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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ددِ  َمدن   أعَمالندا، وسديااتِ  أنُفِسدنا شدرورِ  ِمدن بداهللِ  ونعدوذُ  ونسدتفِفُر ، ونسدتهديه ونسدتعيُنه نحمدُد  هلل، الحمدَ  إن    ّللا ُ  َيه 
تَدددِ  َفُهددوَ  ددِلل   َوَمددن   ال ُمه  ِشددًدا، َوِليًّددا َلددهُ  َتِجدددَ  َفَلددن   ُيض   نبي نددا أن   وأشددهد لدده، شددريكَ  ال وحددد  هللاُ  إال إلدده ال أن   وأشددهد ُمر 
 الُمشدِركون، كِر  ولو كلِ ه الدين على لُيظهر  الَحق ِ  ودينِ  بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، عبُد  محمًدا
لين، الُفر ِ  وأصحاِبه الطاِهرين، الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالُمه ربِ ي فصلواتُ   درِبهدم علدى سدار ومن الُمحج 
 :اإليمان إخوة بعدُ  أم ا …الدين يوم إلى ِبُهداهم واهتدى

، كنا في لقائنا الماضي قد تحدثنا عدن أحدداج جدرت فدي مدرة محدرم فيهدا درون للمد منين فدي كدل زمدان ومكدان
سددائال المددولى سددبحانه  ،متقربددا إلددى هللا تعددالى ،ءيددوم عاشددورا مَ مددنكم أيهددا السددادة الكددرام صددام البارحددة، صددا كثيددر

 ...ها األحبةة أي  هذا حال أهل السن   ،ه موسىج عن نبي ِ ا كما فر  ج عن  فر ِ وأن يُ  ،تعالى أن ينصرنا

يبكدي  ،السالسدلب د الظهدورَ جِلدوي ،الخددود مُ ويلِطد ،الجيدو  وفي مقابدل ذلدك رأيندا علدى وسدائل اإلعدالم مدن يشدق  
 .ه وأبيههللا عنه وعن أم ِ رضي  ،بدعوا الحزن على عاشوراء الحسين ،بوينتحِ 

، وعدن عاشدوراء -رضدي هللا عنده-وقد كنت قد وعدتكم في اللقاء الماضي أن أحددثكم اليدوم عدن قصدة الحسدين 
 الدبعض مدن ألن   ،ما جرى فيهدابوأن نأتي اليوم ا من اآلن نضطر أن نذكرها عشر قرنً  ةص جرت قبل أربعَص قِ 

آثددرت لددذلك  ،ديددةا فددي جسددد األمددة المحم  نً ق إسددفيعشددر قرنددا إلددى اليددوم يسددتثمرها اسددتثمارا سياسدديا لكددي يدددُ أربعددة 
ددمددنكم سددمع القِ  ر  يدداليددوم أن أحكددي لكددم القصددة، فكث  ،أو فيهددا إفددراا ممددا ينشددر  الشدديعة ويروجوندده وفيهددا ملددو  ة ص 

در سدمع فددي المقابدل القِ آخد وكثيدر   دالقضدي   احو مضداد فسددط   كدان عندددهم ملدو   بَ ة مددن نواِصدص  واألمددر  ،طوهاة وبس 
 .أمر هللا تعالى مُ منهج من يفهم الحقيقة ويلتزِ  ،االعتدال جمنه ،ةن  السُّ  منهج أهلِ  ،كابين هذا وذ

كدرام  خيدار   دول  هدم ُعدوكلُّ  -صدل ى هللا عليده وسدل م- صحابة رسدول هللا بين د    بخالف   -ةها األحب  أي  -سمع  كلُّنا
 واحدد   كدل ِ  لِ ه تدأو  بُ سدبَ وقع خالف  -رضي هللا عنه وأرضا -هم بعد مقتل عثمان ولكن   ،ة بالعدالةم  شهدت لهم األُ 

فددخل فدي جيشده بعدض  ،يدرى األولويدة فدي جمدع كلمدة المسدلمين -رضدي هللا عنده- منهم، علدي بدن أبدي بالدب
 كاتدب وحديِ  ،كاتدب الدوحي -رضدي هللا عنده-بن أبي سدفيان  ومعاويةن خرجوا على عثمان وقتلو ، من كان مم  
إلددى قتددال  األمددرُ  روتطددو   الخددالف بددين الصددحابة الكددرام، فددد    ،يددة الستاصددال أولاددكو يددرى أن األول ،رسددول هللا
 ...اليوم الت تتجدد تبعاته إلىز ما و  ،بويلة ة من تبعاته فترةً ة المحمدي  عانت األم  
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مدن يكفدرون الندان بدالكبيرة،  في ذلك الوقت ظهر منهج الخوارج، ظهر مدنهجُ  ب،أبي بال بنَ  علي   الخوارجُ  قتلَ 
م الخددوارج أنهددم بقددتلهم لعلددي ولمعاويددة يسددتحل دمدداء السددلمين بددأدنى تأويددل يددرا ، تددوه  و  يدددعي اإلسددالم ظهددر مددن
مدن أراد  ونجد َ  ،من أراد أن يقتل معاوية وعمرو بدن العداص ففشلَ  ،ينمالعاص يوحدون كلمة المسل نب وولعمر 

