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بلحاظ  الكبرى  المسؤولية  يتحملون  الخطباء 

انهم يجسدون الوجه االعالمي لحركة عاشوراء 

ولمشروع سيد الشهداء ، ولذلك نحتاج ان نتوقف 

قليال لنتساءل: هل ان المنبر الحسيني يقوم بتجسيد 

مقتضيات  مع  ينسجم  بما  المسؤولية  هذه  وتفعيل 

االثار  يحقق  بحيث  العصر  ومستجدات  الزمان 

الحسينية الشريفة في النفوس والقلوب؟ وانطالقا 

من هذه النقطة نستذكر بعض االرشادات والنصائح 

.  لكل من يعلو منبر سيد الشهداء

سماحة المرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
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مقدمة املركز

احلمد  لك  اللهم  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
احلمد  وبديع  احلمد  ووارث  احلمد  باعث 
ومنتهى احلمد، والصالة والسالم عىل حبيب 
قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ايب القاسم 

حممد وعىل وآل الطيبني الطاهرين.
وبعد، فان من بديع الزمان وجليل اإلمكان 
ان ُيطالَعنا مرجَعنا املفّدى سامحة آية اهلل العظمى 
السّيد عيل ّاحلسينّي الّسيستاين )دام ظله( بنصائح 
عاتقهم  عىل  ألقوا  الذين  واملبّلغني،  للخطباء 
القيام بوظيفة الرسل واألنبياء »ومل خيل سبحانه 
خلقه من نيب مرسل، أو كتاب مزنل، أو حجة 
الزمة، أو حمجة قائمة«))(، وهي التبليغ ال سيام 
يف موسم املحرم الذي له مكانة رفيعة يف نفوس 
شيعة اهل البيت  واتباعهم بحضورهم مآتم 
احلزن والبكاء عىل سيد الشهداء الذي »أعذر يف 
الّدعاء ومنح الّنصح وبذل مهجتك يف اهلل ليستنقذ 

))(  هنج البالغة خطبة رقم ))(.
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عباده من اجلهالة وحرية الّضاللة«، فريتقي املنرب 
بآية او حديث  اخلطيب احلسيني ويبدأ كالمه 
وجيول يف رشحها وبيان ما ُتأّديه من مضامني 
ومعارف وِعرب، ثم ينتقل إىل الكوريز وتسكب 
العربات وحترتق القلوب حزنا عىل مصاب سّيد 

الشهداء وظالمته وخيتتم بالدعاء.
إهنا جمالس احلسني  َعربة يف معرفة ترتقي 

بالعقل وتذكي العاطفة باالجتاه الصحيح.
إال ان اخلطيب احلسينّي مهام بلغت مهارته، 
بحاجة بني الفينة والفينة أو هو يف بداية الطريق، 
ر القواعد الّذهبية املستفادة من اآليات  إىل تذكُّ
يزيدها  وال  الّزمن  يبليها  ال  والتي  والروايات 
مرور الوقت إال ألقًا وصدقًا، ال سّيام وطريقه 
قة والّصرب والّثبات واملراعاة،  صعب يتطّلُب الدِّ
فام أغىل وأبلغ أن يأيت الّتذكري من مرجع هذه 
الطائفة وزعيِمها وما توصل إليه فكره من بيان 
وجمىل  العقول  وصيقل  القلوب  َترمجان  هو 
الشبهة عن املعنى وموَجًزا خُُمّفًا عىل اللفظ تعاطيه 
واملبلغني  اخلطباء  ناشئة  عليه  ليرتبى  وقراءته، 

ويلزمه أواسطهم ويلهج به أكابرهم.
الّتوصيات  بجمع  قمنا  العمل  هذا  يف 
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يف  وردت  التي  ظله  دام  كلامته  من  والنّصائح 
موقعه الّرسمي حتت عنوان:

الدينية  	 املرجعية  من  عاّمة  »توصيات 
العليا للخطباء واملبّلغني يف شهر املحّرم احلرام 

لعام 438) هـ«.
»وصايا املرجعّية الدينّية العليا للخطباء  	

واملبّلغني بمناسبة قرب حلول شهر املحّرم 
احلرام عام )44)هـ«

ويف موقع وكيله السيد منري اخلباز دام عزه يف 
موقعه الرسمي حتت عنوان:

وصايا املرجعية العليا خلطباء املنرب هذا  	
العام 440)هـ

الّتوصيات  هذه  وتبويب  تنظيم  أعدنا  وقد 
أربعة  إىل  منها  والنّصائح وإرجعنا كل صنف 

عناوين أساسية تضّمنت عناويَن فرعية: 
). ماهية دوِر املنرب احلسيني.

2. مضامني اخلطابِة احلسينية.
3. من خصائص اخلطيب احلسيني.

4. ما جيب ان حيذر منه اخلطيب احلسيني.
وقد حافظنا عىل نصِّ الّتوصيات والنّصائح 
إىل  بتفصل  وأرشنا  تغيري،  وال  تعديٍل  دون 
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مصادرها يف اهلامش.
وجتدُر اإلشارة إىل:

خاّصة  	 ليست  هي  الّتوصيات  هذه  أن 
باملبّلغني من اجلنس املذّكر بل شاملة للنساء 
هذه  عاتقهن  عىل  ألقنْيَ  الاّليت  املتعّلامت 
أكرب  عليهّن  واملسؤولّيُة  الرشيفة،  الوظيفة 

ملكان املرأة من املجتمع والرّتبية.
عمق  	 يف  والنّصائح  الّتوصيات  هذه  إن 

إهنا موّجهة إىل خطباء وَخَدمة املنرب احلسيني 
)مبّلغني ومبّلغات( اّيدهم اهلل وسددهم يف 
أداء مهّمتهم الرشيفة، هي أيضا ينتهل منها 
 عاّمة النّاس لتكون هلم مقياسا واضحًا ومناراً 
ساطعًا يف النّظر للخطيب واخلطابة احلسينّية 
وتقويمها فهي احلاكم عند اختصام الّظنون 

ق بني الّشك واليقني. واملفرِّ
ان هذه الّتوصيات بروحها العامة أيضا  	

واملنشدين  للّشعراء  واضحة  معامل  أرست 
والربامج  املقاطع  وصانعي  والّرواديد 
فهي  الفنّية  واألعامل  والّلوحات  الفديوّية 
وان مل تكن موّجهة إليهم بشكل رصيح إال 
مسريهتم  صيانة  يف  ُيسهم  ما  تضّمنت  أهنا 
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وقرحيتهم وتكاملها يف خدمة سّيد الّشهداء 
وأهدافه الّسامية وإحياءها بألق ومجال.

وأخريًا وليس آخرًا: 
سالم عليك سّيدي يا أبا عبد اهلل ما دام الّليل 
والنّهار، ولقد عظمت الّرزّية وجّلت وعظمت 
املصيبة بك علينا وعىل مجيع أهل اإلسالم، لقد 
النّصح  الّدعاء ومنحت  يا موالي يف  أعذرت 
وبذلت مهجتك يف اهلل لتستنقذ عباده من اجلهالة 

وحرية الّضاللة.
د. السيد حسني البدري
م. وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
2022/ 07/ 30 
 املوافق لـ
 29 ذو احلجة سنة 443)
قم املرشفة
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املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم وصىل اهلل عىل حممد 
واله الطيبني الطاهرين.

