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                    للمؤمنني بشأن مدعي العرفان  -دام ظله-وصايا السيد السيستاني  -1
 وصفاء الباطن

 

 

 ىبسمه تعال

 

صال الرذيلة والصفات الذميمة ــــــال شك في انه ينبغي لكل مؤمن العناية بتزكية النفس وتهذيبها عن الخ

استعداداً لطاعة هللا تعالي وحذراً من معصيته، اال ان السبيل فات ـــوتحليتها بمكارم االخالق ومحامد الص

نة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات اآلخرة من ـــــورد في الكتاب العزيز والس الي ذلك ما

البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض علي هللا تعالي، وتذكر اوصاف الجنة ونعيمها واهوال النار 

ين علي تقوي هللا سبحانه وتعالي وطاعته والتوقي عن ـا وآثار االعمال ونتائجها، فان ذلك مما يعوجحيمه

ياء واالوصياء عليهم السالم وعمل به العلماء الربانيون ــالوقوع في معصيته وسخطه كما اوصي به االنب

يعرف حال المرء بمقدار س فيه، وال عذر لمن تخلف عنه، وانما ـجيالً بعد جيل، وهذا طريق واضح ال لب

ال يعرفون بالحق ومن عرف الحق بالرجال وقع في الفتنة ــتطابق سلوكه مع هذا النهج وعدمه، فان الرج

 .وضل عن سواء السبيل

 

وقد حذر اميرالمؤمنين )عليه السالم( عن بعض اهل الجهل ممن يبتدع بهواه اموراً ويزعم انه من العلماء 

انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع واحكام تبتدع يخالف فيها كتاب هللا )الً ــــهال قائفيجمع حوله فريقاً من الج

 ىق لم يخف علــــــــص من مزاج الحــــــويتولي عليها رجال رجاالً علي غير دين هللا، فلو ان الباطل خل

ؤخذ من هذا ضغث ل النقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يـالمرتادين، ولو ان الحق خلص من لبس الباط

 (.اوليائه وينجو الذين سبقت لهم من هللا الحسني ىطان علـزجان، فهنا لك يستولي الشيومن هذا ضغث فيم
 

به وتوجيه  ىسهم علي خالف ما امر هللا تعالـــــــــنفومن عالئم اهل الدعاوي الباطلة مبالغتهم في تزكية ا

ناهج المعروفة لدي الفقهاء في استنباط االحكام الشرعية ـــــــــــاآلخرين الي الغلو فيهم واالستغناء عن الم

ية والتصدي للفتيا من غير استحصال ـــــــودعوي الوقوف عليها وعلي مالكاتها من طريق االمور الباطن

لم  ليم والتعلم، والمواالة الخاصة لمن اذعن بهم والمعاداة مع منــــــاالهلية لها واستغالل المبتدئين في التع

سلخ منهم بعد االيمان بهم وسلوك سبل غير متعارفة لالمتياز عن ــــــــيجر علي طريقتهم والوقعية فيمن ان

غيرهم من اهل العلم وعامة الناس والمبالغة في االعتماد علي المنامات وما يّدعون ترائية لهم في الحاالت 

خرين، تمسكاً في بعضه بانه عمل مثثور من غير ظهر عن اآلــــــــالمعنوية والتميز في اللبس والزّي والم

 .مالحظة الجوانب الثانوية التي يقّدرها الفقهاء في مثل ذلك
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ات التي لم تعهد من االنبياء واالوصياء )عليهم ـــــن والتوصية بالرياضـــومن تلك العالئم االبتداع في الدي

في مصادر غير موثوقة تذرعاً بالتسامح في ادلة السنن،  بابه الي ماوردـالسالم( واالستناد فيما يّدعي استح

عّد ضرباً من الموسيقي وااللحان الغنائية ــــوالتساهل في ما ي ىلتثثر باهل الملل واالديان االخرضاً اــــواي

ال بالنساء، واالعتماد علي مصادر مالية غير معروفة وارتباطات غامضة ـــالمحرمة ووجوه اختالط الرج

 .الي غير ذلك مما ال يخفي علي المؤمن الفطنمريبة 

 

واننا نوصي عامة المؤمنين وفقهم هللا تعالي لمراضيه بالتثبت وعدم االسترسال في االعتماد علي مثل هذه 

به، فمن اتبع امام هدي حشر خلفه وكان سبيله الي الجنة  ىالــــــــالدعاوي، فان هذا االمر دين يدان هللا تع

يامة وساقه الي النار وليتثمل الجميع في هذا حال من كانوا قبلهم كيف ـــحشر معه يوم الق ومن اتبع ضالل

الل التـّباع امثال من ذُكر، نسثل هللا تعالي ان يجنـّب الجميع البدع واالهواء ــــــــوقع الكثير منهم في الض

 .التوفيق ويوفقنا للعمل بشرعه الحنيف مقتدين بسيرة العلماء الربانيين انه ولي

 

 والسالم عليكم وعلي جميع اخواننا المؤمنين ورحمة هللا وبركاته
 هـ 1332ربيع االول  22

 

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/257/ 
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 (عليه السالم)توجيهات خبصوص زيارة أربعني اإلمام احلسني  -2

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (سماحة المرجع الديني األعلى السيد السيستاني )دام ظلّه الوارف

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 عّظم هللا لكم األجر

هداء )عليه السالم(، نحتاج إلى ـــــنيّة اإلمام سيد الشــبة أربعيـــــونحن نتوّجه إلى كربالء المقّدسة بمناس

           ظيمة لتكون الفائدة أكبر والجزاء أعظم وللتنبيه عّما نغفل عنه أو ال ــــــتوجيهات أبوية بهذه المناسبة الع

 .نعلم أجره، نثمل أن يكون التوجيه لكافة شرائح المجتمع

 .أدام هللا نعمة وجودكم المبارك إنّه سميع قريب ونسثلكم الدعاء

 جمٌع من المؤمنين

 :الجواب

 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطاهرين

 ون الذين وفّقهم هللا لهذه الزيارة الشريفة، إّن هللا سبحانه وتعالى جعل ــفت المؤمنـفإنّه ينبغي أن يلت ,وبعد

يهتدوا بتعاليمهم ويقتدوا بثفعالهم. وقد من عباده أنبياء وأوصياء ليكونوا أسوة وقدوة للناس وحّجة عليهم ف

ثنهم وليكون ذلك تذكرة للناس باهلل تعالى ـــرّغب هللا تعالى إلى زيارة مشاهدهم تخليداً لذكرهم وإعالًء لش

ى في طاعته سبحانه والجهاد في سبيله والتضحية ألجل ـــوتعاليمه وأحكامه، حيث إنّهم كانوا المثل األعل

 .دينه القويم

 

وعليه فإّن من مقتضيات هذه الزيارة : ــ مضافاً إلى استذكار تضحيات اإلمام الحسين )عليه السالم( في 

جاب واإلصالح والعفو ـــــــــسبيل هللا تعالى ــ هو االهتمام بمراعاة تعاليم الدين الحنيف من الصالة والح

هذه الزيارة بفضل هللا تعالى خطوة في لة لتكون ــوالحلم واألدب وحرمات الطريق وسائر المعاني الفاض

سبيل تربية النفس على هذه المعاني تستمّر آثارها حتّى الزيارات الالحقة وما بعدها فيكون الحضور فيها 

 (.بمثابة الحضور في مجالس التعليم والتربية على اإلمام )عليه السالم

 

م( لنتعلّم منهم ونتربّى على أيديهم إاّل أّن هللا هم السالــإنّنا وإن لم ندرك محضر األئمة من أهل البيت )علي

تعالى حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ورّغبنا إلى زيارة مشاهدهم ليكونوا أمثاالً شاخصة لنا واختبر بذلك مدى 

عاليمهم ومواعظهم، كما اختبر الذين عاشوا معهم ــــوه من الحضور معهم واالستجابة لتـــصدقنا فيما نرج

اؤنا أمنية غير صادقة في حقيقتها، ولنعلم أنّنا إذا كنّا كما ـــحذر عن أن يكون رجـــــدهم ،فلنوحضروا عن

شر مع الذين شهدوا معهم، فقد ورد عن أمير المؤمنين )عليه ــــــأرادوه )صلوات هللا عليهم( يرجى أن نح

صالب الرجال وأرحام النساء( فمن رنا قوم لم يزالوا في أــالسالم( أنّه قال في حرب الجمل : أنّه )قد حض

 .مهم واالقتداء بهم، فتزّكى بتزكيتهم وتثّدب بآدابهمـعب عليه العمل بتعاليـــدق في رجائه منّا لم يصــــــص
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   ديث الشريف ــ عمود الدين ومعراج المؤمنين، إن قُبِلت قُبَِل ــفاهلل هللا في الصالة فإنها ــ كما جاء في الح

ها فإّن أحّب عباد هللا تعالى إليه ـــــــــــت ُردَّ ما سواها، وينبغي االلتزام بها في أّول وقتما سواها وإن ُردّ 

اغل المؤمن عنها في أّول وقتها بطاعٍة أخرى فإنّها ــــــــــأسرُعهم استجابةً للنداء إليها، وال ينبغي أن يتش

اعتنا مستخفّاً بالصالة(، وقد جاء عن اإلمام أفضل الطاعات، وقد ورد عنهم )عليهم السالم( : )ال تنال شف

الم( شّدة عنايته بالصالة في يوم عاشوراء حتّى إنّه قال لمن ذكرها في أّول وقتها: ـــــــالحسين )عليه الس

 .)ذكرت الصالة جعلك هللا من المصلّين الذاكرين( فصلّى في ساحة القتال مع شّدة الرمي

 

ته بمقدار إخالصه هلل تعالى، فإّن هللا ال يتقبّل إاّل ما ـــــقيمة عمل اإلنسان وبركهللا هللا في اإلخالص فإّن 

لب غيره، وقد ورد عن النبي )صلّى هللا عليه وآله وسلّم( في هجرة المسلمين إلى ــخلص له وسلم عن ط

هجرته إليها، وان  جرته إليه ومن هاجر إلى دنيا يصيبها كانتــــالمدينة أّن من هاجر إلى هللا ورسوله فه

الص فيه حتّى يبلغ سبعمائة ضعف وهللا يضاعف لمن ـــهللا ليضاعف في ثواب العمل بحسب درجة اإلخ

يرتهم وتحّري اإلخالص في كّل خطوة وعمل، وليعلموا ـــيشاء. فعلى الزّوار اإلكثار من ذكر هللا في مس

له في االعتقاد والقول والعمل، وأّن العمل من غير عمة مثل اإلخالص ـأّن هللا تعالى لم يمنَّ على عباده بن

ضاء هذه الحياة وأّما العمل الخالص هلل تعالى فيكون مخلّداً مباركاً في هذه الحياة ــــإخالص لينقضي بانق

 .وما بعدها

 

الظروف هم السالم( حتّى في أشّد ــــهللا هللا في الستر والحجاب فإنّه من أهّم ما اعتنى به أهل البيت )علي

هم السالم( بشيء من فعال أعدائهم ــــقساوة في يوم كربالء فكانوا المثل األعلى في ذلك، ولم يتثذّوا )علي

نات مراعاة مقتضيات ــــبمثل ما تثذّوا به من هتك ُحَرمهم بين الناس، فعلى الزّوار جميعاً والسيّما المؤم

دش ذلك من قبيل األلبسة الضيّقة ــأّي شيء يخ العفاف في تصرفاتهم ومالبسهم ومظاهرهم والتجنّب عن

غي مراعاة أقصى المراتب الميسورة في كّل ذلك ـــــواالختالطات المذمومة والزينة المنهّى عنها، بل ينب

 .تنزيهاً لهذه الشعيرة المقّدسة عن الشوائب غير الالئقة

 

 عليه وآله( وأهل بيته األطهار )عليهم نسثل هللا تعالى أن يزيد من رفعة مقام النبي المصطفى )صلّى هللا

اعف صالته عليهم كما ـــالسالم( في الدنيا واآلخرة بما ضّحوا في سبيله وجاهدوا بغية هداية خلقه ويض

طفين من قبلهم السيّما إبراهيم وآل إبراهيم كما نسثله تعالى أن يبارك لزّوار أبي عبد ـــصلّى على المص

لسالم( زيارتهم ويتقبّلها بثفضل ما يتقبّل به عمل عباده الصالحين حتّى يكونوا في يه اــــــهللا الحسين )عل

زيهم عن أهل بيت نبيّهم ــــــــسيرهم وسيرتهم في زيارتهم هذه وما بقي من حياتهم مثالً لغيرهم وأن يج

بهم )عليهم السالم( )عليهم السالم( خيراً لوالئهم لهم واقتدائهم بسيرتهم وتبيلغ رسالتهم عسى أن يُدَعوا 

في يوم القيامة حيث يدعى كّل أناس بإمامهم وأن يحشر الشهداء منهم في هذا السبيل مع الحسين )عليه 

 .ابه بما بذلوه من نفوسهم وتحّملوه من الظلم واالضطهاد ألجل والئهم. إنّه سميع مجيبـالسالم( وأصح

 

 

https://www.sistani.org/arabic/qa/02394/ 

https://www.sistani.org/arabic/qa/02394/
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3-  
 
 (2112)بيل انتخابات جملس النواب توجيه نصائح للشعب العراقي ق

 

هدي الكربالئي ممثل المرجعية الدينية العليا ــنص خطبة الجمعة التي القاها فضيلة العالمة الشيخ عبد الم

()حول انتخابات مجلس 3/3/2113وافق)ـــــــــهـ( الم1335اآلخرة// جمادى 3في كربالء المقدسة في )

 (النواب

 

نقترب شيئاً فشيئاً من موعد االنتخابات النيابية، وقد ذكرنا في خطب سابقة موقف المرجعية الدينية العليا 

آية هللا  يهات مكتب سماحة المرجع الديني األعلىــــمن هذه االنتخابات، وفي هذه الخطبة نؤّكد وفق توج

 :على عّدة نقاط -دام ظلّه –العظمى السيد علي الحسيني السيستاني 

 

قبل البلد، مستقبلنا نحن ومستقبل ـــــــــأّوالً: أّن انتخابات مجلس النواب تحظى بثهميّة بالغة في رسم مست

هذا المجلس يُعّد أيضاً طة التنفيذية( تنبثق من مجلس النواب، وــــــــأوالدنا وأحفادنا، والحكومة )أي السل

دار القوانين والقرارات( باإلضافة الى دوره الرقابي على أداء ـالسلطة التشريعية في البلد )أي سلطة إص

المؤسسات الحكومية، فمن ال يشارك في االنتخابات إنّما يعطي الفرصة لغيره في رسم مستقبله ومستقبل 

 .يهأوالده وهذا خطث ال ينبغي ألي مواطن أن يقع ف

 

بيب العراق يعيش أوضاعاً صعبة، فمن الناحية األمنية نالحظ ما ـثانياً: ال نظّن أّن أحداً يُنكر أن بلدنا الح

تشهده العديد من المناطق من اشتباكات مسلحة وتفجيرات دامية وأعمال عنف تذهب ضحيتها المئات من 

صبغة طائفية خطيرة تهّدد النسيج الوطني يرة يكون للعنف الجاري ــــــاألبرياء وغيرهم، وفي حاالت كث

ياسية نجد أّن مواقف القوى السياسية متباعدة كثيراً على خلفيات إثنية ــــــــــلهذا البلد، أما من الناحية الس

وطائفية وغير ذلك، والمهاترات بينهم تمأل وسائل اإلعالم، واالحتقان السائد يمنع االستقرار السياسي في 

صادية نالحظ أنه بالرغم من توفّر موارد مالية كبيرة للعراق من عوائد بيع ـــــــــناحية االقتالبلد، ومن ال

ط تنموية حقيقية تنهض باالقتصاد وتوفّر لجميع المواطنين حياة كريمة، فهناك ـالنفط إال أنه ال توجد خط

المستويات منذ عقود من  اط الزراعي والصناعي في أدنىـشون تحت خط الفقر، والنشـالماليين مّمن يعي

 .الزمن

 

راق من الدول األكثر ــّدث وال حرج، حتى ُعّد العــــــــأّما من ناحية استشراء الفساد المالي واإلداري فح

        يير نحو األفضل وــــــــــاع نحتاج حاجة ماّسة الى التغــــفساداً في العالم، لذلك فإنّنا في ظّل هذه األوض

غيير أو لم نعمل له بصورة صحيحة فإنّه لن ــــــــق إال بثيدينا نحن المواطنون، فإذا لم نُرد التهو ال يتحقّ 

 (.يتحقّق وكما قال هللا تعالى: )إنَّ هللاَ ال يُغيُّر ما بقوم ٍ حتّى يُغيّروا ما بثنفسهم

 

أنّها لن تدعم أيّاً من القوائم المشاركة في ية العليا أعلنت مراراً وتكراراً ــــــــــــــثالثاً: إّن المرجعية الدين

االنتخابات، وترى بعَد عشر سنوات من التجارب االنتخابية المتعددة، أّن المواطنين يُفترض أن يُشاركوا 

خابات مشاركة واعية تُبنى على حسن االختيار، فال يكفي أصل المشاركة، بل من المهّم أن يتّم ــفي االنت

عب العراقي الحريص على قيمه النبيلة ــــــــــــــالكفوء الحريص على المصالح العليا للشاختيار الصالح 
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لحة الشعب ومستعّد للتضحية في سبيله ال الذي يفّكر ــواستقراره وأمنه ورفاه أبنائه، والذي يفّكر في مص

واذ على المزيد من في مصلحة نفسه وجماعته، وكيف يستثمر كرسي النيابة أو الوزارة في سبيل االستح

صات المالية والمقاوالت التجارية والحقوق التقاعدية غير المنطقية، وما الى ذلك مما ــــالمزايا والمخصّ 

 .يعرفه الجميع

 

ود البّراقة والخطب الرنّانة واإلعالنات الكبيرة التي تمأل الشوارع ـــــعلى المواطنين أْن ال تغّرنّهم الوع

