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ِاملقدمِة
 

يمِّ   بِّْسمِّ اللَّـهِّ الرَّْْحَـٰنِّ الرَّحِّ

 اهرينالطّ  د وآلهِّ حممّ  هِّ لقِّ على خري خَ   ى للا  ني وصلّ م عالَ ال   هلل ربِّّ  احلمد  

هكذا (، و المالسَّ ما أهل البيت )عليهم  سل )صلوات للا عليهم(، مث أوصياؤهم وال سيّ أما بعد، فقد دأب األنبياء والر  
 ن خربوا احلياة وهنلوا من منري القرآن هاد األتقياء مّ كبار العلماء الزّ ن  مِّ  أعقبهمن ن سار على درهبم وسلك منهجهم مّ مَ 

زكية  بية والتّ عليم والتّ التّ مبا أمر للا تعاىل به من ضرورة    وجيه صادعنياحلني، على القيام بدور اإلرشاد والتّ لصّ اوسرية    الكري 
 1.لِّّيَـْهلَِّك َمْن َهَلَك َعن بَيَِّنٍة َوََيََْيٰ َمْن َحيَّ َعن بَيَِّنٍة﴾﴿ذكري، بشرياً ونذيراً،  وعية والتّ والتّ 

 الّسّيد   فقيه الطائفة آية للا العظمى ،  املشعلن رفعوا هذا  اّلذي   الفقهاء   العلماء ويف عصران احلاضر، يربز من بني هؤالء  
جواهر الوصااي ودرر اإلرشادات يصدح ابلعديد من  منذ ثالثني سنة وأكثر ولسانه  ، فالّسيستاين )مّد ظّله(  علي احلسيينّ 

نما حي  ه وضيوفه ار زوّ ينثرها على    مغايرة ويف أوقات متفّرقةظروف    يف مناسبات عديدة ويف ظلّ صائح  وشذرات من النّ 
عرب ما خّيصه أو  مكتبه  بياانته واإلجابة على االستفتاءات الواردة أو عرب  أو أحياانً عرب    بني يديهبلقياه واحلضور    يتشّرفون 

ال امي  وحي السّ شحت ابجلانب الرّ ا اتّ فإهنّ صائح  القيمة العلمية لكثري من تلكم النّ . وفضالً عن  وغري ذلك  نرب اجلمعة مل
للحكمة الشهرية ف ومن دون سبق حتضري، فكانت مصداقاً لوحظ خروجها على لسانه من دون تكلّ  اّلت سّيما تلكم 

سان مل يتجاوز القلب، وما خرج من اللّ إىل    "ما خرج من القلب دخل  الم(: )عليهم السّ الت قد تنسب ألحد املعصومني  
 ذان".  اآلإاّل 

ونزواًل لتعّطش وّثق من صدورها،  صائح واإلرشادات، وت  وبعد أن توفّرت ابقة موّردة أبلواهنا وأشكاهلا وتنّوعها من تلكم النّ 
 تّ َيتاجون إليها ويستنريون هبا، فقد  عاّمة املؤمنني وتلبية لسؤاهلم الّدائم عن مثل هكذا توصيات وإرشادات وتوجيهات  

كون كثري منها استّل من نصوص   ة أو تلخيص بعضها أو جوانب منهاإعادة صياغ ترتيبها وتبويبها بعد  العقد على  
، والتقّيد قدر اإلمكان ألمانةحسبما تفرضه ابنقل املضمون كما هو  لّتام  واحلرص ابذل غاية اجلهد  مع    ، لكن مطولّة مثالً 

الّصدور  إىل    ابإلشارة  –   وحدههلل تعاىل  الكمال  و   –نقص أو خلل  و جد  . وإن  متيّسراً أو مصدره إن كان  و/أتريخ 

 
 ٤٢، آية  ٨القرآن الكري، سورة األنفال  1
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  لاّلحق إن اقتضى احلال ودام الّتوفيق.للّنشر ا صحيحصيحة والتّ مني ابلنّ جزاء املتكرّ  ناءلثّ ومجيل ا كرالشّ جزيل فسيكون 
 وللا تعاىل من وراء القصد. 

 

 إمام سة مؤسّ 
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ينّيةِاملرجعّيِة ِالدّ 
 

 بسم للا الرْحن الرحيم

نـْه ْم طَائَِّفٌة لِّيَـتَـَفقَّه وا يفِّ    ﴿َوَما َكاَن اْلم ْؤمِّن وَن لِّيَـْنفِّر وا َكافَّةً  َولِّيـ ْنذِّر وا قـَْوَمه ْم إَِّذا َرَجع وا إِّلَْيهِّْم  الدِّينفـََلْواَل نـََفَر مِّْن ك لِّّ فِّْرَقٍة مِّ
 2لََعلَّه ْم ََيَْذر وَن﴾ 

علي   الّسّيد   ىالفقيه مساحة آية للا العظماملرجع الّديين  قبل البدء بتناول شذرات من توصيات وتوجيهات وإرشادات  
)عليه املهدي    اإلمام يف عصر غيبة    الدِّينّية  املرجعّية  أمهّّيةتقدي خمتصر عن  َيسن  قد  ،  الّسيستاين )مّد ظّله(  احلسيين
 على بّينة ووضوح. عموماً  ام  اء الكرّ القرّ و   خصوصاً   ليكون املؤمنون ،واألدوار املنوطة هبا  السَّالم(

 يف عصر الغيبة الدِّينّية املرجعّية أهّمّية
اإلمتداد هو بدوره    اّلذيو اإلمتداد الّشرعي لإلمامة  ل  متثّ   )عليه السَّالم( املهدي    اإلمام يف عصر غيبة    الدِّينّية  ملرجعّيةا

يف نفوس   ومقاماً عظيماً   ة كبرية قدسيّ   املرجعّية م  فال غرابة بعد  أن يكون ملقا البشرية.  إىل    للايف ْحل رسالة  بوة  رعي للنّ الشّ 
فيهم مّن توّفرت  الدِّينالفقهاء األمناء على إىل  جوع ، وضرورة الرّ معامالهتمة عباداهتم و يرون فيه شرعيّ  همكوهن  املسلمني
 ملرجعّية ا  أمهّّيةمن هنا أتيت  ص العلمي يف العقيدة والفقه.  خصّ ديد والتّ الورع الشّ من أمّهها  و لتبّوء هذا املقام اخلطري  الّشروط  

 3ية اإلثين عشرية.اإلماميعة  عن املسلمني الشّ   الدِّينّية

 يف عصر الغيبة الدِّينّية املرجعّيةدور 
حملنة كبرية ألقت بتبعات ثقيلة عليهم وال زالت غيات املعصوم )عليه السَّالم( تعّرض أتباع أهل البيت )عليهم السَّالم( ب

ياب احلكم الواقعي بغياب املعصوم )عليه السَّالم( مّا فتح ابب امتحاانت. ومن أمّهها هو غتعّرضهم المتحاانت بعد  
مقام الّنيابة عن املعصوم )عليه السَّالم( وعدم مركزيّة    . وهذا بدوره أّدى إىل تعّدد الرأي والفتوىاإلجتهاد والعمل ابلّظنّ 

وال زالت شّظي واإلنقسام بني املؤمنني  من التدة حاالت مستّمرة  والفتعّدد الفقهاء وتعّددت الفتاوى، فكان من الطّبيعي  
املرجعّية الدِّينية بعنواهنا   ومع هذا، فإنّ .  وتعّرضهم إىل امتحان بعد امتحان َيتاج معه صرب بعده صرب  حمنتهمتزيد يف  

 
 ١٢٢، آية  ٩ القرآن الكري، سورة التوبة  2
 .  ٧شيدة"، ص اخلّباز، الّسيد منري: "معامل املرجعّية الرّ  3
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يلة عصر الغيبة. ودورها يتلّخص مبا ط كان هلا دورها احملّدد واملشهود    –أاّيً كان يتسّنمها من الفقهاء املؤّهلني    - العام  
   يلي:

 ِ:دورِاإلفتاء (1
 حينما يرجع إليه املؤمنون  بيانإىل    ة ما حتتاجة شرعيّ رأيه الفقهي يف قضيّ يعين أن الفقيه عليه أن يبدي  هو  و 

نـْه ْم طَائَِّفٌة لِّيَـتَـَفقَّه وا يفِّ ﴿َوَما َكاَن اْلم ْؤمِّن وَن لِّيَـْنفِّر وا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر  جاء يف اآلية الّشريفة  كما   مِّْن ك لِّّ فِّْرَقٍة مِّ
ما يتحّلى مع  فلتخّصصه العلمي يف العقيدة والفقه،    4. الدِّين َولِّيـ ْنذِّر وا قـَْوَمه ْم إَِّذا َرَجع وا إِّلَْيهِّْم َلَعلَّه ْم ََيَْذر وَن﴾

د من صحة وسالمة رعية من أجل التأكّ هم الشّ اس أبمور ة النّ ، يرجع إليه عامّ 5به من شّدة ورع َيجزه عن اهلوى
ومعامالهتم.   التصدّ عباداهتم  للشرائط  اجلامع  الفقيه  لغري  يصح  ولذا،  وال  واإلفتاء.  التصّدي   تعنّي ي  عليه 

لَِّسانِّ ﴿َوَما أَْرَسْلَنا مِّن رَّس وٍل إِّالَّ بِّ وليبنّي هلم كما هو دور األنبياء واألوصيا. قال تعاىل    للا   أمرَ واإلصداع مبا  
ل  اللَّـه  َمن َيَشاء  َويـَْهدِّي َمن َيَشاء ۚ  َوه َو اْلَعزِّيز  احلَْكِّيم ﴾  َ هَل ْمۖ  فـَي ضِّ   .6قـَْومِّهِّ لِّيـ َبنيِّّ

 :دورِالقضاء (2
واملتنازعون. ة القضاء ما إذا ترافع إليه اخلصوم  سندت إليه مهمّ أة فقد  ة وتقوائيّ الت علميّ الفقيه مبا ميلك من مؤهّ ف

الّصادق )عليه   اإلمام ّصدد، أّن  ومّا جاء يف هذا ال  عليه.   عن، وال جيوز الردّ ويكون حكمه انفذ وغري قابل للطّ 
ن كان منكم قد روى حديثنا انظروا إىل مَ "  فقال:   ...،ين أو مرياث  يف دَ ّما إذا ختاصم إثنان  السَّالم( س ئل ع

حبكمنا   مَ كَ فإذا حَ   . قد جعلته عليكم حاكماً فإينّ   ماً كَ فارضوا به حَ   ونظر يف حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا 
 .7" رك ابهللالشّ   على للا وهو على حدّ   علينا الرادّ   ادّ والرّ   ، وعلينا ردّ   ا حبكم للا قد استخفّ فلم يقبله منه فإمنّ 

 ِ:دورِالوالية (3
قال لوالية تعين القيام ابألمر. فاألب يقوم مبسؤولياته قبال أطفاله مثالً فهو ويٌل عليهم يلي أمرهم وشؤوهنم.  ا

اللَّـه  َوَرس ول ه  وَ تعاىل:   َولِّي ك م   َا  َويـ ْؤت وَن الزََّكاَة َوه ْم َراكِّع وَن﴾اّلذيَن آَمن وا  اّلذي﴿إِّمنَّ  فالفقيه  8. َن ي قِّيم وَن الصَّاَلَة 

 
 ١٢٢، آية  ٩ القرآن الكري، سورة التوبة  4
الّطربسي،   الّشيخدوه...". ]ألمر مواله، فللعوام أن يقلّ  على هواه، مطيعاً  لدينه، خمالفاً  لنفسه، حافظاً  ن كان من الفقهاء صائناً ا مَ ورد عن اإلمام الّصادق )عليه السَّالم( أنّه قال: "... فأمّ  5
 . ٢٦٣ ص ، ٢ج  "،  الحتجاج"ا
 ٤، آية  ١٤القرآن الكري، سورة إبراهيم   6
 . ٤١٢  ص،  ٧ج  "،  الكايف ، "الكليين  الّشيخ  7
 . ٥٥، آية  ٥القرآن الكري، سورة املائدة   8
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اختلف نعم، قد    له دور الوالية على املؤمنني كذلك.نيابته عن املعصوم )عليه السَّالم(  كم  حباجلامع للّشرائط  
مع عليه هو على أقل تقدير م  بني التقييد وبني اإلطالق، لكن    ومدى صالحياته   ة والية الفقيهيف مدى سع

الق وحفظ ماء واألموال كما هو احلال يف األيتام والطّ فوس واألعراض والدّ نفوذ واليته يف كل ما فيه حفظ النّ 
   9رعية وغري ذلك. ظام العام واألمن وأموال األوقاف واخلريات واحلقوق الشّ النّ 

 يف عصر الغيبة الدِّينّية املرجعّيةأولويات 
ت تربز مموعة أولوايّ ،  السَّالم()عليه  املهدي    اإلماميف عصر غيبة    الدِّينّية  املرجعّيةدور  ل   أمهّّية ناء على ما تقّدم من  ب

هتا يف من أجل احملافظة على هذا الكيان واألمانة واملسؤولية امللقاة على عاتقها. ويف طليعة أولوايّ   الدِّينّية  املرجعّيةلدى  
 الراهن هو:   الوقت

 ِتربيةِالكوادرِاحلوزوية: (1
بعد سنوات طوال إاّل   رجة األوىل بوجود الفقهاء. والفقاهة ال تتأّتىدورها منوطان ابلدّ   أمهّّيةو   املرجعّية  أمهّّيةّن إ

الزمته هو  دريس والبحث واملناقشة واحلوار داخل حلقات العلم يف احلوزات العلمية. ولذا، فإنَّ رس والتّ من الدّ 
لبة بكل ما يستطاع، لتبقى علماء والطّ ي احلوزة العلمية ورعاية العلم والز ويقوّ ديد بكل ما يعزّ االهتمام الشّ 

علي بن   اإلمامإليها. عن    الدِّينسند ْحل مسؤولية  أ    اّلت واة  م النّ احلركة العلمية قائمة وختريج الفقهاء قائم فإهنّ 
 مَ عَ ر عليهم نِّ اس خريه وأنقذهم من أعدائهم ووفّ ن أفاض على النّ الفقيه مَ   أال إنّ : " )عليه السَّالم(ضا  موسى الرّ 

د اهلادي لضعفاء ها الكافل أليتام آل حممّ اي أيّ   ل هلم رضوان للا تعاىل، ويقال للفقيه جنان للا تعاىل وحصّ 
ألف ألف عابد ة معه  فيدخل اجلنّ   ، فيقف  . م منكن أخذ عنك أو تعلّ مَ   يهم ومواليهم قف حىت تشفع لكلّ حمبّ 

يوم القيامة، فانظروا كم إىل    ن أخذ عنهعمّ   ن أخذ ن أخذ عنه وعمّ ن أخذوا عنه علومه وأخذوا عمّ اّلذيوهم  
 . 10"صرف ما بني املنزلتني

 ِ:احلنيفِِالدّ يِننشرِِ (2
احلنيف  وتقدي ّن عرض  إ النّ   الدِّين  السّ بصورته  الصّ اصعة  املوافقة ليمة  حيحة كما هي على حقيقته وأصالته 

 ووسائل وطرق   عرب خمتلف ماالتفهي تقوم بذلك  .  هو من أهّم أولوايت املرجعية الدينية  يةاإلنسانللفطرة  

 
 . ٨"معامل املرجعّية الرشيدة"، ص  ،اخلّباز، الّسيد منري 9

 . ٩، ص  ١"االحتجاج"، ج  ، الّطربسي الّشيخ  10
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لدحض املفتين وتقوية أود ضعفاء املؤمنني   صدي لرّد الشبهاتالتّ كذلك  منها  و الفكر والثقافة،  نشر العلم و 
إذا : " )عليه السَّالم(ادق  لصّ ا  اإلمام. فقد ورد عن  مّن هم حباجة دائمة إىل رافد معني يرويهم من عني احلقيقة

العاملِّ  فعلى  البدع  ي  ظهرت  أن  عِّ   يفعل س  لمَ ظهر  مل  فإن  أيضاً ،  11" االميان   نور    بَ لِّ ه،  "وعنه  علماء شيعتنا : 
ط عليهم روج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلّ خلنعوهنم عن امي  يلي إبليس وعفاريته،  اّلذي غر  مرابطون ابلثّ 

واخلزر ألف   كتّ وم والن جاهد الرّ فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل مّ ال  واصب، أالنَّ   إبليس وشيعته 
 .12ألف مرّة ألنّه يدفع عن أداين حمبينا وذلك يدفع عن أبداهنم" 

 رعايةِمصاحلِاملسلمني:ِ (3
 مصاحلهم هم و أخذ دور املتابعة واملراقبة ألوضاع واحوال املسلمني وبالدهو ّن من أولواّيت الفقهاء املتّصدين إ

تقدي النصح واإلرشاد فيأخذ على عاتقهم  .  والتصّدي ملن يرد ابإلسالم واملسلمني وبالدهم ومصاحلهم شرّاً 
أحياانً إن لزم، كما يف فتوى واملواجهة  ة العامة بل والتدّخل  الّسياسيّ وجيه يف خمتلف األمور االجتماعية و والتّ 

 
 . ٨٨، ص  ١"الغيبة"، ج   ، الّطوسي الّشيخ  11
 . ٥، ص  ٢"االحتجاج"، ج  ، الّطربسي الّشيخ  12
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وفتوى جهاد   15وفتوى ثورة العشرين  14كما حصل يف فتوى التنباكوهكذا    .13الدستور واالنتخاابت العراقية
 .16املارقني الدواعش

 :القرارِاحلوزويةِِليِّالاحملافظةِعلىِاستِق (4
 وإبعاده عن اخلضوع أو التأثّر أبّي حكومات أو سلطات مهما بلغ األمر من ضغوطات الدِّيين الستقالل ابلقرار  ا

خمتلف أنواع إىل    ض الفقهاء األمناء طيلة عصر الغيبة. فقد تعرّ ينيةهو األولويّة األخرى للمرجعية الدّ   وهتديدات 
عذيب واإلذالل والقتل، فلم يستسلموا، وأبدوا البسالة التاّمة جون والتّ هجري والسّ شريد والتّ نكيل والتّ غوط والتّ الضّ 

لئاّل   لّتاث الضخم واإلرث العظيم واملسؤولية اخلطرية، كّل ذلك من أجل حفظ هذا اوحافظوا على هذا اإلرث
مع الّشحة والقّلة إىل طويل من العطاء واجلهاد املصحوبني  التأريخ  اليصادر اإلسالم من أساسه. وابلّنظر إىل  
طيلة أكثر من ألف عام وأهّنا ال زالت يف أوج رفعتها وعلّوها فإنّه أمر   جانب سياسة الّتهميش واإلقصاء والظّلم

 
املرجعّية  لطة املؤقتة وتعيني حكومة دائمة وفقه. وحينما رأت هـ وذلك إثر قرار سلطات االحتالل ابنتقاء ووضع دستور دائم للبلد يقضي ابنتهاء السّ ٤۲٤۱ربيع اآلخر    ٠۲صدرت بتأريخ    13

هرية يومها القاضية بعدم  فتواها الشّ   املرجعّية الدِّينّية  ت عب وحقوقه وخياراته إىل املصادرة أصدر ت الوصاية وتعريض الشّ خطورة املوقف الذي يكّرس لشرعنة استباحة البالد وجعله حت   الدِّينّية
الشّ شرعيّ  وحصر  ذلك  ي  ة  ومث  عراقية  أبيدي  دستور  بكتابة  الشّ رعية  على  للتّ عرض  العراقي  شرعيّ عب  ليكون  عليه  حصل. صويت  ما  وهو  املصدر:    اً. 

[www.sistani.org/arabic/archive/273 ] 
قة به من أيدي اإليرانيني وأعطي  بغ واحملاصيل املتعلّ بيع وشراء التّ   فاقاً حلصر جتارة التّبغ اإليراين ملدة مخسني سنة بشركة بريطانية. ومبوجبها س حب حقّ وّقع انصر الدِّين شاه اتّ   ١٨٩٠سنة   14

رها علماء الدِّين حيث اعتربوه هتديداً الستقالل بالدهم  ة عارمة تصدّ معارضة وطنيّ االّتفاق  بغ. فواجه  اع التّ رين ابملائة من اإليرانيني يعملون يف قطّ لصاحل بريطانيا يف وقت الذي كان حنو عش
ذي  ريازي الّ د حسن الشّ الدِّين األفغاين حنو املرجع الكبري املريزا حممّ مجال الّسّيد ه العلماء وعلی رأسهم اجع ولكن دون جدوی. فتوجّ اه ابلتّ يف املستقبل. وقد سعى عدد من العلماء إقناع الشّ 

،  املشروع  مواصلة  عن  فاقية والكفّ اه يطالبه فيها إبلغاء االتّ ريازي يف البداية إبرسال رسائل عديدة إىل الشّ الشّ   الّشيخ آية للا    فبادر.  كان يقيم يف سامراء وأوضحوا له املوضوع ليجدوا حاّلً 
حيم: اليوم  ْحن الرّ كان نصها: "بسم للا الرّ   اّلت نباك، و َحّرم فيها التّ و هرية  ريازي من إقناعه إبلغائها، أصدر فتواه الشّ الشّ   الّشيخ  ندما يئس وعت،  عنّ فض والتّ اه واجه هذه املطالب ابلرّ ن الشّ لك

بغ كالنارجيالت وغريها،  استخدام التّ   حنو كان حبكم حماربة إمام الّزمان عّجل للا فرجه". فما كان من اإليرانيني سوى اإللتزام ابلفتوى معرّبين عن ذلك بتكسري مجيع وسائل  بغ أبيّ استعمال التّ 
اجع فألغى اإلمتياز املمنوح للشركة الربيطانية بعد دفع غرامة بلغت  علی التّ   اهطر الشّ ت إىل أعمال عنف اضّ أدّ   اّلت . وبعد أن أيس امللك من مساعيه  بغالتّ   بيع  حمالت  مجيع  كما أغلقت

 نصف مليون لرية ذهبية. 
والفقهاء الكبار حىت تالْحت  عدد غري قليل من العلماء  تقّدم الّثوار عبية يف عدد غري قليل من املناطق وعلى رأسها بغداد،  بعد شهور من احتالل الربيطانيني العراق وتصاعد املقاومة الشّ  15

هلم   نَ ذِّ فبارك لكم جهودهم وأَ  ،ريازياملريزا الشّ   الّشيخ( حبضور وزعامة املرجع الدِّيين آية للا  ١٩٢٠ابريل   ٢١هجرية )  ١٣٣٨صف من شعبان سنة دت ابجتماع أترخيي ليلة النّ اخلطوات واحتّ 
ات الربيطانية وأحلقت  عبية ملواجهة القوّ سواء. فانطلقت احلشود الشّ   حل على حدّ فوس واألموال واألعراض جلميع امللل والنّ ة احملافظة على النّ هم بضرور فاع عن البالد والعباد موصياً إايّ ابلقتال للدّ 

ّم فدفن  نة على أثر السّ ة من نفس السّ لث عشر من ذي احلجّ االشريازي وافته املنّية يوم الثّ   الّشيخ   ضوخ إىل صريورة دولة عراقية حتكم البلد. والغريب أنّ طرت بعدها الرّ م هزمية نكراء اضّ هب
 اس ذهول وحرية. بكربالء وأصاب النّ 

هرية  فتواها الشّ وأطلقت  د الّسيستاين  يّ لة ابلسّ جف األشرف املتمثّ يف النّ   املرجعّية الدِّينّية ل عصابة داعش اإلرهابية وسيطرهتا على مدينة املوصل ومناطق شاسعة غرب العراق، تصّدت  إثر توغّ   16
ه "إن طبيعة املخاطر احملدقة ابلعراق وشعبه يف  ة مبا نصّ هجريّ   ١٤٣٥ابع عشر من شعبان سنة  كربالء على لسان وكيلها يف الرّ الصحن احلسييّن املقّدس بمنرب اجلمعة يف    من علىعلنت  أ    اّلت 

الح  نون من ْحل السّ على املواطنني الذين يتمكّ   فاع واجب على املواطنني ابلوجوب الكفائي. ومن هنا فإنّ وهذا الدّ   ،أعراض مواطنيه الوقت احلاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله و 
ومقدّ  وشعبهم  بلدهم  عن  دفاعاً  اإلرهابيني  التّ ومقاتلة  عليهم  القوّ ساهتم  يف  لالخنراط  األمنيّ طوع  املقدّ ات  الغرض  هذا  لتحقيق  املصدر:  س"  ة 

[https://www.sistani.org/arabic/archive/24918] ّة واجليش العراقي ملواجهة تنظيم داعش حىت حتّقق  ات األمنيّ الف لدعم وتعزيز القوّ ع اآل . وقد أّدت هذه الفتوى إىل تطو
 . [https://www.sistani.org/arabic/archive/25876] صدر: . امل ةهجريّ   ١٤٣٩سنة  ربيع األّول من  نادس والعشرياً بتأريخ السّ صر رمسيّ صر بسحقهم متاماً وإبعالن النّ النّ 
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وإاّل فال ميكن   وتسديد ونظر ودعاء صاحب العصر )عليه السَّالم(  خفّية  وأن رعته وترعاه ألطاف إهليةبدَّ    ال
 . حبال أن يستمر كيان يف هكذا أحوال

