
اليت القاها ممثل  هـ( 3418/ احملرم احلرام /5)نص اخلطبة الثانية يف يوم اجلمعة 
مة الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف الصحن املرجعية الدينية العليا فضيلة العاّل

 احلسيين الشريف

 

صلى اهلل (نعيش يف هذه االيام ذكرى نهضة االمام احلسني عليه السالم وخروجه لالصالح يف امة جده رسول اهلل 
والفاجعة اليت حلت باالسالم واملسلمني باستشهاده واستشهاد مجع من اهل بيته واصحابه امليامني،  )عليه وآله

ا اهل العل  واملعرفة بالبح  والتحقي،، ولكن نريد ولتلك النهضة الكربى والفاجعة العظمى جوانب كثرية يتداوهل
ان نشري هنا ـ وحنن نعيش هذه االيام العاشورائية احلزينة ـ اىل جانب من تلك اجلوانب وهو ما ميثله احلزن واألسى 

، فقد دلت (عليه  السالم)من اهمية يف مدرسة اهل البيت  (عليه السالم)على مصاب سيد شباب اهل اجلنة 
واظهار  (عليه السالم)على ان البكاء على احلسني  (عليه  السالم)افرة عن أئمة اهلدى ضوالنصوص املت االثار

( وتستوجب جزيل ّلى اهلل عليه وآلهصاحلزن على مصابه عبادة بنفسها يتقرب بها املؤمن اىل اهلل واىل رسوله )
أميا انه كان يقول ) (عليهما السالم)ين العابدين الثواب وعظي  األجر، فقد ورد عن االمام الباقر عن ابيه االمام ز

(. وورد عن مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خديه يف ما مّسنا من أذى من عدونا يف الدنيا بّوأه اهلل منزل صدق 
ْت َعَلى ُحْفَرِة الله  اْرَحْ  ِتْلَك اْلُخُدوَد الَِّتي َتَقلََّبانه كان يدعو يف سجوده فيقول ) (عليه السالم)االمام الصادق 
( َو اْرَحْ  ِتْلَك اْلَأْعُيَن الَِّتي َجَرْت ُدُموُعَها َرْحَمًة َلَنا َو اْرَحْ  ِتْلَك اْلُقُلوَب الَِّتي َجِزَعْت َو ليه السالمَأِبي َعْبِد اللَِّه )ع

 .(ااْحَتَرَقْت َلَنا َو اْرَحِ  تلك الصَّْرَخَة الَِّتي َكاَنْت َلَن

مظهر صادق  من مظاهر احلب والوالء لنيب هذه األمة وآله  )عليه السالم(مصاب سيد الشهداء  ان احلزن على  
قل ال االطهار الذين اصطفاه  اهلل تعاىل وأمر مبودته  وحبه  وجعل ذلك اجر هذه الرسالة، قال اهلل تعاىل ) 

( يف ان ّلى اهلل عليه وآلهعن النيب ) صأسألك  عليه أجرًا اال املودة يف القربى ( وقد استفاضت الروايات الشريفة 
  (.السالم  ليهعاملراد من القربى الذين اوجبت اآلية الكرمية مودته  ه  علي وفاطمة وابناهما احلسن واحلسني )

ان هذا احلب جيب ان يالمس شغاف قلوب املؤمنني وجيري مع دمائه  يف عروقه ، هذا احلب الذي هو شعبة   
ّلى صجل حبب أوليائه ومن جرت نعمته على هذه األمة على أيديه  فوقفوا مع النيب )من شعب حب اهلل عز و



( وبذلوا الغالي والنفيس يف سبيل إيصال هذه الرسالة اىل عامة الناس، حتى امتزجت هذه الدعوة اهلل عليه وآله
تقوم هلا قائمة من دونه ، انه  املباركة بدمائه  وجهاده ، به  بدأها اهلل وبه  خيت  وبه  تبقى مستمرة عالية، ال 

محلة هذه الرسالة بدءا واستمرارا وختاما، هكذا شاء اهلل، ومل يشأ اعتباطا بل ملا هل  من مؤهالت ميزته  عن 
  .سائر من سواه 

حبك  ما أودعه اهلل يف ضمائرنا وما فطرنا عليه من حمبة من أحسن إلينا، فضال عما ندبنا  -ان من واجبنا كمؤمنني 
ان حنبه  اكثر من حبنا آلبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومجيع اهلينا، أليسوا ه  من جرت اعظ  نع   -يه تعاىل وأمرنا به ال

اهلل علينا وهو اهلداية لإلميان على أيديه ، ان هذا احلب هو من احلب هلل الذي ورد يف النص الشريف انه هو 
 . الدين

( والبكاء على مصابه براءة منا اىل اهلل عما فعله االشرار بآل يه السالملعباإلضافة اىل ان احلزن على احلسني )  
( عسى ان يكتبنا اهلل من الشاكرين الذين ليه السالمع( وإعالن للنصرة هل  ولقائمه  )ّلى اهلل عليه وآلهصحممد )

نقلبت  على أعقابك  وما حممد اال رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل اأشار اليه  يف قوله تعاىل )
 (..ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهلل شيئا وسيجزي اهلل الشاكرين

ومظاهر العزاء له وف، ما توارثه املؤمنون خلفًا عن سلف هي من اعظ   )عليه السالم(ان جمالس سيد الشهداء   
امكانات، وقد وجدنا كيف أهلمت ذخائرنا اليت ال ميكن ان نفرط بها بل ال بد ان حنافظ عليها بكل ما اوتينا من 

شبابنا بل وشيوخنا فخرجوا مبئات اآلالف بكل شجاعة وبسالة دفاعا عن العرض واالرض واملقدسات فسطروا 
اروع املالح  اليت سيخلدها هل  التاريخ ، وكفى مبثل هذا فائدة ومثرة هلذه اجملالس. وهي مبا جتمعه من حشد كبري 

قيف الناس يف امور دينه  وتبصريه  بشؤون زمانه  وطرح احللول املناسبة ملشاكله  من املؤمنني مناسبة فضلى لتث
الفكرية. ومن الضروري االعتماد فيما يلقى فيها على املصادر املوثوقة وال سيما فيما يتعل، بنقل احلوادث اليت 

فيها ونقضًا إلحدى اه   ( واجتناب ما سواها حتى ال يتخذ ذلك مطعنًاّلى اهلل عليه وآلهصجرت على ال حممد )
 . الفوائد اليت ميكن ان ترتتب عليها وهي تثبيت العقائد احلقة يف نفوس املؤمنني

الله  عجل لوليك احلجة بن احلسن الظهور واجعلنا من اهل طاعته وحق، لنا امالنا بنصرته وامت  به لنا السعادة 
 . جميب باحلضور بني يديه والشهادة يف صفه انك مسيع الدعاء قريب


