وصيَّيت خلطباء املنرب احلسيين (ع):
شلااتعارااتندعالااعع وا انيرألعل الااتعمناايع ولنياانيعهااععدنياالع دلكاامصتعناالعا ااععرلااتو ع ا عه اات ع ول ا ع
لأنيعبنيتهع إلثينعاا عامنيهمع وكالمعأيعهلع وزن ءع(ع)علبعلنع حلجألع(ع)عيفعهلتسلتتعه تامهم .ع
ل وتأ نيععامىعه نيلألع إلهتمع حلكتع(ع)عبأسلتبعهف ّمألعألضدلتنتعيفع تتبلتع(يفع وارت ع حلكنيلنيأل) .ع
باايعلد ال عأنعقر ااعل عرلما ع حلكااتع(ع)عخااتعهاالتعلااروعومعاال بعامااىعنلخااهعاا ّع عأقااتمعلخااتعهلاااهع
قليعافلهعامىعقربهعلنذ ع مّهعه لللعهربلنعالعع هللعارتىل .ع
ِ
عامَْني ِهعأ ْ ِ
ِ
اتعخ ْكالتًعإِ َّنع
ىبعلَه ْاععقاَ ْ َِاِ ْ
َسئَامُ ُك ْم َ
قتلع هللعارتىل((قُ ْيعالعأ ْ
عخ َكالَألًعِاَ ِزْاعوَاهُعفنيه ُ
د َ
َج ًعإالَّع وْ َص َلَّعا َعيفع وْ ُ ْ َ
لنع(ٖٕ))سلن ع والنى .ع
لن َ
عل ُك ٌ
هللَع َغ ُف ٌ
لأيعليءعأفضيعهعع وت علاعاعإىلع واهع ءعامىع ولتسعقلمع و نيتهألعلأاظمع وافرتءعفنيهت .ع
نذ علوكععهععمتتمع و مألعبأنيع ولنينيع(ع)عل وعال عإونيهمعنلعبنياتنعأناع فهمعوملاتسعهاعع مها عباتدلر لدع

ل ولهيعاعع دللك علبنيتنع مخكتمعلافكريع و آنعل إل عتنعهعع ع مخالق .ع
صتعقتلع ول عع:ع(إمنتعبرعنيعممتمعهكتنمع مخالق).ع ع
لق ااتلع إله ااتمع حلك ااتع(ع):ع(إاع عأخا ا جعألا ا ًعلالعبملا ا ًعلالعهفك ااعًعلالع تدلا اتً علإمن ااتعخ ج اانيعوملما ا ع
اععناع
إلصالحعيفعأهألعجعيعلمآه عبتدلر لدععلأهنىعاعع دللك عفصععقلمينعب لللع حلا ،عفاتهللعألىلعباتحل،عله ّ

أِتعسلض عبعهي) .ع
اميعنذ عأصربعخىتعأو ىع هللعل
ّ
ّ
فصعع خلملأع وكلريعأنعقاتغيع خلمللتءعبذ ع دل تيعف طعألع ع ولالقاألعلقِ النع مناع دع وااعاااتعإونيهاتع
ملونيتءعامنيهمع وكالم .ع
ع
خالةص وةصيَّتي للخطباء الكرام:

ٔ-عأنعخيم ل عهللعلق ععل عخبمللهمعامىع ولتسعنضل نع هللعلصمألع ول علأنيعبنيتهعصمل تع هللعامنيهم .ع
ٕ-عأنعقملااتورل علقعنساال ع عااريًعلإىلعآخ ا عأاصااتننمعوتدكااتعخملاالهمعلإا تهنااتعأ عا عفااأ ع علخا ّاىتعقكاالنع
رلمكااهمعهااادلِتًعلهاااتصالًعامااىع اايعلاايءعهااعع ورماامعل وفل ااععففنيااهعافكااريعلهكاات يعل ا انيّألعلأختاق ا ع
ل ا قفألعلق ااوعوملنيفااألعلألاارتنعهت ل األعلقكاالنعهتهنياااعمِتل انيعع مف ا حعلأمل ننااتع صااتعناالعهتهنياااعو خاازنع
ل دل ت  .ع
ٖ-عأنعق ايع يعرلم عمبتعق تضنيه عفإ ع تنعرلمكهعهععأنيع ورمامعل واعقععفاالعقكا اعذلامعا اتبع وزِات ع
ومل متعلإ عع تنعيفع جملم عفكا ألعلجهماألعفاالعقاأ عذلامعمبضادكتتعلِكاتتع ورتلا تعل وغازلع
ل خلصتنقععل َّ
لإمنتعقلذننمعهععاذ بع هللعلقعالنمعوم ال عل ورلتا علقعالنمعإىلع خلري .ع

