
 )ع(: خلطباء املنرب احلسيين وصيَّيت

شلااتعارااتندعالااعع وااانيرألعل الااتعمناايع ولنياانيعهااععدنياالع دلكاامصتعناالعا ااععرلااتو ع  اا عه اات  ع ولاا ع
عامهم.تلأنيعبنيتهع إلثينعاا عامنيهمع وكالمعأيعهلع وزن  ءع)ع(علبعلنع حلجألع)ع(عيفعهلتسلتتعه 

عّ مألعألضدلتنتعيفع تتبلتع)يفع وارت  ع حلكنيلنيأل(.ل وتأ نيععامىعه نيلألع إلهتمع حلكتع)ع(عبأسلتبعهف
باايعلد ال عأنعقر ااعل عرلماا ع حلكااتع)ع(عخااتعهاالتعلااروعومعاال بعامااىعنلخااهعاااّع عأقااتمعلخااتعهلاااهع

عقليعافلهعامىعقربهعلنذ ع ّمهعه لللعهربلنعالعع هللعارتىل.
َِِْدعَخَكاَلأًلعَِازِْاعوَاُهعِفنيهاتعُخْكالتًعِإنَّعقتلع هللعارتىل))ُقْيعالعَأْسئَاُمُكْمعَاَمنْيِهعَأْج  ًعِإالَّع ْوَصَلاَّع َ عيفع ْوُ ْ ىبعَلَهاْععقَاْ ا

ع((سلن ع والنى.ٖٕ هلَلعَغُفلٌنعَلُكلٌنع)
عاعإىلع واهع ءعامىع ولتسعقلمع و نيتهألعلأاظمع وافرتءعفنيهت.ا علأيعليءعأفضيعهعع وتلع

أناع فهمعوملاتسعهاعع مها عباتدلر لدععنذ علوكععهععمتتمع و مألعبأنيع ولنينيع)ع(عل وعال عإونيهمعنلعبنياتن
عل ولهيعاعع دللك علبنيتنع مخكتمعلافكريع و  آنعل إل عتنعهعع   ع مخالق.

ع:ع)إمنتعبرعنيعممتمعهكتنمع مخالق(.ععصتعقتلع ول ع 
لقااااتلع إلهااااتمع حلكااااتع)ع(:ع)إاع عأخاااا جعألاااا  ًعلالعبملاااا  ًعلالعهفكااااع ًعلالع تدلااااتً علإمنااااتعخ جاااانيعوملماااا ع

اعع دللك عفصععقلمينعب لللع حلا، عفاتهللعألىلعباتحل،علهاععنّاععىهنأعأهألعجعيعلمآه عبتدلر لدعلع إلصالحعيف
عامّيعنذ عأصربعخىتعأو ىع هللعلأِتعسلّض عبعهي(.

ِ النع مناع دع وااعاااتعإونيهاتع فصعع خلملأع وكلريعأنعقاتغيع خلمللتءعبذ  ع دل تيعف طعألع   ع ولالقاألعلق
ع ملونيتءعامنيهمع وكالم.

ع
 للخطباء الكرام: وةصيَّتيةص  خال
عخبمللهمعامىع ولتسعنضل نع هللعلصمألع ول علأنيعبنيتهعصمل تع هللعامنيهم.ع لععأنعخيم ل عهللعلق  ع-ٔ
أ عاا عفااأ ع علخااىّتعقكاالنعلإا تهنااتعأنعقملااتورل علقعنساال ع عااري ًعلإىلعآخاا عأاصااتننمعوتدكااتعخملاالهمعع-ٕ

تًعلهااااتصالًعاماااىع ااايعلااايءعهاااعع ورمااامعل  وفل  اااععففنياااهعافكاااريعلهكااات يعلااا انّيألعلأختاقااا عرلمكاااهمعهاااادِل
ألعلقكاالنعهتهنياااعمِتلاانيعع مفاا  حعلأمل ننااتع صااتعناالعهتهنياااعو خااز نع لاالاا قفألعلق ااوعوملنيفااألعلألاارتنعهت

عل دل ت  .
اتع أنعق  ايع يعرلم عمبتعق تضنيهع-ٖ ع فإ  ع تنعرلمكهعهععأنيع ورمامعل واعقععفاالعقكا اعذلامعا اتبع وِز

كاتتع ورتلا تعل وغازلعععلإ  ل وملَّ متعل خلصتنقعع  تنعيفع جملم عفكا ألعلجهماألعفاالعقاأ عذلامعمبضادكتتعِل
علإمنتعقلذننمعهععاذ بع هللعلقعالنمعوم ال عل ورلتا علقعالنمعإىلع خلري.



