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راضي احلبيب

)هاني الشمري( جموع من االخوة املواطنني الشيعة يحضرون السيرة احلسينية في احدى احلسينيات

حملة للتبرع بالدم للعام الـ 13 على التواليأحد املواطنني يتبرع بالدم

حملة التبرع بالدم احدى ثمار املجالس احلسينية

مرتادون للحسينية يتبرعون بدمهم

راضي الحبيب: استمرار البكاء على استشهاد الحسين يقتضيه نداء الفطرة

أسامة أبوالسعود
تواصل احلسينيات واملساجد 
الشيعية في عموم البالد البكاء على 
اإلمام احلسني ÿ وإحياء ليالي 
عاش����وراء ذكرى استشهاد سبط 
الرسول ژ والتي توافق العاشر 
من محرم من كل عام. وأكد الباحث 
الداعية راضي احلبيب  اإلسالمي 
ان اس����تمرارية البكاء على مقتل 
اإلمام احلس����ني گ املتصل الى 
زماننا هذا - على مدى ما يقارب 
14 قرنا، مع العلم ان احلسني منعم 
باجلنة كونه من أهل اجلنة بل سيد 
شباب أهل اجلنة - يقتضيه نداء 
الفطرة، وهذا األمر يتعلق بسالمة 
الفطرة من أي خلل عقائدي، أو أي 
متويه دنيوي على الفطرة يحجبها 
عن الرؤية الواضحة، واملرجو ملن 
يراجع األدلة أن ينظر إليها بعني 
اإلنصاف ويحذر من التعسف وان 
يكون اهلل من وراء القصد وليس 
األهواء الش����خصية. وتابع قائال: 
قد ثبت بالدلي����ل النقلي الروائي 
أن النبي األكرم ژ قد بكى اإلمام 
احلسني گ »من قبل أن يقتل في 
احلديث املروي بطرق مستفيضة 
ع����ن أم املؤمنني أم س����لمة قالت 
رضوان اهلل عليه����ا ما رواه عبد 
بن حميد في »املنتخب من املسند« 
الرزاق،  )1533( قال: أخبرنا عبد 
أخبرنا عبداهلل بن سعيد بن أبي 
هند، عن أبيه، قال: قالت أم سلمة: 
كان النبي ژ نائما في بيتي فجاء 
حسني يدرج، قالت: فقعدت على 
الباب فأمس����كته مخافة أن يدخل 
فيوقظه، قالت: ثم غفلت في شيء 

فدب فدخل فقعد على بطنه، قالت: 
فس����معت نحيب رسول اهلل ژ 
فجئت فقلت: يا رسول اهلل واهلل ما 
علمت به؟ فقال: »إمنا جاءني جبريل 
گ وهو على بطني قاعد، فقال 
لي أحتبه؟ فقلت: نعم قال: إن أمتك 
ستقتله أال أريك التربة التي يقتل 
بها؟ قال: فقلت: بلى قال: فضرب 
بجناحه فأتاني بهذه التربة« قالت: 
فإذا في يده تربة حمراء، وهو يبكي 
ويقول: »يا ليت شعري من يقتلك 
بعدي؟«. قال الذهبي في »تاريخ 
اإلسالم« )104/5(: إسناده صحيح، 
وصحح إسناده أيضا البوصيري 

في »إحتاف اخليرة املهرة«.
وأكد الشيخ احلبيب: فإذا كان 

تصدع لقتل اإلمام احلس����ني گ 
وهذا ما س����اقه أمير احملدثني في 
عصره ابن حجر العس����قالني في 
كتابه »تهذيب التهذيب« حتت رقم 
)615( ترجمة االمام احلسني گ 
رواه الثقة الزهري: »قال الوليد أيكم 
يعلم ما فعلت أحجار بيت املقدس 
يوم قتل احلس����ني بن علي؟ فقال 
الزهري بلغني أنه لم يقلب حجر 
إال وجد حتته دم عبيط. وقال بن 
معني حدثنا جرير حدثنا يزيد بن 
أبي زياد قال قتل احلسني احمرت 

آفاق السماء.
وروى أيضا قال خلف بن خليفة 
عن أبيه ملا قتل احلس����ني اسودت 
الكواكب نهارا«.  السماء وظهرت 