 احملافظةِعلىِاستقالليةِالقرارِاالقتصاديِاحلوزوي: (5
. فالفقهاء مهما كّلفهم األمر من ضيق مايل وشّح وظروف صعبة  الستقالل ابلّروافد املاّديةاب تّم الفقهاء كثرياً  هي

األمناء امتنعوا عن قبول أية هبات من حكومات أو سلطات وأية هبات وخريات مشروطة من جهات وكياانت، 
رعي يف أداء كليف الشّ ات شرعية بداعي التّ حقّ واعتمدوا اقتصادايً بشكل كّلي على ما يقّدمه املؤمنون من مست

من أجل أن تبقى احلوزة العلمية بعيدة عن أية مؤثّرات وأتثريات   عباداهتم املالية من زكوات وأمخاس وغري ذلك
 . هلذه اجلهة أو تلك

 يف التعاطي مع الشؤون العامة الدِّينّية املرجعّيةمنهج 
عاطي مع ة للتّ نة وحمددّ ، ودورها، وأولوايهتا، فإهّنا ألزمت نفسها مبنهجية معيّ لدِّينّيةا  املرجعّية  أمهّّيةناء على ما ذكر من  ب

 مالمح هذا املنهج يتمظهر مبا يلي:  وازن واحلكمة والعقالنية يف مجيع األمور. ومن هنا فإنّ ة لتحفظ التّ ؤون العامّ الشّ 

 17شخيص ووضع احللول واختاذ املوقف. التّ و   قراءة الواقع الطريقة العقالئية يف  تلتزم    الدِّينّية  املرجعّية  إنّ  (1
املشتك   (2 ابلعيش  املذاهب  السلّ اإلميان  أبناء  بني  سنّ اإلسالممي  من  األداين ية  أبناء  وبني  وبينهم  وشيعة  ة 

 18األخرى. 
الّ احتام مؤسّ ضرورة   (3 الشّ سات  املنبثقة من خيارات  العسكرية اعات  القطّ   مجيع عب، وهذا يسري على  دولة 

 20.حرمة التعّدي على املمتلكات وخمالفة القوانني النافذةو   19ة واإلدارية واالجتماعية وغريها. الّسياسيّ واألمنية و 
مبا والعقد يف كل بلد    هل احللّ ترك تدبري شؤوهنم وأمورهم أل يعة أينما وجدوا يف أوطاهنم و ضرورة اندماج الشّ  (4

روف ها مثرة مفيدة وفق الظّ لتحركّ    إذا ط لب منها ذلك ورأت أنّ هم إاّل ل يف قضااي، وال تتدخّ يناسبهم وظروفهم
املوجودة.  البلدان غري  بل    21واملعطيات  للمسلمني يف  العليا  املصاحل  رعاية  تقتضي  اإلنتماء اإلسالمقد  ية، 

 
 . ، مع التقييد والّتوثيقزّواره الفضالء من أهل العلم)مّد ظّله( لبعض  هـ، من حديث لسماحته هـ،  ١٤٣٥  شّوال ١٣ 17
 pdf-9-new/Archeives/1441h/12-ttps://www.sistani.org/filesh.2019(  ٢٠١٩أيلول  ١٢ه )١٤٤١  حمّرم ١٢ 18
 pdf-9-new/Archeives/1441h/12-https://www.sistani.org/files.2019( ٢٠١٩أيلول  ١٢ه )١٤٤١  حمّرم ١٢ 19
 https://www.sistani.org/arabic/book/17/960بعدها.  وما ١٦٧فذة، ص عامل مع القوانني الناّ ه، من كتاب "الفقه للمغتبني" فصل التّ ١٤١٨رمضان املبارك  ٢٧ 20
 pdf-9-new/Archeives/1441h/12-https://www.sistani.org/files.2019( ٢٠١٩أيلول  ١٢ه )١٤٤١  حمّرم ١٢ 21
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صلحة لألحزاب، والدخول يف الوزارات، واجملالس النيابية، وعندئذ جيوز للمسلمني، ذلك حسبما تقتضيه امل 
 22. قات من أهل اخلربةلتشخيصها من مراجعة الثّ بدَّ    ال اّلت

ل يف تتدخّ   إمّناو ة وللمختّصني هبا،  الّسياسيّ تتك ذلك للقوى    اإهنّ ، و الّسياسيّ تفاصيل العمل  عدم التدّخل يف   (5
 23. تقدي حلول مركزية هلاة عن التعاطي معها أو  الّسياسيّ القوى  لألّمة ومصاحلها إذا عجزت  القضااي املصريية 

  يف عصر الغيبة الدِّينّية املرجعّيةة وة املؤمنني جتاه الفقهاء واحلوزة العلمّيمسؤولّي
ب على املؤمنني واملسلمني، يتوجّ   اإلسالممونه من عطاء وتضحيات وسهر على مصاحل  يقدّ ما  ما يقوم به الفقهاء و   بالق

 اّلذي ابعتبارهم اهلدف    تزيد من عّزهتم ومكانتهم  اّلتيق األهداف العليا  مجلة من املسؤوليات والواجبات من أجل حتق
جبملة من   الدِّينّية  املرجعّيةالصراط املستقيم. ومن هنا توصي  إىل    من أجله بعث للا تعاىل إليهم األنبياء والرسل هلدايتهم

  : ، منهااألمور

بشكل   األشرف   الّنجف  مرجعية و   بشكل عام   الدِّينّية  املرجعّية   ومقام ودور   أمهّّيةوشّخصوا    عداء التفتوااأل  إنّ  (1
وهذا أمر ال يرغبون ،  األشرف  الّنجف سة و يعة يف قم املقدّ بني مراجع الشّ   م هنالك انسجا  يعلمون أبنّ ، و خاص

 عاملِّ مإىل    رشادهمإوتزكيتهم و   الّناس   تعليمريعة و مكانتها ودورها يف بيان مقاصد الشّ إىل   م التفتوا. كما إهنّ 24فيه 
التّ وهذا ما يفسّ .  الدِّين املتتالية  ر احلمالت  ال  اّلت شويهية  ع وعلى مستواايت خمتلفة ويف شيّ تيقوم هبا أعداء 

عن العلماء   الّناسفصل  و   املرجعّيةسقاط مكانة  إذلك هو    إن اهلدف من كلّ .  وبشكل مستمر  دةجوانب متعدّ 
 25ليسهل القضاء على التشيع. 

 األشرف  الّنجفاستهداف حوزة    هو  ع سلكها لتحقيق مقاصدهمَياول أعداء التشيّ   اّلتالطرق  أهّم    من  إنّ  (2
 األشرف   الّنجف وزة  . إّن حلبشكل عامي  اإلسالميعي والعامل  داخل اجملتمع الشّ   والعمل على إسقاط موقعيتها يف

إاّل   دين  عاملِّ  يوجد  فال  ،  الدِّينّيةمنبع املعرفة  و   قافةالعلم والثّ   هي معقل  عامألف    وألكثر من   ة حيثخصوصيّ 
فهي مستهدفة بشكل مستمر من األعداء ألهنم   ، لذاو   .واسطةبو  أفضل عليه مباشرة    األشرف   الّنجف وزة  وحل

 26. احلاضر واملستقبلو   ريخأللت  إسقاطهو   الّنجف األشرف   يعلمون أن إسقاط حوزة 

 
 stani.org/arabic/book/17/960https://www.si. ١٧١افذة، ص عامل مع القوانني النّ ه، من كتاب "الفقه للمغتبني" فصل التّ ١٤١٨رمضان املبارك  ٢٧ 22
 pdf-9-new/Archeives/1441h/12-https://www.sistani.org/files.2019( ٢٠١٩أيلول  ١٢ه )١٤٤١  حمّرم ١٢ 23
 . ، مع التقييد والّتوثيقزّواره الفضالء من أهل العلم)مّد ظّله( لبعض  هـ، من حديث لسماحته ١٤٣٥  شّوال ١٣ 24
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته هـ،  ١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 25
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 26
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يسوقها األعداء بني حني وآخر وبعناوين   اّلتشكيكات  عاايت واإلشاعات والتّ جتاه الدّ ضرورة اليقضة واحلذر   (3
من الوعي واإلنتباه بدَّ    يف فّخها بتديدها وإعادة إشاعتها ونشرها. فال  خمتلفة وبرّاقة وملفتة أحياانً، وعدم الوقوع 

هذه احلوزة العريقة للوقوف على   هم وحبقّ قن من كّل ما يقال حبقّ الّتيالعلماء األتقياء للتثّبت و إىل    والرجوع 
 27. ها وشأهنااحلقائق وعدم التوّرط مبا يقّلل من حقّ 

ليس من ابب الّدفاع عن هذا الفقيه أو ذاك،   ، فهو أمر مهمّ الدِّينّية  املرجعّية صّدي ابلّدفاع عن  على املؤمنني التّ  (4
 الدِّين دفاع عن    املرجعّيةفاع عن  الدّ   إنّ   28.العنوان كمنصب عام اثبت  أمهّّيةرجة األوىل هو من أجل  ابلدّ   إمّنا

، لعة على مالبساتهة بزماهنا ومطّ عالِّمة  يّ ة املذهب وجود مرجعية حاضرة حمن ركائز قوّ   ألنّ   وعن املذهب 
 29ات . ميتثلون أمرها يف املهمّ الّناس، و تواكب  و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ٤٣٥١مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 27
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 28
 بعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. ل)مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته ١٤٣٥  شّوال ١٣ 29
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ِة ِرَِذِ شََِِِئةِ اِ مِ 
ِاألعلىِللطّائفةِِاملرجعِالّدينِِّرشاداتإِوِمنِتوصياتِوتوجيهات

ِِ(هّدِظلِ مِ )ِِالّسيستانِِِّسينِّعليِاحلِ ِالّسّيداحلاّجِِالفقيهِمساحة
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ِعاّمِةواإلرشاداتِالوالّنصائحِِوجيهاتّتِلا
 

املؤمنني،   لعموم  املوّجهة  والّتوجيهات واإلرشادات  الّنصائح  الكري هنا مموعة من  القارئ  ويليها ختصيص منها جيد 
منّقطة يف أربعة ، نضعها  العاّمة  والّسياسّية  لشؤون االجتماعية قضية االنتظار، وأخرياً ما يتعّلق ابلشؤون املرأة والشباب، و 

 .أبواب

 وإرشادات عاّمةجيهات تونصائح و
ِ:ِأمهّيةِطلبِالعلِم١شذرةِِ

مستوى الفرد واجملتمع فهو األساس يف تطوير مم، ة األقوّ  مقّومات العلم من . إّن طلب العلم ضرورةفإّن   ، ليكم ابلعلمع
بكتٍب ينبغي للمرء أن أينس  و   30َيتاج إليها الّناس.   اّلتصات النافعة  االهتمام بتحصيل التخصّ   ، وال بدَّ منساتهومؤسّ 
 يتزّود منها ابلتأّمل والتفكري:   ثالثة

أّوهلا وأوالها: القرآن الكري فهو آخر رسالة من للا سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها إليهم ليثري دفائن العقول  (أ
ويفّجر من خالهلا ينابيع احلكمة، ويلنّي هبا قساوة القلوب، وقد بنّي فيها احلوادث ضرابً لألمثال، فعلى املرء 

 يتك تالوة هذا الكتاب على نفسه، ي شعرها أنّه يستمع إىل خطاب للا سبحانه له، فإنّه تعاىل أنزل كتابه أن ال 
 رسالة منه إىل مجيع العاملني. 

ّفز يف املرء روح التأمل   31واثنيها: هنج البالغة  (ب فإنّه على العموم تبيني ملضامني القرآن وإشاراته أبسلوب بليغ َي 
والتفكري واالتّعاظ واحلكمة. فال ينبغي للمرء أن يتك مطالعته كّلما وجد فراغاً أو فرصة، وليشعر نفسه أبنّه 

 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته ١٤٣٥  شّوال ١٣ 30
  ٤٠٦د بن احلسني املعروف ابلّشريف الّرضي )ت د حممّ الم( ورسائله وقصار كلماته. مجعها الفقيه واألديب الّسيّ هو مموعة خمتارة من خ َطب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )عليه السَّ  31

 (. هجريةّ 
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فيهم   يتمّناه  اإلمام مّن خيطب  السَّالم( كما  برسا  32. )عليه  ابنه احلسن )عليه وليهتّم  إىل  السَّالم(  لته )عليه 
 . 33السَّالم( فإهّنا جائت ملثل هذه الغاية

وفيها تعليم ملا   ،  فإهّنا تتضّمن أدعية بليغة تستمّد مضامينها من القرآن الكري   34ّجادية حيفة السّ واثلثها: الصّ  (ت
فّية حماسبته لنفسه ونقده هلا ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من توّجهات وهواجس ورؤى وطموح، وبيان لكي

 35ومكاشفتها خبباايها وأسرارها، وال سّيما دعاء مكارم األخالق منها. 

 :ِالّتحّليِبروحِالّتعلمِوالّتزّودِمنِاحلكمِة٢شذرةِِ
التّ أن   بروح  املرء  فيتأمّ   عّلم يتحّلى  أحواله،  االزدايد من احلكمة واملعرفة يف مجيع مراحل حياته وخمتلف  أفعاله وهّم  ل 

تدور حوله ونتائجها، حىت يزداد يف كّل يوم معرفة وجتربة وفضالً، فإّن هذه   اّلتوسجاايه وآاثرها وينظر يف احلوادث  
يها عن التزّود من العلم واملعرفة واخلربة، ففي كّل فعل احلياة مدرسة متعّددة أبعادها، عميقة أغوارها، ال يستغين املرء ف

الظواهر والسّ  ّثل ما وحدث داللة وعربة، ويف كّل واقعة رسالة ومغزى، تفصح ملن أتّملها عما ينتمي إليه من  نن، ومت 
للا سبحانه، وكّلما كان   زود من العلم واملعرفة واخلربة حىّت يلقىيناسبها من العظات والعرب، فال يستغين املرء فيها عن التّ 

جارب واألخطاء. وقد قال تعاىل: ﴿َوَمن يـ ْؤَت احلِّْكَمَة املرء أكثر تبّصراً أغناه ذلك يف معرفة احلقائق عن مزيد من التّ 
َ َخرْياً َكثِّريًا﴾  37.38﴾ َوق ل رَّبِّّ زِّْدينِّ عِّْلًما  ، وقال لنبّيه )صّلى للا عليه وآله(: ﴿36فـََقْد أ ويتِّ

 
بعد كالم للا    - عّد يف ذروة الكالم ريف من كالم موالان أمري املؤمنني )عليه السَّالم( ي  نه هذا الكتاب الشّ ما تضمّ   لة حول كتاب هنج البالغة، نّصها: "إنّ ولسماحته )مّد ظّله( إجابة مفصّ   32

يبتين    اّلتنن  وإيضاح حلكم احلياة والسّ صول اإلسالم ومعارفه  أمل يف الكون وحقائقه وبياٍن ألفكر والتّ ملا فيه من بيان للمنهج الفطري للتّ   -ى للا عليه وآله(  تعاىل وكالم نبّيه املصطفى )صلّ 
عاء بني  ناء على للا تعاىل والدّ سلوب الثّ م وشروطه واستحقاقاته وتعليٍم ألكْ حكام وتذكرٍي آبداب احل  ين عليها من األ ريعة وما ب  فس وترويضها وتوضيٍح ملقاصد الشّ عليها وتبينٍي لسبل تزكية النّ 
اً من  ن جانباً مهمّ مام )عليه السَّالم( ويتضمّ صة يف زمن خالفة اإليب )ص( خاّ ريخ اإلسالمي وما وقع فيه من احلوادث بعد النّ أة اخرى مرآة صادقة للتّ ه من جهنّ إيديه وغري ذلك كثري. كما  

دبّر فيه وحفظ طرف منه.  باب منهم ـــ مبطالعته والتّ ما الشّ وا ـــ وال سيّ ن يستنريوا يف أمور دينهم تعّلماً وتزكية هبذا الكتاب ويهتمّ أة  قه وسجاايه وعلمه وفقهه. وحرّي ابملسلمني عامّ ل  سريته وخ  
م لو كانوا يف عصره ليستمعوا إىل مواعظه ويهتدوا هبديه ويسريوا على هنجه أن يفعلوا ذلك يف ضوء ما ورد يف هذا الكتاب، ولقد  ( ويتمّنون أهنّ عليه السَّالممام )ة اإلكما جيدر مبن يّدعون حمبّ 

ونه من احلضور  ية فيما يتمنّ ذين علم للا منهم صدق النّ ساء وإمّنا عىن بذلك الّ جال وأرحام النّ اس مل يزالوا يف أصالب الرّ ه حضره يف هذه احلرب قوم من النّ )عليه السَّالم( يف حرب اجلمل أنّ قال  
من غري أن يعتذروا عن ذلك    م عملوا مبا علموه من احلقّ نسان خلف إمامه، وذلك ألهنّ إم( يوم َيشر كل  ذين سيحشرون مع أوليائه )عليه السَّاليف زمانه واالقتداء به يف أفعاله، وهم الّ 

 . [https://www.sistani.org/arabic/archive/24562]، هـ ١٤٣٣رجب    ٤ابلشبهات ويزيّنوا انتماءهم إليه )عليه السَّالم( ابألماين. استفتاء، 
 من قسم اخلطب يف كتاب هنج البالغة.   ٣١وهي املرّقمة   33
ية وهي نسخة  حيفة الّسجادبن احلسني امللّقب بزين العابدين والّسّجاد )عليه السَّالم(، مطبوعة ومنشورة ابسم الصّ   وهي مموعة أدعية ومناجيات فريدة واندرة رويت عن اإلمام عليّ   34

 شهرية ومتداولة على نطاق واسع.  
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237]من وصاايه للّشباب. املصدر: ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 35
 ٢٦٩، آية  ٢القرآن الكري، سورة البقرة  36
 ١١٤، آية ٢٠القرآن الكري، سورة طه  37
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237]ّشباب. املصدر: من وصاايه لله،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 38
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 ِةاالهتمامِابلّصالِِ:٣شذرةِِ
الة الة، وإّن الصّ فما وفد امرٌئ على للا سبحانه بعمل يكون خرياً من الصّ   . املفروضة  بصلواتكم يفوتنكم االهتمام  ال

 . ومناط قبول األعمال  الدِّينيها جتاهه، وهي دعامة  يؤدّ   اّلتحية  مع خالقه والتّ به    اإلنسان يتأّدب    اّلذي هلي األدب  
فِّظ واْ َعَلى  روف و الظّ فها للا سبحانه حبسب  وقد خفّ   ٱلصََّلٰوةِّ وَ   ٱلصََّلوَٰتِّ مقتضيات اخلوف كما قال عّز من قائل: ﴿حَٰ
ۡفت ۡم َفرَِّجااًل أَۡو ر ۡكَباانۖ   ، فَإِّنۡ نِّتِّنيَ اَوق وم واْ ّلِلَِِّّّ قَٰ  ٱۡلو ۡسَطىٰ   39.40َكَما َعلََّمك م مَّا ملَۡ َتك ون واْ تـَۡعَلم وَن﴾   ٱّلِلََّ   فَٱذۡك ر واْ   أَمِّنت مۡ   فَإَِّذا    خِّ

 :ِالّتخّلقِخب ل قِالّنيبِوأهلِبيتِه٤شذرةِِ
 هِّ مِّ يَ قِّ )صلوات للا عليهم( مع اآلخرين مجيعاً، حىّت تكونوا لإلسالم زيناً ولِّ  يب وأهل بيتهالنّ  خب ل قِّ حرصوا على أن تعملوا  ا

َ على ضياء الفطرة وشهادة العقل ورجاحة األخالق  الدِّينفإّن هذا    .َمَثالً  ويكفي منّبهاً على ذلك أنه رفع راية    .ب ينِّ
فكري يف أبعاد هذه احلياة وآفاقها مث االعتبار ل والتّ التأمّ إىل    عوة فهو يرتكز يف أصوله على الدّ   .ل واألخالق الفاضلة التعقّ 

 َوَما   ﴿َونـَۡفسٍ   قال للا تعاىل:،  شريعي على إاثرة دفائن العقول وقواعد الفطرةكما يرتكز يف نظامه التّ .  هبا والعمل مبوجبها
َها َوَقدۡ   فََأهۡلََمَها ف ج وَرَها َوتـَۡقَوىٰـَها َسوَّىٰـَها   ىـٰ َلَح َمن زَكَّ َها﴾ َقۡد أَفـۡ فـَبَـَعَث "(:  عليه السَّالمأمري املؤمنني )  وعن  41 َخاَب َمن َدسَّىـٰ

يَّ نِّْعَمتِّ  لتـَّْبلِّيغِّ  فِّيهِّْم ر س َله  َوَواتـََر إِّلَْيهِّْم أَنْبَِّياَءه  لَِّيْسَتْأد وه ْم مِّيثَاَق فِّْطَرتِّهِّ َوي ذَكِّر وه ْم َمْنسِّ َوي ثِّري وا هَل ْم َدفَائَِّن هِّ َوََيَْتج وا َعَلْيهِّْم ابِّ
أمران أئمتنا كما     43.وعملوا بتعاليمه لظهرت هلم الربكات وعّم ضياؤها يف اآلفاق  اإلسالم، ولو تفّقه أهل  42" اْلع ق ولِّ 

مبراعاة   الّسالم(  املخالفني)عليهم  مع  واآلداب  الشّ   األخالق  على  فينبغي  الوالية،  يف  العامّ لنا  مع  يتعاملوا  أن  ة يعة 
عديدة تبنّي . وهذا ما تذكره رواايت  صرفرف املقابل يسيء يف املوقف والتّ ن كان الطّ إو حىت  ملخالفني أبفضل معاملة  وا

فعن م َعاوِّيََة ْبنِّ َوْهٍب قَاَل: قـ ْلت  لَه  َكْيَف   هم شيعتهم عليه.موقف املعصومني )عليهم الّسالم( العملي من خمالفيهم وحثّ 
َنا وَبنْيَ خ َلطَائَِّنا مَِّن الّناس مَِّّْن لَْيس وا َعَلى أَمْ  نَـَنا وَبنْيَ قـَْومِّ َبغِّي لََنا َأْن َنْصَنَع فِّيَما بـَيـْ تـَْنظ ر وَن إىل أَئِّمَّتِّك م  "  فـََقاَل:   رِّاَن ؟يـَنـْ

َة هَل ْم وَعَلْيهِّْم  َتْصنَـع وَن َما َيْصنَـع وَن فـََو اّلِلَِّّ إِّهنَّ ْم لَيَـع ود وَن َمْرَضاه ْم وَيْشَهد وَن َجَنائَِّزه ْم وي قِّيم وَن الشََّهادَ َن تـَْقَتد وَن هبِِّّْم فَـ اّلذي
إِّلَْيهِّمْ  اأْلََمانََة  أراده    إنّ   ."ويـ َؤد وَن  السَّ األئّمة  ما  الرّ )عليهم  احملرّ الم( يف  املواايت  واحملافظة على ضة على حسن  عاملة 

هل أانية مذهب  على حقّ   عملياً   ة منهجنا ويعطي الّناس برهاانً  بوضوح مصداقيّ خالق احلسنة حىت مع املخالفني يبنّي األ

 
 ٢٣٨، آية  ٢ القرآن الكري، سورة البقرة 39
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25034املصدر: ]ه، توجيهات ونصائح،   ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٢ 40
 ١٠-   ٧، اآلايت  ٩١  القرآن الكري، سورة الشمس 41
 ١الّشريف الّرضي: "هنج البالغة"، اخلطبة رقم   42
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25034املصدر: ]ه، توجيهات ونصائح،   ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٢ 43
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اَي م ْدرِّك  ......، ": (المعليه السَّ ) فعن م ْدرِّكِّ ْبنِّ ز َهرْيٍ قَاَل: قَاَل أَب و َعْبدِّ اّلِلَِّّ َجْعَفر  ْبن  حم َمٍَّد  . الم(البيت )عليهم السَّ 
إِّ  الّناس  َمَودََّة  اْجَتَّ  اْمرَأً  اّلِلَّ   َم  هَل ْم َرحِّ وبـَرََكاتِّهِّ، وق ْل  اّلِلَِّّ  وَرْْحََة  الّسالم  َأْصَحابـََنا  َما أَْقرِّْأ  وتـَْرَك  يـَْعرِّف وَن  َا  مبِّ ثـَه ْم  َفَحدَّ َنا  لَيـْ

نـْه ْم ":  (المعليه السَّ ) َعْن َأيبِّ أ َساَمَة َزْيٍد الشَّحَّامِّ قَاَل: قَاَل يلِّ أَب و َعْبدِّ اّلِلَِّّ  و .  44" يـ ْنكِّر ونَ  اقْـرَْأ َعَلى َمْن تـََرى أَنَّه  ي طِّيع ينِّ مِّ
جْ  يك ْم بِّتَـْقَوى اّلِلَِّّ َعزَّ وَجلَّ، واْلَورَعِّ يفِّ دِّينِّك ْم، واالِّ َ الّسالم، وأ وصِّ ، وأََداءِّ اأْلََمانَةِّ، وأَيْخ ذ  بَِّقْويلِّ ْدقِّ احلَْدِّيثِّ تَِّهادِّ ّلِلَِِّّّ، وصِّ