خااازنعفاااالعقاااأ عبتدلضااادكتتعل ولكاااتت علإ  ع اااتنعفااا حعلخفااايعلسااا لنعفاااالعقاااأ عذلااامعرلمااا علإ  ع اااتنع
عن ت.مبكع ع

ِفااتعلألاادتءعبتدلااتلعامااىع وف اا  ءعل دلاااتنقلعفااالعقااأ عذلاامعلإ  ع ااتنعيفع جملماا عأغلنياات مبدتسااعع وغاا عءعه
ِ نع علاعمع ستد تقعبرضع وف   ء ع دلتلعلوزلمعخفظهلع لإمنتعقعالنمعوإلِفتقعل دلنيايعإىلع وزناععلااعمع الغا

عبتوعِنيتعلنكذ .
اجع ولاااتسعلالعأنعقالخااااعدتونيّاااألعارلاااريهعله اااع نعامااالعصااالاه علخكاااععخ  تااااهعفاااالعإفااا   ع نيااا عقااازعع-ٗ

اف قطع ني ع عق ل عل عقكصرل عخاىّتعقلاتهل علقغفمال علالعقملنيايع نيا عومال علق ت ا عخاىّتعقتمهفال عل  هال عشلاتعع
ع تِل عهلتظ قع.

عخلوهعخىّتع ولهتقأل.ل خع ًعقتدعَّثعأنعخيتتنعخلمللتهعالل ِتًعع-٘
عخّ هع نيا عقكالنعهتكاتزلتًعلخيجايعبتولكلألعإىلع دلتلعإ  ع تنعق قعع دلتلعورنياهعلض لن اهعالعقفّ  عيفع-ٙ

عهععأخذعليءعقرنيشعفنيهع أج  عخلملله.
ل عهااععمماا ع خلمللااتءعلالعقظماامع ولااتسعلقملماا عهاالهمع منقااتمع خلنيتونيّااألع نياا عجملزااال عهااععا ااعع جملااتو علوم اا

عقلذلعبإد  ألع دلتلع كيع دللتفلع وعِنيلقألعل مخ لقأل.ا ال يعلبتوتتيلعإنع خلملتبألعل نيفألعل انيألعلاصيع
وااذيعقلت ااعع خلمللااتءعبااأهنمعقأخااذلنع دلااتلعفهاالع اات عخااتنجعاااعع حلاا،ع وااا ايعِراامع ول ااععامااىع وغااالءعل 

عل وملم ع وكعريعصدنيح.
 مآقاألعع أنعقت لل عقليع البتالءعبك اع مآقتتعل مختاق  عاممع ولدلعل و ا دعلهاتعلاتبهعوائالعق ا ألع -ٔ

عألع حلعق عغمملتًعألعقفّك لهعسلتوفتًعالنالتمهعيفع جلصمأل.
ع

 قصص الخطباء: بعض
هلاربعهل االبعبتواااتنعع وراتمعيفعهلتساالألعقاالمعلفات عفتمصااألع وزناا  ءع)ع( عل جملماا عامااىعصارععخملنياا عع-ٔ

تساا تع وضااتخكتعامااىع خلمللااتءعلامااىع جملااتو علهااعع مخااز بع وكااتف  عهااادلنعبتخلصااتنقععل و صااتنقععل وف
 دلاااككألعبااتهللععل وااانيةعخ ني ااألع ااتنعه ااع قتًعجمنيااتًعدلااتعقهز االنعبااهعلقضاادكلنعامنيااه عفتِااهعبااعلعأنعقكااتغيع

بااتمه عبااتدلر لدعل ولهاايعاااعع دللكاا عقهااعقهتع وف صااألعيفع واااتنعع ورااتمعذلع قااألعنااذهع ولفاالسع دلتف جااألع دل قضااألع
بعأعل ستص عبزاني،علعقععهزاج عاععه تيع وزنا  ءعلواني عفإِهععخالق موتلخنيععلب نيألعأصللع وعقععلعل   ع 

منتعقم يع ملرتنعلقكعا عهاعع حلل لايعلخياتمع واحعب انيدتتعهكا ن عإهفّ اًلعومصلضلععهفهصتًعو خع ثعلع
ع…المصتًعامىعنأسهعقت اًل:عهتانيعفتمصأل عهتانيعفتمصأل

لنالع وظاتن عأِاهع ع كاععامامع ولدالعل و ا دعف ا أع مآقاألعغمملاتًععقتمعخملني عيفعخل يلعستاألع تهماألع-ٕ
علفّك نتع ك ع وحع وغمطع)لوآلخ  عخريعوحعهعع ملىل(عق أنتع)لالع مآخ  عخريعوحعهعع ملىل(.



لهرماالمعأنعالعِتفنيااألعل)وااي(عالمع وتل نيااععلونيكاانيعِتفنيااألعأيعأنع مآخاا  عخااريعهااعع ملىلعبنيلصااتع خلملنياا عقااأ ع
عري عامىعأنع ملىلعخريعهعع مآخ  عاتبرتًعو   ءاهع دلغملمأل.ذلمعبتوال نعع وكع

قتمعخملني علب لن عهفّ مألعلسرنيفألعقعلنيعذلامعأنعزلصاع ًع اتنعساتخ  ًعق قاععأنعق اللعذلامعأِاهعاظانيمعع-ٖ
للااعقعع وتااأثريعبااتولفلسعفجااتءعبترلااريع وكفااتنعل اايعقااعلنعخلوااهعخااىّتعلااحع ولااتسعأنعنااذ عععهِااذ نعإبأسااملبهعلع

