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 احـــــــــــــإيض
 حول رأي مساحة آية هللا العظمى السيد السيستاين يف قضية التطبري 

 )ضرب الرؤوس ابلسيوف واملُدى ابملناسبة السنوية لذكرى استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم(

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

َمَة فـََقدح ﴿قال تعاىل:  َت احلحيكح َمَة َمن َيَشاء َوَمن يـُؤح ُلواح األَلحَبابي يُؤِتي احلحيكح ُر إيالَّ ُأوح ًا َكثيريًا َوَما َيذَّكَّ َ َخريح  ﴾ُأوِتي
 [٢٦٩سورة البقرة، آية ]

 

 (:الشباب الرسايل)لسؤال من جمموعة 

جعية العليا عن اإلجابة كيف تتوقف املر   .حتتاج توضيح رجاء "متوقف"حفظه هللا من قضية التطبري أنه  املرجع السيدمساحة  يتناقل أن رأي
 ؟على سؤال شرعي فيه خالف كبري بني الناس

 :اجلواب

 :منهاإن السبب يف ذلك ميكن أن يلحظ من عدة وجوه، 

عليه توقف املرجعية  رخرى فال يؤث  أىل مرجعية إن كان يرجع إف .ىل غريهاإو أىل املرجعية العليا إيرجع يف تقليده إما أن ن املكلف إ :أوالً 
 ،ة والعدالة والورع واحلكمةعلميهنا تتصف ابألأنه يرى أىل املرجعية العليا فهذا يعين إذا كان يرجع يف تقليده إما . أخرىأو أالعليا يف مسألة 

جة قائمة عليه أبن مة فإن احل. فاملكلف وإن غابت عليه تلك احلكما منا هو حلكمة  إخرى أو أن توقفها يف مسألة أن ئن يطمأبد  وابلتايل ال
 . لتضطرب نفسه جتاه ذلكيسل م ملوقفها وال داعي 

علمه هم هو يراعيها وفق أ شك ان يف عدم بيان رأيه مصلحة الو  .ولوية معينة عند بيان رأيهأن الفقيه يراعي مصاحل متعددة وجيعل هلا إ :اثنياً 
تثبيت م يف يساهقد منا إو  ذلك لن يغري من الواقع شيئاً كأن يكون   من عدم جدوى بيان رأيه أو قد يكون ذلك انشئاً  .حكمتهوخربته و 

 ."أي ملن ال يطاعال ر " :مري املؤمنني عليه السالمأالبلغاء و  قد قال سيد احلكماءو  ،تغذيته بني الطرفني املختلفنيو متدده و  الصراع

عنه مهما  رجة عدم التخل ي إىل د عليه مصر  و  هنالك نزاع بني فريقني كل منهما متشبث برأيهنعلمه مجيعنا ان و  ن الواقع الذي نعيشهإ :اثلثاً 
يا ابلتايل فإن رأي املرجعية العليا سيكون عصى لطرف يضرب به صاحبه وخياصمه به. بينما املرجعية العلو  .رأي حولهللمرجعية العليا كان 

 .ذه الفرصةي من الفريقني هأعطاء إشد احلرص على عدم أحريصة 
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 دلةن األمخري دليل على ذلك ما يالحظه املؤمنون يف كل عام على الطرفني املتخاصمني من تكلف وبذل جهد يف حتشيد أكرب عدد و 
ال تريد رجعية العليا املبينما  .نو سابقكل شاردة وواردة ذكرها علماء وأحصوا  الكتب يف خمتلف حىت فتشوا  ،الشواهد على موقفهو  قوالاألو 

ليهم السالم من عسوى ممارسة دورها األبوي وبرعايتها جلميع املؤمنني على اختالف رؤاهم ومواقفهم، واحملافظة على أتباع أهل البيت 
 .ما يعلم اجلميعمتعددة كو  قد ظهر يف قضااي كثريةوهو موقف واضح وبني   .خرآالتحزب مع طرف ضد و  التخندق، دون التفرقو  التشرذم

