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 بكاء وتأثر جموع من اإلخوة املواطنني الشيعة يحيون ذكرى عاشوراء

 (قاسم باشا) الشيخ د.احمد حسني يلقي خطبة عن مآثر االمام احلسني 

 حسين: رايات اإلمام الحسين قامت على مبدأ اإلصالح واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 أسامة أبوالسعود
  واصلت احلسينيات في عموم البالد إحياء ذكرى ليالي عاشوراء 

واستشهاد سبط رسول اهللا ژ اإلمام احلسني بن علي.
  وبهذه املناسبة األليمة قال عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 
الشيخ د.احمد حسني «تتجدد الذكرى األليمة في هذا العام وكل 
عام حينما يحل العاشـــر من محرم احلـــرام الذي يحمل ذكرى 
استشهاد سيد شـــباب أهل اجلنة احلســـني بن علي وابن بنت 

رسول اهللا ژ» .
  وتابع قائال «اننا حينما نســـتذكر هذه الواقعة نستلهم قيم 
الشهادة التي تعني حركة املصلحني في تاريخ األمم نحو إصالح 
ما ارتكبته أيادي املفســـدين وال ريب أن ما قام به اإلمام احلسني 
كان مسيرة نحو رفع مستوى الوعي لدى أبناء األمة اإلسالمية 
في ذاك الوقت ولقـــد أراد أن يعطي منوذجا رائعا في التضحية 
بالغالي والنفيس من اجل القضية املركزية وهي حياة األمة في 

ظل التزام حقيقي بشريعة اهللا تعالى».
  وشدد على ان التاريخ ليفخر بنهضة احلسني التي جتاوزت 
ما يعتبره البعض مجرد ثورة حيث أراد اإلمام سيد الشهداء ان 
يوقظ املسلمني من سباتهم والوعيهم ليقوموا بدورهم الريادي 

في تقومي االعوجاج واالنحراف السياسي في ذاك الزمان.
  وأضاف حسني قائال «ال ريب أننا كمسلمني بحاجة اليوم إلى 

اســـتلهام تلـــك الــروح التجديديــة التــي حتيــي في نفوسنا 
الهمة واإلرادة نحو تأسيــس مســـتقبل واعد مليء باالجنازات 
على كل األصعدة، لقد علمنا إمامنا احلســـني أال نرضى بتغييب 
عقولنا عن الوعي ولقد تعلمنا من احلسني أال نكسر إرادتنا ونذل 
أنفسنا ألي مغريات دنيوية أو أفكار سلبية ألنه علمنا ان نكون 
ايجابيني في حياتنـــا وان كان ثمن هذه احلركة االيجابية إراقة 
الدماء وذهاب األرواح، لقد علمنا احلسني أن نحترم اإلنسان في 
جميع مراحله وعلى كل املستويات حيث ان اإلنسان هو احلامل 
ألمانة اهللا ســـبحانه وتعالى وقد قام احلسني في يوم عاشوراء 
بصناعة اإلنسان الواعي الذي يهب حياته في سبيل نشأة جيل 
انســـاني واعد ذي إرادة حرة ال تقبـــل الوصاية في أي حال من 

األحوال».
  وأكد ان احلرية إلهام حســـيني بامتياز ولقد استلهم األحرار 
في العالم قدوتهم ومثلهم األعلى من نهضة احلســـني گ حيث 
ان احلسني لم يكن ليبذل دمه الشريف من أجل فئة دون الفئة بل 
بذله من أجل اإلنسان الذي كرمه اهللا فأراد احلسني يعلم اإلنسان 

كيف يصون كرامته ويعيش حياته حرا أبيا.
  وأضاف حسني «اننا في هذه املناسبة مطالبون بأن نؤكد على 
ان القيم التي حتملها نهضة احلســـني هي التي ستنهض باألمة 
لتعانق ســـماء احلضارة ولتحيي عقولنـــاـ  التي غابتـ  دورها 

الواعي في تأسيس املستقبل».
  وأردف قائال «انني أؤكد أننا كمسلمني قد أسأنا إلى إمامنا سيد 
الشهداء گ إذ اننا وحتى يومنا هذا لم نتعاط مع القيم واملبادئ 
التي دعا إليها سيد الشهداء گ بل ان هناك من ميجد قاتل احلسني 

وهذا يكشف عن تراجع في معرفتنا بحقائق التاريخ». 
  وأضاف عضـــو االحتاد العاملي لعلماء املســـلمني قائال: «لقد 
قامت رايات اإلمام احلســـني على مبدأ اإلصالح واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر الذي يتحقق بالكلمة الصادقة واإلرادة احلرة 
واحلب لإلنســـان واحترام إنسانيته مهما كان دينه ولذلك فاننا 
نشـــهد في أصحاب اإلمام احلسني املســـلم واملسيحي وغيرهما 
من أصحـــاب امللل واملذاهب واآلراء وهذا يدل على ان اإلمام إمام 

لإلنسان الواعي احلر».
  وتابع قائال «على ذلك فأننا نؤكد على ان اإلمام احلســـني بن 
علي ليس حكرا على طائفة أو جماعة أو دين أو مذهب إال ان ذلك 
يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق اجلميع ليقتدي باحلسني ولذلك 
فاننا ال نقبل مبا يقوم به البعض من التعرض لعقائد اآلخرين في 
أيام عاشوراء ونطالب هؤالء بالكف عن هذه األمور ألنها ليست 
من أخالق النبوة ويجب احترام مشـــاعر املســـلمني الشيعة في 
هذه املناسبات ولذلك فان ما ينشر ويكتب من تعريض بأفعالنا 
وشـــعائرنا من قبل البعض أمر غير مقبول ألبتة وينبغي على 

علماء املذاهب األخرى واحلكومة ممثلة بوزارة األوقاف ان تصحح 
األقوال الشنيعة التي يريد البعض ان ينشرها بني أفراد املجتمع 

مبتغيا اإلهانة والفتنة وشق عصا املواطنني.
  وال ريب ان هذه مسؤولية عظمى ال يجوز للحكومة التملص 

منها وهي أمانة البد ان يؤدوها بحق دون أدنى تقصير».
  وأضـــاف قائال «اننـــا نطالب املالك ملركـــز «وذكر» بان يتقي 
اهللا وأال يكون معول هدم ومقول كذب وفتنة بني املواطنني وان 
يحترم املذهــب الشيعــي الــذي هــو من أوائل املذاهب األصيلة 
في اإلسالم وال ريــب ان قبول اآلخر واحترام عقائد املسلمني أصل 
من أصول اإلســـالم الصحيح التي هي من صميم سنة الرسول 

األكرم ژ». 
  ومتنى حسني ان متر الذكرى الكرمية على األمة لتقتدي بسيرة 
هذا اإلمام الشـــهيد الذي بذل روحه الطاهرة من اجل إسالم واع 
وامة واعدة مبستقبل جميل فان احلسني من ركائز القربى الذين 
وجبت لهم املودة بنص كتاب اهللا تعالى ويجب علينا ان نحزن 
على استشـــهاده وندرس سيرته ونهضته املباركة ونذم قاتليه 

ال ان ندافع عنهم.
  وشدد في ختام كلمته على ان املصاب باحلسني عظيم ولكن 
يجب أال يصاب احلسني بنا وال يكون ذلك إال بإرادة واعية حرة 

واحترام لآلخر وتخطيط للمستقبل واملستقبل فقط. 
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