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الّطاِهريَن َوآِلِه  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  الُم  َوالسَّ الُة  َوالصَّ

أمّا بعد فإنّني أوصي الشباب األعزاء الذين يعنيني 

من أمرهم ما يعنيني من أمر نفسي وأهلي بوصايا هي 

تمام السعادة في هذه الحياة وما بعدها، وهي خالصة 

رسائل اهلل سبحانه إلى خلقه وعظة الحكماء 

والصالحين من عباده، وما أفضت إليه تجاربي 

وانتهى إليه علمي



4

5 ........................................ املقدمة

6 ............. نصائح وتوجيهات للشباب املؤمن

واولياء  واملعلمني  لالساتذة  وتوجيهات  نصائح 
23 ................................ امور الطالب

ساحات  يف  وتوجيهات  للمقاتلني  نصائح 
اجلهاد....................................... 34

توصيات عاّمة للخطباء واملبّلغني............. 52

نصائح وتوجيهات لنخبة من االطباء......... 64

الشعائر  حول  للمؤمنني  وتوجيهات  نصائح 
احلسينية..................................... 75

زيارة  حول  للمؤمنني  وتوجيهات   نصائح 
85 .................................... االربعني 

نصائح وارشادات يف فرتة جائحة كورونا... 102



5

املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم. واحلمد هلل رب العاملني 
والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء حممد وآله 

الطاهرين. 
نصائح  مراجعة  إىل  احلاجة  كثرت  ان  بعد 
املتمثلة  العليا  الدينية  املرجعية  وتوجيهات 
احلسيني  عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  بسامحة 
وللمقاتلني  للشباب  ظله(  )دام  السيستاين 
ولالطباء وللمعلمني وللمؤمنني حول الشعائر 
احلسينية ويف مناسبة زيارة االربعني ارتأت جلنة 
رضورة  عاشوراء  فجر  مركز  يف  االصدارات 
مجع تلك النصائح والتوجيهات املباركة يف حّلة 
واحدة ليسهل مراجعتها واالفادة منها وتكون 
نساء  لشبابنا  ملهمة  الساطعة  السطور  هذه 
ورجاال يف سبيل بناء الغد املرشق بنور االيامن 

والبصرية واهلدى.
النجف االرشف
السيد حسني البدري
9 صفر اخلري 1438 هجرية
املوافق لـ 2016/11/11
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 نصائح وتوجيهات
للشباب املؤمن

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حتّية طيبة للمرجع الديني األعىل سامحة آية اهلل 
العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظّله 

الوارف(
الذين  ومن  اجلامعي  الشباب  من  مجٌع  نحن 
ينشطون يف املجال االجتامعي، نرجو التفّضل 
علينا ببعض النصائح التي تنفعنا يف هذه األّيام 
والتي توضح دور الشباب وماذا يتطّلب منهم 
لكي يامرسوا دورهم، وغريها من النصائح التي 

تنفعهم برأيكم الكريم.
مجٌع من الشباب اجلامعي والناشطني 
االجتامعيني
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 

حممٍد وآله الطاهرين
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أّما بعد فإّنني أويص الشباب األعزاء ـــ الذين 
يعنيني من أمرهم ما يعنيني من أمر نفيس وأهيل 
ـــ بثامن وصايا هي متام السعادة يف هذه احلياة وما 
إىل  سبحانه  اهلل  رسائل  خالصة  وهي  بعدها، 
خلقه وعظة احلكامء والصاحلني من عباده، وما 

أفضت إليه جتاريب وانتهى إليه علمي:
األوىل: لزوم االعتقاد احلق باهلل سبحانه والدار 
اآلخرة، فال يفرطن أحدكم هبذا االعتقاد بحاٍل 
به  وقىض  الواضحة  األدّلة  عليه  دّلت  أن  بعد 
ــ إذا سرب  املنهج القويم، فكل كائن يف هذا العاملـ 
ـــ صنع بديع يدّل عىل صانع  اإلنسان أغواره 
قدير وخالق عظيم، وقد توالت رسائله سبحانه 
من خالل أنبيائه للتذكري بذلك، وقد أبان فيها 
ــ كام رسمها هو ـــ  عّز وجل أّن حقيقة هذه احلياةـ 



8

مضامر يبلو فيه عباده أّيم أحسن عماًل، فمن 
حجب عنه وجود اهلل سبحانه والدار اآلخرة 
فقد غاب عنه من احلياة معناها وآفاقها وعاقبتها 
وأظلمت عليه املسرية فيها، فليحافظ كّل واحٍد 
منكم عىل اعتقاده بذلك، وليجعله أعّز األشياء 
لديه كام هو أمّهها، بل يسعى إىل أن يزداد به يقينًا 
إليه  ينظر  عنده،  حارضًا  يكون  حّتى  واعتبارًا 
بالبصرية النافذة والرؤية الثاقبة، وعند الصباح 

حيمد القوم الرسى.
املرء من نفسه يف برهة من عنفوان  وإذا وجد 
شبابه ضعفًا يف ديٍن مثل تثاقٍل عن فريضٍة أو رغبٍة 
يف ملّذٍة فال يقطعن ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل 
متامًا، فيصّعب عىل نفسه سبيل الرجعة، وليعلم 
أّن اإلنسان إذا تنّكر ألمر اهلل سبحانه يف حالة 
الشعور بالقّوة والعافية اغرتارًا هبا فإّنه يؤوب 
إليه تعاىل يف مواطن العجز والضعف اضطرارًا، 
مّدة  يتجاوز  ال  الذي  ــ  عنفوانه  حني  فليتأمل 
ـ يف ما هو مقبل عليه من مراحل الضعف  حمدودةـ 

والوهن واملرض والشيخوخة.
الثابتة  املبادئ  التشكيك يف  إىل  ينزلق  أن  وإّياه 
اقتفاًء  وسلوكه  ممارساته  مرشوعية  لتوجيه 
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أو  فيها،  البحث  متابعة  لشبهات مل يصرب عىل 
اسرتساالً يف االعتامد عىل أفكاٍر غري ناضجة أو 
اغرتارًا بملّذات هذه احلياة وزبرجها، أو امتعاضًا 
للمقاصد  الدين  السم  بعٍض  استغالل  من 
الشخصّية، فإّن احلق ال يقاس بالرجال بل يقاس 

الرجال باحلق.
جامع  فإّنه  اخللق،  بحسن  االّتصاف  الثانية: 
للفضائل الكثرية من احلكمة والرتّوي والرفق 
وغريها،  والصرب  واحللم  والتدبري  والتواضع 
الدنيا  وهو بذلك من أهّم أسباب السعادة يف 
واآلخرة، وأقرب الناس إىل اهلل سبحانه وأثقلهم 
أحسنهم  هو  املوازين  فيه  ختّف  يوٍم  يف  ميزانًا 
أبويه  مع  أخالقه  أحدكم  فلُيحّسن  أخالقًا، 
فإن  الناس،  وعاّمة  وأصدقائه  وأوالده  وأهله 
بل  نفسه  يملّن  فال  قصورًا  نفسه  من  وجد 
حياسبها ويسوقها باحلكمة إىل غايته، فإن وجد 
متنّعًا منها فال ييأس بل يتكّلف اخللق احلسن، 
فإّنه ما تكّلف امرٌؤ طباع قوم إالّ كان منهم، وهو 
يف مسعاه هذا أكثر ثوابًا عند اهلل سبحانه ممّن جيد 

ذلك بطبعه.
الثالثة: السعي يف إتقان مهنة و كسب ختّصص، 
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فيه  فإّن  ألجله،  والكدح  فيه،  النفس  وإجهاد 
بركات كثرية يشغل به قساًم من وقته، وينفق به 
عىل نفسه وعائلته، وينفع به جمتمعه، ويستعني 
التجارب  به  ويكتسب  اخلريات،  فعل  عىل  به 
التي تصقل عقله وتزيد خربته، ويطيب به ماله، 
فإّن املال كّلام كان التعب يف حتصيله أكثر كان 
أكثر طيبًا وبركة، كام أّن اهلل سبحانه وتعاىل حيّب 
بالكسب  نفسه  جيهد  الذي  الكادح  اإلنسان 
والعمل، ويبغض العاطل واملهمل ممّن يكون 
َكاَلً عىل غريه، أو يقيض أوقاته باللهو واللعب، 
فال ينقضنيَّ شباب أحدكم من دون إتقان مهنة 
الشباب  فإّن اهلل سبحانه جعل يف  أو ختّصٍص 
طاقاٍت نفسّيٍة و جسدّيٍة ليكّون املرء من خالهلا 

رأس ماٍل حلياته، فال يضيعّن بالتلّهي واإلمهال.
وليهتم كّل واحٍد بمهنته وختّصصه حتى يتقنها، 
فال يقولّن بغري علم وال يعملّن عىل غري خربة، 
بل يعتذر فيام ال يستطيعه أو يعلمه أو فلريجع 
إىل غريه ممن هو أخرب منه، فإّنه أزكى له وأجلب 
بنََفٍس  ووظيفته  عمله  وليعمل  به،  للوثوق 
واهتامم، وتذّوٍق وإقبال، فال يكون مّهه جمّرد مجع 
املال ولو من غري حّله، فإّنه ال بركة يف املال احلرام، 
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ومن مجع ماالً من غري حّله مل يأمن من أن يفتح اهلل 
عليه من البالء ما يضطّر إىل إنفاقه فيه مع مزيد 
عناٍء وابتالء، فال غنى به للمرء يف الدنيا، وهو 

وبال عليه يف اآلخرة.
وليجعل نفسه ميزانًا بينه وبني غريه فيكون عمله 
لغريه عىل نحو ما يعمله لنفسه، وحيّب أن يعمله 
له اآلخرون، وليحسن كام حيب أن حُيسن اهلل 
سبحانه إليه، ولرياع أخالقيات املهنة ولياقاهتا، 
يستحي  التي  الوضيعة  بالطرق  يتشبث  فال 
من أن يعلنها، وليعلم أن العامل واملتخّصص 
مؤمتن عىل عمله من ِقَبل من يعمل له ويرجع 
له، وليحذرن خيانته من  ناصحًا  فليكن  إليه، 
حيث ال يعلم، فإّن اهلل تعاىل رقيب عليه وناظر 
إىل عمله، ومستوٍف منه إن عاجاًل أو آجالً، وأّن 
اخليانة والغدر هلام أقبح األعامل عند اهلل سبحانه 

وأخطرها من حيث العواقب واآلثار.
وليهتّم األطباء بني أهل املهن بمزيد اهتامم هبذه 
الناس  نفوس  مع  يتعاملون  ألهنم  النصائح 
وأبداهنم، فليحذرن كل احلذر من ختّطى ما تقّدم 
فإّنه يؤول إىل سوء العاقبة وإّن غدًا لناظره قريب.
ِفنَي )1(  ُمَطِفّ

ْ
وقد قال سبحانه عّز من قائل: ﴿َويٌْل لِل



12

ْو 
َ
تَالُوا َعَ انلَّاِس يَْستَْوفُوَن )2( َوإَِذا َكلُوُهْم أ

ْ
يَن إَِذا اك ِ

َّ
ال

َنُّهْم َمبُْعوثُوَن﴾، 
َ
َِك أ

َ
ول

ُ
 َيُظُنّ أ

َ
ل

َ
وَن )3( أ َوَزنُوُهْم ُيِْسُ

عمل  إذا  حيّب  تعاىل  اهلل  »إّن   : ّالنبي وعن 
أحدكم عمالً أن يتقنه«.

فيه  واألساتذة  اجلامعي  العلم  طالّب  وليهتم 
باإلحاطة بام يتعّلق بمجال ختّصصهم مما انبثق 
الطب  علم  وخاّصة  العلمية  املراكز  سائر  يف 
حّتى يكون علمهم ومعاجلتهم ملا يبارشونه يف 
املستوى املعارص يف جماله، بل عليهم أن يتّموا 
العلمية  املقاالت  خالل  من  العلوم  بتطوير 
ولينافسوا  الرائدة،  واالكتشافات  النافعة 
املتاحة،  باإلمكانات  األخرى  العلمية  املراكز 
وليأنفوا من أن يكونوا جمّرد تالمذة لغريهم يف 
التي  واألدوات  لآلالت  ومستهلكني  تعّلمها 
يصنعوهنا، بل يسامهوا مسامهة فّعالة يف صناعة 
العلم وتوليده وانتاجه، كام كان آباؤهم رّوادًا 
فيها وقادًة هلا يف أزمنة سابقة، وليست أمة أوىل 
من أمة بذلك، وعليكم برعاية القابلّيات املتمّيزة 
بني الناشئني والشباب ممّن يمتاز بالنبوغ ويبدو 
عليه التفّوق والذكاء حّتى إذا كان من الطبقات 
الضعيفة وأعينوهم مثل إعانتكم ألبنائكم حّتى 
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يبلغوا املبالغ العالية يف العلم النافع، فيكتب لكم 
مثل نتاج عملهم وينتفع به جمتمعكم وخلفكم.

الرابعة: التزام مكارم األفعال واألخالق وجتنّب 
مذامها، فام من سعادٍة وخرٍي إالّ ومبناها فضيلة، 
ـ إالّ  ـ عدا ما خيترب اهلل به عبادهـ  ـ  وما من شقاٍء ورشٍّ
ومنشؤُه رذيلة، وقد صدق اهلل سبحانه إذ قال 
يِْديُكْم َوَيْعُفو 

َ
َصابَُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة فَِبَما َكَسبَْت أ

َ
﴿ َوَما أ

َعْن َكِثرٍي﴾.
للنفس،  املحاسبة  الفاضلة:  اخلصال  فمن 
والعفاف يف املظهر والنظر والسلوك، والصدق 
لألمانة  واألداء  لألرحام،  والصلة  القول،  يف 
والوفاء بالعهود وااللتزامات، واحلزم يف احلق، 
والرتفع عن الترّصفات الوضيعة والسلوكّيات 

السخيفة.
املمقوتة،  العصبّيات  اخلصال:  مذاّم  ومن 
اهلابطة،  واملالهي  الرسيعة،  واالنفعاالت 
الغنى،  عند  واإلرساف  الناس،  ومراءاة 
البالء،  عند  والترّبم  الفقر،  عند  واالعتداء 
واإلساءة إىل اآلخرين وال سّيام الضعفاء، وهدر 
األموال، وكفران النعم، والعّزة باإلثم، واإلعانة 
عىل الظلم والعدوان، وحب املرء أن حُيمد عىل ما 
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مل يفعله.
فإّن  العفاف،  أمر  يف  الفتيات  عىل  وأؤكد 
بالسلبيات  وترّضرًا  تأّذيًا  أكثر  لظرافتها  املرأة 
الناجتة عن عدم احلذر جتاه ذلك، فال ينخدعن 
بالعواطف الزائفة وال يلجن يف التعلقات العابرة 
مما تنقيض ملّذهتا، وتبقى مضاعفاهتا ومنّغصاهتا. 
فال ينبغي للفتيات التفكري إالّ يف حياة مستقّرة 
أوقر  وما  والسعادة،  الصالح  مقّومات  متلك 
املرأة املحافظة عىل ثقلها ومتانتها املحتشمة يف 
حياهتا  بأمور  املشغولة  وترصفاهتا،  مظهرها 

وعملها ودراستها.
و  بالزواج  األرسة  بتكوين  االهتامم  اخلامسة: 
اإلنجاب من دون تأخري، فإّن ذلك أنٌس لإلنسان 
ومتعة، وباعٌث عىل اجلّد يف العمل، وموجٌب 
للوقار والشعور باملسؤولية، واستثامٌر للطاقات 
ليوم احلاجة ووقايٌة للمرء عن كثرٍي من املعاين 
املحظورة والوضيعة حتى ورد أّن من تزّوج فقد 
أحرز نصف دينه، وهو قبل ذلك كّله سنة الزمة 
من أوكد سنن احلياة وفطرة فطرت النفس عليها، 
مل يفطم امرؤ نفسه عنها إالّ وقع يف املحاذير وابتىل 
فقرًا  فيه  أحٌد  والتكاسل، وال خيافّن  باخلمول 
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أسباب  من  الزواج  يف  جعل  سبحانه  اهلل  فإّن 
الرزق ما ال حيتسبه املرء يف بادىء نظره، وليهتم 
أحدكم بخلق من يتزوجها ودينها ومنبتها، وال 
يبالغن يف االهتامم باجلامل واملظهر والوظيفة فإّنه 
اغرتار رسعان ما ينكشف عنه الغطاء عند ما 
تفصح له احلياة عن جّدها واختباراهتا، وقد ورد 
يف احلديث التحذير من الزواج باملرأة ملحض 
مجاهلا، وليعلم أّن من تزّوج امرأة لدينها وخلقها 

بورك له فيها.
ترجيح  من  وأولياؤهن  الفتيات  ولتحذر 
هبا،  واالهتامم  األرسة  تكوين  عىل  الوظائف 
فإّن الزواج سنّة أكيدة يف احلياة، والوظيفة أشبه 
بالنوافل واملتّمامت، وليس من احلكمة ترك تلك 
هلذه، ومن غفل عن هذا املعنى يف ريعان شبابه 
ندم عليها عن قريب حني ال تنفعه الندامة، ويف 

جتارب احلياة شواهد عىل ذلك.
وال حيّل ألوليائهّن عضلهن عن الزواج أو وضع 
هبا  اهلل  يلزم  مل  التي  باألعراف  أمامه  العراقيل 
مثل املغاالة يف املهور واالنتظار لبني األعامم أو 
السادات، فإّن يف ذلك مفاسد عظيمة ال يطلعون 
عليها، وليعلم أّن اهلل سبحانه مل جيعل الوالية 
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لآلباء عىل البنات إالّ للنصح هلن واحلرص عىل 
صالحهن و من حبس امرأة لغري صالحها فقد 
باء بإثٍم دائٍم ما دامت تعاين من آثار صنيعه وفتح 

عىل نفسه بذلك بابًا من أبواب النريان.
الناس  ونفع  الرّب  أعامل  يف  السعي  السادسة: 
ومراعاة الصالح العاّم وال سّيام ما يتعّلق بشؤون 
تنمية  فيها  فإّن  واملحرومني،  واألرامل  األيتام 
لإليامن وهتذيبًا للنفس وزكاة ملا أوتيه املرء من 
نعم وخريات، وفيها سّن للفضيلة وتعاون عىل 
باملعروف  لألمر  صامت  وأداء  والتقوى  الرّب 
األمور  ألولياء  ومساعدة  املنكر،  عن  والنهي 
عىل حفظ النظام العاّم ورعاية املصالح العامة، 
وموجٌب لتغيري حال املجتمع إىل األفضل، فهو 
اهلل  وإّن  لآلخرة،  ورصيد  الدنيا  هذه  يف  بركة 
سبحانه حيّب املجتمع املتكافل املتآزر الذي يّتم 
املرء فيه هبموم إخوانه وبني نوعه وحيّب هلم من 

اخلري مثل ما حيّب لنفسه.
 