النبي األك����رم ژ قد أقام مجلس 
عزاء على مقتل اإلمام احلسني گ 
»وبكاه من قبل أن تقع واقعة قتله 
بدليل ما جاء في احلديث السابق 
)قالت: فسمعت نحيب رسول اهلل(، 
فبقياس أولى أن نبكيه بعد سماع 
مقتله مع العلم أنه ال يوجد أي مانع 
شرعي في استمرارية البكاء على 
الثابت املشهور  امليت عموما، بل 
ان الرس����ول األكرم ژ قد حزن 
على وفاة الس����يدة خديجة وعمه 
أبي طالب ملدة عام وس����مي بعام 
احلزن وهذا دليل كاف على جواز 

استمرارية احلزن على امليت.
وأضاف الش����يخ احلبيب: بل 
يوج����د أعظم من ذل����ك أن الكون 

وأكد: والدليل القرآني صريح جدا 
بثبوت بكاء السماء واألرض بدليل 
قوله تعالى )فما بكت عليهم السماء 
واألرض( الدخان آية 29، ويوجد 
من األدلة التاريخية ما يؤكد وقوع 
مثل هذه األهوال الكونية املخيفة 
والغريبة من نوعه����ا في وقتها، 
ما جاء في كت����اب املؤرخ الغربي 
 The(  وقائع االنغلوساكسوني(
Anglo-Saxon Chronicle( حي����ث 
نقل وقائع األحداث التاريخية التي 
مرت بها األمة البريطانية منذ عهد 
املسيح گ فيذكر لكل سنة أحداثها 
حتى يأتي على ذكر أحداث سنة 
685 ميالدية وهي نفس الس����نة 
61 هجرية الت����ي وقع فيها مقتل 

االمام احلسني گ فذكر أن في هذه 
السنة أمطرت السماء دما وأصبح 
الناس ف����ي بريطانيا فوجدوا أن 
ألبانهم وأزبادهم حتولت إلى دم. 
وختم احلبيب كالمه: وأخيرا أقول 
انه كما خرج اإلمام احلسني عليه 
الس����الم من هذه الدنيا من خالل 
املعاناة في واقعة كربالء، وكانت 
طريقه الى االستشهاد والوصول 
الى جن����ة الرضوان، فكذلك نحن 
ماضون على ما مضى عليه اإلمام 
احلسني گ باستمرارية احلزن 
على مصابه واملشاركة في مجالس 
عزاء استشهاده باملعاناة والبكاء 
عليه حتى نلحق به إن شاء اهلل 

تعالى.

الحسينيات ومساجد الشيعة تواصل إحياء ليالي عاشوراء

حسينية دار الزهراء نّظمت حملة للتبرع بالدم

أقام���ت حس���ينية دار 
الزهراء بالتعاون مع بنك الدم 
حملتها ال� 13 للتبرع بالدم، 
حيث توافد جمع من مرتادي 
احلسينية إلعطاء دمهم ألبناء 

وطنهم العزيز.
وقال محمود بوحمد من 
املسؤولني في احلسينية ان 
احلسينية تشجع مثل هذه 
احلمالت ونشكر املنظمني 
على ذلك، كما أشار حسني 
الى م���ا للمجالس  احملميد 
احلسينية من فوائد، مؤكدا 
ان حمل���ة التبرع بالدم هي 
احدى ثم���ار هذه املجالس، 
وأشاد محمد اخلليفة بحملة 
التبرع وش���كر حلسينية 
دار الزهراء وبنك الدم هذه 
اجلهود، وطالب مجبل الهندال 
باستمرار حملة التبرع بالدم 
كل سنة، وقال علي بوشهري 
ان مثل ه���ذه احلمالت هي 
نصرة لإلمام احلسني گ، 
وتذكرن���ا بواقع���ة الطف، 
ودماؤنا نقدمها للمحتاجني 
ونخدم بها مجتمعنا، وحتدث 
رئي���س الهيئة االدارية في 
الزه���راء احلاج محمد  دار 
جواد كاظم وقال: نعتقد ان 
عاشوراء يوم أحيا فيه اإلمام 
احلس���ني گ ضمير األمة 

وأعاد الي
ها كرامتها، وفي كربالء 
تساقطت دماء الشهداء عليهم 
السالم على أرضها لتسري 
وتصل الى كل نقطة من بقاع 
لت���زرع فيها نبتة  األرض 
للحرية وإباء للظلم، في يوم 
عاشوراء وعلى أرض كربالء 
الش���هداء وسالت  تساقط 
دماؤهم على أرضها لتحيي 

القيم واحلياة الطيبة.

الصفحة التي ورد فيها ذكر احداث وقعت في السنة التي استشهد فيها االمام احلسني

غالف كتاب وقائع االنغلوساكسون


