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

1440

مــتــى تــبـ ّـيــنــوا للدنيا ك ّلها
الــصــورة الحقيقية ألولئك
الــــظــــلــــمــــة؟ وعـــــلـــــى مــن
تــقــع ه ــذه الــمــســؤولــيـ ّ
ـة؟!
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يف مســاء يــوم اخلميــس العــارش مــن شــهر حمـ ّـرم احلــرام وهــو يــوم عاشــوراء

احلســن صلــوات اهلل عليــه ،املوافــق للعرشيــن مــن شــهر أيلــول ســبتمرب 2018

للميــاد ،وكالســنوات الســابقة ،شــهد بيــت املرجــع الدينــي ســاحة آيــة اهلل
العظمــى الســيد صــادق احلســيني الشــرازي دام ظلــه يف مدينــة قــم املقدّ ســة،
للمعزيــن احلســينيني.
جتمعــ ًا كبــر ًا
ّ
ّ

للمعزيــن احلســينيني العديــد مــن الشــخصيات
حــر يف هــذا التجمــع الكبــر
ّ

الدينيــة والثقافيــة واالجتامعيــة واإلعالميــن ،واســتمعوا إىل الكلمة القيمة لســاحة

املرجــع الشــرازي دام ظلــه ،حــول القضيــة والشــعائر احلســينيتني املقدّ ســتني،

ـم ماجــاء فيهــا:
إليكــم أهـ ّ

شكر ودعاء لمقيمي الشعائر
ّ
استهل سامحة املرجع الشريازي دام ظله ،كلمته بقوله:

«ع ّظــم اهلل أجورنــا وأجوركــم بمصابنــا باحلســن عليــه الســام وجعلنــا وإ ّياكم
حممــد صـ ّ
ـي اهلل عليــه وآله».
مــن الطالبــن بثــاره مــع ول ّيــه اإلمــام املهـ ّ
ـدي مــن آل ّ

الليلــة هــي ليلــة احلــادي عــر مــن شــهر حمــرم احلــرام .وقــد انتهــى كل يشء

إىل غــروب هــذا اليــوم .وقــد قــام الشــيعة الكــرام يف أرجــاء الدنيــا يف العــرة

األوىل مــن حمــرم بإقامــة العــزاء .فطوبــى ملــن تعــب يف هــذا العــزاء ،وطوبــى أكثــر

ملــن تعــب أكثــر .وطوبــى ملــن كانــت لــه املشــكالت يف إقامتــه للعــزاء احلســيني.
وطوبــى أكثــر ملــن كانــت لــه مشــاكل أكثــر .وطوبــى ملــن قتــل يف طريــق موالنــا
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اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه هــذه الســنة ،وطــوىل ملــن جــرح أو أصيــب

باإلعاقــة ،فــاهلل تعــاىل يقــول :هــم درجــات عنــد اهلل.

إن الــذي يبكــي دم ـ ًا عــى هــذه املصائــب أكثــر مــن ألــف ســنة ،الــذي قــال
ّ

عنــه اإلمــام الباقــر صلــوات اهلل عليــه بــو ّيل اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه،

عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف،
وهــو موالنــا بق ّيــة اهلل اإلمــام املهــدي املوعــود ّ

عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف،
أرجــو أن يرعاهــم بالرعايــة التــي وعدهــا هــو ّ

أكثــر وأكثــر.

أنــا ومــن بــاب املســؤولية الرشعيــة ،أدعــو اهلل تعــاىل أن يم ـ ّن عليهــم وعــى

اجلميــع بســعادة الدنيــا واآلخــرة ،وأن يزيــد يف منّــه عليهــم بالســعادة ،وأن يرعاهم
اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه أكثــر.

تعازي
يف البدايــة ،أرفــع التعــازي إىل املقــام الرفيــع واملنيــع والعظيــم لصاحــب اإلمامة

عجــل اهلل
املنصوبــة مــن اهلل تعــاىل ،وصاحــب العصمــة الكــرى ،موالنــا بق ّيــة اهلل ّ

تعــاىل فرجــه الرشيــف .وبعدهــا أقــدّ م التعــازي إىل اجلميــع واجلميــع .فالــكل
أصحــاب مصيبــة يف قضيــة اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،الرجــل واملــرأة،
والكبــر والصغــر .وأرجــو مــن اهلل تعــاىل أن يســعدهم يف الدنيــا واآلخــرة.

