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 اخلطبة األوىل 

 .( وحلول اليوم املبارك يوم النصف من شعبانل هللا فرجه)عج بدايًة كل عام وأنتم خبري بذكرى ميالد بقية هللا األعظم اإلمام احلجة

يف  اجتماعي جانباإلنسان بطبيعته ذو ، و وأنزل الكتب السماوية لتنظيم حياة اإلنسانربنا جل شأنه بعث األنبياء إن األعزة  اأيه
بالنتيجة هنالك حالة اجتماعية يف فمدينة،  أوقرية  أوعشرية  أويعيش من خالل أسرة بل ال يستطيع أن يعيش مبفرده، فاحلياة، 

، ظاملاً وال مظلوماً  اإلنسان حياته االجتماعية اليعيش وضع قوانني حبيث و  االجتماعية حباجة إىل تنظيمهذه احلالة ، و حياة اإلنسان
 .كون هنالك عدالة يف احلياة ختيم على حياة اجملتمع بشكٍل عامتن أ ؛وهذا هو املهم

وربنا ، احدجمتمع و يف كل الذين يعيشون معه و شركائه و جبريانه و بعائلته و إبخوانه، ولذلك نرى أن الدين نظم عالقة اإلنسان بربه، 
 .جل شأنه عاجل هذه القضية من خالل أن احلياة األساسية لإلنسان هي احلياة االجتماعية

ِذِه أُمَّ  صرّح أن األمة اإلسالمية أمة واحدة إذ قال جل شأنهيلذلك جنده يف القرآن الكرمي  ِحَدًة َوأَََن۠ َربُُّكْم َوِإنَّ هََٰ ًة وََٰ ُتُكْم أُمَّ
ِذهِ  ويف اآلية األخرى ،(52)سورة املؤمنون،  فَٱت َُّقونِ  ًة َواِحَدةً  ِإنَّ هََٰ ُتُكْم أُمَّ ، (92)سورة األنبياء،  َوأَََن َربُُّكْم فَاْعُبُدونِ  أُمَّ

أن  مفادهأيضاً،  جمتمعيٍّ  جانبٍ  بل إىلري هبذا الكالم ليس فقط إىل اجلانب األساسي والتشريعي يف وحدة األمة اإلسالمية، يش
 .عتقاداً واحداً اهؤالء الناس يعيشون حياة مشرتكة طاملا أهنم يعتقدون و هذه األمة 

إذن أنت جتتمع مع الذين يعتقدون هذا االعتقاد والبد أن  رسول هللا، )صلى هللا عليه وآله( اً حممدوأن أنت تعتقد أنه ال إله إال هللا 
ك حاجات متتلاإلنسان كما  امن جهة أنك أيه، هنالك أسس بعضها قانوين وبعضها تربوي ومعنويو  .تنظم العالقات فيما بينكم

َوتَ َعاَونُ ْوا َعَلى اْلِبِّ ابه الكرمي لذلك نراه جل شأنه قال يف كت، مادية يف هذه احلياة هنالك جوانب روحية ومعنوية أيضاً 
ى ْقوَٰ ْثِْ َواْلُعْدَوانِ  َوالت َّ يًعاوقال (، 2)سورة املائدة، َواَل تَ َعاَونُ ْوا َعَلى ااْلِ )سورة آل  َواَل تَ َفرَُّقوا َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اَّللَِّ َجَِ

 (.103عمران،

 ،4ج ي،سنن الرتمذ) "املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً "قال:  أنه )صلى هللا عليه وآله( نبيناروي عن و 
 .ن بنياَنً واحداً، أنت تعاضده وتعينه وهو يعاضدك ويعينكأنت وأخوك تشكالف( 325ص
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ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم "أيضاً:  )صلى هللا عليه وآله( نبينايقول و  َمَثُل اجلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِِّهْم َوتَ رَاُحُِ
ى َهِر َواحْلُمَّ إذن هنالك حياة جمموعية، كما نقول حنن أيضًا يف ثقافتنا العامية  (6011مصحيح البخاري، برق) "َسائُِر اجلََْسِد ِِبلسَّ

 .إذا كان جارك خبري فأنت خبري :فيما بيننا

طمئنان والسعادة واالاألمان يكون مناً مطمئناً مبفرده، البد أن آيكون سعيداً مبفرده، وال ميكن أن يكون  ال ميكن لإلنسان الفرد أن
 .سوء احلياة ميس جمموع الناسو واالستقرار حالة َجاعية، ألن اخلوف واالضطراب وعدم األمن ميس جمموع الناس، 

