شـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرم

1440

النبي الكريم
كل تاريخ رسالة
ّ
صلــى اللــه عليــه وآلــه كان

الـــــــتـــــــبـــــــ ّري
قبـــــل التو ّلي
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كالســنوات الســابقة ،وعــى أعتــاب حلــول شــهر مصائــب آل الرســول األعظم

صــى اهلل عليــه وآلــه ،شــهر حمـ ّـرم احلــرام 1440للهجــرة ،ألقــى املرجــع الدينــي

الكبــر ســاحة آيــة اهلل العظمــى الســيد صــادق احلســيني الشــرازي دام ظلــه،

كلمــة ق ّيمــة ،بجمــوع مــن توافــد عــى بيتــه املكـ ّـرم يف مدينــة قــم املقدّ ســة ،مــن
العلــاء ،والفضــاء ،وأســاتذة وطلبــة احلــوزة العلميــة ،واخلطبــاء ،واملب ّلغــن ،مــن
خمتلــف املــدن اإليرانيــة ،ومــن العــراق ،ومــن اخلليــج ،ومــن اهلنــد وأفغانســتان،

ومــن عــدد مــن الــدول األفريقيــة ،وغريهــا ،وذلــك مســاء يــوم األربعــاء الرابــع

احلجــة احلــرام 1439للهجــرة (2018/9/5م).
والعرشيــن مــن شــهر ذي ّ

يف هــذه الكلمــة الق ّيمــة ،حتــدّ ث ســاحة املرجــع الشــرازي دام ظلــه ،عــن
حمــرم احلــرام وصفــر
أمريــن اعتربمهــا باملهمــن جــدّ ًا ،خصوصــ ًا يف شــهري ّ

األحــزان ،ومهــا :أداء املســؤوليات والواجبــات ،وإقامــة العــزاء احلســيني بأحســن

ـم مــا جــاء فيهــا:
وأفضــل مــا يمكــن .وإليكــم أهـ ّ

ّ
استهل سامحة املرجع الشريازي دام ظله ،كلمته الق ّيمة ،بقوله:

ـى اهلل عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،صـ ّ
ـى اهلل عليــك يــا أبــا عبــد اهلل ،صـ ّ
صـ ّ
ـى اهلل

عليــك يــا أباعبــد اهلل.

نحــن عــى أعتــاب شــهر حمــرم احلــرام ،وبعــده سـ ّ
ـيحل شــهر األحــزان شــهر

صفــر .ومــن مقتضيــات مقدّ مــات الوجــود هــو االســتعداد إلقامــة العــزاء يف
هذيــن الشــهرين ،وأداء املســؤوليات ،قبــال إقامــة العــزاء احلســيني ،مســؤولية

لــكل واحــد ويف حــدود تكليفــه وقدرتــه.
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آجرك هللا يا بق ّية هللا
أرفــع التعــازي بمناســبة مصــاب اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه وأهــل بيته

وأصحابــه ،إىل املقــام الرفيــع واملنيــع والعظيــم ملقــام اإلمامــة والعصمــة ،الطالــب
ـدي املوعــود
بثــار اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،موالنــا بق ّيــة اهلل اإلمــام املهـ ّ

عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف وصلــوات اهلل عليــه .وبعدهــا أقــدّ م التعــازي إىل
ّ

وخاصــة لــكل املظلومــن
ـص املؤمنــن واملؤمنــات،
ّ
املســلمني واملســلامت ،وباألخـ ّ

يف كل العــامل.

مهمان
أمران
ّ
وأســأل اهلل تعــاىل للجميــع ،نحــن وأنتــم واآلخريــن ،يف كل مــكان ،أن يو ّفقنــا

أكثــر وأكثــر ،ألمريــن ،ومهــا:

األول :أداء املسؤوليات والواجبات.
الثــاين :إقامــة العــزاء احلســيني بأحســن وأفضــل مــا يمكــن ،وعــى أحســن

نحــو ،وأكثــر وأكثــر ،مــع االســتقامة والصمــود األكيديــن.