ْم َشعائَِر اهللِ فَإِنَّها ِمْن َتْقَوى الُْقلُوِب﴾ ﴿ذلَِك َوَمْن ُيَعّظِ
السالم عىل بقّية املصطفني من خلقه وخليفته 

. عىل عباده إمام العرص
السالم عىل احلسني بن عيل  سّيد شهداء 
هذه األّمة والـَمثل األعىل يف التضحية والفداء  
السامية  املعاين  ومجيع  والعّزة  والبسالة  والنبل 
اإلهلّية واإلنسانّية، وعىل أوالده وأصحابه وأهل 

بيته أمجعني.
وبعد: فإّنه يقبل علينا عن قرب شهر املحّرم 
احلرام ذكرى شهادة اإلمام احلسني والصفوة 
ذكرى  وهي  الكرام،  وأصحابه  بيته  أهل  من 
بيت  أهل  مظلومّية  يمّثل  حدث  ألعظم 
النبّي  يف هذه األّمة، وذلك بالرغم من كوهنم 
العرتة املصطفاة وِعدل القرآن الكريم ووصّية 
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النبّي  ، فقد ُأزحيوا عن مواقعهم التي رّتبهم 
اهلل سبحانه فيها وحيل بينهم وبني ريادة األّمة 
وقيادهتا، بل تّم اضطهادهم وقتلهم جراء عدم 
خضوعهم للظلم والباطل واملنكر، ودعوهتم إىل 

العدل واحلّق واملعروف.
أهل  تضحية  مبلغ  الذكرى  هذه  ومُُتّثل 
كلمته  وإعالء  تعاىل  اهلل  سبيل  يف    البيت
والعدل  واحلكمة  الرشد  مبادئ  وحتكيم 
األنبياء ، كام  إرسال  واملعروف، وهو غاية 
نَزنْْلَا َمَعُهُم 

َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِابْْلَيَِّناِت َوأ

َ
قال تعاىل: ﴿لََقْد أ

)احلديد:  بِالْقِْسِط﴾  انْلَّاُس  يِِلَُقوَم  َوالِْمزَياَن  الِْكَتاَب 
.)25

هذه  بإحياء    اهلدى أئّمة  أوىص  وقد 
فيها  العزاء  جمالس  إقامة  خالل  من  الذكرى 
واستذكار ما جرى عليهم من املصائب واملآيس 
ليكون ِعربًة وَعربًة للمؤمنني، فكان حّقًا عىل 
املجالس  هذه  بإقامة  االهتامم  كاّفًة  املؤمنني 
واحلضور فيها واحلزن معهم  يف أّيام حزهنم 
امتثاالً لوصّيتهم وعماًل بام ُأمروا به من موّدهتم 
دينهم  صالح  ذلك  يف  فإّن  معهم،  ومواساًة 
ودنياهم، ولينّزل كّل واحد منهم ما وقع عىل 
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أهل البيت  منزلة ما لو وقع يشء من ذلك 
وحزنًا  وحمّبًة  رمحًة  وأرسته  أعّزته  وعىل  عليه 
  وخشوعًا، فإّن اهلل تعاىل ورسوله وأهل بيته

أعّز عىل املؤمن من نفسه وأهله.
هذه  بذكر  االهتامم  للمبّلغني  ينبغي  كام 
املصائب وال سّيام يف أّيام شهر املحّرم، لتكون 
أساسها  فإهّنا  ووجهها،  املجالس  تلك  شعار 
ومنطلقها، وهبا ختشع قلوب املؤمنني، وُتستنزل 
إيامهنم  بتقوية  أهلها  عىل  سبحانه  اهلل  بركات 
وترسيخ عقيدهتم وحّثهم عىل أعامل الرّب واخلري.
وقد أصبحت ذكرى فاجعة الطّف منارًا لذكر 
حلياة  موجبًا  وسببًا  أوليائه  وذكر  سبحانه  اهلل 
الدين وحفظ تعاليمه وقيمه يف نفوس أتباع أهل 

البيت وسائر املسلمني.
اهلل  )وّفقهم  العلم  فكان ذلك فرصًة ألهل 
سبحانه( ألداء وظيفتهم يف التبليغ والدعوة إىل 
الدين ويف  تعاىل والتذكري بمحّلهم  يف  اهلل 

األسوة والقدوة.
عليها  احلفاظ  جيب  حسنٌة  سنٌّة  وتلك 
وحسن  شأهنا  يف  احلكمة  وحتّري  وصيانتها 
االنتفاع هبا يف أداء مقاصد الدين وبيان مكانة 
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)((. أهل البيت
يلقي  املباركة  احلركة  هذه  واستذكار 
بن  احلسني  االمام  اتباع  نحن  عواتقنا  عىل 
عيل مسؤولية كربى وهي مسؤولية احلفاظ 
اثارها  وترسيخ  احلركة  هذه  استمرار  عىل 
وابعادها يف النفوس والقلوب، وال خيلو انسان 
حسيني من نوع من مسؤولية سواء كان عاملا دينيا 
او مثقفا او متخصصا يف جمال من جماالت العلوم 
يتحمل  منا  فكل  املختلفة،  واالنسانية  املادية 
احلسينية  الثورة  هذه  عىل  احلفاظ  مسؤولية 
املباركة من خالل اصالح نفسه واهله وارسته 
ومن خالل قيامه بتوعية املجتمع الذي حوله 
بأمهية هذه احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني 
املسؤولية  يتحملون  اخلطباء  ولكن  العظيم، 
الكربى بلحاظ اهنم جيسدون الوجه االعالمي 
 ،  الشهداء سيد  وملرشوع  عاشوراء  حلركة 
ولذلك نحتاج ان نتوقف قليال لنتساءل: هل 
))(  مقدمة توصيات سامحة املرجع الديني األعىل آية اهلل العظمى 
السيد عيل احلسيني السيستاين دام ظله للخطباء واملبلغني لسنة 
أوهلا:  يف  جاء  حيث  الرسمي.  املوقع  عىل  املنشورة  )44)هـ 
»وصايا املرجعّية الدينّية العليا للخطباء واملبّلغني بمناسبة قرب 

حلول شهر املحّرم احلرام عام )44)هـ«.
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هذه  وتفعيل  بتجسيد  يقوم  احلسيني  املنرب  ان 
الزمان  مقتضيات  مع  ينسجم  بام  املسؤولية 
ومستجدات العرص بحيث حيقق االثار احلسينية 

الرشيفة يف النفوس والقلوب؟
بعض  نستذكر  النقطة  هذه  من  وانطالقا 
االرشادات والنصائح لكل من يعلو منرب سيد 

)(( .  الشهداء

اهلل  آية  األعىل  الديني  املرجع  سامحة  توصيات  مقدمة    )((
للخطباء  ظله  دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  العظمى 
واملبلغني لسنة 438)هـ املنشورة عىل املوقع الرسمي. حيث 
جاء يف أوهلا: »توصيات عاّمة من املرجعية الدينية العليا للخطباء 

واملبّلغني يف شهر املحّرم احلرام لعام 438) هـ«.
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 ماهية دور 
املنرب احلسيني

ذكر  اىل  باإلضافة  تتلخص  املنرب  رسالة  ان 
الدين  نرش  يف    البيت  أهل  عىل  جرى  ما 
وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوهبم من خالل 
باألدلة  الشبهات  ودفع  القرآنية  املعارف  بيان 
الوافية املقنعة وتربية نفوس املؤمنني عىل الورع 

والفضيلة والقيم املثىل.
وهذا بعينه هو الدور الذي اناطه اهلل عّز وجل 
يف  املنرب  ارتقى  من  اول  هو  الذي    برسوله
االسالم، وقد رشح القرآن لنا دوره يف قوله »عّز 
ّمِّينَِي رَُسواًل ِمنُْهْم َيتْلُو 

ُ
ِي َبَعَث يِِف اأْْل وجل« ﴿ُهَو اذَّلَّ

َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َو يَُزّكِيِهْم َو ُيَعّلُِمُهُم الِْكَتاَب َو احْْلِْكَمَة َو إِْن 
اََكنُوا ِمْن َقبُْل لَيِِف َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ حيُث اشارت اآلية 
الكريمة اىل ان الرسالة النبوية - التي كان املنرب اداة 
فاعلة لتبليغها - ترتكز عىل ترسيخ الدين بتزكية 
النفوس وتنقيتها من أدران الظلامت واالمراض 
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القرآنية  معارفه  وعرض  واالخالقية  الروحية 
وغرس احلكمة يف القلوب بمصاديقها املتنوعة 

علاًم وعمالً.
كام ان اهلدف االسمى للحركة االصالحية 
التي قام هبا سيد الشهداء  هو حفظ الدين 
كان  الذي  االموي  املنهج  مقابل  وترسيخه 
قائاًم عىل هدم ركائز االسالم وقيمه كام يظهر 
النصوص  بمراجعة  تعرف  كثرية  شواهد  من 
التارخيية. فقد قامت هنضته  يف مواجهة ذلك 
من  وتضحيته  رسالته  وكانت  اخلطري،  املنهج 
اجل أسمى هدف وهو حفظ الدين عن الزوال 
تضحية  لوال  انه  اعتقادي  ويف  واالنحراف، 
االمام احلسني  بتلك الصورة العظيمة يف تلك 
املرحلة العصيبة مل يبق لإلسالم أثر يذكر ألن 
املخطط االموي كان متقنًا ويقرب من الوصول 
اىل اهدافه، وبام ان املنرب احلسيني هو امتداد ليوم 
احلسني  فدوره ووظيفته تتمحور حول الدين 