السالم على المضام المستباح
جــاء يف إحــدى زيــارات االمــام احلســن عليــه الســام :الســام عــى املضــام

املســتباح.
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تعرضــوا للظلــم،
املضــام تعنــي املظلــوم .فاألئمــة عليهــم الســام كلهــم قــد ّ
فنبــي اإلســام صــى اهلل
وك ّلهــم استشــهدوا ،فـ(مامنّــا إالّ مســموم أو مقتــول)
ّ

عليــه وآلــه استشــهد مظلوم ـ ًا ،والســيدة الزهــراء صلــوات اهلل عليهــا استشــهدت
مظلومــة ،وموالنــا اإلمــام أمــر املؤمنــن صلــوات اهلل عليــه استشــهد مظلوم ـ ًا،
وموالنــا اإلمــام احلســن املجتبــى صلــوات اهلل عليــه استشــهد مظلومــ ًا ،وبعــد

اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،استشــهد كل األئمــة صلــوات اهلل عليهــم
عجــل اهلل
مظلومــن ،أي كلهــم قتلــوا وك ّلهــم مضــام ،وحتــى اإلمــام
املهــدي ّ
ّ

تعــاىل فرجــه ،سيستشــهد بعــد أن يقيــم العدالــة وينــر الرمحــة والرأفــة اإلهليــة،
ـص باإلمــام احلســن عليــه
ـاص وخمتـ ّ
مظلوم ـ ًا .ولكــن وصــف (املســتباح) هــو خـ ّ
الســام فقــط وحســب ،ووردت يف زيارتــه صلــوات اهلل عليــه فقــط (زيــارة

الناحيــة املقدّ ســة) ،ومل تــرد يف زيــارات باقــي املعصومــن الثالثــة عــر صلــوات

اهلل عليهــم.

معنى المستباح
هــذه الكلمــة (املســتباح) تعنــي احلــال واملبــاح .وويقــول العلــاء ّ
ان حــذف
املتع ّلــق لــه ظهــور يف العمــوم .وهــذه الكلمــة جــاءت يف الزيــارة الناحيــة املقدّ ســة

مطلقــة .وهــذا يعنــي ّانــم قتلــوا اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه وقالــوا قتلــه

حــال .وبعــض أفتــى بوجــوب قتــل اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،ومباحــة

أموالــه كــا فعلوهــا يف يــوم عاشــوراء ســنة  61للهجــرة بعــد مقتــل اإلمــام
ســب اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ورميــه
صلــوات اهلل عليــه .وأح ّلــوا
ّ

بالســهام ورضبــه بالســيوف وطعنــه بالرمــاح ،والــركل بأرجلهــم ،وهــذا يعنــي
املســتباح.
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ّ
إن قتلــة اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،وقتلــة أهــل بيتــه ،وقتلــة أصحابــه،

إن اســتعمل أفصــح العــرب وأبلغهــم ،بــل حتــى األفصــح واألبلــغ مــن أهــل
ّ
كل لغــة ،أي كلــات أو كلمــة قبيحــة بح ّقهــم فهــي ليســت بكافيــة .فــاذا نقــول

عنهــم؟

األجلف واألجرم
ّإنــم كانــوا أجالفـ ًا ،وبــا غــرة ،وبــا إنســانية ،وغريهــا مــن الكلــات التــي

تشــاهبها ،وهــي قليلــة بح ّقهــم .عــن اولئــك القتلــة ،قــال اإلمــام املعصــوم ومنهــم
اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليهــمّ ،إنــم كانــوا يعــدّ ون أنفســهم مــن املســلمني
وحيجــون ،وقــد جــاؤوا إىل م ّكــة يف أ ّيام احلــج ليقتلــوا اإلمام
ويص ّلــون ويصومــون
ّ
احلســن صلــوات اهلل عليــه ،ومحلــوا الســيوف حــن اإلحــرام ليقتلــوا اإلمــام حــن

اإلحــرام يف احلــرم املكّــي .وقــد قــال عمــر بــن ســعد ياخيــل اهلل .وهــذا هــو

ـزور ،وهــذا هــو اإلســام الكــذب.
اإلســام املـ ّ

يتعرضــوا
فهــم قــد ارتكبــوا اجلرائــم ك ّلهــا يف كربــاء ،وباإلعجــاز اإلهلــي مل ّ

ـوة ،ولكــن مارســوا التعذيــب بح ّقه ـ ّن .وعــدم ارتكاهبــم
إىل خمــدّ رات بيــت النبـ ّ
جلرائــم أكثــر هــو بســبب خــروج ذلــك مــن قدرهتــم .وهــذا يعنــي املســتباح.

