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بسم	اهلل	الرمحن	الرحيم
السالم	عليكم	ورمحة	اهلل	وبركاته	مجيعًا

احلمد	هلل	كام	حيب	أن	حيمد،	وكام	هو	أهله	وكام	
ينبغي	لكرم	وجهه	وعز	جالله.

والصالة	والسالم	عىل	سيدنا	وحبيبنا	وطبيب	
قلوبنا	أيب	القاسم	حممد	وعىل	آله	الطيبني	الطاهرين.
خطابه:	 ومنيف	 كتابه	 حمكم	 يف	 اهلل	  قال	
َيَْشْوَن  َوال  َوَيَْشْوَنُه  اللَِّ  ِرَساالِت  ُغوَن  ُيَبلِّ Rالَِّذيَن 
العيل	 اهلل	 صدق	 	Qَحِسيبًا بِاللَِّ  َوَكَفى  اللََّ  إاِلَّ  َأَحدًا 

العظيم.
األنبياء	 عن	 تتحدث	 الرشيفة	 اآلية	 هذه	
اهلل	 تبليغ	رساالت	 هي	 وظيفتهم	 أن	 وتبني	 والرسل	
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وما	نزل	عليهم	من	السامء	وإيصاهلا	إىل	الناس،	وقد	
قاموا	بأداء	هذه	الوظيفة	عىل	أحسن	ما	يكون،	وبلغوا	
رساالت	اهلل	وكانوا	خيشونه	وال	خيشون	أحدًا	إال	اهلل،	
فقاموا	هبذه	املهمة	خري	قيام،	لكن	هذا	كام	هو	واضح	
ال	يعني	انتهاء	هذه	املهمة	برحيل	األنبياء	والرسل	إىل	
امللكوت	األعىل،	فهذه	الوظيفة	املقدسة	باقية	وستبقى	

إىل	آخر	الزمان.	
ويف	كل	زمان	هناك	رجال	يقومون	هبذه	املهمة	
ويؤدون	هذه	الوظيفة،	وقد	أنزل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	
هبذه	 يقومون	 رجاالً	 زمان	 كل	 يف	 وأختار	 الرشائع	
املهمة	ويؤدون	هذه	الوظيفة	املقدسة	أال	وهي	التبليغ	
الصحيح،	 الطريق	 عىل	 ووضعهم	 الناس	 وإرشاد	
ملنعهم	 حصانة	 وإعطائهم	 االنحراف،	 من	 ومنعهم	
رجال	 فهناك	 املنحرفة،	 الضالة	 باألفكار	 التأثر	 من	
هذه	 فأن	 ولذا	 املقدسة،	 الوظيفة	 هبذه	 يقومون	
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السمحاء	 الرشيعة	 أن	 املعلوم	 ومن	 باقية،	 الوظيفة	
التي	هي	رشيعة	اإلسالم	هي	خامتة	الرشائع،	كام	أن	
القرآن	فيه	تبيان	كل	يشء،	وأن	اهلل	سبحانه	وتعاىل	قد	
 F	رسوله	أمر	يوم	الناس	عىل	نعمته	وأتم	دينه	أكمل
بأن	ينّصب	عليًا	A	خليفة	ووليًا	للمسلمني،	إال	أن	
هذا	ال	يعني	إنتهاء	مهمة	التبليغ؛	ألن	الناس	بحاجة	
إىل	التبليغ،	وبحاجة	إىل	معرفة	دينهم،	وما	يريده	اهلل	
سبحانه	وتعاىل	منهم،	وهذه	احلاجة	موجودة	يف	كل	

