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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا
األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة 

 الدين، والحول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 رسالتنا في شهر محرم الحرام

َنا بِـِه ِلبـْـَراهِ )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي:  نَـا ِللَْيـَو َوَمـا َوصَّـيـْ ِِي ََْوَحيـْ يِن َما َوصَّٰى بِِه نُوًحا َوالَـّ يَم َوُموَسـٰى َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
يَن َوََل تـَتَـَفرَُّقوا ِفيهِ     (1)(َوِعيَسٰى ََْن ََِقيُموا الدِّ

 :  هناك عدة بصائر نذكر منها ضوء هذه االية املباركة على
   هي المسؤولية الكبرىاقامة الدين َوًَل: 

 ماهي رسالتنا يف شهر حمرم احلرام؟ 
كييرام طقييال، وال العلميياء األعييالم وال رجييال الييدين الكييرام، بييل نقصييد حيي  الطبيييب اخلطبيياء ال يف )رسييالتنا( مبرجييا اليييمر وليييا املقصييو 
الرجيل وامليرأة  ،ماهي رسالة هؤالء يف شهر حمرم؟ بل نقصد ح  املياار  والعاميل والبقيال والعطيار، والسياسي والصحفي أييا   واملهندس واحملامي
 والكبر والصغر. 

ينَ  )يمنتها هذه اآلية الشريفة: كلمة واحدة طقال تيف  اإلجابة على ذلك  البقيال علييه ، أن نقيم الدينوظيفتنا: هذه هي  ،(ََْن ََِقيُموا الدِّ
 .  واملهندس والتاجر وغرهمأن يقيم الدين يف حمل بقالته وطيمن يتعاطى معه، وكذلك الطبيب، 

قليييد )حفظهيم اهلل مجيعييا( أو مسيؤولية الطبقيية العلييا الراقييية الكثير منيا يتييوهم أن إقامية الييدين هيي مسييؤولية الدولية أو مسييؤولية مراجيا التان 
عيا  أو ميتعلم أو جاهيل، اليمر يرجا للكل، شر  لكم أي لكل رجل وامرأة، انثى أو ذكر، و  (َشَرَع َلُكمْ  ) يقول تعاىل: إذ من اجملتما، كال

 مسؤول أو غر مسؤول أو أي شيء آخر كان.
ينِ ) ينَ )ا الييذي شييرعه؟ ميي (َشــَرَع َلُكــْم ِمــْن الــدِّ تعاملييه يالحييه هييل أنييه أقييام الييدين يف يرصييد و ، طالطبيييب عليييه يف مطبييه أن (ََْن ََِقيُمــوا الــدِّ
يف حييدو  قدراتييه كييل  الييورير يف الييورارة،  او التيياجر يف الشييركة، وكييذلك لديييه؟  املييوظفنيبعيي  مييا أو مييثال  مييا نيسييني إىل مائيية مييري   اليييومي

 . ؟كما كانت الغاية النهائية من هنيته وثورته املباركةو  الدين كما صنا سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه وطاقاته وإمكاناته، هل أقام
حقيقيية ذات مراتييب و رجييات كمييا أهنييا ذات مصييا يق، طقييد يكييون مبقييدوري أن أقيييم الييدين يف مجليية مصييا يق وإن    هييي إقاميية الييدينان 

ينَ )ال أن ذلك ال يعفيين عن هذا الواجب استطا إقامة الدين يف كاطة املصا يق، إ  .  (ََْن ََِقيُموا الدِّ
إقامة الدين هي رسالتنا يف شهر حمرم، بل يف كل شهور السنة، إال أن شهر حمرم يصيل  كمنطليق بيل هيو أطييل منطليق إلقامية اليدين اذن: 