علــ ًا ّ
ّ
شــك
مــر ذكرمهــا ،ال
إن املقــدار األكمــل مــن أداء األمريــن اللذيــن ّ

عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف،
ـدي ّ
ســيكون بزمــن ظهــور موالنــا اإلمــام املهـ ّ

ومــع ّ
ان إقامــة العــزاء احلســيني اليــوم يقــام بوســعة كبــرة وبكثــرة يف العــامل ،لكــن
وكــا ذكــر موالنــا رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه بـ ّ
ـأن العــزاء احلســيني يف األرض
ويف البحــار واملحيطــات ويف كل مــكان عــى األرض وعنــد كل املوجــودات
األخــرى يف الدنيــا ك ّلهــا ،هــي ال يشء قبــال العــزاء الــذي يقــام لإلمــام احلســن

صلــوات اهلل عليــه يف الســاوات .فـ(احلســن عليــه الســام يف الســاء أعظــم منــه يف
األرض) كــا ذكــرت الروايــات الرشيفــة .وكــا يقــول العلــاء :حــذف املتع ّلــق لــه
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أي يف كل يشء ،ومنــه العــزاء احلســيني.
ظهــور يف العمــومّ ،

معاوية الفتنة الكبرى
بعــد استشــهاد موالنــا اإلمــام احلســن املجتبــى صلــوات اهلل عليــه ،صــار اإلمام

احلســن صلــوات اهلل عليــه املرجــع لألمــة .وهــذا األمــر أغــاظ معاويــة ،ممــا دعــاه

تضمنــت رســالة
إىل أن يكتــب رســالة إىل اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه .وقــد ّ
معاويــة ألفاظـ ًا حــا ّدة .ور ّد اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه عــى معاوية برســالة
ـق عصــا
عنّفــه فيهــا بشــدّ ة .وكان ممــا كتبــه معاويــة قولــه( :اتــق اهلل ياحســن! يف شـ ّ
األمــة!) وكتــب أيضـ ًا( :وأن تر ّدهــم يف فتنــة).
هــذه ّ

الحــظ َمــن يكتــب ملــن؟ فمعاويــة وحســب اعــراف الشــيعة والعا ّمــة هــو ممــن
ـق أي ظــامل وال
قــال القــرآن الكريــم بح ّقهــم قــوالً مل يقلــه (القــرآن الكريــم) بحـ ّ
ـق أيــة أ ّمــة ظاملــة ،وهــو قولــه تعــاىل :والشــجرة امللعونــة يف القــرآن .فكتــب
بحـ ّ

(إن ال أعلــم فتنــة أعظــم
اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه يف جوابــه ملعاويــةّ :

األمــة).
مــن إمارتــك عــى هــذه ّ

اعلمــوا ّ
ان قــول اإلمــام عليــه الســام (ال أعلــم) تعنــي أنّــه ال توجــد فتنــة

أعظــم وأكــر مــن حكومــة معاويــة عــى األ ّمــة اإلســامية .فــإذا تــرون اليــوم

اجلرائــم مــن أمثــال داعــش ،فهــذه هــي مــن مجيــع األفعــال التــي ارتكبهــا معاويــة،

وامتــدّ ت إىل هــذا اليــوم.

أنــا أويص اجلميــع ،باألخــص الشــباب الغيــارى ،بنــن وبنــات ،بــأن يطالعــوا

تتضمــن الثقافــة اإلهليــة،
ألنــا
ّ
هــذه الرســالة لإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــهّ ،

وثقافــة رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،وثقافــة أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه،

وهــي طريــق نجــاة البرشيــة.

8

استقبال محرم الحرام || السيد صادق الشيرازي ||  1440هـ

هــذه الرســالة ختتــزن كلامهتــا التوحيــد ،واملعــاد ،والن ّبــوة ،واإلمامــة ،وخالصــة
كل مــا جعلــه اهلل تعــاىل مــن لــوازم الســعادة للبرشيــة ،وأويص املؤمنــن أيض ـ ًا أن
يباحثــوا هــذه الرســالة مــع بعــض.

