بسم هللا الرحمن الرحيم
صوم عاشوراء لدى السيد الخوئي (قده)
السيد الدكتور
حمود عبد المجيد بهية
جامعة الكوفة ـ كلية الفقه
اختل ف الفقهففاف فففم يففوع شففوع عانففوراف بففيا الكبابيففة ا ففت با
الب اشفففاي ففففم يفففوع شفففوع عانفففوراف فبع فففها فففد علففف
ذلفففخ الخفففت
اال فت با اهففه كفففار فضة بع ففها ففد علف المضف ا مففا يففامه كففا
حظه ما ذلخ اليوع حظ ابا مبجاهة آ زشاد بو الضار .
فم اال تبصار جم بيا األخبار با ( ما ياع شوع عانوراف علف
طبشق ال ز بمصا آ م مد ( يل هللا عليه اله فل ) الجفز لمفا
حل بعتب ه فقد أيا ما ياع عل ما شعتقد فيه مخالفوها مفا الف فل ففم
يومه التبفب بفه االعتقفاد لببكتفه فقفد أخف أخ ف )  ،1هقلفه عفا نفيخه
المفيد بو غيب بعيد فم بعض الب اشاي ليكا إف ار بعد العصب اعة
عل نببة ما ماف .
أما السيد الخوئم ( قده) ففم معبض حدشثه عا الصوع المكفب ه فقفد
2
عد مضه يوع عانوراف علق عليه بقلة الثوا
قففد ا ففتعبض جمي ف الب اشففاي علففق عليهففا بكوههففا كلهففا ففعيفة
كب اشة زرار عا أبفم جعففب أبفم عبفد هللا عليهمفا السف ع قفاال ( ال صف
فم شوع عانوراف ال عبفة بمكة ال فم المدشضفة  ،ال ففم طضفخ  ،ال ففم
مصفففب مفففا األمصفففار) . 3ب ههفففا فففعيفة السفففضد بضفففو بفففا نفففعي شا فففيا
ال بشب. 4
ال قيقة ا الب اشة عيفة بمتضها حيث أ يوع عبففة غيفب م فبع
ق عا قد يامه ا ماع عليه الس ع كما ففم بعفض الب اشفاي هعف شكفبه لمفا
ش عفه عا مبا ي الدعاف .
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لففو يف ر الب اشففة لكففا يففوع شففوع عانففوراف أش ففا مكب بففا لمفا
ش عفه عا القياع بمبا ي العزاف حاله حا يوع عبفة .
بما أ كثيفبا مفا بفاه الب اشفاي ـ الماهعفة للصفوع ـ قفد هفاقا السفيد
الخوئم (قده) فم أ اهيدبا  ،فلفاا صفدا الفقهفاف للفدفا عفا بفاه الب اشفاي
بمي عفها بما شلم
 - 1جودبا فم الكتف المعتبفب  ،كمفا عفا الضباقفم حيفث قفا ( ال
ش ب ع إ ضاد بعض لخ األخبار بعد جودبا فم الكت المعتبب  ،مف
أ فيها الص ي ة ) . 5
 - 2كو باه الب اشاي مستفي ة  ،بفل قبشبفة مفا التفوا ب  ،كمفا عفا
ال باطبففائم حيففث قففا ( الضصففوا المبغبففة بففم م ف قصففور أ ففاهيدبا
عدع ظهور عامفل بإط قهفا بالكليفة معار فة بف كثب مضهفا كثفب زائفد كفاد
قب التوا ب  ،ألجلها ال شمكا العمل بتلخ لو ما با المسام ة  ،إذ بم
حيث ل تمل مضعا لو كبابة بم م تملة ما جهة األخبار الماهعة ) .6
3ـ أههفففا معتبفففب فففضدا ذلفففخ ال ال فففي ال و فففم قفففد جمففف بفففيا
ال ائفتيا جعل التعارض بيضهما باا شد علف سفليمه لألخبفار ذلفخ ال
التعارض فب اعتبار السضد حجيته .
 - 4خاقففة ال سففيا بففا علففم الهانففمم الففاو رد فففم ففضد الب اشففاي
الماهعة ،ذلخ ألهه ما م فاش الكليضفم  ،علف مبضف اعتبفار م فاش الثقفاي
شخبج الهانمم عا ا بما  ،الجهالة إل ر بة االعتبار .إال أ شضاقا ففم
باا المبض شقا إ هقل الثقة عا نخص ال شد علف كفو المفب و عضفه
خقة ل يو هقل الثقاي ما غيبب .
