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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رّب العاملني, و�سّلى اهلل على �سّيدنا حمّمد واآله الطّيبني الطاهرين.
اأحزانهم واأفراحهم, العالمة التي  اأّيام  R يف  اأهل البيت  اأمر  اإحياء  يعترب 
تظهر مكنون حمّبتهم, وال�ساخ�ص الذي يدّل على عظيم موّدتهم, وذلك التزامًا 
مبا ورد عنهم R يف و�سف �سيعتهم وحمّبيهم اأّنهم: »يحزنون حلزننا ويفرحون 

لفرحنا«.
وتعّد جمال�ص العزاء من اأهّم اأ�سكال ذلك الإحياء, حيث اّتخذت عرب التاريخ 
ة, ل �سّيما جمال�ص الإمام اأبي عبد اهلل احل�سني Q يف  -ول تزال- اأهمّية خا�سّ
�سهري حمّرم و�سفر.. فاإّن اأحدًا ل ي�سعه الإنكار اأو الت�سكيك يف املكانة التي حتتّلها 
هذه املجال�ص يف الفكر والوجدان ال�سيعّي العاّم, والآثار والربكات التي خّلفتها على 

ة والإ�سالمّي عاّمة. م�ستوى الفرد واملجتمع ال�سيعّي خا�سّ
ومن هنا جند الإمام الراحل } كثريًا ما كان يوؤّكد على هذه الربكات والآثار 
العظيمة ويرّدد القول: »اإّن كّل ما عندنا هو من بركات عا�سوراء, وهذه املجال�ص 
يف �سهري حمّرم و�سفر«, كما ل زال الإمام اخلامنئّي { ي�سّدد على اأهمّية هذه 
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املجال�ص و�سرورة اإحيائها والعتناء ب�ساأنها وتعظيم اأمرها.
وقد تلّم�ص هذان القائدان الَعَلمان ومن خالل موقعهما املتمّيز يف اإدارة �سوؤون 
من  الكثري  تلّم�سا  وخّطهم,   R البيت  اأهل  بنهج  العميقة  ومعرفتهما  الأّمة, 
انعك�ص  مّما  غريهما,  اإليها  يلتفت  قّلما  التي  والعرب,  والدرو�ص  والنتائج  الفوائد 
فكر  امل�ستقاة من  النورانّية,  وكلماتهما  ومواقفهما  وا�سح على خطاباتهما  ب�سكل 

ونهج وكلمات اأهل بيت الع�سمة والطهارة �سلوات اهلل عليهم اأجمعني.
ولهذا كان من ال�سرورّي لكّل م�سارٍك وم�ساهٍم يف اإحياء اأمرهم R اأن يرجع 
اإىل روايات الأئّمة R, لريى اإر�ساداتهم وتوجيهاتهم اأّوًل, وما اأرادوه من �سيعتهم 
وحمّبيهم يف هذا املجال, �سواء املّداح اأو الراثي, وامل�ستمع اأو الباكي, والداعي اأو 

ال�ساعي, واأّي �سخ�صٍ له دور على هذا ال�سعيد.
الإمام  واإر�سادات  وتوجيهات  كلمات  اإىل  يعود  اأن  ثانيًا,  ال�سرورّي  اإّنه من  ثّم 
خمتلفة,  منا�سبات  يف  بها  اأدليا  والتي   ,} اخلامنئي  والإمام   { اخلميني 
وجمال�ص متعّددة, واحتوت على فوائد عظيمة ت�سلح اأن تكون برناجمًا عملّيًا لكّل 
من اأراد اأن ي�سل, بهذه املنا�سبات والإحياءات, اإىل مرحلة ت�سبح نهجًا ومدر�سة 
 P يتخّرج منها الأجيال التي متّهد الأر�ص ليومها املوعود بظهور حّجة اآل حمّمد

املهدّي املنتظر |.

هذا الكتاب:

ويف هذا ال�سياق, فقد قام الإخوة يف املكتب الثقايّف لفخر الأئّمة R )دفتر 
فرهنگي فخر األئّمة R( يف مدينة قّم املقّد�سة, وحتت اإ�سراف �سماحة ال�سيخ 
ال�سريفة  پناهيان حفظه اهلل, بجمع كتاب يحتوي على نبذة من الروايات  اأحمد 
من  مهّمة  مقتطفات  على  يحتوي  كما  ال�سالم,  عليهم  املع�سومني  عن  الواردة 
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امل�سلمني  اأمر  وويّل   { الراحل  الإمام  واإر�سادات  وتوجيهات  وخطابات  كلمات 
اأهل  اأمر  واإحياء  العزاء وجمال�ص ذكر  تتعّلق مبكانة  {, وهي  الإمام اخلامنئّي 
القّراء  وكذلك مكانة  الدينّي,  التبليغ  ودوره يف عملّية  املنرب  وموقع   ,R البيت 
وخّدام اأهل البيت R رثاًء ومدحًا و�سعرًا ونرثًا, وما يرتبط بهذه العناوين من 

فروع, وما يت�سل بها من اأمور..
وحيث وجدنا يف معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنرب احل�سينّي اأهمّية ما يحتويه 
هذا الكتاب من فائدة على م�ستوى اخلطابة والتبليغ, واملنرب احل�سينّي واإحياء اأمر 
اأهل البيت R, وبعد اأن اأجازنا �سماحة ال�سيخ بناهيان م�سكورًا بتعريبه- حيث 
كان الأ�سل باللغة الفار�سّية- قمنا بهذه املهّمة, فعمدنا اإىل تعريبه وتقدميه لالإخوة 
اخلطباء والقّراء الأعّزاء, ليت�سّنى لهم الإّطالع على حمتواه, والغو�ص يف رحابه 
وتوجيهات   R املع�سومني  كلمات  من  �أمرنا،  »�أحيو�  اأ�سميناه:  وقد  ومداه, 

الإمام اخلميني } والإمام اخلامنئي {«.

عملنا في الكتاب:

وقد جاءت ح�سيلة عملنا يف هذا الكتاب على ال�سكل الآتي:
 1- حافظنا يف التعريب -قدر امل�ستطاع- على امل�سمون الأ�سلّي نف�سه, بدون اأّي 

تغيري ُيذكر اإّل ما تقت�سيه قواعد اللغة وفنون الأدب.
وكذلك  ال�سريفة,  للروايات  املذكورة  واملراجع  امل�سادر  كّل  تخريج  مّت   -2 
 { اخلميني  الإمام  وخطابات  كلمات  فيها  وردت  التي  والتواريخ  املنا�سبات 

والإمام اخلامنئي {.
 3- احتوى الكتاب على ثالثة اأق�سام رئي�سّية وف�سول عديدة �سمن كّل ق�سم.

 4- خّرجنا يف الهام�ص تعريفًا مقت�سبًا لأ�سماء بع�ص ال�سخ�سّيات الواردة يف 
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املنت, والتي قد تكون غريبة بع�ص ال�سيء عن املجتمع العربّي.
اأجرينا بع�ص التعديالت على الرتقيم الذي كان مّتبعًا, يف الأ�سل, وذلك   -5 

ل�سرورات فنّية.
 6- اأ�سفنا بعد كّل ف�سل م�سّجرًا �سغريًا, ثّم اأ�سفنا بعد كّل ق�سم م�سّجرًا كبريًا 
يت�سّمن عناوين ما ورد يف الف�سول, مبا ي�سلح اأن يكون برناجمًا عملّيًا لكّل من 

.R يعمل يف �سبيل اإحياء اأمرهم

وفي الختام:

ن�ساأله تعاىل اأن يجعل عملنا هذا مفيدًا لالإخوة القّراء واخلطباء وخّدام اأهل 
يثيب  واأن   ,R بيته  واأهل  النبّي  اأمر  اإحياء  �سبيل  لهم يف  وموّجهًا   R البيت 
العاملني فيه من كرمي ف�سله وعظيم مّنه, واأن يوّفقنا جميعًا ملر�ساته ويح�سرنا مع 

النبّي واآله, اإّنه نعم املوىل ونعم الن�سري.

معهد �سّيد ال�سهداء Q للمنرب احل�سينّي
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القسم األّول
R موقع ومكانة عزاء أهل البيت

ومجالس الذكر والتوّسل
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تبقي  التي  املجال�ص  هذه  قدر  العزيز  �سعبنا  »ليعرف   :{ الخمينّي  الإمام 
ال�سعوب حّية, والتي تزداد وتنت�سر يف اأّيام عا�سوراء ويف غريها من الأّيام املباركة 

مثل الأ�سابيع ومنا�سبات الثورة.
�سينه�ص  اجلميع  فاإّن  املجال�ص,  لهذه  ال�سيا�سّية  الأبعاد  عرفوا  النا�ص  اأّن  ولو 
للم�ساركة فيها, حّتى اأولئك املتاأّثرون بالغرب ومقّلدوه, اإذا ما كانوا حّقًا يريدون 

اخلري ل�سعبهم ولوطنهم.
يف  امل�ساركني  قبل  من  واأو�سع  اأف�سل  بنحٍو  املجال�ص  هذه  ُتقام  اأن  لآمل  واإّن 
املراثي  من�سدو  اأو  املنابر,  على  يجل�سون  الذين  الكبار  اخلطباء  �سواٌء  اإحيائها, 
الفريقني  كاّلً من هذين  فاإّن  الأ�سعار,  وين�سدون بع�ص  املنابر  الذين يقفون عند 
له تاأثريه الطبيعّي يف هذه الق�سّية, واإن كان بع�ص الأ�سخا�ص ل يدركون ذلك, اإّل 

اأّنهم يوؤّثرون من حيث ل ي�سعرون«)1(. 

الروايات:

لتبكي  اإّن الأر�ص وال�سماء  »يا م�سمع   :Q اأبو عبد اهلل  عن م�سمع, قال يل 
منذ قتل اأمري املوؤمنني رحمًة لنا, وما بكى لنا من املالئكة اأكرث, وما رقاأت دموع 

1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 1361/3/30 هـ. �ص.
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املالئكة منذ قتلنا, وما بكى اأحد رحمة لنا وملا لقينا اإّل رحمه اهلل قبل اأن تخرج 
ه فلو اأّن قطرة من دموعه �سقطت يف  الدمعة من عينه, فاإذا �سالت دموعه على خدِّ
جهّنم لأطفاأت حّرها حّتى ل يوجد لها حّر, واإّن املوجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا, 

عند موته, فرحة ل تزال تلك الفرحة يف قلبه حّتى يرد علينا احلو�ص«)1(.
املوؤمنون, فقد  �سيعتنا واهلل هم  �سيعتنا,  »رحم اهلل   :Q اأبي عبد اهلل  عن 

واهلل �سركونا يف امل�سيبة بطول احلزن واحل�سرة«)2(.
ة من عني بكت  َ اإىل اهلل ول َعربرْ اأحّب  »...وما عني   :Q اأبي عبد اهلل  وعن 
ودمعت عليه, وما من باٍك يبكيه اإّل وقد و�سل فاطمة واأ�سعدها عليه, وو�سل ر�سول 
اهلل P, واأّدى حّقنا, وما من عبد ُيح�سر اإّل وعيناه باكية اإّل الباكني على جّدي 
احل�سني Q, فاإّنه ُيح�سر وعينه قريرة والب�سارة تلقاه وال�سرور بنيِّ على وجهه, 
Q حتت  اآمنون, واخَللرْق ُيعَر�سون وهم ُحّداث احل�سني  واخَللرْق يف الفزع وهم 
العر�ص, ل يخافون �سوء يوم احل�ساب, يقال لهم: ادخلوا اجلّنة  العر�ص ويف ظّل 
ا�ستقناكم  قد  اإّنا  اإليهم:  لرت�سل  احلور  واإّن  وحديثه,  جمل�سه  ويختارون  فياأبون 
Q من  اإليهم ملا يرون يف جمل�سه  الولدان املخّلدين, فما يرفعون روؤو�سهم  مع 

ال�سرور والكرامة«)3(.

1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 289.

2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 43, �ص 222.
3- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 314.

القسم األّول - موقع ومكانة عزاء أهل البيت R ومجالس الذكر والتوّسل
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:R الفصل األّول- الغاية من إقامة العزاء ألهل البيت

لي�ست هي يف طلب  الق�سّية  اأّن  نعرف  اأن  لنا جميعًا  »ينبغي  الإمام اخلمينّي: 
الثواب فح�سب, ويجب اأي�سًا اأن نو�سح للنا�ص, ونذّكرهم باأّن جمال�ص العزاء لي�ست 

فقط ليقول اأحدهم �سيئًا, ويبكي الآخر«)1(.
تقدمي  يعني   ,Q اهلل  عبد  اأبي  ومراثي  م�سائب  ذكر  »اإّن  القائد:  الإمام 
الأ�سوة للنا�ص, يف كيفّية اإمداد امل�سرية بالعطاء يف �سبيل الأهداف الكبرية«)2(.

األمر األّول- حفظ اإلسالم وإحياؤه.

واأرباب  اخلطباء  وعلى  العزاء,  جمال�ص  ُتقام  اأن  »..يجب  اخلمينّي:  الإمام 
املنابر اأن ي�سعوا جاهدين لالإبقاء على ذكرى �سهادة الإمام احل�سني Q حّية, 
وعلى الأّمة اأن ت�سعى وبكّل قّوة واقتدار لإبقاء ال�سعائر الإ�سالمّية, ول �سّيما هذه 
 ,Q املجال�ص ناب�سة باحلياة, فاإّن الإ�سالم يحيا باإحياء ذكرى �سهادة احل�سني

1- �سحيفة نور, ج 8, �ص 71, بتاريخ 58/4/17 هـ. �ص.
2- من كالم له خالل لقائه العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
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فما ُروي عن ر�سول اهلل P باأّنه قال: »..اأنا من ح�سني«)1( معناه اأّن احل�سني مّني 
واأنا اأبقى حّيًا به, لأّنه ي�سّكل امتدادًا يل«.

الإ�سالم  اأعداء  اأّن  مع  اإح�ساوؤها,  ميكن  ل  جّمة  بركات  احل�سني  »فل�سهادة 

حاولوا, منذ الِقَدم, حمو اآثارها من الوجود, وكانوا يف �سدد اجتثاث بني ها�سم من 
الأ�سا�ص: »لعبت ها�سم...«)2(, فقد كانوا يخّططون للق�ساء على اأ�سا�ص الإ�سالم 
وحتويل الدولة الإ�سالمّية, اإىل مملكة عربّية, مّما جعل جميع امل�سلمني, عربهم 
وعجمهم, يتنّبهون اإىل اأّن الق�سّية لي�ست ق�سّية عربّية اأو عجمّية اأو فار�سّية, واإّنا 

الق�سّية هي اهلل والإ�سالم«.
الدينّية  والإجتماعات  املجال�ص  هذه  فاإّن  املجال�ص,  هذه  حتفظوا  اأن  »فعليكم 

اجلماعات  على  فحافظوا  قلوبنا,  يف  حّيًا  الإ�سالم  حتفظ  التي  هي  والإ�سالمّية 
وعلى اجُلمعات, وحافظوا على الأعياد الإ�سالمّية, وما فيها من �سعائر, حافظوا 
اجعلوها  بل  توؤّدونه,  كنتم  الذي  العظيم  الزخم  هذا  بنف�ص  العزاء  جمال�ص  على 

اأعظم من ذلك«)3(.
الإمام اخلمينّي: »اإّن واجبنا جميعًا اأن نحيي �سهري حمّرم و�سفر بذكر م�سائب 
والربكات  اخلريات  من  الكثري  يحمالن  ال�سهرين  هذين  فاإّن   ,R البيت  اأهل 
الدينّية؛ لأّن ذكر م�سائب الأئّمة R بتلك الطريقة املتعارفة والتقليدّية, وقراءة 
املراثي هي التي حافظت على مذهب الت�سّيع واأبقته حّيًا اإىل يومنا هذا, ول تدعوا 

1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 43, �ص 261.
2- كان يزيد )لعنة اهلل عليه( ي�سرب بق�سيبه ثنايا اأبي عبد اهلل Q ويقول:

خـــــبر جـــــاء وال وحــــــــٌي نــــــــزْل لــعبــــت هــــا�شــــــم بالمــلــــك فـــــال
مـــــن بنــــي �أحمــــد ما كــــان فعــــــــل ل�شــــُت من خنـــــــدٍف �إن لم �أنتــــــــقم

)الطبر�سّي, الإحتجاج, ج 2, �ص 307(.
3- �سحيفة نور, ج 13, �ص 158, بتاريخ 14/ 8/ 59 هـ. �ص.

R القسم األّول - الفصل األّول- الغاية من إقامة العزاء ألهل البيت
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اأن  الآن  فينبغي  بالثورة  قمنا  نحن  يقولون:  عليكم حيث  توؤّثر  ال�سياطني  و�ساو�ص 
ن�ستغل بق�سايا هذه الثورة فقط دون ما كان قبلها, فاإّنه قد اأ�سبح من املا�سي, اإّن 
�سهر حمّرم و�سهر �سفر هما اللذان حفظا دين الإ�سالم, ولذا ينبغي لنا احلفاظ 
على هذه التقاليد الإ�سالمّية, وهذه املواكب الدينّية املباركة التي نوؤّكد عليها دائمًا, 

ول �سّيما يف يوم عا�سوراء ويف حمّرم و�سفر ويف كّل املنا�سبات املهّمة«)1(.
الإمام اخلمينّي: »اإّن العزاء ل�سّيد ال�سهداء هو لأجل حفظ نهج �سّيد ال�سهداء, 
واأّما الذين يقولون ل تقراأوا العزاء على �سّيد ال�سهداء, فهوؤلء ل يدركون ما هو خّط 
ونهج �سّيد ال�سهداء, هوؤلء ل يدركون اأّن هذه املنابر واملجال�ص وذكر هذه امل�سائب 
مع لطم ال�سدور, منذ اأربعة ع�سر قرنًا, هي التي حفظت وجودنا واإ�سالمنا حّتى 
الآن, اإّن الذي اأعاد احلياة لالإ�سالم هو �سيء واحد ل غري.. اإّن الإ�سالم ي�سبه تلك 
حفظ  الذي  املاء  ذلك  واإّن  بقائها,  على  لتحافظ  دائمًا  باملاء  ُت�سقى  التي  الوردة 
الإ�سالم, وحفظ نهج �سّيد ال�سهداء هو هذه الدموع التي ُتذرف يف جمال�ص ذكر 

.)2(»Q م�سائب الإمام احل�سني

1- �سحيفة نور, ج 15, �ص 302, بتاريخ 4/ 8/ 60 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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األمر الثاني- إحياء النهضة الحسينّية

الإمام اخلمينّي: »اإّن البكاء على ال�سهيد هو اإحياء للنه�سة ومتابعة للم�سرية, 
وقد ورد يف الروايات: »اأّن من بكى على احل�سني اأو اأبكى اأو تباكى فله اجلّنة«)1(, 
وذلك باعتبار اأّن من يبكي اأو يحاول البكاء على احل�سني Q فقد حافظ على 
تلك النه�سة, نه�سة الإمام احل�سني Q, وقد حفظت جمال�ص البكاء هذه اأّمتنا 

و�سعبنا«)2(.
الإمام اخلمينّي: »لقد جاءنا اليوم من يقول: كّفوا عن هذه املجال�ص ول تقراأوا 
العزاء! اإّنهم ل يفهمون ماذا تعني هذه املجال�ص, ول يعرفون ماهّية هذا العزاء, 
نه�ستنا  اإّن  لنه�ستنا هذه.  مّهدت  التي  Q هي  نه�سة احل�سني  اأّن  يعرفون  ول 
الإمـــام  عـــزاء  البكاء يف  اأّن  يدركون  اإّنهم ل  نه�ســة عا�سوراء.  �سعــــــاع من  هذه 
احل�ســــــني Q ُيبقي مفهوم وقوف الفئة القليلة يف مواجهة الإمرباطورّية الكبرية 
والعظيمة حّيًا. اإّنه النهج العملّي لالإمام احل�سني Q, وهو نهج للجميع: )كّل يوم 
كّل  النه�سة يف  على هذه  نحافظ  اأن  ذلك  ومعنى  كربالء(  اأر�ص  وكّل  عا�سوراء, 

زمان ومكان, وبنف�ص الطريقة«)3(.
نقوم  ثّم  جميعًا,  لدينا  وا�سحًا  يكون  اأن  يجب  اأمر  »هناك  اخلمينّي:  الإمام 
اإّنا  فقط,  الثواب  حت�سيل  يف  لي�ص  الق�سّية  اأّن  وهو  للنا�ص,  واإفهامه  باإي�ساحه 
على  يقدم  مل   Q ال�سهداء  ف�سّيد  ونتقّدم,  الإمام  اإىل  ن�سري  اأن  يف  الق�سّية 
ال�سهادة طلبًا للثواب, لأّن الثواب مل يكن مهّمًا جّدًا لديه, فقد ذهب لينقذ الّدين 

  1- روي عن الأئّمة ال�سادقين R, قالوا: »من بكى اأو اأبكى غيره ولو واحدًا �سمّنا له على اهلل الجّنة, ومن لم يتاأّت له البكاء فتباكى فله 
الجّنة«.

  2- �سحيفة نور, ج 10, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص.
  3- الم�سدر نف�سه.

R القسم األّول - الفصل األّول- الغاية من إقامة العزاء ألهل البيت
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وتخطبون  وتتكّلمون  الآن  تنوحون  اإذ  واأنتم  ويحييه,  الأمام  اإىل  بالإ�سالم  ويدفع 
اأن  نريد  اأّننا  وهي  الغاية,  هذه  ابتغاء  ذلك  كّل  فيبكون,  النا�ص  كون  وُتبرْ وتنعون 
نحفظ الإ�سالم بهذه احليوّية والإ�ستنها�ص والبكاء والإن�ساد والبيان مثلما ُحفظ 
جمال�ص  اأّن  وهي  بها,  ويذّكروا  للنا�ص  امل�ساألة  هذه  ح  تتو�سّ اأن  ويجب  الآن,  حّتى 
العزاء لي�ست ليقول اأحد �سيئًا, ويبكي الآخر, فالق�سّية هي حفظ الإ�سالم بالبكاء 
وقد ُحفظ, بل حّتى التباكي اأي�سًا عليه ثواب, ولكن ملاذا؟ لأّن التباكي ي�ساعد هذا 
النهج احل�سينّي, فاأولئك ُيخطئون حينما يرون بعدًا واحدًا من الق�سّية ول يرون 

بعدًا اآخر, ومع الأ�سف فاإّن الإ�سالم ُيبتلى دائمًا بروؤية بعد واحد منه«)1(.
األمر الثالث- مواجهة ظلم الظالمين

الإمام اخلمينّي: »لقد قّدم �سّيد ال�سهداء اأولده واأ�سحابه واأمواله واآماله وكّل 
ما ميلك قربانًا يف �سبيل اهلل, ومن اأجل ن�سرة الإ�سالم ومقارعة الظاملني, وقد 
نه�ص بفئة قليلة يف وجه اإمرباطورّية ذلك الزمان التي كانت اأ�سّد, وانت�سر عليها 
و�سحقها بدمائه الزكّية و�سهادته املباركة. ونحن اأتباعه ومنذ ذلك الوقت, وطبقًا 
ملا اأمر به ال�سادق Q واأو�سى به اأئّمة الهدى R ن�سري على هديهم يف اإقامة 
واأحيا  اأحيينا  لقد  والظاملني,  الظلم  مقابل  الأمر  بهذا  وننادي  العزاء,  جمال�ص 
خطباوؤنا ق�سّية كربالء, وهي ق�سّية مواجهة فئة قليلة- لكّنها حتمل اإميانًا كبريًا- 

لنظام طاغوتّي جّبار«)2(.
اإقامة  حظروا  ال�سافاك)3(  وعنا�سر  خان,  ر�سا  »اإّن  اخلمينّي:  الإمام 
اأ�ساًل,  م�سكلة  لديه  يكن  مل  وهو  وغايٍة  لهدٍف  كّلها  العزاء  جمال�ص 

  1- �سحيفة نور, ج 8, �ص 71, بتاريخ 58/4/17 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 10, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص.

  3- وهو جهاز المخابرات الإيرانّية اأّيام حكم ال�ساه البائد.
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وخربة,  اّطالع  لديهم  من  قبل  من  ذلك  فعل  وماأمورًا  مكّلفًا  كان   ولكّنه 

وهم الأعداء الذين قراأوا عّنا وطالعوا اأحوال ال�سعوب وحال اأّمة الت�سّيع, فتنّبهوا 
لهذه الق�سّية ووجدوا اأّن هذه املجال�ص طاملا هي قائمة, وهذا الرثاء لهذا املظلوم 
اأن يبلغوا  اأّن ذلك الت�سهري بالظلم والظاملني باٍق, فلن ي�ستطيعوا  م�ستمّر, وطاملا 
مقا�سدهم واأهدافهم. ففي عهد ر�سا خان مّت حظر اإقامة جمال�ص العزاء بحيث 
منع من اإقامتها يف جميع اأنحاء اإيران, وقد مّت لهم ما يريدون, وكّفت اأيدي اأهل 
املنرب والعلماء ومنعوا من ممار�سة دورهم التبليغّي, وقام النظام بحملٍة دعائّيٍة 

وتبليغّيٍة م�ساّدة, اأّدت اإىل تخّلفنا ونهب كاّفة ثرواتنا«)1(. 
الإمام اخلمينّي: »لقد �سّحى الإمام احل�سني Q مع تلك الفئة القليلة التي 
الإمرباطورّيات  اأعتى  مواجهة  يف  ووقف  لالإ�سالم,  فداًء  �سيء  بكّل  معه,  كانت 
واأعظمها, وقال: »ل«, ونحن علينا يف كّل زمان ويف كّل مكان اأن نحفظ كلمة الـ: 
»ل« هذه, واإّن اإحياء هذه املجال�ص هو من اأجل حتقيق هذا الأمر, وهو حفظ هذه 

الـ: »ل««)2(.
هي  الق�سّية  اأّن  والنا�سئة  ال�سباب  جيل  يتخّيل  اأن  ينبغي  »ل  اخلمينّي:  الإمام 
جمّرد بكاء اأّمة,كما يحاول الآخرون )الأعداء( اأن ي�سّوروه لكم, ويقولوا: اأنتم اأّمة 
البكاء, اإّنهم يف احلقيقة يخ�سون من هذا البكاء, لأّنه بكاء على املظلوم و�سرخة 
اإّنا قامت يف مقابل الظامل,  يف وجه الظامل, وتلك ال�سواعد التي تخرج وترتفع 
يجب  �سيا�سّية  �سعائر  وهي  الدينّية,  �سعائرنا  اإّنها  عليها,  حتافظوا  اأن  وعليكم 
اأ�سماء وعناوين  الذين يريدون-وحتت  الأ�سخا�ص  اأولئك  حفظها, فال يخدعّنكم 

  1- �سحيفة نور, ج 10, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص..
  2- الم�سدر نف�سه.

R القسم األّول - الفصل األّول- الغاية من إقامة العزاء ألهل البيت
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فهم  اأيديكم,  من  �سيء  كّل  ينتزعوا  اأن  املنحرفة-  ومراميهم  لأهدافهم  خمتلفة 
يرون وي�ساهدون اأّن هذه املجال�ص احل�سينّية التي تذكر م�سائب املظلوم وجنايات 
هذه  قّدمته  عّما  غافلون  هوؤلء  اإّن  الظاملني,  ملقارعة  ع�سر  كّل  يف  تقام  الظامل, 

املجال�ص من خدمات لهذا البلد ولدين الإ�سالم«)1(.

  1- �سحيفة نور, ج 10, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص..
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�لغاية من �إقامة �لعز�ء 
R الأهل �لبيت

حفظ �الإ�شالم 
و�إحياوؤه

�إحياء �لنه�شة 
�لح�شينية

مو�جهة ظلم 
�لظالمين
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الفصل الثاني- مجالس العزاء ألهل البيت R عبر التاريخ
 

Q األمر األّول- جبرائيل يذكر المصيبة آلدم

مئ  حئ  جئ  ی  »{ی  تعاىل:  قوله  تف�سري  يف  الثمني  الدّر  �ساحب  روى 
فلّقنه جربئيل   R والأئّمة  النبّي  واأ�سماء  العر�ص  �ساق  راأى  اأّنه   )1({ جب  ىئ يئ 
قل: يا حميد بحّق حمّمد, يا عايل بحّق علّي, يا فاطر بحّق فاطمة, يا حم�سن بحّق 
احل�سن واحل�سني ومنك الإح�سان, فلّما ذكر احل�سني �سالت دموعه وانخ�سع قلبه, 
وقال: يا اأخي جربئيل يف ذكر اخلام�ص ينك�سر قلبي وت�سيل عربتي؟ قال جربئيل: 
ولدك هذا ي�ساب مب�سيبة ت�سغر عندها امل�سائب, فقال: يا اأخي, وما هي؟ قال: 
وهو  اآدم  يا  تراه  ولو  ول معني,  نا�سر  له  لي�ص  فريدًا  وحيدًا  يقتل عط�سانًا غريبًا 
يقول: وا عط�ساه وا قّلة نا�سراه, حّتى يحول العط�ص بينه وبني ال�سماء كالّدخان, 
فلم يجبه اأحد اإّل بال�سيوف, و�سرب احلتوف, فيذبح ذبح ال�ساة من قفاه, وينهب 
كذلك  الن�سوان,  ومعهم  البلدان,  يف  واأن�ساره  هو  روؤو�سهم  وت�سهر  اأعداوؤه  رحله 

�سبق يف علم الواحد املّنان, فبكى اآدم وجربئيل بكاء الثكلى«)2(.

  1- �سورة البقرة الآية 37.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 223.
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Q في مصيبة اإلمام الحسين Q األمر الثاني- عزاء إبراهيم

تبارك  اهلل  اأمر  »ملّا  يقول:   Q الر�سا  �سمعت  قال:  �ساذان  بن  الف�سل  عن 
وتعاىل اإبراهيم Q اأن يذبح مكان ابنه اإ�سماعيل الكب�ص الذي اأنزله عليه, متّنى 
اإبراهيم Q اأن يذبح ابنه اإ�سماعيل Q بيده, واأّنه مل يوؤمر بذبح الكب�ص مكانه, 
اأعّز ولده بيده, في�ستحّق بذلك  الوالد الذي يذبح  اإىل قلبه ما يرجع قلب  لريجع 
اأرفع درجات اأهل الثواب على امل�سائب, فاأوحى اهلل عزَّ وجلَّ اإليه: يا اإبراهيم من 
اأحّب خلقي اإليك؟ فقــــال: يا رّب, ما خلقــــــــت خلقًا هـــــو اأحّب اإيّل من حبيبــــك 
حمـــــّمدP فاأوحى اهلل عزَّ وجلَّ اإليه: يا اإبراهيم اأفهو اأحّب اإليك اأو نف�سك؟ قال: 
بل هو اأحّب اإيلَّ من نف�سي, قال: فولده اأحّب اإليك اأو ولدك؟ قال: بل ولده, قال: 
فذبح ولده ظلمًا على اأعدائه اأوجع لقلبك اأو ذبح ولدك بيدك يف طاعتي؟ قال: يا 
رّب, بل ذبحه على اأيدي اأعدائه اأوجع لقلبي, قال: يا اإبراهيم, فاإّن طائفة تزعم 
اأّنها من اأّمة حمّمد P �ستقتل احل�سني Q ابنه من بعده ظلمًا, فاأوحى اهلل عزَّ 
بيدك  ذبحته  لو  اإ�سماعيل,  ابنك  على  جزعك  فديت  قد  اإبراهيم,  يا  اإليه:  وجلَّ 
على  الثواب  اأهل  درجات  اأرفع  لك  واأوجبت  وقتله   Q احل�سني  على  بجزعك 

: {ٹ ڤ ڤ }«)1(. امل�سائب, فذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ

األمر الثالث- ذكر عظمة مصاب اإلمام الحسين R في الحوار بين الله تعالى 

.Q وموسى الكليم

 Pحمّمد اأّمة  لت  ف�سّ رّب,مل  »يا  قال:  مو�سىRوقد  مناجاة  حديث  يف 
لتهم لع�سر خ�سال, قال مو�سى: وما تلك  على �سائر الأمم؟ فقال اهلل تعاىل: ف�سّ
اخل�سال التي يعملونها حّتى اآمر بني اإ�سرائيل يعملونها؟ قال اهلل تعاىل: ال�سالة, 

  1- ال�سدوق, عيون اأخبار الر�سا Q, ج 1, �ص 209, المجل�سي, بحار الأنوار, ج 12, �ص 125.

القسم األّول - الفصل الثاني- مجالس العزاء ألهل البيت R عبر التاريخ
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والعلم,  والقراآن,  واجلماعة,  واجلمعة,  واجلهاد,  واحلّج,  وال�سوم,  والزكاة, 
والعا�سوراء, قال مو�سىR: يا رّب, وما العا�سوراء؟ قال: البكاء والتباكي على 
P, واملرثّية والعزاء على م�سيبة ولد امل�سطفى, يا مو�سى ما  �سبـــــط حمـــــّمد 
امل�سطفى ولد  على  وتعّزى  تباكى  اأو  بكى  الزمان,  ذلك  يف  عبيدي  من  عبد  من 
P: اإّل وكانت له اجلّنة ثابتًا فيها, وما من عبد اأنفق من ماله يف الدرهم ب�سبعني 
درهمًا, وكان معافى يف اجلّنة, وغفرت له ذنوبه, وعّزتي وجاليل, ما من رجل اأو 
امراأة �سال دمع عينيه يف يوم عا�سوراء وغريه, قطرة واحدة اإّل وكتب له اأجر مائة 

�سهيد«)1(.

األمر الرابع- الرسول P وذكر المصيبة

 L »نظر النبّيP اإىل احل�سني بن علّي  L قال:  عن جعفر بن حمّمد 
وهو مقبل, فاأجل�سه يف حجره وقال: اإّن لقتل احل�سني حرارة يف قلوب املوؤمنني ل 
تربد اأبدًا, ثّم قال Q: باأبي قتيل كّل عربة, قيل: وما قتيل كّل عربة يا بن ر�سول 

اهلل؟ قال: ل يذكره موؤمن اإّل بكى«)2(.
عن ابن عّبا�ص قال: قال علّي لر�سول اهلل P: »يا ر�سول اهلل اإّنك لتحّب عقياًل؟ 
قال: اإي واهلل, اإّن لأحّبه حّبني, حّبًا له وحّبًا حلّب اأبي طالب له, واإّن ولده ملقتول يف 
حمّبة ولدك, فتدمع عليه عيون املوؤمنني, وت�سّلي عليه املالئكة املقّربون, ثّم بكى 
ر�سول اهلل حّتى جرت دموعه على �سدره, ثّم قال: اإىل اهلل اأ�سكو ما تلقى عرتتي 

من بعدي«)3(.

  1- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 319.

  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 318.
  3- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 288, نقاًل عن اأمالي ال�سدوق.
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األمر الخامس- تنبؤ وبكاء أمير المؤمنين Q في كربالء

من  اثنني  يف  بكربال  علّي  »مّر  قال:   L اأبيه  عن  حمّمد,  بن  جعفر  عن 
ركابهم,  مناخ  هذا  قال:  ثّم  للبكاء,  عيناه  ترقرقت  بها  مّر  فلّما  قال:  اأ�سحابه, 
وهذا ملقى رحالهم, وههنا ُتهراُق دماوؤهم, طوبى لِك من تربة عليِك ُتهراُق دماء 

الأحّبة«)1(.

Q على اإلمام الحسين Oاألمر السادس- بكاء السّيدة الزهراء

ُروي اأّنه ملّا اأخرب النبّيP ابنته فاطمة بقتل ولدها احل�سني وما يجري عليه من 
املحن, بكت فاطمة بكاًء �سديدًا, وقالت: »يا اأبت, متى يكون ذلك؟ قال: يف زمان 
اأبت فمن يبكي عليه؟ ومن  يا  بكاوؤها وقالت:  خال مّني ومنك ومن علّي, فا�ستّد 
اأّمتي يبكون على ن�ساء  اإّن ن�ساء  يلتزم باإقامة العزاء له؟ فقال النبّي: يا فاطمة, 
اأهل بيتي, ورجالهم يبكون على رجال اأهل بيتي, ويجّددون العزاء جياًل بعد جيل, 
يف كّل �سنة, فاإذا كان القيامة ت�سفعني اأنت للن�ساء واأنا اأ�سفع للرجال, وكّل من بكى 
منهم على م�ساب احل�سني اأخذنا بيده واأدخلناه اجلّنة, يا فاطمة! كّل عني باكية 
بنعيم  فاإّنها �ساحكة م�ستب�سرة  بكت على م�ساب احل�سني  اإّل عني  القيامة,  يوم 

اجلّنة«)2(.

األمر السابع- ذكر السّيدة زينب الكبرى O للمصيبة في كربالء

املتدّفق  النبع  هو   )Q احل�سني  الإمام  م�سيبة  )ذكر  »هذا  القائد:  الإمام 
منذ زوال يوم عا�سوراء, عندما �سعدت زينب الكربى- كما ينقل- التّل الزينبّي 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 258.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 37.

القسم األّول - الفصل الثاني- مجالس العزاء ألهل البيت R عبر التاريخ



25 “أحيوا أمرنا”

وخاطبت الر�سول P: »يا حمّمداه �سّلى عليك مليك ال�سماء, هذا ح�سينك مرّمل 
بالّدماء, مقّطع الأع�ساء, م�سلوب العمامة والرداء...«)1(, واأخذت تقراأ م�سيبة 
اأبي عبد اهلل وتذكر ب�سوٍت عاٍل تلك الواقعة التي اأرادوا اإخفاءها, لقد قامت اأخت 
الإمام العظيمة O �سواء يف كربالء اأو الكوفة اأو ال�سام اأو املدينة, ببيان حادثة 
اإىل يومنا  اأخذت تغلي وتتدّفق ول زالت  اليوم  عا�سوراء ب�سوٍت عاٍل, ومنذ ذلك 

هذا على ذلك التدّفق والغليان, هذه هي واقعة عا�سوراء«)2(.

األمر الثامن- اإلمام السّجاد Q وذكر المصيبة

بن  اأبيه احل�سني  على  بن احل�سني  علّي  »بكى  قال:   Q اهلل  اأبي عبد  عن 
اإّل بكى على  اأربعني �سنة, وما و�سع بني يديه طعامًا  اأو  L ع�سرين �سنة  علّي 
احل�سني, حّتى قال له موىل له: جعلت فداك يا بن ر�سول اهلل, اإّن اأخاف عليك 
اأن تكون من الهالكني, قال: اإّنا اأ�سكو بّثي وحزن اإىل اهلل, واأعلم من اهلل ما ل 

تعلمون, اإّن مل اأذكر م�سرع بني فاطمة اإّل خنقتني العربة لذلك«)3(.
فقال  يبكي,  �ساجد  له  �سقيفة  وهو يف   L بن احل�سني  لعلّي  واأ�سرف موىل 
له: يا علّي بن احل�سني, اأما اآن حلزنك اأن ينق�سي؟ فرفع راأ�سه اإليه فقال: »ويلك 
)اأو ثكلتك اأّمك(, واهلل لقد �سكى يعقوب اإىل رّبه يف اأقّل مّما راأيت حني قال: »يا 
اأ�سفي على يو�سف« واإّنه فقد ابنًا واحدًا, واأنا راأيت اأبي وجماعة اأهل بيتي يذبحون 

حويل«)4(.

األمر التاسع- وصّية اإلمام الباقر Q إقامة العزاء

  1- ابن طاوو�ص: اللهوف على قتلى الطفوف �ص 133.
  2- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

  3- ابن قولويه, كامل الزيارات, �ص 107.
  4- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 46, �ص 110.
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الإمام اخلمينّي: »اإّن الإمام الباقر Q قد اأو�سى عند وفاته اأن يوقف له من 
ماله كذا وكذا لنوادب يندبنه ع�سر �سنني يف منى, فاأّي نوع من املواجهة هذا؟ وهل 
اإّن الإمام الباقر Q كان بحاجة اإىل البكاء؟ وماذا اأراد Q من البكاء واإقامة 
العزاء ومرا�سم الرثاء يف اأّيام احلّج ويف منى؟ هذه نقطة اأ�سا�سّية, �سيا�سّية, نف�سّية, 
اإّن البكاء يف ذلك املكان ع�سر �سنني, يعني اأن ياأتي النا�ص لي�ساألوا: ما  اإن�سانّية, 
اخلرب, ما الق�سّية؟ فياأتي اجلواب: الق�سّية كذا وكذا, فهذا يلفت انتباه النا�ص اإىل 
هذا اخلّط وهذا النهج, وهذا من �ساأنه اأن يحّطم الظامل وين�سر املظلوم. نحن 
امل�ساألة  ال�سباب, وعلينا حفظ م�سريتهم, فلي�ست  ال�سباب, كربالء قّدمت  قّدمنا 
م�ساألة  اإّنا هي  بكاًء,  لي�ست  بكاء؟ ل,  م�ساألة  اأّنها  تتخّيلون  فهل  الب�ساطة,  بهذه 

�سيا�سّية, نف�سّية, اإجتماعّية«)1(.

األمر العاشر- أمر اإلمام الصادق Q بإقامة العزاء

الإمام اخلمينّي: »نحن نقيم جمال�ص العزاء منذ ذلك الوقت الذي اأمر اإمامنا 
ال�سادق Q بذلك واأو�سى اأئّمتنا R به«)2(.

فيه  كانت  الذي  اليوم  ذلك  يف  الروايات  هذه  �سدرت  »لقد  اخلمينّي:  الإمام 
الفرقة الناجية مبتالة باحلكم الأموّي, ويف اأغلب احلكم العّبا�سّي, وكانت هناك 
الن�ساط  تنظيم  اأجل  ومن  اآنذاك,  الكربى  القوى  مواجهة  يف  للغاية  قليلة  اأقلّية 
تنظيمّي-  عمل  ذاته  بحّد  هو  طريق-  باإيجاد  الأقلّية  هذه  قامت  فقد  ال�سيا�سّي 
منقول عن م�سادر الوحي من اأهل البيت R, باأّن هذه املجال�ص وهذه الدموع 
لها كّل هذه العظمة والف�سيلة والثواب, فكان ال�سيعة يجتمعون على قّلتهم اآنذاك, 
ولعّل الكثري منهم مل يكونوا يعلمون ما هي الق�سّية, ولكن الق�سّية كانت هي تنظيم 

  1- �سحيفة نور, ج 10, �ص 217, بتاريخ 58/8/29 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص.

القسم األّول - الفصل الثاني- مجالس العزاء ألهل البيت R عبر التاريخ
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جمموعة من هذه الفئة القليلة اأمام تلك الفئات الكثرية«)1(.
»كّنا عنده فذكرنا احل�سني بن  Q قال:  اأبي عبد اهلل  عن ابن خارجة عن 
ثّم رفع  Q وبكينا, قال:  اأبو عبد اهلل  لعنة اهلل, فبكى  علّيL, وعلى قاتله 
اإّل  اأنا قتيل العربة, ل يذكرن موؤمن   :L راأ�سه, فقال: قال احل�سني بن علّي 

بكى«)2(.

األمر الحادي عشر- العزاء في العصر الحاضر

التاريخ, تنظيمًا عاّمًا يف  »وهكذا كانت هذه املجال�ص, طيلة  الإمام اخلمينّي: 
وال�سيعة,  والإ�سالم  الت�سّيع  مهد  التي هي  اإيران  ويف  الإ�سالمّية-  البالد  البالد- 
كانت جمال�ص العزاء هذه, وهذه املواكب تقف يف وجه اأنظمة احلكم التي توالت, 
الّدين, فال�سيء  اأ�سا�ص علماء  وكان هدفها الق�ساء على الإ�سالم, والق�ساء على 
املواكب  وهذه  املجال�ص  هذه  هو  ويخيفهم  باملر�ساد  لهم  يقف  كان  الذي  الوحيد 

احل�سينّية«)3(.
اأّيام �سبابي,  اأف�سل واأكرث حما�سًا من العزاء  »اإّن العزاء اليوم  الإمام القائد: 
اأّنه يجب احلفاظ  اإّل  اأّيامنا هذه,  وهذا يعني اإنت�سار هذه الأجواء اأكرث فاأكرث يف 

على وجود تلك الربكات«)4(.

  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 312.

  3- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
  4- كالم القائد في لقاء م�سوؤولي هيئات العزاء في اأنحاء اإيران, 80/2/19 هـ. �ص.
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R الفصل الثالث- أهمّية التوّسل واالرتباط بأهل البيت

 R الإمام القائد: »اإّن هذا التو�ّسل ذو قيمة عالية, اإّن جوهر حمّبة اأهل البيت
وبالأخ�ّص فاطمة الزهراء O, املمّيزة بني اأفراد هذه العائلة العظيمة, ذو قيمة 

عالية جّدًا«)1(.
الإمام القائد: »ينبغي اأن نعرف قيمة هذا الرتباط والت�سال القلبّي واملعنوّي, 
والإ�سالمّية,  الإن�سانّية  هوّيتنا  ي�سّكل  م  قيِّ عبارة عن جوهر  الإميانّية  خلفيتنا  اإّن 
لنعمل على زيادة املحّبة يومًا بعد يوم بيننا وبني العرتة الطاهرة واملع�سومة لأهل 
خالل  من  منهم  ولنقرتب   .O الزهراء  فاطمة  وبالأخ�ّص   P الر�سول  بيت 

طاعة اهلل«)2(.

األمر األّول- العالقة العاطفّية بأحزان األئّمة R وأفراحهم

الإمام القائد: »اإّن عاطفة �سعبنا وتعّلقهم بالأئّمة R �سيء مهّم جّدًا اإذ اإّنهم 

  1- من كالم له في لقاء المن�سدين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء المن�سدين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O, 82/5/28 هـ. �ص.
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يف اأفراحهم حقيقًة يفرحون, ويف عزائهم حقيقة يحزنون ويغتّمون)1(, وهذا اأمر 
مهّم جّدًا«)2(.

R األمر الثاني- أهمّية إقامة العزاء ألهل البيت

الإمام اخلمينّي: »اإّن الذي يح�سر اإىل امل�سجد, وي�ستمع اإىل املطالب التي ُتلقى 
ملتفت  لأّنه غري  فهذا  ويرحل,  العزاء, يرتك  اإىل  ي�سل  وعندما  املنرب,  على  من 
اإىل حقيقة الأمر, اإن ّهذا العزاء هو الذي حفظ هذا املحراب وهذا املنرب, ليكن 
حفظ  هو  فيبكون,  للبكاء,  النا�ص  وتدفعون  وتنوحون  تخطبون  عندما  ق�سدكم 
والنرث نريد حفظ  ال�سعر  والنياحة وبهذا  البكاء  اإلينا, فبهذا  الإ�سالم كما و�سل 

هذا النهج, كما مّت حفظه حّتى الآن«)3(.

Q األمر الثالث- أهمّية البكاء على أبي عبد الله

عن احل�سن بن علّي بن اأبي حمزة, عن اأبيه, عن اأبي عبد اهللQقال: �سمعته 
يقول: »اإّن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف كّل ما جزع, ما خال البكاء واجلزع على 

احل�سني بن علّي L, فاإّنه فيه ماأجور«)4(.
»من دمعت عينه فينا دمعة لدم �ُسفك  اأّنه قال:   L وعن جعفر بن حمّمد 
اأه اهلل تعاىل بها  لنا, اأو حقٍّ لنا ُنِق�سناه, اأو ِعر�ص انتهك لنا اأو لأحد من �سيعتنا بوَّ

يف اجلّنة حقبا«)5(.

لع اإلى الأر�ص فاختارنا واختار لنا �سيعة ين�سروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا    1- عن اأمير الموؤمنين Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اطَّ
ك اأن تكون معنا في الدرجات  ويبذلون اأموالهم واأنف�سهم فينا اأولئك مّنا واإلينا«. )المجل�سي, بحار الأنوار ج 44 �ص 287(. وعن الر�ساQ: »اإن �سرَّ

العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا«. )البروجردي, جامع اأحاديث ال�سيعة ج 12 �ص 549(.
  2- من كالم له في لقاء المن�سدين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.

  3- �سحيفة نور, ج 13, �ص 71.

  4- ابن قولويه, كامل الزيارات.
  5- المفيد, الأمالي, �ص 175.

R القسم األّول - الفصل الثالث- أهمّية التوّسل واالرتباط بأهل البيت
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ُروي عن الأئّمة ال�سادقني R قالوا: »من بكى اأو اأبكى غريه ولو واحدًا �سمّنا 
له على اهلل اجلّنة, ومن مل يتاأّت له البكاء فتباكى فله اجلّنة«)6(.

عن الر�ساQاأّنه قال: »يا دعبل, من بكى اأو اأبكى على م�سابنا ولو واحدًا 
اأ�سابنا  ملا  وبكى  م�سابنا  على  عيناه  ذرفت  من  دعبل,  يا  اهلل,  على  اأجره  كان 
على م�ساب جّدي  بكى  دعبل, من  يا  زمرتنا,  معنا يف  اهلل  اأعدائنا ح�سره  من 

احل�سنيQغفر اهلل له ذنوبه«)7(.
عن ال�سادقQ: »يا ف�سيل, من َذكرنا اأو ُذكرنا عنده فخرج من عينه مثُل 

جناح الذباب, غفر اهلل له ذنوبه ولو كانت اأكرث من زبد البحر«)8(.
عن  حديٍث  جمّرد  لي�ص  عا�سوراء  حادثة  حول  الكالم  »اإّن  اخلامنئي:  الإمام 
ذكرى من الذكريات, بل هو تو�سيح حلادثة ذات اأبعاد غري حمدودة. لذلك فاإّن 
اإعادة التذكري بهذه الذكرى هي, يف احلقيقة, من باب املقولة التي ميكن اأن تنتهي 
اإىل بركات كثرية ول متناهية, ومن هنا فاإّنكم تالحظون الهتمام العظيم بالبكاء 

.)9(»R يف زمن الأئّمة Q والإبكاء على الإمام احل�سني

  6- الحّلي ابن نما, مثير الأحزان, �ص 14.
  7- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 386.

8  - المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 282.
9- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
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والإبكاء  بالبكاء  اأُمرنا  لذلك  جّدًا,  عظيم  العاطفة,  دور  »اإّن  القائد:  الإمام 
يف  منطقّي  ب�سكل  تتحّدث   O الكربى  زينب  كانت  و�سرحها,  الواقعة  وتو�سيح 
Q من على  اأي�سا«)1(, وكان الإمام ال�سّجاد  الكوفة وال�سام, لكّنها كانت ترثي 
اأّنه كان  اإّل  منرب ال�سام يوّجه ال�سربات بعّزة و�سالبة على راأ�ص احلكم الأموّي, 
يرثي اأي�سًا, وهكذا ا�ستمّرت املراثي حّتى اليوم, ويجب اأن تبقى اإىل الأبد, لتتنّبه 
العواطف وتتيّقظ, اإّن فهم الكثري من احلقائق حمال اإّل يف اأجواء العاطفة والع�سق 

واملحّبة«)2(.

1- ومن مرثّية زينب بنت فاطمة اأخت الح�سين Q حين اأُدِخلوا دم�سق:

ناهل وغد  وكّل  �لحزن  طول  من  ظماآن  �لح�شين و�لح�شن �شكن قتل  يا  �أما �شجاك 

و�لــنائل �لــتقى  لــها  �لتــي  �أّمــي  وفــاطــم  و�لو�شّي �لبــّر  عـلّي  �أبــي  قــوم  يـــا  يقــول 

�شائل �لفر�ت  حيــث  �لظمــاأ  مــن  �أطفــالنا  مّنو� على �بن �لم�شطفى ب�شربة يحيا بها

�أنــا�شل بــحكم �الأدعيــا فقــال بل  فانــزل  قالــو� لــه ال مــاء ال �إاّل �لــــ�شيوف و�لــقنا

و�غل دعــي  رجــ�س  يــخل�س  ال  �شــقر  من  �أبــر�س وغد  رمــاه  م�شقــ�س  �أتــــاه  حّتــــى 

ومــــوته فــــي ن�شــــله قد �أقــــحم �لمنــا�شل لــــقتله و�عــــ�شو�شبــــو�  بــــختله  فهــــّللو� 

بالــــدم يا مــــعينة مــــا �أنــــت عــــنه غــافل عــــثنونه بو�  وخــــ�شّ جبينــــــه  وعّفــــــرو� 

�لحــــالئل و�شــــــقيت  كلثومــــــه  و�آثــــــرو�  فــــــطيمه وذبــــــحو�  حــــريمه  وهتــــكو� 

زو�ئــــــل عقــــــــولهــــا  ذو�رف  و�أدمــــــع  �لهــو�تف ب�شّجــــــة  بالتنــــــايف  ي�شقــــــن 

قــــد �أ�شــــــرتنا �الأعبــــــد وكّلنــــــا ثــــــو�كل �أحــــــمد مــــــحّمد يا جــــــّدنا يا  يقلــــن يا 

قــــد �نتعــــلن بالــــدماء لــــي�س لهــــن نــاعل �ل�شئام و�لبالء �إلى  �شبايا كربالء  تهــــدى 

مــن نحو بــــاب �لجــــابية بــجاحد وخــالل �إلــى يــزيد �لطــــاغية مــــعدن كّل د�هــية

بيــن يــــدي �شّر �لورى ذلك �للــــعين �لقــاتل حــّتى دنا بدر �لدجى ر�أ�س �الإمام �لمرتجى

�الأنــــامل قــــطعت  �أ�شــــنانه  في  ينــــــكت  خيزر�نه ق�شــــيب  بنــــانه  فــــي  يظــّل 

غــــو�ئل �شــــدره  فــــي  مــــعانــــد  مــــكابد  مــــر��شــــد وحــــاقد  بجــــاحد  �أنــــامل 

�شــــــوهاء جــــــاهلّية ذلـّــــت لــــها �الأفا�شل بــــــدرّية غــــــو�ئــــل كفــــــــرّية طــــــو�ئل 

بفيــ�س دمــع نا�شب كذ�ك يبــكي �لعــاقل فيــا عــيوني ��شكــبي علــى بني بنت �لنبّي
)المجل�سّي, بحار الأنوار ج 45 �ص 288, البحرانّي, العوالم ج 17, �ص 584(.

  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.

R القسم األّول - الفصل الثالث- أهمّية التوّسل واالرتباط بأهل البيت
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�أهمية �لتو�شل و�الرتباط 
R باأهل �لبيت

�لعالقة �لعاطفية 
باأحز�ن �الأئمة 
R و�أفر�حهم

�أهمية �إقامة �لعز�ء 
R الأهل �لبيت

�أهمية �لبكاء على 
Q أبي عبد �هلل�
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الفصل الرابع- سيرة أهل البيت R في العزاء الحسينّي

األمر األّول- برنامج مجلس العزاء

عن اأبي عبد اهللQوذكر حديثًا طوياًل يف ثواب زيارة احل�سنيQاإىل اأن 
قال: »بلغني اأّن قومًا ياأتونه من نواحي الكوفة, ونا�سًا غريهم ون�ساء يندبنه وذلك 
يف الن�سف من �سعبان, فمن بني قارئ يقراأ وقا�صٍّ يق�ّص, ونادٍب يندب, وقائٍل 
يقول املراثي, فقلت له: نعم, قد �سهدت بع�ص ما ت�سفه, فقال: احلمد هلل الذي 
جعل يف النا�ص من يفد اإلينا وميدحنا ويرثي لنا, وجعل عدّونا من يطعن عليهم من 

قرابتنا وغريهم يهّددونهم ويقّبحون ما ي�سنعون«)1(.
R 1- تبيين روايات ومعارف أهل البيت

عن اأبي عبد اهللQاأّنه قال للف�سيل: »جتل�سون وتتحّدثون؟ فقال: نعم, فقال: 
اإّن تلك املجال�ص اأحّبها, فاأحيوا اأمرنا, فرحم اهلل من اأحيا اأمرنا«)2(.

  1- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 599.

  2- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 501.
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عن عبد ال�سالم بن �سالح الهروّي, قال: �سمعت اأبا احل�سن الر�ساQ يقول: 
يتعّلم علومنا  قال:  اأمركم؟  يحيي  له: فكيف  فقلت  اأمرنا,  اأحيا  »رحم اهلل عبدًا 

ويعّلمها النا�ص, فاإّن النا�ص لو علموا حما�سن كالمنا لتبعونا«)1(.
2- قراءة المراثي )إنشاد الشعر(

مو�سى  بن  علّي  ومولي  �سّيدي  على  دخلت  قال:  اخلزاعّي  دعبل  حكى 
احلزين  جل�سة  جال�سًا  فراأيته  حمّرم(  )اأّيام  الأّيام  هذه  مثل  يف   ,L الر�سا 
الكئيب واأ�سحابه من حوله, فلّما راآن مقباًل قال: »مرحبًا بك يا دعبل, مرحبًا 
قال  ثّم  اإىل جانبه,  واأجل�سني  ع يل يف جمل�سه  و�سَّ اإّنه  ثّم  ول�سانه,  بيده  بنا�سرنا 
يل: يا دعبل, اأحّب اأن تن�سدن �سعرًا, فاإّن هذه الأّيام اأّيام حزن كانت علينا اأهل 
اأو  يا دعبل من بكى  اأمّية.  بني  اأعدائنا خ�سو�سًا  واأّيام �سرور كانت على  البيت, 
عيناه  ذرفت  دعبل, من  يا  اهلل,  على  اأجره  كان  واحدًا,  ولو  على م�سابنا,  اأبكى 
على م�سابنا وبكى ملا اأ�سابنا من اأعدائنا, ح�سره اهلل معنا يف زمرتنا. يا دعبل, 
Qاإّنه ثّم  البتة؛  ذنوبه  له  اهلل  احل�سنيQغفر  جّدي  م�ساب  على  بكى  من 
نه�ص و�سرب �سرتًا بيننا وبني حرمه, واأجل�ص اأهل بيته من وراء ال�سرت ليبكوا على 
م�ساب جّدهم احل�سنيQ, ثّم التفت وقال: يا دعبل, اإرِث احل�سنيQ, فاأنت 
ر عن ن�سرنا ما ا�ستطعت, قال دعبل:  نا�سرنا ومادحنا ما دمت حّيًا, فال تق�سّ

فا�ستعربت و�سالت عربتي, واأن�ساأت اأقول...:

وقد مات عط�سانًا ب�سطِّ فراِت اأََفاِطم لو ِخلِت احل�سني جمّدًل
واأجريِت دمع العني يف الوجناِت)2( اإذًا للطمِت اخلّد فاطَم عنده

)2(  
  1- ال�سدوق, معاني الأخبار, ج 180.

  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 386, المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 45, �ص 285.

القسم األّول - الفصل الرابع- سيرة أهل البيت R في العزاء الحسينّي
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عفان  بن  جلعفر  قال   Qاهلل عبد  اأبا  اأّن  حديث-  يف  ال�سّحام-  زيد  وعن 
الطائّي: »بلغني اأّنك تقول ال�سعر يف احل�سنيQوجتيد؟ قال: نعم. فاأن�سده فبكى 
لقد  واهلل  جعفر,  يا  قال:  ثّم  وحليته,  وجهه  على  الدموع  �سالت  حّتى  حوله  ومن 
بكوا  ولقد   ,Qقولك يف احل�سني ي�سمعون  املقّربون هاهنا  �سهدك مالئكة اهلل 
كما بكينا واأكرث, ولقد اأوجب اهلل لك, يا جعفر, يف �ساعتك اجلّنة باأ�سرها وغفر 
 Qلك, فقال: األ اأزيدك؟ قال: نعم يا �سّيدي, قال: ما من اأحد قال يف احل�سني

�سعرًا فبكى واأبكى به اإّل اأوجب اهلل له اجلّنة وغفر له«)1(.
وعن اأبي عبد اهللQاأّنه قال: »من قال فينا بيت �سعر بنى اهلل تعاىل له بيتًا 

يف اجلّنة«)2(.
موؤمن  فينا  قال  »ما  الر�ساQيقول:  �سمعت  قال:  اجلهم  بن  احل�سن  وعن 
�سعرًا ميدحنا به اإّل بنى اهلل له مدينة يف اجلّنة اأو�سع من الدنيا �سبع مّرات يزوره 

فيها كّل ملك مقّرب وكّل نبّي مر�سل«)3(.
ابن  جعفر  اأبي  اإىل  كتبت  قال:  ال�سلت-  بن  اهلل  عبد  يعني  طالب-  اأبي  عن 
اإيّل:  »وكتب  قال:  اأباه  احل�سنQاأعني  اأبا  اأرثي  اأن  يل  فاأذن   ,Q الر�سا 

اندبني واندب اأبي«)4(.
3- البكاء

»اأما  اأبو عبد اهللQ- يف حديث-:  قال يل  قال:  امللك  بن عبد  م�سمع  عن 
اإي واهلل,  اأجتزع؟ قلت:  بلى, قال:  يعني باحل�سنيQ؟ قلت:  به  نع  تذكر ما �سُ
ي�ستبني  حّتى  الطعام  من  فامتنع  علّي,  ذلك  اأثر  اأهلي  يرى  حّتى  بذلك  واأ�ستعرب 
ذلك يف وجهي, فقال: رحم اهلل دمعتك, اأما اإّنك من الذين ُيعّدون من اأهل اجلزع 

  1- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 510.

