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التقوى

 ýتر�ة: �ملكتب �لعر

ال  "حد¬  �هللا  }ال  }له  ال   Y
 
شهد 
شريك لـه، "
شهد 
H Yمًد� عبد¬ 
من  باهللا   uفأعو بعد  
ما  "�سوله. 
�لشيطاY �لرجيم. ﴿بْسم �هللا �لرَّْحَمن 
�لرَّحيم * �ْلَحْمُد هللا َ��ِّ �ْلَعاَلمَني * 
ين*  �لرَّْحَمن �لرَّحيم * َمالك َيْو[ �لدِّ
�ْهدَنا   * َنْسَتعُني  َ"}يَّاَ�  َنْعُبُد  }يَّاَ� 
�لَِّذيَن  ِصَر��   * �ْلُمْسَتقيَم  َر�َ�  �لصِّ

َْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْير �ْلَمْغُضو� َعَلْيهْم 

الِّني﴾. (»مني) َ"ال �لضَّ

خـطبة �جلمعة
�ل| Bلقاها Bم4 �ملؤمنني 


 �Bد Bيد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيزAسيدنا مر�� مسر
� cإلما/ �ملهد�A خلليفة �خلامس للمسيح �ملوعو��

يو[  ٢٠١٠/١٢/١٠

Yبلند Éمسجد بيت �لفتو ¤

هنا� بيت من �لشعر من نْظم سيدنا 
�ملصلح �ملوعو� � ما معنا¬ 

 Yُيصبحو" ُحسيًنا  ¸علونكم  هم 
�لصفقَة  هذ¬  
فضل  "ما  يزيديني، 

ه }ليكم �لسها[. فدُعو� �لعد" ُيوجِّ
�ل�  �لطويلة  قصيدته  من  شعر  هذ� 
بالتمسك  �جلماعة  
بنا  فيها  نصح 
"قد  "�الستقامة،  "�لتحمل  بالص� 
نظمها ¤ ١٩٣٥ يو[ كانت �جلماعة 
"تتعر¥  �لعد"  �عتد���  تو�جه 
لالضطها�. على كل حاb، ال 
�يد 

شرÉ هذ¬ �لقصيد� هنا "}منا  Y
 Yآل�
 Yمن مضمو �نطالقا  
تكلم   Y
  �ّ"

�لبيت ْميثل  �لبيت، فبقر�� هذ�  هذ� 

ما[ كل مسلم حا�Ýٌ مؤº "مرير 
يقد�  ال  لكن  �إلسال[.  تا�يخ  من 
 Ýحلا�� هذ�  حقيقة   ����{ على 
}ال  صحيحا  }���كا   Yملحز� �ملفجع 
 ،ºملظا� %ذ¬  شخصيا  تعرَّ¥  من 
�%م  ُيبد�  
Y كل مسلم  "ال شكَّ 
�%مجي   Ýحلا�� هذ�  على  "�ألسى 
للمظلومني.  مؤ�ساته  عن  "ُيعر� 
 ¤ �إلظها�  ֲדذ�  �لشيعة  يقو[  كما 
شهر Hر[ كل عا[ حسب طريقتهم 
لكن  uلك،   ¤  Yيغالو 
¼م  "نر¯ 
ֲדذ�   Yيقومو "هم  
سلوُبهم،  uلك 
 ����{ يقد� على  �إلظها�. لكن ال 
حقيقة هذ¬ �ملظاº }ال َمن كاY يعيش 
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حيا� �ملظاº هذ¬.
"يتصو�  §يط   Y
 ميكن  "َمن 
�لعصر  هذ�   ¤  - �لكربال  éا�ثة 

كثر من 
بنا �جلماعة �إلسالمية  -
�أل(دية؟ "%ذ� قاb حضر� �ملصلح 
حسينا  ¸علونكم  هم   :� �ملوعو� 
 Yهذ� فَمن  يزيديني،   Yيصبحو"

�لفريقاY يا ُتر¯؟ 
 Yكا منهما  فريق  كل   Y
 فاعلمو� 
�هللا  }ال  }له  ال   Y
 بشها��  ينطق 
يدَّعي   Yكا  "
 �سوله،  Hمد�   Y
"
مظلوما  
حُد�ا  فصا�  ֲדما،  �لنطق 
بإ���كه حلقيقة �لشها�تني، 
ما �لثا< 
آل���  مر�عاته  بعد[  ظاملا  فصا� 
ُقتل  �ل�  �لشها�تني. حا�ثة كربال 

فيها سيُدنا �إلما[ �حلسني "عدٌ� من 
شنيع،  بظلم  
صحابه " عائلته  
فر�� 
هي �ألخر¯ �ستمر�ٌ� حلا�ثة شها�� 
�لتقو¯   
تبد فحني   ،�  Yعثما
�لفر�ية   þملصا� "تتغلب   ،b°بالتضا
�لشخصية على �ملصاþ �لقومية "ُتؤَثر 
 ،Ýد§ فهكذ�  �لدين  على  �لدنيا 
"�لوحشية  �%مجية  تبلغ  حيث 
منتهاها، "ُتسفك �ماُ 
هِل �هللا باÁه 
حيث  شقا"�  من  
ك�ها  فما   ،�
عرضًة  بالشها�تني   Yلناطقو� ُيجَعل 
على  "�آلال[،  "�العتد���   ºللمظا
�لذين  بالشها�تني،  �لناطقني  
يد� 
�ما  سفك  من  ح«   Yعو�يتو ال 
 Yألبريا. "�لذين يضّحو�" bألطفا�

بأنفسهم "
مو�%م "شَرِفهم لوجه �هللا 
 ¯uأل�" لآلال[   Yيتعرضو "�سوله 
 �
" "�سوله.  �هللا  باسم  "�ملصائب 
شقا"� 
ك� من شقا"� هؤال �لذين 
ميا�سوY �ملظاº "�العتد��� �ملتناهية 
 Y«لقر�  bيقو "�سوله؟!  �هللا  باسم 
%ؤال  �لسيئة  �حلالة   Yبيا  ¤ �لكرمي 
َفَجَز�ُ°ُ¬  ًد�  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا  َيْقُتْل  ﴿َ"َمْن 
�ُهللا  َ"َغِضَب  ِفيَها  َخاِلًد�  َجَهنَُّم 
َعِظيًما﴾   َعَذ�ًبا  َلُه  
َعدَّ َ"َ َ"َلَعَنُه  َعَلْيِه 

(�لنسا ٩٤)
فقد �ستخد[ �هللا � éق هذ� �لقاتِل 
يقْل  فلم   ،Jلكب� �لسخط  كلماِ� 
بل  فقط،  جهنم   ¤ به  سُيلقى  }نه 
قاb ﴿َخاِلًد� ِفيَها﴾ "
Y غضب �هللا 

حادثـة كربـالء الـ� 
اإلمام  سيُدنا  فيها  ُقتل 
احلسـني وعـدٌد مـن 
وأصحابه  عائلته  أفراد 
هـي  شـنيع،  بظلـم 
األخرى استمراٌر حلادثة 
 .� عثمـان  شـهادة 
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�لد"�[ "سيبقى  سينـزb عليه على 
Hلَّ لعنة �هللا. فهذ¬ �جلحيم "غضب 
به،   Yُيستها مما  ليسْت  "لعنُته،  �هللا 

� شقا"� " َلعذ�ٌ� عظيم.  }¼ا  بل 

ك� من 
Y يو�جه �إلنساY غضَب 
نا�   ¤ �لعظيم  "عذ�َبه  "لعنَته  �هللا 
جهنم على �لد"�[ �غم كونه ينطق 
بالشها�تني؟ فإY �لذين يقوموY مبثل 
ملصاحلهم  �جلائر�  �لتصرفا�  هذ¬ 
�لدنيوية،  "ألهو�ئهم  �لشخصية 

ما  �لعظيم،  �هللا  سخَط   Yيو�جهو
 Êشر �هللا  من   Yفيتلقَّو  Yملظلومو�
 ﴾Yَُقو َ̈ ُيْر َ�بِِّهْم  ِعْنَد  
ْحَياٌ َ﴿ 
¼م 
(»b عمر�Y ١٧٠) فهم 
حياٌ عند 
�هللا،  يعامُلهم  فهكذ�   .Ÿَقو ُير �هللا 
 Yُُيعت� �إلنسا Y
فأ� }نعا[ 
ك� من 
�لر¨� ¤  منه  "يتلقى  �به  حيًّا عند 
"�إلما[  �حلسن  �إلما[  
ما  جناته. 
}¼ما  عنهما  �لن·   bقا فقد  �حلسني 
(سنن  �ْلَجنَِّة"  
ْهِل َ َشَباِ�  "َسيَِّد� 
�هللا  يدعو   �  Yلترمذ�)، كما كا�
%ما قائال: �للَُّهمَّ }ِنِّي ُ
ِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما 
(سنن �لترمذ�).. فإY �لذ� كسب 
 ï جة�فيوَ¥ �عا �لن· � %ذ¬ �لد

نه  �هللا فال شك  �سُتشهد ¤ سبيل 

Áى 
�¨�� �جلنة حسب �لوعد  bنا
�إل%ي، "ليس من شك ¤ 
Y قاتليه 

تلقَّو� غضب �هللا. 

هذ� �لشهر 
� شهر Hر[ �لذ� منّر 
من �لعشر� �أل"z منه ¤ هذ¬ �أليا[، 
�لن· �  قتلو� حبيب   Yلظاملو�  Yكا

�بعة عشر  قبل  منه  �لعاشر  هذ� ¤ 
قرنا بأسلو� "حشّي ترتعد لسماعه 
 Yلئك �لظاملو"
ر  �لفر�ئص؛ فلم يفكِّ
�لسيف،   Yيرفعو 
� شخصية  على 
حني   - قلت  كما   - �ملر  لكن 
�لعو�طف  تنطمس �يع  }مياَنه  يفقد 
"�ملشاعر منه بل Öتفي خوÊ �هللا، 
قلب  من  �هللا   Êخو Öتفي  "حني 

ميتا¨  
حٌد  عند¬  يبقى  فال   Yإلنسا�
�لنا²  
ٌ� من  يفكر  عن غJ¬، "ال 
 "
حائز على مكانة مرموقة عند �هللا 
عند �سوله. فكيف �سُتشهد �إلماُ[ 
تلّقاها  قاسية  معاملة   �
" �حلسني! 
 Y! عندما يسمع �إلنسا��جثماُنه �ملبا
 º هؤال Y
}z تفصيل uلك يستيقن 
 Y{" يكونو� مؤمنني باهللا ¤ �حلقيقة
 Yباللسا بالشها�تني   Yينطقو كانو� 