بــى مل يتح ّقــق يشء واحــد قــد ذكرتــه يف الســابق ،وكان مــن املعجــزة اإلهليــة،

ـاص مــن اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،وهــو التعـ ّـرض
وكان بالدعــاء اخلـ ّ
للســيدة زينــب ســام اهلل عليهــا وملخــدّ رات بيــت الرســالة ولبنــات رســول

اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه .بــى شــتموه ّن ورضبوهــن ،وكــروا أرجــل وأيــدي
بعضه ـ ّن ،وجرحوه ـ ّن ،وبعضه ـ ّن وبســبب اجلراحــات رحلــوا عــن الدنيــا بســن ّة

أو ّ
يتعرضــن للقتــل وهــذا حــدث بدعــاء اإلمــام احلســن
أقــل أو أكثــر .فلــم ّ
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وحاميكــن .فاألعــداء أرادوا فعــل كل يشء
حافظكــن
إن اهلل
صلــوات اهلل عليــهّ :
ّ
ّ

ولكنّهــم مل يتمكّنــوا .وهــذا يعنــي املســتباح.

ولكــن يبقــى الســؤال وهــو :ملــاذا كل هــذه اجلرائــم؟ ومــا هــي جذورهــا

بحيــث وكــا ذكــرت كتــب املقاتــل :ازدلــف إليــه ثالثــون ألــف كل يتقـ ّـرب إىل

اهلل بدمــه.

مصير معاوية وأضرابه
ذكــرت الروايــات الرشيفــة أ ّنــه يوجــد حفــرة يف الــدرك األســفل مــن جهنــم،
إذا رفــع غطاؤهــا فسـ ّ
ـيتعذب منهــا أهــل جهنــم .ويوجد يف هــذه احلفــرة  14تابوت

وهــي ملــن كانــوا هــم أصــل كل تلــك املصائــب ،وأحدهــم معاويــة .فمعاويــة ويف

طــول  20ســنة مــن حكمــه ارتكــب اجلرائــم التــي صــارت ثقافــة مضــا ّدة لثقافــة
أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم .فمــن اجلرائــم التــي ارتكبهــا معاويــة خــال
ـي والســيدة الزهــراء واإلمامــن احلســن
20ســنة مــن حكمــه هــو سـ ّ
ـب اإلمــام عـ ّ
واحلســن صلــوات اهلل عليهــا عــى منابــر صــاة اجلمعــة يف كل البــاد اإلســامية.

بحــق تلــك
فكانــوا يســتعملون يف خطــب اجلمعــة أنــواع اإلهانــات والتهــم
ّ
األنــوار املقدّ ســة ،مــن أهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم ،حتــى صــار يظــن النــاس

ّ
ـي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه ال قــوم لــه وال أهــل بيــت ســوى بنــي أميــة،
ان النبـ ّ
وهــذا مــا يـ ّ
ـدل عــى مــدى انتشــار ثقافــة معاويــة الباطلــة التــي اســتمرت حتــى

مــن بعــد بنــي أميــة.

والمقصر بح ّقها
مصير المحارب للشعائر
ّ
كان الشــيعة يف طــول التاريــخ كأقل ّيــة ويف ظلــم وضغوطــات ،ووصــل هــذا
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ـب شــخص يعيــش يف كربــاء ،يزيــد بــن معاويــة،
األمــر إىل مســتوى انــه لــو سـ ّ

ـظّ ،
كان مصــره الســجن .ولكــن ومــن حســن احلـ ّ
ان الظــروف اليــوم قــد تغـ ّـرت،
وينعــم العــامل اليــوم بحريــة أكثــر .وســؤايل مــن الشــيعة هــو :ياشــيعة أمــر املؤمنني
صلــوات اهلل عليــه :متــى تب ّينــوا للدنيــا ك ّلهــا الصــورة احلقيقيــة الولئــك الظلمــة؟

وعــى مــن تقــع هــذه املســؤولي ّة؟!