ترسيخًا ودفاعًا وتعلياًم وتربيًة.))(

))(  توصيات سامحة املرجع الديني األعىل آية اهلل العظمى السيد 
عيل احلسيني السيستاين دام ظله لعام 439)هـ، النقطة األوىل، 
وقد نرشت يف موقع تلميذه ووكيله آية اهلل السيد منري اخلبار، 
حيث جاء يف مقدمتها: »ترشفنا يف يوم اخلميس املوافق )) ذي 
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 مضامني اخلطابة 
احلسينية

وجه اخلطاب هو القرآن الكريم:

اهتاممًا  الكريم يف اخلطاب  بالقرآن  االهتامم 
أكيدًا، فإّنه رسالة اهلل سبحانه إىل اخللق كاّفة وثقله 
األكرب يف هذه األّمة وميزان احلّق والباطل، وقد 
أنزله اهلل سبحانه هدًى ونورًا وبصائر للناس، 
وهو ذكر مبارك وحكيم، وإّنام كانت سرية أهل 
البيت  وتضحياهتم تطبيقًا لتعاليمه وامتثاالً 
هلا، فينبغي أن يكون هو واجهة اخلطاب ووجهه 

ويكون ذكر ما سواه يف ظّله وحتت لوائه.))(
احلجة عام 439)هـ بزيارة املرجع االعىل سيدنا املفدى السيد 
السيستاين »دام ظله الرشيف« وتوجهنا اليه بطلب توصيات 
بمناسبة قرب حلول  املنرب احلسيني  لنا ولعموم خطباء  ابوية 
شهر حمرم احلرام، فتفضل علينا هبذه الكلامت النورانية املفعمة 
بروح العناية والغرية واحلرص عىل الدين، وحفظ موقعية املنرب 
احلسيني يف اداء رسالته اخلطرية وقد افاض »دام ظله الرشيف« 

يف احلديث يف نقطتني««
))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة االوىل. 



19

ت أصول العقيدة بأدلة حُُمكمة  ِذكر ما ُيثبِّ
قريبٍة من الفهم العام:

تضمني اخلطابـ  حيث يقتيض املقام بنحٍو ما 
ـ ما يثبت أصول العقيدة احلّقة ودالئلها املحكمة 
من أدّلة قوّية ووجدانّية بأساليب ميرّّسة وقريبة 
الكريم  القرآن  يف  جاء  كام  العاّم،  الفهم  من 
والسنّة النبوّية وآثار العرتة الطاهرة، وذلك ملزيد 
ترسيخها يف نفوس الناس ودفع الشّك والشبهة 
وهن  ويزيل  عنها  الشبهة  تلك  يزيح  بام  عنها 
املبّلغ  يذكر  فيها، وذلك كأن  والتلقني  التقليد 
ِضمنًا دالئل وجود اهلل سبحانه من روائع الكون 
وعجاِئب اخِللقة ممّا يشهده اإلنسان بوجدانه أو 
يّطلع عليه من خالل األدوات واحلقائق العلمّية، 
ودالئل صدق النبّي   وحّقانّية هذه الرسالة ممّا 
جاء يف القرآن الكريم وتضّمنته شواهد التاريخ 

وثوابته الواضحة.
اآلخرة  بالدار  مؤّكدًا  تذكريًا  املبّلغ  وليذّكر 
وأمّهّيتها حيث يؤتى كّل امرئ بصحيفة أعامله يف 
هذه احلياة وتوضع موازين القسط ليوم القيامة 
خصال  من  إليه  سعى  ما  امرٍئ  لكّل  فيكون 
وأعامل فيجزى الذين أساءوا بام عملوا وجيزى 
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الذين أحسنوا احلسنى.
وليذكر يف ذلك مثاالً ممّا ورد يف بيان ذلك يف 
  القرآن الكريم وحماسن أقوال النبّي وعرتته

ممّا جاء يف هذه املقامات.
البالغة  املؤمنني يف هنج  ويف خطب أمري 
اخلطاب،  عليه  يشتمل  أن  ينبغي  ملا  أعىل  َمَثل 
يف  وآياته  سبحانه  اهلل  بذكر  إّنه يبدأ  حيث 
اخللق ويذّكر الناس بحّقه العظيم عليهم بخلقه 
هلم وإنعامه عليهم، ويصف رسالة النبّي   بام 
اشتملت عليه من دالئل ومعاٍن، ويصف الدار 
اآلخرة وصفًا يستحرضها به املخاَطبون حّتى 
  كأهّنا نصب أعينهم، ويذكر مكانة أهل البيت
يف هذه األّمة وامتيازهم كام يصف وجوهًا من 
احلكمة والقيم الفاضلة تزيد يف الرشد وتساعد 
والصاحلة،  القويمة  االجتامعّية  الرتبية  عىل 

ولذكر ذلك كّله مراتب حسب اقتضاء املقام.
كام أّن يف أدعية الصحيفة السّجادّية الرشيفة 
َمَثل أعىل ملا يمكن أن يذكره املبّلغ يف خامُتة خطابه 
فيقتبس فقرة منها ويدعو هبا ليستحرض الناس 

)((. األدعية البليغة ألئّمة اهلدى

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة الثانية. 
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االهتامم ببيان التعاليم والقيم الفطرّية 
الّسامية:

الفطرّية  والقيم  التعاليم  ببيان  االهتامم 
السامية اإلهلّية واإلنسانّية املتمّثلة يف دعوة النبّي 
وعرتته  ويف ممارساهتم وحياهتم، وتوضيح 

حمّلهم يف األسوة واالقتداء.
فإّن النبّي واملصطفني من عرتته  هم أعالم 
اهلدى واملثل األعىل هلذه األّمة يف جتسيد تعاليم 
القرآن الكريم وقيمه الفطرّية من حيث التعّلق 
والرشد  التعّقل  وكامل  وعبادته،  سبحانه  باهلل 
األخالقّية  بالقيم  والتحيّل  احلكمة،  وإيتاء 
بالعهد  والوفاء  واإلحسان  والصدق  كالعدل 

واإلنابة والعفاف وحسن اخللق.
وذلك ألهّنم  قد نذروا نفوسهم الرشيفة 
بحياهتم يف سبيلها، ومن  الغاية وضّحوا  هلذه 
والقيم  التعاليم  هذه  أصول  عرض  ينبغي  َثّم 
من خالل القرآن الكريم مقرونًا بام يتمّثل منها 
يف حماسن أقواهلم ومكارم أخالقهم وسريهتم 
حّتى شهادهتم والتنبيه عىل مقتضياهتا يف العرص 

احلارض.
فإّن ذلك أوىف ببيان شخصّيتهم ومقاصدهم 
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التي ضّحوا من أجلها مع ما فيه من القيام بوظيفة 
الدعوة اإلهلّية إىل اهلل تعاىل.

وقد جعل اهلل سبحانه املصطفني يف كّل أّمة 
قدوًة لسائر أفرادها وأسوًة آلحادها وحّجًة عىل 
 :  َمن ختّلف منها، كام قال عن عيسى بن مريم
 ،)59 )الزخرف:  ائِيَل﴾  إرِْْسَ َيِِن  بِْلّ َمَثاًل  ﴿وََجَعلَْناهُ 
فكان النبّي وعرتته  هم احلّجة عىل هذه األّمة 
واألسوة فيها، كام قال تعاىل: ﴿لََّقْد اََكَن لَُكْم يِِف رَُسوِل 
ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمن اََكَن يَرُْجو اللَّـَه َوايِْلَوَْم اآْْلِخَر َوَذَكَر 

ُ
اللَّـهِ أ

اللَّـَه َكثرًِيا﴾ )األحزاب: )2(، وعن اإلمام أمري 
بعد  لبعض والته  بعض كالمه  املؤمنني يف 
وصف زهده عن الدنيا: »َأاَل وِإنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن 
َعَلى َذِلَك، وَلِكْن َأِعيُنوِني ِبَوَرٍع واْجِتَهاٍد وِعفٍَّة 

وَسَداٍد« )هنج البالغة ص:7)4(.
املبّلغني  تركيز  من  بّد  فإّنه ال  اإلمجال  وعىل 
والدعاة عىل عنارص الرشد واحلكمة واألخالق 
عنها  واستنطاقها    ومسريهتم أقواهلم  يف 
واالهتامم بإيضاحها والدعوة إىل وعيها واّتباعها 
الزمان  يف  مقتضياهتا  يالئم  بام  هبا  والتأيّس 