ْ
 َواَتَّقوا

ْ
ُقَرى آَمنُوا

ْ
ْهَل ال

َ
َنّ أ

َ
وقد قال عّز من قائل: ﴿َولَْو أ

َماِء﴾، وقال: َن الَسّ لََفتَْحنَا َعلَيِْهم بََرَكٍت ِمّ
نُفِسِهْم﴾، وقال 

َ
ُوا َما بِأ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ ُيَغريِّ ََّ ل ُيَغريِّ ﴿ إِنَّ الل

النبيّ : »ال يؤمن أحدكم حّتى حيّب ألخيه ما 
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حيّب لنفسه ويكره ألخيه ما يكره لنفسه«، وقال 
أيضًا: »من سّن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 

عمل هبا«.
السابعة: أن حُيسن كّل امرئ ويَل شيئًا من شؤون 
أو  األرسة  يف  سواء  توالّه،  ما  أمر  اآلخرين 
أوالدهم  رعاية  اآلباء  فلُيحسن  املجتمع،  يف 
العنف  وليتجنّبوا  أهاليهم  رعاية  واألزواج 
والقسوة حّتى فيام اقتىض املوقف احلزم رعايًة 
فإّن  واملجتمع،  للحكمة وحفاظًا عىل األرسة 
أساليب احلزم ال تنحرص باإليذاء اجلسدي أو 
األلفاظ النابية بل هناك أدوات ومناهج تربوية 
أخرى جيدها من بحث عنها وشاور أهل اخلربة 
واحلكمة بشأهنا، بل األساليب القاسية كثريًا ما 
تؤّدي إىل عكس املطلوب بتجّذر احلالة التي يراد 
عالجها وانكسار الشخص الذي ُيراد إصالحه، 
وال خري يف حزٍم يقتيض ُظلاًم، وال يف عالج خلطأٍ 

بخطيئة.
ومن ويّل أمرًا من أمور املجتمع فليهتم به وليكن 
ناصحًا هلم فيه وال خيوهنم فيام يغيب عنهم من 
واجباته، فإّن اهلل سبحانه متولٍّ ألمورهم وأمره 
مجيعًا و سوف يسأله يوم القيامة سؤاالً حثيثًا، 



18

فال ينفقن أموال الناس يف غري حّلها، وال يقّررن 
قرارًا يف غري جهة النصح هلم، وال يستغّلن موقعه 
لتكوين فئة وحزب يتسرّت بعضهم عىل بعٍض 
ويتبادلون املنافع املحظورة واألموال املشبوهة، 
ويزحيون اآلخرين عن مواضع يستحقوهنا أو 
وليكن  يستوجبوهنا،  خدمات  عنهم  يمنعون 
عمله جلميع الناس عىل وجه واحد فال جيعله 
سبيالً للمجازاة عىل حقوق خاّصة عليه لقرابة 
أو إحسان أو غري ذلك، فإّن وفاء احلقوق اخلاّصة 
باحلق العام جور وفساد، فإن ساغ لك ترجيح 
أحد فعليك برتجيح الضعيف الذي ال حيلة له 
وال جهة وراءُه وال معني له عىل أخذ حّقه إالّ 
اهلل سبحانه. وال يستظهرّن أحد يف توجيه عمله 
بدين أو مذهب، فإّن الدين واملذاهب احلّقة قائمة 
عىل املبادئ احلّقة من رعاية العدل واإلحسان 
﴿لقد  قال اهلل سبحانه:  واألمانة وغريها، وقد 
أرسلنا رسلنا بابلينات وأنزنلا معهم الكتاب واملزيان يلقوم 
انلاس بالقسط ﴾، وقال اإلمام : »إيّن سمعت 
َس  رسول اهلل  يقول يف غري موطن: لْن ُتَقدَّ
ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ  ِعيِف فِيَها َحقَّ ٌة ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ ُأمَّ
ُمَتْعتٍِع«. فمن بنى عىل غري ذلك فقد زّين لنفسه 
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األماين الزائفة واآلمال الكاذبة، وأحّق الناس 
 ، عيل واإلمام   ، ّكالنبي العدل  بأئمة 
واحلسني الشهيد  أعملهم بأقواهلم وأتبعهم 
لسريهتم، وليلتزم املتويل ألمور الناس بمطالعة 
رسالة اإلمام عيل  ملالك األشرت عندما بعثه 
إىل مرص، فإهّنا وصف جامع ملبادئ العدل وأداء 
األمانة وهو نافٌع للوالة ومن دوهنم كلٌُّ بحسب 
ما يناسب حاله، وكّلام كان ما توالّه املرء أوسع 

كان ذلك له ألزم وآكد.
الثامنة: أن يتحىّل املرء بروح التعّلم وهّم االزدياد 
حياته  مراحل  مجيع  يف  واملعرفة  احلكمة  من 
وخمتلف أحواله، فيتأمل أفعاله وسجاياه وآثارها 
وينظر يف احلوادث التي تدور حوله ونتائجها، 
حتى يزداد يف كّل يوم معرفة وجتربة وفضاًل، 
فإّن هذه احلياة مدرسة متعّددة أبعادها، عميقة 
التزّود من  أغوارها، ال يستغني املرء فيها عن 
العلم واملعرفة واخلربة، ففي كّل فعل وحدث 
ومغزى،  رسالة  واقعة  كّل  ويف  وعربة،  داللة 
الظواهر  إليه من  ينتمي  تأّملها عام  تفصح ملن 
والسنن، ومُتّثل ما يناسبها من العظات والعرب، 
العلم  من  التزود  عن  فيها  املرء  يستغني  فال 
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واملعرفة واخلربة حّتى يلقى اهلل سبحانه، وكّلام 
كان املرء أكثر تبرّصًا أغناه ذلك يف معرفة احلقائق 
قال  وقد  واألخطاء.  التجارب  من  مزيد  عن 
وِتَ َخرْياً َكِثرياً﴾، وقال 

ُ
تعاىل: ﴿َوَمن يُؤَْت احِلْكَمَة َفَقْد أ

لنبّيه : ﴿وقل رّب زدين علماً﴾. 
وينبغي للمرء أن يأنس بكتٍب ثالثة يتزّود منها 

بالتأّمل والتفكري:
الكريم فهو آخر رسالة  القرآن  وأوالها:  أّوهلا 
من اهلل سبحانه إىل خلقه وقد أرسلها إليهم ليثري 
دفائن العقول ويفّجر من خالهلا ينابيع احلكمة، 
ويلنّي هبا قساوة القلوب، وقد بنّي فيها احلوادث 
رضبًا لألمثال، فعىل املرء أن ال يرتك تالوة هذا 
الكتاب عىل نفسه، ُيشعرها أّنه يستمع إىل خطاب 
اهلل سبحانه له، فإّنه تعاىل أنزل كتابه رسالة منه إىل 

مجيع العاملني.
تبيني  العموم  عىل  فإّنه  البالغة  هنج  وثانيها: 
ملضامني القرآن وإشاراته بأسلوب بليغ حُيّفز يف 
املرء روح التأمل والتفكري واالّتعاظ واحلكمة. 
فال ينبغي للمرء أن يرتك مطالعته كّلام وجد فراغًا 
أو فرصة، وليشعر نفسه بأّنه ممّن خيطب فيهم 
اإلمام  كام يتمنّاه، وليهتّم برسالته  إىل ابنه 
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احلسن  فإهّنا جاءت ملثل هذه الغاية.
تتضّمن  فإهّنا  السّجادية  الصحيفة  وثالثها: 
أدعية بليغة تستمّد مضامينها من القرآن الكريم 
وفيها تعليم ملا ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من 
وبيان  وطموح،  ورؤى  وهواجس  توّجهات 
ومكاشفتها  هلا  ونقده  لنفسه  حماسبته  لكيفّية 
مكارم  دعاء  سّيام  وال  وأرسارها،  بخباياها 

األخالق منها.
فهذه ثامن وصايا هي أصول االستقامة يف احلياة 
وأركاهنا، وهي تذكرة ليس إالّ، إذ جيد املرء عليها 
نور احلق وضياء احلقيقة وصفاء الفطرة وشواهد 
العقل وجتارب احلياة قد نّبهت عليها الرسائل 
اإلهلية ومواعظ املتبرّصين، فينبغي لكّل امرئ 
الشباب  إليها وال سّيام  يسعى  أو  يأخذ هبا  أن 
الذين هم يف عنفوان طاقتهم وقدراهتم اجلسدية 
والنفسية والتي هي رأس مال اإلنسان يف احلياة، 
فإن فاهتم بعضها أو املرتبة العالية منها فليعلموا 
وإدراك  الكثري،  ترك  من  خرٌي  القليل  أخذ  أّن 
البعض خري من فوات الكل، وقد قال سبحانه: 
ٍة  ةٍ َخرْياً يََرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمثْقاَل َذَرّ ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمثْقاَل َذَرّ

ا يََرُه﴾.  َشًّ
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أسأل اهلل أن يوفقكم ملا يفيض بكم إىل السعادة 
والسداد يف اآلخرة واألوىل فإّنه ويّل التوفيق.

 28/ ربيع األول / 1437 هـ
املصدر: موقع املكتب الرسمي. 

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

http://www.sistani.org/arabic/archive/25237 
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نصائح وتوجيهات 
لالساتذة واملعلمني 
واولياء امور الطالب

الشيخ عبد  الُعليا  الدينّية  املرجعّية  ممّثُل  تناول 
الثانّية من صالة  الكربالئي يف اخلطبة  املهدي 
املوافق  1437هـ(  احلّجة  )21ذي  اجلمعة 
لـ)23أيلول 2016م( التي ُأقيمت يف الصحن 
احلسينّي الرشيف بإمامته مجلًة من التوصيات 
الطلبة،  أمور  وأولياء  واملدّرسني  لألساتذة 
يف  والتعليم  بالرتبّية  املعنّية  للجهات  وكذلك 
الدرايّس  العام  حلول  قرب  بمناسبة  احلكومة 
باملستوى  االرتقاء  شأهنا  من  التي  اجلديد، 

التعليمّي للطلبة حيث قال:
أّيا اإلخوة واألخوات أوّد أن أبنّي بعض األمور، 
للتعليم  ما  أذّكركم  أن  أوّد  ذلك  قبل  ولكن 
والرتبية من أمّهية يف حياة الفرد واملجتمع، إذا 
أراد اإلنسان ـ فردًا وجمتمعاً ـ اخلري كّله والسعادة 
والتقّدم والتطّور والعّزة والكرامة والرشف عليه 
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بالعلم والرتبية، أّما إذا ختىّل عن ذلك فليس له إاّل 
الشقاء والرّش والذّل واهلوان والذّل والتخّلف 
وبقّية املصائب الناشئة من اجلهل، فالعلم أصل 
مع  لذلك  كّله  الرّش  أصل  واجلهل  كّله  اخلري 
اقرتاب بداية العام الدرايّس اجلديد أوّد أن أذكر 

األمور التالية فنقول:
اجلديد  الدرايّس  العام  بداية  اقرتاب  بمناسبة 
نوّد أن نذكر ألعّزائنا األساتذة واملعّلمنيـ  وهذا 
اجلامعات  أساتذة  من  للجميع  موّجه  الكالم 
واملعّلامت  واملعّلمني  واملدّرسات  واملدّرسني 
بالرتبية  املعنّية  واجلهات  الطلبة  أمور  وأولياء 
والتعليم يف احلكومة ـ نذكر ألعّزائنا األساتذة 

واملعّلمني وأولياء الطاّلب بعض األمور.
أّوالً: 

ليعلم اإلخوة األساتذة يف اجلامعات واملدّرسون 
واملعّلمون أّن مهنة التعليم والرتبية متّثل يف بعض 
يف    واألئّمة األنبياء  ملهنة  امتدادًا  جوانبهام 
تعليم الناس وتربيتهم، فاجعلواـ  أّيا األساتذة 
فاجعلوا  ـ  املدّرسون...  أّيا  املعّلمون  أّيا 
اخلالصة  النّية  هي  لديكم  والباعث  مقصدكم 
هلل تعاىل ليكون لكم بذلك األجر يف عملكم، 
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ولُتجَعَل ساعاُت تعليمكم يف ميزان حسناتكم.
ثانياً: 

املأمول من اإلخوة األساتذة واملعّلمني أن يلتفتوا 
أعناقهم، هؤالء  أمانٌة يف  الطلبة  أّن هؤالء  اىل 
الطلبة فلّذات أكبادنا، أّيا األساتذة يف اجلامعات 
أّيا املدّرسون أّيا املعّلمون هؤالء الطلبة أمانة يف 
أعناقكم، فاآلباء واألّمهات بل املجتمع بأكمله 
قد سّلموا اليكم عقول وقلوب هؤالء تصوغوهنا 
هذه  فأعيدوا  وتعاليمكم،  أفكاركم  تشاُءُه  بام 
كام  ـ  الرفيع  واخللق  باملبادئ  صاحلًة  األمانة 
ُسّلمتـ  مصونًة من اجلهل واالنحراف وتذّكروا 
أن مهّمتكم ال تقترص عىل التعليم املهنّي يف جمال 
اختصاصاتكم، بل مهّمتكم هي التعليم والرتبية 
عىل األخالق الفاضلة واملواطنة الصاحلة معًا، 
فال ثمرَة للتعليم بدون األخالق وتربية النفس 
عىل هذه القيم، واألستاذ األكثر تأثريًا يف طلبته 
هو الذي يبدأ بنفسه فريّبيها ويؤّدهبا عىل حماسن 
األخالق وحمامد الصفات ويرتمجها اىل سلوك 
التعامل  حسن  ذلك  ومن  طلبته،  أمام  فعيّل 
مع الطلبة والتواضع هلم وعدم التعايل عليهم 
وسلوكهم  هلفواهتم  والتحّمل  الصدر  وسعة 
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باحلُسنى  بإرشادهم  وذلك  أحيانًا،  اخلاطئ 
واملوعظة احلسنة اىل السلوك الصحيح وتنبيههم 
وسلوكّياهتم  بأخالقهم  االهتامم  رضورة  عىل 
كاهتاممهم باحلصول عىل الدرجات املتقّدمة يف 
دروسهم، وهذا الكالم أيضًا نوّجهه اليكم يا 
أولياء األمور للطلبة كام هتتّمون وحترصون عىل 
أن ينال أوالدكم الدرجات العالية يف الدروس 
واجهدوا  احرصوا  واالختصاصية  العلمّية 
أنفسكم يف أن ينالوا املراتب العالية يف األخالق 
وتربية النفس، فإّن كال األمَرْين مهاّمن يف حياتنا، 
وعىل املعّلم أن حيرتم مجيع الطلبة وال يني من ال 
يمتلك الذكاء العايل لتلّقي العلم، بل يعّلمه كيفّية 
تطوير قابلّياته ليتقّدم يف مسريته العلمّية، وعليه 
أن يوّضح للطلبة ـ هذه نقطٌة مهّمة أيضًا أرجو 
االلتفات اليها من أولياء األمور ومن الطلبة ومن 
املعّلمنيـ  وعليه أن يوّضح للطلبة أّن النجاح يف 

الدراسة....
أّيا اإلخوة واألخوات ما هو معيار نجاحنا يف 
احلياة هل أن ننال الدرجات العالية يف دروس 
وغري  والّلغة  والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات 
أمٌر  إّنه  أم  االختصاصية؟  الدروس  من  ذلك 
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آخر؟ النجاح يف احلياة له مفهوٌم أوسع وأكرب 
وعلينا أن نوّضح هذا املفهوم للطلبة يف املدارس 
وأن نوّضحه للجميع وهو أمٌر مهّم حتى ننجح 
الدنيا واآلخرة،...وعليه أن  ونسعد يف حياتنا 
يوّضح للطلبة أّن النجاح يف الدراسة مهمٌّ ولكنّه 
جزٌء من النجاح األكرب املطلوب يف احلياة أال 
وهو بناء العالقة الصحيحة مع اهلل تعاىل ومع بقّية 
أفراد املجتمع، وامتالك الشعور باملسؤولية يف 
أّي موقع كان بعد التخّرج والقدرة عىل النجاح 
املجتمع  وخدمة  الصاحلة  األرسة  وبناء  فيه، 
بصورٍة صحيحة...، وهنا أوّد أن ُألفت النظر 
نحن نخاطب املعّلمني واألساتذة ونخاطبكم 
تلك  نعيش  فنحن  واألخوات،  اإلخوة  أّيا 
الطالب ويطلب  يأيت  ما  كثريًا  أّنه  احلالة وهي 
منّا أن ندعو له بالنجاح يف امتحانات الدراسة، 
ينجح  أن  عىل  حريصون  واألّمهات  واآلباء 
التخّصصية  الدراسة  امتحانات  يف  أوالدهم 
ولكن علينا أن ُنفهم الطالب أّن النجاح األكرب 
املطلوب يف احلياةـ  إضافًة اىل النجاح يف الدراسة 
التخّصصيةـ  هو أن نبني العالقة الصحيحة مع 
اهلل تعاىل وأن نتعّلم كيف نبني أرسة صاحلة، ال 
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يكفي أن يكون الطبيب متفّوقًا يف طّبه وال يكفي 
أن يكون املهندس متفّوقًا يف هندسته أو الفيزيائّي 
طبيٍب  اىل  نحتاج  بل  ذلك،  وغري  فيزيائّيته  يف 
ينجح يف بناء أرسٍة صاحلة ينجح يف خدمة جمتمعه 
أن  والسيايس  واملسؤول  واملهندس  ومرضاه، 
ينجح يف خدمة جمتمعه وأن ُيدير الشؤون املكلَّف 
هبا بنجاٍح كبري، هذا هو النجاح األكرب أّما النجاح 
النجاح  هذا  حتقيق  دون  لوحدها  الدراسة  يف 
الثاين فإّنه فشٌل كبري، لذلك علينا أن نلتفت اىل 

هذه املفاهيم ونغرسها يف نفوس أبنائنا وجيلنا.
ثالثاً: 

