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يف ليلــة أربعيــن اإلمــام الحســين (عليــه الســام)
ارتقــى منبــر مأتــم الســنابس ســماحة الشــيخ حســن
العالــي متحدثــا يف موضوعه حول عنوان (إشــكاليات
ىلع رد املعصوميــن ىلع ســام الزيــارة).
ويف مســتهل حديثــه افتتــح العالــي موضوعــه
بالقــول املأثــور املســتحب قولــه يف زيــارة الحســين
(عليــه الســام)( :وأعلــم أن رســولك وخلفــاءك أحياء
عنــدك يرزقــون يــرون مكانــي يف وقتــي هــذا
وزمانــي ويســمعون كالمــي ويــردون ســامي).
ويف هــذا الخصــوص بيــن العالــي بــأن هــذا املضمــون
العقائــدي مــن املضاميــن الخطيــرة وهــذه النصــوص
الشــريفة تريــد أن ترتقــي بالزيــارات ألعظــم غاية ،وذلك
ألن غايــات الزائريــن تختلــف مــن شــخص آلخــر ،فهنــاك
مــن يكتفــي بغايــة التواجــد الجغــرايف عنــد القبــر
املقــدس ،وأمــا خــواص الزائريــن فيقــول بــأن غايتــه
مــن الزيــارة هــو التواصــل الفكــري مــع املعصــوم وقــراءة
زياراتــه والتأمــل فيهــا ،إال أن الغايــة القصــوى مــن زيــارة
املعصــوم هــي التــي يشــرحها هــذا النــص الشــريف و
أن يكــون الزائــر مرتقيــا يف خطابــه للمعصــوم خطــاب
الحــي للحــي وخطــاب املــدرك للمــدرك بــل أن حيــاة
املعصــوم أشــد مــن حيــاة الزائــر نفســه.
ومــن هــذا املنطلق وضــح العالي بــأن هناك إشــكاليات

وشــبهات كثيــرة أثيــرت حــول هــذا املطلــب ،وســيتم
طــرح إشــكالين منهــا.
اإلشــكال األول :القــرآن يســلب أي درجــة مــن
درجــات الحيــاة عــن املوتــى.
ففــي صريــح اآليــات أن املوتــى ال يســمعون وال أهــل
القبــور يســمعون ،ولذلــك فهــم مــن بــاب أولــى ال
يدركــون.
وجــواب هــذا اإلشــكال القرآنــي واضــح وهــو أن اآليــات
القرآنيــة ال تســلب الحيــاة عــن امليــت مطلقــا وإنمــا
تســلب الحيــاة فقــط عــن األجســاد التــي يف القبــور،
وهــذا يعنــي بــأن امليــت الصالــح ال يســمع الســام
ويــرد الجــواب مثــا مــن خــال جســده ،ومــن هنــا
نعــط أجســاد األمــوات أي
ينتفــي اإلشــكال ألننــا لــم
ِ
درجــة مــن درجــات الحيــاة.
اإلشــكال الثانــي :قــد نتفــق معــك بــأن اإلمــام
املعصــوم يســمع ســام مســلم واحــد ويــرد
الجــواب ىلع مســلم واحــد ولكنــه ال يســتطيع
اســتيعاب جميــع األصــوات والســامات التــي يف
نفــس الوقــت.
وهنــا بيــن العالــي بــأن هــذا اإلشــكال أثيــر يف كثيــر
مــن املســائل املشــابهة املناظــرة لهــا بإنــكار واحــدة

