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 مقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

ــــلم الــــى لمــــد وللــــه الطــــاهرين  ولع ــــة اهلل الــــى  احلمــــد هلل رب العــــاالة  والَّــــلة والسو
 أادائهم أمجعة.

  ا لِل ِه َوِإن ا ِإلَْيِه رَاِجُعونَ ِإن
(1).. 

 ََقِلُبون َقَلٍب يـَنـْ َوَسيَـْعَلُم ال ِذيَن ظََلُموا َأي  ُمنـْ
(2). 

  اليوم الذي ت همر فيه الدموع من العيون  وتسيل الـدماء مـن )ع(اليوم ااشوراء احلسة 
ــــه األ ــــدام باال ــــه ال،هــــور بالسلســــل  وت ــــورم في ــــر وت  وتســــولظ في ــــرك   وت ــــ ى ال شــــر وال

األجسـام تـو وهـل الشـمخ  واَّويفـاً ال كـربلء ـ الـا أنـا  ـا ن فـا انن ـ فاالدي ـة يفـورة 
 يفغرية من احملشر ال االل هاب واهليجان واالضطراب.

ولكل إنسان ال هذا اليوم حالة غري اا يالية  وترى ال ات وكأن كل واحد م هم فقد أاز 
ف الو ـد دـدلت ركــرى مـن هـو أون فـم مـن أنفسـهم  ألــيخ أازائـه  أو أاـزاء م عـدلين  كيـ

وألــيخ ال ــ   (3)«حســة مــن وأنــا مــن حســة»: )ص(كمــا  ــا    )ص(مــن ال ــ   )ع(احلســة
 .(4) ؟أون باالؤم ة من أنفسهم )ص(

و د رأيو أن أن هز هذه الفريفة  خلدمة اال ـ  احلسـين الـذي هـو مـن أ ـوى وسـائل احلـزن 
وللــه الكــرام  )ص(اا ــدناه ال م ــل هــذا اليــوم  ام  ــاالً ألوامــر الرســو   الــذي الــى اامــام 

ــلم  وإال فمــن الشــؤم االشــ غا  بغــري األمــور االرتبطــة باامــام الشــهيد  ال هــذا  )ع(الــيهم السو
 اليوم.
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فقـــد اا ـــدت م ـــذ اشـــر ســـ وات أن ألقـــر مـــن فـــو  اال ـــ  )تجـــاربي فـــي المنبـــر( فهـــذه 
لاضــرات ـ الــى  لبــة العلــوم الدي يــة  و ــلب العلــوم  توجيهــات حــو  ااســلم ـ بشــكل

اجلديدة  والكسبة  كل أسبوع مرتة  و د أفالتن هذه ال جـارب اـدة ن ـائل أسـجلها ال هـذا 
الكــرات  ولعــل اتبااهــا يوجــت لــاو ال بليــك واارشــال ل كــون تبَّــرة الــن يبــدأ ال ر ــر اال ــابر  

 قيم  واهلل االسـؤو  أن يقرنـه برضـاه وهعلـه مرشـداً ويريد إرشال ال ات إن احلّق وإن يفراط مس
 للمسرتشدين وهو االس عان.

 
 كربالء المقدسة                               

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                              
 هـ1301محّرم  16                               
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 التوجه إلى اهلل

 
إبان يفعولي اال ـ   أن مـن أ ـوى وسـائل ال ـأاري ال ال ـات: ال وجـه إن اهلل سـب انه  رأيو

بالقلت  فإرا يفعد اانسان اال    وتوجـه بقلبـه إن اهلل سـب انه وسـأله أن يعَّـمه مـن الزلـل  
 وأن هري احلّق الى لسانه حىت يؤار كلمه ال السامعة  كان رلك مؤاراً كبرياً.

لمـــوت  كيـــف ال  و ـــد واـــد ســـب انه باالســـ جابة الـــن لاـــاه بقولـــه وهـــذا شـــرء وا عـــر م
اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ سب انه وتعان:

 (5) .
 

بااضـــافة إن أنـــه ابـــو ال الـــم الـــ فخ: أن ال وجـــه بالقلـــت يســـبت انبعـــا  الكلمـــة مـــن 
رالة القلــت ف َّــل إن ســائر القلــوب  ك مــوج االــاء بإلقــاء جســم اقيــل فيــه  حــىت  ــالوا: إن اا

 القوية تؤار ال نفخ من أرال الشخص ال أاري فيه ولو كان بي هما ألوف األميا .
والــل م أن يكــون ال وجــه م ــداً مــن أو  اال ــ  إن لاــره ال أن يق َّــر فيــه ال اب ــداء اال ــ   

 فإنه وإن كان حس اً لكن االس مرار ال ال وجه له ال أاري البالك...
ل وجـه إليـه سـب انه وتعـان ال إرشـال ال ـات اايفـاً بـاال    بـل وليخ مـا ركرنـاه مـن تـأاري ا

ال أليف وال دريخ وسائر الشؤون اارشالية ااضعة هلذا األمر أي اً  بـل وسـائر شـؤون احليـاة 
 إرا  رنو باسم اهلل  كان لذلك أ وى األار ال الكما  وال مام.

                                                           

 .10سورة غافر:  (5)
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 التلوين بصبغة اهلل

 
انه  حـىت ال القَّـص وال ـاريم ومـا أشـبه لـه أاـر كبـري  فـإن تلوين اال ـ  بَّـبغة )اهلل( سـب 

الســامإ إرا ّوّجــه إن أكــ   ــوة ال الكــون  ال بــد وأن خلــخ ال نفســه باخل ــوع وال ــ لة أمــام 
 ا،م ه.

وم ــل هــذه الــ فخ يــؤار فيهــا الكــلم أك ــر فــأك ر  فــإن الــ فخ اال كــ ة كــاحلجر الــذي ال 
ضعة  فإهنا كالرتاب اللّة القابـل لل فـور والقبـو   والكـلم يقبل نفور االاء  خبلف ال فخ اال وا

 االرتبط باهلل فإنه كاالاء العذب سراان ما هد الرتبة الَّاحلة حىت ي غلغل ال أاما ها.
مــــ ًل: إرا أرال اخلطيـــــت بيـــــان  َّـــــة هـــــارون فقـــــد يقـــــو :  ـــــا  هـــــارون. أو  ـــــا  اخلليفـــــة 

عـا  الـى اهلل  الغافـل اـن بأسـه  اال  اسـر يـوم العباسر  أو ما أشبه. و ـد يقـو : إن الرجـل ال
 اجلزاء   ا  كذا  أو امل كذا..

ولو أرال بيان مد الب ر وجزره  يقو : إن مـن  ـدرة اهلل سـب انه أن جعـل األرق ال  ـرار 
 م وسط بة الشمخ والقمر ما يؤلي رلك إن االد ال االاء تارة واجلزر تارة أارى.

واألمور يربطهـا باخلـالق جلّـو  درتـه ربطـاً وايقـاً في ـأار هـو وهكذا ال بيان سائر القَّص 
 ويؤار ال نفوت السامعة.
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 تهيئة النفوس لقبول اإلرشاد

 
إن َم َــل اخلطيــت م ــل الــزارع الـــذي يبــذر ال األرق فكمــا أن الــزارع مــا   يهيـــ  األرق 

بذره  كذلك اخلطيت للزرع  باحلر  والسقر  وما إن رلك  ال يأاذ ال  يجة من بذره الذي 
البــد لــه وأن يهيــ  نفــوت الســامعة  خ لــف يفــ وف مــا يك  ــف باالطلــت الــذي يريــد إلقائــه 
إليهم  م ًل إرا أرال ال كلم حو  اال إ اـن شـرب اخلمـر  البـد وأن يـذكر أضـرار اخلمـر البدنيـة 

مــــا  وال فســــية واال  َّــــالية واالج ماايــــة و.. ويلفــــو ال ،ــــرة إن لــــزوم حفــــ  الَّــــ ة لل ــــات
هتــدمها اخلمــر  وهكــذا.. وهــذا غالبــاً مــا يراايــه اخلطبــاء بال ســبة إن ركــر االَّــائت االَّــطل  

 ا دهم بـ)الكوريز( لكن الل م مراااته ال مجيإ األمور الا يريد اخلطيت توجيه ال ات إليها.
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 القيام العملي على اإلرشاد
 

إن  ؟ ال أو  كل شهر يأاذ ال منأرأيو ال اجر كيف يو ع األج ات الى بائعر االفرل مث
 م ل اخلطيت بال سبة إن بث االطالت ونشر الوار ي طبق الى هذا اال ل متاماً.