دد ،هددا األحبددةأن يقتددل علددي بددن أبددي بالددب، ضددربه فقتلدده، والددذ  قتددل علددي بددي أبددي بالددب أي   ل كددان يشددهد لدده رج 
دد ،نيرسددلونه لتعلدديم القددرآ الكددرامبددل كددان الصددحابة  ،بالدددين وبددالقرآن  :وا مندده قددال لهددمحتددى لمددا أن أردوا أن يقتصُّ

 !!والعياذ باهلل ه الء هم الخوارج "،واقطعوا آخر شيء مني رأسي حتى أبقى أتلو القرآنوني قطعة قطعة قطع"
 ...بهد  القرآن ولم تهتدِ  ،وقع القرآن قلوبا لم تستنر بنور القرآن

وهدو الولدد الكبيدر  ،رضدا وأ فمدا كدان مدن الحسدن بدن علدي رضدي هللا عنده ،ن الصدحابة الكدرامبدياستمر الخالف 
فديهم الشدقاق والخدالف ى أفدر  ،لعلي بن أبي بالب، ما كان منه إال أن نظر في حال مدن بايعده مدن أهدل العدراق

نبدددوءة  أن حقدددق فمدددا كدددان منددده إال   ،اد بدددين أفدددراد أمدددة اإلسدددالمز ى أن الددددماء تدددأر ، و ى فددديهم الضدددع أور  ،والنفددداق
 ،ومعده الحسدن بدن علدي وهدو بفدل ،المنبدرَ يوًمدا رسول هللا صدعد  إذ أن   ،فيه -صل ى هللا عليه وسل م- رسول هللا

إن ابنييي ايييا سيييد ولنييص ح أن بصييلئ ييي  بييي  ف تييي  " :فجعددل النبددي ينظددر إلددى النددان وينظددر إليدده ويقددول
 ج عنده رسدول هللاتحقدق فدي الحسدن مدا حدد  ؛ والحددي  فدي البخدار   ،فيده ذلدك فتحقق ،"عظيمتي  م  المسلمي 

ن الخيددر فددي اجتمدداع الكلمددة ولددو ى أأور  ،المسددلمينكلمددة  عاجتمدداى أن الخيددر فددي أور  -عليدده وسددل مصددل ى هللا -
فوضدع يدد  ،  -صدل ى هللا عليده وسدل م- بط رسدول هللاوهو سِ فهو الحسن بن علي،  ،تبةرُ على من هو دونه كان 

سدنة أربعدين  ،العدام عدام الجماعدةي ذلدك م ِ وُسد -م جميًعداوأرضداه مرضدي هللا عدنه-في يد معاوية وبايع معاويدة 
 ...المسلمين لكل ِ  ح  فرَ  عام الجماعة كان عامَ  (،للهجرة )احفظو 

دد الخلفدداء  زمددنَ ذلددك علددى العمددالء، دولددة اإلسددالم  شددق   ،ذلددك علددى المنددافقين د المسددلمون أيهددا األحبددة، شددق  توح 
ددر شددهدوا أن ال إلدده إال هللا ولكددن ثُددكُ  فدددخل فيهددا أقددوام   ،اا كبيددرً الراشدددين توسددعت اتسدداعً  ا يتفلفددل اإليمددان فددي لم 

، فجعدل مير ذلك، أرادوا زرع الخدالف فدي أمدة محمدد نُ بطِ اإلسالم ويُ  رُ ظهِ ا يُ قً وكثير منهم كان منافِ  ،قلوبهم بعد
الشدهم ن روحي فدا  وهدو فكا ،بون للحسن بن علي يحرضونه على معاويةمن أهل الكوفة وأهل العراق يكتُ  كثير  

ولكن أخشى منهدا  ي  علَ  ا، ويقول ال أخشى منهالكريم المحافظ على العهد يسجر ويحرق رسائلهم دون أن يقرأها
 .هذا الكالم أورد  الطبر  و ويشير إلى أخيه الحسين رضي هللا عنه،  ،على هذا

