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∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG

GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe

kGô¡X 2 - kÉMÉÑ°U 9 øe ¢ù«ªÿG

24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ó``«dƒ`àdGh AÉ``°ùædG IOÉ```«Y

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿É```æ``````````°SC’G IOÉ`````«`Y

Qõ«∏dÉH ájƒeódG äGÒ©°ûdG êÓYh ô©°ûdG ádGRE’ á°UÉN ¢VhôY ˚

¬LƒdG IQÉ°†fh ô©°ûdG §bÉ°ùJ êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø≤M ˚

óFGõdG ¥ô©àdGh ó«YÉéà∏d ¢ùµJƒÑdG ø≤M ˚

OhóÿGh ∞jÉØ°ûdG ÒÑµJ ˚

 »µdÉH π«dGƒãdGh ájó∏÷G óFGhõdG ádGREG ˚

 π«ªéàdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«æ«°U á«æa ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d øj’ƒàc’G RÉ¡L ˚

Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh ájó∏÷G IOÉ«Y

ΩÉª°†fÉH ∂æ«∏c áæ«µ°ùdG ∞°Uƒà°ùe ÖMôj

ô```«`ª`°S á`````fÉ`«``eO .O
¢ùª°T ÚY á©eÉL - ó«dƒJh AÉ°ùf Òà°ùLÉe

25664570 - 25664569 :øNÉ°ùdG §ÿG   25664548 - 25664342 :ä - OGó¨H ´QÉ°T - á«ŸÉ°ùdG

 ó°Th ΩGƒ≤dG ≥«°ùæJ - .¿ƒ``````̀gódG ø≤Mh §Ø°T - :äÉ``````̀MGôL ˚

 π«ªŒ - Qó``````̀°üdG ™aQh Ò¨°üJh Ò``````̀ÑµJ - ±GOQC’Gh ø``````̀£ÑdG

.¬LƒdG ó°Th ∞fC’G

 áHGPEGh ô©°ûdG êÓ©d »HGÒKhõ«ŸG ø``````̀≤M - ÚL’ƒµdG ø≤M ˚

 Iô°ûÑdG í«àØJ - ó«YÉéàdG ádGRE’ ¢ùcƒJƒÑdG ø≤M - ¿ƒ``````̀gódG

.IQÉ°†ædGh

 á©HÉàeh êÓYh ¢``````̀ü«î°ûJ ˚ .IO’ƒdG »``````̀ãjóMh êóÿG ∫ÉØWC’G á``````̀©HÉàe ˚

 ä’ÉM á©HÉàeh êÓ``````̀Yh ¢ü«î°ûJ  ̊ .IO’ƒ``````̀dG òæe á«≤∏ÿG Ö``````̀∏≤dG Üƒ``````̀«Y

 RÉ¡÷G ¢``````̀VGôeCG - »``````̀°ùØæàdG RÉ``````̀¡÷G äÉ``````̀HÉ¡àdGh á``````̀æeõŸGh IOÉ``````̀◊G ƒ``````̀HôdG

.á«°SÉ°ù◊G ¢VGôeCG - AÉª°üdG Oó¨dG - »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G ¢VGôeCG - »``````̀ª°†¡dG

 IO’ƒdG òæe ∫ÉØWCÓd »``````̀∏≤©dG Qƒ£àdGh …ó°ù÷G ƒªæ∏d ájQhódG á``````̀©HÉàŸG ˚

.áæ°S 13 ≈àMh

دكتور أحمد علي حسن دكتور ناصر أبو زيد

تــــرحـــــب بــأطـبـــائـهــــا الـــجـــــدد

نرحب بجميع العمالء لدى
الشركة الوطنية للتأمين التكافلي

 ونرحب بجميع منتسبي شركة (غلوب - مد) من عمالء الشركات التالية:
 .»∏aÉµàdG ÚeCÉà∏d IÉ``````̀Ø°üdG ácô°T ˚ .»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¤hC’G ácô°ûdG ˚ .¿É``````̀ª°†∏d ájô°ùjƒ°ùdG á``````̀«fÉæÑ∏dG ácô°ûdG ˚ .IÉ``````̀«◊G äÉæ«eCÉà∏d è``````̀«∏ÿG á``````̀cô°T ˚