ـ أّن لديك أبناء  ـ أّيا األستاذ أّيا املعّلم  تذّكر 
)املعّلم  مثلك،  ومعّلمون  أساتذٌة  ُيدّرسهم 
واألستاذ واملدّرس أيضًا لديه أبناء يدرسون يف 
املدراس واجلامعات( فأحسن التعليم والرتبية 
لالرتقاء  بوسعك  ما  كّل  وابذل  لتالميذك 
بمستوياهتم العلمّية، ُيقّيض اهلل تعاىل ألبنائك 
جنس  من  فاجلزاء  اليهم،  حُيسنون  معّلمني 
أّيا  املعّلم  أّيا  ـ  يديك  بني  أّن  وتذّكر  العمل، 
املدّرس أّيا األستاذ ـ تذّكر أّن بني يديك جيل 
فأشعْرهم  جمتمعك،  أمل  هو  الذي  املستقبل 
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بذلك وبّث يف روحهم العزيمة واهلّمة واالندفاع 
للتعّلم وحّبب اليهم وطنهم،ـ  أّيا األساتذة أّيا 
املعّلمون حّببوا للطلبة وطنهم وبلدهمـ  وأيقْظ 
فيهم النخوة واحلمّية ليكونوا بناًة صاحلني هلذا 

الوطن.
نلتفت أّيا اإلخوة ـ كام قلنا ـ ال نحتاج فقط اىل 
التفّوق يف الدراسة، املواطن الصالح الذي إذا 
تسّلم مسؤوليًة يف البلد مّهه أن خيدم بلده هذا هو 
البناء العلمّي الصحيح..، ليكونوا بناًة صاحلني 
قادًة  ال  الشعب  هلذا  أمناء  وقادًة  الوطن  هلذا 
فاسدين،ـ  هذا هو الغرض من التعليم والرتبية 
أمناء  وقادًة  الوطن  هلذا  صاحلني  بناًة  ليكونوا 
، وتذّكر أّن أوقات الدوام هي حقٌّ  هلذا الشعبـ 
للطلبة والتالميذ وعليك استفراغها لتعليمهم 
وتربيتهم وليس لك أن تنتقص من حّقهم شيئًا، 
إّن تأّخرك عن الدوام ولو قلياًل أو خروجك من 
املدرسة قبل هنايته خالفًا للتعليامت أو غيابك 
عن بعض احلصص التعليمّية من دون عذٍر يعترب 
ختّلفًا عن عقد توظيفك، والوفاء بالعقود واجٌب 

رشعًا وأخالقًا.
رابعاً: 
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مستلزمات  توّفر  أن  الرتبية  وزارة  من  املأمول 
لذلك،  املؤّهلني  جلميع  والتعليم  الدراسة 
وتعمل عىل تطوير قدرات املعّلمني واملدّرسني 
الباحثني  املقّدمة من  البحوث  واالستفادة من 
التدريس،  أساليب  لتحديث  املتخّصصني 
العلمي  املستوى  هبوط  أسباب  ودراسة 
وانخفاض نسب النجاح بصورة حاّدة يف بعض 
املعنّية خلق  الرتبوّية  املدراس، وعىل األجهزة 
جهاٍز تعليمّي وتربوّي قادر حّقًا عىل أداء هذه 
الرسالة العظيمة، وذلك بتوفري الرغبة الصادقة 
واإليامن  التعليم  ملهّمة  للمعّلمني  واحلقيقّية 
برسالة العلم والقدرة عىل محلها واإلخالص يف 
أداء الواجب، فإّن االندفاع والرغبة لدى املعّلم 
واألستاذ تنعكس بكّل تأكيد عىل التالميذ الذين 
يتوىّل تربيتهم وتعليمهم، وبذلك ينشط التالميذ 

وجيعلهم يقبلون عىل الدرس بجدٍّ واشتياق.
خامساً: 

نوّجه كالمنا ألولياء األمور من اآلباء واألّمهات 
من  ألبنائكم  التعليم  فرصة  توفري  إّن  فنقول: 
وال  كاملّياهتا،  من  وليس  احلياة  رضورّيات 
وحمدودّية  اإلمكانات  ضعف  جيعل  أن  يصّح 
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الدخل املاّدي مرّبرًا لعدم توفري هذه الفرصة هلم 
فتوّكلوا عىل اهلل تعاىل..، أّيا اآلباء أّيتها األّمهات 
خصوصًا الذين ُيعانون من قّلة الدخل املايّل وال 
تتوّفر هلم األموال ملعيشتهم ورضورات حياهتم، 
نقول: فتوّكلوا عىل اهلل تعاىل واطلبوا منه العون 
والتسهيل لُيعينكم عىل حتّمل أعباء ذلك وفتح 
السبل معكم لتعّلم أبنائكم، فإّن اهلل تعاىل عند 
حسن ظّن عبده به وهو رازقكم وُمعينكم يف 
ذلك، وإذا كانت الرضورة تستلزم عمل أبنائكم 
العمل ونحو  أو عجزه عن  لفقد رّب األرسة 
ذلك فامنحوهم فرصة تقسيم أوقاهتم وجعل 
بعضها للعمل وبعضها للدراسة، كام كان عليه 

حال الكثري من العوائل يف العقود السابقة.
يف  يوم  نصف  يتذّكر  منا  الكثري  لعّل  إخواين 
الدراسة ونصف يوم يف العمل، واآلن الكثري من 
العوائل لفقد رّب األرسة أو رّب األرسة عاجز 
عن العمل حيتاجون لعمل أبنائهم، نعم.. يمكن 
حّل ذلك اجعلوا نصف النهار للدراسة ونصفه 
التعّلم  فرصة  أوالدكم من  للعمل، ال حترموا 
فهؤالء األبناء كام نرى يف الكثري من االستبيانات 
يعيشون األمل واحلرسة أن تفوهتم فرصة التعّلم، 
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هذا الطفل ُيشاهد الطفل اآلخر الذي هو من 
جريانه أو الطفل اآلخر الذي معه حيمل حقيبة 
املدرسة ويذهب اىل املدرسة، هل تعلم أّيا األب 
كم من األمل ُيعاين هذا الطفل أن ُيشاهد هذا الطفل 
الذي مثله يف العمر يذهب اىل املدرسة ويتعّلم 
وهو قد ُحرم منها، لذلك هذه فرصة اآلن ُيمكن 

حلُّها بام ذكرناه.
ـ  واألّمهات  اآلباء  أّيا  ـ  بالتواصل  وعليكم 
رضورّي  فإّنه  أوالدكم  مدارس  إدارات  مع 
لنجاحهم وتقّدمهم وليس من الصحيح إمهال 
واحلياة،  الكسب  االنشغال هبموم  بعذر  ذلك 
بل إّن من أهّم واجباتكم متابعة سلوك أوالدكم 
وتوجيههم باألسلوب الصحيح يف عالقاهتم مع 
َمْن  اآلخرين، ماذا يقرؤون؟ ماذا يشاهدون؟ 
يصحبون؟ أّيا اآلباء واألّمهات هؤالء األوالد 
كام  أوالدكم  تابعوا  أعناقكم،  يف  مسؤولّيتهم 
تقضون الكثري من الوقت واجلهد يف التكّسب 
بأمور الدنيا، راقبوا أوالدكم ماذا يقرؤون؟ ماذا 
يشاهدون؟ من يصحبون؟ فهذه نقطة مهّمة، 
من  ُيزامل  من  ُيصاحب  من  ولدك  عن  إسأْل 
ُيراقب من خيرج معه يف الّليل؟ وعن بنتك من 
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ُتصاحب ومن ُترافق ومع من خترج؟ فإّن الكثري 
من األخالق والسرية هلؤالء الشباب والبنات 
إّنام ُتكتسب من خالل العرشة واملصاحبة، لذلك 
كام عليكم توفري مستلزمات املعيشة ألوالدكم 
الصاحلة  الرتبية  مستلزمات  توفري  عليكم 
والنجاح يف احلياة الدنيا واآلخرة، فإهّنم كام هم 
أمانٌة يف أعناق معّلميهم هم أمانٌة يف أعناقكم 

وأنتم مسؤولون عنهم.
نسأل اهلل تعاىل أن يوّفقنا للعمل النافع والعمل 
الصالح، وأن جيعل ذلك سبياًل للهداية والفالح 
واحلمد  جميب،  سميٌع  إّنه  واآلخرة  الدنيا  يف 
هلل رّب العاملني وصىّل اهلل عىل حممد وعىل آله 

الطّيبني الطاهرين.
املصدر: موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية 
املقدسة.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=287&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=287&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=287&ser=2&lang=ar 
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نصائح وتوجيهات 
للمقاتلني يف ساحات اجلهاد

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 

خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين.
أّما بعد: فليعلم املقاتلون األعّزة الذين وّفقهم اهلل 
عّز وجّل للحضور يف ساحات اجلهاد وجبهات 

القتال مع املعتدين:
1ـ أّن اهلل سبحانه وتعاىل ـ كام ندب اىل اجلهاد 
ودعا إليه وجعله دعامًة من دعائم الدين وفّضل 
ـ فإّنه عّز اسمه جعل له  املجاهدين عىل القاعدينـ 
حدودًا وآدابًا أوجبتها احلكمة واقتضتها الفطرة، 
يلزم تفقهها ومراعاهتا، فمن رعاها حق رعايتها 
أوجب له ما قّدره من فضله وسنّه من بركاته، 

ومن أخّل هبا أحبط من أجره ومل يبلغ به أمله.
2ـ فللجهاد آداٌب عاّمة البّد من مراعاهتا حتى 
مع غري املسلمني، وقد كان النبيّ  يويص هبا 
القتال، فقد صـّح  أصحابه قبل أن يبعثهم إىل 
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رسول  »كان  قال:  أّنه    الصادق اإلمام  عن 
اهللـ  صىّل اهلل عليه وآلهـ  إذا أراد أن يبعث برسّية 
دعاهم فأجلسهم بني يديه ثم يقول سريوا باسم 
 : اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعىل مّلة رسول اهلل
تقتلوا  وال  تغدروا،  وال  متّثلوا،  وال  تغلوا،  ال 
تقطعوا  وال  امرأة،  وال  صبّيًا  وال  فانيًا  شيخًا 

شجرًا إالّ أن تضطّروا إليها«.
من  واملحاربني  البغاة  مع  للقتال  أّن  ـ  كام  3
عن  ُأثرت  وآدابًا  أخالقًا  وارضاهبم  املسلمني 
اإلمام عيل  يف مثل هذه املواقف، مما جرت عليه 
سـريته وأوىص به أصحابه يف خطـبه وأقواله، 
وقد أمجعت األّمة عىل األخذ هبا وجعلتها حّجة 
فيام بينها وبني رهّبا، فعليكم بالتأيس به واألخذ 
بمنهجه، وقد قال  يف بعض كالمه مؤّكدًا ملا 
ورد عن النبي  ـ يف حديث الثقـلني والغدير 
فالزموا  نبّيكم  بيت  أهل  »انظروا  ــ:  وغريمها 
سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن خيرجوكم من هدى 
ولن يعيدوكم يف ردى، فإن َلبُدوا فالبُدوا)1(، وإن 
وال  فتضلوا،  تسبقوهم  وال  فاهنضوا،  هنضوا 

تتأخروا عنهم فتهلكوا«.

)1( لبد: أقام، أي إن أقاموا فأقيموا.
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4ـ فاهلل اهلل يف النفوس، فال ُيستحّلن التعّرض هلا 
بغري ما أحّله اهلل تعاىل يف حال من االحوال، فام 
أعظم اخلطيئة يف قتل النفوس الربيئة وما أعظم 
احلسنة بوقايتها وإحيائها، كام ذكر اهلل سبحانه 
وتعاىل يف كتابه، وإّن لقتل النفس الربيئة آثارًا 
خطرية يف هذه احلياة وما بعدها، وقد جاء يف 
سرية أمري املؤمنني  شّدة احتياطه يف حروبه 
يف هــذا األمر، وقد قـال يف عهـده ملالك األشـرت 
ـ »إّياك  ــ وقد ُعِلمت مكانتـُه عنده ومنزلـُته لديهـ 
يشء  ليس  فإّنه  حّلها  بغري  وسفكها  والدماء 
ادعى لنقمة واعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة 
وانقطاع مّدة من سفك الدماء بغري حّقها واهلل 
سبحانه مبتدأ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من 
الدماء يوم القيامة، فال تقوّين سلطانك بسفك 
دم حرام، فإّن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله 
وينقله وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل 

العمد الّن فيه قود البدن«.
فإن وجدتم حالة مشتبهة ختشون فيها املكيدة 
بكم، فقّدموا التحذير بالقول أو بالرمي الذي ال 
يصيب اهلدف أو ال يؤّدي إىل اهلالك، معذرًة إىل 

رّبكم واحتياطًا عىل النفوس الربيئة.
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5ـ اهلل اهلل يف حرمات عاّمة الناس ممن مل يقاتلوكم، 
والولدان  الشيوخ  من  املستضعفني  السّيام 
والنساء، حّتى إذا كانوا من ذوي املقاتلني لكم، 
فإّنه ال حتّل حرمات من قاتلوا غري ما كان معهم 

من أمواهلم.
كان  أّنه    املؤمنني أمري  سرية  من  كان  وقد 
ينهى عن التعّرض لبيوت أهل حربه ونسائهم 
ــ  معه  كان  من  بعض  إرصار  رغم  وذراريم 
وكان  استباحتها  عىل  ــ  اخلوارج  من  خاّصة 
يقول: »حاَربنا الرجال فحاربناهم، فأّما النساء 
والذراري فال سبيل لنا عليهم ألهنن مسلامت 
ويف دار هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأّما ما 
أجلبوا عليكم واستعانوا به عىل حربكم وضّمه 
عسكرهم وحواه فهو لكم، وما كان يف دورهم 
لذراريم،  تعاىل  اهلل  فرائض  عىل  مرياث  فهو 
وليس لكم عليهّن وال عىل الذراري من سبيل«.

الناس يف دينهم نكاية هبم  اهلل اهلل يف اهتام  6ـ 
يف  اخلوارج  فيه  وقع  كام  حلرماهتم،  واستباحًة 
العرص األول وتبعه يف هذا العرص قوم من غري 
أهل الفقه يف الدين، تأثرًا بمزاجياهتم وأهوائهم 
وبّرروه ببعض النصوص التي تشاهبت عليهم، 
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فعظم ابتالء املسلمني هبم.
مسلاًم  كان  الشهادتني  شهد  من  إّن  واعلموا 
ُيعصم دُمه وماُله وإن وقع يف بعض الضاللة 
بالتي  ضاللة  كّل  فام  البدعة،  بعض  وارتكب 
توجب الكفر، وال كّل بدعة تؤدي إىل نفي صفة 
املرء  استوجب  وربام  صاحبها،  عن  االسالم 

القتل بفساد أو قصاص وكان مسلاًم.
وقد قال اهلل سبحانه خماطبًا املجاهدين: ﴿يا أيّها 
الين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل الل فتبّينوا، ول تقولوا ملن 
تبتغون عرض احلياة  ألىق إيلكم السالم لست مؤمناً 
   ادلنيا﴾. واستفاضت اآلثار عن أمري املؤمنني
هنيه عن تكفري عاّمة أهل حربهـ  كام كان يميل إليه 
ـ بل كان يقول اهنم  طالئع اخلوارج يف معسكرهـ 
قوم وقعوا يف الشبهة، وإن مل يرّبر ذلك صنيعهم 
ومل يصح ُعذرًا هلم يف قبيح فعاهلم، ففي األثر 
»أّن   : ابيه عن  الصادق  االمام  عن  املعترب 
علياً  مل يكن ينسب أحدًا من أهل حربه إىل 
الرشك وال إىل النفاق ولكن يقول: هم اخواننا 
مل  إنا  حربه:  ألهل  يقول  »وكان  علينا«،  بغوا 
نقاتلهم عىل التكفري هلم ومل نقاتلهم عىل التكفري 

لنا«.
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كان  أّيًا  املسلمني  لغري  والتعّرض  وإياكم  7ـ   
دينه ومذهبه فإهّنم يف كنف املسلمني وأماهنم، 
وإّن  غادرًا،  كان خائنًا  تعّرض حلرماهتم  فمن 
قضاء  يف  األفعال  أقبح  هلي  والغدر  اخليانة 
الفطرة ودين اهلل سبحانه، وقد قال عّز وجّل يف 
كتابه عن غري املسلمني ﴿ل ينهاكم الل عن الين 
لم يقاتلوكم يف ادلين ولم يرجوكم من دياركم أن ترّبوهم 
وتقسطوا ايلهم إّن الل حيب املقسطني ﴾. بل ال ينبغي 
ان يسمح املسلُم بانتهاك حُرمات غري املسلمني 
ممّن هم يف رعاية املسلمني، بل عليه أن تكون له 
من الغرية عليهم مثل ما يكون له عىل أهله، وقد 
جاء يف سرية أمري املؤمنني  أنه ملا بعث معاوية 
›سفيان بن عوف من بني غامد‹ لشن الغارات 
عىل أطراف العراق هتويالً عىل أهله ـ فأصاب 
اغتّم أمري  املسلمني وغريهم،  أهل األنبار من 
املؤمنني  من ذلك غاّمً شديدًا، وقال يف خطبٍة 
له: »وهذا أخو غامد قد وردت خيله االنبار وقد 
قتل حسان بن حسان البكري وأزال خيلكم عن 
مساحلها، ولقد بلغني أّن الرجل منهم كان يدخل 
فينتزع  املعاهدة  واألخرى  املسلمة  املرأة  عىل 
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حجلها وقـَُلبها)1( وقالئدها ورعاثها)2(، ما متتنع 
منه إالّ باالسرتجاع واالسرتحام، ثم انرصفوا 
وافرين، ما نال رجالً منهم كلم، وال أريق هلم 
دم، فلو أّن امرًأ مسلاًم مات من بعد هذا أسفًا ما 

كان به ملومًا، بل كان به عندي جديرًا«.
8ـ  اهلل اهلل يف أموال الناس، فإنه ال حيل مال امرئ 
مسلم لغريه إالّ بطيب نفسه، فمن استوىل عىل مال 
غيـره غصـبًا فإّنام حاز قطـعة من قطـع النريان، 
وقد قال اهلل سبحانه: ﴿إن الين يأكلون أموال ايلتاىم 
ناراً وسيصلون سعرياً﴾.  يأكلون يف بطونهم  إنّما  ظلماً 
ويف احلديث عن النبي  إنه قال: »من اقتطع 
مال مؤمن غصبًا بغري حقه مل يزل اهلل معرضًا عنه 
ماقتًا ألعامله التي يعملها من الرّب واخلري ال يثبتها 
يف حسناته حتى يتوب ويرّد املال الذي أخذه إىل 

صاحبه«.
أن  هنى  أنه    املؤمنني أمري  سرية  يف  وجاء 
ُيستحّل من أموال من حاربه إالّ ما وجد معهم 
ويف عسكرهم، ومن أقام احلّجة عىل أن ما وجد 
معهم فهو من ماله أعطى املال إّياه، ففي احلديث 
عن مروان بن احلكم قال: »مّلا َهَزمنا عيٌل بالبرصة 

)1( اي سوارها.
)2( اي قرطها
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رّد عىل الناس أمواهلم من أقام بّينة أعطاه ومن مل 
يقم بّينٍة أحلفه«.

