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»دار الزهراء« تنظم حملة التبرع بالدم
للس���نة الثالثة عشرة على التوالي تنظم حسينية دار الزهراء بالتعاون مع حسينية البكاي حملة 
التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم املركزي وانطالقا من الروح االسالمية والوطنية ومع جتدد الذكرى 
السنوية لعاشوراء محرم احلرام حيث استشهاد االمام احلسني گ يعاود بنك الدم املركزي التعاون مع 
احلسينيات الكويتية لتنظيم احلملة السنوية للتبرع بالدم في اشارة رمزية للتضحية والعطاء االنساني 
واملبادرة ببذل دمائنا الغالية والتبرع بها للمحتاجني لها في سبيل وطننا العزيز واملواطنني واملقيمني 

على هذه األرض الطيبة. وفي هذا العام ستتواجد الوحدة الطبية للبنك حسب اجلدول التالي:

الحسينيات اتشحت بالسواد وبدأت إحياء ليالي عاشوراء
جمعة: محبو الحس�ين يجددون هذه الذكرى األليمة تأس�يًا برس�ول اهلل ال�ذي ثبت في كتب 
المسلمين جميعًا   أنه بكى على الحسين وكانت هذه هي سيرة أهل البيت في حياة الحسين وبعد استشهاده

غان�دي تأثر بمقت�ل الحس�ين واس�تفاد منه ورث�اه أمير الش�عراء
 أحم�د ش�وقي وحت�ى الش�اعر المس�يحي بولس س�امة رث�ى اإلمام

جموع من االخوة املواطنني الشيعة يستمعون لدرس حول مناقب اإلمام احلسني وفي اإلطار الشيخ محمد جمعة يلقي خطبته في احلسينية الكربالئية   )قاسم باشا(

تأثر وبكاء لفاجعة استشهاد اإلمام احلسني

دعاء وابتهال

أطفال يحيون ذكرى عاشوراء

إعداد الطعام حملبي احلسني

تبتل ومناجاة

أكف تتضرع إلى اهلل

أنشطة حملة التبرع بالدم بمناسبة حلول المحرم
المكانالوقتالحسينيةاليوم والتاريخ

اخلميس
املنصورية8 � 10 مساءحسينية الياسني3 محرم 1432ه�/ 9 ديسمبر 2010م

اجلمعة
الصليبخات7:30 � 9:30 مساءحسينية الهاشمية4 محرم 1432ه�/ 10 ديسمبر 2010م

السبت
5 محرم 1432ه�/ 11 ديسمبر 2010م

حسينية اإلمام 
مبارك الكبير7 � 9 مساءالرضا گ

األحد
الشعب7 � 9 مساءحسينية الكاظمية6 محرم 1432ه�/ 12 ديسمبر 2010م

االثنني
الرميثية7 � 9 مساءحسينية العقيلة7 محرم 1432ه�/ 13 ديسمبر 2010م

الثالثاء
8 محرم 1432ه�/ 14 ديسمبر 2010م

حسينية
دار الزهراء

عليها السالم
الدسمة7 � 9 مساء

 أسامة أبو السعود
بدأت حس����ينيات ومساجد 
الش����يعة في البالد مساء امس 
األول إحياء ليالي عاشوراء ذكرى 
استشهاد سبط رسول اهلل اإلمام 
احلسني بن علي عليهما السالم 
والذي يوافق يوم العاش����ر من 

محرم من كل عام.
واتشحت احلسينيات بالسواد 
تعبيرا عن الذكرى األليمة التي 
أصابت األمة اإلسالمية حيث عزى 
خطيب حسينية الرسول األعظم 
»الكربالئية« الشيخ محمد جمعة 

العالم اإلسالمي احملب لرسول 
اهلل وآلل بيته الطيبني الطاهرين 
»عليهم السالم« بذكرى استشهاد 
الرسول املصطفى ژ  ريحانة 
اإلمام احلسني بن علي الذي قال 
فيه رسول اهلل ژ: »حسني مني 
وأنا من حس����ني، أحب اهلل من 

أحب حسينا«.
التي  وتابع خ����الل خطبته 
عنونه����ا باآلي����ة الكرمية )وما 
أرس����لناك إال رحم����ة للعاملني( 
املناسبة اجلليلة ندعو  وبهذه 
جميع املسلمني لالستفادة من 

دروس يوم عاشوراء والوقوف 
صفا واحدا في وجوه الظاملني 
واملعتدين وجتديد العزاء على 