فإرا غفل ال اجر ان أاذ ال من أو اسرتلال ما و اه الى  بائ ـه رهبـو دارتـه ورأت مالـه 
 ألراج الرياو.

فـيهم  رهبـو أتعابـه وكذلك إرا واـ  اخلطيـت وأرشـد مث   يسـرتجإ مـن ال ـات مـا نشـره 
 ألراج اامها   و  ي مر امله.

فاخلطيـــت ةاجـــة إن األاـــذ والقـــب   بعـــد اااطـــاء والبـــث وامليـــة القـــب  واالســـرتلال 
 املية يفعبة جداً  لك ه ال بد م ها إرا أرال اخلطيت ال جاو ال مهم ه.

باارشـال الـذي م ًل   د يذكر اخلطيت أضـرار اخلمـر والقمـار  مث  شـر ال  ريقـه مق  عـاً 
بذله. وهذا ال وع لو كان مؤاراً ف أاريه ليخ إال واحداً باالائة ـ م ًل ـ أّما إرا ركر أضرار اخلمـر  
مث يفـــار بَّـــدل غلـــق حوانيـــو اخلمـــور وتبـــديلها إن لـــلت يفـــاحلة  أو توبـــة االقـــامرين  وهيّـــأ 

  االائة.لذلك أسبابه ووسائله ـ حست القدرة ـ كانو ال  يجة أك ر من مخسة ال
وم ـــل هـــذا اخلطيـــت خل،ـــى ب قـــدير واحـــرتام ال ـــات أك ـــر مـــن اخلطيـــت األو   ألن ال ـــات 

 خلبون العاملة أك ر من لب هم للقائلة.
و ــد جربــو أنــا هــذا االوضــوع مــراراً  مــ ًل: كــان ه ــاج مشــروع لب ــاء االســاجد فك ــا نعقــد 

طـاب حـو  ف ـل ب ـاء االسـاجد االج ماع األسبوار ال أحد االساجد اخلربة  وك ـو ألقـر اخل
وبعد إمتام الكلم كان بعـ  األيفـد اء يقـوم ليسـجل أاـاء اال  اـة  وك ـرياً مـا كـان همـإ مـا 
يَّــــل  أن يكــــون نــــواة للمــــا  الكــــاال للب ــــاء.. وهكــــذا كانــــو ك ــــرية مــــن لاضــــرا  مَّــــبوغة 

 ــاء مســجد أو بالَّــبغة العمليــة وإن اا لــف االشــروع الــذي ك ــا نفــي  ال الكــلم حولــه بــة ب
 تأسيخ مدرسة  أو  بإ ك اب  وما إن رلك.
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 االطالع على العلوم اإلسالمية
 

مـــن ال ـــروري الـــى اخلطيـــت أن يكـــون كامـــل اال ـــلع الـــى   لـــف العلـــوم ااســـلمية  
 وهر:

 ـ الم الكلم االرتبط باالبدأ والرسالة  واامامة  واالعال  وأحوا  اجل ة وال ار وحنوها. 1
 الفقه  خ لف أبوابه من الطهارة إن الديّات واالسائل االس  داة. ـ الم 2
 ـ الم األال   كالذي مجإ ال )جامإ السعالات( لل را ر  ّدت سرّه. 3
 .ـ الم انلاب كالذي مجإ ال )حلية اال قة( للمجلسر  4
 ـ الم ال فسري ولو بقدر أن يعرف معاين ليات القرلن احلكيم. 5
م إن الكـــــون واحليــــاة واال ــــلع الــــى   لــــف العلــــوم االج ماايـــــة ـ ن،ــــرة ااســــل 0

 واال  َّالية والسياسية وغريها.
 ـ االقارنة بة الدين ااسلمر وبة األليان واالبالئ األارى ال شىت ميالين احلياة. 1
 ب  و حّر ال بَّورة باه ة. واألئمة الطاهرين  )ص(ـ معرفة تاريم الرسو  األا،م  0
 فة تاريم ااسلم ح ارة واقافة  وتقدماً  ومتدناً و  ايا االسلمة مإ غريهم.ـ معر  9

  ومـن مجل هـا )هنـل البلغـة( ـ اال لع الـى األحاليـث الـوارلة اـن أهـل البيـو  16
 و)الَّ يفة السجالية( و)الروايات الوارلة ال الطت( إن غري رلك.

ولكــن الــل م  ؟ه الك ــرة مــن العلــومومــن االمكــن أن يَّــعت الــى اانســان ااالــام   ــل هــذ
أن يعــرف اخلطيــت أن ال جــاو الكامــل ي و ــف الــى االســ يعاب  وأن ال جــاو اال وســط خل ــاج 

 إن ال وسط ال هذه العلوم أما االب دئ فل بد له أن خيطط للسري الى هذا اال هل.
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 االطالع على األحداث الحاضرة

 
دور فيمـــا حـــوهلم كمـــا جبلـــوا الـــى حـــّت ال ـــات جبلـــوا الـــى حـــت اال ـــلع الـــى مـــا يـــ

اال ـــلع الـــى أابـــار االاضـــة  والـــى اســـ طلع االســـ قبل. ولـــذا كلمـــا كـــان اخلطيـــت أاـــرف 
 باألمور الا دري ال البلل كان أ رب إن ال أاري ال ال فوت.

أرأيــو لــو و عــو حــرب ال الــبلل امــاورة مــا هتــم الــبلل مث يفــعد اخلطيــت اال ــ  و  يشــر 
 ؟من  ريت أو بعيد  كيف يبقى فراغ ال نفسك وتلهف إن معرفة تلك احلربإليها 

وباألاص إرا كانو احلوال  ما يهم االسلمة  و د ك رت الوسـائل للسـ طلع ال هـذا 
الزمان حىت إنه ال خل ـاج اخلطيـت العرفـة احلـوال  اليوميـة إن أك ـر مـن أن يفـ   أرنـه ليسـمإ  

ت أن ي خذ اخلطيـت بال َّـي ة القائلـة )كلمـا يسـمإ ال يقـا ( أو يف   اي ه ليبَّر.. نعم ه
 في  خت من األحدا  ما يلئم االس ويات.
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 تحاشي التكرار
 

إن اانسان  ل القَّة إرا اعها مرتة فكيف إرا اعها مرات.  ؟هل اعو  َّة مكررة
ال اـدة م ـابر إرا كـان إراً فالل م الى اخلطيت مراااة هذه اجلهـة االهمـة  فـل يكـرر االواضـيإ 

 االس مإ للم   ال اين هو االس مإ للم   األّو .
و ـــد ك ـــو أتـــرى هـــذا االوضـــوع ال لاضـــرا  األســـبواية ألّ  تـــر  حـــىت ال ي كـــرر كلمـــاً 
واحداً ولو بعد س وات  نعم لو رأى اخلطيـت ضـرورة ال كـرار فعليـه أن يَّـوغ االطلـت يفـياغة 

 جديدة.
إن أنـــه يـــد  الـــى إفــلت اخلطيـــت مـــن االعلومـــات اجلديـــدة  فإنـــه  فــإن ال كـــرار بااضـــافة

يســبت انف ــاق ال ــات مــن حولــه  و لــة تــأاريه ال ال فــوت  فعلــى اخلطيــت الــذي يــروم الرت ــر 
والَّــعول أن خلــ ف  لائمــاً يفدي ــه ال ت ويــإ اال ــابر وشــ  ها  ــا هــو جديــد ومفيــد  و ــد الم ــا 