يف خوك شقيًا يف حياته؟ كيف ميكن أن تكون مطمئنًا إذا كان ولدك خائفًا يف حياته؟ أن تكون سعيدًا إذا كان أكيف ميكن 
( يذكر أمثلًة تعقيباً ليه السالم)ع أمري املؤمننيو  "عن رعيته مسؤولٌ  راٍع وكلكمْ  كمْ كلُّ ": )صلى هللا عليه وآله(احلديث عن رسول هللا 

اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته، ْث بعد فيبدأ مبسؤولية احلاكم املسلم فإنه بدأ أول ما يو  )صلى هللا عليه وآله( على حديث رسول هللا
ذلك يتدرج ِبلنسبة إىل الشخصيات وكٌل يف دائرة مسؤوليته، لذلك ال يوجد إنسان ليس عليه مسؤولية اجتماعية صغريًا كان أم  

 .اإلنسان ا أن ترعى تلك املسؤولية أيهإذاً أنت مسؤول شرعاً  ،كبرياً، وِبلتايل إذا كانت هنالك مسؤولية جمتمعية

َواْصِبْ نَ ْفَسَك ، حيث قال ساس يف الرابطة اإلنسانيةهي األ -التقوى أي  -ربنا جل شأنه العالقة اإلميانية كيف اعتب الحظوا  
ُم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُهۖ  َواَل تَ ْعُد  نْ َياۖ  َواَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َرهبَّ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ َناَك َعن ْ َعي ْ

نه جل شأنه استعمل لفظًة فيها الكثري ابتداًء من التضحية أالحظوا ، (28)سورة الكهف،  ذِْكرََِن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا
يعين جمرد أن تكون ورمبا ترى يف  مع الذين يدعون" كنفقوله "فرق كبري،  همابينو كن، ومل يقل:   "صب نفسكا"والعطاء، قال لك 

فهو يؤكد لك أنك جيب أن تكون إىل  "اصب"وتبتعد، أما عندما يقول لك  معهم تلك الكينونة مصلحة لك ورمبا ال فال تكون
جانب أخيك املؤمن ولو كان ذلك على خالف مصلحتك يف احلياة الدنيا، لرمبا أنت جتد أكثر من شخص أحدهم مؤمن كما 

غري املؤمن لك معه و املؤمن مصلحة حمدودة مادية قليلة مثاًل، وقد تكون مصلحتك مع  ،مصلحتان اهنفخر ليس كذلك، واآلأنت 
 .ادية كبريةمصلحة م

فجعل رابطة اإلميان هي األساس  ،أن تكون مع غريهم يرضَ مل و  "واصب نفسك مع الذين يدعون رهبم" ربنا جل شأنه يقول لك
اي رب هذا املؤمن عمله ال يروق يل، هذا املؤمن طريقة حديثه ال يروق يل، هذا املؤمن حاله فإن قلَت: ، وطالبك ِبلصب والتحمل

أنت  ،ال :هللا عز وجليقول لك أَن أريد أن أكون مع األقوايء، و  ،يف حياتهو املؤمن مستضعف يف تفكريه  املادي ضعيف، هذا
األعزة، خصوصاً يف األايم واحلاالت اليت فيها  ايهأهذه الرابطة هي األساس وهذا له منعكس يف حياتنا  .املؤمننيجيب أن تكون مع 

 .نب أخيك املؤمن وأنت قادر على مساعدته على الوقوف جبانبهال تكون إىل جاال يصح أ، شدة على املؤمنني



ؤِمِننَي وََكيَف ُُياِسُب الرَُّجُل " يقول: (ليه السالم)ع أمري املؤمننيوكان 
ُ

َأْكَيَس الكَيِسنَي َمْن حاَسَب نَ ْفَسُه..." فَ َقاَلوا: اي أَمرِي امل
نَ ْفِسِه َوقَاَل: اي نَفُس ِإنَّ هذا يَوٌم مضى َعَليِك ال يَ ُعوُد إِلَيِك أَبَداً، َوهللاُ سائُِلِك َعْنُه فَيما إذا َأْصَبَح ُْثَّ أَمسى َرَجَع ِإىل  :قال نَ ْفَسُه؟