ات التي يسعى البعض في تقديمها قبيل االنتخابات، بل ـــــــمن المساعدات والخدم والساحات، وال القليل

ح والتحقّق من نزاهته وكفاءته وحرصه على العراق والعراقيين قبل أن ــيجب البحث عن ماضي المرشّ 

 .يصّوتوا له

 

ؤوال ً في أّي موقعٍ وإذا كان نائباً في مجلس النواب أو عضواً في الحكومة أو في مجلس المحافظة أو مس

ان قد عمل بواجباته الوظيفية بتفاٍن وإخالٍص ولم يبحث عن ـــــــرسمّيٍ آخر، فتحقّقوا أيها الناخبون إن ك

حوا أصواتكم له، دعوا الوجوه التي لم تجلب الخير لهذا البلد ـــــــــمصالح شخصية وما ماثلها قبل أن تمن

 .ن من كفاءتهم وصالحهم وحرقة قلوبهم على هذا الشعب المظلومقوــــواستبدلوها بثشخاص آخرين تتحقّ 

ابات يمكن خاللها أن تصلوا أيها الناخبون الى المرّشح الصالح ـــــــــهناك فرصة كافية الى موعد االنتخ

ف سكم وإن لم يتيسر فاستعينوا بثهل العقل والحكمة والتجربة للتعرّ ـــالكفوء، حاولوا أن تتعّرفوا عليه بثنف

عليه، ال تهتّموا كثيراً باالنتماءات العشائرية والمناطقية والفئوية ونحوها، اهتموا بالشروط األساسية التي 

س النواب، أن يكون كفوًء لهذه المهمة، أن يكون نزيهاً ال يضعُُف أمام ـــــــــيجب توفرها في عضو مجل

 .المصالح العليا للشعب العراقي االغراءات المادية، أن يكون شجاعاً ال يجبن في الدفاع عن

 

ى يُغيّروا ما بثنفسهم(، إن كنتم تريدون أن تتغيّر ـــــأعود وأكّرر قوله تعالى: )إنَّ هللاَ ال يُغيُّر ما بقوم ٍ حتّ 

أحوالكم نحو األفضل فإّن الخطوة األولى واألساسية في هذا السبيل هي المشاركة الواعية في االنتخابات 

 .لوا المسؤولية وتوّكلوا على هللا واستعينوا به ليُسّدد خطاكم فإنّه ولّي السدادالنيابية، تحمّ 

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/24730/ 
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 (12/2/2112)نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد  -2

 

 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 

 . الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين

هات القتال ــــأّما بعد : فليعلم المقاتلون األعّزة الذين وفّقهم هللا عّز وجّل للحضور في ساحات الجهاد وجب

 :مع المعتدين

 

هاد ودعا إليه وجعله دعامةً من دعائم الدين وفّضل ـــــــــــــى الجأّن هللا سبحانه وتعالى ـ كما ندب ال -1

عل له حدوداً وآداباً أوجبتها الحكمة واقتضتها الفطرة، يلزم ــالمجاهدين على القاعدين ــ فإنّه عّز اسمه ج

بها  تفقهها ومراعاتها، فمن رعاها حق رعايتها أوجب له ما قّدره من فضله وسنّه من بركاته، ومن أخلّ 

 . أحبط من أجره ولم يبلغ به أمله

 

فللجهاد آداٌب عاّمة البّد من مراعاتها حتى مع غير المسلمين، وقد كان النبّي )صلّى هللا عليه وآله (   -2

                 ادق ) عليه السالم ( أنّه قال : ـــيوصي بها أصحابه قبل أن يبعثهم إلى القتال ، فقد صـّح عن اإلمام الص

لسهم بين يديه ثم يقول ــــــصلّى هللا عليه وآله ــ إذا أراد أن يبعث بسريّة دعاهم فثج –) كان رسول هللا 

لّى هللا عليه وآله( : ال تغلوا، وال تمثّلوا، ـــسيروا باسم هللا وباهلل وفي سبيل هللا وعلى ملّة رسول هللا )ص

 .(وال امرأة، وال تقطعوا شجراً إالّ أن تضطّروا إليهاوال تغدروا، وال تقتلوا شيخاً فانياً وال صبيّاً 

 

ً ــــكما أّن للقتال مع البغاة والمحاربين من المس  -3 ً   لمين واضرابهم أخالقا              أُثرت عن اإلمام علي   وآدابا

واله، رت عليه سـيرته وأوصى به أصحابه في خطـبه وأقــ) عليه السالم ( في مثل هذه المواقف ، مما ج

ة فيما بينها وبين ربّها ، فعليكم بالتثسي به واألخذ بمنهجه، ـّ وقد أجمعت األّمة على األخذ بها وجعلتها حج

( ـ في حديث  لّى هللا عليه وآلهــــــــوقد قال)عليه السالم( في بعض كالمه مؤّكداً لما ورد عن النبي ) ص

عوا أثرهم ، فلن يخرجوكم من ــالثقـلين والغدير وغيرهما ــ : )انظروا أهل بيت نبيّكم فالزموا سمتهم واتب

، وإن نهضوا فانهضوا ، وال تسبقوهم فتضلوا ، وال ([1]) هدى ولن يعيدوكم في ردى ، فإن لَبُدوا فالبُدوا

 .(تتثخروا عنهم فتهلكوا

 

الى في حال من االحوال، فما ــــــنفوس، فال يُستحلّن التعّرض لها بغير ما أحلّه هللا تعفاهلل هللا في ال -3  

حانه وتعالى ـــأعظم الخطيئة في قتل النفوس البريئة وما أعظم الحسنة بوقايتها وإحيائها، كما ذكر هللا سب

وما بعدها ، وقد جاء في سيرة أمير  يرة في هذه الحياةـــــــــــفي كتابه، وإّن لقتل النفس البريئة آثاراً خط

ـده لمالك األشـتر ــ ــالمؤمنين ) عليه السالم ( شّدة احتياطه في حروبه في هــذا األمر ، وقد قـال في عه

كها بغير حلّها فإنّه ليس شيء ادعى لنقمة ـــــوقد ُعِلمت مكانتـُه عنده ومنزلـتُه لديه ــ ) إيّاك والدماء وسف

ك الدماء بغير حقّها وهللا سبحانه مبتدأ بالحكم ــــ أحرى بزوال نعمة وانقطاع مّدة من سفواعظم لتبعة وال

انك بسفك دم حرام ، فإّن ذلك مما يضعفه ــبين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فال تقويّن سلط

 .( ّن فيه قود البدنويوهنه ، بل يزيله وينقله وال عذر لك عند هللا وال عندي في قتل العمد ال
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يدة بكم ، فقّدموا التحذير بالقول أو بالرمي الذي ال يصيب ـــــفإن وجدتم حالة مشتبهة تخشون فيها المك   

 .الهدف أو ال يؤّدي إلى الهالك، معذرةً إلى ربّكم واحتياطاً على النفوس البريئة

 

يّما المستضعفين من الشيوخ والولدان والنساء، هللا هللا في حرمات عاّمة الناس ممن لم يقاتلوكم، الس -5  

 .ر ما كان معهم من أموالهمـــــــحتّى إذا كانوا من ذوي المقاتلين لكم ، فإنّه ال تحّل حرمات من قاتلوا غي

يه السالم ( أنّه كان ينهى عن التعّرض لبيوت أهل حربه ـــــــــــوقد كان من سيرة أمير المؤمنين ) عل   

                ة من الخوارج ــ على استباحتها وكان يقول : ـخاصّ -هم رغم إصرار بعض من كان معه ذراريونسائهم و

هم ألنهن مسلمات وفي دار هجرة ، ـيل لنا عليـــحاَربنا الرجال فحاربناهم ، فثّما النساء والذراري فال سب)

كم واستعانوا به على حربكم وضّمه عسكرهم وحواه فهو لكم ، ــفليس لكم عليهن سبيل، فثّما ما أجلبوا علي

وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض هللا تعالى لذراريهم ، وليس لكم عليهّن وال على الذراري من 

 .( سبيل

 

صر باحة ً لحرماتهم ، كما وقع فيه الخوارج في العــهللا هللا في اتهام الناس في دينهم نكاية بهم واست  -6

األول وتبعه في هذا العصر قوم من غير أهل الفقه في الدين، تثثراً بمزاجياتهم وأهوائهم وبّرروه ببعض 

 .النصوص التي تشابهت عليهم، فعظم ابتالء المسلمين بهم

ض الضاللة وارتكب ـــــــواعلموا إّن من شهد الشهادتين كان مسلماً يُعصم دُمه ومالُه وإن وقع في بع   

ب الكفر، وال كّل بدعة تؤدي إلى نفي صفة االسالم عن ــــــــــــدعة، فما كّل ضاللة بالتي توجبعض الب

ً   صاحبها،  . وربما استوجب المرء القتل بفساد أو قصاص وكان مسلما

 

، وال  حانه مخاطباً المجاهدين : )يا أيّها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل هللا فتبيّنواـــــــوقد قال هللا سب   

ير ــــــــــتقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا(. واستفاضت اآلثار عن أم

ليه السالم ( نهيه عن تكفير عاّمة أهل حربه ـ كما كان يميل إليه طالئع الخوارج في ــــــــــالمؤمنين ) ع

يعهم ولم يصح عُذراً لهم في ــــوإن لم يبّرر ذلك صن معسكره ــ بل كان يقول انهم قوم وقعوا في الشبهة،

ام الصادق عن ابيه )عليهما السالم(: )أّن علياً )عليه السالم( لم ـقبيح فعالهم ، ففي األثر المعتبر عن االم

شرك وال إلى النفاق ولكن يقول: هم اخواننا بغوا علينا (، )وكان ــــيكن ينسب أحداً من أهل حربه إلى ال

 .(ألهل حربه: إنا لم نقاتلهم على التكفير لهم ولم نقاتلهم على التكفير لنا يقول

 

وإياكم والتعّرض لغير المسلمين أيّاً كان دينه ومذهبه فإنّهم في كنف المسلمين وأمانهم، فمن تعّرض   -7

ودين هللا سبحانه، انة والغدر لهي أقبح األفعال في قضاء الفطرة ــــلحرماتهم كان خائناً غادراً، وإّن الخي

لمين ) ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم ــــــــــــوقد قال عّز وجّل في كتابه عن غير المس

طوا اليهم إّن هللا يحب المقسطين (. بل ال ينبغي ان يسمح المسلُم ــيخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقس

لمين، بل عليه أن تكون له من الغيرة عليهم مثل ــفي رعاية المس بانتهاك حُرمات غير المسلمين مّمن هم

ين )عليه السالم ( أنه لما بعث معاوية )سفيان بن ـــما يكون له على أهله، وقد جاء في سيرة أمير المؤمن

ن الغارات على أطراف العراق ـ تهويالً على أهله ـ فثصاب أهل األنبار من ـــــعوف من بني غامد( لش

يه السالم( من ذلك غّماً شديداً ، وقال في خطبٍة له: ) وهذا ـــلمين وغيرهم، اغتّم أمير المؤمنين )علالمس
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سان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها ، ولقد ـــــــأخو غامد قد وردت خيله االنبار وقد قتل ح

 ([2]) اهدة فينتزع حجلها وقـُلَبهاـعــــــبلغني أّن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة واألخرى الم

ترجاع واالسترحام ، ثم انصرفوا وافرين، ما نال رجالً ــ، ما تمتنع منه إالّ باالس([3]) وقالئدها ورعاثها

منهم كلم ، وال أريق لهم دم، فلو أّن امرأً مسلماً مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً، بل كان به عندي 

 .( جديراً 

 

اس، فإنه ال يحل مال امرئ مسلم لغيره إالّ بطيب نفسه ، فمن استولى على مال ـهللا هللا في أموال الن  -2

حانه : ) إن الذين يثكلون أموال اليتامى ـغيـره غصـباً فإنّما حاز قطـعة من قطـع النيران، وقد قال هللا سب

لى هللا عليه وآله( إنه ــحديث عن النبي )صظلماً إنّما يثكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً (. وفي ال

باً بغير حقه لم يزل هللا معرضاً عنه ماقتاً ألعماله التي يعملها من البّر ــــقال: )من اقتطع مال مؤمن غص

 (والخير ال يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرّد المال الذي أخذه إلى صاحبه

السالم ( أنه نهى أن يُستحّل من أموال من حاربه إالّ ما وجد يه ــــــوجاء في سيرة أمير المؤمنين ) عل   

معهم وفي عسكرهم ، ومن أقام الحّجة على أن ما وجد معهم فهو من ماله أعطى المال إيّاه، ففي الحديث 

بالبصرة رّد على الناس أموالهم من أقام بيّنة أعطاه ومن لم   عن مروان بن الحكم قال : )لّما َهَزمنا عليٌ 

 .(بيّنٍة أحلفه يقم

 

هاك شيء منها بلسان أو يد ، واحذروا أخذ ــــــهللا هللا في الحرمات كلّها، فإيّاكم والتعّرض لها أو انت  -9

حانه وتعالى يقول: ) وال تزر وازرة وزر أخرى ( ، وال تثخذوا بالظنّة ــــامرئ بذنب غيره، فإّن هللا سب

حزم احتياط المرء في أمره، والظنة اعتداء على الغير بغير حّجة، سكم بالحزم ، فإّن الــوتشبهوه على أنف

وال يحملنّكم بغض من تكرهونه على تجاوز حرماته كما قال هللا سبحانه: ) وال يجرمنّكم شنآن قوم ٍ على 

 . (أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

     ة له في وقعة صفّين في جملة وصاياه : ال في خطبـوقد جاء عـن أمير المؤمنين ) عليه السالم ( أنّه ق   

ال القوم فال تهتكوا ستراً وال تدخلوا داراً ، وال تثخذوا شيئاً من ـــ) وال تمثّلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رح

جوا امرأة بثذًى وان شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم ـــــــــــأموالهم إالّ ما وجدتم في عسكرهم ، وال تهي

يه السالم ( في حرب الجمل ـــ وقد انتهت ــ وصل إلى دار عظيمة ــــــــ، وقد ورد أنه ) علوصلحاءكم (

ساٍء يبكين بفناء الدار، فلّما نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن هذا قاتل ـــفاستفتح ففُتحت له، فإذا هو بن

ات كان فيها بعض رؤوس من ال بعد ذلك لبعض من كان معه مشيراً إلى حجرــاألحبّة، فلم يقل شيئاً، وق

  (.حاربه وحّرض عليه كمروان بن الحكم وعبد هللا بن الزبير: ) لو قتلت األحبة لقتلت من في هذه الحجرة

 

يه السالم ( قال في كالم له وقد سمع قوماً من أصحابه كحجر بن عدي وعمرو بن ـــــكما ورد أنه ) عل  

حربهم بصفين: ) اني أكره لكم ان تكونوا سبّابين ، ولكنّكم لو وصفتم مق يسبّون أهل الشام أيّام ــــــــــالح

وب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبّكم إيّاهم ) اللهم احقن ـــــــــأعمالهم وذكرتم حالهم، كان أص

ويرعوي  جهله من ضاللتهم ، حتّى يعرف الحّق مندماءنا ودمائهم ، وأصلح ذات بيننا وبينهم ، واهدهم 

 .عن الغي والعدوان من لهج به ( فقالوا له يا أمير المؤمنين: نقبل ِعظتك ونتثّدب بثدبك
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وال تمنعوا قوماً من حقوقهم وإن أبغضوكم ما لم يقاتلوكم، وقد جاء في سيرة أمير المؤمنين )عليه   -11

حـاربوه، ولم يبدأهم بالحرب حتّى ما لسـائر المسـلمين ما لم ي  الم( أنه جعل ألهل الخالف عليهـــــــــالس

يكونوا هم المبتدئين باالعتداء ، فمن ذلك أنّه كان يخطب ذات مّرة بالكوفة فقام بعض الخوارج وأكثروا 

قال : )كلمة حّق يراد بها باطل ، لكم عندنا ثالث خصال : ال نمنعكم ــــــعليه بقولهم ) ال حكم إالّ هلل ( ف

، وال نمنعكم الفيء ما كانت ايديكم مع أيدينا ، وال نبدأكم بحرٍب حتى تبدؤونا  مساجد هللا ان تصلّوا فيها

 (. به

 

ع في الشبهة بتضليل آخرين ، فال تعينوا هؤالء المضلّين بما ـواعلموا أّن أكثر من يقاتلكم إنّما وق  -11

بحسن تصّرفكم ونصحكم  اس حتّى ينقلبوا أنصاراً لهم، بل ادرؤوهاــــــيوجب قّوة الشبهة في أذهان الن

عه، وتجنب الظلم واإلساءة والعدوان، فإّن من درأ شبهة عن ذهن ــــــواخذكم بالعدل والصفح في موض

 .امرئ فكثنّه أحياه ، ومن أوقع امرئ في شبهة من غير عذر فكثنه قتله

 

ّمن يقاتلهم، حتّى إذا لم هم السالم ( عنايتهم برفع الشبهة عــــولقد كان من سيرة أئمة أهل البيت ) علي   

تُرج االستجابة منهم، معذرة منهم إلى هللا، وتربيةً لألمة ورعايةً لعواقب األمور، ودفعاً للضغائن السيّما 

يه السالم ( أّن االمام عليّاً ) عليه ـــــــمن األجيال الالحقة، وقد جاء في بعض الحديث عن الصادق ) عل

حابه : ) ال تعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني ــــ الخيول قال ألصالسالم ( في يوم البصرة لما صال

الوا : ال ، قال : ق  وبين هللا وبينهم ، فقام اليهم، فقال : يا أهل البصرة هل تجدون علّي جورة في الحكم؟

 ؟علّي فنكثتم بيعتيها لي وألهل بيتي دونكم فنقمتم ــتـ: فرغبة في دنيا أصبقالوا: ال . قال ؟فحيفاً في قسم