ديدن الظالمون
مــن األفعــال التــي يشــرك هبــا مجيــع الظاملــون ،هــي اجلرائــم التــي ينســبوهنا إىل

يفرقــون بــن األ ّمــة! فمعاويــة هــو بنفســه يقــوم بالتفرقــة،
بأنــم ّ
املؤمنــن ومنهــا ّ

ولكنــه ينســبها إىل موالنــا ســ ّيد الشــهداء صلــوات اهلل عليــه .فعــى مــن تقــع
املســؤولية اليــوم يف تبيــن هــذه احلقائــق إىل العاملــن؟ فأهــل الباطــل وعــر وســائل

هيتمــوا
اإلعــام اليــوم يقومــون بتشــويه احلقائــق وتســويدها .فعــى املؤمنــن أن ّ
ويبذلــوا اهلمــم إليصــال احلقائــق إىل البرشيــة ك ّلهــا يف العــامل.

الوالية والبراءة
ّ
إن التـ ّ
ري مهــا مــن املصاديــق التــوأم مــن صــدر اإلســام ،فيجــب
ـول والت ـ ّ

ـم هبــا بمســتوى واحــد .وهبــذا الصــدد أقــول :قبــل اإلســام كان اجلميــع
أن هنتـ ّ

ـي األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه( :قولــوا ال إلــه
يعبــدون األصنــام ،فقــال هلــم النبـ ّ
إالّ اهلل تفلحــوا).
ّ
ري .واجلميــل يف هــذه العبــارة هــي
تتكــون مــن
هــذه العبــارة
ّ
التــول والتــ ّ

ري منهــا ،وكانــت األصنــام تعتــر مــن أقــدس
ّأنــا تبــدأ بنفــي األصنــام والتــ ّ
املقدّ ســات عنــد ع ّبادهــا والك ّفــار ،حتــى ّأنــم أحيان ـ ًا كانــوا يقدّ مــون أوالدهــم

قرابــن هلــا.
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فهــل ّ
مفرقـ ًا بــن األ ّمــة؟ ومــا كانــت نتيجــة
ـي صــى اهلل عليــه وآلــه كان ّ
ان النبـ ّ

هــذا العمــل مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه؟

استقامة فريدة
ّ
ّ
التــول،
ري قبــل
إن
النبــي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه ،دعاهــم إىل التــ ّ
ّ

واشــرى لنفســه الرشيفــة املصائــب واألذى .وأويص مجيــع الرجــال والنســاء يف

أرجــاء العــامل ،أن يطالعــوا العبــارة التــي ســأذكرها مــن موســوعة بحــار األنــوار
بد ّقــة ،وعليهــم أن ال يصابــوا باهلــول ممــا يقرؤونــه ،وهــي:

ّ
ـي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه بعــد دعوتــه الك ّفــار إىل اإلســام ،صعــد
إن النبـ ّ
إىل جبــل مــروة ودعاهــم مـ ّـرة أخــرى .فذكــر التاريــخ ّ
ان الك ّفــار رمــوه باحلجــارة،

ـي صــى اهلل عليــه وآلــه إىل أعــايل
فأصابــت جبهتــه الرشيفــة ،وانكــرت .ففـ ّـر النبـ ّ
اجلبــل ،ولكــن تبعــه الك ّفــار ،وض ّلــوا يرمونــه باحلجــارة الكثــرة ،حتــى أصابــوه

صــى اهلل عليــه وآلــه ،فســالت الدمــاء مــن بدنــه الرشيــف ك ّلــه ،أي رأســه الرشيف

ـي صــى اهلل عليــه
إىل قدميــه الرشيفتــن .ولشــدّ ة اإلصابــة التــي تعـ ّـرض هلــا النبـ ّ
وآلــه وكثرهتــا ،قالــوا ألمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــهّ :
حممــد ًا قــد ُقتــل.
إن ّ

بــى ،هكــذا اســتقام أرشف األولــن واآلخريــن ،وطلــب مــن اهلل تعــاىل املغفــرة

هلــم ،وهــذا مــن خصائــص نفســه الط ّيبــة الســليمة صــى اهلل عليــه وآلــه.