راً؛ (صّلى للا عليه وآله)وط ولِّ الس ج ودِّ، وح ْسنِّ اجلَِّوارِّ؛ فَبَِّهَذا َجاَء حم َمٌَّد   َها بـَرّاً أَْو فَاجِّ . أَد وا اأْلََمانََة إىل َمنِّ ائْـَتَمَنك ْم َعَليـْ
ل وا َعَشائِّرَك ْم، واْشَهد وا َجَنائَِّزه ْم، وع ود وا َمْرَضافَإِّنَّ َرس وَل اّلِلَِّّ صّلى للا . صِّ ََداءِّ اخْلَْيطِّ واْلمِّْخَيطِّ ه ْم،  عليه وآله َكاَن أَيْم ر  أبِّ

ل ق ه  َمَع الّناس، قِّيَل َهَذا وأَد وا ح ق وقـَه ْم ؛ فَإِّنَّ الرَّج َل مِّْنك ْم إذا َورَِّع يفِّ دِّينِّهِّ، وَصَدَق احلَْدِّيَث، وأَدَّى اأْلََمانََة، وَحس َن خ  
، وقِّيَل َهَذا أََدب  َجْعَفٍر.   ْنه  الس ر ور  إذا َكاَن َعَلى َغرْيِّ َذلَِّك َدَخَل َعَليَّ َباَلؤ ه ، و َجْعَفرِّيٌّ، فـََيس ر ينِّ َذلَِّك وَيْدخ ل  َعَليَّ مِّ

يَعةِّ َعلِّيٍّ  (المعليه السَّ )اّلِلَِّّ حلََدََّثينِّ َأيبِّ    فـَوَ   َوَعار ه ، وقِّيَل َهَذا أََدب  َجْعَفٍر .  عليه ) : َأنَّ الرَّج َل َكاَن َيك ون  يفِّ اْلَقبِّيَلةِّ مِّْن شِّ
، إِّلَْيهِّ َوَصااَيه ْم، وَودَ   (المالسَّ  ، وَأْصَدقـَه ْم لِّْلَحدِّيثِّ ريَة  ائِّ فـََيك ون  َزيـْنَـَها آَداه ْم لِّأْلََمانَةِّ، وأَْقَضاه ْم لِّْلح ق وقِّ ع ه ْم، ت ْسَأل  اْلَعشِّ

: َمْن مِّْثل  ف اَلٍن إِّنَّه  آَلَدااَن لِّأْلََمانَةِّ وَأْصَدقـ َنا لِّْلَحدِّيثِّ  عليه )َعنِّ اْبنِّ َأيبِّ يـَْعف وٍر قَاَل: قَاَل أَب و َعْبدِّ اّلِلَِّّ  و .  45" َعْنه  فـَتَـق ول 
َنتِّك  ":  (المالسَّ  ْجتَِّهاَد والصَّاَلَة واخلَْرْيَ فَإِّنَّ َذلَِّك َداعَِّيةٌ ك ون وا د َعاًة لِّلنَّاسِّ بَِّغرْيِّ أَْلسِّ ففي احلديث .  46"ْم لِّرَيَْوا مِّْنك م  اْلَورََع واالِّ

الشّ  ]زيد  أ َساَمَة  َأيبِّ  َعْن  اّلِلَِّّ  الصحيح  َعْبدِّ  أاََب  قَاَل مسِّْعت   السَّ )حام[  :    (المعليه  ، "يـَق ول  واْلَورَعِّ اّلِلَِّّ،  بِّتَـْقَوى  َعَلْيَك 
أَنـْف سِّ وا ، وح ْسنِّ اجلَِّوارِّ، وك ون وا د َعاًة إىل  اخْل ل قِّ اأْلََمانَةِّ، وح ْسنِّ  وأََداءِّ   ، ْدقِّ احلَْدِّيثِّ ْجتَِّهادِّ، وصِّ َنتِّك ْم،  الِّ أَْلسِّ بَِّغرْيِّ  ك ْم 

، والس ج ودِّ ؛ فَإِّنَّ َأَحدَ  ك ْم إذا َأطَاَل الر ك وَع والس ج وَد َهَتَف إِّبْلِّيس  مِّْن وك ون وا َزيْناً واَل َتك ون وا َشْيناً، وَعَلْيك ْم بِّط ولِّ الر ك وعِّ
 48. 47" َخْلفِّهِّ وقَاَل اَي َويـَْله  َأطَاَع وَعَصْيت  وَسَجَد وأَبـَْيت  

 تقانِاحل َرفِواالختصاِص:ِا٥شذرةِِ
خربة، بل يعتذر فيما ال يستطيعه ، فال يقولّن بغري علم وال يعملّن على غري   يتقنهاواحٍد مبهنته وختّصصه حىّت كّل    يهتمّ ل

ن هو أخرب منه، فإنّه أزكى له وأجلب للوثوق به، وليعمل عمله ووظيفته بنَـَفٍس واهتمام، أو يعلمه أو فلريجع إىل غريه مّ 
غري حّله وتذّوٍق وإقبال، فال يكون مهّه مّرد مجع املال ولو من غري حّله، فإنّه ال بركة يف املال احلرام، ومن مجع ماالً من  

 
 ١٥٩ ص "، األمايل ، "الصدوق  الّشيخ  44
 ٦٣٦  ص،  ٢ج  "،  الكايف ، "الكليين  الّشيخ  45
 ٧٨ص  ،  ٢ج  "،  الكايف ، "الكليين  الّشيخ  46
 ٢٩٩  ص، ٦٧ج  "،  حبار األنوار، "اجمللسي الّشيخ  47
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته ١٤٣٥  شّوال ١٣ 48
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مل أيمن من أن يفتح للا عليه من البالء ما يضطّر إىل إنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابتالء، فال غىن به للمرء يف الدنيا، وهو 
م يتعاملون مع نفوس الناس وأبداهنم، بني أهل املهن مبزيد اهتمام هبذه النصائح ألهنّ   األطباءليهتّم  و   وابل عليه يف اآلخرة. 

وقد قال سبحانه عّز من قائل:   حلذر من ختّطى ما تقّدم فإنّه يؤول إىل سوء العاقبة وإّن غداً لناظره قريب. فليحذرن كل ا
اْكَتال وا َعَلى النَّاسِّ َيْستَـْوف وَن    * ﴿َوْيٌل لِّْلم َطفِّفِّنَي   ر وَن    * اّلذيَن إَِّذا   َأهنَّ ْم َأاَل َيظ ن  أ ولَئِّكَ   * َوإَِّذا َكال وه ْم أَْو َوَزن وه ْم خي ْسِّ

طاّلبِ  وليهتمّ   50."إّن للا تعاىل َيّب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه" ، وعن النيّب )صّلى للا عليه وآله(:  49َمبـْع وث وَن﴾ 
 ما انبثق يف سائر املراكز العلمية وخاّصة علم الطبّ   ختّصصهمفيه ابإلحاطة مبا يتعّلق مبجال    العلمِاجلامعيِواألساتذة

مهم ومعاجلتهم ملا يباشرونه يف املستوى املعاصر يف ماله، بل عليهم أن يهتّموا بتطوير العلوم من خالل حىّت يكون عل
النّ  الرّ املقاالت العلمية  ائدة، ولينافسوا املراكز العلمية األخرى ابإلمكاانت املتاحة، وليأنفوا من أن افعة واالكتشافات 

يصنعوهنا، بل يسامهوا مسامهة فّعالة يف صناعة   اّلتهلكني لآلالت واألدوات  يكونوا مّرد تالمذة لغريهم يف تعّلمها ومست
ة بذلك، وعليكم ة أوىل من أمّ العلم وتوليده وانتاجه، كما كان آابؤهم رّواداً فيها وقادًة هلا يف أزمنة سابقة، وليست أمّ 

بقات كاء حىّت إذا كان من الطّ بوغ ويبدو عليه التفّوق والذّ ابلنّ باب مّن ميتاز اشئني والشّ برعاية القابلّيات املتمّيزة بني النّ 
افع، فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع عيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حىّت يبلغوا املبالغ العالية يف العلم النّ الضّ 

 51به متمعكم وخلفكم. 

 :ِجعلِالّنفسِميزاانِا٦شذرةِِ
ينه وبني غريه فيكون عمله لغريه على حنو ما يعمله لنفسه، وَيّب أن يعمله له اآلخرون، ب   نفسه ميزاانً كّل واحد  يجعل  ل

أخالقيّ   وليحسن كما َيبّ  ولرياع  إليه،  سن للا سبحانه  يتشبّ أن َي  فال  ولياقاهتا،  املهنة  الوضيعة  ث ابلطّ ات   اّلت رق 
ن يعمل له ويرجع إليه، فليكن انصحاً من قَِّبل مَ العامل واملتخّصص مؤمتن على عمله    يستحي من أن يعلنها، وليعلم أنّ 

له، وليحذرن خيانته من حيث ال يعلم، فإّن للا تعاىل رقيب عليه وانظر إىل عمله، ومستوٍف منه إن عاجالً أو آجالً، 
 52وأّن اخليانة والغدر هلما أقبح األعمال عند للا سبحانه وأخطرها من حيث العواقب واآلاثر. 

 
 ٤- ١، آايت ٨٣ القرآن الكري، سورة املطففني 49
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 .[https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 51
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 سيادةِروحِاحملّبةِواملوّدِة:٧ِِِِشذرة
 ألخيه ما َيبّ   ال يؤمن أحدكم حىت َيبّ ، وقد روي " من حقوقللمؤ . فبني املؤمنني  ةة واملودّ تسود روح احملبّ ن  وأ بدَّ    ال

 ه قد وصل إليه، فيفرح إذا رزق مالً نّ أيفرح اإلنسان ابخلري الواصل إىل غريه من املؤمن وكومفاد ذلك هو أن   53"لنفسه
  54ق. تفوّ   اّلذيولده هو    والد املؤمنني، وكأنّ أ ق  رور إذا تفوّ زق ذلك املال، ويشعر ابلسّ ر    اّلذي هو  ه  وكأنّ 

 :ِسيادةِروحِالّتعاونِوالّتكاتفِوالّتاحِم٨ِِشذرة
ففي رواية َعْن َعْبدِّ   والّتاحم والّتواصل بني املؤمنني ابإلضافة إىل احملّبة.  تسود روح الّتعاون والّتكاتف من الّضروري أن    نّ إ

قَاَل َدَخْلَنا َعَلْيهِّ مَجَاَعًة فـَق ْلَنا: اَي اْبَن َرس ولِّ اّلِلَِّّ إِّانَّ ن رِّيد  اْلعِّرَاَق   ( عليه الّسالم)اّلِلَِّّ ْبنِّ ب َكرْيٍ َعْن َرج ٍل َعْن َأيبِّ َجْعَفٍر  
َنا وَعْن َأيبِّ َجْعَفٍر .  55" لِّيـ َقوِّ َشدِّيد ك ْم َضعِّيَفك ْم وْليَـع ْد َغنِّي ك ْم َعَلى َفقِّريِّك ْم..." :(المعليه السَّ ) أَب و َجْعَفٍر  فـََقاَل    .فََأْوصِّ

يَعتِّهِّ فـََقاَل َله :  56حم َمَّدِّ ْبنِّ َعلِّيٍّ )عليه السَّالم(  يَعتَـَنا الّسالم " أَنَّه  أَْوَصى َرج اًل مِّْن َأْصَحابِّهِّ أَنـَْفَذه  إىل قـَْوٍم مِّْن شِّ بـَلِّْغ شِّ
يح ه ْم َعلِّيَله ْم وَ  ْن يـَع وَد َغنِّيـ ه ْم َعَلى َفقِّريِّهِّْم َويـَع وَد َصحِّ هِّْم بِّتَـْقَوى اّلِلَِّّ اْلَعظِّيمِّ َوأبَِّ يـ ه ْم َجَنازََة َميِّتِّهِّْم َويـََتاَلقـَْوا  ََيْض َر حَ َوأَْوصِّ

َم اّلِلَّ  اْمرِّأً َأْحَيا أَْمَراَن َوَعمَِّل أبَِّ  َْمرِّاَن َرحِّ هِّْم بـَْعضاً َحَياٌة ألِّ ق ْل هَل ْم إِّانَّ اَل نـ ْغينِّ َعْنك ْم مَِّن اّلِلَِّّ   ْحَسنِّهِّ.يفِّ بـ ي وهتِِّّْم فَإِّنَّ لَِّقاَء بـَْعضِّ
ْلَورَعِّ َوإِّنَّ َأَشدَّ الّناس َحْسرًَة يـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ َلَمْن َوَصَف  َشْيئاً إِّالَّ بَِّعَملٍ  مث َّ َخاَلَف إىل   َعَمالً  َصالٍِّح َوَلْن تـََنال وا َواَليـَتَـَنا إِّالَّ ابِّ

 57" َغرْيِّهِّ 

 :ِمراعاةِاحل ر ماِت٩ِِشذرة
واحذروا أخذ امرئ بذنب غريه فإّن  . ا بلسان أو يد كّلها، فإاّيكم والتعّرض هلا أو انتهاك شيء منه  مات ر   للا يف احل  للا

هوه على أنفسكم ابحلزم، فإّن احلزم وال أتخذوا ابلظّنة وتشبّ   .58﴿َواَل َتزِّر  َوازِّرٌَة وِّْزَر أ ْخَرى﴾للا سبحانه وتعاىل يقول:  
على جتاوز حرماته كما قال للا  ب غض أعدائكمة اعتداء على الغري بغري حّجة، وال َيملّنكم احتياط املرء يف أمره، والظنّ 

 
 ٢٢٢، ص  ٧١، ج  "حبار األنوار، "اجمللسي الّشيخ  53
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته ١٤٣٥  شّوال ١٣ 54
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ْلقِّْسطِّ َواَل جَيْرَِّمنَّك ْم َشَنآن  قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعدِّل وا اعْ اّلذي﴿اَي أَيـ َها  سبحانه:   ب  دِّل وا ه َو أَقْـرَ َن آَمن وا ك ون وا قـَوَّامِّنَي ّلِلَِِّّّ ش َهَداَء ابِّ
َا تـَْعَمل وَن﴾   60.   59لِّلتـَّْقَوى َواتَـّق وا اّلِلََّ إِّنَّ اّلِلََّ َخبِّرٌي مبِّ

 :ِمراعاةِحقوقِالّناسِوأمواهلِم١٠ِِشذرة
 إمّنافمن استوىل على مال غيـره غصـباً ف  .بطيب نفسهإاّل    مال امرئ مسلم لغريه  ه ال َيلّ ، فإنّ اسأموالِالنِّ  ِهللاِيفهللا

َل    ٱلَّذِّينَ إِّنَّ  ﴿ :  ريان، وقد قال للا سبحانهحاز قطـعة من قطـع النّ  ك ل وَن أَۡموَٰ
ۡ
ك ل وَن يفِّ ب ط وهنِِّّۡم اَنر   إمّنا ظ ۡلًما    ٱۡليَـتََٰمىٰ أَي

ۡ
 اۖ أَي

  61.62﴾َسعِّرياً   َوَسَيۡصَلۡونَ 

 خطرِالعصبّياتِالّذميمِة:١١ِِشذرةِِ
يتبادلوا  لاس أقواماً وشعوابً ليتعارفوا و فإّن للا جعل النّ   .مبكارم األخالق  وضرورة التمّسك   ميمةات الذّ العصبيّ   نبذمن  بدَّ    ال 

ما   ابت من املعلومخصّية، وقد ات الشّ اننيّ يقة واألفال تغلبّنكم األفكار الضّ  .املنافع ويكون بعضهم عوانً للبعض اآلخر
در يف ضرب بعضهم وبعامّ   ابملؤمنني حّل   ة املسلمني يف سائر بالدهم حىّت أصبحت طاقاهتم وقواهم وأمواهلم وثرواهتم هت 

يََبَّ  اس.  عم وصالح أحوال النّ لبعض، بدالً من استثمارها يف مال تطوير العلوم واستنماء النّ  َنًة اَل ت صِّ َن اّلذي﴿َواتَـّق وا فِّتـْ
م وا ، أّما وقد وقعت الفتنة فحاولوا إطفاءها وجتّنبوا إذكاءها  63نَّ اّلِلََّ َشدِّيد  اْلعَِّقاب﴾ َواْعَلم وا أَ   ظََلم وا مِّْنك ْم َخاصَّةً  ﴿َواْعَتصِّ

َْبلِّ اّلِلَِّّ مجِّيًعا َواَل تـََفرَّق وا﴾ خذ منكم، إّن للا على كّل شيءٍ  يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً ما أ    يعلم   ، واعلموا أّن للا إنْ 64حبِّ
 65.قدير

 ح سنِرعايةَِمنِو ّّلِعليِه:١٢ِِِِشذرة
سن كّل امرئ ويَل شيئاً ِن املهمّ م ما توالّه، سواء يف األسرة أو يف اجملتمع، فلي حسن اآلابء  من شؤون اآلخرين أمرَ  أن َي 

رعاية أوالدهم واألزواج رعاية أهاليهم وليتجّنبوا العنف والقسوة حىّت فيما اقتضى املوقف احلزم رعايًة للحكمة وحفاظاً 
هناك أدوات ومناهج تربوية على األسرة واجملتمع، فإّن أساليب احلزم ال تنحصر ابإليذاء اجلسدي أو األلفاظ النابية بل 

عنها وشاور أهل اخلربة واحلكمة بشأهنا، بل األساليب القاسية كثرياً ما تؤّدي إىل عكس املطلوب   ثَ أخرى جيدها من حبََ 
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ي راد إصالحه، وال خري يف حزمٍ  يقتضي ظ لماً، وال يف عالج   اّلذي خص  يراد عالجها وانكسار الشّ   اّلتبتجّذر احلالة  
يّل أمراً من أمور اجملتمع فليهتم به وليكن انصحاً هلم فيه وال خيوهنم فيما يغيب عنهم من واجباته، ومن و    ئة.خلطٍأ خبطي

اس يف غري حّلها، أموال النّ   فإّن للا سبحانه متولٍّ ألمورهم وأمره مجيعاً وسوف يسأله يوم القيامة سؤاالً حثيثاً، فال ينفقنّ 
صح هلم، وال يستغّلن موقعه لتكوين فئة وحزب يتسّت بعضهم على بعٍض ويتبادلون املنافع لنّ وال يقّررن قراراً يف غري جهة ا

احملظورة واألموال املشبوهة، ويزَيون اآلخرين عن مواضع يستحقوهنا أو مينعون عنهم خدمات يستوجبوهنا، وليكن عمله 
ة عليه لقرابة أو إحسان أو غري ذلك، فإّن اس على وجه واحد فال جيعله سبيالً للمجازاة على حقوق خاصّ جلميع النّ 

ال حيلة له وال   اّلذي عيف  ساغ لك ترجيح أحد فعليك بتجيح الضّ   وفاء احلقوق اخلاّصة ابحلق العام جور وفساد، فإنْ 
ين جهة وراءه  وال معني له على أخذ حّقه إاّل للا سبحانه. وال يستظهرّن أحد يف توجيه عمله بدين أو مذهب، فإّن الدِّ 

واملذاهب احلّقة قائمة على املبادئ احلّقة من رعاية العدل واإلحسان واألمانة وغريها، وقد قال للا سبحانه: ﴿َلَقْد 
ۖ  َوأَنزَ  ْلقِّْسطِّ ْلَبيَِّناتِّ َوأَنزَْلَنا َمَعه م  اْلكَِّتاَب َواْلمِّيزَاَن لِّيَـق وَم النَّاس  ابِّ فِّيهِّ أَبٌْس َشدِّيٌد َوَمَنافِّع  لِّلنَّاسِّ   ْلَنا احلَْدِّيدَ أَْرَسْلَنا ر س َلَنا ابِّ

ۚ  إِّنَّ اللَّـَه َقوِّيٌّ َعزِّيٌز﴾  ْلَغْيبِّ : يف رسالته ملالك األشت  )عليه السَّالم(   أمري املؤمنني  وقال،  66َولِّيَـْعَلَم اللَّـه  َمن يَنص ر ه  َور س َله  ابِّ
لْن تـ َقدََّس أ مٌَّة ال يـ ْؤَخذ  لِّلضَّعِّيفِّ فِّيَها َحقَّه  مَِّن اْلَقوِّيِّّ "طن:  إيّن مسعت رسول للا )صّلى للا عليه وآله( يقول يف غري مو "

. فمن بىن على غري ذلك فقد زّين لنفسه األماين الزائفة واآلمال الكاذبة، وأحّق الناس أبئمة العدل كالنيّب 67" َغرْيَ م تَـْعتِّعٍ 
هيد )عليه السَّالم( أعملهم أبقواهلم وأتبعهم لسريهتم، واحلسني الشّ علي )عليه السَّالم(،    اإلمام )صّلى للا عليه وآله(، و 

علي )عليه السَّالم( ملالك األشت عندما بعثه إىل مصر، فإهّنا وصف   اإلماماس مبطالعة رسالة   ألمور النّ وليلتزم املتويّل 
ب حاله، وكّلما كان ما توالّه املرء جامع ملبادئ العدل وأداء األمانة وهو انفٌع للوالة ومن دوهنم كل  حبسب ما يناس 

 68أوسع كان ذلك له ألزم وآكد. 

 :ِالوحدةِاإلسالمّيِة١٣ِِشذرة
عايش العمل على التّ   ة، وال أقلّ ة بني أبناء هذه األمّ ة واملودّ لتوثيق أواصر احملبّ   على الوحدة اإلسالمّيةكيز  من التّ   بدَّ   ال

 إنّ ف،  ة أاّيً كانت عناوينهاائفيّ ة و الطّ على االحتام املتبادل وبعيداً عن املشاحنات واملهاترات املذهبيّ   اً لمي بينهم مبنيّ السّ 
ة نّ وابملعاد وبكون القرآن الكري مع الس    ( ى للا عليه و آلهصلّ ) املصطفى    يبّ اجلميع يؤمنون ابهلل الواحد األحد وبرسالة النّ 
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، وحنو ذلك ما يشتك فيها املسلمون عامة (المعليهم السَّ ) ة أهل البيت رعية ومبودّ م الشّ ريفة مصدراً لألحكا بوية الشّ النّ 
  69سالمية. ساس القوي للوحدة اإلفهذه املشتكات هي األ  وغريها.  يام واحلجّ الة والصّ سالم: الصّ ومنها دعائم اإل

 بنيِالكراهّيةِوالعنفِوبنيِاحملّبةِواحلواِرِِ:١٤ِِشذرة
 هميعوا حجم اخلطر الذي يهّدد مستقبل  ات أبنْ وائف والقوميّ لغيارى من خمتلف الطّ ئنا اين أكّرر اليوم ندائي إىل مجيع أبنانّ إ

ال بدَّ من اكل واخلالفات.  لمي حلّل كافّة املش ة والعنف واستبداهلما ابحملّبة واحلوار السّ ويتكاتفوا يف مواجهته بنبذ الكراهيّ 
ذين يستبيحون دماء املسلمني ويستخصون نفوس ذّكر الّ أو   الّتوسل ابحلوار حلّل األزمات بدالً عن العنف واالقتتال،

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام   نّ إ أال و "يف حّجة الوداع:    (ى للا عليه وآلهصلّ )يب األعظم  األبرايء بقول النّ 
ن شهد مَ "   (:صّلى للا عليه وآله)وبقوله    "، غ الشاهد الغائبأال ليبلِّ   ،هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا  كحرمة يومكم

ن أعان على قتل مسلم مَ (: "صّلى للا عليه وآله)وبقوله    70" مهه ود  قن مال  حممداً رسول للا فقد ح    نَّ أ أن ال إله إاّل للا و 
   72. 71"القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رْحة للابشطر كلمة لقى للا عّز وجّل يوم  

 :ِاإلخوةِاإلنسانّيةِوالشراكةِيفِالوطن١٥شذرةِِ
و إ الوطن.  يف  وشركاء  اإلنسانّية  إخوة يف  اجلميع  ابلسّ ّن  يتعّرضون  ملن  من أقول  املسلمني  غري  للمواطنني  واألذى  وء 

ن مرأة غري مسلمة تعّرض هلا بعض مَ ا بلغه أنّ  (المعليه السَّ ) أمري املؤمنني علّياً  مسيحيني وصابئة وغريهم أما مسعتم أنّ 
ن بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً لو أّن امرءاً مسلماً مات مِّ (: " المعليه السَّ )فقال    ،يّدعون اإلسالم وأرادوا إنتزاع حلّيها

ال بدَّ من رعاية حرمة ة وشركائكم يف الوطن؟  فلماذا تسيئون إىل إخوانكم يف اإلنسانيّ   ؟73"بل كان به عندي جديراً 
مبشاهد احلوار البّناء على أساس   الدّم، وال بدَّ من رعاية احتام اآلخرين ومعاجلة اخلالفات واستبدال مشاهد العنف 

  74الطّائفّية والعرقّية.عيداً عن النزعات  ب  القسط والعدل واملساواة بني مجيع أبناء الوطن يف احلقوق والواجبات

 
 [https://www.sistani.org/arabic/statement/1504هـ. املصدر: ]  ١٤٢٨  حمّرم ١٤ 69
 ٩٦  ص، ٢٣ج    ،"حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  70
 ٣٦٨  ص،  ٢ج  "،  الكايف ، "الكليين  الّشيخ  71
 [ https://www.sistani.org/arabic/statement/1499هـ. املصدر: ] ١٤٢٧  اآلخرمجاد   ٢٢ 72
 ٣٠ص "،  روائع هنج البالغةجورج جرداق، " 73
 [ https://www.sistani.org/arabic/statement/1499هـ. املصدر: ] ١٤٢٧  اآلخرمجاد   ٢٢ 74
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 :ِح رمةِالّتعرضِلغريِاملسلمنِي١٦ِِشذرة
أاّيً كان دينه ومذهبه فإهّنم يف كنف املسلمني وأماهنم، فمن تعّرض حلرماهتم كان خائناً   كم والتعّرض لغري املسلمنيايّ إ

ن للا سبحانه، وقد قال عّز وجّل يف كتابه عن غري غادراً، وإّن اخليانة والغدر هلي أقبح األفعال يف قضاء الفطرة ودي
ط وا إِّلَْيهِّْم إِّنَّ اّلِلََّ َي ِّب    ﴿اَل يـَنـَْهاك م  اّلِلَّ  َعنِّ اّلذيَن ملَْ يـ َقاتِّل وك ْم يفِّ الدِّين َوملَْ خي ْرِّج وك ْم مِّْن دِّاَيرِّك ْم َأْن َترَب وه مْ املسلمني   َوتـ ْقسِّ

طِّنَي﴾  وال ما إذا   76غي ان يسمح املسلم  ابنتهاك حر مات غري املسلمني مّن هم يف رعاية املسلمني. بل ال ينب  75اْلم ْقسِّ
الغدر هبم والّتعدي عليهم. إليهم    77كانوا هم يف بالد غري املسلمني فيحرم  بل َيسن به حسن ماورهتم واإلحسان 
  78سباهتم. ومصادقتهم وخمالطتهم كما جيوز تقدي الّتهاين إليهم يف أعيادهم ومنا

 :ِضرورةِاحتامِاآلخرينِومعتقداهتِم١٧ِِشذرة
ب احتام اآلخرين ومعتقداهتم. إّن احتام حّرية الّتعبري عن الرّأي ال يربّر بوجه الّسماح بتصّرفات متّثل اعتداًء على جي

  79والعنف. معتقدات اآلخرين ومقّدساهتم وتؤّدي إىل خلق بيئة مناسبة ملزيد من الّتوتر والّصراع  

 ضبطِالّنفسِ:١٨ِِشذرة
ن املرجعّية الدِّينّية تشّدد على املسلمني أينما كانوا أن يتحّلوا أبقصى درجات ضبط الّنفس وال يبدر منهم ما يسئ إىل إ

ْلقِّْسطِّ غريهم مستذكرين قول للا تعاىل   ۖ  َواَل جَيْرَِّمنَّك ْم َشَنآن  قـَْوٍم َعَلٰى ﴿اَي أَيـ َها الَّذِّيَن آَمن وا ك ون وا قـَوَّامِّنَي لِّلَّـهِّ ش َهَداَء ابِّ
َا تـَْعَمل وَن﴾  وعليهم عدم الّتخّلف عن رعاية   80.81َأالَّ تـَْعدِّل واۚ  اْعدِّل وا ه َو أَقْـَرب  لِّلتـَّْقَوٰىۖ  َواتَـّق وا اللَّـَهۚ  إِّنَّ اللَّـَه َخبِّرٌي مبِّ

 82القوانني الّنافذة يف البلد. 