ركم؟ قالوا : ال (. وعلى مثل ذلك جرى اإلمام ـــدود وعّطلتها عن غيـــــفيكم الح  قالوا : ال ، قال فاقمت

الحسين ) عليه السالم ( في وقعة كربالء، فكان معنيّاً بتوضيح األمور ورفع الشبهات حتّى يحيا من حّي 

الم أيّاً كانوا من دون إتمام الحّجة ــــوز محاربة قوم في اإلسعن بينّة ويهلك من هلك عن بيّنة، بل ال تج

 . دت على ذلك نصوص الكتاب والسنةـــعليهم ورفع شبهة التعّسف والحيف بما أمكن من أذهانهم كما أكّ 

 

أحٌد أن في الجور عالجاً لما ال يتعالج بالعدل، فإّن ذلك ينشثُ عن مالحظة بعض الوقائع  وال يظنّن  -12

ها في المدى المتوسط والبعيد، وال إّطالع ــــبنظرة عاجلة إليها من غير انتباه إلى عواقب األمور ونتائج

من شحٍن للنفوس ومشاعر  لفه الظلمــــــعلى سنن الحياة وتاريخ األمم ، حيث ينبّه ذلك على عظيم ما يخ

دل فإّن الظلم به أضيق(، وفي ـــــاق به العــــالعداء مما يهّد المجتمع هّداً، وقد ورد في األثر: )أّن من ض

ث نهج بعض الحّكام ظلم الناس تثبيتاً لدعائم ملكهم، ـــــــأحداث التاريخ المعاصر عبرةٌ للمتثمل فيها ، حي

حانه من حيث لم يحتسبوا حتّى كثنّهم أزالوا ملكهم ــــــاس ، فثتاهم هللا سبواضطهدوا مئات اآلالف من الن

 . بثيديهم

 

وازين والقيم النبيلة ــ بعض ــــولئن كان في بعض التثبّت وضبط النفس وإتمام الحّجة ــ رعاية للم  -13

ً ــــــــــالخسارة العاجلة أحياناً فإنّه أكثر بركة وأحمد عاقبة وأرج                     ، وفي سيرة األئمة من آل البيت ى نتاجا

انوا ال يبدؤون أهل حربهم بالقتال حتى يبدؤوا ـ) عليهم السالم ( أمثلة كثيرة من هذا المعنى، حتّى أنهم ك

هم بالقتال وإن أصابوا بعض أصحابهم ، ففي الحديث أنه لما كان يوم الجمل وبرز الناس بعضهم لبعض 
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المؤمنين ) عليه السالم ( : )ال يبدأ أحدٌ منكم بقتاٍل حتّى آمركم( ، قال بعض أصحابه:  نادى منادى أمير

فرموا فينا، فقلنا يا أمير المؤمنين: قد ُرمينا ، فقال: )كفّوا( ، ثم رمونا فقتلوا منّا ، قلنا يا أمير المؤمنين : 

 .م الحسين )عليه السالم( في يوم عاشوراءذلك فعل اإلماــــقد قتلونا، فقال : )احملوا على بركة هللا(، وك

 

ى يثمنوا جانبكم ويعينوكم على عدّوكم ، بل أعينوا ـــوكونوا لمن قِبَلكم من الناس حماة ناصحين حت  -13

ما استطعتم، فإنّهم إخوانكم وأهاليكم، واشفقوا عليهم فيما تشفقون في مثله على ذويكم، واعلموا  ضعفاءهم

 .أنّكم بعين هللا سبحانه، يحصي أفعالكم ويعلم نياتكم ويختبر احوالكم

 

لواتكم المفروضة، فما وفد امرٌئ على هللا سبحانه بعمل يكون خيراً من ــــوال يفوتنكم االهتمام بص  -15

ثّدب االنسان مع خالقه والتحية التي يؤديها تجاهه، وهي دعامة ــالصالة، وإّن الصالة لهي األدب الذي يت

حانه بحسب مقتضيات الخوف والقتال، حتى قد يكتفى في ـــالدين ومناط قبول األعمال، وقد خففها هللا سب

لم يكن المرء مسـتقبالً للقبلة كما قال ـبيرة عن كل ركـعة ولو ــحال االنشغال في طول الوقت بالقتال بالتك

عّز من قائل : )حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتين ، فإن خفتم فرجاالً أو ركباناً، 

 .(فإذا أمنتم فاذكروا هللا كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون

 

أسلحتهم وال يجتمعوا للصالة جميعاً بل حانه وتعالى أمر المؤمنين بثن يثخذوا حذرهم وـــــعلى أنه سب    

طةً لهم. وقد ورد في سيرة أمير المؤمنين وصيته بالصالة ألصحابه، وفي الخبر المعتبر ـيتناوبوا فيها حي

سالم ( قال في صالة الخوف عند المطاردة والمناوشة: )يصلّي كل إنسان ــعن أبي جعفر الباقر ) عليه ال

ين ) عليه ـــــوإن كانت المسايفة والمعانقة وتالحم القتال ، فإّن أمير المؤمنمنهم باإليماء حيث كان وجهه 

التهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ـ عند ــالسالم ( صلى ليلة صفّين ـ وهي ليلة الهرير ـ لم تكن ص

يثمرهم بإعادة ميد والدعاء، فكانت تلك صالتهم، لم ــوقت كل صالة ـ إالّ التكبير والتهليل والتسبيح والتح

 (.الصالة

حانه وتالوة كتابه واذكروا لقاءكم به ومنقلبكم اليه، كما ـــــواستعينوا على أنفسكم بكثرة ذكر هللا سب  -16

كان عليه أمير المؤمنين ) عليه السالم ( ، وقد ورد انه بلغ من محافظته على ِورده أنه يُبسط له نطٌع بين 

فال   ماخيه يميناً وشماالً ــهام تقع بين يديه وتمر على صـــليه ِورده، والسرير فيصلّي عـــالصفين ليلة اله

 .يرتاع لذلك، وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته

 

لوات هللا عليهم( مع اآلخرين في ـــواحرصوا أعانكم هللا على أن تعملوا بُخلُق النبي وأهل بيته )ص  -17

الم زيناً ولقيمه َمثاَلً ،فإّن هذا الدين بُنَِي على ضياء الفطرة ــــــــالحرب والسلم جميعاً، حتّى تكونوا لإلس

في منبّهاً على ذلك أنه رفع راية التعقل واألخالق الفاضلة، فهو ــــــوشهادة العقل ورجاحة األخالق ، ويك

العتبار بها والعمل كير في أبعاد هذه الحياة وآفاقها ثم اــــــيرتكز في أصوله على الدعوة إلى التثمل والتف

                       الى: ـــــــــــبموجبها كما يرتكز في نظامه التشريعي على إثارة دفائن العقول وقواعد الفطرة ، قال هللا تع

) ونفس وما سّواها فثلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زّكاها وقد خاب من دّساها( وقال أمير المؤمنين 

طرته ويذّكرهم منسّي نعمته ـــــــله وواتر انبياءه اليهم ليستثدوهم ميثاق فــــ ـ فيهم رس)ع(: ) فبعث ـ هللا

الم وعملوا بتعاليمه لظهرت لهم ــــويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول(، ولو تفقّه أهل اإلس
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ابه من االحداث والنصوص فإنّها لو ـــــــالبركات وعّم ضياؤها في اآلفاق، وإياكم والتشبّث ببعض ما تش

 .رّدت إلى الذين يستنبطونه من أهل العلم ــ كما أمر هللا سبحانه ــ لعلموا سبيلها ومغزاها

 

هلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه عدّوكم هو ــلقوا بثنفسكم إلى التــوإيّاكم والتسّرع في مواقع الحذر فت -12

ظيم صفوفكم ـّوط ومهنيّة، واهتموا بتنـــاعكم من غير تحــــــواندف استرسالكم في مواقع الحذر بغير تروٍّ 

كامها وتوفير ادواتها و مقتضياتها ــطوة ٍ قبل إنضاجها وإحــــوالتنسيق بين خطواتكم ، وال تتعّجلوا في خ

ُخذُوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ثُبَاٍت يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ) :حانه ــــــوضمان الثبات عليها والتمسك بنتائجها، قال سب

َ يُِحبُّ الَِّذيَن يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِلِه َصفًّاـــــأَِو انِفُروا َجِميعًا( ، وقال تع ْرُصوٌص( ،  الى : )إِنَّ َّللاَّ َكثَنَُّهم بُْنيَاٌن مَّ

وا تثلمون فإنهم يثلمون كما حق منهم ، وإن تكونــوكونوا أشّداء فوق ما تجدونه من أعدائكم فإنكم أولى بال

والً وأماني كاذبة واوهاماً زائفة كسراٍب بقيعٍة ـتثلمون وترجون من هللا ما ال يرجون، اللهم إال رجاًء مدخ

 . يحسبه الظمآن ماًء ،حجبتهم الشبهات بظلمـائها وعميت بصائرهم بثوهامها

 

حين لحماتهم يقّدرون ـــــــــأن يكونوا ناص هذا وينبغي لمن قِبَلكم من الناس مّمن يتترس بهم عدّوكم -19

انه لم يجعل ألحد ٍ على آخر ـــــتضحياتهم ويبعدون األذى عنهم وال يثيرون الظنة بثنفسهم ، فإّن هللا سبح

 .حقّاً إالّ وجعل لذاك عليه حقّاً مثله ، فلكّل ٍ مثل ما عليه بالمعروف

افيتم واجتمعتم فيما بينكم بالمعروف حتى ــــــإذا تصواعلموا أنكم ال تجدون أنصح من بعضكم لبعض    

وان اقتضى الصفح والتجاوز عن بعض األخطاء بل الخطايا وإن كانت جليلة ، فمن ّظن غريباً أنصح له 

ّرب من األمور ما ُجّربت من قبل ــــهم فقد توّهم ، ومن جــــمن أهله وعشيرته وأهل بلده ووااله من دون

حه أجر كل ما يتبعه من صفح ـــــــ. وليعلم أن البادئ بالصفح له من االجر مع أجر صفأوجبت له الندامة

حانه، بل يوفيه إيّاه عند الحاجة إليه في ظلمات البرزخ ـــــــــــــوخير وسداد، ولن يضيع ذلك عند هللا سب

على أمر عائلته كان له فه في أهله وأعانه ــوعرصات القيامة. ومن أعان حامياً من حماة المسلمين أو خل

 .من األجر مثل أجر من جاهد

 

بيات الذميمة ويتمّسكوا بمكارم األخالق، فإّن هللا جعل الناس أقواماً ـوعلى الجميع أن يدعوا العص  -21

ضهم عوناً للبعض اآلخر , فال تغلبنّكم األفكار الضيقة ـــــــوشعوباً ليتعارفوا ويتبادلوا المنافع ويكون بع

سلمين في سائر بالدهم حتّى أصبحت طاقاتهم ـــنيات الشخصيّة، وقد علمتم ما حّل بكم وبعاّمة المواالنا

وقواهم وأموالهم وثرواتهم تُهدر في ضرب بعضهم لبعض، بدالً من استثمارها في مجال تطوير العلوم 

خاّصة، أّما وقد وقعت  يبن الذين ظلموا منكمـــــواستنماء النعم وصالح أحوال الناس. فاتقوا فتنة ال تص

صموا بحبل هللا جميعاً وال تفّرقوا، واعلموا أّن هللا إن ــــــــالفتنة فحاولوا إطفاءها وتجنّبوا إذكاءها واعت

 . في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم، إّن هللا على كّل شيء ٍ قدير  يعلم

 هـ 1336صدر في الثاني والعشرين من شهر ربيع اآلخر عام 

 . لبد : أقام ، أي إن أقاموا فثقيموا([1])

 . اي سوارها([2])

 . اي قرطها([3])

https://www.sistani.org/arabic/archive/25034/ 

https://www.sistani.org/arabic/archive/25034/
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ه( للشباب املؤمن السيستاني نصائح مساحة السيد -2
ّ
 )دام ظل

 

 الرحمن الرحيمبسم هللا 

               لّه ـــتحيّة طيبة للمرجع الديني األعلى سماحة  آية هللا العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظ

          ماعي، نرجو التفّضل ــــــالوارف(نحن جمٌع من الشباب الجامعي ومن الذين ينشطون في المجال االجت

ي توضح دور الشباب وماذا يتطلّب منهم لكي ــــــــفي هذه األيّام والت علينا ببعض النصائح التي تنفعنا

 يمارسوا دورهم، وغيرها من النصائح التي تنفعهم برأيكم الكريم.

 

 جمٌع من الشباب الجامعي والناشطين االجتماعيين

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الطاهرين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على محمٍد وآله

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

أّما بعد فإنّني أوصي الشباب األعزاء ـــ الذين يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفسي وأهلي ـــ بثمان 

انه إلى خلقه وعظة ــــــــوصايا هي تمام السعادة في هذه الحياة وما بعدها، وهي خالصة رسائل هللا سبح

 ين من عباده، وما أفضت إليه تجاربي وانتهى إليه علمي:الحكماء والصالح

 

انه والدار اآلخرة، فال يفرطن أحدكم بهذا االعتقاد بحال ٍ بعد أن ـــاألولى : لزوم االعتقاد الحق باهلل سبح

 هج القويم، فكل كائن في هذا العالم ـــ إذا سبر اإلنسان أغوارهــدلّت عليه األدلّة الواضحة وقضى به المن

حانه من خالل أنبيائه للتذكير ـــــــــ صنع بديع يدّل على صانع قدير وخالق عظيم، وقد توالت رسائله سب

ل أّن حقيقة هذه الحياة ـــ كما رسمها هو ـــ مضمار يبلو فيه عباده أيّهم ــــــــبذلك، وقد أبان فيها عّز وج

ر اآلخرة فقد غاب عنه من الحياة معناها وآفاقها انه والداـــــأحسن عمالً، فمن حجب  عنه وجود هللا سبح

افظ كّل واحد ٍ منكم على اعتقاده بذلك، وليجعله أعّز األشياء ــــوعاقبتها وأظلمت عليه المسيرة فيها، فليح

عى إلى أن يزداد به يقيناً واعتباراً حتّى يكون حاضراً عنده، ينظر إليه ــــــــــــلديه كما هو أهّمها، بل يس

 لبصيرة النافذة والرؤية الثاقبة، وعند الصباح يحمد القوم السرى.با

 

وإذا وجد المرء من نفسه في برهة من عنفوان شبابه ضعفاً في ديٍن مثل تثاقٍل عن فريضة ٍ أو رغبة ٍ في 

اإلنسان ملذّة ٍ فال يقطعن ارتباطه باهلل سبحانه وتعالى تماماً، فيصعّب على نفسه سبيل الرجعة، وليعلم أّن 

انه في حالة الشعور بالقّوة والعافية اغتراراً بها فإنّه يؤوب إليه تعالى في مواطن ـــإذا تنّكر ألمر هللا سبح

دودة ــ في ما هو مقبل عليه ـالعجز والضعف اضطراراً، فليتثمل حين عنفوانه ــ الذي ال يتجاوز مّدة مح

 من مراحل الضعف والوهن والمرض والشيخوخة.
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يك في المبادئ الثابتة لتوجيه مشروعية ممارساته وسلوكه اقتفاًء لشبهات لم ــــــه أن ينزلق إلى التشكوإيّا

يصبر على متابعة البحث فيها، أو استرساالً في االعتماد على أفكاٍر غير ناضجة أو اغتراراً بملذّات هذه 

ن للمقاصد الشخصيّة، فإّن الحق ال يقاس ـــــــــبعٍض السم الدي استغاللالحياة وزبرجها، أو امتعاضاً من 

 بالرجال بل يقاس الرجال بالحق.

 

ثيرة من الحكمة والترّوي والرفق والتواضع ــــــــالثانية : االتّصاف بحسن الخلق، فإنّه جامع للفضائل الك

ب الناس إلى والتدبير والحلم والصبر وغيرها، وهو بذلك من أهّم أسباب السعادة في الدنيا واآلخرة، وأقر

هللا سبحانه وأثقلهم ميزاناً في يوم ٍ تخّف فيه الموازين هو أحسنهم أخالقاً، فليُحّسن أحدكم أخالقه مع أبويه 

سه قصوراً فال يهملّن نفسه بل يحاسبها ويسوقها ـــوأهله وأوالده وأصدقائه وعاّمة الناس، فإن وجد من نف

كلّف الخلق الحسن، فإنّه ما تكلّف امرٌؤ طباع قوم ـال ييثس بل يتبالحكمة إلى غايته، فإن وجد تمنّعاً منها ف

 إالّ كان منهم، وهو في مسعاه هذا أكثر ثواباً عند هللا سبحانه مّمن يجد ذلك بطبعه.

