
 

 

  يف شخصية محزةوأمنوذجانالعزم الراسخ وقدرة املعرفة عنصران بارزان 
   طهران:املكان

  بمؤمتر تكرمي جناب محزة بن عبد املطّل  إقامة:املناسبة
  بطّلمؤمتر تكرمي جناب محزة بن عبد امل وممقي :احلضور
  .م٢٥/١/٢٠٢٢  . هـ٢٢/٦/١٤٤٣ . ش٥/١١/١٤٠٠ :الزمان

  
  

على مؤمتر تكرمي جناب محزة بن عبد املطّلب بتاريخ  القيمنييف لقاء مع  اإلمام اخلامنئي، كلمة
ويف اللقاء أشار قائد الثورة اإلسالمية إىل أنّ جناب محزة مع الدور الذي أداه رجلٌ  ٢٥/١/٢٠٢٢

أمام العلن كان يف قمة الشجاعة، كما لفت مساحته إىل أنّ  عظيم وغريب حقّا، وهو بإعالنه إسالمه
رسول اهللا سعى إلبراز شخصية عمه محزة وجعلها أمنوذجاً للتاريخ، واعترب اإلمام اخلامنئي أنّ 

 ".القدرة على املعرفة"و" العزم الراسخ"العنصران املهمان يف شخصية محزة كانا 
 

 )١(بسم اهللا الرمحن الرحيم،
 .د هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم أمجعنيواحلم

 
 إقامة مؤمتركم مبرتلة إجياد مصادر ومقدمة لألعمال الفنية

أشكركم جزيل الشكر حقاً، أيها السادة احملترمون، ألنكم فكّرمت يف هذا، وخضتم هذه املبادرة 
مبرتلة يئة األرضية ) ع(ذه مقدمة، أي مبادرتكم وإحياؤكم ذكرى جناب محزة بالطبع ه. العظيمة

تخدام الفنون العمل الرئيسي ينبغي أن يفعله الفن، وجيب حتماً اس. وإجياد املصادر لألعمال الالحقة
التمثيلية واللغوية والتجسمية يف هذه املسألة لكي يتحقق اهلدف من تكرمي شخصية مثل جناب محزة 

طبعاً، اآلن ألنه سيبث يف وسائل ]. لن يفضي إىل نتيجة[وإلّا جمرد إحياء الذكرى . إحياء ذكراهاو
تريدون القيام به، إذ تريدون  اإلعالم من املمكن أن ينتشر اسم هذا الرجل العظيم زمناً لكن ما

. لذا عملكم جيد جداً. صاًصناعة ثقافة وأمنوذج، ال ميكن تنفيذه كلياً إلّا بالعمل الفين، وإلّا سيظل ناق
ركّزوا على اإلتقان وارفعوا اجلودة؛ هذا يؤدي إىل  -كما ذكرمت وهو صحيح  -بقدر ما تستطيعون 

 .املصادر واملستندات الالزمة وصول الشخص الذي يريد إجناز عمل فين إىل
 



 

 

 وشخصيته املؤثّرة يف الوقت نفسه) ع(غربة محزة 
الغريبني، خاصة مع ) ص(، فحقاً إنه أحد أصحاب رسول اهللا )ع(زة أما بعض اجلمل بشأن جناب مح

: تلك الطريقة إلميان هذا الرجل العظيم حني يصرخ عالنية... عندما يؤمن. ذلك الدور الذي أداه
أسد  يف -ويعلن إسالمه، بعدما ضرب أبا جهل ضرباً مربحاً، وفق قول ابن األثري » لقد أسلمت«

، مث موضوع اهلجرة، ودخول املدينة املنورة والتأثريات لدى -ل ابن األثري ، فكذلك يقو)٢(الغابة
مث . يف تلك البيئة الصغرية) ص(شخصيته يف بناء هذه العمارة اإلسالمية العظيمة اليت يريدها الرسول 

إذْ شد له راية وأرسله ، )ع(هي سرية جناب محزة ) ص(وفق رواية كانت أول سرية أرسلها الرسول 
مث يف معركة بدر وتلك احلركة العظيمة اليت فعلها مع الشخصني العظيمني اآلخرين، مث يف .  احلربإىل

وعندما كان جناب محزة يقاتل، كانت معه عالمة، أي كان على مالبسه ومظهره عالمة . معركة أحد
لقد : صاحب تلك العالمة؟ قالوا من كان: وأحد األسرى يقول -على ما يبدو يف معركة بدر  -

هو الذي لوع جيش الكفار يف . كل ما حلّ بنا كان على يده: قال). ع(كان محزة بن عبد املطلب 
رغم هذه احلال، فهذا الرجل العظيم ما زال جمهوالً، وامسه غري . لقد كان مثل هذه الشخصية! بدر

 .نه غريب فعالًإ. مطروح، وشرح حاله غري مطروح، وخصوصياته غري مطروحة
 

 )ص(تمام الفني بأهم صحابة الرسول االه
رحم اهللا مصطفى العقّاد حقاً، وينبغي أن نشكره على تصوير هذه الشخصية العظيمة يف فيلم 