  2- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 597.
  3- الم�سدر نف�سه, �ص 598.
  4- الم�سدر نف�سه, �ص 597.
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لنا, والذين يفرحون لفرحنا, ويحزنون حلزننا, اأما اإّنك �سرتى عند موتك ح�سور 
اآبائي لك, وو�سّيتهم ملك املوت بك وما يلقونك به من الب�سارة اأف�سل, ومللك املوت 
اأرّق عليك واأ�سّد رحمة لك من الأّم ال�سفيقة على ولدها )اإىل اأن قال(: ما بكى اأحد 
رحمة لنا وملا لقينا اإّل رحمه اهلل قبل اأن تخرج الدمعة من عينه, فاإذا �سال دموعه 
على خّده, فلو اأّن قطرة من دموعه �سقطت يف جهّنم لأطفاأت حّرها حّتى ل يوجد 
لها حّر, وذكر حديثًا طوياًل يت�سّمن ثوابًا جزياًل, يقول فيه: وما من عني بكت لنا 

اإّل نعمت بالنظر اإىل الكوثر, و�ُسقيت منه مع من اأحّبنا«)1(.
حال  فيه  يذكر  طويل  حديث  يف   -Q اهلل  عبد  اأبي  عن  بكري,  ابن  وعن 
احل�سني Q- قال: »واإّنه لينظر اإىل من يبكيه في�ستغفر له وي�ساأل اأباه ال�ستغفار 
واإّنه  اأكرث مّما حزنت,  اأعدَّ اهلل لك لفرحت  الباكي لو علمت ما  اأّيها  له, ويقول: 

لي�ستغفر له من كّل ذنب وخطيئة«)2(.
ين

ّ
4- إطعام المعز

لب�ص   ,Q علّي  بن  احل�سني  قتل  »ملّا  قال:  احل�سني  بن  علّي  بن  عمرو  عن 
ن�ساء بني ها�سم ال�سواد وامل�سوح, وكّن ل ي�ستكني من حرٍّ ول برد, وكان علّي بن 

احل�سنيQ يعمل لهّن الطعام للماأمت«)3(.
عن العّبا�ص بن مو�سى بن جعفر, عن اأبيه Q- يف حديث- اإّنه �ساأله عن املاأمت 

فقال: »اإّن ر�سول اهلل P قال: ابعثوا اإىل اأهل جعفر طعامًا فجرت ال�سّنة«)4(.
ويف حديث مناجاة مو�سى: »يا مو�سى ما من عبد من عبيدي يف ذلك الزمان, 
ى على ولد امل�سطفى P: اإّل وكانت له اجلّنة ثابتًا فيها, وما  بكى اأو تباكى وتعزَّ

  1- الحّر العاملّي, �ص 508.
  2- الم�سدر نف�سه, �ص 597.

  3- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 13, �ص 238.
  4- الم�سدر نف�سه.

القسم األّول - الفصل الرابع- سيرة أهل البيت R في العزاء الحسينّي
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من عبد اأنفق من ماله يف الدرهم ب�سبعني درهمًا, وكان معافى يف اجلّنة, وغفرت 
له ذنوبه, وعّزتي وجاليل, ما من رجل اأو امراأة �سال دمع عينيه يف يوم عا�سوراء 

وغريه, قطرة واحدة اإّل وكتب له اأجر مائة �سهيد«)1(.

األمر الثاني- السلوكّيات الفردّية

1- ارتداء اللباس األسود

وُروي اأّن يزيد )لعنه اهلل( ا�ستدعى بحرم ر�سول اهلل P, فقال لهن: اأمّيا اأحّب 
اإليكّن, املقام عندي اأو الرجوع اإىل املدينة, ولكم اجلائزة ال�سنّية؟ قالوا: نحّب اأوًل 
اأن ننوح على احل�سنيQقال: افعلوا ما بدا لكم, ثّم اأُخليت لهن احلجر والبيوت 
 ,Q ال�سواد على احل�سني  ولب�ست  اإّل  يف دم�سق, فلم تبق ها�سمّية ول قر�سّية, 

وندبوه, على ما ُنقل, �سبعة اأّيام)2(.
2- التالقي والتعزية

Qاحل�سني واندبوا  علقمة,  »..يا  قال:  حديث-  Q-يف  جعفر  اأبي  عن 
امل�سيبة  داره  يف  عليه  وليقم  عليه,  بالبكاء  داره  يف  َمنرْ  اأحدكم  ولياأمر  وابكوه, 
باإظهار اجلزع والبكاء, وتالقوا يومئٍذ بالبكاء بع�سكم اإىل بع�ص يف البيوت وحيث 
اأ�سلحك اهلل كيف  قلت:   ,Q بع�سًا مب�ساب احل�سني  بع�سكم  وليعّز  تالقيتم, 
اهلل  عبد  باأبي  مب�سابنا  اأجورنا  اهلل  اأح�سن  تقولون:  قال:  بع�سًا؟  بع�سنا  يعّزي 
اآل  من  احلّق  اإىل  املهدّي  الإمام  مع  بثاأره  الطالبني  من  وجعلنا   ,Qاحل�سني

حمّمد P وعليهم اأجمعني«)3(.

  1- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 319.
  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 3, �ص 327.

  3- الم�سدر نف�سه, ج 10, �ص 316.
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3- اجتناب الضحك، وإظهار الحزن أّيام العزاء

عن اإبراهيم بن اأبي حممود عن الر�ساQ)يف حديث(: »فعلى مثل احل�سني 
فليبك الباكون, فاإّن البكاء عليه يحــــــّط الذنـــــوب العــــظام؛ ثّم قال Q: كان 
حّتى  عليه  تغلب  الكاآبة  وكانت  �ساحكًا,  ُيرى  ل  املحّرم  �سهر  دخل  اأبـيQاإذا 
وحزنه  م�سيبته  يوم  اليوم  ذلك  كان  العا�سر  يوم  كان  فاإذا  اأّيام,  ع�سرة  مت�سي 

.)1(»Q وبكائه, ويقول: هو اليوم الذي ُقتل فيه احل�سني
بن  جعفـــر  اهلل  عبــــد  اأبـــــي  �سّيدي  على  دخلت  قال:  �سنان  بن  اهلل  عبد  عن 
حمّمدL يف يوم عا�سوراء, فاألفيته كا�سف اللون, ظاهر احلزن, ودموعه تنحدر 
اهلل  اأبكى  ل  بكاوؤك,  مّم  اهلل,  ر�سول  بن  يا  فقلت:  املت�ساقط,  كاللوؤلوؤ  عينيه  عن 
عينيك؟ فقال يل: اأََو يف غفلة؟ اأما علمت اأّن احل�سني بن علّي L اأ�سيب يف مثل 

هذا اليوم؟«)2(.
عن اأبي عبد اهلل جعفر بن حمّمد L اأّنه قال: »َنَف�ُص املهموم لظلمنا ت�سبيح, 
 :Q اأبو عبد اهلل  ثّم قال  �سّرنا جهاد يف �سبيل اهلل؛  لنا عبادة, وكتمان  وهّمه 

يجب اأن يكتب هذا احلديث بالذهب«)3(.
4- السالم على الحسين Q ولعن قاتليه عند شرب الماء

عن داود الرّقي, قال: كنت عند اأبي عبد اهللQاإذا ا�ست�سقى املاء, فلّما �سربه 
»يا داود, لعن اهلل قاتل  راأيته قد ا�ستعرب واغرورقت عيناه بدموعه, ثّم قال يل: 
احل�سني Q, فما من عبد �سرب املاء فذكر احل�سنيQولعن قاتله اإّل كتب اهلل 
له مائة األف ح�سنة, وحّط عنه مائة األف �سّيئة, ورفع له مائة األف درجة, وكاأّنا 

اأعتق مائة األف ن�سمة, وح�سره اهلل تعاىل يوم القيامة ثلج الفوؤاد«)4(.
  1- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 504, ال�سدوق, الأمالي, �ص 128.

  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 317.
  3- المفيد, الأمالي, �ص 338.

  4- ابن قولويه, كامل الزيارات, �ص 107.
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5- ترك التكّسب والعمل في أّيام العزاء

Qيف حديث- اأّنه قال: »..يا علقمة, واندبوا احل�سني - Q عن اأبي جعفر
وابكوه..واإن ا�ستطاع اأحدكم اأن ل مي�سي يومه يف حاجة فافعلوا, فاإّنه يوم نح�ص ل 
ُتق�سى فيه حاجة موؤمن, واإن ُق�سيت مل يباَرك فيها ومل ُير�سد, ول يّدخرنَّ اأحدكم 
ملنزله يف ذلك اليوم �سيئًا, فاإّنه من فعل ذلك مل يباَرك فيه؛ قال الباقر Q: اأنا 
�سامن ملن فعل ذلك, له عند اهلل عزَّ وجلَّ ما تقّدم به الذكر من عظيم الثواب, 

وح�سره اهلل يف جملة امل�ست�سهدين مع احل�سني �سلوات اهلل عليه«)1(.
عن اأبي احل�سن علّي بن مو�سى الر�ساQقال: »من ترك ال�سعي يف حوائجه 
يوَم  عا�سوراء  يوُم  كان  ومن  والآخرة,  الدنيا  حوائج  له  اهلل  ق�سى  عا�سوراء  يوم 
م�سيبته وحزنه وبكائه يجعل اهلل عزَّ وجلَّ يوم القيامة يوَم فرحه و�سروره وقّرت 

بنا يف اجلنان عينه«)2(.
6-  اتخاذ هيئة أصحاب المصاب

عن اأبي عبد اهلل Q: »يا عبد اهلل بن �سنان, اإّن اأف�سل ما تاأتي به يف هذا 
اأن تعمد اإىل ثياب طاهرة فتلب�سها وتت�سّلب, قال: وما الت�سّلب؟ قال: حتّلل  اليوم 

اأزرارك وتك�سف عن ذراعيك كهيئة اأ�سحاب امل�سايب«)3(.

R األمر الثالث- النشاطات الجماعّية في إقامة عزاء أهل البيت

1- مجموعات العزاء

Q وعودة قافلة كربالء, عّمت  »بعد �سهادة الإمام احل�سني  الإمام القائد: 
على  الدموع  والنهار, جرت  الليل  P يف  الر�سول  والنواح مدينة  العزاء  جمال�ص 

  1- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 316.
  2- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 504.

  3- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 98, �ص 303.
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ترابها الطاهر, وترّددت جمموعات العزاء للن�سوة بني منزل زينب الكربى وحرم 
الر�سول P ومن حرم الر�سول P اإىل منزل اأّم البنني O. وبعد عودة احلوراء, 
ال�ستقبال  وبعد  املدينة,  اإىل  ال�سام  من   O الكربى  زينب  ها�سم  بني  عقيلة 
واإقامة جمال�ص العزاء, ح�سر اجلميع من الأطراف والأكناف لتعزيتها والت�سّرف 
اإىل منزلك,  تعزم احل�سور  البنني  اأّم  اإّن   O لزينب  قيل  مبح�سرها؛ وعندما 
اأنا واأخواتي لزيارتك وتعزيتك  اأقوم  اأن  اأر�سلت لها: ل حت�سري, بل من الأف�سل 
حيث   O العّبا�ص  لوالدة  ًا  خا�سّ احرتامًا  حتمل  الكربى  زينب  كانت  باأولدك. 
الثان لدخول زينب  اليوم  الدينّية. يف  الدينّية وغري  املنا�سبات  كانت تزورها يف 
املدينة جمعت ن�ساء بني ها�سم وبنات علّي Q وعقيل وجعفر واآل عبد املطلب, 
واأمرتهم بالبتعاد عن الزينة, وارتداء لبا�ص اأهل العزاء واللبا�ص الأ�سود. ثّم اجّته 
وهم  كربالء-  �سهداء  على  والنحيب  والبكاء  »اآه«  الــ  مع  خا�ّص-  وبنظم  اجلميع 
كان  اليوم  ذلك  يف   .P اهلل  ر�سول  وحرم  م�سجد  نحو  ال�سدور,  على  يلطمون 
»وا �سّيداه! وا ح�سيناه«, بحيث بكى كّل من �ساهد  اجلميع ينادي ب�سوت حزين 

هذا املنظر من اخللق«.
»كان الباكون والنادبون يتحّركون نحو منزل اأّم البنني التي كانت تنتظر اأمام 

مالقاة  ومبجّرد   ,Qاحل�سني بالإمام  واملعّزين  واأخواتها  زينب  ال�سّيدة  دارها 
الن�ساء  ومن  منهما  الآهات  علت  ال�سالم,  عليها  الكربى  زينب  لل�سّيدة  البنني  اأّم 
املعّزيات, وبكى ال�سغري والكبري, ومع ذلك فلم تذكر اأّم قمر بني ها�سم ا�سم ولد 
من اأولدها, عّزتها زينب O و�ساحت: »وا اأخاه! وا عّبا�ساه«, لكّن اأّم البنني 

اأجابتها: »وا اإماماه! وا ح�سيناه! ماذا حلَّ بابني احل�سني؟!«.
زينب  ال�سّيدة  اأخذت  والنواح,  البكاء  وا�ستّد  احلالة,  تلك  على  املنزل  دخلن 
اأُغمي عليها. ثّم  حتّدثها عن وقائع عا�سوراء, ومن كان حا�سرًا كان يبكي, حّتى 
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حتّدثت اأم ّكلثوم باأمور اأخرى. وهكذا ا�ستمّر العزاء يف املنازل حّتى اأبعدت ال�سّيدة 
زينب O اإىل ال�سام, وا�ستمّر العزاء اأي�سًا بعد خروجها من املدينة« )1(.

2-  إقامة مجلس العزاء في الدار

قرب  من  عا�سوراء  احل�سنيQيوم  زيارة  حديث  يف   -Q جعفر  اأبي  عن 
يّتقيه  ل  مّمن  داره  يف  من  وياأمر  احل�سنيQويبكيه,  ليندب  »ثّم  قال:  وبعد- 
بع�سًا  هم  بع�سُ ُيَعزِّ  َولرْ عليه,  باإظهار اجلزع  امل�سيبة  داره  ويقيم يف  عليه,  بالبكاء 
وجلَّ  عزَّ  فعلوا ذلك, على اهلل  اإذا  لهم,  واأنا �سامن   ,Q باحل�سني  مب�سابهم 
جميع ذلك- يعني ثواب األفي حّجة, واألفي عمرة, واألفي غزوة- قلت: اأنت ال�سامن 
اأنا ال�سامن والزعيم ملن فعل ذلك, قلت: وكيف يعّزي  لهم ذلك والزعيم؟ قال: 
وجعلنا   ,Qباحل�سني مب�سابنا  اأجورنا  اهلل  عّظم  تقول:  قال:  بع�سًا؟  بع�سنا 
ا�ستطعت  واإن  اآل حمّمد,  املهدّي من  والإمام  ولّيه  مع  بثاأره  الطالبني  واإّياكم من 
اأن ل تن�سر يومك يف حاجة فافعل, فاإّنه يوم نح�ص ل ُتق�سى فيه حاجة موؤمن, واإن 
ق�سيت مل يبارك له فيها, ول يرى فيها ر�سدًا, ول يّدخرن اأحدكم ملنزله فيه �سيئًا, 
فمن اّدخر يف ذلك اليوم �سيئًا مل يباَرك له فيما اّدخر, ومل يباَرك له يف اأهله, فاإذا 
 ,Pفعلوا ذلك كتب اهلل لهم ثواب األف حّجة واألف عمرة واألف غزوة مع ر�سول اهلل
وكان له كثواب كل نبّي ور�سول و�سّديق و�سهيد مات اأو ُقتل منذ خلق اهلل الدنيا اإىل 

اأن تقوم ال�ساعة«)2(.
Qاحل�سني واندبوا  علقمة,  »..يا  قال:  حديث-  يف   -Qجعفر اأبي  وعن 
امل�سيبَة  داره  يف  عليه  ُيِقم  َولرْ عليه,  بالبكاء  داره  يف  من  اأحدكم  ولياأمر  وابكوه, 
ا يومئذ بالبكاء بع�سكم اإىل بع�ص يف البيوت وحيث  باإظهار اجلزع والبكاء, وتالَقورْ
اأ�سلحك اهلل, كيف  قلت:   ,Qبع�سًا مب�ساب احل�سني بع�سكم  وليعّز  تالقيتم, 

  1- البحرانّي ال�سّيد محّمد �سادق, منابع النوراء في وقائع عا�سوراء, �ص 183.
  2- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سعة, ج 14, �ص 510.
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اهلل  عبد  باأبي  مب�سابنا  اأجورنا  اهلل  اأح�سن  تقولون:  قال:  بع�سًا؟  بع�سنا  يعّزي 
احل�سني«)1(.

-  و�سع �ساتر بين الن�ساء والرجال
مو�سى  بن  علّي  ومولي  �سّيدي  على  دخلت  قال:  اخلزاعّي  دعبل  حكى 
الر�سا L, يف مثل هذه الأّيام فراأيته جال�سًا جل�سة احلزين الكئيب واأ�سحابه 
من حوله... ثّم اإّنهQنه�ص و�سرب �سرتًا بيننا وبني حرمه, واأجل�ص اأهل بيته من 
وراء ال�سرت ليبكوا على م�ساب جّدهم احل�سنيQ, ثّم التفت وقال: »..يا دعبل, 

.)2(»..Qاإرِث احل�سني
مرثّية  اهللQفاأن�سدته  عبد  اأبي  على  دخلت  قال:  غالب  بن  اهلل  عبد  عن 

احل�سني بن علّي L فلّما انتهيت اإىل هذا املو�سع:

مب�سقــاة الثـــرى غيـــر الرتاب لبــــــــــلّية ت�ســـقــــــو حـــــ�سينـــــا

�ساحت باكية من وراء ال�سرت: يا اأبتاه« )3(.
3-  العزاء في المراكز العاّمة

عن اأبي عبد اهللQقال: »قال يل اأبي: يا جعفر, اأوقف يل من مايل كذا وكذا 
لنوادب تندبني ع�سر �سنني مبنى اأّيام منى«)4(.

  1- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 316.

  2- المحّدث النورّي, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 386.
  3- المجل�سّي, بحار الأنوار ج 44 �ص 286.

  4- الكلينّي, الكافي, ج 5, �ص 117.
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 R شيرة �أهل �لبيت�
في �لعز�ء �لح�شيني

برنامج 
مجل�س �لعز�ء

�ل�شلوكيات 
�لفردية

�لن�شاطات �لجماعية 
في �إقامة عز�ء �أهل 

R لبيت�

مجموعات 
�لعز�ء

تبيين رو�يات 
ومعارف �أهل 

�لبيت
�رتد�ء �للبا�س 

�الأ�شود

�إقامة مجل�س 
�لعز�ء في �لد�ر قر�ءة �لمر�ئي 

)�إن�شاد �ل�شعر(
�لتالقي 
و�لتعزية

�ل�شالم على �لح�شين 
Q ولعن قاتليه 

عند �شرب �لماء
�إطعام 
�لمعزين

�لعز�ء في 
�لمر�كز �لعامة �لبكاء

�جتناب �ل�شحك 
و�إظهار �لحزن �أيام 

�لعز�ء

ترك �لتك�شب 
و�لعمل في 
�أيام �لعز�ء

�تخاذ هيئة 
�أ�شحاب 
�لم�شاب
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الفصل الخامس- النموذج المطلوب في العزاء

والإجتماع,  التجّمع  على  ويوؤّكدون  ي�سّرون  كانوا  الأئّمة  »اإّن  اخلمينّي:  الإمام 
�سواٌءكان للبكاء اأو لغريه, لأّنه يحفظ كيان مذهبنا, ول تتخّيلوا اأّننا نريد حتويل 
اإّنها م�سريات,  نعم  اإىل جمّرد م�سريات,  عا�سوراء  يوم  تنطلق  التي  املواكب  هذه 
ال�سابق بل  ُبعدًا �سيا�سّيًا, لذلك يجب الهتمام بها كما يف  لكّنها م�سريات حتمل 
اأن تقام  الرثاء, يجب  اللطم وهذا  اإّنا هو هذا  انت�سارنا  اإّن عنوان ورمز  اأكرث, 
وعلى  العزاء,  يقراأوا  اأن  اجلميع  وعلى  البالد,  اأنحاء  جميع  يف  العزاء  جمال�ص 

اجلميع اأن يبكوا«)1(.
امل�سائب  وهذه  ال�سهداء,  �سّيد  الذي حفظ  هو  البكاء  »هذا  اخلمينّي:  الإمام 
ولو  مدر�سته,  حفظت  التي  هي  واللطم  واملواكب  والندبّيات  والآهات  واللوعات 
كان احلال اأن يجل�ص كّل عامل وكّل متدّين داخل حجرة بيته ليقراأ زيارة عا�سوراء 
 ,Q وحده وهو يحّرك �سبحته ملا بقي لنا �سيء من مدر�سة اأبي عبد اهلل احل�سني
فالأمر يحتاج اإىل ِحراك, وكّل مدر�سة حتتاج اإىل ِحراك, فاإّن اللطم على ال�سدور 

  1- �سحيفة نور, ج 10, �ص 217, بتاريخ 58/8/29 هـ. �ص.
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�ص لها البكاء واللطم على  اأن يوؤ�ّس�ص لها واملدر�سة التي ل يوؤ�سِّ هو الذي ي�ستطيع 
الروؤو�ص وال�سدور ل ميكن اأن تبقى وت�ستمّر, والذين ل يلتفتون اإىل هذا الأمر هم 

م�ستبهون ول زالوا �سغارًا«)1(.
القرون  طوال  متعارفًا  كان  كما  العزاء  اإقامة  ينبغي  »الآن  القائد:  الإمام 
والع�سور, وكما كان ي�سارك املتدّينون والعلماء, اأي ت�سكيل جمال�ص العزاء واإيجاد 
 ,R م�سريات ومواكب العزاء التي يغلب عليها احلزن وال�سوق وحمّبة اأهل البيت
ا�سعوا ليكون النوح, والأ�سعار واملراثي ذات حمتوى ومليئة بامل�سامني ال�سحيحة, 

ومعتمدة على الآثار الواردة واملعتربة عن الأئّمة R اأو العلماء الكبار«)2(.
الإمام القائد: »نحن املعّممني... واملبّلغني وجميع قّراء العزاء, ينبغي اأن نهتّم 
مب�ساألة عا�سوراء وم�سائب احل�سني بن علّي Q ب�سكل ِجّديرْ واأ�سا�سّي, وبعيدًا عن 
املظاهر وال�سكلّيات واملجامالت. ولكنرْ لو اأردنا اأن نهتّم بهذه امل�ساألة ب�سكل ِجّدي, 
فما هو الطريق اإىل ذلك؟ ال�سرط الأّول: اأن نقوم بتعرية احلادثة عن ال�سكلّيات 
ُتَعدُّ يف زمرة ال�سكلّيات والت�سويرات,  اأمور اأخرى  والت�سويرات ال�ساّرة. وهناك 
بت�سوير  الذين يرغبون  الأ�سخا�ص  لي�ست �ساّرة ول حّتى كاذبة, فجميع  اأّنها  اإّل 
م�ساألة ب�سكل فّني, ل يذكرون م�سمون ومنت احلادثة فقط. عندما ت�ستمعون اإىل 
حتد�سوا  اأن  ميكنكم  معّينًا,  كالمًا  ل�سانه  من  ُيخرج  ة  خا�سّ ظروف  يف  �سخ�ص 
باأحا�سي�سه وم�ساعره, وهذا اأمر قهرّي. فلو حتّدث اإن�سان بكالم ما يف ال�سحراء 
واأمام جي�ص جّرار, مهما كان نوع هذه الكلمات- �سواٌء للدعوة اأو الطلب اأو التهديد 
املتكلم يف  املوجودة لدى هذا  تكون احلالت  اأن  تقت�سي  فالقاعدة  اأو غري ذلك- 
للتو�سيح والبيان من  العاقل, وقابلة  ال�سامع  روحه وذهنه قابلة للحد�ص من قبل 

قبل املتحّدث الفّنان اأي�سًا, اإّن احلديث مبثل هذا ل اإ�سكال فيه.
  1- كالم الإمام في جمع من وّعاظ وعلماء طهران 58/8/17 هـ. �ص.

  2- جواب عن ر�سالة اإمام جمعة اأردبيل حّجة الإ�سالم والم�سلمين مرّوج 73/3/27 هـ. �ص.
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ويومها-  ليلة عا�سوراء  R يف  واأ�سحابه  الإمام  اأحوال  تو�سيح  نريد  عندما 
�سّك  دون  ف�ستظهر من  املعتربة-  الكتب  ووجدناه يف  قراأناه  الذي  املقدار  وبذاك 
جمموعة من اخل�سو�سّيات واملالب�سات, وعلى �سبيل املثال: ميكننا تو�سيح كالم 
يف  الآتي:  النحو  على  عا�سوراء  ليلة  اأ�سحابه  اإىل  به  توّجه  الذي   Q الإمام 
الأمور  املوؤمل واحلزين, وما �سابه ذلك, هذه  الليل  اأو يف ظالم ذلك  الليل  ظالم 
ال�سكلّية والت�سويرّية لي�ست �ساّرة ولي�ست كاذبة, نعم هناك بع�ص الأمور ال�سكلّية 
يكون  ينقل  ما  وبع�ص  الكاذبة,  الأمور  �سمن  اعتبارها  ميكن  التي  والت�سويرّية 
اإّن بع�ص ما دّونته بع�ص الكتب لي�ص منا�سبًا ول يليق مبفهوم  خالف الواقع حّتى 
ما  على  بناًء  وعزلها.  الأمور  على هذه  التعّرف  يجب  النه�سة احل�سينّية.  ومعنى 
اإىل تلك احلادثة  ثّم نعمد  اإىل ت�سفية احلادثة,  اأن نعمد  الأوىل  تقّدم, فامل�ساألة 
امل�سّفاة والتي اأ�سبحت دقيقة ومتقنة, فنقّدمها بو�ساطة اأنواع البيانات الأدبّية, 
ة, فهذا عمل ل اإ�سكال فيه, ل بل هو عمل  من ال�سعر والنرث واأ�ساليب املراثي اخلا�سّ
مهّم. يجب علينا اأن نقوم بهذا العمل, واأولئك الذين لديهم خربة وت�سّلط يف هذا 
املجال يجب اأن يقوموا بهذا العمل, فلو حتّدثنا عن حادثة عا�سوراء على طريقة 
عبارة  وهي  ال�ساللة«-  وحرية  اجلهالة  من  عبادك  »لي�ستنقذ  بنحو  كانت  اأّنها 
اأ�سحت اليوم وا�سحة املعنى واملفهوم- ولكن وجدنا ذلك املعنى واملفهوم ينتق�ص 
احل�سينّية  لالأهداف  خدمة  نقّدم  ل  بذلك  فاإّننا  ويغايره,  يخالفه  ما  عماًل  واأّن 
اأبعادها  بت�سريح  ثّم نقوم  الواقعة,  اأن ن�سّفي هذه  ينبغي  اإذًا  وحلادثة عا�سوراء, 

املختلفة للنا�ص.
العلماء  جمع  يف  املو�سوع  بهذا  املتعّلقة  املطالب  بع�ص  بعر�ص  اأرغب  ل  اأنا 
واملبّلغني واخلطباء والقّراء املحرتمني, ونحن جميعًا من اأ�سحاب املنرب واملراثي 
هذه  اإّن  عاّم,  وب�سكل  اأقول,  ولكن   ,Q ال�سهداء  �سّيد  وف�سائل  م�سائب  وذكر 
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الواقعة- باعتبارها اأ�سا�ص نه�ستنا وثورتنا- ينبغي اأن تكون م�سدر عّزة و�سرف 
وحركة, واأن تبقى قادرة �سلبة, اإذا تعاطينا مع العزاء اليوم كما كّنا نتعاطى معه 
الذي  الذهنّي  الإحتمال  اإىل  نعمد  ثّم  �سيئًا  نرى  اأي  �سنة-  قبل 50  ما  يف مرحلة 
القارىء, من جهة  املوؤمنني وح�سول  اإبكاء  للنا�ص بهدف  ثّم ننقل ذلك  يرّجحه, 

وامل�ستمعني من جهة اأخرى على الثواب- فقد نلحق ال�سرر بهذه احلادثة«)1(.

األمر األّول- إقامة العزاء باألسلوب التقليدّي

واإّن  الإ�سالم,  حفظا  اللذان  هما  و�سفر  حمّرم  �سهري  »اإّن  اخلمينّي:  الإمام 
ت�سحيات �سّيد ال�سهداء Q هي التي حفظت لنا الإ�سالم حّيًا اإىل يومنا هذا. 
فيجب اأن يكون اإحياء عا�سوراء بو�ساطة العلماء واخلطباء, وبذلك الو�سع التقليدّي 
والن�سق القدمي, حيث كانت ال�سرائح املختلفة من النا�ص تتحّرك يف مواكب العزاء 
اأن  اأردمت حفظ ثورتكم هذه فيجب  اإذا  باأّنكم  اأن تعلموا  الكبرية املنظمة. عليكم 

حتافظوا على هذه التقاليد«)2(.
الإمام اخلمينّي: »يف نهاية خطابهم يجب اأن يقراأوا العزاء احل�سينّي كثريًا, كما 
كان الأمر يف الأزمنة املا�سية, ويذكروا املراثي ويقراأوا ال�سعر والنرث, يف ف�سائل 
اأهل البيت ويف ذكر م�سائبهم, حّتى يتهّياأ النا�ص ويكونوا موجودين يف ال�ساحة, 
اأّنهم كانوا يقبلون  اأئّمتنا قد �سرفوا حياتهم كّلها لن�سر الإ�سالم, فلو  اأّن  ويعلموا 
باأنف�سهم  لكّنهم �سّحوا  لديهم,  املاّدي متوّفرة  الرخاء  اأ�سباب  لكانت  بامل�ساحلة 
لأجل الإ�سالم ومل يهادنوا الظاملني. يجب اأن تعّرفوا النا�ص على واجباتهم وُيرجى 
من النا�ص اأن ل تكون امل�سريات وكاأّنها مظاهرة, بل يجب اأن تكون كمواكب, على 
غرار املواكب التقليدّية مع مراعاة اجلوانب ال�سرعّية الإ�سالمّية. عليكم اأن حُتيوا 

  1- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجماعة والجمعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 15, �ص 204, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.

القسم األّول - الفصل الخامس- النموذج المطلوب في العزاء



51 “أحيوا أمرنا”

عا�سوراء فباإحياء عا�سوراء لن ي�سيب بالدكم اأّي �سرر«)1(.
الإمام القائد: »اإّنني, يف احلقيقة, اأخ�سى اأن ل نتمّكن- ل �سمح اهلل- من اأداء 
وجتّلي  الإ�سالم  وبروز  الإ�سالم,  ظهور  ع�سر  هو  الذي  الع�سر,  هذا  يف  تكليفنا 
الإلتزام  يوؤّدي  التي  الأعمال  بع�ص  R, هناك  البيت  اأهل  الإ�سالم وجتّلي فكر 
العزاء  جمال�ص  الأعمال,  هذه  جملة  ومن  والدين,  اهلل  من  النا�ص  قرب  اإىل  بها 
التقليدّي,  بالأ�سلوب  العزاء  نقيم  اأن  ]اخلمينّي[  الإمام  يطلب  التقليدّية, عندما 
فهو من اأجل هذا الهدف. اإّن احل�سور يف جمال�ص العزاء, وقراءة املراثي, والبكاء, 
واللطم على الراأ�ص وال�سدر وامل�ساركة يف مواكب العزاء, كّل ذلك من الأمور التي 

تثري العواطف اجتاه اأهل بيت الر�سول P وهي اأمور مهّمة جّدًا«)2(.
- مواكب العزاء

الإمام اخلمينّي: »... وُيرجى من النا�ص اأّل تكون امل�سريات وكاأّنها مظاهرة, بل 
يجب اأن تكون كمواكب, على غرار املواكب التقليدّية مع مراعاة اجلوانب ال�سرعّية 
اأّي  لن ي�سيب بالدكم  فباإحياء عا�سوراء  اأن حُتيوا عا�سوراء,  الإ�سالمّية, عليكم 

�سرر«)3(.

األمر الثاني- تبيين وتوضيح المعارف الدينّية األصيلة وربطها بالحاضر

بامل�سائل  الأجواَء  واللطُم  والنواُح  املراثي  مَتالأ  اأن  »ينبغي  القائد:  الإمام 
احل�سينّية احلّية- املعرفة والإدراك-, لعّل البع�ص منكم يتذّكر, والبع�ص الآخر قد 
ل يتذّكر اآخر حمّرم يف زمن حكومة الطاغوت, والذي قبله اأي�سًا- قبيل انت�سار 
الثورة- حيث كانت املرا�سم على هذه ال�ساكلة, اأي اأّن النواح الذي يقّدمونه, وبع�ص 

  1- �سحيفة نور, ج 15, �ص 205, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.
  2- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

  3- �سحيفة نور, ج 15, �ص 205, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.
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موّجهة  كانت  املختلفة,  املدن  اإىل  ينقلونها  التي  الت�سجيالت  خالل  من  الأوقات 
بهذه  اإيّل  ياأتون  وكانوا  مبعدًا  اأعي�ص  املرحلة  تلك  يف  كنت  الطاغوت,  نظام  �سّد 
الت�سجيالت من �سرياز ورف�سنجان, ا�ستمعوا اإىل ذلك العزاء, حيث يجب اأن يكون 

اليوم على تلك ال�ساكلة.
اأّما  الأمور,  يتوىّل  الذي كان  الطاغوت  املجال�ص كانت موّجهة �سّد نظام  تلك 
اليوم وبحمد اهلل فقد زال ذلك النظام, اإّل اأّن هناك كالمًا اآخر يجب اأن ُيقال, 
وهناك األوية اأخرى يجب اأن ُترفع, اإّن جميع املفاهيم الأ�سا�سّية التي يلتزمها نظام 
اجلمهورّية الإ�سالمّية اليوم- كالعدالة, والوقوف يف وجه الإ�ستكبار العاملّي ومواجهة 
الف�ساد, ومعار�سة العن�سرّية والهتمام باأ�سحاب الكفاءات- هي مفاهيم اأ�سا�سّية 
يف ديننا وجميعها مفاهيم ح�سينّية, ويجب اأن حت�سر يف اللطمّيات, فهل تتالءم 
العنا�سر موجودة  لأّن جميع هذه  والنواح؟ طبعًا!  والبكاء  املراثي  الأمور مع  هذه 
ب عجيب ذو عنا�سر متعّددة,  تلك احلادثة عبارة عن مركَّ اإّن  تلك احلادثة.  يف 
اأّما الأذهان الوّقادة, فتتمّكن من جتزئة هذه العنا�سر ب�سكل �سحيح وتنتقيها من 
�سفحة يوم عا�سوراء, وليلة عا�سوراء, واأّيام حمّرم, ومن كلمات اأولئك العظماء, 

ثّم تقوم بعر�سها«)1(.
الإمام القائد: »يجب التعّرف على واقعة الإمام احل�سني Q, ولكن اأين ميكن 
 Q ذلك؟ هل يف التاريخ؟ نعم, هذا جزء من ذلك, اإّل اأّن م�ساألة الإمام احل�سني
التاريخّي  املقطع  بذلك  ارتباط  لها  كان  فلو  فقط,  التاريخ  ذلك  م�ساألة  تكن  مل 
الآثار والرتّددات. وقد  ومتعّلقة بذلك الزمان فقط ول غري, ملا كان لها كّل هذه 
اأ�سار الإمام احل�سني Q يف كربالء وقبلها, اإىل اأّن عمله هذا هو نوذج ومثل 
بذلك  املحيطة  الظروف  وي�سبه  التاريخ  عرب  يح�سل  ما  كّل  اأّن  باعتبار  اأعلى, 

  1-  من كالم الإمام القائد في لقاء م�سوؤولي هيئات جند الإ�سالم في اأنحاء البالد 80/2/19 هـ. �ص.
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الزمان, ينبغي التعامل معه كما فعل الإمام احل�سني Q؛ ولذلك جند من ناحية, 
ا من بعده هذه احلادثة واأّكدوا عليها, ومن ناحية اأخرى  اأّن الأئّمة R قد اأحَيورْ
فقد ظهرت من ِقَبل النا�ص رّدات الفعل املبا�سرة لعمل الإمام احل�سني Q �سّد 
احلكومات الظاملة امل�ستبّدة. طبعًا لي�ص يف حادثة عا�سوراء, بل يف املئة �سنة اأو املئة 
وخم�سني �سنة اأو الثالثمائة �سنة التي تلت حادثة عا�سوراء, وهذا يدّل على اأّن هذه 

احلادثة �سّيالة مّواجة خالدة.
فاإذًا, اإّن فهم حديث عا�سوراء لي�ص يف اإطار التاريخ فقط, بل يجب التدقيق يف 
كّل زمان, لكت�ساف املوقع الذي يوجد فيه العنا�سر املوؤلَّفة لـ »الهوّية اليزيدّية«, 
لة لـ »الهوّية احل�سينّية« يف مقابلها, وهذا يحتاج اإىل  ثّم ا�ستح�سار العنا�سر امل�سكِّ
بها  ت�سطلع  اأن  ينبغي  التي  الأمور  اأهّم  من  ُتعترب  امل�ساألة  هذه  اإّن  ووعي,  معرفة 

الهيئات واجلل�سات وجمال�ص العزاء«)1(.
]الهيئات  لهذه  الأخرى  املهّمة  الوظائف  جملة  من  اإّن   ...« القائد:  الإمام 
واجلل�سات وجمال�ص العزاء[, تو�سيَح القراآن والّدين واملعارف التي �سّحى الإمام 
احل�سني Q و�سائر الأئّمة R باأنف�سهم لأجلها, فيجب اأن ُت�سري هذه املجال�ص 

اإليها, وتدّل عليها«)2(.

األمر الثالث- البعد السياسّي لمجالس العزاء

هذه  عمق  اأّن  فهو  اخلطباء,  بال�سادة  املرتبط  املو�سوع  »اأّما  اخلمينّي:  الإمام 
املهّمة التي ت�سطلعون بها, وعمق قيمة جمال�ص العزاء مل يتَّ�سحا اإّل قلياًل, ولعّلهما 
مل يتَّ�سحا اأبدًا لدى البع�ص, واإّن القيمة الكبرية التي توليها رواياتنا لقطرة واحدة 
من الدموع ملظلوم كربالء, بل وحّتى للتباكي والتظاهر بالبكاء, لي�ست من باب اأّن 

  1- من كالم الإمام القائد في لقاء م�سوؤولي هيئات جند الإ�سالم في اأنحاء البالد 80/2/19 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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�سّيد املظلومني بحاجة اإىل ذلك, ولي�ص من اأجل اأن حت�سلوا اأنتم وم�ستمعوكم على 
�ص هذا الثواب  الثواب, واإن كان الثواب الكبري على ذلك ثابتًا, ولكن ملاذا خ�سّ
وبهذا احلجم الكبري لهذه املجال�ص؟ وملاذا جعل اهلل تبارك وتعاىل كّل ذلك الثواب 
للدمع, بل وحّتى لقطرة واحدة منه, بل وللتباكي اأي�سًا؟ اإّن هذه الق�سّية تّت�سح �سيئًا 
ما عندما ننظر اإليها من ناحيتها ال�سيا�سّية, و�سوف تّت�سح اأكرث من ذلك يف ما بعد 
اإن �ساء اهلل, اإّن كّل هذا الثواب للمرثّيات وجمال�ص العزاء والنواح والبكاء اإّنا هو 

من اأجل ُبعدها ال�سيا�سّي املهّم, بالإ�سافة اإىل قيمتها العبادّية واملعنوّية«)1(.
1- استفادة أهل البيت من العزاء باعتباره أداة للمواجهة السياسّية

يف  تفوق  واملجال�ص  ال�سعائر  لهذه  ال�سيا�سّية  الأبعاد  »فاإّن  اخلمينّي:  الإمام 
يو�سينا  كان  ما  العبث  من  فلي�ص  ولهذا  الأخرى,  والأمور  الأبعاد  �سائر  اأهمّيتها 
والإبكاء  بالبكاء  لنا  واأمرهم  عليهم,  العزاء  جمال�ص  اإقامة  من  اأئّمتنا  بع�ص  به 
فامل�ساألة يف جوهرها  الأجر,  له كذا وكذا من  فاإّن  يفعل ذلك  واأّن من  والتباكي, 
لي�ست جمّرد م�ساألة البكاء والتباكي, واإّنا هي م�ساألة �سيا�سّية, كان الأئّمة يهدفون 
اإىل تعبئة هذه ال�سعوب, وزيادة  من ورائها, ومن خالل نظرتهم الإلهّية لالأمور, 

اأوا�سر التالحم يف ما بينها, وذلك لئاّل تكون عر�سة لالأخطار يف امل�ستقبل.
اإّن اأحكام الإ�سالم, هي اأحكام �سيا�سّية, يغلب فيها الطابع ال�سيا�سّي على غريه 
اإليها واأوجب بع�سها  من الأمور, فهذه الإجتماعات احلا�سدة, التي دعا الإ�سالم 
فم�ساألة  �سيا�سّي,  طابع  ذات  جميعها,  ا�ستحبابه  واأّكد  الآخر  وا�ستحّب  وفر�سه, 
احلّج ووجوب اجتماع النا�ص من كاّفة اأنحاء العامل الإ�سالمّي �سنوّيًا يف مّكة, مع 
التوّحد يف اللبا�ص واملظهر والأعمال التي يتّم اأداوؤها, كّل هذه امل�سائل ذات اأبعاد 
�سيا�سّية, فاهلل �سبحانه وتعاىل غنيٌّ وغري حمتاج لعبادتي وعبادتك, ولكّنه يريد 

  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
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بينهم  ما  يف  الإ�سالم  وق�سايا  ق�ساياهم  ويطرحوا  يجتمعوا  اأن  الإ�سالم  لأتباع 
ويتباحثوا حولها ويفّكروا بحلول لها, ولهذا اأوجب عليهم الإجتماع هناك«)1(.

الإمام اخلمينّي: »اإّن ما اأو�سى به الإمام الباقر Q عند وفاته اأن يوقف له 
الإمام  اأّن  �سببه  لي�ص  �سنني يف منى)2(,  يندبنه ع�سر  لنوادب  وكذا  كذا  ماله  من 
الباقر Q بحاجة اإىل ذلك, ولي�ص لأّنه يعود بفائدة �سخ�سّية عليه, ولكن انظروا 
اإىل طابعه ال�سيا�سّي, ففي منى وعندما يتوافد النا�ص من جميع اأقطار العامل اإىل 
جرمية  ويذكر   ,Q الباقر  الإمام  لريثوا  اأ�سخا�ص  اأو  �سخ�ص  ويجل�ص  هناك, 
الأ�سخا�ص الذين عار�سوه, وت�سّببوا مثاًل يف �سهادته, فاإّن هذه الق�سّية �ستنت�سر 
املجال�ص  ي�ستهرت بهذه  البع�ص  فاإّن  اله�سيم, ومع ذلك  الّنار يف  انت�سار  العامل  يف 

احل�سينّية!«)3(.
2- األهمّية السياسّية للعزاء في الظروف الحالّية

جناهد  كيف  به  قام  الذي  بعمله  ال�سهداء  �سّيد  عّلمنا  »لقد  اخلمينّي:  الإمام 
يف ميدان احلرب وكيف نار�ص تكليفنا خارج ذلك امليدان, وعّلمنا كيف ميار�ص 
املجاهدون جهادهم امل�سّلح, وكيف يكون التبليغ من وراء اجلبهة و�ساحة احلرب, 
وعّلمنا كيف تواجه الفئة القليلة الفئة الكثرية, وكيف تتحّرك الثورة بهذا العدد 
املحدود �سّد احلكومة املت�سّلطة على كّل �سيء. وقد عّلم �سّيد ال�سهداء Q واأهل 
بيته الكرام وولده العظيم كيف نت�سّرف عند نزول امل�سائب ووقوع الباليا, هل 
امل�سيبة  تلك  بعد   O زينب  ون�سمد كما وقفت  اأو نقف  اأو نرتاجع؟  ن�ست�سلم؟ 
والزندقة,  الكفر  مقابل  يف  وحتّدثت  امل�سائب(  عندها  )ت�سغر  التي  العظمى 
 Q و�سّجلت مواقف مهّمة يف كّل موقع منا�سب, وكذلك اإمامنا علّي بن احل�سني

  1- �سحيفة نور, ج 13, �ص 154, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص.
  2- الكلينّي, الكافي, ج 5, �ص 117.

  3- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
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بعمله التبليغّي على اأمّت وجه, بالرغم من و�سعه ال�سّحيِّ اخلا�ّص؟ 
هذا  كّل  نواجه  املعادي,  العاملّي  الإعالم  من  هائاًل  حجمًا  اليوم  نواجه  نحن 
به  تقوم  وما  واملتحّدثون  يرّدده اخلطباء  وما  الإذاعات  تبّثه  وما  املقروء  الإعالم 
على  ق�سينا  لأّننا  ذلك  كّل  مواجهة  يف  نقف  اإّننا  الدولّية...  واملحافل  املنّظمات 
م�ساحلهم وقطعنا اأياديهم عن بلدنا, ول بّد من موا�سلة نهجنا هذا لل�سري بالثورة 
قدمًا, لقد مّن اهلل تعاىل علينا بنعمه, ول بّد لنا من املحافظة على هذه النعمة... 
لقد ُعدنا بالإ�سالم الذي كاد اأن ُيق�سى عليه يف عهد النظام البهلوّي املنحو�ص, 
اإىل واقع احلياة, وتخّل�سنا من اأعدائه, وعلينا اليوم املحافظة على هذه النعمة... 
اإّن واجب اجلميع يتمّثل يف �سكر هذه النعمة التي اأنعم اهلل تعاىل بها علينا, وذلك 
ببذل كّل اجلهود حلفظها وحمايتها التي مّن اهلل تبارك وتعاىل بها علينا و�سونًا 

لها«)1(. 
الإمام اخلمينّي: »اإّن اجلانب ال�سيا�سّي من هذه الأدعية وتوّجه جميع النا�ص اإىل 

نقطة واحدة واإىل اهلل تعاىل هو الذي يعّبئ الأّمة لتحقيق الهدف الإ�سالمّي«)2(.
الإمام اخلمينّي: »اأقول: لو �سارك هذا ال�سعب )بتعداده البالغ خم�سًة وثالثني 
مليون ن�سمة( يف �سهر حمّرم, ويف هذه الأّيام الع�سرة منه, وقام اخلطباء مبعاجلة 
وطرح م�سائل وق�سايا اليوم عليهم, وقراأوا لهم جمال�ص عزاء, واأبكوهم على �سّيد 
والهتافات  والنداءات  ال�سعائر  من  واحدة  اإىل  املجال�ص  هذه  لتحوّلت  ال�سهداء, 

الإلهّية«.
العبارات اخلطرية القول: لقد قمنا بالثورة وانتهى الأمر, ول حاجة  »اإّن من 
بعُد للمجال�ص العا�سورائّية, وهذا يوازي متامًا القول: لقد قمنا بالثورة وانت�سرنا, 
ومل يعد هناك حاجة لأن ن�سّلي. نحن نه�سنا بالثورة لكي نحيي �سعائر الإ�سالم, ل 

  1- �سحيفة نور, ج17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
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لنق�سي عليها ونيتها, فاحلفاظ على عا�سوراء حّية, يعّد من الق�سايا ال�سيا�سّية- 
�سبيل  بكّل ما ميلك يف  الذي �سّحى  ال�سهيد  العزاء على  واإقامة  املهّمة,  العبادّية 
ثورتنا  تقّدم  يف  الأثر  بالغ  لها  كان  �سيا�سّية  م�ساألة  هي  كلمته,  واإعالء  الإ�سالم 
من  ن�ستفيد  كّنا  كما  والإجتماعات  املجال�ص  هذه  من  ن�ستفيد  اإّننا  وانت�سارها, 

نداءات »اهلل اأكرب«. ولذا علينا اأن نحفظ هذه النداءات وال�سعارات«)1(.
ونبكيه  عليه  وننوح  نفقده  �سهيد  لكّل  علمًا  نرفع  اأن  »علينا  اخلمينّي:  الإمام 
ون�سرخ لأجله, وهذا ما يفعله الآخرون اأي�سًا, فرتاهم حني ُيقتل اأحُدهم من اأّي 
حزب كان, فاإّنهم يجتمعون ويهتفون وي�سرخون. اإّن هذه اللقاءات والهتافات هي 
لإحياء مدر�سة �سّيد ال�سهداء, اإّل اأّن البع�ص غري متنّبه لذلك, ولي�ص لديهم التفات 

اإىل هذه الأمور.
هذه املناخات هي التي حفظت هذه املدر�سة اإىل الآن, وجمال�ص العزاء هذه هي 

التي حفظتنا اأحياًء, ودفعت بهذه الثورة اإىل الأمام«)2(.
ح والرثاء واملدائح املنظومة  ورْ الإمام اخلمينّي: »ينبغي احلر�ص على ت�سمني النَّ
وباأ�سلوب  وم�سر  ع�سر  كّل  يف  الظاملني  جرائم  ا�ستعرا�َص   R احلّق  اأئّمة  يف 
�سارخ فيه نربة التحّدي. وملّا كان هذا الع�سر هو ع�سر مظلومّية العامل الإ�سالمّي 
بقّوة  ذلك  اإىل  الإ�سارة  فيلزم  وعمالئهم...  ال�سوفيتي  والإحتاد  اأمريكا  يد  على 

و�سّب اللعنات على اأولئك الظلمة والتنديد بهم ب�سّدة«)3(.
3- محاربة األعداء لمجالس العزاء بسبب بعدها السياسّي

التي  والأمور  والظواهر  ال�سعائر  هذه  اأّن  تدركوا  اأن  »عليكم  اخلمينّي:  الإمام 
ونبكي  جنتمع  اأن  منها  ُيراد  �سطحّية  ق�سايا  جمّرد  لي�ست  الإ�سالم,  بها  اأو�سانا 

  1- �سحيفة نور, ج 13, �ص 156, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج15, �ص 205, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.

  3- �سحيفة نور, ج 21, �ص 173.
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نحن  ال�سيا�سّي,  البكاء  اأّمة  نحن  اإّنا  كذلك,  الأمر  لي�ص  كاّل,  الأمر,  وانتهى 
التي تقف يف وجه  ال�سدود  كّل  �سياًل عرمرمًا يحّطم  اأّمة ت�سنع من دمع ماآمتها 
اأمرًا معيبًا, فلماذا اأقام هوؤلء زمن ر�سا خان جمال�ص  الإ�سالم, ولو كان البكاء 
احت�سدوا فيها يبكون هزمية اإيران على يد الإ�سالم؟ اإن كان يف البكاء ما يعيب, 
فكيف بكى هوؤلء؟ اإّنهم كانوا يريدون باأعمالهم هذه اأن يحيوا املجو�سّية وقومّيتهم 
التي يفتخرون بها, ولهذا كانت تقام هذه املجال�ص ويدار فيها احلديث, ويجري 
فيها الدموع, ب�سبب هزمية املجو�ص على يد الإ�سالم؟ واإّن هذه الأفكار الفا�سدة ل 
تزال اإىل الآن يف اأذهان البع�ص. اإّنهم ل يريدون لكم اأن تبكوا على �سهيد الإ�سالم, 
ولكنكم لو بكيتم على هزمية اإيران على يد الإ�سالم عندها �سيقولون: كاّل, البكاء 
ما  بكّل  �سّحى  الذي  ال�سخ�ص  ذلك  تبكوا  اأن  لكم  يريدون  ل  فهوؤلء  جّيد,  �سيء 
ميلك يف �سبيل ن�سرة الإ�سالم, اإّن هوؤلء ل يريدون لكم اأن ُتبقوا على حياة تلك 
التي ا�ستطاعت حتطيم عرو�ص الظلم والإ�ستكبار, لأّنها �ستلهمكم وتولِّد  الواقعة 
اأّن  املوؤ�سف  ومن  وقوعه.  ير�سون  ل  ما  وهذا  والإ�ستكبار,  للظلم  الكراهّية  فيكم 
لها,  والرتويج  الباطلة  الدعايات  هذه  ن�سر  هو  املاأمورين,  املنحرفني  هوؤلء  عمل 
وقد جنحوا يف خداع الكثري من �سبابنا, بحيث اإّن بع�سهم �سّدق هذه الدعايات. 
فعلى �سبابنا اأن يدركوا اأّن اأّي دعاية فيها ا�ستهداف لواحدة من مظاهر الإ�سالم 
اأو �سعائره, اإّنا هي من �سنع اأولئك الكبار الطامعني والذين ينّفذونها على اأيدي 
عمالئهم يف الداخل وذلك ل�سرب الإ�سالم واإ�سعافه. على �سبابنا املوؤمن والفّعال 
لكّل واحدة من  الكامنة وراء خمالفة ومعاداة هوؤلء  بالأ�سباب  اأن يفّكر  والن�سط 
تلك ال�سعائر الإ�سالمّية, فما الذي تختزنه العمامة حّتى يحاربوها وُيعادوها بهذا 
ال�سكل؟ وما الذي ميكن اأن ت�سنعه هذه املجال�ص احل�سينّية حّتى يعملوا جاهدين 
للق�ساء عليها؟ اإّن ما ميكن اأن ت�سنعه هذه املجال�ص, هو اإيجاد اللحمة والوحدة 
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بني جميع اأفراد الأّمة للخروج اإىل ال�سوارع للهتاف واللطم؟ لو اأّنهم فّكروا بهذه 
امل�سائل يف وقت من الأوقات, ولو اأّن العلماء واخلطباء املنت�سرين بينهم, تواعدوا 
ون�ّسقوا معهم يف تلك الأّيام على اخلروج والتحّرك �سّد قّوة ما, فما الذي ميكن 

اأن يحدث عندها؟
اإّن كّل خوفهم هو من هذا, فهم ل م�سكلة لديهم مع البكاء, واأن جتل�سوا لتبكوا 
وتلطموا, ولكن على اأن تعطوهم نفطكم وثرواتكم! اأقيموا من املجال�ص ما ت�ساوؤون, 
ل م�سكلة لديهم, ولكن ل ت�سّخروها �سّدهم! فهوؤلء يخافون هذه املجال�ص, ب�سبب 

اأبعادها ال�سيا�سّية«)1(.
حماربة  وما  الإ�سالم,  ملحاربة  خان[  ]ر�سا  به  اأتوا  »فقد  اخلمينّي:  الإمام 

املجال�ص احل�سينّية اإّل اأحد مظاهر حماربة الإ�سالم.
على  البكاء  عن  والإمتناع  العزاء  جمال�ص  اإقامة  عدم  اأّن  �سبابنا  يح�سنّب  ول 
مكان  كّل  يف  املظامل  هذه  نبنّي  اأن  علينا  كاّل  للوطن,  خدمة  هما   Q احل�سني 
ليدرك النا�ص حقيقة الأمر, وعلينا اأن ن�سري اإىل هذا الأمر ب�سكل منتظم ويف كّل 

يوم, ملا لهذه الق�سّية من اأبعاد �سيا�سّية واجتماعّية«)2(.

  1- �سحيفة نور, ج 10, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص. 
  2- الم�سدر نف�سه, ج 10, بتاريخ 58/7/30 هـ. �ص.
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الفصل السادس- االنحرافات في العزاء

الإمام اخلمينّي: »اإّن اإحياء مرا�سم العزاء يجب اأن يبقى بنف�ص القّوة والن�ساط 
الذي كان عليه يف املا�سي, واإن كان يلزم ت�سفية بع�ص امل�سائل ال�سّيئة التي كانت 

موجودة, واأُدخلت بو�ساطة اأُنا�ص ل معرفة لهم بالإ�سالم«)1(.

األمر األّول- االنحرافات الفكرّية

1- الفصل بين مسائل اإلسالم العقائدّية وبين األمور العاطفّية

الإمام القائد: »نحن نتلك اأمرًا ا�ستثنائّيًا ل ميلكه اأحد, فمن ناحية مل يتمّكن  
اأّي مذهب من حتقيق هذا الإبداع, ومن ناحية اأخرى ل ميلكون و�سيلة لالإبقاء عليه 
حّيًا, فقد عجزوا عن اجلمع بني الإميان والعاطفة معًا, وعجزوا اأي�سًا عن حتريك 

هذا املزيج عرب التاريخ, كال�سيل اجلارف الذي يزداد قّوة يومًا بعد يوم«)2(. 
الإمام القائد: »ل ينبغي اأن يت�سّور اأحد اأّن الفكر واملنطق والإ�ستدلل يتنافى مع 
اأجواء البكاء واملفاهيم التقليدّية القدمية! كاّل! لأّن هذا الت�سّور باطل, فالعاطفة 

  1- �سحيفة نور, ج 15, �ص 204, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء م�سوؤولي لجان جند الإ�سالم في اأنحاء البالد, 80/2/19 هـ. �ص.
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لها مكانها اخلا�ّص, وللمنطق والإ�ستدلل اأي�سًا مكانهما اخلا�ّص, ولكّل من هذين 
اجلانبني دور يف بناء �سخ�سّية الإن�سان, هناك الكثري من الأمور التي ميكن حّلها 
والإ�ستدلل,  املنطق  طريق  عن  ذلك  ميكن  ل  بحيث  واملحّبة  العاطفة  خالل  من 
اإذا دّققتم يف حركات الأنبياء, �ستالحظون اأّن الأ�سخا�ص الأوائل الذين اجتمعوا 
حولهم بداية البعثة, كان ب�سبب عامل العاطفة ولي�ص املنطق. واإذا راجعتم تاريخ 
نبّي الإ�سالم املدّون والوا�سح, فاأين جتدون اأّن النبّي P كان يخاطب كّفار قري�ص 
العقلّي  الدليل  واأين كان يتحّدث معهم عن  العقلّي,  بالدليل  الإ�ستعداد,  اأ�سحاب 
اأبطل عبادتهم  اأّنه  على وجود اهلل؟ والدليل العقلّي على وحدانّيته؟ واأين جتدون 
وتتطّور  تتقّدم  عندما  والدليل  املنطق  ُي�ستخدم  نعم,  العقلّي؟  بالدليل  لالأ�سنام 
الثورة وتتكامل, يف البداية يتحّرك النبّي P حركًة عاطفّيًة. ويتوّجه اإليهم منذ 
اللحظات الأوىل فيخاطبهم: انظروا اإىل هذه الأ�سنام وكم هي عاجزة! يقول لهم: 
»ل  والذي جعل من  الذي ذكره  الدليل  )1(, ما هو  تفلحوا«  اإّل اهلل  اإله  »قولوا ل 

ا�ستخدمه  الذي  والفل�سفّي  العقلّي  الدليل  هو  ما  الفالح؟  اإىل  يوؤّدي  اإّل اهلل«  اإله 
هنا؟ طبعًا يف كّل اإح�سا�ص �سادق وعاطفة �سادقة, برهان فل�سفّي, ولكن الكالم 
هو اأّن النبّي عندما يتوّجه لن�سر دعوته, ل يلجاأ اإىل الإ�ستدلل الفل�سفّي, بل يقّدم 
اإح�سا�سًا  لي�ص  ال�سادق,  الإح�سا�ص  ذلك  طبعًا  ال�سادقني,  والعاطفة  الإح�سا�ص 
يف  الإ�ستدلل,  على  داخله  يف  ي�ستمل  اإح�سا�ص  هو  بل  منطق,  دون  من  اأو  باطاًل 
البداية يوّجه الأنظار نحو الظلم املوجود يف املجتمع, والإختالف الطبقّي وال�سغط 
الذي يوجده »اأنداد اهلل« الذين هم من جن�ص الب�سر و�سياطني الإن�ص, وهذه هي 
الأحا�سي�ص والعواطف, ثّم عندما تاأخذ احلركة والنه�سة جمراها الطبيعّي, ن�سل 
ذهنّيٍة  قدرات  الذين ميلكون  الأ�سخا�ص  فبع�ص  املنطقّي,  الإ�ستدلل  مرحلة  اإىل 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 9, �ص 143.