عقرينع؟ع تف عأمعهكممعلهت  
خنيال نعِاتم،عفجاتءعباذ  عأخاعع م صاأل علقاتلعأِاهععِكتنقتمع خلملني عل تنعقععانسعيفع دللمل،عأنع إلع-ٗ

نيألعفجااتءعبتجلصمااألعِكااتِخنياال نعِااتم، عأيعأن اعأنعق االلعأِااهعهااععاظصااتءعهااتعقلمللاا،عامنيااهعالاال نع ولتم نيااألعل إل
ع دللمل نّيألع تهمألعف تمعوهعرلصلاألعهعع ولتسعلأِزولهعهعع دللربعلم اله.

دللااربعيفعقاالمعه تاايعهكااممعبااععا نياايع)ع(علأن اعأنعجملرمهااتعفجرااألعأ عاا عبااأنعالعقلااعأع صاارععخملنياا عع-٘
بتولكااصمألعلالعبتوكنيفنيااألع ومللنيرنيااأل علإمنااتعبااعأعبر االنّيألعلقلاايعأنعجملماا عامااىع دللااربعقاات اًل:ع)ملاااألعالااتايعامااىع

 ع مسااملبعلخااا بع وكااملحعللااهتعوككااري ( علقرااينع دلاا أ ع واااعآلتعهكااممعيفعبنيتهاات عفضاادحع ولااتسعذلااذ
ع جملم .
أخعع خلمللتءع اتنعقلاعأع ايعرلما عبأخكاتمعلا انيألعوكلاهعبأساملبعغاريعال ا،علالعهفهالمعومدتضا قع عع-ٙ

لعأنعاالخا،ع مصتااهعلا  لهاتعخاىتعنيفتِّهعقك اعبتبتًعهععأبل بع وف هعلب لن عسا قرألعزلفل األعوعقاه عفاالعاكاتمل
عافهمعهتعق لل.

عقالًعأبنيضااتًعب  قااتًعلوكااحعبااهعهكاا ن ًعخااعلاهعلخل جلااهعللاافتنيهعأخااعع خلمللااتءع ااتنعيفعرلتوكااهع صاايعهلااع-ٚ
علخىتعيفعأقتمع حلزنعلرلتو ع ورز ءعفالعار دعأِهعا لسعألعلنيةعامىع دللرب.

أخااااعع خلمللااااتءعب اااايعاااااا قععساااالألعالعقااااعالهع و جااااتلعجملتوكااااهمعمِااااهع ع كااااعع ملاااارتنعلالعقراااا دعع-ٛ
عععخمللتءع ولكل ن. حلعق عل ع كعع ول لص علإمنتعب يعأنخوعخملني عه

آقااألعألعخااعقعتًعإالعختمئاااتًععأخااعع خلمللااتءع ااتنعول ااتًع  نيّااتًعهتكّمصااتًع عاااري ًعلخعقعااهعهااالقعوكلّااهع عقاا ا عع-ٜ
بااتولدلعألع و اا دعلهرماالمعأنعنااذ عالعقااعالهع ورمصااتءعجملتوكااهمعلإمنااتعقل ااىعيفعرلااتو ع ولكااملتءعهاالعخكااعع

أ ع  عمنع دلهمع واذيعق فالع خلملنيا عنالع منضانيألع دلتنيلاألععارلريهعلولتقتهعلأِهع ّمصتع لته عأ ع عس طع اتلتنه
علنلعاممع و ل اععبتولدلعل و  دعل ومغأل.

اعع)نح(عنأىعيفع حلمامععلهعع حلل اثع دلاجرألعاماىع اات ع خلملتباألع حلكانيلنيأل:ع-ٓٔ أنع دلالىلعامايع مخِل
رهاااتع حلكاااتبع ااا دعسااا قرتًعل مخااا ىعقملاااللعهلأنع و نيتهاااألعقاااععقتهااانيعلنأىعداااتاتتعأخاااع تع تسااا علا

ل دللقفعلعقعع حل عفتلّجهعومصجصلاألع دلكا األعفمصاتعلصايعالنهعلإ  عبتورلاتسع)ع(عقاعيلعومدكاتعبأاصاتلع
أخاااذهع دلال كااألعإىلعانجتاااهعيفع جللّااأل عف اااتلعني و جاايعهااعع خلملتباااألعل خلااعهتتعل حلكاااتع)ع(عقفاا  عانجتااهعف

الااعع جلصتاااألع مخاا ىعدتاااألعع ورلااتسعومصاالىلعاماايعأنعنااذهعرلصلاااألع خلمللااتءعلأِاانيعهااعع وف هااتءعلخكااتبح



ولاالمعفااتوتزمعبتخلملتبااألع حلكاانيلنيألعبتإلضااتفألعإىلعاعنقكااهع وف هاايعلخكااىع سااتني اعهااعع  إلهااتمع و ااتاقع)ع(ع ع
عوملالبهعهتعنأى.

ع
 