¤ �لظاهر.
�لقيم  ليقيم  ُبعث  قد   � �لن·   Yكا
�إلنسانية فكاY قد بيَّن قو�عد �حلر� 
 ¤  � �هللا  علََّمنا  "قد  
سسها، "
 bبالعد نتمسك   Y
 �لكرمي   Y«لقر�
�ألعد�  مع  ح«  �لتعامل   Èصو�
�لقضا  على  عا¨مني  كانو�  �لذين 
على �لن· � "�إلسال[. فقد ¼ا عن 
�لتمثيل ¾ثثهم "}هانتها }�u ُقتلو� ¤ 
شائعا   Yكا ما  عكس  على  �حلر� 
عند �لعر�. فكاY قد ُبعث للقضا 

املبـارك!  جثماُنـه  تلّقاهـا  قاسـية  معاملـة  وأي  
عندمـا يسـمع اإلنسـان تفصيـل ذلك يسـتيقن أن 
هـؤالء � يكونـوا مؤمنـني بـاهللا ! احلقيقـة وإن 
كانـوا ينطقـون بالشـهادتني باللسـان ! الظاهـر.

نَِّة" "َسيَِّدا َشَباِب َأْهِل اْجلَ
"اللَُّهمَّ ِإ�ِّ أُِحبُُّهَما َفَأِحبَُّهَما" 

اإلمام احلسـن
واإلمام احلسيـن
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 µلبد�" �ملستحدثا�  �يع  على 
�لقيم   Yشأ من  حتط  �ل�  "�لتقاليد 
�إلنسانية؛ فقد عفا ح« عن �لكفا� 

"�ِفق ֲדم. 
�حلبيب  �هللا  لن·  �حلبيب  �حلفيد  
ما 
 zيدعو �هللا تعا Yلذ� كا� � فهو 
له: �للَُّهمَّ }ِنِّي ُ
ِحبُُّه َفَأِحبَُّه، ï قاb َمن 

حبَّهما فقد 
حبَّ® "من 
حب® فقد 

حبَّ �هللا "�خل �جلنة، "من 
بغضه 

فسيتعر¥ لسخط �هللا.
 Èبإخال 
حد�   Yبو§ �لذين   Y{

يضا،  
حبا¬   Yبو§ فهم  "صد� 
من  "�حلب  �لعشق  يّدعو�   Y
 ال 
�لعشيِق  ناحية "يكرهو� 
حبا uلك 
يصّح  ال  كما  
"الَ�¬، " "�حلبيِب 
 Yكا  �u{ ألحد  
حد  حب  �عو¯ 
§ب 
حبا¬ ¤ حياته "بد
 ينفر منهم 
فهذ�  شي.  كل  
¼ى " "فاته  فو� 

هل �لدنيا، 
ما  �
� Yيكو Y
ميكن 
ֲדذ�  يقومو�   Y
 ميكن  فال  �هللا  
هل 


بد�. Êلتصر�
 Yبا بكر � كا
ففي �"�ية 
Y سيدنا 
 ¯
مير من طريق ¤ عهد خالفته فر
�أل"ال�  مع  يلعب   � �لن·  حفيد 
مد�عبا   bقا" كتفيه  على  فحمله 
 Yكا  � �لن·   Yأل 
حبُّه  }ن®  }يا¬، 
§به كث�J، فهذ¬ هي 
ساليب �حلب 
�ل�  �لقاسية  �ملعاملة  
ما  "�لوفا، 

}هانة  فتتضمن  كربال،   ¤ تلقَّاها 
�لتعليم �لذ� جا به �لن· �.

�ألعد�   Y
 �لر"�يا�   ¤  ��" فقد 
حني غلبو� على جيش �إلما[ حسني 
صرÊَ "جه فرسه }z �لفر��، فحث 

حُدهم �لنا² على 
Y يسّد"� طريقه 
�لفر��،   z{ �لذها�  من  فمنَعو¬ 
 bيقو uقنه.  فأصا�  بسهم  �ما¬   ï
ا  �لر�"� }Y �إلما[ حسني كاY معتمًّ
 bعته يقوÁ" ،ةÁضوبا بالوô Yكا"
قبل 
Y ُيقتل "هو يقاِتل على �جليه 
�لرمية  يتقي   µلشجا� �لفا�²   bَقتا
�خليل  على  "يشد  �لعو��   Èيفتر"
حتاّثوY؟  قتلي  
على   :bيقو "هو 
عبد� من  بعد�   Yتقتلو "�هللا ال  
ما 
لقتله  عليكم  
سخُط  َ�ُهللا  �ِهللا  عبا� 
م®! "
مي �هللا }< أل�جو 
Y يكرم® 
من  منكم   Ì ينتقم   ï ֲדو�نكم  �هللا 

ما "�هللا 
Y لو قد  ،Y"حيث ال تشعر
قتلتمو< لقد 
لقى �هللا بأسكم بينكم 
لكم  يرضى  ال   ï �ماكم  "سفك 
�ألليم.   �لعذ��  لكم  يضاعف  ح« 

(تا�يخ �لط��)           

خ�كم   Y
 
�يد " قتلو¬.  لكنهم 
 �"
بد فقد   Yلكوفيو� عامَله  كيف 
�لثيا�   Yينـزعو" �خليم   Yينهبو
عمر  نا�¯   ï �لنسا.   ²"°� عن 
بن سعد َمن سيد"² �حلسني بفرسه 

[ عشر� فرساY فد�سو� جثمانه  فتقدَّ
�لطاهر، ح« متز� صد�¬ "ظهر¬. 