زمان.
برحيل	 ترتفع	 مل	 والوظيفة	 تنتهي	 ال	 فاملهمة	
األنبياء	B،	بل	حتولت	إىل	األئمة	B	الذين	أّدوا	
هذه	الوظيفة	خري	أداء،	وكانوا	ال		يرتكون	فرصة	إال	
مناسبة	 يدعون	 وال	 اهلل،	 رساالت	 لتبليغ	 اغتنموها	
ووعظهم	 الناس	 إلرشاد	 واستغلوها	 استفادوها	 إال	
تكن	 مل	 إذا	 حتى	 بل	 منهم،	 الرشيعة	 تريده	 ما	 وبيان	
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هذه	 يؤدوا	 لكي	 املناسبة	 كانوا	خيلقون	 مناسبة	 هناك	
A	احلسني	اإلمام	خطب	نراجع	أن	ويكفينا	الوظيفة، 
حني	 من	 الوجيزة	 الفرتة	 هذه	 يف	 قاهلا	 التي	 وكلامته	
تعاىل	 اهلل	 سالم	 مرصعه	 حني	 إىل	 مكة	 من	 خروجه	
وهداية	 واإلرشاد	 باملواعظ	 مليئة	 هي	 والتي	 عليه	
املوقف	 هو	 وما	 عليهم	 جيب	 ما	 وتعليمهم	 الناس	
املحنة	ويف	غري	هذه	 ينبغي	أن	يتخذوه	يف	هذه	 الذي	
املحنة،	ويف	أحلك	الظروف	وأصعبها،	كانوا	يؤدون	

هذه	املهمة	املقدسة	املوكولة	إليهم.
وبعد	األئمة	B	حتولت	الوظيفة	إلينا،	وهذه	
 املهمة	هي	التي	جيب	علينا		أن	نقوم	هبا	لقوله	تعاىل:
ِف  ُهوا  لَِيَتَفقَّ َطائَِفٌة  ِمنُْهْم  فِْرَقٍة  ُكلِّ  ِمْن  َنَفَر  Rَفَلْوال 
يِن َولُِينِذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْمQ،	إن	اهلدف	 الدِّ
ندرسه	 ما	 الناس،	وكل	 والتبليغ	وهداية	 اإلنذار	 هو	
لتبليغ	 مقدمة	 هو	 أصال	 به	 نقوم	 ما	 وكل	 ونتعلمه	
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الناس	وإرشادهم	ووضعهم	عىل	الطريق	الصحيح،	
األهم،	 الواجب	 لذاك	 مقدمة	 به	هو	 نقوم	 ما	 إن	كل	
وإال	فنحن	نفقد	مربر	وجودنا	لو	مل	نقم	هبذا	اهلدف.
التبليغ	 أن	 أخرى	 جهة	 ومن	 جهة	 من	 هذا	
دون	 بوقت	 خيتص	 ال	 األوقات	 كل	 يف	 واجب	
تتميز	 للتبليغ	 مواسم	 هناك	 أن	 األمر	 غاية	 آخر،	
الوظيفة	 هذه	 ألداء	 استغالهلا	 ينبغي	 بخصوصيات	

املقدسة،	ومن مجلة اخلصوصيات: 
لتقبل	 الناس	 تفرغ	 هو	 األوىل:	 اخلصوصية 
وكوهنم	 والنصيحة	 واملوعظة	 واإلرشاد	 التعليم	
مهيئني	نفسيًا	لقبول	املوعظة	واإلرشاد،	وهذا	حيصل	
يف	املناسبات	الدينية،	فعندما	يكون	اإلنسان	يف	مناسبة	
دينية	وقام		بإحيائها	فأنه	يكون	مستعدًا	نفسيًا	لقبول	

النصيحة	واملوعظة.
الذي	 الوقت	 مقدار	 هي	 الثانية:	 اخلصوصية 
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يقضيه	املبلغ	مع	الناس	يف	األيام	اإلعتيادية،	فهو	يبقى	
ويبلغ	 املنرب	 يرتقي	 وربع	 ساعة	 أو	 ساعة	 الناس	 مع	
فاملبلغ	 املواسم	 الناس،	وأما	يف	بعض	 ثم	يفرتق	عن	
مؤثرًا	يف	 يكون	 فرتة	طويلة،	وهذا	 الناس	 مع	 يعيش	

عملية	التبليغ.
لقبول	 الناس	 تفرغ	 هي	 الثالثة:	 اخلصوصية 
الدنيوية	 حياهتم	 عن	 وابتعادهم	 األشياء	 هذه	
هذا	 لتقبل	 يتفرغون	 معاشهم،	 وأمور	 ومشاكلهم	