منهــا تكــون قــد أنكرتهــا جميعــا ،مثــل مســألة حضــور
أميــر املؤمنيــن عنــد جميــع املوتــى وحضــور الزهــراء
يف جميــع مآتــم تعزيــة الحســين وهكــذا.
ولذلــك فهنــاك توصيــة بأنــك إن لــم تفهــم مســألة
عقائديــة مــا فينبغــي عليــك أال تنكرهــا ألنــك بإنكارهــا
قــد تكــون أنكــرت غيرهــا مــن املســائل املناظــرة لهــا.
ويف الســياق ذاتــه وضــح العالــي بــأن الســماع للســام
ىلع املعصــوم والــرد ىلع الســام منــه لــو كان مــن
خــال آلــة بدنيــة ألمكننــا اإلشــكال ىلع ذلــك ،ولكــن
هــذا التواصــل واالســتماع والــرد ليــس مــن خــال آلــة
ُّ
التذكــر بــأن
بدنيــة ،ويمكــن تعقــل ذلــك مــن خــال
ليــس كل مســألة ال تســتوعبها عقولنــا فــإن ذلــك
ليــس يعنــي عــدم مقبوليتهــا أو عــدم صحتهــا،
الســيما مــا تؤيــده النصــوص والروايــات منهــا ،ومــن
أهــم هــذه املســائل هــو مســألة حيــاة املعصوميــن
بعــد املمــات والتــي تؤيدهــا اآليــات والروايــات ،والتــي
تفيــد بــأن املعصــوم يــرى جميــع أعمالنــا يف نفــس
الحيــن ،وتعــرض عليــه هــذه األعمــال أوال بــأول ،وهــذه
الروايــات وكذلــك مقاطــع مــن زيــارات املعصوميــن تدل
ىلع حيــاة املعصــوم بعــد موتــه!
ويف هــذا الخصــوص قــال العالي بــأن العلمــاء يفيدون
بــأن هــذه النصــوص والروايــات تريــد أن تقــول بــأن

هنــاك طبقــة مــن املــوت لــدى املعصومتكــون ميتــة
فيمــا بقيــة الطبقــات تكــون حيــة!
ثــم أفــاد العالــي بوجــود جــواب آخــر ىلع هــذا
اإلشــكال يفيــد بــأن هــذه املقاطــع مــن الزيــارات نــت
هــذا املطلــب ببيــان قرآنــي مثــل اآليــة الكريمــة (وال
تحســبن الذيــن قتلــوا يف ســبيل اهلل أمواتــا بــل أحيــاء
عنــد ربهــم يرزقــون) والتــي تفيــد بــأن مــن يمــوت
قتيــا شــهيدا يف ســبيل اهلل فإنــه يحظــى بمنزلــة
مــن الحيــاة تــدرك البــرزخ وتــدرك القيامــة وتحيــط
بعالــم الدنيــا ،وألن أهــل البيــت ماتــوا شــهداء فــإن
شــهادتهم تمنحهــم شــدة مــن الحيــاة بعــد موتهــم.
ثــم بيــن العالــي بأنــه يف عقائــد حيــاة األوليــاء نجــد
مصطلحــا هــو مصطلــح النــزول ومصطلحــا آخــر هــو
مصطلــح الرجعــة ،والفــرق بيــن املصطلحيــن هــو أن
الرجعــة هــي عــودة الــروح لنفــس البــدن األول فيمــا
النــزول هــو عــودة الــروح بــدن ثانــي أو بــدن برزخــي،
ولذلــك فــإن الزائــر عندمــا يســلم ىلع املعصــوم فــإن
روح املعصــوم تنــزل وليــس ترجــع وتــرد هــذا الســام
بالجســد الثانــي النــوري وليــس الجســد األول املــادي.
وخلــص العالــي بــأن العلمــاء يفيــدون بــأن جميــع
املعصوميــن يتفاعلــون يف الحيــاة بعــد موتهــم
مــن خــال البــدن الثانــي النــوري وليــس البــدن األول

املــادي ،وقطعــا فــإن عالــم األنــوار مهيمــن ىلع عالــم
املــادة ،فالزائــر عندمــا يســلم عليهــم فإنــه يســتدعي
أبدانهــم املثاليــة ،ولذلــك فلتكــن الزيــارة للمعصوميــن
زيــارة حضــور معنــوي فإنــك بقــدر تواجــدك املعنــوي
عندهــم تتلمــس حضورهــم.