 � باحلسني  ُ"جد   bلقتا� هذ�   ¤
ُقتل �ٌس "
�بعوY طعنة "¤  حني 
 Ýثال" طعنة   Yثالثو"  Ýثال �"�ية 

�بعوY ضربة باإلضافة }z �ميا� "
�ألسهم، ï ُقطع �
²ُ �حلسني مبنتهى 
�لظلم "
�سل }z حاكم �لكوفة عبيد 
فنصَبه   ،Ìلتا� �ليو[   ¤ ¨يا�  بن  �هللا 

�سل بيد ¨ْحر  ï ،¬ ¤ �لكوفة�بد"

بن قيس }z يزيد. 
بعد  �لطاهر  جثمانه  عوِمل  فهكذ� 
هذ¬؟  من  
ك�  �جية  فأ�  �لقتل، 
عن  
سه � "قطع  جثمانه  �يس  فقد 

�جلسد. 
.... لعل مثل هذ¬ �إلهانة للجثة ال 
تصد� }ال من 
خبث �ألعد� �أللد�، 
}ال 
¼ا ال ميكن 
Y تصد� éاb من 
بالشها�تني  ينطق  ممن   bألحو��
�لذ�   � �لن·   z{ نفسه  "ينسب 

جثمانه  عوِمـل  فهكـذا 
القتـل،  بعـد  الطاهـر 
فـأي همجيـة أكـl من 
هذه؟ فقـد ديس جثمانه 
وقطع رأسه عن اجلسد. 
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كد ألتباعه �اللتز�[ بالقيم �إلنسانية 
�لسامية. فال يدb هذ� �لفعل }ال على 

¼م  "على  
صحابه،  لد¯  �جلشع 
ال  �لذين  �لدنيئة  �لدنيا  
هل  كانو� 
يتو�عوY عن شي من 
جل حتقيق 
حقيقًة،  فعلو¬  ما  "هذ�  
هد�فهم، 
بالدين.  عالقة  
ية  %م  كانت  فما 
لقد شعر �إلما[ �حلسني � ִדافتهم 
 bعلى �لدنيا فرفض بيعة يزيد. يقو

سيدنا �ملسيح �ملوعو� �:
 Y
  � �حلسني  �إلما[  يقبل   º
 Yأل �لفاجر  �لفاسق  يد  على  يبايع 
 ï �لدين.   ¤ فساً��  يسبب  uلك 
على  �لنا²  معظم  
�ع  لقد   :bقا
�إلما[  "لكن  �لنجس“  ”يزيد  بيعة 
يقبلو�   º "�اعته   � �حلسني 
عنه،  "ظلو� خا�جني   µإل�ا� هذ� 
يزيد  بيعة  قبوله  عد[  �غم  "لكن 
 þيتصا Y
حا"b �إلما[ �حلسني � 
�ما  }��قة  خطر   ¯
� فلما  معهم. 
ميكنكم  ألصحابه:   bقا �ملسلمني 
قد   Yآل�  Ê"لظر�  Yأل ترجعو�   Y

�لعد�  }ال  معه  يبق  فلم   ،�Jتغ
معه  �لبقا  على  
صر  �لذ�  �لقليل 
 "
"º يكن عد�هم يتجا"¨ �لثالثني 

فر�� عائلته.  z{ بعني باإلضافة�أل�
ال  بأن®  
يضا  يزيد   ý"ملند  bقا  ï


�يد �لقتاb معكم فلتتركو< 
�جع 
 z{ 
توجه  �عو<   "
  ،ý� 
عبد "

ستشهد " 
قاتل  ح«  �لثغو�  بعض 
يزيد   z{ ُخذ"<   "
 �هللا،  سبيل   ¤
}ال  �ألمر،  هذ�  حقيقة  
فّهمه  ح« 

Y �ملند"بني º يقبلو� 
مر� من هذ¬ 
 º ، فلما ُسّلطت �حلر� عليه�ألمو�
يبق 
مامه خيا� »خر سو¯ 
Y يقا"[ 
على  بسالة.  بكل   bكالرجا �لعد" 
� ال  
ية حاb كاY عد�هم قليال جدًّ
يتجا"¨ �لسبعني 
" �الثنني "�لسبعني 
 Yجيًشا عظيًما كا Y
نفًر� ¤ حني 
يو�جههم فأ� %م مقا"مته؟ على 
ية 
حاb، فقد ضحو� éياִדم من 
جل 
هدÊ نبيل، "�ستشهد"� "�حًد� بعد 
»خر،كما قاb �ملسيح �ملوعو� �. 
�لظاملني،  من  لالنتقا[  ُطُرَقه  هللا   Y{
"كما قاb �إلما[ �حلسني � 
Y �هللا 
تعاz سينتقم الستشها�� فقد �نتقم 
�هللا تعاz بنفسه، "
حر¨ يزيد جناًحا 
�ليو[  
حد  من  ليس  
نه  }ال  مؤقًتا 
 u{ ،عته �لطيبةÁ يذكر يزيد بسبب
�لطيبة  بسبب Áعته  يذكر   Yكا لو 
على  
"ال�هم   Yملسلمو� لسّمى 

حد  �ليو[  يرضى  ال  
نه  }ال  �Áه 

Y يسمي �بنه على �سم يزيد، "ال 
به  uكر¬  �لذ�  باالسم  }ال  يذكر¬ 

�ملسيح �ملوعو� � 
ال "هو ”يزيد 
�لنجس“. 