هدت جيدوا المسدلمين وج  للمد منين، عدادت الفتوحدات اإلسدالمية، ت امعاوية أميدرً  ،بقيت األمور على خير ما يرام
  النبدددددديبددددددوا البحددددددر، و هددددددوا لفددددددت  قبددددددرص وركِ فتوج   ،هددددددت للفتوحدددددداتتوج   ،ببعضددددددهم المسددددددلمون  بعددددددد أن انشددددددفل
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وخدددرج جددديل آخدددر ليفدددت   ،"ور لييي فيييالبحييير م  أول جيييين مييي  أمتيييي ير يييب  " :قدددال -صدددل ى هللا عليددده وسدددل م-
ن جييين ميي  أمتييي ب يي و لأو" :قددال -عليدده وسددل مصددل ى هللا - القسددطنطينية فلددم تفددت  علددى أيددديهم، ورسددول هللا

والمنددافقون والفتددانون والمجرمددون  ،عدداا النددان فددي هندداء ... "مم فييور ل يي [القسييطنطينية]أي مدينيية قيصيير 
 حتى توفِ ي الحسن رضي هللا عنه.، ريدون إيقاع الفتنة فلم يستطيعواي

 ،كددان يسددير الجيددوا فددي الفددزو والفددت  ،وهددو كاتددب وحددي رسددول هللا وأخددو زوجتددهوكددان معاويددة رضددي هللا عندده 
ولدي   ،م شأنهم بين الندانويعظ ِ  ،يفدان إليه كل عام فيكرمهم، وكان الحسن والحسين آل بيت النبيوكان يكرم 

 .مى هللا عليه وسل   ذلك فهما سبطا رسول هللا صل  له إال  

والحدداكم  ،قبددل وفاتدده اجتهددد ،معاويددة بددن أبددي سددفيان مددن أربعددين للهجددرة حتددى سددتين للهجددرة مددات الحسددن، حكددمَ 
أن الندان إن لدم يسدتخل  بعدد   معاويدة ، اجتهددأخطدأ فلده أجدرفالمسلم إذا اجتهد فأصا  فله أجران وإن اجتهد 

يطلدب البيعدة ليزيدد، فدأمرهم  وقد ينقسم النان فأرسل إلى الواليات يطلب البيعدة لولدد  يزيدد، ةقد تتفرق هذ  الدول
ولددم  ،ا حتددى أخددذ البيعددة لولددد  يزيدددا ووعيدددً وعدددً ومددنهم مددن اسددتجا  ترهيبددا،  ا،بددذلك ومددنهم مددن اسددتجا  ترميًبدد

 .حجازال يتخل  عن البيعة إال أهلُ 

أن يزيددد، فددأبى الحسدين بددن علدي رضددي هللا عنهمددا  ولدُد  مدات معاويددة بدن أبددي سدفيان سددنة سددتين للهجدرة، وبويددع
يبايعه، وأبى عبد هللا بن الزبير أن يبايعه، وأبى أهدل الحجداز )مكدة والمديندة( وبايعتده بداقي دولدة اإلسدالم )بداقي 

بدايعوا يزيددا، وبددأت الرسدائل المجهولدة تصدل  (مربداواليات اإلسالم من العراق شرقا من تخوم إيران إلى مصدر 
 ...إلى الحسين، وصلته أكثر من خمسماة رسالة

كالرسائل التي تأتينا في زماننا، اآلن كم تصدلنا رسدائل مجهولدة المصدر،  مجهولةموضوع الرسائل  هذا إخواني
فددي التدداريذ، هددذا الموضددوع مددن هددذا الموضددوع يسددتحق بحثددا كددامال  ...(الددوات  آ  والتليفددرام والفيسددبوك) علددى

وسديلة خطيدرة يسدتخدمها المندافقون هدو و  هدذا إلدى يومندا -وأرضدا  رضدي هللا عنده-بعد مقتل عمر بدن الخطدا  
هولدة بالحمدام الزاجدل كدي تحدر  جالرسدائل الم لُ رَسددولدة اإلسدالم، زمدن عثمدان تُ  والعمالء كي يفتدوا فدي عضدد

الدذ  شدهد رسدول وهدو ، ار الندان وقتلدوا عثمدان رضدي هللا عنده وأرضدا ثداإلسالمية علدى عثمدان حتدى  تالواليا
د "ميا فنيص ينيد الييوم عثميان   ميا رير  " :ة وقدالن دبالج -صل ى هللا عليه وسل م– هللا نف  بدسدرة، العُ  ز جديَل يدوم جه 