مصاب سيد الشهداء گ.
وأضاف جمعة »يجدد محبو 
الذكرى األليمة  احلس����ني هذه 
تأسيا برس����ول اهلل الذي ثبت 
في كتب املس����لمني جميعا انه 
بكى على احلسني وجدد الذكرى 
وكانت ه����ذه هي س����يرة أهل 
البيت في حياة احلسني وبعد 

استشهاده«.
ولفت إلى ان اإلمام احلسني 

متيز مبميزات فريدة في العبادة 
والزهد فهو اإلمام العابد والزاهد 
وكان يعرف »بأبي الضيم« ولهذا 
فانه قد آثر الش����هادة حتت ظل 
السيوف على ان يعطي من نفسه 
الدنية فق����د قال »ان الدعي ابن 
الدعي قد ركز بني اثنتني بني السلة 
والذلة وهيهات منا الذلة، يأبى 
اهلل لنا ذلك ورسوله واملؤمنون 

وحجور طابت وطهرت«.
وركز جمعة في خطبته على 
ان النبي ژ كان عنوانا للرحمة 
للبش����رية فهو الرحمة االلهية 

الواس����عة وكذلك هم أهل بيته 
ومنه����م االمام احلس����ني رضي 
اهلل عنه الذي ميثل اهل البيت 
بالصورة الدقيقة عن رسول اهلل 
والرحمة املهداة ژ، ولذلك ترك 
استش����هاده أصداء واسعة في 
الكون واحلي����اة، ولفت إلى ان 
املهامتا الهن����دي الكبير غاندي 
تأثر مبقتل احلس����ني واستفاد 
منه ورثاه أمير الشعراء احمد 
شوقي وحتى الشاعر املسيحي 
بولس سالمة رثى اإلمام احلسني 

گ.

المهري: نمارس الشعائر الحسينية بحرية 
وينقصنا إعان عاشوراء يوم عطلة

في ذكرى عاشوراء اإلمام 
احلس��ني گ بع��ث وكيل 
املرجعيات الدينية في الكويت 
 الس��يد محمد باق��ر املهري 
ل� »األنباء« مبق��ال جاء فيه: 
متر السنون والدهور وقضية 
االمام احلسني گ تبقى حية 
خالدة في التاريخ االنس��اني 
واالس��المي فنرى احلسني 
گ خالدا في دنيا البطوالت 
واملالحم وفي عالم الشجاعة 
والتضحي��ة والفداء وااليثار 
وتراه خالدا في قلوب املاليني 
من املسلمني وغيرهم.اننا ال 
ميكننا ان نلج آفاق عظمة االمام 
الشهيد سبط رسول اهلل ژ  

ابي عبداهلل احلس��ني گ اال مبقدار ما منلك من 
بعد في التصور وانكشاف في الرؤية وسمو في 
الروح والذات النه گ اعظم قربان تشهده مذابح 
الفضيلة والطهر، انه الدم الطاهر الذي اريق وجرى 
على رمال كربالء سنة 61ه� دفاعا عن احلق والعدالة 
واحياء لدين جده رسول اهلل ژ فكان نبضا دافقا 
ميأل قلب الزمن، وروحا نقية تنسكب في عروق 
احلياة وقلبا مش��رقا في كل ضمير حي، وشعلة 
وهاجة مضيئة لعشاق الفضيلة وجلميع الثائرين 
واالحرار حتى اصبح االمام احلسني گ كعبة ملن 
كانت افئدتهم تهوي اليه، فقد دخل حب احلسني 
ال��ى قلوب احرار العالم على اختالف مش��اربهم 
وتباين مس��الكهم الن التضحية في كربالء يوم 
عاشوراء مع اهل بيته واصحابه الكرام كانت قمة 
الفيض والعطاء، وكان يوم الطفوف يوم مأس��اة 
التاريخ حيث تكاتفت وتكالبت عوامل الضالل وقوى 
الش��ر والنفاق على مر الزمن فبلغت الذروة يوم 
عاشوراء وكان ضحيتها احلسني وأصحابه وأهل 
بيته الكرام رضوان اهلل عليهم.ان حب احلس��ني 
الذي دخل في قلوب البشرية حتى عشقته يكون 
حافزا قويا للدفاع عن الشرف واحلرية والكرامة 
واالستقالل وعامال مؤثرا لرفض الظلم والطغيان 
واملس��تعمرين الذين يري��دون ان ينهبوا ثروات 
الشعوب ويس��يطروا على مقدرات البالد، يقول 
غاندي الهندوسي باني الهند احلديثة »تعلمت من 
احلسني كيف اكون مظلوما فانتصر ولو كان لي 
عشرة رجال من اصحاب احلسني لفتحت الدنيا«، 
وقد تعلم من مدرسة احلسني گ فانتصر على 