لقد ضحى �إلما[ �حلسني � بنفسه 
يبغي  نبيل، º يكن حضرته   Êد%
�حلق  يقيم   Y
 يريد   Yكا بل  �مللك 
فقد 
جنز ما 
���. لقد شرÉ �ملصلح 
�ملوعو� � هذ� �ألمر شرًحا عظيًما 
}u قاY{ :b �ألصل �لذ� "قف �إلما[ 
�حلسني � مؤيًد� له هو 
Y �نتخا� 
"�جلماعة،  �لبلد  ألهل  حق  �خلالفة 

حد هذ� �حلق  Ý�يتو� Y
"ال ميكن 
من "�لد¬. "هذ� �ألصل مقد² �ليو[ 

يضا كما كاY مقدًسا من قبل، بل 
}Y �ستشها� �إلما[ �حلسني � قد 

بر¨ هذ� �ألصل 
كثر من �u قبل.

فكاY �إلما[ �حلسني � هو �لناجح 
¤ �حلقيقة ال يزيد. ï �نظر"� كيف 
�نتقاًما  يزيد  من   zتعا �هللا  �نتقم 
�ملوعو�  �ملصلح  عنه   bيقو شديًد�، 
�لر�شد�“:  ”�خلالفة  كتابه   ¤  �
ُيذكر ¤ �لتا�يخ 
نه بعد مو� يزيد 
توz �حلكم �بنه معا"ية، فأخذ �لبيعة 
Öر¦   º" بيته  �خل   ï �لنا²  من 
منه طيلة 
�بعني يوما. ï خر¦ يوًما 
لقد  للنا²:   bقا" �ملن�  على  "قا[ 
ليس  "لكن  منكم،  �لبيعة  
خذ� 
ألن® 
ُعدُّ نفسي 
هال %ا بل ألن® ما 
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Y يتفر� 	لكم، "بقيت ¤  ���

�لبيت طو�b هذ¬ �لفتر� 
فكر فيمن 
ح«  فيكم  �لبيعة  بأخذ  جدير  هو 
منها   
"ت� �ألما��  هذ¬  }ليه  
سّلم 
�لعميق   Jلتفك� بعد  "لكن  uم�، 

يها  يا  لذلك  
حًد�.  فيكم  
جد   º
�لنا²، �علمو� 
ن® لست 
هال %ذ� 
 Y
 
يضا   bقو
  Y
 
�يد " �ملنصب، 

ý "جّد� 
يضا º يكونا 
هال له، 

قل ��جة من �حلسني،  ý
 Yكا u{
"�لد  من  ��جة  
قل  "�لد¬   Yكا"
�حلسن "�حلسني. كاY عليٌّ يستحق 
�خلالفة "كاY �حلسن "�حلسني بعد¬ 

حق باخلالقة من جد� "
ý، لذلك 

فإ< تركت لكم 
مَركم. 
بأقو�له  �البن  صفَع  كيف  الحظو� 
 Yكا ألنه  "جد¬،  
بيه  "جه  هذ¬ 
ÖاÊ �هللا، "كاY يتحلى بشي من 
�لتقو¯. "ال غر�بة ¤ 
Y يولد لد¯ 
�لدنيا من §ب �حلق "�حلقيقة  
هل 

.Êإلنصا�" bير�عي �لعد"
بن  (معا"ية   bقا  ،bحا 
ية  على 
يزيد): "ّلو� عليكم من يصلح لكم. 
"كانت 
مه تسمع كلمته من "�� 
هذ¬  كلماته  Áعت  فلما  حجا�، 
لقد 
حلقت  �لشقي،  
يها  يا  قالت: 
 z{ عا�  "صمة  هذ¬  بكلماتك 


سرتك "مرَّْغَت شرفها ¤ �لتر��. 
فرّ� عليها قائال: لقد قلُت �حلق، "ال 
بعد¬. ï �جع  تِصفون®   �uمبا  Ìبا

}z �لبيت "بقي فيه ح« "�فته �ملنية 


يا[ قليلة. bخال
�ل�  �لشها��  هذ¬  
عظم  فما 

فا�� 
Y �بن يزيد º يكن مو�فقا 
�لنا²  عن  ناهيك  
بيه  خالفة  على 
�آلخرين. º يفعل �بنه هذ� طمًعا ¤ 
شي 
" خوفا من 
حد، بل قر� ¤ 
 Yعليًّا كا Y
نفسه بعد تفكJ جاّ� 
"�حلسن  جّد¬  من  باخلالفة  
حق 
"�حلسني من 
بيه، 
ما هو فال ير¯ 
نفسه قا�ً�� على (ل هذ� �لعب. 
فال ميكن 
Y ُتعت� تولية معا"ية ليزيد 
"}هانة  }سا�  �ة  "ليس  �نتخاًبا. 