لقــد كان ياســن اهلاشــمي ممــن حــارب الشــعائر احلســينية بشــدّ ة ،وقــد طبعــت

وصــدرت وبالعلــن يف زمــن حكومتــه منشــورات مضــا ّدة لإلمــام احلســن صلوات
اهلل عليــه ،ولكــن بالنهايــة ذهــب مــن الدنيــا بذ ّلــة وهــوان.
أنــا أويص اجلميــع بــأن يدرســوا ويبحثــوا يف معرفــة مصــر وعاقبــة الذيــن
تعرضــوا لشــعرية مــن الشــعائر احلســينية أو إىل املحيــن هلــا .فالذ ّلــة واخلــذالن
ّ

ال تصيــب مــن يظلــم الشــعائر احلســينية املقدّ ســة ،بــل تشــمالن حتــى الذيــن
ـرون جتــاه القضيــة احلســينية املقدّ ســة ،فــاهلل تعــاىل جيعلهــم يف عــداد الذيــن
يقـ ّ
ال ينظــر إليهــم.

بــىّ ،
حساســة جــدّ ًا جــدّ ًا،
إن قضيــة اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه قضيــة ّ

ويقــر ،فســيصيبه اخلــذالن ،وتصيبــه الذلــة يف
وكل مــن يتمكّــن مــن نرصهتــا
ّ

الدنيــا واآلخــرة .بــلّ ،
يتعجــل يف عــذاب الظاملــن بعــض األحيــان،
إن اهلل تعــاىل ال ّ

وحياســبهم يف اآلخــرة .ولكــن بالنســبة للقضيــة احلســينية املقدّ ســة ،فــاهلل تعــاىل
يعجــل يف عقوبــة مــن يعرقلهــا.
ّ

ليعرف العالم الحسين
أنتــم ّأيــا الشــباب وكذلــك مــن حييــي الشــعائر احلســينية مجيعـ ًا ،عليكــم أن ال

ختافــوا تعريــف مــن قــام بظلــم القضيــة والشــعائر احلســينيتني املقدّ ســتني للنــاس،
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وكل مــا تالقونــه يف هــذا الطريــق مــن حمــن وآالالم ،فهــو يف طريــق ســعادتكم
يف الدنيــا واآلخــرة ،وقــد وعــد اهلل تعــاىل وأهــل البيــت صلــوات اهلل عليهــم بــأن

جيــروا لكــم كل مــا تالقونــه.

عــى الدنيــا ك ّلهــا أن تعــرف وتعلــم َمــن هــو اإلمــام احلســن صلــوات اهلل
عليــه؟ وملــاذا وكيــف استشــهد؟ وملــاذا صــار شــهيد ًا؟ ومــن هــم قتلتــه؟ فعلينــا أن

نؤ ّلــف الكتــب يف هــذا املجــال ،لكــي يعــرف العاملــن اإلمــام احلســن صلــوات اهلل
عليــه ويعرفــوا هنضتــه املقدّ ســة .وهــذه مســؤوليتنا اليــوم.

تضحيات الشيعة
ّ
إن الشــيعة املخلصــن مــن الســلف املــايض مل يرتاجعــوا حتــى خطــوة واحــدة

عــن عقائــد التش ـ ّيع ،وبذلــوا أرواحهــم يف هــذا الطريــق .واليــوم علينــا أن نــؤ ّدي

مســؤوليتنا يف هــذا الطريــق .فــاألذى والظلــم يف يومنــا احلــايل ليــس كــا هــو يف

وعرفــوا الشــعائر احلســينية
املــايض،
تتعرضــون لــه بــكل وجودكــمّ ،
فتحملــوا مــا ّ
ّ
املقدّ ســة للبرشيــة ك ّلهــا .فالعــامل اليــوم فيــه نســبة مــن احلريــة واحلريــات ،و ُيســتفاد

اليــوم مــن اإلمكانــات احلديثــة كالفضائيــات يف تبليــغ وتعريــف الشــعائر احلســينية
املقدّ ســة ،ولكنهــا ليســت بالكم ّيــة املطلوبــة.