احلارض.
قصائدهم  تضمني  إىل  الشعراء  وليسَع 
حول أهل البيت  املعاين الراشدة واملذّكرة 
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العقل  تنمية  يف  ليساعد  والفاضلة  واحلكيمة 
وحتفيز الرشد وحتريك الضمري وتفعيل الفطرة 
ومزيد االعتبار، اقتفاًء بكتاب اهلل سبحانه وسنّة 
نبّيه   وآثار عرتته الطاهرين  وألّن ذلك 
  األئّمة سرية  لعرض  املناسب  السياق  هو 
وتضحياهتم وما جرى عليهم، فإّن للشعر البليغ 
مجاالً بالغًا وأثرًا كبريًا يف النفوس وقدرة فائقة عىل 
تأجيج املشاعر وهتييجها، فينبغي االنتفاع به عىل 

الوجه األمثل للغايات الراشدة والنبيلة.))(
: ِاالهتامُم بوصايا االئمة

أتباعهم  إىل  اخلاّصة    وصاياهم بيان 
ـ    البيت أهل  ألئّمة  أّن  وذلك  وحمّبيهم، 
مضافًا إىل بياناهتم لألحكام وتوصياهتم العاّمة 
إىل  االهتداء  أمّهّية  عىل  وتأكيدهم  للمسلمني 
حمّل أهل البيت  يف هذه األّمة واصطفائهم 
منهاـ  وصايا خاّصة ملحّبيهم وأتباعهم، فينبغي 
بآداهبم  يتأّدبوا  حّتى  إليهم  بإيصاهلا  االهتامم 

وتكون أعرافًا راسخًة يف أوساطهم.
العميّل  االلتزام  عىل  الوصايا  تلك  وتؤّكد 
إىل  والسعي  بينهم  والتواّد  دينهم  بتعاليم 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة الثالثة. 
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أخالقهم  ومكارم    بخصاهلم التحيّل 
فضاًل  واملذهب  الدين  يف  املختلفني  مع  حّتى 
عبد  أيب  اإلمام  كقول  فيهام،  املشرتكني  عن 
والورع  اهلل  بتقوى  »عليك   :  الصادق اهلل 
واالجتهاد وصدق احلديث وأداء األمانة وحسن 
اخللق وحسن اجلوار وكونوا دعاة إىل اخلري بغري 
ألسنتكم وكونوا زينا وال تكونوا شينا« )الكايف 

ج:2 ص:77(.
أيب  عن  اجلعفّي  جابر  عن  احلديث  ويف 
من  أيكتفي  جابر،  »يا  يل:  قل  جعفر قال: 
ينتحل التشّيع أن يقول حبّبنا أهل البيت، فواهلل 
ما شيعتنا إاّل من اّتقى اهلل وأطاعه، وما كانوا 
والتخّشع،  بالتواضع،  إاّل  جابر  يا  ُيعرفون 
والصالة،  والصوم،  اهلل،  ذكر  واألمانة، وكثرة 
والرّب بالوالدين، والتعاهد للجريان من الفقراء 
وصدق  واأليتام،  والغارمني  املسكنة  وأهل 
عن  األلسن  وكّف  القرآن،  وتالوة  احلديث، 
الناس إاّل من خري، وكانوا أمناء يف عشائرهم 
تذهنّب  ال  جابر،  »يا   :  وقال األشياء«،  يف 
بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول: أحّب علّيًا 
وأتواّله، مّث ال يكون مع ذلك فعااًل، فلو قال إّني 
أحّب رسول اهلل  فرسول اهلل خري من علي مّث 
ال يّتبع سريته وال يعمل بسّنته ما نفعه حّبه إّياه 
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شيئًا، فاّتقوا اهلل واعملوا ملا عند اهلل، ليس بني اهلل 
وبني أحد قرابة، أحّب العباد إىل اهلل عّز وجّل 
وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا جابر، 
واهلل ما ُيتقّرب إىل اهلل تبارك وتعاىل إاّل بالطاعة، 
وما معنا براءة من النار، وال على اهلل ألحد من 
حّجة، من كان هلل مطيعًا فهو لنا ويل، ومن كان هلل 
عاصيًا فهو لنا عدّو، وما ُتنال واليتنا إاّل بالعمل 

الورع«)الكايف ج:2 ص:74(.
ويف احلديث عن معاوية بن وهب قال: قلت 
له  : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيام بيننا وبني 
قومنا وبني خلطائنا من الناس ممّن ليسوا عىل 
أمرنا؟ قال: »تنظرون إىل أئّمتكم الذين تقتدون 
هبم فتصنعون ما يصنعون، فواهلل إّنهم ليعودون 
مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة 
هلم وعليهم ويؤّدون األمانة إليهم« )الكايف ج:2 

ص:636(.
ويف حديث آخر: »ما أيسر ما رضي به الناس 
ج:8  )الكايف  عنهم«  ألسنتكم  كّفوا  عنكم، 

ص:)34(.))(
تنوع االطروحات: 

روحية  موضوعات  اىل  حيتاج  املجتمع  فان 
))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة الرابعة. 
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وتربوية وتارخيية وهذا يقتيض ان يكون اخلطيب 
متوفرا عىل جمموعة من املوضوعات املتنوعة يف 
احلقول املتعددة تغطي بعض حاجة املسرتشدين 

من املستمعني وغريهم.))(
ترك االستعانة باألحالم والقصص اخليالية:

باألحالم  االستعانة  عن  املنرب  يرتفع  ان 
وبالقصص اخليالية التي تيسء اىل سمعة املنرب 
انه وسيلة اعالمية هزيلة ال  احلسيني وتظهره 
تنسجم وال تتناسب مع املستوى الذهني والثقايف 

للمستمعني.)2(
االبداع يف اختيار النصوص واألحاديث:

مجيل  عظيم  كله    البيت اهل  تراث  ان 
باختيار  يربز  وابداعه  اخلطيب  مهارة  ولكن 
جاذبية  تشكل  التي  واألحاديث  النصوص 
جلميع الشعوب عىل اختالف ادياهنم ومشارهبم 
  الفكرية واالجتامعية انتهاجا ملا ورد عنهم
»إّن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا«، 
وحماسن كالمهم هو تراثهم الذي يتحدث عن 
القيم االنسانية التي تنجذب اليها كل الشعوب 

))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم ))(.

)2(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )4(.
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بمختلف توجهاهتا الثقافية والدينية.))(
االهتامم باملشاكل االجتامعية الشائعة:

الشائعة مشفوعة  االجتامعية  املشاكل  طرح 
ان  املستحسن  من  فليس  الناجعة،  باحللول 
يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة 
التفكك االرسي او مشكلة الفجوة بني اجليل 
او  الطالق  مشكلة  او  االكرب  واجليل  الشبايب 
غريها، فان ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من 
املنرب يف دور تغيريي فاعل، لذلك من املأمول من 
رواد املنرب احلسيني استشارة ذوي االختصاص 
يف  الثقافة  ومحلة  االجتامعية   اخلربة  اهل  من 
احللول  حتديد  يف  االجتامع  وعلم  النفس  علم 
ليكون  املختلفة  للمشاكل االجتامعية  الناجعة 
املشكلة مشفوعة باحلل عرضا تغيرييا  عرض 
اىل حالة  اجلمود  املنرب من حالة  ينقل  تطويريا 
التفاعل والريادة والقيادة يف اصالح املجتمعات 

وهتذيبها.)2(
التسلط يف رد الشبهات:

ان يكون اخلطيب املتصدي لدفع الشبهات 
باخلربة ووفرة  الباب متسلحًا  متضلعًا يف هذا 

))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )6(.

