وأض ْفناَّبعوْ نه َّسبْحانه َّوتعال ْ
ىَّالعديد َّمنْ َّالصفحاتَّ

التَّارَّيخََّّ 28.08.2020َّ:

ْالمليئة َّب ْالعظمة َّوالشرف َّإلى َّتَّاريخنا َّمنْذ َّمعْركةَّ
مَل ْذكرْ ْد َّوحتى َّمعْركة َّموهاجَّ ،ومنْذ َّمعْركة َّسقارْ ياَّ
وحتىَّمعْركةَّدومْ لوبونار.
َّ

َّا ْلهمةَِّلعَْلءَّدينَّاّلل

إن ْ
َّالوطنَّهوَّأحدَّأ ْغلىَّوأ ْثمنَّالنعمَّالتيَّوهبهاَّ

َّالمسْ لمون ْ
أي ها ْ
َّالكرام!

إنَّاّللَّسبْحانهَّوتعالىَّيقولَّفَّي ْ
َّاْلية ْ
َّالكريمةَّ

التيَّقمْ تَّبتَلوتهاَّ:
"وأخْ رىََّّتحبونهاَّن ْصرََّّمنََّّاّللَّوفتْحَََّّّقريبَّوبشرََّّ
ْالمؤْمنين"
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أما َّفي ْ
َّالحديث َّالشريفَّ َّالذي َّذكرْ ته َّفيقولَّ

رسولن ْ
نَّقاتل َّلتكونَّ
اَّاْل ْكرم َّصلىَّاّلل َّعليْه َّوسلم"َّ:م َّْ
كلمةَّاّللَّهي ْ
َّالع ْلياَّفهوَّفيَّسبيلَّاّلل"

َّالمسْ لمون ْ
أي ها ْ
َّاْلفاضل!
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َّالمؤْمنون ْ
أي ها ْ
َّاْلعزاء!

س َّشاهد َّعلى ْ
َّالعديد َّمنَّْ
إن َّشهْر َّأغسْ ط ْ

ْاْلنْتصارات َّالتي َّحققها َّشعْ بنا ْ
َّالعظيم َّالذي َّفتحَّ
أبْواب ْ
َّاْلناضول َّأمام َّالسَلم َّو ْالع ْدل َّوذلك َّفيَّسبيلَّ

َّالعديد َّمنْ ْ
َّالحَّقَّ .وإننا َّق ْد َّواجهْنا ْ
إعْ َلء ْ
َّاْلوْ قاتَّ
و ْ
اْلزْ منةَّالصعْبةَّمنْ َّأجْ لَّإيمانناَّواسْ ت ْقَللناَّووطنناَّ
اْلرْ واح َّو ْ
ومسْ ت ْقبلناَّ .فق ْد َّصبرْ نا َّوناض ْلنا َّب ْ
اْلبْدانَّ

دا َّلمْ َّنهْ تَّز َّولمْ َّنجْ بنْ َّولمْ َّننْكسرْ َّولمْ َّنيْأ ْسَّ
ولكنناَّأب ً

على ْ
َّاِل ْطَلقَّ .وإننا َّق ْد َّجع ْلنا َّثقتنا َّباّلل َّعز َّوجلَّ

َّْالحق َّسبْحانه َّوتعالىَّل ْْلنْسانَّ.وذلك َّْلن ْ
َّالوطن َّهوَّ
اْلمان َّوهو َّالطمأْنينة َّو ْ
ْ
اْلمل َّوكذلك َّالشرفَّ .وإنَّ

َّالعزيز َّهو َّت ْلك ْ
َّاْلمانة ْ
َّالوطن ْ
هذا ْ
َّالمقدسة َّالتيَّ

تركها َّلنا َّالشهداءَّ َّممنْ َّضحوا َّبأرْ واحهمْ َّبعْ د َّأ ْنَّ
صدقوا َّما َّعاهدوا َّاّلل َّعليْهَّ ،والتي َّتركها َّلناَّ
ْالمحاربون َّممنْ َّكانواَّينْتقلون َّمنْ َّجبْه ٍة َّإلىَّأخْ رىَّ.
َّاْلسْ ت ْقَلل ْ
وإن َّنشيد ْ
َّالحقيقةَّ
َّالخاص َّبناَّيبين َّهذه َّْ
ويشيرَّإليْهاَّب ْالقوْ ل:

ْلَّتحْ سبنَّماَّتحْ تَّرجْ ليْكَّتراب ًاَّوأيْق ْنَّ
واحْ تس ْبَّْلْلفَّالراقدينَّمنَّْدونَّكف ْنَّ
أنْتَّابْنَّالشهيدَّْلَّتؤْذ ْ
َّاْلجْ دادَّوارْك ْنَّ

ْلَّتفر ْطَّبجنتكَّولوَّْأعْطوكَّا ْلكوْنَّبَلَّثم ْنَّ
لذاَّ ،فإنه َّيجب َّعليْنا َّأ ْن َّن ْدرك َّقيمةهذا ْ
َّالوطنَّ

ان َّفي َّكلَّ
ْالجنة َّوق ْدره َّ َّكلما َّخل ْدنا َّإلى َّالنوْ م َّبأم ٍ
مساءٍَّ ،وكلما َّاسْ تيْق ْظنا َّعلى َّهذه ْ
َّالحرية َّعنْد َّكلََّّ
ارا َّمنْ َّأجْ ل ْ
َّالخيْر َّلشعْبناَّ
احَّ .و ْلنعْ م ْل َّليَْلً َّونه ً
صب ٍ

وْلجْ ل َّسعادته َّوراحتهَّ ،وذلك َّمنْ َّخَلل ْ
َّالقوة َّالتيَّ

اكَّ .وهي َّكذلك َّأ ْن َّنبْقى َّمتبعين َّحتى َّآخرَّ
وادْر ٍ

نسْ تمدها َّمنْ َّحبنا َّل ْلوطنَّ .و ْلنحْ مي َّوحْ دتنا َّوأمْنناَّ

َّالقرْ آن ْ
أنْفاسنا َّلتوْ جيهات ْ
َّالكريم َّولسنة َّرسولناَّ

وأخوتنا َّبجعْ لنَّا َّلها َّفوْ ق َّكل َّم ْصلح ٍة َّومنْفع ٍةَّ .وْلَّ

صلىَّاّللَّعليْهَّوسلمَّم ْثلماَّكانَّسيدنا ْ
َّالحسيْنَّرضيَّ

يجبَّأ ْنَّننْسىَّأنَّحمايةَّكلَّشب ٍْرَّمنْ َّوطنناَّهذاَّوكلَّ

اّللَّعنْه.

فرْ ٍدَّمنْ َّأبْناءَّشعْ بناَّهيَّبمثابةَّدي ٍْنَّفيَّرقابنا.
َّالمؤْمنون ْ
أي ها ْ
َّاْلفاضل!

ْ
ْ
ْ
ام َّهجْ ر ٍيَّ
لق ْد َّدخلنا َّاْلسْ بوع َّالماضي َّفي َّع ٍ

يَّالغدَّيوْ مَّعاشوراء ْ
جدي ٍدَّ.وإنناَّسوْفَّن ْدركَّف ْ
َّالعاشرَّ
منْ َّمحرمَّ.وإن َّرسولناَّصلىَّاّلل َّعليْه َّوسلم َّق ْد َّقالَّ،
"صيام َّيوْم َّعاشوراء َّإني َّأحْ تسب َّعلى َّاّلل َّأ ْن َّيكفرَّ