يتحمــل املصاعــب يف طريــق اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه.
عــى املــرء أن
ّ

ضحــى باملــه ومالــه يف هــذا الطريــق ،ولكــن اليــوم
فمــن مــى مــن الســلف قــد ّ

ليــس كاملــايض ،وجيــب االســتفادة مــن الفــرص .فاليــوم هــو يــوم أداء املســؤولية

عــر االســتفادة مــن احلر ّيــات واإلمكانــات ،فيجــب أن تعــرف الدنيــا الوجــه
احلقيقــي للثقافــة األمويــة ،وجيــب أن تعــي الدنيــا معنــى املســتباح ،ومــن هــم
الذيــن اســتباحوا؟ ومــا ســبب االســتباح؟ ومــن الذيــن صــاروا ســبب هــذا
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االســتباح؟
لقــد أريقــت الدمــاء وســالت يف املــايض ،حتــى وصلتنــا الشــعائر احلســينية
مــرة أخــرىّ ،
إن
املقدّ ســة ،وهــذا مــا جيــب علينــا أن ننقلــه لآلخريــن .وأقوهلــا ّ

الفعاليــات املبذولــة يف هــذا الطريــق قليلــة.

الزيارة األربعينية
القضيــة األخــرى هــي زيــارة األربعــن التــي جيــب علينــا أن نســعى ألجلهــا

ـر أحــد يف جمــال الزيــارة األربعينيــة احلســينية .وحــذاري
ويف طريقهــا .فــا يقـ ّ
مــن أن يقــول أحــد مــا هــو تأثــر عــدم ذهــايب للزيــارة ،فالزيــارة األربعينيــة هــي

مــن عالئــم اإليــان.

كــا علينــا أن ال نغفــل عــن التبليــغ واإلعــام الثقافيــن يف أيــام األربعــن

احلســيني .فليســع كل واحــد يف هــذا الطريــق قــدر مــا يتم ّكــن ،ولــو بمقــدار تعليم

أصــول الديــن للزائريــن.

كذلــك حيــب الســعي يف جمــال تســهيل الزيــارة األربعينيــة حتــى ينــال اجلميــع

الســعادة .وهلــذا األمــر جيــب عــى الشــباب أن يذهبــوا إىل لقــاء حتــى املســؤولني يف
ـأي فعاليــة مطلوبــة أخــرى.
احلكومــات ،أو أن يقومــوا بـ ّ

وجوب تسهيل الزيارة
اعلمــوا ّ
إن التقصــر يف ســبيل تســهيل زيــارة اإلربعــن ،توجــب اخلــذالن

يف الدنيــا واآلخــرة .فيجــب أن تتوفــر كل وســائل الراحــة لزائــري األربعــن.
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فالفقــراء قــد خرجــوا مرفوعــي الــرأس مــن االختبــار عــر اســتقباهلم وضيافتهــم
للزائريــن ،واليــوم حــان دور األغنيــاء ،لكــي يقومــوا بتوفــر وهتيــأة آالف الفنــادق

وأماكــن االســراحة لزائــري األربعــن.

كــا ا ّنــه ال معنــى لتأشــرة الدخــول للزائريــن احلســينيني .واعلمــوا ا ّنــه ســيأيت

اليــوم الــذي تُلغــى فيــه التأشــرات وجــوازات الســفر ألجــل زيــارة اإلمــام

احلســن صلــوات اهلل عليــه بالشـ ّ
ـم هــذا األمــر اليــوم ويف
ـك .ولكــن ملــاذا ال يتـ ّ

زماننــا اآلن؟ ملــاذا تذهــب مثــل هــذه الســعادة مــن أيــدي املســؤولني اليــوم؟

للمسؤولين بالحكومات
جيــب عــى املســؤولني أن يقومــوا بــا مــن شــأنه تســهيل الزيــارة األربعينيــة

بأفضــل نحــو ،وأن تقــام بــكل التســهيالت ،وأن ال حيرمــوا أنفســهم مــن هــذه
الســعادة .وأمتنّــى اليــوم الــذي تلغــي فيــه كل احلكومــات يف الدنيــا ،تأشــرات

الدخــول وجــوازات الســفر ألجــل زيــارة اإلمــام احلســن صلــوات اهلل عليــه ،وأن

ُي ّصلــوا هــذه الســعادة ألنفســهم.