هع  ،لقد بض باا البأو جم ؛ مضه المامقاهم فم التضقيح  ،الضورو
فم المستدر  ،جعل هقل الثقة آشة كو ال خص المب و عضه خقة .7
أقو إ المبض المقبو عضد البعض بو كثب هقل الثقفة عفا نفخص
شد عل اعتباره حسا خاقته .
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 - 5اعتبففففار بففففاه الب اشففففاي ألجففففل موافقتهففففا لسففففيب المت ففففبعة ،
ألي ا األئمة ( علفيه السف ع ) حيفث إ إ فقاط بفاه الب اشفاي لمجفبد
ضدبا م أ المسفل موافقتهفا لسفيب المت فبعة الق عيفة أليف ا
ع
األئمة الاشا كاهوا ملتزميا بتب الصوع فم شوع عانوراف غيب مقبو  ،بفل
مخد ش  .فلعل القدام كا بيا أشدشه ما األدلة ما ل يل إليضا .
إذن فالبد من:
أ ال م حظة عدد باه الب اشاي .
خاهيا كيفية لقم السل لهاه الب اشاي
خالثا م حظة أ السيب الق عية بل بم موافقفة لهفاه الب اشفاي أع
ال؟
كمففا شمكففا أ ش ففا إل ف ذلففخ جم ف ال ففي ال و ففم بففيا الب اشففاي
الماهعة الب اشاي الدالة عل الم لوبية فف شعقفل ا ال في ال و فم
جم بيا الب اشاي ال عيفة القوشة ؟
عل كل حا فا السيد الخوئم ( قده) قد ي ح ر اشة احد فقف
بم ي ي ة زرار  ،م مد با مسفل جميعفا إههمفا ف ال أبفا جعففب البفاقب
عليففه الس ف ع عففا يففوع شففوع عانففوراف  ،فقففا ( كففا يففومه قبففل نففهب
رم ا فلما هز نهب رم ا ب ) .8
لكضففه لف شسففتد بهففا علف المضف مففا يففوع شففوع عانففوراف حيففث قففا
( لكضهففا كمففا ففبا ال ت ففما ههيففا  ،بففل غاشتففه ا يففومه يففار متب كففا
مضسوخا بعد هز نهب رم ا  ،لعله كا اجبا ابقا  ،خ أبفد ب فهب
رم ا كما قد قت يه طبيعة التبدشل  ،فف فد علف هففم اال فت با عضفه
عا الجواز). 9
بوجه ف
أمففا الب اشففاي المت ففمضة لألمففب ا ففت با الصففوع فففم بففاا اليففوع
10
فكثيففب  ،مثففل يفف ي ة القففدا ( يففياع شففوع عانففوراف كفففار ففضة )
موخقة مسعد بفا فبقة (يفوموا العانفوراف التا ف العانفب فإهفه شكففب
ذهو ضة )  11ه وبا غيببا .
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باه الب اشاي شمكا حملها عل ا فم بفاا الصفوع موا فا مف أبفل
بيففر الففوحم مففا ال قففوه فففم بففاا اليففوع العصففي مففا جففو ع ففا ففاشب
اآلالع المصائ العظاع التم بم أعظ مما دركه األفهاع األ باع.
عليه فقد ا تد السيد الخوئم ( قده) عل ا فت با الصفوع ففم بفاا
اليوع ما حيث بو كما ذكبه فم الجوابب أخاا بهفاه الضصفوا السفليمة عفا
المعارض .
ففعي الب اشففاي الماهعففة ففقوطها عففا
أمففا مففا حففبره فففم مجففا
عا المعار ة فم قوله ( فالب اشاي الضابية غيب هقية السضد
االعتبار ف
ببمتها  ،بل بم عيفة ب جمعها  ،فليسفر لفدشضا ر اشفة معتبفب شعتمفد عليهفا
لي مل المعارض عل التقية كما يضعه ياح ال دائق ) . 12
فخففبج ( قففده) بضتيجففة مفادبففا أ الب اشففاي الضابيففة عففا الصففوع فففم
العانففب مففا م ففبع كلهففا ففعيفة السففضد فتكففو اآلمففب بالصففوع ففليمة عففا
المعارض  .فل ثبر كبابة يوع شوع عانوراف.13
عل كل حا فا باا الك ع شمكا الفبد عليفه بفالقو
ا مستضد ال ك بو الب اشة ال عيفة.

