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 هـ0441العليا خلطباء املنرب لعام الدينية وصايا املرجعية 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ..والصالة على املصطفى حممد وآله الطيبني الطاهرين

ى السيد على سيدنا املفّداملرجع األبزيارة  (هـ0441ذي احلجة عام  /00)فنا يف يوم اخلميس املوافق تشّر

وتوجهنا اليه بطلب توصيات ابوية لنا ولعموم خطباء املنرب احلسيين مبناسبة  (ه الشريفدام ظّل) السيستاني

قرب حلول شهر حمرم احلرام، فتفضل علينا بهذه الكلمات النورانية املفعمة بروح العناية والغرية واحلرص 

يف  (ه الشريفدام ظّل)فاض أداء رسالته اخلطرية وقد أعلى الدين، وحفظ موقعية املنرب احلسيين يف 

 :احلديث يف نقطتني

 : النقطة االوىل

ـ باإلضافة  يف بيان دور املنرب احلسيين وخصوصًا يف أيام موسم حمرم احلرام، وافاد ان رسالة املنرب تتلخص

يف نشر الدين وترسيخه يف عقول املسلمني وقلوبهم من   (عليهم السالم)اىل ذكر ما جرى على أهل البيت 

القرآنية ودفع الشبهات باألدلة الوافية املقنعة وتربية نفوس املؤمنني على الورع خالل بيان املعارف 

 .والفضيلة والقيم املثلى

ول من ارتقى أالذي هو  (لهآصلى اهلل عليه و)برسوله  (عّز وجل)ناطه اهلل أوهذا بعينه هو الدور الذي 

 ِمْنُهْم َرُسواًل اْلُأمِّيِّنَي ِفي َبَعَث الَِّذي ُهَو﴿ (:عّز وجل)املنرب يف االسالم، وقد شرح القرآن لنا دوره يف قوله 

اشارت  حيُث ﴾ُمِبنٍي َضاَلٍل َلِفي َقْبُل ِمْن َكاُنوا ِإْن َو اْلِحْكَمَة َو اْلِكَتاَب ُيَعلُِّمُهُم َو ُيَزكِّيِهْم َو آَياِتِه َعَلْيِهْم َيْتُلو

ترتكز على ترسيخ الدين بتزكية  -داة فاعلة لتبليغها االيت كان املنرب  -اآلية الكرمية اىل ان الرسالة النبوية 

النفوس وتنقيتها من أدران الظلمات واالمراض الروحية واالخالقية وعرض معارفه القرآنية وغرس 

 .احلكمة يف القلوب مبصاديقها املتنوعة علمًا وعماًل
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هو حفظ الدين  (سالم اهلل عليه)مسى للحركة االصالحية اليت قام بها سيد الشهداء اهلدف األ كما ان

وترسيخه مقابل املنهج االموي الذي كان قائمًا على هدم ركائز االسالم وقيمه كما يظهر من شواهد كثرية 

يف مواجهة ذلك املنهج اخلطري،  (صلوات اهلل عليه)تعرف مبراجعة النصوص التارخيية. فقد قامت نهضته 

وكانت رسالته وتضحيته من اجل أمسى هدف وهو حفظ الدين عن الزوال واالحنراف، ويف اعتقادي انه 

بتلك الصورة العظيمة يف تلك املرحلة العصيبة مل يبق لإلسالم ( عليه السالم)لوال تضحية االمام احلسني 

رب من الوصول اىل اهدافه، ومبا ان املنرب احلسيين هو امتداد أثر يذكر ألن املخطط االموي كان متقنًا ويق

 .فدوره ووظيفته تتمحور حول الدين ترسيخًا ودفاعًا وتعليمًا وتربيًة (عليه السالم)ليوم احلسني 

 : النقطة الثانية

جلى مصاديق حفظ الدين وترسيخه يف العصر احلاضر هو التصدي لدفع الشبهات املطروحة يف أمن  ّنإ

 :مقابل الدين ومعارفه االصيلة وقيمه االخالقية، ولكن ينبغي رعاية عدة أمور يف هذا اجملال

 :مر االولاأل

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

م الوسائل املتاحة لدفع الشبهات عن فان ما يفسده بتصديه رمبا يكون اكثر مما يصلحه. واملنرب هو من أه

مضافًا اىل التصدي لبيان  (عليه السالموأمري املؤمنني ) (صلى اهلل عليه وآلهالعقيدة احلقة، وقد كان النيب )

يقومان على املنرب بدفع الشبهات اليت كانت يف اذهان بعض املسلمني لقرب   املعارف والتعاليم الدينية

عهدهم باجلاهلية او كانت تطرأ على اذهان البعض منهم تأثرًا بأفكار دخيلة على اجملتمع االسالمي، ومن 

صلوات اهلل )انه امتداد واستمرار لرسالة املصطفى واملرتضى  هنا تتبني أهمية دور املنرب احلسيين من حيث

 .مما يقتضي ان يكون مرتقي املنرب ذا كفاءة وجدارة وأهلية علمية (عليهما وآهلما

 :مر الثانياأل

ان الشبهات على نوعني: فبعضها رائج ومشهور، وبعضها مطروح ولكن ليس مبتداول اال يف نطاق حمدود، 

ومن املناسب بل الالزم التصدي بشكل مباشر لدفع الشبه املعروفة يف اوساط الناس، واما الشبه غري 
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الصواب يف عالجها  املتداولة على نطاق واسع فليس من احلكمة استعراضها وشرحها يف اوساط العامة بل

أن يؤسس املبّلغ الديين بصورة حمكمة للمضمون الذي به تندفع الشبهة عن اذهان من وقفوا عليها، من 

 .غري حاجة لذكرها والتعليق عليها

 :مر الثالثاأل

ان من املعلوم ان لكل مقام مقااًل، ولذا فان على اخلطيب ان يالحظ املستوى الذهين والثقايف للمتلقني 

للخطاب باملباشرة ام بالواسطة فال يطرح من املعارف الدينية اال ما ينسجم مع املستويات الذهنية 

للمستمعني ويعتين بصياغة الشبهات وتوضيح اجلواب عنها مبقدار نفوذها يف اذهانهم، وقد ورد عن 

 ..((َقْدِر ُعُقوِلِهْم  ُأِمْرَنا َأْن ُنَكلَِّم النَّاَس َعَلىِإنَّا َمَعاِشَر اْلَأْنِبَياِء )): (صلى اهلل عليه واله) الرسول االعظم

 

 :مر الرابعاأل

املأثور عنهم بالطرق املعتربة  (سالم اهلل عليهم)هل البيت أال بد من أقصى االستفادة من معني علوم 

 ((َكَلاِمَنا َلاتََّبُعوَنا  َمَحاِسَنِإنَّ النَّاَس َلْو َعِلُموا )) (سالم اهلل عليهم)واملصادر املوثوقة، وقد ورد عنهم 

وتشتمل حماسن كالمهم على 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 

وغريه. فعلى اخلطيب احلسيين  ودينه، وذلك هو مقتضى كونهم الثقل الثاني للقرآن بصريح حديث الثقلني

( وما جرى عليهم السالمأن يهتم بهذا اجلانب يف خطابته كما عليه أن يهتم بذكر مصائب أهل البيت )

 .عليهم يف فاجعة كربالء ملا لذلك من تأثري بالغ يف بقاء هذه القضية حية يف النفوس

االحسن ويسدد خطاهم يف ترسيخ الدين  نسأل اهلل تعاىل أن يوفق مجيع اخلطباء ألداء دورهم على الوجه

 .وتزكية نفوس أهله إنه مسيع جميب

 السيد منري اخلباز
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