وأن أهددل الكوفددة  ،أهددل العددراق علددى بيعتددك أن   :الطريقددة وصددلت خمسددماة رسددالة إلددى الحسددين وأتباعدده تقددول لدده
أبدو ، لدم  شخص كيزيد يسدتخلفه ،جبر   لك  المسلمين ال يرضون أن يتسلط عليهم شخص بمُ  ن  ، وأيريدون بيعتك
 ، حتدى عمدر بدن الخطدا  لمدا أراد أن قبدل ذلدك يعهددون أن يسدتخل  الرجدل ولددَ  -هدا السدادةأي  -ون ميكن المسل
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الشدورى بدين المسدلمين، هدا األحبدة فدي دينندا فاألصدل أيُّ  ،األمدر إلدى المسدلمين مجلد  شدورى ورد     جعلَ ستخلِ يَ 
ي   وجل لمدا وصد  عبداد  المسدلمين قدال  هللا عز   اب وا ))و ال ييي مْ  اْسيت ج  ة   و أ ق يام وا ليير  ِّي ي يا  يور    و أ ْمير ا مْ  الص  مْ  ش   ب ْيين   
ميم ا ْقن اا مْ  و  ز  (( ر  نهدا أجعل الشورى بين الصالة والزكاة لكي تعرفوا  وجل   الحظوا أن هللا عز   [.38]الشورى: ي ْنفيق ون 

ي   مددن أركددان المددنهج اإلسددالم، جعددل الشددورى بددين الصددالة والزكدداة ركددن أسددان  اب وا ))و ال يييي مْ  اْسييت ج   و أ ق ييام وا لييير  ِّي ي
ة   ا  يور    و أ ْمير ا مْ  الص  مْ  ش  يا ب ْيين    ميم  ياا مْ  و  ْقن  ز  (( ر  يون  لكدي تعرفدوا أن الشدورى ال تقدل أهميدة عدن   [.38]الشدورى: ي ْنفيق 

 ....ماهللا بينهُ  الصالة والزكاة جعلها

 ...بيعتك دنحن معك ونحن نريأهل العراق تِصل للحسين عليه السالم، يقولون  رسائلبدأت تصل 

أن يخدددرج، قدددالوا لددده ال تخدددرج، هددد الء قدددوم قتلدددوا أبددداك  نأولدددوا األحدددالم والنهدددى نهدددوا الحسدددين عدددالصدددحابة الكدددرام 
اك أن تخدرج، فمددا قدالوا لده إي د -بدان عظدم فخدذ بعندو  فدي رجلده حتدى الحسدن لمدا بدايع معاويدة ف- وبعندوا أخداك
لددى مسددلم بددن عقيددل لكددي يسددتطلع األمددر، قددال لدده اذهددب إ ه أن أرسددل ولددد عمددإال   -رضددي هللا عندده-كددان مندده 

، فدذهب ابدن عمده إلدى الكوفدة فدلذا بالندان تريدد حقًّدا بيعتندا أم أنده الكدِذُ  والِخدداع؟"لنان الكوفة وانظر األمر، "ا
، فبع  إلى الحسدين أن نحن نبايع الحسين وال نرضى بالملك الجبر  أن يأخذ  يزيدع يدها بيد  تض ،تتوافد إليه

بأن النان على بيعتك، بلغ الخبر يزيد، فكتب إلدى واليده فدي البصدرة أن اذهدب واقمدع هدذا التمدرد ولكدن ال تقتدل 
قيل بن عدم الحسدين رضدي هللا عنده ع ر مسلم بنا خبِ م  لف ،هللا بن زياد إلى الكوفة ، فذهب عبيدُ (دماء)ال تسفك 

ندان قليلددي كيد  أن ال اإلخددوةهدا وحاصدروا قصددر عبيدد هللا بدن زيدداد، الحظدوا أي    خدرج هددو وم يددو  وأرضدا  بدذلك
هللا بن زياد وكانوا آالفدا، فخدرج علديهم عبيدد هللا بدن زيداد مدن  بيدِ الدين يتفير منهجهم بسهولة، حاصروا قصر عُ 

فانفضددوا شددياا وشددياا عددن مسددلم بددن عقيددل  ،هم ثددم يهددددهم بجدديل يزيددد وجدديل معاويددةيددرمبهم ويددرهبرفة قصددر  ُشدد
 مسدِلم بدن عقيدل المسداء فبقدي مدع، انفضوا حتى بلدغ في القصر وكان كل من مع عبيد هللا بن زياد ثالثين رجال

سداء بقدي ، تخيل بعد أن بايعه اآلالف من الصدباح حتدى الممابت الشم  إال ومسلم واق  وحد ، وما العشرات
لحسدين لأكتب "قبل أن تقتلني فلنحقن دماء المسلمين دعني  :لهوكان مما قاله  .وحد  فأسر  عبيد بن زياد وقتله

فقتلده  ،فيا أي" " لكياب  رأيأايص الكوفية  ييبوني و ييبوي وليي  " :، فكتدب إلدى الحسدين رسدالة أن"أن ال يأتي
 فدي وسدط فما وصلت الرسدالة إلدى الحسدين عليده السدالم إال  ت الرسالة إلى الحسين، لَ رسِ عبيد بن زياد بعدها، وأُ 
 ...الطريق وقد قار  كربالء