 

الثالثة : السعي في إتقان مهنة و كسب تخّصص، وإجهاد النفس فيه، والكدح ألجله، فإّن فيه بركات كثيرة 

وقته، وينفق به على نفسه وعائلته، وينفع به مجتمعه، ويستعين به على فعل الخيرات، يشغل به قسماً من 

ال كلّما كان التعب في ــــــــويكتسب به التجارب التي تصقل عقله وتزيد خبرته، ويطيب به ماله، فإّن الم

الكادح الذي يجهد نفسه  انه وتعالى يحّب اإلنسانــــــتحصيله أكثر كان أكثر طيباً وبركة، كما أّن هللا سبح

همل مّمن يكون كالّ ً على غيره، أو يقضي أوقاته باللهو واللعب، ـــبالكسب والعمل، ويبغض العاطل والم

اب أحدكم من دون إتقان مهنة أو تخّصص ٍ فإّن هللا سبحانه جعل في الشباب طاقات ٍ ــــــــفال ينقضينَّ شب

 اللها رأس مال ٍ لحياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلهمال.نفسيّة ً و جسديّة ً ليكّون المرء من خ

 

لم وال يعملّن على غير خبرة، بل يعتذر ـوليهتم كّل واحٍد بمهنته وتخّصصه حتى يتقنها، فال يقولّن بغير ع

طيعه أو يعلمه أو فليرجع إلى غيره ممن هو أخبر منه، فإنّه أزكى له وأجلب للوثوق به، ـــــــــفيما ال يست

ليعمل عمله ووظيفته بنَفٍَس واهتمام، وتذّوٍق وإقبال، فال يكون هّمه مجّرد جمع المال ولو من غير حلّه، و

ير حلّه لم يثمن من أن يفتح هللا عليه من البالء ما ـــــفإنّه ال بركة في المال الحرام، ومن جمع ماالً من غ

 غنى به للمرء في الدنيا، وهو وبال عليه في اآلخرة.الء، فال ـــــيضطّر إلى إنفاقه فيه مع مزيد عناٍء وابت

 

يره على نحو ما يعمله لنفسه، ويحّب أن يعمله له ــــــوليجعل نفسه ميزاناً بينه وبين غيره فيكون عمله لغ

انه إليه، وليراع أخالقيات المهنة ولياقاتها، فال يتشبث ــــاآلخرون، وليحسن كما يحب أن يُحسن هللا سبح

حي من أن يعلنها، وليعلم أن العامل والمتخّصص مؤتمن على عمله من قِبَل ــــالوضيعة التي يستبالطرق 

كن ناصحاً له، وليحذرن خيانته من حيث ال يعلم، فإّن هللا تعالى رقيب عليه ــمن يعمل له ويرجع إليه، فلي

ة والغدر لهما أقبح األعمال عند هللا توٍف منه إن عاجالً أو آجالً، وأّن الخيانــــــــــوناظر إلى عمله، ومس

 سبحانه وأخطرها من حيث العواقب واآلثار.
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هن بمزيد اهتمام بهذه النصائح ألنهم يتعاملون مع نفوس الناس وأبدانهم، ـــــــــوليهتّم األطباء بين أهل الم

 لناظره قريب.فليحذرن كل الحذر من تخّطى ما تقّدم فإنّه يؤول إلى سوء العاقبة وإّن غداً 

 

( َوإِذَا َكالُوهُْم 2( الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن )1وقد قال سبحانه عّز من قائل: ]َوْيٌل ِلْلُمَطِفِّفيَن )

يه وآله(: )إّن هللا ( أاََل يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن[، وعن النبّي )صلّى هللا عل3أَْو َوَزنُوهُْم يُْخِسُروَن )

 تعالى يحّب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه(.

 

امعي واألساتذة فيه باإلحاطة بما يتعلّق بمجال تخّصصهم مما انبثق في سائر ــــــــوليهتم طالّب العلم الج

 المراكز العلمية وخاّصة علم الطب حتّى يكون علمهم ومعالجتهم لما يباشرونه في المستوى المعاصر في

لوم من خالل المقاالت العلمية النافعة واالكتشافات الرائدة، ـــــــــــمجاله، بل عليهم أن يهتّموا بتطوير الع

كانات المتاحة، وليثنفوا من أن يكونوا مجّرد تالمذة لغيرهم في ــــولينافسوا المراكز العلمية األخرى باإلم

، بل يساهموا مساهمة فعّالة في صناعة العلم وتوليده تعلّمها ومستهلكين لآلالت واألدوات التي يصنعونها

ت أمة أولى من أمة بذلك، وعليكم ــــوانتاجه، كما كان آباؤهم رّواداً فيها وقادةً لها في أزمنة سابقة، وليس

إذا  ميّزة بين الناشئين والشباب مّمن يمتاز بالنبوغ ويبدو عليه التفّوق والذكاء حتّىــــبرعاية القابليّات المت

عيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حتّى يبلغوا المبالغ العالية في العلم النافع، ــــــــكان من الطبقات الض

 فيكتب لكم مثل نتاج عملهم وينتفع به مجتمعكم وخلفكم.

 

فضيلة، وما الق وتجنّب مذامها، فما من سعادةٍ وخيٍر إالّ ومبناها ـــالرابعة : التزام مكارم األفعال واألخ

انه إذ قال ]َوَما ـــمن شقاء ٍ وشّر ٍ ــ عدا ما يختبر هللا به عباده ــ  إالّ ومنشؤهُ رذيلة، وقد صدق هللا سبح

 أََصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَبَِما َكَسبَْت أَْيِديُكْم َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر[.

 

هر والنظر والسلوك، والصدق في القول، ـــــفمن الخصال الفاضلة: المحاسبة للنفس، والعفاف في المظ

ام، واألداء لألمانة والوفاء بالعهود وااللتزامات، والحزم في الحق، والترفع عن ــــــــــــوالصلة لألرح

 التصّرفات الوضيعة والسلوكيّات السخيفة.

 

طة، ومراءاة الناس، بيّات الممقوتة، واالنفعاالت السريعة،والمالهي الهابـــــــومن مذاّم الخصال: العص

اءة إلى اآلخرين وال سيّما ــــــــــواإلسراف عند الغنى، واالعتداء عند الفقر، والتبّرم عند البالء، واإلس

فران النعم، والعّزة باإلثم، واإلعانة على الظلم والعدوان، وحب المرء أن ـالضعفاء، وهدر األموال، وك

 يُحمد على ما لم يفعله.

 

يات في أمر العفاف، فإّن المرأة لظرافتها أكثر تثذّياً وتضّرراً بالسلبيات الناتجة عن عدم وأؤكد على الفت

الحذر تجاه ذلك، فال ينخدعن بالعواطف الزائفة وال يلجن في التعلقات العابرة مما تنقضي ملذّتها، وتبقى 

لك مقّومات الصالح والسعادة، مضاعفاتها ومنغّصاتها. فال ينبغي للفتيات التفكير إالّ في حياة مستقّرة تم

 افظة على ثقلها ومتانتها المحتشمة في مظهرها وتصرفاتها، المشغولة بثمور ــــــــــوما أوقر المرأة المح

 حياتها وعملها ودراستها.
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ير، فإّن ذلك أنٌس لإلنسان ومتعة، ــــالخامسة : االهتمام بتكوين األسرة بالزواج و اإلنجاب من دون تثخ

عور بالمسؤولية، واستثماٌر للطاقات ليوم الحاجة ـــــــعلى الجّد في العمل، وموجٌب للوقار والش وباعثٌ 

ووقايةٌ للمرء عن كثيٍر من المعاني المحظورة والوضيعة حتى ورد أّن من تزّوج فقد أحرز نصف دينه، 

لم يفطم امرؤ نفسه عنها طرت النفس عليها، ـوهو قبل ذلك كلّه سنة الزمة من أوكد سنن الحياة وفطرة ف

إالّ وقع في المحاذير وابتلى بالخمول والتكاسل، وال يخافّن أحدٌ فيه فقراً فإّن هللا سبحانه جعل في الزواج 

من أسباب الرزق ما ال يحتسبه المرء في بادىء نظره، وليهتم أحدكم بخلق من يتزوجها ودينها ومنبتها، 

يفة فإنّه اغترار سرعان ما ينكشف عنه الغطاء عند ما ــــهر والوظوال يبالغن في االهتمام بالجمال والمظ

تفصح له الحياة عن جّدها واختباراتها، وقد ورد في الحديث التحذير من الزواج بالمرأة لمحض جمالها، 

 وليعلم أّن من تزّوج امرأة لدينها وخلقها بورك له فيها.

 

ى تكوين األسرة واالهتمام بها، فإّن الزواج سنّة أكيدة ولتحذر الفتيات وأولياؤهن من ترجيح الوظائف عل 

كمة ترك تلك لهذه، ومن غفل عن هذا ـــــــــفي الحياة، والوظيفة أشبه بالنوافل والمتّممات، وليس من الح

 بابه ندم عليها عن قريب حين ال تنفعه الندامة، وفي تجارب الحياة شواهد على ذلك.ـالمعنى في ريعان ش

 

لهن عن الزواج أو وضع العراقيل أمامه باألعراف التي لم يلزم هللا بها مثل ــــــــألوليائهّن عض وال يحلّ 

ادات، فإّن في ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون عليها، ــــــالمغاالة في المهور واالنتظار لبني األعمام أو الس

للنصح لهن والحرص على صالحهن و من  حانه لم يجعل الوالية لآلباء على البنات إالّ ــوليعلم أّن هللا سب

 ت تعاني من آثار صنيعه وفتح على نفسه بذلك باباً ـــــحبس امرأة لغير صالحها فقد باء بإثٍم دائم ٍ ما دام

 من أبواب النيران.

 

ام اس  ومراعاة الصالح العاّم وال سيّما ما يتعلّق بشؤون األيتــــالسادسة : السعي في أعمال البّر ونفع الن

مية لإليمان  وتهذيباً للنفس وزكاة لما أوتيه المرء من نعم وخيرات، ــواألرامل والمحرومين، فإّن فيها تن

ضيلة وتعاون على البّر والتقوى وأداء صامت لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ـــــــــــوفيها سّن للف

المصالح العامة، وموجٌب لتغيير حال المجتمع ظام العاّم ورعاية ـــومساعدة ألولياء األمور على حفظ الن

يد لآلخرة، وإّن هللا سبحانه يحّب المجتمع المتكافل المتآزر ــــإلى األفضل، فهو بركة في هذه الدنيا ورص

 الذي يهتّم المرء فيه بهموم إخوانه وبني نوعه ويحّب لهم من الخير مثل ما يحّب لنفسه.

 

َن السََّماِء[، وقال عّز من قائل: ]وَ ـــــــوقد ق  ال:ـــــــــلَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُواْ َواتَّقَواْ لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت ِمّ

َ ال يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّروا َما بِثَنفُِسِهْم [، وقال النبّي )ص لّى هللا عليه وآله(: )ال يؤمن أحدكم ـــــ] إِنَّ َّللاَّ

يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه(، وقال أيضاً: )من سّن سنة حسنة فله أجرها حتّى 

 وأجر من عمل بها(.

 

واء في األسرة أو في ـــــالسابعة : أن يُحسن كّل امرئ ولَي شيئاً من شؤون اآلخرين أمر ما توالّه، س    

اية أهاليهم وليتجنّبوا العنف والقسوة حتّى فيما ــــــــواألزواج رعالمجتمع، فليُحسن اآلباء رعاية أوالدهم 
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كمة وحفاظاً على األسرة والمجتمع ، فإّن أساليب الحزم ال تنحصر ـــــــاقتضى الموقف الحزم رعايةً للح

ور وية أخرى يجدها من بحث عنها وشاــــباإليذاء الجسدي أو األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج ترب

س المطلوب بتجذّر الحالة التي ــأهل الخبرة والحكمة بشثنها، بل األساليب القاسية كثيراً ما تؤّدي إلى عك

الحه، وال خير في حزم ٍ يقتضي ُظلماً، وال في عالج ـــــيراد عالجها وانكسار الشخص الذي يُراد إص

 لخطٍث بخطيئة.

 

تم به وليكن ناصحاً لهم فيه وال يخونهم فيما يغيب عنهم من مع فليهــــــــــومن ولّي أمراً من أمور المجت

حانه متوّلٍ ألمورهم وأمره جميعاً و سوف يسثله يوم القيامة سؤاالً حثيثاً، فال ينفقن ــواجباته، فإّن هللا سب

ئة ير حلّها، وال يقّررن قراراً في غير جهة النصح لهم، وال يستغلّن موقعه لتكوين فـــأموال الناس في غ

ضهم على بعٍض ويتبادلون المنافع المحظورة واألموال المشبوهة، ويزيحون اآلخرين ـوحزب يتستّر بع

عن مواضع يستحقونها أو يمنعون عنهم خدمات يستوجبونها، وليكن عمله لجميع الناس على وجه واحد 

ير ذلك، فإّن وفاء الحقوق يالً للمجازاة على حقوق خاّصة عليه لقرابة أو إحسان أو غـــــــــفال يجعله سب

ق العام جور وفساد، فإن ساغ لك ترجيح أحد فعليك بترجيح الضعيف الذي ال حيلة له وال ـالخاّصة بالح

 جهة وراءهُ وال معين له على أخذ حقّه إالّ هللا سبحانه. 

 

المبادئ الحقّة وال يستظهرّن أحد في توجيه عمله بدين أو مذهب، فإّن الدين والمذاهب الحقّة قائمة على 

سان واألمانة وغيرها، وقد قال هللا سبحانه: ]لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ــــمن رعاية العدل واإلح

معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط [، وقال اإلمام )عليه السالم(: )إنّي سمعت رسول هللا )صلّى 

ِعيِف فِيَها َحقَّهُ ِمَن اْلقَِويِّ َغْيَر ُمتَْعتِعٍ(. ير موطن : لْن تُقَ ـهللا عليه وآله( يقول في غ ةٌ ال يُْؤَخذُ ِللضَّ دََّس أُمَّ

فمن بنى على غير ذلك فقد زيّن لنفسه األماني الزائفة واآلمال الكاذبة، وأحّق الناس بثئمة العدل كالنبّي 

لشهيد )عليه السالم( أعملهم بثقوالهم يه السالم(، والحسين اـــــــ)صلّى هللا عليه وآله(، واإلمام علي )عل

وأتبعهم لسيرتهم، وليلتزم المتولي ألمور الناس بمطالعة رسالة اإلمام علي )عليه السالم( لمالك األشتر 

 افٌع للوالة ومن دونهم كل  ـوهو نف جامع لمبادئ العدل وأداء األمانة ـعندما بعثه إلى مصر، فإنّها وص

 كان ما توالّه المرء أوسع كان ذلك له ألزم وآكد. بحسب ما يناسب حاله، وكلّما

 

مة والمعرفة في جميع مراحل حياته ـــــــــالثامنة : أن يتحلّى المرء بروح التعلّم وهّم االزدياد من الحك

اياه وآثارها وينظر في الحوادث التي تدور حوله ونتائجها، حتى ــــومختلف أحواله، فيتثمل أفعاله وسج

الً، فإّن هذه الحياة مدرسة متعّددة أبعادها، عميقة أغوارها، ال ــــيوم معرفة وتجربة وفض يزداد في كلّ 

يستغني المرء فيها عن التزّود من العلم والمعرفة والخبرة، ففي كّل فعل وحدث داللة وعبرة، وفي كّل 

وتُمثّل ما يناسبها من  صح لمن تثّملها عما ينتمي إليه من الظواهر والسنن،ـــــواقعة رسالة ومغزى، تف

حانه، ــالعظات والعبر، فال يستغني المرء فيها عن التزود من العلم والمعرفة والخبرة حتّى يلقى هللا سب

ائق عن مزيد من التجارب واألخطاء. وقد قال ـوكلّما كان المرء أكثر تبّصراً أغناه ذلك في معرفة الحق

لّى هللا عليه وآله(: )وقل رّب زدني ــــوتَِي َخْيراً َكثِيراً[، وقال لنبيّه )صتعالى: ]َوَمن يُْؤَت الِحْكَمةَ فَقَْد أُ 

 علماً(. 
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 وينبغي للمرء أن يثنس بكتٍب ثالثة يتزّود منها بالتثّمل والتفكير :

 

ائن انه إلى خلقه وقد أرسلها إليهم ليثير دفـــــــأّولها وأوالها : القرآن الكريم فهو آخر رسالة من هللا سبح

العقول ويفّجر من خاللها ينابيع الحكمة،  ويليّن بها قساوة القلوب، وقد بيّن فيها الحوادث ضرباً لألمثال، 

فعلى المرء أن ال يترك تالوة هذا الكتاب على نفسه، يُشعرها أنّه يستمع إلى خطاب هللا سبحانه له، فإنّه 

 تعالى أنزل كتابه رسالة منه إلى جميع العالمين.

 

ين لمضامين القرآن وإشاراته بثسلوب بليغ يُحفّز في المرء ـــوثانيها : نهج البالغة فإنّه على العموم تبي 

روح التثمل والتفكير واالتّعاظ والحكمة. فال ينبغي للمرء أن يترك مطالعته كلّما وجد فراغاً أو فرصة، 

ا يتمنّاه، وليهتّم برسالته )عليه السالم( إلى طب فيهم اإلمام )عليه السالم( كمــوليشعر نفسه بثنّه مّمن يخ

 لمثل هذه الغاية. جاءتابنه الحسن )عليه السالم( فإنّها 

 

وثالثها : الصحيفة السّجادية فإنّها تتضّمن أدعية بليغة تستمّد مضامينها من القرآن الكريم وفيها تعليم لما 

وح، وبيان لكيفيّة محاسبته لنفسه ونقده ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من توّجهات وهواجس ورؤى وطم

 لها ومكاشفتها بخباياها وأسرارها، وال سيّما دعاء مكارم األخالق منها.