 
 ٨، آية ٦٠ القرآن الكري، سورة املمتحنة 75
عامل مع القوانني  . وكذلك: كتاب "الفقه للمغتبني" فصل التّ [https://www.sistani.org/arabic/archive/25034] توجيهات ونصائح، املصدر:ه،   ١٤٣٦ربيع اآلخر  ٢٢ 76
 [ https://www.sistani.org/arabic/book/17/960] املصدر: وما بعدها. ١٦٧افذة، ص  النّ 
 [ https://www.sistani.org/arabic/book/17/960]  املصدر: . ٢١٩، مسألة ١٦٨يستاين، "الفقه للمغتبني"، ص السّ  77
 [ https://www.sistani.org/arabic/book/17/960]  . املصدر:٣٠٩و  ٣٠٨، مسألة ١٦٨يستاين، "الفقه للمغتبني"، ص السّ  78
 [https://www.sistani.org/arabic/statement/1513هـ. املصدر: ] ١٤٣١رمضان  ٢٩ 79
 ٨، آية  ٥القرآن الكري، سورة املائدة   80
 [https://www.sistani.org/arabic/statement/1513هـ. املصدر: ] ١٤٣١رمضان  ٢٩ 81
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/26453. املصدر: ]هـ١٤٤١ ة احلجّ   يذ  ٩ 82
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 املهدي )عليه السَّالم( اإلماموظيفتهم جتاه  صخبصوتوجيهات للمؤمنني 
 :ِااللتزامِابلّشريعِة١٩ِِشذرة

ة املقدسّ   ريعةااللتزام أبحكام الشّ والقرب منه ونيل رضاه هو    )عليه السَّالم(  اإلمامبيل إىل طاعة  السّ   يف أنّ    شكّ ال
رية املعهودة من علماء الدِّين وأساطني املذهب وسائر أهل حّلي ابلفضائل واالبتعاد عن الرذائل واجلري وفق السّ والتّ 

، فمن سلك طريقاً شاذاً أو سبيالً مبتدعاً فقد (عليهم الّسالم)ال يزالون يسريون عليها منذ زمن األئمة    ناّلذيالبصرية  
 83عن القصد.  بهة وسقط يف الفتنة وضلّ خاض يف الشّ 

 املرجعِيفِعصرِالغيبِة:٢٠ِِِِشذرة
فمن اخترب أمرهم يف العلم والعمل وعلم   ِ.قون العلماء املتّ هم    )عليه السَّالم( املرجع يف أمور الدِّين يف زمان غيبته    نإ

 84كما جرت عليه هذه الطائفة منذ عصر الغيبة الصغرى إىل عصران هذا.   وجب عليه اتّباعهم  اللب عدهم عن اهلوى والضّ 

 الغيبِة:ِاالرتباطِابإلمامِيفِعصر٢١ِِِِشذرة
 ين يتعاملوا بتثبت وحذر شديد )عجل للا فرجه الشريف( هو أن    اإلماممن أهّم الواجبات على املؤمنني يف عصر غيبة    نّ إ

صعب مواطن االبتالء ومواضع الفنت يف طول أذلك من  نّ إ وبظهوره وسبل االرتباط به، ف ( عليه الّسالم)فيما يتعلق به 
 85عصر الغيبة. 

 اءِإبمامِالعصِر:ِدعوىِالّلق٢٢ِِشذرة
)أرواحنا فداه( مباشرة أو عن طريق الّرؤاي يف زمن الغيبة الكربى   قاء إبمام العصر اللّ رعي جتاه من يزعم أن  املوقف الشّ   نّ إ

ل يف عدم تصديقه فيما يّدعيه وعدم األخذ مبا ينسبه إليه )عليه السَّالم( من أوامر أو غريها، بل واإلنكار عليه فيما يتمثّ 
  86َيكيه عنه )صلوات للا وسالمه عليه( من األمور املعلوم بطالهنا.

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25699املصدر: ]  ه، استفتاء.   ١٤٢٨صفر  ١٢ 83
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25699املصدر: ] ه، استفتاء.   ١٤٢٨صفر  ١٢ 84
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25699املصدر: ] ه، استفتاء.   ١٤٢٨صفر  ١٢ 85
 [ http://www.aqaed.com/faq/3049املصدر: ].  ، استفتاء١٤٢٤رمضان  ٢١ 86
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 :ِاملوقفِمنِالّدعاويِالباطلِة٢٣ِِشذرة
حنو من  ويج هلا أبيّ وال يسامهوا يف نشرها والتّ  عاوي الباطلة الدّ أن ال ينساقوا وراء  (قهم للا ملراضيهوفّ ) يب ابملؤمنني هن

 87بيل.ا وأتباعهم ما مل يتكوا هذا السّ ز عن أصحاهباألحناء، وننصحهم ابلتحرّ 

 الّرواايتِاملهدويِة:ِمنهجِالّتعاملِمع٢٤ِِِِشذرة
 ال   اّلتالم(  )عليهم السَّ   أهل البيت  واايت الواردة عنهور هي كغريها من الرّ واايت الواردة يف تفاصيل عالئم الظّ الرّ ّن  إ

ها من مسينها وحمكمها من جل متحيصها وفرز غثّ أل   اخلربة واالختصاصجوع إىل أهل  الرّ البناء عليها من    قبلفها    بدَّ 
ظيّن البناء يف حتديد مضامينها وتشخيص مواردها على أساس احلدس والتّ   وال يصحّ   ، جيح بني متعارضاهتامتشاهبها، والتّ 

  88.شيئاً   ال يغين من احلقّ   نّ الظّ   فإنّ 

 والّسياسّية واالنتخابات ورجال احلكمتوصيات خبصوص الّشؤون اإلجتماعية 
على  ي عامليّ شخصيّ   الدِّينّية  املرجعّية فد  ليتشرّ ات  البلدان  املستوى من مجيع  رفيعة  ابللّ ة  ويتباركوا ويستمعوافوا  إىل   قاء 

اء اجملتمع املؤمن ه القيادات االجتماعية والّسياسّية من أبنكما تتوجّ   89وحية واملعنوية واألخالقية.الرّ   اوإرشاداهت  اتوجيهاهت
ؤال واإلستفسار عن كثري من أمورهم اإّلجتماعية والّسياسّية للوقوف من خمتلف أصقاع العامل إىل املرجعّية الدِّينّية ابلسّ 

صائح واإلرشادات وضرورة املسامهة يف نشرها وتعميمها، نذكر شيئاً منها تلكم النّ  مهّّيةونظراً ألرعي. على تكليفهم الشّ 
 دة: هنا للفائ

 
 [ http://www.aqaed.com/faq/3049املصدر: ]. ، استفتاء هـ ١٤٢٤رمضان  ٢١ 87
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/25699هـ. املصدر: ] ١٤٢٨صفر  ١٢ 88
د ابن كي مون  ة مرموقة، وكان من أمّهها زايرة األمني العام لألمم املّتحدة الّسيّ منظمات وهيئات دوليّ   وهذه عادة متّبعة قدمياً وحديثاً، حيث زار عدد غري قليل من امللوك والرؤساء ومسؤويل   89

مسي  اإللكتوين الرّ   ح بعدها أمام وسائل اإلعالم مث أثبت ذلك على املوقع صرّ اّلت  و   ٢٠١٤وز  متّ   ٢٤جف األشرف بتأريخ  د علي الّسيستاين يف مكتبه يف النّ مساحة املرجع الدِّيين األعلى الّسيّ 
اعية حلفظ وحدة البلد والّسالم. وألعرب له عن عرفان األمم املّتحدة  طرف واإلرهاب، وملواقفه الدّ التّ   لألمم املّتحدة معّلالً زايرته بقوله: "...من أجل شكره وتقديره على جهوده ومواقفه ضدّ 

ع ابحلكمة  د يتمتّ مساحة الّسيّ   وقوله: "إنّ   ،ائفي"اعي إىل االمتناع عن اخلطاب الطّ عن تقديران لنداء مساحته الدّ   ع احلايل، كما أعربت  را امية حلماية املدنيني يف الصّ اجلهود الرّ   لدعم مساحته كلّ 
د وأعرب عن دعمي الكامل و دعم األمم املّتحدة ألهل  الّسيّ ة األوىل، وأوّد أن أعرب عن سعاديت لزايرة مساحة  فين لقاءه للمرّ سامح واإلهلام جلميع أتباعه سواء هنا أو يف العامل، ويشرّ والتّ 
 [. http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3496]املصدر: جف األشرف والعراق من أجل عراق مسامل مسامح و مزدهر". النّ 
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 منهاجِعملِالوالةِوالّساسة:٢٥ِِِشذرة
وظائف من  وبّينه    90يف هنج البالغة  )عليه السَّالم(  يهتموا مبا ورد عن أمري املؤمننين  أينبغي لرجال احلكم من املسلمني  

م مبثابة والته وعّماله ليظهر هلم مقدار هنّ أنفسهم  أعماهلم وليقّدروا يف  أ ثره ويتبعوا خطاه يف سلوكهم و أيقتفوا  ل  مثاهلم أل
 91. التزامهم بنهجه وأتّسيهم به

 :ِوظيفةِاحلكوماِت٢٦ِِشذرة
احلفاظ على ، و مكافحة الفسادو ،  األمنيطرة على  تطبيق العدالة االجتماعية، والسّ هو    احلكومةوظيفة لدى  أهّم    نّ إ

 92. الوطنية  الّسيادة

 :ِالّشعبِهوِمصدرِالّسلطاِت٢٧ِِشذرة
كما ال غري، ومنه تستمد الّسلطات شرعّيتها    مصدرِالّسلطاتِيفِأّيِبلدِهوِالّشعبّن املرجعّية الدِّينّية ترى أّن  إ

عب يف ل إرادة الشّ وتتمثّ   93عب ىل الشّ إ جوع الرّ يف معاجلة األزمات هو  رق وأسلمها الطّ . وإّن أقرب ستور عليه الدّ  ينصّ 
  94ري العام. قتاع السّ اإل  نتائج

 االنتخاابتِوشرائطهِا:٢٨ِِِِشذرة
ع املواطنون ، ليتشجّ املصداقيةتضفي على نتائجها درجة عالية من    اّلت رورية  روط الضّ هلا الشّ وّفر  ت    جيب أن  االنتخاابت  نّ إ

ة عادل ومنصف بعيداً عن املصاحل اخلاصّ من أن جترى وفق قانون  بدَّ   ال فيها بصورة واسعة. وهلذا الغرض  املشاركةعلى  
يف خمتلف مراحل اجرائها، ويتم االشراف  الّنزاهة والّشفافّيةمن أن تراعى  بدَّ   ال  ة، كما الّسياسيّ لبعض الكتل واألطراف 

   95جاّدة.   والرقابة عليها بصورة 

 
  ٤٠٦د بن احلسني املعروف ابلّشريف الّرضي )ت د حممّ قصار كلماته. مجعها الفقيه واألديب الّسيّ الم( ورسائله و هو مموعة خمتارة من خ َطب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )عليه السَّ  90

الث واخلمسون من قسم الكتب من هنج البالغة. وقد أشادت األمم املّتحدة  ه مصر، وهو الكتاب الثّ (. وجتدر اإلشارة هنا خبصوص عهده الذي عهد به إىل مالك األشت حينما واّل هجرية
ا أخ لك يف الدِّين أو نظري لك يف  اس سواسية وهم إمّ أرخيية يف حفظ حقوق اإلنسان وكرامته وأن النّ كواحد من أهّم الواثئق التّ   ١٩٩٧نوي لعام  على لسان أمينها العام يف تقريرها السّ به  

 [https://www.un.org/press/en/1997/19971209.SGSM6419.htmlاخللق. ]
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  حديث لسماحته هـ، من  ١٤٣٣رجب  ٢٦ 91
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/26377املصدر: ]ه.  ١٤٤٢  حمّرم ٢٤ 92
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26370. املصدر: ]هـ ١٤٤١ ربيع اآلخر  ٢٣ 93
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26359. املصدر: ]هـ ١٤٤١  ربيع األّول ١٧ 94
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/26377املصدر: ]ه.  ١٤٤٢  حمّرم ٢٤ 95
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 :ِأمهّيةِاالنتخاابتِواملشاركةِفيها٢٩ِِشذرة
مستقبل و يف رسم مستقبل البالد،    حتظى أبمهّّية ابلغةواب(  ها انتخاابت ملس النّ )ومن أمهّ   االنتخاابتاملشاركة يف    نّ إ

سات احلكومية. فمن ال يشارك يف االنتخاابت شريعات وعن دور الرقابة على املؤسّ األبناء واألحفاد كونه املسؤول عن التّ 
 96والده وهذا خطأ ال ينبغي ألي مواطن أن يقع فيه.تقبله ومستقبل أسفإمّنا يعطي الفرصة لغريه يف رسم م

 :ِدورِاملسلمنيِيفِالبلدانِغريِاإلسالميِة٣٠ِِشذرة
ية اإلنتماء لألحزاب والدخول يف الوزارات واجملالس اإلسالميف البلدان غري    رعايةِاملصاحلِالعلياِللمسلمنِيد تقتضي ق

الثّ ال بدَّ    اّلت النيابية، وعندئذ جيوز للمسلمني ذلك حسبما تقتضيه املصلحة   قات من أهل لتشخيصها من مراجعة 
 97.اخلربة

 :ِصفاتِاملرّشحنِي٣١ِِشذرة
 98على مصلحة الوطن واملواطنني.خالص واحلرص  واإل   صفون ابلكفاءة والّنزاهةحني يتّ شّ مر من انتخاب  بدَّ    ال

 معرفةِماضيِاملرّشحِوأترخيِه:٣٢ِِِشذرة
وارع ووسائل اإلعالم متأل الشّ   اّلت نة واليافطات والدعاايت الكبرية  انّ واخلطب الرّ   اقةابلوعود الربّ ينغّروا    ال  لى املواطنني أنع

قوا من نزاهته وكفائته وحرصه على الوطن واملواطنني قّ حت ح و احات قبل مواعيد االنتخاابت. احبثوا عن ماضي املرشّ والسّ 
   99قبل أن متنحوه أصواتكم.

 :ِتشخيصِاملرّشحِمسؤولّيةِاملواطن٣٣ِِشذرة
حتدّ ا ال  الدِّينّية  من  ملرجعّية  تريد  الدِّينّية  املرجعّية  ينتخبون.  من  للمواطنني  أبنفسهم    املواطنني د  يتحملوا  مسؤولية أن 

   100واالنتخاب.   شخيصالتّ 

 
 ه، منرب اجلمعة.   ٤٣٥١مجادى اآلخرة   ٢٥ه، منرب اجلمعة و   ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ٤ 96
 [ https://www.sistani.org/arabic/book/17/960] . ١٧١ه، من كتاب "الفقه للمغتبني" فصل التعامل مع القوانني النافذة، ص ١٤١٨رمضان املبارك  ٢٧ 97
 ه، منرب اجلمعة  ١٤٣٥مجادى اآلخرة   ٢٥ 98
 ه، منرب اجلمعة  ١٤٣٥مجادى اآلخرة  ٤ 99

 ، منرب اجلمعة ه  ١٤٣٥مجادى اآلخرة   ٢٥ 100
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 :ِالّتظاهرِالّسلميِوشروطِه٣٤ِِشذرة
وليس ألحد أن ، وهو حّر مبمارسته  هابلغ كامل، به يعرّب عن رأيه ويطالب حبقّ   مواطن لكل    لمي حقّ ظاهر السّ التّ   نّ إ

املواطنني عند االختالف يف امات بني  يلزم غريه مبا يرتئيه، وال يليق أن تكون املشاركة أو عدم املشاركة مثاراً لتبادل االهتّ 
  101. ر ويعذره فيما خيتارهأي، بل ينبغي أن َيتم كٌل رأي اآلخَ الرّ 

 شرطِدحرِاإلرهاِب:٣٥ِِِِشذرة
هاهتم، ظر عن دايانهتم أو مذاهبهم أو معتقداهتم وتوجّ بغض النّ   تكاتف ومواجهة من قبل اجلميع إىل    إلرهاب َيتاجا

  102سات من دنس اإلرهابيني.واألعراض واملقدّ وذلك من أجل ْحاية الوطن  

 وصايا خبصوص الّشباب
 أوصيِالّشباِبملاذاِِِ:٣٦ِِشذرة

عادة يف هذه ـــ بوصااي هي متام السّ ن يعنيين من أمرهم ما يعنيين من أمر نفسي وأهلي  اّلذيباب األعزاء ـــ  ّنين أوصي الشّ إ
سبحانه إىل خلقه وعظة احلكماء والصاحلني من عباده، وما أفضت إليه ، وهي خالصة رسائل للا  احلياة وما بعدها 

 ، إذ جيد املرء عليها نور احلقّ أصول االستقامة يف احلياة وأركاهنا، وهي تذكرة ليس إاّل وهي  .  جتاريب وانتهى إليه علمي
هلية ومواعظ املتبّصرين، فينبغي  وضياء احلقيقة وصفاء الفطرة وشواهد العقل وجتارب احلياة قد نّبهت عليها الرسائل اإل

 اّلت فسية و ن هم يف عنفوان طاقتهم وقدراهتم اجلسدية والنّ اّلذيلكّل امرئ أن أيخذ هبا أو يسعى إليها وال سّيما الشباب  
ري، فاهتم بعضها أو املرتبة العالية منها فليعلموا أّن أخذ القليل خرٌي من ترك الكث  هي رأس مال اإلنسان يف احلياة، فإنْ 

َفَمْن يـَْعَمْل مِّْثقاَل َذرٍَّة َخرْياً يـَرَه  * َوَمْن يـَْعَمْل مِّْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا ﴿، وقد قال سبحانه: وإدراك البعض خري من فوات الكلّ 
 103.104﴾يـَرَه  

 
األّول  ١٠  101 ]  ١٤٤١  ربيع  اآلخر  ٩  وكذلك[،  https://www.sistani.org/arabic/archive/26355هـ،  هـ،    ١٤٤١  ربيع 

[https://www.sistani.org/arabic/archive/26365 ] 
 . ه، منرب اجلمعة  ١٤٣٥رمضان  ١٢ 102

 . ٨و ٧، آية ٩٩القرآن الكري، سورة الزلزلة  103 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  األّولربيع  ٢٨ 104
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 دورِاالعتقادِاحلّقِابهللِوالّدارِاآلخرةِ:٣٧ِِشذرة
أحدكم هبذا االعتقاد حبالٍ بعد أن   ، فال يفرطنّ ار اآلخرةابهلل سبحانه والدّ   االعتقاد احلقّ لزوم  ن الّضروري للّشباب  م

بديع يدّل   كائن يف هذا العامل ـــ إذا سرب اإلنسان أغواره ـــ صنعٌ   دّلت عليه األدلّة الواضحة وقضى به املنهج القوي، فكلّ 
أّن   ذكري بذلك، وقد أابن فيها عّز وجلّ ئه للتّ على صانع قدير وخالق عظيم، وقد توالت رسائله سبحانه من خالل أنبيا

حقيقة هذه احلياة ـــ كما رمسها هو ـــ مضمار يبلو فيه عباده أيّهم أحسن عمالً، فمن حجب عنه وجود للا سبحانه 
منكم ار اآلخرة فقد غاب عنه من احلياة معناها وآفاقها وعاقبتها وأظلمت عليه املسرية فيها، فليحافظ كّل واحد ٍ والدّ 

واعتباراً حىّت يكون  على اعتقاده بذلك، وليجعله أعّز األشياء لديه كما هو أمّهها، بل يسعى إىل أن يزداد به يقيناً 
وإذا وجد املرء من نفسه يف   رى.باح َيمد القوم السّ ؤية الثاقبة، وعند الصّ حاضراً عنده، ينظر إليه ابلبصرية النافذة والرّ 

 يف ديٍن مثل تثاقٍل عن فريضةٍ  أو رغبةٍ  يف ملّذةٍ  فال يقطعن ارتباطه ابهلل سبحانه وتعاىل برهة من عنفوان شبابه ضعفاً 
وة والعافية عور ابلقّ جعة، وليعلم أّن اإلنسان إذا تنّكر ألمر للا سبحانه يف حالة الشّ متاماً، فيصّعب على نفسه سبيل الرّ 

ال يتجاوز مّدة   اّلذي   - عف اضطراراً، فليتأمل حني عنفوانه  ز والضّ اغتاراً هبا فإنّه يؤوب إليه تعاىل يف مواطن العج
شكيك يف املبادئ وإاّيه أن ينزلق إىل التّ   عف والوهن واملرض والشيخوخة. يف ما هو مقبل عليه من مراحل الضّ   - حمدودة  

البحث فيها، أو استساالً يف االعتماد على ة مارساته وسلوكه اقتفاًء لشبهات مل يصرب على متابعة  ابتة لتوجيه مشروعيّ الثّ 
للمقاصد  الدِّين  السم  بعٍض  إستغالل  من  امتعاضاً  أو  وزبرجها،  احلياة  هذه  مبلّذات  اغتاراً  أو  انضجة  غري  أفكاٍر 

 105.جال ابحلقّ جال بل يقاس الرّ ال يقاس ابلرّ   خصّية، فإّن احلقّ الشّ 

 التزامِمكارمِاألفعالِوح سنِاخل لق:٣٨ِِِِشذرة
فما من سعادٍة وخرٍي إاّل ومبناها فضيلة، وما من شقاءٍ  ،  وجتّنب مذامها  التزام مكارم األفعال   وصي الّشباب بضرورةأ

يَبٍة فَبِّ  َما وشّرٍ  ــ عدا ما خيترب للا به عباده ــ إاّل ومنشؤه  رذيلة، وقد صدق للا سبحانه إذ قال ﴿َوَما َأَصاَبك ْم مِّْن م صِّ
لوك، ظر والسّ فس، والعفاف يف املظهر والنّ فمن اخلصال الفاضلة: احملاسبة للنّ   .106ْم َويـَْعف و َعْن َكثِّرٍي﴾َكَسَبْت أَْيدِّيك  

صّرفات فع عن التّ ، والتّ لة لألرحام، واألداء لألمانة والوفاء ابلعهود وااللتزامات، واحلزم يف احلقّ دق يف القول، والصّ والصّ 
واملالهي اهلابطة، ومراءاة   ريعة،ومن مذاّم اخلصال: العصبّيات املمقوتة، واالنفعاالت السّ   السخيفة. الوضيعة والسلوكّيات  

اس، واإلسراف عند الغىن، واالعتداء عند الفقر، والتربّم عند البالء، واإلساءة إىل اآلخرين وال سّيما الضعفاء، وهدر النّ 

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 105
 ٣٠، آية  ٤٢القرآن الكري، سورة الّشورى   106
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النّ  الظّ عم، والعزّة ابإلمث، واإلعااألموال، وكفران  مد على ما مل يفعله.  لم والعدوان، وحبّ نة على  وضرورة   املرء أن َي 
دبري واحللم والصرب وغريها، واضع والتّ فق والتّ فإنّه جامع للفضائل الكثرية من احلكمة والتّوي والرّ   ق ل  الّتصاف حبسن اخل  ا

 سبحانه وأثقلهم ميزاانً يف يومٍ ختّف فيه اس إىل للا نيا واآلخرة، وأقرب النّ عادة يف الدّ وهو بذلك من أهّم أسباب السّ 
املوازين هو أحسنهم أخالقاً، فلي حّسن أحدكم أخالقه مع أبويه وأهله وأوالده وأصدقائه وعاّمة الناس، فإن وجد من 

اخللق   نفسه قصوراً فال يهملّن نفسه بل َياسبها ويسوقها ابحلكمة إىل غايته، فإن وجد متّنعاً منها فال ييأس بل يتكّلف 
احلسن، فإنّه ما تكّلف امرٌؤ طباع قوم إاّل كان منهم، وهو يف مسعاه هذا أكثر ثواابً عند للا سبحانه مّن جيد ذلك 

  107بطبعه.