الذها  إلى العدراق، الصدحابة جميعدا حدذرو  الفددر، لدذلك لدم يخدرج معده مدن  عننهوا الحسين الصحابة جميعا 
، خدرج ومعده تسعين نفسا مدن آل بيتده وآل علدي بدن أبدي بالدب، فخرج ب-مى هللا عليه وسل  صل  -أصحا  النبي 
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إلددى الشددام فيتفدداو  مددع  هددمأعمامدده وأوالد  وأوالد أخيدده، حتددى إذا بلددغ كددربالء ووصددلته الرسددالة أردا أن يتحددول ب
 ...هللا بن زياد يعر  له بيدِ يزيد فلذا بجيل عُ 

م فقددال لهدد ،ثالثددون فارسددا وأربعددين راجددال وجدديل بدداآلالف ،معدده ماددة شددخص وا أيُّهددا األحب ددة، رُجددلتخيلددلكددم أن ت
وا بيندي وبدين أن أذهدب ا أن تخلدإم د :رضي هللا عنهم وعن أبيه أمه، قال لهم أريدكم علدى إحددى ثدالج ،الحسين

سدددبيل ثفدددر مدددن ثفدددور ع مدددن حيددد  أتيدددت، أو أن تفتحدددوا لدددي سدددبيال إلدددى يزيدددد فأضدددع يدددد  فدددي يدددد ، أو أن أرِجددد
هدا األحبدة كدان علدى كدان علدى رأسدهم أي  وأرابدط، فدأبى قدادة جديل عبيدد هللا بدن زيداد ذلدك، و  أجاهد فيهِ المسلمين 

أجمعددت بددن سددعد، هدد الء االثنددين أيهددا األحبددة  ووعمددر  ،رأسددهم ذ  الجوشددن الددذ  قتددل الحسددين رضددي هللا عندده
األمدددة شددديعتها وسدددنتها والمسدددلمون جميعدددا علدددى فجدددورهم، هددد الء الدددذين قتلدددوا الحسدددين رضدددي هللا عنددده، قدددال لهدددم 

، أو أن أرجدع مدن حيد  أتيدت مدع أهلدي، أو تخلدوا بيندي وبدين ثفدر مدن ثفدور المسدلمين، دعوني أذهب إلى يزيدد
 بطُ رام، ِسددبددن الِكدد ، الكددريمُ بددن الحددر   وهددو الحددر   !!!ينزلددو  علددى شددرا ابددن زيدداد وأن يأخددذ  أسدديرافرفضددوا إال أن 
 مادة ،فقداتلهم وهدو معده ،سداق إلدى عبيدد هللا بدن زيدادم، فرفض األسر ورفدض أن يُ ى هللا عليه وسل  رسول هللا صل  
يدذودون عدن  وهدممدن كدان معده جميعدا  لَ تِ قيل أنهم كانوا ثالثة آالف وقيل أنهم أربعة آالف، فقُ  آالف في مقاِبل

واحتدز ذ  الجوشدن رأن الحسدين رضدي هللا  ،إلى الحسدين وقتلدو  الفجرة الفسقة حتى بلغ ،الحسين ويدافعوا عنه
ل معدده ِتددوقُ  ،مددن أوالد  ل يومهددا مددع الحسددين خمسددة  ِتدده كتددب التدداريذ، قُ وهددذا ذكرتدد ،عندده وأرضددا ، هددذا مددا جددرى 

مدن أوالد  اثندانمعده  لَ وقِتد ،معده أربعدة مدن أوالد الحسدن لَ ِتدوقُ  ،ن أوالد علي بدن أبدي بالدب مدن إخواندهمِ  خمسة  
 ...مى هللا عليه وسل  صل   آل بيت النبي  هم من لُّ كُ  ،جعفر

ولكننددا عندددما نددذكر القصددة نددذكرها بحقيقتهددا، نددذكرها  ،اها وال نضحضددها أبدددً بُ كددذ ِ نحددن أهددل السددنة ال نُ  هددذ  حقيقددة  
مددن األر  إال وشددوهد  ال أن الحجددارة مددا رفعددت حجددرة  و  ،االسددماء أمطددرت دًمدد أن   عينددذكرها وال نددد   ،رتكمددا َجدد

 !!!على الحسينزنا ها دما حُ لُّ ت شاة إال استحالت كُ حَ بِ جزور وال ذُ  رَ حِ ه ما نُ ، وال أن  تحتها الدم

ل علدي بدن ِتدمدن هدو أكدرم الحسدين، قُ  لَ ِتدنقول أن هذا ما جرى من فسقة فجرة ولكن ال نفتدر  علدى هللا تعدالى، قُ 
 هللا مدن أنبيداءِ  ل أنبيداء  ِتدبدل قُ ا، ر السدماء دًمدمِطدعمدر بدن الخطدا  ولدم تُ  لَ ِتدر السماء دما، قُ مطِ أبي بالب ولم تُ 
نهدا  هدا، في به على صينية مهرا لبامية أراد أن يتزوجها خالُ تِ رأسه وأُ  ز  احتُ  يحيى عليه السالمولم يحُصل ذلك، 