بالنبي الكريم
لنقتد
ّ

ـي صــى اهلل عليــه وآلــه،
لنف ّكــر نحــن مجيع ـ ًا بأنــه لــو كنّــا نحــن بمــكان النبـ ّ

النبــي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه هــذه
حتمــل
فــإىل ّ
ّ
أي حــدّ نســتقيم؟ فلقــد ّ
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املصائــب ملــدّ ة ثالثــة عــر ســنة ،وقــال :قولــوا ال إلــه إالّ اهلل تفلحــوا.

ّ
إن القــرآن الكريــم يأمرنــا بالتع ّلــم مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ،فــإذا

تعرضنــا لــأذى يف ســبيل نــر معــارف الديــن فعلينــا أن نســتقيم.
ّ

ري قبــل
ـي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه كان التـ ّ
إذن ،يف كل تاريــخ رســالة النبـ ّ
التـ ّ
ري.
ـول .وكذلــك يف زيــارة عاشــوراء التــي هــي حديــث قــديس ،جتــد أوالً التـ ّ
وعليــه إن رضينــا بـ ّ
ري قبــل التـ ّ
ـول ،فلــاذا يرتعــب
ـأن األمهيــة قــد أعطيــت للت ـ ّ

ري؟
بعــض النــاس مــن اســم التـ ّ

سبب ضاللة العباد
ّ
رصحــت
إن معاويــة وأمثالــه هــم ســبب ضاللــة وتيــه عبــاد اهلل .فمعاويــة التــي ّ

الروايــات عنــه بأ ّنــه مــن الشــجرة امللعونــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم ،فيجــب
أن نكشــف عــن صورتــه احلقيقيــة ونب ّينهــا للعــامل ك ّلــه؟

مــن بدايــة التاريــخ ،تــرى ّ
ان الظاملــن ينســبون إىل املؤمنــن فعــل التفرقــة ،كــا

فعــل معاويــة مــع اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ومــع اإلمــام أمــر املؤمنــن
صلــوات اهلل عليــه ،وكــا فعــل هــارون العبــايس مــع اإلمــام موســى بــن جعفــر

الكاظــم صلــوات اهلل عليــه .وهــذه احلقائــق جيــب عــى الشــباب أن َيعرفوهــا ،وأن

يعرفوهــا للبرشيــة مجعــاء.
ّ

من جرائم وفساد الحكّام
ذكــر التاريــخ ا ّنــه بعــد مــوت أ ّم املتــوكّل ،وجــدوا ّانــا خ ّلفــت ألــف دينــار

مــن ذهــب .فلمــن كانــت هــذه الثــروة؟
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ّ
إن هــذه الثــروة هــي الثــروة التــي كان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه واإلمــام

يوزعاهنــا يف زمــن حكومتيهــا ،عــى الفقــراء
أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه ّ
وعــى املســلمني.

كذلــك يعــرف التاريــخ أنّــه خــرج النــاس عــى املتــوكّل بتظاهــرة ،فأمــر
املتــوكّل بقتلهــم ك ّلهــم وكانــوا أكثــر مــن ثالثــن ألــف شــخص.
مثــل هــذه احلادثــة وقعــت يف حكومــة أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه ،أي

ـي صلــوات اهلل عليــه
خــرج النــاس يف تظاهــرة اعــراض ،فلــم يتعـ ّـرض اإلمــام عـ ّ

أي شــخص منهــم ،بــل
أي شــخص منهــم ،ومل يقمــع ّ
ألي أحــد منهــم ،ومل يســجن ّ
ّ
وعمــل عــى تلبيــة مــا يريــدون ،مــع ّ
ان مطاليبهــم كانــت خالف ـ ًا ملــا يــراه اإلمــام
صلــوات اهلل عليــه.