 

س إالّ، إذ يجد المرء عليها ــفهذه ثمان وصايا هي أصول االستقامة في الحياة وأركانها ، وهي تذكرة لي

ارب الحياة قد نبّهت عليها الرسائل اإللهية طرة وشواهد العقل وتجـنور الحق وضياء الحقيقة وصفاء الف

 غي لكّل امرئ أن يثخذ بها أو يسعى إليها وال سيّما الشباب الذين هم في ــــــــــومواعظ المتبّصرين، فينب

عنفوان طاقتهم وقدراتهم الجسدية والنفسية والتي هي رأس مال اإلنسان في الحياة، فإن فاتهم بعضها أو 

 ليل خيٌر من ترك الكثير، وإدراك البعض خير من فوات الكل، ــــنها فليعلموا أّن أخذ القالمرتبة العالية م

ا يََرهُ[.  ةٍ َشرًّ ةٍ َخْيراً يََرهُ  * َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَرَّ  وقد قال سبحانه: ]فََمْن يَْعَمْل ِمثْقاَل ذَرَّ

 

 في اآلخرة واألولى فإنّه ولّي التوفيق.أسثل هللا أن يوفقكم لما يفضي بكم إلى السعادة والسداد 

 

 هـ 1337/ ربيع األول / 22

 

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/25237/ 

 

 

 

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/25237/
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م -6
ّ
غني يف شهر احملر

ّ
ة من املرجعية الدينية العليا للخطباء واملبل

ّ
 توصيات عام

 هـ 1231احلرام لعام 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصلى هللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

 (من تقوى القلوب فإنهاذلك ومن يعظم شعائر هللا )

  

ال تطوير جــــــــــه اعظم حركة قادها المصلحون في ميطل علينا شهر محرم الحرام ونستذكر من خالل

سينية المباركة، واستذكار هذه ــــالح االوضاع، اال وهي الحركة الحـواصالمجتمعات وبعث ارادة االمم 

الحركة المباركة يلقي على عواتقنا نحن اتباع االمام الحسين بن علي )عليه السالم( مسؤولية كبرى وهي 

يخلو ركة وترسيخ اثارها وابعادها في النفوس والقلوب، وال ـــــــــمسؤولية الحفاظ على استمرار هذه الح

ؤولية سواء كان عالما دينيا او مثقفا او متخصصا في مجال من مجاالت ـــانسان حسيني من نوع من مس

تلفة، فكل منا يتحمل مسؤولية الحفاظ على هذه الثورة الحسينية المباركة ـــــالعلوم المادية واالنسانية المخ

المجتمع الذي حوله بثهمية هذه الحركة الل قيامه بتوعية ـــمن خالل اصالح نفسه واهله واسرته ومن خ

سيني العظيم، ولكن الخطباء يتحملون المسؤولية الكبرى بلحاظ انهم يجسدون ــوعظمة هذا المشروع الح

ركة عاشوراء ولمشروع سيد الشهداء )عليه السالم( ، ولذلك نحتاج ان نتوقف قليال ــالوجه االعالمي لح

 لنتساءل: 

 

ؤولية بما ينسجم مع مقتضيات الزمان ومستجدات ــســوم بتجسيد وتفعيل هذه المهل ان المنبر الحسيني يق

 العصر بحيث يحقق االثار الحسينية الشريفة في النفوس والقلوب؟

  (وانطالقا من هذه النقطة نستذكر بعض االرشادات والنصائح لكل من يعلو منبر سيد الشهداء )عليه السالم

وعات روحية وتربوية وتاريخية وهذا يقتضي ان ــــمع يحتاج الى موضتنوع االطروحات، فان المجت -1

موعة من الموضوعات المتنوعة في الحقول المتعددة تغطي بعض حاجة ــيكون الخطيب متوفرا على مج

 .المسترشدين من المستمعين وغيرهم

 

المثارة بكل سنة بحسبها  ان يكون الخطيب مواكبا لثقافة زمانه، وهذا يعني استقراء الشبهات العقائدية -2

واستقراء السلوكيات المتغيرة في كل مجتمع وفي كل فترة تمر على المؤمنين، فان مواكبة ما يستجد من 

 .وفاعلية كبيرة تثثيرفكر او سلوك او ثقافة تجعل االلتفاف حول منبر الحسين )عليه السالم( حيا جديدا ذا 

 

ريفة من الكتب المعتبرة او حكاية القصص ــنقل الروايات الش تحري الدقة في ذكر اآليات القرآنية او -3

يق في مصادر الروايات او القصص المطروحة يفقد الثقة بمكانة ـــــــالتاريخية الثابتة حيث ان عدم التدق

 .المنبر الحسيني في اذهان المستمعين
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وبالقصص الخيالية التي تسيء الى سمعة المنبر الحسيني  باألحالمعانة ــــان يترفع المنبر عن االست -3

 .يلة اعالمية هزيلة ال تنسجم وال تتناسب مع المستوى الذهني والثقافي للمستمعينــــــــــوتظهره انه وس

جودة االعداد، بثن يعنى الخطيب عناية تامة بما يطرحه من موضوعات من حيث ترتيب الموضوع  -5

سلس واضح واختيار العبارات واالساليب الجذابة لنفوس المستمعين والمتابعين،  وتبويبه وعرضه ببيان

يب في اعداد الموضوعات وترتيبها وعرضها بالبيان الجذاب سيسهم في ـفان بذل الجهد الكبير من الخط

 .تفاعل المستمعين مع المنبر الحسيني

 

ولكن مهارة الخطيب وابداعه يبرز باختيار هم السالم( كله عظيم جميل ــــــان تراث اهل البيت )علي -6

كل جاذبية لجميع الشعوب على اختالف اديانهم ومشاربهم الفكرية ـــــــــــالنصوص واالحاديث التي تش

هم السالم( )إّن الناس لو علموا محاسن كالمنا التبعونا(، ــــــــــواالجتماعية انتهاجا لما ورد عنهم )علي

حدث عن القيم االنسانية التي تنجذب اليها كل الشعوب بمختلف ــــــــهم الذي يتومحاسن كالمهم هو تراث

 .توجهاتها الثقافية والدينية

 

لول الناجعة، فليس من المستحسن ان يقتصر ــــفوعة بالحــــــــطرح المشاكل االجتماعية الشائعة مش -7

جوة بين الجيل الشبابي والجيل االكبر الخطيب على عرض المشكلة كمشكلة التفكك االسري او مشكلة الف

اهمة من المنبر في دور تغييري فاعل، ـــــاو مشكلة الطالق او غيرها، فان ذلك مما يثير الجدل دون مس

وحملة   لذلك من المثمول من رواد المنبر الحسيني استشارة ذوي االختصاص من اهل الخبرة االجتماعية

ع في تحديد الحلول الناجعة للمشاكل االجتماعية المختلفة ليكون عرض الثقافة في علم النفس وعلم االجتما

نبر من حالة الجمود الى حالة التفاعل والريادة ـــالمشكلة مشفوعة بالحل عرضا تغييريا تطويريا ينقل الم

 .والقيادة في اصالح المجتمعات وتهذيبها

 

الشيعية سواء في مجال الفكر او مجال الشعائر ان يتسامى المنبر الحسيني عن الخوض في الخالفات  -2

فان الخوض في هذه الخالفات يوجب انحياز المنبر لفئة دون اخرى او اثارة فوضى اجتماعية او تثجيج 

االنقسام بين المؤمنين، بينما المنبر راية لوحدة الكلمة ورمز للنور الحسيني الذي يجمع قلوب محبي سيد 

 .مسار واحد وتعاون فاعلالشهداء )عليه السالم( هي 

 

شيق  بثسلوبال العبادات والمعامالت من خالل عرضها ــاالهتمام بالمسائل الفقهية االبتالئية في مج -9

 .واضح يشعر المستمع بمعايشة المنبر الحسيني لواقعه وقضاياه المختلفة

 

                    العلمائية التي هي سر قوة المذهب اعدة ـــــــوزة العلمية والقـــــالتركيز على أهمية المرجعية والح -11

 .االمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه

ميع التوفيق لخدمة طريق سيد الشهداء )عليه السالم( وان يجعلنا جميعا ــــــنسال هللا تبارك وتعالى للج 

 .وجهاء بالحسين )عليه السالم( في الدنيا واالخرة

 .لمين والصالة على محمد واله الطيبين الطاهرينوالحمد هلل رب العا

https://www.sistani.org/arabic/archive/25463/ 

https://www.sistani.org/arabic/archive/25463/
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 (2112احتجاجات ) بدايةتوجيه نصائح للمتظاهرين والقوات األمنية  -7
 

المرجعية الدينية العليا فضيلة العالّمة الشيخ عبد المهدي الكربالئي نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل 

 (25/11/2119هـ( الموافق )1331/صفر/26في يوم الجمعة )

 

 أيّها األخوة واألخوات

 :نقرأ عليكم نص ما ورد إلينا من مكتب سماحة السيد )دام ظلّه( في النجف األشرف    

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جدد التظاهرات الشعبية في بغداد وعدد ـــاألوقات الحساسة من تاريخ العراق العزيز حيث تتفي هذه    

    زام التام بسلمية ـــوات األمنية الى االلتــــــظاهرين واعّزتنا في القـــــــمن المحافظات، ندعو أحبّتنا المت

 .غب والتخريبالعنف وأعمال الش استخدامالتظاهرات وعدم السماح بانجرارها الى 

 

ظاهرات أن يمتنعوا من المساس بالعناصر األمنية واالعتداء عليهم ـإننا نناشد المشاركين في هذه الت    

دهم رعاية حرمة األموال العامة والخاصة وعدم التعرض للمنشآت ــــــبثّي شكل من األشكال. كما نناش

 .الحكومية أو لممتلكات المواطنين أو أّي جهة أخرى

 

  ناني الحارقة أو غيرها واإلضرارـــجار أو القـــــــاصر األمن برميهم باألحـــــإّن االعتداء على عن    

              له شرعاً وال قانوناً ويتنافى  خريب مما ال مسّوغ ـــــبالممتلكات العامة أو الخاصة بالحرق والنهب والت

 .البهم المشروعة ويعّرض الفاعلين للمحاسبةــــيق مطمع سلمية التظاهرات ويبعّد المتظاهرين عن تحق

 

لمي بما ال يخّل بالنظام العام حق كفله الدستور للمواطنين، ــــونذّكر القوات األمنية بثن التظاهر الس    

ظاهرين في الساحات والشوارع المخصصة لحضورهم، ويتفادوا ـفعليهم أن يوفّروا الحماية الكاملة للمت

ى االصطدام بهم، بل يتحلّوا بثقصى درجات ضبط النفس في التعامل معهم، في الوقت الذي االنجرار إل

بيق القانون وحفظ النظام العام بعدم السماح بالفوضى والتعدي على ــــــيؤدون فيه واجبهم في اطار تط

 .المنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة

 

تكون التظاهرات االحتجاجية سلمية خالية من العنف ال إّن تثكيد المرجعية الدينية على ضرورة أن     

ظاهرين والعناصر األمنية، بل ينطلق أيضاً من ـــــينطلق فقط من اهتمامها بإبعاد األذى عن ابنائها المت

اني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف ـــحرصها البالغ على مستقبل هذا البلد الذي يع

الى الفوضى والخراب، و يفسح ذلك المجال لمزيد من التدخل الخارجي، ويصبح ساحة  والعنف المقابل

ض القوى الدولية واالقليمية، ويحدث له ما ال يحمد عقباه مما حدث في بعض ـلتصفية الحسابات بين بع

 .البالد األخرى من اوضاع مريرة لم يمكنهم التخلص من تبعاتها حتى بعد مضي سنوات طوال
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رق السلمية، وهو ممكن اذا ــغي أن يتم بالطـاالصالح الحقيقي والتغيير المنشود في ادارة البلد ينب إنّ     

 .تكاتف العراقيون ورّصوا صفوفهم في المطالبة بمطالب محددة في هذا الصدد

مكافحة وهناك العديد من االصالحات التي تتفق عليها كلمة العراقيين وطالما طالبوا بها، ومن أهمها     

دين واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة ــالفساد وإتّباع آليات واضحة وصارمة لمالحقة الفاس

وانين التي تمنح امتيازات كبيرة لكبار ـــــلد بإلغاء أو تعديل بعض القــــــاالجتماعية في توزيع ثروات الب

سائر أبناء الشعب، واعتماد ضوابط عادلة المسؤولين واعضاء مجلس النواب ولفئات معينة على حساب 

سوبيات، واتخاذ اجراءات مشددة لحصر السالح بيد ـفي التوظيف الحكومي بعيداً عن المحاصصة والمح

الدولة، والوقوف بحزم امام التدخالت الخارجية في شؤون البلد، وسّن قانون منصف لالنتخابات يعيد ثقة 

 .بهم في المشاركة فيهاالمواطنين بالعملية االنتخابية ويرغّ 

 

ظاهرين الكرام أن ال يبلغ بهم الغضب من سوء األوضاع واستشراء الفساد ــــــمرة أخرى نناشد المت    

عدي على قوات األمن أو الممتلكات العامة أو ـــــــماعية حّد انتهاك الحرمات بالتــــــوغياب العدالة االجت

 .الخاصة

ارك الكثير منهم في الدفاع عنكم في قتال ـــم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم الذين شإّن رجال األمن إنّما ه    

يوم يقومون بواجبهم في حفظ النظام العام فال ـــــــاالرهابيين الدواعش وغيرهم ممن أراد السوء بكم، وال

يئة بالتغلغل في محوا للبعض من ذوي االغراض الســـينبغي أن يجدوا منكم اال االحترام والتقدير، فال تس

شئات الحكومية أو الممتلكات ـــــصفوفكم واستغالل تظاهراتكم باالعتداء على هؤالء األعزة أو على المن

 .الخاصة

 

ية بثن ال تنسوا بثّن المتظاهرين إنّما هم آباؤكم واخوانكم وابناؤكم خرجوا ــــونؤكد على القوى األمن    

 .ستقبل الئق لبلدهم وشعبهم فال تتعاملوا معهم اال باللطف واللينيطالبون بحقهم في حياة حرة كريمة وم

قيق فيما شهدته التظاهرات السابقة من اراقة ــــيبقى أن نشير الى ان التقرير المنشور عن نتائج التح    

 ترقّب منه ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائعـــــــللدماء وتخريب الممتلكات لما لم يحقق الهدف الم

هم اآلن أن تتشكل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع ـــــــبصورة واضحة للرأي العام فمن الم

 .وإعالم الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية

 

 .نسثل هللا العلّي القدير أْن يحفظ العراق وشعبه من شر األشرار وكيد األعداء إنه أرحم الراحمين

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/26351/ 
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 هـ1221وصايا املرجعية الدينية العليا خلطباء املنرب لعام  -1
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 والصالة على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين..

 

  ع األعلى سيدناــــهـ( بزيارة المرج1339/ ذي الحجة عام 11يس الموافق )ــــــمـــــيوم الختشّرفنا في 

لّه الشريف( وتوجهنا اليه بطلب توصيات ابوية لنا ولعموم خطباء ـــــــــــالمفّدى السيد السيستاني )دام ظ

بهذه الكلمات النورانية المفعمة رام، فتفضل علينا ــــــالمنبر الحسيني بمناسبة قرب حلول شهر محرم الح

               رص على الدين، وحفظ موقعية المنبر الحسيني في أداء رسالته الخطيرة وقد ـبروح العناية والغيرة والح

 أفاض )دام ظلّه الشريف( في الحديث في نقطتين:

 

 النقطة االولى :

 

م الحرام، وافاد ان رسالة المنبر تتلخص ـ يني وخصوصاً في أيام موسم محرـــفي بيان دور المنبر الحس

باإلضافة الى ذكر ما جرى على أهل البيت )عليهم السالم(  في نشر الدين وترسيخه في عقول المسلمين 

الل بيان المعارف القرآنية ودفع الشبهات باألدلة الوافية المقنعة وتربية نفوس المؤمنين ــــوقلوبهم من خ

 م المثلى.على الورع والفضيلة والقي

 

لى هللا عليه وآله( الذي هو أول من ارتقى ــوهذا بعينه هو الدور الذي أناطه هللا )عّز وجل( برسوله )ص

يِّيَن َرُسوالً ـــــالمنبر في االسالم، وقد شرح ال قرآن لنا دوره في قوله )عّز وجل(:﴿هَُو الَِّذي بَعََث فِي اأْلُّمِ

يِهْم َو يُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َو اْلِحْكَمةَ َو إِْن َكانُوا ِمْن قَْبُل لَِفي َضالٍَل ُمبِيٍن﴾ حيِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِ  ُث ــــِه َو يَُزّكِ

ترتكز على ترسيخ  -التي كان المنبر اداة فاعلة لتبليغها  -الة النبوية ـــاشارت اآلية الكريمة الى ان الرس

لمات واالمراض الروحية واالخالقية وعرض معارفه ــــــــمن أدران الظيتها ــالدين بتزكية النفوس وتنق

 القرآنية وغرس الحكمة في القلوب بمصاديقها المتنوعة علماً وعمالً.

 

الم هللا عليه( هو حفظ الدين ــــهداء )ســـــكما ان الهدف األسمى للحركة االصالحية التي قام بها سيد الش

ائز االسالم وقيمه كما يظهر من شواهد ــــــــوي الذي كان قائماً على هدم ركوترسيخه مقابل المنهج االم

كثيرة تعرف بمراجعة النصوص التاريخية. فقد قامت نهضته )صلوات هللا عليه( في مواجهة ذلك المنهج 

مى هدف وهو حفظ الدين عن الزوال واالنحراف، وفي ـــــالخطير، وكانت رسالته وتضحيته من اجل أس

قادي انه لوال تضحية االمام الحسين )عليه السالم( بتلك الصورة العظيمة في تلك المرحلة العصيبة لم اعت

طط االموي كان متقناً ويقرب من الوصول الى اهدافه، وبما ان المنبر ـــــيبق لإلسالم أثر يذكر ألن المخ

ته تتمحور حول الدين ترسيخاً ودفاعاً سالم( فدوره ووظيفـــــــــالحسيني هو امتداد ليوم الحسين )عليه ال

 وتعليماً وتربيةً.
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 النقطة الثانية :

 

خه في العصر الحاضر هو التصدي لدفع الشبهات المطروحة ـإّن من أجلى مصاديق حفظ الدين وترسي

 المجال:كن ينبغي رعاية عدة أمور في هذا ــــــيلة وقيمه االخالقية، ولــــفي مقابل الدين ومعارفه االص

 

 األمر االول:

 

ان يكون الخطيب المتصدي لدفع الشبهات متضلعاً في هذا الباب متسلحاً بالخبرة ووفرة المعلومات، واال 

لحه. والمنبر هو من أهم الوسائل المتاحة لدفع الشبهات ــــفان ما يفسده بتصديه ربما يكون اكثر مما يص

عليه وآله( وأمير المؤمنين )عليه السالم(مضافاً الى التصدي  عن العقيدة الحقة، وقد كان النبي )صلى هللا

اليم الدينية  يقومان على المنبر بدفع الشبهات التي كانت في اذهان بعض المسلمين ـــلبيان المعارف والتع

ع هم تثثراً بثفكار دخيلة على المجتمــــــعض منــــــــلقرب عهدهم بالجاهلية او كانت تطرأ على اذهان الب

يني من حيث انه امتداد واستمرار لرسالة المصطفى ـــــاالسالمي، ومن هنا تتبين أهمية دور المنبر الحس

ضي ان يكون مرتقي المنبر ذا كفاءة وجدارة وأهلية ـــــــوالمرتضى )صلوات هللا عليهما وآلهما( مما يقت

 علمية.