)2(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )7(.
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املعلومات، واال فان ما يفسده بتصديه ربام يكون 
الوسائل  أهم  اكثر مما يصلحه. واملنرب هو من 
املتاحة لدفع الشبهات عن العقيدة احلقة، وقد 
كان النبي  وأمري املؤمنني   مضافًا اىل التصدي 
عىل  يقومان  الدينية   والتعاليم  املعارف  لبيان 
املنرب بدفع الشبهات التي كانت يف اذهان بعض 
املسلمني لقرب عهدهم باجلاهلية او كانت تطرأ 
عىل اذهان البعض منهم تأثرًا بأفكار دخيلة عىل 
املجتمع االسالمي، ومن هنا تتبني أمهية دور 
واستمرار  امتداد  انه  حيث  من  احلسيني  املنرب 
لرسالة املصطفى واملرتىض »صلوات اهلل عليهام 
وآهلام« مما يقتيض ان يكون مرتقي املنرب ذا كفاءة 

وجدارة وأهلية علمية.))(
االبتعاد عن طرح الشبهات غري املتداولة:

رائج  فبعضها  نوعني:  عىل  الشبهات  ان 
ومشهور، وبعضها مطروح ولكن ليس بمتداول 
الالزم  بل  املناسب  ومن  حمدود،  نطاق  يف  اال 
التصدي بشكل مبارش لدفع الشبه املعروفة يف 
اوساط الناس، واما الشبه غري املتداولة عىل نطاق 
واسع فليس من احلكمة استعراضها ورشحها يف 

))(  توصيات سنة 439)هـ، النقطة الثانية، االمر األول.
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اوساط العامة بل الصواب يف عالجها أن يؤسس 
املبّلغ الديني بصورة حمكمة للمضمون الذي به 
تندفع الشبهة عن اذهان من وقفوا عليها، من غري 

حاجة لذكرها والتعليق عليها.))(
: التوسع يف االستفادة من علوم اهل البيت

علوم  معني  من  االستفادة  أقىص  من  بد  ال 
املعتربة  بالطرق  عنهم  املأثور    البيت اهل 
»ِإنَّ     عنهم ورد  وقد  املوثوقة،  واملصادر 
اَلتََّبُعوَنا«  َكاَلِمَنا  َمَحاِسنَ   َعِلُموا  َلْو  النَّاَس 
فكرية  منظومة  عىل  كالمهم  حماسن  وتشتمل 
متكاملة متنوعة املضمون كالقرآن الكريم، ففيها 
من روائع احلكم ومعامل االخالق وإثارة دفائن 
العقول ودفع الشبهات ما ينري االنسان املسلم 
وجيعله واثقًا بعقيدته ودينه، وذلك هو مقتىض 
حديث  برصيح  للقرآن  الثاين  الثقل  كوهنم  
الثقلني وغريه. فعىل اخلطيب احلسيني أن هيتم 
هبذا اجلانب يف خطابته كام عليه أن هيتم بذكر 
يف  عليهم  جرى  وما    البيت أهل  مصائب 
فاجعة كربالء ملا لذلك من تأثري بالغ يف بقاء هذه 

القضية حية يف النفوس.)2(
))(  توصيات سنة 439)هـ، النقطة الثانية، االمر الثاين.

)2(  توصيات سنة 439)هـ، النقطة الثانية، االمر الرابع.
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االهتامم باملسائل االبتالئية:

الفقهية االبتالئية يف جمال  باملسائل  االهتامم 
عرضها  خالل  من  واملعامالت  العبادات 
باسلوب شيق واضح يشعر املستمع بمعايشة 

املنرب احلسيني لواقعه وقضاياه املختلفة.))(
الرتكيز عىل أمهية املرجعية واحلوزة 

العلمية:

الرتكيز عىل أمهية املرجعية واحلوزة العلمية 
املذهب  قوة  رس  هي  التي  العلامئية  والقاعدة 

االمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.)2(

))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )9(.
)2(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )0)(.
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 من خصائص 
اخلطيب احلسيني

مواكبة ثقافة الزمان:
ان يكون اخلطيب مواكبا لثقافة زمانه، وهذا 
بكل  املثارة  العقائدية  الشبهات  استقراء  يعني 
سنة بحسبها واستقراء السلوكيات املتغرية يف كل 
جمتمع ويف كل فرتة مُتر عىل املؤمنني، فان مواكبة ما 
يستجد من فكر او سلوك او ثقافة جتعل االلتفاف 
حول منرب احلسني حيا جديدا ذا تأثري وفاعلية 

كبرية.))(
الدقة يف النقل:

نقل  او  القرآنية  الدقة يف ذكر اآليات  حتري 
الروايات الرشيفة من الكتب املعتربة او حكاية 
القصص التارخيية الثابتة حيث ان عدم التدقيق 
املطروحة  القصص  او  الروايات  مصادر  يف 
اذهان  يف  احلسيني  املنرب  بمكانة  الثقة  يفقد 

املستمعني.)2(
))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم ))(.
)2(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )2(.
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جودة االعداد:

يطرحه  بام  تامة  عناية  اخلطيب  يعنى  بأن 
املوضوع  ترتيب  حيث  من  موضوعات  من 
واختيار  واضح  سلس  ببيان  وعرضه  وتبويبه 
العبارات واالساليب اجلذابة لنفوس املستمعني 
واملتابعني، فان بذل اجلهد الكبري من اخلطيب يف 
بالبيان  وعرضها  وترتيبها  املوضوعات  اعداد 
اجلذاب سيسهم يف تفاعل املستمعني مع املنرب 

احلسيني.))(

ان يكون اسبق الناس بالعمل:

أن هيتّم املبّلغ بمطابقة خصاله ورسيرته مع 
توصيفاته وأقواله، فيكون أسبق من الناس يف 
العمل هبا، فإّن ذلك أقرب إىل الصدق وأبعد 
يف  والتأثري  لإلخالص  وأوجب  الرياء  من 
املخاطبني، فكيف يصف املرء بصدٍق خصال 
النبّي   وعرتته النبيلة ويويص اآلخرين هبا ـ 
من عبادهتم هلل سبحانه وإعراضهم عن الدنيا 
والوفاء  والعفاف  والصدق  للعدل  وحتّرهيم 
واإلحسان إىل الوالدين وسائر املعاين النبيلة ـ 

))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )5(.
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وهو بعيد عنها يف نفسه ويف عمله، وقد قال اهلل 
نُفَسُكْم﴾ 

َ
ُمُروَن انْلَّاَس بِالرِِْبِّ َوتَنَسْوَن أ

ْ
تَأ

َ
سبحانه: ﴿أ

ِيَن آَمُنوا لَِم  َها اذَّلَّ يُّ
َ
)البقرة: 44(، وقال تعاىل: ﴿يَا أ

َتُقولُوَن َما اَل َتْفَعلُوَن﴾ )الصّف:2(، ومن تعّود عىل 
أن يقول ما ال يعمل نبت يف قلبه الرياء وغلب عىل 
سريته التلّون، وذلك ممّا حيبط العمل ويفضح 
صاحبه إن يف الدنيا أو يف اآلخرة، وقد يؤّدي إىل 

سوء العاقبة، نعوذ باهلل تعاىل منها.))(
االهتامم باللياقات الالزمة للخطابة احلسينية:

هلذه  املالئمة  باللياقات  املبّلغ  يّتصف  أن 
فإّن  هلا،  املناسب  والسمت  الرشيفة  الوظيفة 
لكّل وظيفة أمورًا مالئمة هلا من حيث املظاهر 
الدين  ولتبليغ  واخلاّصة  العاّمة  والسلوكّيات 
وأداء العزاء احلسينّي أيضًا لياقات مالئمة مع ما 
يتضّمنه فيه من احلديث عن احلّق وأئّمة اهلدى 

وما ُيراد به من اإلرشاد والتذكرة.)2(
متحيص النفس قبل الناس:

أن هيتّم املبّلغ بنقد نفسه بنفسه، ممّحصًا ألقواله 
وأدائه قبل الناس، متجنّبًا عن تزكية النفس، غري 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة التاسعة. 
)2(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة العارشة. 
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حلضور  مستحرضًا  وخطيئته،  خطئه  من  آمٍن 
اهلل سبحانه معه ورقابته عليه يف مقام دعوته ويف 
أحواله كّلها وسؤاله عنها يف يوم القيامة، منتفعًا 
بنقد الناس إّياه، منصفًا هلم من نفسه، مستجيبًا 

للتذكري باحلّق.
وليعلم أّن النبّي وعرتته  شهداء عىل أهل 
العلم يف الدين والدعاة واملبّلغني بام أّدوا وعملوا، 
ثّم أهل العلم شهود عىل سائر الناس يف جمتمعهم 
بام أّدوه وعملوا به، كام قال تعاىل: ﴿يِِلَُكوَن الرَُّسوُل 
َشِهيًدا َعلَيُْكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء ىَلََعَ انْلَّاِس﴾ )احلّج: 
78(، فَمن فّرط يف أمر الدعوة يف قول أو عمل 
مُتّت احلّجة عليه ومُحّل نتيجة تفريطه، وَمن وىف 
به عىل وجهه ثّم فّرط الناس يف االستجابة مُتّت 
به احلّجة وسلم من العقاب والعتاب، وذلك أمر 