مين طتيوة مبيا متييات بيه هليا عليى مير التياري  و  نظريحيات ال من ت به ألن ثورة سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه مبا متيات به ومبا حفلت
تعيد مناسيبة  كميية العاطفية ااياشية اهلائلية اليض احتيينتها هيذه املناسيبة،  حييث أيييا   وشهامة وإباء وعاة نفا وحرية وغر ذليك، ومين العاطفية

 ق إلقامة الدين.هو أطيل منطلاحلرام إذن طشهر حمرم استثنائية لالنطالق إلحياء الدين وإقامته 
 اقامة الدين  ومصاديق مظاهرثانياً: 

نيذكر يف هيذه العجاليية  وسيوع، اليدينمظياهر إقامية  علينيا ان نتعيرع عليىهيي إقامية اليدين، يف شيهر حميرم الرسيالة العامية  بعيد ان عرطنيا ان
 : لخصها يف ثالث رسائل مهمة يف هذا الشهرميكن ان ن ومصا يق إحيائه ان مظاهر اقامة الدين: طنقولواملظاهر والرساالت  بع  األبعا 

 واهلداية .رسالة اإلرشا  : الرسالة األوىل لشهر حمرم هي
                                                           

 .11الشورى: (1)
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 واإلنسانية .هي رسالة اخلدمة : الرسالة الثانية لشهر حمرم
 واحلرية.هي رسالة احملبة : الرسالة الثالثة لشهر حمرم
يَن يـُبَـلِّ ): قال تعاىل، أييا   وهناك رساالت أخرى ِِ  .(ُغوَن ِرَساَلِت اللَِّه َوَيْخَشْونَُه َوَل َيْخَشْوَن َََحداً ِلَلَّ اللََّه...الَّ
 رسالة الهداية واَلرشاد : الرسالة اَلولى

  والرسيالة اهلدايية واإلرشيا ،  :هبيا العلمياء واخلطبياء ورجيال اليدين وكثير مين امليؤمنني اضيطلاهو ة الض عالرسالة األوىل هي الرسالة املعروطة امل
 كثر كالم يف هذه العجالة حوهلا. 

إحيياء : ر وأن تتبليور بشيكل أطييل يف شيهر حميرمأن مين مظياهر اهلدايية واإلرشيا  اليض ينبغيي أن تطيو   إشيارة واحيدة طقيال وهييإال أننا نشر 
 القرآن الكرمي. 

 لحياء القرآن الكريم في شهر محرم
يف تييالوة القييرآن الكييرمي  قيييى تلييك الليلييةيف ليليية عاشييوراء  (اهلل وسييالمه عليييهصييلوات )سيييد الشييهداء هلل احلمييد ي ان و ي  وااميييا يعلييم

ثالثيون شخصيا طيميا أحصياه التياري ،  :جمموعية مين العسيكر املقابيل، ومناجاتيه ميا ربيه وأميي يبييبيب ي ومبناجيات اليرب العظييم، طاهتيدى بتالوتيه 
خرجيوا مين معسيكر ابين سيعد وانييموا إىل معسيكر سييد وسيالمه علييه(  )صلوات اهلل هثالثون شخصا من األعداء عندما مسعوا صوت مناجات

 .  )رضوان اهلل عليهم ( وقاتلوا ح  قُتلوا (صلوات اهلل وسالمه عليه)الشهداء 
ضيروري املنرب ضروري وواجب، اخلطبة واملصييبة وميا أشيبه ذليك ضيرورية وواجبية لكين القيرآن الكيرمي ايييا  :رسالة اهلداية واإلرشا هي هذه 
ذلييك ثيييث تتحييول قييراءة القييرآن الكييرمي وتالوتييه إىل ظيياهره عاميية: ينبغييي أن تتبييس احلسييينيات واملسيياجد واخلطبيياء تشييويقا و رييييا، طوواجييب، 
 وحماضيرة جمليا يعقيدوقيت اجملليا طفيي   ال؟ و لييل هنيار،  يف كاطية املسياجد واحلسيينيات والشيركات واليوراراتصوت القرآن يعلو  ثيث تسما
 .  يكون ذلك يف العشرة االول من شهر حمرمان  وعلى االقليتلى صباحا ومساءا  صوت قرآين يعلومث الوقت الباقي  وشعائرومصيبة 
طتسييما ، البيييا وغرهييا وحمييالتواملييدارس تييذهب للمطبييات  طمييا أمجييل ان، وحبييل اهلل املتييني نييور ميين العمييىوهييو القييرآن كتيياب هداييية، ان 