ال أحفد شقفو

بفففل هقفففو إ الب اشفففاي إذا كاهفففر متعفففدد كاهفففر مفففوردا لتسفففال
األي ا قبفوله كاهفر السفيب م ابقفة لهفاه الب اشفاي فتكفو الب اشفاي
التم مل باه الموايففاي مسفتضدا لل كف ال الب اشفة ال فعيفة  ،مفا ه فا
فيه ما باا القبيل .
إ صففبشح السفففيد الخفففوئم ( قففده ) ففففم أجفففود
كمففا شمكفففا القفففو
التقبشباي بمدا مة األئمة ( عليه الس ع ) عل التب أمبب أي ابه به
شضافم ما شتبضاه ما القو باال ت با .14
النتيجة
ال إنكا فم حبمة يفوع بفاا اليفوع بعضفوا التفيما التبفب الففب
آ زشاد ال غا ما بضم أمية  ،مفا غيفب حاجفة
السب ر كما شفعله أج
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إل ر د هص أبدا ،بل ا الصوع بهاا العضفوا لهفو مفا أعظف الم بمفاي
فإهه شضبئ عا خبث فاعله خلل فم ماببه دشضه كبابية ألبل البير عليه
الس ع  ،بفو الفاو أنفيب إليفه ففم بعفض الضصفوا مفا أ أجفبه مف ابفا
مبجاهففة الففاو لففيال بففو إال الضففار  ،شكففو مففا األنففيا األ بففا الففاشا ب ف
مففورد اللعففا فففم زشففار عانففوراف  .بففاا ا ففح ال ففتب عليففه  ،الوجففدا
شؤكده .
أما هفال الصوع فم باا اليوع أما ق اف أ هدبا ال يما حزها15فف
عا ال بمة .
شضبغم الت مل فم جوازه ما غيب كبابة ف
شؤشففد ذلففخ عففدد مففا الب اشففاي مضهففا مففا ر اه ال ففب العففاملم عففا
م مد با ال سا فم ( المصبا ) عا عبد هللا با ضا قا دخلر عل أبم
عبففد هللا عليففه الس ف ع شففوع عانففوراف دموعففه ض ففدر عل ف عيضيففه كففاللؤلؤ
المتساق فقلر م بكاؤ ؟ فقا ( أفم غفلة أهر ؟ أمفا علمفر أ ال سفيا
عليه الس ع أيي فم مثل باا اليفوع  ،فقلفر مفا قولفخ ففم يفومه ؟ فقفا
لم يمه ما غيب بيير أف فبه مفا غيفب فمير  ،ال جعلفه شفوع يفوع
كم ليكا إف ار بعد ي العصب بساعة علف نفببة مفا مفاف فإهفه ففم
مثل ذلفخ الوقفر مفا ذلفخ اليفوع جلفر الهيجفاف عفا آ ر فو هللا يفل هللا
عليه آله ). 16
فهففاه الب اشففة مففا حيففث التصففبشح بعففدع بييففر الضيففة  ،عففدع كميففل
الصوع  ،لز ع ا ف ار بعد العصب ا ة الداللة عل المضف عفا الصفوع
ال بعم اهه مجبد إمسا يورو فم معظ الضهفار فيا بمفا جفبا علف
ال سيا أبله األطهار عليه يلواي الملخ المضتق القهار .
لكففا السففيد ( قففده ) علففق عل ف بففاه الب اشففة قففائ إال أ ال ف فففم
ضدبا الظابب اهها عيفة السضد لجهالة طبشق ال ي إل عبد هللا با فضا
فيما شب شه فم المصبا  ،فتكو فم حك المب ل .
مضها ما ر اه ال سفا بفا علفم الهانفمم عفا م مفد بفا مو ف عفا
شعقففو بففا شزشففد عففا الونففا قففا حففدخضم هجيففة بففا ال ففار الع ففار قففا
لر أبا جعفب عليه الس ع عا يوع شوع عانوراف ؟ فقا ( يوع متب
بضز نهب رم فا المتفب بدعفة قفا هجيفة فسف لر أبفا عبفد هللا عليفه
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الس ع عا ذلخ ما بعد أبيه ف جابضم بمثل جوا أبيه خ قا أما أهفه يفياع
شوع ما هز به كتا ال جبي بفه فضة إال فضة آ زشفاد بقتفل ال سفيا عليفه
الس ع).17
ال قيقة فا الب اشاي الماهعة عا يوع عانوراف كثيفب جفدا فيهفا
ما الص يح كما فم ( ي ي ة م مد ر اشفة فدشب  ،قولفه ( لفيال بيفوع
يوع )  ،التخييب فم ر اشة شعقو با نفعي  ،ظهفور ر اشفة فدشب ففم
أهه ليال شعد ضة  ،أ ذلخ قو العامة ) . 18
بالخ تبجح الب اشاي الدالة عل عدع اال ت با .
أفصوع شكو فم شوع أيي فيه ال سيا عليه الس ع !!! كف ر
البير ما بو شوع يوع ما بو إال شوع حفز مصفيبة فمفا يفامه أ بفب
بففه فبحففا بسف مة بضففم أميففة فصفامه نففكبا . .ح ففبه هللا عففال مف آ زشففاد
ممسو القل مسخوطا  ،كا م به م الاشا ضوا يومه ببكوا به.
أما ما قا با ت با يومه مفا األيف ا فهفو م مفو علف
فيه أجده ). 19
ال ز المصيبة قيل ( ال خ