السنة َّالتي َّقبْله"َّ 3كما َّأنه َّصلى َّاّلل َّعليْه َّوسلمَّ
ىَّالمؤْمنينَّبصيام ْ
أوْص ْ
َّاليوْ مَّالذيَّيسْ بقَّعاشوراءَّأوَّ
الذيَّيليهَّإضافةًَّإليْهَّأ ْيَّصيامَّيوْ ميْنَّاَّ ْثنيْن.
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وْل َّيجب َّأ ْن َّننْسىَّأنه َّْل َّيوجد َّم ْصلحة َّومنْفعةَّ
منْ َّمنافع َّهذه َّالد َّْنيا ْ
َّالفانية َّيمْكن َّلها َّأ ْن َّتكونَّ
أ ْفضل َّوأسْ مىَّمنْ َّت ْلك ْ
َّالبركة َّوالرحْ مة َّالتيَّتجْ لبهاَّ
أخوة ْ
َّاِليمانَّ .وْل َّيمْ كن َّكذلك َّل ْلمال َّأوْ ْالم ْلكَّ
أوْ ْالمقامَّأوْ َّالشهْرةَّأ ْنَّتكونَّأ ْكثرَّقيمةًَّوَّق ْد ًراَّمنْ َّنيْلَّ
دعاءَّفرْ ٍدَّمؤْم ٍنَّأوْ َّمداواةَّق ْل ٍبَّوتسْ كينهَّأوْ َّمنْ ْ
َّالقيامَّ
بت ْضحي ٍةَّفيَّسبيلَّغاي ٍةَّعظيم ٍةَّبعيْنهاَّعلى ْ
َّاِل ْطَلق.

وإنني َّبهذه ْ
َّالمناسبة َّأسْ ت ْذكر َّشهداء َّحادثةَّ

كرْ بَلءَّ َّبالرحْ مة َّوعلىَّرأْسهمْ َّسيدن ْ
اَّالحسيْنَّرضيَّ

يَّالو ْقت َّن ْفسه َّهو ْ
إن َّيوْ م َّعاشوراء َّف ْ
َّاليوْ م َّالذيَّ

اّلل َّعنْهَّ .كما َّوأسْ ت ْذكر َّبالرحْ مة َّو ْاْلمْ تنان َّشهداءَّ

صا َّمنْ َّأهْ ل َّبيْت ْ
َّالم ْصطفىَّ
أ ْكثر َّمنْ َّسبْعين َّشخْ ً

َّاْلسْ ت ْقَلل َّالتي َّحق ْقناَّ
ضحوا َّبأرْ واحهمْ َّفي َّحرْ ب ْ َّ

صلى َّاّلل َّعليْه َّوسلمَّ ،إلى َّنيْل َّالشهادة َّفي َّكرْ بَلءَّ.

سَّ ،وكذلكَّ
عْب َّفي ََّّ 30منْ َّأغسْ ط ْ
فيها َّالن ْصر َّكش ٍ

َّالقلوب ْ
جرْ ح َّلجميع ْ
َّالمؤْمنة َّالتي َّتحْ ترق َّبحبَّ
ٍ

ويديرونه.

سار َّفيه َّسيد َّالشهداء ْ
َّالحسيْن َّرضي َّاّلل َّعنْه َّومعهَّ

َّالحادثة ْ
َّاْلليمة ْ
وْل َّشك َّأن َّهذه ْ
َّالمحْ زنة َّهي َّبمثابةَّ
النبي َّصلىَّاّلل َّعليْه َّوسلمَّ.وإن َّماَّيقَّع َّعلىَّعاتقناَّ
ْ
اح َّكبير ٍةَّ
اليوْ م َّمنْ َّمهم ٍة َّمنْ َّأجْ ل َّأ ْن َّْل َّنتعرض َّلجر ٍ
عْيَّ
م ْثل َّكرْ بَلءَّ ،هي َّأ ْن َّنتسلح َّب ْالع ْلم َّونتصرف َّبو ٍ

َّالوطن ْ
َّاْلبْرار َّوخاص ًة َّجنودنا ْ
هذا ْ
َّالبواسل َّالذينَّ

محاربيناَّوقادتن ْ
اَّاْلبْطال َّممنْ َّكانواَّيقودون َّجيْشناَّ

َّ1سورةَّالصفْ ،
َّاْلية.13َّ:

َّ2صحيح ْ
َّالبخاريَّ،كتابَّالتوْحيد.28َّ،
َّ3سننَّالت ْرمذيَّ،كتابَّالصوْم.48َّ،

َّالج ْزء ْ
َّ4مسْ ندَّابْنَّحنْبلْ ،
َّاْلول.240َّ،

المديريةَّالعامةَّل ْلخدماتَّالدينيةَّ