ليم ط - موسييقى مريبية متلؤهياولألسف مطارات بيال  املسيلمني  - املطارات! وكذلك ا الرب سبحانه وتعاىلاملناجات مأصداء و صوت القرآن، 
كاطية بيال  اإلسيالم   طلتتشي يف اليورارات، يف كيل مكيان! و  ،األقيل يف العشيرة مين شيهر حميرم أو علىصوت القرآن طوال السنة؟  ميأل ارجاءهاال 

 هبذا املظهر ولتتمظهر به.
صيييلوات اهلل )تعليميييا ميين سييييد الشييهداء ذلييك كيييان   ولقييداب هدايييية وإرشييا  طلمييياذا أضلنيياه بعييي  االضييال أو كثييير االضييال؟ القييرآن كتييان 

، ؟لكييي ظفييه القييرآن الكييرمي وقيمييه ومبا ئييه وأهداطييه السيياميةاليييا ؟ بييايب هييو وامييي  مليياذا استشييهدإذ إضيياطة إىل موضييوعيته،  (وسييالمه عليييه
 أييا. حنن  طلنكن كذلك
لكين يف العشيرة األوىل مين شيهر حميرم، بيل طيوال شيهري حميرم وصيفر ، طيوال السينة الكيرمي قيد نقيرأ القيرآنأيييا ، إذ  يف البيتلك األمر وكذ

 ذليك إىلوسرتون أي أثير تربيوي يرتكيه ذليك عليى االسيرة كلهيا وأي بركية يسيتجلبها ، اخرى   على قراءة القرآن وعلى املناجات نصف ساعةا  ن  ل  
   اإلنسان.
الرسالة األوىل هي رسالة اهلدايية واإلرشيا  وكميا ذكرنيا طيهن هيذه الرسيالة ليسيت خاصية برجيال اليدين والعلمياء واخلطبياء بيل كيل طبييب  ذنإ

إىل صيرا   يف شيهر حميرم أن يسيتفرع بعي  الوسيا عليى األقيل يف هدايية النياس وإرشيا هم علييهوكل مهندس وحمامي وصحفي ووريير وسياسيي، 
 .العايا احلميد
 رسالة الخدمة واإلنسانية : رسالة الثانيةال
مظهير وهيو )الصيليب األرير(  قيام مببيا رات يف هيذا احلقيل وكيان منهيا ميا أمسياهالغيرب  جنيد ما األسيفو ، هذه رسالة مهمة جدا أغفلناهاو 
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لكين احليديث عين ااهيات  هيداع نبيليةوهليم ا خملصني العاملنيهؤالء من  بع ولالنصاع قد جتد ال) اإلنسانية اخلا   يف واقعة وأهداطة املبيتة

 .  العليا الض تدير كل ذلك(
النـاس : "وقيد قيال أمير امليؤمنني صيلوات اهلل وسيالمه علييه؟!! مين الغيربتيبيت  –على اغراضها املبيتة  – اإلنسانية وخدمة البشر ذاملالكن 
 "لما َخ لو في الدين َو نظير لو في الخلق صنفان:

الغربيييون وأذنيياهبم، أمييا  :مبييا ر لأو جتييد  رات؟ مليياذا حييني  ييدث حيياالت ميين القحييال أو اليياالرل أو الفييييانات مليياذا هييم عنييدهم طقييال املبييا
 .  ضئيلة يف معظم األحيانمساضتهم بسيطة وان ساضوا ط؟ تسما هلم اال ضسا طال املسلمون