جفه

التقييد بكوهه حزها فللجم بيا األخبار الم ببة بيا األخبار الضافيفة
لفففه  ،إ ضزلضفففا عفففا طفففب األخبفففار الم ببفففة للصفففوع ففففم بفففاا اليفففوع بفففو
الص يح.
ال مفففد  .ر العفففالميا أ ال أخفففبا الصففف
المب ليا م مد اله ال يبيا ال اببشا .

السففف ع علففف

فففيد

الهوامش
 1ال و م 136 2
مية  -طهبا
ا

قيق

عليق السيد حسا المو وو الخب ا  ،الضانب دار الكت
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 2شضظب مستضد العب الوخق  -كتا الصوع  - 302 22م ا باي آشة هللا العظم الخوئم
البب جبدو الضانب ل فم عدد الم بو  2000ضة ال ب 1364
ال ي مب
المؤل
الم بعة العلمية  -ق
 1قيق مؤ سة آ البير عليه
3ال ب العاملم  /الو ائل با  4ما أبوا بقية الواج
الس ع حياف التبا  ،ال بعة الثاهية  ،ضة ال ب  ، 1414الم بعة مهب – ق  ،الضانب
مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا بق الم بفة
 4شضظب كتا الصوع 304 22
قيق مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا  -م هد
 5مستضد ال يعة 487 10
المقد ة  ،ال بعة األ ل  ،ضة ال ب يفب  ، 1417الم بعة تار – ق  ،الضانب
مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا  -ق
مم  ،ال بعة
 6علم ال باطبائم  /رشاض المسائل  467 5قيق مؤ سة الض ب ا
مم التابعة لجماعة المدر يا بق
األ ل  ،ضة ال ب  ، 1420الضانب مؤ سة الض ب ا
الم بفة
 7شضظبعبد هللا المامقاهم  /ضقيح المقا  . 5 1بجمة أبا با عبد الملخ الخثعمم .
.1
 8ال ب العاملم  /الو ائل با  21ما أبوا الصوع المضد
 9كتا الصوع 305 22
7
 10ال ب العاملم  /الو ائل با  21ما أبوا الصوع المضد
 11المصدر هفسه
 12مستضد العب الوخق . 304 - 305
13شضظب فقه السيد الخوئم ج  22ا 307
 14شضظب أجود التقبشباي  364 1قبشب ب ث الضائيضم  ،للسيد الخوئم ال بعة الثاهية  ،ضة
ال ب  1368ش  ،الم بعة الغدشب – ق  ،الضانب مض وراي مص فوو  -ق
 15كما فم ال و م  /المبسوط  282 1قيق ص يح عليق السيد م مد قم الك فم ،
ضة ال ب  ، 1387الم بعة الم بعة ال يدرشة – طهبا  ،الضانب المكتبة المب وشة
حياف آخار الجعفبشة  ،الم قق ال لم  /المختصب الضاف  71ال بعة الثاهية – الثالثة  ،ضة
مية فم مؤ سة البعثة  -طهبا ،
