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 المهري: لنجعل يوم عاشوراء يوماً للحزن والبكاء 

(كرم ذياب)   متابعة من احلضور للسيرة احلسينية 

 السيد محمد باقر املهري 

 عاشور: عاشوراء تظاهرة عالمية تأييدًا للحق 
واستنكاراً للباطل وتجسيداً لقيم السماء 

 في بيان أصدره حول يوم عاشوراء 

 أصدر النائب صالح عاشور 
بيانا حول يوم عاشوراء جاء 
فيه: قال اإلمام الرضا گ: «من 
ترك السعي في حوائجه يوم 
عاشوراء أقضى اهللا حوائج 
الدنيـــا واآلخـــرة ومن كان 
يوم عاشوراء يوم مصيبته 
وحزنه وبكائه جعل اهللا يوم 
القيامة فرحه وسروره وقرت 
بنا في اجلنة، ومن سمى يوم 
عاشوراء يوم بركة حشر يوم 

القيامة مع قتلة احلسني».
  عاشـــوراء تلـــك احلادثة 
التاريخية األليمة التي حدثت 

في عام ٦١ هـ واستشـــهد فيها اإلمام احلسني 
گ واثنان وســـبعون رجـــال من أهل بيت 
النبوة واإلمامة واخللص من أصحابهم دفاعا 

عن قيم السماء اإلنسانية.
  عاشوراء عشرة أيام سوداء حالكة سميت 

«عاشوراء» من شهر محرم من كل عام.
  عاشـــوراء ذكرى عظيمـــة وأليمة لعظيم 
من عظمـــاء التاريـــخ الذي خّلد اســـمه مع 
الشـــهداء والصاحلني ألنه عاش وراء احلق 
وضحـــى بأغلى مـــا ميلك من أجله، نفســـه 
وأهـــل بيته الذين ليس لهم نظير على وجه
األرض من شجرة النبوة واإلمامة، في سبيل 

اهللا.
  عاشوراء من أيام األشهر احلرم في التاريخ 
حرم فيها القتال واحلرب بجانب أشهر رجب 

وذي القعدة وذو احلجة ومحرم.
  عاشـــوراء كان اليوم العاشـــر من محرم 
احلرام وكانت اجلاهلية والعرب يعتبرونه من 
أقدس أيام السنة وأكثرها خيرا يتصدقون فيه

علـــى الفقـــراء واملســـاكني 
واليتامى.

  عاشوراء ســـفكوا أقدس 
الدماء الزكية وقتلوا أشرف 
رجال التاريخ وسبط رسول 
اهللا ژ وذبحـــوا األطفـــال 
ومثلوا بالشـــهداء ورضوا 
جثث أهل البيت عليهم السالم 
بحوافر اخليل وقطعوا رؤوس 
الشهداء وحملوها على أسنة 
الرماح ومن بينهم رأس الطفل 
الصغير الرضيع عبداهللا بن 
احلسني گ وحملوه على 

رأس رمح طويل.
  وفي احلديث عن ميثم التمار يقول: «واهللا 
لتقتل هذه األمة ابن بنـــت نبيها في احملرم 
لعشرة متضي منه وليتخذن أعداء اهللا ذلك 
اليوم بركة وان ذلك لكائن قد ســـبق في علم 

اهللا تعالى».
  فاحلسني گ ليس للمسلمني فقط وليس 
جلماعة دون أخرى، بل انه لكل صاحب مبدأ 
أو موقف انساني، انه لكل من وقف مع احلق 

ضد الباطل.
  لذلك حادثة عاشوراء نستفيد منها دورة 
دراسية تربوية في الفداء والتضحية من أجل 

املبادئ احلقة.
  وأخيرا عاشوراء تظاهرة عاملية تأييدا للحق 

واستنكارا للباطل وجتسيدا لقيم السماء.
  فهذه أبواب املدرســـة احلســـينية مفتحة 
فلندخلها لننهل منها وجنعلها ليوم ال ينفع 

مال وال بنون اال من أتى اهللا بقلب سليم.
  فسالم اهللا عليه أبا األحرار والشهداء ويا 

رمز البطولة والفداء. 