القسم األّول - الفصل السادس- االنحرافات في العزاء
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وفكرّيٍة ي�ستطيعون ال�سري للو�سول اإىل مراتب الإ�ستدلل العايل, نعم هناك بع�ص 
كّل  لي�ص  الوقت عينه  الأوىل, ويف  والدرجات  املراتب  يبقون يف  الذين  الأ�سخا�ص 
من  �سيتمّكنون  الإ�ستدلل,  م�ستوى  على  عالية  مراتب  اإىل  و�سلوا  الذين  الأفراد 
الو�سول اإىل تلك الدرجات واملراتب العالية على م�ستوى املعنوّيات. وقد يكون الأمر 
على العك�ص من ذلك, فقد ي�سل من هو �ساحب مرتبة متدنّية يف الإ�ستدلل, اإىل 
الدرجات العالية يف املعنوّيات, ملا يحمله من عواطف جّيا�سة وارتباط روحّي مببداأ 

الغيب, هذا هو واقع الأمر«)1(.
املعنوّية,  احلركات  يف  ة  اخلا�سّ ومكانتها  دورها  للعاطفة  »اإّن  القائد:  الإمام 
اأن حتّل مكان الإ�ستدلل, ول الإ�ستدلل يحّل مكان امل�ساعر  فال العاطفة ميكنها 
والعواطف. وواقعة عا�سوراء يف ذاتها وطبيعتها, بحر زاخر بالعواطف والأحا�سي�ص 

ال�سادقة«)2(.
الإمام القائد: »يف ذلك الوقت الذي بداأت فيه امل�سائل الإ�سالمّية ُتطرح بروؤية 
الذين  لالأ�سخا�ص  مباركًا  اأمرًا  واأ�سبحت  قوّية,  جاذبّية  متتلك  وكانت  جديدة, 
الفكر  يف  اجلديدة  امليول  واأ�سبحت  والإ�سالم,  بالّدين  قوّيًا  ارتباطًا  ميتلكون  ل 
الإ�سالمّي اأمرًا ح�سنًا- بل اأ�سبح كالذخرية للعامل الإ�سالمّي وبالأخ�ّص ال�سباب- 
ظهر يف العامل الإ�سالمّي ميل وحركة �سبه متنّورة اأخذت تدعو للف�سل بني م�سائل 
الأمور  ذلك  جملة  ومن  العاطفّية,  امل�سائل  وبني  والعقائدّية,  الإميانّية  الإ�سالم 

املتعّلقة بواقعة عا�سوراء وجمال�ص العزاء والبكاء.
لعّل هذه الأمور كانت يف تلك الأّيام مطلوبة ومقبولة عند الكثريين من الذين 
كانوا يدركون وجود بع�ص التحريفات يف واقعة عا�سوراء, ب�سبب رواية هذه الأمور, 
اإّل اأّن هذه الق�سايا مل جتد طريقًا لنف�سها اإىل الواقع, حيث اإّن اإمامنا اخلمينّي 

  1- من كالم له في لقاء علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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العظيم كان يرف�ص طرحها ب�سكل علنّي ووا�سح يف اأجواء عا�سوراء ومفاهيمها«)1(.
الإمام القائد: »لقد ق�سى الإمام )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( باأ�سلوبه الظريف 
على ذلك الت�سّور اخلاطئ الذي راج يف برهة من الزمان, قبل انت�سار الثورة, 
لقد متّكن من الربط بني البعد ال�سيا�سّي الراقي للثورة, والبعد العاطفّي يف ق�سّية 
عا�سوراء, وعمل على اإحياء العزاء وذكر امل�سيبة, واأعلن اأّن هذا الأمر لي�ص اأمرًا 
باليًا ومن�سوخًا اأو هام�سّيًا يف جمتمعنا, بل هو اأمر لزم ويجب اأن يكون ذكر م�سيبة 
Q وتو�سيح ف�سائل ذلك العظيم- �سواء كان ذلك على �سكل  الإمام احل�سني 
العزاء اأو باأّي �سكل من اأ�سكال التعزية- رائجًا بني النا�ص ب�سكله الرائج واملتداول 
والعاطفّي وامل�سجي, ل بل ينبغي اأن يكون اأقوى مّما هو عليه الآن, وقد اأّكد على 

هذا الأمر مرارًا وتدّخل بنف�سه عملّيًا لأجله«)2(.
R 2- النجاة من العقاب اإللهّي بمجّرد حّب أهل البيت

الإمام القائد: »الأبيات ال�سعرّية التي قراأها الأخ, ل حتمل م�سمونًا �سحيحًا, 
اإذا  يعاقبنا  لن  اهلل  فاإّن  وحمّبون,  �سيعة  اأّننا  مبا  تقول  اأن  ال�سحيح  من  فلي�ص 
ع�سينا, ل, لي�ست امل�ساألة على هذا النحو: »من اأطاع اهلل فهو لنا ويّل«)3(, والويّل 
وقد  اهلل.  بطاعة  املقام  اإىل هذا  و�سلوا  العظماء  هوؤلء  لأّن  اهلل,  يطيع  اأن  يجب 
جرى اختبارهم قبل الوجود وقبل جميئهم اإىل هذه الدنيا: »يا ممتَحنة امتحنِك 
اهلل الذي خلقِك قبل اأن يخلقِك فوجدِك ملا امتَحنِك �سابرة«)4(, اإّن التدبري الإلهّي 
يجري �سمن نظام وقانون, ففي رواية عن النبّي الأكرم P الذي و�سل اإىل اأعلى 
املقامات واأعظمها, يخاطب  ابنته فاطمة الزهراء O ومع ذلك يقول وهو يف 

  1- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة في طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- المجل�سّي, الكافي, ج 2, �ص 74.
  4- الطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج6, �ص 10.

القسم األّول - الفصل السادس- االنحرافات في العزاء
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اأن  يعني  وهذا  �سيئًا«)1(,  اهلل  من  عنك  اأغني  لن  اإّنني  فاطمة,  »يا  املقام:  هذا 
الإنت�ساب اإيّل ل ينفعك عند اهلل. اأمل ن�ساهد اأن بع�ص اأبناء الأنبياء والأئّمة R مل 
يكن لديهم اأّية رابطة اأو عالقة مع اهلل ومل يتمّكنوا من ال�ستفادة من ذلك اجلوهر 
النورّي والقيمة املعنوّية؟ اإّن الذي رفع اأولياء الّدين اإىل قّمة ال�سرف الب�سرّي, بدءًا 
من �سخ�ص النبّي الأكرم P واأمري املوؤمنني وباقي اأهل بيته الطاهرين- الذين هم 
الأ�سوة املنقطعة النظري يف عامل الوجود- وانتهاًء اإىل اأدنى املراتب عند الآخرين, 
بالتعظيم   P والعبودّية هلل تعاىل. لذلك عندما تذكرون ر�سول اهلل  الطاعة  هو 
يف ت�سّهد ال�سالة تقولون: »واأ�سهد اأّن حمّمدًا عبده«, بداية تذكرون عبودّيته ثّم 
وجوهر  اأ�سا�ص  هي  والعبودّية  الر�سالة,  من  اأعلى  فالعبودّية  »ور�سوله«,  تذكرون 
الق�سّية, ونحن اأي�سًا يجب اأن نتحّرك على الطريق نف�سه, فهذه القمم, واإن كانت 
اأب�سارنا  متّكنت  ولو  غريه,  طريق  فال  والتحّرك,  ال�سعي  علينا  فاإّن  جّدًا,  عالية 
الو�سول؟  لنا  ُقّدر  اإذا  ن�سكر اهلل كثريًا, فكيف  اأن  القمم, فعلينا  اإدراك تلك  من 
ينبغي اأن نقطع هذه امل�سافات مبقدار قدرتنا, فاإذا فعلنا ذلك ف�سن�ستفيد مبقدار 

طاقتنا«)2(.
Q 3- تحريف الصورة الحقيقّية لإلمام الحسين

الإمام القائد: »اأعّزائي, يا �سيعة اأبي عبد اهلل احل�سني Q, اإّن احل�سني بن 
اأن ل يطال التحريف ق�سّيته,  اأن ينقذ العامل! �سريطة  Q ي�ستطيع اليوم  علّي 
الأنظار  ان�سراف  يف  �سببًا  تكون  املنحرفة  امل�سّللة  والأعمال  املفاهيم  تدعوا  ل 
والقلوب عن ال�سورة املباركة وامل�سرقة ل�سّيد ال�سهداء, يجب اأن نت�سّدى للت�سليل 

والتحريف«)3(.

  1- ابن اأبي الحديد, �سرح نهج البالغة, ج 18, �ص 143, الكراجكّي, التعّجب, �ص 94.
  2- من كالم له في لقاء مّداحي اأهل البيت بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 82/5/28 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
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4- اإلفراط والتفريط في طرح المسائل السياسّية في مجالس العزاء

الإمام القائد: »ينبغي لنا اجتناب طرفني متقابلني: فمن جهة, ل ينبغي حذف 
وذلك  الإعالمّي,  واجلهاد  واحلوار  الكالم  دائرة  بالكامل من  ال�سيا�سّية  امل�سائل 
الثورة  جاءت  حيث  ال�سنني,  ع�سرات  منذ  به  ن�ساب  اأن  الأعداء  ياأمل  كان  كما 
ال�سيا�سّي  والفكر  احلوار  واأدخلت  طاتهم,  النريان يف خمطَّ واأ�سرمت  الإ�سالمّية 
املنرب  اأّن  نت�سّور  اأن  ينبغي  ل  ثانية  جهة  ومن  الدينّية,  الن�ساطات  ن�سو�ص  اإىل 
وجميع جوانب التبليغ واخلطابة بني النا�ص واملوؤمنني, يجب اأن تكون حول اأمريكا 
واإ�سرائيل وامل�سائل ال�سيا�سّية. كاّل, لأّنه يوجد لدينا تكليف اإن مل يكن هو الأهّم 
والأكرث �سرورة, فاإّنه مهّم و�سرورّي وهو قلب خماطبكم, حيث يجب علينا اإعمار 

واإرواء قلبه وروحه وفكره«)4(.
فعليهم  تعاىل-  اهلل  اأّيدهم  املنابر-  واأرباب  اخلطباء  »واأّما  اخلمينّي:  الإمام 
اأن ي�سعوا لهداية النا�ص نحو امل�سائل الإ�سالمّية, �سواء منها امل�سائل ال�سيا�سّية اأو 
اأحياء بهذه  اإقامة جمال�ص العزاء, فنحن  امل�سائل الإجتماعّية, واأن ل يتخّلوا عن 

املجال�ص«)5(.
الإمام اخلمينّي: »اإّن الأبعاد ال�سيا�سّية لهذه ال�سعائر واملجال�ص تفوق يف اأهمّيتها 
بع�ص  به  يو�سينا  كان  ما  العبث  من  فلي�ص  ولهذا  الأخرى,  والأمور  الأبعاد  �سائر 
اإقامة جمال�ص العزاء عليهم, واأمرهم لنا بالبكاء والإبكاء والتباكي,  اأئّمتنا, من 
واأّن من يفعل ذلك فاإّن له كذا وكذا من الأجر, فامل�ساألة يف جوهرها لي�ست جمّرد 
م�ساألة البكاء والتباكي, واإّنا هي م�ساألة �سيا�سّية, كان الأئّمة يهدفون من ورائها, 
اأوا�سر  وزيادة  ال�سعوب,  هذه  تعبئة  اإىل  الأمور,  اإىل  الإلهّية  نظرتهم  ومن خالل 
اأغلب  اإّن  امل�ستقبل.  يف  لالأخطار  عر�سة  تكون  لئاّل  وذلك  بينها,  ما  يف  التالحم 

  4- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
  5- �سحيفة نور, ج 13, �ص 158, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص.
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اأحكام الإ�سالم, هي اأحكام �سيا�سّية«)1(.
الإمام اخلمينّي: »يت�سّور بع�ص ال�سباب- من دون اأن يكون لديهم �سوء نّية- اأّن 
اأّن كالم  اإّل  املعا�سرة اجلديدة.  الأمور  نتحّدث حول  اأن  الزمان,  علينا, يف هذا 
الإمام احل�سني Q هو كالم متجّدد ومبتكر, وهو يف احلقيقة متجّدد دائمًا ول 
يبلى؛ فاإّن �سّيد ال�سهداء Q هو الذي حتّدث بق�سايا التجديد والإ�سالح, وقّدمها 
 Q لنا, ويف املقابل فاإّن جمال�ص البكاء هذه هي التي حفظت دماء �سّيد ال�سهداء

ونهجه«)2(.

األمر الثاني- االنحراف العملّي

العزاء,  خ�سو�ص  يف  ال�سيء  بع�ص  نتحّدث  اأن  يجب  »هنا  اخلمينّي:  الإمام 
واملجال�ص التي ُتقام با�سم احل�سني بن علّي Q. نحن وجميع املتدّينني ل نقول, 
باأّن كّل عمل يقوم به اأّي �سخ�ص بذريعة هذا الإ�سم, هو جّيد, فهناك الكثري من 
العلماء الكبار الذين اعتربوا بع�ص هذه الأعمال غري مقبولة ومنعوها باأنف�سهم«)3(.
الإمام القائد: »اأقول ولالأ�سف, اإّنه يف هذه ال�سنوات الثالث اأو الأربع الأخرية, 
وهي  حمّرم,  �سهر  يف  العزاء  مبرا�سم  عالقة  ذات  الأعمال  بع�ص  وجود  ُيالَحظ 
الأعمال  لبع�ص  يوؤ�ّس�سون  جمتمعنا,  يف  لها  الرتويج  يجري  خاطئة  ممار�سات 

ويرّوجونها بحيث يح�سل الت�ساوؤل عند كّل ناظر اإليها«)4(.
1- وضع األقفال في األبدان أّيام العزاء

الأقفال يف  النا�ص عادة و�سع  الغابر راج بني عواّم  الزمن  »يف  القائد:  الإمام 
العادة  هذه  فاندثرت  ذلك  العظام  العلماء  منع  مّدة  وبعد  العزاء!  اأّيام  اأبدانهم 

  1- �سحيفة نور  ج 13, �ص 158, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 15, �ص 205, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.
  3- �سحيفة نور, ج 15, �ص 205, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.

  4- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
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ال�سّيئة, ولكن بداأ الرتويج لها من جديد, و�سمعت اأّن بع�ص الأفراد, يف هذا البلد, 
ي�سعون الأقفال يف اأبدانهم! فاأّي عمٍل فا�سٍد هذا الذي يقوم به بع�ص النا�ص؟!!«)1(. 

2- التطبير

النبّوة  بيت  اآل  ع�ّساق  من  املتدّينني  النا�ص  اإىل  كالمي  »اإّن  القائد:  الإمام 
والولية R, هذا الكالم املنطلق من الإ�سفاق عليهم, اأنا اأ�ساهد كيف اأّن اإخال�ص 
يف  للجفاء  يتعّر�سان   Q احل�سني  اهلل  عبد  اأبي  ال�سهداء  ل�سّيد  النا�ص  وحمّبة 
املحافل الدولّية, وكيف اأّن اإدراكهم واعتقادهم العميق مبقام اأهل البيت ال�سامي, 
يحمالن, ب�سبب اأعمال بع�ص اجلهلة, على اأمور بعيدة عن الدائرة ال�سيعّية والأئّمة 
العظام R. واأنا اأرى كيف يتعّر�ص العزاء على الزهراء الطاهرة O للحمالت 
بون وو�سائل اإعالم ال�سيطان امل�ستعمر. اأنا اأ�ساهد كيف  التي يقودها الأعداء املتع�سّ
يتم�ّسك الأعداء املغر�سون ببع�ص الأعمال التي ل اأ�سا�ص لها يف الّدين, فيقّدمون 
الإ�سالم والت�سّيع- والعياذ باهلل- على اأّنهما دين خرايّف, ثّم يظهرون يف اإعالمهم 
بغ�سهم لنظام اجلمهورّية الإ�سالمّية املقّد�ص. هل ير�سى ال�سيعّي املحّب واملخل�ص 
الذي يقوم بالتطبري يوم العا�سر وي�سرب راأ�ص طفله حّتى ت�سيل منه الدماء, اأن 
من  والآلف  بعيوبنا,  املرتّب�سة  العيون  من  الآلف  ميلكون  الذين  الأعداء  يجعل 
الأل�سن امل�سّلطة علينا, يجعلهم ي�ستفيدون من عمله هذا كم�ستم�سٍك لت�سويه �سورة 
الإ�سالم والت�سّيع؟ وهل ير�سى اأن ي�ساهم بعمله هذا يف هدر دماء ع�سرات الآلف 
ونظام  والت�سّيع  الإ�سالم  اأجل  من  باأنف�سهم  �سّحوا  الذين  التعبوّيني  ال�سباب  من 

اجلمهورّية الإ�سالمّية؟
اإّن ما نقل عن مراجع ال�سلف هو عدم جواز هذا العمل, اإذا كان يحمل �سررًا 
معتّدًا به. األي�ص الإ�ستخفاف بال�سيعة يف الفكر الدويّل, �سررًا معتّدًا به؟ األ يعّد 

  1- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص..
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ت�سويه �سورة حمّبة وع�سق ال�سيعة لآل النبّي P املظلومني, وبالأخ�ّص الع�سق الذي 
Q, �سررًا معتّدًا به؟ هل هناك من �سرر  ل حّد ول ح�سر له ل�سّيد ال�سهداء 
اأكرب من هذا؟ اإذا كان التطبري على �سكل عمل فردّي يجري وراء الأبواب املغلقة, 
على  العمل  هذا  يجري  عندما  ولكن  احلرمة,  مالك  هو  اجل�سمّي  ال�سرر  فاإّن 
روؤو�ص الأ�سهاد واأمام كامريات واأعني الأعداء والأجانب, ل بل اأمام اأعني �سبابنا, 
اجل�سمّي  ال�سرر  جمّرد  لي�ص  احلرمة,  معيار  هو  الذي  ال�سرر  ي�سبح  ذلك  عند 
والفردّي, بل هو ال�سرر الإعالمّي الكبري الذي يتعّر�ص حليثّية الإ�سالم وال�سيعة, 
علنّي  ب�سكل  التطبري  فاإّن  لذلك  به,  ومعتّدًا  كبريًا  ال�سرر  هذا  اليوم  اأ�سبح  لقد 
ال�سنوات  الأعمال يف  بهذه  قاموا  الذين  للتظاهر, حرام وممنوع. طبعًا  واملرافق 
وي�ستحّقون  اهلل   �ساء  اإن  ماأجورون  هم  والإخال�ص  الع�سق  من  انطالقًا  املا�سية 

الثواب الإلهّي ب�سبب نواياهم«)1(. 
الإمام القائد: »اإّن التطبري عمل غري م�سروع, واأنا اأعلم اأّن البع�ص �سيقول لكم: 
لقد كان من املنا�سب اأن ل يتحّدث فالن عن التطبري, فال عالقة له بالأمر, وقد 
كان حرّيًا به اأن يدعهم ي�سربون الروؤو�ص بالقامات, اإّل اأّنه ل ميكن ال�سكوت على 
املتاأّخرة  ال�سنوات  يف  لها  يرّوجون  بداأوا  التي  )التطبري(  م�ساألة  كانت  ولو  هذا, 
�سائدة يف حياة اإمامنا الراحل )ر�سوان اهلل عليه( لوقف قطعًا بوجهها معرت�سًا. 
اإّن قيام البع�ص ب�سرب روؤو�سهم بالقامات ليلّطخوا بدمائهم, هو عمل خاطئ, واإّل 
فما هو معناه؟ وما هي الغاية منه؟ وهل يعّد ذلك عزاًء؟ نعم اللطم على الروؤو�ص 
هو العزاء, فمن نزلت به م�سيبة يلطم عفوّيًا على راأ�سه و�سدره, وهذا هو العزاء, 
املتعارف واملقبول. اأّما اأن ياأتي اأحدهم وي�سرب راأ�سه بال�سيف لفقده عزيزًا من 
اأعّزته؟  فهل �سمعتم بهذا من قبل؟ وهل يعترب ذلك عزاًء؟ اإّن التطبري ُيعترب من 

  1- جواب على ر�سالة اإمام جمعة اأردبيل حّجة الإ�سالم والم�سلمين مرّوج 73/3/27 هـ. �ص.
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البدع, ول ميّت ذلك اإىل الّدين ب�سلة, وما من �سّك باأّن اهلل ل ير�سى به. رمبا كان 
ال�سلف من علمائنا ل ي�ستطيعون الت�سريح بذلك, واأّما اليوم فنحن نعي�ص حاكمّية 
الإ�سالم وظهوره, فينبغي اأن ل نقوم بعمل يجعل من املجتمع الإ�سالمّي املحّب لأهل 
البيت R والذي يفتخر با�سم ويّل الع�سر )اأرواحنا فداه( وبا�سم احل�سني بن 
باقي م�سلمي  اأن جنعله يف نظر  ينبغي  ل   Q املوؤمنني  اأمري  وبا�سم   Q علّي 

العامل وغري امل�سلمني, يبدو وكاأّنه جمتمع متخّلف وغري منطقّي.
ولقد كنت كّلما فّكرت بهذا العمل الذي هو بالتاأكيد عمل غري م�سروع وبدعة, 
كنت اأرى نف�سي ملزمًا باحلديث عنه اأمام النا�ص, فليكّفوا عن هذا العمل, فاإّنني 
التظاهر  يريد  �سخ�ص  كّل  عن  قلبي,  كّل  من  را�ٍص,  غري  اإّنني  عنه,  را�ٍص  غري 
بالتطبري. اأحيانًا كان يجتمع عدد من الأ�سخا�ص يف ركن ناٍء ويقومون بهذا العمل 
يف  يتدّخل  اأحد  يكن  ومل  اأمامهم,  بذلك  التظاهر  وعن  النا�ص  اأعني  عن  بعيدًا 
�سوؤونهم �سواٌء كان عملهم هذا م�سروعًا اأم غري م�سروع, فقد كان يتّم �سمن نطاق 
حمدود, واأّما اأن يخرج اليوم عّدة اآلف من النا�ص فجاأة, يف اأحد �سوارع طهران 
اأو قّم اأو مدن اآذربيجان اأو خرا�سان, وي�سربوا روؤو�سهم بال�سيوف, فاإّننا لن نقبل 
اأدري من  اأنا ل   ,Q الإمام احل�سني  لن ير�سي  اأمر غري م�سروع  بذلك, وهذا 
اأين تاأتي هذه البدع الغريبة واملنكرة لتنت�سر يف جمتمعاتنا الإ�سالمّية وجمتمعنا 

الثورّي؟!«)1(.
الإمام القائد: »لقد حتّدثت, منذ �سنتني اأو ثالث, حول اأمور تتعّلق بالتطبري, 

وقد تفّهم �سعبنا العزيز تلك الأمور وعملوا بها.
يف الآونة الأخرية, نقل يل �سخ�ص اأمرًا لفتًا وعجيبًا, واأنا بدوري اأنقله لكم: 
يقول اأحد الأ�سخا�ص العارفني مب�سائل الإحتاد ال�سوفياتّي ال�سابق, والق�سم الذي 

  1- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
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ي�سكن ال�سيعة فيه- جمهورّية اآذربيجان-: عندما كان ال�سيوعّيون يحكمون منطقة 
فحّولوا  الإ�سالمّية.  الآثار  جميع  اإزالة  على  عملوا  �سابقًا,  ال�سوفياتّية  اآذربيجان 
امل�ساجد مثاًل اإىل خمازن, وبّدلوا احل�سينّيات واملراكز الدينّية اإىل اأ�سياء اأخرى, 

ومل يبقوا على �سيء يدّل على الإ�سالم والّدين والت�سّيع.
واأجازوا �سيئًا واحدًا وهو التطبري! كان قادة ال�سيوعّيني ياأمرون اأتباعهم اأن ل 
ي�سمحوا للم�سلمني بال�سالة, ول باأداء �سالة اجلمعة, ول يحّق لهم قراءة القراآن 

ول اإقامة العزاء, ول ممار�سة اأّي عمل دينّي, اإّل اأّنه يحّق لهم التطبري.
و�سّد  الّدين  �سّد  للتبليغ  و�سيلة  عن  عبارة  اإليهم  بالن�سبة  التطبري  لأّن  ملاذا؟ 
تدخل  وعندما  الّدين,  ملحاربة  الأمور,  هذه  من  ي�ستفيد  قد  العدّو  اإّن  الت�سّيع. 

اخلرافات ت�سوء �سمعة الّدين الأ�سيل«)1(.
يقوم  ثّم  ما,  مركز  يف  حمّقة  م�ساألة  تعر�ص  عندما  ينبغي  »ل  القائد:  الإمام 
ب�سبب  ِحراٌك  ذلك  اأثر  على  يح�سل  اأن  ببيانها,  واملطلع  الواعي  واملبلغ  امل�سوؤول 
يف  الأمر  �ساهدنا  كما  اإ�سكال,  فيه   Q احل�سني  لالإمام  العزاء  اأ�سل  اأّن  توّهم 
م�ساألة التطبري, التطبري من وجهة نظرنا اأمر خمالف لل�سرع القطعّي, كان على 
هذا النحو و�سيبقى. فقد اأعلّنا هذا الأمر واأّيدنا فيه العظماء. وبعد ذلك �ساهدنا 
بع�ص الأعّزاء يعملون عك�ص ذلك, هنا وهناك! ولكن لنفر�ص اأّن التطبري ل اإ�سكال 
اأّنه لي�ص واجبًا, فلماذا يوجد دافع يف بع�ص الأماكن لهذه  اإّل  فيه ولي�ص حرامًا, 
الأمور التي يعّد بع�سها تخّلفًا؟ وحّتى الأمور التي ل حتمل بع�ص جوانب التخّلف, 
فاإّنها توؤّدي, يف عامل اليوم, ويف الإعالم املعا�سر ويف الثقافة العاملّية الرائجة ويف 
الأفكار الفل�سفّية التي دخلت منازلنا وانت�سرت ينب �سبابنا وبناتنا, توؤّدي اإىل وجود 
رّدات فعل غري منا�سبة. هذه الأمور لي�ست من �سرورّيات ال�سرع وبديهّياته لنقول 
بوجوب الت�سريح بها �سواء قبلها العامل اأو مل يقبلها, على الأقّل هي اأمور م�سكوك 

  1- من كالم له في الجتماع الكبير للنا�ص في �سحن الإمام الخمينّي )ر�سوان اهلل عليه( في م�سهد المقّد�ص 76/1/1 هـ. �ص.
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فيها, فّكروا يف هذا املو�سوع وقوموا مبا ينبغي..«)1(. 
»الإ�سالم هو دين منطقّي واأكرث املفاهيم منطقّية يف الإ�سالم  الإمام القائد: 
هي مفاهيم ال�سيعة, اإّنها مفاهيم را�سخة, لقد �سطع املتكّلمون ال�سيعة كال�سم�ص 
كلٌّ يف ع�سره وزمانه, مل يكن اأحد يجروؤ على القول باأّن منطقهم �سعيف... انظروا 
اإىل م�سّنفات املرحوم �سرف الّدين يف زماننا احلا�سر, وكتاب الغدير للمرحوم 
العاّلمة الأمينّي املعا�سر اأي�سًا, اأينما وّجهت وجهك فيها فثّمة ا�ستدللت حمكمة, 
اإّنها  بل  ال�ستدلل,  اإىل  تفتقر  فقط  لي�ص  لأعمال  يرّوجون  ملاذا  الت�سّيع,  هو  هذا 
وينبغي  ومعارفه,  الّدين  يهّدد عامل  الذي  باخلرافة, هذا هو اخلطر  �سيء  اأ�سبه 

على ُحماة الّدين والعقيدة الإلتفات اإليه.
كما ذكرت, هناك عدد من النا�ص �سي�سمعون هذا الكالم, ويقولون يف اأنف�سهم, 
ل عن �سوء نّيٍة: كان يجدر بفالن اأن ل يتحّدث يف هذا الأمر. كاّل, فاأنا من يجب 
اأن يتحّدث به, فم�سوؤولّيتي اأكرب من م�سوؤولّية الآخرين, واأي�سًا يجب على ال�سادة 

العلماء قطعًا اأن يتحّدثوا بهذا الأمر.
اأينما راأى م�ساألة فيها  لقد كان لإمامنا الراحل مواقف حازمة و�سارمة, كان 
الأمور  هذه  كانت  ولو  لئم,  لومة  يخ�سى  ول  ب�سرامة,  ب�ساأنها  يتحّدث  انحراف 
�سائدة يف زمانه اأو كانت رائجة, كما هي اليوم, فاإّنه كان �سيتحّدث ب�ساأنها يقينًا.

ثّمة اأ�سخا�ص متعّلقون بهذه الأمور �سي�ستاوؤون من الطريقة التي حتّدثت بها عن 
تلك الأمور املحّببة لديهم, اإّنهم يف غالبّيتهم اأفراد موؤمنون و�سادقون ول يرمون 

ل�سيء, ولكّنهم خمطئون«)2(.
3- القيام بحركات تؤّدي إلى توهين الزيارة

الإمام القائد: »لقد ظهرت موؤّخرًا بدعة غريبة غري حمّبذة, يف باب الزيارة, 

  1- من كالم له اأثناء لقاء مجل�ص خبراء القيادة 83/12/27 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
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حيث يقوم البع�ص بالإنبطاح اأر�سًا عند مدخل مقام الأئّمة املقّد�ص, ثّم يزحفون 
على �سدورهم لي�سلوا اإىل املرقد ال�سريف, كّلنا يعلم اأّن اأئّمة الهدى R كانوا 
يزورون املرقد الطاهر للر�سول الأكرم P, كما اأّن اإمامنا ال�سادق Q والإمام 
Q كانوا يزورون املرقد الطاهر لالإمام  Q, وباقي الأئّمة  مو�سى بن جعفر 
واإيران,  العراق  يف   Q البيت  لأهل  الطاهرة  املراقد  وكذلك   ,Q احل�سني 
اأو  اإمامًا  اأّن  �سمعتم  هل  والف�سالء,  والفقهاء  العلماء  يوؤّمها  مزارات  اأ�سبحت 
لو  ال�سريح؟  املراقد ويزحف نحو  اأحد  اأر�سًا عند دخوله حرم  ينبطح  عاملًا كان 
اأئّمتنا وعلماوؤنا. وقد ُنقل  كان هذا الأمر م�ستح�سنًا وحمّبذًا ومقبوًل لأقدم عليه 
اأي�سًا عن املرحوم اآية اهلل العظمى الربوجردّي )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( العامل 
ذلك  اأّن  رغم  املراقد,  عتبات  تقبيل  مينع  كان  اأّنه  الفّذ,  املفّكر  واملجتهد  الكبري 
قد يكون م�ستحّبًا, ويحتمل اأن تكون الروايات قد نقلت م�ساألة تقبيل العتبات, يف 
كتب الأدعية وامل�سادر الروائّية, ح�سبما يتبادر اإىل ذهني. فبالرغم من اأّن ذلك 
اأّن املرحوم الربوجردّي كان مينع النا�ص عنه لكي ل يظّن  اإّل  قد يكون م�ستحّبًا, 

البع�ص اأّنهم ي�سجدون لها ول ي�سّنع الأعداء على ال�سيعة.
 Q الر�سا  مو�سى  بن  علّي  لالإمام  الطاهر  املرقد  البع�ص, يف  يقوم  واليوم 
بالإنبطاح اأر�سًا عند دخولهم, والزحف نحو مائتي مرت حّتى ي�سلوا اإىل ال�سريح 
بالّدين  توهني  اإّنه  خاطئ,  عمل  اإّنه  كاّل  �سحيحًا؟  العمل  هذا  يعّد  فهل  املطّهر, 
اأي�سًا من �سنع  النا�ص؟ رمبا كان ذلك  البدع بني  والزيارة. من الذي ين�سر هذه 

الأعداء, ا�سرحوا هذه الأمور للنا�ص, واأنريوا اأذهانهم«)1(.

  1- من كالم له في لقاء جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
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�النحر�فات في �لعز�ء

�النحر�فات 
�النحر�ف �لعملي�لفكرية

و�شع �الأقفال في 
�الأبد�ن

�لف�شل بين م�شائل 
�الإ�شالم �لعقائدية 

وبين �الأمور �لعاطفية

�لتطبير
�لنجاة من �لعقاب 
�الإلهي بمجرد حب 
R أهل �لبيت�

�لقيام بحركات 
توؤدي �إلى توهين 

�لزيارة

تحريف �ل�شورة 
�لحقيقية لالإمام 
Q لح�شين�

�الإفر�ط و�لتفريط 
في طرح �لم�شائل 

�ل�شيا�شّية في 
مجال�س �لعز�ء
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R الفصل السابع- ثمرات وبركات مجالس الذكر والعزاء ألهل البيت
 

الإمام القائد: »املقولة الأخرى التي ميكن احلديث عنها, مبنا�سبة حمّرم, هي 
اأّن مرا�سم عزاء الإمام احل�سني Q وف�سل اإحياء ذكرى عا�سوراء, من اأهّم ما 
ميّيز ال�سيعة من �سائر اإخوانهم امل�سلمني, فمنذ اأن اأ�سبحت ذكرى م�سيبة الإمام 
واأذهان  قلوب  يف  واملعنوّيات  الفيو�سات  تفّجرت  بها,  ُيعمل  ًة  �ُسنَّ  Q احل�سني 
بفعل  كذلك  و�ستبقى  يومنا هذا,  اإىل  تتفّجر  زالت  وما   ,R البيت  اأهل  حمّبي 

ذكرى عا�سوراء«)1(. 

األمر األّول- تربية اإلنسان كما يريده اإلسالم

الإمام اخلمينّي: »اإّنهم ل يدركون اأّن هذه املجال�ص وهذا البكاء يهّذب وي�سنع 
الإن�سان ال�سالح! اإّن جمال�ص العزاء هذه ل�سّيد ال�سهداء Q اإّنا هي اإعالم �سّد 

الظلم والطاغوت«)2(.
الإمام القائد: »ينبغي اأن ت�سري هذه املجال�ص اإىل هذه الأمور ]القراآن والّدين 

  1- من كالم له في لقاء جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص..
  2- �سحيفة نور, ج 9, �ص 201.
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واملعارف التي �سّحى الإمام احل�سني من اأجلها[, قارنوا هذه امل�ساألة بذلك املجل�ص 
الذي يجل�ص فيه امل�ستمع ملّدة �ساعتني ي�ستمع ملا يقال من البداية اإىل النهاية ولكّنه 
ل يح�سل على �سيء. اإّن بع�ص املجال�ص على هذا النحو, لذلك ل يكفي �سكل ومظهر 
املجل�ص, بل ينبغي اأن تكون روح املجل�ص حتمل هذا املعنى اأي�سًا, كيف يتحّقق هذا 

الأمر؟
... ينبغي اأن تكون خطاباتكم ومنابركم بّناءة, فاإذا ح�سر �سخ�ص اإىل جمل�سكم 
مّدة ثالث �سنوات, مثاًل, فال ينبغي اأن يخرج يف نهايتها كالعوام. ينبغي اأن يخرج 
وهو ميتلك فهمًا ووعيًا واإدراكًا. ينبغي اأن يكون املنرب و�سيلة لبناء الإن�سان وبناء 
اأو  اأن يتحّرك اخلطيب, من بداية اليوم الأّول حّتى يوم العا�سر,  الفكر... ينبغي 
يف اجلل�سات الأ�سبوعّية التي ي�سارك فيها, على اأ�سا�ص خّط ونهج وا�سح, وكاأّنه يف 

�سّف تدري�سّي...«)1(.

األمر الثاني- إيجاد روحّية الجهاد والشهادة

الإمام اخلمينّي: »اإّن جمال�ص العزاء والرثاء هذه ل�سّيد املظلومني, الذي �سّحى 
بروحه واأولده واأ�سحابه, يف �سبيل اهلل ولر�ساه, واحلديث عن الظلم الذي تعّر�ص 
له, هي التي خّرجت هوؤلء ال�سباب الذين يتوّجهون اإىل اجلبهات ويطلبون ال�سهادة 
ويفتخرون بها, ويحزنون حلرمانهم منها, وهي التي ت�سنع تلك الأّمهات الاّلتي 
يفقدَن اأبناءهنَّ ثّم ُيظهرن الإ�ستعداد لتقدمي اأبنائهنَّ الآخرين. اإّن جمال�ص �سّيد 
ت�سنع  التي  هي  الأدعية,  من  وغريه  كميل  دعاء  مثل  الدعاء  وجمال�ص  ال�سهداء 
الأ�سا�ص  هذا  البداية,  منذ  الإ�سالم,  �سّيد  وقد  ال�ساكلة.  هذه  على  ال�سعب  هذا 
ما  حّقًا  فهموا  ما  واإذا  الربنامج,  وبهذا  العقيدة  بهذه  الأمام  اإىل  مي�سي  بحيث 

  1- من كالم له في لقاء م�سوؤولي هيئات جند الإ�سالم في اأنحاء البالد 80/2/19 هـ. �ص.
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هي الق�سّية, وما هو الهدف من مرا�سم العزاء, وملاذا اكت�سب هذا البكاء كّل هذه 
اأّمة البكاء بل يعتربوننا  باأّننا  القيمة والأجر عند اهلل, فحينئٍذ �سوف ل ينعتوننا 

�سعب املالحم«)1(. 
ال�سّتة  ذي  الطفل  من  بدءًا  اهلل  �سبيل  �سّحى يف  �سعبنا  »اإّن  اخلمينّي:  الإمام 
التاريخ  برجل  يقتدي  بذلك  وهو  الثمانني,  ابن  العجوز  بال�سيخ  وانتهاًء  الأ�سهر 

.Q العظيم �سّيد ال�سهداء
لقد عّلمنا �سّيد ال�سهداء ما ينبغي فعله يف مواجهة الظلم واجلور واحلكومات 
اجلائرة. فمنذ البداية كان-�سالم اهلل عليه- يعلم طبيعة الطريق الذي اختاره, 
واأّنه ينبغي له الت�سحية بجميع اأهل بيته واأ�سحابه من اأجل الإ�سالم. ولكّنه كان 
نه�سة  النه�سة,  هذه  تكن  مل  ولو  الطّيبة.  ونتائجها  الت�سحيات  هذه  ثمرة  يعلم 
بالإ�سالم  وتعريفهم  النا�ص  خداع  واأتباعه  ليزيد  لت�سّنى   ,Q احل�سني  الإمام 
ب�سكل مقلوب, اإذ اإّنهم مل يكونوا يوؤمنون بالإ�سالم منذ البداية, وكانوا ي�سمرون 

احلقد على اأئّمة امل�سلمني ويح�سدونهم.
اإذ  الأموّي,  احلكم  هزمت  واأ�سحابه,  بيته  واأهل  ال�سهداء  �سّيد  ت�سحيات  اإّن 
مل مي�ص وقت طويل حّتى تنّبه النا�ص اإىل عظمة الفاجعة وامل�سيبة التي ارتكبت 
بحّق اآل بيت الر�سول P, وقد اأّدى ذلك اإىل قلب الأو�ساع �سّد بني اأمّية, اإ�سافة 
اإىل ذلك فاإّن واقعة كربالء قد عّلمت الإن�سانّية على مّر التاريخ باأّن طريق العّز 
والكرامة هو هذا ول �سيء �سواه, وعّلمتهم اأن ل يخافوا من قّلة العدد, لأّن الأرقام 
ل طائل منها, بل املهّم هو نوع الأرقام, فاإّن الكّم قد يكون كبريًا, ولكن من ناحية 
الكيف ناق�ص, اأو هو ل �سيء, وبالعك�ص قد يكون العدد قلياًل ولكن الكيفّية عالية 

وعظيمة«)2(.
  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.
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الإمام اخلمينّي: »لقد اأو�سح لنا �سّيد ال�سهداء واجبنا: اأن ل نخ�سى قّلة العدد 
يف ميدان احلرب, واأن ل نهاب ال�سهادة, فكّلما �سما عقل الإن�سان وهدفه, زادت 
الإنت�سار, غري  ن�ستوعب حجم هذا  اأن  ن�ستطيع  اإّننا ل  باملقدار نف�سه...  معاناته 
نتوّقع  اأن  اأّمتنا, يجب  الإنت�سار الذي حّققته  العامل �سيدرك يف ما بعد حجم  اأّن 
الإنت�سار  ذلك  عظمة  مبقدار  الثورة  �ستواجهها  التي  واملعاناة  امل�سائب  حجم 
الذي ح�سل, ومبقدار هذا اجلهاد الذي نقوم به, علينا اأن ل نتوّقع اأن تكّف القوى 
الكربى- التي فقدت م�ساحلها يف هذا البلد, واإن �ساء اهلل �ستفقدها يف املنطقة- 
عن اإيذائنا, وخلق املتاعب لنا. علينا اأن ل نتوقع- بعد هذا الإنت�سار العظيم- اأن 
نكون يف ماأمن من موؤامرات الأعداء, ونحن اأي�سًا, كما كّنا يف ال�سابق, ينبغي اأن 

نكون اليوم«)1(.
يتطّلع  باأّنه  ثورته,  انطالقة  ومنذ  للعامل,  �سعبنا  اأعلن  »لقد  اخلمينّي:  الإمام 
لإقامة اجلمهورّية الإ�سالمّية, وي�سعى اإىل حتقيق ا�ستقالله الكامل يف �سوء مبداأ 
»الال�سرقّية والالغربّية«, لقد اأعلّنا للعامل اأجمع باأّننا ل�سنا حتت و�ساية اأمريكا ول 
رو�سيا ول اأّية قّوة اأخرى, اأّننا نعتمد على اأنف�سنا ون�ستظّل بظالل اإرادة اهلل تبارك 

.Q وتعاىل ولواء التوحيد, الذي هو لواء الإمام احل�سني
عندما اأعلنتم هذا للعامل وعملتم على تنفيذه وحتقيقه بكّل �سدق واإخال�ص, 
ا�سطرب العامل واأخذ يعاديكم, فال بّد من الإلتفات اإىل هذا املعنى منذ البداية, 
وهو اأّننا على اأهبة الإ�ستعداد لل�سهادة, مثلما نه�ص �سّيد ال�سهداء يف مواجهة كّل 
نف�سه,  الوقت  الآن ويف  ترون  واأنتم  ا�ست�سهاده,  والعدد حّتى  والعّدة  تلك احل�سود 
الذي حرمونا فيه من ثّلة من كبار اأئّمة اجلمعة يف خمتلف اأنحاء البالد, يعلنون 

هم حّتى ال�سهادة«)2(. بكّل �سدق باأّنهم �سيوا�سلون مهامَّ
  1- �سحيفة نور, ج 17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.

  2- الم�سدر نف�سه.
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كانت  التي  ال�سّيئة  امل�سائل  بع�ص  ت�سفية  من  بّد  ل  »طبعًا  اخلمينّي:  الإمام 
الإحتفال  ولكن  الإ�سالم,  على  مّطلعني  غري  اأنا�ٍص  بو�ساطة  واأُدخلت  موجودة, 
احلديث عن  بعد  وعلى اخلطباء,  احلالة,  بنف�ص  يبقى  اأن  يجب  العزاء  مبرا�سم 
الأو�ساع اجلارية, اأن يقراأوا املراثي كما كانوا يقراأونها �سابقًا حّتى يهّيئوا النا�ص 

للت�سحية.
مواكب  واإّن  الإ�سالمّية,  ال�سعوب  دماء  حّرك  الذي  هو  ال�سهداء  �سّيد  دم  اإّن 
الأهداف  وحفظ  الإ�سالم  لأجل  وتعّبئهم  النا�ص  تثري  التي  هي  هذه  عا�سوراء 

الإ�سالمّية, يجب اأّل يح�سل الك�سل يف تلك الأمور«)1(.

األمر الثالث- تعبئة الناس في وجه الظالمين

وطوال  الإ�سالمّية  الدول  تكت�سب, يف  العزاء  »كانت جمال�ص  الإمام اخلمينّي: 
وال�سيعة,  والإ�سالم  الت�سّيع  مهد  هي  التي  اإيران  ويف  ًا,  خا�سّ تنظيمًا  التاريخ, 
الإ�سالم  اأ�سا�ص  اإزالة  على  توالت  التي  احلكومات  تواجه  العزاء  جمال�ص  كانت 
والعلماء, واإّن ال�سيء الوحيد الذي كان يخيف اأولئك, هو هذه املجال�ص واملواكب 

احل�سينّية«)2(.
الإمام اخلمينّي: »يف املّرة الأوىل التي اعتقلون فيها يف قم, كان بع�ص رجال 
اخليم  هذه  من  نخ�سى  ونحن  لعتقالك  جئنا  لقد  ال�سيارة,  يف  يل  يقول  الأمن 
ن�ستطيع  فال  النا�ص,  م�سامع  اإىل  و�سول اخلرب  من  قّم, خوفًا  هنا يف  املن�سوبة, 
القيام مبهمتنا. وبغ�ّص النظر عن هوؤلء, فاإّن القوى الكربى تخ�سى هي اأي�سًا هذه 
اخليم, اإّن القوى الكربى تخ�سى هذا التنظيم بدون اأن تكون هناك يد واحدة جتمع 
كّل هوؤلء النا�ص, بل اإّن اأبناء ال�سعب يتالحمون من تلقاء اأنف�سهم يف اأرجاء البالد, 

  1- �سحيفة نور, ج 15, �ص 204, بتاريخ 60/8/4 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 6, �ص 217.
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يف هذا البلد الوا�سع يف اأّيام عا�سوراء ويف �سهري حمّرم و�سفر ويف ال�سهر املبارك. 
فهذه املجال�ص هي التي جتمع اأبناء ال�سعب مع بع�سهم, فاإذا اأراد �سخ�ص اأن يقّدم 
البالد  اأرجاء  جميع  يف  ينت�سر  فاإّنه  مبو�سوع  ي�سّرح  اأن  واأراد  لالإ�سالم,  خدمة 
بو�ساطة هوؤلء اخلطباء واأئّمة اجلمعة واجلماعة, فيوؤّدي اجتماع النا�ص حتت هذا 
القوى  اأّن  حني  يف  الوا�سع,  الإنتظام  هذا  حتقيق  اإىل  واحل�سينّي,  الإلهّي  البريق 
الكربى, اإذا اأرادت اأن تقيم جتّمعًا يف مناطقها, فاإّن هذا الإجتماع ل يتّم اإّل بعد 
جهود كبرية قد ت�ستغرق عّدة اأّيام اأو عّدة اأ�سابيع, فيجتمع عدد نفرت�ص اأّنه مائة 
األف �سخ�ص, اأو خم�سون األفًا بعد نفقات كثرية وجهود كبرية, لي�ستمعوا اإىل حديث 
ذلك ال�سخ�ص الذي يريد اأن يتكّلم, ولكّنكم ترون اأّنه مبجّرد اأن حتدث ق�سّية يف 
مدينة بل يف جميع اأرجاء البالد, فاإّن جميع �سرائح ال�سعب وامل�ساركني يف عزاء 
�سّيد ال�سهداء �ستجتمع بدون اأن تكون هناك حاجة اإىل كّل هذه اجلهود والإعالم, 
فبكلمة  يتالحمون,  ال�سعب  اأبناء  جعلت  التي  هذه  العزاء  جمال�ص  بف�سل  وذلك 

واحدة تخرج من فم �سّيد ال�سهداء �سالم اهلل عليه نرى اجلميع يجتمعون«)1(.
ولعّل  البكاء«,  »�سعب  اإّننا  لنا  يقولون  بالغرب  املتاأّثرين  »لعّل  الإمام اخلمينّي: 
اإخواننا اأي�سًا ل ي�ستطيعون اأن يتحّملوا الثواب العظيم الذي حتمله قطرة واحدة 
ل  لعّلهم  واحد,  عزاء  جمل�ص  عنه  يتمّخ�ص  الذي  الكبري  والثواب  الدمع,  من 
ل�سطرين  ذكر  الذي  والثواب  لالأدعية  ذكرت  التي  الأمور  تلك  ه�سم  ي�ستطيعون 
من  ال�سيا�سّي  اجلانب  اإّن  وه�سمه.  ذلك  اإدراك  ي�ستطيعون  ل  اإّنهم  الدعاء.  من 
هذه الأدعية وهذا التوّجه اإىل اهلل وتوّجه جميع النا�ص اإىل نقطة واحدة, كّل ذلك 
هو ما يعّبئ ال�سعب للهدف الإ�سالمّي. اإّن جمل�ص العزاء لي�ص هدفه البكاء ل�سّيد 
وي�ستتبع  اأي�سًا  مق�سوٌد  الهدف  هذا  اأّن  علمًا  الثواب-  على  واحل�سول  ال�سهداء 

  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
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الأجر الأخروّي- بل اإّن املهّم هو اجلانب ال�سيا�سّي الذي خّطط له اأئّمتنا, يف �سدر 
الإ�سالم, كي يبقى حّتى النهاية, وهو اأن يكون الإجتماع حتت لواء واحد, وحتت 
ما  املجال مبقدار  تاأثريًا يف هذا  اأن يرتك  �سيء  اأّي  باإمكان  ولي�ص  واحدة,  فكرة 

يرتكه العزاء ل�سّيد ال�سهداء فيه«)1(. 
الإمام  عن  اإلينا  و�سلت  التي  الأدعية  فعلته  ما  اأدركوا  »لو  اخلمينّي:  الإمام 
حكومة  ظّل  يف  يعي�ص  وكان  كربالء,  يف  ميلك  ما  كّل  فقد  الذي   ,Q ال�سّجاد 
بها  ا�ستهانوا  مَلَا  تعبئتنا,  الأدعية  تلك  �ساأن  من  اأّن  وكيف  �سيء,  كّل  على  تهيمن 
اأبدًا, ولو اأّن املثّقفني من اأّمتنا اأدركوا ما هي اجلوانب الإجتماعّية وال�سيا�سّية لهذه 
املجال�ص وهذه الأدعية وهذه الأذكار, ملا ت�ساءلوا: ملاذا نقوم بهذا العمل؟ لو اجتمع 
باإمكانهم  كان  ملا  ال�سلطة,  اأ�سحاب  وجميع  بالغرب  املتاأّثرين  وكّل  املثّقفني  كاّفة 
اإيجاد حادثة اأخرى مثل 15 خرداد, اإّن من ميتلك هذه القّوة هو من احت�سدنا الآن 

جميعًا حتت لوائه«)2(.
الإحتاد  يوجد  اأن  ي�ستطيع  العامل  يف  �سيئًا  تعرفون  »هل  اخلمينّي:  الإمام 
اأكرث من هذه املجال�ص؟ وهل تعرفون �سعبًا ميتلك مثل هذا  الأّمة  والإن�سجام يف 
�سّيد  اإّنه  والإن�سجام؟  الإحتاد  هذا  اأوجد  الذي  ومن  لالإحتاد؟  املوجد  العامل 
واملاآمت احل�سينّية, تخرج  املواكب  اإّن   ,P الأعظم  الر�سول  �سبط   Q ال�سهداء 
الإ�سالمّية,  الدول  جميع  يف  عظيمة  م�سريات  يف  عا�سوراء  ويوم  تا�سوعاء  يوم 
كالهند وباك�ستان واأندوني�سيا والعراق واأفغان�ستان وغريها, فمن ي�ستطيع اأن ين�ّسق 
لإقامة هذه التجّمعات يف كّل تلك البالد؟ علمًا باأّنه يجب اأن حتافظ هذه املواكب 

على وجهتها ال�سرعية, واملهّم اأن حتافظوا على هذا التالحم وهذا الإحتاد«)3(.

  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- �سحيفة نور, ج 10, �ص 217, بتاريخ 58/8/29 هـ. �ص.
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األمر الرابع- التمهيد النطالقة الثورات اإلسالمّية

الإمام اخلمينّي: »ل يعتقدّن اأحد اأّنه لو مل تكن هذه املجال�ص احل�سينّية ومواكب 
خرداد(,   15( حادثة  وجود  ميكن  كان  والنحيب,  والنواح  ال�سدور  على  اللطم 
تلك  باإيجاد مثل  تقوم   Q ال�سهداء  �سّيد  قّوة دماء  اإّل  قّوة  العامل  ول يوجد يف 

احلادثة«)1(.
الإمام القائد: »لقد كانت انطالقة الثورة يف اخلام�ص ع�سر من خرداد اأي�سًا من 
بركات ثورة عا�سوراء, فبعد م�سي اثنني وثالثني عامًا على واقعة اخلام�ص ع�سر 
من خرداد, عاد �سهر خرداد ليتزامن مع �سهر حمّرم احلرام, لقد ا�ستطاع الإمام 
العظيم يف اخلام�ص ع�سر من خرداد وامل�سادف للثان ع�سر من حمّرم احلرام 
عام 1383 هـ . ق, من خالل ال�ستفادة من واقعة عا�سوراء وحمّرم باأح�سن �سورة, 

اأن يطلق من اأعماقه نداء احلّق لي�سل اإىل اأ�سماع النا�ص ويوجد حتّوًل فيهم.
يف ذلك اليوم كان �سهداوؤنا الأوائل يف طهران ووّرامني وبع�ص املناطق الأخرى 
اأّول من ا�ست�سهد يف واقعة اخلام�ص  اأنف�َسهم, فهوؤلء كانوا  هم هوؤلء احل�سينّيني 
ع�سر من خرداد)2( حيث تعّر�سوا لهجوم اأعداء عا�سوراء, ولقد �ساهدمت يف عام 
1979 كيف ا�ستخل�ص الإمام العظيم مفهوم »انت�سار الدم على ال�سيف« من بني 
مفاهيم حمّرم, وكيف خّل�سه وغّذى به اأذهان ال�سعب؟ وهكذا ح�سل, فاإّن ال�سعب 
الإيراّن اأخذ الدر�ص من عا�سوراء, و�سار على نهج احل�سني بن علّي Q وكانت 
الغلبة يف النهاية للدم على ال�سيف, وهذا الأمر يعّد من الكرامات العظيمة لنه�سة 

  1- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.
  2- الخام�ص ع�سر من خرداد )5 حزيران 1963(: في 3 حزيران 1963 األقى الإمام الخمينّي } خطابه في المدر�سة الفي�سّية وا�ستعر�ص فيه 
الم�سائب التي األحقتها العائلة البهلوّية بالبالد, وف�سح العالقات ال�سّرّية بين ال�ساه والكيان ال�سهيونّي, قائاًل: »ما هي العالقة بين ال�ساه واإ�سرائيل 
اأمنه  قّوات  وبادرت  ال�ساه  راأ�ص  كالمطرقة على  الكالم  وقع هذا  اإ�سرائيلّي؟!«,  ال�ساه  اأّن  لإ�سرائيل...فهل  التعّر�ص  بعدم  الأمن  تطالب مديرّية  حّتى 
باعتقال جمع من اأن�سار الإمام في الرابع من حزيران, وفي فجر يوم الخام�ص من حزيران داهم رجال الكومندو�ص منزل الإمام الخمينّي لعتقاله 
وو�سعوه في �سجن الق�سر. ثارت الجماهير وانطلقت نحو منزل قائدهم ففتحت قّوات النظام اأ�سلحتها الّنارّية عليها وجرى حّمام من الدم في المدينة. 
وفي �سباح اليوم الخام�ص من حزيران كان خبر اعتقال الإمام قد و�سل اإلى طهران وم�سهد و�سيراز و�سائر المدن مّما فّجر اأو�ساعًا م�سابهة في تلك 
اأعطاها  المدن. وكان هذا اليوم يوم انطالقة ال�سعب في الثورة الإيرانّية الإ�سالمّية. وقد وّجهت هذا الإنتفا�سة �سربة لالإ�ستقرار وال�سمانات التي 

ال�ساه لأمريكا.
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.)1(»Q الإمام احل�سني
دفعًة  بثورته  قام  �سعبنا  اإّن  بحيث  عالية  درجة  بلغنا  »لقد  اخلمينّي:  الإمام 
واحدًة, واأحدث انفجارًا عظيمًا ل جند له نظريًا يف اأّي مكاٍن اآخر. لقد حدث هذا 
التحّول الكبري يف �سعب كان كّل �سيء فيه مرتبطًا ]بالأجنبّي[, وكان هذا النظام 
ال�سابق قد فقد كّل �سيء, وفقد الكرامة الإن�سانّية لهذا البلد, فجعل جميع اأمورنا 
املجال�ص  واحدًة بربكة هذه  دفعًة  يحدث  بانفجار  واإذا  التبعّية,  قيود  ترزح حتت 
البع�ص, فكان اجلميع  بع�سهم  ال�سعب مع  اأبناء  وكّل  البلد,  كّل  التي كانت جتمع 
واأئّمة اجلمعة واجلماعة  ال�سادة اخلطباء  واحدة؛ يجب على  نقطة  اإىل  ينظرون 
اأن ي�سرحوا لل�سعب اأهمّية هذه املجال�ص اأكرث من هذا املقدار الذي اأعرفه, كي ل 
يح�سنّب اأحد اأّننا �سعب البكاء, بل نحن �سعب ا�ستطاع بهذا البكاء اأن يق�سي على 

امرباطورّية عمرها 2500 �سنة«)2(.
روح  اأّن  وعا�سوراء  حمّرم  بق�سّية  يتعّلق  ما  يف  نقول  اأن  »يجب  القائد:  الإمام 
ثورتنا ووجهتها الكلّية والداعم الأ�سا�ص لنت�سارها, كان هو هذا التوّجه اإىل اأبي 

عبد اهلل Q وامل�سائل املتعّلقة بعا�سوراء.
قد ي�سعب, بالن�سبة اإىل البع�ص, اإدراك هذه امل�ساألة, اإّل اأّنها احلقيقة, ل ميكن 
لأّي فكر- حّتى لو كان مرتافقًا باإميان عميق- اأن يحّرك هذه التجّمعات املليونّية 
العظيمة بحيث يجعلهم ي�سّحون بكّل �سيء من دون اأّي ترّدد, يف �سبيل ما ي�سعرون 

اأّنه تكليفهم«)3(.
الإمام القائد: »لقد ربط الإمام )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( يف مرحلتني, م�ساألة 
الثورة مب�ساألة عا�سوراء: املرحلة الأوىل يف بداية الثورة- اأي اأّيام حمّرم عام 42- 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء جمع من العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة والوّعاظ في طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
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حيث كان منرب تو�سيح م�سائل الثورة, احل�سينّيات وجمال�ص العزاء وهيئات اللطم 
وعزاء القارئني وذكر امل�سيبة, واملرحلة الثانية يف اأواخر الثورة- اأي حمّرم عام 
57- حيث اأعلن الإمام )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( عن �سرورة اإحياء �سهر حمّرم 
وطلب من النا�ص اإقامة املجال�ص, واأطلق على هذا ال�سهر, �سهر انت�سار الدم على 
اأحداث  اأّن  اأي  وال�سعبّي من جديد,  العاّم  العظيم  الطوفان  فاأوجد هذا  ال�سيف, 
امل�سيبة  ذكر  باأحداث  ارتبطت  قد  ح�سينّيًا,  وتوّجهًا  روحًا  اكت�ست  التي  الثورة 

.)1(»Q احل�سينّية وذكر الإمام احل�سني
Q, فهل الأمر  »لقد انت�سرت ثورتنا بربكة الإمام احل�سني  القائد:  الإمام 
غري هذا؟ لو مل تكن جمال�ص حمّرم, ولو مل تكن جل�سات العزاء, ولو مل تكن جل�سات 

اخلطابة, طوال هذه الأعوام الطويلة, ملا و�سلت هذه الثورة اإىل الن�سر اأبدًا«)2(.

األمر الخامس- إيجاد القدرة على المقاومة مقابل األعداء

الإمام اخلمينّي: »اإّن جمال�ص العزاء احل�سينّية هي الو�سيلة الوحيدة, يف العامل, 
التي ت�ستطيع اإبطال كّل هذه املوؤامرات التي حتيكها جميع القوى الكربى, من جميع 

اجلوانب, على هذا ال�سعب«)3(.
بالإميان  القلوب  تفعم  اأن  �ساأنها  من  العظمة  بهذه  نعمة  »اإّن  القائد:  الإمام 
يخ�سون  التاريخ  �سهدهم  الذين  الظلمة  بات  النعمة  هذه  وبف�سل  الإ�سالمّي, 
عا�سوراء ويخ�سون ذكرى الإمام احل�سني Q, وهذا اخلوف الذي بداأ منذ عهد 
اإىل يومنا هذا, وقد �ساهدمت نوذجًا من ذلك  اأمّية ما زال م�ستمّرًا  خلفاء بني 
اإّبان ثورتنا, فعندما كان يحّل حمّرم كانت اأجهزة النظام البهلوّي الرجعّي الكافر 

  1- من كالم له في لقاء جمع من العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة والوّعاظ في طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- لقاء الإمام القائد مع مجموعة القارئين 64/12/11 هـ. �ص.

  3- �سحيفة نور, ج 16, بتاريخ 61/3/30 هـ. �ص.