ال ب  ، 1410 – 1402الضانب قس الدرا اي ا
مم  ،ال بعة األ ل ،
الع مة ال لم  /قواعد األحكاع  68 1قيق مؤ سة الض ب ا
مم التابعة لجماعة المدر يا بق
ضة ال ب ربي الثاهم  ، 1413الضانب مؤ سة الض ب ا
الم بفة
 16ائل ال يعة 458 10
 17ال و م  /اال تبصار 135 2
 18الم قق الضباقم  /مستضد ال يعة 488 10
 19كما فم علم ال باطبائم  /رشاض المسائل . 326 1

المصادر
ال ب العاملم
قيق مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا ،
1ـ ائل ال يعة
ال بعة الثاهية  ،ضة ال ب  ، 1414الم بعة مهب – ق  ،الضانب
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مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا بق الم بفة
السيد الخوئم
2ـ مستضد العب الوخق  -كتا الصوع  -م ا باي آشة هللا العظم
البب جبدو الضانب ل فم عدد الم بو
الخوئم قبشب ال ي مب
 2000ضة ال ب  1364الم بعة العلمية  -ق
3ـ أجود التقبشباي قبشب ب ث الضائيضم  ،للسيد الخوئم ال بعة الثاهية ،
ضة ال ب  1368ش  ،الم بعة الغدشب – ق  ،الضانب مض وراي
مص فوو  -ق
ال و م
قيق عليق السيد حسا المو وو الخب ا  ،الضانب
4ـ اال تبصار
مية  -طهبا
دار الكت ا
قيق ص يح عليق السيد م مد قم الك فم  ،ضة
5ـ المبسوط
ال ب  ، 1387الم بعة الم بعة ال يدرشة – طهبا  ،الضانب المكتبة
المب وشة حياف آخار الجعفبشة
عبد هللا المامقاهم
6ـ ضقيح المقا هسخة خالية ما المعلوماي
الع مة ال لم
مم  ،ال بعة األ ل ،
قيق مؤ سة الض ب ا
7ـ قواعد األحكاع
مم التابعة
ضة ال ب ربي الثاهم  ، 1413الضانب مؤ سة الض ب ا
لجماعة المدر يا بق الم بفة
علم ال باطبائم
قيق مؤ سة الض ب ا
8ـ رشاض المسائل
ضة ال ب  ، 1420الضانب مؤ سة الض ب ا

مم  ،ال بعة األ ل ،
مم التابعة لجماعة
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المدر يا بق الم بفة
الضباقم
قيق مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا -
9ـ مستضد ال يعة
م هد المقد ة  ،ال بعة األ ل  ،ضة ال ب يفب  ، 1417الم بعة
تار – ق  ،الضانب مؤ سة آ البير عليه الس ع حياف التبا – ق

السيد الدكتور
حمود عبد المجيد بهية
جامعة الكوفة ـ كلية الفقه
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