خطري ملن تأّمله حّق تأّمله ووعاه حّق وعيه.))(
التحيل بالتقوى واإلخالص:

التقوى  حتّري  وبعده  كّله  ذلك  وقبل 
واإلخالص هلل تعاىل يف القول واألداء والسلوك، 
ويستحرض  عينيه  نصب  سبحانه  اهلل  فيجعل 
ويكون  وقبوله  إىل رضاه  ويسعى  عليه  رقابته 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة احلادية عرشة. 
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عمله لوجهه الكريم، فإّن من أخلص هلل تعاىل 
حّقًا واّتقاه أوقظه يف مواضع الغفلة ونّبهه عىل 
مواضع اخللل ويرّّس له سبيل الرشد، ثّم بارك له 

سبحانه يف عمله يف هذه احلياة وما بعدها.
وليس يف ذلك ما يعني أّن يف نّية املرء ما يغني 
عن االهتامم بعمله وإتقانه إّياه واالنتباه إىل آثاره 
اإلخالص  بل  إنجازه،  قبل  له  واالستعداد 
احلّق ما فتح ذهن اإلنسان عىل مزيد من التعّقل 
والتفاته  احلكمة  ملقتىض  إدراكه  عىل  وساعد 
ما  أمر وفق  لكّل  فيتجّهز  األمور،  إىل عواقب 
يقتضيه، وال يرسل القول عىل عواهنه، ويعترب 
بتجاربه وبتجارب اآلخرين، كام جاء أّن املؤمن 
كّيس وأّنه ينظر بنور اهلل سبحانه ولن ُيلدغ من 
جحر مّرتني ولسانه وراء عقله بينام يكون عقل 
األمحق وراء لسانه، يعمل األعامل الصاحلة وهو 
ُهْم  نَّ

َ
ِيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّقُلُوُبُهْم وَِجلٌَة أ منها يف وجل، ﴿َواذَّلَّ

ولَـئَِك يَُسارُِعوَن يِِف اخْْلَرْيَاِت وَُهْم لََها 
ُ
ِِّهْم َراِجُعوَن * أ إىََِل َرب

َسابُِقوَن﴾ )املؤمنون: 60 ـ )6(، هذا ﴿َوَمن يُْؤَت 
بْْلَاِب﴾ 

َ
ولُو اأْْل

ُ
ُر إاِلَّ أ كَّ ويِِتَ َخرْيًا َكثرًِيا َوَما يَذَّ

ُ
احْْلِْكَمَة َفَقْد أ

)البقرة: 269(.))(
))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة الثانية عرشة. 
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مراعاة املستوى الذهني للمتلقي:

ان من املعلوم ان لكل مقام مقاالً، ولذا فان 
عىل اخلطيب ان يالحظ املستوى الذهني والثقايف 
فال  بالواسطة  ام  باملبارشة  للخطاب  للمتلقني 
مع  ينسجم  ما  اال  الدينية  املعارف  من  يطرح 
املستويات الذهنية للمستمعني ويعتني بصياغة 
الشبهات وتوضيح اجلواب عنها بمقدار نفوذها 
 : يف اذهاهنم، وقد ورد عن الرسول االعظم
»ِإنَّا َمَعاِشَر اأْلَْنِبَياِء ُأِمْرَنا َأْن ُنَكلَِّم النَّاَس َعَلى  

َقْدِر ُعُقوِلِهْم«.))(

))(  توصيات سنة 439)هـ، النقطة الثانية، االمر الثالث.
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ما جيب ان حيذر منه اخلطيب 
احلسيني

ان حيذر ما يوهن أمّهّية الطاعات وهيّون 
املعايص يف أعني الناس:

احلّقة  العقائد  أمّهّية  بيان  يف  املبّلغ  حيذر  أن 
شأن  يف    البيت أهل  مذهب  ومسّلامت 
مقاماهتم الرشيفة من أن يوهن أمّهّية الطاعات 
وهيّون املعايص يف أعني الناس، فإّن أمر املؤمن 
من  بّد  فال  والرجاء،  باخلوف  إاّل  يصلح  لن 
حفظ املؤمن للموازنة بينهام يف نفسه ويف شأن 
اآلخرين، وال تأمني يف الدين ألحد يف ارتكاب 
يشء من املعايص عدا اللمم، وهي ما يّتفق من 
املرء أحيانًا من معصية غري كبرية ثّم ينتبه ويؤوب 
إىل اهلل تعاىل، وعىل املبّلغ الفطن أن ال يؤمن الناس 
من عقاب اهلل تعاىل عىل معصيته، وال يؤيسهم من 
رجائه وعفوه وشفاعة أوليائه بإذنه سبحانه فيام 
إذا نصحوا له وآبوا إليه، وليذكروا ويذّكروا بمثل 
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قوله سبحانه: ﴿َوَيْدُعوَنَنا رََغًبا َورََهًبا﴾ )األنبياء: 
نَساِن إاِلَّ َما َسىََع *  ن لَّيَْس لإِْْلِ

َ
90(، وقوله تعاىل: ﴿َوأ

ْوىََف﴾ )النجم: 
َ
نَّ َسْعَيُه َسوَْف يَُرى * ُثمَّ جُُيَْزاهُ اجْْلََزاَء اأْْل

َ
َوأ

ُِّكْم َواَل  َمانِي
َ
39ـ  )4(، وقوله عّز وجّل: ﴿لَّيَْس بِأ

ْهِل الِْكَتاِب َمن َيْعَمْل ُسوًءا جُُيَْز بِهِ َواَل جَُيِْد هََلُ ِمن ُدوِن 
َ
َمايِِنِّ أ

َ
أ

اللَّـهِ َويِِلًّا َواَل نَِصرًيا﴾ )النساء: 23)(، وقد تقّدم من 
أحاديث أهل البيت  ما يؤّكد ذلك.))(

جتنب ما يثري االخالف والفرقة:

املؤمنني  بني  الفرقة  يثري  ما  طرح  جتنّب 
عىل  باحلفاظ  واالهتامم  فيهم،  واالختالف 

وحدهتم وتآزرهم والتواّد بينهم.
ومن وجوه ذلك جتنّب الرتكيز عىل جهات 
التاميز بينهم مثل اختالفهم يف التقليد وفيام خيتلف 
املجتهدون فيه من تفاصيل بعض املعتقدات، بل 
كّل خالف بينهم ال يـُخِرج بعضهم عن التمّسك 
لو نشأ عن االختالف  بالكتاب والعرتة حّتى 
يف درجات إيامهنم أو بصريهتم أو التزامهم أو 
رشدهم، بل حّتى لو كان عن زّلة صادرة من 

بعضهم.
))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة اخلامسة. 
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وال ينبغي إشهار الزّلة والتشهري بصاحبها فإّن 
يف ذلك ما يؤّدي إىل مزيد اشتهارها، وإىل إرصار 
صاحبها ومن قد يتأّثر به عليها، ويوجب وهن 
احلقيقة التي ُيراد احلفاظ عليها فضالً عن عدم 
جواز التشهري باملؤمن وتسقيطه بزّلة صدرت 
منه ال سّيام فيام أوحى ذلك بعدم تقدير سائر 
خصائصه ومزاياه، وُرّب زّلة مخدت بالسكوت 
واحلديث  ببياهنا  واّتقدت  ذكرها،  وترك  عنها 

عنها، وُرّب صمت عن يشء خري من كالم.
أهل  بعض  إخراج  من  احلذر  احلذر  ثّم 
بتأّول أو شبهة أو قول عن الدين بعد  اإليامن 
إقراره الرصيح بالشهادتني، أو عن االنتامء إىل 
الواضح  اإلذعان  البيت بعد  أهل  مذهب 
كاصطفاء  األّمة  هذه  من    باصطفائهم
لإلمامة  السابقة  األمم  يف  األنبياء  سالالت 
خالف  فقد  ذلك  فعل  فمن  والعلم،  واحلكم 
سريهتم وشّق صفوف أوليائهم وأتباعهم وباء 

بخطأ عظيم.
بل ينبغي جتنّب ما يثري الفرقة بني املسلمني 
ويوجب الضغينة وسوء الظّن فيام بينهم، فإّن 
  ذلك خالف تعاليمهم وسريهتم حيث كانوا