R القسم األّول - الفصل السابع- ثمرات وبركات مجالس الذكر والعزاء ألهل البيت



85 “أحيوا أمرنا”

بع�ص  اأ�سارت  وقد  ناجم عن حمّرم.  اأّن عجزها  واأدركت  بالعجز,  ت�سعر  الفا�سد 
التقارير التي خّلفها النظام البائد, اإىل تخّبط اأجهزته وارتباكها مع حلول �سهر 
الفّذ  احلكيم  الرجل  ذلك  عليه,  اهلل  ر�سوان  العظيم  اإمامنا  عرف  وقد  حمّرم, 
 ,Q املوؤمن, عرف كيف ي�ستفيد من تلك الواقعة حتقيقًا لأهداف الإمام احل�سني

وهذا ما فعله.
اإّن �سهر حمّرم �سهر ينت�سر فيه الدم على ال�سيف, وانطالقًا من هذا املنطق 
نوذج  اإّنه  احلرام.  حمّرم  �سهر  بف�سل  ال�سيف  على  ينت�سر  الدم  اإمامنا  جعل 
ع�ستموه باأنف�سكم, ويجب على اجلميع اأن ي�ستفيد من هذه النعمة, �سواٌء كانوا من 

عموم النا�ص, اأو كانوا من العلماء وطلبة العلوم الدينّية«)1(.
حمّرم,  �سهر  اإّنه  ال�سادة!  اأّيها  بالتبليغ  الهتمام  »عليكم  اخلمينّي:  الإمام 
احر�سوا على بقاء حمّرم حّيًا... اإّن كّل ما لدينا هو من حمّرم ومن هذه املاآمت. 
 Q جمال�ص تبليغنا هي اأي�سًا من بركات حمّرم, ومن بركات دماء �سّيد ال�سهداء
اأعماق هذه ال�سهادة وتاأثريها, ونربهن للعامل باأّن  اأن ن�سل اإىل  و�سهادته. علينا 
تاأثريها ل زال فاعاًل حّتى يومنا هذا. فلومل تكن جمال�ص الوعظ واخلطابة والعزاء 
واملاآمت وهذه التجّمعات, ملا انت�سرت بالدنا. لقد انتف�ص اجلميع حتت لواء الإمام 
احل�سني Q واليوم اأي�سًا ت�ساهدون اأّن اجلميع يبّثون احلما�ص يف جبهات القتال 

.)2(»Q بوحي من حّب احل�سني

األمر السادس- إيجاد حاكمّية اإلسالم وحفظ النظام اإلسالمّي

اإليه  R وما ت�سري  الأئّمة  الذي يظهر من روايات �سرية  »اإّن  القائد:  الإمام 
ال�سواهد املتعّددة, اأّن الأئّمة R كانوا عازمني, ب�سكل جّدّي, على اإيجاد النظام 

  1- في كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.
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الإ�سالمّي, وهذا العمل ل يتنافى مع علم الإمام- كما ُيت�سّور- ومعرفته. فهم اأرادوا 
حقيقة اإقامة النظام الإلهّي, فاإذا اأقيم فذاك تقدير اإلهّي, ويختلف التقدير الإلهّي 
يف العلم الإلهّي بو�ساطة اختالف ال�سروط, ونحن ل�سنا يف �سدد البحث حول هذا 
املو�سوع الآن. ب�سكل عاّم, ل �سّك يف اأّن حركتهم R كانت لأجل هذا املق�سد, 
واليوم وجد هذا النظام يف جمتمعنا بربكة تلك الثورة. لو مل تنت�سر يف جمتمعنا 
م�ساألة ع�سق الإمام احل�سني Q وذكره وذكر م�سائبه وحوادث عا�سوراء, فمن 
غري املعلوم اأن تنت�سر الثورة يف هذه املّدة الزمانّية الق�سرية وبهذه الكيفّية. لقد 
كان هذا الأمر عاماًل موؤّثرًا ب�سكل كبري يف انت�سار الثورة, وقد ا�ستخدم اإمامنا 

.)1(»Q هذا العامل لتحقيق هذا الهدف الذي قام من اأجله احل�سني بن علّي
الإمام القائد: »اإّن الذي وّجه ثورتنا وينبغي اأن يوّجهها اليوم, هو ذلك ال�سيء 
الذي لأجله قام احل�سني بن علّي Q. نحن اليوم, نقيم العزاء ل�سهدائنا الذين 
ذلك  اإّن  عليه,  واحلفاظ  النظام  هذا  �سبيل  يف  متعّددة  جبهات  يف  ا�ست�سهدوا 
ال�سهيد ال�ساب الذي ق�سى يف احلرب املفرو�سة, اأو يف مواجهة الأعداء واملنافقني 
فهو  �سهيدًا,  بكونه  النا�ص  من  اأحد  لدى  �سبهة  فال  اأ�سكالهم,  مبختلف  والكّفار, 
وهذه  النظام  هذا  على  احلفاظ  لأجل  ا�ست�سهد  وقد  النظام,  هذا  طريق  �سهيد 
وحال  و�سع  عن  يختلف  اليوم  �سهداء  وحال  و�سع  اأّن  مع  تثبيتهما,  ولأجل  الثورة 
يلقوا على ذلك  الذين نه�سوا وكانوا يف غربة ووحدة كاملة, ومل  �سهداء كربالء 
ت�سجيعًا من اأحد, بل كان اجلميع وحّتى كبار الوجهاء يف الإ�سالم, مينعونهم من 
ذلك. ومع كّل هذا كان وجودهم يفي�ص بالإميان والع�سق الذي دفعهم نحو ال�سهادة 
اإّن حال �سهداء كربالء يختلف عن ال�سهداء الذين  ب�سكل مفجع وماأ�ساوّي جّدًا, 
والت�سحية,  الذهاب  على  ت�سّجعهم  والإجتماعّية  الإعالمّية  الأجهزة  كاّفة  كانت 

  1- من كالم له في جمع من العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة والوّعاظ في طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
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طبعًا هذا ال�سهيد هو اأي�سًا �ساحب مقام عاٍل, ولكّنه يختلف عن اأولئك ال�سهداء.
لقد اأدركنا اليوم, ونحن نعي�ص يف ظّل نظام الإ�سالم ون�ساهد بركاته عن قرب, 
عظمة النه�سة احل�سينّية ومغزاها اأكرث من اأ�سالفنا, ويجب اأن نكون كذلك؛ فذلك 
الإمام العظيم قد حتّرك من اأجل هكذا اأمر, اإّن �سّيد ال�سهداء Q قام ونه�ص 
للق�ساء على النظام الفا�سد واملهلك لالإن�سان والّدين واخلري وال�سالح يف املجتمع, 
ولكي ي�ستقّر النظام الإ�سالمّي والإلهّي والإن�ساّن والقائم على اخلري وال�سالح يف 
بعده-  من   R الأئّمة  زمان  يف  اأو  زمانه,  يف  النظام  ذلك  حتّقق  فلو  املجتمع. 
النظام, فمن  راأ�ص ذلك  بالوحي- وجل�ص هوؤلء على  املّت�سلون  املع�سومون  وهم 
الق�سّية  فاإّن جوهر  يكون هناك فارق بني حالهم وحالنا, ومع ذلك  اأن  الطبيعّي 

وروحها واحد, فقد كانوا يتحّركون لأجل حتقيق نظام نحن نعي�سه«)1(.
الإمام القائد: »نحن يف اأجواء حمّرم الثورة وحمّرم الإمام احل�سني Q الذي 
كان من ثماره نظام اجلمهورّية الإ�سالمّية. اإّن حمّرم, يف مرحلة الثورة, يختلف 
عن اأ�سهر حمّرم التي ع�سناها قبل الثورة, اأو تلك التي �ساهدناها يف جميع مراحل 
عمرنا وما قبلها اأي�سًا. اإّن حمّرم هذا هو حمّرم فيه روح ومعنى, وتوجيه وا�سح 
وحم�سو�ص, نحن نرى اآثار ونتائج حمّرم يف حياتنا, ومنها هذه احلكومة واحلاكمّية 
بربكة  العامل  م�ست�سعفي  قلوب  يف  الأمل  من  نوع  واإيجاد  الإ�سالم,  كلمة  واإعالء 

الإ�سالم«)2(.

ق وحدة الكلمة
ّ

األمر السابع- تحق

الإلتفات  املنرب احل�سينّي  الوّعاظ وخطباء  كاّفة  على  »يجب  الإمام اخلمينّي: 
اإىل هذه الق�سّية, وهي اأّنه لو مل تكن ثورة �سّيد ال�سهداء Q, ملا كان با�ستطاعتنا 

  1- من كالم له في جمع من العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة والوّعاظ في طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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انت�سارنا, هي وليدة  التي تعترب �سّر  الكلمة  اإّن وحدة  اليوم حتقيق هذا الن�سر. 
جمال�ص العزاء واملاآمت وجمال�ص تبليغ الإ�سالم ون�سره... واإّن �سّيد املظلومني هّياأ 
لأبناء ال�سعب و�سيلة حُتّقق لهم وحدة ال�سّف وتكاتفهم من دون اأدنى اأّي م�سّقٍة اأو 

ع�سر«)1(.
واملدائِح  واملراثي  النياحة  ت�سمنِي  على  احلر�ص  »ينبغي  اخلمينّي:  الإمام 
املنظومة يف اأئّمة احلّق R ا�ستعرا�َص جرائم الظاملني يف كّل ع�سر وم�سر... اإّن 
علينا جميعًا اأن ندرك اأّن الذي ي�سمن وحدة امل�سلمني هو هذه ال�سعائر ال�سيا�سّية 
يف املجال�ص احل�سينّية, وهي التي حتفظ هوّية امل�سلمني, وخ�سو�سًا �سيعة الأئّمة 

.)2(»R الإثني ع�سر

  1- �سحيفة نور, ج 17, �ص 60, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور,ج 21, �ص 173.
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ثمر�ت وبركات مجال�س 
�لذكر و�لعز�ء الأهل 
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الفصل الثامن- مسؤولّية الهيئات والمجالس الدينّية اتجاه الثورة 
اإلسالمّية

تثور بربكة دماء  اأن  البلد من  اأّمة متّكنت يف هذا  اليوم  »نحن  القائد:  الإمام 
ونه�سة الإمام احل�سني Q وبربكة الروح احل�سينّية, واأن ُتركع النظام امل�ستبّد 
الفا�سد واخلبيث الأ�سل وال�سلوك, واأن تاأتي مكانه بنظام �سعبّي ذي �سبغة وروحّية 
باأّن  نّدعي  كّنا ل  واإن  اإ�سالمّية,  اإىل حدٍّ ما- روحّيتنا روحّية  اإ�سالمّية,  وم�سلكية 
اآخر-  بعد  يومًا  فاأكرث  اأكرث  �ساء اهلل ي�سبح كذلك  واإن  بالكامل,  اإ�سالمّي  عملنا 
اجلمهورّية  نظام  ووجود  العاملّية,  القوى  جميع  م�سكلة  هو  بعينه  النظام  فهذا 
الإ�سالمّية �سوكة يف عني اأمريكا, فحّتى لومل تهتفوا بعبارة »املوت لأمريكا« فهذا 
وا�ستقالل  وف�سائل  لكرامات  املعادية  القوى  جلميع  كبرية  �سربة  بنف�سه  النظام 
و�سرف ال�سعوب, اإّننا اليوم جميعًا مكّلفون برفع ال�سعف والنق�ص عن هذا النظام, 
وملزمون اأي�سًا بتقوية عنا�سر القّوة املعنوّية واملادّية فيه, وتوفريها له ب�سكل اأكرب, 
فاإذا كّنا نحتاج اإىل الوحدة, والعلم والتعاون والعطاء الإقت�سادّي وال�سيا�سّي, واإذا 
اإىل روح ال�سهادة والإيثار واإىل الكثري من الأمور الأخرى, فمن  اأي�سًا  كّنا نحتاج 
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واجب كّل �سخ�ص اأن يرفد املجتمع بها مبقدار ا�ستطاعته«)1(.
الإمام اخلمينّي: »لقد قّدم الأنبياء R ت�سحياٍت ج�سامًا من اأجل الإ�سالم, 
ال�سعاب  وحتّملوا  املنتجبني,  واأ�سحابه  الكرام  بيته  واأهل  الأكرم  النبّي  �سّيما  ل 
من اأجله, اإّن الإ�سالم الذي اأنزله اهلل تعاىل اإلينا يجب اأن نحافظ عليه, واإّن هذا 
الن�سر الذي حتّقق لكم اإثر هذه الثورة لو فقدناه- ل �سمح اهلل- نتيجة لل�سعف 
اأّن  اأبناء �سعبنا يف ال�ساحة, فاعلموا  والوهن يف اإعالمكم الذي قد يطال ح�سور 

الإ�سالم لن ي�ستطيع النهو�ص بعد ذلك على مدى قروٍن عديدة.
ما  غاية  واإّن  امل�سوؤولّية,  هذه  اأعباء  حتمل  جميعًا  وعلينا  ج�سيمة  امل�سوؤولّية 
ينتظرنا هي ال�سهادة ولقاء اهلل والإلتحاق ب�سّيد ال�سهداء واأمثاله, وهي غاية اآمال 

ع�ّساق احلّق تعاىل«)2(.
الإمام اخلمينّي: »وجميع علماء الّدين يف اأنحاء البالد, مكّلفون باحلفاظ على 
هذه النعمة الإلهّية- اجلمهورّية الإ�سالمّية الإيرانّية- واأداء ال�سكر لها, واإّن �سكرها 
ودوافعه  ال�سهداء  �سّيد  باأهداف  النا�ص  توعية  على  بالعمل  التبليغ...  يف  يتمّثل 
للنهو�ص والطريق الذي �سلكه والن�سر الذي حتّقق له ولالإ�سالم بعد ا�ست�سهاده, 
وليعلم اأبناء �سعبنا باأّن حتّرك الإمام احل�سني Q كان جهادًا يف طريق الإ�سالم, 
فقد كان يعلم باأّنه ل ميكن, طبقًا للح�سابات املادّية, مواجهة هذا الطاغوت الذي 
كان ميتلك كّل �سيء, بهذا العدد القليل الذي ل يتجاوز مائة �سخ�ص, ولكّنه كان 
لالإ�سالم  الن�سر  يحّقق  الذي  هو  اهلل  �سبيل  يف  الإ�ست�سهاد  اأّن  اأي�سًا  جّيدًا  يعلم 

ويجّدد حياته.
وانتهاًء  اهلل  رحمه  مدن  بال�سهيد  بدءًا  العظام,  املحراب  �سيوخ  �سهادة  اإّن 

  1- من كالم له في لقاء المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.
  2- �سحيفة نور, ج 17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.
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ب�سهيدنا الأخري)1(, هي ال�سمان لنت�سار الإ�سالم, اإّن �سهادة هوؤلء العظام هي 
التي ف�سحت اأعداءكم اأمام �سعوب العامل مهما كان تاأييد العامل لهم«)2(.

الأعالم  والعلماء  الأعّزاء  واملبّلغني  للوّعاظ  ينبغي  »ولكن  اخلمينّي:  الإمام 
واخلطباء املحرتمني, انتهاز فر�سة هذه التجّمعات التي تت�سّكل يف حمّرم و�سفر 
ويف كّل الأوقات, للخو�ص يف ق�سايا ال�ساحة ال�سيا�سّية والإجتماعّية وتوعية النا�ص 
بواجباتهم وم�سوؤولّياتهم يف مثل هذه املرحلة التي ي�سطّف فيها كّل الأعداء للنيل 
مّنا... فال بّد من توعية النا�ص باأّننا ل زلنا يف و�سط الطريق, وعلينا امل�سّي قدمًا 
حّتى النهاية اإن �ساء اهلل تعاىل. فاإذا ما وا�سلنا امل�سرية على هذا النحو ومب�ساركة 
ول  نهن  اأّل  علينا  ولكن  وال�سامل,  الكامل  الن�سر  �سنحّقق  فاإّننا  ال�سعب,  اأبناء 

ن�سعف«)3(.
الإمام القائد: »بالإمكان ت�سدير هذه الثورة اإىل الدنيا باأكملها بربكة الإمام 
احل�سني, وال�سّيدة الزهراء, والأئّمة R وبربكة هذا املدح وهذا احلديث حول 
فاأنتم  العمل  القيام بهذا  العظماء, ونحن ميكننا  تبنّي حياة هوؤلء  التي  احلقائق 

]مّداحي اأهل البيت عليهم ال�سالم[ متتلكون اأف�سل املواقع والأدوات«)4(.

  1- ال�سهيد هو اآية اهلل اأ�سرفي اأ�سفهاني )رحمة اهلل عليه(.
  2- �سحيفة نور, ج 17, بتاريخ 61/7/25 هـ. �ص.

  3- الم�سدر نف�سه.
  4- لقاء الإمام القائد مع المّداحين 64/12/11 هـ. �ص.
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الفصل التاسع- الوظائف العاّمة في مجالس العزاء

الإمام القائد: »اإذا اأردت احلكم على جمال�ص العزاء يف اأنحاء البلد, فاإّن هذا 
واإميان  ووفاء  واإرادة  اإخال�ص  حول  كالم  ل  باملائة.  مائة  مثبتًا  يكون  لن  احلكم 
النا�ص, وهناك بع�ص اخلطابات واملحا�سرات اجلّذابة واملمتازة, وبع�ص جمال�ص 
العزاء جّيدة, ولكّن هذا لي�ص هو كّل ما عندنا, فاليوم يجب اأن نبذل جهدًا لنعر�ص 
الف�سل  واأبي  الأكرب  الكربى وعلّي  له ولزينب  الذي   Q در�ص احل�سني بن علّي 
والآخرين الذين يعتربون املعّلمني للب�سرّية جمعاء, لهم ح�سور كبري- واحلمد هلل- 
يف حياتنا ويف الأفكار العاّمة ملجتمعنا بقّوة ون�ساط بربكة هذه املجال�ص, وهذا عمل 
عاتق من  وعلى  واخلطباء  املراثي  اأ�سحاب  عاتق  على  يقع  كما  عاتقي,  على  يقع 

يقوم باللطم«)1(.

األمر األّول- المسؤولّية العاّمة

, حّرًا, فينبغي حفظ  الإمام اخلمينّي: »]اإذا[ اأردنا لبلدنا اأن يكون بلدًا م�ستقالًّ
ول   ,R الأئّمة  من  باأمر  التاريخ,  اأُقيمت طوال  التي  املجال�ص  ال�سّر, هذه  هذا 

  1- من كالم له في لقاء م�سوؤولي هيئات جند الإ�سالم في اأنحاء البالد, 80/2/19 هـ. �ص.
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يظّنَّ بع�ص ال�سباب اأّن هذه املجال�ص التي كانت يف ال�سابق جمال�ص بكاء قد فرغنا 
منها, ول حاجة لنا بعُد بالبكاء, فهذا ا�ستباه كبري يقعون فيه«)1(.

ت�سغوا  ل  املجال�ص,  هذه  هو  اليوم  اإليه  نحتاج  ما  اأكرث  »اإّن  اخلمينّي:  الإمام 
ملن يلقي يف اآذانكم: »اتركوا هذه املجال�ص وجمال�ص العزاء, ل ت�سرفوا ما كنتم 
تقّدمونه لأجلها, بل اأنفقوه لأجل املناطق املت�سّررة يف احلرب...« فهذه م�سوؤولّية 
اإن�سانّية, وم�سوؤولّية اإلهّية, وهذا ل يعني طبعًا اأن نرتك اأعمالنا الأخرى, ونلت�سق 
اأكرث حاجة اإىل جمال�ص  اأن نقوم بكّل الأعمال, نحن اليوم  بهذا العمل, بل يجب 
العزاء من ال�سابق, لقد اأ�سبح لهذه التجّمعات الوا�سعة واملواكب العاّمة, يف البلد, 

طابع �سيا�سّي, وهذا هو احلّق«)2(.
ال�ستفادة  الّدين,  رجال  فيهم  النا�ص, مبن  عاّمة  على  »ينبغي  القائد:  الإمام 
املجال�ص  لهذه  واإحيائهم  ع�سقهم,  يف  تكمن  النا�ص  وا�ستفادة  النعمة,  هذه  من 
وا�ستلهامهم منها قدر ا�ستطاعتهم, ومب�ساركتهم باإخال�ص يف مثل هذه املجال�ص 
ل  الذي  الأخروّي  الثواب  ك�سب  ملجّرد  اأو  الوقت  لتم�سية  ولي�ص  ال�ستفادة  ابتغاء 
يدركون اأي�سًا ما هو �سببه. طبعًا هناك ثواب اأخروّي, ولكن من اأين ياأتي وكيف؟ 
جمال�ص  يف  النا�ص  فلي�سارك  الثواب,  ُفقد  الهدف  ُفقد  واإنرْ  هدف,  هناك  حتمًا 
العزاء وليعرفوا قيمة ذلك ولي�ستفيدوا خري ا�ستفادة منها ويجعلوها الو�سيلة التي 
تربطهم قلبًا وروحًا باحل�سني بن علّي Q واآل بيت ر�سول اهلل P وروح الإ�سالم 

والقراآن, هذا ما يتعّلق بالنا�ص«)3(.

األمر الثاني- وظيفة المسؤولين اتجاه العزاء

الإمام القائد: »اأنتم ]اأع�ساء جمل�ص خرباء القيادة[ ميكنكم اإ�سدار بيان حول 

  1- �سحيفة نور, ج 10, �ص 217, بتاريخ 58/8/29 هـ. �ص.

  2- �سحيفة نور, ج 13, �ص 155, بتاريخ 59/8/14 هـ. �ص.
  3- في كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

القسم األّول - الفصل التاسع- الوظائف العاّمة في مجالس العزاء
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م�ساألة العزاء, وطلب ذلك من القائد ومن امل�سوؤولني, اإّن م�ساألة العزاء من امل�سائل 
بها  مهتّمون  اأّنكم  واأثبتوا  امل�ساألة  هذه  اأ�سفل  وّقعوا  بالكامل,  معكم  تتنا�سب  التي 

وترغبون يف ح�سولها«)1(.

األمر الثالث- مسؤولّية العلماء

النا�ص,  من  عدد  يجتمع  اأن  العزاء  جمال�ص  مقّومات  من  »اإّن  القائد:  الإمام 
مب�ساركة اأحد علماء الّدين يف ذلك املجل�ص, لإقامة العزاء بغية اإفادة النا�ص«)2(.

الإمام القائد: »متى كان يتمّكن علماء الّدين من الإ�سراف والنظارة, كما هو 
حالنا اليوم على هذا العمل ]جمال�ص العزاء[؟ طبعًا هناك من ل ي�سّر بهذا الأمر- 
ليكن ذلك- لأّن ما يجب اأن نلتفت اإليه ونهتّم به هو ما ير�سي اهلل تعاىل, والذي 

يقع يف اإطار حاجة النا�ص, وما تتوّقعه مّنا الأجيال القادمة«)3(.
الإمام اخلمينّي: »اإّن �سّيد ال�سهداء حا�سر يف كّل مكان, فكّل اأر�ص كربالء, وكّل 
منرب هو حم�سر �سّيد ال�سهداء, وكّل حمراب فهو منه, ولول �سّيد ال�سهداء, لكان 
الإ�سالم ن�سيًا من�سّيًا على يدي يزيد واأبيه و�ساللة بني اأمّية. ولو حتّقق لهم ذلك 
جلعلوا الإ�سالم مقلوبًا على �ساكلة نظام طاغوتّي ا�ستبدادّي, كما كان يزيد واأبوه 
اإىل اجلاهلّية  واأهله  بالإ�سالم  الرجوع  يريدون  كانوا  لقد  الإ�سالم.  يتحّدثان عن 
الأوىل, ولول �سّيد ال�سهداء Q لكان امل�سلمون- ونحن منهم- م�سلمني طاغوتّيني 
بدل اأن نكون م�سلمني ح�سينّيني, فاحل�سني Q هو الذي اأنقذ الإ�سالم, فهل ندع 
ذكر اإن�ساٍن قد اختار ال�سهادة وا�ست�سهد اإنقاذًا لالإ�سالم؟ علينا اأن نبكيه كّل يوم, 
ونرتقي املنرب كّل يوم حفاظًا على هذه املدر�سة وا�ستدامًة لهذه الثورات املرهونة 

.)4(»Q بذكر الإمام احل�سني
  1- من كالم القائد في لقاء اأع�ساء مجل�ص خبراء القيادة 83/12/27 هـ. �ص.

  2- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  3- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

  4- �سحيفة نور, ج 8, �ص 70, بتاريخ 58/4/17 هـ. �ص.
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تقوموا  اأن  ينبغي  الإي�سال,  يعني  التبليغ  التبليغ؟  هو  »ما  القائد:  الإمام 
به من  نقوم  ما  اإّن  القلب.  اإىل  بل  ل,  الأذن؟  اإىل  اأين؟ هل  اإىل  ولكن  بالإي�سال 
تتحّمله ول  الأذن ل  اإّن  بل  الأذن!  الأحيان قد ل ي�سل حّتى اىل  التبليغ يف بع�ص 
تنقله! فالأذن عندما تتلّقى فاإّنها تنقل اإىل الذهن, ولكن ل ينبغي اأن تنتهي الق�سّية 
هنا, بل ينبغي اأن ينفذ ويرت�ّسخ يف القلب ويتبّدل لي�سبح جزءًا من هوّيتنا. التبليغ 
اأن نتحّدث ببع�ص الأمور, بل  هو من اأجل ذلك. نحن ل نقوم بالتبليغ لأّننا نريد 
نحن نقوم بذلك لندخل مو�سوع تبليغنا, اإىل قلب املخاطب فينفذ فيه, ولكن ما 
هو ذلك املو�سوع؟ اإّنه عبارة عن كّل الأمور الواردة يف الإ�سالم حتت عنوان القيم, 
بالروح والعر�ص وال�سرف, وهكذا   Q اأبو عبد اهلل  والتي دافع و�سّحى لأجلها 
فعل جميع الأنبياء والأولياء ويف مقّدمتهم �سّيدهم حمّمد بن عبد اهلل P الذي 
كان احل�سني بن علّي Q هو مظهر ذلك. نحن نريد تبليغ منطق الّدين, والقيم 
اأ�سا�ص  على  الإن�سان  �سخ�سّية  بناء  يف  املوؤّثرة  الأمور  وجميع  الدينّية,  والأخالق 

الّدين, ليتحّول خماطبنا اإىل تلك ال�سخ�سّية الدينّية«)1(. 
الروايات:

عن علّيQ قال: »بعثني ر�سول اهللP اإىل اليمن, فقال: يا علّي, ل تقاتل 
  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
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اأحدًا حّتى تدعوه اإىل اهلل, لئن يهدي اهلل على يديك رجاًل خري مّما طلعت عليه 
ال�سم�ص اأو غربت«)1(.

 عن النبّيP: »خيار اأّمتي من دعا اإىل اهلل تعاىل وحبَّب عباده اإليه«)2(.
ر م�سابنا فبكى واأبكى مل تبك عينه يوم تبكي  عن الإمام الر�ساQ: »من تذكَّ

العيون, ومن جل�ص جمل�سًا ُيحَيى فيه اأمرنا مل ميت قلبه يوم متوت القلوب«)3(.

  1- الطبر�سي, م�سكاة الأنوار في غرر الأخبار, �ص 197.
  2- نهج الف�ساحة, مجموعة الكلمات الق�سار للر�سول الأكرم P, �ص 464.

  3- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 502.

.R القسم الثاني - مكانة المنبر وتوضيح المعارف الدينّية في مجالس عزاء أهل البيت
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الفصل األّول- مكانة الوعظ والمنبر

اإّن اعتالء املنرب واحلديث يف  الفن,  »ل ينبغي ال�ستهانة بهذا  القائد:  الإمام 
اأ�سرف الأعمال, ول بّد ومن املفرت�ص اأن يقوم بهذه املهّمة  اأمر الّدين يعترب من 
اأ�سرف النا�ص واأكرثهم علمًا ومعرفة بامل�سائل الإ�سالمّية, واأكرثهم عماًل بالأحكام 
واأمثال  املا�سي.  يف  احلال  كان  كما  الأمر,  بهذا  يفتخروا  اأن  وعليهم  ال�سرعّية, 
الأخالق  عامل  ال�سو�سرتّي-  جعفر  كال�سيخ  املا�سي  يف  كثرية  ال�سخ�سّيات  هذه 
الهمداّن-  الآغا ر�سا  اأو املرحوم احلاج  اأ�سحاب املنرب,  الذي كان من  الكبري- 
الآغا  املرحوم  ابنه  اأو  دينّي,  وخطيب  واعظ  وهو  النملة«-  »هدّية  كتاب  �ساحب 
كان هناك  املا�سي  واأمثالهم, يف  العلماء,  كان من  الذي  الهمداّن  مريزا حمّمد 
العديد من ال�سخ�سّيات العلمّية والوجوه املعروفة بالتقوى والتدّين واملّت�سفة بهذه 
ال�سفات والتي كانت تفتخر بهذا الفن, واليوم اأي�سًا ن�ساهد- بحمد اهلل- العديد 

من ال�سخ�سّيات امل�سهورة والبارزة يف جمال التبليغ واملنرب«)1(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
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األمر األّول- تأثير المنبر في المجتمع

الإمام القائد: »مل تتّم حّتى الآن درا�سة تاأثري املنرب يف جمتمعنا. انظروا اإىل 
 .Q اهلل  عبد  اأبي  با�سم  ملنرب  فيه  وجود  ل  مكان  عن  وابحثوا  املجتمع,  هذا 
انظروا اإىل جميع اأقطار بلدنا, اإىل املدن الكبرية وال�سغرية والبعيدة واإىل القرى 
ال�سغرية منها, وانظروا اإىل اجلامعات وبني العلماء واملوؤ�ّس�سات واملثّقفني اأ�سحاب 
العلوم املعا�سرة, واإىل عموم النا�ص من غري املثّقفني, هل جتدون مكانًا ل منرب فيه 
لأبي عبد اهلل Q ول خطيب يعتلي املنرب؟ اإذًا فاإّن كّل جمتمعنا ميّثل جمموعة 
حتمل الفكر والعقيدة ال�سيعّية وهي تعي�ص حتت مظّلة الإمام احل�سني Q, طبعًا 
ًا بال�سيعة, بل هناك يف اأنحاء العامل من ي�ستفيد من هذا الأمر  هذا لي�ص خمت�سّ

وهم من غري ال�سيعة بل من غري امل�سلمني اأي�سًا«)1(.
الإجتماعّي  ن�سيجنا  يف  موؤّثر  موقع  ]املنرب[,  املوقع  هذا  »اإّن  القائد:  الإمام 
والدينّي والفكرّي, ولقد كان موؤّثرًا يف املا�سي, اإّل اأّنه كان يفتقد للقانون وال�سابطة 
واأّما  اأّن الفكر الدينّي, مل يكن �ساحة للعر�ص والطرح.  اإىل  والقاعدة, بالإ�سافة 
�سيء  اإىل  اإّل  ي�سار  يكن  فلم  وال�سوتّية,  الت�سويرّية  الإعالم  و�سائل  �سعيد  على 
قليل من اأ�سكال اللطم وذلك يف اأّيام عا�سوراء ومبقدار قليل جّدًا, وعندما ي�سغي 

الإن�سان اإىل ما ُيقّدم يجد اأّن اأغلبه انحرايّف!«)2(.

األمر الثاني- الدرجة العلمّية المطلوبة ألهل المنبر

الإمام القائد: »كان هناك ت�سّور خاطئ, يف املا�سي, ي�سيطر على اأذهان البع�ص 
مّنا, ثّم زال بحمد اهلل؛ كّنا نظّن اأّن ال�سخ�ص �ساحب العلم والجتهاد, ل ميكنه اأن 
يكون من اأهل املنرب اأو العزاء, فكّنا ن�ساهد هذين الأمرين يف جمالني خمتلفني, 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

القسم الثاني - الفصل األّول- مكانة الوعظ والمنبر
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املعارف  وتو�سيح  ]املوعظة,  الثالث  الوظائف  بهذه  القيام  يف  يرغب  الذي  واأّما 
املعارف  يف  عاٍل  م�ستوى  على  يكون  اأن  الأف�سل  فمن  والأ�سوة[,  النموذج  وتقدمي 
الدينّية, يف فقه الإ�سالم, ويف العلوم والفنون املتعارفة يف احلوزات العلمّية- التي 

هي مالك فهم الأحكام- ينبغي اأن ننظر اإىل املنرب بهذا النحو«)1(.

األمر الثالث- المنبر، فرصة لصناعة اإلنسان

والأخالق  الدينّية,  والقيم  الّدين,  ملنطق  التبليغ  نريد  »نحن  القائد:  الإمام 
الّدين,  اأ�سا�ص مبادئ  الإن�سان على  بناء �سخ�سّية  املوؤّثرة يف  الأمور  وكّل  الدينّية 

ليتحّول خماطبنا اإىل تلك ال�سخ�سّية الدينّية.
من جملة هذه الأعمال, بناء احلكومة الإ�سالمّية, اأقول هذا لأبنّي اأّن تاأ�سي�ص 
احلكومة الإ�سالمّية, من اأكرث الأعمال التي يغلب عليها طابع الإعجاز, لكن هذه 
امل�ساألة ل يجب اأن جتعلنا غافلني عن تاأ�سي�ص الهوّية الإن�سانّية لالأفراد - الذين 
النبّي  عمــــل  لقـــــد  جّدًا.  مهّم  اأمر  وهذا   - التبليغّي  عملنا  يف  معهم  نتعاطى 
الأكــــرمP بدايًة, على �سناعة اأفراد من املجتمع. لقد اأ�ّس�ص بداية هذه القواعد 
بناء   P النبّي  ين�ص  البناء على عاتقهم. مل  ليتمّكن من و�سع هذا  الأفراد,  من 
الهوّية الإن�سانّية ملخاطبيه طيلة ال�سنوات الع�سر- التي تبلغ اأكرث من مئة �سنة من 
حيث العمل املرتاكم- فقام بهذا يف جميع الأماكن والأحوال يف بحبوحة احلرب, 
واأثناء العبادة وخماطبة النا�ص, كان الر�سول P يقوم بعملّية �سناعة الإن�سان وهو 
يف و�سط احلروب اخلطرية كالأحزاب, وبدر واأُُحد, لحظوا اآيات القراآن الكرمي 

�ستجدون اأّن هدف التبليغ, »�سناعة الإن�سان« وهذا من اأعظم الأعمال«)2(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
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الفصل الثاني- أهداف الوعظ والمنبر

الإمام القائد: »اإذا �سّحت هذه الق�سّية القائلة اإّن �سرف كّل فّن, يوزن ب�سرف 
الدينّية  املعارف  ون�سر  الّدين  تبليغ  فّن  اإّن  نقول  اأن  فيجب  منه,  والغاية  الهدف 
والإ�سالمّية واحد من اأ�سرفها, وهذا ما ُيعرف بيننا بالوعظ واملنرب؛ لأّن الهدف 
من عمل التبليغ واخلطابة الدينّية هو املوعظة)1(, التي تهدف اإىل تزكية النا�ص, 
وبيان  النا�ص,  بني  الدينّية  املعرفة  م�ستوى  رفع  لأجل  الدينّية  املعارف  وتو�سيح 
م�سائب ومراثي اأبي عبد اهلل R, اأي تقدمي الأ�سوة والنموذج للنا�ص, ما ي�ساعد 
ورفع  التزكية,  اأي  الأمور,  هذه  وجميع  الكبرية.  الأهداف  نحو  امل�سرية  دفع  على 
امل�ستوى الفكرّي واملعريّف عند النا�ص, وتقدمي الأ�سوة يف اجلهاد, وال�سعي يف �سبيل 

اهلل ُتعّد, من اأ�سرف الأهداف«)2(.

األمر األّول- الموعظة ألجل تزكية الناس

تبارك وتعاىل يف دعاء  R يخاطب اهلل  ال�سّجاد  الإمام  »اإّن  القائد:  الإمام 
  1- يقول الإمام اأمير الموؤمنين Q : »المواعظ حياة القلوب«, )غرر الحكم, �ص 224(.

  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
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له ويقول: »تفعل ذلك- يا اإلهي- مبن خوُفه منك اأكرُث من رجائه للخال�ص, ل اأن 
للعمل.  ود�ستور  ر�سمّي  اإعالن  الدعاء عبارة عن  اإّن هذا  قنوطًا«)1(,  يكون خوُفه 
من  لي�ص  اأكرث)2(.  اخلوف  وليكن  القلوب,  يف  للرجاء  املرافق  اخلوف  ازرعوا 
وبع�سها  تعاىل-  اهلل  بثواب  والب�سارة  اهلل  رحمة  اآيات  بقراءة  نبلغ  اأن  ال�سحيح 
عن  نغفل  ثّم  بها-  لنا  عالقة  ل  حيث  املوؤمنني  من  ة  خا�سّ مبجموعة  خم�سو�ص 
اآيات التخويف والإنذار فتكون النتيجة اعتقاد املخاطبني- توهّمًا- اأّنهم غارقون 
رون عملّيًا حّتى  يف املراتب املعنوّية العالية, ولكّنهم, يف الواقع, غافلون بل مق�سّ
باملوؤمنني,  ة  الكرمي خمت�سّ القراآن  الب�سارة يف  دينهم.  و�سرورّيات  واجباتهم  يف 
النبّي  راأى  اأحدهم  اأّن  ُيروى  والكافر.  للموؤمن  للجميع,  فهو مطلوب  الإنذار  واأّما 
اهلل  وقد غفر  ر�سول اهلل,  يا  تبك,  مِلَ  له:  فيقول  �سديدًا,  بكاًء  يبكي   P الأكرم 
لك ما تقّدم من ذنبك وما تاأّخر؟)3(«  فيجيبه الر�سول P قائاًل: »األ اأكون عبدًا 
�سكورًا«)4( اأي اأّنني اإذا مل اأ�سكر تلك املغفرة فُيخ�سى زواُلها. يف كّل الأحوال ينبغي 
اأن ي�سيطر الإنذار واخل�سية على قلوبنا وقلوب م�ستمعينا, اإّن الطريق �سعب و�ساّق, 

وعلى النا�ص اأن يتزّودوا لعبوره والو�سول اإىل املق�سد والغاية«)5(.

األمر الثاني- توضيح المعارف الدينّية

ب�سكل  الإ�سالم  طرح  وهو  عظيم,  تكليف  اأمام  اليوم,  »نحن  القائد:  الإمام 
ال�سحيحة على  الإجابات  وتقدمي  النا�ص,  وقلوب  واإرواء عقول  اإ�سباع  يتمّكن من 
ا�ستف�ساراتهم, ويتمّكن اأي�سًا من احلفاظ على اإميانهم وح�سورهم يف هذه ال�ساحة 

  1- ال�سحيفة ال�سّجادّية, الدعاء 39.
  2- عن اأبي عبد اهلل Q قال:»قال اأمير الموؤمنين Q: األ اأخبركم بالفقيه حّق الفقيه, من لم يقنط النا�ص من رحمة اهلل ولم يوؤمنهم من 

عذاب اهلل ولم يرّخ�ص لهم في معا�سي اهلل«. )الكليني, الكافي, ج 1, �ص 36(.
  3- �سورة الفتح الآية 2.

  4- الكلينّي, الكافي, ج 2, �ص 95.
  5- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الثاني- أهداف الوعظ والمنبر



109 “أحيوا أمرنا”

ب�سكل خال�ص وخمل�ص, ليكون عملنا م�سموًل بعناية ويّل الع�سر )اأرواحنا فداه( 
وي�سملنا دعاء ذلك العظيم وبركاته«)1(.

الإمام القائد: »بّينوا للنا�ص يف �سهر حمّرم, املعارف احل�سينّية واملعارف العلوّية 
والتي هي املعارف القراآنّية والإ�سالمّية الأ�سيلة وال�سحيحة«)2(.

الإمام القائد: »ينبغي ال�ستفادة من هذه الفر�سة, وكما اأحيا الإمام احل�سني- 
حقيقًة- الإ�سالم بربكة جهاده وثورته ودمائه, كذلك عليكم اليوم, ال�ستفادة من 
ولتو�سيح  الإ�سالمّية,  احلقائق  لتو�سيح  العظيم  ذلك  منرب  ومن  املنا�سبة,  هذه 
القراآن واحلديث. اقراأوا نهج البالغة للنا�ص, وبّينوا للنا�ص احلقائق ومن جملتها 
العلوّي  النظام  اأي  احلّق-  حكومة  يف  اليوم  جت�ّسدت  التي  املباركة  احلقائق  هذه 
والنبوّي والولئّي للجمهورّية الإ�سالمّية-, وهذا يعّد من اأرفع املعارف الإ�سالمّية 

الراقية«)3(.
- تلبية الحاجات الواقعّية للب�سر بو�ساطة التعريف بالحقائق الإ�سالمّية والمعارف 

العا�سورائّية
عامل  كالم  لي�ص  وهذا  احلقيقة,  ملعرفة  متلّهف  اليوم  »العامل  القائد:  الإمام 
اإ�سالمّي متطّرف, واإّنا هو كالم من كان على �سلة وثيقة بالثقافة الغربّية  دين 
ل�سنوات, بل وحّتى من كان ي�ستح�سن تلك الثقافة والقائمني عليها. هوؤلء يقولون 
فماذا  لالإ�سالم,  متعّط�ص  احل�ّسا�سة  وطبقاته  م�ستوياته  يف  الغربّي  العامل  اإّن 
اإّن الذي ميّثل تلك الطبقات احل�ّسا�سة هو العلماء  يعني )الطبقات احل�ّسا�سة(؟ 
العامّية  اجلماعات  تلك  واأّما  وال�سباب.  احلّية  ال�سمائر  واأ�سحاب  واملفّكرون 
اإّل  اأو تلك الفئات التي ل يهّمها يف املجتمع الغربّي من الثقافة الغربّية  والغافلة, 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- من كالم له في جمع من الطاّلب والعلماء على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
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منافعها وم�ساحلها ال�سخ�سّية مثل احلّكام والراأ�سمالّيني والنفعّيني فهوؤلء لي�سوا 
جزءًا من تلك الطبقات احل�ّسا�سة. هذه الفئات احل�ّسا�سة تتطّلع اليوم, اإىل دين 
ينجيهم من اآلم امل�ساعب وامل�ساكل التي يعانون منها يف حياتهم, اإّن الكثري من 
امل�سكلة  م�ساكل حقيقّية,  لي�ست  الواقع  املرء هي يف  تعرت�ص  التي  م�ساكل احلياة 
الإلفة, واحلزن واخلوف  اأوا�سر  وتفّتت  الروحّي,  الأمن  بانعدام  تتمّثل  احلقيقّية 

والقلق وعدم ال�سعور بالطماأنينة وال�سكينة الروحّية.
غناه  ذروة  يف  وهو  به,  تدفع  وقد  الإن�سان  اإىل  بالن�سبة  حقيقّية  م�ساكل  هذه 
و�سهرته, اإىل الإنتحار. ذلك ال�ساب املرتف الذي يتنّعم بوافر الإمكانات احلياتّية, 
ملاذا ينتحر؟ ما الذي يوؤمله؟ وما هو ذلك الأمل الذي هو اأ�سعب من الإفتقار للمال 
والقدرات اجل�سمّية واللذائذ اجلن�سّية؟ اإّن ذلك الأمل الذي اأمّل بجميع املجتمعات 
املادّية, هو عدم الإطمئنان وفقدان الراحة والإفتقار اإىل نقطة ترتكز عليها الروح, 
بالغربة  وال�سعور  اأن�سه بهم  الإن�سان وبني جن�سه, وعدم  العالقة بني  وا�سمحالل 
والإح�سا�ص بالهزمية. كّل هذه اآلٌم ابُتِلَيت بها احل�سارة الغربّية, ويف هذه الأو�ساع 
اأن  اأكرث من غريها  تتوّقع الفئات احل�ّسا�سة يف هذه املجتمعات التي ت�سعر بالأمل 
الإ�سالم يف  نحو  لتتوّجه  الأنظار  واإّن  الآلم؛  بني  وتن�سلها من  النجاة  يد  ت�سعفها 
الأماكن التي تتمّتع مب�ستوى عاٍل من الوعي. ما من �سّك اأّن بع�سهم ميلك الوعي 
ول يعرف الإ�سالم, لكّن الأر�سّية ممّهدة لالإقبال على الإ�سالم, اإّن كّل من يتعّرف 
وافتهم  الذين  الإيرانّيني  العلماء  اأحد  به.  ويثق  عليه  يعتمد  �سوف  الإ�سالم  على 
ال�سيخ  اليوم يبحث عن وجوه مثل  الغرب  اأواخر حياته:  املنّية قبل فرتة, قال يف 
ال�سخ�سّيات  لهذه  باملثل  واململوءة  املعنوّية  فاحلياة  �سدرا,  واملاّل  الأن�سارّي 
القيم  لهذه  الفّيا�ص  الينبوع  اإّن  الغربّيني.  واملفّكرين  ال�سخ�سّيات  ت�ستقطب 
هذه  مقّدمة  يف  تقف  العا�سورائّية  الثقافة  واإّن  هنا,  موجود  الإ�سالمّية  واملعارف 

القسم الثاني - الفصل الثاني- أهداف الوعظ والمنبر



111 “أحيوا أمرنا”

املعارف  نروم عر�ص هذه  الأمور, فنحن  لأهمّية هذه  التوّجه  لذا يجب  املعارف, 
على العاملني«)1(.

R األمر الثالث- تقديم األسوة عند ذكر مصائب ومراثي أهل البيت

تقدمي  يعني   ,Q اهلل  عبد  اأبي  ومراثي  م�سائب  بيان  »اإّن  القائد:  الإمام 
الأ�سوة والنموذج للنا�ص يف كيفّية ال�سري نحو الأهداف الكبرية«)2(.

]عا�سوراء[  التاريخّية  احلقيقة  وارثو هذه  نحن جميعًا  »اليوم  القائد:  الإمام 
واقعة  ملجريات  بالإ�ستماع  اليوم  يرغب  من  اأّن  هو  املق�سود  عليها.  واملوؤمتنون 
واملبّلغات,  واملبّلغون  العلماء  يقوله  ملا  الإ�سغاء  فعليه  در�سًا,  واّتخاذها  عا�سوراء 

فماذا �سنفعل يف هذا اخل�سو�ص؟ هنا ن�سل اإىل ق�سّية التبليغ املهّمة جّدًا«)3(.
الإمام القائد: »اإّن ما اأعر�سه حول عا�سوراء- وهو طبعًا �سطر من كتاب كبري- 
اأّن عا�سوراء لي�ست حادثة تاريخّية �سرفة, عا�سوراء عبارة عن ثقافة, عن حركة 
عن خّط دائم وقدوة �ساطعة لالأّمة الإ�سالمّية. لقد ر�سم اأبو عبد اهلل Q بحركته 
هذه- التي كانت وا�سحة من حيث التوجيه العقلّي واملنطقّي يف زمانه- خّطًا لالأّمة 
اأمر عميق  الإ�سالمّية وم�سى, وهذا الأمر لي�ص عبارة عن ال�سهادة فقط, بل هو 

جّدًا ومرّكب من عنا�سر متعّددة«)4(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  4- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
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الفصل الثالث- شروط تحقيق أهداف المنبر

الإمام القائد: »اإّن هذه الأ�سول الثالثة- اأي املوعظة, وتو�سيح املعارف, وتقدمي 
النموذج والقدوة- تتعّلق باملنرب, ولكّل واحدة منها لوازم يف نف�ص ال�سخ�ص املنربّي 
واخلطيب, وتفر�ص عليه بع�ص الأمور, لذلك ل ي�سّح ال�ستهتار يف هذا املجال«)1(.

األمر األّول- تهذيب النفس

الإمام القائد: »اإّن الأمر الذي ينبغي اأن يكون معلومًا عند اأ�سحاب املنرب- �سواء 
كان هذا هو عملهم اأو كانوا يتعاطون عمل املنرب اإىل جانب اأعمالهم- اأّنه لو اأردنا 
اإلزامّي  اأمر  اأّوًل. فتهذيب النف�ص  اأن نّتعظ نحن  النا�ص, فمن �سروط ذلك  وعظ 
لل�سخ�ص الذي يريد اأن يتحّدث با�سم الّدين, ليخرج الكالم من قلبه فيرتك اأثرًا, 
فاإّن الكالم اإذا خرج من القلب فاإّنه ي�سل اإىل القلب فيكون عمله �ساهدًا على قوله 

و�سندًا له«)2(.
األمر الثاني- اإلطالع الواسع على المعارف الدينّية

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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الإمام القائد: »اإّن من لوازم املبّلغ اأن ميتلك معرفًة ووعيًا دينّيًا وا�سعًا ومتنّوعًا, 
ما دام اأّن عمله هو رفع امل�ستوى الفكرّي للنا�ص يف امل�سائل الإ�سالمّية, ول بّد اأي�سًا 
اأن ياأن�ص بالقراآن, واأن يغور يف الأحاديث, واأن يكون على معرفة بالأفكار اجلديدة 
املتعّلقة باملذهب والّدين, واأن يكون حمّققًا يف امل�سائل والأفكار الدينّية, ول يكفي 
الفل�سفّية  الأفكار  بع�ص  ذلك  جانب  اإىل  هناك  بل  الّدين,  على  التعّرف  جمّرد 

لع عليها ويدركها«)1(. والروؤى الإجتماعّية غري الدينّية, ينبغي اأن يطَّ

ة في معرفة أهل البيت R والتعريف بهم
ّ

األمر الثالث- الدق

]املبّلغ[ يعمل على تعريف النا�ص بالأ�سوة يف اجلهاد  اأّنه  »ومبا  الإمام القائد: 
والثورة, فينبغي اأن ميتلك الدّقة والهتمام الالزمني, لأّن حياة الإمام احل�سني بن 
Q يف كربالء, ت�سّكل ف�ساًل عظيمًا  Q وحوادث الأّيام القليلة لالإمام  علّي 

من تاريخنا. �سحيح اأّن حجمها قليل اإّل اأّن مفهومها وا�سع وعميق«)2(.
1-  توجيه المضمون في إقامة العزاء من قبل علماء المجلس

الذين  كّل  اإىل  اأوّجهه  �سوؤال  العزاء؟  جمال�ص  تقيمون  »كيف  القائد:  الإمام 
املجال�ص  عليها  تقوم  اأن  يجب  اأمور  ثالثة  امل�ساألة.  بامل�سوؤولّية جتاه هذه  ي�سعرون 

ح�سب اعتقادي:
الأّول: اأن ت�سهم هذه املجال�ص يف زيادة حّب اأهل البيت R يف قلوب النا�ص... 

ح مبادئ قيام عا�سوراء للنا�ص... الأمر الثان: اأن تتو�سّ
الأمر الثالث: هو العمل على زيادة املعرفة الدينّية والإميانّية عند النا�ص«)3(.

اإثارة  الأّول:  العزاء,  جمال�ص  يف  تراعى  اأن  يجب  اأمور  »ثالثة  القائد:  الإمام 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- من كالم له في جمع علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الثالث- شروط تحقيق أهداف المنبر
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اأكرث فاأكرث,   R النبّوة  Q واأهل بيت  عواطف النا�ص جتاه احل�سني بن علّي 
عا�سوراء  واقعة  تو�سيح  والثان:  معهم.  العاطفّية  والروابط  العالقة  وتوطيد 

ومبادئها. والثالث: اإيجاد املعرفة والإميان ولو ب�سكل ي�سري يف نفو�سهم«)1(.
الإمام القائد: »نحن املبّلغني نقوم بالتبليغ با�سم احل�سني بن علّي Q. واإّن 
تبليغ  اأجل  الّدين فر�سة عظيمة من  التي منحت مبّلغي  العظيم هي  ذكرى ذلك 
اأن يكون لكّل واحد من تلك العنا�سر الثالثة  الّدين, يف جمالت متعّددة, ينبغي 
دوره يف التبليغ؛ لأّن جمّرد العتماد على العاطفة وتنا�سي جوانب املنطق والعقل 
تلك  حقيقة  من  التقليل  اإىل  يوؤّديان   ,Q علّي  بن  احل�سني  حادثة  يف  املوجودة 
احلادثة, كما اأّن تنا�سي جوانب ال�سجاعة والعّزة والت�سحية, يوؤّدي اإىل جعل تلك 
احلادثة العظيمة ناق�سة, ويقّلل من �ساأن ذلك اجلوهر الثمني. لذلك ينبغي على 
اجلميع �سواٌء كانوا قّراء عزاء اأو خطباء اأو مّداحني, اللتفات اإىل هذه امل�ساألة«)2(.

أ- زيادة المحّبة ألهل البيت R عند المستمعين

الإمام القائد: »الأّول اأن ت�سهم هذه املجال�ص يف زيادة حّب اآل البيت R يف 
تعملوا  اأن  قيمة عظيمة, عليكم  رابطة ذات  العاطفّية  الرابطة  لأّن  النا�ص؛  قلوب 
 P واآل بيت الر�سول Q ما من �ساأنه اأن يزيد من حّب النا�ص للح�سني بن علّي
ر اهلل, مبا من �ساأنه  وم�سادر الوحي الإلهّي, واإذا ما قمتم يف هذه املجال�ص, ل قدَّ
عدم تقريب امل�ستمع احلا�سر, عاطفّيًا من اأهل البيت R, اأو قمتم مبا من �ساأنه 
يبعد  ب�سكل  الواقعة  نقلتم  ي�سمع, يعني  اأو, ل �سمح اهلل, نفوره مّما  اإبعاده عنهم 
امل�ستمع عاطفّيًا عن اأهل البيت R. عندها �ستفقد جمال�ص العزاء واحدة من 
اأعظم فوائدها, بل �ست�سبح م�سّرة, لذا فعلى املوؤ�ّس�سني لهذه املجال�ص واخلطباء 
اأثر تلك املجال�ص يف حمّبة النا�ص لالإمام  اأن يجدوا و�سيلًة تزيد دائمًا على  فيها 

  1- من كالم له في جمع علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له في جمع العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
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احل�سني Q واأهل البيت )�سلوات اهلل عليهم اأجمعني(«)1(.
ب - زيادة المعرفة بحادثة عاشوراء

الإمام القائد: »الأمر الثان: تو�سيح مبادئ قيام عا�سوراء للنا�ص, يجب اأن ل 
ناأتي اإىل جمال�ص احل�سني بن علّي Q ونرتقي املنابر ونخطب يف النا�ص ثّم يخرج 
امل�ستمع- وهو من اأهل الفكر والتاأّمل, وما اأكرثهم اليوم يف جمتمعنا بف�سل ثورتنا 
امل�ستمع  يخرج  رجاًل-,  اأو  ن�ساًء  ال�سيوخ  من  اأو  ال�سباب  من  كانوا  �سواٌء  املباركة 
الق�سّية؟  ما  الدموع؟  ذرفت  وعالم  هنا؟  اإىل  جئت  مِلَ  يت�ساءل:  وهو  هوؤلء  من 
وح�سلت  كربالء  اإىل  احل�سني  قدم  ملاذا  Q؟  احل�سني  على  البكاء  يجب  ملاذا 
اأن  قبل  الأ�سئلة  التي جتيب عن هذه  املفاهيم  تتناولوا  اأن  واقعة عا�سوراء؟ يجب 
ح مبادئ واقعة كربالء, فاإذا جتاهلتم يف جمال�سكم  تتبادر لأحد, يجب اأن تتو�سّ
وخطاباتكم وبياناتكم الإ�سارة- ولو باحلّد الأدنى- اإىل هذا املعنى فاإّن ركنًا من 
الأركان التي اأ�سرت اإليها �سيكون ناق�سًا, وقد يخ�سر املجل�ص الفائدة التي انعقد 

من اأجلها, وقد يوؤّدي اأحيانًا, ل �سمح اهلل, اإىل ال�سرر«)2(.  
ج - زيادة اإليمان والمعرفة الدينّية عند الناس

العمل  هو:  املجال�ص  عليه  تقوم  اأن  يجب  الذي  الثالث  »الأمر  القائد:  الإمام 
يف  الّدين  عن  ما  �سيئًا  تذكروا  اأن  عليكم  والإميانّية,  الدينّية  املعرفة  زيادة  على 
جمال�سكم, يزيد من معرفة النا�ص واإميانهم, كاأن تاأتوا �سمن بياناتكم مبوعظة 
تف�ّسروا  اأو  �سحيحة,  تاريخّية  برهة  عن  تتحّدثوا  اأن  اأو  م�سند,  حديث  اأو  ح�سنة 
يجب  الإ�سالمّيني.  واملفّكرين  العلماء  اأحد  عن  اأخبارًا  تنقلوا  اأو  القراآن,  من  اآية 
اأن تخطوا اإحدى هذه اخلطوات, ينبغي اأن ل نرتقي املنابر ملجّرد مطلب واحد اأو 
الإميان  بل ت�سعف  النا�ص,  اإميان  ت�سهم يف دعم  اأحيانًا ذكر مطالب �سخيفة, ل 

  1- من لقاء له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

القسم الثاني - الفصل الثالث- شروط تحقيق أهداف المنبر
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هذه  مثل  واأهداف  فوائد  بلوغ  يف  تعرّثنا  قد  نكون  ذلك  ح�سل  ما  واإذا  لديهم, 
املجال�ص«)1(.

الإمام القائد: »ن�سمع اأحيانًا, اأّن خطيبًا ما ا�ستند يف جمل�سه اإىل حديث �سعيف 
من حيث ال�ستدلل والأ�سا�ص واملدرك العقلّي اأو النقلّي, وكذلك من حيث التاأثري 
يف ذهن م�ستمع ب�سري من اأهل املنطق وال�ستدلل. مثاًل هناك اأمور تنقلها بع�ص 
اإىل كذبها, فقد تكون �سحيحة وقد تكون كاذبة,  ت�سري  لي�ص هناك دلئل  الكتب 
ولكن عندما ت�ستندون اإليها حّتى واإن مل يثبت خالفها, فاإّن م�ستمعيكم من ال�سباب 
اأو احلوزوّيني اأو اجلامعّيني اأو املجاهدين اأو الثورّيني الذين- بحمد اهلل- تفّتحت 
اإىل  تتبادر  قد  الأمور  هذه  مثل  منكم  ي�سمعون  عندما  الثورة,  بف�سل  اأذهانهم 
اأذهانهم اأ�سئلة كثرية حول الّدين, وقد ُتثار لديهم ُعقد وم�ساكل كثرية. لذا يجب 
اأن تتجّنبوا ذلك حّتى واإن كان احلديث م�سندًا, لكّنه يوؤّدي اإىل �ساللة وانحراف, 
لل�سند  الكتب يف غالبّيتها فاقدة  املندرجة يف بع�ص  تلك املطالب  لو كانت  فكيف 
ال�سحيح اأي�سًا؟ فقد يح�سل اأّن اأحدهم ي�سمع �سيئًا ما, فينقل ذلك خالل �سفر 
الذي  املطلب  ذلك  الأخري  فيذكر هذا  وي�سّدقه,  اآخر  م�ستمع  اإىل  به,  يقوم  كان 
�سمعه يف كتاب ي�سّنفه, ثّم ي�سل هذا الكتاب اإىل النا�ص!! ملاذا يجب اأن ننقل ما 
ل ميكن تف�سريه وتو�سيحه لأ�سحاب الأذهان الناقدة والواعية؟ وهل من املفرو�ص 
نقل كّل ما ُكتب واأينما ُكتب؟! بع�سهم يرتقي املنرب متجاهاًل هذه امل�سوؤولّية املهّمة, 
وبدًل من رّد تلك ال�سبهات نراه يتحّدث مبا يزيد من �سكوك وعقد امل�ستمع! اإذا ما 
ح�سل ذلك واأُ�سيب اأكرث من ع�سرة �سباب اأو خم�سة اأو �ساب واحد ب�سكوك حول 
م�ساألة من م�سائل الّدين, وخرج من املجل�ص ونحن ل نعرفه, فكيف �سنتالفى ذلك؟ 

وهل هو اأ�ساًل يقبل التاليف؟ وهل �سي�ساحمنا اهلل؟ اإذًا فالق�سّية م�سكلة«)2(.
2- األسلوب الصحيح لقراءة العزاء على المنابر

  1- من لقاء له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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الإمام القائد: »ينبغي ال�ستمرار با�ستعرا�ص واقعة عا�سوراء وما حدث للح�سني 
التقليدّي  وبالأ�سلوب  املنرب  على  من  عا�سوراء,  و�سبيحة  ليلة  يف   Q علّي  بن 
اإّن  الواقعة مبا فيها.  التقليد بل لنقل  املعهود نف�سه يف كّل عام ولكن لي�ص ملجّرد 
لكّن واقعة عا�سوراء  الزمن,  الكبري منها- تختفي غالبًا مع مرور  الوقائع- حّتى 
عن  تتحّدث  التي  احل�سينّي  العزاء  جمال�ص  بربكة  باقية  ظّلت  تفا�سيلها  بكّل 
 Q جزئّيات تلك الواقعة العظيمة, كيف تقّدم فالن, وكيف وّدع الإمام احل�سني

وكيف نزل اإىل امليدان وكيف ا�ست�سهد يف النهاية«)1(.
أ- اإلتقان في ذكر الواقعة

الإمام القائد: »ينبغي تبيني وقائع عا�سوراء بدّقة وباملقدار الذي جاء يف كتب 
ابن طاوو�ص واملفيد بهذا ال�ساأن«)2(.

الإمام القائد: »اإذا نقلتم حديثًا �سحيحًا من كتاب معترب و�سرحتم معناه, فهذا 
بع�ص اخلطباء,  يفعل  كما  والتفريعات,  التف�سيالت  ندخل يف  اأن  دون  يكفي من 
لأّن الأحاديث تفقد معناها الأ�سا�ص اأحيانًا, نتيجة تلك ال�سروحات املعّقدة. واأّما 
�سيفيد م�ستمعيكم وقد يحّقق اجلزء  الأحاديث فهذا  بيان منت  اقت�سرنا على  لو 
لها,  تف�سري �سحيح  اإىل  وا�ستندمت  قراآنّية  اآية  تناولتم  اأو  اإليه,  الأكرب مّما ن�سبو 
ثّم نقلتموها بعد مطالعة وحتليل, ف�ستبلغون املراد. ولذكر امل�سيبة افتحوا كتاب 
يثري  فاإّنه  مل�ستمعيكم,  فيه  ما  واقراأوا  القّمي  املحّدث  للمرحوم  املهموم«  »َنَف�ص 

جمل�ص  يحرف  اأن  �ساأنه  من  مبا  نقوم  لأن  داعي  فال  البكاء,  حّد  اإىل  عواطفهم 
العزاء عن غايته احلقيقّية«)3(.

Q ب- توضيح أحداث وأهداف نهضة اإلمام الحسين

  1- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الثالث- شروط تحقيق أهداف المنبر
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واأ�سعار  واملحا�سرات  واملدائح  املراثي  قراءة  اأثناء  »ينبغي  القائد:  الإمام 
امل�سيبة, تو�سيح اأحداث واأهداف الإمام احل�سني Q, اأي الأهداف التي ذكرها 
الإمام نف�سه يف كلماته: »اإّن مل اأخرج اأ�ِسرًا ول بِطرًا ول مف�سدًا ول ظاملًا, واإّنا 

خرجت لطلب الإ�سالح يف اأّمة جّدي«)1(.
ج- استخراج المضامين والخالصات من الثورة الحسينّية

قبيل:  من  املهّمة  العبارات  بع�ص  ذكر  املحا�سرة  اأثناء  »ينبغي  القائد:  الإمام 
»اأّيها النا�ص! اإّن ر�سول اهلل P قد قال يف حياته: »من راأى �سلطانًا جائرًا م�ستحاّلً 
بالإثم  اهلل  عباد  يف  يعمل  اهلل  ر�سول  ل�سّنة  خمالفًا  اهلل,  لعهد  ناكثًا  اهلل,  حلرم 
والعدوان, ثّم مل يغرّي بقول ول فعل, كان حقيقًا على اهلل اأن يدخله مدخله«)2(, 
نف�سه فلريحل معنا«)3( وكّل  لقاء اهلل  باذًل فينا مهجته وموّطنًا على  و»من كان 

واحدة منها در�ص وف�سل خا�ص«)4(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 381.