التبليغ	واإلرشاد.
قد	تكون	موجودة	يف	مواسم	 املميزات	 وهذه	
أخرى	للتبليغ	لكنها	موجودة	يف	هذا	املوسم	يف	زيارة	
األربعني	بشكل	أوضح،	فينبغي	علينا	إستغالل	هذا	
عن	 األقل	 عىل	 للتعويض	 منه	 واإلستفادة	 املوسم	
بعض	القصور	أو	التقصري	الذي	كان	عندنا	يف	األعوام	
السابقة،	والناس	هم	بحاجة	إىل	مبلغني	وهذه	األعداد	



)9(

حالة	 يف	 والناس	 تكفي،	 ال	 األعداد	 هذه	 وأضعاف	
األحكام	 ومن	حيث	 العقائد	 من	حيث	 مطبق	 جهل	
اجلهات،	 مجيع	 ومن	 القرآنية	 املفاهيم	 حيث	 ومن	
واألمية	متفشية	ووعي	الناس	منخفض،	فوظيفة	من	
هذه؟	ومن	يأخذ	بأيدي	هؤالء	املساكني	لكي	ينقذهم	
مما	هم	فيه،	إن	إنقاذهم	مما	هم	فيه	إنام	يكون	عن	طريق	
الرشعية	 األحكام	 وبيان	 واإلرشاد	 والوعظ	 التعليم	

هلم،	وهذه	وظيفتنا	فعلينا	أن	نستثمرها.
إن	األعوام	السابقة	مل	تكن	فيها	حركة	واضحة	
يف	هذا	اإلجتاه،	لكن	جزا	اهلل	األخوة	الذين	أوجدوا	هذا	
املرشوع	خري	اجلزاء،	فقد	قاموا	بعمل	جبار	ُيشكرون	
عليه،	ولكن	العمل	واسع	حيتاج	إىل	مرشوع	كبري	جدًا	
يشرتك	فيه	اجلميع	بال	استثناء؛	ألننا	حني	نعمل	هبذا	
يف	 الوقوع	 ومن	 اإلنحراف،	 من	 أهلنا	 ننقذ	 املرشوع	
بأّم	 اآلن	 نراها	 كبرية	 نتائج	 له	 واجلهل	 اجلهل،	 نتائج	
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أعيننا،	فعلينا	أن	نستفيد	من	هذا	املرشوع	امُلهّيء	من	
قبل	املرجعية	العليا،	واملدعوم	من	قبل	احلوزة	العلمية	
والعتبات	املقدسة،	وعليه	ال	يبقى	مربر	للتخلف	عن	
اإلشرتاك	يف	هذا	املرشوع،	فال	بّد	ان	يشرتك	اجلميع		
هبذا	املرشوع	كل	بحسبه،	وليعلم	اجلميع	وأقوهلا	بكل	
من	 ُيمأل	 مل	 إذا	 اجلانب	 هذا	 من	 الفراغ	 إن	 وضوح:	
قبلنا	فسُيمأل	من	قبل	غرينا؛	وسنندم	والت	حني	ال	
ينفع	الندم،	وعلينا	أن	نؤدي	هذه	الوظيفة	عىل	أحسن	
ما	يكون	ونخطط	هلذا	املرشوع	ونبني	له،	واحلمد	هلل	
إن	الظروف	واإلمكانات	مهيئة	وال	يعوزنا	يشء،	فال	
يبقى	هناك	عذر	يف	عدم	اإلشرتاك	يف	مرشوع	من	هذا	

القبيل.
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أرى	 التي	 التوصيات	 بعض	 ذهني	 يف	 وخيطر	
بأهنا	رضورية	للمبلغ:	

التوصية األوىل:	الرتكيز	عىل	املشرتكات	وترك	
األمور	اخلالفية	يف	كل	املجاالت	من	عقائد	ومفاهيم	
بل	حتى	يف	السياسة،	ولنركز	عىل	املشرتكات	ألن	هذا	
أنجح	للمرشوع،	ويكون	له	األثر	الواضح	يف	الناس	
وال	يمكن	أن	يستغل	من	قبل	أشخاص	يرتبصون	بنا	