 مبناسبة يوم عاشوراء اإلمام 
احلسني گ لسنة ١٤٣٢ هـ أصدر 
وكيل املرجعيات الشيعية في 
الكويت ســــماحة السيد محمد 
باقر املهري بيانا هذا نصه: إن 
يوم عاشــــوراء هو اليوم الذي 
ضحى فيه سبط رسول اهللا ژ 
اإلمام احلسني گ وأهل بيته 
الكرام سنة ٦١ هـ في كربالء دفاعا 
عن احلــــق واحلرية والكرامة، 
ودفاعا عن القرآن الكرمي والسنة 
النبوية الشريفة، وإحياء لدين 
جده رســــول اهللا ژ الذي قال 
عنه: حسني مني وأنا من حسني 

أحب اهللا من أحب حسينا.
  وقد جعل أئمــــة أهل البيت 
عليهم السالم يوم عاشوراء يوما 
للحزن والبكاء تأسيا بالنبي ژ 
الذي قال عنه: إن لقتل احلسني 
حــــرارة في قلــــوب املؤمنني ال 

تبرد أبدا.
  إن اإلنســــان املسلم حينما 
الطغاة  الظلم ويقــــاوم  يقارع 
والظاملني يصبح حســــينيا في 
اي زمان كان وتصبح تلك األرض 
ارضا كربالئيا كما قال الشاعر: 
كأن كل مكان كربالء لدى عيني، 
وكل زمان يوم عاشوراء، وبهذه 
املناسبة احلزينة أحببت ان اذكر 

بعض األمور املهمة:
  ـ تسمية يوم عاشوراء بيوم 
محاربة اإلرهــــاب واجلماعات 
اإلرهابية الذين ال دين لهم وال 
ذمة وال أخالق وال ميتون الى 
اإلسالم بصلة بل اإلسالم بريء 
منهم وان كانوا يحسبون أنفسهم 
عليه زورا وبهتانا فعلى جميع 
العالم االهتمام بهذا األمر وتفعيل 
ذلك من خــــالل جتفيف منابع 

اإلرهاب ومصادره.
  ـ جعــــل يوم قتل احلســــني 
وأصحابــــه «يوم عاشــــوراء» 
يوم احلزن واحلــــداد والبكاء 
كما أوصانا بهذا األمر رســــول 
اهللا ژ وأال نفرح في هذا اليوم 
احلزين باختالق وتزوير روايات 

ضعيفة.

الكرام والذين تعلموا من احلسني 
درس احلرية والكرامة واإلباء 
وكيفية مواجهة الظاملني والطغاة 
وعدم الرضوخ للقوى الشريرة 
وان يعيشوا أحرارا مجسدين 
ملا قاله اإلمام احلســــني گ: ال 
أرى املوت إال ســــعادة واحلياة 

مع الظاملني إال برما.
  ـ توحيد الصفوف والقلوب 
وتوحيــــد املوقــــف وتصفية 
اخلالفات والتمسك بحبل اهللا 
والقرآن وعــــدم إثارة النزعات 
الطائفية والقبلية وعدم تأزمي 
األمور وتعقيدها وعدم عرقلة 
عجلة التنمية واإلجناز والتطور 
وضرورة االلتفاف حول قيادة 
صاحب الســــمو األمير، وعدم 

مخالفة توجيهاته السامية.

  ـ اإلعالن الرسمي عن عطلة 
يوم عاشوراء ألن احلسني جلميع 
املســــلمني بل لكل أحرار العالم 
وهو ابن بنت رســــول اهللا ژ 
وريحانته وســــيد شباب أهل 
اجلنة فيجدر بنا احترام رسوله 
الكرمي ژ والدم الزكي للحسني 
وأهل بيته وأصحابه، كما نطالب 
اإلعالم الكويتي الرسمي بتغطية 
أحداث هذا اليوم تغطية كاملة 
وشــــاملة وعدم التقصير بحق 
هذا الشهيد العظيم الذي ضحى 
في سبيل اهللا، وعلينا أال ننسى 
شــــهداء الكويت في هذا اليوم 
الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل 
اهللا وفي سبيل حترير بلدهم 
وألجــــل الدفاع عن الشــــرعية 
الدوليــــة  املتمثلة بآل الصباح 

  ونحن في يوم عاشوراء اإلمام 
احلسني گ نعلن والءنا لهذه 
األرض الطيبة وحبنا واحترامنا 
السياســــية  وتقديرنا للقيادة 
العليا املتمثلة بصاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده وسمو 
الــــوزراء اإلصالحي،  رئيــــس 
التام للدفاع عن  واالســــتعداد 
آل الصبــــاح الكرام، أيدهم اهللا 
الوطني  الواجب  فــــإن  تعالى، 

يفرض علينا ذلك.
أبا  يــــا    وختامــــا نقول: من 
العني  عبداهللا احلســــني قرير 
باسم الثغر فإن عشاقك ومحبيك 
الكويت متمسكون بنهجك  في 
ويقيمون العزاء وينصبون املآمت 
وميارسون الشعائر بكل حرية 

وأمن وأمان. 