.»∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d â``````̀jƒµdG ácô°T  ̊.Ú``````̀eCÉà∏d á``````̀«fÉæÑ∏dG á``````̀«Hô©dG á``````̀YƒªéŸG  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d QRBÉ``````̀J á``````̀cô°T  ̊.»``````̀∏aÉµàdG Ú``````̀eCÉà∏d ¥É``````̀Kh á``````̀cô°T ˚

π«ªŒ áMGôL »°UÉ°üàNG

ô°üe - ¢ùª°T ÚY á©eÉéH π«ªéàdG áMGôL PÉà°SG

 Ö∏b ‘ ¢ü°üîJ Ωƒ∏HO - ∫ÉØWC’G √GQƒàcO ∫ÉØWC’G Ö∏bh ∫ÉØWC’G ÖW …QÉ°ûà°SG

äGƒæ°S ô°ûY IóŸ á«°ùfôØdG á«©eÉ÷G äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH IÈN - (É°ùfôa) ∫ÉØWC’G

المهري: سالم على الحسين أبي األحرار ورمز التضحية والفداء

الحسينيات بدأت إحياء ليالي عاشوراء
انتصر احلسني في املعركة أم خسرها؟ نقول لقد 
انتصر احلسني في هذا الصراع الن مقياس النصر 
والفتح والغلبة هو حتقيق اهداف التأثر املجاهد 
وقد حتققت اهدافه گ وقد سئل االمام علي بن 
احلسني زين العابدين گ عن هذه املسألة فأجاب 

قائال اسمع املؤذن لتعرف اجلواب.
وبني املهري ان احلسني قتل الجل اقامة الصالة 
وايتاء الزكاة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
واحياء السنة واماتة البدعة ولكي يسمع صوت 
اآلذان ف���ي كل صباح ومس���اء ولكي يصل الينا 
اس���الم نظيف نقي خال من الشوائب واالوهام 

واخلرافات.
يقول الشاعر املسيحي انطوان:

لواء الزكي  الدم  س����يكون 
استقالال لش����عوب حتاول 

لي����ت ش����عري ل����م البكاء
وذاك اليوم عيد تشرف االجياال

لقد انتصر احلسني گ حيث ان اهدافه حتققت 
النه گ كان يريد الصالة والزكاة واألمر باملعروف 
والنه���ي عن املنكر واحلج وغيرها من الفرائض 
االس���المية وفي زيارة احلسني گ نقرأ اهدافه 
التي استشهد ألجلها: اشهد انك قد اديت الصالة 
وآتيت الزكاة وامرت باملعروف ونهيت عن املنكر 

وجاهدت في اهلل حق جهاده.
فسالم عليك يا أبا األحرار ويا رمز التضحية 
والفداء يوم ولدت ويوم استشهدت في سبيل اهلل 

وفي سبيل االسالم احملمدي االصيل.

الديانون« ثم يصف احلسني 
مجتمعه الذي كان يعيش فيه 
ويقول: »اما بعد فقد نزل بنا 
من األمر م���ا قد ترون وان 
الدنيا قد تغيرت وتنكرت 
وأدبر معروفها ولم يسبق 
فيها االصابة كصبابة االناء 
وخس���يس عيش كاملرعى 
الى احلق  أال ترون  الوبيل 
ال يعمل به والى الباطل ال 
يتناهى عنه ليرغب املؤمن 
في لقاء رب���ه فاني ال ارى 
املوت إال س���عادة واحلياة 

مع الظاملني اال برما«.
وتابع بأن االمة في زمن 
االم���ام گ بالذات ابتليت 

مبرض ضعف االرادة وفق���دان الضمير فكانت 
تعرف احلق واهله وتعرف الباطل واهله ولكنها 
ضعيفة االرادة خائفة ال تقدر ان تترجم احاسيسها 
ووعيها الى عمل ومواقف وحينما سئل احلسني 
گ والشاعر املعروف الفرزدق عن اهل العراق 
فاجاب: »قلوبهم معك وسيوفهم عليك« فاستشهد 
احلسني گ الجل ايقاظ ضمير االمة وهز مشاعرها 
واحاسيسها وحترك وجدانها وعاد احلسني گ 
ارادة االمة الصلبة التي كانت تقف امام جيوش 
كسرى وقيصر والتي قامت بفتوحات اسالمية 
عظيمة وانتصرت في معاركها ضد الكفر واالحلاد 
فنهض االمام احلسني لكي يصلح االوضاع الفاسدة 