سْ   ِبَظهِر الَغيِب يف َأْهِلِه هِ َت َعْنُه ُكربَ َتُه؟ َأَحِفظتِ أَفْ َنيَتُه، َفما الَِّذي َعِمْلَت ِفيِه؟ أَذََكْرَت هللَا أَْم َُحَْدتَه؟ أََقَضيِت َحقَّ َأخ ُمؤِمن؟ أَنْ فَّ
وِت يف ُُملِِّفيِه؟ َأَكَففِت َعْنُه َغيَبِة َأخ مُ َوَوَلِده؟ َأَحِفظتِ 

َ
حبار ) "ُمسِلماً؟ ما الَِّذي َصنَ ْعِت ِفيِه؟ ؤِمْن بَِفْضِل جاِهك؟ أَأَعْنتِ ِه بَ ْعَد امل

 دفعتعرايَنً هل  كسوتِ جائعاً هل   أطعمتِ هل " اجملتمعيبعد ذلك اجلانب و اجلانب الديين  يشري إىلف( 250، ص89نوار، جاأل
الدفع عن اإلنسان و كساء العراين وإطعام اجلائع إ هي جمتمعية قضاايذكر يف قباهلا ثالث  ْث ،ذكر مسألة دينية ..."عن مؤمن

 .املؤمن أي أذى ممكن أن يلحقه

شرعهما هللا عز وجل كعبادات وظيفية ينبغي أن تؤدي دورًا يف حياة  مديننا ليس جمرد صالة وصيام، الصالة والصيا :األحبة اأيه
َهىَٰ َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكَبُ كما يف قوله تعاىل   اإلنسان اَلَة تَ ن ْ  (،45)سورة العنكبوت،   َوأَِقِم الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّ

ذكر هللا أكب من أي جهة؟ ألن املراد من الصالة أن تكون ذاكراً لربك، إذا كنت ذاكراً لربك هذا معناه أنك لن تعصيه، ألن ذلك 
 .الذكر جيعلك قريباً منه، وُيفظك على الطريق الصحيح

يعين أن يكون هللا  وهو ،حمددةالذكر أسهل وليس له وقت حمدود ، وليس له شرائط و هذه الوظيفة،  نؤداييالصالة و الذكر كل من 
اسب فيه، كل ذلك مرتبط ِبجلانب سوف أييت يوم تُ و يسجل عملك، و اإلنسان، أن تشعر أن هللا يراقبك  احاضرًا يف قلبك أيه

 .اإلمياين

هذا و  "ههيريدون وجقال "؟ هل اكتفى بصيغة الدعاء؟ ماذا قال بعدها "الذين يدعون رهبم ِبلغداة والعشي" الحظوا بعد ذلك قال
أنه قد يوجد يف حياة الناس أحياًَن دعاء ال يراد به وجه هللا، توجد أعمال عبادية ليس فيها إخالص هلل، املهم يف  معناهالكالم 

 .تالوة القرآن أن يكون فيه اإلخالص هلل عز وجلو الذكر و الدعاء و الصالة من  العمل العبادي

يف تلك اللحظة  كألنعلى التهجد على تالوة القرآن يف الليل والناس نيام، و لذلك تالحظون يف الرواايت التأكيد على ذكر هللا 
جهة من و لفظة و أن تشعر أبن هللا عز وجل هو قائم يف كل وجودك يف كل حركة  ؛وهذا هو الشيء املهم، اإلنسان اأنت وربك أيه

 .جهات حياتك

، وعندَن يف مقابل ذلك الناس الذين أنعم هللا عليهم ،قلة ذات اليد عند الكثري من الناسو قة اليت يعيشها الناس، كلنا يعلم الضائ
أنه يكفيه الصدقة بشق  بعضٌ ويظن  "تصدقوا ولو بشق مترة"كان يقول:   )صلى هللا عليه وآله( النيب وحنن إذا نظرَن من واقع احلياة



هنالك ثقافة وعادة جمتمعية جيب أن د أن يقول ار أ وإمنامل يقل هذا الكالم هبذا املعىن،  هللا عليه وآله()صلى  النيب، والواقع أن مترة
 .ليس ألحد عذر يف عدم الصدقة :رييد أن يقولفمن ال يقدر على شق مترة؟ و  ،أن يقوم هبا الغين والفقري