 9ـ  اهلل اهلل يف احلرمات كّلها، فإّياكم والتعّرض 
هلا أو انتهاك يشء منها بلسان أو يد، واحذروا 
أخذ امرئ بذنب غريه، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل 
تأخذوا  أخرى ﴾، وال  وازرة وزر  تزر  ﴿ول  يقول: 
بالظنّة وتشبهوه عىل أنفسكم باحلزم، فإّن احلزم 
احتياط املرء يف أمره، والظنة اعتداء عىل الغري 
بغري حّجة، وال حيملنّكم بغض من تكرهونه عىل 
جتاوز حرماته كام قال اهلل سبحانه: ﴿ول جيرمّنكم 

شنآن قوٍم ع أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾.
 وقد جاء عـن أمري املؤمنني  أّنه قال يف خطبة 
له يف وقعة صّفني يف مجلة وصاياه: »وال متّثلوا 
بقتيل، وإذا وصلتم إىل رحال القوم فال هتتكوا 
من  شيئًا  تأخذوا  وال  دارًا،  تدخلوا  وال  سرتًا 
أمواهلم إالّ ما وجدتم يف عسكرهم، وال هتيجوا 
وسببن  أعراضكم  شتمن  وان  بأذًى  امرأة 
يف    أنه ورد  وقد  وصلحاءكم «،  أمراءكم 
ـ وصل إىل دار عظيمة  ـ وقد انتهتـ  حرب اجلملـ 
فاستفتح فُفتحت له، فإذا هو بنساٍء يبكني بفناء 
الدار، فلاّم نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن 
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هذا قاتل األحّبة، فلم يقل شيئًا، وقال بعد ذلك 
لبعض من كان معه مشريًا إىل حجرات كان فيها 
بعض رؤوس من حاربه وحّرض عليه كمروان 
بن احلكم وعبد اهلل بن الزبري: »لو قتلت األحبة 

لقتلت من يف هذه احلجرة«.
كام ورد أنه  قال يف كالم له وقد سمع قومًا 
بن  وعمرو  عدي  بن  كحجر  أصحابه  من 
احلمق يسّبون أهل الشام أّيام حرهبم بصفني: 
»اين أكره لكم ان تكونوا سّبابني، ولكنّكم لو 
أصوب  كان  حاهلم،  وذكرتم  أعامهلم  وصفتم 
يف القول وأبلغ يف العذر، وقلتم مكان سّبكم 
إّياهم: ›اللهم احقن دماءنا ودمائهم، وأصلح 
ضاللتهم،  من  واهدهم  وبينهم،  بيننا  ذات 
حّتى يعرف احلّق من جهله ويرعوي عن الغي 
والعدوان من هلج به‹ فقالوا له يا أمري املؤمنني: 

نقبل ِعظتك ونتأّدب بأدبك«.
10ـ وال متنعوا قومًا من حقوقهم وإن أبغضوكم 
  ما مل يقاتلوكم، وقد جاء يف سرية أمري املؤمنني
أنه جعل ألهل اخلالف عليه ما لسـائر املسـلمني 
ما مل حيـاربوه، ومل يبدأهم باحلرب حّتى يكونوا 
هم املبتدئني باالعتداء، فمن ذلك أّنه كان خيطب 
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ذات مّرة بالكوفة فقام بعض اخلوارج وأكثروا 
عليه بقوهلم ›ال حكم إالّ هلل‹ فقال: »كلمة حّق 
ال  خصال:  ثالث  عندنا  لكم  باطل،  هبا  يراد 
نمنعكم مساجد اهلل ان تصّلوا فيها، وال نمنعكم 
الفيء ما كانت ايديكم مع أيدينا، وال نبدأكم 

بحرٍب حتى تبدؤونا به «.
وقع  إّنام  يقاتلكم  من  أكثر  أّن  واعلموا  11ـ 
هؤالء  تعينوا  فال  آخرين،  بتضليل  الشبهة  يف 
املضّلني بام يوجب قّوة الشبهة يف أذهان الناس 
ادرؤوها بحسن  بل  أنصارًا هلم،  ينقلبوا  حّتى 
ترّصفكم ونصحكم واخذكم بالعدل والصفح 
يف موضعه، وجتنب الظلم واإلساءة والعدوان، 
فإّن من درأ شبهة عن ذهن امرئ فكأّنه أحياه، 
ومن أوقع امرئ يف شبهة من غري عذر فكأنه قتله.
ولقد كان من سرية أئمة أهل البيت  عنايتهم 
ُترج  مل  إذا  حّتى  يقاتلهم،  عّمن  الشبهة  برفع 
االستجابة منهم، معذرة منهم إىل اهلل، وتربيًة 
لألمة ورعايًة لعواقب األمور، ودفعًا للضغائن 
السّيام من األجيال الالحقة، وقد جاء يف بعض 
احلديث عن الصادق   أّن االمام علّياً  يف 
يوم البرصة ملا صال اخليول قال ألصحابه: » ال 
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تعجلوا عىل القوم حّتى أعذر فيام بيني وبني اهلل 
وبينهم، فقام اليهم، فقال: يا أهل البرصة هل 
قال:  قالوا: ال،  جتدون عيّل جورة يف احلكم؟ 
فحيفًا يف قسم؟ قالوا: ال. قال: فرغبة يف دنيا 
أصبتها يل وألهل بيتي دونكم فنقمتم عيّل فنكثتم 
احلدود  فيكم  فاقمت  قال  ال،  قالوا:  بيعتي؟ 
وعّطلتها عن غريكم؟ قالوا: ال«. وعىل مثل ذلك 
جرى اإلمام احلسني  يف وقعة كربالء، فكان 
معنّيًا بتوضيح األمور ورفع الشبهات حّتى حييا 
من حّي عن بينّة ويلك من هلك عن بّينة، بل ال 
جتوز حماربة قوم يف اإلسالم أّيًا كانوا من دون إمتام 
احلّجة عليهم ورفع شبهة التعّسف واحليف بام 
أمكن من أذهاهنم كام أّكدت عىل ذلك نصوص 

الكتاب والسنة.
12 ـ وال يظنّن أحٌد أن يف اجلور عالجًا ملا ال 
مالحظة  عن  ينشُأ  ذلك  فإّن  بالعدل،  يتعالج 
بعض الوقائع بنظرة عاجلة إليها من غري انتباه 
إىل عواقب األمور ونتائجها يف املدى املتوسط 
وتاريخ  احلياة  سنن  عىل  إّطالع  وال  والبعيد، 
خيلفه  ما  عظيم  عىل  ذلك  ينّبه  حيث  األمم، 
الظلم من شحٍن للنفوس ومشاعر العداء مما يّد 
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املجتمع هّدًا، وقد ورد يف األثر: »أّن من ضاق 
أحداث  ويف  أضيق«،  به  الظلم  فإّن  العدل  به 
التاريخ املعارص عربٌة للمتأمل فيها، حيث هنج 
بعض احلّكام ظلم الناس تثبيتًا لدعائم ملكهم، 
واضطهدوا مئات اآلالف من الناس، فأتاهم اهلل 
سبحانه من حيث مل حيتسبوا حّتى كأهّنم أزالوا 

ملكهم بأيديم.
13ـ  ولئن كان يف بعض التثّبت وضبط النفس 
النبيلة  ــ رعاية للموازين والقيم  وإمتام احلّجة 
ــ بعض اخلسارة العاجلة أحيانًا فإّنه أكثر بركة 
وأمحد عاقبة وأرجى نتاجًا، ويف سرية األئمة من 
آل البيت  أمثلة كثرية من هذا املعنى، حّتى 
أهنم كانوا ال يبدؤون أهل حرهبم بالقتال حتى 
يبدؤوا هم بالقتال وإن أصابوا بعض أصحاهبم، 
ففي احلديث أنه ملا كان يوم اجلمل وبرز الناس 
 : بعضهم لبعض نادى منادى أمري املؤمنني
قال  آمركم«،  حّتى  بقتاٍل  منكم  أحٌد  يبدأ  »ال 
بعض أصحابه: فرموا فينا، فقلنا يا أمري املؤمنني: 
قد ُرمينا، فقال: »كّفوا«، ثم رمونا فقتلوا منّا، قلنا 
يا أمري املؤمنني: قد قتلونا، فقال: »امحلوا عىل 
بركة اهلل«، وكذلك فعل اإلمام احلسني  يف 
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يوم عاشوراء.
ـ  وكونوا ملن ِقَبلكم من الناس محاة ناصحني  14
حتى يأمنوا جانبكم ويعينوكم عىل عدّوكم، بل 
أعينوا ضعفاءهم ما استطعتم، فإهّنم إخوانكم 
وأهاليكم، واشفقوا عليهم فيام تشفقون يف مثله 
عىل ذويكم، واعلموا أّنكم بعني اهلل سبحانه، 

حييص أفعالكم ويعلم نياتكم وخيترب احوالكم.
بصلواتكم  االهتامم  يفوتنكم  ـ  وال  15
املفروضة، فام وفد امرٌئ عىل اهلل سبحانه بعمل 
يكون خريًا من الصالة، وإّن الصالة هلي األدب 
التي  يتأّدب االنسان مع خالقه والتحية  الذي 
يؤديا جتاهه، وهي دعامة الدين ومناط قبول 
بحسب  سبحانه  اهلل  خففها  وقد  األعامل، 
مقتضيات اخلوف والقتال، حتى قد يكتفى يف 
حال االنشغال يف طول الوقت بالقتال بالتكـبرية 
عن كل ركـعة ولو مل يكن املرء مسـتقباًل للقبلة 
كام قال عّز من قائل: ﴿حافظوا ع الصلوات والصالة 
الوسطى وقوموا لل قانتني، فإن خفتم فرجاًل أو ركباناً، فإذا 
أمنتم فاذكروا الل كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾.

عىل أنه سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني بأن يأخذوا 
للصالة  جيتمعوا  وال  وأسلحتهم  حذرهم 
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مجيعًا بل يتناوبوا فيها حيطًة هلم. وقد ورد يف 
سرية أمري املؤمنني وصيته بالصالة ألصحابه، 
ويف اخلرب املعترب عن أيب جعفر الباقر  قال يف 
صالة اخلوف عند املطاردة واملناوشة: »يصيّل 
كل إنسان منهم باإليامء حيث كان وجهه وإن 
كانت املسايفة واملعانقة وتالحم القتال، فإّن أمري 
املؤمنني  صىل ليلة صّفنيـ  وهي ليلة اهلريرـ  مل 
تكن صالهتم الظهر والعرص واملغرب والعشاء 
والتهليل  التكبري  إالّ  ـ  صالة  كل  وقت  عند  ـ 
تلك  فكانت  والدعاء،  والتحميد  والتسبيح 

صالهتم، مل يأمرهم بإعادة الصالة«.
اهلل  ذكر  بكثرة  أنفسكم  عىل  16ـ واستعينوا 
به  لقاءكم  واذكروا  كتابه  وتالوة  سبحانه 
 ، ومنقلبكم اليه، كام كان عليه أمري املؤمنني
وقد ورد انه بلغ من حمافظته عىل ِورده أنه ُيبسط 
له نطٌع بني الصفني ليلة اهلرير فيصيّل عليه ِورده، 
والسهام تقع بني يديه ومتر عىل صامخيه يمينًا 
وشامالً فال يرتاع لذلك، وال يقوم حتى يفرغ من 

وظيفته.
تعملوا  أن  عىل  اهلل  أعانكم  واحرصوا  17 ـ 
يف  اآلخرين  مع    بيته وأهل  النبي  بُخُلق 
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احلرب والسلم مجيعًا، حّتى تكونوا لإلسالم زينًا 
ولقيمه َمَثالً،فإّن هذا الدين ُبنَِي عىل ضياء الفطرة 
ويكفي  األخالق،  ورجاحة  العقل  وشهادة 
منّبهًا عىل ذلك أنه رفع راية التعقل واألخالق 
الفاضلة، فهو يرتكز يف أصوله عىل الدعوة إىل 
وآفاقها  احلياة  هذه  أبعاد  يف  والتفكري  التأمل 
ثم االعتبار هبا والعمل بموجبها كام يرتكز يف 
نظامه الترشيعي عىل إثارة دفائن العقول وقواعد 
الفطرة، قال اهلل تعاىل: ﴿ونفس وما سّواها فأهلمها 
فجورها وتقواها قد أفلح من زّكها وقد خاب من دّساها﴾ 
وقال أمري املؤمنني : »فبعثـ  اهللـ  فيهم رسله 
فطرته  ميثاق  ليستأدوهم  اليهم  انبياءه  وواتر 
ويذّكرهم منيّس نعمته وحيتجوا عليهم بالتبليغ 
أهل  تفّقه  ولو  العقول«،  دفائن  هلم  ويثريوا 
اإلسالم وعملوا بتعاليمه لظهرت هلم الربكات 
والتشّبث  وإياكم  اآلفاق،  يف  ضياؤها  وعّم 
ببعض ما تشابه من االحداث والنصوص فإهّنا 
ـ كام  لو رّدت إىل الذين يستنبطونه من أهل العلمـ 

ـ لعلموا سبيلها ومغزاها. أمر اهلل سبحانهـ 
وإّياكم والترّسع يف مواقع احلذر فتلقوا  18 ـ 
بأنفسكم إىل التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه 
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بغري  عدّوكم هو اسرتسالكم يف مواقع احلذر 
تروٍّ واندفاعكم من غري حتّوط ومهنّية، واهتموا 
بتنظيم صفوفكم والتنسيق بني خطواتكم، وال 
وإحكامها  إنضاجها  قبل  خطوٍة  يف  تتعّجلوا 
وتوفري ادواهتا و مقتضياهتا وضامن الثبات عليها 
يَن  ِ

َّ
َها ال ُيّ

َ
والتمسك بنتائجها، قال سبحانه: ﴿يَا أ

يًعا﴾، وقال  ِو انِفُروا َجِ
َ
آَمنُوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم فَانِفُروا ُثبَاٍت أ

َنُّهم 
َ
ا َكأ يَن ُيَقاتِلُوَن يِف َسِبيِلِه َصًفّ ِ

َّ
ُبّ ال ََّ حُيِ تعاىل: ﴿إَِنّ الل

رُْصوٌص﴾، وكونوا أشّداء فوق ما جتدونه من  بُنْيَاٌن َمّ
أعدائكم فإنكم أوىل باحلق منهم، وإن تكونوا 
تأملون فإهنم يأملون كام تأملون وترجون من اهلل ما 
ال يرجون، اللهم إال رجاًء مدخوالً وأماين كاذبة 
الظمآن  حيسبه  بقيعٍة  كرساٍب  زائفة  واوهامًا 
وعميت  بظلمـائها  الشبهات  ماًء،حجبتهم 

بصائرهم بأوهامها.
ممّن  الناس  من  ِقَبلكم  ملن  وينبغي  هذا  19 ـ 
يترتس هبم عدّوكم أن يكونوا ناصحني حلامهتم 
يقّدرون تضحياهتم ويبعدون األذى عنهم وال 
يثريون الظنة بأنفسهم، فإّن اهلل سبحانه مل جيعل 
ألحٍد عىل آخر حّقًا إالّ وجعل لذاك عليه حّقًا 

مثله، فلكلٍّ مثل ما عليه باملعروف.
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بعضكم  من  أنصح  جتدون  ال  أنكم  واعلموا 
بينكم  فيام  واجتمعتم  تصافيتم  إذا  لبعض 
الصفح والتجاوز  اقتىض  باملعروف حتى وان 
عن بعض األخطاء بل اخلطايا وإن كانت جليلة، 
فمن ّظن غريبًا أنصح له من أهله وعشريته وأهل 
بلده ووااله من دوهنم فقد توّهم، ومن جّرب 
من األمور ما ُجّربت من قبل أوجبت له الندامة. 
وليعلم أن البادئ بالصفح له من االجر مع أجر 
صفحه أجر كل ما يتبعه من صفح وخري وسداد، 
ولن يضيع ذلك عند اهلل سبحانه، بل يوفيه إّياه 
عند احلاجة إليه يف ظلامت الربزخ وعرصات 
القيامة. ومن أعان حاميًا من محاة املسلمني أو 
خلفه يف أهله وأعانه عىل أمر عائلته كان له من 

األجر مثل أجر من جاهد.
العصبيات  يدعوا  أن  اجلميع  وعىل  ـ   20
الذميمة ويتمّسكوا بمكارم األخالق، فإّن اهلل 
جعل الناس أقوامًا وشعوبًا ليتعارفوا ويتبادلوا 
املنافع ويكون بعضهم عونًا للبعض اآلخر، فال 
تغلبنّكم األفكار الضيقة واالنانيات الشخصّية، 
يف  املسلمني  وبعاّمة  بكم  حّل  ما  علمتم  وقد 
سائر بالدهم حّتى أصبحت طاقاهتم وقواهم 
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بعضهم  رضب  يف  هُتدر  وثرواهتم  وأمواهلم 
لبعض، بدالً من استثامرها يف جمال تطوير العلوم 
الناس. فاتقوا  النعم وصالح أحوال  واستنامء 
فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاّصة، أّما 
وجتنّبوا  إطفاءها  فحاولوا  الفتنة  وقعت  وقد 
إذكاءها واعتصموا بحبل اهلل مجيعًا وال تفّرقوا، 
واعلموا أّن اهلل إن يعلم يف قلوبكم خريًا يؤتكم 

خريًا مما أخذ منكم، إّن اهلل عىل كّل يشٍء قدير.
صدر يف الثاين والعرشين من شهر ربيع اآلخر 

عام 1436 هـ
املصدر: موقع املكتب الرسمي. 

