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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  نا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى آله احلمد هللا ربدنا ونبيالعاملني، والصالة والسالم على سي
  .الطيبني الطاهرين املعصومني، سيما بقية اهللا يف األرضني

 منذ .ثانياً قُرت عيوننا بكلّ هؤالء املداحني والذاكرين وقارئي العزاء احلسيين! أوالً عيدكم مبارك
لسة تقام يف هذا اليوم، واحلمد هللا أنها تتطور وتزدهر يوماً بعد يوم كماً  عاماً وهذه اجل٣٨ أو ٣٧

 أيها الشباب األعزاء، إنين أتكلّم معكم، هذا ذخر، إنه رصيد إنساين قيم، .وكيفاً، وهذا ذخر ورصيد
اخلطأ  وإذا ما استهلك هذا الرصيد واستخدم يف االجتاه .إن بقي مهمالً عدمي األثر، كان يف ذلك ظلم

 ولو مل نكن منتلك هذا الرصيد ملا كنا حتملنا مسؤولية ذه .ال مسح اهللا، لشكّل ذلك ظلماً كبرياً
 لكن هذا الرصيد موجود، وهو رصيد للثورة ولإلسالم ولسيد الشهداء ولفاطمة .اجلسامة واحلجم

  .الزهراء، فيجب استخدامه يف سبيل األهداف احلسينية والفاطمية
ر اليت قرئت كانت أشعاراً جيدة وقد استفدت منها باملعىن احلقيقي للكلمة، واستمتعت معظم األشعا

أيضاً باألحلان، لكن ما هو ماثل اليوم أمام شعبنا عبارة عن تبيني معارف الثورة اإلسالمية، وهذا ما 
دة من  وقد ذكرت هنا يف هذه اجللسة مراراً، أنكم قد تستطيعون أحياناً، بقصي.تستطيعونه أنتم

قصائدكم، أو ببيت من الغزل، أو بأبيات من الشعر املثنوي، أو أحياناً ببيت شعر خاص بكم، التأثري 
 ينبغي لألشعار أن .يف خماطبيكم ومتلقيكم مبقدار ما يفعل جملس وعظ كامل، فال ختسروا هذا الشيء

 تكون أشعاراً فاطمية تكون ذات مضامني قرآنية وإسالمية وحبسب التعبري الشائع بينكم اآلن، أن



 

 ٢ 

 أدرجوا أهداف الثورة يف الشعر برؤية واضحة، وفكر منفتح وعميق، وألقوها يف االس .وحسينية
واحملافل بأصوات حسنة وأحلان مجيلة وبأساليب فنية، وسيكون هلذا تأثريه العميق جداً يف حركة 

  .إلسالميةالشعب اإليراين العظيمة بل يف جممل احلركة اإلسالمية واألمة ا
أحياناً أمسع يف جلسة ملداح من أهل الفن، أنه ال الشعر وال املضمون كانا يصبان يف اتجاه زيادة 

 إنكم متتلكون فناً، ولديكم القدرة، والفرصة اآلن متاحة .املعرفة ومضاعفتها، وهذا ذنب، وظلم
 وهي فرصة مغتنمة يف أي ساعة ويف أمامكم يف اتمع اإلسالمي، ومل تكن هذه الفرصة متاحة دائماً،

 مبقدورنا اليوم الترويج .تتوفر فيها، لذلك ينبغي عدم تفويتها» التارخيي«أي حلظة من حلظات العمر 
 ذات يوم كانت هذه العملية ممكنة عن طريق الكتاب فقط وعن طريق املنرب .لإلسالم ونشره

ا كان موجوداً يف السابق، توجد املدائح واألناشيد اليوم فمضافاً إىل م] أما [.واحملاضرات واخلطابات
 يف السابق ـ أي يف زمن الطاغوت ـ مل يكن لدينا كلّ هؤالء املداحني وكل .اخلاصة بأهل البيت

 أما اليوم فالعدد كبري واحلمد هللا، والكمية جيدة جداً .هؤالء املنشدين اجليدين يف خدمة أهل البيت
  .، فارفعوا من مستوى هذه النوعية يوماً بعد يوموالنوعية أيضاً جيدة جيداً

األعداء اليوم ينظرون بدقة يف زوايا حياتنا أنا وأنتم الشعب الثوري، عسى أن جيدوا نقطة ضعف 
 وال درنّ .فينفذوا منها، فشخصوا مكامن نفوذ العدو وقنوات هذا النفوذ واصطفوا يف مقابلها