عي واضح يف هذا اجملال، أنه إذا كان هنالك رب أسرة يعيل احلكم الشر  -وحنن مقبلون على شهر رمضان املبارك  -يف زكاة الفطر 
إىل أن وهكذا  ،تعطيها لولده األكبف تهواحد يعطيها مثاًل لولده أو لزوجخيرج صدقة عن شخص أن عددًا من عائلته، وال يقدر 

 .على الناس أن يلتفتوا إليهاتدور زكاة فطٍر واحدة على العائلة كلها، بعد ذلك خيرجوهنا، هذا أتكيد على مسألة مهمة جيب 

يتصدق، وأحسن مثال على ذلك أن أكب السيول وأغزر األهنار جتري من اجتماع حبات مطر  لذلك ليس ألحد عذر أن ال
جراين هنر كبري، القضية هي و اجتماع هذه احلبات الصغرية تؤدي إىل سيل كبري و صغرية، هتطل األمطار قطرة صغرية هبذا املقدار، 

 .هكذا

لو أن كل شخص فهذا قريب من جمتمعنا، و  ،ألف إنسان مئتاقلت هلم لنفرض أن جمتمعًا فيه  ؛خوةاإل مرة ضربت مثاًل لبعض أَن
ريميها سهذه األايم؟ لو أعطيتها لولدك  ئاً شييستطيع أحد أن يشرتي هبا : ألريات، أَن أسألكم ِبهلل عليكم عشريف اليوم تصدق ب

 .الك ويقول لك خذ ال حاجة يل هب

على مستوى هذا املستوى العملي، على  وعلى مدار العام سنجد خرياً كثرياً  بعشر لريات الجتمع لدينا مليوَنن، فلو تصدق كل فردٍ 
 .تبتعدوا عنها الصدقة القليلة وال، فال تستقلوا لريات عشر

ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها  يقول هللا تعاىل ن َسَعِتهِ   آية أخرى يف و  (286البقرة، )سورة   اَل يَُكلُِّف اَّللَّ )سورة   لُِينِفْق ُذو َسَعةٍٍۢ مِّ
قد يتصدق فعلى قدر وسعه،  ،يستطيع يعطي على قدر ما عليه أنْ أّن  ماذا يعين فلينفق ذو سعة من سعته؟ يعين( 7الطالق، 
 .يتصدق مباليني وال تساوي شيئاً آخر ، و اً عظيم يئاً شلريات وتكون هذه  عشرشخص ب

َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلىَٰ ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما  فقال( ليه السالم)ع هللا عز وجل يف القرآن الكرمي طعامًا لعليلقد خّلد 
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ٱَّللَِّ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجَزآًء َواَل ُشُكورًا  َوَأِسريًا  (9-8ة اإلنسان، سور )  ِإمنَّ

ذهبًا وال  مل يذبح خاروفًا وال َجاًل ومل يعطِ  ،أرغفة من الشعري يف كل مرة ثالثة(؟ ليه السالم)ع ما الطعام الذي تصدق به علي 
( تصدق ليه السالمن اإلمام علي )عذكرها أل ؟القرآن الكرمي، ولكن ملاذا ذكرهاأرغفة من الشعري ذكرها هللا تعاىل يف  ثالثةفضًة، 

)عليهما السالم( واحلسني ( واحلسن ليهما السالم)ع وِبت جائعًا بعد الصيام هو وسيدتنا الزهراء ،بكل طعامه، بكل ما ميلك
 .أنفسنا وعلى حبنا لذواتنا ةلب على أثر غلذلك جيب أن نت ام،وجاريتهم فضة، مخسة أشخاص ِبتوا دون طع
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 هفر منفأحد الشخصيات املشهورة ِبلكرم يف اإلسالم امسه معن بن زائدة طلبه السلطان، وهنا قصة لطيفة ال أبس أن تسمعوها، 
أنت معن بن زائدة؟  :قال لهو َنقته  مأمسك بزماو أحد األشخاص هناك فعرفه يف أزقة الكوفة،  مرةً  كان يسريأ، و بتخار و وتنكّ 

بنصفه؟ قال: ال ،قال له: بربعه؟  سكت الرجل، قال: أريد أن أسألك؟ هل حصل أن تصدقت بكل مالك؟ قال: ال  قال له:ف
معن أنين وهللا ال أملك إال أنت،  اعلم اي فقلت له: نعم، قال له:شره؟ قال معن: فاستحييت منه قال له: ال، إىل أن قال له: بعُ 