انيك تقيوم مبسياعدته و أنك أنت املسلم، انيت الشييعي، ، عندما يرى أم غر ذلك بوذيا ميهو يا أ ممسيحيا أ ان الطرع اآلخر سواءا  أكان
كمييا صيينا سيييد وذلييك  ، والييض هييي رسييالة االمييام احلسييني )صييلوات اهلل وسييالمه عليييه ( ،رسييالة االسييالم طانييه سيسييما عييرب ذلييكانييت املبييا ر 

كيان ظميل جيراب الطعيام حييث  ل البهيم الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه، وكما صنا االمام السجا  صلوات اهلل وسالمه عليه، يف ظلم اللي
   .ليوصله اىل احملتاجني على ظهره املبارك

 ختلفنا عن التاسي بسا تنا وقا تنا واولياء امورنا؟!!ملاذا حنن ال نصنا ذلك؟ ملاذا  
هم اهلل خيير جييااء جينييدون أنفسييهم خلدميية النيياس، جييااوهييم ات اهليئييتييرون أصييحاب بامتيييار، وانكييم مجيعييا   شييهر حمييرم هييو شييهر اخلدمييةان 
يف املالييني مين النياس تشييعوا طيان تعلميون وكميا ، أيييا   لغير املسيلمني ينبغيي ان تقيدم كل من خدم، لكن هنياك خدمية أخيرىكذلك  احملسنني و 
سييني صييلوات اهلل احل اإلمييام عنييدما تنفييت  علييى العييا  باسييموانييك ، واالطعييام وسييائر الييرباما االرشييا ية واخلدمييية بربكيية اجملييالا احلسييينيةاهلنييد 

   .كله  هتا العا  سوعطوسالمه عليه، 
 )عليه السالم(لى العالم باسم اإلمام الحسين لننفتح ع

علييى العييا  باسييم ميين جتسييدت طيييه كييل القيييم  طلميياذا ال ننفييت باسييم الدميوقراطييية ومييا أشييبه ذلييك، ييي  باعمييهي الغييرب ينفييت  علييى العييا  ان 
 ملاذا ال ننفت  على العا ؟  .؟نقائها صورها وبيبنصا  رجاتبيبجلى 

اسيرتاليا او ليو ذهبنيا إىل او ؟ مين ذكير احلسيني ومبا ئيه وقيميه وثورتيه املباركيةشييئا  سينرىهيل  ،يف شهر حمرم ،اآلن إىل الصني ذهبناولو اننا 
 اىل عليه نرى شيئا يذكر حول قيية االمام احلسني صلوات اهلل تع الكال سوع ال نسما و ؟  أو أمريكا الالتينيةروسيا 
يف بال نييا، يف وحمصييورون مليياذا حنيين حمييدو ون ، هييذه مسييؤوليتنا حنيينان  ؟  ،إال القليييل بييل النييا ر شيييئا و  أر  يف العييام املاضييي تتبعييت وقييد 

ك اال مييا ذلييئة مليييون إنسييان،   ال يسييمعون رسييالة احلسييني صييلوات اهلل وسييالمه عليييه؟ امليييار ونيسييم ذاتحسييينياتنا، يف طيييائياتنا؟ الصييني 
 .  إىل حد كبر متقوقعني على أنفسنا الننا

اسيم  ، أين كتبنا املرتمجة بلغيتهم؟ أيينخطباؤنامليون إنسان يتحدثون هبذه اللغة، أين  مائةاذهبوا إىل الذين يتحدثون باللغة االسبانية، مثان 
 هؤالء؟  كل  احلسني من اإلمام