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

http://www.sistani.org/arabic/archive/25034 
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 توصيات عاّمة 
للخطباء واملبّلغني 

)1(
يف شهر املحّرم احلرام لعام 1438 هـ

بسم اله الرمحن الرحيم
وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني الطاهرين

﴿ذلك ومن يعظم شعائر الل فانها من تقوى القلوب﴾
من  ونستذكر  احلرام  حمرم  شهر  علينا  يطل 
املصلحون يف جمال  قادها  اعظم حركة  خالله 
تطوير املجتمعات وبعث ارادة االمم واصالح 
املباركة،  احلسينية  احلركة  وهي  اال  االوضاع، 
واستذكار هذه احلركة املباركة يلقي عىل عواتقنا 
نحن اتباع االمام احلسني بن عيل  مسؤولية 
كربى وهي مسؤولية احلفاظ عىل استمرار هذه 
النفوس  يف  وابعادها  اثارها  وترسيخ  احلركة 
نوع  من  حسيني  انسان  خيلو  وال  والقلوب، 
من مسؤولية سواء كان عاملا دينيا او مثقفا او 
املادية  العلوم  جماالت  من  جمال  يف  متخصصا 
واالنسانية املختلفة، فكل منا يتحمل مسؤولية 
من  املباركة  احلسينية  الثورة  هذه  عىل  احلفاظ 
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خالل اصالح نفسه واهله وارسته ومن خالل 
هذه  بأمهية  حوله  الذي  املجتمع  بتوعية  قيامه 
احلركة وعظمة هذا املرشوع احلسيني العظيم، 
الكربى  املسؤولية  يتحملون  اخلطباء  ولكن 
بلحاظ اهنم جيسدون الوجه االعالمي حلركة 
الشهداء ، ولذلك  عاشوراء وملرشوع سيد 
نحتاج ان نتوقف قليال لنتساءل: هل ان املنرب 
احلسيني يقوم بتجسيد وتفعيل هذه املسؤولية 
بام ينسجم مع مقتضيات الزمان ومستجدات 
العرص بحيث حيقق االثار احلسينية الرشيفة يف 

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

 : الشهداء
1ـ تنوع االطروحات، فان املجتمع حيتاج اىل 
وهذا  وتارخيية  وتربوية  روحية  موضوعات 
يقتيض ان يكون اخلطيب متوفرا عىل جمموعة 
املتعددة  احلقول  يف  املتنوعة  املوضوعات  من 
تغطي بعض حاجة املسرتشدين من املستمعني 

وغريهم.
2ـ ان يكون اخلطيب مواكبا لثقافة زمانه، وهذا 
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بكل  املثارة  العقائدية  الشبهات  استقراء  يعني 
املتغرية  السلوكيات  واستقراء  بحسبها  سنة 
يف كل جمتمع ويف كل فرتة متر عىل املؤمنني، فان 
مواكبة ما يستجد من فكر او سلوك او ثقافة جتعل 
االلتفاف حول منرب احلسني  حيا جديدا ذا 

تاثري وفاعلية كبرية.
3ـ حتري الدقة يف ذكر اآليات القرآنية او نقل 
الروايات الرشيفة من الكتب املعتربة او حكاية 
القصص التارخيية الثابتة حيث ان عدم التدقيق 
يف مصادر الروايات او القصص املطروحة يفقد 

الثقة بمكانة املنرب احلسيني يف اذهان املستمعني.
باالحالم  االستعانة  عن  املنرب  يرتفع  ان  4ـ 
وبالقصص اخليالية التي تيسء اىل سمعة املنرب 
هزيلة  اعالمية  وسيلة  انه  وتظهره  احلسيني 
الذهني  املستوى  مع  تتناسب  وال  تنسجم  ال 

والثقايف للمستمعني.
5ـ جودة االعداد، بأن يعنى اخلطيب عناية تامة 
ترتيب  حيث  من  موضوعات  من  يطرحه  بام 
املوضوع وتبويبه وعرضه ببيان سلس واضح 
واختيار العبارات واالساليب اجلذابة لنفوس 
الكبري  اجلهد  بذل  فان  واملتابعني،  املستمعني 
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وترتيبها  املوضوعات  اعداد  يف  اخلطيب  من 
تفاعل  يف  سيسهم  اجلذاب  بالبيان  وعرضها 

املستمعني مع املنرب احلسيني.
مجيل  عظيم  كله    البيت اهل  تراث  ان  6ـ 
باختيار  يربز  وابداعه  اخلطيب  مهارة  ولكن 
جاذبية  تشكل  التي  واالحاديث  النصوص 
جلميع الشعوب عىل اختالف ادياهنم ومشارهبم 
  الفكرية واالجتامعية انتهاجا ملا ورد عنهم
»إّن الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا«، 
وحماسن كالمهم هو تراثهم الذي يتحدث عن 
القيم االنسانية التي تنجذب اليها كل الشعوب 

بمختلف توجهاهتا الثقافية والدينية.
7ـ طرح املشاكل االجتامعية الشائعة مشفوعة 
ان  املستحسن  من  فليس  الناجعة،  باحللول 
يقترص اخلطيب عىل عرض املشكلة كمشكلة 
التفكك االرسي او مشكلة الفجوة بني اجليل 
او  الطالق  مشكلة  او  االكرب  واجليل  الشبايب 
غريها، فان ذلك مما يثري اجلدل دون مسامهة من 
املنرب يف دور تغيريي فاعل، لذلك من املأمول من 
رواد املنرب احلسيني استشارة ذوي االختصاص 
يف  الثقافة  ومحلة  االجتامعية  اخلربة  اهل  من 
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احللول  حتديد  يف  االجتامع  وعلم  النفس  علم 
ليكون  املختلفة  للمشاكل االجتامعية  الناجعة 
املشكلة مشفوعة باحلل عرضا تغيرييا  عرض 
اىل حالة  اجلمود  املنرب من حالة  ينقل  تطويريا 
التفاعل والريادة والقيادة يف اصالح املجتمعات 

وهتذيبها.
املنرب احلسيني عن اخلوض يف  يتسامى  ان  8ـ 
اخلالفات الشيعية سواء يف جمال الفكر او جمال 
الشعائر فان اخلوض يف هذه اخلالفات يوجب 
فوىض  اثارة  او  اخرى  دون  لفئة  املنرب  انحياز 
اجتامعية او تأجيج االنقسام بني املؤمنني، بينام 
املنرب راية لوحدة الكلمة ورمز للنور احلسيني 
الذي جيمع قلوب حمبي سيد الشهداء  هي 

مسار واحد وتعاون فاعل.
9ـ االهتامم باملسائل الفقهية االبتالئية يف جمال 
عرضها  خالل  من  واملعامالت  العبادات 
باسلوب شيق واضح يشعر املستمع بمعايشة 

املنرب احلسيني لواقعه وقضاياه املختلفة.
10ـ الرتكيز عىل أمهية املرجعية واحلوزة العلمية 
املذهب  قوة  رس  هي  التي  العلامئية  والقاعدة 

االمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه.
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 نسال اهلل تبارك وتعاىل للجميع التوفيق خلدمة 
طريق سيد الشهداء  وان جيعلنا مجيعا وجهاء 

باحلسني  يف الدنيا واالخرة.
واحلمد هلل رب العاملني والصالة عىل حممد واله 

الطيبني الطاهرين.
 مؤسسة اإلمام عيل ـ  لندن
املصدر: موقع املكتب الرسمي. 

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

http://www.sistani.org/arabic/archive/25463 
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 وصايا املرجعية الدينية العليا 
خلطباء املنرب لعام 1440هـ

)2(
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

الطيبني  وآله  حممد  املصطفى  عىل  والصالة 
الطاهرين..

ترّشفنا يف يوم اخلميس املوافق )11/ ذي احلجة 
سيدنا  األعىل  املرجع  بزيارة  1439هـ(  عام 
الرشيف(  ظّله  )دام  السيستاين  السيد  املفّدى 
وتوجهنا اليه بطلب توصيات ابوية لنا ولعموم 
حلول  قرب  بمناسبة  احلسيني  املنرب  خطباء 
شهر حمرم احلرام، فتفضل علينا هبذه الكلامت 
النورانية املفعمة بروح العناية والغرية واحلرص 
عىل الدين، وحفظ موقعية املنرب احلسيني يف أداء 
رسالته اخلطرية وقد أفاض )دام ظّله الرشيف( 

يف احلديث يف نقطتني:
النقطة االوىل :

أيام  املنرب احلسيني وخصوصًا يف  بيان دور  يف 
موسم حمرم احلرام، وافاد ان رسالة املنرب تتلخص 
ـ باإلضافة اىل ذكر ما جرى عىل أهل البيت   يف 
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نرش الدين وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوهبم 
من خالل بيان املعارف القرآنية ودفع الشبهات 
باألدلة الوافية املقنعة وتربية نفوس املؤمنني عىل 

الورع والفضيلة والقيم املثىل.
  اهلل أناطه  الذي  الدور  هو  بعينه  وهذا 
املنرب  ارتقى  من  أول  هو  الذي    برسوله
يف  دوره  لنا  القرآن  رشح  وقد  االسالم،  يف 
يِّنَي رَُسوًل ِمنُْهْم َيتْلُو  مِّ

ُ ْ
ِي َبَعَث يِف ال

َّ
قوله :﴿ ُهَو ال

ِْكَمَة َو إِْن 
ْ
ِكتَاَب َو احل

ْ
يِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم ال َعلَيِْهْم آيَاتِِه َو يَُزكِّ

َكنُوا ِمْن َقبُْل لَِف َضاَلٍل ُمِبنٍي﴾ حيُث اشارت اآلية 
الكريمة اىل ان الرسالة النبوية - التي كان املنرب اداة 
فاعلة لتبليغها - ترتكز عىل ترسيخ الدين بتزكية 
النفوس وتنقيتها من أدران الظلامت واالمراض 
القرآنية  معارفه  وعرض  واالخالقية  الروحية 
وغرس احلكمة يف القلوب بمصاديقها املتنوعة 

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

حول الدين ترسيخًا ودفاعًا وتعلياًم وتربيًة.
النقطة الثانية :

إّن من أجىل مصاديق حفظ الدين وترسيخه يف 
الشبهات  لدفع  التصدي  هو  احلارض  العرص 
االصيلة  ومعارفه  الدين  مقابل  يف  املطروحة 
وقيمه االخالقية، ولكن ينبغي رعاية عدة أمور 

يف هذا املجال:
األمر االول:

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

ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية.
األمر الثاين:

ان الشبهات عىل نوعني: فبعضها رائج ومشهور، 
اال يف  بمتداول  ليس  ولكن  وبعضها مطروح 
نطاق حمدود، ومن املناسب بل الالزم التصدي 
اوساط  يف  املعروفة  الشبه  لدفع  مبارش  بشكل 
الناس، واما الشبه غري املتداولة عىل نطاق واسع 
يف  ورشحها  استعراضها  احلكمة  من  فليس 
اوساط العامة بل الصواب يف عالجها أن يؤسس 
املبّلغ الديني بصورة حمكمة للمضمون الذي به 
تندفع الشبهة عن اذهان من وقفوا عليها، من 
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غري حاجة لذكرها والتعليق عليها.
األمر الثالث:

ان من املعلوم ان لكل مقام مقاالً، ولذا فان عىل 
والثقايف  الذهني  املستوى  ان يالحظ  اخلطيب 
فال  بالواسطة  ام  باملبارشة  للخطاب  للمتلقني 
مع  ينسجم  ما  اال  الدينية  املعارف  من  يطرح 
املستويات الذهنية للمستمعني ويعتني بصياغة 
الشبهات وتوضيح اجلواب عنها بمقدار نفوذها 
 :  يف اذهاهنم، وقد ورد عن الرسول االعظم
َم النَّاَس َعىَل  َقْدِر  ا َمَعارِشَ اأْلَْنبَِياِء ُأِمْرَنا َأْن ُنَكلِّ »إِنَّ

ْم«. ُعُقوهِلِ
 األمر الرابع:

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

بقاء هذه القضية حية يف النفوس.
ألداء  اخلطباء  مجيع  يوفق  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
خطاهم  ويسدد  االحسن  الوجه  عىل  دورهم 
يف ترسيخ الدين وتزكية نفوس أهله إنه سميع 

جميب.
السيد منري اخلباز
https://www.sistani.org/arabic/archive/26110/

https://www.sistani.org/arabic/archive/26110/
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 نصائح وتوجيهات
لنخبة من االطباء

تناول ممّثُل املرجعية الدينّية الُعليا سامحة الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي )دام عّزه( يف اخلطبة الثانية 
من صالة اجلمعة )11شهر رمضان 1437هـ( 
ُأقيمت  التي  2016م(  لـ)17حزيران  املوافق 
يف الصحن احلسينّي الرشيف بإمامته جانبًا من 
الدينّي  املرجع  سامحة  هبا  أوىص  التي  األمور 
احلسينّي  عيل  السيد  العظمى  اهلل  آية  األعىل 
النجف  أطباء  من  نخبٍة  ظّله(  السيستايّن)دام 
األرشف الذين ترّشفوا بزيارة سامحته قبل عّدة 

أّيام، حيث قال:
مسامعكم  عىل  أقرأ  واألخوات  األخوة  أيا 
الكريمة بعض التوصيات الصادرة من سامحة 
املرجع الدينّي األعىل)دام ظّله(، يف هذا األسبوع 
التقى سامحة املرجع األعىل )دام ظّله( بنخبٍة من 
أطّباء النجف األرشف وأوصاهم بأمور نذكر 

ونرشح بعضها ألمّهيتها، منها:
الوصية بتوفري اخلدمة اجلّيدة جلميع املراجعني 
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الغنّي والفقري  بنفس املستوى دون تفريق بني 
والقوّي والضعيف.

وهذه الوصية وإن كانت موّجهة اىل فئة األطّباء 
ألّن مجعًا منهم كانوا حضور الّلقاء ولكنّها وصّيٌة 
لكّل الذين يتعاملون مع املواطنني ويقّدمون هلم 
اخلدمة يف أّي جماٍل كان، والسّيام من فئة املوّظفني 
احلكومّيني، ومنها أّن من يامرس التعليم عليه أن 
يعلم أّن لسلوكه ومنطقه أبلغ األثر يف طاّلبه، 
وال يتصّور أّنه جمّرد أستاذ يف ماّدة الطّب، فعليه 
أن يراعي اجلوانب الدينّية واألخالقية يف أقواله 
وترّصفاته، ومن ذلك التواضع ملن يعّلمهم من 
الطاّلب وعدم التعايل عليهم، وهذه الوصية ال 
التعليم  يامرسون  الذين  باألطّباء  أيضًا  ختتّص 
املعّلمني  جلميع  عاّمة  هي  بل  اجلامعات  يف 

والتدريسّيني.
ومنها الوصية باملحافظة عىل وحدة العراق وال 
يكون ذلك إاّل باملحافظة عىل وحدة العراقّيني، 
هذه  يف  بأمرين  ُيتّم  أن  الُبّد  ذلك  ولتحقيق 

الظروف احلرجة:
األّول: رعاية النازحني واملهّجرين من دون متييز 

بينهم من أّي ديٍن أو مذهب أو مكّون كانوا.
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الثاين: وهو موّجٌه بالّدرجة األساس اىل املقاتلني 
يف ساحات القتال، أن يكون قتاهلم لتخليص 
التي  إخواهنم وأخواهتم من عصابات داعش 
وممارسة،  فكرًا  العراقّيني  عىل  دخيلة  فئٌة  هي 
فإّن األفكار الظالمية التي تتبنّاها واملامرسات 
الوحشية التي ترتكبها غريبة عىل العراقّيني متامًا 
وغري مسبوقة لديم عىل مّر التاريخ، فاملقاتلون 
هي  مهّمتهم  ومسّمياهتم  أصنافهم  بمختلف 
ختليص العراق من هذا البالء العظيم، وعليهم 
ألداء هذه املهّمة عىل الوجه الصحيح أن يتحّلوا 
بأعىل درجات االنضباط يف ترّصفاهتم ويراعوا 
مع  تعاملهم  يف  واإلسالمية  اإلنسانية  املعايري 
اجلميع يف مناطق القتال، والسّيام املدنّيني من 
ُيسّلم  ومن  بل  واألطفال  والنساء  السّن  كبار 

نفسه ويرتك القتال.
وبعد قراءة هذا النّص نرشح لكم بعض الوصايا 
فنقول: أوىص  الوصّية األوىل لألطّباء،  ومنها 
سامحته األطّباء باخلدمة اجلّيدة وُيمكن تفصيل 

ذلك باألمور التالية:
بدّقة  باالهتامم  وذلك  باملريض  العناية  أّوالً: 
الطبيب  بوسع  ما  وبذل  الطّبي  التشخيص 
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حماوالً  الطّبي  املهنّي  وتفكريه  ذهنه  أعامل  من 
الواقع  اىل  األقرب  التشخيص  اىل  الوصول 
واستشارة  لذلك  الكايف  الوقت  ختصيص  مع 

اآلخرين من أهل اخلربة واحلذاقة الطّبية.
ثانياً: التعاطف مع املريض بإشعاره بالرمحة حلاله 
وأّنه يّمه شفاؤه ومعافاته، ويعامله كأّنه أحد 
العبارات  استعامل  مع  مرض  إذا  عائلته  أفراد 
األمل  نفسه  يف  تبعث  التي  الطّيبة  والكلامت 

بالشفاء..
ثالثاً: أن ال يكون مّهه حتقيق أكرب قدٍر ممكن من 
األرباح املالّية بالتجارة بصّحة املريض، سواًء كان 
من خالل رفع كلفة املعاينة الطّبية أو التحاليل أو 
الفحص الشعاعي أو أجور العمليات اجلراحية، 
بل جيعل غايته العمل عىل شفاء أكرب قدٍر ممكٍن 
من املرىض وإنقاذ حياهتم لُيكتب له بذلك عمٌل 
صالح عند اهلل تعاىل الذي هو خرٌي ثوابًا وخرٌي 

أمالً..
ثّم أوىص سامحته بعدم التفريق بني املراجعني 
)أي بني الغنّي والفقري وبني القوّي والضعيف( 

وتوضيح ذلك:
أن تكون عناية الطبيب املهنية واألخالقية مع 
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املرىض من دون تفرقة بينهم بسبب فقر بعضهم 
أو علّو املنزلة االجتامعية لبعضهم اآلخر، بل 
يشعر اجلميع أهّنم متساوون يف ذلك، ألّن كّل 
فرٍد منهم هو إنسان يعاين بسبب مرضه نفس 
املعاناة ال خيتلفون يف ذلك بسبب ماٍل أو جاٍه 
أو منصب وحياهتم مطلوٌب إنقاذها وآالمهم 

مرجوٌّ ختفيفها للجميع دون فرق.
فال يعتني الطبيب بالغنّي أكثر ألّنه يرجو منه النفع 
املايل وال صاحب الوجاهة والقّوة والسلطة ألّنه 

يأمل منه أن ينفعه يف أمور الدنيا أكثر من غريه..
مقترصة  غري  سامحته  من  الوصّية  هذه  إّن  ثّم 
عىل األطّباء وإن كانت موّجهة هلم ألهّنم الذين 
املكّلفني  جلميع  عاّمة  ولكنّها  الّلقاء  حرضوا 
باخلدمة العاّمة خصوصًا املوّظفني احلكومّيني، 
فاملأمول منهم قضاء حوائج املواطنني وإنجاز 
تأخريهم،  وعدم  ُيمكن  ما  بأرسع  معامالهتم 
واألرامل  واليتامى  الشهداء  عوائل  خصوصًا 
واملستضعفني، وال يفّرقوا بني مواطٍن فقري وآخر 
إنسان  واآلخر  وسلطة  جاه  صاحب  أو  غنّي 
تعاىل،  اهلل  إاّل  نارصًا  لنفسه  يملك  ضعيف ال 
وتتأّكد الوصية للموّظفني املكّلفني باخلدمات 
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والصّحة  والكهرباء  املاء  كخدمات  األساسية 
والتعليم وغريها..