 جلدد ِ مبدده فددي  َص ِقددرأسدده، وأتددي بددرأن نبددي هللا يحيددى علددى صددينية، ورُ  ز  يحيددى عددن ذلددك، فقالددت مهددر  أن تُحدد
 ...ار السماء دمً ولم ُتمطِ نشار بالمِ  رَ ا، وزكريا عليه السالم نشِ ر السماء دمً مطِ خمر ولم تُ 
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ولكدن  ،حصل وأجمع المسلمون على فجدور وفسدق مدن فعدل ذلدك أمر   ،ة جرت في التاريذص  ها األحبة قِ لذلك أيُّ 
ثددم أن نسددتثمر هددذ  القصددص التددي مضددت منددذ أربعددة عشددر قرنددا لكددي  ،هددذا ال يعنددي أبدددا أن نختلددق األكاذيددب
ممددا ادعددا  أولاددك لددي  هددذا فحسددب بددل  ،  القصددةوهددذا مددا فعلدده مددن سددي   ،نجدددد الدددماء بددين أمددة اإلسددالم اليددوم

اصددوا الشدديعة وكددَذَبُتهم،  ذكددر وممددا  ، الجمددل فددي بالدنددا ذو سددنم واحددد، هنالددك ادعددوا أن الجمددل ذو السددنامين قص 
سدترا لعدورة سنام ثاني لها يكون لها سنامان، يقولون أن هذ  ظهر )شرق إيران( جمال يقال لها الجمال البخارية 

 نساء آل بيت النبوة!!

وا نساء آل بيت النبي وقادوهم إلى دمشق عرياندات، بَ ذلك الزمان سَ  يالمسلمين ف ، يقولون أن  تخيلوا هذا الكذ 
فهدل يعقدل أن يفعلدوا ذلدك ، التاريذ لم يثبت أن المسلمين فعلدوا ذلدك مدع الكدافرات المشدركات أوالد كسدرى وهرقدل

 ؟!!النبوةمع نساء آل بيت 

ذ مددن العددراق إلددى الشددام َخددنسدداء آل النبددي ُت  تقيم عقددال، تخيلددوا معددي هددل يعقددل أن ال يسددتقيم ذلددك نقددال بددل ال يسدد
وقددد  ،النخددوة فددي قلددو  المسددلمين فددي ذلددك الزمددان، وال تتحددرك النخددوة عنددد الصددحابة الكددرام كعريانددات وال تتحددر 

 ؟!منه ةلفايا مافهذا محض كذ  وافتراء،  ؟! بالتأكيد،منهم في أحياء في ذلك الزمان كثير   كان

َد  هذا الكالم الفاية منلي    بندى علدى ذلدك قبل أل  وأربعمادة سدنة ال أبددا، الفايدة أن تُ  حدَثت تروى  ةً ص  قِ مجر 
دللطعدن فدي القدرآن والسدنة  ؛س  مذهب التشيع السياسي للطعدن فدي أصدول المسدلمينأس  هي أُ  قاق ولدزرع الشِ 

 إن شاء هللا. الشيعة والتشيع سأفرد له حديثا مستقال،الحدي  عن و ة اإلسالم، م  إسفين في أُ  ولدق ِ 

ِتنا  نعود إلى قص 
الحسددين رضددي هللا عندده، بلددغ الخبددر يزيددد امددتم يزيددد ومضددب ولعددن مددن فعددل ذلددك وقددال أنددا لددم آمددر بددذلك،  لَ ِتددقُ 

ل ِتددفددي زماندده قُ  ؛فعددل إجرامدداو نسددكت عندده أفضددى لمددا قدددم، ألندده فعددل خيددرا أعطدديكم معلومددة أيهددا األحبددة يزيددد 
فيهددا  وقتددلَ  -صددل ى هللا عليدده وسددل م- سددتحل مدينددة رسددول هللاقبددل أن يمددوت اا جيًشدد لالحسددين وفددي زماندده أرسدد
الجديل الدذ  فدي البخدار   ،ولكن نفسه يزيد هدذا هدو الدذ  قداد الجديل إلدى القسدطنطينية ،ماات ألنهم لم يبايعوا

ل  أ": -صددل ى هللا عليدده وسددل م- قددال رسددول هللا ييْين   و  يي ْ  ج  ون   أ م تيييي مي يية   ب ْ يي   ين  يير   م دي ييور   ق ْيص  ْ ف  ييْم" م  يكفددي أن  ،ل   
القسدطنطينية  أسوارأبو أيو  األنصار  الذ  دفن على  ؛الذ  قاد  يزيد كان فيه الصحابةتعلم أن هذا الجيل 