رر  َّــة واحــدة بــالرغم مــن ااالــام فــا مــرات ومــرات القــرلن احلكــيم هــذا األســلوب فإنــه   يكــ
 ففر كل مرة لد فيها جديداً غري مذكور ال االرة السابقة.
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 تصوير المواقف

 
ه اج  اادة تقو  يفورة واحدة اري من ألف ك اب وتَّوير االو ف اري من ألف كلم  

  ـل ال   )ع(احلسـة والى هـذه القااـدة يـ مكن أن يـؤار اخلطيـت ال سـامعيه. فقـد يقـو  إن 
كـــربلء  و ـــد يَّـــور مق لـــه بـــأن يَّـــفه ب ااـــة كـــأن الســـامإ ي ،ـــر إن رلـــك االو ـــف الفجيـــإ  
وال َّــوير خل ــاج إن )الويفــفيات( بــأن يع ــال اخلطيــت الــى ويفــف االوا ــف  ورلــك بــال مرين 

 مرات ومرات.
خلطيــت أن وحيــث أن ال ــأاري ي بــإ الرتغيــت والرتهيــت وإاــارة العوا ــف  كــان الــل م الــى ا

 ّ رن نفسه الى مزاولة هذه األمور  خ لف األساليت والكيفيات.
فــإرا متكــن اخلطيــت مــن تويفــيف االوا ــف ويفــفاً ل يقــاً بــدون بــرت أو تكبــري أو تَّــغري أو 
تزييـد للمو ـف الــى وا عـه متكـن مــن ال ـأاري الكامـل ال نفــوت السـامعة وتـوجيههم إن حيــث 

 ن.ما يريد من ال قرب إن اهلل تعا
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 تحليل األمور
 

ال  ليــل االوضــوار مــن األمــور االهمــة الــا هــت الــى اخلطيــت أن يعرفهــا كمــا  االعرفــة  
وإالّ فك ــرياً مــا يكــون االطلــت الــذي ال يــدرت وال خللــل موجبــاً لل فــرة والســأم  بــد  اارشــال 

 وال أاري.
وا عـة كـذا. ارتـدت  أمـر بق ـل اـدل مـن اليهـول ال )ص(م ًل: إّنك إرا ركرت أن الرسـو  

  ؟فما باله يق ل هذا العدل من ال ات ؟! أليخ الرسو  رمحة للعاالي  بع  ال فوت حائرة
كيف ااشرهم باألال  واالوا،ة احلسـ ة   )ص(أما إرا حلّلو االو ف  ببيان أن الرسو  

وجعلهـــم ال رمـــة ااســـلم وتـــو رااي ـــه  وضـــمن هلـــم حقـــو هم وحـــري هم  لكـــن بع ـــهم  ـــد 
والى االسـلمة  وركـر نفسـية اليهـول وأهنـم كيـف جـروا الـويلت الـى البشـر  )ص(اليه ت مروا

م ــذ وهــورهم بــة األمــم  وإهنــم كــانوا رأت االــؤامرات ضــد ااســلم  وضــد البشــرية الــا يريــد 
توجيههــا إن كــل ســعالة واــري  وهكــذا.. ان ،ــر الســامإ بكــل هلفــة أن يســمإ  )ص(الرســو  

 ذا األمر واألسباب الا جعل ه ي خذ هذا االو ف.ال ه )ص(م ك كلمة الرسو 
لكــن هــت أن يكــون ال  ليــل بقــدر واا ــدا   فــاافراط فيــه  ب  شــية مــا خيــالف الوا ــإ  
وااتيان بالفلسفات اخليالية  يوجت االب عال ان الوا إ وان ال أاري معاً. فإن كلً من اافـراط 

بالَّورة الَّ ي ة ما يـؤلي إن االنطبااـات  وال فريط م ر يور  ادم فهم االوا ف ال ارخيية
 السلبية واالس   اجات الفاسدة.
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 التناسق بين المطلب

 
من الل م الى اخلطيت ال وجه ال ام إن ملح،ة ت اسق االطالت بع ـها مـإ بعـ   فـإرا 
 بـدأ مــ لً بـذكر ف ــيلة مــن الف ـائل فــالل م أن تكــون هـر لــور كلمــه مـن أولــه إن لاــره. ال

أن يــذكر ال سلــخ واحــد كــل شــرء مــا يــدور ال الــده وهــري الــى لســانه  كمــا يطــري الطــائر 
 من غَّن إن غَّن فإن رلك يسبت تشويش رهن السامإ ما يقلل أاره.

نعم   د يكـون الـروو العـام للموضـوع الـذي يريـد اخلطيـت إلقائـه  سـائراً ال اـدة مواضـيإ 
ذا لــيخ اروجــاً اــن القااــدة اال قدمــة وإ ــا هــو مجــإ فإنــه ال بــد وأن يــأ  ب لــك االواضــيإ  وهــ

 االطالت تو نطا  اام.
مـ لً  ـد يريــد اخلطيـت بيـان االج  ــاب اـن احملرمــات  فإنـه اليـه حي خلــذ أن يـذكر )اخلمــر( 
و)القمــار( و)الربــا( مــ ًل  وهــر خبــلف مــا إرا أرال بيــان أضــرار اخلمــر  فــإن اليــه أن ال ي  قــل 

 إن موضوع لار.
  يل فــو اخلطيــت إن هــذه اخلَّويفــية  فك ــرياً مــا يقــإ ال شــبه م ا  ــات يَّــعت وإرا 

 ال خلص م ها.
م ًل: إرا تكلم حو  افو اهلل سب انه  وحو  اقابه  ـ من لون توضي  ـ ك ـرياً مـا ي بـالر 
ـــام ال إتيانـــه  ـــه فـــالل م الـــى اخلطيـــت ا ـــار احلـــذر ال  إن الـــذهن اال ا  ـــة بـــة األمـــرين  والي

 لت االخ لفة ولو فرق وحدة الروو السائدة الى مجيإ تلك االطالت.باالطا
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 رعاية المستويات المختلفة
 

خل ر سلخ اخلطيت ـ غالباً ـ أنات من   لف االس ويات  فه اج العا  واجلاهل  والرجل 
ه واالــرأة والكبــري والَّــغري وال اضــل وغــري ال اضــل واال ــدين وال ــعيف اا ــان  والــذي يــرو  لـــ

القدمي والذي يرو  له اجلديد  وهكذا  فعلى اخلطيت أن يه م غايـة االه مـام بإلقـاء االطالـت 
اال اسبة هلذه االس ويات االخ لفـة  لـخلل يسـبت إبعـال ال ـات اـن احلـق اـوق تقـريبهم إليـه  وال 

 ي فرهم ان احلقيقة.
ق بــانار. فمــ ًل: وك ــرياً مــا خل ــر املــخ فــرلان يليــق بكــل واحــد كــلم غــري الكــلم اللئــ

إرا كـــان االســـ مإ جبانـــاً خبـــيلً أو مَّـــراً الـــى االعايفـــر  ناســـبه الرتغيـــت ال الشـــجااة والكـــرم 
وال خويف من اذاب اهلل تعـان  وإرا كـان م هـوراً أو مسـرفاً ال اانفـا  أو  اهـداً اائفـاً أك ـر 

واب. فكيــف ي بغــر مــن رجائــه  ناســبه الرتغيــت ال االح يــاط واحلــذر واامســاج وال بشــري بــال 
 ؟للخطيت أن ي كلم وهو يرى ال سلسه الَّ فة

ولقــد ك ــو ال سالســر أال ــر يفــعوبة كبــرية ال إلقــاء الكــلم الــى   لــف االســ ويات الــا 
 أالم ة ورهم.
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 رعاية مبدأ األهم والمهم
 

( من الل م الى اخلطيت أن يكون كالطبيت االاهر الذي يلح  ال الجه االـرق )أوالً 
 مث ا د تعدل االرق يلح  تقدمي األهم فاألهم )اانياً(.