وليعيد دين جده رس���ول 
اهلل ژ وليص���ون القرآن 
التحريف، والسنة من  عن 
البدعة ويهز ضمائر املسلمني 
امليتة وليبعث روحا جديدة 
ف���ي األمة لكي يرجعوا الى 
رشدهم وصوابهم ويروي 
ش���جرة االس���الم اليابسة 
الزكي لتصبح غضة  بدمه 
طري���ة تؤتي اكلها كل حني 

باذن ربها.
واوضح ان احلسني لم 
يخرج لطلب اجلاه والرئاسة 
والسلطان ولم يكن بصدد 
اقام���ة حكومة اس���المية 
يتواله���ا بل خ���رج لطلب 
االص���الح واالمر باملع���روف والنهي عن املنكر، 
يقول گ: »اني لم اخرج اشرا وال بطرا وال ظاملا 
وال مفسدا بل لطلب االصالح في امة جدي محمد 
اريد ان امر باملعروف وانهى عن املنكر واس���ير 
بسيرة جدي وابي«، واستش���هد االمام واوالده 
واصحابه في يوم عاشوراء سنة 61 هجرية في 
ملحمة مأساوية ولم ينسها التاريخ بل سجلها 
بأح���رف من نور مضيئة وس���طر اروع مالحم 
البطولة والتضحية والفداء والبذل والعطاء على 
امت���داد التاريخ اإللهي العام لتكون هذه امللحمة 
درسا وعبرة جلميع االحرار والشرفاء وجلميع 
الثوار واملجاهدين، وها السؤال يطرح نفسه: هل 

بدأت حسينيات الكويت مساء أول من امس 
احياء اولى ليالي ش���هر احملرم ذكرى استشهاد 
س���بط رسول اهلل االمام احلسني بن علي رضي 
اهلل عنهما والذي يوافق العاش���ر من محرم من 

كل عام.
واتشحت حسينيات الكويت بالسواد ولفها 
احلزن واالسى لتلك املأساة التي مني بها سبط 
الرسول االكرم وآل بيته االطهار، واستذكر خطباء 
احلسينيات تلك احلادثة االليمة كما حتدثوا عن 

مناقب سيد شباب اهل اجلنة.
وقال وكيل املرجعيات الشيعية السيد محمد 
باقر املهري: عاش االمام احلس���ني گ في زمان 
انقلبت فيه املوازين وتغيرت املقاييس واصبح 
املع���روف منكرا واملنكر معروف���ا واحلق باطال 
والباطل حقا واجلور عدال وانتشر الفساد وساد 
التحلل والتميع والهزمية االخالقية وفقدت االمة 
ارادتها وماتت ضمائرها وكأن االنسان املسلم ال 
يفكر اال بهمومه اخلاصة ومصاحله الشخصية 
واصبح مشدودا الى الدنيا والى الدراهم والدنانير 
وكادت اجلاهلية واالرستقراطية تسودان مجتمع 
احلس���ني گ، وتعود النزعة القبلية والعادات 
اجلاهلي���ة التي قضى عليها رس���ول اهلل محمد 
ژ ليصب���ح مجتمعا بعيدا عن روح الرس���الة 
االس���المية ولم يبق من احل���ق اال نفر محدود 
قالوا كلمة احلق امام سلطان جائر فاستشهدوا 
وقتلوا في سبيل اهلل، يقول االمام احلسني گ 
»الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألس���نتهم 
يحوطونه ما دارت معايشهم فاذا محصوا بالبالء قل 

بكاء وخشوع في مسجد اإلمام احلسني مساء أول من أمس مواطنون بدأوا يتوافدون الحياء ليالي عاشوراء في مسجد اإلمام احلسني

حديث عن مناقب اإلمام احلسني

السيد محمد باقر املهري