كيل الع يرب  وكيل اليدروس وكيل البالسيم كية سييد الشيهداء صيلوات اهلل وسيالمه علييه طيهيا  حر  انالرسالة الثانية هيي رسيالة اإلنسيانية واخلدمية، 
اْسـَتِجيُبوا  )وقد قيال تعياىل:  الدينطيها توضي  وتيبكيد وترسي  لرساالت اهلل الض هن  إلحيائها حيث أرا  أن يقيم ملآسي ومشاكل البشرية و 

   .(ِييُكمْ لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِلَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيحْ 
   !اعداءه يخدم بنفسهاَلمام الحسين 
أي  – يف قيية جيش احلر، عندما قطا الطريق على سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه علييه وكيانواالرواية املعروطة،  ومما يلفت النظر تلك

لييا طقيال أن تسيقيه بيل أن جتعليه يرتيوي ط ،اسقوا القوم وارووهم من المـاءاإلمام احلسني عليه السالم، لفتيانه: عطاشا، طقال  -جيش احلر 
. ورشـفوا الخيـت ترشـيفابعيد ذليك(  امليياه كميا حصيل املستسهل إذ مين املمكين ان تنفيدسقيهم باألمر  طلم يكنكانوا ألف واحد و أعداء  وهم
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 .  مبعس رش املاء على أجسا ها كي ختف عنها وطيبة حرارة الشما! ح  اخليل رشفوها ترشيفا
بعي  قصيب  اآلخيرين حياروالكين ، والسيب اقني املظهيري املسيلمني ي كنيا حنين وقيد  ، ومصيا يق اخلدمية اإلنسيانية ى مظياهروذليك هيو مين أمسي

 السبق منا، طسا وا العا  مبا كان ينبغي أن نسو  به العا  وحنن على حق وهم على باطل.
وكيا  أن يهلكيه  ارهقيهطعنيدما وصيل وكيان العطيش قيد  جييش احلير، اخريياتابين الطعيان كيان يف  علييايييا معيروع: وهيو اآلخير  النموذج

يف ااامعية أو  ا  اسيتاذحي  عدوا له؟ أو  مارئيا  وله خيدم  وهل تعهدونبا ر إىل خدمته. بنفسه سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه  طان
يد شييباب أهييل اانيية؟ مث انييه كييان هييو املعلييم املرشييد ا  بيياررا ؟، قييد جنييد ايياذج نييا رة، ومييا ذلييك طيياين مقييامهم ميين مقييام سييأو خطيبيي ا  شييهرا  عامليي

 ينبغي أن نتعلمه من سيد الشهداء عليه السالم.ما هذا السب اق و 
 وروعتها و الاللتها: نقرأ نص الرواية اماهلاول

وهنيا علينيا ان ) مقال علي ابن الطعان احملاريب: كنت ما احلير يومئيذ طجئيت يف آخير مين جياء مين اصيحابه، طلميا رأى احلسيني علييه السيال
أعيننيا ونسيكرها وبعيينا ال علييه باحملتياج وال غيره(  طينغم لدييه حاجية، اميا حنين  مينهم من كانيت ويرصد كان يراقب  عليه السالم أنهنالحه 
إذ  القربية تشيبهوهيي  عيين ااميل بلغية أهيل احلجيار لكنهيا بلغية اهيل الكوطية تعيين السيقاءتالراويية و يب وبفرسيي مين العطيش قيال: اني  الراويية )ما 

أني   (حييث عيرع أين   أطهيم املقصيو ) ( والراويية عنيدي السيقاء، مث قيال: ييابن األ السقاء اناء مين جليد السيخلة يشيرب بيه املياء أو احللييب
وضيييق ) أي اعطييف ييي السييقاءاامييل، طيبهتييه، طقييال: اشييرب، طجعلييت كلمييا شييربت سييال امليياء ميين السييقاء طقييال احلسييني عليييه السييالم: اخنييث 