أرأيو إرا راجإ الطبيت مجااة مـن االَّـابة بـاحلمى  كـان الـل م أن يَّـف الطبيـت هلـم 
وكذلك إرا راجعـه إنسـان  ؟ألوية احلمى  أما إرا ويفف هلم ألوية الري ان كان م االً لإلس هزاء

 ؟ م اليه تقدمي الج السر ان الى الج احلكةمَّاب بالسر ان وباحلكة اجللدية كان الل
وهذا ي بغر للخطيت إرا ارتقى اال   وتد  حو  الربـا ال سلـخ فيـه مـن يشـرب اخلمـر   
كـــان تكلمـــه ال غـــري موضـــوع اخلمـــر وحرم ـــه  كلمـــاً فارغـــاً  وإ ـــا الـــل م اليـــه الـــ كلم حـــو  

ل ،افــة كــان الــل م تقــدمي ال  فــري اــن اخلمــر  وإرا يفــعد اال ــ  ال أنــات مقــامرين وغــري مبــالة با
 القمار  الى الرتغيت ال ال ،افة  وهكذا..
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 االطالع الشمولي
 

لقـــد تبـــة مـــن مجلـــة مـــن الب ـــول الســـابقة  كمـــا ي بـــة مـــن بعـــ  الب ـــول انتيـــة لـــزوم كـــون 
 اخلطيت اارفاً باألوضاع واألحوا .

لقيهـا ـ كمـا هـر ـ الـى ال ـات فل يكفر أن خلف  اخلطيت احلكم واالواا  والقَّص مث ي
 بدون مراااة األحوا  واالزايا االج مااية وإالّ كان فاشًل  و  يؤار كلمه.

ففـر أحـد لاضـرا  ركـرت  َّـة اـن أحـد ر سـاء األليـان ـ االزيفـة ـ ال معـرق بيـان أن 
الــرئيخ الــدين حــىت االزيــف مــن األليــان البــد وأن ي َّــف بَّــفات جيــدة. وبعــد إمتــام املــخ 

 جاءين أحد األيفد اء  يقو : لقد  لت ال الطة بلة.
 ؟ لو: وكيف رلك

ركرمتـوه  ا : .. من الَّدفة أن كان يل ضيف معر ال املخ مـن أتبـاع هـذا الـدين الـذي 
  فإنــه أاـذ القَّــة الـى أنــك مــدحو رئـيخ لي ــه  ولـذا املــّو حــىت فـزاله كلمــك متسـكاً  ذهبــه

 أرجع ه ان اقيدته.
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 الخطيب نفسهعدم توهين 

 
مــن الــل م الــى اخلطيــت اــدم تــوهة نفســه   ــا يســقط أاــر كلمــه  فإنــه ك ــرياً مــا يطلــت 
بع  ال ات من اخلطيت أن يذكر أمراً  بي ما يوجت ركـره وه ـاً وت فـرياً  مـ لً  ـد يطلـت فقـري 

و ـد  من اخلطيـت أن همـإ لـه االـا  مـن فـو  اال ـ  فيـأمتر بـأمر الفقـري  ورلـك  ـد يـوهن م ـ ه 
يوجت انف ـاق ال ـات مـن حولـه  وال أريـد فـذا م ـإ اخلطبـاء مـن مجـإ االـا  للفقـراء بـل أريـد 

هـل  ؟أن أ و : إن لكل شرء  ريق والذي ي بغر للخطيت  هو أن يلحـ  أي األمـرين أهـم
مجـإ االـا  للفقـري مـن فـو  اال ـ !! أم اابقــاء الـى اوا ـف االسـ معة حولـه حـىت يـؤار كلمــه 

 فيهم.



 

 13 

 
 

15 
 الخطيب الشجاع

 
والشجااة الكافية  من ضروريات اخلطيت  وهر وإن كانو ال الغالت موهبـة  لكـن مـن 
االمكـــن تَّــــيلها بال ـــذكر وال فكــــر  ومطالعـــة أحــــوا  الشـــجعان وغــــري رلـــك. أمــــا أن خيــــاف 
اخلطيت من تاركر االعروف أو فـاالر اال كـر فـذلك مـا يسـبت فشـله  إر ال ـات اا ـالوا حـت 

الــذين ال خيــافون ال اهلل لومــة الئــم  الاال ســا ة مــإ شــهوات ال ــات ورغبــاهتم  وال  االَّــل ة
   ر  مان  إالّ ويعرف اجلبان االداهن انف اق ال ات من حوله.
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 االطالع على علم النفس

 
ومــن األمــور الل مــة الــى اخلطيــت ااالــام بشــرء مــن )الــم الــ فخ( ليــ مكن مــن الويفــو  

وب  ويســـااده رلـــك ال إيَّـــا  احلـــق إن ال ـــات وال ـــأاري فـــيهم  وإن شـــخلو إن لاائـــل القلـــ
 لو: ي بغـر لـه أن ي  ـرى األ ـرب فـاأل رب إن ال ـأاري.. فـإن الـرلع وااغـراء   ـد يـأ  بكـلم  

 لون كلم  كما  د يأ  بَّت الكلم الواحد ال  الت لون  الت.
ه ر يـاه )و ـد رأى أن أسـ انه  ـد ومن رلك مـا خلكـى أن أمـرياً  لـت مـن معـّ  أن يفسـر لـ

 ؟سقطو بأمجعها(
فقــا  االعــّ :  ــوت أ ربــاء األمــري كلهــم  فــأمر األمــري ب ــربه وســج ه  بي مــا  لــت األمــري 

فقـــا  لــه االعـــّ : إن امــر األمـــري أ ـــو  مــن امـــر ســائر أ ربائـــه  فـــأمر  ؟ال عبــري مـــن معــّ  لاـــر
 بإكرامه وأجا ه باجلائزة.

أن )هارون( اخلليفة العباسر يفـمم الـى أن يك ـت إن انفـا   ومن رلك أي اً ما خلكى
باخللفــة حســداً وا ــالاً.. وكلمــا أرال العلمــاء  والعقــلء يفــرفه  بــاال إ اــن ركــر اامــام الــر

ان هذه الفكرة   ي مك وا.. حىت جاء أحدهم فقا  له: أيها اخلليفة إرا جاء ب و تيم و الوا: 
الوا م ّــا امـر. وجــاء ب ـو مــرّة و ــالوا: م ّـا ا مــان  مث ســألكم م ـا أبــو بكـر  وجــاء ب ــو اـدّى و ــ

.. ففكـر هـارون مليّـاً  مث رجـإ ؟فمـارا ك ـو ديبـه أيهـا اخلليفـة ؟سائل من م كم يـا بـن هاشـم
 ان تَّميمه.
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 حسن االبتداء والختام

 
 ومن األمـور الل مـة الـى اخلطيـت )حسـن االب ـداء(  و)حسـن اخلامتـة( و)ال لخـيص( فـل

يبــدأ الكــلم  ــا ال يــؤار وال يــرو . فــإن رلــك موجــت النَّــراف رهــن الســامإ اــن اال ــ  إن 
أفكــاره الشخَّــية  فليســ مإ إن اال ـــ .. كمــا أنــه لـــو اــ م اال ــ   ـــا ال يــرو  رهبــو أتعابـــه 
ألراج الريـاو إر ال ـات ـ اــالة ـ إ ـا يقومــون اـن املـخ وأرهــاهنم مشـغولة بــ ار كـلم اعــوه 

 أو سيخلاً.حس اً 
و ـــد ركـــر المـــاء البلغـــة ال اشـــرتاط بلغـــة الكـــلم اشـــ ماله الـــى هـــذين األمـــرين. أّمـــا 
ال لخـــيص فهـــو أن يـــذكر اخلطيـــت ال أو  سلســـه.. وال لاـــر سلســـه مـــوجز اال ـــ   فـــإن ركـــر 
االوجز أواًل همإ فكر السامإ حىت أنه إرا غفل السامإ ان بع  اال    ال يكـون لرومـاً اـن 

كــلم  كمــا أن ركــر االــوجز أاــرياً يوجــت رهــن االســ مإ إن اال ــ  مــن أولــه إن لاــره مــوجز ال
 حىت أنه لو كان ال بع  اال   راهلً   يقم إالّ ان فائدة اامة.