 

 األمر الثاني:

 

ضها مطروح ولكن ليس بمتداول اال في نطاق ـــومشهور، وبعان الشبهات على نوعين: فبعضها رائج 

 دي بشكل مباشر لدفع الشبه المعروفة في اوساط الناس، واما ـــــمحدود، ومن المناسب بل الالزم التص

ع فليس من الحكمة استعراضها وشرحها في اوساط العامة بل ـــــــالشبه غير المتداولة على نطاق واس

            س المبلّغ الديني بصورة محكمة للمضمون الذي به تندفع الشبهة عن ــــــــأن يؤسالصواب في عالجها 

 اذهان من وقفوا عليها، من غير حاجة لذكرها والتعليق عليها.

 

 األمر الثالث:

 

 ام مقاالً، ولذا فان على الخطيب ان يالحظ المستوى الذهني والثقافي للمتلقينـان من المعلوم ان لكل مق

طة فال يطرح من المعارف الدينية اال ما ينسجم مع المستويات الذهنية ـــــللخطاب بالمباشرة ام بالواس

هات وتوضيح الجواب عنها بمقدار نفوذها في اذهانهم، وقد ورد عن ــللمستمعين ويعتني بصياغة الشب

 قَْدِر عُقُوِلِهْم((..  أُِمْرنَا أَْن نَُكلَِّم النَّاَس َعلَى لى هللا عليه واله(: ))إِنَّا َمعَاِشَر اأْلَْنبِيَاءِ ـالرسول االعظم )ص

 

 األمر الرابع: 

 

ى االستفادة من معين علوم أهل البيت )سالم هللا عليهم(المثثور عنهم بالطرق المعتبرة ــــال بد من أقص

َكاَلِمنَا اَلتَّبَعُونَا((   َعِلُموا َمَحاِسنَ الم هللا عليهم( ))إِنَّ النَّاَس لَْو ــــوالمصادر الموثوقة، وقد ورد عنهم )س
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وتشتمل محاسن كالمهم على منظومة فكرية متكاملة متنوعة المضمون كالقرآن الكريم، ففيها من روائع 

بهات ما ينير االنسان المسلم ويجعله واثقاً بعقيدته ــالحكم ومعالم االخالق وإثارة دفائن العقول ودفع الش

   لين وغيره. فعلى الخطيبـــريح حديث الثقــــضى كونهم الثقل الثاني للقرآن بصــــقتودينه، وذلك هو م

            هم السالم( ــــــالحسيني أن يهتم بهذا الجانب في خطابته كما عليه أن يهتم بذكر مصائب أهل البيت )علي

 القضية حية في النفوس.وما جرى عليهم في فاجعة كربالء لما لذلك من تثثير بالغ في بقاء هذه 

 

نسثل هللا تعالى أن يوفق جميع الخطباء ألداء دورهم على الوجه االحسن ويسدد خطاهم في ترسيخ الدين 

 وتزكية نفوس أهله إنه سميع مجيب.

 

 السيد منير الخباز                                                                                          

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/26110/ 
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غني مبناسبة قرب حلول شهر  -2
ّ
ة العليا للخطباء واملبل

ّ
ة الديني

ّ
وصايا املرجعي

م احلرام عام 
ّ
 هـ1221احملر

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ه الطيّبين الطاهرين.ـين وعلى آلـــــّ لى سيّدنا محّمد خاتم النبيـــلّى هللا عــــالحمد هلل رّب العالمين وص 

 

 السالم على بقيّة المصطفين من خلقه وخليفته على عباده إمام العصر )عّجل هللا تعالى فرجه الشريف(.

 

ء هذه األّمة والـَمثل األعلى في التضحية والفداء  هداــــالسالم على الحسين بن علي )عليه السالم( سيّد ش

امية اإللهيّة واإلنسانيّة، وعلى أوالده وأصحابه وأهل بيته ــــــوالنبل والبسالة والعّزة وجميع المعاني الس

 أجمعين.

 

ة وبعد: فإنّه يقبل علينا عن قرب شهر المحّرم الحرام ذكرى شهادة اإلمام الحسين )عليه السالم( والصفو

لوات هللا ـــــــمن أهل بيته وأصحابه الكرام، وهي ذكرى ألعظم حدث يمثّل مظلوميّة أهل بيت النبّي )ص

تعالى عليهم( في هذه األّمة، وذلك بالرغم من كونهم العترة المصطفاة وِعدل القرآن الكريم ووصيّة النبّي 

حانه فيها وحيل بينهم وبين ريادة األّمة ـ سب)صلّى هللا عليه وآله(، فقد أُزيحوا عن مواقعهم التي رتّبهم هللا

نكر، ودعوتهم إلى العدل ـــــــوقيادتها، بل تّم اضطهادهم وقتلهم جراء عدم خضوعهم للظلم والباطل والم

 والحّق والمعروف.

 

ته لوات هللا تعالى عليهم( في سبيل هللا تعالى وإعالء كلمـوتُمثّل هذه الذكرى مبلغ تضحية أهل البيت )ص

عروف، وهو غاية إرسال األنبياء )عليهم السالم(، كما قال ـــــوتحكيم مبادئ الرشد والحكمة والعدل والم

 (.25ْسِط[ )الحديد: تعالى: ]لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِاْلقِ 

 

هم السالم( بإحياء هذه الذكرى من خالل إقامة مجالس العزاء فيها واستذكار ــأئّمة الهدى )عليوقد أوصى 

ائب والمآسي ليكون ِعبرةً وَعبرةً للمؤمنين، فكان حقّاً على المؤمنين كافّةً ـــــــــما جرى عليهم من المص

هللا عليهم( في أيّام حزنهم امتثاالً الس والحضور فيها والحزن معهم )صلوات ـــــاالهتمام بإقامة هذه المج

اةً معهم، فإّن في ذلك صالح دينهم ودنياهم، ولينّزل كّل ـلوصيّتهم وعمالً بما أُمروا به من موّدتهم ومواس

هم السالم( منزلة ما لو وقع شيء من ذلك عليه وعلى أعّزته ــــــــواحد منهم ما وقع على أهل البيت )علي

شوعاً، فإّن هللا تعالى ورسوله وأهل بيته )صلوات هللا عليهم( أعّز على ــوحزناً وخوأسرته رحمةً ومحبّةً 

 المؤمن من نفسه وأهله.

 

هر المحّرم، لتكون شعار تلك ــــائب وال سيّما في أيّام شـــــــكما ينبغي للمبلّغين االهتمام بذكر هذه المص

قلوب المؤمنين، وتُستنزل بركات هللا سبحانه على المجالس ووجهها، فإنّها أساسها ومنطلقها، وبها تخشع 

 أهلها بتقوية إيمانهم وترسيخ عقيدتهم وحثّهم على أعمال البّر والخير.
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انه وذكر أوليائه وسبباً موجباً لحياة الدين وحفظ ــــــوقد أصبحت ذكرى فاجعة الطّف مناراً لذكر هللا سبح

 )صلوات هللا تعالى عليهم( وسائر المسلمين.تعاليمه وقيمه في نفوس أتباع أهل البيت 

 

فكان ذلك فرصةً ألهل العلم )وفّقهم هللا سبحانه( ألداء وظيفتهم في التبليغ والدعوة إلى هللا تعالى والتذكير 

 بمحلّهم )عليهم السالم( في الدين وفي األسوة والقدوة.

 

الحكمة في شثنها وحسن االنتفاع بها في أداء  انتها وتحّريــــــــوتلك سنّةٌ حسنةٌ يجب الحفاظ عليها وصي

 مقاصد الدين وبيان مكانة أهل البيت )سالم هللا عليهم(.

 

بلّغين وسائر العاملين في هذا الشثن كالشعراء ــــومن الـِحَكم الراشدة التي ينبغي رعايتها ـ ألهل العلم الم

 والرواديد في مقام أداء هذه الوظيفة الشريفة ـ ما يلي:

 

ريم في الخطاب اهتماماً أكيداً، فإنّه رسالة هللا سبحانه إلى الخلق ـــــالحكمة األولى(: االهتمام بالقرآن الك)

يزان الحّق والباطل، وقد أنزله هللا سبحانه هدًى ونوراً وبصائر ـــــــــــكافّة وثقله األكبر في هذه األّمة وم

لوات هللا عليهم( وتضحياتهم تطبيقاً ـــــة أهل البيت )صللناس، وهو ذكر مبارك وحكيم، وإنّما كانت سير

اب ووجهه ويكون ذكر ما سواه في ظلّه وتحت ــــلتعاليمه وامتثاالً لها، فينبغي أن يكون هو واجهة الخط

 لوائه.

 

ا ث يقتضي المقام بنحٍو ما ـ ما يثبت أصول العقيدة الحقّة ودالئلهــ)الحكمة الثانية(: تضمين الخطاب ـ حي

دانيّة بثساليب ميّسرة وقريبة من الفهم العاّم، كما جاء في القرآن الكريم ــــــــــالمحكمة من أدلّة قويّة ووج

والسنّة النبويّة وآثار العترة الطاهرة، وذلك لمزيد ترسيخها في نفوس الناس ودفع الشّك والشبهة عنها بما 

لتلقين فيها، وذلك كثن يذكر المبلّغ ضمناً دالئل وجود هللا قليد واــــــيزيح تلك الشبهة عنها ويزيل وهن الت

هده اإلنسان بوجدانه أو يّطلع عليه من خالل األدوات ـــــسبحانه من روائع الكون وعجائب الخلقة مّما يش

لقرآن لّى هللا عليه وآله( وحقّانيّة هذه الرسالة مّما جاء في اـــــــوالحقائق العلميّة، ودالئل صدق النبّي )ص

 الكريم وتضّمنته شواهد التاريخ وثوابته الواضحة.

 

يراً مؤّكداً بالدار اآلخرة وأهّميّتها حيث يؤتى كّل امرئ بصحيفة أعماله في هذه الحياة ــوليذّكر المبلّغ تذك

ط ليوم القيامة فيكون لكّل امرٍئ ما سعى إليه من خصال وأعمال فيجزى الذين ـــــــوتوضع موازين القس

 اءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا الحسنى.أس

 

وليذكر في ذلك مثاالً مّما ورد في بيان ذلك في القرآن الكريم ومحاسن أقوال النبّي وعترته )صلوات هللا 

 عليهم( مّما جاء في هذه المقامات.
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ل عليه الخطاب، يه السالم( في نهج البالغة َمثَل أعلى لما ينبغي أن يشتمــوفي خطب أمير المؤمنين )عل

حيث إنّه )عليه السالم( يبدأ بذكر هللا سبحانه وآياته في الخلق ويذّكر الناس بحقّه العظيم عليهم بخلقه لهم 

لّى هللا عليه وآله( بما اشتملت عليه من دالئل ومعاٍن، ويصف ـــوإنعامه عليهم، ويصف رسالة النبّي )ص

حتّى كثنّها نصب أعينهم، ويذكر مكانة أهل البيت )عليهم الدار اآلخرة وصفاً يستحضرها به المخاَطبون 

ف وجوهاً من الحكمة والقيم الفاضلة تزيد في الرشد وتساعد ـــــالسالم( في هذه األّمة وامتيازهم كما يص

 على التربية االجتماعيّة القويمة والصالحة، ولذكر ذلك كلّه مراتب حسب اقتضاء المقام.

 

حيفة السّجاديّة الشريفة َمثَل أعلى لما يمكن أن يذكره المبلّغ في خاتمة خطابه ـــــــــكما أّن في أدعية الص

 ضر الناس األدعية البليغة ألئّمة الهدى )صلوات هللا تعالى عليهم(.ــــفيقتبس فقرة منها ويدعو بها ليستح

 

ة واإلنسانيّة المتمثّلة في دعوة النبّي )الحكمة الثالثة(: االهتمام ببيان التعاليم والقيم الفطريّة السامية اإللهيّ 

 وعترته )صلوات هللا عليهم( وفي ممارساتهم وحياتهم، وتوضيح محلّهم في األسوة واالقتداء.

 

لوات هللا عليهم( هم أعالم الهدى والمثل األعلى لهذه األّمة في ـــــفإّن النبّي والمصطفين من عترته )ص

طريّة من حيث التعلّق باهلل سبحانه وعبادته، وكمال التعقّل والرشد ـالف تجسيد تعاليم القرآن الكريم وقيمه

القيّة كالعدل والصدق واإلحسان والوفاء بالعهد واإلنابة والعفاف ــــــوإيتاء الحكمة، والتحلّي بالقيم األخ

 وحسن الخلق.

 

وا بحياتهم في سبيلها، ومن وذلك ألنّهم )صلوات هللا عليهم( قد نذروا نفوسهم الشريفة لهذه الغاية وضحّ 

الل القرآن الكريم مقروناً بما يتمثّل منها في محاسن ـــثَّم ينبغي عرض أصول هذه التعاليم والقيم من خ

 أقوالهم ومكارم أخالقهم وسيرتهم حتّى شهادتهم والتنبيه على مقتضياتها في العصر الحاضر.

 

ضّحوا من أجلها مع ما فيه من القيام بوظيفة الدعوة دهم التي ــــفإّن ذلك أوفى ببيان شخصيّتهم ومقاص

 اإللهيّة إلى هللا تعالى.

 

طفين في كّل أّمة قدوةً لسائر أفرادها وأسوةً آلحادها وحّجةً على َمن تخلّف ــوقد جعل هللا سبحانه المص

(، فكان 59إِْسَرائِيَل[ )الزخرف: يه السالم(: ]َوَجعَْلنَاهُ َمثاًَل ِلّبَنِي ــمنها، كما قال عن عيسى بن مريم )عل

لوات هللا تعالى عليهم( هم الحّجة على هذه األّمة واألسوة فيها، كما قال تعالى: ]لَّقَْد ــــالنبّي وعترته )ص

اللَّـهَ َكثِيًرا[ )األحزاب:  اَن يَْرُجو اللَّـهَ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكرَ ــــــَكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَّـِه أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَّمن كَ 

يه السالم( في بعض كالمه لبعض والته بعد وصف زهده عن ــــــ(، وعن اإلمام أمير المؤمنين )عل21

غة ى ذَِلَك، ولَِكْن أَِعينُونِي بَِوَرعٍ واْجتَِهاٍد وِعفٍَّة وَسَداٍد(( )نهج البالــــــــالدنيا: ))أاََل وإِنَُّكْم اَل تَْقِدُروَن َعلَ 

 (.317ص:
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وعلى اإلجمال فإنّه ال بّد من تركيز المبلّغين والدعاة على عناصر الرشد والحكمة واألخالق في أقوالهم 

لوات هللا عليهم( واستنطاقها عنها واالهتمام بإيضاحها والدعوة إلى وعيها واتّباعها ــــــــومسيرتهم )ص

 بها بما يالئم مقتضياتها في الزمان الحاضر. والتثّسي

 

لوات هللا تعالى عليهم( المعاني الراشدة ـــــــــوليسَع الشعراء إلى تضمين قصائدهم حول أهل البيت )ص

فيز الرشد وتحريك الضمير وتفعيل الفطرة ـلة ليساعد في تنمية العقل وتحـــــوالمذّكرة والحكيمة والفاض

تفاًء بكتاب هللا سبحانه وسنّة نبيّه )صلى هللا عليه وآله( وآثار عترته الطاهرين )عليهم ومزيد االعتبار، اق

لوات هللا عليهم( وتضحياتهم وما جرى ـــالسالم( وألّن ذلك هو السياق المناسب لعرض سيرة األئّمة )ص

على تثجيج المشاعر وتهييجها، يغ جماالً بالغاً وأثراً كبيراً في النفوس وقدرة فائقة ــعليهم، فإّن للشعر البل

 فينبغي االنتفاع به على الوجه األمثل للغايات الراشدة والنبيلة.

 

)الحكمة الرابعة(: بيان وصاياهم )صلوات هللا عليهم( الخاّصة إلى أتباعهم ومحبّيهم، وذلك أّن ألئّمة أهل 

م العاّمة للمسلمين وتثكيدهم على أهّميّة هم السالم( ـ مضافاً إلى بياناتهم لألحكام وتوصياتهــــــالبيت )علي

هم السالم( في هذه األّمة واصطفائهم منها ـ وصايا خاّصة لمحبّيهم ـــــاالهتداء إلى محّل أهل البيت )علي

 وأتباعهم، فينبغي االهتمام بإيصالها إليهم حتّى يتثّدبوا بآدابهم وتكون أعرافاً راسخةً في أوساطهم.