كدددان فدددي ذلدددك الجددديل ومدددزى  ،رضدددي هللا عنددده وعدددن أمددده وأبيددده ،كدددان فدددي جددديل قددداد  يزيدددد، بدددل الحسدددين نفسددده
لم اليقدين أن يزيدد هو يعلم عِ  "،أن دعوني أن أذهب إلى يزيد" :سينولما بلب الحُ  ،مرة يزيدتحت إالقسطنطينية 
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د ،لده وال ي ذيده  وال يقتُ ال يضدرُّ  ج مددن ذ  ولكددن مدن أراد أن يسدتثمر القصددة اسدتثمارا سياسديا كدي يدد جج عوابد  السُّ
 . إجرامية في زمانناأفعاال ذلك ولكي ينقلب ،النان

مدن  فهدا أندان  يدا شديذ بعدض كتدب التداريذ التدي أل  " :قدال ،وقد سألني كثير من اإلخدوة ،ةأيها األحب  بعض النان 
 ؟"في كتابهبعض هذ  القصص مثاًل ر يكث،كي  أورد ابن ة ذكرت هذ  القصص ن  أهل السُّ 

قاعددة العلمداء  أن   فيعلمدون  ذوو االختصداصببعا هذا الس ال أيها األحبة س ال من شخص مير مخدتص، أمدا 
 ))َمن أسَنَد لَك فقد حم َلك((؟ ما معنى، ((كل  فقد حم   لك   د    أسن  م  ))في ذلك الزمان كانت 

لدك مدن قدال  لدتُ تدي ألنندي قُ م  ذِ  أتُ فأندا بدر   ،فالن الفالني عن فالن الفالني حكدى كدذا : حدثنيلما أقول لكيعني 
 ن نقَلُه أو من كتبه.مَ تعِرف مني ال و  ((،منقول))ال أقول  سميُته لك باسمه، الفالنين الهذا الكالم، ف

ددإذا كددذ   ،فيددأتي علمدداء اإلسددناد ينظددرون  ،أنددا أقددول لددك فددالن الفالنددي الددذ  حدددثني  ،اعا  عددن شدديعي عددن وض 
ددروى قِ  ،ع للحدددي واِضدد جمعددت مددا رو  فددي ة فهددل ي خددذ بهددذ  القصددة ولددو أوردتهددا الموسددوعات الكبيددرة التددي ص 

 .أهل االختصاص ال يأخذون بها، بالتأكيد ال ي خذ بها ؟ذلك الزمان
المسدلمين اآلن وبسدبب انتشدار اإلنترنيدت وانتشدار وسدائل التواصدل يبحثدون ويسدألون كيد  هدذ   ن شدبا ِ مِ  كثير  
والموضدوعات  باتذ  فأندت يجدب تفهدم أنده يدرو  لدك الِكد ،بت، هو يقول لك عن كذا  عن وضداع حصدل كدذاتِ كُ 

 .التي وضعها أولاك

ن ييا "ل ييْي    :قددال -صددل ى هللا عليددده وسددل م- هددا المسددلم أن رسددول هللايكفددي أن تعلددم أيُّ  ييي ْ  مي ود   ل ط ييم   م  ييد  يييق   اْلخ  ش   و 
ي يو    يا اْلج  ع  د  ْعو    و  " بيييد  ليي يةي ااي سدعيهم فددي  ولدو كددان هدذا الضدالل الدذ  يفعلده أولاددك الدذين ضدل   ]روا  البخدار [. اْلج 

صدل ى هللا عليده -زندا علدى النبديمندا ولشدققنا حُ طَ للَ  ،انون صدنعا، لدو كدان حقًّدحِسدهم يُ بون أن  حسَ وهم يَ الحياة الدنيا 
 .ها األحبةولكن ديننا هذا أي   ،ا على األنبياءن  حزِ لا على الصحابة، ن  حزِ له، بطِ ولي  على سِ -وسل م

 ، مدات سدنة أربعدة وسدتين للهجدرة، وانقضدت تلدك ثالج سدنوات وني د مه إالولم يدم حك ،ميزيد أفضى إلى ما قد  
حدون فتَ يَ ، المسدلمين اآلن جهدودَ  ضديعُ ا، فمدا رأيكدم بسدفاهة مدن يُ أربعدة عشدر قرًند عليهوهذا األمر مضى  ،قبةالحُ 

لدده هددذ  القصددص، هددل هددذا ألجددل القصددة، ال أبدددا، هددذا مثددِل ماليددين الليددرات لنشددر نفقددون القنددوات اإلعالميددة ويُ 
قدام مدنهجهم أركدان أساسدية  ةيد  قدام الشديعة، مدا هدو مدنهجهم، ثالثد: )كأهداف أخدرى سدنتحدج عنهدا بالتفصديل

