استفتاء حول مراسم عزاء االمام احلسني (عليه السالم) يف شهر احملرم احلرام عام  2441هـ

بسم اهلل الرمح ن الرحـيم
مساحة املرجع الديين األعلى السيد السيستاني (دام ظلّه)
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
وبعد:
فانه مع اقرتاب شهر احملرم احلرام وجتدد ذكرى فاجعة الطف وما يالحظ م ن استمرار وباء كورونا وتشديد
اجلهات املعنيّة على ضرورة التجنب ع ن اقامة التجمعات الكبرية وال سيما يف األماك ن املغلقة ،يسأل الكثري م ن
املؤمنني عما ينبغي هلم القيام به بشأن عزاء سيد الشهداء االمام احلسني (صلوات اهلل عليه) وأهل بيته وأنصاره
(عليهم السالم) ،مع رغبتهم امللحّة يف االستمرار على مرامسه املعتادة ؟
يرجى بيان ذلك .ولكم جزيل الشكر.
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السالم على احلسني وعلى اوالد احلسني وعلى أصحاب احلسني ورمحة اهلل وبركاته
إنّ هناك العديد م ن األساليب اليت ميك ن إتّباعها يف التعبري ع ن احلزن واألسى يف ههه املناسبة األليمة ،واظهار
املواساة مع النيب املصطفى (صلّى اهلل عليه وآله) وأهل بيته األطهار يف تلك املصيبة الكربى اليت حلّت باإلسالم
واملسلمني .وم ن ذلك:

 2ـ االكثار م ن بثّ اجملالس احلسينية النافعة على اهلواء مباشرة عرب احملطات التلفزيونية وتطبيقات االنرتنيت،
وينبغي للمراكز واملؤسسات الدينية والثقافية أن تنسق مع اخلطباء اجليدي ن والرواديد املُجيدي ن بهها الصدد وأن
حتشد وحتثّ املؤمنني على االستماع اليهم والتفاعل معهم وهم يف أماك ن سكنهم أو ما حبكمها.
 1ـ عقد اجملالس البيتية يف اوقات معينة م ن الليل أو النهار ،يقتصر احلضور فيها على أفراد العائلة واملخالطني
معهم ،ويستمع فيها اىل بعض اجملالس احلسينية النافعة ولو م ن خالل ما يبثّ مباشرة على بعض القنوات
الفضائية أو عرب تطبيقات االنرتنيت .وأما اجملالس العامة فال بد م ن أن يلتزم فيها بالضوابط الصحية التزاماً
صارماً ،بأن يراعى فيها التباعد االجتماعي بني احلاضري ن واستخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية م ن
انتشار وباء كورونا ،مع االقتصار يف عدد احلضور على ما تسمح به اجلهات املعنية ،وهو مما خيتلف حبسب
املوارد م ن حيث عقدها يف االماك ن املفتوحة أو املغلقة وم ن حيث اختالف البلدان بالنظر اىل مدى انتشار الوباء
فيها.
 3ـ نشر املظاهر العاشورائية على نطاق واسع م ن خالل رفع األعالم والالفتات السوداء يف الساحات والشوارع
واالزقة وحنوها م ن االماك ن العامة مع مراعاة عدم التجاوز على حرمة االمالك اخلاصة أو غريها وعدم التخلف
ع ن رعاية القوانني النافهة يف البلد .وينبغي أن تشتمل على مقاطع م ن كلمات االمام احلسني (عليه السالم) يف
نهضته االصالحية العظيمة وما قيل يف فاجعة الطف م ن روائع الشعر والنثر .وأما االطعمة اليت يتعارف توزيعها
بههه املناسبة فال بد م ن أن تراعى الشروط الصحية الالزمة يف إعدادها وتوزيعها ولو اقتضى ذلك االقتصار على
بعض االطعمة اجلافة وايصاهلا اىل مساك ن املؤمنني تفادياً حلصول االزدحام عند تقسيمها.
وفّق اهلل اجلميع إلحياء ههه املناسبة املهمة واقامة عزاء سيد شباب أهل اجلنة (صلوات اهلل وسالمه عليه) مبا
تسمح به الظروف الراهنة ،إنه وليّ التوفيق.
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