، حيث دعانا أئمة أهل البيت^ � يف نصوص متضافرة �
إىل ممارس�تها وإحيائها وتعظيمها واملداوم�ة عليها؛ لكونا من موارد إعاء كلمة اهلل 

تعاىل وإحياء معامل الدين واحلفاظ عىل رشيعة سّيد املرسلن|.

ور والفرح«.  الراشدون يف يوم عاشوراء شيئًا من هذه اأُلموِر، ال شعائر احُلزن والرّتح، وال شعائر السُّ
ابن تيمية، أمحد، الفتاوى الكربى: ج1 ص202. وهذا قد يكشف عن أّن هذا االصطاح اخلاص 

)شعائر احلزن والرتح( كان مشهورًا ومتداواًل عند )الشيعة( بن القرنن السابع والثامن اهلجري.
)1( البحراين، يوسف، احلدائق النارضة: ج7، ص118.
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نتائج
يتحّصل من جُممل ما بّيناه يف هذا املقال النتائج التالية:

1� إّن تطبي�ق مفهوم )الش�عائر( عىل م�وارده يف النص�وص الدينية قد انحر يف 
فريضة احلّج ومعاملها ومناسكها وما يرتبط هبا.

2� إّن كّل املكتسبات العقدّية واملعطيات الرشعية املستنبطة من مفهوم )الشعائر( 
يف النّص الديني منحرة يف احلّج ومناسكه.

3� إّن املف�ردات الديني�ة األُخ�رى �  غري املعامل واملناس�ك � ال حتظى بمكتس�بات 
ومعطيات النصوص الرشعية التي تتحّدث عن مفهوم )الشعائر( متعّلقًا وحكاًم.

4� إّن إط�اق مفه�وم )الش�عائر( عىل غري مناس�ك احل�ّج ومعامل�ه ال يعدو كونه 
إطاقًا ُلغويًا واستعامالً أدبيًا حُمدثًا، وليس استعامالً رشعيًا دينيًا.

5� لع�ّل كث�ريًا ممّا ج�اء يف كلامت الفقه�اء � خصوصًا القدماء منهم � من تس�مية 
غري املناس�ك بالش�عائر، ال يعدو كونه اس�تعامالً ُلغويًا، وال ُيراد ب�ه التطبيق املدريس 

لعمومات وإطاقات نصوص )الشعائر(.
6� إّن خ�روج املفردات الدينية األُخرى � غري مناس�ك احلّج ومعامله � عن عموم 
مفه�وم )الش�عائر(، ال ُيقّل�ل من ش�أنا الدين�ي، وال ينفي أب�دًا رشعّيته�ا وعظمتها 

وقداستها يف املنظومة الدينية.
7� إّن م�ن أه�ّم الثامر والفوائد املرتتب�ة عىل هذا البحث هو الوق�وف أمام موجة 

االنفات املصداقي والتطبيقي ملفهوم الشعائر.

تساؤالت

م�ن جمموع ما بّين�اه تتداعى إىل النفس مجلة من التس�اؤالت املهّمة التي ينبغي أن 

ُييب عنها القائلون بعموم مفهوم )الش�عائر( وش�موله لغري مناس�ك احلّج ومعامله، 

نشري فيام ييل إىل بعضها:
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1� ملاذا ال نجد تطبيقًا واحدًا لعموم مفهوم )الش�عائر( عىل غري املعامل واملناس�ك 

يف الق�رآن الكري�م، مع أّن آياته املباركة مزدمحة باملف�ردات التي ُيطلق عليها يف زماننا 

احلارض لفظ الشعائر؟!

2� ملاذا مل ُيفّس أئمة أهل البيت^ آيات الشعائر بغري مناسك احلّج ومعامله، مع 

أّنم كانوا قد تصّدوا ابتداًء لبيانا وتفسريها كام تقّدم؟!

3� ملاذا مل ُيطّبق املعصومون^ عموم مفهوم )الش�عائر( عىل غري مناس�ك احلّج 

ومعامل�ه، يف فرتة تزيد عىل القرنن ونصف)1(، مع أنه كان موردًا للحاجة بالنس�بة إىل 

كث�ري من املف�ردات الدينية الت�ي كانت متداولة آن�ذاك، وُيّدعى الي�وم تطبيق مفهوم 

الشعائر عليها؟!