 احتافِمهنةِوكسبِختّصِص:٣٩ِِِِشذرة
بركات كثرية فس فيه، والكدح ألجله، فإّن فيه  ، وإجهاد النّ إتقان مهنة وكسب ختّصصعي يف  السّ ن املهّم للّشباب  م

يشغل به قسماً من وقته، وينفق به على نفسه وعائلته، وينفع به متمعه، ويستعني به على فعل اخلريات، ويكتسب به 
عب يف حتصيله أكثر كان أكثر طيباً ب به ماله، فإّن املال كّلما كان التّ تصقل عقله وتزيد خربته، ويطيّ   اّلتجارب  التّ 

جيهد نفسه ابلكسب والعمل، ويبغض العاطل واملهمل   اّلذيوتعاىل َيّب اإلنسان الكادح  وبركة، كما أّن للا سبحانه  
ابللّ  أوقاته  يقضي  أو  غريه،  يكون كاّلً على  واللّ مّن  أو هو  مهنة  إتقان  دون  من  أحدكم  شباب  ينقضنيَّ  فال  عب، 

الشّ  ليكّون اختّصصٍ فإّن للا سبحانه جعل يف  من خالهلا رأس مالٍ حلياته، فال   ملرء  باب طاقاتٍ  نفسّيةً  وجسديّةً  
 108يضيعّن ابلتلّهي واإلمهال. 

 الّزواجِوتكوينِاألسرة:٤٠ِِِِشذرة
واإلجناب من دون أتخري، فإّن ذلك أنٌس لإلنسان ومتعة، وابعٌث   واجاالهتمام بتكوين األسرة ابلزّ   من للّشباب  بدَّ    ال

اقات ليوم احلاجة ووقايٌة للمرء عن كثرٍي من عور ابملسؤولية، واستثماٌر للطّ على اجلّد يف العمل، وموجٌب للوقار والشّ 
الزمة من أوكد   ةٌ نّ ّله س  ، وهو قبل ذلك ك 109"من تزّوج فقد أحرز نصف دينه" ورد أّن  املعاين احملظورة والوضيعة حىّت 

وال   .كاسلفس عليها، مل يفطم امرؤ نفسه عنها إاّل وقع يف احملاذير وابتلى ابخلمول والتّ فطرت النّ   سنن احلياة وفطرةٌ 
أحدكم   وليهتمّ   .زق ما ال َيتسبه املرء يف ابدىء نظرهواج من أسباب الرّ خيافّن أحٌد فيه فقراً فإّن للا سبحانه جعل يف الزّ 

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237وصاايه للّشباب. املصدر: ] منه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 107
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 108
 ٣٢٩ص  ،  ٥ج  ، "الكايف"،  الكليين  الّشيخ  109
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من يتزوجها ودينها ومنبتها، وال يبالغن يف االهتمام ابجلمال واملظهر والوظيفة فإنّه اغتار سرعان ما ينكشف عنه  قِّ ل  خب  
الغطاء عند ما تفصح له احلياة عن جّدها واختباراهتا، وقد ورد يف احلديث التحذير من الزواج ابملرأة حملض مجاهلا، وليعلم 

 110لدينها وخلقها بورك له فيها.أّن من تزّوج امرأة  

 نفعِالّناسِومراعاةِالّصاحلِالعامِِ:٤١ِِشذرة
وال سّيما ما يتعّلق بشؤون األيتام واألرامل   احل العامّ أعمال الرّب ونفع الناس ومراعاة الصّ عي يف  لسّ وصي أبنائي الّشباب اب أ

تيه املرء من نعم وخريات، وفيها سّن للفضيلة وتعاون على فس وزكاة ملا أو واحملرومني، فإّن فيها تنمية لإلميان وهتذيباً للنّ 
ظام العاّم ورعاية هي عن املنكر، ومساعدة ألولياء األمور على حفظ النّ الرّب والتقوى وأداء صامت لألمر ابملعروف والنّ 

ة، وإّن للا سبحانه َيّب نيا ورصيد لآلخر ة، وموجٌب لتغيري حال اجملتمع إىل األفضل، فهو بركة يف هذه الدّ املصاحل العامّ 
وقد قال   يهّتم املرء فيه هبموم إخوانه وبين نوعه وَيّب هلم من اخلري مثل ما َيّب لنفسه.   اّلذي اجملتمع املتكافل املتآزر  

َن  ﴿عّز من قائل:   إِّنَّ اّلِلََّ ال يـ َغريِّّ  َما بَِّقْوٍم ﴿، وقال: 111﴾ السََّماءِّ َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلق َرى آَمن واْ َواتَـَّقواْ لََفَتْحَنا َعَلْيهِّم بـَرََكاٍت مِّّ
هِّمْ  َنف سِّ ال يؤمن أحدكم حىّت َيّب ألخيه ما َيّب لنفسه " يّب )صّلى للا عليه وآله(:  ، وقال النّ 112﴾َحىتَّ يـ َغريِّّ وا َما أبِّ

  114.115" ن عمل هباأجر مَ فله أجرها و   ة حسنةً نّ من سّن س  "، وقال أيضاً: 113" ويكره ألخيه ما يكره لنفسه

 وصايا خبصوص الفتيات
 أمهّيةِوضرورةِالعفافِِ:٤٢ِِشذرة
اجتة عن عدم احلذر جتاه ذلك، لبيات النّ ، فإّن املرأة لظرافتها أكثر أتّذايً وتضّرراً ابلسّ على الفتيات يف أمر العفافأؤكد 

ا تنقضي ملّذهتا، وتبقى مضاعفاهتا ومنّغصاهتا. فال ينبغي علقات العابرة مّ ائفة وال يلجن يف التّ ابلعواطف الزّ   فال ينخدعنّ 
التفكري إاّل يف حياة مستقرّة متلك مقّومات الصالح والسّ  املرأة احملافظة على ثقلها ومتانتها للفتيات  عادة، وما أوقر 

 116.ة أبمور حياهتا وعملها ودراستهااحملتشمة يف مظهرها وتصرفاهتا، املشغول

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237للّشباب. املصدر: ]من وصاايه ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 110
 ٩٦، آية ٧االعراف   القرآن الكري، سورة  111
 ١١، آية  ١٣القرآن الكري، سورة الرعد   112
 ١٩٠ ص"،  منية املريد، "اين هيد الثّ الشّ  113
 ١٦٤  ص، ٧٤ج    ،"حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  114
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237وصاايه للّشباب. املصدر: ]من ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 115
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 116
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 الوظائفِوتكوينِاألسرِةبنيِِِِ:٤٣ِِشذرة
ّنة أكيدة يف احلياة، والوظيفة أشبه واج س  واالهتمام هبا، فإّن الزّ   من ترجيح الوظائف على تكوين األسرة ِتحذر الفتياتل

 ريعان شبابه ندم عليها عن قريب وافل واملتّممات، وليس من احلكمة ترك تلك هلذه، ومن غفل عن هذا املعىن يف ابلنّ 
  117دامة، ويف جتارب احلياة شواهد على ذلك. حني ال تنفعه النّ 

 رفعِالعقباتِأمامِالّزواجِِ:٤٤ِِشذرة
مل يلزم للا هبا مثل املغاالة يف املهور   اّلت أو وضع العراقيل أمامه ابألعراف    واجعضلهن عن الزّ   ء الفتيات َيّل ألولياال

لعون عليها، وليعلم أّن للا سبحانه مل جيعل ادات، فإّن يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطّ واالنتظار لبين األعمام أو السّ 
 ما ومن حبس امرأة لغري صالحها فقد ابء إبمٍث دائم ٍ   واحلرص على صالحهنّ   الوالية لآلابء على البنات إاّل للنصح هلنّ 

 118دامت تعاين من آاثر صنيعه وفتح على نفسه بذلك ابابً من أبواب النريان.

 

 
 [ chive/25237https://www.sistani.org/arabic/arمن وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 117
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25237من وصاايه للّشباب. املصدر: ]ه،  ١٤٣٧  ربيع األّول ٢٨ 118
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ِةألساتذةِاحلوزاتِوطلبةِالعلومِالّدينيِّتوجيهاتِ
 

 ما يتعّلق باألساتذة واملدّرسني
 الّتواضعِواالحتاِم:٤٥ِِشذرة

 119علِّمونملن ي   حتامواضع واال التّ   واملدرِّسنيينبغي لألساتذة  

 مراعاةِطالبِالعلِمِ:٤٦ِِشذرة
شيئاً من سوء فهم أو الحظورا عليهم  . وإن  بتاتً   عدم إحراج تالمذهتم أو االنتقاص منهم  واملدرِّسني نبغي لألساتذة  ي

 120. تمل أن يكون كذا... إخلخطأ فيفتض إاثرة ذلك بصيغة الّسؤال كأن يقال له ما رأيك لو كان كذا، وأال حت

 للّدرسِوالبحِثِِالتهّيِؤِِ:٤٧ِِشذرة
ستاذ، فإن ن يلقيها األأوقبل    رس حباث قبل حضور الدّ ومطالعة األتوصية الطالب بقراءة    واملدرِّسنينبغي لألساتذة  ي

ثناء أستاذ فقط  على مايطرحه األ  م وخيتزل املسافات واليعتمدوا كلياً وخيتصر هلم طريق التعلّ   ي قابلياهتم مبكراً ذلك ينمّ 
 " عاملِّ امل"و  " املدارك"  وقصة صاحيَب   ثناء القراءة.أمل يستوضحوها ويفهموها    اّلت  هلم بعض األشياء  رس بل األستاذ يبنّي الدّ 

وتداول هذين الكتابني رغم هذه   أمهّّيةاآلن  إىل    وحنن نرى ،  121ست أسرارهم( مشهورة ردبيلي )قدّ مع الشيخ أْحد األ
 122". ان مّ نتقى اجل  م  "وهو  أهّم    كتاب   عاملِّ ن لصاحب امل أ   ويلة، علماً ة الطّ دّ امل

 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   119
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  من حديث لسماحته هـ،  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   120
( لـّمـا وردا الّنجف األشرف قادَمني من لبنان لطلب علوم أهل البيت  جريةهـ ١٠٠٩د املوسوي العاملي اجلبعي )ت د حممّ يّ هـ( والسّ  ١٠١١حسن العاملي اجلبعي )ت   الّشيخَيكى أن  121

( درساً خاّصاً هبما على شرك أن يكتفي بتبني وجهَة نظره فقط إن كان له نظر خمالف يف املسألة. فأجاهبما إىل ذلك. فكاان  جريةهـ  ٩٩٣أْحد األردبيلي )ت    الّشيخمن    لّسالم( طلباً )عليهم ا
األردبيلي: قريباً سيعود هذان إىل جبل عامل ويصّنفان املصّنفات، وتقرؤون فيها.    الّشيخم  يقرءان كثرياً من املسائل بدون أن يتكّلم فيها بشيء حىّت أخذ بعض تالمذته يهزؤون هبما. فقال هل

، بينما  لّشيخن" فكان يدعى ابيحسن بكتابه "معاملِّ الدِّ   الّشيخفكان كما قال. فقد أّلفا العديد من الكتب العلمية ووصلت إىل العراق وقرأ فيها الّناس. وقد اشتهر     حسن صاحب املعاملِّ
 د صاحب املدارك. د حممّ يّ كان يدعى ابلسّ فد بكتابه "مدارك األحكام يف شرح شرائع اإلسالم"  اشتهر الّسيد حممّ 

 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   122
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 الّتحّليِابآلدابِالّشرعّيِةِِ:٤٨ِِشذرة
. إنين تتلمذت من كلماته  أتثرياً   ذلك أبلغ يف نفوس طلبته وأشدَّ   فإنّ   . الّشرعّيةي ابآلداب  حلّ التّ   واملدرِّسني نبغي لألساتذة  ي

عن غريه. لكن  أستاذ شيء يتميز به   وكان لكلّ  124  األشرف  الّنجف و  123  املقّدسة  األساتذة يف مشهد عند كثري من 
له   األثر يف نفسي هوَمن كان  بعض أحباثه يف مسجد   .125ه( س سرّ حمسن احلكيم )قدّ   الّسّيد   عظيم  فقد حضرت 

 الّشرعّية يف درسه وكلماته ومجيع حركاته وسكناته على اآلداب    حمافظاً كان  فالّنجف    يف   127ومسجد عمران  126اخلضراء
ومن مجلة ذلك أنه كان عندما أييت يدخل بكل هدوء   . بطريقة دقيقة مل أجدها يف غريه هبذه الدرجة وهبذا املستوى

فيصلي ركعَت إىل    وسكينة الدرس  إليه حتيّ ملس  وينظرون  والطلبة متجمعون  أواًل،  املسجد  ويلقي   مث  ،ة  املنرب  يرتقي 
  128. أحباثه

 جتليلِمقامِالعلماِءِِ:٤٩ِِشذرة
االحتام عظيم بل  ال أقول املبالغة يف التّ   .عندما يذكرهم ويذكر آراءهم  احتامه للعلماءمراعاته هو    لألستاذينبغي  ا  مّ 

َيتمهم   إمّنا حياء منهم و لأل  الطويلة خصوصاً األلقاب والعناوين  منح  طراء و ال يكثر الثناء واإلف،  ومراعاة مقام العلماء
 129. يف نفوس تالمذته وسلوكهم من بعد   ن لذلك أثر كبريإ ، ف.والينتقص منهم

 
ومن مَثّ اشتهر لتشرّفه بضّم جثمان اإلمام علّي بن موسى الّرضا )عليه السَّالم(    مثل طوس وسناابد شرق والية خراسان إبيرانت عدّة قرى  استجّد الحقاً ملساحة واسعة مشل  مشهد اسم  123

 .  جرية وحىّت اآلنه  ٢٠٣ت حيث مشهده الّشريف اآلن اّلذي يقصده املاليني سنواّيً منذ استشهاده سنة 
ه( بعد أن كشف عن مكان قرب أمري املؤمنني اإلمام علي بن أيب طالب    ١٤٨ادق )ت  د الصّ هور على عصر اإلمام جعفر بن حممّ منطقة يف ظهر الكوفة ابلعراق، نشأت وبدأت ابلظّ   124

.  ال سّيما على عصر اإلمام الّصادق )عليه السَّالم( ي على حاضرة الكوفةمأوى العلماء والفقهاء حىت غّطى صيتها العلمي والفكر هذه املنطقة من حينها وحىّت اآلن  ه(. وأصبحت    ٤٠)ت  
ائفة وصاحب أهّم كتابني كمصادر للحديث عن أهل البيت  ه( املعروف بشيخ الطّ  ٤٦٠)ت  الّطوسي د بن احلسن حممّ  الّشيخ  هبجرة عت واشتهرت حلقات العلم فيها رمسياًّ وازدهرت وتوسّ 

وذلك خالل أعوام    الّطوسي   الّشيخ وهدم منزل    العريقة   حرق املكتبات حيث أ لجوقي بغداد  وذلك إثر استباحة قوات طغرل بيك السّ   "هتذيب األحكام" و  "تبصاراالس" مها  و )عليهم الّسالم(  
أجنبت مئات    وقد لبة العلوم من شرق األرض وغرهبا  ط  ةستقطبت احلوزة العلميّ يف الّنجف األشرف على يديه. ومنذ ذلك الوقت وحىّت اآلن ت  ة تأّسست احلوزة العلميّ فة.  هجريّ   ٤٤٩-٤٤٧

 لطات اجلائرة.  ام اجلور والسّ عراء رغم أفوهلا يف بعض احلقب إثر قمع حكّ ثني واألدابء والشّ الفقهاء والفالسفة واحملدّ 
اّلذي يعترب من   " مستمسك العروة الوثقى"هـ( من أبرز فقهاء احلوزة العلمية واملرجع الّديين األعلى للّشيعة يف زمانه. صاحب كتاب  ١٣٩٠  – ١٣٠٦باطبائي احلكيم ) د حمسن الطّ يّ السّ  125
اد الفنت الطّائفية واالقتتال بني املسلمني بفتواه الشّهرية بتحري مقاتلة األكراد يف  مواجهة الّشيوعية ويف إمخويف  هضة الّثقافية الّشيعية  املوسوعات الفقهّية املعاصرة، وله دور مؤثّر يف النّ   أهمّ 

 العراق. 
اخل من  ريف على ميني الدّ حن الشّ ة من سور الصّ جف األشرف، وال ي علم على وجه اليقني َمْن مؤّسس ه  وسبب تسميته ابخلضراء. يقع يف اجلهة الشرقيّ يـ َعد  من املساجد القدمية يف النّ   126

رس والبحث وإقامة  ور. وقد شغله كبار الفقهاء للدّ ة من السّ اين يف مشال اجلهة الشرقيّ حن عند اإليوان الثّ ي إىل داخل الصّ حن، واآلخر يؤدّ ي إىل خارج الصّ وله ابابن أحدمها يؤدّ   ـاعة ابب السّ 
 .  د الّسيستاين وغريمهايّ د أيب القاسم اخلوئي والسّ لوات كالفقيه الّسيّ الصّ 
هر  لطان عضد الدولة البويهي للمرقد العلوي املطّ هـ، إذ كان تشييده مواكباً لعمارة السّ   ٣٦٩جف األشرف وينسب إىل أمري البطائح عمران بن شاهني املتوىف سنة  من أقدم مساجد النّ   127
 . الّطوسياخل من ابب ى ميني الدّ حن الشريف علمالية من سور الصّ هـ. ويقع هذا املسجد يف اجلهة الشّ  ٣٧١اكتملت يف عام  اّلت 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   128
 والّتوثيق. لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   129
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 ينّيِةكيفّيةِالّدفاعِعنِاملرجعّيةِالدِّ :٥٠ِِشذرة
تثار حوهلا هو الرّد العملي بعمل العاملِّ بعلمه وليس   اّلتبهات  والشّ   الدِّينّية  املرجعّية فاع عن  الدّ ريقة املثلى يف  ّن الطّ إ

ابلضرورة ابلكتابة وإن كانت مهّمة. فالكتابة قد تقابل مباءة كتابة مقابلها بينما كل هذه املائة املكتوبة ينتفي أتثريها إذا 
 130يرفعها ويدعوا إليها.   اّلت وجد الّناس مصداقية العاملِّ والتزامه ابملبادئ والشعارات  

بزمانِهِ:٥١ِِذرةش  عاملاِا
 .وابسال هتجم عليه اللّ   بزمانه  عالِّماً ن يكون  أو بدَّ    ال   ة منهابألدوار املرجوّ   وقائماً   لكي يكون مؤثراً   الدِّين ما ان عاملِّ  ك

االستنباط ق القدرة على  حتقّ   اّلتالعلوم  :  ه قالأنّ   131( هس سرّ قدّ صفهاين )بو احلسن األأ  الّسّيد   وقد نقل عن املرحوم
 132. فقهياً ليكون    اإلنسانا َيتاجه  جزء من مائة جزء مّ 

 تثبيتِقيمِاحملّبةِوالّتعايشِالّسلمِيِِ:٥٢ِِشذرة
ّن من أهّم وظائف القيادات الّدينّية والّروحية هو تثبيت قيم احملّبة والّتعايش الّسلمي املبين على رعاية احلقوق واالحتام إ

  133األداين واملناهج الفكريّة.املتبادل بني أتباع خمتلف  

 بطلبة احلوزات العلمّيةما يتعّلق 
 اجلّدِواإلجتهادِيفِالّدراسِةِِ:٥٣ِِشذرة

 اهلمّ كم هو الّناس ونظرهتم لكم بل أن يكون  راسة وأن ال يكون مهّ وا وجتتهدوا يف الدّ أوصي نفسي وأوصيكم أبن جتدّ 
   134مان عجل للا فرجه، والغاية إدراك رضا صاحب الزّ 

 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 130
 سياسّية مشرّفة ومنها جتاه االحتالل الربيطاين للعراق. هـ( من أكابر فقهاء الّشيعة، واملرجع الّديين األعلى للّشيعة يف زمانه. وله مواقف   ١٣٦٥- ١٢٨٤احلسن اإلصفهاين ) د أبو يّ السّ  131
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٥مجادى األوىل  ٢٢  األّحد 132
]املصدر:    ١٤٢٥صفر    ٥٢  133 وكذلك  www.sistani.org/arabic/statement/1491هـ  املصدر:    ١٤٣١رمضان    ٢٩[،  هـ، 

[www.sistani.org/arabic/statement/1513 ] 
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٢٩األربعاء   134
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 الّتفّقهِيفِالّدينِوخدمةِاملؤمننِيِِ:٥٤ِِشذرة
أن تسعوا لتجعوا ألهلكم   ، وللا للا يف املؤمنني إذا رجعتم إليهم إلمتام الوظيفة الّشرعّية  .ه يف دينكم.فقّ  للا يف التّ للا

فهم منشغلون   ، يعةيشكو هجران الشّ   اإلمامإّن  ف  ،(ل للا فرجهعجّ )مان  ونصرة صاحب الزّ رين ومنذرين برْحة للا  مبشّ 
 135أبمواهلم وعياهلم عن اإلستعداد لنصرته. 

 ارضاءِصاحبِالعصرِِِ:٥٥ِِشذرة
للا   .واإلستعداد لنصرته  ة صاحب العصر )عّجل للا تعاىل فرجه( من حولك خلدم   للا أبن هتيئ نفسك وأهلك وكلّ للا

 136عي لنيل رضا إمامكم.للا يف السّ 

 جهادِالّنفسِِ:٥٦ِِشذرة
ومطالعة الكتب اّلت   138من كتاب وسائل الشيعة   فسجهاد النّ كتاب    نية االهتمام بقراءةيطلبة العلوم الدِّ   137وصي أ

 . وغري ذلك  140وحتف العقول   139ر يف القلوب كنهج البالغةا تؤثّ حتمل حماسن كلماهتم فإهنّ 

 ضرورةِاحملافظةِعلىِالعنوانِواخلصوصّيِةِ:٥٧ِِشذرة
كطالب علم حىت يف طبيعة عيشه وسلوك وتصرفات   اته مبا مييزهين َيافظ على عنوانه وخصوصأ لطالب العلم  نبغي  ي

ة فظم. فعلى طالب العلم احملا. إن مكانة العلماء عند الّناس كبرية وجليلة وإهنم يعتقدون هبعائلته وتعامله مع اآلخرين
. نفسه وشخصهعلى هذه الصورة بتعزيز رغبته ابلدعوة إىل للا واآلخرة واإلعراض عن الدنيا. وأن يتجّنب الدعوة إىل  

إذا كان طالب العلم انظراً إىل اآلخرة ابخالص فسيكون له عظيم األثر يف نفوس الّناس وتصحيح أفكارهم ومسريهم، 
أتذكر أايم كنت يف مدينة   فإن ذلك يفسد عقائد الّناس ويشككهم يف دينهم.ىل الدنيا ويدعو إىل نفسه  وإذا كان انظراً إ 

جتريد  العقائد ككتاب  يقرأ كتب  من  أو  علم  أهل  لسنا  إننا  يقولون  املعتقدين. كانوا  املؤمنني  التجار  بعض  مشهد 

 
 الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. لبعض زّواره )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٢٩األربعاء   135
 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٢٩األربعاء   136
 التقييد والّتوثيق. لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   137
هـ(.    ١١٠٤احلر العاملي )ت    لّشيخ د بن احلسن بن علي املعروف ابحممّ   الّشيخالوسائل، االختصار الذي يشتهر به كتاب "تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة" ملؤلفه    138

 هم الّسالم( يف الفقه.والكتاب من أهّم املوسوعات واجملاميع احلديثية املروية عن أئمة أهل البيت )علي 
د بن احلسني املعروف ابلّشريف الّرضي )ت  الم( ورسائله وقصار كلماته. مجعها الفقيه واألديب الّسيد حممّ أمري املؤمنني علي بن أيب طالب )عليه السَّ اإلمام  هو مموعة خمتارة من خ َطب    139

 (. هجرية ٤٠٦
 ابع اهلجري. يعة يف حلب يف القرن الرّ ، من أتليف ابن ش عبة احلَرّاين من علماء الشّ "سولالرّ  عن آلواملواعظ حت َّف الع قول فيما جاء من احلَِّكم " 140
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ا ببعض العلماء كالشيخ حسني القمي وغريه أو غريه، لكن لدينا عقيدة صحيحة وسليمة بسبب معرفتن  141االعتقاد 
  142من كنا نرى فيهم الزهد والورع واإلعراض عن الدنيا ما أثّر يف أنفسنا ومتّسكنا ابلدِّن والعقيدة.