الدوائر.
التوصية الثانية:	حتيل	املبلغ	بام	يطلب	من	الناس	
أن	يقوموا	به،	وهذا	رشط	أسايس،	فام	يطلبه	املبلغ	من	
من	 يطلبه	 ثم	 به،	 املبلغ	 نفس	 يتحىل	 أن	 بد	 ال	 الناس	
الناس،	وإال	يكون	ممن	تنطبق	عليهم	اآلية	الرشيفة:	
َأْن  اللَِّ  ِعنَْد  َمْقتًا  َكُبَ   * َتْفَعُلوَن  ال  َما  َتُقوُلوَن  Rِلَ 

.Qَتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن
التوصية الثالثة:	التي	البد	من	بياهنا	إستخدام	
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اللغة	البسيطة	يف	خماطبة	الناس	واجتناب	التعقيدات	
واملصطلحات	العلمية.

التوصية الرابعة:	أن	يكون	شعار	كل	مبلغ	أن	
»ال	أدري	نصف	العلم«	أي	أن	ال	يسارع	إىل	اجلواب	
صحة	 من	 متأكدًا	 كان	 إذا	 إال	 به	 ُيسئل	 سؤال	 عن	
فرصة	 إىل	 اجلواب	 يؤجل	 أن	 فعليه	 وإال	 اجلواب،	
أخرى	ويقول	بأين	ال	أعلم،	وهذه	القضية	املركوزة	يف	
أذهان	العوام	وهي	أن	املبلغ	البّد	أن	يعلم	بكل	يشء،	
الناس،	 أذهان	 من	 إزالتها	 جيب	 خاطئة	 قضية	 هي	
ال	 فضيلته	 كانت	 مهام	 املبلغ	 بأن	 يعلموا	 أن	 وجيب	
يعلم	بكل	يشء،	فينبغي	أن	ال	يستحيي	املبلغ	أن	يقول	
ال	أعلم	ويؤجل	اجلواب	إىل	حني	تيقنه	منه	ثم	يبلغه	
للناس،	واألمر	ال	حيتاج	يف	هذه	األزمنة	إىل	وقت	كثري	

فبإمكانه	أن	يتصل	ويعرف	اجلواب.
التأكد	خطأ	 إن	املسارعة	إىل	اجلواب	من	دون	
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يرتكبوه،	 أن	 واملبلغني	 الطلبة	 عىل	 ينبغي	 ال	 فضيع	
إذا	كانت	 يتأكدوا	من	األجوبة	خصوصًا	 أن	 فعليهم	
املسألة	عقائدية،	فحينئذ	تكون	القضية	خطرة	جدًا.

الشباب	 عىل	 الرتكيز	 اخلامسة:  التوصية 
واألحداث	يف	التبليغ	فهؤالء	مادة	خام	بإمكان	املبلغ	
أن	يزرع	فيها	ما	يشاء،	فاذا	كان	املبلغ	حيمل	األفكار	
واملفاهيم	الصحيحة	فبإمكانه	أن	يزرعها	يف	نفوسهم،	
A	الصادق	اإلمام	عن	السند	صحيحة	رواية	يف	ورد	فقد 
لبعض	أصحابه	أنه	كان	يقول	له	بعد	أن	سأله	)كيف	
إقبال	الناس	عىل	هذا	األمر	يف	البرصة(؟	ـ	وقد	كان	
بأن	 الرجل	 فأجابه	 ـ	 البرصة	 أهل	 من	 الرجل	 هذا	
فإهنم	 باألحداث	 )عليك	 	:A قال	 قليل،	 إقباهلم	
أرسع	إىل	كل	خري(،	هذه	الوصية	جيب	أن	نعمل	هبا	