املستعمر وقوى الشر.
وقال احد عشاق احلسني واحد طالب احلقيقة 
واحلرية احلمراء الصحافي املسيحي اللبناني حافظ 
ابراهيم خير اهلل، وه��و يتخيل ويتصور قضية 
احلسني وقبره الشريف في كربالء »الرعشة البد 
منها، اطالل مآذن كربالء من بعيد واملقبل الى العتبات 
املقدس��ة في العراق يرتعش النه مكان محجته.. 
دخلت الى مقام احلسني فصعقت وذهلت، هو ذا 
من استش��هد فاصبح رمزا لالنتفاض على الظلم 
هو ذا من استشهد في سبيل العدل وترك املاليني 
تتطلع اليه مثاال لالنس��ان الذي افنى جسده في 
سبيل الكمال البشري.. املسألة لم تتحمل عالمات 
اس��تفهام.. بعد ربع ساعة وجدت نفسي ابكي ثم 
ابكي ثم ابكي«. ان ثورة االمام احلسني گ اقضت 
مضاجع الطغاة على مر التاريخ وبقيت تقلق الظاملني 
رغم غياب الش��هيد القائد عن مسرح احلياة، فقد 
اصبح االمام مصدر خوف املستكبرين واملستعمرين 
الى هذا اليوم بعد ان نال درجة الش��هادة في يوم 
عاشوراء وقتل في سبيل اهلل الجل ارساء دعائم 

العدالة واحلرية في العالم.
وفي احلقيقة ان االنسانية لم تعهد ولم تشهد 
شخصا بقيت قضيته خالدة من بعده وعاشت 
حية مليئة باحليوية، ورمزا يتحدى عمليات املوت 
والقتل والتصفيات بل قاومت حياته ورسالته كل 
عوامل االبادة والفناء واالندثار ليعيش االنسان 
عزيزا كرميا حرا مستقال.ان االرتباط باحلسني 
وباهدافه املقدسة وثورته املباركة يجعل االنسان 
يعيش في عالم مليء باخلير والسعادة والفضيلة، 
ومفعم باحليوية والنشاط والسعي لتحقيق العدالة 
لالنسانية املعذبة واملطالبة باحلرية والدميوقراطية 
والكرامة ورفض جميع ألوان الظلم وشتى انواع 
الفس��اد.ان التعلق والتمسك مببادئ احلسني 
وثورته املباركة يجعالن االنسان يعيش عيشة 
االحرار والشرفاء والطيبني والصاحلني ويرفض 
الظاملني واملستعمرين والطغاة النه گ علمنا 
كيف نعيش بعز وكيف منوت كذلك، قال االمام 
احلسني: ان احلياة عقيدة وجهاد، وقال ايضا 
مخاطبا الطغاة فواهلل ال اعطيكم بيدي اعطاء الذليل 