ولذا ترى )وسائل اااـلم( تـذكر االـوجز ال األابـار أوالً وأاـرياً  ومـن ه ـا ي ـإ االؤلفـون 
ون بالــذكر أوالً فقــط  ألن الك ابــة أوالً تغــن اــن الك ابــة ال للفَّــل واالقالــة ا وانــاً وإ ــا يك فــ

 اامتة الفَّل  امكان رجوع االطالإ بعد متام االطالعة إن الع وان.
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 كثرة المستمعين

 
ومـــن األمــــور االهمــــة ل جــــاو اخلطيــــت أن يواوــــت الــــى ك ــــرة االســــ معة إر  لــــة االســــ مإ 

 توجت:
 مللة اال كلم. أواًل:
م اه مــام الســامإ بكلمــه ـ حيــث ال ــات جبلــوا الــى اا بــا  الــى مــن كــان اــد ثانيــاً:

اا با  اليه ك ريًا ـ ولذا اا ال ال جار الى ال عامل مإ ال اجر الذي يك ـر االشـرتين م ـه  فـإهنم 
 يأاذون هذه العلمة  ري ة للجولة ال األج ات أو االخنفاق ال األسعار.

لخ ال االس قبل أو ان لاوة هذا اخلطيـت لقلـة كسل يفاحت املخ ان اقد ام  ثالثاً:
 احل ور.

وأي م ــ  يفقــد أحــد هــذه األركــان ال لاــة: نشــاط االــ كلم أو الســامإ أو يفــاحت املــخ 
 فهو م   فاشل بقدر ما يفقده. 

 وأما  ريق تك ري ال ات فبـ:
 . وة االطالت والب و   وحسن االقاء  واا يار الو و اال است  كما سيأ  أ:

تشــويق اخلطيــت لَّــاحت املــخ  بــأن يــداو ال ــات  وأن يهيــ  للســامعة أســباب  ب:
 الرفاه والراحة والسهولة ال املخ.

تشويق اخلطيت للسامعة بَّورة أو بأارى بأن خل روا أيفد ائهم معهم إن املـخ  ج:
 ويس َّ بوا أواللهم وأ ربائهم.
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 اختيار الوقت المناسب

 
 ت  يسبت فشل اال  .الو و غري اال اس

فعلــى اخلطيــت أن ال يَّــعد اال ــ  ال الو ــو الــذي ال ي اســت م ــل شــدة احلــر  أو شــدة 
الــ ل أو  ــرب م  َّــف الليــل ـ مــ ًل ـ وكــذا ال حــا  اضــطراب ال ــات  الشــ غاهلم بــأمرهم   
 ك رب  أو ج ا ة  أو اس قبا   أو ازاء  أو ارت  وما إن رلك إالّ ألمر  أهم.. فإن الو و

إرا   يكن م اسباً  كان كـلم اخلطيـت اقـلً الـى ال ـات  وأجـدر   لـه أن يفشـل بـل ك ـرياً مـا 
 يسبت ااساءة إن اعة اال  .

ومن الو و غري اال است  القراءة بعد اطباء م عدلين ا د سأم ال ات وملل هم  وو ـو 
 الَّولة وو و الطعام.
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 االختصار

 
خي َّــر ال اال ــ  مهمــا أمكــن فــإرا كانــو رغبــة ال ــات ســااة.  مــن الــل م الــى اخلطيــت أن

 ــرأ هلــم الاــة أربــاع الســااة ـ مــ ًل ـ وهكــذا. وال أ َّــد فــذا ااهــا  االخــل  بــل إبقــاء شــو  
االس مإ إن اال ـ   فـإن إبقائـه شـو  االسـ مإ ي فـإ مـن جهـة تف،ـه الـى االطالـت الـا ركرهـا 

 ع إن م   لار.اخلطيت  ومن جهة رغب ه ال االس ما 
و ـد جربـو ـ أنـا ـ هـذا االوضـوع ال لاضـرا   فـإرا دـاو  الو ـو اـن حـده االع ـال ت،هـر 
لاار االلل ال نفخ السامإ  حىت ولـو كانـو االطالـت جذابـة ومجيلـة  وبـالعكخ إرا بقـر شـيخلاً 
مـن ال شــو  ال نفوسـهم  فــإهنم كـانوا ي ف ــون مـن املــخ نشـطة راغبــة لل  ـور ال سلــخ 

 لار.
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 عدم قبول المنابر المتعددة

 
مـن االهـم الــى اخلطيـت اـدم  بــو  اال ـابر اال عــدلة  فـإن ال قويـة ال الكيفيــة  وال قليـل مــن 
الكميـــة  أحســـن للخطيـــت يفـــ ة واعـــة وإ بـــاالً لل ـــات اليـــه. وبـــالعكخ ال ك ـــري ال الكميـــة 

 يؤري الَّ ة ويهدم السمعة ويقلل من إ با  ال ات اليه.
اخلطيــت أن ال ك ــري ال امــالخ أنفــإ ال ال ــأاري  أو أجــدى ال االــا .. فــإن ن،ــرة  وال ي،ــن

واحـــدة إن اخلطبـــاء بـــأنوااهم األربعـــة: )االك ـــر اميـــد  واالقـــل اميـــد  واالك ـــر العـــالي  واالقـــل 
العـــالي(. كافيـــة ال إلراج هـــذه احلقيقـــة  حـــىت أن ال ـــات أرغـــت إن االقـــل اميـــد  مـــن االك ـــر 

ويشهد لـذلك مـا  ـالوا: مـن أن )العـزة( ت و ـف الـى  لـة الوجـول وك ـرة االح يـاج  حـىت اميد  
أن ك ــري الوجــول ال اــزة لــه ـ ال ن،ــر ال ــات ـ وإن كــان ال  مــة االح يــاج إليــه كاالــاء  واهلــواء  
فإهنمــا اليطلــق اليهمــا )ازيــز( مــإ ك ــرة االح يــاج إليهمــا  وإ ــا ال يطلــق اليهمــا هــذه اللف،ــة 

 جولها.لك رة و 
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 عدم إطالق الكالم
 

الــى اخلطيــت أن يلحــ  اال ــل  وال قييــد ال الكــلم  والخلســت أن الســامعة المــاء  
 يك فون بااشارة واال ل ..

فـــإرا حبـــذ إن ال ـــات ااي ـــار  ركـــر وجـــوب تقـــدمي نفقـــة العائلـــة  وإرا حـــ هم الـــى الزهـــد 
امـة  وإرا حـ هم الـى إ عـام االسـكة بـّة ركرهم بأن للبدن حقاً يسأ  ا ـه اانسـان يـوم القي

 هلم لزوم ادم اا عام فيما إرا سبت رلك كسلً وترهلً ا د الفقري ما يو فه ان العمل.
فقــد نقــل إيل أحــد األيفــد اء هــذه القَّــة الطريفــة   ــا : رهبــو  وجــا إن احلمــام وبعــد 

   وجــاً غ يــاً  و وجــاً رجواهــا ركــرت أهنــا تعارفــو مــإ امــرأة ال احلمــام ركــرت أن هلــا  وجــة
َوَلُهـن  فقرياً  والا اس غربو السامعة كلم االـرأة ركـرت أهنـا اعـو مـن مـ كلم  ولـه سـب انه: 

ِمْثُل ال ِذي َعَلْيِهن  بِاْلَمْعُروفِ 
كـذلك خلـق للمـرأة »فزامو أنه كما خلق للرجـل  وج ـان  (0) 

 !!« وجان
ى اخلطيت أن خيرج من االـأ    فإنـه إن ) يـد( وه ا يأ  لور )اللبا ة( حيث أن الل م ال

 اهتم ب وضي  الواض ات وإن )أ لق( كان  افة ادم الوضوو للسامإ.