  3- ابن طاوو�ص, اللهوف على قتلى الطفوف, �ص 61.
  4- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
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الفصل الرابع- فوائد المنبر

األمر األّول- نشر رسالة المعارف اإلسالمّية في المجتمع

الإمام القائد: »اهدوا النا�ص, واأنريوا اأذهانهم, و�سّجعوهم على تعّلم الّدين, 
واأوجدوا  الإ�سالمّية,  والأخالق  بالف�سائل  فوهم  وعرِّ ال�سحيح,  الّدين  وعّلموهم 
فيهم الف�سائل الأخالقّية بو�ساطة القول والعمل, وِعظوهم وحّذروهم من عذاب 
اهلل تعاىل وقهره ومن نار جهّنم, فاإّن الإنذار له دوره املهّم, ول تن�سوا اأن تب�ّسروهم 
بالرحمة الإلهّية, ب�سروا املوؤمنني وال�ساحلني واملخل�سني والعاملني, اأطلعوهم على 
م�سائل العامل الإ�سالمّي احل�ّسا�سة, وم�سائل البلد الأ�سا�سّية. وبهذا يتحّقق ذلك 
امل�سعل امل�سيء الذي ت�سيء له القلوب كّلما اأ�ساءه اأحدكم, و�سيوؤّدي اإىل اإدراك 
احلقيقة والطريق اإليها, واإىل وجود الإميان العميق. وهذا اأكرث الأمور تاأثريًا يف دفع 
الغزو الثقايّف الذي ميار�سه الأعداء, اإّنهم خائفون جّدًا من قيام العلماء, املوؤمنني 
ال�سجعان, الواعني مب�سوؤولّياتهم ووظائفهم يف خمتلف امليادين, كاجلامعة وال�سوق 
والقرية واملدينة وامل�سنع, فاإّن اجلهة املعاك�سة لعمل هوؤلء هي هذا العمل واجلهاد 
يف �سبيل اهلل, الذي تقومون به والذي ينبغي اأن يح�سل باإتقان ودّقة, والأهّم من 
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كّل ذلك باإخال�ص: »مل يكن الذي كان مّنا مناف�سة يف �سلطان, ول التما�ص �سيء 
من ف�سول احلطام)1(«)2(.

الإمام القائد: »... هكذا انت�سرت الثورة. اأغلبكم اأّيها ال�سباب, مّمن مل يدرك 
العامل  اأطراف  املجهولون يف  املخل�سون  املبّلغون  تنّقل  الأّيام  تلك  الأّيام, يف  تلك 
والبيوت  واملحاّلت  وامل�ساجد  واملدن  القرى  ودخلوا  البالد,  واأنحاء  الإ�سالمّي, 
حوا الأمور للنا�ص, وقد اأ�ساءوا يف كّل مكان �سعلة من ذلك امل�سعل امل�سيء-  وو�سّ
 ,Q اأي اإمامنا الكبري- الذي كان �سعلة م�سيئة من �سم�ص اأبي عبد اهلل احل�سني
فاأ�سبح كّل مكان م�سيئًا به, لقد اأنار القلوب, واأيقظ الأرواح, فتحّركت الأج�سام 
والأل�سن وعملت الإرادات. واحلال اليوم على ذلك النحو وهكذا �سيكون غدًا«)3(.

الإمام القائد: »التبليغ هو لأجل اإحياء الأحكام الإلهّية والإ�سالمّية«)4(. 
القراآن  تف�سري  ر�سالة  اليوم  حتمل  ]املنرب[  الو�سيلة  هذه  »اإّن  القائد:  الإمام 
P. فمن  اآل حمّمد  والعرفانّية ومعارف  الفل�سفّية  وامل�سائل  الإ�سالمّية  واملعارف 
جهة هي اأداة جديدة بيد مبّلغي الّدين, ومن جهة اأخرى اأ�سبحنا نحن املعّممني 
نتلك القدرة للقيام بوظيفة تو�سيح املعارف الإ�سالمّية يف جميع اأبعادها وب�سكل 
حّر. اأّما يف ال�سابق فلم يكن الو�سع على هذا النحو, فاإّن بع�ص الأمور كان ميكن 
الت�سريح بها وبع�سها الآخر ل ميكن ذلك ول ي�سمحون به, ولكن اليوم لي�ص على 

ذلك النحو«)5(.
األمر الثاني- حفظ الّدين بوساطة توضيح حركة عاشوراء

الإمام القائد: »لقد ارتبط اأ�سا�ص الّدين بعا�سوراء وبقي بربكة عا�سوراء, لو مل 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 24, �ص 110.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 78/1/23 هـ. �ص.

  3- الم�سدر نف�سه.

  4- الم�سدر نف�سه.
5  - من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الرابع- فوائد المنبر
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يقم الإمام احل�سني Q بهذه الت�سحيات العظيمة التي اأيقظت وجدان التاريخ 
ب�سكل كامل, لُق�سي على الإ�سالم منذ القرن الأّول اأو اأوا�سط القرن الثان الهجرّي, 
وهذا اأمر ل �سّك فيه اأبدًا. ولو اأّن �سخ�سًا رجع اإىل التاريخ وتفّح�ص احلقيقة يف 
�سفحاته فاإّنه �سي�سّدق هذا الأمر... ونحن بو�ساطة هذه الواقعة حفظنا الّدين, 
حنا للنا�ص اأحكامه ووّجهنا عواطفهم خلدمة الّدين والإميان, واملق�سود من  وو�سّ

كلمة )نحن( هو طبقة العلماء واملبّلغني خالل عّدة قرون خلت«)1(.
الإمام القائد: »لحظوا عوامل البقاء وال�ستمرار يف الإ�سالم! اإّن عا�سوراء هي 

واحدة منها«)2(.

األمر الثالث- تأثير العالقة المباشرة أكثر من الوسائل األخرى

على  من  اجلل�سات  يف  النا�ص  به  تخاِطبون  الذي  الكالم  »اإّن  القائد:  الإمام 
املنابر, يختلف عن الكالم الذي ُيقال لهم عرب الإذاعة, ولو كان املتحّدث عربها 
هو اأنتم. وقد اأّكدت مرارًا اأّن يف اجللو�ص وجهًا لوجه و�سماع الأنفا�ص والأ�سوات 
وتلّم�ص دفء احل�سور بني امل�ستمع واخلطيب يرتك اآثارًا ل جندها يف الر�سائل التي 
ُتر�سل من اأماكن بعيدة, لنعرف نحن العلماء اأهمّية هذا الأمر, وقد كّررت هذه 
اإّن اجللو�ص مع  العلم والوعاظ وقلت لهم:  اأهل  امل�ساألة مّرات عديدة يف جل�سات 
النا�ص وجهًا لوجه والتحّدث اإليهم مبا�سرة وحت�ّس�ص وجودنا, ُيعّد من المتيازات 

ة بنا. فلنغتنم هذا الأمر ولنجعل له تاأثريًا م�ساعفًا«)3(. اخلا�سّ
الإمام القائد: »ل يت�سورّن اأحد اأّن وجود الراديو والتلفزيون والفيديو والو�سائل 
الأخرى, يغني عن املنرب والعمل التبليغّي للّدين, اإّن ذلك التاأثري الذي يرتكه كالم 

  1- في لقاء له في جمع من العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 75/2/26 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
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املهّمة-  واملطالب  املخاطبني  واختيار  الآخرين  مبواجهة  جمل�ص-  يف  ال�سخ�ص 
من  نوع  لأّنه  املخاَطبني؛  اأذهان  يف  اأخرى  اإعالمّية  و�سيلة  اأّي  تاأثري  عن  يختلف 
التبليغ املرتافق مع الربكات الإلهّية, وتظهر فيه اآثار التالقي الإن�ساّن, وهو اأمر 

�سديد الأهمّية. 
... اإّن تبليغ الّدين بال�سكل املتعارف عليه, يعني ح�سور اأحد العلماء بني خمتلف 
الو�سائل  اأهّم  من  واحد  هو  والتبليغ,  الّدين  منرب  وال�ستفادة من  النا�ص  طبقات 
والنعم التي و�سعها اهلل تعاىل يف اأيدينا. ينبغي ال�ستفادة منها وبامل�ستوى الأعلى 

لأجل اهلل تعاىل ويف �سبيله«)1(.
»اإّن اإميان وثقتي باملنرب كبريان جّدًا. اليوم ينت�سر الإنرتنت,  الإمام القائد: 
والأقمار ال�سناعّية, والتلفزيون والو�سائل الإعالمّية الأخرى, اإّل اأّن اأّيًا منها لي�ص 
منربًا, املنرب يعني التحّدث وجهًا لوجه وَنَف�َسًا بَنَف�ص, وللمنرب تاأثري خا�ّص وممّيز 
ل وجود له يف اأّي من الأ�ساليب الأخرى. يجب احلفاظ على املنرب؛ لأّنه �سيء ذو 

قيمة, نعم يجب اأن نوؤّديه ب�سكل ماهر ليكون موؤّثرًا«)2(.

 حركة باطلة
ّ

األمر الرابع- أداة مواجهة كل

احلوزات  وف�سالء  ال�سباب,  الطلبة  هوؤلء  اأّن  لو  حّبذا  »ويا  القائد:  الإمام 
العلمّية, واملبّلغني والوّعاظ, وذاكري مناقب اأهل البيت R ا�ستطاعوا يومًا اأن 
يجعلوا من واقعة عا�سوراء حربًا �سّد الظلمات املهيمنة على حياة الب�سرّية, ويزيلوا 
بهذا ال�سيف الإلهّي هذه احلجب, ويك�سفوا النقاب عن �سم�ص احلقيقة املتج�ّسدة 
على  ووقف اجلميع  الزمان,  بانت يف هذا  التي  وهي احلقيقة  الإ�سالم,  بحكومة 
املبّلغني  باإمكان  باأّن  العتقاد  من  ما مينع  هناك  الإعجازّية. هل  مكّوناتها  عظم 

  1- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الرابع- فوائد المنبر
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واخلطباء وعلماء الّدين, يف كّل ع�سر, حمل �سيف احلّق ذي الفقار النبوّي املولوّي 
�سّد الباطل؟ حّتى لو كان اإعالم الأعداء يف ذلك الع�سر م�سموعًا يف كّل مكان. 

ملاذا ن�ستبعد مثل هذا الأمر؟«)1(.

األمر الخامس- رّد اإلعالم المعادي الحاكم على العالم

الإمام القائد: »�سحيح اأّن اإعالم الأعداء اليوم, قد �سيطر على اأذهان الب�سرّية, 
واأن اأمواًل طائلة تنفق لت�سويه �سورة الإ�سالم, وخ�سو�سًا الت�سّيع, واأّن كّل من لديه 
م�سالح ومنافع غري م�سروعة يف حياة ال�سعوب والدول, يعمل جاهدًا �سّد الإ�سالم 
اأّن الكفر مع كّل ما به من فرقة وت�سّتت, اتفق  واحلكومة الإ�سالمّية, وهذا يعني 
على اأمر واحد وهو معاداة الإ�سالم بكّل الو�سائل, حّتى الإ�سالم املنحرف اأدخله 
يف حرب مع الإ�سالم الأ�سيل. كّل ذلك �سحيح, ولكن هل اإّن جناح احلّق وجبهة 
الإ�سالم الأ�سيل ل ميكنهما الوقوف يف وجه الإ�سالم املعادي اخلبيث, ويكّرر مّرة 
مِلَ ل ميكن؟ نعم هناك  اأخرى تلك املعجزة بربكة روح ونداء عا�سوراء وحمّرم؟ 
والطريق  والت�سحية  العزم  اإىل  يحتاج  فالأمر  م�ستحياًل,  لي�ص  ولكنرْ  �سعوبات, 

مفتوح ولي�ص مغلقًا, وهذه هي وظيفتنا جميعًا«)2(. 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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الفصل الخامس- وظائف أصحاب المنبر

هي  طبعًا  واملعّممني,  واملبّلغني  العلماء  م�سوؤولّية  تّت�سح  »هنا  القائد:  الإمام 
م�سوؤولّية وا�سحة وال�سادة بحمد اهلل يعرفونها جّيدًا, ونحن ل نرغب بتذكريهم 
مب�سوؤولّياتهم, فهم اأ�سحاب علم وعارفون بذلك, اأّما ما نقوله فهو لأجل »التذّكر«, 

وليدرك ال�سباب والذين التحقوا حديثًا بهذا الطريق, اأّنه طريق مبارك«)1(.
الإمام القائد: »اإّن طريق الإمام احل�سني Q خالل عّدة قرون خلت مل ُي�سّد 
الذين  واملعاندين,  املخالفني  وجود  من  الرغم  على  �سعبنا,  اأبناء  وبني  بلدنا  يف 
مل يتمّكنوا من حتقيق اأّي �سيء. ومع ذلك كانت بركات هذا الطريق كثرية. ويف 
البيان حتّركوا مبا يليق ب�سهر حمّرم,  العلماء واملبّلغني واأ�سحاب  اأّن  لو  احلقيقة 
وقّدموا اإبداعات خمل�سة مرتافقة مع اأعمال فكرّية وعلمّية يف هذا املجال, فاإّن 
فاإّن من وظائفنا  اليوم. لذلك  اأ�سعاف ما هي عليه  �ستكون  الطريق  بركات هذا 

ال�سعي متعا�سدين متعاونني يف هذا اخل�سو�ص«)2(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 73/2/26 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.



128

األمر األّول- الوظائف الفردّية

1- امتالك الفكر اإلسالمّي األصيل والمحكم

الفكر  م�سائل  باأف�سل  بالفكر,  جمّهزًا  العامِل  يكون  اأن  »ينبغي  القائد:  الإمام 
الأفكار,  هذه  من  الكثري  نتلك  نحن  واأحكمها)1(,  واأمتنها  الأ�سيل  الإ�سالمّي 
له  واأذعن  ر�سخ  عليه(,  تعاىل  اهلل  )ر�سوان  مطّهري  كال�سهيد  واحد  ف�سخ�ص 
�ص فيها ذلك العامل اجلليل,  جمتمع جامعّي باأكمله. يف تلك الكلّية التي كان يدرِّ
كان بع�سهم يرّوج اأفكارًا معار�سة للّدين وب�سكل �سريح, اأّما ال�سهيد مطهري فلم 
يتوّجه لإيجاد م�سكلة مع هوؤلء, بل تكّلم واأعطى فكرًا وحتّدث باحلقائق وا�ستفاد 

من الذهنّية ال�سحيحة واأم�سك بالأو�ساع.
الذين تربطهم عالقة باجلامعات  العلماء  الثورة, كان  الو�سع قبل  هكذا كان 
وباأجواء ال�سباب الفكرّية واملّت�سلني بالأفكار الغربّية, ل ميتلكون المكانّيات التي 
متنحهم القّوة, ومع ذلك كانت الأمور مبتناول يدهم. كان العامِل يقف يف امل�سجد 
ويتحّدث للنا�ص, وكنتم تالحظون اأّن الدرو�ص تعّطل يف اجلامعة وينتقل ال�سخ�ص 
ل�سماع كالم ذلك العامِل, لي�سمع منه ب�سع كلمات يف التف�سري اأو �سرح نهج البالغة. 
اأي�سًا.  اأن نكون جاهزين بهذا ال�سكل  هكذا كان احلال قبل الثورة. ونحن ينبغي 
ينبغي اأن تكون املنابر على هذا النحو, طبعًا هذا غري خمت�ّص باملنرب فقط, بل ما 

اأقوله ينطبق على جميع مرا�سم العزاء, ومن جملة ذلك النواح واملراثي«)2(.
2- اإليمان القلبّي بمضمون الخطاب

الإمام اخلمينّي: »يجب اأن اأقول �سيئًا حول الواجبات العاّمة لعلماء الّدين واأهل 
املحراب واملنرب, فهوؤلء هم املتحّدثون با�سم الإ�سالم, واإذا اأرادت احلكومة متحّدثًا 
�سالحّية  ميتلك  الذي  اإّن  املحرتمني.  اخلطباء  ال�سادة  بني  موجود  فهو  اإ�سالمّيًا 

  1- {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی} )�سورة الإ�سراء الآية 36(.
  2- من كالم له في جمع من العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
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التحّدث با�سم الإ�سالم- الذي يوجد فيه كّل �سيء- هو من كان م�سلمًا يف حقيقته 
وروحه, ويحمل قلبًا اإ�سالمّيًا طاهرًا نقّيًا, فيتحّدث عن الإ�سالم بقلبه الإ�سالمّي 
الطاهر, اأّما املتحّدثون با�سم الدول الأخرى فال عالقة لهم ول اهتمام بال�سدق 
ويبنّي  بليغًا,  متكّلمًا  اأحدهم  يكون  اأن  فاملهّم  يقولونه,  ما  يف  قلوبهم  اأعماق  من 
ق�سايا دولته ب�سكل جّيد من دون اأّية اأخطاٍء فيها. اأّما الإ�سالم, فلي�ص كذلك, فهو 
يعتني بالقلب اعتناًء كبريًا اأكرث مّما يعتني بالل�سان؛ لأّن حقيقة الإن�سان يف قلبه 
وعقله, واإذا كانت الكلمات التي تقولونها اإ�سالمّية لكّنها- ل �سمح اهلل- ل تنبع من 
القلب, فقائلها ل جدارة له اأن يتحّدث بالإ�سالم, واإن كان خطيبًا خم�سرمًا)1(. 
اأي القلب الذي يعتقد بالإ�سالم  اإ�سالمّي,  واأّما لو خرجت تلك الكلمات من قلب 
واأّنه كّل �سيء واأّن الأديان الإلهّية هي وحدها التي ت�ستطيع اأن ترّبي الإن�سان بكّل 
اأبعاده, وتقيم النظام بكّل اأبعاده وتو�سل النا�ص اإىل حيث مقام الإن�سانّية, فعندئٍذ 
الإميان,  العامل مع هذا العتقاد وهذا  الواعظ, وعمل  لو خطب اخلطيب ووعظ 
وخرج البيان والوعظ والعمل من مثل هذا القلب, فعامِل الّدين هو عامِل بكّل معنى 

الكلمة, واخلطيب هو خطيب الإ�سالم, و�ساحب املنرب هو متحّدث اإ�سالمّي«)2(.
الإمام اخلمينّي: »يجب اأن ت�سعوا اأنتم الذين تتعاملون مع اأرواح النا�ص لإ�سالح 
اأنف�سكم وقلوبكم, وجتعلوها اإلهّية لي�سبح خطابكم ومنربكم مثل خطاب �ساحب 
املنرب احلقيقي اأمري املوؤمنني R وهذا واإن كان �سعب املنال, ولكن على الأقل 
اأن نكون من �سيعته واأتباعه يف ذلك, فقد كان R ل يتحّدث اإّل مبا يفي�ص من 

قلبه الإلهّي«)3(.

  1- عن اأبي عبد اهلل Q: قال: قلت قوله: {ۀ ۀ ہ ہ ہ}, قال: فو�سع يده على حلقه قال كالذابح نف�سه«. 
)العيا�سي, تف�سير العّيا�سي, ج 1, �ص 43(.

  2- �سحيفة نور, ج 8, �ص 65, بتاريخ 58/4/17 هـ. �ص.
  3- الم�سدر نف�سه.
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3- اكتساب الحقائق والتجارب من أساتذة التبليغ

الإمام القائد: »عملت هذه املجموعة, ومن اليوم الأّول, على ن�سر هذه الثورة, 
و�سّبهوا اأ�سحابهم بالنحل, م�ستفيدين من الآية القراآنّية ال�سريفة, فتج�ّسمت الآية 

{ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  باأن  الإن�سان  اأعني  اأمام  ال�سريفة 
يتلّقون  كانوا   { ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
وهكذا  ہ})1(,  ہ  ۀ   } اإّن  حيث  لها,  املتعّط�ص  اإىل  ويقّدمونها  احلقائق 
ينبغي اأن يكون الو�سع اليوم, ينبغي على ال�سباب من الطاّلب والف�سالء واملبّلغني 
املجال,  هذا  يف  والعظماء  الأ�ساتذة  جتارب  من  بال�ستفادة  اأمتعتهم  اإحكام 
فيتحّركون هلل ويف طريق اهلل وبق�سد القربة, ليبّينوا هذه احلقائق بلغٍة منا�سبٍة 

يف جميع اأنحاء البالد, بل يف جميع الأقطار«)2(.
4- التحضير قبل ارتقاء المنبر

اعتالء  عا�سوراء  حّق  ت�سييع  عوامل  من  اإّن  مرارًا:  قلت  »لقد  القائد:  الإمام 
املنرب من دون حت�سري, فال ينبغي اأن ي�سعد اخلطيب املنرب ثّم يقول »�ساأرى ماذا 
يكون-  وقد  �سعيفًا,  يكون كالمًا  فقد  ل�سانه,  على  يجري  يتحّدث مبا  ثّم  اأقول«, 
ل �سمح اهلل- نقاًل غري �سحيح, وقد يكون- ل �سمح اهلل- كالمًا يحمل التوهني 

للمذهب, واإجحافًا بحّق عا�سوراء«)3(.
5- الدعوة بالعمل قبل الدعوة باللسان

ندخل  عندما  عملنا)4(.  كيفّية  بحث  اإىل  ن�سل  هذا,  بعد   ...« القائد:  الإمام 
قيامنا,  �سلوكنا, جلو�سنا,  فاإّن  التبليغ,  لأجل  الفالنّية  القرية  اأو  الفالنّية  املدينة 
وال�سراب,  والطعام  الدنيوّية  بالنعم  تعّلقنا  عدم  اأو  تعّلقنا  عبادتنا,  معا�سرتنا, 

  1- �سورة النحل الآيتان 68- 69.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
4 - عن الإمام الح�سن الع�سكرّيQ: »اتقوا اهلل وكونوا زينًا ول تكونوا �سينًا جّردوا اإلينا كّل موّدة وادفعوا عّنا كّل قبيح«. )المجل�سي, بحار 

الأنوار, ج 75, �ص 372(.
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كّل ذلك تارة يكون ل�سالح التبليغ وتارًة يكون �سّد التبليغ, اإذا كانت هذه الأمور 
�سحيحة فهو التبليغ, واإذا كانت خاطئة فهو �سّد التبليغ, نحن يف بيئتنا الإجتماعّية 
واحلياتّية كيف ميكننا اأن جنعل قلوب النا�ص تطمئّن اإىل م�سدر اأقوالنا؟ وكيف 
ميكننا احل�سول على ثقتهم اإذا كّنا نذّم ال�سهوات الدنيوّية بينما يف الواقع نعي�ص- 
ل �سمح اهلل- حالة اأخرى!)1( نذّم تعّلق القلب باملال وال�سعي يف الزيادة الدنيوّية, 
اأّنه ل يوؤّثر  اإّما  اأن يكون هذا التبليغ موؤّثرًا؟!  ويكون عملنا �سيئًا اآخر! كيف ميكن 
على الإطالق, اأو اأنه يرتك اأثرًا موؤّقتًا, اأو اأّنه يرتك اأثرًا ثّم يتحّول اإىل �سيء م�ساّد 
لالأثر الذي تركه بعد اكت�ساف حقيقة عملنا, وعلى هذا الأ�سا�ص فال�سلوك اأمر مهّم 

جّدًا«)2(.

األمر الثاني- وظائف أصحاب المنبر اتجاه المخاطبين

الإمام القائد: »ينبغي اأن تكون منابركم وخطاباتكم بّناءًة, اأي اإذا ح�سر بع�ص 
اأن ل يخرج عامّيًا, بل يخرج مدركًا عارفًا  النا�ص جمال�سكم ملّدة ثالث �سنوات, 
فعلى  والفكر...  الإن�سان  لبناء  و�سيلة  املنرب  يكون  اأن  ينبغي  باملعلومات.  مزّودًا 
اخلطيب اأن يتحّرك من بداية اليوم الأّول وحّتى العا�سر, اأو يف اجلل�سات الأ�سبوعّية 
التي ي�سارك فيها, على اأ�سا�ص خطٍّ ونهج وا�سح, وكاأّنه يف �سفٍّ تدري�سّي ول ينبغي 

اأن يعرب النا�ص عن عدم اإعجابهم...«)3(.
الإمام القائد: »يف التبليغ يجب الهتمام كثريًا باأمرين: الأّول اختيار املخاطب, 

والثان اختيار امل�سمون... هذان الأمران مرتبطان ومّت�سالن ببع�سهما«)4(.

  1- عن الإمام اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: »من ن�سب نف�سه للنا�ص اإمامًا فليبداأ بتعليم نف�سه قبل تعليم غيره, وليكن تاأديبه ب�سيرته قبل تاأديبه 
بل�سانه, ومعلم نف�سه وموؤّدبها اأحّق بالإجالل من معّلم النا�ص وموؤّدبهم« )نهج البالغة, �ص 480(.

  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
  3- من كالم له في لقاء م�سوؤولي هيئات جند الإ�سالم في اأنحاء البالد 80/2/19 هـ. �ص.

  4- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
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1- معرفة واختيار المخاطب

الإمام القائد: »اأوّد اأن اأقول يف ما يتعّلق باختيار املخاطب- ولعّل هذه امل�ساألة 
اأكرثّية املخاطبني املق�سودين يف تبليغنا هم من  اإّن  تعّد اليوم من ال�سرورّيات- 

ال�سباب- جيل ال�سباب- وذلك لعّدة اأ�سباب:
الأّول: اأّن ال�سباب ي�سّكلون اليوم يف بلدنا الأكرثّية, بينما ال�سباب يف بع�ص الدول 
اأقلّية, اأّما يف بلدنا ولأ�سباب وا�سحة, فهم الأكرثّية, اأي اأّن ال�سباب ي�سّكلون اأكرث 
من ثلثي ال�سعب, اأنتم �سباب اأي�سًا, اأنتم العدد الأكرب يف هذا اجليل, لذلك ينبغي 

اأن يكون املق�سود يف اخلطاب هو هوؤلء اأكرث من غريهم.
اأّن اأعداء هذا البلد, واأعداء هذه الثورة واأعداء الّدين بداأوا انطالقًا  الثان: 
من هذه احلقيقة, ومنذ مدة طويلة, التخطيط من اأجل هوؤلء ال�سباب, قد نكون 
اإّنهم يعملون, وبو�ساطة الإذاعات  اأّن عدّونا مل يغفل!  اإّل  نحن يف غفلة عن هذا, 
والكّرا�سات والأدوات والو�سائل املالئمة لطبيعة ال�سباب و�سهواتهم, على ال�سيطرة 
الهتمام  يوجب  اآخر  �سبب  اأي�سًا  وهذا  اإليها,  والنفوذ  واأفكارهم  قلوبهم  على 

بال�سباب ب�سكل اأكرب.
ثات املوجودة  الثالث: اأّن ال�ساب يقبل ب�سهولة وب�سرعة)1(, لأّن قلبه نوراّن. امللوِّ
يف قلوب ال�سباب قليلة ل ت�سل اإىل مقدار وجودها يف الأ�سخا�ص اأمثايل, الذين 
ثّم  ومن  ب�سهولة,  احلقيقة  اإدراك  نورانّيون, وميكنهم  اإّنهم  العمر,  عليهم  م�سى 
الإ�ستماع اإليها وقبولها من دون اأّية م�سّقة, وهذا �سبب اآخر لختيار هذه ال�سريحة 
من املجتمع. بناًء على ما تقّدم فبمجّرد اأن بداأمت التفكري يف التبليغ واختيار مطالب 
حول الّدين والأخالق تتحّدثون بها, اجعلوا الهدف خماطبة ال�سباب. وهذا �سيوؤّثر 

يف نوع امل�سمون«)2(.
  1- عن الإمام اأمير الموؤمنين Q في و�سّيته للح�سن Q: »اإّنما قلب الحدث كالأر�ص الخالية ما األقي فيها من �سيء قبلته فبادرتك بالأدب 

قبل اأن يق�سو قلبك وي�ستغل لّبك«. )المجل�سي, بحار الأنوار, ج 1, �ص 223(.
  2- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
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ب الفكرّية من خالل حاجات العصر
َ
أ- االهتمام بحاجات المخاط

الإمام القائد: »اإّن دور مبّلغ الّدين, يف كّل زمان, تعريف املخاَطب مبا هو بحاجة 
اإليه, لذلك ينبغي التعّرف على احلاجات الع�سرّية)1(«)2(.

يقف  فعندما  املجتمع,  من  عديدة  فئات  املخاَطب  يكون  »قد  القائد:  الإمام 
اإليها  التوّجه  ينبغي  التي  الفئة  حّدد  فاإذا  النا�ص,  من  ح�سد  اأمام  ليتحّدث  املرء 
باخلطاب فاإّنه �سيختار يف خطابه امل�سمون الذي يتنا�سب مع حاجات تلك الفئة 

املق�سودة«)3(.
امل�سّلحة, ويف  القوى  بالتبليغ يف اجلامعات, ويف  »اإذا كّنا نقوم  القائد:  الإمام 
اأن نفهم بدايًة  اأينما يوجد خماطب لنا- فينبغي  خمتلف الطبقات الإجتماعّية- 
عملنا  اأ�سا�ص  هو  وهذا  ال�سباب.  ذهن  يف  املوجود  والإ�ستفهام  ال�سوؤال  هو  ما 

التبليغّي«)4(.
ب- اإلجابة عن أسئلة الشباب وشبهاتهم

واملوّقرون!  والأعّزاء  واخلطباء  العلماء  املحرتمون,  »ال�سادة  القائد:  الإمام 
هذه  حمل  ينبغي  ل  ال�سّيال,  ذهنهم  من  نابعة  كثرية  اأ�سئلة  �سبابنا  ميتلك  اليوم 
الأ�سئلة على كونها اإ�سكالت, ل ينبغي اأن نقول لل�ساّب, كّلما �ساأل �سوؤاًل: »ا�سكت!« 
وكاأّنه ينطق بالكفر! فهو �ساّب, وذهنه �سّيال, ثّم اإّن الأفكار اخلاطئة والإ�ستدللت 
التوا�سل  و�سائل  وجود  باعتبار,  العامل  اأماكن  جميع  يف  منت�سرة  ال�سحيحة  غري 
ال�سوتّية والب�سرّية. هنا يف هذه الأجواء ي�ستح�سر ال�سباب جمموعة من الأ�سئلة, 
اإذا مل  اأن نبادر اإىل ذلك,  اأنا واأنت يجب  فمن الذي ينبغي عليه اإجابتهم عنها؟ 
تتحّرك اأنت لتمالأ الفراغ الفكرّي عنده, ومل تبادر اإىل الإجابة عن ذلك ال�سوؤال 

ل, العالم بزمانه ل تهجم عليه اللواب�ص«. )الكليني, الكافي, ج 1, �ص 26(.   1- عن اأبي عبد اهلل Q قال: »يا مف�سّ
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 78/1/23 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
  4- الم�سدر نف�سه.
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والإ�سكال ف�سيبادر الآخرون ليقّدموا اإجابات خاطئة«)1(.
الإمام القائد: »اإّن اأذهان عموم �سباب بلدنا- من البنت وال�سبّي اإىل الرجل 
ميتلكون  الثورة  قبل  بالأم�ص  الطاّلب  ال�سباب  كان  واإذا  منفتحة,  اليوم  واملراأة- 
ة بهم اليوم, بل اجلميع اليوم يطلبون النظر اإىل  هذه اخلا�سّية, فلي�ست خمت�سّ
من  كبريًا  جزءًا  اإّن  فهمها.  ويريدون  والإ�ستب�سار  الب�سرية  بعني  الأمور  جميع 
الأعداء  اأّن  اأي  ال�سبهات,  معر�ص  هو يف  املعا�سر  الثقافّية يف جمتمعنا  املفاهيم 
ُيلقون ال�سبهات. لي�ص الأعداء فقط, بل من ينكر فكري وفكرك يعمل على اإلقاء 
تتحّدث,  ا�سكت ول  لكّل من يرف�ص فكرنا:  نقول  اأن  ن�ستطيع  اأي�سًا. فهل  ال�سبهة 
ول تلِق ال�سبهات؟ هل ميكن احلديث بهذه الطريقة؟ اإّنهم على اأّي حال يتحّدثون 
ويلقون مبطالبهم ويعملون على الت�سكيك وي�سنعون ال�سبهات. املهّم اأّن الأمر الذي 

تتحّدثون به, ينبغي اأن يرفع ال�سبهة)2( واأن ل يزيد منها«)3(.
يعرف  اأن  البداية,  يف  خماطبيه,  هداية  يريد  من  على  »يجب  القائد:  الإمام 
اأن  يجب  اأذهانهم.  يف  �سلبًا  توؤّثر  اأن  ميكن  التي  والأمور  يجهلونها,  التي  الأمور 
تعرفوا تلك الأمواج التي جتتاح ذهن هوؤلء املخاَطبني, وي�سعون من خاللها اإىل 
يكون احلديث  ول  احتياجاتهم,  موقع  تتحّدثوا معهم من  اأن  اأجل  تخريبهم, من 

متحّركًا يف اأمور بعيدة عن ا�ستفهاماتهم املوجودة يف اأذهانهم بالع�سرات«)4(.
الأهمّية,  قليل  ذهنه  يف  ال�سوؤال  يكون  قد  الأحيان  بع�ص  »يف  القائد:  الإمام 
وترّجحون اخباره باأمور اأكرث اأهمّية, طبعًا يجب اأن تقوموا بهذا العمل, واأّما اليوم 
ّخ الكثري من الأ�سئلة والإ�ستفهامات يف اأذهان خمتلف الفئات- بالأخ�ّص  حيث ُت�سَ
واملف�سد  املخّرب  املوج  وذاك  ال�سبهة  تلك  يعرف  اأن  الّدين  مبّلغ  فعلى  ال�سباب- 

  1- من كالم له في جمع من العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
  2- عن الإمام اأمير الموؤمنين Q: »لي�ص كّل العلم ي�ستطيع �ساحب العلم اأن يف�ّسره لكّل النا�ص, لأّن منهم القوّي وال�سعيف, ولأّن منه ما يطاق حمله 

ة اأوليائه«. )المجل�سي, بحار الأنوار, ج 6, �ص 142(. ومنه ما ل يطاق حمله, اإّل من ي�سّهل اهلل له حمله واأعانه عليه من خا�سّ
  3- من كالم له في جمع من علماء محافظة كهگيلويه وبوير أحمد على اأعتاب �سهر محّرم الحرام 17/ 3/ 73 هـ. �ص.

  4- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
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وامل�سّر, ليتعّرف على الداء الذي ينبغي عالجه واخلالأ الذي عليه اأن ميالأه«)1(.
2- المحتوى الذي يمكن تقديمه

أ- األبحاث العقائدّية

الإمام القائد: »يف وقتنا احلا�سر, ما هو امل�سمون املهّم؟ ما هو ال�سيء الذي 
واحدة:  وبكلمة  القول  ميكن  التبليغ؟  منرب  على  من  للنا�ص  حه  نو�سّ اأن  ينبغي 
الأبحاث التي ت�ساهم يف تر�سيخ عقائدهم الدينّية, اإّل اأّن هذه اجلملة حتتاج اإىل 

التف�سري والتو�سيح«)2(.
ب- األبحاث األخالقّية

حيث  ال�سباب  اإىل  بها  التحّدث  ينبغي  التي  الأمور  جملة  »من  القائد:  الإمام 
ت�ساهم يف هدايتهم: توجيههم نحو التفكري, التعّقل, الأخالق الإ�سالمّية, احِللرْم, 
الإبتعاد عن الت�سّرع والعجلة, والبتعاد عن اخل�سونة. واأّما يف البيئة الإ�سالمّية فاإّن 
احلقائق ميكنها النفوذ اإىل القلوب اإذا كان هناك ل�سان لنّي, و�سلوك عاقل وِحلرْم. 
واحِللرْم عبارة عن هذه الظرفّية- التي ي�سطلح عليها العموم- عدم الت�سّرع, وعدم 
اأو  العاقل عند احلرب  الغ�سب عند وجود الغ�سب, والقيام مبا يقوم به الإن�سان 
الإ�سالمّي يقوم  العمل يف املجتمع  بناء  فاإّن  اليومّية  اأّما احلياة  مواجهة الأعداء. 
الق�سايا  مواجهة  كاّفة اجلوانب,  التفكري, مالحظة  التدّبر,  التاأّمل,  اأ�سا�ص  على 
ب�سكل من�سف وعاقل وتاأٍنّ يف اإ�سدار الأحكام. علموا ال�سباب هذه الأمور ال�سرورّية 

ة, عليكم تربية و�سناعة �سباب الأّمة الإ�سالمّية«)3(. واملهمَّ
الإقت�ساد  ناحية  من  مقام  اأعلى  اإىل  الو�سول  من  متّكنا  »اإذا  القائد:  الإمام 
مل  بينما  اليوم,  نلكهما  اللتني  والقدرة  العّزة  مقدار  من  و�ساعفنا  وال�سيا�سة, 

  1- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
  3- الم�سدر نف�سه.
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تكن اأخالق �سعبنا, اأخالقًا اإ�سالمّية, ومل يكن بيننا عفو, و�سرب, وِحلرْم, ف�سيزول 
اأ�سا�ص العمل؛ لأّن اأ�سا�ص العمل هو الأخالق, وجميع هذه الأمور مقّدمة لالأخالق 
تهيئة  لأجل  الإ�سالمّية هي  واحلكومة  الأخالق)1(-  مكارم  م  لأُمَتِّ ُبِعثرُْت  احل�سنة- 
اأكرث من اهلل تعاىل, وليحّققوا  وليتقّربوا  اأخالقهم  ولتتعاىل  الب�سر,  اأجواء تربية 
الذي  اإّن ذلك  القربة.  اإىل ق�سد  اأي�سًا  ال�سيا�سّية حتتاج  وامل�سائل  القربة.  ق�سد 
اأن يق�سد  ينبغي  ويقّرر,  والذي يحّلل  يكتب  والذي  ال�سيا�سّية  امل�سائل  يتحّدث يف 

القربة«)2(.
Q ج- توضيح أهداف ثورة اإلمام الحسين

يعتلون  الذين  �سواء اخلطباء  العلماء,  م�سوؤولّية جميع  »اإّن من  القائد:  الإمام 
املنرب, اأو اأئّمة اجلمعة واجلماعة, وكّل من له عالقة بالنا�ص ويتحّدث اإىل النا�ص, 
اإفهاَم النا�ص ثورة �سّيد ال�سهداء, ما هي اأهداف الثورة؟ ومن الذي �سارك فيها؟ 
وما هي نتائج تلك الت�سحيات التي ُبذلت يف تلك الثورة التي ل زالت م�ستمّرة اإىل 

يومنا هذا, ولن تتوّقف اأبدًا؟«)3(.
الإمام القائد: »رغم كّل ما قيل عن فل�سفة ثورة الإمام احل�سني Q وكّل ما 
جاء على األ�سنة واأقالم كبار العلماء واملفّكرين حّتى يومنا هذا يبقى املجال مفتوحًا 

للحديث عن هذه احلقيقة ال�ساطعة عمرًا بكامله.
وكّلما متعّنا يف م�ساألة عا�سوراء والثورة احل�سينّية جند اأّنها مرتامية الأطراف 
والأبعاد وت�ستحّق التفكري والتبيان, وكّلما اأمعّنا يف التفكري قد جند ما هو جديد 
اإّن هذه الواقعة, واإن كان ميكن احلديث عنها على  وقد نكت�سف حقائق جديدة. 
مدار اأّيام ال�سنة كّلها, بل ينبغي ذلك اأي�سًا, ولكن ل�سهر حمّرم خ�سو�سّية احلديث 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 67, �ص 372.
  2- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.

  3- من كالم له في جمع الخطباء وعلماء الّدين في قم وطهران 61/7/25 هـ. �ص.
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عن ذلك, كما ينبغي اإنرْ �ساء اهلل, والوقوف عند هذه الظاهرة العظيمة, يف الواقع, 
هو �سروع يف الغو�ص يف اأعماق واقعة كربالء, وال�ستفادة من في�ص حمّرم احلرام 

مبا ينفع الأّمة الإ�سالمّية«)1(.
اأحاديث  وكذلك  العظيم  ذلك  واأقوال  اآثار  كاّفة  »اإّن  القائد:  الإمام 
عا�سوراء[,  قيام  ]من  الغر�ص  اأّن  تو�سح  حوله,  تتمحور  التي   R املع�سومني 
اأ�سا�ص  على  والق�ساء  ال�سريعة  حاكمّية  وحتقيق  اهلل  ودين  والعدل  احلّق  اإقامة 

الظلم واجلور والطغيان...«)2(.
اأّوًل: العمل باأحكام الّدين

و�سننك  بفرائ�سك  وُيعمل   ...«  :Q احل�سني  الإمام  »يقول  القائد:  الإمام 
واأحكامك«)3( فاإّن هذه الأمور ت�سّكل هدف الإمام. قد يخرج البع�ص هنا وهناك, 
دون  ومن   Q احل�سني  الإمام  وكلمات  الإ�سالم,  مبعارف  معرفة  اأقّل  دون  من 
الإمام  اإّن  ثّم يقول  الثورة احل�سينّية,  اأهداف  ليكتب حول  العربّية,  باللغة  معرفة 
احل�سني Q قد ثار لأجل الهدف الفالّن! من اأين اأتيت بذلك؟! هذا كالم الإمام 
 Q »وُيعمل بفرائ�سك و�سننك واأحكامك«, فالإمام احل�سني   :Qاحل�سني
قّدم روحه الزكّية واأرواح اأطهر النا�ص يف زمانه, ليعمل النا�ص باأحكام الّدين, ملاذا؟ 
لأّن ال�سعادة تتحّقق يف العمل باأحكام الّدين؛ لأّن العدالة تتحّقق يف العمل باأحكام 
الّدين؛ لأّن حّرّية وحتّرر الإن�سان يتحّققان يف العمل باأحكام الّدين. اأين يريدون 
احل�سول على احلّرّية؟! يف ظّل اأحكام الّدين تتحّقق كاّفة احلاجات الب�سرّية«)4(.

ثانيًا: اإ�سالح المجتمع
اهلل  عبد  اأبي  كلمات  من  حّد  اأق�سى  اإىل  ال�ستفادة  »ينبغي  القائد:  الإمام 

  1- من كالم له في لقاء جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.

  3- الحّراني ابن �سعبة, تحف العقول, �ص 239.
  4- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام 78/1/23 هـ. �ص.
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احل�سني Q- وكّل واحدة منها حتتوي على نقطة مهّمة- بهدف تقدمي العبارات 
حتّدث  فقد  العظيم,  ذلك  عن  ُنقل  ما  عن  وبناًء  للنا�ص...  الوا�سحة  والكلمات 
التما�ص �سيء من ف�سول  مّنا مناف�سة يف �سلطان, ول  الذي كان  »مل يكن  قائاًل: 
الإمام حتّدث  اإّن  ثّم  كانت؟  فلماذا  الأمور,  لأجل هذه  تكن  فاإذا مل  احلطام«)1( 
ببع�ص العبارات التي تر�سم لنا اخلّط والغاية, وهي اأمور ت�سّكل اجلهة الأ�سا�سّية يف 
جميع مراحل التبليغ: »ولكن لرُني املعامل من دينك«)2( لرنفع األوية الّدين للنا�ص 
ولن�سنع ال�سواخ�ص اأمام اأعينهم... وقد جعل الإمام احل�سني Q هدفه الأّول: 
َي املعامل من دينك وُنظِهر الإ�سالح يف بالدك«)3(, لنق�سي على الف�ساد  »ولكن لرُنِ

يف الدول الإ�سالمّية ولنقوم بعملّية الإ�سالح, ما معنى الإ�سالح؟ اأي اإزالة الف�ساد. 
ما هو الف�ساد؟ للف�ساد اأنواع واأق�سام: ال�سرقة ف�ساد, اخليانة ف�ساد, التبعّية ف�ساد, 
العداوة يف ما  املايّل ف�ساد,  الإنحراف  الإنحراف الأخالقّي ف�ساد,  الظلم ف�ساد, 
بيننا ف�ساد, الركون اإىل اأعداء الّدين ف�ساد, التعّلق مبا يخالف الّدين ف�ساد. واإّنا 

يتحّقق كّل �سالح يف ظّل الّدين«)4(.
ثالثًا: الق�ساء على اأ�سا�ص الظلم والجور

الإمام القائد: »يقول الإمام احل�سني Q: »وياأمن املظلومون من عبادك«)5( 
واملق�سود هو املظلومون يف املجتمع, ولي�ص الظاملني, ولي�ص م�سّجعي الظلم, ولي�ص 
عمالء الظلم! واملظلومون هم الأ�سخا�ص الذين ل �سبيل لهم اإىل �سيء ول طريق 
لهم اإىل مكان. الهدف هو اأن ياأمن م�ست�سعفو املجتمع والأ�سخا�ص ال�سعفاء- يف 
والأمن  املايّل,  والأمن  الكرامة,  ناحية  من  الأمن  الأماكن-:  وكّل  امل�ستويات  كّل 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 34, �ص 110.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 97, �ص 79.

  3- الم�سدر نف�سه.
  4- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام 78/1/23 هـ. �ص.

  5- الحّراني ابن �سعبة, تحف العقول, �ص 239.
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 Q احل�سني  الإمام  اأّما  العامل.  يف  اليوم  موجودة  غري  اأمور  وهي  الق�سائّي, 
�سلطة  زمن  يف  رائجة  كانت  التي  الأمور  لهذه  متامًا,  املقابلة  النقطة  اأراد  فقد 
فقد  اأي�سًا,  نف�سه  احلال  �ستجدون  الدنيا  اإىل  اليوم  تنظرون  عندما  الطواغيت. 
اأظافرهم  الظاملون  وقد غرز  اأكرث مظلومّية  اهلل  اأ�سبح عباد  الّدين,  األوية  بّدلوا 

اأكرث فاأكرث يف دماء املظلومني.
اإّن الهتمام باملظلومني والعمل بالفرائ�ص والأحكام وال�سن الإلهّية هما هدف 

كّل ثورة, وهدف كّل نه�سة و�سلطة اإ�سالمّية, ل بل هدف حاكمّية دين اهلل«)1(.
رابعًا: اإقامة الحّق والعدل بو�ساطة حاكمّية الّدين

اإقامة احلّق والعدل,  Q لأجل  »كانت حركة الإمام احل�سني  الإمام القائد: 
»اإّن مل اأخرج اأ�سرًا ول بطرًا ول مف�سدًا ول ظاملًا, واإّنا خرجت لطلب الإ�سالح يف 
اأّمة جّدي. اأريد اأن اآمر باملعروف واأنهى عن املنكر...«)2( ونقراأ يف زيارة الأربعني- 
وهي من اأف�سل الزيارات-: »وَمَنَح الن�سح وبَذَل مهجته فيك لي�ستنقَذ عبادك من 
اأثناء امل�سري حديثًا معروفًا  Q يذكر  اإّن الإمام  ة ال�ساللة«, ثّم  َ اجلهالة وَحريرْ
ناكثًا  اهلل,  م�ستحاّلً حلرم  جائرًا,  �سلطانًا  راأى  »من   :P اهلل  ر�سول  يرويه عن 
لعهد اهلل, خمالفًا ل�سّنة ر�سول اهلل, يعمل يف عباد اهلل بالإثم والعدوان, ثّم مل يغرّي 
بقول ول فعل كان حقيقًا على اهلل اأن يدخله مدخله«)3(. ... الهدف متابعة طريق 
اهلل,  �سفوة  اآدم  وارث  »..يا  نقراأ:  حيث  الآخرين  والأنبياء   P الأكرم  الر�سول 

الأنبياء: { پ ڀ  ملاذا جاء  الوا�سح  ومن  اهلل...«)4(,  نبّي  نوح  وارث  ..يا 
ڀ})5(. اإقامة الق�سط واحلّق واإيجاد احلكومة والنظام الإ�سالمّيني«)6(.

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم الحرام 78/1/23 هـ. �ص.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار,ج 44, �ص 329.

  3- بحار الأنوار, ج 44, �ص 381.
  4- زيارة وارث, من ل يح�سره الفقيه, ج 2, �ص 604, ومفاتيح الجنان, �ص 701.

  5- �سورة الحديد/ 25.
  6- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
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الإ�سالم  م�سائل  حول  احلديث  اإىل  بالإ�سافة  اليوم  »يجب  القائد:  الإمام 
العقائدّية وتر�سيخ الإعتقاد بالإ�سالم يف الأذهان, يجب تر�سيخ العتقاد بحاكمّية 
قرون  طوال  العامل  م�سلمو  اإليه  يتوق  كان  اأمر  هذا  وا�سح,  اأمر  وهذا  الإ�سالم, 
جمال  ال�سّيد  من  بدءًا  الأخري-  القرن  يف  الكبار  املفّكرين  بالأخ�ّص  متمادية 
اإىل  واملعرفة,  الفكر  عظماء  اإىل  الالهورّي)2(,  اإقبال  اإىل  اآبادّي)1(  الأ�سد  الّدين 
العلماء الكبار داخل بلدنا- حيث اأرادوا حاكمّية دين اهلل, ويف ذلك ا�ستمرار لنهج 
الأنبياء. واليوم حتاول اأيدي واأل�سن وكتابات واإعالم الأعداء اإيجاد ما يوؤّدي اإىل 
الأذهان,  يف  حمكمًا  الأمر  ذلك  ي�سبح  اأن  فينبغي  الأ�سئلة,  فيطرحون  فيه  خلل 
يجب اأن يدركوا باأّن حاكمّية الإ�سالم, تعني حاكمّية العدل والعلم والإن�ساف على 
الب�سر. اإّنها حاكمّية ميكنها اإعمار ج�سم الإن�سان وقلبه وعواطفه وحياته احلقيقّية 

واملعنوّية, وكذلك دنياه واآخرته. هذا هو معنى حاكمّية الّدين.
الطاغوت حيث: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  تقابل حاكمّية  الّدين,  وحاكمّية 
حاكمّية  تعني  الطاغوت,  حاكمّية  ژ})3(,  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
تلك  اأدركوا  والذين  �ساهدنا ذلك يف بالدنا,  وقد  والدنيا,  الّدين  الف�ساد و�سياع 
�سمانة جناة  فهي  اهلل,  اأّما حاكمّية  به.  و�سعروا  ذلك  اأي�سًا  قد لحظوا  املرحلة 
كّل  اإّن  للب�سر.  الأ�سا�سّية  تلبية احلاجات  تعني  اهلل  دين  الب�سر, حاكمّية  و�سعادة 
كانت  �سواء  اهلل,  دين  عليه يف ظّل حاكمّية  الإن�سان ميكن احل�سول  يحتاجه  ما 

احلاجات معنوّية اأو مادّية, فردّية اأو اإجتماعّية, دنيوّية اأو اأخروّية.
يجب تو�سيح هذه الأمور للنا�ص بالأخ�ّص ال�سباب, �سحيح اأّن �سعبنا بحمد اهلل, 
معتقد ب�سكل عميق بهذه امل�ساألة, وقد قبلها ويدافع عنها بكّل وجوده, وقد قّدم هذا 
  1- ولد ال�سّيد جمال الّدين الأ�سد اآبادي الأفغانّي في العام 1838, وتوفي في 1897. اأحد اأبرز علماء الّدين الذين لمع نجمهم في الن�سف الثاني من 

القرن التا�سع ع�سر, كان من وجوه النه�سة الم�سرّية واأحد دعاة التجديد الإ�سالمّي.
اأّول من نادى ب�سرورة انف�سال الم�سلمين في  باإقليم البنجاب 1873, يعّد  اإقبال الالهورّي ال�ساعر والفيل�سوف, ولد في بلدة �سيالكوت    2- محّمد 
ة بهم, دعا اإلى تجديد الفكر الدينّي وفتح باب الإجتهاد, وتقدير الذات الإن�سانّية ومحاربة الت�سّوف ال�سلبّي  الهند عن الهندو�ص, وتاأ�سي�ص دولة خا�سّ

الإتكالّي, توفي عام 1938.
  3- �سورة البقرة الآية 205.
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ال�سعب دماءه طيلة ثمان �سنوات احلرب املفرو�سة لأجل حاكمّية دين اهلل, وهو 
اليوم م�ستعّد لذلك, اإّل اأّنه ل ينبغي الغفلة عن موؤامرات الأعداء, ل ينبغي الغفلة 

عن م�ساعي الأعداء, فهم يعملون ليح�سلوا على �سيء ولو على املدى البعيد«)1(.
د- تو�سيح الفكر ال�سيا�سّي الإ�سالمّي

الإمام القائد: »اإّن و�سّيتي لكم, اأّيها الأعّزاء, اأن ل يح�سنّب اأحد اأّنه بالإمكان 
احلديث عن الإ�سالم مع الغفلة عن حاكمّيته التي جت�ّسدت اليوم يف بالدنا هذه«)2(.
الإمام القائد: »ت�سري الروايات املتعّلقة بحياة الأئّمة R وال�سواهد املتعّددة 
وهذا  الإ�سالمّي,  النظام  حتقيق  جاّد  وب�سكل  اأرادوا   R الأئّمة  اأّن  ذلك  حول 
العمل ل يتنافى كما قد يت�سّور البع�ص مع علم ومعرفة الإمام, فهم اأرادوا, واقعًا, 

تطبيق النظام الإلهّي«)3(.
جهود  توجيه  ميكنه  �سيا�سّي  هدف  اإيجاد  الأوىل,  امل�ساألة   ...« القائد:  الإمام 
ون�ساطات ال�سباب, فبدون الهدف ل ميكن ممار�سة احلياة ب�سكل �سحيح, ول ميكن 

�سبط جهود الإن�سان. فينبغي وجود هدف وخّط واأفق وا�سح يوّجه الإن�سان«)4(.
الفكرّية وال�سيا�سّية  اإمامنا العظيم كاّفة املحاولت  اأبطل  »لقد  القائد:  الإمام 
يف  ال�سيا�سّي  املذهب  اإيجاد  خالل  من  ون�سف,  قرن  طوال  الإ�سالم,  لأعداء 
املجتمع,  حياة  من  بالكامل,  الإ�سالم,  حذف  على  الأعداء  عمل  وقد  الإ�سالم, 
واأظهروا, من خالل الرتويج لفكرة الف�سل بني الّدين وال�سيا�سة, اأّن التدّين عبارة 
عن العبادات والأعمال ال�سخ�سّية, ويوؤّدي حذف الإ�سالم من ال�ساحة ال�سيا�سّية 
ال�سيا�سّية  ال�سيطرة  حتت  والوقوع  للنهب  الإ�سالمّية  الدول  تعّر�ص  اإىل  الدولّية 
يجعل  لالإ�سالم  ال�سيا�سّي  النهج  وتبليغ  وتعليم  تقدمي  اإّن  لالأعداء.  والع�سكرّية 

  1- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  4- من كالم له في لقاء طاّلب واأ�ساتذة جامعات محافظة كرمان 84/2/19 هـ. �ص.
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اأّن للهداية الإلهّية  لل�سعوب دورها يف تدبري �سوؤون احلياة العاّمة واحلكومة, كما 
والأحكام القراآنّية دورها اخلا�ّص يف ذلك. ذلك النهج هو الذي يعطي للقيم مثل 
الإميان واجلهاد والإرادة والتدبري, مكانتها, وهو الذي يحّدد اجلهة املنطقّية لكّل 
املواجهات الوا�سعة, ومن جهة اأخرى نرى املوقع القيادّي العاّم لالإمام } حيث 
كان كال�سم�ص ال�ساطعة, ينري بحكمته الفّذة و�سجاعته �ساحات الن�سال التي انهال 

فيها النا�ص كال�سيل العظيم نحو ميادين الثورة الإ�سالمّية...«)1(.
�سبيله  يف  وجاهد  الإمام  طرحه  الذي  ال�سيا�سّي  املذهب  »اإّن  القائد:  الإمام 
واأ�سفى عليه الواقعّية والتج�ّسم, هو يف احلقيقة كالم جديد وطريق جديد للعامل 
والب�سرّية, ميتلك هذا املذهب كّل ما حتتاج اإليه الب�سرّية وتتعّط�ص له, ولذا فاإّنه 

لن يبلى اأبدًا«)2(.
العامل  اأرجاء  جميع  يف  الإ�سالمّية  ال�سحوة  ن�سيم  هّب  »لقد  القائد:  الإمام 
الإ�سالمّي, ومع وجود الإ�سالم يف �ساحة العمل, حتّول اإىل مطلب جّدٌي, واحتّلت 
اأفقًا  نظرّية »الإ�سالم ال�سيا�سّي« موقعًا رفيعًا يف اأذهان النخبة, ففتحت اأمامهم 

وا�سحًا ميّدهم بالأمل«)3(.
الإمام القائد: »... اأنتم تريدون, يف مثل هذه الظروف, تعريف العامل بنظرّية 
الإ�سالم ال�سيا�سّية ونظام اجلمهورّية الإ�سالمّية- اأي احلكومة الدينّية ال�سعبّية-, 
يظّن  الّدين,  الإ�سالم,  من  واملق�سود  النا�ص,  حكومة  اجلمهورّية,  من  املق�سود 
نتحّدث حول  ال�سعبّية, فنحن  الدينّية  نتحّدث حول احلكومة  اأّننا عندما  البع�ص 
اأمور جديدة, ل! فاجلمهورّية الإ�سالمّية تعني حكومة ال�سعب الدينّية, اأّما حقيقة 
واإرادة  الإلهّية  الهداية  خالل  من  النظام  ُيدار  اأن  فهي  الدينّية  ال�سعب  حكومة 

  1- في ر�سالة ل�سعب اإيران بمنا�سبة الذكرى ال�سنوّية الع�سرين لنت�سار الثورة الإ�سالمّية 77/11/21 هـ. �ص.
  2- من كالم له بمنا�سبة الذكرى ال�سنوّية الخام�سة ع�سرة لرحيل الإمام الخمينّي )ر�سوان اهلل عليه( 83/3/14 هـ. �ص.

3  - من ر�سالة له اإلى موؤتمر الحّج 82/11/8 هـ. �ص.
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ال�سعب, واأّما م�سكلة الأنظمة احلالّية يف العامل فهي اأّنها اإّما اأن ل متتلك الهداية 
الظاهر,  يف  ال�سعب  اإرادة  عن  عبارة  هي  التي  الغربّية  كالدميوقراطّية  الإلهّية- 
اأو تّدعيها, لكّنها  الهداية الإلهّية  اأن متتلك  واإّما  الهداية الإلهّية-  وهي ل متتلك 
الكثري من  وهذا حال  الأمرين,  اأّيًا من  اأّنها ل متتلك  اأو  ال�سعبّية,  الإرادة  تفتقد 
الدول, فال ال�سعب يتدّخل يف �سوؤون البلد- ل بل ال�سعب يفتقد الإرادة والراأي- ول 
تّتحد فيه  الذي  الإ�سالمّية هي املكان  بينما اجلمهورّية  الإلهّية موجودة.  الهداية 
هذه  على  اإ�سكال  اأّي  يرد  ول  النظام,  بناء  بهدف  النا�ص  واإرادة  الإلهّية  الهداية 
النظرّية يف الأبحاث اجلامعّية واملحافل العلمّية. اأّما اإذا اأردمت اإثبات حّقانّية هذه 
الأ�سا�سّي  الن�ساط  يربز  اأن  ينبغي  وهنا  بالعمل,  اإثباتها  فعليكم  للنا�ص,  النظرّية 

لنظام اجلمهورّية الإ�سالمّية.
اأعّزائي! اعلموا اأّن الأعداء ي�سعون بكّل قواهم كي ل يح�سل هذا العمل, اأي اأن 

ل ي�سبح نوذجًا للدول الأخرى, ول تنت�سر نظرّية الإ�سالم ال�سيا�سّية«)1(.
هـ- توضيح العالقة بين الثورة الحسينّية وثورة اإلمام الخمينّي }

التاأثري  فهم  اأي  التعّمق,  يقبل  عري�ص  ف�سل  ذاته  بحّد  »وهذا  القائد:  الإمام 
الذي تركته ثورة عا�سوراء وجهاد �سّيد ال�سهداء يف ثورتنا, وعندما يتعّمق الإن�سان 
يف هذه امل�ساألة, فُي�ساب بالده�سة من عظمة تاأثري تلك احلادثة, ويبداأ التفكري, 

كيف ميكن للمحرومني من ذلك مالأ هذا الفراغ؟«)2(.
اأّوًل: جذور الثورة الإ�سالمّية في ثورة عا�سوراء

الإمام اخلمينّي: »يجب اأن يلتفت جميع اخلطباء, وجميعنا يجب علينا اللتفات 
اإىل هذا املعنى, وهو اأّنه لو مل تكن ثورة �سّيد ال�سهداء Q, ملا كان باإمكاننا اليوم 

اأن ننت�سر«)3(.
  1- من كالم له في اأهالي مدن كا�سان واآران وبيدگل 80/8/20 هـ. �ص.