لإ ع ااتنعرلم ا عخ اازنعف ااالعق ااأ عبتدلض اادكتتعل ولك ااتت علإ ع ااتنعفا ا حعلخف اايعلس ا لنعف ااالعق ااأ عذل اامع
مبكععن ت .ع
لإ ع ااتنعيفع جملم ا عأغلنيااتءعهِفااتعلألاادتءعبتدلااتلعامااىع وف ا ءعل دلاااتنقلعفااالعقااأ عذلاامعمبدتسااعع وغ ا ع
عل دلتلعلوزلمعخفظه علاعمع ستد تقعبرضع وف ء علإمنتعقعالنمعوإلِفتقعل دلنيايعإىلع وزناععلااعمع الغاِ نع
بتوعِنيتعلنكذ  .ع
ٗ-عأنعقالخاااعدتونيّااألعارلااريهعله ااع نعاماالعصاالاه علخكااععخ تاااهعفااالعإف ا ع ني ا عقاعازاجع ولااتسعلالع
اف قطع ني ع عق ل عل عقكصرل عخ ّاىتعقلاتهل علقغفمال علالعقملنيايع نيا عومال علق ت ا عخ ّاىتعقتمهفال عل هال عشل عاتع
تِل عهلتظ قع .ع
وهعخىتع ولهتقأل .ع
٘-عأنعخيتتنعخلمللتهعالل ِتًعل خعًعقتدعَّثعخل ّ
-ٙعبتولكلألعإىلع دلتلعإ ع تنعق قعع دلتلعورنياهعلض لن اهعالعقفّ عيفعخ ّ هع نيا عقكالنعهتكاتزلتًعلخيجايع
هععأخذعليءعقرنيشعفنيهع أج عخلملله .ع
لالعقظماامع ولااتسعلقملما عهاالهمع منقااتمع خلنيتونيّااألع نيا عجملزااال عهااععا ااعع جملااتو علومال عهااععمما ع خلمللااتءع
لبتوتتيلعإنع خلملتبألعل نيفألعل انيألعلاصيعا ال يعقلذلعبإد ألع دلتلع كيع دللتفلع وعِنيلقألعل مخ لقأل .ع

ل وااذيعقلت ااعع خلمللااتءعبااأهنمعقأخااذلنع دلااتلعفهاالع اات عخااتنجعاااعع حلاا،ع وا ا ايعِراامع ول ااععامااىع وغااالءع
ل وملم ع وكعريعصدنيح .ع
ٔ -أنعقت لل عقليع البتالءعبك اع مآقتتعل مختاق عاممع ولدلعل و ا دعلهاتعلاتبهعوائالعق ا أعل ع مآقاألع
عألعقفك لهعسلتوفتًعالنالتمهعيفع جلصمأل .ع
ألع حلعق عغمملتً
ّ
ع

بعض قصص الخطباء:

ٔ-عصارععخملنيا عامااىعهلاربعهل االبعبتواااتنعع وراتمعيفعهلتساالألعقاالمعلفات عفتمصااألع وزنا ءع(ع) عل جملما ع
هااادلنعبتخلصااتنقععل و صااتنقععل وفتسا تع وضااتخكتعامااىع خلمللااتءعلامااىع جملااتو علهااعع مخااز بع وكااتف ع
دلاااككألعبااتهللععل واانيةعخ ني ااألع ااتنعه ااع قتًعجمنياتًعدلااتعقهز االنعبااهعلقضاادكلنعامنيااه عفتِااهعبااعلعأنعقكااتغيع
وف صااألعيفع واااتنعع ورااتمعذلع قااألعنااذهع ولفاالسع دلتف جااألع دل قضااألعقهااعقهتعبااتمه عبااتدلر لدعل ولهاايعاااعع دللكا ع
ل ع وتلخنيععلب نيألعأصللع وعقعععل مخالقعفإِهعبعأعل ستص عبزاني،علعقععهزاج عاععه تيع وزنا ءعلواني ع
هف ّالًعومصلضلععهفهصتًعو خع ثع علإمنتعقم يع ملرتنعلقكعا عهاعع حلل لايعلخياتمع واحعب انيدتتعهكا ن ع
المصتًعامىعنأسهعقت الً:عهتانيعفتمصأل عهتانيعفتمصأل… ع
ٕ-عقتمعخملني عيفعخل يلعستاألع تهماألعلنالع وظاتن عأِاهع ع كاععامامع ولدالعل و ا دعف ا أع مآقاألعغمملاتًع
لفك نتع ك ع وحع وغمطع(لوآلخ عخريعوحعهعع ملىل)عق أنتع(لالع مآخ عخريعوحعهعع ملىل) .ع
ّ

لهرماالمعأنعالعِتفنيااألعل(وااي)عالمع وتل نيااععلونيكاانيعِتفنيااألعأيعأنع مآخا عخااريعهااعع ملىلعبنيلصااتع خلملنيا عقااأ ع
ذلمعبتوال نعع وكعري عامىعأنع ملىلعخريعهعع مآخ عاتبرتًعو ءاهع دلغملمأل .ع