 وهمِاأللقاِبِِ:٥٨ِِشذرة
فكري يف أو آية للا أو املرجع أو غريها من األلقاب أو التّ   مةعاّل ما كال لقب    نيليف طلب العلم     طالب العلمال يكن همّ و 

 (المعليه السَّ )ة أمري املؤمنني  قيمة هلا بال إخالص، فصاحب هذه القبّ   .. هذه الهويقدمو   هوَيتمو   ه ل الّناس يد أن يقبّ 
وعند   تعاىل  ف هو عند للاكي  فلننظرتم على املنابر من قبل أعدائه ولكن  والشّ   بّ هل قدره ولطاملا انله السّ لطاملا ج  

 143لقبور أعدائه كيف هي!   وللنظروراء اآلن لقبته النّ   ولننظر(  صّلى للا عليه وآله)رسوله  

 املبّلغونِدعاةِإىلِهللاِورسولهِواألئمِةِِ:٥٩ِِشذرة
املتمثّلة يف حمكمات الكتاب العزيز ّن مهّمة املبلِّغ اإلسالمي هي الّدعوة إىل أصل الدِّين ونشر معامله وتعاليمه الثّابتة  إ

وحماسن كلمات الّنيب املصطفى )صّلى للا عليه وآله( واألئّمة اهلداة )عليه السَّالم(، ووعظ الّناس وإرشادهم لكي يزدادوا  
لّذميمة وحتليتها إمياانً ابهلل تعاىل واستعداداً ليوم اجلزاء وليسعوا إىل تزكية نفوسهم وهتذيبها عن اخلصال الّرذيلة والّصفات ا

 144. مبكارم األخالق وحمامد الّصفات وَيسنوا الّتعامل مع اآلخرين حىّت من خيالفهم يف الدِّين والعقيدة 

 أثرِحماسنِكلماتِأهلِالبيِتِِ:٦٠ِِشذرة
سَّالم( الّرضا )عليه ال  اإلمام  مبا يؤثر يف الّناس وكما ورَد عن  (عليهم الّسالم)  من نقل حماسن كلمات أهل البيتبدَّ    ال

نَ   قوله: َنا اَلتَـّبَـع وان"   "فإِّنَّ النَّاَس َلْو َعلِّم وا حَمَاسِّ ة  كلمات األئمّ من االعتناء هبذا اجلانب وتوضيحه لتتبنّي بدَّ    الف  145َكاَلمِّ
 146. نياملعصوم  ورد عنعموم الّناس ليس هلم القدرة الكافية لفهم كل ما    إنّ حيث   ( المعليهم السَّ )اهرين  الطّ 

 
س  ي أسّ ايضي الفلكي الذ هـ( الفيلسوف والرّ   ٦٧٢)ت    الّطوسي ن  يخاجة نصري الدِّ   الّشيخمن أتليف    ،نيصل أبصول الدِّ "جتريد االعتقاد" كتاب ختّصصي يف علم الكالم والعقيدة وما يتّ   141

ى  هـ( بكتابه املسمّ   ٧٢٦مة احلّلي )ت  ر املعروف ابلعاّل حسن بن املطهّ   الّشيخعليق عليه عدد غري قليل من العلماء من أبرزهم تلميذه  مرصد مراغة أايم الغزو املغويل. وقد قام بشرحه والتّ 
 راسية املعتمدة يف احلوزات العلمية حىت اليوم.  "كشف املراد يف شرح جتريد االعتقاد" والذي يعد أحد أهّم املناهج الدّ 

 لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع التقييد والّتوثيق. )مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٨  شّوال ١٧األربعاء   142
 ع التقييد والّتوثيق. لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، م)مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٢٩األربعاء   143
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26261هـ، استفتاء. املصدر ]  ١٤٤٠مجادى اآلخرة  ٩ 144
 ٣٠ ص،  ٢ج  "،  حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  145
 تقييد والّتوثيق. لبعض زّواره الفضالء من أهل العلم، مع ال)مّد ظّله(  هـ، من حديث لسماحته  ١٤٣٦مجادى األوىل  ٢٩األربعاء   146
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ِاخلطابةِاحلسينّيةِواخلطباِءخبصوصِِتوجيهات
 

ضرورة ، وما أ ثر عن أئمة أهل البيت )عليهم السَّالم( حول أمهّيتها و قد ال يكون من املبالغة إن عّدت واقعة كربالء
، هي األهّم من بني سائر املناسبات ان وأحساسيس املؤمنني على مدى الّتأريخوحضورها يف وجد   إحيائها والّتفاعل معها،

أتثري ولعب دور كبري وضخم يف الوضع اإلجتماعي والّسياسي عرب اإلسالمية واملهّم من الّشعائر الّدينية، وما هلا من  
اذ املواقف ضد الظّلم والظّاملني. وهكذا الّتبية على اختّ بكل معانيه حيث نشر العلم، والّتفاعل، و الزمن إذ هو موسم تربية  
 كأحد الّروافد الّريسّية ملعامل اإلسالم واملسلمني يف العصر الرّاهن. جتّلت القضية احلسينية  

الزعامة الّدينية والّروحية املواظبة على حفظها وإبقاء من عناية ورعاية  بدَّ    إىل جانب ذلك، وكنتيجة اعتيادية، كان ال 
لسّر قوهتا وأثرها يف الّنفوس. لذلك، كانت هذه ّمرة وسليمة وكذلك بسّد األبواب على األعداء املتوّجهني  الّشعائر مست

جيب أن يستمّر، ومبا جيب   اّلذياملوسم احلسيين    مهّّيةالشذرات لتؤّدي دورها يف الّتوجيه واإلرشاد على صعيد الّتذكري أب
لنادب احلسيين خطيباً وواعظاً ورادوداً وكذلك أرابابً للعزاء واجملالس واملواكب ان يتحّلى ويّتصف به املنرب احلسيين، وا

 احلسينية. 

 املوسم احلسيين أهّمّية
 ذخائرانِمنِالّتاثِالّدينِِ:٦١ِِشذرة

عظم ذخائران أومظاهر العزاء له وفق ما توارثه املؤمنون خلفاً عن سلف هي من    (المعليه السَّ ) هداء  د الشّ مالس سيّ إّن  
وقد وجدان كيف أهلمت شبابنا بل   . مكاانتإ وتينا من  أ ن حنافظ عليها بكل ما  أ  ط هبا بل ال بدَّ ن نفرّ أال ميكن    اّلت

 اّلت روع املالحم  أروا  سات فسطّ رض واملقدّ رض واأل عن العِّ   وشيوخنا فخرجوا مبئات اآلالف بكل شجاعة وبسالة دفاعاً 
  147ريخ، وكفى مبثل هذا فائدة ومثرة هلذه اجملالس.أسيخلدها هلم التّ 

 وجوبِحمّبةِالنيبِواهلِبيتهِوإظهارهاِ:٦٢ِِشذرة
ليه إا ندبنا عمّ  ن أحسن إلينا، فضالً ة مَ حبكم ما أودعه للا يف ضمائران وما فطران عليه من حمبّ و من واجبنا كمؤمنني  نَّ إ

 .هليناأتنا ومجيع  ايهاتنا وذرّ نا آلابئنا وأمّ كثر من حبّ أ    الّنيب وأهل بيته )عليه وعليهم السَّالم(ن حنبّ أ   -تعاىل وأمران به  

 
 https://www.sistani.org/arabic/archive/25477، منرب اجلمعة، ١٤٣٨ حمّرم  ٥ 147
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ذي ورد يف هلل الّ   هو من احلبّ   هذا احلبّ إّن    ؟عظم نعم للا علينا وهو اهلداية لإلميان على أيديهمأن جرت  أليسوا هم مَ 
  148. ينهو الدِّ  أنّهالشريف    النصّ 

 ظاهرِصدقِاحلّبِوالوالءاحلزنِمنِمِِ:٦٣ِِشذرة
هذه   والوالء لنيبّ   مظهر صادق من مظاهر احلبّ إمّنا هو    ( المالسَّ عليه  )د الشهداء  احلزن على مصاب سيّ  ريب أّن  ال 

للا تعاىل حيث يقول    سالةجر هذه الرّ أهم وجعل ذلك  هتم وحبّ ذين اصطفاهم للا تعاىل وأمر مبودّ طهار الّ ة وآله األاألمّ 
وقد استفاضت الرواايت الشريفة عن النيب ) صّلى للا عليه وآله(   149﴿ق ل الَّ َأْسأَل ك ْم َعَلْيهِّ َأْجرًا إِّالَّ اْلَمَودََّة يفِّ اْلق ْرََبٰ﴾ 

   150الم(.وفاطمة وابنامها احلسن واحلسني )عليهم السَّ   هتم هم عليّ وجبت اآلية الكرمية مودّ أذين  املراد من القرَب الّ   نّ أيف  

 موقعِالعزاءِمنِاجمللسِاحلسيِنِ:٦٤ِِشذرة
عنصر أساس ومنطلق للمجالس. سّيما يف أاّيم شهر احملّرم،    )عليهم الّسالم( والالعزاء وذكر مصائب أهل البيت  ّن  إ

ختشع قلوب املؤمنني، وت ستنزل بركات للا سبحانه على أهلها بتقوية إمياهنم وترسيخ عقيدهتم وحّثهم على أعمال فبها  
  151الرّب واخلري. 

 رسالةِاملنربِاحلسينِِ:٦٥ِِشذرة
رسالة املنرب  نّ من اإللتفات إىل أبدَّ  ال من مصائب وحمن، ف  أهل البيت )عليهم الّسالم( ما جرى على  ىل جانب ذكر إ

ة الوافية  بهات ابألدلّ املعارف القرآنية ودفع الشّ   نشر الدِّين وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوهبم من خالل بيانبص  تتلخّ 
أانطه للا )عّز وجل( برسوله  اّلذي ور وهذا بعينه هو الدّ  لى.املقنعة وتربية نفوس املؤمنني على الورع والفضيلة والقيم املث

﴿ه َو   ل من ارتقى املنرب يف اإلسالم، وقد شرح القرآن لنا دوره يف قوله )عّز وجل(: هو أوّ   اّلذي)صلى للا عليه وآله(  
نـْه ْم يـَتـْل و َعَلْيهِّْم آاَيتِّهِّ َو يـ َز   اّلذي يِّنَي َرس واًل مِّ كِّيهِّْم َو يـ َعلِّم ه م  اْلكَِّتاَب َو احلِّْكَمَة َو إِّْن َكان وا مِّْن قـَْبل  لَفِّي بـََعَث يفِّ اأْل مِّّ

فوس وتنقيتها من بوية ترتكز على ترسيخ الدِّين بتزكية النّ سالة النّ الرّ   نّ أ شارت اآلية الكرمية إىل  أحيث     152َضاَلٍل م بِّنٍي﴾ 
لماً عة عِّ معارفه القرآنية وغرس احلكمة يف القلوب مبصاديقها املتنوّ خالقية وعرض  وحية واألمراض الرّ لمات واأل أدران الظّ 

د الشهداء )سالم للا عليه( هو حفظ الدِّين وترسيخه قام هبا سيّ   اّلت صالحية  اهلدف األمسى للحركة اإل  نّ إكما    الً.مَ وعَ 

 
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/25477]، منرب اجلمعة، ١٤٣٨ حمّرم  ٥ 148
 ٢٣، آية  ٤٢سورة الشورى  القرآن الكري،  149
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/25477]، منرب اجلمعة، ١٤٣٨ حمّرم  ٥ 150
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عرف مبراجعة النصوص كان قائماً على هدم ركائز اإلسالم وقيمه كما يظهر من شواهد كثرية ت    اّلذيموي  مقابل املنهج األ
جل أمسى أ واجهة ذلك املنهج اخلطري، وكانت رسالته وتضحيته من  مبرخيية. فقد قامت هنضته )صلوات للا عليه(  أالت

احلسني )عليه السَّالم( بتلك   اإلمامحية  ال تض  ه لو نّ أحنراف، ويف اعتقادي  وال واإلهدف وهو حفظ الدِّين عن الزّ 
موي كان متقناً ويقرب من الوصول ط األ املخطّ   ذكر ألنّ الصورة العظيمة يف تلك املرحلة العصيبة مل يبق لإلسالم أثر ي  

رسيخاً ن املنرب احلسيين هو امتداد ليوم احلسني )عليه السَّالم( فدوره ووظيفته تتمحور حول الدِّين تأ ومبا    .هدافهأإىل  
 153ودفاعاً وتعليماً وتربيًة.

 مظاهرِاحلزنِضرورِةِ:٦٦ِِشذرة
ّن مظاهر احلزن واألسى على مصاب سّيد شباب أهل اجلنة )عليه السَّالم( هلا من األمهّية يف مدرسة أهل البيت )عليهم إ

 ( المعليه السَّ )البكاء على احلسني    نَّ أ على    (المعليهم السَّ )ة اهلدى  صوص املتضافرة عن أئمّ ت النّ فقد دلّ السَّالم(.  
ىل رسوله )صّلى للا عليه وآله( وتستوجب جزيل إىل للا و إ ب هبا املؤمن  ها يتقرّ ظهار احلزن على مصابه عبادة بنفسإو 

ا مؤمن أميّ : "ه كان يقولنّ أالم(  مام زين العابدين )عليهما السَّ بيه اإل أمام الباقر عن  ورد عن اإل  .واب وعظيم األجرالثّ 
مام وورد عن اإل   154. "نيا بّوأه للا منزل صدقيه يف ما مّسنا من أذى من عدوان يف الدّ دمعت عيناه حىت تسيل على خدّ 

تـََقلََّبْت َعَلى ح ْفرَةِّ َأيبِّ َعْبدِّ اّلِلَِّّ   اّلت هم اْرَحْم تِّْلَك اخْل د وَد  اللّ : "ه كان يدعو يف سجوده فيقولنّ أالم(  ادق )عليه السَّ الصّ 
َ  )عليه السَّ  َجزَِّعْت َواْحَتََقْت لََنا َواْرَحمِّ تلك   اّلتَجَرْت د م وع َها َرْْحًَة لََنا َواْرَحْم تِّْلَك اْلق ل وَب    اّلتالم( َواْرَحْم تِّْلَك اأْلَْعني 
   155.156" َكاَنْت لََنا  اّلتالصَّْرَخَة  

 منِمظاهرِاحلزنِوشروطهاِِِ:٦٧ِِشذرة
هل البيت )عليهم السَّالم( مضافاً إىل اجملالس العاّمة هو نشر املظاهر العاشورائية على ّن مّا يعّزز عملّية إحياء أمر أ إ

نطاق واسع من خالل رفع األعالم والاّلفتات الّسوداء يف الّساحات والّشوارع واألزقّة وحنوها من األماكن العاّمة مع 
التّ  الّتجاوز على حرمة األمالك اخلاّصة أو غريها وعدم  البلد، وعرب مراعاة عدم  الّنافذة يف  القوانني  خلف عن رعاية 

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26110] ١٤٤٠احلرام   حمّرمه. توصيات للخطباء واملبّلغني مبناسبة حلول شهر    ١٤٣٩ذي احلّجة   ١١ 153
 ٢٠١  ص"، كامل الزايراتابن قولويه، " 154
 ٨  ص، ٩٨ج  "،  حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  155
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/25477]، منرب اجلمعة، ١٤٣٨ حمّرم  ٥ 156
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هنضته  يف  السَّالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  من كلمات  مقاطع  على  تشتمل  أن  وينبغي  احلديثة.  والوسائل  االنتنت 
   157.اإلصالحّية العظيمة وما قيل يف فاجعة الطّف من روائع الّشعر والنثر

 ضبطِالّنفسِومراعاةِاآلخرينِ:٦٨ِِشذرة
اشة جتاه ما تعّرض له أئمتهم احلزينة ويعرّبون عن مشاعرهم اجليّ املناسبات  تدعو املؤمنني وهم َييون  ن املرجعّية الدِّينّية  إ
ىل املواطنني إ و فعل يسيء  أ من هتك واعتداء أن يراعوا أقصى درجات االنضباط وال يبدر منهم قول    ( المعليهم السَّ )

   158كراء و ال يرضون هبا أبداً. النّ   اجلرائمم براء من تلك  ة الذين ه نَّ خواننا أهل الس  إ من  

 واجمللس احلسييناخلطاب املنربي ما جيب أن يتحّلى به 
ِحموريّةِالقرآنِالكرميِ:٦٩ِِشذرة

رسالة للا سبحانه إىل اخللق   القرآن الكري   فإنّ   .اهتماماً أكيداً ويهتّم به    القرآن الكري ِِحول  اخلطابب أن يتمحور  جي
اس، وهو ذكر مبارك وقد أنزله للا سبحانه هدًى ونوراً وبصائر للنّ   . كافّة وثقله األكرب يف هذه األّمة وميزان احلّق والباطل

هو   وحكيم، وإمّنا كانت سرية أهل البيت )صلوات للا عليهم( وتضحياهتم تطبيقاً لتعاليمه وامتثاالً هلا، فينبغي أن يكون 
 159واجهة اخلطاب ووجهه ويكون ذكر ما سواه يف ظّله وحتت لوائه. 

 أصولِالعقيدةِِِ:٧٠ِِشذرة
من أدلّة قويّة ووجدانّية أبساليب ميّسرة   ت أصول العقيدة احلّقة ودالئلها احملكمةيثبّ ن ما  تضمّ فتض ابخلطاب أن يي

بويّة وآاثر العتة الطاهرة، وذلك ملزيد ترسيخها يف نفوس وقريبة من الفهم العاّم، كما جاء يف القرآن الكري والسّنة الن
املبلِّغ   لقني فيها، وذلك كأن يذكر قليد والتّ بهة عنها ويزيل وهن التّ بهة عنها مبا يزيح تلك الشّ اس ودفع الشّك والشّ النّ 

أو يطّلع عليه من خالل ضمناً دالئل وجود للا سبحانه من روائع الكون وعجائب اخللقة مّا يشهده اإلنسان بوجدانه  
سالة مّا جاء يف القرآن الكري األدوات واحلقائق العلمّية، ودالئل صدق النيّب )صّلى للا عليه وآله( وحّقانّية هذه الرّ 

ال شواهد  الواضحة.ّتأوتضّمنته  وثوابته  ابلدّ املبلِّغ    وليذّكر  ريخ  مؤّكداً  امرئ تذكرياً  يؤتى كّل  وأمهّّيتها حيث  اآلخرة  ار 
بصحيفة أعماله يف هذه احلياة وتوضع موازين القسط ليوم القيامة فيكون لكّل امرٍئ ما سعى إليه من خصال وأعمال 

وليذكر يف ذلك مثااًل مّا ورد يف القرآن الكري وحماسن   ن أحسنوا احلسىن.اّلذين أساءوا مبا عملوا وجيزى  اّلذيفيجزى  
 

 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26453] ، ١٤٤١ذو احلجة   ٩ 157
 [ https://www.sistani.org/arabic/statement/1505] ،١٤٢٨  حمّرم ٢٣ 158
 [ //:www.sistani.org/arabic/archive/26341https] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 159
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يف   )عليه السَّالم( يف خطب أمري املؤمنني  ، ومنها ما  قوال النيّب وعتته )صلوات للا عليهم( مّا جاء يف هذه املقاماتأ
يبدأ بذكر للا سبحانه وآايته   )عليه السَّالم( أعلى ملا ينبغي أن يشتمل عليه اخلطاب، حيث إنّه    َمَثلٍ من    160هنج البالغة 

العظيم عليهم خبلقه هلم وإنعامه عليهم، ويصف رسالة النيّب )صّلى للا عليه وآله( مبا   للا   اس حبقّ يف اخللق ويذّكر النّ 
ار اآلخرة وصفاً يستحضرها به املخاطَبون حىّت كأهّنا نصب أعينهم، ويذكر اشتملت عليه من دالئل ومعاٍن، ويصف الدّ 

شد ف وجوهاً من احلكمة والقيم الفاضلة تزيد يف الرّ مكانة أهل البيت )عليهم الّسالم( يف هذه األّمة وامتيازهم كما يص
التّ  املقام.وتساعد على  اقتضاء  ولذكر ذلك كّله مراتب حسب  والصاحلة،  القومية  االجتماعّية  أدعية   بية  أّن يف  كما 

ويدعو هبا ليستحضر   يف خامتة خطابه فيقتبس فقرة منها املبلِّغ    أعلى ملا ميكن أن يذكره  ريفة َمَثالً حيفة السّجاديّة الشّ الصّ 
 161اس األدعية البليغة ألئّمة اهلدى )صلوات للا تعاىل عليهم(.النّ 

 الّتعاليمِوالقيمِالفطريّةِالساميِةِِ:٧١ِِشذرة
اإلهلّية واإلنسانّية املتمثّلة يف دعوة النيّب وعتته )صلوات   عاليم والقيم الفطريّة الساميةالتّ بيان  من اخلطاب أن َيظى ببدَّ    ال 

ني من عتته )صلوات للا فإّن النيّب واملصطفَ   للا عليهم( ويف مارساهتم وحياهتم، وتوضيح حمّلهم يف األسوة واالقتداء.
مه الفطريّة من حيث التعّلق ابهلل عليهم( هم أعالم اهلدى واملثل األعلى هلذه األّمة يف جتسيد تعاليم القرآن الكري وقي

شد وإيتاء احلكمة، والتحّلي ابلقيم األخالقّية كالعدل والصدق واإلحسان والوفاء سبحانه وعبادته، وكمال التعّقل والرّ 
ريفة هلذه الغاية وضّحوا وذلك ألهّنم )صلوات للا عليهم( قد نذروا نفوسهم الشّ   لق.ابلعهد واإلانبة والعفاف وحسن اخل  

عاليم والقيم من خالل القرآن الكري مقروانً مبا يتمّثل منها يف حبياهتم يف سبيلها، ومن مَثّ ينبغي عرض أصول هذه التّ 
فإّن ذلك أوىف ببيان   نبيه على مقتضياهتا يف العصر احلاضر.حماسن أقواهلم ومكارم أخالقهم وسريهتم حىّت شهادهتم والتّ 

وقد جعل للا   عوة اإلهلّية إىل للا تعاىل.أجلها مع ما فيه من القيام بوظيفة الدّ   ضّحوا من  اّلتشخصّيتهم ومقاصدهم  
أّمة قدوًة لسائر أفرادها وأسوًة آلحادها وحّجًة على َمن ختّلف منها، كما قال  عن   تعاىل  سبحانه املصطفني يف كّل 

يّب وعتته )صلوات للا تعاىل عليهم( هم ، فكان النّ 162ئِّيَل﴾: ﴿َوَجَعْلَناه  َمَثاًل لَِّّبينِّ إِّْسرَا)عليه السَّالم( عيسى بن مري  
يـَْرج و اللَّـَه احلّجة على هذه األّمة واألسوة فيها، كما قال تعاىل: ﴿لََّقْد َكاَن َلك ْم يفِّ َرس ولِّ اللَّـهِّ أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن  

 
ه. مجعها الفقيه واألديب الّسيد حممد بن احلسني املعروف ابلّشريف الّرضي  ــه وقصار كلماتــالم( ورسائلعلي بن أيب طالب )عليه السَّ اإلمام  هو مموعة خمتارة من خ َطب أمري املؤمنني    160

 (.  ٤٠٦)ت 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ٤١١٤احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 161
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َر َوذََكَر اللَّـَه َكثِّريًا﴾  يف بعض كالمه لبعض والته بعد وصف   )عليه السَّالم(أمري املؤمنني    اإلمام، وعن  163َواْليَـْوَم اآْلخِّ
 ، وعلى اإلمجال  .164"َأاَل وإِّنَّك ْم اَل تـَْقدِّر وَن َعَلى َذلَِّك، وَلكِّْن أَعِّين وينِّ بَِّورٍَع واْجتَِّهاٍد وعِّفٍَّة وَسَدادٍ "زهده عن الدنيا:  