  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  3- من كالم له في جمع من خطباء الّدين وعلماء قم وطهران 61/7/25 هـ. �ص.
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الإمام القائد: »هذه احلادثة هي الداعم الأ�سا�سّي للثورة اليوم, اإذا قيل لنا اليوم 
 P اإىل اأين تعود جذور الثورة التي قمتم بها؟ نقول: تعود جذورها اإىل الر�سول
Q؟  احل�سني  الإمام  هو  من   ,Q احل�سني  والإمام   Q املوؤمنني  واأمري 
اإّنه ال�سخ�ص الذي اأوجد هذه احلادثة وُنقلت عنه يف التاريخ. وعليه فهذه احلادثة 

)عا�سوراء( هي الداعم لثورتنا«)1(.
الإمام القائد: »اإّن حادثة احل�سني بن علّي Q هي يف الواقع الدافع حلركة 
وكّل جماهد  حّر  كّل  اإّن  ال�سحيح,  الإ�سالمّي  الفكر  اجتاه  الإ�سالمّية يف  القرون 
تلك  ي�ستلهم من  فاإّنه  الت�سحية,  �ساحة  يرغب دخول  �سخ�ص  وكّل  �سبيل اهلل  يف 
احلادثة ويجعلها الداعم الروحّي واملعنوّي حلركته, وقد ظهر هذا الأمر يف ثورتنا 
ب�سكل بنّي ووا�سح, ولي�ص معلومًا كيف كنا �سنخو�ص هذه املعركة لو مل تكن تلك 

احلادثة«)2(.
بلدنا, هذا  القرون الأخرية يف  »لقد راج طوال قرون ويف هذه  القائد:  الإمام 
بن  احل�سني  ا�سم  ذكر  ومبنا�سبة  بالّدين  املتعّلقة  والروؤى  الفكر  من  النوع 
يف  الوا�سعة  القناة  هذه  فوجدت  النا�ص,  دين  حفظ  يف  �ساهم  مّما   ,Q علّي 
الثورة وامتّد هذا الفكر لينت�سر يف جميع الأرجاء بو�ساطة تلك القناة التي اّت�سلت 
بها ثورتنا, اأي حادثة عا�سوراء, فدخل النا�ص ال�ساحة, فلو قارّنا بني بلدنا والدول 
الإ�سالمّية الأخرى يف هذا اخل�سو�ص, ف�ستجدون الفارق عندما ل جتدون ا�سم 
بها  امتاز  التي  اخل�سائ�ص  من  واحدة  فهذه  الأماكن,  بع�ص  يف  احل�سني  الإمام 

جمتمعنا«)3(.
الإمام القائد: »هذه الثورة هي اآخر الربكات العظيمة حلادثة كربالء؛ فلو مل 

  1- من كالم له في جمع من العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

  3- الم�سدر نف�سه.

القسم الثاني - الفصل الخامس- وظائف أصحاب المنبر
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تكن حادثة عا�سوراء ومل تكن اأ�سوة لنا, ملا انت�سرت هذه الثورة, وعندما يتحّدث 
اإمامنا العظيم يف حمّرم العام 1357 عن انت�سار الدم على ال�سيف, فقد تلّقى هذا 
الدر�ص وهذا اخلّط من حمّرم, وهكذا �سيكون الو�سع اإذا نظرمت اإىل احلرب«)1(.
الإمام القائد: »هذه اآثار عا�سورائّية ا�ستمّرت عرب التاريخ كّله, واأّما ما حدث 
يف زماننا فكان اأعظم من كّل ذلك, حيث و�سل احلّق اإىل كر�سّي احلكم يف ع�سر 
�سيطر فيه الظلم والكفر والإحلاد على العامل, ويف زمان ُتعترب فيه العدالة منافية 
الأمم  قرارات  يف  ال�سرعّية  له  ُتعطى  الذي  القانون  هو  الظلم  واأ�سبح  للقانون, 
املّتحدة, اإّن ما ترونه من ا�ستبداد القوى الكربى و�سعيها لفر�ص نظام جديد على 
العامل, هو نف�سه ت�سّلط الظلم على اأرجاء املعمورة, واأعني بذلك ما يجري من جور 
الإن�سان  الدفاع عن حقوق  كقانون  القانون,  با�سم  كّل مكان  للحقوق يف  وانتهاك 
با�سم  الظلم  ُيرتكب  اأن  الظلم  ت�سّلط  اأنواع  اأ�سواأ  ملن  واإّنه  الإن�سانّية,  القيم  وعن 

العدل والباطل با�سم احلّق.
فجاأة ويف مثل هذه الظروف ان�سّق �ستار الظلمة وبانت �سم�ص احلقيقة, فاعتلى 
احلّق كر�سّي احلكم, وطرح الإ�سالم نف�سه يف امليدان بعد اأن كانت الأيادي ت�سعى 
دائمًا لفر�ص العزلة عليه, و�ساهد العامل كلُّه الإ�سالَم الأ�سيل على �سكل حكومة 

اإ�سالمّية«)2(.
الأ�سلوب  هذا  من   42 عام  حمّرم  يف  العظيم  اإمامنا  »ا�ستفاد  القائد:  الإمام 
فح�سلت حادثة 15 خرداد العظيمة, ويف حمّرم 57 اأي�سًا ا�ستلهم اإمامنا العظيم 
من هذه احلادثة وقال: »انت�سر الدم على ال�سيف« فتحّققت تلك احلادثة التاريخّية 
املنقطعة النظري اأي الثورة الإ�سالمّية, هذا ما ح�سل يف زماننا, و�ساهدناه اأمام 
اأعيننا, ولكن هذا اللواء كان على امتداد التاريخ وبالن�سبة اإىل كّل ال�سعوب لواء 

  1- في كالم له في جمع العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والوّعاظ على اأعتاب �سهر محّرم 74/3/3 هـ. �ص.
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فتح وظفر, وهكذا يجب اأن يكون يف امل�ستقبل و�سيكون كذلك«)1(.
ثانيًا: معرفة العدّو والتعّرف على وجود اأعداء الثورة

الإمام القائد: »... ينبغي التذكري بهذه امل�ساألة اأي�سًا يف هذه املجال�ص واملحافل, 
اأّننا اليوم - بحمد اهلل - يف موقف قوّي من الناحية ال�سيا�سّية حيث و�سعنا  مع 
اأّن هذا ل يعني انتهاء مكر وكيد  اإّل  العدّو - اأي الإ�ستكبا ر- يف موقف انفعايّل, 

الأعداء, {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ})2(, طبعًا على اأ�سا�ص: 
ومع  للعدّو,  اأبدًا  ت�ست�سلم  ل  احلّق  جبهة  فاإّن  ٺ})3(,  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ 
ذلك يجب معرفة طبيعة العدّو, ول ينبغي اأن نغفل عنه حلظًة واحدًة, وهذا مّما 
يجب اأن نبّينه للنا�ص.... تابع الإ�ستكبار العاملّي يف هذه املّدة تهديداته ال�سريحة 
الإ�سالمّية,  اجلمهورّية  ونظام  للثورة  املبا�سرة  وغري  واملبا�سرة  ال�سريحة  وغري 
اإّل اأّن اأّمتنا مل تر�سخ لتهديدات الأعداء مطلقًا, ومل تتاأّثر بها لأّنها تعترب نف�سها 
تابعًة لإرادة اهلل تعاىل ومرتبطة به, واأّما امل�سداق ال�سيا�سّي والإجتماعّي لذلك يف 
زماننا احلا�سر فهو نظام اجلمهورّية الإ�سالمّية و�سعب اإيران امل�سلم, وعلى هذا 
الأ�سا�ص فنحن ل نخ�سى تهديدات الأعداء ول نخاف اأّي عدّو واأّي قّوة اأخرى يف 

العامل.
لنا؛  وجّدّية  توجيه �سربة حقيقة  اأّنهم عاجزون عن  اأعداوؤنا عملّيًا  اأثبت  لقد 
لأّنهم طيلة ال�سنوات الع�سر املا�سية عملوا كّل ما با�ستطاعتهم, وبقينا نحن اأقوى 
من املا�سي واأ�سلب واأكرث اأماًل. امل�ستقبل اليوم وا�سح لنا اأكرث من اأّي وقت م�سى, 
نحن ل نخاف من العدّو وهو غري قادر على �سربنا, وكّل ذلك م�سروط باحلفاظ 
على يقظتنا وح�سور ال�سعب يف ال�ساحة, ل ينبغي اأن ي�سعر النا�ص باأّن الأمور قد 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 84/11/5 هـ. �ص.
  2- �سورة البقرة الآية 120.
  3- �سورة البقرة الآية 120.

القسم الثاني - الفصل الخامس- وظائف أصحاب المنبر
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انتهت واحلمد هلل, وليذهب كّل �سخ�ص نحو عمله اخلا�ّص, كاّل, فال ينبغي تخلية 
ال�ساحة«)1(.

ثالثًا: ارتباط ثقافة التعبئة وال�سهادة بعا�سوراء
الإمام القائد: »ل ينبغي اأن ين�سى ال�سادة املبّلغون, والوّعاظ, واخلطباء والقّراء 
هوؤلء  هو  عا�سوراء,  حوادث  عن  كاماًل  نوذجًا  ميتلك  زماننا  اأّن  واملّداحون, 
التعبوّيون من ال�سباب والنا�سئة, بع�ص منهم قد ا�ست�سهد, وبع�ص اآخر ما زال ينتظر 
وهو حّي يرزق, اإّل اأّن عدم ح�سول ال�سهادة لهم ل يعني هروبهم منها, بل هم قد 
توّجهوا اإليها, اإّل اأّنها مل تاأِت اإليهم. ل ينبغي اأن نن�سى العالقة والت�سال القوّي 
املوجودين  التعبوّيني  من  تبّقى  ومن  �سهدائنا,  وبني  عا�سوراء وحمّرم  بني حادثة 
بكرثة- واحلمد هلل- يف جمتمعنا بدءًا من ال�سيخ الكبري اإىل ال�ساّب ال�سغري«)2(.

الإمام القائد: »اأّيها العلماء املحرتمون واملبّلغون الأعّزاء, ينبغي يف هذا ال�سهر 
الدنيا  باأّن  واإفهامهم  للنا�ص  الق�سّية  اأبعاد  خمتلف  تو�سيح  ]حمّرم[  العظيم 
والآخرة تتحّققان يف ظّل الّدين, واأّن الإرتباط بالإمام احل�سني Q واإدراك معنى 
ومفهوم ال�سهادة ي�ساعدان يف الأمور املادّية واملعنوّية لالإن�سان. فلو اأّن اأّمة اأدركت 
معنى ال�سهادة, وعرفت كيف ميكنها التقّدم والت�سحية يف �سبيل الأهداف, عند 
ذلك ميكنها العي�ص حّرًة م�ستقّلًة وبدون ا�سطراب, حيث يكون املوت مانعًا اأمام 
ذلك الإن�سان. واإذا كان الأمر على غري ذلك النحو, ف�سيعمل العدّو على اإخ�ساع 
تلك الأّمة بتهديدها باملوت, فت�سبح كغريها من الأمم والبلدان التي تظهر جبنًا 

و�سعفًا اأمام الأعداء«)3(.
كبرية  منا�سبة  احلرام هي  �سهر حمّرم  التبليغ يف  فر�سة  »اإّن  القائد:  الإمام 

  1- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 75/2/26 هـ. �ص.
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 Q وا�ستثنائّية بربكة دماء �سّيد ال�سهداء والأحرار الإمام اأبي عبد اهلل احل�سني
واأ�سحابه النجباء. اأّما اآثار تلك الدماء التي اأُريقت ظلمًا وعدوانًا, فهي خالدة يف 
الّدين  لأهداف  فداًء  الإخال�ص  على طبق  روحه  قّدم  الذي  ال�سهيد  لأّن  التاريخ؛ 
العالية, يتحّلى بال�سدق وال�سفاء, اأّما الإن�سان املخادع واملغرور فحّتى لو متّكن من 
اإظهار وقوفه اإىل جانب احلّق بل�سانه وبيانه, اإّل اأّنه عندما ت�سل الق�سّية اإىل روحه 
واأرواح اأعّزائه, يرتاجع ول يبقى على ا�ستعداد للت�سحية, واأّما الذي يخطو ويتقّدم 
نحو �ساحة الفداء ويقّدم وجوده خمل�سًا يف �سبيل اهلل, حّق على اهلل اأن يبقيه حّيًا, 

پ})1(, {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
اأبعاد حياتهم هو  واأحد  اأحياء,  �سبيل اهلل هم  ُيقتلون يف  فالذين  ڱ})2(,  ڱ ڱ 
اآثارهم وموقع ثباتهم ولوائهم, قد ت�سبح هذه العالئم باهتة بع�ص  عدم خفوت 
اأّن اهلل تعاىل  اإّل  الكاذبة واملفرتية,  القوى  والعنف وتدّخل  القهر  الأوقات لوجود 
هو الذي جعل فيهم هذه ال�سّنة وهذا القانون, و�سّنة اهلل تعاىل تقت�سي بقاء طريق 
الأطهار وال�ساحلني واملخل�سني, اإّن الإخال�ص اأمر عظيم, ولذلك بقي الّدين يف 
العامل بربكة احل�سني بن علّي Q ودمائه التي اأُريقت بغري احلّق, و�سيبقى احلال 

هكذا دائمًا«)3(.
رابعًا: التذكير بنعمة الثورة

النا�ص-  مع  بها  التحّدث  عليكم  ينبغي  التي  الأمور  »من جملة  القائد:  الإمام 
وبالأخ�ّص ال�سباب- هي النعمة الكبرية التي اأعطاها اهلل تعاىل لنا بو�ساطة القائد 
العظيم ال�ساأن والقدر واملنقطع النظري, وبو�ساطة حركة �سعب اإيران العظيم, اإّن 
الثورة, ول يعرفون كيف  اليوم, مل يّطلعوا على ما كانت عليه الأمور قبل  �سبابنا 

  1- �سورة البقرة الآية 154.
  2- �سورة اآل عمران الآية 169.

  3- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 78/1/23 هـ. �ص.

القسم الثاني - الفصل الخامس- وظائف أصحاب المنبر
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فخالل  اإيران!  �سعب  يعانيه  كان  الذي  الذّل  ول  اململكة  هذه  يف  الأو�ساع  كانت 
اخلم�سني ال�سنة الأخرية كان يحكم اإيران �سخ�سان- الأب والإبن- وكالهما جاء 
»القّزاق«... اأفواج  الإجنليز ر�سا خان بني  لقد وجد  ال�سلطة,  اإىل  الأجنبّي  بهما 
اأعطوه ال�سالح واأو�سلوه اإىل ال�سلطة ثّم نّفذوا ماآربهم بو�ساطته, فو�سلوا من خالله 
التي  الأماكن  اإىل  ال�سربات  وّجهوا  وبو�ساطته  اإيران.  يف  فعله  اأرادوا  ما  كّل  اإىل 
اإن�سانًا جريئًا  الّدين والعلماء والتقاليد القدمية والقومّية, لأّنه كان  اأرادوها مثل 
ملّطخ ال�سمعة, كان مفيدًا لهم. لقد كان الإجنليز يفّت�سون, خالل مّدة من الزمن 
)قبل زمان امل�سروطة( على و�سيلٍة ينفذون منها اإىل هذا البلد, ولكن مل يتمّكنوا 
ال�سخ�ص ل  اأّن هذا  اأدركوا  نفوذهم,  الغالب مينعون  العلماء يف  وكان  من ذلك. 
يتوانى عن التعامل ب�سالفة مع العلماء, لذلك اأو�سلوه اإىل ال�سلطة, فنّفذوا كّل ما 
اأرادوا من خالله, ثّم عندما وجدوه مييل اإىل جهة اأخرى من الناحية ال�سيا�سّية, 

خلعوه وجاءوا بابنه مكانه.
ل يوجد عار ل�سعٍب- ول ل�سعب اإيران- اأكرب من اأن تقوم دولة بريطانيا بو�ساطة 
اأكرب من  اأّي عار  �سفارتها بتعيني احلّكام والقادة وال�سيا�سّيني واملدراء يف البلد. 
خلعوا  اأن  بعد  البهلوّي!  العهد  موّظفو  كتبها  التي  املذّكرات  اقراأوا  لل�سعوب!  هذا 
ر�سا خان عام 1320 كان ابنه حمّمد ر�سا ولعّدة اأّيام ل يدرك اإن كان �سي�سبح 
امللك اأم ل! عند ذلك اأر�سل �سخ�سًا اإىل ال�سفارة الربيطانّية, التي اأعطت املوافقة 
على ذلك ب�سرط اأن يتخّلى عن بع�ص الأمور, واأن ينّفذ بع�ص الأمور الأخرى, ومع 

ذلك فقد �ُسّر حمّمد ر�سا بتلك ال�سلطنة, هذه هي حقائق هذا البلد.
�سلطوّية,  ديكتاتورّية  حكومة  عامًا  خم�سني  وملّدة  اإيران  يف  ال�سلطة  توّلت  لقد 
طاغوتّية, فا�سدة, وكّل ذلك من خالل �سخ�سني اأتى بهما الأجنبّي, ومل يكن للنا�ص 
اأّي دور يف ذلك. وهكذا كانت حكومة القاجار وال�سالطني اأي�سًا قبل تلك احلقبة, 
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للنا�ص ذكر  اأّي دور, ل بل مل يكن  للنا�ص  اقراأوا �سرية هوؤلء ال�سالطني! مل يكن 
اأ�سغر موّظف  اإىل  الأعظم  ال�سدر  الدولة من  عّمال  كان  الإطالق.  عندهم على 
عميل لهم, كانوا يقولون لهم �سراحة: اأنتم كذا وكذا بني عمالئنا! هكذا حكومات 

كانت ت�سيطر على هذا البلد!.
هذه هي املّرة الأوىل طوال قرون متمادية تاأتي حكومات ويكون معيار امل�سوؤولني 
فيها, العلم والتقوى والعدالة وحمّبة النا�ص وانتخاب النا�ص, وهذا بربكة الثورة, 
ا�ستخدام  ي�سيئون  الذين  من  لي�سوا  النا�ص.  ومن  النا�ص  لأجل  النا�ص,  مع  هم 
لها �سابقة  بالعدّو, هذه حقائق مل يكن  ال�سارقني ول يرتبطون  املنا�سب, ول من 
طوال قروٍن من تاريخ اإيران, وهذا ما اأعطاه الإ�سالم والثورة لهذا ال�سعب, ينبغي 
تو�سيح هذه الأمور جليل ال�سباب, ليدركوا كيف كانت اإيران وكيف اأ�سبحت! واأين 
والتابعة  الفا�سدة  الأنظمة  تلك  زالت خمّلفات  ما  واليوم  و�سلت!  اأين  واإىل  كانت 
والذليلة, تفكر باأولئك الأرباب الذين كانوا يفّرقون عليهم الأموال يف ذلك الزمان! 
املقابالت,  معهم  ويجرون  الإعالمّية,  والو�سيلة  املال  لهم  يقّدمون  اأي�سًا  واليوم 
ويوؤ�ّس�سون الإذاعات وال�سحف, ثّم يعملون بكّل هذه الو�سائل على ذكر م�سكلٍة ما 
يف نقطٍة من نظام اجلمهورّية الإ�سالمّية الوا�سعة الأقطار واملمتّدة طوًل وعر�سًا, 
�سبابنا هذه  يعرف  اأن  ينبغي  اإذاعاتهم!  يبّثونها من  ثّم  تكبريها  يعملون على  ثّم 
الأمور! لأّن هذه الأمور مهّمة, واليوم ينبغي اأن يت�سّمن تبليغ الّدين وتبيني احلقائق 

هذه الق�سايا اأي�سًا«)1(.
و- التوصية بوحدة الكلمة

الإمام القائد: »... امل�ساألة الأخرى التي ينبغي الهتمام بها يف هذه املجال�ص, 
م�ساألة وحدة كلمة اآحاد ال�سعب... فبعد اأن مّن اهلل تعاىل علينا بهذه النعمة, يجب 

  1- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
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علينا حفظها. اأّوًل, يف اجلل�سات التي تقام ينبغي عدم ذكر اخلطباء اأي كالم اأو 
اأّية جل�سة  اأّي م�سّوغ لذكر �سيء يف  اإ�سارة اأو حركة تدّل على الإختالف, ل يوجد 
يوؤّدي اإىل اإيجاد اختالف بني جمموعتني من النا�ص, ل ينبغي اأن ي�سدر اأّي كالم 
من علماء الّدين يوؤّدي اإىل وجود �سرخ يف وحدة الكلمة بني النا�ص, وبالأخ�ّص يف 
واملرجعّية  والعلماء  بالدولة  العالقة  الأمور ذات  والدينّية, ويف  ال�سيا�سّية  امل�سائل 
على  بل  النا�ص,  بني  الإختالف  وقوع  اإىل  توؤّدي  التي  الأخرى  والأمور  والقيادة, 
العك�ص من ذلك, ينبغي اأن ي�سعى املتحّدثون با�سم الّدين اإىل اإيجاد ف�ساء يّت�سم 

باملحّبة والتعاون بني امل�سوؤولني وبني النا�ص, ويوحي بوحدة الكلمة«)1(. 
يف  اإليها  النا�ص  توجيه  ينبغي  الهاّمةالتي  الأمور  جملة  »من  القائد:  الإمام 
اجلل�سات التبليغّية, م�ساألة الوحدة والإتفاق واحتاد ال�سعب. اأعّزائي, عندما ننظر 
اأو  الغافلني  اإىل الأمواج الإعالمّية لالأعداء, وما يرّوج له بع�ص الأ�سخا�ص  اليوم 
اإيجاد الت�سّنج  اأّنهم يرّوجون خلّط الإختالف, خّط  املغر�سني الفا�سدين, �سنجد 
النا�ص وتكبري الأمور ال�سغرية, احذروا من عر�ص امل�سائل  اآحاد  والإ�ستباك بني 
اخلالفّية اأو ت�سخيم تلك امل�سائل من على املنابر التي ينبغي اأن تكون مكانًا لتبليغ 
الّدين والأخالق. لقد �سعى الأعداء- لي�ص يف اأّيامنا هذه فقط, بل منذ انطالقة 
يف  وحّتى  احلرب  قبل  الأمر  كان  وهكذا  ال�سغرية,  اخلالفات  لتعظيم  الثورة- 
مرحلة احلرب يف زمن الإمام اخلمينّي العظيم, كانوا يعمدون بو�سائلهم الإعالمّية 
اإىل تكبري الأمور اخلالفّية ال�سغرية ويّتخذون منها �سندًا ودلياًل على  والنف�سّية 
وجود �سرخ و�سقاق يف البالد, مّما ي�سعر امل�ستمع باأّن البلد ت�سيطر عليه حالة من 
الغوغاء والإختناق, مع العلم اأّن اأمورًا كهذه مل تكن موجودة يف الواقع, وهي الآن 

غري موجودة اأي�سًا«)2(.
  1- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.

  2- من كالم له في لقاء العلماء على اأعتاب �سهر محّرم 77/2/2 هـ. �ص.
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الفصل السادس- ضرورة وضع ضوابط مناسبة لتنظيم المنبر

املنرب, حيث  م�ساألة  وظيفة جديدة يف  اأمام  اليوم  اأّننا  »اأعتقد  القائد:  الإمام 
يلزم وجود نظام وقاعدة و�سابطة«)1(.

العديد من املجالت, وحل�سن احلّظ  »اليوم هناك �سوابط يف  القائد:  الإمام 
فاإّن احلوزة العلمّية اليوم وعلى راأ�سها احلوزة العلمّية املباركة يف قّم تتحّرك نحو 
التنظيم وترتيب املراحل واملراتب, وهذه حركة مباركة, حركة مباركة حّتى لو اأّنها 
ب�سدده,  نحن  الذي  املجال  هذا  يف  اأي�سًا,  ونحن  بداأت,  اأّنها  اإّل  متاأّخرة,  بداأت 
اأّنه  اإّل  يجب القيام بذلك. طبعًا هو عمل �سعب, يحتاج اإىل فكر وجهد ومتابعة, 
لن  الدينّي,  بال�ستفادة من خطابنا  الذي يرغب  اإّن ذلك اجليل  ينبغي حتقيقه, 

ي�ساحمنا اإذا مل نبادر اإىل اإ�سالحه«)2(.

األمر األّول- المسؤولون عن التنظيم

خالل  من  يتّم  اأن  ينبغي  وال�سابطة  القاعدة  هذه  ترتيب  »اإّن  القائد:  الإمام 
  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

  2- الم�سدر نف�سه.
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هذا  يف  طويلة  �سنوات  اأم�سوا  الذين  املجال,  هذا  وخرباء  الفّن,  هذا  موؤ�ّس�سي 
بظروف  والعارفون  الف�سالء  اإليهم  وي�ساف  املختلفة,  جوانبه  واأدركوا  الطريق, 

الزمان«)1(.

األمر الثاني- األهداف المطلوبة من تنظيم المنبر

ح�سني  املريزا  املرحوم  كتب  تقريبًا,  الأخرية  ال�سنة  املئة  »يف  القائد:  الإمام 
تلك  يف  والعزاء,  املنرب  اأهل  �سرائط  يف  واملرجان«  »اللوؤلوؤ  بعنوان  كتابًا  النورّي 
املرحلة نه�ص هذا املحّدث العامل الواعي, وبداأ التفكري باأّن لكّل من الدرجة الأوىل 
والثانية يف املنرب �سروطًا, ول ميكن الدخول اإىل هذا املجال من دون �سروط, لعّله 

يف تلك الأّيام كان قارئ املراثي يف الدرجة الأوىل, والوّعاظ يف الدرجة الثانية.
اأّما  الزمان,  ذلك  روؤية  حدود  يف  املرحلة  تلك  يف  يكتب  العظيم  ذلك  كان 
الذي  ال�سخ�ص  هو  من  العمل:  وميكنكم  اأو�سع  م�ساحات  ت�ساهدون  فاأنتم  اليوم 
يعتلي املنرب ب�سكل ع�سوائّي, ثّم يقبله املجتمع املراقب لهذا العمل؟ ينبغي �سبط 
مو�سوع اخلطاب, ماذا �سيقول؟ واأين ومتى يتحّدث بذلك؟ هذا ل يعني بالطبع 
كتابة و�سفة واإعطاءها لهذا وذاك, طبعًا هذا هو املعمول به يف الدول الإ�سالمّية 
ثّم  مثاًل  لإمام اجلمعة  وت�سليمه  �سيء  بكتابة  الدولة  موّظفو  يقوم  الأخرى, حيث 
يقولون له اقراأ هذا. ل, فاإّن من الأمور ال�سرورّية التفكري, واملطالعة, والدرا�سة 
هذا  يح�سل  اأن  وينبغي  العريق,  املا�سي  واأ�سحاب  الفّن  اأ�ساتذة  من  وال�ستفادة 
الأمر طبق معايري, وطبق التحّدث مبا هو منا�سب وقراءة ال�سحيح بهدف اإ�سالح 

القراءة واخلطابة«)2(.
الإمام القائد: »ينبغي عدم التحّدث بامل�سمون ال�سعيف واملوهون, ينبغي اأن ل 

  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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وينبغي  املفيدة,  املعارف  الفائدة مكان  القليلة  اأو  الفائدة  العدمية  املعارف  حتتّل 
اأّن  ومبا  الدينّية.  املعارف  من  النا�ص  وحاجات  الزمان  مقت�سيات  اإىل  اللتفات 
حادثة عا�سوراء هي اأّم املعارف يف باب اجلهاد والن�سال يف �سبيل اهلل, وهي ت�سّكل 
ب, واأن تظهر فيها احلقائق  اأن تبنيَّ ب�سكل م�سذَّ ال�سند الأ�سا�ص لثورتنا, فينبغي 
بع�ص  تكتبها  اأو  الأل�سن,  بع�ص  من  وُتطلق  ُت�سمع  التي  الإ�سافات  وبالتايل حذف 
الأقالم من هنا وهناك... اإّن ق�سّية عا�سوراء لي�ست م�ساألة عادّية ب�سيطة, لذا ل 
ميكن خلط تلك الق�سّية العظيمة, باخلرافات, ثّم انتظار التاأثري املطلوب منها. 

اليوم, هو الوقت املنا�سب للقيام بهذه الأعمال«)1(.
- تحديث الأ�ساليب في تقديم المعارف

الإمام القائد: »العامل اليوم يتقّدم �ساعة ب�ساعة يف اأهّم امل�سائل والعلوم التي 
حتتاج اإليها الب�سرّية, ويف احلقيقة فاإّن الكثري من العلوم التي يجري فيها تبادل 
الآراء, اإذا قراأمت اليوم نظرّية ما, فال ميكنكم بعد �سهر من الزمن العتماد عليها 
تتجّدد  والنظرّيات  دائم,  ب�سكل  تتبّدل  فالأ�ساليب  النهائّية,  النظرّية  باعتبارها 

ب�سكل م�ستمّر.
كان  الذي  بالأ�سلوب  احلقائق  عن  النا�ص  نحّدث  اأن  اليوم  نريد  كيف  نحن 
معتمدًا يف خماطبتهم قبل خم�سني اأو مئة عام؟ اليوم يختلف حّتى عن مرحلة ما 
قبل الثورة, املنرب الذي كان مفيدًا وموؤّثرًا قبل الثورة- يف الأعوام 55 و56و57- 
املعارف  بع�ص  هناك  طبعًا  الأماكن.  جميع  يف  اليوم  وموؤّثرًا  مفيدًا  يكون  ل  قد 
لي�ص  الأمر  هذا  اأّن  اإّل  ظرف,  اأّي  ظّل  ويف  زمان  كّل  يف  م�ستمعني  متتلك  التي 
عاّمًا, هذه هي امل�ساألة الأ�سا�سّية التي اأردت احلديث عنها يف ق�سايا املنرب واأهل 
املنرب, وخال�سُتها: �سرورة حتديث وتطوير هذا الفّن من ناحية امل�سمون والقالب 

والأ�ساليب واملناهج«)2(.
  1- من كالم له في لقاء العلماء والمبّلغين على اأعتاب �سهر محّرم 70/4/20 هـ. �ص.

  2- الم�سدر نف�سه.
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الإمام القائد: »اعلموا اأّن املدح والثناء على الأئّمة R هو يف احلقيقة ثناء 
�سم�ص  والولية,  الإمامة  �سم�ص  على  ثناء  هو  واجلهاد,  واملعنوّيات  اخلري  على 
احلقيقة التي عملوا على حجبها, اإّل اأّن هذه الأل�سن الناطقة مل ت�سمح لهم بذلك. 
لي�ص ال�سعراء واملّداحون وحدهم الذين مل ي�سمحوا لهم بذلك, بل كّل الأ�سخا�ص 
 R الذين عملوا يف �سبيل املعرفة الدينّية وجميع القلوب املليئة مبحّبة اأهل البيت
ال�سم�ص,  هذه  بحجب  ي�سمحوا  مل  هوؤلء  قرنًا,  ع�سر  اأربعة  اأو  ع�سر  ثالثة  خالل 
يومنا هذا,  اإىل  و�سلنا  ال�سم�ص, حّتى  تلك  اأمام  من  يوٍم  كّل  تزاح  الغيوم  وكانت 

ينبغي اأن ي�ستمّر هذا العمل لتظهر حقائق اأهل البيت R اأكرث«)1(.

الروايات:

عن اأبي هارون املكفوف قال: قال يل اأبو عبد اهللQ: يا اأبا هارون, اأن�سدن 
قال:  بالرّقة-  يعني  تن�سدون-  كما  اأن�سدن  فقال:  فاأن�سدته,   Qاحل�سني يف 

فاأن�سدته:
الـــزكّيــــة لأعظــــمـــــه  فقـــــــل  احل�سني جـــدث  على  اأمـــرر 

قال: فبكى, ثّم قال: زدن, فاأن�سدته الق�سيدة الأخرى, قال: فبكى, ف�سمعت 
  1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
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بكاًء من خلف ال�سرت, فلّما فرغت قال: يا اأبا هارون, من اأن�سد يف احل�سني �سعرًا 
واأبكى  فبكى  �سعرًا  اأن�سد يف احل�سني  ومن  لهم اجلّنة,  كتبت  واأبكى ع�سرة  فبكى 
واأبكى واحدًا كتبت  اأن�سد يف احل�سني �سعرًا فبكى  خم�سة كتبت لهم اجلّنة, ومن 
جناح  مقدار  الدمع  من  عينه  من  فخرج  عنده  احل�سني  ذكر  ومن  اجلّنة,  لهما 

الذباب كان ثوابه على اهلل ومل ير�ص له بدون اجلّنة«)1(.
Qوعن اأبي ال�سلت الهروي قال: دخل دعبل بن علّي اخلزاعّي على الر�سا
مبرو, فقال له: يا ابن ر�سول اهلل, اإّن قد قلت فيكم ق�سيدة, واآليت على نف�سي اأن 

ل اأن�سدها اأحدًا قبلك, فقال الر�ساQ: »هاتها«. فاأن�سده:
نوائح عجم اللفظ والنطقات جتاوبن بالأرنان والزفرات

ملّا و�سل اإىل قوله:
ت�ضّمنها الرحمن يف الغرفات وقرب ببغداد لنف�س زكّية

قال الر�ساQله: »اأفال اأحُلق لك بهذا املو�سع بيتني بهما متام ق�سيدتك؟ 
:Qقال: بلى يا ابن ر�سول اهلل, فقال

توقد يف الأح�ضاء باحلرقات وقرب بطــو�س يــا لها من م�ضيبــة
يفــــرج عّنـــا الهّم والكـــربات اإىل احل�ضر حّتى يبعث اهلل قائماً

فقــــال  هو؟  من  قرب  بطو�ص  الذي  القرب  هذا  اهلل  ر�سول  ابن  يا  دعبل:  فقال 
خمتلف  طو�ص  ت�سري  حّتى  وال�سنون  الأّيام  تنق�سي  ول  »قربي,   :Qالر�ســـا
�سيعتي, فمن زارن يف غربتي كان معي يف درجتي يوم القيامة مغفورًا له«, ونه�ص 

ة فيها مائة دينار«)2(. الر�ساQوقال: ل تربح, واأنفذ اإيلَّ �سرَّ
يا  واهلل  جعفرQفقال:  اأبي  على  دخلت  قال:  الأ�سدّي  زيد  بن  الكميت  عن 

  1- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 595.
  2- الأربلي, ك�سف الغّمة, ج 2, �ص 323.

R القسم الثالث - مكانة المدح في مجالس عزاء أهل البيت
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ان  كميت, لو كان عندنا مال لأعطيناك منه, ولكن لك ما قال ر�سول اهللP حل�سَّ
بن ثابت: »لن يزال معك روح القد�ص ما ذببت عّنا«)1(.

قال ابن طاوو�ص: ُروي عن اآل الر�سول R اأّنهم قالوا: »من بكى واأبكى فينا 
مائة فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى خم�سني فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى ثالثني فله 
اجلّنة, ومن بكى واأبكى ع�سرين فله اجلّنة, ومن بكى واأبكى ع�سرة فله اجلّنة, ومن 

بكى واأبكى واحدًا فله اجلّنة, ومن تباكى فله اجلّنة..«)2(.

  1- الكلينّي, الكافي, ج 2, الحديث 19886.
  2- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 288.
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الفصل األّول- دور ومكانة المديح واإلنشاد
R وذكر أهل البيت 

ذكر  وكذلك   -  P النبّي  بيت  اأهل  على  والثناء  املدح  »اإّن  القائد:  الإمام 
املا�سية  ال�سنوات  يف  مرارًا  حتّدثنا  طبعًا  وعظيم,  مهّم  عمل  هو   - م�سائبهم 
مبنا�سبة ت�سكيل هكذا جل�سات حول هذا املو�سوع, واأو�سحنا بعبارات متعّددة مدى 

اإهتمامنا وتقديرنا لفّن املديح«)1(.
الإمام القائد: »اإّن ال�ساحة التي تعملون فيها, هي �ساحة وا�سعة للعمل والتاأثري, 
اإقبال  اأّن  اإىل  ي�ساف  ال�سباب,  املّداحني  من  الكثري  هناك  اهلل-  وبحمد  اليوم- 
ال�سباب كبري جّدًا, وهذا املكان اخل�سب يحمل الكثري من الإ�ستعدادات, ل بل هو 
موؤّهل لزرع البذور, فاإذا اأح�سن الزرع, ف�ستكون نتائجه وثماره ذات قيمة عالية, 
ا�ستفيدوا من هذه املنا�سبة, ولن�ستفد منها نحن اأي�سًا, ولي�ستفد نظام اجلمهورّية 
والأداء  احل�سن  امل�سمون  احل�سن,  اللحن  احل�سن,  ال�سعر  اأي  منها-  الإ�سالمّية 

احل�سن- فهذا اأمر ممّيز وغري عادّي«)2(.
  1- من كالم له في لقاء جمع من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 77/7/19 هـ. �ص.

  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
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يف  احل�سور  ودور  الأدب  ودور  ال�سعر,  ودور  الفّن,  دور  »اإّن  القائد:  الإمام 
تنمية  م�ستوى  على  والتاأثري  والفعالّية  الأهمّية  كبري  دور  هو  العملّية,  ال�ساحات 
الروح الإميانّية. عليكم اأن تنظروا اإىل دور املّداح وذاكر اأهل البيت R هنا يف 
هذه الأمور, مثل دوره يف اإيجاد الإميان, وتاأثريه يف ن�سر الثقافة, واأثره يف اإحكام 
R, هذا هو دوره, وهو دور  العالقة والرابطة القلبّية بني املوالني واأهل البيت 

مهّم جّدًا«)1(.

األمر األّول- مكانة المديح ودوره في جبهة التبليغ الّدينّي

والعلم  والتعليم  الفّن  ت�سمل  وا�سعة  جبهة  التبليغ  جبهة  »اإّن  القائد:  الإمام 
اإىل  بالإ�سافة  والتلفزيون,  والإذاعة  الإر�ساد  ووزارة  واحلوزة  واجلامعة  والّدين 
فريق املّداحني الذين اأوكل اإليهم جزء من تلك اجلبهة, وهذا ي�سبه متامًا ما كّنا 
نعي�سه يف جبهات احلرب املفرو�سة, ولذا فاإّن هوؤلء الأخوة الذين ح�سروا مرحلة 
كاأّننا  فنحن  جّيد,  ب�سكل  كالمي  �سيدركون  اجلبهة  يف  املقّد�ص  والدفاع  احلرب 
اأمام جبهٍة عظيمٍة يديرها جي�ص عظيم, وقد اأوكل اإلينا مهّمة جزٍء منها, فينبغي 
هم اأي�سًا, ويكون  اأن نكون قادرين على اإدارته, ليتمّكن الآخرون من القيام مبهامِّ
الن�سر عبارة عن ثمرة اجلهود جمتمعًة, فعلى الأخوة املّداحني الإلتفات اإىل هذه 
امل�ساألة, فاإذا متّكنا يف النواح وقراءة امل�سائب واملراثي من اإظهار �سيء من الهّمة 
والفّن, عندها ميكن اأن ن�سّمن عملنا املفاهيم العالية مع العلم اأّنه ميكن اأن تكون 
تلك الأعمال خالية من تلك املفاهيم, وخاوية اأي�سًا, وتتناول الظاهر فقط, هذا 
الأمر ممكن يف العزاء والنواح واللطم واملدح وامل�سيبة, بحيث جنعل القلب يتفّطر 
والأعني تدمع من دون اأن يكون هناك اأدنى فائدة, وهذا بعينه ميكن اأن يح�سل 

  1- من كالم له في لقاء جمع من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل األّول- دور ومكانة المديح وذكر أهل البيت عليهم السالم
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.)1(»R اأي�سًا يف منا�سبات الولدات واأفراح اأهل البيت
يتلوها  �سعرّية  اأبياتًا  لعّل  وقلت:  الأوقات  من  وقت  »حتّدثت يف  القائد:  الإمام 
قد  بل  دائمًا,  لي�ص  الأمر  هذا  طبعًا  ل�ساعة,  خطابة  من  تاأثريًا  اأكرث  تكون  مّداح 

يح�سل اأحيانًا, فاإذا اأح�سّنا اختياره �سيكون على هذا النحو«)2(.

R األمر الثاني- االنتساب إلى أهل البيت

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   } القائد:  الإمام 
بفاح�سة  تاأت منهنَّ  النبّي, من  ن�ساء  اإىل  ېئ})3(, اخلطاب موّجه  ۈئ ۈئ 
ي�ساعفرْ لها العذاب, ملاذا؟ لأّن زوجة النبّي لها ن�سبة الزوجّية اإليه P فاإذا اأتت 

ٻ  {ٻ  ىئ})4(,  ىئ  ىئ  ېئ  {ېئ  �سعفني,  عذابها  كان  بفاح�سة, 
اجلانب  يكون  وهكذا  ڀ})5(,  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
الأجر  من  لكّن  �سيكون  �ساحلات,  عابدات, حم�سنات,  كننتَّ  اإذا  للق�سّية:  الآخر 
�سالة  �سعف  تعادل  عادي  ب�سكل  النبّي  زوجة  �سالة  اأّن  اأي  للنا�ص,  ما  �سعف 
الآخرين, من حيث الأجر, واأجر عبادتها �سعف عبادة الآخرين, واإذا اغتابت اأحدًا 
ل �سمح اهلل, فيكون جزاء غيبتها �سعف غيبة الآخرين, ثّم تتابع الآيات القراآنّية 

تتابع: {ڤ  ثّم  ال�سريفة: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ})6(, 
اخلطاب  هذا   .)7({ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
موّجه لن�ساء النبّي, اأّما ن�ساء النبّي اأنف�سهنَّ فال خ�سو�سّية لهّن �سوى انت�سابهّن 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.

  3- �سورة الأحزاب الآية 30.
  4- الم�سدر نف�سه.

  5- �سورة الأحزاب الآية 31.
  6- �سورة الأحزاب الآية 32. 

  7- الم�سدر نف�سه.
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اإىل ر�سول اهلل P, وهذا الإنت�ساب اإذا كان موجودًا عندي وعندك اأكرث مّما هو 
موجود عند زوجات النبّي P ملا نلكه من م�سوؤولّية خطرية وممّيزة يف املجتمع, 
ف�سوف تكون هذه اخل�سو�سّية موجودة فينا اأي�سًا, ل اأقول نتلك ال�سعفني- وهذا 
ل اأّدعيه- ولكّننا نختلف عن النا�ص, واأنا اأكرث منكم, اإذا اأخطاأنا نحن, فاإّن خطاأنا 
لي�ص كخطاأ النا�ص العادّيني, بل هو اأ�سعب واأثقل, اإذا اأو�سلنا �سخ�سًا اإىل وادي 
ال�سالل, ل �سمح اهلل, فاإّن هذا العمل يختلف عّما يفعله الآخرون يف ما ي�سابهه من 

اأعمال, لذا فعلى املّداحني اأن يدركوا ما يقراأون وما يقولون«)1(.

األمر الثالث- اإلقبال العاّم على المّداحين

احلرفة  هذه  على  النا�ص  اإقبال  ازداد  احلّظ,  وحل�سن  »اليوم  القائد:  الإمام 
وهذا الفّن, وال�سباب يف طهران والقرى يظهرون عالقة واهتمامًا بجل�سات املديح, 

وهذا, اأّيها ال�سادة املّداحون, ي�ساعف من م�سوؤولّيتكم«)2(.
»اإّن ما متتلكونه من �سوت جميل وحلن عذب وموقعّية ممّيزة  الإمام القائد: 
اهلل-  بحمد  اأ�سافوا-  الذين  ال�سباب  جعل  ذلك  كّل  وا�سع,  واإقبال  مهّم  ومنرب 
تقّدموا  اأن  تريدون  ماذا  اإليكم,  يتوّجهون  وبلدنا,  جمتمعنا  اإىل  القلب  �سفاء 
الدائم وامل�ستمّر  التاأكيد  ال�سبب يف  واأهمّيته هما  الأمر  اإّن ح�سا�سّية هذا  للنا�ص, 
على ما تقراأون وكيفّية قراءته واملتابعة من خالل ح�سوري جل�سات املديح ولقائي 

باملّداحني وخمتلف ال�سخ�سّيات«)3(.

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.

  3- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل األّول- دور ومكانة المديح وذكر أهل البيت عليهم السالم
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دور ومكانة �لمديح 
و�الإن�شاد وذكر �أهل 

R لبيت�

مكانة �لمديح 
ودوره في 

جبهة �لتبليغ 
�لديني

�النت�شاب �إلى 
�أهل �لبيت 

R

�الإقبال 
�لعام على 
�لمد�حين



168



169 “أحيوا أمرنا”

R الفصل الثاني- تاريخ المديح والّثناء على أهل البيت

 O الزهراء  بفاطمة  املتعّلقة  الروايات  املرء  يراجع  »عندما  القائد:  الإمام 
والتي �سدرت عن الأئّمة R, �سيجد اأّن كالم املع�سومني R هو كالم املدح 
ل  من  تعّجب  اإىل  يوؤّدي  بحيث  العظيمة,  هذه  اإىل  بالن�سبة  واخل�سوع  واخل�سوع 
 ,P الأكرم  الر�سول  حتّدث  لقد   ,O الزهراء  لل�سّيدة  العايل  املقام  يدرك 
 Q املوؤمنني  اأمري  الإمام  زوجها  واأبوها, وحتّدث  العظيمة  رة  املخدَّ هذه  مرّبي 
 O الزهراء  ال�سّيدة  اإىل  منهم  واحد  كّل  واأ�سار   R الأئّمة  اأبناوؤها  وحتّدث 
بعبارات املدح والتعظيم, وي�سري هذا الأمر اإلـــى املقــــام العالــــي الذي ل يو�ســف 
املرتبة  علّو  اإدراك  ميكنه  ل  القا�سر  ذهننا  اأّن  والواقع   .O الزهـراء  لل�سّيدة 
ر�سحة  اإّل  لي�ص  فهمه  على  نقدر  وما   R النجباء  الأئّمة  لأّم  وامللكوتّية  املعنوّية 
املدح  م�ساألة  اأّن  اإىل  الأمر  بهذا  امل�ستغلون  الأخوة  يلتفت  اأن  ر�سحاتها. يجب  من 
اأو�سحت لكم �سابقًا- ا�ستمرار لنهج مداحي  والإن�ساد, م�ساألة مهّمة, وهي- كما 
جمّرد  لي�ست  امل�ساألة  والعّبا�سّي.  الأموّي  احل�سار  مرحلة  يف   R البيت  اأهل 
اإن�ساد ال�سعر فقط, بل هي عبارة عن ن�سر املدائح والف�سائل واحلقائق يف قالب 
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يدركه كاّفة امل�ستمعني, مّما يوؤّدي اإىل التاأثري يف اأفئدتهم. لحظوا اأطراف الدولة 
الإ�سالمّية يف ذلك الزمان- من اأق�سى خرا�سان و�سي�ستان اإىل اليمن وم�سر ودول 
 Q املوؤمنني  اأمري  ف�سائل  حول  يتحّدثون  ال�سيعة  كان  لقد  الإ�سالمّي-  املغرب 
وفاطمة الزهراء O والأئّمة R, ويبّينون احلقائق لهذا وذاك. ولكن لو دّققنا 
يف كلمات الأئّمة R ويف �سرية اأولئك العظماء, لوجدنا اأّن اأقّل القليل من اأولئك 
ال�سيعة قد حظوا مبدح واهتمام اأهل البيت R, من اأمثال »ه�سام بن احلكم« اأو 
»موؤمن الطاق«, اللذين كانا ل نظري لهم, لقد مدح الأئّمة R »ه�سام« و»موؤمن 
 R ًا, واأّما اأولئك الذين بّينوا ف�سائل اأهل البيت الطاق« واأظهروا لهما حّبًا خا�سّ
ومقاماتهم بلغة ال�سعر- حّتى واإن كان كالمهم ل يرتقي اإىل مرتبة كالم »ه�سام 
بن احلكم«- فقد حظوا باحرتام خا�ّص من الأئّمة R وتقدير واهتماٍم كبريين, 

ولكن ما هو �سبب ذلك؟«)1(. 
 L الإمام القائد: »انظروا اإىل ما كان يحمله الإمام الباقر اأو الإمام ال�سّجاد
من املحّبة للفرزدق, مع اأّن الفرزدق لي�ص من �سعراء اأهل البيت R, بل هو يف 
الأ�سل �ساعر بالط, له عالقته بال�سلطة, وهو اإن�سان عادي �ساحب ديوان �سعرّي 
مليء بتلك الكلمات املبتذلة التي كان يتحّدث بها �سعراء ذلك الزمان, ولكن عندما 
ا�ستيقظ وجدانه يف مرحلة من املراحل, حتّدث باحلّق اأمام ال�سلطة- وذلك بلغة 
�سعرّية- لحظوا ما كان يحمله الإمام ال�سّجاد Q من حبٍّ له, ولحظوا احلّب 
وال�سّيد احلمريّي-  البيت- كالكميت ودعبل  اأهل  لباقي �سعراء  الذي كان يحمله 

ولالأ�سخا�ص الآخرين الذين كانوا يعّدون �سمن �سعراء اأهل البيت«)2(.
كثري  زماننا-  يف  العظيم  الإن�سان  ذلك  العزيز-  اإمامنا  »كان  القائد:  الإمام 
الهتمام يف ما يتعّلق مبدح الأئّمة R, لقد قراأنا �سرية حياة العظماء يف الكتب, 

  1- من كالم له في لقاء من جمع ذاكري ومّداحي اأهل البيت بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

R القسم الثالث - الفصل الثاني- تاريخ المديح والّثناء على أهل البيت



171 “أحيوا أمرنا”

يختلف  اآخر  اإن�سان  فهو  ال�سخ�ص,  هذا  اأّما  قرب.  عن  منهم  البع�ص  و�ساهدنا 
عن جميع العظماء الذين عرفناهم, اإذ درجته ت�سل اإىل درجة اأولياء اهلل, هذا 
الإن�سان العظيم لي�ص كالكبار املوجودين يف عامل اليوم اأو يف املا�سي والذين ُعرفوا 
كعظماء, اإّن قائدنا الكبري يختلف عنهم بدرجٍة عاليٍة, كان ولالن�ساف �سخ�سّية 
لهم  واملديح   R البيت  اأهل  بذكر  يتعّلق  ما  يف  الهتمام  �سديد  وكان  عظيمة, 
واملحّبة والإرتباط العاطفّي بهم وتقوية هذه احلالة معهم, وعندما يهتّم ال�سخ�ص 

العظيم بهذه امل�ساألة اإىل هذا امل�ستوى, فهذا دليل على عظمتها«)1(.
الإمام القائد: »اإّن لدّي اهتمامًا كبريًا بامل�سائل املتعّلقة باملديح وقراءة ال�سعر, 
واأتابع هذه الق�سّية, واليوم يختلف جمتمع املديح عندنا عّما كان عليه عام 1358 
هـ . �ص, لقد تقّدمنا كثريًا... لقد متّكنتم ]املّداحون[ وبحمد اهلل من التقّدم بهذه 

القافلة, وينبغي اأن تبذلوا جهودًا اأكرب يف �سبيل تقّدمها اأكرث«)2(.

  1- من كالم له في لقاء من جمع ذاكري ومّداحي اأهل البيت بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  2- لقاء الإمام القائد بمجموعة من المّداحين 64/12/11 هـ. �ص.
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الفصل الثالث- فوائد المديح

ق العبودّية لله
ّ

األمر األّول- تحق

�سبيل  واأنتم يف  اأنا  ن�سعى  اأن  ينبغي  الأعّزاء!  واأخواتي  »اإخوتي  القائد:  الإمام 
اإّن   ,O الزهراء  فاطمة  متجيد  نتيجة  يكون  اأن  ينبغي  ما  وهذا  اهلل,  عبودّية 
والأئّمة   P النبّي  بنت  ملديح  لت�سطع  وحناجركم  املّداحون  الأخوة  اأّيها  األ�سنتكم 
قيمة  ذو  وهذا  خماطبيكم,  قلوب  يف  فت�ستقّر  معّطرة  نورانّية  باأمواج  الهداة 

عالية«)1(.
الإمام القائد: »اأعّزائي! اإّن هذا الّنجم الّزاهر لعامل اخللق لي�ص هو ما ن�ساهده 
فقط, بل هو اأعظم من هذا بكثري, اإّننا نرى نور �سخ�سّية الزهراء O, لكّنها 
اأعظم من هذا بكثري, لكن ماذا ن�ستفيد نحن من ذلك؟ هل يكفي هذا القدر باأن 
تقول:  التي  الرواية  مّرًة  طالعت  لقد  ال�سالم؟  عليها  الزهراء  اأّنها  فقط  نعرفها 
»اإّنها تزهر لأهل ال�سماء«, فنحن ل �سيء اأمام هذا النور, فالكروبّيون ]املالئكة 
علينا  فيجب   ,O الزهراء  نور  من  عيونهم  تنبهر  الأعلى  املالأ  يف  املقّربون[ 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.



174

 O الإهتداء بها اإىل اهلل واإىل طريق العبودّية, واإىل ال�سراط امل�ستقيم, فالزهراء
قد �سلكت هذا الطريق فاأ�سبحت زهراء«)1(.

األمر الثاني- الحديث عن أهل البيت R باعتبارهم القدوة

الإمام القائد: »اإّن يف مقام تنّزل الوجود, عندما تلتقي عظمة امللكوت بحقائق 
عامل الأج�سام وامللك, ت�سبح هذه القوالب الب�سرّية حاملة لتلك املعنوّيات والأرواح, 
عند ذلك ت�سبح كّل حركة وكّل اإ�سارة جتري على ل�سانهم مبثابة القدوة لنا نحن 
املتاأّخرين, ل يكفي اأن نعلم يف اأّي اأوج كانت فاطمة الزهراء O واأّي عظمة كان 
من ن�سيبها يف هذا العامل, وما هي عليه يف عامل املعنى وامللكوت. طبعًا الإطالع 
على ذلك جزء من املعرفة, واإذا ح�سل الإن�سان على معرفة وا�سحة, تربز عندها 

القيمة العالية لها, وهي معرفة ل حت�سل اإّل من خالل العمل.
املعرفة اخلال�سة الوا�سحة حتكي عن تلك املعنوّيات, وهي ل حت�سل للجميع, 
اأّما اأولياء اهلل العظام فهم الذين يدركون وي�ساهدون جوانب منها. وذاك املقدار 
الذي ندركه ونفهمه ينبغي اأن يكون قدوة لنا يف احلركة والعمل, ينبغي اأن ل ين�سى 
ال�سيعة, بل وجميع امل�سلمني, هذه امل�ساألة, فالكّل �سركاء يف ذلك, اإّل اأّن نوعًا كهذا 
اإّن  بل  باملطلق,  يعني عدم ح�سولها  ل  وهذا  ال�سيعة.  قليل عند غري  املعرفة  من 
البع�ص من غري ال�سيعة, قد تقّدموا كثريًا يف مقام معرفة اأهل البيت, ولكن وب�سكل 
عاّم فهذا الأمر متعّلق بال�سيعة, لذلك يجب اأن يكون كّل حرف وكلمة واإ�سارة يف 

حياة هوؤلء العظماء, اأ�سوة لنا«)2(.
ناذجهم,  لتقدمي  الإمكانّيات  جميع  من  ي�ستفيدون  »اأولئك  القائد:  الإمام 
بينما ال�سعوب خالية الوفا�ص, ل متتلك القدوة والنموذج اللذين ميكنهما مقابلة 

  1- من كالم له في لقاء المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 73/9/3 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل الثالث- فوائد المديح
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ومواجهة ذلك, اأّما نحن فعلى العك�ص, اأيدينا مليئة, نحن عندنا ن�سوة عظيمات, 
اإذا اأردنا الدخول اإىل عامل املراأة, ففي تاريخ الإ�سالم ن�ساء عظيمات بلغن الأوج, 
اأّما قّمة هذه العظمة فقد جتّلت يف فاطمة الزهراء, ال�سديقة الكربى O. ثّم 
اإّن حياة ال�سّيدة زينب وال�سّيدة �سكينة مليئة باحلوادث املهّمة واملفيدة للمفّكرين 
واأ�سحاب العقول والفكر. لقد ورد يف حّق الإمامني احل�سن واحل�سني L اأّنهما: 
»�سّيدا �سباب اأهل اجلّنة«)1(, مع اأّنهما مل يكونا �ساّبني طوال حياتهما, بل و�سال 

وقدوة  اأ�سوة  �سبابهما  اأّن  مبعنى  هو  �سباب«,  »�سّيدي  فكونهما  الكهولة  �سّن  اإىل 
و�سباب   P اهلل  ر�سول  �سباب  يف  احلال  وهكذا  الدنيا.  �سباب  اأعني  اأمام  دائمة 
اأّن  واملّداحني, فهو  املن�سدين  الأخوة  اأنتم  اأّما كالمي معكم   .Q املوؤمنني  اأمري 

على عاتقكم م�سوؤولّية كبرية يف هذا اخل�سو�ص«)2(.
تفعل,  اأن  تعلم ماذا يجب  اليوم حالة فراٍغ, فال  املراأة  »تعي�ص  القائد:  الإمام 
هذا هو الو�سع يف العامل, اإذا حتّدثتم بهذه الأمور, واإذا حتّدث �سعراوؤنا وخطباوؤنا 
املراأة.  م�سائل  خ�سو�ص  يف  �ستنت�سر  التي  الثقافة  عندها  ف�ست�ساهدون  بذلك, 
نحن ل�سنا بحاجة اإىل اأّي �سيء فنحن نتلك, حل�سن احلّظ, اكتفاًء ذاتّيًا وغنًى 
نحن  لالآخرين,  يدنا  لنمّد  م�سائل �سناعّية  لي�ست  الأمور  املجالت, هذه  يف هذه 
نتلك النماذج وميكننا ت�سديرها لالآخرين. عندما جتدون اأّن املّداحني ينه�سون 
باأ�سعارهم مبنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O ومبنا�سبة يوم �سهادتها, ويقراأون 
تلك  يت�سّمن  الذي  اجلميل  الفّني  الأ�سلوب  وبذاك  اجلل�سات  اآلف  يف  الأ�سعار 

الأبعاد فاإّن هذا �سيوؤّدي اإىل اإيجاد حتّول مهّم واأ�سا�سّي«)3(.

  1- الحّراني ابن �سعبة, تحف العقول, �ص 405.
  2- من كالم له في لقاء المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.

  3- لقاء الإمام القائد مع مجموعة المّداحين 64/12/11 هـ. �ص.
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األمر الثالث- توضيح حقائق الّدين للناس

الإمام القائد: »نحن اليوم, كما يف كاّفة مراحل تاريخنا- اأتباع الولية وحمّبي 
ب�سر  اأمام  احلقائق  وو�سع  والبيان  وال�سرح  التو�سيح  اإىل  نحتاج   -R الأئّمة 
وب�سرية الإن�سان. لو مل يكن التو�سيح مهّمًا, ملا وجدنا الإمام ال�سادق Q يهتّم 
 Q الرابع  الإمام  اأو  بدعبل,  يهتّم   Q الثامن  الإمام  ول  كالكميت,  ب�ساعر 
مل  وغريهما-  الكميت  الفرزدق,  اأ�سماءهم-  �سمعتم  الذين  ال�سعراء  بالفرزدق, 
يكونوا يف زمانهم, اأمثال �سلمان, فهم كانوا متو�ّسطي احلال اإذا قارّناهم باأ�سحاب 
ومل  واأمثالهما,  م�سلم«  بن  »حمّمد  و  »زرارة«  معرفة  ميتلكوا  مل  العظام,  الأئّمة 
R كانوا يكّنون  اأّن الأئّمة  R قوّيًة, ومع ذلك جتدون  تكن عالقتهم بالأئّمة 
R مع  لهم الكثري من الحرتام والتقدير بحيث ل جتد ذلك يف تعامل الأئّمة 
الأ�سحاب الآخرين, ملاذا؟ ال�سبب يف ذلك هو التبيني, لأّن هوؤلء حتّدثوا يف مكان 
فاأ�ساءت  القلوب  اأ�سرقت يف  التي  كال�سم�ص  كلماتهم  للنا�ص, فكانت  حوا  وو�سّ ما 

احلقيقة للنا�ص«)1(.
الإمام القائد: »اعلموا اأنتم املن�سدين الأعّزاء املوجودين هنا- بع�َص احلا�سرين 
اأو املن�سدين اأو الذين ميتلكون ال�سوق لالإن�ساد وبع�َص ال�سباب الذين قد ي�سبحون 
من�سدين جّيدين يف امل�ستقبل- اأّن الإن�ساد والثناء على الأئّمة R هما يف الواقع, 
الإمامة  �سم�ص  على  الثناء  هما  والت�سحية,  واحلقيقة  اخلري  على  وثناء  مدح 
والولية, �سم�ص احلقيقة التي عملوا على اإخفائها. اإّل اأّن هذه الأل�سن الناطقة مل 
ت�سمح بذلك, بل كل الأ�سخا�ص الذين عملوا يف �سبيل املعرفة الدينّية وكّل القلوب 
امل�سيئة مبحّبة اأهل البيت R مل ي�سمحوا, خالل القرون الثالثة ع�سر اأو الأربعة 
يوٍم  بعد  يومًا  الغيوم  باإزالة  فقاموا  ال�سم�ص حمجوبة,  ببقاء هذه  املا�سية,  ع�سر 

  1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل الثالث- فوائد المديح
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من اأمام تلك ال�سم�ص حّتى و�سلت اإىل ما و�سلت اإليه اليوم. ينبغي اأن ي�ستمّر هذا 
 .)1(»R العمل لتو�سيح واإظهار حقائق اأهل البيت

األمر الرابع- قابلّية إدراك المفاهيم الدينّية المتعالية

لدى  ة,  النريِّ العقول  يدعو   O الزهراء  فاطمة  مقام  »اإّن  القائد:  الإمام 
يدعو  وكذلك  اأ�سالة,  تفّكرهم  فروع  اأكرث  يف  التفكري  اإىل  الب�سر,  من  العظماء 
اأ�سحاب الأل�سن الف�سيحة والبليغة من اخلطباء وال�سعراء واملن�سدين, اإىل و�سع 
تلك الأفكار يف قالب كلمات تفي�ص بالذوق والطبع الفّيا�ص وال�سيَّال فّنًا و�ساعرّية؛ 
فكانوا يو�سحون ذلك يف �سورة ال�سعر والكالم املنظوم, ويو�سحون ذلك باأف�سل 
اأداء ممكن. فاإذا ح�سل الأمر على هذا النحو, فقد تتمّكن اأذهان الب�سر املتو�ّسطة, 
اإدراك هذه  الإلهّية احلقيقّية, ول متتلك الطاقة على  البعيدة عن املعارف  �سّيما 
من  جوانب  واإدراك  فهم  من  تتمّكن  قد  والقلوب,  الأذهان  يف  املتعالية  احلقائق 

ف�سائل ومدائح ومناقب وحمامد هوؤلء العظماء«)2(.
ال�سّديقة  مقامات  تو�سيح  يف  ت�ساعد  ل  وكلماتنا  ل�ساننا  »اإّن  القائد:  الإمام 
القوالب  هذه  حدود  من  اأعلى  و�سفها  لأّن  و�سفها,  ميكن  ول   ,O الطاهرة 
البيانّية العادّية. اإّل اأّن اللغة الفنّية ميكنها تقريب الأذهان اإليها بحدود ما, ولذا 
عندما اأوؤّكد على م�سائل املدح وال�سعر والأنا�سيد الإ�سالمّية, فهو لهذا ال�سبب, اإذ 
الو�سول  اأّنه ل ميكن  اإّل  الفّن,  ميكن تقريب الأذهان واإىل حدود معّينة بو�ساطة 
اأّما الذين ي�سّفون قلوبهم واأعمالهم, ويطّهرون  اإىل حقائقهم يف مقام الو�سف. 
ويربُّون  اهتماماتهم,  راأ�ص  يف  والطهارة  التقوى  ويجعلون  واأرواحهم,  اأج�سامهم 
اأنف�سهم ويتخّل�سون من امللّوثات الدنيوّية, هوؤلء ت�ساهد عنُي الب�سرية يف قلوبهم, 

  1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيتRبمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O  68/10/28 هـ. �ص.
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الأنواَر القد�سّية لأهل البيت وال�سّديقة الكربى O من مكان قريب, وميكنهم 
اإدراك مقاماتهم واإن كانوا عاجزين عن و�سفها«)1(.