 .يف الناس من هو أكرم منك ركك قربة هلل تعاىل، حىت تعلم أنوقد جعل السلطان جائزة عشرة آالف دينار ملن أيتيه بك، وأين أت

أايم الربيع  فتها من األرض يف مثل هذه األايمقط اقة رُيانبب جاريةٌ  تهُ ( حيّ ليه السالمحنن البد أن نلتفت إىل هذا، إمامنا احلسن)ع
حنن حباجة إىل أمثال هذه الشخصيات، وهذه األفعال، يف جمتمعنا يف  .نت حرة لوجه هللاأقال هلا هذا اإلكرام  جزاءَ و قدمتها له، و 

 .هذه األايم

 اخلطبة الثانية:

 .كلمات  بعض األعظم هللا بقية إىل ِبلنسبة تدثأ أن أريدو  ،(ل هللا فرجهعج)املهدي اإلمام مولد شعبان من النصف يناسب

  اإلمام؟ غاب ملالنقطة األوىل: 

. وهنا ممكنة تكون أن بد اللكنها  صعوبة فيها كان  لو حىت ،ممكنة الدور ممارسة تكون أن البد األمة بني دورهاإلمام  ميارس حىت
  اليت سامراء يف )عليه السالم(اهلادي واإلمام هو مدفون أنه تعرفون الذي ،)عليه السالم( العسكري اإلمام حياة يف قصة لكم أروي

 االتصال من ومينعه اإلماماحلاكم العباسي  ُياصر حىتو  العباسيني، عند للجند قلعة كانت  سامراء ،"رأى من رَّ سُ " هلا يقال كان
 العباسي اخلليفةدعا  العيد يوم جاءوقد  مرةً  بقليل، أوسعُ  سجنٌ هي  يعين ،"رأى من سر" امسها اليت القلعة تلك يف جعله بشيعته

 يف )عليه السالم( اإلمام إخراج من العباسي اخلليفة يريده ماو  العيد، يوم يف موكبه يف للخروج )عليه السالم( العسكري اإلمام
 هؤالء، سيحصي ِبلتايلو  عليه، ويسلمون عليه قبلونسيُ  ته الذينوتالمذ )عليه السالم( اإلمام حميب على يتعرف أنهو  املوكب

إيّل بيده، وال  ، وال يشريُ علّي أحدٌ  منَّ ال ال يسلِّ أ " شيعته إىل )عليه السالم( مامفأرسل اإل منهم، ليتخلص هميسجن وأ همويقتل
 له تقولوأردت أن  ولدك معك كان  لو حىتأي ( 269، ص50)حبار االنوار، ج "على أنفسكم ال تؤمنونَ  م، فإّنكمْ كُ أحدُ  ئُ ومِ يُ 

 .الشدةالدرجة كانت  هذه إىل تفعلها، ال احلركة هذه ،اإلمام هذا

 عملٌ  والتنكيل ِبلذبح عملهم البيت، وآلل ولرسوله هلل واألعداء املنافقني هؤالء كلو  سعود، وآل داعشالذين نعاصرهم مثل  هؤالء
 الفتك مهمتها كان  الظاملة احلكومات هذه كل  املماليك،و  العثمانينيو  السالجقةو  األيوبينيو  العباسينيو  األمويني أايم من قدمي،

 .اليوم هذا وإىل)عليهم السالم(  البيت آل بشيعة



 ذلك يقتلوا حىت َولد له ُولد إذا )عليه السالم( العسكري اإلمام يرتصدون كانوافقد   بنفسه، مطلوِبً  (ل هللا فرجهعج) اإلمامصار 
)عليه  العسكري اإلماممل يعلن ( ل هللا فرجهعج) احلجة اإلمام ُولد امل لذلكو  ،السالم()عليه  اإلمام ذرية تنعدم وحىت الَولد،

 .ذلك يعلن لمف اجملتمع يف علين بشكل أّما القريبة، الدائرةمن  شيعته خاصة ذلك عرف، فقط مولده السالم(

 أن يريد وجل عز هللا قضية يف لكن الدور، معدوم ليس فهو إمام عندَن يكون وعندما الدنيا، احلياة يف كثرية  مشكالت هنالك أيضاً 
 صلة له الغيب بعامل ليقنيفا وِبلغيبالذين يؤمنون  قال البقرة سورة مطلع يف املؤمنني عن تدث ملّا ِبلغيب، إمياننا ميتحن