من  فاملأمول  ورشحها،  الثانية  الوصية  ومنها 
من  غريه  أو  الطّب  جمال  يف  األساتذة  اإلخوة 
عىل  تقترص  ال  مهّمتهم  أّن  يعلموا  أن  العلوم 
مهّمة  بل  اختصاصهم  جمال  يف  املهنّي  التعليم 
مبادئ  عىل  والرتبية  التعليم  هي  األساتذة 
ثمرة  فال  معًا،  الصاحلة  واملواطنة  األخالق 
عىل  النفس  وتربية  األخالق  بدون  للتعليم 
هذه القيم، واألستاذ األكثر تأثريًا يف طلبته هو 
حماسن  عىل  ويؤّدهبا  فريّبيها  بنفسه  يبدأ  الذي 
األخالق وحمامد الصفات ويرتمجها اىل سلوٍك 
فِْعيّل أمام طلبته، ومن ذلك حسن التعامل مع 
بالتواضع هلم وعدم االستكبار عليهم  الطلبة 
بإشعارهم أّنه أفضل وأرفع منهم علاًم وشأنا، 
وسلوكهم  هلفواهتم  والتحّمل  الصدر  وسعة 
واحلكمة  باحلسنى  بإرشادهم  وذلك  اخلاطئ 
واملوعظة احلسنة اىل السلوك الصحيح وتنبيههم 
وسلوكّياهتم  بأخالقهم  االهتامم  رضورة  اىل 
كاهتاممهم باحلصول عىل الدرجات املتقّدمة يف 
دروسهم، وعليه أن حيرتم مجيع الطلبة وال يسّخر 
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أو يستهزئ بمن ال يمتلك الذكاء أو املهارة يف 
العلم بل حياول أن يعّلمه عىل كيفّية تطوير قابلّياته 
للطلبة  يوّضح  وأن  للدرس،  وفهمه  العلمية 
أّن النجاح يف الدراسة اجلامعية واملدرسّية مهّم 
لكنّه جزٌء من النجاح األكرب املطلوب يف احلياة 
أال وهو بناء العالقة الصحيحة مع اهلل تعاىل ومع 
بقّية أفراد املجتمع، ومن ذلك شعوره باملسؤولية 
بعد ختّرجه وقدرته عىل النجاح فيها وبناء األرسة 

الصاحلة وحسن العرشة مع أفراد جمتمعه.
فقد ورد عن أمري املؤمنني : »عّلموا الناس 
اخلري بغري ألسنتكم وكونوا دعاًة هلم بفعلكم، 
»كّلام   : وعنه والورع«.  الصدق  والزموا 
بنفسه وبذل يف  الرجل زادت عنايته  زاد علم 

رياضتها وصالحها جهده«.
العراق  وحدة  عىل  باملحافظة  الوصّية  ومنها 
متييز  دون  من  واملهّجرين  النازحني  ورعاية 
بينهم وذلك من خالل عناية اجلهات املختّصة 
ومؤّسسات  اإلنسانية  واجلمعيات  واملواطنني 
املجتمع املدين، ببذل كّل ما يمكن من جهود 
ما  وتقديم  للنازحني  املناسب  املأوى  لتوفري 
حيتاجونه من طعاٍم ورشاٍب ودواء مع معاملتهم 
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وأن  هبم،  والرمحة  معهم  والتعاطف  باحلسنى 
جلميع  متساوية  بصورة  العناية  هذه  تكون 
العراقّيني النازحني واملهّجرين بغّض النظر عن 
القومّي، وذلك  أو  املذهبّي  أو  الدينّي  انتامئهم 
يستلزم  ال  عراقّيون  مواطنون  بأمجعهم  ألهّنم 
اختالفهم يف االنتامء املذكور اختالف مرتبتهم 
يف حقوق املواطنة واالنتامء للعراق، وهذا النحو 
من الرعاية واملعاملة سُيشعر اآلخرين من مجيع 
ممّا  لبلدهم  االنتامء  بوحدة  العراقية  املكّونات 
بقّوة  أثرًا إجيابّيًا يف نفوسهم فيشعرون  سيرتك 
اآلرصة والعالقة مع بقّية مواطني بلدهم، وهذا 
التي  داعش  عصابات  عىل  الفرصة  سيفّوت 
تعمل عىل زرع التفرقة والبغضاء بني مكّونات 
الشعب العراقي من خالل إثارة النزعة الطائفية.

بالدرجة  موّجهة  وهي  األخرية  والتوصية 
األساس اىل املقاتلني يف ساحات القتال، فنقول 
األبطال  ملقاتلينا  الرضورّي  من  رشحها:  يف 
والتضحية  البطولة  مالحم  يسّطرون  الذين 
يف صفحات تاريخ العراق احلديث أن يلتفتوا 
اىل أّن الغاية من قتاهلم هو إنقاذ املواطنني من 
املناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش، 
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وأن ينظروا هلم كإخوة وأخوات، وأهّنم جاءوا 
لتخليصهم من هذه الفئة الدخيلة عىل العراقّيني 
يف فكرها الضاليّل الذي تتبنّاه بتكفري اآلخرين 
وحتليل قتلهم، الذي ترمجته اىل ممارساٍت وحشّية 
يشهد  مل  حيث  واإلنسانية  اإلسالم  عن  بعيدة 
فلينتبهوا  الوحشية،  هذه  مثل  العراق  تاريخ 
أو  االنتقام  هدفهم  يكون  أن  من  وليحذروا 
االعتداء أو غري ذلك، وألجل حتقيق هذه املهّمة 
وفق الضوابط الرشعّية واألخالقية واإلنسانية 

الُبّد من أمرين:
النفيّس  االنضباط  درجات  بأعىل  ـ التحيّل  1
حيملنّهم  فال  القتالية،  وأعامهلم  ترّصفاهتم  يف 
حزٌن وأَسٌف عىل فقد عزيٍز اسُتشهد يف القتال، 
أو تأمّل عىل جريح أو حالة غضب أو انفعال عىل 
ارتكاب ما خُيالف هذه الضوابط من متثيٍل بقتيل 
أو إجهاٍز عىل جريح أو تفجري دار مشتبه يف أمره 
أو سطو عىل مال لذوي املقاتلني أو استيالء عىل 

أموال ملواطنني أبرياء.
يف  واإلسالمية  اإلنسانية  املعايري  ـ مراعاة  2
تعاملهم مع اجلميع، فالُبّد من الفرز بني املعتدي 
ذلك،  يف  له  دخل  ال  الذي  واملواطن  املقاتل 
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الوطنية  اهلوية  عىل  احلفاظ  القتال  هدف  فإّنام 
واإلنسانية واحلضارية للشعب العراقي الذي 
وطمسها،  مسخها  العصابات  هذه  أرادت 
وتتأّكد الوصّية مع كبار السّن والنساء واألطفال، 
ثم نلتفت اىل هذه الصورة التي نراها يف الكثري من 
الفضائّيات فام أعظم وأمجل أن نرى بعض أفراد 
كبريًا  املسّلحة وجماهدينا حيملون رجالً  قّواتنا 
مأمنهم،  اىل  وعائلته  ليوصلوه  ظهورهم  عىل 
أو ُيطعمون صغريًا أو يّدئون ويطمئنون امرأًة 
خائفة أو يداوون مريضًا أو يّيئون مأوى هلم، 
للمرجعّية  العرشين  التوصيات  يف  ورد  وقد 

الدينّية الُعليا التي تّم التأكيد عليها:
ممّن  الناس  عاّمة  اهلل.. يف حرمات  )اهلل..  أّوالً: 
الشيوخ  من  املستضعفني  السّيام  يقاتلوكم  مل 
ذوي  من  كانوا  إذا  حتى  والنساء  والولدان 
املقاتلني، فإّنه ال حتّل حرمات من قاتلوا غرَي ما 
كان معهم من أمواهلم، وقد كان من سرية أمري 
املؤمنني  أّنه كان ينهى عن التعّرض لبيوت 
إرصار  رغم  وذراريم  ونسائهم  حربه  أهل 
بعض من كانه معه ـ خاّصًة من اخلوارج ـ عىل 

استباحتها(.
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ثانياً: )اهلل.. اهلل.. يف أموال الناس فإّنه ال حيّل مال 
امرئ مسلٍم لغريه إاّل بطيب نفسه، فمن استوىل 
عىل مال غريه غصبًا فإّنام حاز قطعًة من قطع 

النريان(.
فإّياكم  كّلها  احلرمات  يف  اهلل..  )اهلل..  ثالثاً: 
والتعّرض هلا أو انتهاك يشٍء منها بلساٍن أو يٍد، 

واحذروا أخذ امرئ بذنب غريه..(.
اللهّم انرص قّواتنا املسّلحة واملتطّوعني والغيارى 
كيد  ورّد  مقتدر،  عزيٍز  العشائر نرص  أبناء  من 
أعدائنا يف نحورهم، وغرّي سوء حالنا بحسن 

حالك إّنك سميع جميب..
املصدر: موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية 
املقدسة.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=272&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=272&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=272&ser=2&lang=ar 
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 نصائح وتوجيهات
للمؤمنني حول الشعائر احلسينية

)1(
)7صفر  اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخلطبة 
1437هـ( املوافق لـ)20ترشين الثاين 2015م( 
الرشيف  احلسينّي  الصحن  يف  ُأقيمت  التي 
الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  بإمامة  وكانت 

والتي جاء فيها:
عىل  أعرض  أن  أوّد  واألخوات  اإلخوة  أّيا 

مسامعكم الكريمة األمرين التاليني:
األمر األّول: مع اقرتاب موعد زيارة األربعني التي 
  يزحف فيها املاليني من عّشاق اإلمام احلسني
مشيًا عىل األقدام نحو مرقده الرشيف قاصدين 
بذلك التعبري عن شّدة والئهم وقّوة ارتباطهم 
باإلمام احلسني ، وجتديد العهد له بمواصلة 
الدرب عىل مبادئه الرشيفة وقيمه السامية نوّد أن 
نذّكر املؤمنني ببعض ما ينبغي هلم رعايته يف هذه 
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املناسبة:
أّوالً: إّن من أهّم مقاصد هذه الزيارة احلسينية هو 
احلفاظ عىل مبادئ اإلسالم وأحكامه وتعاليمه 
التي ضّحى اإلمام احلسني  وأهل  املقّدسة 
الضياع  من  محايتها  أجل  من  وأصحابه  بيته 
املؤمنني مزيد  واالنحراف، ويقتيض ذلك من 
التفّقه يف الدين واحلرص عىل تطبيق تعامليه بطاعة 
اهلل تعاىل ورسوله  واألئّمة األطهار  وأداء 
يف  ويتصّدى  املحّرمات،  واجتناب  الواجبات 
هذه الزيارة كام يف التي قبلها جمموعٌة من فضالء 
احلوزة العلمية وطاّلهبا لبيان األحكام الرشعية 
والتعاليم األخالقية وإقامة الصالة مجاعًة عىل 
طول مسار الطريق الواصل اىل كربالء املقّدسة، 
فينبغي للزائرين الكرام أن يغتنموا هذه األّيام 
وجيعلوا سفرهم اإلهلّي هذا فرصًة ملزيد التفّقه 
باألخالق  والتحيّل  الرشعية  األحكام  يف 
أّول  الّصالة يف  إقامة  الفاضلة، واحلرص عىل 
وقتها، وينبغي أن ال يمنع بعضهم االهتامم بأداء 
اخلدمة لزّوار اإلمام احلسني  وإقامة مراسيم 
العزاء عن أداء الصالة يف أّول وقتها، فإّن اإلمام 
أداء  احلسني  من شّدة عنايته وحرصه عىل 
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الصالة مل يمنعه يوَم عاشوراء انشغاُله باحلرب 
والقتال وهو عىل أشّده من أن يؤّدي وأصحابه 
تلك الفريضة اإلهلية يف أّول وقتها، فاهلل اهلل يف 
الصالة فإهّنا عموُد دينكم ومعراُج املؤمن اىل رّبه 
. وأحّب األعامل اىل اهلل تعاىل وقّرة عني نبّيكم
ثانياً: ومن املقاصد املهّمة هلذا السفر اإلهلي هو 
اإلمام  منه  انطلق  الذي  األساس  املبدأ  تثبيت 
اىل  املنّورة  املدينة  من  مسريته  يف    احلسني
كربالء املقّدسة وأراد من شيعته وحمّبيه االلتزام به 
يف أحلك الظروف وأقساها، أال وهو التضحية 
اإلسالم  قيم  حلامية  والولد  واملال  بالنفس 
ومبادئه واحلفاظ عليها من دون تغيري وحتريف، 
واإليثار والشجاعة والصرب والصمود والعزيمة 
السبيل،  هذا  يف  الصلبة  واإلرادة  الراسخة 
والشّك يف أّن املعركة املصريية يف هذه األيام ضّد 
عصابات داعش تتجىّل فيها تلك القيم بأسمى 
األبطال  أحّبتنا  من  والسّيام  ومعانيها  صورها 
املقاتلني بمختلف عناوينهم، الذين يرابطون يف 
اجلبهات وقد تركوا الدنيا وما فيها وفارقوا األهل 
والولد واألحّبة ليجّسدوا قيم الفداء والتضحية 
واإليثار بأنفسهم من أجل احلفاظ عىل هذا البلد 
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ومقّدساته وأعراض مواطنيه، ولعّل من أجّل 
مظاهر الوالء واالرتباط باإلمام احلسني  يف 
هذه األّيام وسبق التوّجه اليه بالزيارة هو إدامة 
زخم املعركة ضّد داعش، وذلك بتعزيز روح 
الصمود وإرادة القتال ودعم املقاتلني باملعونات 
لتطهري  والعزم  البأس  أويل  األشّداء  والرجال 
أرض العراق كّلها من دنس هذه العصابات، 
فإّن الشعب الذي استطاع أن يتحّدى اإلرهاب 
وسّياراته املفّخخة وأحزمته الناسفة طوال هذه 
السنوات وحّقق االنتصار يف الكثري من املعارك 
معركته  يف  االنتصارات  زخم  يديم  أن  لقادٌر 
النرص  لبلوغ  داعش  عصابات  ضّد  احلالية 

النهائّي إن شاء اهلل تعاىل.
املواكب  وأصحاب  الزائرين  من  املأمول  ثالثاً: 
تكون  أن  ـ  خريًا  تعاىل  اهلل  جزاهم  ـ  احلسينية 
أهل  مرآًة عاكسًة ألخالق  أعامهلم وخدماهتم 
عىل  حرصهم  خالل  من  وذلك   ، البيت
العاّمة واخلاّصة سواًء  املمتلكات  احلفاظ عىل 
كانت لدوائر الدولة أو لعموم املواطنني، وعدم 
الناقلة  والسيارات  اآلليات  مسارات  مزامحة 
وعدم  مواقعهم  نظافة  عىل  واحلفاظ  للزائرين 



79

اإلرساف يف الطعام، فإّن هذا العمل املحمود ـ 
وهو إطعام الزائرينـ  قد ينقلب اىل فعٍل مذموم 
إذا اقرتن باإلرساف والتبذير، ونؤّكد أيضًا عىل 
التزاحم  وعدم  الزائرين  بني  املعارشة  حسن 
التعاون  من  الُبّد  بل  ينبغي،  ال  فيام  والتنافس 
وخصوصًا  الزيارة  هذه  إلنجاح  اجلميع  بني 
التعاون مع القّوات األمنية لتمكينهم من أداء 
مهاّمهم عىل أفضل وجه وعدم السامح بوقوع 
، ونويص أخواتنا  خرٍق أمنّيـ  ال سمح اهلل تعاىلـ 
الزائرات باالهتامم برعاية أعىل درجات احلشمة 
والعفاف وجتنّب االختالط املذموم ونؤّكد عىل 
شبابنا باالهتامم بإظهار أنفسهم باملظهر املناسب 
لقداسة املناسبة واالبتعاد عن أّي ترّصٍف خيدش 

ذلك يف امللبس أو السلوك.
املصدر موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية املقدسة.