سدنتحدج عنهدا  (ضر  هذا الدين أرادوا أن يبندوا علدى شديء فبندوا علدى هدذ  القصدصلعليها لطعن هذا الدين و 
 .أيها السادة في األسبوع القادم إن أحيانا هللا تعالى
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تنا وقد علمنا أن الحسين رضي هللا عنه وآل بيت النبي الذين قتلوا معه أنمدا قتلدوا طبَ اليوم من خُ يكفي أن نخرج 
ي   تطبيقا آلية في كتا  هللا  اب وا ))و ال يي مْ  اْست ج  ة   و أ ق ام وا لير  ِّي ي ا  ور    و أ ْمر ا مْ  الص  مْ  ش  يا ب ْيين    ميم  ياا مْ  و  ْقن  ز  يون   ر   ي ْنفيق 

ي   ( 38) م   إيب ا و ال يي اب    ون   ا مْ  اْلب ْ ي   أ ص  ر   .[39-38]الشورى:  (((39) ي ْنت صي

ه فدي اإلسدالم وفهمدوا أن د ،عضدود لدك  ه فدي اإلسدالم لدي  هنداك مُ فهمدوا أن د ه الء الصدحابة الكدرام وآل بيدت النبدي  
ج علددى شددورى المسددلمين مددن سيسددتبد برأيدده ويخددرُ  وفهمددوا أن   ،مددن أركددان المددنهج اإلسددالميالشددورى ركددن أسددان 

 ،ك الزمددددان فأصددددابهم مددددا أصددددابهمأخطددددأوا فددددي تقدددددير قددددوتهم فددددي ذاهم قاتله أهددددل الصددددالح والفددددالح، ولكددددن  سدددديُ 
ولدو لدم يكدن علدى  ،وعلدى الخيدر ه كدان علدى الحدق  وأن د ،امظلومدا شدهيدً  لَ تِ الحسين قُ  ة جميعا أن  ن  وأجمع أهل السُّ 
والدذين  ،الدذين كدان بعضدهم فدي زمدن يزيدد ،ا  السدالبينت دبعض كُ  ،، خال بعض الفالةذلكبنان الحق لذكر  ال

لمداذا الحسدين خدارجي؟  "؟!الحسين كان خارجيدا" :بعضهم اآلن موجود عند بعض حكام الخليج، تخيل يقول لك
وأسددافلهم الددذين يحكمددون أراذلهددم  كددمَ لكددي يبددرروا حُ  "؛ كددل هددذارج علددى يزيددد الددذ  اسددتخلفه أبددو جيُبددك: "ألن دده خددي

 .والعاِهرات والمالهي والخماراتمراقص الدية على ة المحم  اآلن دول الخليج، وينفقون مليارات األم  

 وأن يعيددددددذنا مددددددن شددددددرور أنفسددددددنا، ،شدددددددنالهمنددددددا رُ وأن يُ  ،إلددددددى أحسددددددن حددددددالنسددددددأل هللا تعددددددالى أن يفيددددددر حالنددددددا 
 أقول ما تسمعون وأستففر هللا لي ولكم فاستففرو  فيا فوز المستففرين 
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 الخطبة الثانية:

يدْ )): البرايدا ر  ِ  وصدي ةُ  الوصدايا خيدرُ  هللا، عبداد اصدطفى، الدذ  عبد  على وسالًما وصالةً  وكفى، هلل الحمد ل ق   و 
ْين ا ص  ي    و  يوا أ ني  و إيب اك مْ  ق ْبليك مْ  مي ْ  اْلكيت ا    أ وأ وا ال يي  الِعصدمة هللا فبتقدوى  هللا، عبداد هللا فداتقوا ،[131:النسداء] (َّللا  ( اأ ق 
  …الِمَحن من والسالمة الفتن، من

 تواعلموا إخوة اإليمان أننا في هذ  البالد هذا الشعب األبي الذ  ثار على الظلم والظالمين وثار علدى الطدامو 
مددن أراد أن يصددادر حقدده فددي الشددورى وأن يتفددرد بددأمر المسددلمين، اعلمددوا أن ثورتنددا  ثددار علددى كددل   ،والطواميددت

نددا أمددة اإلسددالم كددي يددرى العددالم أجمددع بأن  لمسددتمرة وبأننددا ننتظددركم فددي سدداحات الحريددة فددي المظدداهرات المركزيددة 
هددو مددن ميرنددا أن  ا وال لددمن ددولددن نسددم  بأحددد ال فددي الددداخل وال فددي الخددارج ال لددم هددو مِ  ،نتمسددك بحقنددا بالشددورى 
ندراكم بدلذن هللا فدي سداحات الحريدة نسدأل هللا  ،واالتفاق اتفاق جماعتهم ،المسلمين رأ  رأ ُ يستبد برأيه علينا، فال

 تعالى أن ينصرنا على القوم الكافرين ... إني داع فأمنوا