                                                           

 .448البقرة: سورة  (1)
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 المنبر المنزه

 
أمـــا لــــزوم الَّــــد  ال الكــــلم  واااــــلص ال القــــراءة  والكــــف اــــن ركــــر االطالــــت غــــري 

اريم غــري ال اب ــة أو مــا أشــبه اللئقــة واــن ركــر الروايــات ال ــعيفة أو اال امــات البعيــدة أو ال ــو 
 فهذه من األمور الواض ة الا ال ت اج إن ال فَّيل.
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 حفظ الصحة

 
ومــن األمــور الل مــة الــى اخلطيــت )حفــ  يفــ  ه وســلم ه البدنيــة( وهــذا مــا ال يراايــه 

ال ـوا ن  بع  اخلطباء  إما حريفاً الى اارشال حريفاً  ائداً  وإما ادم االعرفة بكيفية االقـاء ا
وإمـــا تشـــية للم ـــ   ـــا ال يفيـــد. م ـــل  ـــراءة القَّـــائد الطويلـــة جـــداً أو  اال ـــ  مـــا  ـــد اليفيـــد 
السامإ  وهر ال نفخ الو ـو مـا ت عـت اخلطيـت تعبـاً بالغـاً  ولي ـذكر م ـل هـذا اخلطيـت  ولـه 

 :)ص(
 .(1)«اال بو ال أرضاً  طإ  وال وهراً أبقى»

                                                           

 .1باب اال  َّال بالعبالة و 82ص 4الكاال: ج (2)
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 الفصاحة والبالغة

 
مـــور االهمـــة جـــداً مرااـــاة الفَّـــاحة ال الكـــلم والبلغـــة ال األلاء والـــ كلم بكـــل ومـــن األ

اتـزان  مــإ راايـة الفوايفــل بـة اجلمــل  واالطالــت والكلمـات  فــل يسـرع وال يبطــ  ال القــراءة  
وإرا  ؟مث يســمعه لــريى ب فســه كيــف كــان يــ كلم «ألاة تســجيل»وإرا أرال دربــة م ــ ه  ــرأه ال 

 لكة البلغة واهلدوء فو  اال   كان كلمه أك ر تأارياً ال ال فوت.حَّل اخلطيت الى م
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 التمرين والممارسة

 
ومن الل م الى اخلطيت أن ي مرن الـى اخلطابـة ا ـد أسـاتذة اال ـ  مـدة مديـدة ليبي ـوا لـه 
 أغل ه ونقاط ال عف ال كلمه وال إلقائـه  وال سـائر الشـؤون االربو ـة بـاال    فـإن اخلطيـت

الـــذي   يـــر األســـاتذة  حكمـــه حكـــم الطبيـــت الـــذي   يـــر إال الك ـــت  فكمـــا أن م ـــل هـــذا 
الطبيـــت ال يع مـــد اليـــه  كـــذلك م ـــل هـــذا اخلطيـــت ال ي بغـــر االا مـــال اليـــه  وم لـــه اليـــق 

 بالفشل.
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 رعاية حركات البدن

 
ســـدية بعـــ  اخلطبـــاء ال ي ـــعون ب ،ـــر االا بـــار حركـــاهتم  فـــو  اال ـــ  ســـواء احلركـــات اجل

بال ملمـــل  أو حركـــات الـــرأت واليـــد والرجـــل أو حركـــات العـــة والفـــم  ومـــا أشـــبه. وال بعـــ  
األحيـان ي ولـد مـن اـدم الـ  ف  حركـات م كــرة توجـت الشـة  وأحيانـاً تسـبت تشـويش بــا  
االس مإ  أو ا لرائه باال كلم  فل ي أار بكلمه  ومن االمكن تدارج م ل هذه احلركات ب بط 

   والسؤا  من األس ار  أو االس مإ االل فو ان نقاط ال عف ال حركاته اانياً.ال فخ أوالً 
و ــد كــان أحــد مشــاهري اخلطبــاء ي مــّرن  فيقــرأ أمــام االــرلة لي ــبط نفســه ويعــد  حركاتــه.. 

 وإين رأيو رلك اخلطيت فرأي ه ال كما  الو ار والسكي ة  ما يزيده ال ال فوت هيبة وتأارياً.
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20 
 التدرج

 
ل ـــدرج ال االوضـــوع مـــن االطلـــت ال ـــعيف إن القـــوي مـــن األمـــور االهمـــة الـــا هـــت أن ا

يل فو إليها اخلطيت  فإن ال فخ تش ا  إن األ وى ور ا اكخ اخلطيت هـذا األمـر فأسـقط  
كلمه ان ال أاري  مـ ًل: إرا أرال أن يقـص أتعـاب األنبيـاء ومعانـاهتم ال تبليـك رسـالة السـماء   

 ه أن يبدأ باأل ل م هم تعباً ومعاناًة إن األك ر بأسلوب يف ي .كان الل م الي
ـ و   )ص(مث أتعــاب نــ  ااســلم  )ع( و ــد رأيــو اطيبــاً نقــل أوالً أتعــاب ال ــ  نــوو 

ـ فَّـار رلـك سـبت  )ع(كما رسم أتعاب نوو   )ص(ي مكن من أن يرسم يفورة أتعاب ال   
وراـو األسـخللة الـى  )ع(  بـا  أتعـاب نـوو  ال )ص(تقليل السامعة من أمهية أتعـاب ال ـ  

 ؟(0) «وما أوري ن    ل ما أوريو»: )ص(الشفاه فكيف  ا  ال   

                                                           

 .15و 29ب 51ص 93ةار األنوار:   (8)
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29 
 االتصاف بالصفات الجميلة

 
وإرا أرال اخلطيــت تــأاري كلمــه ال ام مــإ  يلــزم أن يكــون م َّــفاً بالَّــفات اجلميلــة  فــإن 

 األامـا   فـإرا  ـا  اخلطيـت: )ايفـد وا( وّاـإ ال ات ال ي ،رون إن األ ـوا   قـدار ن،ـرهم إن
َمنُـوا لِـَم ايَـا أَيـهَهـا الـ ِذيَن ءَ  م ه الكذب  ضـرب ال ـات كلمـه اـرق احلـائط.  ـا  سـب انه: 

َكبـَُر َمْقتاً ِعْنَد اهلِل َأْن تـَُقوُلوا َما التـَْفَعُلونَ   تـَُقوُلوَن َما ال تـَْفَعُلونَ 
 (9). 

الوا إ هـو االـؤار ـ حـىت وإن   يعلـم ال ـات بـالوا إ ـ فـإرا  ـا   و د اا قد بع  العلماء أن
و  يكــن هــو  اهــد ال الوا ــإ   يــؤار كلمــه  وإن  اــم ال ــات أنــه  «تزهــدوا»اخلطيــت لل ــات: 

  اهد.
و د اسـ دلوا لـذلك بـأن االوا،ـة إرا ارجـو مـن القلـت لالـو ال القلـت  وإرا ارجـو 

المــاء الــ فخ: مــن متــوج األفكــار مــن األرهــان.. كمــا  مــن اللســان   ت جــاو  انران  وبــأ وا 
أن مجااة من احلكماء  الوا: إن الَّفات الوا عية هر االؤارة  حىت ولو   ي كلم اانسان فا  

 فالزاهد يوجت  هالة ال ات ـ تلقائياً ـ ب أاري متوجاته الروحية  وإن   يأمر ال ات بالزهد.

                                                           

 .9ـ 4سورة الَّف: (3)
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36 
 المنبر التربوي

 
  سمة: اال   الى 

 اال   العالي. األول:
 اال   االريب. الثاني:

والى اخلطيت أن يه م ألن يكون م  ه مربياً  ألنه هو االفيد ال اج   والغالت أن يكون 
من شروط )االريب( اتَّاف اال كلم بالَّفات احلس ة  وهدوء اال    وغـزارة االـالة  وكـون اال ـ  

 الغة تَّل إن القلوب  إن غريها من الَّفات.موجهاً ال مبع راً  وكون االطالت ب
وال احلقيقــة: إن م ــل هــذا اــالة يــدرج وال يويفــف  ويــ مكن اخلطيــت مــن تَّــيله بطــو  
االمارسة للم    و و  االلح،ة واالس فالة من داربـه ا ـد األسـاتذة.. كمـا أن اال ـ  العـالي 

ارغ  وبع ـرة ال الكـلم  وتفـر  ال خل اج إن شرء ك ري  والغالت أنـه لـيخ أك ـر مـن ضـجيل فـ
 وتش و ال االطالت واالواضيإ.
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31 
 عدم جرح العواطف

 
 ومن األمور االهمة ال ال أاري: ادم جرو العوا ف  بأن يكون اال   ولياً لي اً.