شد واحلكمة واألخالق يف أقواهلم ومسريهتم )صلوات للا عليهم( على عناصر الرّ عاة  من تركيز املبّلغني والدّ بدَّ    فإنّه ال
 مان احلاضر. عوة إىل وعيها واتّباعها والتأّسي هبا مبا يالئم مقتضياهتا يف الزّ واستنطاقها عنها واالهتمام إبيضاحها والدّ 

الرّ   عراء إىل تضمني قصائدهم حول أهل البيت )صلوات للا تعاىلَع الشّ سْ وليَ  رة واحلكيمة اشدة واملذكِّ عليهم( املعاين 
مري وتفعيل الفطرة ومزيد االعتبار، اقتفاًء بكتاب للا سبحانه شد وحتريك الضّ والفاضلة ليساعد يف تنمية العقل وحتفيز الرّ 

ناسب لعرض سرية األئّمة ياق املالم( ألّن ذلك هو السّ اهرين )عليهم السَّ ّنة نبّيه )صلى للا عليه وآله( وآاثر عتته الطّ وس  
فوس وقدرة فائقة على عر البليغ مجااًل ابلغاً وأثراً كبرياً يف النّ فإّن للشّ  .)صلوات للا عليهم( وتضحياهتم وما جرى عليهم

 165بيلة.اشدة والنّ أتجيج املشاعر وهتييجها، فينبغي االنتفاع به على الوجه األمثل للغاايت الرّ 

 اخلاّصةِإىلِأتباعهمِوحمبّيهمِِوصاايِأهلِالبيتِِ:٧٢ِِشذرة
اخلاّصة إىل أتباعهم   أهل البيت  وصااي ِِإىل جانب القرآن الكري أهّم ما ورد من   اخلطابتكون ماّدة  جداً أن    ن املهمّ م

مضافاً إىل بياانهتم لألحكام وتوصياهتم   -ّن ألئّمة أهل البيت )عليهم الّسالم(  أل وذلك    ،لعاّمة الّناس  وبياهنا  وحمّبيهم
 -   االهتداء إىل حمّل أهل البيت )عليهم الّسالم( يف هذه األّمة واصطفائهم منها   أمهّّيةالعاّمة للمسلمني وأتكيدهم على  

 يف أوساطهم. فينبغي االهتمام إبيصاهلا إليهم حىّت يتأّدبوا آبداهبم وتكون أعرافاً راسخًة    ،وصااي خاّصة حملّبيهم وأتباعهم
حّلي خبصاهلم )صلوات للا عليهم( عي إىل التّ لتزام العملّي بتعاليم دينهم والتواّد بينهم والسّ وتؤّكد تلك الوصااي على اال

ادق أيب عبد للا الصّ   اإلمامومكارم أخالقهم حىّت مع املختلفني يف الدِّين واملذهب فضاًل عن املشتكني فيهما، كقول  
سن اجلوار وكونوا  ق وح  ل  سن اخل  عليك بتقوى للا والورع واالجتهاد وصدق احلديث وأداء األمانة وح  "  :)عليه السَّالم(

)عليه   الباقر  عفّي عن أيب جعفرويف احلديث عن جابر اجل    .166"وال تكونوا شيناً   دعاة إىل اخلري بغري ألسنتكم وكونوا زيناً 
ن اتّقى للا فوللا ما شيعتنا إاّل مَ  ؟ شّيع أن يقول حبّبنا أهل البيتن ينتحل التّ جابر، أيكتفي مَ  اي  قل يل "قال:  السَّالم(

الة، والرّب ابلوالدِّين، وم، والصّ خّشع، واألمانة، وكثرة ذكر للا، والصّ واضع، والتّ وأطاعه، وما كانوا ي عرفون اي جابر إاّل ابلتّ 
اس دق احلديث، وتالوة القرآن، وكّف األلسن عن النّ املسكنة والغارمني واأليتام، وصِّ عاهد للجريان من الفقراء وأهل  والتّ 

 
 ٢١ آية   ،٣٣ القرآن الكري، األحزاب  163
 كتابه إىل عثمان بن حنيف.   ٤٥الشريف الرضي: "هنج البالغة"، ابب الك تب، الكتابة رقم   164
 [ .sistani.org/arabic/archive/26341https://www] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 165
 ٢٩٩  ص، ٦٧ج  "،  حبار األنوارلسي، "اجمل الّشيخ  166
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جل أن الرّ   اي جابر، ال تذهَّب بك املذاهب، حسب  ":  )عليه السَّالم( ، وقال  167"إاّل من خري، وكانوا أمناء يف عشائرهم
 أحّب رسول للا )صلى للا عليه وآله( فرسول للا عاالً، فلو قال إينّ حّب علّياً وأتواّله، مثّ ال يكون مع ذلك فِّ يقول: أ  

ليس بني للا وبني   . ّبه إاّيه شيئاً، فاتّقوا للا واعملوا ملا عند للاخري من علي مّث ال يّتبع سريته وال يعمل بسّنته ما نفعه ح  
جابر، وللا ما ي تقّرب إىل للا تبارك   اي   .العباد إىل للا عّز وجّل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته  أحد قرابة، أحب  

، ومن كان ار، وال على للا ألحد من حّجة، من كان هلل مطيعاً فهو لنا ويلّ اعة، وما معنا براءة من النّ وتعاىل إاّل ابلطّ 
)عليه ويف احلديث عن معاوية بن وهب قال: قلت له  .168" هلل عاصياً فهو لنا عدّو، وما ت نال واليتنا إاّل ابلعمل الورع

أبو عبد للا  اس مّن ليسوا على أمران؟ قال: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبني قومنا وبني خلطائنا من النّ السَّالم(
م ليعودون مرضاهم ن تقتدون هبم فتصنعون ما يصنعون، فوللا إهنّ اّلذيتنظرون إىل أئّمتكم  ":  الّصادق )عليه السَّالم(

ما أيسر ما رضي به "ويف حديث آخر:    .169" هادة هلم وعليهم ويؤّدون األمانة إليهمويشهدون جنائزهم ويقيمون الشّ 
 170.171"الناس عنكم، كّفوا ألسنتكم عنهم

 جتّنبِماِيثريِالفرقةِواالختالِفِِ:٧٣ِِشذرة
، واالهتمام ابحلفاظ على وحدهتم وآتزرهم والتواّد  فيهمِِالفطرح ما يثري الفرقة بني املؤمنني واالختجتّنب  للخطاب  بدَّ    ال

ومن وجوه ذلك جتّنب التكيز على جهات التمايز بينهم مثل اختالفهم يف التقليد وفيما خيتلف اجملتهدون فيه    بينهم.
حىّت لو نشأ عن من تفاصيل بعض املعتقدات، بل كّل خالف بينهم ال يـ خرِّج بعضهم عن التمّسك ابلكتاب والعتة  

وال ينبغي   االختالف يف درجات إمياهنم أو بصريهتم أو التزامهم أو رشدهم، بل حىّت لو كان عن زلّة صادرة من بعضهم.
إشهار الزّلة والتشهري بصاحبها فإّن يف ذلك ما يؤّدي إىل مزيد اشتهارها، وإىل إصرار صاحبها ومن قد يتأثّر به عليها، 

ي راد احلفاظ عليها فضالً عن عدم جواز التشهري ابملؤمن وتسقيطه بزلّة صدرت منه ال سّيما   تالّ ويوجب وهن احلقيقة  
فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاايه، ور ّب زلّة مخدت ابلسكوت عنها وترك ذكرها، واتّقدت ببياهنا 

راج بعض أهل اإلميان بتأّول أو شبهة أو مثّ احلذر احلذر من إخ واحلديث عنها، ور ّب صمت عن شيء خري من كالم.
قول عن الدِّين بعد إقراره الصريح ابلشهادتني، أو عن االنتماء إىل مذهب أهل البيت )عليه السَّالم( بعد اإلذعان 

 
   ٧٤، ص  ٢ج  ، "الكايف"،  الكليين  الّشيخ  167
 ٧٤، ص  ٢ج  ، "الكايف"،  الكليين  الّشيخ  168
 ٦٢٦  ، ص٢ج  ، "الكايف"،  الكليين  الّشيخ  169
 ٣٤١  ، ص٨ج  ، "الكايف"،  الكليين  الّشيخ  170
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 171
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الواضح ابصطفائهم )عليهم الّسالم( من هذه األّمة كاصطفاء سالالت األنبياء يف األمم السابقة لإلمامة واحلكم والعلم، 
بل ينبغي جتّنب ما يثري الفرقة بني   فمن فعل ذلك فقد خالف سريهتم وشّق صفوف أوليائهم وأتباعهم وابء خبطأ عظيم.

املسلمني ويوجب الضغينة وسوء الظّن فيما بينهم، فإّن ذلك خالف تعاليمهم وسريهتم حيث كانوا )صلوات للا عليهم( 
براز االختالف على وجه يوجب وهن اإلسالم أو تشويه احلّق، حىّت عامل مع اآلخر وعدم إَيرصون فيها على حسن التّ 

ريخ أوردت التوصية ابلصالة معهم والكّف عنهم وحضور مالسهم وتشييع جنائزهم، وذلك أمر مؤّكد وواضح يف التّ 
مَثّ كانوا )عليهم الّسالم( موضع احتام اآلخرين وثنائهم بل اهتابلنّ  ّموا ابلتعّلم منهم ظر إىل أحاديثهم وسريهتم، ومن 

وليس يف جتّنب مثل ذلك ما يقتضي تنازل املرء عن العقيدة احلّقة وال املعاداة والرباءة مّن ظلمهم، وال   والتفّقه لديهم.
اإلغماض عنها وعن بياهنا، فإّن لبيان املعىن أساليب متعّددة تفي كّلها به حبسب مقاماته، وعلى املتكّلم احلكيم العارف 

اليب البيان اختيار األسلوب املالئم لذلك كما جروا )صلوات للا عليهم( عليه، ولذلك جاء عنهم حّث علماء بتنوّع أس
إاّن ال ":  الّصادق )عليه السَّالم(  اإلمام كما ورد عن    أصحاهبم على معرفة مالحن كالمهم ـ وهي ما يلّوح إليه الكالم  

الرّ  اللّ نعّد  فيعرف  نلحن  حىّت  فقيهاً  منكم  أو:  172" حنجل  فقيهاً   " ،  منكم  الرجل  يكون  معاريض   وال  يعرف  حىّت 
اس هبا، أو جاز مل ي كّلف النّ   اّلتظريّة والتخّصصّية  اس يف املسائل النّ حاكم إىل عاّمة النّ التّ املبلِّغ    وليتجّنب  .173" كالمنا

اللة، املسائل، واستغالل أدعياء العلم وأصحاب الضّ عتماد على املتخّصصني فيها، فإّن ذلك جيّر إىل تسطيح  هلم فيها اإل
وتغييب املوازين العلمّية، وهتوين العلم والتخّصص احلقيقّي وأهله، ولذلك كّله مضاعفات سلبّية كبرية جّداً يف أوساط 

 174املؤمنني وال سّيما يف األمد املتوّسط والبعيد. 

 التّنوعِابألطروحاِتِِ:٧٤ِِشذرة
وهذا يقتضي   ، ةرخييّ ة وأتة وتربويّ اجملتمع َيتاج إىل موضوعات روحيّ   نّ إ ، فطروحاتألاب   عتنوّ أن يِِللخطاب ن املستحسن  م
ي بعض حاجة املستشدين من تغطّ لدة على مموعة من املوضوعات املتنوعة يف احلقول املتعدّ  ن يكون اخلطيب متوفراً أ

 175املستمعني وغريهم. 

 
 ٢٠٨ ص،  ٢ج  "،  حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  172
 ١٨٤ ص،  ٢ج  "،  حبار األنواراجمللسي، " الّشيخ  173
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 املواكبةِللغةِاملخاَطبِوثقافتِهِِ:٧٥ِِشذرة
بهات العقائدية ، وهذا يعين استقراء الشّ وثقافته  ومتطّلبات لغة املخاطب   لثقافة زمانه  مواكباً رورة أن يكون اخلطاب  ض

ا يستجد مواكبة م   نّ إ على املؤمنني، ف  مترّ   فتةٍ   متمع ويف كلّ   ة يف كلّ سلوكيات املتغريّ واستقراء الّ   ، حبسبه  موسمٍ   املثارة كلّ 
   176ثري وفاعلية كبرية. ذا أت  جديداً   حياً   نرب احلسييناملو ثقافة جتعل االلتفاف حول  أو سلوك  أمن فكر 

 ِةمرجعّيةِاحلوزةِالعلميِِّ:٧٦ِِشذرة
ورمز ي  اإلمامة املذهب  قوّ   هي سرّ   اّلتوالقاعدة العلمائية    املرجعّية واحلوزة العلمية  مهّّيةالتذّكري أب ن املهّم للخطاب  م

  177عظمته ومشوخ كيانه وبنيانه.

 واخلياِلاألحالمِِتنزيهِاخلطابِعنِِِِ:٧٧ِِشذرة
وسيلة   وكأنّه تسيء إىل مسعة املنرب احلسيين وتظهره    اّلت   حالم وابلقصص اخليالية عن االستعانة ابأل  اخلطاب ع  ن يتفّ أ
 178للمستمعني. قايف  هين والثّ عالمية هزيلة ال تنسجم وال تتناسب مع املستوى الذّ إ

 املشاكلِاالجتماعيةِواحللوِلِِ:٧٨ِِشذرة
ن يقتصر اخلطيب أ من املستحسن    اجعة، فليسائعة مشفوعة ابحللول النّ املشاكل االجتماعية الشّ للخطاب تناول  نبغي  ي

الق الطّ و مشكلة أكرب بايب واجليل األو مشكلة الفجوة بني اجليل الشّ أسري  ك األفكّ على عرض املشكلة كمشكلة التّ 
 ، لذلك  . فاعل  ا يثري اجلدل دون مسامهة من املنرب يف دور تغيرييّ ذلك مّ   إنّ فمن دون تقدي حلول متناسبة،    وغري ذلك

فس قافة يف علم النّ ة الثّ لَ هل اخلربة االجتماعية وْحََ أاملنرب احلسيين استشارة ذوي االختصاص من   خطباء من املأمول من  
 عرضاً   اجعة للمشاكل االجتماعية املختلفة ليكون عرض املشكلة مشفوعة ابحللّ لول النّ وعلم االجتماع يف حتديد احل

 179صالح اجملتمعات وهتذيبها. إايدة والقيادة يف فاعل والرّ ينقل املنرب من حالة اجلمود إىل حالة التّ   تطويرايً   تغيريايً 

 تركِاخلوضِيفِاخلالفاتِالّداخليِةِِ:٧٩ِِشذرة
اخلوض يف   نّ إ عائر فو مال الشّ أسواء يف مال الفكر    ةاحلسيين عن اخلوض يف اخلالفات الشيعيّ   اخلطاب   تساميرورة  ض

و أتجيج انقسام بني املؤمنني، بينما املنرب أاثرة فوضى اجتماعية إو أخرى  أهذه اخلالفات يوجب احنياز املنرب لفئة دون 

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25463] ١٤٣٨احلرام   حمّرمه، توصيات للخطباء واملبّلغني مبناسبة حلول شهر    ١٤٣٧ذي احلّجة   ٢٣ 176
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هداء )عليه السَّالم( هي مسار واحد وتعاون د الشّ  سيّ قلوب حميّب   جيمع  اّلذي   ور احلسيينّ راية لوحدة الكلمة ورمز للنّ 
 180فاعل.

 استثمارِاملوسمِاحلسينِِ:٨٠ِِشذرة
ّن مالس سّيد الّشهداء )عليه السَّالم( مبا جتمعه من حشد كبري من املؤمنني مناسبٌة ف ضلى لتثقيف الّناس يف أمور إ

  181احللول املناسبة ملشاكلهم الفكريّة.دينهم وتبصريهم بشؤون زماهنم وطرح  

 الّرواديدعراء والشُّّعاظ وباء والُوطاخُلما جيب أن يتحّلى به 
 حتّريِالّتقوىِواإلخالصِهللِتعاىلِِ:٨١ِِشذرة

لوك، فيجعل للا سبحانه نصب عينيه يف القول واألداء والسّ   قوى واإلخالص هلل تعاىل التّ حتّري   وقبل أّي شئ من بدَّ    ال
ويستحضر رقابته عليه ويسعى إىل رضاه وقبوله ويكون عمله لوجهه الكري، فإّن من أخلص هلل تعاىل حّقاً واتّقاه أوقظه 

الرّ  له سبيل  اخللل ويّسر  ونّبهه على مواضع  الغفلة  وما شد،  يف مواضع  احلياة  له سبحانه يف عمله يف هذه  مّث ابرك 
 182بعدها. 

 علىِأهلِالعلِماملعصومونِشهداءِِِِ:٨٢ِِشذرة
يف الدِّين والدعاة واملبّلغني مبا أّدوا وعملوا، مّث   أّن النيّب وعتته )صلوات للا عليهم( شهداء على أهل العلماملبلِّغ    يعلمل

أهل العلم شهود على سائر الناس يف متمعهم مبا أّدوه وعملوا به، كما قال تعاىل: ﴿لَِّيك وَن الرَّس ول  َشهِّيًدا َعَلْيك ْم 
 ﴾ احلّجة عليه وْح ّل نتيجة تفريطه، وَمن ، فَمن فّرط يف أمر الدعوة يف قول أو عمل مّتت  183َوَتك ون وا ش َهَداَء َعَلى النَّاسِّ

وىف به على وجهه مّث فّرط الناس يف االستجابة مّتت به احلّجة وسلم من العقاب والعتاب، وذلك أمر خطري ملن أتّمله 
 184حّق أتّمله ووعاه حّق وعيه. 

 
 [ 463https://www.sistani.org/arabic/archive/25] ١٤٣٨احلرام   حمّرمه، توصيات للخطباء واملبّلغني مبناسبة حلول شهر    ١٤٣٧ذي احلّجة   ٢٣ 180
 [https://www.sistani.org/arabic/archive/25477]، منرب اجلمعة، ١٤٣٨ حمّرم  ٥ 181
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 182
 ٧٨، آية  ٢٢  القرآن الكري، سورة احلجّ  183
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ٤٤١١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 184
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 يقولونِماِيفعلونِِ:٨٣ِِشذرة
اس يف العمل هبا، فإّن ذلك أقرب إىل ، فيكون أسبق من النّ والهمبطابقة خصاله وسريرته مع توصيفاته وأقاملبلِّغ  ن يهتمّ أ

أثري يف املخاطبني، فكيف يصف املرء بصدٍق خصال النيّب )صّلى للا ايء وأوجب لإلخالص والتّ دق وأبعد من الرّ الصّ 
من عبادهتم هلل سبحانه وإعراضهم عن الدنيا وحتّريهم للعدل والصدق   -بيلة ويوصي اآلخرين هبا  عليه وآله( وعتته النّ 

وهو بعيد عنها يف نفسه ويف عمله، وقد قال للا سبحانه:   - والعفاف والوفاء واإلحسان إىل الوالدِّين وسائر املعاين النبيلة  
ْلربِِّّّ َوتَنَسْوَن أَنف َسك مْ ﴿ َ تـَق ول وَن َما اَل تـَْفَعل ونَ اّلذياَي أَيـ َها  ﴿، وقال تعاىل:  185﴾أأََتْم ر وَن النَّاَس ابِّ ن مَ إّن    ؟186﴾َن آَمن وا ملِّ

 لّون، وذلك مّا َيبط العمل ويفضح صاحبه إنْ ايء وغلب على سريته التّ تعّود على أن يقول ما ال يعمل نبت يف قلبه الرّ 
 187منها. نيا أو يف اآلخرة، وقد يؤّدي إىل سوء العاقبة، نعوذ ابهلل تعاىليف الدّ 

 حرمةِوخطورةِالقولِبالِعلِمِِ:٨٤ِِشذرة
َواَل تـَْقف  َما لَْيَس ﴿ أاّيً كان مضمون القول، كما قال تعاىل:    الدِّينفإّن ذلك حمّرم يف    ، ّنب القول بغري علم وبصرية جت

، وليس يف حسن قصد املرء وسالمة غايته ما 188﴾ َمْسئ واًل َلَك بِّهِّ عِّْلٌم إِّنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلف َؤاَد ك ل  أ ولَـئَِّك َكاَن َعْنه   
ولن يتأّتى ذلك إاّل بتنمية املرء لعلمه فيما يتعّلق مبجال حديثه   يبيح ذلك، كما ال يقيه من حماذير ذلك ومضاعفاته.

ذ ابالحتياط يف يبة واألخّك والرّ مواضع الوفاق واخلالف ومواطن الوثوق والشّ إىل    وسعة اّطالعه ومارسته وااللتفات
الت  األمور كّلها. على  املناسب  االّطالع  ذلك  مقتضيات  وقيمة أومن مجلة  ومالبساهتا  الوقائع  ريخ وحوادثه وظروف 

وعلى اإلمجال: فإنّه ينبغي للمبّلغ أن يكون ذا فضيلة يف العلوم ذات العالقة، متجّهزاً ابألدوات   املصادر ودرجة اعتبارها. 
 وضوع حبثه وحديثه، مطّلعاً على املعلومات املتعّلقة بذلك، متحّوطاً فيما ال يعلمه أو مل يتعّلمه بعد. زمة، مارساً يف مالاّل 

ليس منه وال حّجًة موثوقًة عليه فيه، فإّن االبتداع يف   إىل الدِّين  وليحذر املرء من االبتداع والبدع، وهي إضافة شيء
فرق وأحزاب إىل    عقائد متعّددة وانقسام أهله الدِّين إىل  تشّعب  ىل  إ   اللة فيه، وهي تؤّدي من أضّر وجوه الضّ   الدِّين

حذير من خمتلفة ومتقاطعة ـ كما نشهده يف كثري من األداين واملذاهب، وقد جاء عن النيّب )صّلى للا عليه وآله( التّ 
 189. "ّن شّر األمور حمداثهتا وكّل بدعة ضاللة وكّل ضاللة يف النار"إ البدعة و

 
 ٤٤، آية  ٢البقرة القرآن الكري، سورة  185
 ٢، آية  ٦١ القرآن الكري، صورة الصف  186
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 جتّنبِاخلالفِاملذهيبِوالّتكيزِعلىِرّصِالّصفوِفِِ:٨٥ِِشذرة
جّنب عن إاثرة عرات الطائفية والتّ فوف ونبذ الفرقة واالبتعاد عن النّ ىل رّص الصّ إ يدرك مدى احلاجة   ريب أّن اجلميع  ال 

ضّياً ومقبواًل ىل حّلها مبا يكون مر إمضى عليها قرون متطاولة وال يبدو سبيل    اّلتة، تلك اخلالفات  اخلالفات املذهبيّ 
ين ا ال متّس أصول الدِّ هنّ أما  سيّ   إاثرة اجلدل حوهلا خارج إطار البحث العلمي الرصني، و ال   إذنلدى اجلميع، فال ينبغي  

سالم و رقّي ينبغي لكل حريص على رفعة اإل  190، وال بدَّ حينئذ من الّتكيز على الوحدة اإلسالمّية.ركان العقيدةأو 
جاذابت وترات النامجة عن بعض التّ قليل من حجم التّ والتّ املسلمني    قريب بني وسعه يف سبيل التّ املسلمني أن يبذل ما يف

  191. امعنيعداء الطّ بعثر وتفسح اجملال لتحقيق مآرب األفرق والتّ ىل مزيد من التّ إي  تؤدّ ة لئاّل ياسيّ السّ 

 احلذرِمنِاملبالغِةِِ:٨٦ِِشذرة
ظرّي املتوّقف على االجتهاد واضحاً وبديهّياً، جاوز به عن حّده، كأن جيعل األمر النّ يء والتّ من املبالغة يف الشّ يحذر  ل

املظنون  وينزّله منزلته، أو جيعل  أو تلوَياً  بينهم تصرَياً  عليه  العلم مّتفقاً  فيه بني وجوه أهل  أو جيعل األمر املختلف 
ّية فوق درجاهتا فيبلغ ابملستحّب درجة الواجب من رعمقطوعاً، أو جيعل احملتمل مظنوانً، أو جيعل بعض الوظائف الشّ 

أو يعكس ذلك، فإّن ذلك كّله أمر   الدِّين غري عنوان اثنوّي واجب ينطبق عليه وابلواجب من غري الدعائم درجة دعائم  
بية  ( يف التّ المالسَّ أئّمة أهل البيت )عليهم  إىل    اس وينتسبزكية للنّ عليم والتّ ن يتبّوأ موقع التّ وعلى مَ   . غري مقبول شرعاً 

لّقي العاّم أن يتورّع عن ذلك، وال خري يف كالم من غري ورع وال يف خطاب من غري تقوى، ومن يّتقِّ عليم حبسب التّ والتّ 
ويتوّقف جتّنب املرء عن القول بغري علم على رعاية االحتياط يف مقام نقل   للا سبحانه فهو خري له وأسلم ملا يقصده.