األمر الخامس- تعميق اإليمان الدينّي لدى الناس

والعاطفة  العميق  والع�سق  باحلّب  ميتزج  مل  الإميان  دام  »ما  القائد:  الإمام 
اجلّيا�سة, فاإّنه لن يفعل فعله, اإّنه احلّب الفّيا�ص ومب�ستواه الرفيع اأي�سًا هو الذي 
يجعل الإميان يرتجَم يف نطاق الواقع اخلارجّي. ونحن مل نكن لنتقّدم يف نه�ستنا 
اآيات احلّب, وهو حّب  اأ�سمى  اإّن لدينا يف الفكر الإ�سالمّي  لول املحّبة والعاطفة, 
وكذا  وعا�سوراء,  ق�سّية كربالء  اأوجه يف  اإىل  و�سل هذا احلّب  ولقد  البيت,  اأهل 
يف احلفاظ على اأغلى اآثار الت�سحية التي خّلفها الرجال الإلهّيون للتاريخ والفكر 

ال�سيعّي يف ذلك اليوم«)2(. 
الإمام القائد: »اإنه اإن�سان عظيم طاهر منّور, ل يتطرق اإىل �سخ�سيته امللكوتية 
�سمّوه  على  العامل  من�سفي  كّل  اأجمع  هدف  لتحقيق  نه�ص  ترّدد,  اأو  �سائبٍة  اأيُّ 
ر�سول  اإّن  النا�ص  »اأّيها  والعدوان:  والظلم  اجلور  من  الأّمة  اإنقاذ  وهو  و�سّحته, 
اهلل P قال: من راأى منكم �سلطانًا جائرًا )وهنا بيت الق�سيد, فقد كانت فل�سفة 
حركة الإمام احل�سني Q حماربة الظلم( يعمل يف عباد اهلل باجلور والطغيان 
اإن�ساف  لذي  ميكن  ل  التي  الأهداف  اأقد�ص  من  اإّنه  والعدوان«...)3(,  بالإثم  اأو 
اإنكارها. مثُل ذلك الإن�سان العظيم يتحّمل من اأجل حتقيق مثل هذا الهدف النبيل 
اأ�سعب اأنواع اجلهاد هو اجلهاد يف الغربة, اإذ لي�ص من ال�سعب املوت و�سط �سجيج 
واأهازيج الأ�سدقاء واإ�سادة عاّمة النا�ص, فعندما ي�سطّف فريقان, ويقف الر�سول 
الأكرم اأو اأمري املوؤمنني يف مقّدمة جبهة احلّق ليدعو اإىل مبارزة الأعداء, ويخرج 

  1- من كالم له في لقاء المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء العلماء واأئّمة الجمعة والجماعة ووّعاظ طهران على اأعتاب �سهر محّرم 68/5/11 هـ. �ص.

  3- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 44, �ص 382.
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امل�سلمون  ويرفع  راأ�سه,  على  ومي�سحان  بالدعاء,  فيوّدعانه  الدعوة,  ملبّيًا  غالم 
اأيديهم له بالّدعاء, ويتوّجه الغالم بعد ذلك اإىل �ساحة القتال ليجاهد وي�ست�سهد, 
فهذا نوع من اجلهاد والإ�ست�سهاد, ولكن ثّمة نوع اآخر من اجلهاد, يتجّلى بخروج 
عنه  وغافل  عليه  منكر  بني  ما  واملجتمع, من حوله,  املعركة,  �ساحة  اإىل  الإن�سان 
ومعاد له, وحّتى تلك الفئة القليلة التي ترتاح له قلوبهم تراها ل تتجّراأ على اإبداء 
ارتياحها له ومل�سريته. ففي عا�سوراء الإمام احل�سني Q مل يتجّراأ اأمثال عبد اهلل 
بن عّبا�ص وعبد اهلل بن جعفر اللذين ينتميان اإىل بني ها�سم واإىل تلك ال�سجرة 
الطّيبة, مل يتجّراآ على الوقوف يف مّكة اأو املدينة واإطالق �سعارات موالية لالإمام 
احل�سني Q. لهذا و�سف جهاده Q باجلهاد يف الغربة وهو من اأ�سعب اأنواع 
بون منه. الإمام  اجلهاد, اجلميع اأعداء له, واجلميع معر�ص بوجهه عنه حّتى املقرَّ
احل�سني Q يطلب من اأحدهم م�ساعدته, فريّد عليه: هاك جوادي ا�ستفد منه, 
هل من غربة اأكرب من هذه؟ اإّنه اجلهاد يف الغربة, ويف هذا النوع من اجلهاد يفقد 
الإمام اأعّز اأحّبته اأمام ناظريه, اأبناءه واأبناء اإخوته واإخوته واأبناء عمومته, زهور 
بني ها�سم تت�ساقط الواحدة تلو الأخرى اأمام ناظريه, حّتى طفله الر�سيع مل ي�سلم 
من القتل, اأ�سف اإىل كّل ذلك اأّن الإمام كان يعلم اأّنه مبجّرد ا�ست�سهاده �سُت�سبى 
اليانعات  الفتيات  املتعّط�سة على  الذئاب  عياله الربيئة الطاهرة, حيث �ستتكالب 
بنت  حّتى  واإهانتهّن,  واأ�سرهّن  اأموالهّن  و�سلب  نفو�سهّن,  يف  والهلع  اخلوف  لبث 
اأمري املوؤمنني زينب الكربى ب�سخ�سّيتها العظيمة كان يعلم باأّنها �ستتعّر�ص لالإهانة 

والتعذيب.
الإمام احل�سني Q كان يعلم بكّل ما �سيح�سل, اإذًا ت�سّوروا ما اأ�سعب هذا 
ال�سبية عطا�سى,  عياله,  �سبق ذكره عط�سه وعط�ص  ما  اإىل  اأ�سفنا  ولو  اجلهاد! 
الآن  اأدركتم  الر�سيع عط�سان, هل  الطفل  العجائز عطا�سى,  ال�سبايا عطا�سى, 
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الذي  الطاهر  العظيم  الإن�سان  هذا  مثل  اجلهاد؟  من  النوع  هذا  �سعوبة  مدى 
تت�سابق مالئكة ال�سماء مل�ساهدة نور وجهه والترّبك به, وياأمل الأنبياء والأولياء اأن 
يكون لهم مثل مقامه, مثل هذا الإن�سان بكّل تلك املكانة واملنزلة, ُي�ست�سهد يف هكذا 
ويدرك  عليها  يتعّرف  اأن  لإن�سان  ميكن  ل  واقعة  اإّنها  وحمنة,  �سّدة  وهكذا  جهاد 

وقائعها ول تهتّز م�ساعره لها؟«)1(. 
الإمام القائد: »كالمي الثان موّجه اإليكم اأنتم املن�سدين الأعّزاء, �سحيح اأّن 
العقالنّية والفل�سفة والإ�ستدلل ت�سّكل قواعد الّدين, هذا ل �سّك فيه على الإطالق, 
اإّل اأّن اأّيًا من املبان العقالنّية والفل�سفّية واحلكمّية ل ميكن لها اأن تنمو اأو اأن تبقى 
يف التاريخ بدون اأن تروى بالعاطفة والإميان القلبّي. هذه خ�سائ�ص الأديان, هذا 
ما ميّيزها عن املذاهب والإيديولوجّيات والفل�سفات الأخرى, فهي ُت�سنع الإميان, 
الإميان  الفل�سفة,  غري  والإميان  ال�ستدلل,  غري  والإميان  العلم,  غري  والإميان 
يربز  هنا  القلب,  اإيداع  اأي  الإميان  واحد,  مكانهما  والعاطفة  الإميان  قلبّي,  اأمر 
دور القلب, لقد حفظت العواطف مكانتها طوال تاريخ الأديان على هذا ال�سكل, 
وفل�سفة  الأديان  فل�سفة  اأمام  تقاوم  اأن  الفل�سفات  حرب  يف  فل�سفة  لأّي  ميكن  ل 
التوحيد, بالأخ�ّص اأمام فل�سفة كالفل�سفة الإ�سالمّية املدّونة. اإّل اأّن امل�ساألة لي�ست 
على نحو التعّلم فقط, فاإّن هناك الكثري مّمن يتقن املبادئ واملفاهيم الإ�سالمّية 
ويعلمون بع�ص احلقائق, اإّل اأّنهم مل يودعوا قلوبهم تلك احلقيقة, هل تظّنون اأّن 
P؟  �سمعوها عن ر�سول اهلل  الذين  اأولئك  يعلمها  اأبي طالب ل  بن  حّقانّية علّي 
ر�سول  �سفتي  من  يخرج  ذلك  �سمعوا  اأّنهم  الروايات  يف  ونقراأ  يعلمون,  كانوا 
اهلل P, كانوا يعلمون, ولكن ما كانوا يفتقدونه, هو الإميان بذاك املعلوم, الإميان 

مبا كانوا يعلمونه: اأي الت�سليم القلبّي«)2(.
  1- من كالم له في جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.

  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
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R األمر السادس- تعميق محّبة الناس ألهل البيت

اأّنه ينبغي اأن ي�سبح عميقًا, متجّذرًا,  اإّل  »النا�ص ميتلكون حّبًا  الإمام القائد: 
جّيا�سًا على اأثر ما تقراأون وما تقولون. الت�سّيع هو مذهب املحّبة, وخا�سّية املحّبة 
هو  كما  باملحّبة  ترتبط  وطريقة  ومذهبًا  دينًا  جتد  قّلما  الت�سّيع,  بها  ميتاز  مّما 
موجود يف مذهب الت�سّيع, ولعّل �سبب بقاء هذا الفكر حّتى اليوم- مع كّل املوؤامرات 
التويّل  مذهب  وهو  اخلال�سة,  املحّبة  يف  عميقة  جذورًا  له  اأّن  هو  واجهته-  التي 
والترّبي واحلّب والعاطفة, حيث اجتمعت كّل هذه الأمور مع الفكر, هذه اأمور مهّمة 

جّدًا, هو اأ�سل �ساحر وعجيب.
لو مل تكن املحّبة موجودة يف الت�سّيع لكان يجب زواله من خالل العداء الكبري 
الذي واجهه, اإّن حمّبتكم- اأّيها النا�ص- للح�سني بن علّي Q, هي التي �سمنت 
عا�سوراء  حفظت  »لقد  الإمام:  قال  ما  معنى  وهذا  لالإ�سالم,  والبقاء  احلياة 
 P الر�سول  الفاطمّية وولدة ووفاة  بالأّيام  يتعّلق  الأمر يف ما  الإ�سالم«, وهكذا 
والأئّمة R, ينبغي تعميق هذه املحّبة بني النا�ص بو�ساطة فّن الإن�ساد واملديح, 

اأّما الو�سائل الالزمة لهذا العمل, فهو ال�سعر اجلميل وال�سحيح«)1(.

  1- من كالم له في لقاء مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
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الفصل الرابع- أركان المديح

األمر األّول- الفّن

اأّنكم  النرث,  يلقون  الذين  املّداحني[ من  ]اأنتم  »اإّن ما ميّيزكم  القائد:  الإمام 
اأمر  الإن�ساد؛ وهذا  وفّن  ال�سعر  فّن  املطالب:  واإلقاء  للتفهيم  ت�ستفيدون من فّنني 
مهّم, والإن�ساد يف مقام املدح هو فّن خا�ّص قائم بذاته, ولي�ص املق�سود منه هو 

ال�سوت احل�سن فقط, لذلك ينبغي تعّلم هذا الفّن.
وقد �ساهدت, بحمد اهلل, �سواء يف جل�سة اليوم اأو يف جل�سات الأعوام ال�سابقة 
هذا  يف  والإتقان  والإبداع  املهارة  مرتبة  ميتلكون  اأ�سخا�سًا  الأخرى,  واملنا�سبات 
العمل, بدءًا من احلركات والكالم وال�سروع واخلتم وحتريك الأيدي والنظر, هذا 
فّن بحّد ذاته, يجب اإتقان هذا الفّن واإكماله وتطويره. النا�ص مييلون اإىل لغة ال�سعر 
اأكرث من �سواها, واإن كانوا ل يفهمونه كما يفهمون النرث, ل �سّيما اإذا كان ال�سعر من 
الدرجة الأوىل. ينبغي عليكم اإفهام النا�ص, ول يكون ذلك فقط من خالل ال�سوت 
اجلميل, هناك الكثري مّمن يقراأ ال�سعر ب�سوت جميل, اإّل اأّن امل�ستمع ل يفهم ما 
قيل! لذلك ينبغي عليكم اإفهام الآخرين, والإفهام هو فّن من فنون الإن�ساد, قّدموا 
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ال�سعر من خالل فّن الإن�ساد بهدف التفهيم, افعلوا ذلك حّتى لو مل يرافقه �سوت 
جميل؛ لأّن كيفّية القراءة هي التي تعّو�ص ال�سوت اجلميل, بهذا النحو قد يكون 
تلّقي امل�ستمع اأف�سل بكثري مّما يتلّقاه من �ساحب ال�سوت اجلميل وامل�سهور, ينبغي 
ال�ستفادة من هذا الأمر لن�سر اأف�سل املعارف الإ�سالمّية, بالأخ�ّص تلك التي تتعّلق 

باأهل البيت وغريهم«)1(.
فّن,  اأ�سعاركم هي  املدح:  متعّددة يف عمل  فنّية  و�سائل  »هناك  القائد:  الإمام 
وكذلك �سوتكم, واللحن الذي تختارونه هو فّن, وهكذا الإ�سارات والأعمال التي 

توؤّدونها«)2(.
الإمام القائد: »الإن�ساد الرائج بيننا هو عمل ذو بعدين, هو لي�ص جمّرد قراءة 
�سعر ونغمات, بل هو تركيب فّني لهاتني املقولتني, طبعًا اأنا ل اأعلم منذ متى بداأت 
ال�ستفادة من هذا الأ�سلوب, هل بداأت منذ زمن ال�سفوّيني؟ اأو قبلهم؟ اأو بعدهم؟ 
املهّم اأّنه اأ�سلوب رائج يف زماننا, فال�سوت اجلميل, واللحن املنا�سب وال�سعر هي 

الأركان الثالثة لهذا العمل«)3(.
1- الشعر

له  وجب  اأبكى  اأو  وبكى  �سعرًا  فينا  قال  »من  اإّن:  قيل  »عندما  القائد:  الإمام 
اجلّنة«)4(, فما معنى ذلك؟ هل هذا يعني اأّن للجّنة قيمة زهيدة؟ هل اجلّنة التي 
ينبغي الإتيان بكّل هذه العبادات للو�سول اإليها, ميكن اأن حت�سل بهذه الب�ساطة؟ 
اأو اأّن الأمر على عك�ص ذلك؟ اإّن ذلك العمل, وتلك الأبيات ال�سعرّية واإ�سغال القلوب 
بو�ساطتها ونقل املطالب يف تلك الأّيام, ي�سل من الأهمّية اإىل م�ستوى اأن جعلت 
اجلّنة يف مقابل بيت �سعر واحد. يف اأّي وقت كان �سعركم يرتك هذا الأثر, ف�سيقابله 

  1- من كالم له في لقاء مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 77/7/19 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
  4- الحّر العاملّي, و�سائل ال�سيعة, ج 14, �ص 594.
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ذلك الأجر من دون نقا�ص. وهذا ح�ساب منطقّي ووا�سح.
ومنزلة  اأجر  مثل  به  تك�سبون  �سعرًا  لتقراأوا  هذه,  اأّيامنا  يف  ال�سبيل  هو  ما 
ُء ذلك الفراغ الذي مالأه »دعبل«  »دعبل« و»الفرزدق«؟ ال�سبيل اإىل ذلك هو َملرْ

اأو »الفرزدق« اأو »الكميت«)1(, وباقي �سعراء اأهل البيت R يف زمانهم, ودائمًا 
كنت اأذّكر املن�سدين وال�سعراء الأعّزاء املتدّينني بهذه امل�ساألة«)2(.

»مدار�ص  ق�سيدته  يف  اخلزاعّي«  »دعبل  حه  و�سّ الذي  »اإّن  القائد:  الإمام 
تلك  اأو  الها�سمّيات«,  »ال�سبع  الأ�سدّي« يف ق�سائد  و»الكميت بن زيد  اآيات«)3(, 
الكلمات التي ذكرها ال�سّيد احلمريّي)4( )ر�سوان اهلل عليه( يف اأبياته ال�سعرّية, 
اأكرب  قيمة  ذا  كالمهم  كان  ملاذا  اأّما  ال�سيعة.  من  غريهم  ذكره  مّما  اأكرث  لي�ص 

  1- عن الكميت بن زيد قال لّما اأن�سدت اأبا جعفر Q مدائحهم قال لي: »يا كميت, طلبت بمدحك اإّيانا لثواب دنيا اأو لثواب اآخرة؟, قال: قلت: 
ل واهلل, ما طلبت اإّل ثواب الآخرة, قال: اأّما لو قلت ثواب الدنيا قا�سمتك مالي حّتى النعل والنعل...«. ) المحدث النوري, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, 

�ص 396(.
  2- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.

  3- عن اأبي ال�سلط الهروّي قال: �سمعت دعبل بن علّي الخزاعّي يقول: اأن�سدت مولي علّي بن مو�سى الر�سا Q, ق�سيدتي التي اأّولها:
ومـــنـــزل وحـــــي مــقفر �لعر�شـــات مـد�ر�س �آيــــات خــــلت مـــن تـــــالوة

فلّما انتهينا اإلى قولي:
يقـــوم علـــى ��شــــم �هلل و�لبركــــات خــروج �إمـــام ال مــــــحالـــة خــــــارج
ويجــزي علــى �لنعمـــاء و�لنقمــات يمّيـــــز فينــــــا كــــــّل حّق وبــــاطـــل

بكى الإمام الر�سا Q بكاًء �سديدًا, ثّم رفع راأ�سه اإلّي فقال لي: »يا خزاعّي, نطق روح القد�ص على ل�سانك بهذين البيتين«. )المحدث النوري, 
م�ستدرك الحّر العاملي, و�سائل ال�سيعة, ج 10, �ص 394(.

4 - لمزيد من الإطالع حول الحميرّي وق�سيدته, لحظ الرواية الآتية:
�سهيل بن ذبيان, قال: دخلت على الإمام علّي بن مو�سى الر�سا Q في بع�ص الأّيام, قبل اأن يدخل عليه اأحد من النا�ص, فقال لي: مرحبا يا بن ذبيان, 
ال�ساعة اأراد ر�سولنا اأن ياأتيك لتح�سر عندنا, فقلت: لماذا يا بن ر�سول اهلل؟ فقال Q: لمنام راأيته البارحة وقد اأزعجني واأرقني, فقلت: خيرًا يكون 
اإن �ساء اهلل تعالى, فقال Q: يا بن ذبيان, راأيت كاأّني قد ن�سب لي �سّلم فيه مائة مرقاة ف�سعدت اإلى اأعاله, فقلت: يا مولي اأهنئك بطول العمر, 
وربما تعي�ص مائة �سنة لكّل �سنة مرقاة, فقال لي Q: ما �ساء اهلل كان ـ ثّم قال ـ يا بن ذبيان, فلّما �سعدت اإلى اأعلى ال�سّلم راأيت كاأّني دخلت في 
قّبة خ�سراء يرى ظاهرها من باطنها, وراأيت جّدي ر�سول اهلل P جال�سًا فيها, واإلى يمينه و�سماله غالمان ح�سنان ي�سرق النور من وجوههما, وراأيت 
امراأة بهّية الخلقة, وراأيت بين يديه �سخ�سًا بهّي الخلقة جال�سًا عنده, وراأيت رجال واقفًا بين يديه, وهو يقراأ هذه الق�سيدة: لأّم عمرو باللوى مربع..,  
فلّما راآني النبّي �سلى اهلل عليه واآله, قال لي, مرحبًا بك يا ولدي يا علّي بن مو�سى الر�سا, �سّلم على اأبيك علّي Q, ف�سّلمت عليه, ثّم قال لي: و�سّلم 
على اأبويك الح�سن والح�سين L, ف�سّلمت عليهما, ثّم قال لي: و�سّلم على �ساعرنا ومادحنا في دار الدنيا ال�سّيد اإ�سماعيل الحميرّي, ف�سّلمت عليه 

وجل�ست, فالتفت النبّي P اإلى ال�سّيد اإ�سماعيل, وقال له: عد اإلى ما كّنا فيه من اإن�ساد الق�سيدة, فاأن�سد يقول:
طــــام�شـــــــة �أعـــــالمـــــه بــــلقـــــــع الأم عــــمـــــرو بــــــاللـــــوى مـــــربــــع

فبكى النبّي P, فلّما بلغ اإلى قوله: ووجهه كال�سم�ص اإذ تطلع,  بكى النبّي وفاطمة P ومن معه, ولّما بلغ اإلى قوله:
�إلـــــى مــــــن �لغايـــــــة و�لـــمفـــــــزع قــالو� لــــــــــه لو �شئــــــــت �أعلمتنـــــا

رفع النبّي P يديه, وقال: اإلهي اأنت ال�ساهد علّي وعليهم, اإّني اأعلمتهم اأّن الغاية والمفزع علّي بن اأبي طالب Q, واأ�سار بيده اإليه, وهو جال�ص بين 
يديه P, قال علّي بن مو�سى الر�سا Q: فلّما فرغ ال�سّيد اإ�سماعيل الحميرّي من اإن�ساد الق�سيدة, التفت النبّي P اإلّي وقال: يا علّي بن مو�سى, 
احفظ هذه الق�سيدة, ومر �سيعتنا بحفظها, واأعلمهم اأّن من حفظها واأدمن قراءتها �سمنت له الجّنة على اهلل تعالى, قال الر�سا Q: ولم يزل 

)المحّدث النوري, م�ستدرك الو�سائل, ج 10, �ص 392(.  يكررها علّي حّتى حفظتها منه". 
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هي  فما  النقطة,  هذه  اإىل  التفتوا  ال�سادة,  اأّيها  �سعر,  فالأّنه  R؟  الأئّمة  عند 
فقد  املخاطب,  ذهن  يف  كبريًا  اأثرًا  يرتك  اأّنه  خ�سو�سّيته  ال�سعر؟  خ�سو�سّية 
به خطيب  يتحّدث  تاأثريًا من كالم  اأكرث  يكون  واحد  �سعر  ببيت  ال�ساعر  يتحّدث 
مقتدر لعّدة �ساعاٍت. بيت ال�سعر الواحد, اأو م�سراع بيت واحد يبقى يف الأذهان 

فيفهمه النا�ص ويرّددونه, وبالنتيجة ي�سبح خالدًا.
وقد جتّدون اأّن ق�سيدة �سعرّية تبلغ م�ستًوى عاليًا من الأهمّية جلهة حفظ البناء 
العقائدّي اأو العاطفّي, مبا ل يبلغه عدد من الكتب. ومن هنا نفهم اأهمّية الرتجيعات 
الإثنتي ع�سرة امل�سهورة لـ »حمت�سم«)1( والتي هي من الأ�سعار القدمية يف املراثي 
وامل�سائب, مع اأّن املذكور يف هذه الأبيات لي�ص �سيئًا اأمام الكتب املوجودة, اإّل اأّن 

ًا. اأ�سعاره تركت تاأثريًا خا�سّ
يقوم �ساحب الأبيات بت�سوير حادثة كربالء للمخاطب بحيث تنفذ مبفاهيمها 
امل�ستمع,  روح  اأعماق  اإىل  والفكرّية  وال�سيا�سّية  والإن�سانّية  والعاطفّية  العقائدّية 
تاأ�سر  بحيث  خا�ّص,  و�سكل  وذوق  بفنٍّ  يوؤّديها  كيف  و�ساهدوا  اأبياته  اإىل  انظروا 

القلوب, هنا تربز اأهمّية ال�سعر«)2(. 
الإمام القائد: »كان �سلوك الأئّمة R يقوم على تقوية اأ�سلوب الدعوة ال�سعرّية, 
مل يكن الأئّمة R هم وحدهم الذين يقومون بهذا العمل, بل كان الطرف املقابل 
يعمد اإليه اأي�سًا, اأي اأّن خلفاء بني اأمّية وبني العّبا�ص يحتاجون اإىل ال�سعر لرتويج 
وكان  ال�سعر,  لهم  لين�سدوا  ال�سعراء  على  طائلًة  اأمواًل  يوّزعون  فكانوا  اأعمالهم, 
ال�سعراء ُيقبلون على ذلك ب�سبب رواج الأموال والر�ساوي, وقد و�سل الأمر ببع�ص 

اأهل البيت عليهم ال�سالم, توفي عام  اأ�سعاره لمدح ورثاء  اأوائل الع�سر ال�سفوّي, وكّر�ص    1- محت�سم الكا�سانّي, يعرف ب�سم�ص ال�سعراء, عا�ص في 
996 للهجرة. هو من اأ�سهر �سعراء الفر�ص في القرن العا�سر, له ديوان ي�سّمى جامع اللطائف. نقل اأّنه نظم ق�سيدة في مدح ال�ساه طهما�سب ال�سفوّي 
واأر�سلها اإليه, فاأر�سل اإليه ال�ساه: اإّني ل يعجبني اإّل ما كان في اأهل البيت عليهم ال�سالم, فنظم محت�سم مراثي واأر�سلها اإليه, وهي اثنتا ع�سرة ق�سيدة 
كّل منها في اثني ع�سر بيتًا, نظمها في رثاء الح�سينQ. وقد لقت هذه الق�سائد قبوًل واإقباًل منقطع النظير منذ يومه وحّتى اليوم فهي في مقّدمة 

.Qما يحفظه الخطباء وفي الطليعة مّما ين�سده الوّعاظ في ماآتم الح�سين
  2- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل الرابع- أركان المديح
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ال�سعراء املعروفني ب�سعراء اأهل البيت اإىل اإن�ساد ال�سعر للخلفاء طلبًا للمال.
Q خاطب ال�ساعر العربّي املعروف مبيوله  اأّن الإمام الباقر  فقد ورد مثاًل 
لأهل البيت R »كثري عّزة«, قائاًل له: »امتدحت عبد امللك«, فقال له: مل اأقل 
له يا اإمام الهدى... فتب�ّسم اأبو جعفر Q ومل يقل �سيئًا, ثّم نه�ص الكميت واأن�سد 

الق�سيدة املعروفة:
اأحالِم)1( ول  بوٍة  �ضَ مـا  غرُي  م�ضتهــــاِم متّيـٍم  ِلَقلَـٍب  َمـْن 

)1(كان اخللفاء ي�سعون وراء ال�سعر, ويغدقون الأموال على ال�سعراء, ليقولوا ال�سعر 

يف مدح بني اأمّية اأو بني العّبا�ص واأّنهم على احلّق, واليوم ُتدفع الأموال بهدف ترويج 
البتذال وذّم الإ�سالم واأهل البيت واإهانة ال�سيعة, وهناك اآلف الأقالم املاأجورة 
وبع�سها اأقالم ماهرة, تكتب من اأجل دولرات النفط التي تغدق عليها, ويوجد بني 
والإمام )ر�سوان اهلل  والت�سّيع  الإ�سالم  ن حول  ُتدوَّ التي  الكتب  الكثري من  اأيدينا 
اأّنه اإعالم باأ�ساليب  اإّل  تعاىل عليه( واجلمهورّية الإ�سالمّية, وهي جمّرد اإعالم, 

ح�سنة وحمتوى �سيِّئ, انظروا اإىل هذه الق�سّية كم هي مهّمة«)2(.
الإمام القائد: »اختاروا اأف�سل بيان واأكرثه جاذبّية, اأي ال�سعر اجلميل, وال�ساعر 

املقتدر -وهم كرث واحلمد هلل- واملفاهيم اجليدة«)3(.
أ- اللفظ

املعنى  والآخر  اللفظ,  اأحدهما  اأمرين:  من  ال�سعر  »يتاأّلف  القائد:  الإمام 
وامل�سمون«)4(.

الفنّية,  الناحية  من  راقيًا  م�ستواه  كان  ما  ال�سعر  من  »تخرّيوا  القائد:  الإمام 
لأّنه موؤّثر, فال�سعر اجلميل وال�سعر الفّني, ميتلك خا�سّية الفّن العاّمة, وهي عبارة 

  1- المجل�سّي, بحار الأنوار, ج 46, �ص 338.
  2- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.

  3- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
  4- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
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عن التاأثري يف امل�ستمع من دون اأن يلتفت اإىل ذلك بل حّتى مع عدم التفات املتكّلم 
له اأي�سًا يف كثري من املوارد, فال�سعر والر�سم وباقي اأنواع الفّن كال�سوت احل�سن 
واللحن اجلميل كّلها توؤّثر يف امل�ستمع من دون اأن ي�سعر بذلك, وهذا اأف�سل اأنواع 

التاأثري«)1(.
الإمام القائد: »من الوا�سح اأّن ال�سعر احل�سن... لي�ص هو ال�سعر الذي يت�سّمن 
احل�سنة  الألفاظ  فيه  ا�ستعملت  فنّيًا  يكون  اأن  ينبغي  بل  احل�سنة,  املعان  فقط 

والكلمات املنا�سبة«)2(.
الإمام القائد: »... اأّوًل ينبغي اأن تكون األفاظ ال�سعر ح�سنة, ولي�ص كّل من اأن�سد 
�سعرًا فهو �ساعر, ولي�ص اإذا ت�سّور ال�سخ�ص غري املبدع اأّن �سعره ح�سن, فهو �سعر 
الكبري يف  اأثره  اأن يرتك  ال�سعر, ما هي؟ فائدته  ح�سن؛ فال�سوؤال هنا عن فائدة 
اأن يلتفت اإىل ذلك, هذا هو الفّن, الفّن الراقي يوؤّثر يف نف�ص  املخاطب من دون 
املخاطب حّتى لو مل يدرك اأّنه فّن راٍق, وهذا ما ميّيز هذا الفّن من الفّن ال�سطحّي 
متينًا,  اللفظ  يكون  اأن  ينبغي  ولذلك  املرجّوة,  فائدته  واملبتذل, هذه هي  العاّمي 
ح�سنًا, جمياًل, وينبغي اأن تكون م�سامينه جّذابة, جديدة, غري مكّررة وحتتوي- 

وهذا هو الأهّم- على املعرفة«)3(.
ب- المضمون

اأخرى  مقولة  هناك  الألفاظ,  وم�سمون  اللفظ  اإىل  »بالإ�سافة  القائد:  الإمام 
وهي مقولة املوؤّدى, وهذا يعني اأّن ما تو�سحونه ينبغي اأن يكون تعليمّيًا, ت�سّوروا 
املعرفة  من  جديدًا  �سيئًا  النا�ص  تفيد  ل  باأمور  ويتحّدث  املنرب  يعتلي  واعظًا  اأّن 
املن�سد؛  حال  هو  وهكذا  الآخرين,  ووقت  وقته  يهدر  ال�سخ�ص  فهذا  والب�سرية, 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.

  3- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل الرابع- أركان المديح
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ح�سن  كان  لو  حّتى   -  O الزهراء  ال�سّيدة  حول  �سعرًا  تقراأوا  اأن  يف  الإ�سكال 
 O الزهراء  بال�سّيدة  معرفًة  يزداد  ول  امل�ستمع,  منه  ي�ستفيد  ل  ثّم   - اللفظ 
و�سلوكها  جهادها,  من  ول  �سيئًا,  التوحيدّية  مقاماتها  من  يفهم  ول  ذّرة,  مقدار 
و�سجاياها التي تعترب كّلها درو�سًا للب�سر, لأّنها مع�سومة, واملع�سوم هو َمَثل اأعلى 
يف كّل ما ياأتي به؛ وهذا يعني- اأّيها الأعزاء- اأّن عملكم �سعب! وهذا خالف من 
يت�سّور اأّن عملكم عبارة عن حفظ ب�سع كلمات, ثّم اأداوؤها ب�سوت ح�سن, كاّل, فاإّن 

عملكم �سعب جّدًا, هو عمل فّني, موؤّثر, هادف وهاٍد«)1(.
الإمام القائد: »اإّن ذلك الأثر املهّم لل�سعر هو الذي يدعونا للتاأكيد دائمًا, يف 
مثل هذه اللقاءات, على القول: اذهبوا واختاروا الأ�سعار الفار�سّية املتينة املوجودة 
الإ�سالمّية  والأخالق  والعقائد  املفاهيم  تو�سيح  يف  واملفيدة  املتنّوعة,  الكتب  يف 
الإ�سالمّي, وعندئٍذ  اإليه جمتمعنا  اأو كّل ما يحتاج  ال�سيا�سّية,  للروؤية  املنا�سبة  اأو 

�ست�سبحون عبارة عن »الكميت« و»دعبل«.
وكما ذكرنا فاإّن من جملة الأمور التي ينبغي اأن تكون موجودة يف هذه الأ�سعار, 
هو املفاهيم الإ�سالمّية الراقية- كالتوحيد والنبوة- ولعّل اأف�سل الأبيات ال�سعرّية 
للقدماء حول التوحيد والنبّوة, تلك املدائح التي ذكرها �سعراوؤنا الكبار يف مقّدمة 
اأو   P بالر�سول  معرفًة  القارئ  تزيد  عميقة  م�سامني  ذات  وهي  دواوينهم, 
الإمام Q اأو ال�سّيدة الزهراء O, ل اأّدعي املعرفة الكاملة, لأّننا ل نتمّكن من 
معرفة اأولئك العظماء معرفة كاملة, اإّل اأّنه يجب ال�سعي بقدر امل�ستطاع. فعندما 
 Q ينبغي اأن نتعّرف على املقام املعنوّي لعلّي ,Q نقراأ �سعرًا حول الإمام علّي
وقلوب  واأفكار  اأذهان  وهو خفي عن  القليل  اإّل  عنه  نعرف  ل  الذي  املقام  - هذا 
النا�ص املتو�ّسطني, ومن هم اأقّل من ذلك - وكذلك يجب اأن نتعّرف على عبادته 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
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ومظلومّيته وحكومته وعدله وم�ساندته ال�سعيف وجهاده ومواجهته للظاملني«)1(.
الإمام القائد: »اأنا م�سرور جّدًا اأن اأرى- وبحمد اهلل- اأّنكم يف هذه املجالت 
تتقّدمون جّيدًا, وتنّظمون اأ�سعاركم واأحلانكم واإن�سادكم بناًء على حاجات الع�سر. 
فينبغي اأن ت�ستمّروا يف هذا الأمر, واأو�سي الأخوة الأعّزاء الذين ي�ساركون يف هذه 
الأدبّية  امللتقيات  يف  ي�ساركون  الذين  ال�سعراء  الأخوة  من  كانوا  �سواء  اجلل�سات, 
الأخوة  من  كانوا  اأو  للحديث,  مو�سوع  وطرح  اقرتاح  فيها  يتّم  التي  وال�سعرّية 
املن�سدين املنت�سرين يف املجتمع يف طهران, اأو قّم, اأو م�سهد اأو يف اأّي مكان اآخر, 
الذي  ال�سعر  ين�سدوا  اأن  جميعًا  اأو�سيهم  الكبري,  تواجدهم  اأماكن  يف  وبالأخ�ّص 
يحتوي على امل�سامني واملوا�سيع املهّمة التي قيل فيها �سعر اأو ينبغي قوله فيها«)2(.
الإمام القائد: »ابحثوا يف املجامع الأدبّية واملجامع الإن�سادّية عن املوا�سيع التي 
واملنا�سبات  املوا�سيع  تلك  ح�سب  الأ�سعار  ت�ساغ  ثّم  ال�سعر,  فيها  يقال  اأن  ينبغي 
حياة  يف  اأبعاد  هناك  واأمثالها,  الفجر  كع�سرة  عنها  الإعالن  يتّم  التي  املختلفة 
الإمام ال�سّجاد Q ينبغي التعّرف عليها وقول ال�سعر فيها, واإذا كان هناك �سعر 
فيها, فيجب البحث عنه واحل�سول عليه وقراءته للنا�ص, فهل ميكن اعتبار حياة 
الإمام ال�سّجاد خالية من امللحمة وهو الذي اأم�سى ثالثني عامًا يف اجلهاد, وقد 
العامل  التغرّي يف  الثورة وذلك  تلك  فاأوجد  ال�سام,  املعروفة يف  تلك اخلطبة  اأورد 
الإ�سالمّي؟ لنفّت�ص عن تلك املالحم, فاإّن �سعبنا اليوم وجميع �سعوب العامل حتتاج 

اإىل تلك املالحم«)3(.
اأهل  اهتمام  حمّل  كانوا  الذين  ]ال�سعراء  منهم  الكثري  »اإّن  القائد:  الإمام 
البيت R[ هم �سعراء تربطهم عالقة باأهل البيت R اإّل اأّن اأ�سعارهم مل تكن 

  1- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 10/28/ 68 هـ. �ص.
  2- لقاء الإمام القائد مع مجموعة المّداحين 64/12/11 هـ. �ص.

  3- الم�سدر نف�سه.
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كّلها حول اأهل البيت, انظروا اإىل ديوان »دعبل اخلزاعّي«, فهو لي�ص ديوانًا ميتدح 
فيه اأهل البيت R من بدايته اإىل نهايته, فهو �ساعر, اإّل اأّن �سعره, �سعر �سيا�سّي 
 .R يدور حول اأفكار وعقائد وحمّبة اأهل البيت, فهو من املوالني لأهل البيت
والولية تعني التعّلق والإرتباط فهو من املرتبطني بهم R, انظروا اإىل ال�سبب 
والإحرتام يف عامل  التقدير  ذلك  على  يحوزون  والكميت  دعبل  اأمثال  الذي جعل 

الت�سّيع ويف ع�سر الأئّمة R ما هو؟«)1(.
اأوًل: اختيار الأ�سعار القوّية

الإمام القائد: »كان بع�ص الأخوة املن�سدين يقول: اإّننا اإذا اخرتنا �سعرًا متينًا 
هذه  من  بال�ستفادة  ملزمون  نحن  لذلك  يفهمونه,  ل  النا�ص  فاإّن  كبري,  ل�ساعر 
الأ�سعار. والواقع لي�ص كذلك, فاأنا ل اأقبل بهذا الأمر؛ عندما تتحّدثون مع النا�ص 
بلغة ال�سعر فاإّن هذا ال�سعر يرتك اأثره يف قلوب النا�ص حّتى واإن كان معّقدًا, اإذا 

قراأه املن�سد باأ�سلوب فّني وكلمة بكلمة«)2(.
الإمام القائد: »تتمّكن جمموعة املن�سدين من اإيفاء الدور املطلوب منها عندما 
متتلك لغة لطيفة مثل: ال�سعر الراقي واملحكم والقوّي واملعرّب, وم�سمونًا مهّمًا كـ: 
ال�سعر الأخالقّي, اأو التاريخّي, اأو العقائدّي: كـ: التوحيد والنبّوة والولية, فال�سعر 
ال�سعر  من  كبري  مقدار  الفار�سّية هناك  اللغة  ويف  املوارد,  موجود يف جميع هذه 
ع�سر  ملّدة  منه  يقراأ  اأن  ال�سخ�ص  اأراد  لو  بحيث  احلكمة,  على  واملحتوي  احل�سن 
منذ  املبدعني  ال�سعراء  من  الكثري  هناك  ذلك.  لأمكنه  تكرار,  دون  من  �سنوات 
القدم واإىل ع�سرنا احلا�سر, فالأمر املهّم اإذًا هو اللغة احل�سنة, وال�سعر احل�سن, 
وامل�سمون ذو احلكمة الأعّم من العتقاد والأخالق, اأو الذي يحتوي على امل�سيبة 

  1- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
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واملدح, اأو الق�سايا الإجتماعّية وق�سايا الثورة واأمثالها«)1(.
الإمام القائد: »ينبغي اأن تكون اأ�سعاركم ح�سنة, قوّية, حمكمة, ذات م�سمون 
اأثرًا مبقدار عّدة حما�سرات  اإّن ق�سيدة واحدة تقروؤونها قد ترتك  جّيد ومقنع, 
يلقيها خطيب ماهر, وقد يبلغ بيت واحد من ال�سعر يف حمّله من القيمة ما يبلغه 
يتعب  اأن  الإن�سان  على  بل  وباملّجان,  ب�سهولة  الأمور ل حت�سل  اأّن هذه  اإّل  كتاب, 
ويعمل وي�سعى, ليح�سل على ال�سعر احل�سن ويقراأه, وحل�سن احلّظ فقد راجت يف 
هذه الأّيام عادة القراءة عن الورق, ول اإ�سكال يف ذلك, واإن كان معيبًا يف الأزمنة 
املا�سية, طبعًا لو متّكن املن�سدون من حفظ الق�سائد ال�سعرّية فهذا فّن اإ�سايّف, 

واملهّم اأن يكون ال�سعر, ح�سنًا, متينًا, قوّيًا وذا م�سمون جيِّد«)2(.
ثانيًا: اإيجاد الأجواء المنا�سبة لنقد ال�سعر

الإمام القائد: »اليوم وبحمد اهلل عندنا من�سدون ماهرون, ون�سكر اهلل تعاىل اأّن 
اأ�سحاب الفكر والراأّي ال�سيا�سّي كرث وما ن�سمعه يف بع�ص املنا�سبات من الأ�سعار, 
الهتمام  �سرورة  اإىل  تلتفتوا  اأن  عليكم  يجب  اأّنه  اإّل  جّيدة,  اأمور  الواقع  يف  هو 
�سة لأن اأجل�ص واأحتّدث عن بيت ما  مب�ساألة ال�سعر. طبعًا هذه اجلل�سة غري خم�سّ
من ال�سعر, واأّنه كيف ميكن اأن يكون اأف�سل, اإّل اأّن هذا العمل ينبغي اأن يح�سل يف 
املجامع الأدبّية, وهذا يعني اأن تاأخذوا هذا ال�سعر الذي قراأمتوه والذي قد يكون 
اأو�ساط املجامع الأدبّية, ثّم تقّدموا  اأ�سدر حكمًا عاّمًا - وتطرحوه يف  جّيدًا - ل 
اجلائزة ملن يتمّكن من نقد هذا ال�سعر اأو اإيراد اإ�سكال مهّم عليه, والهدف من هذا 
العمل اأن ي�سبح ال�سعر قوّيًا, ا�ستعينوا بالأ�سعار الراقية التي تكتبونها باأنف�سكم, 

واعملوا على رفع م�ستوى ال�سعر عندكم«)3(.

  1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 77/7/19 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
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ج- الشاعر

الإمام القائد: »ال�سوت واللحن يقّدمهما ال�سادة املن�سدون, اأّما اللفظ واملعنى 
مهما ال�ساعر. بع�ص الألفاظ, جميلة اإّل اأّنها خالية من النتيجة, ل  فينبغي اأن يقدِّ
م  ُتقدَّ اأّنها مل  اإّل  املعان, جّيدة وراقية,  امل�ستمع على �سيء منها, وبع�ص  يح�سل 

باألفاظ منا�سبة, وكّل ذلك معيب«)1(.
اإىل  انظروا  فمثاًل  الغزلّية,  الأ�سعار  من  الكثري  نتلك  »نحن  القائد:  الإمام 
ديوان �سائب. ففي وقت من الأوقات اخرتت عّدة اأبيات من هذه الأ�سعار وقّدمتها 
غزل  على  يحتوي  �سائب)2(  ديوان  اإّن  عليها,  ليعمل  املن�سدين  الأخوة  اأحد  اإىل 
الأ�سعار,  من  النوع  هذا  مثل  لديه  اأي�سًا  وغريه  القلوب.  يف  يوؤّثر  ومفيد  جميل 
R وخ�سوعهم  فبع�ص ال�سعراء ميتلك بيانًا جمياًل يتمحور حول عبادة الأئّمة 

وت�سّرعهم واإنفاقهم وجهادهم يف �سبيل اهلل تعاىل«)3(.
الإمام القائد: »هناك الكثري من املوا�سيع التي كتب ال�سعر حولها, ول يعرف 
اأحد عنها �سيئًا, اذهبوا وانظروا ديوان اإقبال على �سبيل املثال, حيث اإّن الأبيات 
ال�ساعر  هذا  اأّن  اإّل  م�سهورة,   Q احل�سني  الإمام  حول  كتبها  التي  ال�سعرّية 
يف  ال�سعر  من  كبريًا  مقدارًا  كتب  وقد  الإطالق,  على  اإيران  ير  مل  الباك�ستاّن 
املفاهيم الإ�سالمّية- بالأخ�ّص املفاهيم الثورّية الإ�سالمّية- بحيث يعي�سه الإن�سان 
حالة راقية ب�سبب ذلك. اأذكر جّيدًا- قبل ع�سرين �سنة- عندما كّنا نتحّدث حول 
الثورّية الإ�سالمّية يف املحا�سرات واملجال�ص, كّنا ن�سّر كثريًا عندما  هذه امل�سائل 

  1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
  2- �سائب: ميرزا محّمد علي بن ميرزا عبد الرحيم �سائب التبريزّي المعروف بـ: »�سائبنا« )1607- 1670م(. و�سل اإلى من�سب ملك ال�سعراء 
في بالط ال�ساه عّبا�ص الثاني. كان من الأ�ساتذة الم�سهود لهم في الغزل و�سعره محكم تمالأه موازين الف�ساحة والبالغة, وقد تمّيز بت�سمين اأ�سعاره 

ة. مو�سوعات عرفانّية دقيقة رقيقة, مّما يك�سب غزلّياته عظمة وبهاء و�سمات خا�سّ
  3- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 64/12/11 هـ. �ص.
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جند بع�ص الأحيان بيتًا اأو بيتني من �سعر �سعدي)1( اأو نا�سر خ�سرو)2( اأو غريهما, 
ديوان  على  تعّرفت  وعندما  وحديثنا,  خطابنا  يف  منها  ن�ستفيد  ثّم  ندّونها  فكّنا 
اإقبال- لعّل ذلك كان عام 1345 اأو 1346 هـ . �ص- اأعجبت باأ�سعاره, فكنت اأقراأ 
تلك الق�سائد فاأجدها مليئة باملفاهيم التي نحتاج اإليها, وكنت اأتعّجب من وجود 
هذه امل�سائل التي كّنا نظّن باأّننا اأّول من يتحّدث بها, بينما هي موجودة لدى ذلك 
الإن�سان العظيم بطريقة ال�سعر, هذا من باب املثال, واليوم �سعراوؤنا- بحمد اهلل- 

يقّدمون اأ�سعارًا راقية, واأنتم ت�سمعون وت�ساهدون ناذج منها«)3(.
2- اللحن

ة  خا�سّ اأحلان  هناك  بل  لكم,  مفيدًا  �سيكون  حلٍن  كّل  »لي�ص  القائد:  الإمام 
ى بالأ�سلوب البياّن اخلا�ّص لالإن�ساد, ولو مل يكن  تنفعكم, بالأخ�ّص تلك التي توؤدَّ
القيام بهذا  اأمكن  واإذا  اإىل هذا احلّد,  توّقفت عند جزئّياته  ملّا  الأمر مهّمًا  هذا 
الأخوة  من  الكثري  هناك  اأّن  اهلل,  بحمد  اليوم,  نرى  ونحن  جّيد-  ب�سكل  العمل 
يوؤّدون هذا العمل منذ �سنوات متمادية ب�سكل جميل جّدًا- فاإّن ذلك �سيوؤّثر كثريًا 

يف التقّدم الفكرّي والعقائدّي والإ�سالمّي ملجتمعنا«)4(.
أ- اختيار أو ابتكار اللحن المناسب

الإمام القائد: »اإ�سعوا لبتكار اللحن باأنف�سكم, فاأنتم متتلكون الكثري من الفّن 
والكثري من الذوق, مّما ل �سّك فيه اأّن من بني املخل�سني لهذا العمل من ميكنهم 

  1- هو محّمد م�سرف الّدين م�سلح بن عبد اهلل بن �سرف الّدين ال�سيرازّي, ثالث ال�سعراء الثالثة الكبار في اإيران, ولد في مدينة �سيراز في حدود عام 
606 هـ, كان كثير ال�سفر ويحمل من اأ�سفاره الكثير من الق�س�ص والحكايات والتجارب المعنوّية, من اأهّم نتاجاته: المنظومة وهي في الأخالق والتربية 
والوعظ. واأهّم نتاجاته في النثر هو كتاب گلستان اأي حديقة الورود الذي يحوي ثمانية اأبواب: اأحوال الملوك, اأخالق الدراوي�ص, الف�سيلة والقناعة, 

فوائد ال�سمت, الع�سق وال�سباب, ال�سعف وال�سيخوخة, تاأثير التربية, واآداب الكالم. توفي حدود العام 691 هـ. 
  2- ولد عام 1004م, وتوفي عام 1088م, رّحالة و�ساعر وفيل�سوف فار�سّي, له كتاب الأ�سفار اأو »�سفرنامه«, الذي دّون فيه اأخبار اأ�سفاره في اأرجاء 

العالم الإ�سالمّي.
  3- لقاء الإمام القائد مع مجموعة المّداحين 64/12/11 هـ. �ص.

  4- لقاء الإمام القائد مع مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
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ة باملن�سدين وقّراء العزاء واأحلان املوالد والأفراح«)1(. اإيجاد اأحلان جّيدة خمت�سّ
الإمام القائد: »ينبغي اأن اأ�سري اإىل اأّن حلن الفرح يختلف عن حلن احلزن, وقد 
اأ�سبح رائجًا اليوم اإقامة احلفالت يف اأّيام العيد, فاأنا ل اأخالف ذلك, ولي�ص �سّيئًا 
اأن يقوموا بالت�سفيق, اإّل اأّنه يف بع�ص الأحيان عندما ن�سمع ذلك ُيبّث عرب الإذاعة 
هما  والت�سفيق  اللحن  ذلك  وكاأّن  ن�سعر  وا�سٍح  ب�سكٍل  ال�سعر  �سماع  ن�ستطيع  ول 
لطم على ال�سدور, فهل هذا هو الفرح وال�سرور؟ فلو اختاروا لأّيام الفرح اأحلانًا 
منا�سبة,  اأ�ساليب  لها  واأعّدوا  ولي�ست حمّرمة-  فا�سدة  ول  مبتذلة  منا�سبًة- غري 
ف�ستكون اأف�سل واأكرث تاأثريًا, واإذا كّنا قد اعتدنا على قراءة العزاء فال ينبغي اأن 
يكون كالمنا يف منا�سبات الأفراح واملوالد �سبيهًا بلحن العزاء ومنا�سبات امل�سائب 
والأحزان, وقد كان بع�ص املتقّدمني يقول اإّن كّل ما يقراأه فالن فهو مثنوّي)2(! واإّن 

كّل حلن يوؤّديه فهو مثنوّي ينبغي اأن ل يكون الأمر على هذا النحو«)3(.
ب- استخدام األلحان اإليرانّية األصيلة, أو اتباع األساليب واأللحان الغربّية؟

الإمام القائد: »يف الأزمنة املا�سية, كّنا ن�سمع على ل�سان املو�سيقّيني امل�سهورين 
ل  اأن  ينبغي  واليوم  الأ�سيلة,...  الإيرانّية  املو�سيقى  قد حفظا  و�سبيهه  النواح  اأّن 
يقوم ال�سباب, �سواء كانوا من من�سدي الإذاعة والتلفزيون- والتي لالأ�سف ل متتلك 
و�سعًا ح�سنًا من هذه اجلهة- اأو من�سدي جل�سات املديح, بتقليد الأحلان الأوروبّية 
اأو العرب, وقد كان هذا الأ�سلوب مّتبعًا  فيقراأوا كما يقراأ بع�ُص املغّنني الغربّيني 
لالأ�سف قبل الثورة, وقد �سّيعوا املو�سيقى الإيرانّية الأ�سيلة التي ميكن اعتبارها 
بني  ذلك  يف  فرق  ول  حرامًا,  يعّد  بع�سها  كان  واإن  احلالل-  املو�سيقى  من  نوعًا 
غري  من  اأّنه  العلم  مع  اأف�سل,  الثورة  بعد  الو�سع  اأ�سبح  وقد  وغريها-  الإيرانّية 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
  2- المثنوي: اأو »مثنوي معنوي« بالفار�سي, هو ديوان �سعري باللغة الفار�سّية لجالل الّدين الرومّي. يبلغ عدد اأبيات المثنوي 25632 بيتًا, موّزعة 

ة ت�سرح معاناة الإن�سان للو�سول اإلى حّبه الأكمل الذي هو اهلل تعالى. بين اأجزائه ال�سّتة, وفيه 424 ق�سّ
  3- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
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املقبول اأن يقوم املن�سد بتقليد اللحن الغرّبي اأو الأحلان الرائجة يف جمال�ص اللهو 
مطلوب  اأمر  التجديد  خطاأ؛  فهذا  والف�سيلة,  الإميان  جمال�ص  يف  ي�ستخدمها  ثّم 
وجّيد, اإّل اأّنه لي�ص على هذا النحو, كّل ما ذكرناه فهو يعود اإىل اللحن, لأّن اللحن 
ب�سبب  �سّيئًا  ي�سبح  قد  ال�سوت اجلميل  اإّن  اإذ  ذاتها,  بحّد  م�ستقّلة  م�ساألة  يعترب 
اللحن  ب�سبب  املتو�ّسط اجلمال قد ي�سبح جمياًل  ال�سوت  اأّن  ال�سّيئ, كما  اللحن 

احل�سن«)4(.
3- الصوت الجميل

الإمام القائد: »انظروا اإىل الفائدة, كم �ستكون عظيمة لو اأمكن تقدمي الإن�ساد 
من خالل �سعر جميل ذي م�سمون وحمتوى جّيد, و�سوت جميل, فاإذا تهّياأ ذلك 
الأّول  ال�سرط  اأّن  اإّل  امليدان,  هو  وهذا  ال�ساحة  هي  فهذه  اهلل,  با�سم  لوا  فتف�سّ
الف�سائل  هذه  من  اأّيًا  فاإّن  �سّيئًا,  ال�سعر  كان  اإذا  جّيدًا,  ال�سعر  يكون  اأن  لذلك, 
التي ذكرت لن تكون موجودة, انظروا اإىل التاأثري الكبري الذي �سيرتكه الأ�سخا�ص 
الذين ميتلكون اخل�سائ�ص الآتية, يقروؤون ق�سيدًة رائعًة يف مكان منا�سب وبلحٍن 
جميٍل وم�سمون جّيد ومن خالل �سوت جميل وحنجرة م�ساعدة وبلحن وم�سمون 
منا�سبني, طبعًا جتدر الإ�سارة اإىل اأّن م�ساألة احلنجرة هي م�ساألة م�ستحّبة ونافلة 
يف ال�سعر, لأّن ال�سعر هو الفري�سة, اأي اأّن ال�سعر ي�سبح تاأثريه م�ساعفًا اإذا ُقرئ 
ب�سوت جميل, اإّل اأّن ال�سوت اجلميل لي�ص من اأركان هذا العمل. طبعًا الق�سيدة 
الراقية التي يقراأها ال�سخ�ص ب�سوٍت جميل بهذا النحو, �ستكون قيمتها اأكرب من 

حما�سرة يلقيها عامل ملّدة �ساعة من الزمن«)5(.
الأمر الثاني- الفكر

والكالم  وال�ستدلل  املنطق  لأّن  الفكر,  هو  الثان  »العن�سر  القائد:  الإمام 
  4- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.

  5- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
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اإقناع  وميكنها  الأ�سعار,  هذه  ثنايا  يف  بكرثة  موجودة  واجلّيد  وال�سحيح  الدقيق 
الأذهان, طبعًا للمنطق اأ�سكال متعّددة, قد يكون برهانّيًا, اأو خطابّيًا, اأو �سعرّيًا, 
واملق�سود اأّن بالإمكان اإي�سال هذا النداء اإىل اأعماق ذهن املخاطب واإقناعه من 

خالل ال�سعر«)1(.
الأمر الثالث- الر�سالة الدينّية والمعنوّية

الإمام القائد: »اخل�سو�سّية الثالثة لكم, اأّنكم حتملون ر�سالة دينّية, اأي اأّنكم 
متتلكون جانبًا معنوّيًا وروحانّيًا, هناك الكثري من املن�سدين يف الدنيا والذين قد 
يقراأون اأ�سعارًا جميلة, اإّل اأّنهم ل يقراأون من موقع املديح لأهل البيت R, اأّما 

اأنتم فتقراأون من ذلك املوقع, وتتحّدثون من موقع معنوّي وروحاّن«)2(.
- م�سدر و�سند المحتوى المقّدم

الإمام القائد: »ينبغي العمل على اأن يكون النواح والأ�سعار واملراثي ذات مغزى 
اأو   R الأئّمة  عن  الواردة  ال�سحيحة  الآثار  على  وتعتمد  �سحيحة,  وم�سامني 

العلماء الكبار«)3(. 
الإمام القائد: »كان بع�ص الأخوة يقول, اإذا كان ما نقراأه خطاأ فاأخربونا حّتى ل 
نقراأه, ولي�ص املق�سود اأن ننع من قراءة كّل ما ل نقبله اأو ن�سّك فيه, لأّننا اإذا فعلنا 
ذلك, فقد يجد الأخوة القّراء اأنف�سهم �سمن دائرة �سّيقة جّدًا! ل ينبغي القول: 
نحن ل نقراأ اإّل ما ثبت قطعًا يف التاريخ, فعندئٍذ ل ميكنكم قراءة اأّي �سيء, حّتى 
ما هو موجود يف »اللهوف« لبن طاوو�ص فهو من خرب الواحد؛ لذا فاقراأوا من كّل 
ذلك ما هو معقول, طبعًا هذا ل يعني اأن يقوم الإن�سان باخرتاع كّل ما هو معقول 
من عنده وقراءته, ل, بل عليكم جعله يعتمد على الواقع املنقول. ومّما ل �سّك فيه 

  1- من كالم له في لقاء مجموعة من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 77/7/19 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- من جواب له على ر�سالة اإمام جمعة اأردبيل حّجة الإ�سالم والم�سلمين مرّوج 73/3/27 هـ. �ص.



198

اأّن كّل حديث عندما يختلط بالفّن فاإّنه يرتافق مع بع�ص الزوائد اخلارجّية, التي 
ل اإ�سكال فيها, ب�سرط اأن ل ت�سبح تلك الزوائد هي كّل �سيء, بل ُي�ستخرج الأ�سل 
من الواقع, الذي يتّم اإلبا�سه ظاهرًا فنّيًا, قد ل يكون املجال متاحًا الآن للحديث 
اإّل اأّن هذه الأمور هي ق�سايا ينبغي التداول بها واحلديث عنها  عن هذه الأمور, 
والتذكري بها. يف اأدعيتنا وزياراتنا يوجد الكثري من التعابري اجلميلة واملعنوّية التي 
ت�سري اإىل احلقائق, لذلك ينبغي اأن تكون هي املحور, ميكن اأن جنعل ما ُذكر يف 
كتب ال�سيخ وابن طاوو�ص واملفيد وغريهم من العظماء هو املحور والأ�سل, وبعد 
�سليقته  �سخ�ص  لكّل  طبعًا  ولئق.  جميل  فني  قالب  يف  ذلك  تقدمي  ميكن  ذلك 
ة يف البيان وهذا ل اإ�سكال فيه, لذلك فاإّن الدور الذي تقومون به, دور مهّم  اخلا�سّ
الأعّزاء,  املن�سدين  الأخوة  م�سامع  امل�ساألة على  تكرار هذه  واأنا م�سّر على  جّدًا. 