حجيية اهلل علييى وجييه الكييون بشخصييه املبييارك يقييوم ليخييدم عييدوه( طخنثييه طشييربت الحظييوا: طلييم ا ر  كيييف أطعييل، طقييام ) يء(طمهييا بعيي  الشيي
 . (2)(وسقيت طرسي

 فكيف بالمنافس بما َوصى به الشرع، اخدم حتى عدوك
، يف إطيار الييوابال الشيرعية تصيا  حي  ميا عيدوكاإلنسانية، رسيالة شيهر حميرم أن ت هي اخلدمة، رسالة شهر حمرم هي رسالة شهر حمرم ان
قييد تكييون هنيياك بعيي  املناطسيية بييني طكييان مناطسييا؟   بييل، طكيييف إذ   يكيين عييدوا؟ باخلييدمات اإلنسييانية التعبيير األ ق: ان ختييدم حيي  عييدوكو 

نقتييدي بسيييد الشييهداء عليييه لكييي  اسييتثنائيةشييهر حمييرم طرصيية ط، حسييينية وأخييرى، بييني تيييار وآخيير، بييني عشييرة أو حيياب وحيياب وعشييرة أخييرى
 السالم.
 قيد يكيون إذ ليه اجتهيا ه وا اجتهيا ي ميا  ام اناحلسينية األخرى أو احلاب اآلخر أو تلك املرجعية األخرى ليست بعدو بدون شيك ان 
طعييل سيييد الشييهداء   ال اخدمييه كمييا لكيين طليييكن طرضييا عييدوا،  القطيعيية والتييدابر ابييدا  بييل نقييول: لكنييه ال يييربر اخييتالع االجتهييا ات هنيياك

 صلوات اهلل وسالمه عليه؟ 
 ويكرس أواصر االخوة اإلميانية ويسوق ااميا حنو أهداع سيد الشهداء اإلصالحية بهذن اهلل. يورث احملبةان ذلك 
كاطية، نني  وامليؤماخوتنيا، اصيدقائنا، احبتنيا،  اوصييكميا  ليي أن اعميل أنيا بيذلك،طع، نفسيي واصيدقائنا واآلخيرين ايييابه اخاطب ما وهذا 

 ميا اليذي يعنييه ذليك؟طعيدوه،  خبدميةيقيوم بنفسيه  كيان  سيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه حييثهو ما عمله بل  طقال وليا هذا كالمي
 أن نقتدي به، وصدقوا لو طعلنا ذلك لتغر وجه األرض، ولدخل الناس من جديد يف  ين اهلل أطواجا. و  أن علينا ان نتعلم منهان ذلك يعين 

 ذه هي الرسالة الثانية، رسالة اخلدمة واإلنسانية.ه
 والحريةالرسالة الثالثة: رسالة المحبة 

ة إذسيد الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه  وقد  ل نا لن لم يكن لكـم ديـن، وكنـتم َل تخـافون "يقيول:  على ذلك بعبارة  قيقة رائعة معرب 
 يدعو هلا سيد الشهداء عليه السالم. من القيم الض ة قيمطهذه إذن . "المعاد، فكونوا احرارا في دنياكم
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 يبيا ر بيالطرانطسيوع طتحيت ليه بياب القفيص ميا وإن مرت عليه نيا سنني ال يتييبقلم، طيهذا طانه تالحظون الطر يف القفص  أنكم مجيعا  

طانيه قيو  على السفر: طيياا وهويية وجيوار وغيره،  طهذا وجدتا على االستبدا ، ، لكن املشكلة يف اإلنسان أنه يتطب  واهلروب إىل العا  األرحب
 .اهنا قيو  يف جوهرها ويف ظاهرها أييا  ما  األصل، ويعتربهايتطبا 

 .على العكامن اهلل هو   ييبت  هبذه القيو  سلطان من اهلل، بل السلطان ومن الواض  انه 
االرض هلل وملين  الن؛ انتهيى األميرو م طييه مين شياء، ييقيان االسيالم  بليديف وكيان يفيرتض يف السفر قيو ، يف احلير قيو ، يف اإلقامة قييو ، 