يء قبل العرض اجلازم له بضبط ما يريد قوله قبل إلقائه وتكرار املرور عليه، فال تفلنتَّ ، والتثّبت يف الشّ واايت واحلوادثالرّ 
كلمة منه من دون أن يتأّملها حّق أتّملها فتكون أشبه برميٍة من غري راٍم، وليستحضر أنّه ال مال له لالعتذار بعد إلقاء 

رء قول ما ال ينبغي له أن يقوله أوىل من أن يعتذر عنه أو يتصّدى الحقاً اخلطاب يف املشهد العاّم، على أّن ترك امل
وليحذر املبّلغون عن أن يشمل كالمهم أو يبتين على شيء من اجملادلة عن احلّق ابلباطل، فإنّه يوهن احلّق   إليضاحه.

 192ىًن عن التمّسك ابلباطل. ويشّوش عليه ويربك املنهج الصائب لالحتجاج، على أّن يف ما ثبت من احلّق وشواهده غ 

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/statement/1504] ١٤٢٨  حمّرم ١٤ 190
 [ https://www.sistani.org/arabic/statement/1504] ١٤٢٨  حمّرم ١٤ 191
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ِشخصنةِاملنربِوواجبِاملؤمننيِِ:٨٧شذرةِِ
يس ملن خيطب يف عاّمة الّناس أن يطرح عليهم أحبااثً ختّصصّية ال إملام هلم مبقّدماهتا وفق الّصناعة العلمّية وإن فرض ل

هو احلال ابلّنسبة إىل العديد كونه هو مؤّهاًل للخوض فيها، ويتضاعف اإلشكال فيما إذا مل يكن مؤّهاًل لذلك كما  
من يرتقون املنابر ومل يسبق هلم اتقان العلوم الّدينّية يف املراكز العلمّية الّرصينة بل عمدة رصيدهم هو بعض الثّقافة الّدينّية 

بني املتديّنني، فمن العاّمة. وليس للمبلِّغ الّديين أن جيعل املنرب طريقاً إىل نشر اآلراء الّشخصية املثرية للفرقة واالختالف 
الّدينية  الّتنشئة  إليه والّتعويل عليه يف  الرّكون  ينبغي للمؤمنني )أعّزهم للا(  الّتبليغ واخلطابة ال  يسلك هذا املسلك يف 

 193ألوالدهم بل عليهم الّرجوع إىل غريه مّن يوثق هبم من أهل العلم والّتقوى والصالح. 

 الّنصوصِالّشريفِةيفِِحتّريِالّدقةِ:٨٨ِِِِشذرة
و حكاية القصص أاملعتربة    ريفة من الكتب واايت الشّ نقل الرّ يف  قة يف ذكر اآلايت القرآنية و  ي الدّ حترّ اً  روري جدّ ن الضّ م

قة مبكانة املنرب احلسيين يف و القصص املطروحة يفقد الثّ أواايت  دقيق يف مصادر الرّ ن عدم التّ إ ابتة حيث  رخيية الثّ أالت
من الّضروري للخطيب االعتماد فيما يلقي يف مالسه على املصادر املوثوقة وال سّيما فيما يتعّلق و   194. ذهان املستمعنيأ

جرت على آل حمّمد )صّلى للا عليه وآله( واجتناب ما سواها حىت ال يّتخذ ذلك مطعناً فيها ونقضاً   اّلت بنقل احلوادث  
   195ميكن أن تتّتب عليها وهي تثبيت العقائد احلّقة يف نفوس املؤمنني.   اّلت أهم الفوائد  إلحدى 

 لقيِه:ِالّتفّطنِفيماِيِ ٨٩ِِشذرة
إلَياءاته ولوازمه وإيهاماته، فإّن من حكمة املتكّلم أن ينتبه يف كالمه   للمبّلغ من أن يتفّطن فيما ي لقيه من القولبدَّ    ال

ملثل ذلك، فرمّبا ألقى املرء كالماً فهم الناس منه غري ما قصد، أو أوحى هلم بغري ما أراد، أو أوهم معىن أو غاية مل ينتبه  
عليه على احلّق وشّوه به وجه احلقيقة، وهذه أمور   إليها، أو ترك أثراً مل يكن يتوقّعه، أو استغّله امرئ بسوء نّية فطعن به 

أّن كالمه إىل    للمرء من أن ينتبهبدَّ    فال  متوفرّة ومتيّسرة.  صويرسجيل والتّ التّ   وسائلحيث  مان  متوقّعة جّداً يف هذا الزّ 
ام مقال ولكّل قول وإن كان يف مشهد حمدود لكّنه عرضة لالنتشار فيتكّلم مبا يالئم مقام انتشاره بعد أن كان لكّل مق

زوااي خطابه وشعره ويستطيع التحّكم إىل   إذا كان يلتفتإاّل    موضع، وال يكون اخلطيب والشاعر خطيباً أو شاعراً حّقاً 
حريٌّ ابخلطيب أن يكون على أعلى و   196ينبغي له جتّنبها.   اّلتيف صياغته على وجه مناسب ويتوّقى احملاذير واإليهامات  

 
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26261]هـ، استفتاء. املصدر  ١٤٤٠مجادى اآلخرة  ٩ 193
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وليس يف ذلك ما يعين أّن .  واحلذر والتحّرز من إطالق عنان الّلسانه واحلذر يف كل كلمة يلفظها  درجات الوعي والتنبّ 
هتمام بعمله وإتقانه إاّيه واالنتباه إىل آاثره واالستعداد له قبل إجنازه، بل اإلخالص احلّق ما يف نّية املرء ما يغين عن اإل

إدراكه ملقتضى احلكمة والتفاته إىل عواقب األمور، فيتجّهز لكّل  فتح ذهن اإلنسان على مزيد من التعّقل وساعد على 
 املؤمن كّيس"أّن    ورديعترب بتجاربه وبتجارب اآلخرين، كما  أن  و   .أمر وفق ما يقتضيه، وال يرسل القول على عواهنه

العاقل وراء قلبه، وقلب األْحق لسان  أّن " و   199"حر مّرتنيي لدغ من ج  "ال  و  198"ينظر بنور للا سبحانه"وأنّه    197فطن"
ع  200"   وراء لسانه َلٌة َأهنَّ ْم إىل َرهبِِّّْم رَاجِّ وَن ، يعمل األعمال الصاحلة وهو منها يف وجل، ﴿َواّلذيَن يـ ْؤت وَن َما آَتوا وَّقـ ل وهب  ْم َوجِّ

َ َخرْيًا َكثِّريًا َوَما َيذَّكَّر  إِّالَّ أ ول و ، هذا ﴿َوَمن  201* أ ولَـئَِّك ي َسارِّع وَن يفِّ اخلَْرْيَاتِّ َوه ْم هَلَا َسابِّق وَن﴾  يـ ْؤَت احلِّْكَمَة فـََقْد أ ويتِّ
﴾  203. 202اأْلَْلَبابِّ

ِكماِهِو٩٠ِِشذرة  :ِالّدقةِببيانِاحلّق
شأن النيّب وعتته )صلوات للا عليهم(،   عن بيان احلّق مبا يوهم الغلّو يفيحذر املبّلغون والشعراء والرواديد أشّد احلذر  ل

غلّو على نوعني: إسباغ الصفات األلوهّية على غري للا سبحانه، وإثبات أمور ومعاٍن مل تقم حّجة موثوقة عليها، وال
ومذهب أهل البيت )عليهم الّسالم( خاٍل عن الغلّو بنوعيه، بل هو أبعد ما يكون عنه، وإمّنا يشتمل على اإلذعان للنيّب 

وضعهم للا تعاىل فيها من دون زايدة وال إفراط، بل مع حتّذر يف مواضع   اّلتوعتته )صلوات للا عليهم( مبواضعهم  
االشتباه، وورٍع عن إثبات ما مل تقم به احلّجة املوثوقة، وإمّنا املّتقي من ال يغلو فيمن َيّب كما ال َييف على من يبغض، 

إلذعان له مبزيد اإلميان، فإّن ذلك يؤّدي إىل وال يصّح بناء هذه املعاين على مّرد احملّبة، وتصديق كّل من زاد شيئاً، وا
املزايدة يف أمر الدِّين بغري حّجة، وحدوث البدع، وطمع اجلاهلني، وترّؤس أهل الضاللة، وتراجع املتوّرعني العاملني 

عقيدة بغري حّجة ابحلّجة واملتوقّفني عند الشبهة، وذلك ميحق الدِّين ويرتّد ارتداداً معاكساً بتفريط آخرين، والزايدة يف ال 
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موثوقة على حّد النقصان فيها مّن قامت عليه احلّجة عليها، ومن زاد اليوم شيئاً بغري حّجة زيد عليه غداً حىّت أنّه ليـ ّتهم 
 204ابلتقصري والقصور، فلزوم احلّجة وامليزان أْحد وأسلم.

 :ِح رمةِاجملالسِوق دسيّتهِا٩١ِِشذرة
سبحانه ورسوله وأوصيائه )صلوات للا عليهم( من أساليب وأطوار، فإّن   ة مالس للايتجّنب املبلِّغ ما ال يليق بقداسل

انتقض غرضه واختلفت هويّة   املتحدِّث ث عنه أساليب أدائّية مناسبة، فإذا نقضها  طبيعة املوضوع متلي على املتحدَّ 
 205القول عّما ي فتض به، بل رمّبا كان إساءًة وهتكاً. 

 آلاثرِاخلطابِالّتبويةِعلىِاجملتمِع:ِاالنتباه٩٢ِِِِشذرة
نظري ما يالحظونه يف   خطاهبم ـ آاثره التبويّة على املخاطبني واجملتمع، ن يالحظ املبّلغون ـ فضالً عن سالمة مضمون  أ

م وأوالدهم، فر بَّ معىن صحيح أو تصّرف سائغ يف نفسه ينبغي جتّنب ذكره ومارسته ابلنظر إىل عدم احلديث مع أسرهت
التذكري والتزكية    اّلت مالءمته من حيث اآلاثر   الدعاة إىل للا تعاىل هو  يتكها يف نفس من يسمعه ويشهده، وشأن 

 206معاً. 

 ِِاملاضيِواحلاضر:ِاالّطالعِعلىِالّتأريخ٩٣ِِِِشذرة
فيما تشتمل   ريخ وحوادث احلاضرّتأّطالع على وقائع الاملستمعني اال فطنة اخلطيب فيما يلقيه على  ا يساعد على  مّ 

عليه من النقد والتجريح واالستغالل والتشهري واإلشاعة، فإّن ذلك كّله ميّثل جتربًة ال غىن عن االّطالع عليها؛ ألهّنا 
 207احلذر ومواطن الفتنة.ّقظ واالنتباه وتلفت إىل مواضع  الّتيتوجب  

 مشوليةِاخلطابِلعاّمةِالّناسِوجّذابيتِه:٩٤ِِِشذرة
ه كلّ   اّلذي هو  الم()عليهم السَّ ّن من مهارة اخلطيب وإبداعه يربز ابختيار األكثر مناسبة ومالئمة من تراث أهل البيت  إ

عوب على جاذبية جلميع الشّ تشكل    اّلت عظيم مجيل ولكن مهارة اخلطيب وابداعه يربز ابختيار النصوص واالحاديث  
إِّنَّ النَّاَس َلْو َعلِّم وا اإلمام الّرضا )عليه السَّالم( "ف  ملا ورد عن   ومشارهبم الفكرية واالجتماعية انتهاجاً   دايهنمأاختالف  
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نَ  اَلتَـّ   حَمَاسِّ َنا  يتحدّ 208ان" بَـع و َكاَلمِّ اّلذي  تراثهم  هو  وحماسن كالمهم  اإلنسانيّ ،  القيم  عن   ليها كلّ إتنجذب    اّلتة  ث 
   209قافية والدِّينّية.هاهتا الثّ عوب مبختلف توجّ الشّ 

 عدمِتنفريِالّناس:٩٥ِِِشذرة
والتعريض ابملخاطبني، فإذا انتقد شيئاً ، مثل تعميم القول يف الذّم  اساخلطاب على وجه ينّفر النّ من َسوق  املبلِّغ    ليحذرو 

فلي جمل وال ي عّمم، وإذا أتّدى الغرض ابملالمة والعتاب اكتفى هبا عن الذّم والتقريع، وليقّدر جبنب ذلك اخلصال احلسنة 
إليها وإذعاانً ابحلسىن ألهلها.  ليكون ذلك تشويقاً  الالئقة لآلخرين،  ك وكذل  - املبّلغون    ليتجّنبو   210واملمارسات 

، فإّن إذا كانوا يف بالد غري اسالمّية، وال سّيما  فّرق واالختالفمن املناقضة واملنافرة والتّ   -  أصحاب اجملالس واملواكب
يتوّقف إجنازها   اّلت تعّطل املشاريع  إىل    ّن بني املؤمنني ويؤّدي ذلك خيدش ابإلخالص وَيبط األجر ويوجب سوء الظّ 

اع أن جيعل عمله وإعانته أشبه بصدقة السّر من دون طلب رائسة أو شهرة أو جاه كاتف، ومن استطعاون والتّ على التّ 
إِّن تـ ْبد وا الصََّدقَاتِّ فَنِّعِّمَّا هَِّي َوإِّن خت ْف وَها َوتـ ْؤت وَها اْلف َقرَاَء ﴿فليفعل، فإّن ذلك خري له وأكثر بركة، وقد قال للا سبحانه:  

َا تـَْعَمل وَن َخبِّريٌ   فـَه َو َخرْيٌ لَّك ْم َوي َكفِّر  َعنك م  *﴿َوَمن يـَتَّقِّ اللَّـَه جَيَْعل لَّه  خَمَْرًجا  قال أيضاً  ، و 211﴾ مِّّن َسيَِّئاتِّك ْم َواللَّـه  مبِّ
ۚ  َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَّـهِّ فـَه َو َحْسب ه ۚ  إِّنَّ اللَّـَه اَبلِّغ  أَْمرِّهِّ ۚ  ب   213. 212 َقْد َجَعَل اللَّـه  لِّك لِّّ َشْيٍء َقْدرًا﴾ َويـَْرز ْقه  مِّْن َحْيث  اَل ََيَْتسِّ

 :ِالّتذكريِأبهّمِاملسائلِالفقهّيةِاالبتالئّيِة٩٦ِِشذرة
يف مال العبادات واملعامالت من وال سّيما املستحدثة    ةة االبتالئيّ املسائل الفقهيّ أهّم  اول  بتناالهتمام  ِِسن ابخلطيبَي

 214ق واضح يشعر املستمع مبعايشة املنرب احلسيين لواقعه وقضاايه املختلفة.سلوب شيّ خالل عرضها أب

 بهاتِاملطروحِةيِلدفعِالشِّصدِّالتِّ:٩٧ِِِِشذرة
بهات صدي لدفع الشّ التّ وترسيخه يف العصر احلاضر هو    الدِّين ّن من أجلى مصاديق حفظ  إ  خيفى على اخلطباء  ال

  خالقية، ولكن ينبغي رعاية عدة أمور يف هذا اجملال:صيلة وقيمه األومعارفه األ  الدِّين يف مقابل   املطروحة

 
 ٢٧٥ ص،  ٢ج "، عيون أخبار الرضاالصدوق، " الّشيخ  208
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/25463] ١٤٣٨احلرام   حمّرمخطباء واملبّلغني مبناسبة حلول شهر  ه، توصيات لل   ١٤٣٧ذي احلّجة   ٢٣ 209
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 210
 ٢٧١، آية  ٢القرآن الكري، سورة البقرة  211
 ٣و  ٢، آية  ٦٥القرآن الكري، سورة الطالق   212
 [ https://www.sistani.org/arabic/archive/26341] ١٤٤١احلرام  حمّرمبيان خبصوص   ١٤٤٠ذي احلّجة   ٢٧ 213
 [ ive/25463https://www.sistani.org/arabic/arch] ١٤٣٨احلرام   حمّرمه، توصيات للخطباء واملبّلغني مبناسبة حلول شهر    ١٤٣٧ذي احلّجة   ٢٣ 214



 
 64 / 56صفحة ِِ  www.imam-us.org | مؤّسسة إماموإرشادات مساحة الّسيد الّسيستاين  شذرات من توصيات وتوجيهات

حاً ابخلربة ووفرة عاً يف هذا الباب متسلّ متضلّ بهات  ي لدفع الشّ ن يكون اخلطيب املتصدّ أ   األمر االول: (أ
الوسائل املتاحة أهّم    ا يصلحه. واملنرب هو منكثر مّ أيه رمبا يكون  ن ما يفسده بتصدّ إ ال فإ املعلومات، و 

 )عليه السَّالم( ة، وقد كان النيب )صلى للا عليه وآله( وأمري املؤمنني بهات عن العقيدة احلقّ لدفع الشّ 
كانت يف   اّلت بهات  يقومان على املنرب بدفع الشّ   الدِّينّيةعاليم  صدي لبيان املعارف والتّ تّ الإىل    مضافاً 

ذهان البعض منهم أتثراً  أو كانت تطرأ على أذهان بعض املسلمني لقرب عهدهم ابجلاهلية تدور يف أ
ه امتداد نّ إ من حيث  دور املنرب احلسيين    أمهّّية   ومن هنا تتبنّي   .ياإلسالمعلى اجملتمع    دخيلةٍ   أبفكارٍ 

ن يكون مرتقي املنرب ذا أ ا يقتضي  واستمرار لرسالة املصطفى واملرتضى )صلوات للا عليهما وآهلما( مّ 
  ة.ية علميّ كفاءة وجدارة وأهلّ 

 بهات على نوعني: فبعضها رائج ومشهور، وبعضها مطروح ولكن ليس مبتداول الشّ   نّ إ  اين:األمر الثّ  (ب
وساط أبه املعروفة يف  صدي بشكل مباشر لدفع الشّ زم التّ ومن املناسب بل الاّل   . يف نطاق حمدودإاّل  
وساط أبه غري املتداولة على نطاق واسع فليس من احلكمة استعراضها وشرحها يف  ما الشّ أ اس،  النّ 

بهة به تندفع الشّ   اّلذي  بصورة حمكمة للمضمون  الدِّيين املبلِّغ    س واب يف عالجها أن يؤسّ ة بل الصّ العامّ 
  عليق عليها.ذهان من وقفوا عليها، من غري حاجة لذكرها والتّ أعن  

هين ن يالحظ املستوى الذّ أعلى اخلطيب    نّ إ مقاالً، ولذا ف  لكل مقامٍ   نّ أ من املعلوم    نّ إ   الث: األمر الثّ  (ت
ما ينسجم مع إاّل    الدِّينّيةم ابلواسطة فال يطرح من املعارف  أني للخطاب ابملباشرة  قايف للمتلقّ والثّ 

الذّ  الشّ املستوايت  بصياغة  ويعتين  للمستمعني  نفوذها يف هنية  مبقدار  عنها  اجلواب  وتوضيح  بهات 
َر اأْلَنْبَِّياءِّ أ مِّْراَن َأْن ن كَ "ى للا عليه واله(: عظم )صلّ سول األذهاهنم، وقد ورد عن الرّ أ لَِّم النَّاَس إِّانَّ َمَعاشِّ

 .215"َقْدرِّ ع ق وهلِِّّمْ   َعَلى
املأثور   أقصى االستفادة من معني علوم أهل البيت )سالم للا عليهم(بذل  من  بدَّ    ال   ابع: األمر الرّ  (ث

َعلِّم وا إِّنَّ النَّاَس َلْو  ف"الّرضا )عليه السَّالم(    اإلمام  رق املعتربة واملصادر املوثوقة، وقد ورد عنعنهم ابلطّ 
نَ  َنا اَلتَـّبَـع و   حَمَاسِّ عة املضمون ة متكاملة متنوّ وتشتمل حماسن كالمهم على منظومة فكريّ   216ان" َكاَلمِّ

بهات ما ينري خالق وإاثرة دفائن العقول ودفع الشّ كالقرآن الكري، ففيها من روائع احلكم ومعامل األ

 
 ٢٣  ص،  ١  ج "،  ، "الكايف الكليين  الّشيخ  215
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هو    اإلنسان  وذلك  ودينه،  بعقيدته  واثقاً  وجيعله  الثّ املسلم  الثّ مقتضى كوهنم  بصريح قل  للقرآن  اين 
 قلني وغريه. فعلى اخلطيب احلسيين أن يهتم هبذا اجلانب يف خطابته كما عليه أن يهتمّ حديث الثّ 

( وما جرى عليهم يف فاجعة كربالء ملا لذلك من أتثري ابلغ الّسالمبذكر مصائب أهل البيت )عليهم  
 217. فوسة يف النّ ة حيّ يف بقاء هذه القضيّ 

 وهنِوالِيهّونالِيِ أنِِ:٩٨ِِِِشذرة
ريفة العقائد احلّقة ومسّلمات مذهب أهل البيت )صلوات للا عليهم( يف شأن مقاماهتم الشّ   أمهّّيةيف بيان  املبلِّغ    ن َيذرأ

من بدَّ   جاء، فالأمر املؤمن لن يصلح إاّل ابخلوف والرّ   ، فإنّ اساعات ويهّون املعاصي يف أعني النّ الطّ   أمهّّيةمن أن يوهن  
حفظ املؤمن للموازنة بينهما يف نفسه ويف شأن اآلخرين، وال أتمني يف الدِّين ألحد يف ارتكاب شيء من املعاصي عدا 

ن الفطن أن ال يؤمِّّ املبلِّغ    م، وهي ما يّتفق من املرء أحياانً من معصية غري كبرية مّث ينتبه ويؤوب إىل للا تعاىل، وعلىمَ اللَّ 
اس من عقاب للا تعاىل على معصيته، وال يؤيسهم من رجائه وعفوه وشفاعة أوليائه إبذنه سبحانه فيما إذا نصحوا النّ 

، وقوله تعاىل: ﴿َوَأن لَّْيَس لِّإْلِّنَسانِّ إِّالَّ   218له وآبوا إليه، وليذكروا ويذّكروا مبثل قوله سبحانه: ﴿َوَيْدع ونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا﴾ 
ََمانِّيِّك ْم َواَل أََماينِِّّّ أَْهلِّ اْلكَِّتابِّ 219َما َسَعى * َوَأنَّ َسْعَيه  َسْوَف يـ َرى * مث َّ جي ْزَاه  اجْلَزَاَء اأْلَْوىَف﴾  ، وقوله عّز وجّل: ﴿لَّْيَس أبِّ

ايت الّشريفة اإىل جانب ذلك العديد من الّرو   .220ْد لَه  مِّن د ونِّ اللَّـهِّ َولِّيًّا َواَل َنصِّريًا﴾َمن يـَْعَمْل س وًءا جي َْز بِّهِّ َواَل جيِّ 
 221أيضاً. 

 :ِجودةِاإلعداِد٩٩ِِشذرة
ة مبا يطرحه من يعىن اخلطيب عناية تمّ   أبنّ وذلك    ِ،عدادجودة اإليدخل يف حسن األداء والتأثري يف املستمع هو  ّن مّا  إ

ابة لنفوس ساليب اجلذّ حيث ترتيب املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان سلس واضح واختيار العبارات واألموضوعات من  
اب سيسهم عداد املوضوعات وترتيبها وعرضها ابلبيان اجلذّ إ بذل اجلهد الكبري من اخلطيب يف    إنّ املستمعني واملتابعني، ف

 222يف تفاعل املستمعني مع املنرب احلسيين.
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 ٩٠، آية  ٢١  األنبياءالقرآن الكري، سورة  218
 ٤١-٣٩، آايت  ٥٢ النجم القرآن الكري، سورة  219
 ١٢٣آية  ، ٤ القرآن الكري، سورة النساء  220
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 قاتِاملالئمةِونقدِالّذاِتالّليا:١٠٠ِِِِشذرة
مت املناسب هلا، فإّن لكّل وظيفة أموراً مالئمة هلا من ريفة والسّ ياقات املالئمة هلذه الوظيفة الشّ ن يّتصف املبلِّغ ابللّ أ

يتضّمنه فيه لوكّيات العاّمة واخلاّصة ولتبليغ الدِّين وأداء العزاء احلسييّن أيضاً لياقات مالئمة مع ما  حيث املظاهر والسّ 
وذلك مبالحظة ما يقتضيه الوقار واالبتعاد عن   ذكرة.من احلديث عن احلّق وأئّمة اهلدى وما ي راد به من اإلرشاد والتّ 

مع، ومراعاة العفاف عن أّي ورة ويؤّشر على الطّ ّن وخيدش بنقاء الصّ املشاّحة يف طلب املال، وجتّنب ما يوجب سوء الظّ 
اس، ، مّحصاً ألقواله وأدائه قبل النّ يهتّم املبلِّغ بنقد نفسه بنفسهوكذلك أن    223هذه الوظيفة.   مأرب دنيوّي من وراء أداء

فس، غري آمٍن من خطئه وخطيئته، مستحضراً حلضور للا سبحانه معه ورقابته عليه يف مقام دعوته متجّنباً عن تزكية النّ 
 224اس إاّيه، منصفاً هلم من نفسه، مستجيباً للتذكري ابحلّق. نقد النّ ويف أحواله كّلها وسؤاله عنها يف يوم القيامة، منتفعاً ب
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