اجب ملقى على عواتقنا مجيعاً، ومجاعة مداحي أهل البيت أيضاً، الوقت، وكلّنا اليوم مسؤولون والو
  . فبينوا املعارف اإلسالمية.من اجلماعات املسؤولة يف البالد

 فهنا يوجد الشعر، واخليال، .بالطبع، لغة املدح واملدائح ختتلف عن لغة اخلطابة واملنرب واحملاضرات
ذلك، لكن ينبغي لالجتاه واملضمون أن يكونا االجتاه وإظهار الفن، واألعمال الفنية، ال ضري يف 

 االجتاه .واملضمون نفسيهما اللذين نتوقع أن يتجليا يف حماضرة جيدة، ويف كتاب جيد، ويف فيلم جيد
 أعداء اإلسالم مل يظهروا حديثاً، أعداء احلقيقة ودين اهللا قد اصطفّوا .جيب أن يكون االجتاه نفسه

 : يقول الشاعر.داية ظهور دين اهللا، واليوم أيضاً ال تزال هذه الصفوف قائمةوشكّلوا جبهة منذ ب
  متفرقة هذه املياه العذبة واملاحلةیجمار

 )٢(جتري على الناس إىل يوم النفخ يف الصور  
 هذه االصطفافات هي اصطفافات إبراهيم وموسى وعيسى . قائمة موجودة بعد اآلن أيضاًوستبقي

 وأنتم اليوم تتموضعون يف هذا الصف نفسه .نفسها) لى اهللا عليه وآله وسلمص(والرسول اخلامت 
 ،الذي كان يتموضع فيه النيب موسى ذات يوم، والنيب إبراهيم يف يوم آخر، ورسول اإلسالم يف يوم



 

 ٣ 

 إذا مل . وإذا مل نشخص صفنا فسنقع يف اخلطأ.وعمار بن ياسر يف يوم، واإلمام أمري املؤمنني يف يوم
 لقد الحظ سيدنا عمار بن ياسر يف حرب صفني وكأنّ بعض أفراد . صف العدو سنقع يف خطأنعرف

 جيداً، فشعر منهواهلدف ] وجهة املعركة[اجليش كانوا مضطربني متحيرين ال يشخصون اتجاه العمل 
 فجاء ووقف أمام تلك اجلماعة  وكان عمار اللسان الناطق لإلمام أمري املؤمنني،.باملسؤولية والواجب

أترون هذه الراية ـ راية بين أمية ـ  يف اجلبهة املقابلة؟ إنها الراية نفسها اليت كنا نواجهها يف : وقال
  .معركة بدر ويف معركة أحد؛ إا الراية نفسها

وبا وأمريكا ويف  اليوم أيضاً، إنّ الراية اليت رفعت بوجه الثورة يف منطقة آسيا ويف مناطق أوروأقول
كلّ منطقة من مناطق العامل، هي تلك الراية نفسها، إنها الراية ذاا اليت رفعت بوجه إبراهيم وموسى 

 والسبب يف بقائهم أحياء أنّ اهللا . وقد هلك أولئك بينما بقي موسى وعيسى وإبراهيم أحياء.وعيسى
 ال ختافوا، ال ختشوا أحداً، ال تتومهوا، ال .)٣(» ِإنين معكما أمسع وأرى«: تعاىل قال للنيب موسى

 رجالن أعزالن يف مقابل احلشود اهلائلة من .ِانين معكما:  قال.ختطئوا يف حساباتكم، فاهللا معكم
القوات الفرعونية، ومها حبسب الظاهر ال ميثالن شيئاً على اإلطالق، ولكنهما يف الواقع ميتلكان كلّ 

 نرى ونسمع ونعلم ما ."ِإنين معكما أمسع وأرى: "لقوة هللا واهللا يقول إنين معكماأسباب القوة، ألنّ ا
 فطوال هذه األربعني . ومن ال يصدق فلينظر يف هذه األعوام األربعني. هذه هي قضيتنا.الذي حيدث

 الثورة،  عمل أعداؤنا، وهم قطب القوة املادية يف العامل، بكل طاقام وقدرام مقابل هذهاماًع
 واحلق أم بذلوا كلّ جهدهم .ووقفوا ضد هذه املسرية ووجهوا الضربات إليها وبذلوا كلّ مساعيهم

 وحنن أقوى من ول، واآلن بعد أربعني سنة هم اليوم أضعف من اليوم األ.وفعلوا كل ما أمكنهم فعله
أن : ، لكن بشرط واحد»مسع وأرىأ« اهللا تعاىل معنا، .»إنين معكما« وهذا دليل على .اليوم األول