 عم رها.
كميا يقيول اإلميام بيل  كيال ،  يتطبيا عليى القييو  الكابتية أن االنسيانعليى عكيا احلييوان ميشيي عليى ططرتيه،  هي انه املشكلة يف اإلنسانان 
 حيث يقول: سما كالم اهلل ورسولهيأن د يري بعينا   يكنهذا ط ،كونوا احرارا يف  نياكم )عليه السالم(احلسني 
ينِ )  نفسـهم ون علـى َمـوالهمـــــــــــــــالنـاس مسل "حيث يقيول: و  (َل ِلْكَراَه ِفي الدِّ طلييكن حيرا  عليى  ،يف القاعيدة املصيطيدة "وحقـوقهم َو
 .ذلكلى غر وال على احلا والعمرة وال ع . طال قيو  على التجارة وال على الاراعة وال على العمارةاألقل

 .وشرعهالذي أقره اهلل سبحانه وتعاىل احلد ثقاطتنا على احلرية، إال من و أن نبين حياتنا، جمتمعنا،  :رسالة شهر حمرمإذن هي هذه 
 حّت البيعة الظاهرية لماذا؟
 :وأية  الالت، بل  الالت، وأية  اللة هتم هبذه الرواية وطيها  اللة
 .  "وهِا الليت قد غشيكم فاتخِوه جمال": اطبا أصحابهخم يقول صلوات اهلل وسالمه عليه

كااميل لقيياء حياجتكم وهيي االختفياء عين اختيذوه  سيتار اللييل  طكيذلكركيب علييه لقيياء احلاجية    عرب  بيي )اختيذوه مجيال(؟ ألن ااميل يُ 
 .والفرار من ساحة املعركة املهولة القارعةاعني االعداء 

   انتم في حٍت من بيعتي، ليست لي في اعناقكم بيعة.و قبل ذلك يقول: وجتده بيبيب وأمي 
ملييياذا رطيييا البيعييية لكييين ، تليييك الرمييية يف األعنييياقطيييان البيعييية هيييي البيعييية الظاهريييية هيييي العرطيييية، رطعهيييا عييينهم، و  يرطيييا البيعييية اإلهليييية، وهيييذه 

، حي  العيدو كيان ينصيحه بييبن ييذهب بعييدا ليق اهللمبيا هيو بشير ومبيا هيم خ ظيب النياسانيه ، أقيل يكون عقاهبم لو تركوه وهربيواالظاهرية؟ لكي 
   !تعذب أكثر يف النارال كي   ( ملاذا؟)ال تسما واعيتنا

 تربويية نسيانية هيذه؟ أي مدرسيةإ، طيبيية اإلميام ، ساترا واذهبوا. البيعة الظاهرية رطعتها منكم، حقه الظاهري اسقطه(هذا الليل اختذوه مجال)
 هذه؟ 

 وبكلمة موجاة:
 ا في شهر محرم:هِه رساَلتن

 رسالة اهلداية واإلرشا ، رسالة اخلدمة واإلنسانية، ورسالة احلرية واحملبة.
ندسني وسياسيني وجتار وماارعني وعميال وغير ذليك، هبيذه الرسياالت وبغرهيا هوم وأطباء، علماء وخطباء حقيقيا  لو اننا اهتممنا اهتماما و 

ينَ ): بقوله تعاىلعاملني ا ملتامني ن  كُ جا ول  لتغر وجه األرض ولدخل الناس يف  ين اهلل اطوا  (ََْن ََِقيُموا الدِّ
وآخــر دعوانــا ان الحمــد هلل رل العــالمين وصــلى اهلل علــى محمــد  للعمــت بــِلو كلــه،نســ ل اهلل ســبحانه وتعــالى التوفيــق لنــا ولكــم 

   وآله ال اهرين.ِ 


