
محلياتاالثنين  28  ديسمبر  2009   10

بكاء على فقد احلسني)أسامة البطراوي(استذكار الستشهاد سبط الرسول وسيد شباب أهل اجلنة

لن ننساك يا حسني 

خطباء المنبر الحسيني: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء
الحسينيات والمساجد استذكرت مقتل اإلمام الحسين گ

أحد الكبار حرص على املشاركة في عاشوراءيا زهراء الرجال والنساء واألطفال في احدى ساحات حسني معرفي يستذكرون احلسني گ في ذكرى استشهاده

بكاء وخشوع في مسجد اإلمام زين العابدين أنت في قلوبنا يا حسني

عن حقيقته الكثير من اجلماعات 
فأصابها اخلسران، وأحاط بها 
الظلم والفساد وخسرت كل شيء، 
بعد أن توهمت أنها بس����كوتها 
ورضاها ع����ن واقع احلال الذي 
تعيشه سوف تبقى لها البقية 
التي تراها، والفتات الذي تقتات 
منه، متناسية حقيقة كبرى هي 
أن الفساد ال يتوقف اال أذا اوقف 
وجوبه، فهو كالنار التي تزدرد 
كل ش����يء أمامه����ا وحتيله الى 

رماد.
وش���دد الديباجي في ختام 
كلمته على الق���ول: لذا وجب 
علينا كمسلمني أن نتوحد في 
مواجهة الظلم وعدم اخلنوع أو 
الرضوخ له، وأن نرفض املنكر 
بجميع أشكاله وصوره وأن نأمر 
باملعروف وندعو للخير ونبدأ 
بأنفس���نا قب���ل اآلخرين، وأن 
نضحي في سبيل ذلك بالغالي 
والنفيس، فبوحدتنا وتضحيتنا 
كمسلمني وباتباعنا الوامر رب 
العاملني ثم رس���وله الكرمي ژ 
وباستفادتنا من دروس وقيم 
ثورة احلسني گ ينصلح حال 
امتنا ويعلو شأنها، ويجب على 
كل مسلم أن يكون حصنا ودرعا 
لإلس���ام في وجه أعدائه ممن 
يريدون شق صفوفه وتفرقه 
جمعه وتقطي���ع اوصاله عن 
طريق املكائد والدسائس وبث 
روح الفتنة الطائفية وقانا اهلل 
شرها، وال ميكننا أن نقف في 
وجه اعداء اإلس���ام وأن نصد 
كل تلك املكائ���د واملؤامرات إال 
باحلفاظ على وحدتنا كمسلمني 
وأن يك���ون كل مواط���ن داعيا 
ومنبرا مناديا للوحدة الوطنية 

قوال وفعا. 

خرجت لطلب اإلصاح في أمة 
جدي ژ وأريد أن آمر باملعروف 
وانهى عن املنكر وأسير بسيرة 
جدي ژ وسيرة أبي علي بن 

ابي طالب گ«.
وق����ال الديباج����ي: لقد كان 
خروجه گ تنفيذا عمليا ملبدأ 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 
وبأوضح صوره وأشكاله، فكان 
بحق مدرسة كبرى تعلمت منها 
األجيال كي����ف يجب أن ترفض 
املنكر وتعارض����ه، وتدعو الى 
ف����ي خاف ذلك  املعروف، الن 
ضياعا لاسام ولقيمه، وللمجتمع 
السليم ووجوده، وهذا ما غفلت 

وماله وأهله وأصحابه.
 وزاد: قد يتساءل البعض عما 
الذي ميكننا أن نستفيده من ثورة 
احلسني گ وما هي الدروس 
والعبر التي ميكن نخرج بها من 
املباركة لتطبيقها الثورة   هذه 
وتعاماتن���ا  حياتن���ا  ف���ي 

اليومية؟
وأوضح أن ثورة احلس���ني 
گ احتوت على رسالة ومعنى 
عظيم وس���ام لكل إنسان على 
وجه األرض، اال وهي رس���الة 
االصاح في أمة رسول اهلل ژ 
فقد قال »واني لم أخرج أشرا وال 
بطرا وال مفسدا وال ظاملا، وإمنا 

املباركة وعليها قامت  خافته 
ثورة احلسني گ.