 أما اال   االش مل الى ال شهري والسباب والطعن وما أشبه  فجدير بأن ال يؤار.
رب اخلمر   ائلً له: الارا تشرب اخلمر فعليـك اللع ـة مـن أرأيو أنك إرا ااش و مإ شا

كــان كلمــك يــؤلي إن معاندتــه ال شــرب اخلمــر  ويــزلري بــك ويَّــوب   ؟اهلل والعــذاب األلــيم
 إليك سهام ال قد والعداء..

أمــا إرا  لــو لــه ـ وأنــو ت غافــل اــن أنــه يشــرب اخلمــر ـ لقــد اا ــال بعــ  ال ــات شــرب 
 ـاف لـدي هم و.. كـان جـديراً بـأن يسـمإ الكـلم ويقلـإ اـن اخلمر  ورلـك م ـر بَّـ  هم  م

 الشرب ويكّن ال نفسه لك ال قدير واالحرتام.
 نعم بع  االوا إ خل اج اخلطيت إن نوع من ال غلي   ولكن الغالت تأاري اللة..

َِ بِاْلِحْكَمـــِة َواْلمَ ولـــذا ورل ال القـــرلن الكـــرمي  ولـــه ســـب انه: ْوِعظَـــِة ادُْع ِإلَـــى َســـِبيِل رَباـــ
اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِال ِتي ِهَي َأْحَسنُ 

(16). 
فـَُقوال َلُه قـَْوالً لَياناً و ا  سب انه:

(11). 

                                                           

 .145سورة ال  ل:  (10)
 .22سورة  ه:  (11)
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 الساعات التي يستهلكها الخطيب
 

لي  به اخلطيت أن سااات أامار االس معة الا يس هلكها ال اطابه  من أمثن األشياء  
،ـــر مـــارا يعطـــر لل ـــات ال مقابـــل مـــا يأاـــذ مـــن هـــذه األامـــار ور ـــا بلغـــو العـــدل اهلائـــل  فلي 

 اهلائلة.
م ًل: إرا كان ادل االس معة اشرة لالف  كانـو اشـرة لالف سـااة هـر الـا يأاـذها 
اخلطيـت مـن ال ـات  ولـو فـرق ـ ماليـًا ـ أن كـل سـااة مـن العمـل ـ مـن ب ـاء اـالي ـ تسـاوي 

سة لالف لي ار( فلي ،ر هل أنه أاطى )نَّف لي ار( كان معىن رلك أن اخلطيت يفرف )مخ
فذا االقدار  ما يفيد ام مإ لدي هم ولنياهم  أم أنه أضاع هذه األامـار الـا تسـاوي بـال ،رة 

 الوا عية أك ر وأك ر من ألوف الدنانري.
وإرا توجه اخلطيت إن هـذه احلقيقـة االذهلـة  واوـت ال تركيـز االطالـت وركـر مـا يـ فعهم  

 هم.حست األهم فاأل
 وهذه حقيقة نبهن اليها بع  اخلطباء االربة رمحه اهلل وكم أفالتن هذه احلقيقة.
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33 
 من أسباب ضعف المنبر

 
الى اخلطيت أن ي ج ت فو  اال   ال  ك واالزاو  والكلم الفارغ  فإن كل رلـك يـؤار 

 «ن اقلــه ّســةمــا مــزو امــرء مزحــة إالّ مــّل مــ»: )ع(ال ضــعف م ــ ه  و ــد  ــا  اامــام االرت ــى
(12). 

كما أنه يلزم أن ي ج ت الغ ت  وإرسـا  محـم مـن الكـلم  والشـدة االبالغـة  وحنـو رلـك 
 ما يوجت ادم إفَّاو الكلم فيقلل من ال أاري ال السامإ.

وكــذلك يلــزم الــى اخلطيــت إســكات ال وضــاء  ومــا خيــل بــاال   )كَّــياو الطفــل وتكلــم 
فـــإن الع ـــف يـــد  الـــى اـــدم ضـــبط الـــ فخ  ويـــور   االســـ مإ..( بـــاللة ال بـــالع ف والشـــدة 

 الشة ال نفخ السامإ ما يقلل من أار كلم اخلطيت ال ال فوت.

                                                           

 .2289الفَّل السالت ال االزاج و 444غرر احلكم ولرر الكلم: ص (14)
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34 
 التهيؤ للمنبر

 
الـــل م الـــى اخلطيـــت أن يفـــرغ نفســـه للـــ كلم حـــىت يفـــر حـــق الكـــلم. فـــال كلم ال حـــا  

مــر مســ عجل خيــاف احلَّــر بــاالاب ة  وحــا  اشــ عا  القلــت بــاحلزن أو الفــرو أو اهلــم  أو أ
فوتــه  أو مــا أشــبه رلــك  يوجــت اــدم وفــاء اخلطيــت للكــلم حقــه  فيســقط رلــك كلمــه اــن 

 ال أاري.
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 المطالعة والتفكر قبل المنبر

 
رأيو اطيباً ي بج  ويف خـر بأنـه: ال يفكـر فيمـا يقـرأ حـة يريـد يفـعول اال ـ  وإ ـا يـ كلم 

  ا هري الى لسانه.
فمن ال روري للخطيـت أن يـ ،م م ـ ه مـن أولـه إن لاـره  بـل  وأون أن األمر بالعكخ 

الَّعول  فم ًل: لية كذا  وتفسريها  والقَّة الفلنية  والوا  الفلين.. وهكذا  فإن ال فكـري 
 بل يفعول اال    يوجت سعة وانشراحاً ال اال كلم  ما ال يلجأه أحيانـاً إن الطفـرة والبع ـرة ال 

لمات الفارغة  م افاً إن رلك أن اال ـ  اال بعـث اـن ال فكـري تـوجيهر الكلم أو إن ركر الك
خبلف اال   االردايل  فإنه اـالي  و ـد ارفـو سـابقاً لـزوم كـون اال ـ  توجيهيـاً  فيمـا إرا أرال 

 اخلطيت اافالة وال أاري.
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30 
 التنوع ضمن وحدة الموضوع

 
يلــزم أن يكــون مركبــاً مــن أجــزاء تلئــم  اال ــ  حكمــه حكــم الــدواء  فكمــا أن الــدواء غالبــاً 

مـــرق االـــري   كـــذلك يلـــزم أن يكـــون اال ـــ  مركبـــاً مـــن أجـــزاء ب ســـبة اايفـــة  تلئـــم األمـــراق 
 ال فسية واالفاسد االج مااية ما يكون اخلطيت بَّدل الجها.

 أمـا مـا ركرنـاه سـابقاً مـن توحيـد االوضــوع ال اال ـ   فهـو ال مقابـل )البع ـرة( كمـا ال خيفــى
 فل ي اال ما ركرناه ه ا.
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 التحفظ على الشخصية

 
يلــزم الــى اخلطيــت تف،ــه الــى شخَّــي ه  بــأن ال يكــون اارجــاً اــن اال عــارف ال للابــه 
وســلوكه ومعاشــرته مــإ ال ــات  فــإن اخلطيــت االبع ــر واالفــرط واالفــّرط  ال يــؤار كلمــه  بــل يــأ  

 يؤار م  ه وإن ال ف ال ات حوله.ال ات أن ي بعوه  وأن يقبلوا كلمه  وبذلك ال 
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30 
 حضور درس الفقهاء

 
يلــزم الــى اخلطيــت أن خل ــر لرت الفقهــاء  فــإن لرت الفقــه ـ الــذي يلقــى الــى  ريــق 
احملاضـرات ـ مـن أهــم مــا يــريب الذه يــة اابداايــة  وإرا شــك اخلطيــت ال ضــرورة رلــك  فلــيخ 

قـه  واناـر ال خل ـر  لـريى أي اال ـ ين اليه إالّ أن ي ،ر إن اطيبة أحـدمها خل ـر لرت الف
 أك ر مجاالً وتأارياً ال السامإ.