40

اآلخر  مع  التعامل  حسن  عىل  فيها  حيرصون 
وعدم إبراز االختالف عىل وجه يوجب وهن 
اإلسالم أو تشويه احلّق، حّتى وردت التوصية 
بالصالة معهم والكّف عنهم وحضور جمالسهم 
وتشييع جنائزهم، وذلك أمر مؤّكد وواضح يف 
التاريخ بالنظر إىل أحاديثهم وسريهتم، ومن َثّم 
كانوا  موضع احرتام اآلخرين وثنائهم بل 

اهتّموا بالتعّلم منهم والتفّقه لدهيم.
تنازل  يقتيض  ما  ذلك  مثل  وليس يف جتنّب 
املرء عن العقيدة احلّقة وال املعاداة والرباءة ممّن 
فإّن  بياهنا،  ظلمهم، وال اإلغامض عنها وعن 
لبيان املعنى أساليب متعّددة تفي كّلها به بحسب 
بتنّوع  العارف  احلكيم  املتكّلم  وعىل  مقاماته، 
أساليب البيان اختيار األسلوب املالئم لذلك 
حّث  عنهم  جاء  ولذلك  عليه،    جروا كام 
ـ  علامء أصحاهبم عىل معرفة مالحن كالمهم 
وهي ما يلّوح إليه الكالم ـ كقوهلم: »إّنا ال نعّد 
الرجل منكم فقيهًا حّتى نلحن فيعرف اللحن«، 

أو: »حّتى يعرف معاريض كالمنا«.
وليتجنّب املبّلغ التحاكم إىل عاّمة الناس يف 
ُيكّلف  مل  التي  والتخّصصّية  النظرّية  املسائل 
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عىل  االعتامد  فيها  هلم  جاز  أو  هبا،  الناس 
تسطيح  إىل  جيّر  ذلك  فإّن  فيها،  املتخّصصني 
وأصحاب  العلم  أدعياء  واستغالل  املسائل، 
وهتوين  العلمّية،  املوازين  وتغييب  الضاللة، 
العلم والتخّصص احلقيقّي وأهله، ولذلك كّله 
مضاعفات سلبّية كبرية جّدًا يف أوساط املؤمنني 

وال سّيام يف األمد املتوّسط والبعيد.))(
اجتناب صيغ الكالم املنفرة والضارة 

واملومهة:

سالمة  عن  فضاًل  ـ  املبّلغون  يالحظ  أن 
مضمون خطاهبمـ  آثاره الرتبوّية عىل املخاطبني 
احلديث  يف  يالحظونه  ما  نظري  واملجتمع، 
صحيح  معنى  فُربَّ  وأوالدهم،  أرسهتم  مع 
ذكره  جتنّب  ينبغي  نفسه  يف  سائغ  ترّصف  أو 
وممارسته بالنظر إىل عدم مالءمته من حيث اآلثار 
التي يرتكها يف نفس من يسمعه ويشهده، وشأن 

الدعاة إىل اهلل تعاىل هو التذكري والتزكية معًا.
كام إّن عىل املبّلغ أن يصوغ املقاصد الصائبة 
والصحيحة بصياغة مالئمة، فإّن املعنى الواحد 
يمكن أن يؤّدى بصيغ خُمتلفة، وقد يكون بعضها 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة االوىل. 
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مالئاًم ونافعًا ومؤّثرًا، وبعضها اآلخر ليس هبذه 
املثابة، بل قد يكون مرّضًا ومنّفرًا.

ومن َثّم ال بّد للمبّلغ من أن يتفّطن فيام ُيلقيه 
من القول إلحياءاته ولوازمه وإهياماته، فإّن من 
حكمة املتكّلم أن ينتبه يف كالمه ملثل ذلك، فرّبام 
ألقى املرء كالمًا فهم الناس منه غري ما قصد، أو 
أوحى هلم بغري ما أراد، أو أوهم معنى أو غاية مل 
ينتبه إليها، أو ترك أثرًا مل يكن يتوّقعه، أو استغّله 
امرئ بسوء نّية فطعن به عليه عىل احلّق وشّوه 
به وجه احلقيقة، وهذه أمور متوّقعة جّدًا يف هذا 
والتصوير،  التسجيل  أدوات  جهة  من  الزمان 
فال بّد للمرء من أن ينتبه إىل أّن كالمه وإن كان 
يف مشهد حمدود لكنّه عرضة لالنتشار فيتكّلم بام 
يالئم مقام انتشاره بعد أن كان لكّل مقام مقال 
ولكّل قول موضع، وال يكون اخلطيب والشاعر 
خطيبًا أو شاعرًا حّقًا إالّ إذا كان يلتفت إىل زوايا 
خطابه وشعره ويستطيع التحّكم يف صياغته عىل 
وجه مناسب ويتوّقى املحاذير واإلهيامات التي 

ينبغي له جتنّبها.
وممّا يساعد عىل ذلك اّطالع املرء عىل وقائع 
عليه  تشتمل  فيام  احلارض  وحوادث  التاريخ 
والتشهري  واالستغالل  والتجريح  النقد  من 
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واإلشاعة، فإّن ذلك كّله يمّثل جتربًة ال غنى عن 
التيّقظ واالنتباه  االّطالع عليها؛ ألهّنا توجب 

وتلفت إىل مواضع احلذر ومواطن الفتنة.
أشّد  والرواديد  والشعراء  املبّلغون  وليحذر 
شأن  يف  الغلّو  يوهم  بام  احلّق  بيان  عن  احلذر 
إسباغ  نوعني:  والغلّو عىل   ، النبّي وعرتته
الصفات األلوهّية عىل غري اهلل سبحانه، وإثبات 
أمور ومعاٍن مل تقم حّجة موثوقة عليها، ومذهب 
أهل البيت  خاٍل عن الغلّو بنوعيه، بل هو 
أبعد ما يكون عنه، وإّنام يشتمل عىل اإلذعان 
للنبّي وعرتته  بمواضعهم التي وضعهم اهلل 
تعاىل فيها من دون زيادة وال إفراط، بل مع حتّذر 
يف مواضع االشتباه، وورٍع عن إثبات ما مل تقم 
به احلّجة املوثوقة، وإّنام املّتقي من ال يغلو فيمن 
حيّب كام ال حييف عىل من يبغض، وال يصّح بناء 
هذه املعاين عىل جمّرد املحّبة، وتصديق كّل من زاد 
شيئًا، واإلذعان له بمزيد اإليامن، فإّن ذلك يؤّدي 
إىل املزايدة يف أمر الدين بغري حّجة، وحدوث 
البدع، وطمع اجلاهلني، وترّؤس أهل الضاللة، 
وتراجع املتوّرعني العاملني باحلّجة واملتوّقفني 
عند الشبهة، وذلك يمحق الدين ويرتّد ارتدادًا 
معاكسًا بتفريط آخرين، والزيادة يف العقيدة بغري 
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حّجة موثوقة عىل حّد النقصان فيها ممّن قامت 
عليه احلّجة عليها، ومن زاد اليوم شيئًا بغري حّجة 
زيد عليه غدًا حّتى أّنه لُيّتهم بالتقصري والقصور، 

فلزوم احلّجة وامليزان أمحد وأسلم.
وليحذر املبّلغ من َسوق اخلطاب عىل وجه 
ينّفر الناس، مثل تعميم القول يف الذّم والتعريض 
باملخاطبني، فإذا انتقد شيئًا فلُيجمل وال ُيعّمم، 
وإذا تأّدى الغرض باملالمة والعتاب اكتفى هبا 
عن الذّم والتقريع، وليقّدر بجنب ذلك اخلصال 
ليكون  لآلخرين،  الالئقة  واملامرسات  احلسنة 

ذلك تشويقًا إليها وإذعانًا باحلسنى ألهلها.))(
احلذر من القول بغري علم وبصرية:

جتنّب القول بغري علم وبصرية، فإّن ذلك حمّرم 
يف الدين أّيًا كان مضمون القول، كام قال تعاىل: 
ْمَع َوابْْلَرََصَ َوالُْفَؤاَد  ﴿َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم إِنَّ السَّ
 ،)36 )اإلرساء:  َمْسُئواًل﴾  َعنُْه  اََكَن  ولَـئَِك 

ُ
أ لُُكُّ 

وليس يف حسن قصد املرء وسالمة غايته ما يبيح 
ذلك، كام ال يقيه من حماذير ذلك ومضاعفاته.

