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احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

املبلغون والشعائر
قا ت اىل ا

لسنذذيبوا]
هشي ذ ُوني لالي ذدوا َللَّذذا اللَّذهي يوبلالذذى ناللَّ ذهن ي
هشي ذ ُوينهَ وي لذذا ي ُ
الَّ ذينيني َيبي ُلغَذذوني رلسيذذاللاَّن اللَّ ذهن وي ي ُ

األحزاب.39/

نرفع أحر التىل زي إ

إم من وق ئدن احلجة بن احلسن عجل اهلل اىلا

فرهاه الياربذ با حرو حلارت را ر ار
الرسارت

احلرا ال ي فجع فيه اإلسال ورسرت اإلنسا نية باععمم مياي ة حرنياة را دل التاعرب ولاه استيا ل سا

وسيد ر ب ألل اجلنة احلسني بن عله عليه السال وألل بيته وأصح به يف صراع وهرلي خ لد م زلنا نطفاذ را ر
وإ

وخ ا

قي ا الس ا عة ملااراه ت م اجل لليااة الن نيااة ماان املن ا وئني لإلسااال ورماارز وحيااذ واقااع الاادهل والتزوباار

والتحربذ والىلداء والفغي ن ال ي م رساه املنا فطرن والفلطا ء ضادَّ الرسا لة والرسا ليني فاععلن اإلما علياه الساال
صرخة مدوبة ال حدول هل قد مات
األمة وإره ع إ

اففا و واساتن ر

اإلسال األصايل وسال

ب ا الياىلرب مان أهال اإلصاالا والتحارر وخلاع الارعه يف

احليا نة املزعرماة عان الفغا ف وامل سادبن ورفاع األطفياة الذ ةباة عان م

ب ضح م ومط ومت م ب لىللم والىلمل واجل ل .
ومن املىللر أنَّ الت ليغ ألاف ف علة لاخل األمة ألخ لور من لضة الفغ ف وامل سدبن لذرن وظي اة رسا لية بيلب ا
األن ي ء والرُسل واألوصي ء والىللم ء األاطي ء ألَّن ا ُم َت وط مرمَاة بعصارت رئيساية ولاه الىللام واالنتما ء ا ا لع إ
وهل وا يية منه فإةا وهد
الذرمية وبت رع عن ل

ل

املطرم

اهلل عا َّز
افباة

ع لِم بذرن قد اساتحع أن بذارن مُ َلاغا م ومياداق م هلا
النالثة يف َ

األصرت الذن من ال روع الضروربة املرا فة ب إلمي ن والىلمل مم متان اإلنسا ن لرباة انتم ئاه

واُ َىلرمفه مبن ج حي اه وارسم له خ رطة الرالء مب دئ األوت ولر اإلميا ن با هلل عا جز وهال والذ ار ب لفا طر

اإلميا ن

إ

ن
ب ألن ي ء وأوصي ئ م والذ ر بععدائ م ألناه ميتناع اجلماع يف الارالء بضارورف الادمبن باني متن قضاني ح إلميا ن والذ ار أل َّ
ميا جيعيلي اللَّهَ نلريجَلٍ مننُ قللْبييُنل فنذ

الرالء الي لو ال بتحطع إال جل ة واحدف مع الرباءف من نطيض حم يف قرله اىل
جيوُفنهن] األحزاب. 4/
د أخفر وظي ة بُم رس اإلنسا ن يف حي ااه ومان أعمام األم نا
ن الت ليغ ُب َىل ج
ول ا فإ َّ
ميلالم حلمل وق لرام على اعلبت بعم ن ٍة ونزالة وال خييى أحدام إال اهلل يف ةلا

الاا فملا فالباد أن بذارن

لياتم ا الارالء واإلخاال

فياه مان

ه ا الىلطيدف واليربىلة ومن لن بن غه أن ال بتيدو للت ليغ مَن لر لون املسترو يف التحمال واأللاء واالنتما ء ممان
بىلييرن على اهل مش الىللمه واملىلريف والرالئه والسلرحه فيطىلرن بني االفراط والت رب وبني الغلر واجل ء مبا بايلي
ةل

إ

التضليل وا هلد والنزاع ولذن مم بُادمه الطلا

ن لايالء صا روا واه اة األماة ب ضال انتما ءاا م احلزبياة
أ َّ

ومياارهلم السي سااية وأبااراق م اإلعالميااة وأطم ا ع م امل ليااة ف لفاارا بااني احلااع وال طاال وأث ا روا الي ا
املتن قض

وحرَّفرا م دأ الرالء والرباء من حيث بيىلرون أو ال بياىلرون حتا

أرب ا ب املي ا ش الياايف نية وبسااتنمرول يف ألاادا
صراخ م ب لدعرف إليه !!! وال بُىلَ مر ةل

ووقىلاارا يف

عنا وبن وةرائاع مرلرماة بسات يد من ا

بىلياادف عاان الرس ا لة الساام وبة وال خيياارن يف ةل ا

إال عن اجل ل واالرازاو والىلم لة استج بة جل ا

اهلل اىل ا

مااع

حزبياة لاخلياة أو خ رهياة

فع بن ليالء من ا ليغ رس ال

اهلل وخييته ؟ !!! وقد حنر لايالء علاى السا حة اإلساالمية لت تيا

وحادا ومتزباع

نسيج واضليل أبن ئ حرص م من م على مذ س م الدنيربة الضيمطة و مي حل م احلزبية ووالءاا م املي رلة علما م أنَّ
الت ليااغ ال بنحياار طربطااه اف ا ء املناارب حم ا ق اد بتياارر بىلض ا م باال بياامل الااربامج الدبنيااة املنرعااة ماان ا ضاارا
واحلرارا
إ