حتسم و   املرجعية رأيهابني  تكي حيتاج إىل أن   نتهي عند هذه النقطةي ال مصداقاً و  ن الصراع بني الطرفني حول الشعائر احلسينية مفهوماً إ :رابعاً 
ستكون املرجعية و  خرىأخرى مث أ اثرة مسألةإتم تيها حول هذه املسألة فسأبدت املرجعية ر أفلو  .مستمراً  جداالً و  بل سيبقى سجاالً  ،مراأل
اب سيد الشهداء حياء مصإهل البيت عليهم السالم عن أتباع أما سيشغل وهو  ،ينها ملزمة ببيان رأيها حول كل ما يثار مسألة بعد أخرىح

 العليا املرجعيةبينما  .تباعه عليه السالمأالتقاطع بني و  التخاصمو  والذي سينشر الشحناء ،اجلدل يف تلك املسائلو  عليه السالم ابلنقاش
 .لبا للغلبة على خصمهكل مناسبة طو  ن يذكيه يف كل عاميتحمل مسئوليته مَ الذي  املشاركة يف هذا اجلدل العقيمو  ترأب بنفسها عن املسامهة

كينه من و ذاك من عدم متأر هذا الطرف عن تذم   عرتاض على موقف املرجعية حول هذه القضية هو بنفسه قد يكون كاشفاً ن اإلإ :خامساً 
 .ذلك ومتابعتها ووعيها مبا يدور بني الناس حول العليا هو كاشف عن صحة موقف املرجعيةو  ،حماججة خصمهو  د هبا خماصمةفتوى يري

 ،مبوقف هارون النيب عليه السالم عندما اعتزل القوم الذين عبدوا العجل من دون هللا تعاىل أتسياً  العليا موقف املرجعيةيف ن إ :سادساً 
ذح سأله عن سبب اعتزاله عنهم فأجاب هارون عليه السالم )قَاَل اَي ابحَن ُأمَّ اَل أتَحخُ و  عليه السالم عندما عاد من اجلبلاعتذر ألخيه موسى و 

َرائييَل( َ َبيني إيسح يُت َأن تـَُقوَل فـَرَّقحَت َبنيح ي إييني  َخشي َيِتي َواَل بيَرأحسي روى احلادثة هارون على عندما  يضاً أن آالقر و  موسى عليه السالم قر  أقد و  ،بيليحح
العياذ ابهلل قد كفر و  طرف يُ أعترب بسط فال يُ أو  هونأمر فيما حنن فيه األو  فكيف ،هلاً إاختذوه و  قد عبد القوم عجالً و  هذا .ئهمل خيط  و  موقفه

 .هو أوىل م السالمالبيت عليههل أتباع أاملسامهة يف زايدة الفرقة بني . فإحجام املرجعية العليا من الورود يف هذا اخلالف خشية ابهلل

 :منها من عدة جهات، أتديب لناو منا هو تربيةإعراض املرجعية عن بيان رأيها يف هذه املسألة إن إ :سابعاً 

يلتزم رأي املرجع  نأفيمكن لكل طرف  األمر فيها هني   و  .اخلصومةو  النزاعو  ن ترقى للخالفأ صح  تال هي إجتهادية، و  ن القضيةإ -
 ليه شأن ذلك شأن مئات املسائل اخلالفية بني الفقهاء.إالذي يرجع 

 .و رفضاً أ تطبيقاهتا مهما اختلفنا حول بعضها أتييداً و  ن الشعائر احلسينية هلا من السعة يف مصاديقهاإ -
يشغل نفسه ن أغي ال ينبو  النيل منهم،و  خرينخرين مما يوقعه يف اهتام اآلنأى بنفسه عن كل جدال عقيم مع اآلن يأن على املؤمن إ -

 ااي مما يصرفه عن خدمة سيد الشهداء عليه السالم.ضمبثل هذه الق

 .منه و الوقوع يف احملذور الذي نفر  أطالة اجلواب عن ذلك نعرض عنها خوف اإل و هنالك نقاط يف

 العميديحممد حسني السيد 
 مساحة آية هللا العظمى السيد السيستاين مد ظلهقسم املعتمدين يف مكتب 
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