 صالح عاشور 

 جانب من حملة التبرع بالدم الثالثة عشرة في حسينية دار الزهراء عليها السالم 

 حملة للتبرع بالدم في حسينية دار الزهراء عليها السالم 
 في ختام احلملة الســـنوية للسنة 
الثالثة عشرة للتبرع بالدم التي تقيمها 
حســـينية دار الزهراء عليها الســـالم 
بالتنســـيق مع بنك الدم، حيث توافد 
العديد من االخـــوة واالخوات للتبرع 
بدمائهـــم الخوانهم احملتاجني، وقد بني 
احلاج صادق عاشور ان لهذه املناسبة 
العزيزة واالليمة وهي مناسبة انتصار 
الدم على السيف وهي يوم استشهاد االمام 
احلسني گ نتبرع بدمنا وفاء لهذا البلد 
الطيب ملن يحتاج سواء من املواطنني او 
املقيمني. كما توجه السيد سامي العلي 
بالشكر لدار الزهراء عليها السالم التي 
اتاحت لنـــا التبرع بالدم وخاصة بهذه 
الليالي العاشورائية وهذا اقل ما نعمله 
جتاه وطننا العزيز الخواننا احملتاجني 

على هذه االرض الطيبة.
  واضاف عباس احملميـــد ان التبرع 

بالدم هو هبة يقدمها االنســـان الخيه 
االنسان لينقذ حياته وهي زكاة كزكاة 
املال، وقد تفوقها اهمية وانسانية، وهي 
عطاء يجب ان يســـتمر، فهذه القطرات 
القليلة تعبير عن استمرار احلياة في 
شرايني البشـــرية، فال تبخلوا وأقدموا 
وجزاكم اهللا خيرا، واوضح السيد حسني 
بارون ان التبرع بالدم تضحية من اجل 

انقاذ االنسان.
  كما اوضـــح عبدالرحمن خريبط أن 
التبرع بالدم من اجل انقاذ االخرين وهي 
صفة التعاون بني افراد املجتمع املسلم، 
وكل التقدير والشكر لدار الزهراء عليها 
السالم وبنك الدم على هذه املبادرة الطيبة 
في شهر محرم احلرام، وبني عقيل املزدي 
مراقب دوام بنك الدم املركزي ان قطرة 
من دمك تساوي الكثير، وفي كل ثانية 
هناك شـــخص مريض يحتاج الى نقل 

الدم فحياتهم معلقة بدمك، فتبرعك بهذه 
القطرة من دمك تعطي احلياة لشخص 
آخر وبذلك متنح غيرك فرصة للحياة 
وقد تكون فرصتهم االخيرة، ومن الكرم 
واالنســـانية التبرع بالدم ومســـاعدة 
احملتـــاج، وان التبرع بالدم هو خير ما 
يتبرع به املرء الخيه، وبهذا نشكر دار 
الزهراء االســـالمية على املجهود الذي 
بذلوه في الترتيب والتنسيق وعمل جدول 
حلمالت التبرع بالدم في احلســـينيات 
وهذه الرســـالة االنســـانية في العمل 
اخليري ومشاركتهم في مساعدة بنك الدم 
املركزي لسد النقص الشديد في مخزون 
الدم، كما انه دائم التعاون معهم منذ ١٣ 
عاما وهم مستمرون بالعطاء واملساعدة 
لبلدنا الكويـــت احلبيب والغالي ولهم 
جزيل الشـــكر والعرفان على ما قدموه 

لبنك الدم املركزي.

  وشكر وتقدير من االخ عمار كاظم من 
حسينية دار الزهراء ومنسق بني بنك 
الدم واحلســـينيات على جهود االخوة 
واالخوات االعزاء في بنك الدم املركزي 
على حسن تعاونهم وجتاوبهم مع احلملة 
السنوية للتبرع بالدم والتي كان لها االثر 
الكبير في نفوس املواطنني، كما نشكر 
احلسينيات التي جتاوبت وفتحت ابوابها 
للمتبرعني وشكرا لالخوة واالخوات الذين 
بذلوا دمهم الغالي في سبيل الوطن العزيز 
مقتدين بســـيد الشهداء االمام احلسني 
گ الذي بذل دمه الشريف الجل نصرة 
االسالم، سائلني املولى عز وجل ان يتقبل 
من اجلميع، والشكر ملدير ادارة بنك الدم 
د.رمي الرضوان على حســـن التعاون، 
الطبي واالداري  الشكر اجلزيل للكادر 
حلملتنا هذه والذين ابلوا بالء حســـنا 

نسأل اهللا لهم التوفيق والسداد. 