 

هم والتواّد بينهم والسعي إلى التحلّي بخصالهم ـــزام العملّي بتعاليم دينـــــــــعلى االلتوتؤّكد تلك الوصايا 

)صلوات هللا عليهم( ومكارم أخالقهم حتّى مع المختلفين في الدين والمذهب فضالً عن المشتركين فيهما، 

ورع واالجتهاد وصدق الحديث ه السالم(: ))عليك بتقوى هللا والــــكقول اإلمام أبي عبد هللا الصادق )علي

سن الجوار وكونوا دعاة إلى الخير بغير ألسنتكم وكونوا زينا وال تكونوا ــوأداء األمانة وحسن الخلق وح

 (.77ص: 2شينا(( )الكافي ج:

 

ليه السالم( قال: قل لي: ))يا جابر، أيكتفي من ينتحل ــــوفي الحديث عن جابر الجعفّي عن أبي جعفر )ع

تنا إاّل من اتّقى هللا وأطاعه، وما كانوا يُعرفون يا جابر إاّل ـيقول بحبّنا أهل البيت، فوهللا ما شيع التشيّع أن

الة، والبّر بالوالدين، والتعاهد للجيران ــــبالتواضع، والتخّشع، واألمانة، وكثرة ذكر هللا، والصوم، والص

حديث، وتالوة القرآن، وكّف األلسن عن الناس دق الـــمن الفقراء وأهل المسكنة والغارمين واأليتام، وص

ياء((، وقال )عليه السالم(: ))يا جابر، ال تذهبّن بك ــــانوا أمناء في عشائرهم في األشــــإاّل من خير، وك

 المذاهب، حسب الرجل أن يقول: 

هللا عليه وآله( فرسول أحّب عليّاً وأتواّله، ثّم ال يكون مع ذلك فعاالً، فلو قال إنّي أحّب رسول هللا )صلى 

هللا خير من علي ثّم ال يتّبع سيرته وال يعمل بسنّته ما نفعه حبّه إيّاه شيئاً، فاتّقوا هللا واعملوا لما عند هللا، 

باد إلى هللا عّز وجّل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته، يا ـــــليس بين هللا وبين أحد قرابة، أحّب الع

ّرب إلى هللا تبارك وتعالى إاّل بالطاعة، وما معنا براءة من النار، وال على هللا ألحد من جابر، وهللا ما يُتق

يعاً فهو لنا ولي، ومن كان هلل عاصياً فهو لنا عدّو، وما تُنال واليتنا إاّل بالعمل ـــــــحّجة، من كان هلل مط

 (.73ص: 2الورع(( )الكافي ج:
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قلت له )عليه السالم(: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين ث عن معاوية بن وهب قال: ــوفي الحدي

طائنا من الناس مّمن ليسوا على أمرنا؟ قال: ))تنظرون إلى أئّمتكم الذين تقتدون بهم ــــــــقومنا وبين خل

نعون، فوهللا إنّهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ـــفتصنعون ما يص

 (.636ص: 2انة إليهم(( )الكافي ج:ؤّدون األموي

 (.331ص: 2ي به الناس عنكم، كفّوا ألسنتكم عنهم(( )الكافي ج:ـــوفي حديث آخر: ))ما أيسر ما رض

 

)الحكمة الخامسة(: أن يحذر المبلّغ في بيان أهّميّة العقائد الحقّة ومسلّمات مذهب أهل البيت )صلوات هللا 

اعات ويهّون المعاصي في أعين الناس، فإّن ـــــالشريفة من أن يوهن أهّميّة الط عليهم( في شثن مقاماتهم

اء، فال بّد من حفظ المؤمن للموازنة بينهما في نفسه وفي شثن ـــأمر المؤمن لن يصلح إاّل بالخوف والرج

فق من المرء اب شيء من المعاصي عدا اللمم، وهي ما يتّ ـــــاآلخرين، وال تثمين في الدين ألحد في ارتك

به ويؤوب إلى هللا تعالى، وعلى المبلّغ الفطن أن ال يؤمن الناس من ــــأحياناً من معصية غير كبيرة ثّم ينت

هم من رجائه وعفوه وشفاعة أوليائه بإذنه سبحانه فيما إذا ــــــــــعقاب هللا تعالى على معصيته، وال يؤيس

(، 91روا بمثل قوله سبحانه: ]َويَْدُعونَنَا َرَغبًا َوَرَهبًا[ )األنبياء: ـــــــنصحوا له وآبوا إليه، وليذكروا ويذكّ 

نَساِن إاِلَّ َما َسعَى * َوأَنَّ َسْعيَهُ َسْوَف يَُرى * ثُمَّ يُْجَزاهُ اْلَجَزاَء اأْلَوْ  فَى[ )النجم: وقوله تعالى: ]َوأَن لَّْيَس ِلإْلِ

ِّ أَْهِل اْلِكتَاِب َمن يَْعَمْل ُسوًءا يُْجَز بِِه َواَل يَِجْد لَهُ ِمن (، وقوله عّز وجّل: ]لَّْيَس بِثََما31ـ  39 نِيُِّكْم َواَل أََمانِي

(، وقد تقّدم من أحاديث أهل البيت )صلوات هللا تعالى عليهم( ما 123ُدوِن اللَّـِه َوِليًّا َواَل نَِصيًرا[ )النساء: 

 يؤّكد ذلك.

 

ير الفرقة بين المؤمنين واالختالف فيهم، واالهتمام بالحفاظ على ـــــث)الحكمة السادسة(: تجنّب طرح ما ي

 وحدتهم وتآزرهم والتواّد بينهم.

 

ومن وجوه ذلك تجنّب التركيز على جهات التمايز بينهم مثل اختالفهم في التقليد وفيما يختلف المجتهدون 

ج بعضهم عن التمّسك بالكتاب والعترة قدات، بل كّل خالف بينهم ال يـُخرِ ــــــفيه من تفاصيل بعض المعت

الف في درجات إيمانهم أو بصيرتهم أو التزامهم أو رشدهم، بل حتّى لو كان عن ــحتّى لو نشث عن االخت

 زلّة صادرة من بعضهم.

 

هير بصاحبها فإّن في ذلك ما يؤّدي إلى مزيد اشتهارها، وإلى إصرار ـــــــــوال ينبغي إشهار الزلّة والتش

ها، ويوجب وهن الحقيقة التي يُراد الحفاظ عليها فضالً عن عدم جواز ــــــــها ومن قد يتثثّر به عليصاحب

التشهير بالمؤمن وتسقيطه بزلّة صدرت منه ال سيّما فيما أوحى ذلك بعدم تقدير سائر خصائصه ومزاياه، 

يث عنها، وُرّب صمت عن شيء كوت عنها وترك ذكرها، واتّقدت ببيانها والحدـــــوُرّب زلّة خمدت بالس

 خير من كالم.

 

هة أو قول عن الدين بعد إقراره الصريح ــمان بتثّول أو شبــــــثّم الحذر الحذر من إخراج بعض أهل اإلي

بالشهادتين، أو عن االنتماء إلى مذهب أهل البيت )عليه السالم( بعد اإلذعان الواضح باصطفائهم )عليهم 
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ياء في األمم السابقة لإلمامة والحكم والعلم، فمن فعل ذلك ـــكاصطفاء سالالت األنبالسالم( من هذه األّمة 

 فقد خالف سيرتهم وشّق صفوف أوليائهم وأتباعهم وباء بخطث عظيم.

 

لمين ويوجب الضغينة وسوء الظّن فيما بينهم، فإّن ذلك خالف ـــــبل ينبغي تجنّب ما يثير الفرقة بين المس

لوات هللا عليهم( يحرصون فيها على حسن التعامل مع اآلخر وعدم ـــــحيث كانوا )صتعاليمهم وسيرتهم 

ب وهن اإلسالم أو تشويه الحّق، حتّى وردت التوصية بالصالة معهم ـــــــإبراز االختالف على وجه يوج

نظر إلى ييع جنائزهم، وذلك أمر مؤّكد وواضح في التاريخ بالـــــــــوالكّف عنهم وحضور مجالسهم وتش

ترام اآلخرين وثنائهم بل اهتّموا بالتعلّم منهم ـأحاديثهم وسيرتهم، ومن ثَّم كانوا )عليهم السالم( موضع اح

 والتفقّه لديهم.

 

ضي تنازل المرء عن العقيدة الحقّة وال المعاداة والبراءة مّمن ظلمهم، ـــــوليس في تجنّب مثل ذلك ما يقت

انها، فإّن لبيان المعنى أساليب متعّددة تفي كلّها به بحسب مقاماته، وعلى ـــــــوال اإلغماض عنها وعن بي

لوات هللا عليهم( ــالمتكلّم الحكيم العارف بتنّوع أساليب البيان اختيار األسلوب المالئم لذلك كما جروا )ص

إليه الكالم ـ  رفة مالحن كالمهم ـ وهي ما يلّوحــــــعليه، ولذلك جاء عنهم حّث علماء أصحابهم على مع

 كقولهم: ))إنّا ال نعّد الرجل منكم فقيهاً حتّى نلحن فيعرف اللحن((، أو: ))حتّى يعرف معاريض كالمنا((.

 

اس في المسائل النظريّة والتخّصصيّة التي لم يُكلّف الناس بها، أو ـــــوليتجنّب المبلّغ التحاكم إلى عاّمة الن

ين فيها، فإّن ذلك يجّر إلى تسطيح المسائل، واستغالل أدعياء العلم جاز لهم فيها االعتماد على المتخّصص

يب الموازين العلميّة، وتهوين العلم والتخّصص الحقيقّي وأهله، ولذلك كلّه ـــــــــوأصحاب الضاللة، وتغي

 مضاعفات سلبيّة كبيرة جّداً في أوساط المؤمنين وال سيّما في األمد المتوّسط والبعيد.

 

لسابعة(: تجنّب القول بغير علم وبصيرة، فإّن ذلك محّرم في الدين أيّاً كان مضمون القول، كما )الحكمة ا

اًل[ الى: ]َواَل تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَـئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوـــــــــــــقال تع

س في حسن قصد المرء وسالمة غايته ما يبيح ذلك، كما ال يقيه من محاذير ذلك ـــــ(، ولي36)اإلسراء: 

 ومضاعفاته.

 

مية المرء لعلمه فيما يتعلّق بمجال حديثه وسعة اّطالعه وممارسته وااللتفات إلى نـــولن يتثتّى ذلك إاّل بت

 في األمور كلّها. مواضع الوفاق والخالف ومواطن الوثوق والشّك والريبة واألخذ باالحتياط

 

يات ذلك االّطالع المناسب على التاريخ وحوادثه وظروف الوقائع ومالبساتها وقيمة ــــومن جملة مقتض

 المصادر ودرجة اعتبارها.

 

غي للمبلّغ أن يكون ذا فضيلة في العلوم ذات العالقة، متجّهزاً باألدوات الالزمة، ـوعلى اإلجمال: فإنّه ينب

ثه وحديثه، مّطلعاً على المعلومات المتعلّقة بذلك، متحّوطاً فيما ال يعلمه أو لم ـــــبحممارساً في موضوع 

 يتعلّمه بعد.
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وليحذر المرء من االبتداع والبدع، وهي إضافة شيء إلى الدين ليس منه وال حّجةً موثوقةً عليه فيه، فإّن 

ى تشعّب الدين إلى عقائد متعّددة وانقسام اللة فيه، وهي تؤّدي إلـــاالبتداع في الدين من أضّر وجوه الض

لفة ومتقاطعة ـ كما نشهده في كثير من األديان والمذاهب ـ، وقد جاء عن ــــــأهله إلى فرق وأحزاب مخت

ذير من البدعة وأّن شّر األمور محدثاتها وكّل بدعة ضاللة وكّل ضاللة ــالنبّي )صلّى هللا عليه وآله( التح

 في النار.

 

اوز به عن حّده، كثن يجعل األمر النظرّي ــــبالغة في الشيء والتجـــــــل بغير علم وبصيرة المومن القو

المتوقّف على االجتهاد واضحاً وبديهيّاً، أو يجعل األمر المختلف فيه بين وجوه أهل العلم متّفقاً عليه بينهم 

قطوعاً، أو يجعل المحتمل مظنوناً، أو يجعل ظنون مـــــــــتصريحاً أو تلويحاً وينّزله منزلته، أو يجعل الم

ستحّب درجة الواجب ـ من غير عنوان ثانوّي واجب ـــــبعض الوظائف الشرعيّة فوق درجاتها فيبلغ بالم

س ذلك، فإّن ذلك كلّه أمر غير مقبول ـينطبق عليه ـ وبالواجب من غير الدعائم درجة دعائم الدين أو يعك

اس وينتسب إلى أئّمة أهل البيت )عليهم السالم( في ــــــــالتعليم والتزكية للن شرعاً، وعلى من يتبّوأ موقع

سب التلقّي العاّم أن يتوّرع عن ذلك، وال خير في كالم من غير ورع وال في خطاب ـــالتربية والتعليم بح

 من غير تقوى، ومن يتِّق هللا سبحانه فهو خير له وأسلم لما يقصده.

 

حوادث، ــياط في مقام نقل الروايات والـــــم على رعاية االحتــــء عن القول بغير علويتوقّف تجنّب المر

بل إلقائه وتكرار المرور عليه، فال تفلتنَّ ـوالتثبّت في الشيء قبل العرض الجازم له بضبط ما يريد قوله ق

، وليستحضر أنّه ال مجال له كون أشبه برميٍة من غير رامٍ ـــــــكلمة منه من دون أن يتثّملها حّق تثّملها فت

هد العاّم، على أّن ترك المرء قول ما ال ينبغي له أن يقوله ـ ولو ــــــــلالعتذار بعد إلقاء الخطاب في المش

 إليهامه ـ أولى من أن يعتذر عنه أو يتصّدى الحقاً إليضاحه.

 

عن الحّق بالباطل، فإنّه يوهن  ني على شيء من المجادلةـــوليحذر المبلّغون عن أن يشمل كالمهم أو يبت

ائب لالحتجاج، على أّن في ما ثبت من الحّق وشواهده غنًى عن ـالحّق ويشّوش عليه ويربك المنهج الص

 التمّسك بالباطل.

 

مون خطابهم ـ آثاره التربويّة على ــغون ـ فضالً عن سالمة مضـــــــــّ )الحكمة الثامنة(: أن يالحظ المبل

ظونه في الحديث مع أسرتهم وأوالدهم، فُربَّ معنى صحيح أو ـــــــــمع، نظير ما يالحالمخاطبين والمجت

ره وممارسته بالنظر إلى عدم مالءمته من حيث اآلثار التي ـــــــــتصّرف سائغ في نفسه ينبغي تجنّب ذك

 اً.يتركها في نفس من يسمعه ويشهده، وشثن الدعاة إلى هللا تعالى هو التذكير والتزكية مع

 

كما إّن على المبلّغ أن يصوغ المقاصد الصائبة والصحيحة بصياغة مالئمة، فإّن المعنى الواحد يمكن أن 

ها مالئماً ونافعاً ومؤثّراً، وبعضها اآلخر ليس بهذه المثابة، بل قد ـــــيؤّدى بصيغ مختلفة، وقد يكون بعض

 يكون مضّراً ومنفّراً.
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ومن ثَّم ال بّد للمبلّغ من أن يتفّطن فيما يُلقيه من القول إليحاءاته ولوازمه وإيهاماته، فإّن من حكمة المتكلّم 

أن ينتبه في كالمه لمثل ذلك، فربّما ألقى المرء كالماً فهم الناس منه غير ما قصد، أو أوحى لهم بغير ما 

ك أثراً لم يكن يتوقّعه، أو استغلّه امرئ بسوء نيّة فطعن أراد، أو أوهم معنى أو غاية لم ينتبه إليها، أو تر

ّداً في هذا الزمان من جهة أدوات ـــــيقة، وهذه أمور متوقّعة جــــــبه عليه على الحّق وشّوه به وجه الحق

به إلى أّن كالمه وإن كان في مشهد محدود لكنّه عرضة ــــــالتسجيل والتصوير، فال بّد للمرء من أن ينت

اره بعد أن كان لكّل مقام مقال ولكّل قول موضع، وال يكون الخطيب ــنتشار فيتكلّم بما يالئم مقام انتشلال

فت إلى زوايا خطابه وشعره ويستطيع التحّكم في صياغته ــوالشاعر خطيباً أو شاعراً حقّاً إالّ إذا كان يلت

 نّبها.على وجه مناسب ويتوقّى المحاذير واإليهامات التي ينبغي له تج

 

ى وقائع التاريخ وحوادث الحاضر فيما تشتمل عليه من النقد ــلـــــــومّما يساعد على ذلك اّطالع المرء ع

اعة، فإّن ذلك كلّه يمثّل تجربةً ال غنى عن االّطالع عليها؛ ألنّها ــــوالتجريح واالستغالل والتشهير واإلش

 مواطن الفتنة.توجب التيقّظ واالنتباه وتلفت إلى مواضع الحذر و

 

ان الحّق بما يوهم الغلّو في شثن النبّي وعترته ـــوليحذر المبلّغون والشعراء والرواديد أشّد الحذر عن بي

فات األلوهيّة على غير هللا سبحانه، وإثبات أمور ــــ)صلوات هللا عليهم(، والغلّو على نوعين: إسباغ الص

ل البيت )عليهم السالم( خاٍل عن الغلّو بنوعيه، بل هو أبعد ومعاٍن لم تقم حّجة موثوقة عليها، ومذهب أه

ما يكون عنه، وإنّما يشتمل على اإلذعان للنبّي وعترته )صلوات هللا عليهم( بمواضعهم التي وضعهم هللا 

ذّر في مواضع االشتباه، وورعٍ عن إثبات ما لم تقم به تـــتعالى فيها من دون زيادة وال إفراط، بل مع تح

ّب كما ال يحيف على من يبغض، وال يصّح بناء هذه ــة الموثوقة، وإنّما المتّقي من ال يغلو فيمن يحالحجّ 

يئاً، واإلذعان له بمزيد اإليمان، فإّن ذلك يؤّدي إلى ـــالمعاني على مجّرد المحبّة، وتصديق كّل من زاد ش

جاهلين، وترّؤس أهل الضاللة، وتراجع دوث البدع، وطمع الـــــــــالمزايدة في أمر الدين بغير حّجة، وح

بهة، وذلك يمحق الدين ويرتّد ارتداداً معاكساً بتفريط ــــــــالمتوّرعين العاملين بالحّجة والمتوقّفين عند الش

آخرين، والزيادة في العقيدة بغير حّجة موثوقة على حّد النقصان فيها مّمن قامت عليه الحّجة عليها، ومن 

تّى أنّه ليُتّهم بالتقصير والقصور، فلزوم الحّجة والميزان أحمد ــبغير حّجة زيد عليه غداً حزاد اليوم شيئاً 

 وأسلم.