ٖ-عقتمعخملني علب لن عهف ّمألعلسرنيفألعقعلنيعذلامعأنعزلصاعًع اتنعساتخ ًعق قاععأنعق اللعذلامعأِاهعاظانيمع
بأسااملبهع علإِااذ عنهعللااعقعع وتااأثريعبااتولفلسعفجااتءعبترلااريع وكفااتنعل اايعقااعلنعخلوااهعخا ّاىتعلااحع ولااتسعأنعنااذعع
تف عأمعهكممعلهت عقرينع؟ ع
ٗ-عقتمع خلملني عل تنعقععانسعيفع دللمل،عأنع إلِكتنعخنيال نعِاتم،عفجاتءعباذ عأخاعع م صاأل علقاتلعأِاهع
خنياال نعِااتم ،عأيعأن اعأنعق االلعأِااهعهااععاظصااتءعهااتعقلمللاا،عامنيااهعالاال نع ولتم نيااألعل إلِكااتِنيألعفجااتءعبتجلصمااألع
دللمل نيّألع تهمألعف تمعوهعرلصلاألعهعع ولتسعلأِزولهعهعع دللربعلم اله .ع
٘-عصاارععخملني ا ع دللااربعيفعقاالمعه تاايعهكااممعبااععا نياايع(ع)علأن اعأنعجملرمهااتعفجرااألعأ ع ا عبااأنعالعقلااعأع
بتولكااصمألعلالعبتوكنيفنيااألع ومللنيرنيااأل علإمنااتعبااعأعبر النيّألعلقلاايعأنعجملما عامااىع دللااربعقاات الً:ع(ملاااألعالااتايعامااىع
وكااملحعللااهتعوككااري ) علقرااينع دل ا أ ع واااعآلتعهكااممعيفعبنيتهاات عفضاادحع ولااتسعذلااذ ع مسااملبعلخ ا بع
جملم  .ع
-ٙعأخعع خلمللتءع اتنعقلاعأع ايعرلما عبأخكاتمعلا انيألعوكلاهعبأساملبعغاريعال ا،علالعهفهالمعومدتضا قع ع
فتِّهعقك اعبتبتًعهععأبل بع وف هعلب لن عسا قرألعزلفل األعوعقاه عفاالعاكاتملنيلعأنعاالخا،ع مصتااهعلا لهاتعخاىتع
افهمعهتعق لل .ع
-ٚعأخااعع خلمللااتءع ااتنعيفعرلتوكااهع صاايعهلاعقالًعأبنيضاتًعب قاتًعلوكااحعبااهعهكا نًعخااعلاهعلخل جلااهعللاافتنيهع
لخىتعيفعأقتمع حلزنعلرلتو ع ورز ءعفالعار دعأِهعا لسعألعلنيةعامىع دللرب .ع
-ٛعأخ ااعع خلملل ااتءعب اايعااا ا قععس االألعالعق ااعالهع و ج ااتلعجملتوك ااهمعمِ ااهع ع ك ااعع مل اارتنعلالعقرا ا دع
حلعق عل ع كعع ول لص علإمنتعب يعأنخوعخملني عهععخمللتءع ولكل ن .ع
-ٜعأخااعع خلمللااتءع ااتنعول اتًع نيّاتًعهتكمّص اتًع عااريًعلخعقعااهعهااالقعوكلّااهع عق ا اععآقااألعألعخااعقعتًعإالعختمئ اتًع

بااتولدلعألع و ا دعلهرماالمعأنعنااذ عالعقااعالهع ورمصااتءعجملتوكااهمعلإمنااتعقل ااىعيفعرلااتو ع ولكااملتءعهاالعخكااعع
ارلريهعلولتقتهعلأِهع مّصتع لته عأ ع عس طع اتلتنهعأ ع عمنع دلهمع واذيعق فالع خلملنيا عنالع منضانيألع دلتنيلاألع
لنلعاممع و ل اععبتولدلعل و دعل ومغأل .ع
ٓٔ-علهعع حلل اثع دلاجرألعاماىع اات ع خلملتباألع حلكانيلنيأل:عأنع دلالىلعامايع مخلِاعع(نح)عنأىعيفع حلمامع
أنع و نيته ااألعق ااععقته اانيعلنأىعد ااتاتتعأخ ااع تع تس ا علال ا دعس ا قرتًعل مخ ا ىعقمل االلعهره ااتع حلك ااتبع
عفتلجهعومصجصلاألع دلكا األعفمصاتعلصايعالنهعلإ عبتورلاتسع(ع)عقاعيلعومدكاتعبأاصاتلع
ل دللقفعلعقعع حل ّ
و جاايعهااعع خلملتبااألعل خلااعهتتعل حلكااتع(ع)عقف ا عانجتااهعفنيأخااذهع دلال كااألعإىلعانجتااهعيفع جللّااأل عف ااتلع
ورلااتسعومصاالىلعاماايعأنعنااذهعرلصلاااألع خلمللااتءعلأِاانيعهااعع وف هااتءعلخكااتبحعالااعع جلصتاااألع مخا ىعدتاااألع

إلهااتمع و ااتاقع(ع)ع ع ساتني اعهااعع ولاالمعفااتوتزمعبتخلملتبااألع حلكانيلنيألعبتإلضااتفألعإىلعاعنقكااهع وف هاايعلخكااىع
وملالبهعهتعنأى .ع
ع