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=239&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=239&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=239&ser=2&lang=ar 
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)2(
نص اخلطبة الثانية يف يوم اجلمعة )5 ـ املحّرم 
املرجعية  القاها ممثل  التي  ـ 1438 هـ(  احلرام 
الدينية العليا فضيلة العالمة الشيخ عبد املهدي 

الكربالئي يف الصحن احلسيني الرشيف
االمام  هنضة  ذكرى  االيام  هذه  يف  نعيش 
جده  امة  يف  لالصالح  وخروجه    احلسني
رسول اهلل  والفاجعة التي حلت باالسالم 
واملسلمني باستشهاده واستشهاد مجع من اهل 
بيته واصحابه امليامني، ولتلك النهضة الكربى 
والفاجعة العظمى جوانب كثرية يتداوهلا اهل 
العلم واملعرفة بالبحث والتحقيق، ولكن نريد 
ان نشري هناـ  ونحن نعيش هذه االيام العاشورائية 
احلزينةـ  اىل جانب من تلك اجلوانب وهو ما يمثله 
اهل  شباب  سيد  مصاب  عىل  واألسى  احلزن 
 ، من امهية يف مدرسة اهل البيت  اجلنة
فقد دلت االثار والنصوص املتضافرة عن أئمة 
اهلدى  عىل ان البكاء عىل احلسني  واظهار 
احلزن عىل مصابه عبادة بنفسها يتقرب هبا املؤمن 
اىل اهلل واىل رسوله  وتستوجب جزيل الثواب 
وعظيم األجر، فقد ورد عن االمام الباقر عن 
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ابيه االمام زين العابدين  انه كان يقول: »أيام 
مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل عىل خديه يف ما 
مّسنا من أذى من عدونا يف الدنيا بّوأه اهلل منزل 
صدق«. وورد عن االمام الصادق  انه كان 
ُُدوَد الَِّت 

ْ
َك ال

ْ
يدعو يف سجوده فيقول »امهلل ارَْحْم تِل

ْعنُيَ 
َ ْ
َك ال

ْ
َِّ  َو ارَْحْم تِل ِب َعبِْد الل

َ
َتَقلَّبَْت َعَ ُحْفَرةِ أ

ُقلُوَب الَِّت 
ْ
َك ال

ْ
َا َو ارَْحْم تِل

َ
الَِّت َجَرْت ُدُموُعَها رَْحًَة نل

َا«.
َ

َْخَة الَِّت َكنَْت نل َا َو ارَْحِم تلك الصَّ
َ

قَْت نل َجزَِعْت َو اْحَتَ
ان احلزن عىل مصاب سيد الشهداء  مظهر 
صادق من مظاهر احلب والوالء لنبي هذه األمة 
الذين اصطفاهم اهلل تعاىل وأمر  وآله االطهار 
بمودهتم وحبهم وجعل ذلك اجر هذه الرسالة، 
قال اهلل تعاىل ﴿قل ل أسألكم عليه أجراً ال املودة يف 
القرىب ﴾ وقد استفاضت الروايات الرشيفة عن 
النبي  يف ان املراد من القربى الذين اوجبت 
اآلية الكريمة مودهتم هم عيل وفاطمة وابنامها 

. احلسن واحلسني
قلوب  يالمس شغاف  ان  ان هذا احلب جيب 
هذا  عروقهم،  يف  دمائهم  مع  وجيري  املؤمنني 
   احلب الذي هو شعبة من شعب حب اهلل
بحب أوليائه ومن جرت نعمته عىل هذه األمة 
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عىل أيديم فوقفوا مع النبي  وبذلوا الغايل 
والنفيس يف سبيل إيصال هذه الرسالة اىل عامة 
املباركة  الدعوة  هذه  امتزجت  حتى  الناس، 
خيتم  وهبم  اهلل  بدأها  هبم  وجهادهم،  بدمائهم 
وهبم تبقى مستمرة عالية، ال تقوم هلا قائمة من 
دوهنم، اهنم محلة هذه الرسالة بدءا واستمرارا 
وختاما، هكذا شاء اهلل، ومل يشأ اعتباطا بل ملا هلم 

من مؤهالت ميزهتم عن سائر من سواهم.
ان من واجبنا كمؤمننيـ  بحكم ما أودعه اهلل يف 
ضامئرنا وما فطرنا عليه من حمبة من أحسن إلينا، 
فضال عام ندبنا اليه تعاىل وأمرنا بهـ  ان نحبهم اكثر 
من حبنا آلبائنا وأمهاتنا وذرياتنا ومجيع اهلينا، 
أليسوا هم من جرت اعظم نعم اهلل علينا وهو 
اهلداية لإليامن عىل أيديم، ان هذا احلب هو من 
احلب هلل الذي ورد يف النص الرشيف انه هو 

الدين.
باإلضافة اىل ان احلزن عىل احلسني  والبكاء 
فعله االرشار  اىل اهلل عام  منا  براءة  عىل مصابه 
  وإعالن للنرصة هلم ولقائمهم  بآل حممد
عسى ان يكتبنا اهلل من الشاكرين الذين أشار 
اليهم يف قوله تعاىل ﴿وما حممد ال رسول قد خلت 



83

من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم ع أعقابكم 
ومن ينقلب ع عقبيه فلن يرض الل شيئا وسيجزي الل 

الشاكرين﴾..
ان جمالس سيد الشهداء  ومظاهر العزاء له 
وفق ما توارثه املؤمنون خلفًا عن سلف هي من 
اعظم ذخائرنا التي ال يمكن ان نفرط هبا بل ال بد 
ان نحافظ عليها بكل ما اوتينا من امكانات، وقد 
وجدنا كيف أهلمت شبابنا بل وشيوخنا فخرجوا 
بمئات اآلالف بكل شجاعة وبسالة دفاعا عن 
اروع  فسطروا  واملقدسات  واالرض  العرض 
املالحم التي سيخلدها هلم التاريخ، وكفى بمثل 
هذا فائدة وثمرة هلذه املجالس. وهي بام جتمعه 
من حشد كبري من املؤمنني مناسبة فضىل لتثقيف 
الناس يف امور دينهم وتبصريهم بشؤون زماهنم 
وطرح احللول املناسبة ملشاكلهم الفكرية. ومن 
الرضوري االعتامد فيام يلقى فيها عىل املصادر 
املوثوقة وال سيام فيام يتعلق بنقل احلوادث التي 
جرت عىل ال حممد  واجتناب ما سواها حتى 
ال يتخذ ذلك مطعنًا فيها ونقضًا إلحدى اهم 
الفوائد التي يمكن ان ترتتب عليها وهي تثبيت 

العقائد احلقة يف نفوس املؤمنني.
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اللهم عجل لوليك احلجة بن احلسن الظهور 
واجعلنا من اهل طاعته وحقق لنا امالنا بنرصته 
وامتم به لنا السعادة باحلضور بني يديه والشهادة 

يف صفه انك سميع الدعاء قريب جميب.
املصدر: موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية 

املقدسة. 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=289&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=289&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=289&ser=2&lang=ar 
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 نصائح وتوجيهات 
للمؤمنني حول زيارة االربعني 

)1(
أربعني  زيارة  بخصوص  السؤال:..توجيهات 

.. اإلمام احلسني
بسم اهلل الرمحن الرحيم

سامحة املرجع الديني األعىل السيد السيستاين 
)دام ظّله الوارف(

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
عّظم اهلل لكم األجر..

ونحن نتوّجه اىل كربالء املقّدسة بمناسبة أربعينية 
اإلمام سيد الشهداء ،نحتاج إىل توجيهات 
أبوية هبذه املناسبة العظيمة لتكون الفائدة أكرب 
واجلزاء أعظم وللتنبيه عاّم نغفل عنه أو ال نعلم 
رشائح  لكافة  التوجيه  يكون  أن  نأمل  أجره. 
إّنه  املبارك  وجودكم  نعمة  اهلل  أدام  املجتمع. 

سميع قريب ونسألكم الدعاء.
مجٌع من املؤمنني
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اجلواب: بسم اهلل الرمحن الرحيم
والسالم عىل  والصالة  العاملني  احلمد هلل رب 

سيدنا حممد وآله الطاهرين.
وبعد فإنه ينبغي أن يلتفت املؤمنون الذين وفقهم 
اهلل هلذه الزيارة الرشيفة اّن اهلل سبحانه وتعاىل 
أنبياء واوصياء ليكونوا أسوة  جعل من عباده 
وقدوة للناس وحّجة عليهم فيهتدوا بتعاليمهم 
ويقتدوا بأفعاهلم. وقد رّغب اهلل تعاىل إىل زيارة 
لشاهنم  واعالء  لذكرهم  ختليدًا  مشاهدهم 
وليكون ذلك تذكرة للناس باهلل تعاىل وتعاليمه 
وأحكامه، حيث إهنم كانوا املثل األعىل يف طاعته 
سبحانه واجلهاد يف سبيله والتضحية ألجل دينه 

القويم.
ــ مضافًا  وعليه فإّن من مقتضيات هذه الزيارة:ـ 
يف    احلسني اإلمام  تضحيات  إستذكار  إىل 
ـــ هو اإلهتامم بمراعاة تعاليم  سبيل اهلل تعاىل 
الدين احلنيف من الصالة واحلجاب واإلصالح 
والعفو واحللم واالدب وحرمات الطريق وسائر 
الزيارة بفضل اهلل  املعاين الفاضلة لتكون هذه 
تعاىل خطوة يف سبيل تربية النفس عىل هذه املعاين 
تستمر آثارها حتى الزيارات الالحقة وما بعدها 
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فيكون احلضور فيها بمثابة احلضور يف جمالس 
.  التعليم والرتبية عىل اإلمام

   إننا وإن مل ندرك حمرض األئمة من أهل البيت
لنتعلم منهم ونرتبى عىل أيديم اإلّ أّن اهلل تعاىل 
حفظ لنا تعاليمهم ومواقفهم ورّغبنا إىل زيارة 
مشاهدهم ليكونوا أمثاالً شاخصة لنا واخترب 
بذلك مدى صدقنا فيام نرجوه من احلضور معهم 
واإلستجابة لتعاليمهم ومواعظهم، كام اخترب 
الذين عاشوا معهم وحرضوا عندهم،فلنحذر 
يف  صادقة  غري  أمنية  رجاؤنا  يكون  أن  عن 
حقيقتها، ولنعلم أننا إذا كنّا كام أرادوه  يرجى 
أن نحرش مع الذين شهدوا معهم، فقد ورد عن 
أمري املؤمنني  أّنه قال يف حرب اجلمل: أنه »قد 
حرضنا قوم مل يزالوا يف أصالب الرجال وأرحام 
يصعب  مل  منا  رجائه  يف  صدق  فمن  النساء«. 
فتزّكى  هبم،  واإلقتداء  بتعاليمهم  العمل  عليه 

بتزكيتهم وتأدب بآداهبم.
فاهلل اهلل يف الصالة فإهنا ـــ كام جاء يف احلديث 
إن  املؤمنني  ومعراج  الدين  عمود  ـــ  الرشيف 
ُردَّ ما سواها،  ُقبَِل ما سواها وإن ُرّدت  ُقبِلت 
وينبغي اإللتزام هبا يف أول وقتها فإّن أحّب عباد 
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إليها،  للنداء  استجابة  أرسُعهم  إليه  تعاىل  اهلل 
وال ينبغي أن يتشاغل املؤمن عنها يف اول وقتها 
بطاعٍة أخرى فإهنا أفضل الطاعات، وقد ورد 
عنهم : »ال تنال شفاعتنا مستخّفًا بالصالة «. 
عنايته  شّدة    احلسني اإلمام  عن  جاء  وقد 
بالصالة يف يوم عاشوراء حتى إّنه قال ملن ذكرها 
يف أول وقتها: »ذكرت الصالة جعلك اهلل من 
القتال مع  املصّلني الذاكرين« فصىّل يف ساحة 

شّدة الرمي.
قيمة عمل اإلنسان  فإّن  اهلل اهلل يف اإلخالص 
ال  اهلل  فإّن  تعاىل،  هلل  إخالصه  بمقدار  وبركته 
يتقّبل اإلّ ما خلص له وسلم عن طلب غريه. 
النبي  يف هجرة املسلمني إىل  وقد ورد عن 
املدينة أّن من هاجر إىل اهلل ورسوله فهجرته إليه 
ومن هاجر إىل دنيا يصيبها كانت هجرته إليها، 
وان اهلل ليضاعف يف ثواب العمل بحسب درجة 
اإلخالص فيه حّتى يبلغ سبعامئة ضعف واهلل 
يضاعف ملن يشاء. فعىل الزوار اإلكثار من ذكر 
اهلل يف مسريهتم وحتّري اإلخالص يف كل خطوة 
وعمل، وليعلموا ان اهلل تعاىل مل يمنَّ عىل عباده 
والقول  اإلعتقاد  يف  له  اإلخالص  مثل  بنعمة 
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والعمل، وان العمل من غري إخالص لينقيض 
بانقضاء هذه احلياة وأّما العمل اخلالص هلل تعاىل 

فيكون خمّلدًا مباركًا يف هذه احلياة وما بعدها.
اهلل اهلل يف السرت واحلجاب فإّنه من أهّم ما اعتنى 
به أهل البيت  حّتى يف أشّد الظروف قساوة 
يف يوم كربالء فكانوا املثل األعىل يف ذلك، ومل 
يتأّذوا  بيشء من فعال أعدائهم بمثل ما تأّذوا 
به من هتك ُحَرمهم بني الناس، فعىل الزوار مجيعًا 
وال سّيام املؤمنات مراعاة مقتضيات العفاف يف 
ترصفاهتم ومالبسهم ومظاهرهم والتجنب عن 
أي يشء خيدش ذلك من قبيل األلبسة الضّيقة 
واإلختالطات املذمومة والزينة املنهّى عنها، بل 
ينبغي مراعاة أقىص املراتب امليسورة يف كل ذلك 
تنزيًا هلذه الشعرية املقّدسة عن الشوائب غري 

الالئقة.
النبي  مقام  رفعة  من  يزيد  أن  تعاىل  اهلل  نسأل 
الدنيا  بيته األطهار  يف  املصطفى  وأهل 
بغية  وجاهدوا  سبيله  يف  ضّحوا  بام  واآلخرة 
هداية خلقه ويضاعف صالته عليهم كام صىّل 
عىل املصطفني من قبلهم ال سيام ابراهيم وآل 
ابراهيم كام نسأله تعاىل أن يبارك لزوار أيب عبد 
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ما  بأفضل  ويتقبلها  زيارهتم    احلسني اهلل 
يتقبل به عمل عباده الصاحلني حّتى يكونوا يف 
سريهم وسريهتم يف زيارهتم هذه وما بقي من 
حياهتم مثالً لغريهم وأن جيزيم عن أهل بيت 
نبّيهم  خريًا لوالئهم هلم واقتدائهم بسريهتم 
وتبيلغ رسالتهم عسى أن ُيدَعوا هبم  يف يوم 
القيامة حيث يدعى كل أناس بإمامهم وأن حيرش 
  احلسني مع  السبيل  هذا  يف  منهم  الشهداء 
بام بذلوه من نفوسهم وحتّملوه من  وأصحابه 
سميع  إّنه  والئهم  ألجل  واالضطهاد  الظلم 

جميب.
املصدر: موقع املكتب الرسمي.

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

http://www.sistani.org/arabic/archive/25463 
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)2(
)14صفر  اجلمعة  صالة  من  الثانية  اخلطبة 
1437هـ( املوافق لـ)27ترشين الثاين 2015م( 
التي ُأقيمت يف الصحن احلسينّي الرشيف بإمامة 

سامحة السيد أمحد الصايف، وممّا جاء فيها:
االمر الثاين: يف هذه األّيام العظيمة حيث يشارك 
املاليني من حمّبي اإلمام احلسني  من خمتلف 
أنحاء العامل يف الزيارة األربعينية ملرقده الطاهر 

نوّد أن نوّضح األمور التالية:
عند  يقفون  الذين  املقاتلني  اإلخوة  أ. عىل 
السواتر األمامية وخيوضون حربًا رضوسًا مع 
رة  اإلرهابّيني، والذين يرابطون يف األرايض املحرَّ
وحيمون ثغور البلد أن ال يرتكوا مواقعهم للتوّجه 
بثواٍب  سيحضون  فيها  ببقائهم  فإهّنم  للزيارة 
والعرض  األرض  عن  الدفاع  ثواُب  هو  أكرب 
واملقّدسات، باإلضافة اىل أّن عرشات اآلالف 
الزائرين والزائرات سيرشكوهنم يف مثوبة  من 
زياراهتم فتجتمع هلم مثوبُة القتال يف سبيل اهلل 
ومثوبُة زيارة اإلمام احلسني  ويا له من حظٍّ 

عظيم.
واألخوات  الزائرين  اإلخوة  ب. عىل 
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أمهّية  الدينية  املناسبة  هذه  يولوا  أن  الزائرات 
يف  وجٍه  بأفضل  استثامرها  وحياولوا  خاّصة 
املرشوع  فإّن  إيامهنم،  وزيادة  نفوسهم  تكميل 
  احلسني اإلمام  خّطه  الذي  اإلصالحي 
وأحيى به دين جّده املصطفى  وتّم التأكيد 
عليه يف روايات األئّمة األطهار  وقد شاء 
يدف  إّنام  والديمومة  االستمرار  له  تعاىل  اهلل 
بالدرجة األساس اىل إصالح اإلنسان، فالُبّد ملن 
يسري يف طريق احلسني  أن يتّم بحصوله عىل 
زيادة من املعارف الدينّية احلّقة والتحيّل بمزيٍد 
اإلخوة من  األخالقية، وحظور  الفضائل  من 
فضالء وطاّلب احلوزة العلمية يف أماكن معلَّمة 
صة يف الطرق اىل كربالء املقّدسة فرصٌة  ومشخَّ

مناسبة لالستفادة منهم يف هذا املجال.
ج. إّن من األمور املهّمة التي ينبغي أن تلتفت 
  اليها أنظاُر السائرين يف طريق اإلمام احلسني
هو رضورة االجتناب عاّم يثري الفرقة واالختالف 
يف صفوف املؤمنني، وعدم استغالل هذه املناسبة 
اليها  ينتمون  التي  للجهات  للرتويج  احلزينة 
دينيًة كانت أو سياسية أو غريمها، واألهّم من 
ذلك االبتعاد عن بعض املامرسات املستحدثة 
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التي ال تنسجم مع قدسّية هذه املناسبة احلسينية 
توارثها  التي  الشعائر  عىل  فيها  واالقتصار 
سيد  عزاء  إقامة  يف  سلف  عن  خلفًا  املؤمنون 
شباب أهل اجلنة واحلزن واجلزع عليه وإحياء 

. أمره وأمر األئّمة من ولده
د. مّلا كان من دأب اإلرهابّيني السعي يف إزهاق 
أكرب عدٍد ممكن من األرواح الربيئة باستهداف 
من  فاملطلوب  الواسعة  البرشية  التجّمعات 
بحامية  املكّلفة  األمنية  األجهزة  يف  العاملني 
الزّوار أن يبذلوا قصارى جهدهم يف احلفاظ عىل 
الزائرين الكرام وتوفري األجواء اآلمنة هلم ألداء 
مراسيم الزيارة مع حتقيق انسيابية وصوهلم اىل 

مقاصدهم ذهابًا وإيابًا.
املصدر: موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية 
املقدسة.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=240&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=240&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=240&ser=2&lang=ar 
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)3(
اجلمعة  لصالة  الثانية  للخطبة  الكامل  النص 
سامحة  بإمامة  الرشيف  احلسيني  الصحن  من 
/3 اليوم  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
4/ترشين  املوافق  املظفر/1438هـ  صفر 

الثاين/2016م:
املؤمنات  واألخوات  املؤمنون  اإلخوة  أيا 
لإلمام  والوالء  املحبة  درب  يف  السائرون 

. احلسني
ونحن نقرتب من أيام مسرية األربعني اخلالدة، 
ينبغي لنا مجيعًا أن نستذكر عدة أمور ونعمل عىل 

حتقيقها:
أوالً:

إن القران الكريم وسرية وتعاليم النبي  وآله 
األطهار  وما تقتضيه الفطرة اإلنسانية وسرية 
العقالء كل ذلك يوجب علينا ان يكون مسرينا 
هادفًا واعيًا بعيدًا عن السطحية، ولقد أرشدنا 
املأثور من زيارة املعصومني  اىل الكثري من 
األهداف االهلية املتوخاة من مثل هذه املسريات 

ومنها:
ورسوله  تعاىل  هلل  التويل  مبدأ  أمهية  اىل  التنبيه 
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الصاحلني؛  وأوليائه    األطهار واألئمة 
والتربيء من أعدائهم، وان هذا املبدأ حي ال 
ينقطع ما بقي هلل تعاىل عباد يسريون عىل هنجهم 
بآثارهم  لالقتفاء  ويدعون  بسريهتم  ويعملون 
أعداء  هلم  وكان  كلمتهم،  إلعالء  والعمل 
جيهدون إلطفاء نورهم وحمو آثارهم والتنكيل 
زيارة  يف  ورد  وقد  هنجهم،  وحماربة  بمحبيهم 
اإلمام احلسني  يوم عاشوراء »وأتقرب اىل 
اهلل ثم اليكم بمواالتكم ومواالة وليكم وبالرباءة 
من اعدائكم والناصبني لكم احلرب وبالرباءة 
ساملكم  ملن  سلم  إين  وأتباعهم،  أشياعهم  من 
وحرب ملن حاربكم وويل ملن واالكم وعدو ملن 

عاداكم«.
وقد أوضح األئمة  معنى املواالة، فقد ورد 
عن اإلمام الباقر  انه قال جلابر اجلعفي: »من 
كان هلل مطيعًا فهو لنا ويل ومن كان هلل عاصيًا فهو 

لنا عدو وال تنال واليتنا إال بالعمل والورع«.
وقال يف حديث آخر: »فواهلل ما شيعتنا إال من 
ــ  ــ يا جابرـ  اتقى اهلل واطاعه، وما كانوا ُيعرفونـ 
إال بالتواضع، والتخشع، واداء االمانة، وكثرة 
ذكر اهلل، والصوم، والصالة، والرب بالوالدين، 
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الفقراء، واهل املسكنة،  والتعهد للجريان من 
والغارمني، واأليتام، وصدق احلديث، وتالوة 
القرآن، وكف األلسن عن الناس إال من خري 

وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء «.
فاملناط يف صدق املواالة ليس جمرد اظهار احلب 
واله    ولرسوله تعاىل  هلل  الطاعة  صدق  بل 
االطهار ؛ واقتفاء آثارهم فيام ورد عنهم من 
مناهج احلياة املختلفة من اداء الواجبات وترك 

املحرمات والتخلق بأخالقهم وآداهبم.
وقد ورد ايضًا يف زيارة الشهداء »يا ليتني كنت 
معكم فأفوز فوزًا عظياًم«، وال يمكن الكشف 
بأن  اال  املذكور  والتمني  الرجاء  صدق  عن 
  يكون يف كل زمان اولياء هلل تعاىل ولرسوله
هنجهم  عىل  يسريون    األطهار ولالئمة 
اصالح  عىل  ويعملون  سبيله  يف  وجياهدون 
جمتمعهم واختبارنا بمدى طاعتنا هلم واالنقياد 
يرشدون  ملا  واعاملنا  مواقفنا  وتبعية  ملنهجهم 
اليه ويأمروننا به ـــ وقد شاء اهلل تعاىل ان يكون 
العنف  اختاروا طريق  بقوم  باالبتالء  اختبارنا 
والتوحش واالعتداء سبيال لدعوهتم ومنهجهم 
فكانت عصابات داعش اوضح مصداق لذلك 
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ـــ وكان الرجال من املقاتلني االبطال يف اجلبهات 
والئه  دعوى  يف  صدق  ملن  االمثل  النموذج 
لإلمام احلسني ، يشاركهم يف مرتبة من ذلك 
من يساندهم ويدعمهم باملال واملؤن وسائر ما 

حيتاجون اليه.
ثانياً:

لقد شاء اهلل تعاىل بتجاوز اهل الوالء وااليامن 
هبا  مروا  التي  الصعبة  واالزمات  للتحديات 
ابراز  وانفتاحهم عىل املجتمعات االخرى مع 
ان  ذلك  خالل  والعطاء  والبذل  االيثار  قيم 
جذبت  عامليًا  طابعًا  االربعينية  املسرية  تأخذ 
اليها الكثريين من خمتلف شعوب العامل، ومن 
هنا فان اهلل تعاىل هيأ لكم فرصة ثمينة للتعريف 
االنسانية  بمبادئكم  العامل  وتوعية  بقضاياكم 
واحسنوا  الفرصة  هذه  فاغتنموا  العظيمة، 
ثقافتكم  لتعزيز  مدعاة  ذلك  فان  استثامرها 
االسالمية االصيلة عىل الساحة العاملية واحرتام 
الشعوب لكم واجالهلا ملقدساتكم – فاهلل اهلل يف 
حفظ القدسية والرشافة وال تسمحوا للبعض 
بأن خيدشوها ببعض السلوكيات والترصفات 
غري الالئقة بقدسية املناسبة وحببوا هذه املسرية 
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لقلوب وعواطف هذه الشعوب بإظهار سموها 
مكارم  وابرزوا  ومبادئها  شعائرها  وقداسة 
ال  بام  ضبطها  عىل  واعملوا  فيها،  االخالق 

خيرجها عن املحددات الرشعية.
ثالثاً:

املشاركات  املؤمنات  االخوات  عىل  ونؤكد 
اهل  نساء  مواساة  بأن  املباركة  املسرية  هذه  يف 
عليها  زينب  السيدة  وخصوصًا    البيت
ال  املقدسة  كربالء  نحو  مسريها  يف  السالم 
وصون  واحلجاب،  العفة  برعاية  اال  تتحقق 
اللسان والعني عن احلرام، فاهلل اهلل يف حجابكن 
وعفتكن وسرتكن، فاملؤمنة املوالية حقًا هي التي 
تراعي مقتضيات العفاف يف ترصفاهتا وسلوكها 
ومالبسها وتتجنب االختالط املذموم والزينة 

املنهي عنها.
رابعاً:

تواجد  االهلية  الزيارة  هلذه  املسري  طرق  تشهد 
يف  العلمية  احلوزة  وطلبة  فضالء  من  االخوة 
الرشعية  االحكام  لتبليغ  االرشف  النجف 
وارشاد الزائرين اىل ما فيه رشدهم وصالحهم 
فنويص  أوقاهتا،  يف  مجاعة  الصالة  وإلقامة 
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اإلخوة الزائرين واألخوات الزائرات باستثامر 
دينهم  احكام  عىل  التعرف  يف  الفرصة  هذه 
وسرية أئمتهم  واالسرتشاد بام يقدمه هؤالء 
االخوة املبلغون واالخوات املبلغات من مواعظ 
لزيارة  التوفيق  بعد  يرجعوا  حتى  وارشادات 
موالنا سيد الشهداء  وقد هنلوا من معارف 
والسداد  بالتقوى  وتزودوا    البيت أهل 

ينتفعون بذلك يف هذه احلياة ويف يوم املعاد.
خامساً:

نويص اصحاب املواكب والرواديد وهم يقيمون 
جمالس العزاء احلسيني ان جيعلوا يف شعاراهتم 
بطوالت  لتمجيد  وافية  مساحة  واشعارهم 
هؤالء  القتال،  ساحات  يف  احبتنا  وتضحيات 
  الذين جيسدون اليوم مبادئ االمام احلسني
يف واقعة الطف يف مقارعة الظاملني والتضحية 
والفداء يف سبيل احقاق احلق وابطال الباطل، 
االبرار  الشهداء  صور  برفع  االهتامم  وينبغي 
وذكر اسامئهم يف الطرق التي يسلكها املشاة اىل 
كربالء املقدسة لتبقى صورهم واسامؤهم ماثلة 
يف النفوس ويتذكر اجلميع ان بتضحيات ودماء 
هؤالء الكرام يتسنى للمؤمنني اليوم ان يشاركوا 
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يف املسرية االربعينية يف أمن وسالم.
يف  االعزاء  مقاتلينا  ينرص  ان  تعاىل  اهلل  نسأل 
رجس  من  العراقيني  وخيلص  القتال  جبهات 
مجيع  اىل  واالستقرار  االمن  ويعيد  االرهابيني 

ربوع بلدنا احلبيب انه ارحم الرامحني.
املصدر: موقع الكفيل التابع للعتبة العباسية 
املقدسة.
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.
php?id=293&ser=2&lang=ar

https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=293&ser=2&lang=ar 
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=293&ser=2&lang=ar 
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استفتاء حول رعاية النظافة والتنظيم يف الزيارة 
األربعينية

http://www.sistani.org/arabic/archive/25492

http://www.sistani.org/arabic/archive/25492 
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 نصائح وارشادات 
يف فرتة جائحة الكورونا

 استفتاء حول 
جهود الكوادر الطبية يف رعاية مرضى )الكورونا(

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكتب سامحة املرجع األعىل السيد السيستاين 

)حفظه اهلل تعاىل(
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

ال خيفى  عليكم ما يتعرض له الناس يف هذه 
والكادر  )وباء فريوس كورونا(  بسبب  األيام 
الطبي والتمرييض واملتطوعون يف املستشفيات 
واملراكز الطبيبة التي تتعامل مع املصابني هبذا 
الفريوس أو من يشك يف اصابتهم به خياطرون 
بصحتهم وربام بحياهتم فيام يقومون به، ألهنم 
كلمة  هي  ما  إليهم،  العدوى  النتقال  عرضة 

املرجعية الدينية هلم؟
أفيدونا مشكورين

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بشؤوهنم  والقيام  املرىض ورعايتهم  إّن عالج 
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هذه  ألداء  املؤّهلني  كّل  عىل  كفائٌي  واجٌب 
املهام من األطباء والكادر التمرييض وغريهم، 
ولكن جيب عىل السلطات املعنّية أن توّفر هلم 
كل املستلزمات الرضورية حلاميتهم من خماطر 
االصابة باملرض، وال عذر هلا يف التخلف عن 

ذلك.
ـ بالرغم  وال شك يف ان ما يقوم به هؤالء األعّزةـ 
ـ عمل عظيم وجهد ال ُيقّدر  من كل التحدياتـ 
بثمن، ولعّله ُيقارب يف األمهّية مرابطة املقاتلني 

األبطال يف الثغور دفاعًا عن البلد وأهله.
هلم  يقّدر  وتعاىل  تبارك  اهلل  ان  املؤكد  ومن 
جهودهم يف الدنيا ويثيبهم عليها يف اآلخرة، بل 
ُيرجى من ضّحى بحياته منهم يف هذا السبيل أن 

يثبت له أجر الشهيد ومكانته يف يوم احلساب.
وإننا إذ نقّدم هلم جزيل الشكر وبالغ التقدير عىل 
عملهم االنساين اجلليل ندعو اهلل العيل القدير 
أن حيميهم وحيفظهم ويبّعد عنهم كل سوء، إّنه 

سميع جميب.
21/ رجب /1441هـ
مكتب السيد السيستاين )دام ظّله(
النجف األرشف
https://www.sistani.org/arabic/archive/26388/

https://www.sistani.org/arabic/archive/26388/ 
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 )فتوى التكافل االجتامعي يف جائحة كورونا(
 استفتاء حول دعم العوائل املترضرة 

من الظرف الراهن:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مكتب سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل 

السيستاين دام ظّله
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 يف هذه األّيام العصيبة التي ابتيل فيها العراقيون 
كغريهم وباء )كورونا( ويف ظل تعّطل الكثري 
املواطنني بل ومنع  من األعامل وحتديد حركة 
العوائل  اىل  أضيف  املناطق  غالب  يف  التجول 
الفقرية يف املجتمع ــ وما أكثرها ــ عوائل كثرية 
أخرى كانت تعتمد يف استحصال قوهتا يف كل 
يوم عىل ما يكسبه أحد افرادها من خالل عمله 
وأصبح  الباب  هذا  عليها  انسد  وقد  اليومي، 
الغالبية العظمى منهم يف وضع صعب حيث 
ال يتيرّس هلم توفري احلد األدنى مما يلزمهم من 
الطعام ونحوها من املستلزمات املعيشية. فام هو 

توجيه املرجعية الدينية يف هذا الصدد؟
أفيدونا مشكورين
مجٌع من املؤمنني



105

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إّن توفري احلاجات األساسية للعوائل املترضرة 
من األوضاع الراهنة هو بالدرجة األساس من 
مسؤولية اجلهات احلكومية املعنّية ولكن يف ظل 
عدم االهتامم الكايف منها بذلك ال مناص من 
التوّجه إىل سائر األطراف القادرة عىل املسامهة 
يف هذا األمر املهم الذي هو من أفضل اخلريات 

والقربات.
والعمل بام يفي باملقصود يتطّلب تعاونًا وثيقًا من 

عّدة أطراف:
1. أهل اخلري من املتمكنني مالّيًا، بأن يسامهوا 
بام يتيرّس هلم يف هذا املجال ويمكنهم احتساب 
رعاية  مع  الرشعية،  احلقوق  من  يدفعونه  ما 

الضوابط املقّررة يف كيفية رصفها وتوزيعها.
الغذائية  املواد  لديم  تتوفر  ممّن  التّجار   .2
للبيع وال يرفعوا من  ونحوها، بأن يعرضوها 

أسعارها بل ينبغي أن تكون مدعومة.
يتطوعون  الغيارى  الشباب  من  جماميع   .3
املواد  وإيصال  املتعففة  العوائل  عىل  للتعّرف 
مع  حركتهم  يف  التنسيق  بعد  هلا،  املخّصصة 
اجلهات الرسمية يف ظل منع التجول الساري 
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يف معظم املناطق، وال بد من أن يتخذوا كاّفة 
اإلجراءات االحرتازية لئاّل تنتقل العدوى إليهم 

ال سمح اهلل.
ــ  وينبغي ألصحاب املواكب احلسينية الكرام 
املقاتلني  دوٌر مرّشف يف ردف  كان هلم  الذين 
مع  احلرب  أّيام  يف  حيتاجونه  ما  بكّل  األبطال 
دعم  باجتاه  نشاطهم  يستعيدوا  أن  ــ  داعش 
واسناد العوائل املترضرة يف الوقت الراهن مع 

رعاية ما تقّدم آنفًا.
نسأل اهلل العيّل القدير أن يأخذ بأيدي اجلميع 
إىل ما فيه اخلري والصالح ويدفع هذا البالء عن 

البالد، إّنه رؤوٌف رحيم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

25/ رجب /1441هـ
مكتب السيد السيستاين )دام ظّله(
النجف األرشف
https://www.sistani.org/arabic/archive/26395/



https://www.sistani.org/arabic/archive/26395/
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دعوة مكتب سامحته )دام ظّله( اىل رعاية 
اإلجراءات الوقائية بعد تزايد عدد اإلصابات بوباء 

كورونا يف العراق
بسم اهلل الرمحن الرحيم

   أيا العراقيون الكرام
   السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

   يف هذه األيام الصعبة حيث تزداد أعداد املصابني 
بوباء )كورونا( يف خمتلف املناطق بصورة غري 
مسبوقة ـ وال سيام يف العاصمة العزيزة بغداد ـ 
نتوّجه اليكم مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم اىل 
مزيد من احليطة واحلذر، ونؤكد عليكم برضورة 
االهتامم بتطبيق اإلجراءات الوقائية التي تويص 
هبا اجلهات املعنية كتجنب التالمس مع اآلخرين 
واستخدام  منهم  معينة  بمسافة  واالحتفاظ 
الكاممات والتقيد بغسل اليدين باملواد املنظفة او 

تعقيمهام ونحو ذلك.
   إن االلتزام الصارم هبذه اإلجراءات ونحوها 
يساهم بشكل فاعلـ  كام يقول أهل االختصاص 
عدد  وتقليل  الوباء  هذا  انتشار  من  احلّد  يف  ـ 
اإلصابات به، ومن هنا فإن رعايتها يتسم بأمهية 
التساهل  يصح  ال  رضوريًا  أمرًا  وبات  كبرية 
والتسامح بشأنه، وال سيام مع ما يعاين منه البلد 
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العناية  لتوفري  املتاحة  اإلمكانات  ضعف  من 
املصابني  من  املتزايدة  لألعداد  الالزمة  الطبية 

التي تغص هبم العديد من املستشفيات وغريها.
   إن احليلولة دون انتشار هذا الوباء  بأوسع مما 
اجلميع  مسؤولية  احلارض  الوقت  يف  عليه  هو 
مواطنني ومسؤولني، فال بد من أن يكون اجلميع 
عىل مستوى هذه املسؤولية الكبرية ويتعاونوا 
اخلسائر  بأقل  احلرجة  املرحلة  هذه  اجتياز  يف 

والتبعات.  
   ولنتذكر مجيعًا أن الكوادر الطبية والتمريضية 
يتحملون عبئًا عظياًم يف القيام بمهامهم يف عالج 
املصابني والعناية هبم، ويواجهون هم وأرسهم 
معاناة شديدة ال يعلم مداها اال القليل، بل إهنم 
خياطرون بحياهتم يف هذا السبيل، وقد تصاعدت 
اعداد اإلصابات يف صفوفهم يف املدة األخرية، 
فال بد من أن يسعى اجلميع يف التخفيف عنهم 
بمزيد من احلرص عىل رعاية اإلجراءات الوقائية 
من اإلصابة هبذا الفايروس لئال تتضاعف اعداد 
املصابني به بام حيّملهم أعباًء إضافية ويزيد من 

صعوبة أدائهم لواجباهتم.
وإننا إذ نحييهم بإكبار وإجالل ونشّد عىل أيديم 
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ونشيد بجهودهم املتواصلة وتضحياهتم اجلليلة 
الديني  يف سبيل خدمة شعبهم وأداء واجبهم 
القدير أن  العيل  والوطني واإلنساين ندعو اهلل 
حجم  يوازي  ما  ويمنحهم  وحيميهم  حيفظهم 
عطائهم الكبري من أجر وخري وصحة وبركات، 
كام ندعوه تبارك وتعاىل أن يمّن عىل املصابني 
عن  والوباء  البالء  ويدفع  العاجل  بالشفاء 

اجلميع، إنه سميع جميب.
13/ شوال/1441هـ

النجف  ـ  ظله(  )دام  السيستاين  السيد  مكتب 
األرشف

https://www.sistani.org/arabic/archive/26450/

https://www.sistani.org/arabic/archive/26450/ 
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