وإرا كــان اخلطيــت ال يــ مكن مــن ح ــور الــدرت  فعليــه أن يســ مإ إن أشــر ة الــدرت  
 الا سجلو ا د ال دريخ.
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39 
 تواضع الخطيب

 
مـــــن الـــــل م الـــــى اخلطيـــــت أن ال يكـــــون جافيـــــاً لل ـــــات  مرتفعـــــاً الـــــيهم  فـــــإن اخلطيـــــت 
ااسلمر من أتباع األنبياء واألئمة )يفلوات اهلل اليهم أمجعـة(  و ـد كـانوا يـؤارون ال ال ـات 

كـان واهلل في ـا  »إنـه:  )ع(بف ل اا ل هم بام مإ  كما  ا  )ضرار( ان أمـري االـؤم ة الـر
أمــا اخلطيــت اجلــاال  فبااضــافة إن أنــه ال يــؤار ال ال ــات  يوجــت ت فــري ال ــات  (13)«كأحــدنا

 ن الدين واهلداية.ا

                                                           

 .31املخ  4و 142أمايل الَّدو : ص (19)
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46 
 قناعة الخطيب

 
ات ِبُعـوا َمـْن ال َيْسـَُُلُكْم َأْجـراً ويلزم الى اخلطيت أن ال يكون مالياً   ـا  تعـان: 

 (14) 
فــإن ال ــات جبلــوا اال لراء باانســان االــالي  ولــيخ معــىن رلــك  أنــه يلــزم الــى اخلطيــت  اــدم 

مـن أن ال يكـون مفر ـاً ال ال قاضـر وأن ال تقاضر األجر كاللئق  بل معـىن رلـك مـا ركرنـاه 
هعــل مهّــه االــالة  وأن ال ي،هــر أمــام ال ــات  ،هــر اانســان االــالي  فــإن رلــك يوجــت ســقوط 

 مكان ه ان ال فوت  وادم تأاري كلمه ال القلوب.
هذه مجلة من األمور الا اس   رها و د اس فدهتا من داريب  أو تعلم ها من أهـل اال ـ  

 ور ال امالخ )إهاباً( بأن  الوهـا أو املـوا فـا فـرا  ن  أو )سـلباً(  بـأن رأيـو مـن بك رة احل
 بع هم ادم مراااهتا  فلم تر ن فذكرهتا ه ا ل كون اوناً للمب دئة.

واهلل االسؤو  أن يوفق اجلميإ الراضيه  وهعل ما ك ب ه هذا وسيلة للهدايـة وال هـذيت وهـو 
 االس عان.

 كربالء المقدسة                                       
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                          

 هـ 1301محرم الحرام                                               
 

                                                           

 .41ة يخ: سور  (12)
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 (15)خاتمة
 

ــَرَج العمــل فــا مث إّن الــل م الــى اخلطيــت أن يهــ م بإرشــال ال ــات إن ليــات القــرلن ا لــا تـَ
غالت االسلمة  وهر الا سببو سقو هم فَّاروا كالطري الذي يريـد ال هـوق يف ـاو واحـد  

 ؟وهل  كن رلك
 م ل لية:

ــَدةً ـ األمــة الواحــدة  حيــث  ــا  ســب انه:  1 ــًة َواِح ــُتُكْم أُم  ــِذِه أُم  َوِإن  َه
بي مــا  (10)

ســـلم جعلـــوا احلـــدول اجلغرافيـــة بـــة بللهـــم نشـــاهد انن أن االســـلمة وبإخلـــاء مـــن أاـــداء اا
 فَّاروا أك ر من مخسة أمة.
 )ف فر وا شيعاً فكل مجااة

 فيهم أمري االؤم ة وم  (  
فمق  ـى هـذه انيـة أن كـل    (11)ِإن َمـا اْلُمْؤِمنُـوَن ِإْخـَوة  ـ وليـة األاـّوة  ـا  تعـان:  2

   فله ما ألهل البلد واليه ما الـيهم  مسلم ال أي بلد من بلل ااسلم موا ن وليخ بأج 
مـــن ال جـــارة والزرااـــة والعمـــارة ومتلـــك األرق والـــزواج والشـــؤون السياســـية وغـــري رلـــك  بي مـــا 

 نشاهد انن أن االسلم من  طر إسلمر ال  طر إسلمر لار يع   أج بياً.
ـَرُهْم َواأَلْغـالَل ـ ولية احلرية  ا  سب انه: 3 ْْ ُهْم ِإ ال تِـي َكانَـْت َعلَـْيِهمْ َيَضُع َعـنـْ

(10) 
حيث كل شرء من الفعل والرتج ال ااسلم حّر إالّ احملرمات فقط ـ وما أ ّلهـا ـ بي مـا نشـاهد 

 انن أن القوانة االوضواة ترم كل شرء إالّ براَّة وإجا ة وتأشرية وضريبة وما أشبه.

                                                           

هـــ مركــز 1215لقــد أضــاف اامــام االؤلــف )لام ولــه( هــذه اخلامتــة ال الطبعــة ال ال ــة للك ــاب اــام  (15)
 لل  قيق وال شر بريوت لب ان. الرسو  األا،م 

 .54سورة االؤم ون:  (11)
 .10سورة احلجرات:  (12)
 .152سورة األاراف:  (18)
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ـنَـُهمْ ـ وليـة الشـورى  ـا  تعـان: 4 َأْمـُرُهْم ُشـوَرب بـَيـْ
حيـث أّن الـل م الشـورى ال  (19) 

احلكـــــم  بي مـــــا نشـــــاهد أن احلكـــــام ال بـــــلل ااســـــلم يـــــأتون إن ســـــدة احلكـــــم باالنقلبـــــات 
 العسكرية أو بالورااة و..

جيُبوا لِل ــِه َولِلر ُســوِل ِإَ ا تاْســـ وليــة األاــذ بأحكــام ااســلم احليويــة  ــا  ســب انه:  5
َدَعـــاُكْم ِلَمـــا ُيْحِيـــيُكمْ 

إباحـــة األرق وســـائر االباحـــات الـــن ســـبق إليهـــا  فقـــد  ـــا   م ـــل (26)
 .(21) «األرق هلل والن اّمرها»: )ص(رسو  اهلل 

 إن غري رلك. (22) «من سبق إن موضإ فهو أحق به»وال احلديث: 
بي مــا نشــاهد انن أن كــل تلـــك األحكــام تركــو وبــّدلو بقـــوانة وضــعية تســبت ال ـــأار 

اراً ال ن،ــري لــه ال تــارخيهم الطويــل. فبي مــا ويفــل الغربيــون والســقوط  ولــذا تــأار االســلمون تــأ
 إن القمر ال يَّ إ ك ري من بلل ااسلم أيفغر األشياء وأبسطها.

َوَمْن وال ي قدم االسلمون إالّ إرا أحيوا هذه األحكام واملوا فا وإالّ فقد  ا  سب انه: 
َأْعَرَض َعْن ِ ْكِري فَِإن  َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً 

(23). 
ســـب ان ربـــك رّب العـــزّة امـــا يَّـــفون  وســـلم الـــى االرســـلة  واحلمـــد هلل رب العـــاالة 

 ويفّلى اهلل الى لمد ولله الطاهرين.
 

محمد الشيرازي                                                         

                                                           

 .98سورة الشورى:  (13)
 .42سورة األنفا :  (40)
 .4و 423ص 5الكاال: ج (41)
 .99و 521ص 2الكاال: ج (44)
 .142سورة  ه:  (49)
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