باهم  �أل"ال�  يفضح   Y
 من  
ك� 
"ي�هنو�  للنا²  حقيقته  "يكشفو� 

.¬Jجة من غ�قل �
 Yنه كا
على 

�حلسني  �إلما[  �ستشها�  من  نتعلم 
� ��"ًسا "عً�� كث�J. لقد صمد 
باحلق "بالتاÌ نشر¬ ¤ �لعاº كله. 
"ضّحى بر"حه من 
جل }قامة �حلق. 
نستعني   Y
 
يضا  Íن  "�جبنا  "من 
باهللا تعاz �"ًما كي يوفقنا للسلو� 

¤ �لصر�� �ملستقيم.
 Y
  � �ملوعو�  �ملسيح  uكر  لقد 
�ملسيح �ملوعو� ُشبه باإلما[ �حلسني 
�لدقيقة،  �الستعا��  سبيل  على   �
�ملحمد�  �ملسيح   Y
 على   bيد مما 
سوÊ يأخذ نصيًبا من هذ� �لتشبيه. 
"لكن لن يعيد عصُر �ملسيح �ملوعو� 
� �ألمو� نفسها �ل� حدثت ¤ 
 Y
  zتعا �ملاضي، ألY من قد� �هللا 
 z{  ��
 �ل�  �ألمو�  تلك  تعا�  ال 
}ضعاÊ �إلسال[ ¤ �ملاضي. "لكن 
�لدعا ¤  على  �لتركيز  علينا  ¸ب 

موً��  نتجنب  ح«   bألحو�� كل 

الحظـوا كيـف صفَع االبـن بأقواله هـذه وجه أبيه 
وجـده، ألنه كان �اف اهللا، وكان يتحلى بشـيء من 
التقـوى. وال غرابـة ! أن يولد لدى أهـل الدنيا من 
�بـون احلق واحلقيقـة ويراعون العـدل واإلنصاف.
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.Yإلميا� bاÿ ¤ ��تسبب عثا
  µيد لن   zتعا �هللا   Y{ قلت  فكما 
تلك �ألمو� �ل� حدثت ¤ �ملاضي 
تتكر�، "من بينها �نقطاµ �خلالفة. 
النتخا�   Yآل� ��سخ  نظا[  فهنا� 
�خلليفة، "لقد 
نبأ �لن· � 
Y �خلالفة 
�ملسيح  "فا�  بعد  مستمر�  ستبقى 
�ملوعو� "�إلما[ �ملهد� �. "لقد 

يضا   � �ملوعو�  �ملسيح  uكر 
ُتعا� ¤  �ملاضية لن  
Y تلك �ألمو� 
 ]�«  Yكا �u{  :bلر�هن "قا� عصرنا 
�أل"b قد ُ
خر¦ من �جلنة فقد Áا< 
 bيضا »�[ ح« يتم }�خا
 zهللا تعا�
 bقا ï .ب® »�[ ¤ �جلنة من جديد
�ملسيح  �ليهو�  لقد صلب  حضرته: 
تعاz مسيًحا  �هللا  �أل"b "قد Áا< 
"هيأ 
سباًبا لكسر �لصليب 
� لن 
يقد� �ليهو� على صلب �ملسيح مر� 
 zتعا �هللا   bفسيبد "هكذ�  
خر¯. 
�ملر�   ¤  Éبالنجا  z"أل� �ملر�  فشل 
يزيد   Yكا  �u{ بأنه  "نؤمن  �لثانية. 
قوله  بسبب   b"أل� �حلسني  قتل  قد 
�حلق فإY �هللا تعاz ¤ عصر �حلسني 
�لثا< سوÊ يهز[ 
فو�¦ يزيد. فمن 
�لد�"² �ل� نتلقاها من شهر Hّر[ 
على  �لصال�  على  ند�"[   Y
 هي 
�لن· � "»له، "
Y نسعى جاهدين 

�لن·  على  بالصال�  "�جبنا  أل�� 
 ��Jلتغي�  Ýحد�{" "�لدعو��   �
حتقيق  
جل  من  �لنفو²   ¤ �لطيبة 

Y نصمد " ،Yما[ هذ� �لزما{ Êهد�

 Yَمن §ملو مقابل كل  ثبا�  بكل 
صفا� يزيدية. "�علمو� يقيًنا 
نه لن 
بل  �ملر�  هذ¬   Éجنا  �
 يزيد  §ر¨ 
�حلسينيوY هم �لفائز"Y بإYu �هللا. ال 
يوفَّق �إلنساY للثبا� }ال بتوفيق من 
 Y
 zمرنا �هللا تعا
�هللا تعاz. "لقد 

ندعو¬ "نستعني به بالص� "�لصال�. 
ليس �لص� حتمل �لظلم بكل صمت 
 bيضا �ملد�"مة على �ألعما
بل �لص� 
 Ýالكتر��  Y"� حلق�  bقو" �حلسنة 
 Y
 فينبغي   .bألهو��" باملخاطر 
�إلما[  قدمها  �ل�  باألسو�  نتمسك 
فلو  �حلق،  }ظها�   ¤  � �حلسني 
 ¤ سا�نا  قد   Yفسنكو هذ�  فعلنا 
�لذ�   Éلنجا�" �لفو¨  uلك  }حر�¨ 