وهي اأّن هذا الدور هو دور مهّم وح�ّسا�ص جّدًا, فال ت�ستخّفوا به«)1(.

  1- لقاء الإمام القائد مع مجموعة المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.

القسم الثالث - الفصل الرابع- أركان المديح



199 “أحيوا أمرنا”
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�لفن
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الفصل الخامس- مسؤولّية المنشدين والقّراء

الإمام القائد: »لقد كنت ومنذ �سنوات طويلة حيث كانت تقام هذه اجلل�سات- 
وقد م�سى حّتى الآن اأكرث من ع�سرين �سنة- األتقي فيها كّل عاّم باملن�سدين املحرتمني 
يف هذه اجلل�سة ال�سنوّية- منذ فرتة رئا�ستي للجمهورّية, حيث كانت تقام اجلل�سة 
الإن�ساد واملن�سدين والذاكرين, فال  اأحتّدث يف كّل عام بكلمة حول  �سنوّيًا- كنت 
اأرغب بتكرار ذلك, ولكّني اأوّد القول اإّن على الأخوة املن�سدين اإدراك اأهمّية هذا 
عند  ميكنهم  امل�سوؤولّية-  تكون  الأهمّية  ومبوازاة  الأهمّية-  ّات�سحت  فاإذا  العمل, 
ذلك اإدراك امل�سوؤولّية يف هذا العمل, ما معنى امل�سوؤولّية؟ اأي اأّننا �سُن�ساأل, نقراأ يف 
»وا�ستعملني مبا ت�ساألني غدًا عنه«)1( ومعنى هذه الفقرة  دعاء مكارم الأخالق: 
اأهّيئ اجلواب  فاأعّني كي  القيامة,  اإلهي, �ست�ساألني غدًا يوم  يا  اأّنك  الدعاء,  من 
اإذًا م�سوؤولّية على عاتقنا, فاإذا كّنا �سُن�ساأل,  اليوم, ملا ت�ساألني عنه غدًا, فهناك 

فلنعمل ما يكون جوابًا عن ذلك ال�سوؤال.
اإذا اّت�سح هذا الأمر, عند ذلك نذهب للبحث حول كيفّية حتقيق ذلك! اإّن جميع 

  1- ال�سحيفة ال�سّجادّية, الدعاء 20.
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ما تكّلمنا به- الكالم الذي ذكره الأ�سخا�ص امل�سوؤولون, العاملون, الواعون والذي 
اأجل اجلواب عن هذا ال�سوؤال:  ذكره املن�سدون واأقاموا لأجله اجلل�سات- هو من 

ماذا ينبغي اأن نفعل؟ هذا ال�سوؤال يحتاج اجلواب عنه اإىل كتاب«)1(.
اأّن رتبة الإن�ساد  »لقد حتّدثت معكم مرارًا بهذا املو�سوع, وهو  الإمام القائد: 
ومنربه هما من اأ�سرف املراتب, حتّدثنا كثريًا حول هذا املو�سوع, ول نرغب بتكرار 
ذلك, واليوم- بحمد اهلل- فاإّن اإقبال النا�ص وال�سباب على اإن�ساد املّداحني, اإقبال 
ويقّدرون هذه  يظهرون عالقتهم  اأو  ي�ستقبلون  كيف  النا�ص  ت�ساهدون  اأنتم  جّيد, 
املجال�ص ويحت�سدون فيها ويتحّدثون عنها, ويقّدمون املال لأجلها, فهذا يدّل على 
ة وح�ّسا�سة, واإذا اأ�سبح املوقع ح�ّسا�سًا ومهّمًا ت�سبح امل�سوؤولّية اأي�سًا  مكانة خا�سّ

ح�ّسا�سة وخطرية«)2(.

األمر األّول- الوظائف الشخصّية للمنشدين

1- تهذيب النفس

الإمام القائد: »ملولوي)3( متثيل جميل, يقول فيه: اإّن املاء الذي ي�ستعمله اخللق, 
الطهارة  يعطي  هو  بل  والنظافة,  الطراوة  عليهم  وي�سفي  الطهارة  بنف�سه  يعطي 
للوجود ب�سكل عاّم, اإّل اأّن هذا املاء بنف�سه اأي�سًا يحتاج اإىل التطهري, واأّما الذي 
يعطي الطهارة للماء, فهو تلك القّوة املودعة يف اخللقة الإلهّية التي اقت�ست اأخذه 
يتّم  ثّم  ومن  ونقّية  �سافية وطاهرة  ومياه  واأمطار  اإىل غيوم  الأعلى وحتويله  اإىل 
اإرجاعه اإىل الأ�سفل, هذا املاء  هو بعينه املاء ال�سابق, اإّل اأّنه اأ�سبح طاهرًا, ففيه 
عملّية ت�سفية وتزكية بربكة العروج والعلّو والتبّدل وال�ستحالة. ثّم ي�سيف مولوي 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.

ر  اأديب وفقيه ومنظِّ   3- المولوي: محّمد بن محّمد بن ح�سين بن بهاء الّدين البلخّي, )1207- 1273( المعروف بمولنا جالل الّدين الرومّي. هو 
وقانوني �سوفّي, عرف بالرومّي لأّنه ق�سى معظم حياته لدى �سالجقة الروم في تركيا الحالّية, وهو موؤّلف ديوان المثنوي.
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فاإّنهم  والعروج,  ال�ستحالة  هذين  الأوقات,  بع�ص  فقدوا,  اإذا  املعرفة  اأهل  باأّن 
�سيفقدون هذه الرثوة الثمينة, حّتى ولو كانوا هم اأنف�سهم و�سيلة لطهارة ونزاهة 
وجمال الآخرين, فينبغي لنا اأّوًل, اأن ن�سعى دائمًا لت�سفية نفو�سنا من الداخل يف 
كّل حني, وهذا ما يحتاج اإليه اجلميع ول فرق بينهم, واأنا اأحتاج اإىل هذه الت�سفية 
الداخلّية اأكرث منكم, واأنا الذي اأحّدثكم بذلك, ول يح�سنّب اأحد اأّن هذا الكالم هو 
للمجامالت بل الأمر هكذا حقيقًة. فاإذا مل نقم بهذه الت�سفية فاإّن هذا املاء الذي 
كنتم تغ�سلون به اأيديكم ووجوهكم, يف يوم من الأّيام, �سيتحّول بعد مدٍة من الزمن 
اإىل ماٍء غري �سالٍح ول يرغب الإن�سان بالقرتاب منه اأو ا�ستخدامه, لهذا ينبغي اأن 

نقوم بت�سفية اأنف�سنا من الداخل«)1(.
2- زيادة رأسمال المحّبة ألهل البيت R من خالل االرتباط العملّي بهم

باملحّبة  نكتفي  اأن ل  الأوىل: فينبغي  اأّما  »يف حديثنا م�ساألتان,  القائد:  الإمام 
احلياة,  يف  عادة  ن�ستعمله  الذي  الإح�سا�ص  هذا  باملحّبة,  الإح�سا�ص  اأو  بعيد  من 
العملّية موجودة, ويف ظّل تلك املحّبة  الرابطة  لو مل توجد املحّبة, لن تكون هذه 
اأ�سل  اأ�سبح  العملّي,  ُفقد هذا الت�سال  واإذا  العملّي,  اإيجاد هذا الرتباط  ميكن 
ويلحق  اإ�سكال, {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ})2(,  املحّبة حمّل  تلك 

باملحّبة الطاعة والّتباع.
اأهــــل  ف�سائل  وذاكري  املن�سديــــن  اأنتــــم  بكــم,  فتتعّلق  الثانية  امل�ساألة  اأّما 
البيـــــت R, اأكرث النا�ص قدرًة على و�سل حلقة العمل بحلقة املحّبة فت�ساهمون 
يف اإيجاد �سل�سلة واقعّية. فما دام ال�سخ�ص بعيدًا عن اأهل املحّبة, فال ميكنه دخول 
هذا الوادي الذي اأنتم فيه, واأّما الذي يتمّكن من و�سع قدمه فيه, فال بّد اأن تكون 
جذور املحّبة وال�ستعداد والقابلّية موجودة فيه. اإّن م�سوؤولّية كّل اإن�سان هي زيادة 

  1- لقاء الإمام القائد مع مجموعة مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
  2- �سورة اآل عمران الآية 31.
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راأ�سماله يف هذا املجال, فاعملوا على زيادة راأ�سمال املحّبة واملعرفة عندكم. وعلى 
واإّل  م�ستواه  من  الرفع  على  يعمل  اأن  املراتب  من  مرتبة  اأّي  ويف  مّنا  �سخ�ص  كّل 
فاإّنه �سيخ�سر, اأّيها الأخوة! اإّن هذا الراأ�سمال املعنوّي هو كالراأ�سمال املاّدي حيث 
اأ�سل  اإّن  والنفاد...  النهاية  اإىل  ف�سيوؤول  اإليه,  ت�سيفوا  مل  فاإن  وينفد,  ينتهي  قد 
امل�ساألة هو اأّنكم تفّجرون تلك املحّبة من داخلكم وت�ستفيدون من كلمات الآخرين 
اأي�سًا  اأنا�سيدكم  ال�سعراء والأنا�سيد اجلميلة, والبع�ص منكم يعّد وينظم  واأ�سعار 

لذا فاعلموا اأّن دوركم كبري وكبري جّدًا«)1(.
3- ضرورة معرفة الدور الخاّص في المواجهة الثقافّية

الإمام القائد: »اليوم تقوم كاّفة مراكز واأقطاب القوى الفكرّية والإعالمّية يف 
الأر�ص, وعلى هذا  للق�ساء على هذه اجلذور املحكمة يف هذه  بالتخطيط  الدنيا 
اأنتم  املوؤمنة.  القلوب  وهذه  والقراآّن,  الإ�سالمّي  واللتزام  الإ�سالمّي,  الإميان 
حرب  حرب,  هناك  ال�سادة!  اأّيها  ل  ت�سري,  احلياة  اأّن  وتت�سّورون  هنا,  جتل�سون 
واقعّية, يقف يف اأحد اأطرافها هذا النظام وهذا املجتمع, ومفّكروه والفّعالون فيه 
يف خمتلف املجالت ومن جملتهم اأنتم املن�سدين, ويف الطرف املقابل يقف الذين 
القلوب  ومن هذه  املقّد�سة,  الأر�ص  الإميان من هذه  باقتالع جذور هذا  يرغبون 
تلك  على  اأ�ّس�ص  الذي  البناء  وذاك  النظام  ذلك  اأّن  اأدركوا  قد  لأّنهم  الطاهرة؛ 
ال�ساكلة, ل يّتفقا مع منافعهم وم�ساحلهم الظاملة, واأدركوا اأي�سًا اأّن ذانك النظام 
القوى  متار�سهما  اللذين  ال�سيطرة  اإىل  وال�سعي  التعّدي  على  ي�سكتا  لن  والبناء 
قلوب  اإفراغ  على  واخلداع  اأنواع احليل  يعملون مبختلف  فهم  لذلك  ال�ستكبارّية. 
R, والقراآن,  اأهل البيت  النا�ص من الفكر التوحيدّي, والفكر الولئّي, وحمّبة 
الدينّية والغرية عليها, واللتزام مبواجهة الظلم وقبح الر�سا  والتم�ّسك باملبان 

به.
  1- لقاء الإمام القائد مع مجموعة مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 69/10/10 هـ. �ص.
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اإّن الهدف والغاية اللذين يعملون لأجلهما هما زعزعة الأ�س�ص الفكرّية الثابتة 
واملتجّذرة يف قلوب هوؤلء النا�ص وعقولهم واأرواحهم, والتي تهديهم اإىل ال�سراط 

امل�ستقيم.
ل  فهم  العمل,  هذا  لأجل  ي�سرفونها  اإّنهم  يقولون  التي  الأموال  هذه  اإّن 
ي�سرفونها لأجل القذائف والر�سا�ص, بل املقدار الأكرب من م�ساريفهم يتوّجه اإىل 
هذه الأعمال الإعالمّية والثقافّية باأ�سكال متنّوعة. طبعًا هناك مقاومة وا�سحة من 
هذه اجلهة, ل بل هناك هجوم اأي�سًا, وعلى هذا الأ�سا�ص هناك حرب دائرة. يف 
هذه احلرب توجد م�سوؤولّية ثقيلة واقعة على عاتق جماعة من النا�ص لها عالقة 
وارتباط باإميان النا�ص وقلوبهم ومعارفهم. وا�سم الأئّمة املبارك واأهل البيت, يف 
ب�سكل  الوظيفة  هذه  اعرفوا  الأعّزاء,  الأخوة  اأّيها  ثقيلة,  م�سوؤولّية  احلرب,  هذه 

�سحيح وا�ستفيدوا منها ب�سكل �سحيح«)1(. 

بيهم
َ
األمر الثاني- وظائف المنشدين بالنسبة إلى مخاط

1- زيادة إيمان المخاطب

اأّن اإميان املخاطب يجب اأن يزداد,  »لنفّكر عندما نقراأ ال�سعر  الإمام القائد: 
ولذلك فال نقراأ كّل �سعر, ول نقراأ كيف ما كان, علينا اأن نقراأ بطريقة يكون فيها 
اأثر ملجموع اللفظ واملعنى واللحن, يف �سبيل اأّي �سيء؟ لأجل زيادة اإميان املخاطب, 
طبعًا هذا اأمر ي�سهل قوله ولكن تنفيذه �سعب. نعم اأنتم متلكون القدرة على العمل, 
اأنتم متتلكون اأ�سواتًا جميلة وتتمّتعون بحافظة ح�سنة وتتحّلون بقّوة ون�ساط جّيدين, 

لذلك ميكنكم القيام بالأمور التي حتّدثت عنها«)2(.

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.
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R 2- شكر نعمة والية أهل البيت

لعدم  عنها  ي�ساأل  فال  ال�سخ�ص,  بيد  النعمة  تكون  ل  »عندما  القائد:  الإمام 
نعمة ذكر  النعم,  اأكرب  ومن  يده,  اإذا وجدت يف  ال�سخ�ص عنها  وُي�ساأل  وجودها, 
يف  وعا�سوراء,  حمّرم  ونعمة  العزاء  جمال�ص  نعمة  اأي   ,Q علّي  بن  احل�سني 
جمتمعنا ال�سيعّي. لالأ�سف اإّن بع�ص امل�سلمني غري ال�سيعة مل ي�ستفيدوا من وجود 
هذه النعمة, اإّل اأّنهم ميكنهم ذلك, مع العلم اأّن بع�ص امل�سلمني غري ال�سيعة يقيمون 
جمال�ص حمّرم وعا�سوراء يف اأماكن متفّرقة, واإن كان ذلك الأمر غري رائج بينهم 
Q رائج  اأّن اإحياء حمّرم وعا�سوراء والإمام احل�سني  كما ينبغي وُيرجى, ومبا 
بيننا, فما هي الفائدة التي ينبغي اأن نح�سل عليها من هذا الذكر وهذه املجال�ص؟ 

وكيف يكون �سكر هذه النعمة؟«)1(.
الزهراء  ال�سّيدة  ولية  نعمة  على  كثريًا  تعاىل  اهلل  »ن�سكر  القائد:  الإمام 
وال�سّديقة الكربى- وقد اأ�سار بع�ص الأخوة املّداحني يف اأ�سعاره اإىل هذا املعنى- 
على  اهلل  ون�سكر  عنايتها,  بذيل  وتو�ّسلنا  بها,  معرفتنا  على  تعاىل  اهلل  ون�سكر 
على  احلفاظ  يجب  لها.  منها, وحمّبتنا  املعرفة  وطلبنا  وجودها,  بنعمة  معرفتنا 

هذه النعم الإلهّية الكربى«)2(.
3- ملء الفراغ العلمّي- األخالقّي والسياسّي اإلجتماعّي- عند الشباب

الإمام القائد: »فّت�سوا بني جيل ال�سباب- �سواء الفتيات اأو الفتية- وانظروا ما 
هو الفراغ املعريّف الذي يعان منه جمتمعكم, وما هي  العنا�سر الأخالقّية البّناءة 
التي يتاأمّل ب�سبب فقدانها. فّت�سوا عن ذلك العن�سر الأخالقّي يف الوجود الطاهر 
لفاطمة الزهراء O ويف ف�سائل اأهل البيت R, واجعلوه بلغة ال�سعر وقّدموه 
والإجتماعّية,  ال�سيا�سّية  حياتنا  يف  اإليه  نحتاج  الذي  الدر�ص  عن  ابحثوا  للنا�ص, 

  1- من كالم له في لقاء جمع من علماء محافظة »كهگيلويه وبوير أحمد« على اأعتاب �سهر محّرم 73/3/17 هـ. �ص.
  2- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
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حوه بلغة  وا�ستخرجوه من حياة اأولئك العظماء وبالأخ�ّص من هذه العظيمة, وو�سّ
ال�سعر. هذه اأمور مهّمة ولزمة«)1(. 

4- عدم االكتفاء بمحّبة أهل البيت R وضرورة استلهام الدروس من أولئك العظماء

الإمام القائد: »ل ينبغي اأن نراوح مكاننا يف عظمة ال�سّيدة الزهراء, ومن ثّم 
نت�ساءل: كيف ميكننا تو�سيح هذه العظمة؟ وهل نتو�ّسل ال�سعر اأو النرث اأو الكالم؟ 
ل ينبغي ذلك, فنحن نحتاج اإىل تلك العظمة, اإّن تلك ال�سم�ص امل�سيئة وال�ساطعة 
تر�سل �سعاعها اإىل جميع موجودات العامل, وقد و�سل �سيء من �سعاعها اإىل داخل 
منازلنا, ينبغي لنا اأن نفّكر يف كيفّية ال�ستفادة منها. اإّن تلك ال�سم�ص عالية جّدًا, 
ول ي�سّح اأن جنل�ص �ساعات طويلة نتحّدث يف و�سف تلك ال�سم�ص- التي ل نعلم ما 
هي ول ي�سل ذهننا اإليها- ونقراأ ال�سعر فيها, ثّم ل نذهب للجلو�ص حتتها ليحظى 
بدننا بدفئها وينمو ج�سمنا وت�ستمّر حياتنا)2(؛ لأّن �ساأن اأولئك العظماء عاٍل وعاٍل 

جّدًا...
ل يكفي جمّرد املديح- الذي تكون األفاظه بع�ص الأحيان مبهمة, فال امل�ستمع 
يفهم املراد ب�سكل �سحيح ول املتكّلم- نحن ينبغي اأن نظهر حّبنا, واإظهار املحّبة 
كماٌل لنا, »مادح ال�سم�ص ميدح نف�سه« مع العلم اأّنه ل ينبغي الكتفاء بذلك, نحن 
يجب اأن نتطّلع اليوم اإىل الدر�ص الذي ميكن اأن نتعّلمه من هوؤلء العظماء. ويف هذا 
الإطار يكون للمبّلغ وظيفة, وللفّنان وظيفة, ولل�سينمائّي وظيفة, وملعّدي التلفزيون 
اإّن  القول  اأريد  وظيفة.  الجتماعات  يف  وللمن�سدين  وظيفة,  وللمنربّيني  وظيفة, 
امللقاة على عاتقنا  الثقيلة  اإىل جانب هذه الوظائف  عليكم البحث عن وظيفتكم 

جميعًا. هذه هي و�سّيتي دائمًا لالإخوة الأعّزاء«)3(.

  1- من كالم له في لقاء جمع من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.
  2- »ل تدعوا العمل ال�سالح والجتهاد في العبادة اّتكاًل على حّب اآل محّمد P ل تدعوا حّب اآل محّمد P والت�سليم لأمرهم اتكاًل على العبادة, 

فاإّنه ل يقبل اأحدهما دون الآخر«. )المجل�سي, بحار الأنوار, ج 75, �ص 346(.
  3- من كالم له في لقاء جمع من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.



208

الإمام القائد: »اإّن الروايات املوجودة يف »الكايف« ال�سريف وبع�ص الكتب الأخرى 
يف باب عالمات ال�سيعة, ناظرة اإىل هذه امل�ساألة, اأي اأّن على ال�سيعة اأن يعملوا على هذا 
النحو, ينبغي علينا اأن نظهر نهجهم- ولو ب�سكل �سعيف- من خالل �سلوكنا يف احلياة, 
فاأين نحن واأين اأولئك العظماء؟ من الوا�سح اأّننا ل ن�سل اإليهم, اإّل اأّنه ينبغي علينا 
الت�سّبه بهم- فال ميكن اأن ن�سري يف الطريق املقابل لنهج اأهل البيت R ثّم نّدعي 
اأّننا من املوالني لهم!)1( فهل يعقل ذلك؟ ت�سّوروا �سخ�سًا يعي�ص يف زمان اإمامنا 
اأعداء هذه الأّمة- مّمن كان الإمام ينتقدهم دائمًا- فهل يتمّكن  العظيم, ويّتبع 
هذا ال�سخ�ص الإدعاء باأّنه تابع لالإمام؟! واإذا �سدر هذا الكالم عن �سخ�ص, األ 

.)2(»R ت�سحكون منه؟! وهذا نف�سه ينطبق على م�ساألة اأهل البيت
الإمام القائد: »اإّن بناء احلّق ينبغي اأن يرتفع, ول تت�سّوروا اأّن زوال الباطل, 
اآخر  باطاًل  اإّن  بل  جهد,  دون  ومن  نف�سه  تلقاء  من  العامل  يف  يظهر  احلّق  يجعل 
اإّن  اإذا متّكن احلّق من فر�ص وجوده كما هو عليه.  اإّل  الأّول  �سياأتي ويحّل مكان 
طبيعة  هو  فالزوال  الآخر,  وياأتي  واحد  يزول  الآخر,  بعد  واحدًا  يتواىل  الباطل 
الباطل, ولكن ل يح�سنّب اأحد اأّن زوال الباطل قد يوؤّدي اإىل وجود الإ�سالم واحلّق 
نتحّمل  اأن  دون  ومن  وتبيني,  تو�سيح  دون  ومن  وم�سّقة,  جهد  دون  من  العامل  يف 

املتاعب وال�سعاب, اإّن هذه الق�سّية مرتبطة مبا نوؤّديه جميعًا.
بناًء على ما تقّدم, ينبغي ا�ستلهام مثل هذه الدرو�ص من اأهل البيت R وينبغي 
اإي�سالها اأي�سًا اإىل النا�ص, وتربيتهم عليها, ليحّل احلّق الأ�سيل حمّل الباطل«)3(.

R 5- تقوية وتوجيه الجانب العاطفّي اتجاه األئّمة

لهم,  وحمّبتهم   R بالأئّمة  وارتباطهم  �سعبنا  عاطفة  »اإّن  القائد:  الإمام 
, ول يتقّرب اإليه اإّل    1- الجعفّي عن الباقر �سلوات اهلل عليه قال: »يا جابر, بّلغ �سيعتي عّني ال�سالم, واأعلمهم اأّنه ل قرابة بيننا وبين اهلل عزَّ وجلَّ

بالطاعة له, يا جابر, من اأطاع اهلل واأحّبنا فهو ولّينا ومن ع�سى اهلل لم ينفعه حّبنا«. )المجل�سي, بحار الأنوار, ج 68, �ص 179(.
  2- من كالم له في لقاء مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 70/10/5 هـ. �ص.

  3- الم�سدر نف�سه.
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حيث يفرحون لفرحهم ويحزنون حلزنهم, هو اأمر بالغ الأهمّية, ويقع على عاتق 
الأ�سخا�ص الفاعلني يف هذا املجال- ومنهم جمموعة املن�سدين املحرتمني- حفظ 

هذا الأمر وتقويته وت�سفيته وتهذيبه وتوجيهه وهدايته«)1(.
ة المجالس

ّ
6- تقديم المحتوى المليء بالفائدة في كاف

»اإّن امل�سوؤولّية والوظيفة الكربى ملجموعة املن�سدين هما تقدمي  الإمام القائد: 
مطالب غنّية املحتوى وامل�سمون, وطرحها باأ�سلوب �سحيح, �سواٌء كانت يف امل�سيبة 
والعزاء اأو املديح والأفراح, فينبغي اأن تندرج املطالب باأ�سكال وقوالب متنّوعة«)2(.
الإمام القائد: »ينبغي على ال�سخ�ص الذي يقوم بعمل الإن�ساد اأن يرى نف�سه على 
املنرب معّلمًا, ويرى امل�ستمعني اأ�سخا�سًا يريدون تعّلم �سيء منه, فعلى ال�سخ�ص اأن 
يرتقي املنرب بهذا الق�سد وبهذه النّية. بع�ص املن�سدين ميتلك �سوتًا جمياًل اإّل اأّن 
اأّي �سيء منه, والبع�ص الآخر, على العك�ص, ين�سد �سعرًا فنتعّلم  امل�ستمع ل يتعّلم 
منه, واأف�سل ما نتعّلمه هو ما نحتاج اإليه. يف بع�ص الأوقات نعمد اإىل مدح الأئّمة 
بكلمات �سريعة متتالية بحيث ل يتمّكن امل�ستمع من فهم معناها ول فهمها, فاإّنها ل 
تك�سبه اأّية معرفة جديدة. اإّن العمل بهذا النحو لي�ص له قيمة مهّمة, ولكن يف بع�ص 
اأو   O الأوقات ينه�ص املن�سد ليقراأ, فيعطينا در�سًا من �سرية فاطمة الزهراء 
در�سًا من �سرية اأمري املوؤمنني Q و�سرية الإمام احل�سني Q, والنتيجة و�سوح 

الطريق اأمامنا, وهذا �سيء كثري الأهمّية«)3(.
أ- تبيين المعارف الدينّية

املدائح,  ]املراثي,  الأمور  هذه  بتهيئة  يقوم  من  على  »ينبغي  القائد:  الإمام 
النواح, اللطم[ واإن�سادها وقراءتها, الدّقة يف كونها مطابقة للمعارف الإ�سالمّية, 

  1- من كالم له في لقاء ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء مجموعة المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 83/5/17 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
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اأوج  نحو  الب�سر  والنواح, خطوة يف طريق عروج  املراثي  وهذه  اللطم  ليكون هذا 
الأفكار الإ�سالمّية, هذا ما نحتاج اإليه اليوم«)1(.

الإمام القائد: »اإّن هذه احل�سينّيات واملجال�ص احل�سينّية ومواكب اللطم الدينّية 
حاجًة  واأم�ّسها  املعارف  اأعلى  تبيني  ميكن  خالله  ومن  مهّمًا  تبليغّيًا  منربًا  ُتعّد 

واأكرثها اأولوّية«)2(.
الإمام القائد: »ل ينبغي الإن�ساد ملّدة �ساعة يف جل�سة يح�سرها خم�سمائة اأو األف 
اأو ع�سرة اآلف �سخ�ص, ثّم ل يقّدم لهم �سيئًا, فاأنتم تتمّكنون, يف هذه ال�ساعة, من 

تقدمي م�سائل متعّددة بو�ساطة ال�سعر اجلّيد«)3(.
ب- االهتمام بتبيين الحاجات المعاصرة

ح�سرت  لو   O الزهراء  فاطمة  اأّن  نعرف  اأن  علينا  »ينبغي  القائد:  الإمام 
اليوم, بيننا ملّدة �ساعة اأو �ساعتني, فاأّي �سيء �ستطلب مّنا؟ اإىل اأّي طريق �ست�سري 
اإليه وتقول لنا: ا�سلكوا هذا الطريق؟ ينبغي اأن نتابع هذا الأمر ونالحظ ذلك يف 
عن  الإجابة  وبالتايل  النا�ص,  اإىل  اإي�سالها  نرغب  التي  واملعرفة  والتعليم  البيان 

حاجات الع�سر«)4(.
الإمام القائد: »اأعتقد اأّنه لو حاول �سعراوؤنا الأعّزاء- كما هو احلال اليوم يف 
التي  املعارف  تو�سيح  ال�سادة-  قراأها  التي  الأ�سعار  بع�ص  ويف  اجلمعّي  الإن�ساد 
يحتاج اإليها جمتمعنا بو�ساطة اللفظ واملعنى, ليح�سل التعّلم من مدر�سة فاطمة 
الزهراء O, ثّم يقوم املن�سد بتقدميها ب�سوت جميل وحلن منا�سب, فاإّن هذا 
»دعبل«  يتجّلى ويظهر  اأن  يعني  والإعالم, وهذا  التبليغ  اأنواع  اأف�سل  �سيكون من 

  1- من كالم له في لقاء جمع من العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء اأع�ساء مجل�ص خبراء القيادة 83/12/27 هـ. �ص.

  3- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
  4- الم�سدر نف�سه.
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و»الفرزدق« و»الكميت« يف هذا الوقت, واأّما من حيث القيمة نف�سها فتحمل معها 
اأجرًا اإلهّيًا كبريًا«)1(.

ج- تخصيص قسم من األبيات الشعرّية للوصايا األخالقّية

الإمام القائد: »ل ينبغي اأن يكون املنرب الذي تقفون عليه ملّدة ع�سر اأو ع�سرين 
دقيقة خاليًا من املعارف, وقد لحظت هذا العام اأّن بع�ص املن�سدين قد تنّبه اإىل 
هذه امل�ساألة يف �سهر حمّرم والأّيام الفاطمّية. حاِولوا, يف البداية, تخ�سي�ص ف�سل 
من اإن�سادكم للن�سيحة, اأو تو�سيح املعارف بلغة ال�سعر اجلّذابة, وقد كانت عادة 
يقراأ  املن�سد  كان  الأّيام,  ت�ساءل هذه  وقد  الأمر,  تقوم على هذا  القدمي  الإن�ساد 
ع�سرة اأبيات- اأو اأقّل اأو اأكرث- من ق�سيدة تت�سّمن فقط ن�سائح واأمورًا اأخالقّية, 

وكانت الألفاظ امل�ستعملة جّذابة جميلة, فيفهمها النا�ص وتوؤّثر فيهم«)2(.
حيث   R بالأئّمة  للنا�ص  العاطفّي  الرتباط  على  »حافظوا  القائد:  الإمام 
هذا  يف  اإليكم,  حتّدثت  املّرات  اإحدى  يف  منه.  جزءًا  الأخالقّية  امل�سائل  ت�سّكل 
املكان, عن بع�ص الغزلّيات- كغزلّيات �سائب- التي تتحّدث عن ق�سايا وم�سائل 
معنوّية واأخالقّية, وقد قراأت لكم اأي�سًا, يف ذلك الوقت, ناذج منها, وهذا يدّلنا 
ال�ساعر واملّداح واملن�سد الذي يقراأ  اأهمّية وقيمة العمل الذي تزاولونه. فاإّن  على 
ذلك النوع من الأ�سعار �سوف يرتك اأثرًا كبريًا, واإن �ساء اهلل تعاىل �سيبذل الأخوة 

جهدهم يف هذا املجال«)3(.
R د- توضيح المسائل العملّية في حياة أهل البيت

Q بطريقة املقاي�سة  اأمري املوؤمنني  اأن نعر�ص �سرية  »ينبغي  الإمام القائد: 
يكون  اأن  ال�سهل  من  لي�ص  احلا�سر,  الوقت  ويف  التاريخ  يف  اأعدائه  وبني  بينه 

 1- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.



212

ال�سخ�ص حاكمًا وميتلك اأزّمة الأمور بيده- بيت املال وال�سيف وال�سلطة- اأّما حياته 
ال�سخ�سّية فتكون على �ساكلة اأن يحّدث اأ�سحابه قائاًل: »األ واإّنكم ل تقدرون على 
ملاذا  قنربًا:  اأحدهم  ي�ساأل  بحيث  خا�ّص  نحو  على  طعامه  يكون  اأن  اأو  ذلك«)1(, 
اأنا من يريد ذلك بل  تقّدم خبز ال�سعري الياب�ص لهذا الرجل؟ فيجيب قنرب لي�ص 
هو من اأراد, هو الذي كان ي�سع خبز ال�سعري داخل كي�ص ثّم يغلقه, وكان يف بع�ص 
الأحيان يختمه ليحتفظ به لنف�سه لئاّل يخلطه اأحدهم بال�سّكر اأو الزيت اأو غريه, 
»األ واإّن اإمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعامه بقر�سيه«)2(, هكذا كانت 

حياته Q وهكذا ينبغي عر�سها اأمام النا�ص.
واأّما الأ�سخا�ص الذين يّدعون اليوم الدفاع عن املظلومني وامل�ست�سعفني وال�سعوب 
يف  وحمتاجون  فقراء  يوجد  األ  �سريتهم؟  هي  فكيف  الإن�سان  وحقوق  واحلّرّيات 
جمتمعاتهم؟ األي�ص هناك اأنا�ص ينامون وبطونهم خالية؟ حتّدثوا عن هذه الأمور 
باإمكانكم تو�سيح هذه الق�سايا ب�سكل جّيد, وكذلك جهاد  اليوم  للنا�ص.  وبّينوها 
اأمري املوؤمنني, فهو اأمر مهّم جّدًا, كان الإمام ومنذ مرحلة الطفولة- اأي منذ �سّن 
احلادية ع�سرة اأو الثالثة ع�سرة- وحّتى نهاية عمره ال�سريف, يحارب اأعداء اهلل 
تعاىل ويقّدم الت�سحيات حّتى ا�ست�سهد يف هذا الطريق, كم هو جميل اأن يتمّكن 
ال�ساعر من تو�سيح هذه الق�سايا, وكم هو جميل اأن يتمّكن املن�سد من اإي�سالها 

اإىل اأذهان النا�ص واأعماق قلوبهم«)3(.
 Rالإمام القائد: »اأعّزائي, اأنتم بالبل الرو�سة الفاطمّية ومّداحو اأهل البيت

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  {ڎ  تعاىل:  لقوله  واملرّوجون 
ک ک})4(, حاولوا وبكّل ما اأوتيتم من قّوة, اللتفات اإىل هذه الأمور, 

  1- نهج البالغة, الر�سالة 45.
  2- الم�سدر نف�سه.

  3- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  4- �سورة الأحزاب الآية 33.
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وا�ستفيدوا من اأنا�سيد بع�ص املن�سدين املاهرين, واليوم واقعًا فقد اأن�سدمت اأ�سعارًا 
جّيدة ورائعة وكذلك م�سامينها فاإّنها ممتازة ول نق�ص فيها, حاولوا اأن تقّدموا 
للنا�ص الأ�سعار التي حتمل م�سمونًا بّناًء وهاديًا وموّجهًا, ول يكفي اأن نقول اإّن هذا 
النجم �ساطع م�سيء, بل ينبغي اأن نهتدي بنور ذلك النجم, واإن كان كّل ما عندنا 

من اأنوار, هو �سعاع من ذلك النور الذي ل ميكن و�سفه«)1(.

  1- من كالم له في لقاء جمع من المّداحين بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 73/9/3 هـ. �ص.
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الفصل السادس- آفات اإلنشاد وانحرافاته

وللنواح  �سروطًا  لالإن�ساد  اأّن  كما  �سروطًا  العزاء  لقراءة  »اإّن  القائد:  الإمام 
واللطم �سروطهما اأي�سًا, لذلك ينبغي ملن يعمل على اإعداد هذه الأمور واإن�سادها 
وقراءتها اأن يراعي مطابقتها للمعارف الإ�سالمّية, ليكون هذا اللطم, وهذا العزاء 
ما  الإ�سالمّية, هذا  الأفكار  قّمة  اأوج  اإىل  النا�ص  والنواح, خطوة يف طريق عروج 
اإليه اليوم, ينبغي على هوؤلء العمل لجتناب الأباطيل واملطالب اخلالفّية  نحتاج 
والأعمال غري الالئقة وبع�ص الأعمال التي توؤّدي اإىل وهن املذهب ول تليق حقيقًة 

.)1(»Q باأتباع احل�سني بن علّي
األمر األّول- المديح والتمجيد الفاقد للمعنى

الكثريون  وكان  الكلمات,  هذه  نقول  ونحن  �سنة  ع�سرين  »منذ  القائد:  الإمام 
حول  فقط  ال�سعر  تن�سدوا  ل  نقول:  كّنا  يفهمونها,  ل  كانوا  اأّنهم  اإّل  ي�سمعونها, 
اخليال والر�سم اخليايّل لوجوه الأئّمة R فقط, لي�ص من املهّم اأن يكون ال�سعر 
حول �سفرية وحاجب وعني الإمام, ما هو الأثر الذي يرتكه حاجب اأمري املوؤمنني 

  1- من كالم له في جمع العلماء والطاّلب على اأعتاب �سهر محّرم 72/3/26 هـ. �ص.
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�سواء كان منحنيًا اأو غري ذلك؟ ما اأهمّية اأن تكون �سفريته منت�سرة اأو غري ذلك؟ 
اأمري  �سفرية  حول  نن�سدها  التي  الق�سيدة  ترتكه  الذي  الأثر  مقدار  هو  ما 
ل  اهلل  �ساء  واإن  الأّيام,  هذه  قليلة  اأ�سبحت  الأمور  هذه  طبعًا  Q؟!  املوؤمنني 
يبقى منها �سيء. عندما كّنا نخاطبهم: ملاذا تتحّدثون بهذه الأمور؟ كانوا يتعّجبون 
 Q اإذًا ماذا نقول؟! كّنا نقول لهم: حتّدثوا حول حياة اأمري املوؤمنني  ويقولون: 
والأمور املهّمة يف حياته العملّية, هذه الأمور مل تكن وا�سحة لهم يف تلك الأّيام, 

ولكن ما هو احلال اليوم؟ الأمور اليوم وا�سحة للجميع«)1(.
اأّن  »لقد اّطلعت على اأمر اآخر من بع�ص جل�سات الإن�ساد, وهو  الإمام القائد: 
بع�ص املدائح والتمجيدات فاقدة للمعنى, وقد تكون م�سّرة بع�ص الأوقات, ت�سّوروا 
اأّن احلديث يدور حول اأبي الف�سل Q, حيث يجري احلديث عن عينيه وحاجبيه, 
فيقال مثاًل: اأنا فداء لعينيك! فهل الأعني اجلميلة قليلة يف الدنيا؟ وهل قيمة اأبي 
الف�سل بعينيه اجلميلتني؟ يف الأ�سل هل �ساهدمت اأبا الف�سل وعرفتم كيفّية عينيه؟ 
هذه الأمور تدفع م�ستوى املعارف الدينّية اإىل احل�سي�ص, بينما املعارف ال�سيعّية 
تقع يف قّمة العلى. اإّن معارفنا ال�سيعّية هي التي حت�سر فيل�سوفًا كهرني كوربن)2( 
اأمام  للجلو�ص  الغربّية,  والفل�سفة  الغربّية  املفاهيم  على  واّطلع  الغرب  يف  ترّبى 
العاّلمة الطباطبائّي مبنتهى اخل�سوع, في�سبح مرّوجًا للت�سّيع ومعارفه يف اأوروبا. 
الأذهان  م�ستويات  من  بدءًا  امل�ستويات  كاّفة  يف  ال�سيعّية  املعارف  ن�سر  بالإمكان 
املتو�ّسطة والعاّمّية اإىل امل�ستوى الأعلى حيث الفال�سفة, ل يجب اأن ن�ستهني بهذه 
ومعرفته  واإخال�سه  واإيثاره  جهاده  ففي  العّبا�ص,  الف�سل  اأبي  قيمة  اأّما  املعارف, 
اإىل جانبه  يقف  كان  املاء عندما  �سرب  وا�ستقامته, برتكه  زمانه, ب�سربه  باإمام 

  1- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
  2- م�ست�سرق فرن�سّي الجن�سّية, عمل اأ�ستاذًا في جامعتي ال�سوربون وطهران رئي�سًا للمعهد الفرن�سّي- الإيرانّي, توفي عام 1980. ق�سى كوربن حوالي 
ثالثة عقود يدر�ص المبادئ ال�سيعّية اأو مذهب الت�سّيع, ويعتبر من اأهّم الدار�سين النزيهين المن�سفين الذين قّدموا خدماٍت جليلة في تعريف العالم 
الغربّي على المذهب ال�سيعي في الإ�سالم. عقد �سداقات عميقة مع رجال الفكر والّدين كالعاّلمة ال�سّيد محّمد ح�سين الطباطبائّي قد�ص �سره, ونقل 

عن ال�سّيد الطباطبائّي اأّنه قال عنه: كان كوربن رجاًل �سليم النف�ص يّت�سم بالمو�سوعّية والإن�ساف.., 1980م.
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اأو عقلّي لذلك, وقيمة �سهداء كربالء يف  اأّي مانع �سرعّي  اأّنه ل يوجد  ظماآن مع 
دفاعهم عن حرمات احلّق يف اأ�سعب الظروف التي ميكن لالإن�سان اأن يت�سّورها. 
قد يكون الإن�سان جاهزًا للم�ساركة يف حرب كبرية ل غلبة فيها, وقد يكون جاهزًا 
ُيقِبل اجلميع  ملالقاة القتل حتت حرارة ال�سم�ص- وطبعًا هذا مقام عاٍل جّدًا, ل 
نحوه بل يتوّجه اإليه املجاهدون يف �سبيل اهلل وهم معدودون, مع اأّننا نعرف �سهداَء 
بارزين يف اأّيامنا بحمد اهلل- ولكن هذا يختلف عن ال�سهادة بهذا النحو يف �ساحة 
وعط�ص  قا�سية  وظروف  غربة  من  رافقها  ما  مع  كربالء,  �ساحة  مثل  املعركة, 
اأنا على ا�ستعداد للت�سحية بروحي يف  وتهديد وح�سار, قد يقول البع�ص اأحيانًا, 
هذا امليدان, ولكن ماذا اأفعل, فاأولدي قد ميوتون جوعًا اأو لفقدان الدواء, فت�سبح 
هذه الأمور عذرًا لالإن�سان. طبعًا بع�ص الأوقات قد يهتّم الإن�سان بعر�سه اأو بطفله 
ال�سخ�ص هذه  اأن يدخل  اأّما  اأكرث من اهتمامه بنف�سه فيفديهم بروحه,  الر�سيع 
الأمور  هذه  جميع  لت�سبح  وِعر�سه  واأّمه  وزوجته  الر�سيع  طفله  برفقة  ال�ساحة, 
بن  وحبيب  الف�سل  اأبي  وعظمة  مكانة  تظهر  هنا  يتزلزل,  ل  ثّم  للخطر  معّر�سة 
مظاهر وجون وغريهم, ل يف قّده الر�سيق ول يف ع�سالته املفتولة, هناك الكثري 
من الأ�سخا�ص يف العامل مّمن ميتلكون قّدًا ر�سيقًا, والريا�سّيون اأ�سحاب الأج�سام 
ياأتي  تارًة  نعم  املعنوّية,  القيمة  يف  لها  دخالة  ل  الأمور  هذه  اأّن  اإّل  كرث,  الكاملة 
�ساعر ويكتب ق�سيدة من ثالثني واأربعني بيتًا فيذكر �سيئًا من جمال اأبي الف�سل, 
فهذا مقبول, ول نريد نحن اأن ن�سّعب الأمور اإىل هذه احلدود, واأّما اأن يكون كّل 
ما لدينا من تلك الق�سيدة يدور حول هذه الأمور فقط, اأي حول احلاجب املحّدب 
اأبدًا, بل  وغري املحّدب والأنف والعني, فهذا لي�ص مديحًا ول يليق باأجواء املدائح 

يكون هذا الأ�سلوب م�سّرًا اأحيانًا«)1(.

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
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األمر الثاني- االستفادة من األلحان غير المناسبة

الإمام القائد: »كنت قد �سمعت اأّنه ُي�ستفاد, يف بع�ص احلالت, من اأحلاٍن غري 
منا�سبة, فمن املعيب جّدًا اأن نقّلد اأحلانًا قد ا�ستعملها املغّني الفا�سق الفالّن اأو 
غريه يف اأ�سعاره املاجنة الغرامّية, فندخلها يف م�سائل املعرفة املتعالية, اأو ن�ستعملها 

يف جمل�ص الإمام احل�سني Q وعلى م�سمع ع�ّساق الإمام احل�سني«)1(.

R األمر الثالث- االستفادة من العبارات الركيكة التي ال تليق في شأن أهل البيت

الإمام القائد: »هناك م�ساألة اأخرى حمّقة قد اأ�سار اإليها بع�ص الأخوة وهي اأنه 
ركيكة,  لأّنها عبارات   ,R الأئّمة  العبارات حول  بع�ص  ال�ستفادة من  ينبغي  ل 
الرفيع  القد�سّي  املوجود  ذلك   -  O الزهراء  ال�سّيدة  نخاطب  اأن  ينبغي  فال 
والإن�سان الأعلى, ومعّلم الب�سر- بتلك العبارات التي يخاطب بها بع�ص ال�سعراء- 
�سواء كان �ساعرًا �سادقًا اأو كاذبًا- حمبوبه ومع�سوقه, بل يجب ا�ستخدام عبارات 

منا�سبة«)2(.

األمر الرابع- توضيح المطالب التي تؤّدي إلى إضعاف اإليمان الدينّي عند المخاطب

الإمام القائد: »اإّن م�ساألة العزاء التي اأ�سري اإليها, هي م�ساألة مهّمة جّدًا وتوّجه 
ب�سكل اأ�سا�سّي اإلينا, مّما ل �سّك فيه اأّنه يف بع�ص احلالت واأثناء العزاء, ُي�ستفاد 
من كالم غري واقعّي, وخرايّف وغري �سحيح, ويف بع�ص الأحيان قد يكون الكالم 
�سحيحًا ل خطاأ فيه ولكّنه �سعيف, اأو اأّنه كالم يوؤّدي اإىل تزلزل اإميان النا�ص, اأو 
اأّنه ل يتنا�سب مع م�ستواهم الفكرّي والعقائدّي, فهذا كّله �سيكون م�سّرًا, ونحن 
ن�ساهد هذه الأمور حتّدث يف بلدنا. ومن جهة اأخرى فاإّن هذه احل�سينّيات واملجال�ص 

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 84/5/5 هـ. �ص.
  2- من كالم له في لقاء جمع من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 80/6/18 هـ. �ص.
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احل�سينّية ومواكب اللطم هي عبارة عن منرب اإعالمّي مهّم جّدًا للتبليغ, وميكن, 
من خالل هذا املنرب, تو�سيح اأعلى املعارف واأكرثها �سرورة ولزومًا, ولكن ل يوجد 
اأّي م�سلحة يف خلط تلك املعارف باأمور وهمّية مبا يوؤّدي اإىل وهنها و�سعفها«)1(.

األمر الخامس- تحريك العصبّيات المذهبّية

م�ساألة  عليها,  التاأكيد  يف  اأرغب  التي  الأخرى  امل�سائل  »من  القائد:  الإمام 
»الن�سجام الإ�سالمّي« الذي حتّدثنا عنه, والن�سجام الإ�سالمّي يعني عدم حتريك 
الع�سبّيات املذهبّية بني الفرق الإ�سالمّية, ل يجب اأن تفعلوا ما يوؤّدي اإىل حتريك 
ع�سبّية ذلك امل�سلم غري ال�سيعّي عليكم, وهو اأي�سًا يجب عليه اأن ل يفعل ما يوؤّدي 
اإىل حتريك ع�سبّيتكم عليه, فالأعداء يريدون هذا الأمر... ومن الوا�سح اأّن حالة 
الختالف مهّمة عندهم, هذه هي ق�سّية العامل الإ�سالمّي, فلو خرج م�سلمو م�سر 
ال�سوارع وهتفوا  اإىل  الأخرى  والأماكن  وتركيا  والهند  وباك�ستان  والعراق  والأردن 
للجمهورّية الإ�سالمّية, فهل هذا ي�سّب يف م�سلحة اأمريكا؟ اأو اأّن م�سلحتها يف اأن 
ي�سكتوا اإذا عال �سوت اإيران يف م�ساألة ما؟ بل اإّن البع�ص منهم يقف مناه�سًا لها, 
طبعًا احلالة الثانية هي الأف�سل, ولكن كيف ميكن العمل لتحقيق ذلك؟ وما هي 
وال�سنّية,  ال�سيعّية  الع�سبّيات  اإحياء  يعملون على  �سهل جّدًا, هم  الأمر  الو�سيلة؟ 
ال�سحابة, ويفعلون كذا  ي�سّبون  اأّن هوؤلء �سيعة, وهم  ال�سّنة  اإىل  يلقون  فالأعداء 
وكذا مع املقّد�سني عندكم, يلقون التفرّقة واخلالف بينهم, وهذا ما يريدونه, ومن 
هنا فاإّن املنادي بوحدة ال�سّنة وال�سيعة كان يراقب تلك الأفكار ال�سّيئة منذ اأن بداأت 
اإمامنا العظيم الذي نادى  واإّن  اأّن البع�ص ل يفهمون,  اإّل  بالظهور بني امل�سلمني, 
اأكرث من كّل هوؤلء الذين يّدعون  بالوحدة, ميتلك ولية واعتقادًا وع�سقًا بالأئّمة 

  1- من كالم له في لقاء اأع�ساء مجل�ص خبراء القيادة 83/12/27 هـ. �ص.
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الولية, من هو الذي كان يدرك الولية اأف�سل منه؟ هل هو ذلك الإن�سان العاّمي 
جمال�سه  يف  موزوٍن  غري  بكالٍم  ويتحّدث  الولية,  با�سم  املحّرمات  يرتكب  الذي 

ة؟ حافظوا على الوحدة. العاّمة واخلا�سّ
اعلنوا عن خمالفتكم  الأمر,  هذا  عك�ص  يت�سّرف  من  املجتمع  وجدمت يف  اإذا 
اإىل  ال�سربات  ويوّجهون  بالإ�سالم,  ال�سرر  يلحقون  واأمثاله  لأّن هذا  واأبعدوه؛  له 

الت�سّيع واملجتمع الإ�سالمّي, هذه اأي�سًا م�ساألة مهّمة جّدًا«)1(.

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.
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الفصل السابع- ضرورة تنظيم اإلنشاد

بع�سها,  �سعرّية  ق�سائد   - اهلل  بحمد   - الإخوة  قراأ  »اليوم  القائد:  الإمام 
يتحّرك  اأن  ينبغي  طبعًا  الأهمّية.  كبري  اأمر  وهذا  جّيدة,  ق�سائد  ولالإن�ساف, 
الإن�ساد- الذي يعّد حقيقًة مقامًا معنوّيًا- نحو اإيجاد حدود وثغور له, ومدح اأهل 
واأذهان  املجتمع  وتاأثريًا كبريًا يف  اأمر رفيع جّدًا, وميتلك مقامًا عاليًا  البيت هو 
مقدار  هو  وما  املدح؟  مقّدمات  ما هي  املّداح؟  هو  من  تدركوا  اأن  ينبغي  النا�ص, 
الأمور  هذه  تنقل  اأن  وينبغي  قراءته؟  على  وقدرته  له  وحفظه  بال�سعر  معرفته 
اإليكم حيث ميكنكم التفكري  اأو  اإىل مركز, وقد تعود هذه املهّمة اإىل ذلك املركز 
بطريقة معّينة, على اأ�سا�ص اأّن عامل اليوم وحاجات املجمتع املعا�سر تقت�سي ذلك, 
مـدح  لبا�ص  يرتدون  والذين  واملقام,  املن�سب  بهذا  املعروفون  الأ�سخا�ص  واأّما 
اأهــل البيــتR املقّد�ص والذين يعرفهم النا�ص بهذا العنوان, عليهم اأن ميتلكوا 
ق �سّحتها مركز خمت�ّص, اأرجو من اهلل تعاىل التوفيق  خ�سو�سّيات معّينة, ُي�سدِّ

لكم«)1(.

  1- من كالم له في لقاء جمع من ذاكري ومّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 68/10/28 هـ. �ص.
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الفصل الثامن- أخالق اإلنشاد

R األمر األّول- اكتساب لياقة اإلنتساب إلى أهل البيت

الإنت�ساب  لياقة  اأن نعمل لنك�سب  اإّن وظيفتنا  »الأخوة الأعّزاء,  القائد:  الإمام 
اإىل اأهل البيت R, طبعًا الإنت�ساب اإىل اآل بيت الر�سالة والتبعّية لهم واللتزام 
بوليتهم, لي�ص اأمرًا �سهاًل, فما نقراأه يف بع�ص الزيارات )واأنتم معروفون بوليتكم 

وحمّبتكم( يلقي على عاتقنا م�سوؤولّية م�ساعفة. 
لوازم  جملة  ومن  النور,  مركز  من  اأنف�سنا  لنقّرب  نعمل  اأن  لنا  ينبغي  نحن 
القرتاب من مركز النور هو حتقيق النورانّية, ينبغي اأن ن�سبح نورانّيني من خالل 
والولية  املحّبة  علينا  ميلي  الذي  العمل  اخلالية,  املحّبة  خالل  من  ولي�ص  العمل, 
والإميان, لذلك ينبغي اأن ن�سبح بهذا العمل جزءًا من اآل البيت واملتعّلقني بهم, 
لي�ص من ال�سهل اأن ن�سبح كقنرب يف منزل علّي Q, ولي�ص من ال�سهل اأن ن�سبح 
 R م�سداق »�سلمان مّنا اأهل البيت«)1(, نحن جمتمع موايل و�سيعة اأهل البيت
نتوّقع من اأولئك العظماء اأن يجعلونا جزءًا منهم ومن حا�سيتهم. نحن نتمّنى اأن 
R فينا على هذا النحو. وهذا لي�ص بالأمر ال�سهل؛ لأّن  يكون حكم اأهل البيت 
واإيثارًا  وت�سحية  يتطّلب عماًل  بل  الإّدعاء فقط,  الأمر ل يح�سل من خالل  هذا 

وت�سّبهًا بهم وباأخالقهم«)2(.
ممتحنة,  »يا  اإتفاقًا,  حت�سل  ل  الف�سائل,  هذه  جميع  »اإّن  القائد:  الإمام 
امتحنِك اهلل الذي خلقك قبل اأن يخلقك فوجدك ملا امتحنك �سابرة«)3(, فاهلل 
تعاىل قد امتحن هذه املراأة املمّيزة الزهراء الطاهرة, فالعطاء الإلهّي هو عطاء 

  1- عن الإمام علّي Q قال: قال النبّي P: »�سلمان مّنا اأهل البيت« )ال�سدوق, عيون اأخبار الر�سا Q, ج 2, �ص 64(.
  2- من كالم له في لقاء في مجموعة من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 70/10/5 هـ. �ص.

  3- الطو�سّي, تهذيب الأحكام, ج 6, �ص 10.
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مع  له  اخلال�سة  الأََمة  هذه  اإيثار  �ساهد  عندما  تعاىل  فهو  ومكتوب,  حم�سوٌب 
وبركاته  لفيو�ساته  مركزًا  جعلها  الإلهّية,  الأهداف  خلدمة  وت�سحياتها  �سربها 
اإيثار  وعناياته, ونحن ينبغي اأن نقتفي هذا امل�سري, وينبغي لنا اأن نكون اأ�سحاب 
اأّنهما كانت تعبد اهلل »حّتى توّرم قدماها«)1(,  األ نقول  وت�سحية وطاعة وعبادة, 
حيث وقفت يف حمراب عبادة اهلل اإىل هذا امل�ستوى! نحن ينبغي لنا اأي�سًا اأن نقف 
يف حمراب العبادة, ونقّوي حمّبة اهلل يف قلوبنا, ون�سعى ويف جميع حالتنا لإحقاق 
احلّق, ول نخ�سى اأحدًا. األ نّدعي باأّن �سخ�سًا متّكن من ال�سمود اأمام جمتمع كبري 
يف ع�سره؟ ونحن ينبغي اأن نكون مثله حيث قال Q: »ل ت�ستوح�سوا يف طريق 
القليل عند مواجهة  ن�سعى ول نخاف من عددنا  اأن  ينبغي  اأهله«)2(,  لقّلة  الهدى 
نزول  اإىل  اأّدى  ما  عمل  قد  العظيم  ذلك  باأّن  نّدعي  األ  وال�ستكبار.  الظلم  عامل 
�سورة الدهر فيه ويف زوجته واأبنائه؟ كانوا ميتلكون اأعلى درجات الإيثار والت�سحية 
ونحن  ی})3(,  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   } املحرومني  وم�ساعدة 

ينبغي لنا اأي�سًا اأن نقوم بالعمل نف�سه.
فاطمة  حمّبة  عن  نتحّدث  اأن  ميكن  ل  فقط,  الكالم  خالل  من  ميكن  ل  هذا 
الزهراء O, ونحن نعلم اأّنها منعت الطعام عن نف�سها وعن اأعّزائها- كاحل�سن 
بل  ليومني  ليوم ول  لي�ص  الفقري,  Q- وقّدمته لذلك  واأبيهما   L واحل�سني 
ملّدة ثالثة اأّيام! نحن نّدعي اأّننا اأتباع فاطمة الزهراء O, ولكّننا لي�ص فقط ل 

ننع الطعام عن اأنف�سنا لنقّدمه للفقراء, بل ناأخذه من اأفواه الفقراء!«)4(.
باأّن  نقول  األ  والت�سّيع(,  )بالولية  جدارتنا  نثبت  اأن  »ينبغي  القائد:  الإمام 
اأ�سياء لو �سمع بها الإن�سان ل�سالت عيناه  اأثاث بيت تلك العظيمة كان عبارة عن 

  1- عن ر�سول اهلل P: »ما كان في هذه الأّمة اأعبد من فاطمة كانت تقوم حّتى توّرم قدماها«. )المجل�سي, بحار الأنوار, ج 43, �ص 84(.
  2- نهج البالغة الخطبة 201.

  3- �سورة الح�سر الآية 9.
  4- من كالم له في لقاء مجموعة من مّداحي اأهل البيت R بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 70/10/5 هـ. �ص.
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دموعًا؟! األ نقول باأّن تلك املراأة العظيمة مل تكن تقيم اأيَّ وزن للدنيا وزينتها؟! هل 
من املقبول اأن تزداد يومًا بعد اآخر كمالّياتنا وجتّمالتنا وو�سائل احلياة الكمالّية 

التافهة, وكذلك مهور بناتنا؟!... 
والإن�ساد,  املدح  مهنة  تزاولون  لأّنكم  الكلمات؟  بهذه  معكم  حتّدثت  ملاذا   ...
فاطمة  وجمال�ص  مدحكم  جمال�ص  يف  الأمور  بهذه  النا�ص  حتّدثوا  اأن  فينبغي 
الزهراء O, حاولوا, ومن خالل الفّن والذوق وال�سوت اجلميل واللحن املطلوب 
وطريقتكم املوؤّثرة يف الإن�ساد, تقريَب قلوب م�ستمعيكم من هذه احلقائق, فلو قراأنا 
امل�ستمع من فهمها,  يتمّكن  املعنوّية ومل   O الزهراء  اأبياتًا يف مقامات فاطمة 
اأن  لنا  O. ينبغي  الزهراء  ارتباطًا وتعّلقًا بفاطمة  اأن يحّقق  املعلوم  فمن غري 
نزداد ولًء لأهل البيت R يومًا بعد يوم, وحينها ت�ستطيع اأّمتنا تاأدية ر�سالتها, 

واإي�سال ذلك النداء العظيم اإىل العامل كّله«)1(.

األمر الثاني- التجديد على خطى أساتذة الفّن

الإمام القائد: »اأو�سي ال�سباب اأن ل يتخّلوا كّليًا عن اأ�ساليب اأ�ساتذة هذا الفّن. 
اأنا اأوافق على التجديد, والتجديد ل اإ�سكال فيه. ولكن اإذا اأردمت بلوغ الكمال يف 
هذا التجديد, فينبغي اأن يكون هذا التجديد امتدادًا لأ�سلوب املتقّدمني, »العلياء 
حمظورة اإّل على من بنى فوق بناء ال�سلف«, فقد اأتت جمموعة ورفعت بناًء, وعليكم 
البناء فوق ذلك البناء, ثّم ياأتي من يبني فوق بنائكم حّتى يرتفع البناء. واأّما اأن 
ياأتي البع�ص ويبني طبقة ثّم تاأتون اأنتم لتخّربوها وتبنوا طبقة, ثّم ياأتي من يخّرب 
ما بنيتم ويبني طبقًة له, فاإّن البناء لن يرتفع اأبدًا لأكرث من طبقة واحدة. ينبغي 
الأ�ساليب  بع�ص  اإليه  ت�سيفوا  ثّم  املخ�سرمني,  الفّن  هذا  اأ�ساتذة  من  تتعّلموا  اأن 

  1- الم�سدر نف�سه.

القسم الثالث - الفصل الثامن- أخالق اإلنشاد
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اجلديدة, وبهذا النحو جتري الأمور ب�سكلها ال�سحيح«)1(.

  1- من كالم له بمنا�سبة ولدة ال�سّيدة الزهراء O 86/4/14 هـ. �ص.

�أخالق �الإن�شاد 

�كت�شاب لياقة 
�النت�شاب �إلى 

�أهل �لبيت 
  R

�لتجديد 
على خطى 

�أ�شاتذة �لفن
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