وأضاف: ونتيجة لهذا كانت 
صرخة احلس���ني گ مدوية 
كالرع���د ف���ي آذان الطواغيت 
وشياطني االنس واجلن، وكانت 
كالب���رق الذي أض���اء األرض 
بعدم���ا كادت أن تغ���وص في 
بحار الظ���ام والظلم، صرخة 
نابعة من خوف���ه ودفاعه عن 
شرف وحقوق املسلمني وكرامة 
البشرية مع ثلة من املؤمنني ممن 
احبوا اجلهاد وعشقوا الشهادة 
في س���بيل اهلل ونصرة دينه، 
فضحى في سبيل ذلك بنفسه 

للعالم أجمع لم يكن في سبيل 
بس���ط العدل ورفع اجلور عن 
العالم وحسب، بل كان ايضا في 
سبيل احلفاظ على ثوابت الدين 
اإلسامي وصيانتها من اي عبث 
او حتريف وتأويل، فكانت ثورته 
گ م���ن أجل نش���ر التعاليم 
الس���امية واألسس الصحيحة 
للدين اإلسامي بني الناس عن 
طريق اتباعه وتطبيقه لفريضة 
االمر باملعروف والنهي عن املنكر 
نظرا ألهميتها كواجب مفروض 
على كل مسلم ومسلمة، فعلى 
أساس هذه الفريضة قامت جميع 
حروب اإلمام علي گ في عصر 

حني والدت���ه وكان يكنى بأبى 
عبداهلل، وهو الس���بط الثاني 
لرس���ول اهلل ژ وثمرة قلبه، 
ومن أحب اخللق اليه اسوة بأمه 

وأبيه وأخيه گ.
وتاب���ع الديباج���ي قائ���ا: 
ق���د كانت حيات���ه گ مليئة 
باألحداث، طافح���ة بالوقائع، 
صبغها استش���هاده الدامي في 
العاشر من محرم احلرام عام 61 
بثوب أحمر قان فغطى على أكثر 
ما سواه واحتواه، فاستشهاده 
گ وه���و املؤس���س لصرح 
الثقافة العاش���ورائية واالبرز 
با منازع في التاريخ الثوري 

منعوه اياه���ا رغم ماء العراق 
الوفير فكان ان شرب من حوض 
الش���ريف محمد ژ في  جده 
الفردوس األعلى ألنه منزل سيد 
شباب أهل اجلنة اإلمام احلسني 

بن علي عليهما السام.
من جانبه، قال وكيل اإلمام 
السيستاني في الكويت أبوالقاسم 
الديباجي إنه في اليوم الثالث 
من شهر شعبان للعام الرابع من 
الهجرة النبوية املباركة كانت 
والدة االمام احلس���ني بن علي 
گ، االمام الثالث من شجرة 
االمامة الطاهرة، سماه رسول 
اهلل ژ حسينا، وعق عنه كبشا 

أسامة أبوالسعود
العاشر من احملرم  في يوم 
)عاشوراء( تتجدد ذكرى األلم 
واحلزن واألسى على فراق سيد 
شباب اهل اجلنة وسبط رسول 
اهلل ژ واش���به الناس بجده، 
اإلمام احلسني بن علي عليهما 

السام.
فف���ي مختلف حس���ينيات 
ومس���اجد الش���يعة في الباد 
اس���تمر احلزن واألسى وغط 
السواد والبكاء والنحيب معظم 
الوجوه وج���دد خطباء املنبر 
احلسيني مشهد قتل احلسني 
وآل بيته في ه���ذا اليوم الذي 
لن ينس���اه التاريخ واكدوا ان 
كل يوم عاش���وراء وكل أرض 

كرباء.
ففي حسينية معرفي حتدث 
الشيخ حبيب الكاظمي عن مشهد 
قتل اإلمام احلس���ني مؤكدا انه 
مهما قيل فلن يصف ذلك اليوم 
الذي ضحى فيه اإلمام احلسني 
بجسده الشريف وروحه الطاهرة 
فداء ألمة جده رسول اهلل ژ 
حيث قال لم اخرج اشرا وال بطرا 
وامنا خرجت لطلب االصاح في 
امة جدي آمر باملعروف وأنهى 

عن املنكر.
وتابع قائا: وهي رس���الة 
عظيمة من قائ���د عظيم يجب 
االقتداء به وتخليد ذكرى يوم 
استشهاده مذكرا بقول النبي ژ 
»حسني مني وأنا من حسني«.

وفي احلس���ينية اجلديدة 
حتدث الشيخ مرتضى البالدي 
ايضا عن يوم استشهاد االمام 
احلسني بن علي عليهما السام 
واملشهد الرهيب لقتله عطشان 
يريد ش���ربة ماء لكن الظاملني 