 هذا هو الدرس الذي علّمنا .)٤(» إن تنصروا اَهللا ينصركم و يثَبت أقدامكم «.تكونوا أنتم مع اهللا
 . فنحن أيضاً مل نكن نفهم يومذاك عمق القضية جيداًدقة،إياه اإلمام اخلميين اجلليل، ومل نكن نفهمه ب

 وأن تكونوا .يفهمها جيداً ويقول كونوا مع اهللا، وقد كان هو مع اهللالكن ذلك اإلنسان اجلليل كان 
 أنتم مداحون ألهل البيت .اضوا أنتم بواجبكم: أنتم مع اهللا هو ما أشرت إليه يف البداية حيث قلت

فإنكم يف ) سالم اهللا عليها( إنكم إذ متدحون اإلمام احلسني وفاطمة الزهراء .خرةوهذا حبد ذاته مف
  : يقول الشاعر.قيقة متدحون أنفسكماحل

  الشمس مادح لنفسهمادح
 (٥(عيناي بصريتان غري مرمدتني : ويقول 



 

 ٤ 

 إنين أبصر وأرى متاماً وأفهم متاماً، أنتم يف الواقع متدحون أنفسكم، وهذه مفخرة كبرية، فانتفعوا أي
لناس إىل أهداف الثورة وإىل ما من هذه املفخرة وهذا املوقع وهذه املكانة على أفضل حنو، وأرشدوا ا

قامت الثورة من أجله، وهو إجياد العامل املؤمن، العامل النظيف الرتيه اآلمن للبشر، العامل الذي يكون 
 وحتقيق مثل هذا العامل هو هدف الثورة اإلسالمية وهو ما يتوفر .باملعىن احلقيقي للكلمة مزرعة لآلخرة

دول، وأيضاً السعادة املعنوية، ويتوفّر كلّ شيء يف هذه احلركة العظيمة، فيه الرفاه املادي واهليبة بني ال
 منا مسؤولياته، وكلّكم تتحملون املسؤولية وسوف تنهضون ذه واحد وعلى كلّ .هذا ما نطمح إليه

  .املسؤولية إن شاء اهللا
 لقد عزم .العائلة واألسرة أؤكّد عليه بنحو خاص يف هذه املرحلة هو أن تركّزوا وتموا بقضية وما

 .العدو ـ ال عدو إيران أو عدو الثورة، بل عدو اإلنسانية ـ القضاء على نظام األسرة بني البشر
 والصهيونية منذ قرابة املائة عام ية لقد صمم أعداء اإلنسانية أي تيار الرأمسالية العامل.األسرة سنة إهلية

 فنجحوا يف األماكن اليت كان فيها .وقد جنحوا يف بعض األماكنعلى القضاء على األسرة بني البشر، 
 .الناس بعيدين عن اهللا، وأخفقوا يف بعض األماكن ومنها إيراننا اإلسالمية، لكنهم ال يزالون يسعون

 املتأخرة، وهذا احلد والتقليل من إجناب األوالد، وهذا زجياتهذه الزجيات الصعبة املكلفة، وهذه ال
ـ وهو من أحطّ أنواع ] املساكنة[» الزواج األبيض«نه حبسب تعبريهم اخلاطئ القبيح الذي يسمو

 الترويج للشهوات والقضاء على .احلياة الزوجية وأخسها ـ هذه كلّها من أجل القضاء على األسرة
  فاجعلوا حماربة هذه القضايا ضمن براجمكم،. من خمطّطات العدو وبراجمهوماحلياء والعفّة هي الي

وصبوا مهمكم على جعل شباب هذا البلد طاهراً عفيفاً نقي اجليب، واعقدوا العزم على ذلك، فهذا 
من أفضل األعمال، ومن أشد األساليب مؤثّرية يف حفظ الثورة وتطورها ومنوها، ويف صيانة النظام 

  .سالمياإل
 ودعاء اإلمام املهدي املنتظر، وأن  جداً بلقائكم، وأسأل اهللا أن يشملكم مجيعاً اللطف اإلهلي،سررت

 ).سالم اهللا عليها(تكونوا حمطّ عناية السيدة فاطمة الزهراء 
   عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم

 ــــــــــ
ـ يف بداية هذا اللقاء ألقى عدد من املداحني والشعراء  أشعاراً وقصائد يف فضائل السيدة فاطمة  ١

  . وحمامدها)سالم اهللا عليها(الزهراء 
 .ـ جالل الدين املولوي، مثنوي معنوي، الكتاب األول ٢
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