 

ي الذّم والتعريض ـــميم القول فــــــطاب على وجه ينفّر الناس، مثل تعـــــــوليحذر المبلّغ من َسوق الخ

المة والعتاب اكتفى بها عن الذّم ـــى الغرض بالمبالمخاطبين، فإذا انتقد شيئاً فليُجمل وال يُعّمم، وإذا تثدّ 

مارسات الالئقة لآلخرين، ليكون ذلك تشويقاً إليها ــــــوالتقريع، وليقّدر بجنب ذلك الخصال الحسنة والم

 وإذعاناً بالحسنى ألهلها.

 

فيكون أسبق من  اله وسريرته مع توصيفاته وأقواله،ـــــــ)الحكمة التاسعة(: أن يهتّم المبلّغ بمطابقة خص

دق وأبعد من الرياء وأوجب لإلخالص والتثثير في ـــــــــــالناس في العمل بها، فإّن ذلك أقرب إلى الص

لّى هللا عليه وآله( وعترته النبيلة ويوصي ــــــــالمخاطبين، فكيف يصف المرء بصدٍق خصال النبّي )ص

عن الدنيا وتحّريهم للعدل والصدق والعفاف والوفاء هم ــــاآلخرين بها ـ من عبادتهم هلل سبحانه وإعراض
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واإلحسان إلى الوالدين وسائر المعاني النبيلة ـ وهو بعيد عنها في نفسه وفي عمله، وقد قال هللا سبحانه: 

ِذيَن آَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما اَل الى: ]يَا أَيَُّها الَّ ـــــ(، وقال تع33]أَتَثُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِِرّ َوتَنَسْوَن أَنفَُسُكْم[ )البقرة: 

(، ومن تعّود على أن يقول ما ال يعمل نبت في قلبه الرياء وغلب على سيرته التلّون، 2تَْفعَلُوَن[ )الصّف: 

وذلك مّما يحبط العمل ويفضح صاحبه إن في الدنيا أو في اآلخرة، وقد يؤّدي إلى سوء العاقبة، نعوذ باهلل 

 تعالى منها.

 

ة العاشرة(: أن يتّصف المبلّغ باللياقات المالئمة لهذه الوظيفة الشريفة والسمت المناسب لها، فإّن )الحكم

لكّل وظيفة أموراً مالئمة لها من حيث المظاهر والسلوكيّات العاّمة والخاّصة ولتبليغ الدين وأداء العزاء 

عن الحّق وأئّمة الهدى وما يُراد به من  ّمنه فيه من الحديثــــــالحسينّي أيضاً لياقات مالئمة مع ما يتض

 اإلرشاد والتذكرة.

 

اّحة في طلب المال، وتجنّب ما يوجب سوء الظّن ــوذلك بمالحظة ما يقتضيه الوقار واالبتعاد عن المش

فاف عن أّي مثرب دنيوّي من وراء أداء هذه ـــويخدش بنقاء الصورة ويؤّشر على الطمع، ومراعاة الع

 الوظيفة.

 

الس والمواكب ـ من المناقضة والمنافرة والتفّرق واالختالف، ـجنّب المبلّغون ـ وكذلك أصحاب المجوليت

دش باإلخالص ويحبط األجر ويوجب سوء الظّن بين المؤمنين ــــوال سيّما في بالد المهجر، فإّن ذلك يخ

ومن استطاع أن يجعل عمله  ازها على التعاون والتكاتف،ــــويؤّدي إلى تعّطل المشاريع التي يتوقّف إنج

لب رئاسة أو شهرة أو جاه فليفعل، فإّن ذلك خير له وأكثر بركة، ـــوإعانته أشبه بصدقة السّر من دون ط

ا ِهَي َوإِن تُْخفُوهَا َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَّكُ  َدقَاِت فَنِِعمَّ ِفُّر َعنُكم ْم َويُكَ وقد قال هللا سبحانه: ]إِن تُْبُدوا الصَّ

ن َسيِّئَاتُِكْم َواللَّـهُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر[ )البقرة:  انه يرزقه من حيث ال يحتسب ـــــ(، ومن يتّق هللا سبح271ِمّ

 ويجعل له من أمره يُسراً.

 

أساليب وليتجنّب المبلّغ ما ال يليق بقداسة مجالس هللا سبحانه ورسوله وأوصيائه )صلوات هللا عليهم( من 

وأطوار، فإّن طبيعة الموضوع تملي على المتحّدث عنه أساليب أدائيّة مناسبة، فإذا نقضها المتكلّم انتقض 

 غرضه واختلفت هويّة القول عّما يُفترض به، بل ربّما كان إساءةً وهتكاً.

 

قبل الناس، متجنّباً عن  لّغ بنقد نفسه بنفسه، ممّحصاً ألقواله وأدائهــ)الحكمة الحادية عشرة(: أن يهتّم المب

يئته، مستحضراً لحضور هللا سبحانه معه ورقابته عليه في مقام ــتزكية النفس، غير آمٍن من خطئه وخط

امة، منتفعاً بنقد الناس إيّاه، منصفاً لهم من نفسه، ــــــــــدعوته وفي أحواله كلّها وسؤاله عنها في يوم القي

 مستجيباً للتذكير بالحّق.

 

لوات هللا عليهم( شهداء على أهل العلم في الدين والدعاة والمبلّغين بما أّدوا ـأّن النبّي وعترته )ص وليعلم

ائر الناس في مجتمعهم بما أّدوه وعملوا به، كما قال تعالى: ]ِليَُكوَن ــوعملوا، ثّم أهل العلم شهود على س

سُوُل َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا شَُهَداَء َعلَ  (، فَمن فّرط في أمر الدعوة في قول أو 72ّج: ــــــى النَّاِس[ )الحالرَّ
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جة تفريطه، وَمن وفى به على وجهه ثّم فّرط الناس في االستجابة تّمت ـعمل تّمت الحّجة عليه وُحّمل نتي

 به الحّجة وسلم من العقاب والعتاب، وذلك أمر خطير لمن تثّمله حّق تثّمله ووعاه حّق وعيه.

 

ّري التقوى واإلخالص هلل تعالى في القول واألداء ــــــــــالثانية عشرة(: وقبل ذلك كلّه وبعده تح )الحكمة

والسلوك، فيجعل هللا سبحانه نصب عينيه ويستحضر رقابته عليه ويسعى إلى رضاه وقبوله ويكون عمله 

الغفلة ونبّهه على مواضع الخلل ع ـــــلوجهه الكريم، فإّن من أخلص هلل تعالى حقّاً واتّقاه أوقظه في مواض

 ويّسر له سبيل الرشد، ثّم بارك له سبحانه في عمله في هذه الحياة وما بعدها.

 

رء ما يغني عن االهتمام بعمله وإتقانه إيّاه واالنتباه إلى آثاره ـــــــــوليس في ذلك ما يعني أّن في نيّة الم

ّق ما فتح ذهن اإلنسان على مزيد من التعقّل وساعد على الص الحـــــواالستعداد له قبل إنجازه، بل اإلخ

واقب األمور، فيتجّهز لكّل أمر وفق ما يقتضيه، وال يرسل القول ــإدراكه لمقتضى الحكمة والتفاته إلى ع

على عواهنه، ويعتبر بتجاربه وبتجارب اآلخرين، كما جاء أّن المؤمن كيّس وأنّه ينظر بنور هللا سبحانه 

سانه وراء عقله بينما يكون عقل األحمق وراء لسانه، يعمل األعمال ــــــــــن جحر مّرتين ولولن يُلدغ م

قُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِِّهْم َراِجعُوَن * أُولَـئَِك ـــــــالصالحة وهو منها في وج ل، ]َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

(، هذا ]َوَمن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيًرا 61ـ  61َوهُْم لََها َسابِقُوَن[ )المؤمنون: يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت 

 (.269َكثِيًرا َوَما يَذَّكَُّر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلبَاِب[ )البقرة: 

 

وآل محّمد، كما ّمد، وبارك على محّمد وآل محّمد، وترّحم على محّمد ــــــــاللّهّم صّل على محّمد وآل مح

 صلّيت وباركت وترّحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.

 

اللّهّم وفّق الداعين إليك والمبلّغين لدينك والذاكرين ألهل بيت رسولك )عليهم السالم( ألداء هذه الوظيفة 

تحلّي بكّل فضيلة وانك، وأعنهم على الـــــــعلى الوجه األمثل، واكتب لهم اإلخالص لك واالبتغاء لرض

يهم في ذلك في الدنيا واآلخرة، واكتب مثل ذلك لكّل من سعى ــواالبتعاد عن كّل ذميمة، واشكر لهم سع

انة عليها والحضور فيها، ربّنا وتقبّل منّا إنّك أنت السميع ــفي ذلك بإقامة تلك المجالس والمراسم واإلع

 العليم، والحمد هلل رّب العالمين.

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/26341/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/26341/


37 
 

 اخلطري كورونا وباءظرف العصيب الذي يواجهون فيه الوصايا للمؤمنني خالل  -11
 

 :نوصي المؤمنين الكرام )اعّزهم هللا تعالى( بثمور

 

صالحة كالتصدق ـــالء، واالكثار من االعمال الــوجل والتضرع اليه لدفع هذا البأ ـ االلتجاء الى هللا عّز 

بي )ص( واهل بيته ــــية المثثورة عن النــــجيد واالدعــــعلى الفقراء واعانة الضعفاء وقراءة القرآن الم

 .االطهار عليهم السالم

 

واألخذ بثتّم اسباب الوقاية والعالج منه وفق ب ـ الحذر الالئق بحجم هذا الوباء من غير هلع واضطراب 

 .ما يقرره اهل االختصاص بعيداً عن االساليب غير العلمية

 

هانة بهذا الفيروس وحثّهم على االلتزام بالتوجيهات ــــــاطر االستــــج ـ العمل على توعيه اآلخرين بمخ

 .الصادرة من الجهات المعنيّة وعدم التخلّف عنها

 

 .لعوائل المتضررة من الوضع الراهن بسبب تعّطل االعمال وتقييد حركة الناسد ـ مساعدة ا

 

هـ ـ رعاية المصابين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية والسعي في التخفيف عنهم واعانتهم 

 .فيما يحتاجون اليه

 

 .أبعد هللا عن الجميع كل سوء وبالء. والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 هـ1331رجب //27

 

 

https://www.sistani.org/arabic/archive/26397/ 
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ه( للمؤمنني يف عصر غيبة اإل)دا السيد السيستاني نصائح -11
ّ
 (مام املهدي )عجم ظل

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (الديني األعلى السيد علي السيستاني )دام ظلّهمكتب سماحة المرجع 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

ريف( في النصف من شعبان، وفي هذه ـل هللا فرجه الشـــــتحّل بعد أيام ذكرى والدة االمام المهدي )عج

هم السالم( ـــيالمناسبة العطرة يرجى بيان ما يراه سيدنا المرجع األعلى من وظائف لشيعة أهل البيت )عل

 في زمان غيبته سالم هللا عليه؟

  

 بسمه تعالى

 

يه السالم( هو اإلمام ــــإن على المؤمنين )أعّزهم هللا تعالى( أن يستحضروا دائماً أن اإلمام المهدي )عل

انه في هذا العصر، ولكن الحكمة اإللهية اقتضت غيبته عن األنظار ــــالمنصوب عليهم من عند هللا سبح

 .أن يثذن له في الظهور الى

ولذلك فإن عليهم مضافاً إلى واجب معرفته واإلذعان به والمودة له أن يكثروا من الدعاء له في خلواتهم 

ومجالسهم ويهتموا بالشعائر التي تحيي ذكره وذكر آبائه )عليهم السالم( وما جرى عليهم بثيدي 

 .الظالمين

 

ته لما يراه من المظالم والمفاسد في كل مكان وشوقه إلى أن يه السالم( في غيبـوليستحضروا عناءه )عل 

 .يكون ظاهراً ليصلح ما انحرف من دين هللا ويقيم العدل بين عباده

وليعلموا أنهم جميعاً محل اهتمامه وعنايته، وهو أرأف بهم من آبائهم وأمهاتهم ويهمه أمورهم وأحوالهم، 

 .لوا بجاهه في قضاء الحوائج ورفع المشكالتويتعهدهم بالدعاء والرعاية، وينبغي أن يتوس

ين للفرج عنه وعن األمة بظهوره مستعدين له بمزيٍد من التبصر واليقين ــوليكونوا منتظرين لقدومه داع

 .وحسن الطاعة

 

وليهتموا اهتماماً كبيراً بطاعته ونيل رضاه وتجنب معصيته وسخطه، فإن طاعته هي طاعة هللا سبحانه 

 .تعالى، كما أن في معصيته وسخطه معصية هللا وسخطهورضاه من رضاه 

يه السالم( بالحفاظ على اإليمان واالعتقاد الحق وتعلم الوظائف الشرعية التي ـــوإنما تحصل طاعته )عل

لى هللا عليه وآله( واألئمة الطاهرون )عليهم السالم( من آبائه، ثم العمل ـأمر بها هللا سبحانه ورسوله )ص

 .ها، وتزكية النفس وتهذيبها وفق ما جاء عنهم، واالتعاظ بمواعظهم واالهتداء بهديهمـــة عليبها والمواظب

 

لوكه وأخالقه وهديه زيناً لهم وال يكون شيناً عليهم، فيلتزم بتعاليم ـــــوليسع كل امرئ منهم أن يكون بس

خالق مثل الصدق وحسن الشرع الشريف من أداء الفرائض وترك المآثم والفواحش، والتحلي بمكارم األ
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الخلق وكف األذى عن اآلخرين والعفاف في القول والمظهر والسلوك وإعانة الضعفاء والفقراء واليتامى 

والمضطرين، واإلحسان إلى الوالدين وصلة األرحام، فإن فيها رضا هللا سبحانه ورسوله )صلى هللا عليه 

 .نيا واآلخرةوآله( ومسرة اإلمام )عليه السالم( وفي ذلك خير الد

هم بالبر والتقوى وليتواصوا بالحق ـــــــون في زمان الغيبة بما يقتضيه الوالء فيما بينـــــوليتعاون المؤمن

 .والصبر وليحذروا عن التشتت والتفرقة والتباغض

 

الى عليهم الفقراء والمحتاجين والمستضعفين والمضطرين بثداء ما ـــــــوليرع األغنياء الذين وسع هللا تع

عليهم من الحقوق الشرعية وسائر ما تستوجبه حاالت االضطرار وتقتضيه شريعة اإلحسان، فإن من 

أعان أحداً من أوليائه )عليه السالم( كان ذلك عوناً له )عليه السالم( في ذلك ألن هؤالء كلهم عياله ولكن 

 .بحانه غيبته حتى حينشاء هللا س

هات المضلة والفتن المهلكة التي تتفق في غيبته وأشدها ما أضّر بالعقيدة ــوليحذروا عن الوقوع في الشب

 .(فزّل صاحبها عن الدين أو ضّل عن الوالء لهم )عليهم السالم

 

ينقل عنه )عليه يابة الخاصة أو يزعم االتصال الخاص وــــــومن جملة ذلك الوقوع في فّخ من يدعي الن

عة في رجوعهم إلى أهل البيت )عليهم ـــــــــالسالم( تعليمات خاصة، فإن هؤالء قطاع طرق لعقائد الشي

ب كما جرت عليه سيرة المؤمنين جميعاً طيلة اثني ــالسالم(، بل الواجب الذي ال شك فيه في هذا المذه

وشيعته من الرجوع فيما اشتبه عليهم من أمور عشر قرناً من غيبته ما أوصى به )عليه السالم( أولياءه 

دول المتقين من شيعتهم المقتفين آلثارهم وهديهم، فإنهم حجته ــــالدين إلى األمثل فاألمثل من الفقهاء الع

 .عليهم وهو حجة هللا على الناس جميعاً 

 

السالم( من دون معرفة ب إلى االئمة )عليهم ـكما أن من البدع المهلكة الدعوة إلى الرجوع إلى كل ما نس

واختصاص وال تنقيح وتمحيص ليتبوأ الجاهلون باآلثار وأصول تمحيصها وتنقيحها مقام العلماء العاملين 

 .المتخصصين في شثن ذلك

ن وقواعده أياً كانت الشبهة الباعثة عليه، ومن صعب عليه ـــــكما أن من البدع المهلكة إنكار ثوابت الدي

عاليم فال يندفعّن بذلك إلى إنكارها أو التشكيك فيها، فإّن على العاصي إثماً واحداً ــــــالعمل بشيء من الت

 .وعلى المنكر والمشكك إثمين

 

يت الظهور أو ما بمنزلتها أياً كان زاعمها، لما ورد من النهي المؤكد عن مثل ـوليحذروا عن مزاعم توق

حيث صدرت هذه المزاعم كثيراً في التاريخ، ثم  ذلك وتكذيب من اّدعاه، وتشهد عليه التجارب المتكررة

 .استبان كذبها والوهم فيها

وليعلم المؤمنون أن من أحسن انتظاره )عليه السالم( بمراعاة ما تقدم كان ذلك دليل صدقه فيما يتمناه من 

ب له هللا إدراك اإلمام )عليه السالم( واالنصياع ألمره والنصرة له، ومن تمنى ذلك صادقاً فهو إن لم يكت

شور مع من أدركه وأطاعه ونصره مثاب بمثل ثوابه وذلك فوز ـــــــسبحانه إدراكه وفق مقاديره فهو مح

 .عظيم
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اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها اإلسالم وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة 

 .الدنيا واآلخرة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة

 

الة نامية تامة زاكية أفضل ما صليت على أحد من أوليائك، ـــاللهم صّل على وليك الحجة بن الحسن ص

 .اللهم كن له ولياً وقائداً وحافظاً وناصراً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويالً 

ك وفوزاً عندك إنك على كل شيء يره ما ننال به سعةً من رحمتـاللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخ

 .قدير

  

https://www.sistani.org/arabic/archive/26548/ 
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