حمــرم احلــرام
جيــب أن تصــل هــذه الثقافــة إىل العاملــن والبرشيــة يف شــهري ّ

وصفــر األحــزان ،ومهــا خــر فرصــة وأفضلهــا يف هــذا املجــال.

كــا جيــب عوملــة ثقافــة أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه ،وثقافــة معاويــة،
ِ
ِ
العــال ،وعــى عا ّمــة النــاس.
العــال وغــر
وهــذه مســؤولية تقــع عــى اجلميــع،
علينــا أن نســعى يف هــذا املجــال ،حتــى إذا اضطررنــا إىل االســتدانة والقــرض

نتحمــل الصعوبــات ،وهــذه مســؤولية اجلميــع.
مــن اآلخريــن ،وعلينــا أن
ّ

االهتمام بالشعائر
أمــا املســؤولية الثانيــة عــى اجلميــع فهــي االهتــام بالشــعائر احلســينية املقدّ ســة.
وأذكــر مســألة قــد اتفــق عليهــا مجيــع الفــرق اإلســامية ،حتــى الوهابية ،وهــيّ :
إن

اهلل تعــاىل ال يــرىض بتزيــن املســاجد بالذهــب .واملســألة األخــرى هــي أ ّنــه مل يــك
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يف زمــن األئمــة املعصومــن صلــوات اهلل عليهــم ،املراقــد والقبــب واألرضحــة،

وكانــت قبــور األئمــة املعصومــن صلــوات اهلل عليهــم عــى شــكل غرفــة ،وقــد
عمــل األعــداء عــى هدمهــا وختريبهــا.

املرشفــة هــي كاملســاجد.
مــن جانــب آخــر ،وكــا ذكــرت الروايــات فاملشــاهد ّ
ووفقـ ًا هلــذه الروايــات ،فـ ّ
املرشفــة للمعصومــن صلــوات اهلل عليهــم،
ـإن املشــاهد ّ

رصح العلــاء أنفســهم بأ ّنــه لــو كان رضيــح اإلمــام مــن
هلــا حكــم املســجد .لكــن ّ
ذهــب ،فــا إشــكال فيــه .فمــن يصــدر هــذه األحــكام؟ ووفقـ ًا ألي ســند يصــدر
العلــاء مثــل هــذه األحــكام؟

الشعائر من ضروريات الدين
ّ
املذهــب ،ينقضــون كراهيــة تزيينــه
إن علــاء الديــن وبدليــل شــعائرية الرضيــح ّ
إن بعــض العلــاء ،ال يقولــون ّ
بالذهــب .بــل ّ
بــأن األرضحــة هــي جــزء مــن

الشــعائر فقــط ،بــل يعدّ وهنــا مــن رضوريــات الديــن واملذهــب.

اعلمــوا ّ
ان كل يشء يعــدّ ه العــرف ويثبتــه بأ ّنــه تعظي ـ ًا للمعصــوم ،فهــو جــزء

مــن الشــعائر .وهكــذا هــي كل الشــعائر املقدّ ســة للمعصومــن ســام اهلل عليهــم
وباألخــص الشــعائر احلســينية املقدّ ســة.

ـر يف
جيــب عوملــة الشــعائر احلســينية ،وهــذا األمــر ســيتح ّقق اليــوم .فمــن يقـ ّ

هــذا املجــال ،فهــو قــد ارتكــب الــرر ،إن مل يــك قــد ارتكــب احلــرام.

أســأل اهلل عـ ّـز وجـ ّـل أن يرعــى اجلميــع ،ويو ّفــق اجلميــع ،يف هــذا الطريــق ،وأن

يديــم هــذا التوفيــق ويزيــد فيــه .وأنــا أدعــو للجميــع لالســتمرار يف هــذا الطريــق،

وأســأهلم الدعــاء.