 ذات كثرية  جوانب لهو  ،(فرجه ل هللاعج) احلجة اإلمام حبياة عالقة له، و والنار واجلنة واحلساب والثواب خرةاآل ِبحلياة ِبعتقادك
 سبحانه هللا أن أمل عندي أَنف ؛الغيب بعامل يرتبط إنسان كل  فطرة يف تعاىل هللا جعله الذي األمل اإلنسان، أيها حبياتك صلة

 الواقع يف أَنو  الغيب عامل من هذا ؟الغيب عامل من أم الواقع من هذاهل  أعرف  هللا، شاء إن وأفضل أحسن حال إىل حالنا سيبدل
 .أراه ال

 حداثوأب السالم( م)عليه وِبألئمة( لى هللا عليه وآلهص) مبحمد إمياننا أن السيما الغيبية، اجلهة هذهقد أراد هللا إدخالنا يف  فإذن
نا لكنو  األايم تلك نشهد مل حننإذ  الغيب، عاملب االعتقاد من هو - األايم هذه يف لنا ِبلنسبة - أخالقهم وقصص ومواقفهم حياهتم

 .ذلك بكل نعتقد

 يف مظلوم كلف األمل،هذا  اإلنسان ومينح ِبخلالص، األمل يناسب( ل هللا فرجهعج) احلجة ِبإلمام االعتقاد أن :الثانية النقطةو 
)عليه  البيت آل مدرسة يف وليس فقط، اإلسالم يف ليس وهذا الظامل، على املظلوم فيه ينتصر يوماً  هنالك أن يعتقد الدنيا هذه

 إذاف ؛األرضية الدايَنتيف  حىتأهنا  ذلك من واألعجب اإلسالمية، املسيحية اليهودية السماوية الدايَنت كلبل يف   ،السالم(
 اً صُملِّ  هنالك أن إىل تذهبجندها  األرضية، الدايَنت كل  إىلأو  الكنفوشية البوذية إىلأو  (اهلنوددين ) البمهية إىل مثالً  ناذهب

 .ملشاقّ ا وتمله اإلنسان حياة الستمرار ضرورةٌ  االعتقاد وهذا .الدنيا هذه يف احلق وُيق العدل ويقيم الزمان خرآ يف سيأيت

 العامل حكام من الطغاةو  أمريكاو  إسرائيل أيدينا، على وجل عز هللا ويبيدكم منكم، فيه يُنتقم يوم سيأيت :الظاملني لكل نقول حنن
 ذلك بعد لكننا علينا فيها استقويتم فرصة لكم األن أنتم األايم، قابل يف ممنك نقتصس اجملتمعيني، الظاملني كلو  والعريب اإلسالمي

 .اللقاء ذلك فيه الذي اليوم ذلك ننتظرو  نصبو  نتحمل جيعلنا هذا .سننتصر

 بل بذلك، دتعتق الدايَنت كلبل   كمسلمني،  ناب خاصة وليست السالم( م)عليه البيت آل شيعةَ  بنا خاصة ليست العقيدة هذه
 حالة إىل ينظرون العلمانيني حىت املؤرخني الفالسفة وكل االجتاه، هبذا تسري - الدين عن مبعزل - التاريخ وحركة التاريخ فلسفة إن

 .احلياة انتهت الصراع انتهى إذاف ،اً صراع احلياة يصورون هم احلياة، تنتهي النقطة تلك يف الدنيا، للحياة استقرار فيها يحصلس



 هوبل  منكراً، شيئاً  ليس الغيب عاملو  شرعية، نصوص فيه عندَنو  ،والسنن ِبألدلة اثبت عقدي أمر هو إلينا ِبلنسبة األمر هذا إذن
 .به املوقنني من جيعلنا أن وجل عز هللا ويريد حبياتنا، يتصل أمر

ل هللا عج) اإلمام ميارسه الذي الدور إىل مضافاً  األايم، من يوم يف اخلالص إىل االطمئنان جهة من أخرى فوائد ذلك إىل ضافوت 
فكيف ينتفع الناس ِبحلّجة الغائب املستور؟ قال: كما ": أحدهم سأله عندما )عليه السالم( الصادق إمامنا عنه عب حيث ،(فرجه

مس إذا سرتها السحاب  نعمل أن منا يريد وهو نوره، ظل يفو  بركته يف نعيش حنن (93، ص52)حبار األنوار، ج "ينتفعون ِبلشِّ
 .بيدَن وأخذ ظهر قدرة فينا وجد إذاو  جانبنا، إىل وهو أمرَن، نرتب وأن ربنا، بشريعة