ُقّد� للمسيح �ملوعو� �.
}Y للصال� على �لن· � عالقة قوية 
باستجابة �لدعا، "لقد لفت �ملسيح 
�ملوعو� � 
نظا�نا }z هذ� �ألمر، 

يضا  �لشريفة  �ألحا�يث   ¤  ��""
uلك  من  
كثر  بل  عليها،  تأكيد 
 z{ لكرمي� Y«لقر� ¤ zنبهنا �هللا تعا
لذلك   .� �لن·  على  �لصال�  
�ية 
¸ب 
Y ¼تم بالصال� على �لن· � 

 فمـن الـدروس الـ� 
نتلقاها من شـهر <ّرم 
هي أن نداوم على الصالة 
علـى النـ� � وآلـه،

فما أعظم هذه الشهادة ال� أفادت أن ابن يزيد � يكن 
موافقا علـى خالفة أبيه ناهيك عن النـاس اآلخرين... 
قرر ! نفسـه بعد تفكQ جاّد أن عليًّا كان أحق باخلالفة 
من جّده واحلسـن واحلسني من أبيه ... وليس �ة إساءة 
وإهانة أكl من أن يفضح األوالد أباهم ويكشفوا حقيقته 
للنـاس ويlهنـوا على أنـه كان أقل درجـة من غQه.
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�"ًما "ال سيما ¤ هذ� �لشهر.
�لر�بع  �خلليفة  نبه   Y
 سبق  "لقد   
�ألمر  هذ�   z{ �جلماعة  �هللا  �(ه 
باألمر  
uّكركم "  ،Èخا بشكل 
مر� 
خر¯ "
قوb ¸ب 
Y تكثر"� 
� ¤ هذ�  �لن·  �لصال� على  من 
�لشهر، فهو 
فضل "سيلة إلظها� 
كربال  حا�ثة  جتا¬  مشاعركم 

جل  من   zتعا باهللا  "لالستعانة 
"�الضطها�.  �لظلم  على  �لقضا 
}Y �لصال� على �لن· "»له توجب 
َسَكًنا لذ�يته �لظاهرية "�لر"حانية، 
كما ترينا مظاهر �لرقي "�ال¨�ها� 
طريق إلظها�  
فضل  "هي  
يضا، 
 z{ }ضافة   ،� �لن·  
حبا  حب 
 ¤  � �لن·  على  فالصال�  uلك 
�هللا   Yuبإ عصرنا هذ� ستجلب - 
سعينا   ¤  �Jكث بركا�   -  zتعا
�ملوعو�  �ملسيح   Êهد�
 لتحقيق 
� �لعاشِق �لصا�� للن· �لكرمي 

.�

Y يوفقنا لإلكثا�  zندعو �هللا تعا
من �لصال� على �لن· � ¤ هذ¬ 
هذ¬   Yتكو لكي  خاصًة،  �أليا[ 
Íن  لنا  لل�كا�  مدعا�  �لصال� 


يضا. 
"�آلY سأقر
 على مسامعكم مقتبسا 

 bمن كال[ �ملسيح �ملوعو� � حو
"على   ،� �حلسني  �إلما[  مكانة 
كل 
(د� 
Y ينتبه ��ئما }z هذ¬ 
�ملوعو�  �ملسيُح  
نزله  �لذ�  �ملنـزلة 
 Y
  � حضرته  
خ� ُ لقد   .�
كالما   bقا قد  �أل(ديني  من  
حد� 
�حلسني  �إلما[  مكانة  غJ الئق عن 

 :bفقا �
لقد علمت 
Y بعضا من قليلي �لفهم 
�اع�   z{ 
نفسهم   Yينسبو �لذين 
}نه   � �حلسني  �إلما[  عن   Yيقولو
 �
 �خلليفة  بيعته  لعد[  متمر��   Yكا
يزيَد، "}Y ”يزيد“ كاY على �حلق، 
 Y
فلعنة �هللا على �لكاuبني. ال 
توقع 
�ر¦ مثل هذ¬ �لكلما� �خلبيثة من 

فم شخص صا�� من �اع�. 

�اع�  
خِبر ُ  ،bحا 
ية  على 
نعتقد  بأننا   Yإلعال� هذ�  بو�سطة 
�لطوية،  سيئ   Yكا ”يزيد“   Y

فيه  تتوفر   º "ظاملا،  �لدنيا   ��"�"

حد  ُيسمَّى  بسببها  �ل�  �لصفا� 
ليس  مؤمنا  �ملر   Yكو  Y{ مؤمنا. 
سهال، يقوb �هللا تعاz ֲדذ� �لصد�: 
﴿َقاَلِت �َألْعَر�ُ� »َمنَّا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنو� 

ْسَلْمَنا﴾ (�حلجر��: َ ُقوُلو�  َ"َلِكْن 
تشهد  �لذين  هم   Yملؤمنو�  .(١٥
"ُيكتب  }ميا¼م،  على  
عما%م 
�بَّهم   Y"يؤثر" قلوֲדم   ¤  Yإلميا�
 Y"�تاÖ" ،ضا¬ على كل شي�"
لنيل  
ضيقها " �لتقو¯  سبل   ��

مرضاته �، "يستغرقوY ¤ حبه، 
 Y"�  bو§ ما  كل  من   Y"يبتعد"
"صو%م }z �هللا سو� 
كانت حالة 

عماbُ �لفسق 
" �لغفلُة  "
�ألخال� 

" �لكسُل. "كاY ”يزيد“ �لشقي 
Hر"ما من هذ¬ �لصفا� كلها "قد 

عما¬ حب �لدنيا. 
ما �حلسني � 
بال  "هو،  ًر�،  "مطهَّ طاهر�   Yفكا
يهم  �يب، من �ألصفيا �لذين يزكِّ
�هللا تعاz بيد¬ "يعمرهم éبه، "هو 
 Y{" .هل �جلنة بال شك
من سا�� 
مثقاu b�� من �لبغضا جتاهه يؤ�� 
هذ�  تقو¯   Y{  .Yإلميا� سلب   z{

 lِعلـى أيـة حـال، أُخ
هذا  بواسـطة  �اع� 
أن  نعتقد  بأننـا  اإلعالن 
”يزيد“ كان سيئ الطوية، 
ودودة الدنيـا وظاملا، � 
ال�  الصفات  فيه  تتوفر 
ى أحد مؤمنا. بسببها ُيسمَّ
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�إلما[ "حبه هللا "ص�¬ "�ستقامته 
لنا.  "¨هد¬ "عبا�ته 
سو� حسنة 
يعا�يه،  �لذ�  �لقلب  هلك  لقد 
ُيظهر حبه  �لذ�  �لقلب  فا¨  "قد 
 àنقو نفسه   ¤ "يعكس  عمليا، 
"تقو�¬  "شجاعته  
خالقه " }ميانه 
"�ستقامته، "حبه هللا تعاz باتباعه 
�لنقية  �ملر»�  تعكس  كما  �لكامل 
}Y هؤال  صو�� شخص "سيم. 
�لناô ²فيوY من 
عني �لنا². َمن 
يستطيع 
Y يقدِّ�هم }ال �لذ� هو 
تعرفهم  ال  �لدنيا  عني   Y{ منهم. 
فهذ�  جد�.  عنها   Y"بعيد أل¼م 
كاY �لسبب "�� شها�� �حلسني 

هل �لدنيا º ُيد�كو� مكانته.  Yأل

�َّ طاهٍر 
حبَّه 
هل �لدنيا من قبل 

ح« §بو� �حلسني �؟!
�حلسني   Jحتق  Y{ فباختصا�، 
�لد�جة  من  "}حلا�  شقا"� 
 "
�لقصو¯. "�لذ� §قِّر �حلسني 
يتفو¬   "
 �ملطهَّرين  �ألئمة  من  
يًّا 
}منا   Êستخفا� بكلمة  éقهم 
يضيع }ميانه ألY �هللا تعاz يعا�� 

حبا¬.“ " 
صفيا¬  عا�¯  َمن 
 È موعة �إلعالنا� �ملجلد ٢ÿ)

(٦٥٣- ٦٥٤
حب  ير¨قنا   Y
  zتعا �هللا  ندعو 

�لدما  "سفك  �لقتل  من  �جلميع 
�لذ� §دÝ خاصة ¤ هذ� �لشهر 
"ِفر�  "�لشيعة  �لُسنَّة  
هل  بني 

خر¯ ¤ باكستاY "¤ بعض �لبال� 
�جلميع  �هللا  
يضا، "§مي  �ألخر¯ 
تلي  �ل�  �إل�هابية  �%جما�  من 
عا��.  �لبال�  تلك   ¤ �لتظاهر�� 

Y مير هذ� �لشهر  zفا�عو� �هللا تعا
لألمن  مدعا�   Yيكو" "عافية   J�
�إلسالمية  �لبال�  جلميع  "�لسال[ 
"�ملسلمني، "يوفقهم ليفهمو� �لغاية 
�إلما[ �حلسني  �ملتوخا� من شها�� 
 Yلزما� هذ�  }ما[  قو�  "يصدِّ  ،�

"يؤمنو� به. 
�ليو[  "�لعصر  �جلمعة  صال�  بعد 
على  �لغائب  صال�  سنصلي 
من  "سيد�  
فريقيا  من  
َخويِن 

بنغال�يش.... 
��جاִדا  يرفع   Y
  zتعا �هللا  ندعو 
"يلهم u"يها �لص� "�لسلو�Y، »مني.

ـًرا، وهو، بال  أمـا احلسـني � فـكان طاهـرا ومطهَّ
يهـم اهللا تعا^ بيده  ريب، مـن األصفياء الذيـن يزكِّ
ويعمرهـم �بـه، وهـو من سـادة اجلنة بال شـك. 
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"يوفقنا  ��ئما،  »له  "حّب   � �لن· 
 .� عليه  �لصال�  من  لإلكثا�  
يضا 
 ºملظا� zيرفع �هللا تعا Y
"��ُعو� 
يضا 

�ل� متاَ�² باسم �هللا "�سوله حيثما 
كانت "¤ 
� بلد كانت، "
Y §فظ 