والدروس وال ت وو واليىل ئر وم إ

اهلل اىل

وال اي

ةل

مم ميذن أن اُستغل وبُ َمرَّر من خالهل الذن مم ليس فياه لعارف

يف رض حم ب ىلله السي سيرن واألحازاب واحلكذاا واُججا ر الادمبن ممان بىلييارن يف مساتنطىل

ال س ا ل واإلفس ا ل إلارب ا م وم لي ا م وسي سااي م واهتم عي ا م و ...ليُيَ اذالرا هلاام أطفيااة وأقنىلااة بتس ا ون ب ا لتضااليل الن ا س
وإبط ع م يف رراك ميا حل م احلزبياة ولا ا الراقاع الساين انىلذاس سال م علاى حيا ف الياىلرب نتيجاة اسايميس الادمبن
وابتىل للم عن سي سة الادمبن ومم رساة الت لياغ ا كملسَايَّس وامليا رح
صية بني األحزاب لتذرن هلم مطرا
لنسيج م االهتم عه وزب لف على ةل

حزبية حت

امل تىللاة ومزاماة املايمنني بتطسايم أما حن الىل ا لف

طف ء الدمبن مم وَلَّدَ ةل

اسييس مسعلة التطليد والتحزب لل ُمطولَّد وهىلل م لف لالحني ز والنزاع والياراع

ي ط ا بع حتزبااه ف ا الختال
ولااه بىلياادف يف إط رل ا الىللمااه والياارعه عاان أ م
املرهىليااة فاارو مسااترو التحزب ا

حلااه انطسا م م حا ل ما باني النا س ومتزبطا م

حم ا أنَّ االخااتال

يف التطليااد ال بىل ا

اىلاادل االنتم ا ء ألنَّ

ال ط ااه حاارت ميااروعية بىلااا اليااىل ئر احلسااينية ص ا ر م ا لف

للتسطي واالنطس والتحزب بىليدام عن الروا الىللمية والدبنية مم بذيذ عن وهرل أزمة وعه وادبن من فية أللادا
الرس لة احلسينية .
وعلى حل ح ت البد من منع اغلغل األحزاب إ
وم لغني هلم حت
يف متربر الغ ب

لاخل احلرزف واخا او من فا ل والتسال علي ا لتياذيل لعا ف

الغف ء احلرزوي واملرهىله واالست لف من م حراه ة لبنية اذرن هلم مط رلياة مان أهال اساتنم رلم
واملي ش الضيمطة وإعداللم حطرف ضا طفة وب لتا له إعا لف ن اس املسالذية ال ىلنياة يف التادخل والىلمال

على اطييم اجل لل للىل مل والتحذم مبس رااه وخفرا

عمله .

حلذاا واساتىل ل الياىلرب وا ياه اجل ال وال طار واملار
وحنن يف ل ا الزم ن نىلتير أمل م مل ني لد من ه للية ا ك
وال ف لة وفطدان األمن واألم ن ورايرع الادجه لني حتاى عاال اعالميا م وسالفرب م صار
احلع والىلدت وانطل
حن ف وب جت ل
رىل

ستَحْسَن م اطرب
املرازبن في ر مُ ْ

األمارات وال طال علاى صار

الىلماالء املرازقاة وإقيا ء الىلا ملني الرسا ليني مما وَلَّاد أزما

خمتل ة حعزمة وعه و ثطة و ادبن وأخاالو وأمان واقتيا ل وثط فاة واهتما ع لنىلايش يف

بن وبستيطظ على األزم

وب لت له انز

هراح انا لما م حتاى إةا أقيما

الدمرع الغزبرف ولفمن على اليدور وصرخن بىل له الير

لي

الياىل ئر احلساينية أصا حن نا ر

ب حسني ولذن واقىلن بست م مَنْ ب ذه على مَانْ

ف ل حنن ن ذه على اإلم احلسني أو ن ذه على أن سان وحا ت راىلربن ؟ !!! ولال حنان مَان ب ذاه علاى اإلما أو
اإلم ب ذه علين ؟!!! والبد مان التعمال والتادبر يف ةلا
بس ف إم من

وإةا كحنَّا مل نُيال أن سان فذياذ سنيال ط نا ونسا

فىللين إعا لف النمار يف مان ج حي انا وسالرحي ان وعالق انا وانتم ءاانا وحت ل انا األمنياة وافاربر منمرماة

الطت ت ملط ومة أعدائن من املساتذرببن والاتذ بني ونساعت اهلل اىلا
من ج ألل ال يا

الياالا وال االا وحسان الىل ق اة ب لن ا

علاى

علاي م الساال والنيار املايزر جلييان وحيادن الياىلن واجلناة وا لارل ليا دائن والىل فياة جلرح نا

واليرب والسلران ألل له الي داء وامل طرلبن واجلرحى .