فيام  لعلمه  املرء  بتنمية  إاّل  ذلك  يتأّتى  ولن 
يتعّلق بمجال حديثه وسعة اّطالعه وممارسته 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة الثامنة. 
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وااللتفات إىل مواضع الوفاق واخلالف ومواطن 
الوثوق والشّك والريبة واألخذ باالحتياط يف 

األمور كّلها.
ومن مجلة مقتضيات ذلك االّطالع املناسب 
الوقائع  وظروف  وحوادثه  التاريخ  عىل 

ومالبساهتا وقيمة املصادر ودرجة اعتبارها.
وعىل اإلمجال: فإّنه ينبغي للمبّلغ أن يكون 
متجّهزًا  العالقة،  ذات  العلوم  يف  فضيلة  ذا 
بحثه  موضوع  يف  ممارسًا  الالزمة،  باألدوات 
وحديثه، مّطلعًا عىل املعلومات املتعّلقة بذلك، 

متحّوطًا فيام ال يعلمه أو مل يتعّلمه بعد.
وهي  والبدع،  االبتداع  من  املرء  وليحذر 
إضافة يشء إىل الدين ليس منه وال حّجًة موثوقًة 
عليه فيه، فإّن االبتداع يف الدين من أرّض وجوه 
الضاللة فيه، وهي تؤّدي إىل تشّعب الدين إىل 
عقائد متعّددة وانقسام أهله إىل فرق وأحزاب 
خُمتلفة ومتقاطعةـ  كام نشهده يف كثري من األديان 
، وقد جاء عن النبّي   التحذير من  واملذاهبـ 
البدعة وأّن رّش األمور حمدثاهتا وكّل بدعة ضاللة 

وكّل ضاللة يف النار.
ومن القول بغري علم وبصرية املبالغة يف اليشء 
والتجاوز به عن حّده، كأن جيعل األمر النظرّي 
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املتوّقف عىل االجتهاد واضحًا وبدهيّيًا، أو جيعل 
األمر املختلف فيه بني وجوه أهل العلم مّتفقًا 
عليه بينهم ترصحيًا أو تلوحيًا وينّزله منزلته، أو 
جيعل املظنون مقطوعًا، أو جيعل املحتمل مظنونًا، 
أو جيعل بعض الوظائف الرشعّية فوق درجاهتا 
فيبلغ باملستحّب درجة الواجبـ  من غري عنوان 
ثانوّي واجب ينطبق عليه ـ وبالواجب من غري 
يعكس ذلك،  أو  الدين  دعائم  الدعائم درجة 
فإّن ذلك كّله أمر غري مقبول رشعًا، وعىل من 
يتبّوأ موقع التعليم والتزكية للناس وينتسب إىل 
أئّمة أهل البيت  يف الرتبية والتعليم بحسب 
التلّقي العاّم أن يتوّرع عن ذلك، وال خري يف كالم 
من غري ورع وال يف خطاب من غري تقوى، ومن 

يّتِق اهلل سبحانه فهو خري له وأسلم ملا يقصده.
علم  بغري  القول  عن  املرء  جتنّب  ويتوّقف 
الروايات  نقل  مقام  يف  االحتياط  رعاية  عىل 
العرض  قبل  اليشء  يف  والتثّبت  واحلوادث، 
اجلازم له بضبط ما يريد قوله قبل إلقائه وتكرار 
أن  دون  منه من  كلمة  تفلتنَّ  فال  عليه،  املرور 
يتأّملها حّق تأّملها فتكون أشبه برميٍة من غري راٍم، 
وليستحرض أّنه ال جمال له لالعتذار بعد إلقاء 
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اخلطاب يف املشهد العاّم، عىل أّن ترك املرء قول 
ما ال ينبغي له أن يقولهـ  ولو إلهيامهـ  أوىل من أن 

يعتذر عنه أو يتصّدى الحقًا إليضاحه.
وليحذر املبّلغون عن أن يشمل كالمهم أو 
يبتني عىل يشء من املجادلة عن احلّق بالباطل، 
املنهج  فإّنه يوهن احلّق ويشّوش عليه ويربك 
الصائب لالحتجاج، عىل أّن يف ما ثبت من احلّق 

وشواهده غنًى عن التمّسك بالباطل.))(
جتّنب ما ال يليق من األطوار واألساليب:

وليتجنّب املبّلغ ما ال يليق بقداسة جمالس اهلل 
أساليب  من    وأوصيائه ورسوله  سبحانه 
وأطوار، فإّن طبيعة املوضوع مُتيل عىل املتحّدث 
عنه أساليب أدائّية مناسبة، فإذا نقضها املتكّلم 
عاّم  القول  هوّية  واختلفت  غرضه  انتقض 

ُيفرتض به، بل رّبام كان إساءًة وهتكًا.)2(
مراعات العفاف عن أي مأرب دنيوي وراء 

أداء هذه الوظيفة:

االبتعاد عن املشاّحة يف طلب املال، وجتنّب ما 
يوجب سوء الظّن وخيدش بنقاء الصورة ويؤرّش 

))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة السابعة. 
)2(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة العارشة. 
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مأرب  أّي  عن  العفاف  ومراعاة  الطمع،  عىل 
دنيوّي من وراء أداء هذه الوظيفة.))(

جتنب املناقضة واملنافرة:

أصحاب  وكذلك  ـ  املبّلغون  وليتجنّب 
واملنافرة  املناقضة  من  ـ  واملواكب  املجالس 
والتفّرق واالختالف، وال سّيام يف بالد املهجر، 
األجر  وحيبط  باإلخالص  خيدش  ذلك  فإّن 
إىل  ويؤّدي  املؤمنني  بني  الظّن  سوء  ويوجب 
تعّطل املشاريع التي يتوّقف إنجازها عىل التعاون 
والتكاتف، ومن استطاع أن جيعل عمله وإعانته 
أشبه بصدقة الرّّس من دون طلب رئاسة أو شهرة 
أو جاه فليفعل، فإّن ذلك خري له وأكثر بركة، وقد 
ا يِِهَ ِإَون  َدقَاِت فَنِعِمَّ قال اهلل سبحانه: ﴿إِن ُتبُْدوا الصَّ
ُر َعنُكم  خُُتُْفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقَراَء َفُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوُيَكفِّ
)البقرة:  َخبرٌِي﴾  َتْعَملُوَن  بَِما  َواللَّـُه  َسيَِّئاتُِكْم  ن  ِمّ
)27(، ومن يّتق اهلل سبحانه يرزقه من حيث ال 

حيتسب وجيعل له من أمره ُيرّسًا.)2(
عدم الدخول يف اخلالفات الشيعية:

يف  اخلوض  عن  احلسيني  املنرب  يتسامى  ان 
))(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة العارشة. 
)2(  توصيات سنة )44)هـ، احلكمة العارشة. 
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اخلالفات الشيعية سواء يف جمال الفكر او جمال 
الشعائر فان اخلوض يف هذه اخلالفات يوجب 
فوىض  اثارة  او  اخرى  دون  لفئة  املنرب  انحياز 
اجتامعية او تأجيج االنقسام بني املؤمنني، بينام 
املنرب راية لوحدة الكلمة ورمز للنور احلسيني 
الشهداء هي  قلوب حمبي سيد  الذي جيمع 

)((.مسار واحد وتعاون فاعل
اخلامتة:

نسال اهلل تبارك وتعاىل للجميع التوفيق خلدمة 
طريق سيد الشهداء وان جيعلنا مجيعا وجهاء 

باحلسني يف الدنيا واالخرة.
الّلهّم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد، وبارك عىل 
حمّمد وآل حمّمد، وترّحم عىل حمّمد وآل حمّمد، 
كام صّليت وباركت وترمّحت عىل إبراهيم وآل 

إبراهيم إّنك محيد جميد.
لدينك  واملبّلغني  إليك  الداعني  وّفق  الّلهّم 
ألداء    رسولك بيت  ألهل  والذاكرين 
هلم  واكتب  األمثل،  الوجه  عىل  الوظيفة  هذه 
اإلخالص لك واالبتغاء لرضوانك، وأعنهم 
عىل التحيّل بكّل فضيلة واالبتعاد عن كّل ذميمة، 

))(  توصيات سنة 438)هـ، الرقم )8(.
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واشكر هلم سعيهم يف ذلك يف الدنيا واآلخرة، 
ذلك  يف  سعى  من  لكّل  ذلك  مثل  واكتب 
بإقامة تلك املجالس واملراسم واإلعانة عليها 
واحلضور فيها، رّبنا وتقّبل منّا إّنك أنت السميع 

العليم، واحلمد هلل رّب العاملني.
***

سائر إصداراتنا االلكرتونية جتدوهنا يف املوقع
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