 إمياننا، نقويو  ربنا نتقيو  أنفسنا هنذب أن مسؤوليتنا، ويف عهدتنا يف هذا فلذلك األعزة، أيها حنن سببه ماماإل ظهور تعويقإن 
 وجناهد خدمتك يف حنن مامناإ اي تفضل :له نقولل العامل هذه يف قوة نشكلو  كلمتنا  نوحد أنو  بعض، جانب إىل بعضنا يقفو 

 .فيه اإلهلي العدل لتقيم العامل هذا ستحكم الذي أنتو  مشكلة وجدت الو  يديك، بنينستشهد و  معك

 ال هلم، قلوب ال الواقع يف هؤالء سعود، آل هبا قام اليت البشعة واجلرمية املذحبة تلك هو فيه، أتدث أن أحب الذي خراآل الشيء
 سعود آل لسان على شيء؟ أي وألجل؟ رؤوسهم قطعب واحد يومٍ  يف إنساَنً واحداً ومثانني  يقتل أن يتجرأ الذي من، ففيهم إنسانية

 ال مل ؟عقيدته على تاسبه أنت ! أيإرهابياً  فكراً  مبعضه يعتقد رجالً حبق واحد ومثانني  اإلعدام حكم نفذَن :قالوا إعالمهم يف
  ؟النية مبجرد ونقتله احلد عليه نقيمأ ،إنساَنً  يقتل أن نوى إنساَنً  أن لو وفعله؟ إجرامه على تاسبه

 آل شيعة ونيقصد الكالم؟ هبذا ونيقصد من تصرُيهم، هذا ِبخلارج، ترتبط عقيدة يعتقد :أهنم قالوا األسوأ وهذا األخر والقسم
 ذلك إىل ينتمي من كل  نقتل أن بد ال فإذاً  ،معها سياسية خصومة على وهم اإلسالمية، إليران اتبعون أهنم متهمونم ألهن البيت،

 .العقيدة تلك وإىل املبدأ

 يرتبط اً عتقادا وننقيعت هؤالء ألن ملاذا؟ ،أو أكثر إنسان مئة أعدمنا حنن يقولوا يوم أييت أن التفكري هذا ظل يف مستبعداً  ليس لذلك
 .ِبخلارج

 قد إجرامكم ألن إليكم، ِبلنسبة قليالً  سيكون مرة ألف ألف ألف َجيعاً  أعدمناكم لو إجرامكم، على حناسبكم أن أردَن لو حنن
 مكان، كل  يفبل  ،أمريكا يف وال أوروِب يف وال اإلسالمي العامل يف فقط ليس ،إجرامكم صلهاي مل جهة تبقَ  ومل الدنيا، كل  إىل وصل

 .أبموالكم احلكام صمت تشرتون وأنتم



 يأ السعودية، مع كبرية  قتصاديةا مصاحل لنا إن :هلم قال وذبح، ملناشريِب نشر قد هذا لرتامب: وقالوا خاشقجي جمزرة حصلت امل
 ؟واملستضعفة الصغرية ِبلدول ِبلكم فما العامل، يف دولة ىوأقو  أغىن هي اليت أمريكا رئيس هو وهذا ِبملال، واإلنسانية الناس يبيع هأن

 .شيء كل  ويبيعون خبسٍ  بثمنيبيعون اإلنسان  هؤالء

 الكبري، الفظيع اإلجرام وهذا ،)عليهم السالم( البيت آل بشيعة - األعزة أيها - احملدق اخلطر هذا إىل نلتفت أن بد ال لذلك
 حممد إجرام وخاصة السعودي، اإلجرام تثبت اليت الواثئق نقدم وأن خطورته، إىل نسايناإل اجملتمع ننبه وأن َجيعاً  نستنكره أن والبد

 من شيء فيه سلمان ألنأيضًا  سلمان ابن وليس سلمان، بن شيطان بل هو حممداً، ليس هذا منه، بريء مسهالذي ا سلمان، بن
 .الواقع يف إجرام بن شيطان يكون أن البد هذا السلم،

 .العاملني رب ايآمني  ،أذاهم من ينجينا وأن واملنافقني الكافرين يبيد وأن املستضعفني، ينصر أن وجل عز هللا ندعو

 