وال اقر لكم اقرار العبيد.
ان احلسني سيبقى رمزا 
للتوحيد وللرس��الة الصادقة 
وللتضحية وااليثار في سبيل 
العقيدة واملبدأ، وسيبقى يحمل 
عنوانه األبدي »ثار اهلل« سواء 
كان مرقده مشيدا أو كان مهدما 
رغم أنف الطغ��اة واجلبابرة 
الذين حاول��وا طمس مرقده 
ومحو آثاره وتزوير احلقائق 
وتش��ويه س��معة آل البي��ت 
الذين أذهب اهلل عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا، وس��يكون 
مرقد اإلمام احلس��ني صرحا 
شامخا خالدا رغم العواصف 
الهوجاء وتتاب��ع االنتهاكات 
الوحشية للحرم احلسيني املبارك، لقد انتهك احلرم 
احلسيني على أيدي املجرمني في العراق وتعرضت 
العتبات املقدسة الى اعتداءات متكررة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ العصر احلديث فقد هجمت قبل 
سنوات القوات البعثية الظاملة هجمات قاسية على 
حرم سيد الشهداء اإلمام احلسني گ مستهدفة 
تقويض أركانه وتسويته مع األرض ومحو آثاره 
من الوجود لكي ال يبقى ذكر للحس��ني في العالم، 
وألن اسمه املبارك الشريف يقض مضاجع البعثيني 
املجرمني ويجعلهم قلقني على كرسيهم وعرشهم، 
وكذلك اسم احلسني گ ُيخيف الطغاة واجلبابرة، 
ان األشقياء لم يتركوا س��الحا ثقيال بأيديهم اال 
استخدموه ضد مباني احلرم الشريف، فقد قصفوا 
املرقد الطاهر باملدافع الثقيلة مضافا للقصف اجلوي 
وأخذت الدبابات الصدامية تقترب لتوجه فوهاتها 
في مداخل الصحن وتص��وب قذائفها الى داخل 
الروضة الشريفة مبنتهى اجلرأة والوقاحة بالرغم 
من اخالء املجاهدين العراقيني للحرم وس��يطرة 
احلكومة عليه، فقد استمر القصف املكثف بجميع 
أنواع األس��لحة حتى قتل الكثير من األبرياء من 
زوار اإلمام احلسني گ العّزل من السالح الذين لم 
يتمكنوا من الفرار واخلروج من الروضة الشريفة 
وقد أدى هذا القصف الهمجي الوحشي الى سقوط 
ضحايا من النساء واألطفال والشيوخ وكبار السن 
وتطايرت جثثهم وتبعثرت أشالؤهم على بالطات 

الصحن الشريف والشوارع احمليطة به.
ان ص��دام كان يفكر ان بامكانه ان ميحو ذكر 
احلسني ومينع الشعائر االسالمية املتعلقة به گ 
ناس��يا ان للحرم املطهر تاريخا طويال وعريقا ال 
ميكن ألي طاغية ان يهدمه ويقضي عليه، وان املرقد 
املبارك يبقى طودا شامخا عاليا شاخصا كشموخ 
وعلو وش��خوص اإلمام احلسني گ فبقي اسم 
احلسني گ وحرمه املبارك وهلك طاغية العراق 

صدام املجرم.
ان أع��داء اإلمام حاولوا ان يعفوا وميحوا آثار 
احلس��ني گ فقد أشعلوا النار باحلرم وأحرقوا 
بع��ض أروقته، وهدموا وقتلوا زواره ولكن دون 
نتيجة ألن املكان املقدس بقي محط أنظار املسلمني 
ف��ي العالم ومحل أفئدة العارفني ومهبط عش��اق 
احلس��ني گ ومهوى قلوب األحرار، فلقد قالت 
زين��ب عليها الس��الم.. »وليجته��دن أئمة الكفر 
وأش��ياع الضالل في محوه وطمس��ه فال يزداد 

أثره اال علوا«.
سالم عليك أبا عبداهلل يوم ولدت ويوم وقفت 
في عرصات كربالء، ويوم استش��هدت ويوم 
خضبت بدمك الزكي، ويوم وقفت في صحراء 
الطفوف تنادي »هيهات منا الذلة« ويوم نصرت 
دين اهلل ويوم جاهدت في اهلل حق جهاده، وعملت 
بكتابه واتبعت س��ن نبيه، وس��الم عليك يوم 
رفضت بيعة الظاملني والطغاة وأبيت اال ان تعيش 
عزيزا، وسالم عليك يا أبا األحرار وسيد الشهداء 
الذي علّمنا طريق الش��هادة واجلهاد في سبيل 
اهلل والدفاع عن اإلسالم واملظلومني واحملرومني 

واملضطهدين وعن احلريات والكرامة.
فنم يا أبا عبداهلل قرير العني باسم الثغر فنحن 
على خطاك سائرون وبنورك مستنيرون ومن 

أعدائك منتقمون حتى يكون الدين كله هلل.
ونحن هنا ف��ي الكويت منارس الش��عائر 
احلس��ينية ونقيم مجالس��نا بكل حرية ولكن 
ينقصن��ا ش��يء واحد وهو اإلعالن الرس��مي 
واحلكومي عن عطلة يوم عاش��وراء الذي هو 
يوم احل��زن والبكاء ال يوم الفرح والس��رور 
كما هو عند النواصب وأعداء أهل البيت عليهم 
السالم، كما نطالب وزير الداخلية بإغالق مركز 
الفنت وبؤرة التكفير والنصب والعداء ألهل البيت 

عليهم السالم.

بقلم:
 السيد محمد باقر المهري