وأن	هنتم	باألحداث	وبالشباب.
التوصية السادسة:	جتنب	طرح	األمور	التي	ال	
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يتحملها	عقل	املخاطب،	ففي	بعض	األحيان	يكون	
واإلدراك	 الفهم	 من	 معني	 مستوى	 عىل	 املخاطب	
وردت	 املعنى	 وهبذا	 يشء،	 كل	 فهم	 يستوعب	 وال	
 A اإلمام	 الكايف	خياطب	 السند	يف	 رواية	صحيحة	
حتملوا	 ال	 عمر	 )يا	 له:	 ويقول	 حنظلة	 بن	 عمر	 فيها	
ما	 يتحملون	 ال	 الناس	 فإن	 هبم	 وأرفقوا	 شيعتنا	 عىل	
حتملون(،	الحظوا	مستوى	املخاطب	ويف	أي	درجة	
أنه	تعلم	 يعتقد	 نتكلم	معه،	ألن	بعضنا	قد	 ينبغي	أن	
عىل	 األشياء	 هذه	 حيّمل	 أن	 ويريد	 األشياء	 من	 كثريًا	

هؤالء	العوام	البسطاء	من	الناس.
بنظر	 أخذها	 ينبغي	 وغريها	 التوصيات	 هذه	
املقدسة	 والوظيفة	 املهمة	 هبذه	 القيام	 عند	 االعتبار	
باختيارنا	نحن،	وقد	 بأننا	حتملناها	 نّدعي	نحن	 التي	
دخلنا	يف	هذا	امليدان	وحسبنا	بأننا	من	طالب	مدرسة	
اإلمام	الصادق	A،	وانتمينا	إىل	هذه	احلوزة	بمحض	
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وال	 املسؤولية،	 بمستوى	 نكون	 أن	 وعلينا	 اختيارنا،	
قلت	 كام	 وإال	 املهمة	 هبذه	 قمنا	 إذا	 إال	 كذلك	 نكون	
لكم	نحن		نفقد	مربر	وجودنا	إذا	مل	نقم	هبذه	املهمة.

وتقديري	 شكري	 أوجه	 بأن	 حديثي	 وأختم	
واحرتامي	لكل	األخوة	الذين	سامهوا	يف	هذا	املرشوع	
السنوات	 خالل	 ثامره	 بعض	 قطفنا	 الذي	 الكبري	
املرشوع	 بأن	 وأقول	 أخرى	 مرة	 أكرر	 وأنا	 املاضية	
حيتاج	إىل	ما	هو	أكثر	من	ذلك؛	ألن	احلاجة	كبرية	جدًا	
والنقص	املوجود	ال	يسّده	مرشوع	من	هذا	القبيل،	بل	
به	 تقوم	 ومؤسسات	 جبار	 إىل	مرشوع	ضخم	 حيتاج	
الباب	ويف	هذا	 املوجودة	يف	هذا	 باخلربات	 ويستعان	
املجال	حتى	نستطيع	أن	نسد	بعض	الفراغ	املوجود،	
نتحمل	 أن	 علينا	 وحينئذ	 مضاعفة،	 مسؤولية	 وهذه	
يف	 وندعمه	 املرشوع	 هبذا	 وننهض	 املسؤوليات	 هذه	
كل	يشء،	والبد	أن	يلتزم	املبلغون	بالدعاء	للمقاتلني	
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عىل	جبهات	القتال	بشكل	كامل	ودائم	وينّبهوا	الناس	
الناس	يف	صلواهتم	وأدعيتهم	 يتعود	 عىل	ذلك	حتى	
أقل	 وهذا	 املجاهدين،	 األبطال	 هؤالء	 يذكروا	 بأن	

الواجب	وأضعف	اإليامن.
جينبنا	 وأن	 ملراضيه	 يوفقنا	 أن	 تعاىل	 اهلل	 نسأل	
التي	 املسؤولية	 مستوى	 عىل	 جيعلنا	 وأن	 معاصيه	
حتملناها،	ونسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	ينزل	النرص	
العدو	 هذا	 تقاتل	 التي	 وقواتنا	 ملقاتلينا	 والتأييد	
وأن	 يستأصلنا	 أن	 ويريد	 بنا	 يرتبص	 الذي	 الظالمي	

يرد	كيد	أعدائنا	إىل	نحورهم.

واحلمد	هلل	رب	العاملني