أخريًا
ويف ناية املطاف يتعّرض النراقي حلكم الش�عائر، وما خيتاره من عدم داللة اآلية 
املبارك�ة عىل وج�وب تعظيمها، ونكتفي بنق�ل نّص كامه تتمياًم للفائ�دة، وال نعّلق 
عليه؛ خلروجه عن حمور املقال، قال: »ثم لو سّلمنا محله عىل العموم وإرادة مجيع أعالم 

)1( احتمل بعض األفاضل أن يكون السبب يف إعراض املعصومن^ عن ذلك هو التقّية، وجماراة فقهاء 
العاّمة، الذين حروا تطبيق مفهوم الشعائر يف خصوص معامل احلّج ومناسكه، وقد كانوا يمّثلون 

آنذاك الغالبية العظمى، وبعضهم ُيعّد من فقهاء السلطة واحلكومات اجلائرة. 
إاّل أّن هذا االحتامل � وإن كان ممكنًا ثبوتًا � ضعيف وبعيد غاية الُبعد، وخاف الظاهر جّدًا، وال يوجد   
ما يدعمه أو يرّبره، ونحن ال نتعّقل استغراق حالة التقّية � يف تطبيق هذا املفهوم الديني املتعارف عىل 
بعض موارده عند احلاجة � لكّل تلك املّدة املديدة، خصوصًا بالنسبة إىل كثري من املفردات الدينية 
املألوفة التي ُيّدعى كونا من تطبيقات مفهوم الشعائر قطعًا، وال موجب للتقّية يف تطبيقه عليها، 
كاألذان والصاة والصيام واألعياد واجلهاد يف سبيل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها، 
مع أّن املعصومن^ � كام تقّدم � قد تصّدوا لتفسري آيات الشعائر، ويف ظروف خالية من التقية 
بحسب الظاهر، ومع ذلك مل يذكروا^ تطبيقًا آليات الشعائر إاّل عىل مناسك احلّج ومعامله، كام 

أوضحنا ذلك مفّصًا.
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دين اهلل، فال داللة يف اآلية عىل وجوب تعظيمها)1(، بل غاية ما يستفاد منها هو الرجحان 
وكونـه )ڦ ڦ ڦ(، وأين هو من الوجـوب؟! نعم، ظاهر األمر يف رواية ابن 

عاّمر املتقّدمة هو الوجوب، فلو ثبت التعميم لكان حسنًا يف إثبات الوجوب.
ولكـن فمـع ذلـك كّله، وتسـليم العمـوم، وإفادة الوجـوب، ال يثبت مـن اآلية وال 
الروايـة إاّل وجـوب التعظيـم، وأما وجوب مجيع أنواع التعظيـمـ  وهو املفيد يف مواضع 
االسـتدالالتـ  فـال؛ إذ األمـر باملطلـق ال يـدل عـىل وجـوب مجيـع أفـراده، فيحصـل 
اإلمجال، أو وجوب نوع ما من التعظيم؛ ومن ذلك ظهر ضعف ذلك االسـتدالل رأسًا.
نعـم، قد ثبـت بالعقل والنقـل حرمة االسـتخفاف واإلهانة بأعالم ديـن اهلل مطلقًا، 
وانعقد عليها اإلمجاع، بل الرضورة، بل يوجب يف األكثر الكفر. وترك التعظيم قد يكون 
بام يكون إهانة واسـتخفافًا، وقد ال يكون كذلك، كام أن ترك تعظيم شـخص تارة يكون 
برضبه أو اإلعراض عنه املوجب لالسـتخفاف، وُأخرى بعدم اسـتقباله أو القيام له، فام 

كان من األّول يكون حرامًا إلجيابه اإلهانة، دون ما كان من الثاين.
ثـم األُمـور املوجبـة لإلهانـة أيضًا عىل قسـمني: قسـم يكون إهانـة مطلقًا، َكسـبِّ 
 شـخٍص ونحوه، وقسـم قد يكون إهانـة وقد ال يكـون، وخيتلف بالقصـد، واملناط هو 

حصول اإلهانة. هذا.
ثـم ال خيفـى أّن مطلق التعظيم لشـعائر اهلل، أي: مجيع أفراده بجميـع أفرادها، وإن مل 
يثبت وجوبه، ولكن اسـتحبابه ورجحانه ـ ألجل أنه من شـعائر اهلل، ومنسوب إليه ـ مما 
ال شـك فيه، وال شـبهة تعريه، والظاهر انعقاد اإلمجاع عليـه؛ وقوله×: لكل امرئ ما 
نـوى، يدّل عليه. بل يسـتفاد من تضاعيف أخبار كثرية ُأخـرى أيضًا، وفحوى رجحان 

تعظيم الُبدن أو مطلق مناسك احلج ُيشعر به. واهلل هو املوفق«)2(. 

)1( وقد وافقه عىل ذلك السّيد البجنوردي+. ُانظر: القواعد الفقهية: ج5، ص298.
)2( النراقي، أمحد، عوائد األيام: ص30�31.