) ع(إنه فاخر للحق واإلنصاف، خاصة اجلزء املتعلق حبمزة  - يف إطار عمل فاخر ) ٣(»الرسالة«
رجل استطاع تصوير حياة هذا ال - تألقاً حقاً ، وكان م)٤(الذي ممثله أيضاً ممثل مشهور ومهم جداً

طبعاً هذا العمل جيب أن يفعل . وهذا العمل جيب أن يفعل. العظيم إىل حد ما، إىل حد ما بالطبع
. جيب فعله جلناب سلمان وجلناب املقداد. جيب أداء العمل نفسه لعمار). ص(لسائر صحابة الرسول 

بعد ) ٥(»ةحاص حيص«فبعض الصحابة من الدرجة األوىل من يعرف املقداد؟ من يعرف ماذا فعل؟ 
أو . هذه األشياء مهمة جداً، وجيب إحياؤها. إلّا املقداد؛ كان الوحيد الذي مل يهتز) ص(الرسول 

 -، إذ إن قابليتها الفنية )ع(خاصة حياة جناب جعفر ... أيضاً) ع(جناب جعفر بن أيب طالب 
ا والذهاب واإلياب وما إىل تلك اهلجرة إىل احلبشة وكيفية القيام : والدرامية عالية جداً  -بتعبريهم

. بأسلوب جيد] تلك التفاصيل[إنه عمل ذو جودة عالية ومن الناحية الفنية ميكن التطرق إىل . ذلك
 .لذلك ما ميكن قوله يف املقام األول هو أن هذا الرجل العظيم غريب للحق واإلنصاف



 

 

 
 )ع(يف كالم أمري املؤمنني ) ع(ب محزة عظمة الشخصية جلنا 

وتلك الرواية حول جناب محزة ) ع(إن كالم أمري املؤمنني  -يف رأيي  -باإلضافة إىل هذه األعمال 
هي رواية  -طبعاً رأيتها يف نور الثقلني ومل أرجع إىل اخلصال  - اليت ينقلها نور الثقلني عن اخلصال 

الرواية مفصلة وهذا جزء  ]طبعاً[، و]القول[هذا ) ع(عن أمري املؤمنني ) ع(ينقل اإلمام الباقر . مهمة
. »ورسولَه أنا وعمي محزة وأخي جعفر وابن عمي عبيدة -تعاىل  - لقد كنت عاهدت اهللا «: منها

كان من بني أولئك الثالثة الذين . وال أحد يعرف هذا العظيم إطالقاً... وهو نفسه عبيد ابن احلارث
يذكر األمري . األساس ال أحد لديه خرب به يف. ذهبوا إىل الرتال يف معركة بدر، واستشهد يف ما بعد

على أمٍر وفّينا به هللا ولرسوله «أنا وعمي محزة وأخي جعفر وابن عمي عبيدة ]: ويقول[امسه ) ع(
جلس أمري املؤمنني . ، أي اتفقنا على موضوع ما، وعاهدنا اهللا ورسوله، أي جلسوا وتعاهدوا»)ص(
الذي كان عمره أكرب بسنتني أو وفق روايٍة أكرب بأربع  )ع(الشاب مع عمه املُسن، جناب محزة ) ع(

يف الرضاعة، جلس مع ذلك األخ وابن العم ) ص(، وللعلم أيضاً هو أخو النيب )ص(سنوات من النيب 
، أي سنمضي يف هذا الطريق ويف هذه »اجلهاد حىت الشهادة«وتعاهدوا على أمر، وهو بطبيعة احلال 

هؤالء الرفاق، » فَتقَدّمين أصحايب«): ع(مث يقول اإلمام ). ٦(شهادةاحلركة بال هوادة حىت حلظة ال
ِرجالٌ {: فَأنزلَ اهللا ِفينا -عزّ وجلّ  -وتخلَّفت بعدهم ِلما أَراد اهللا «. الثالثة سبقوين] هؤالء[

هبحى نقَض نم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدمث يقول. حىت آخر اآلية)... ٢٣حزاب، األ(} ص :
»بوع عفَرجزةُ ومةيحن ،»دهؤالء الثالثة هم م }هبحى نِظر«، }قَضاِهللا املُنتأَنا وإذن، هذه ). ٧(»و

مهمة جداً، التمجيد ذه الشخصيات وتعظيمها والتفاخر ا على هذا النحو بلسان أمري املؤمنني 
 . هذه القضية وهذه الشخصيةة، إذ يدل على عظم)ع(

 
 شخصية محزة وجعله قدوةً) ص( الرسول إبراز
نفسه أراد أن جيعل منه قدوة منذ اللحظة األوىل اليت استشهد فيها ) ص( أن الرسول األكرم يبدو

دخلوا املدينة ورأوا نساء األنصار يبكني ] عندما[وبعد ذلك . »سيد الشهداء«حني أعطاه لقب 
 من ٦٦و ألنه قد استشهد يف معركة أُحد سبعون شخصاً، أربعة منهم من املهاجرين - زنّ ويئنن وحي
وصل هذا اخلرب إىل نساء املدينة، ! محزةٌ ال بواكي له: حيناً، مث قال) ص(استمع الرسول  - األنصار 

 لقد حثّهن الرسول). ٨(قبل أن نبكي على شهيدنا) ع(وقالت كلّ واحدة إننا سنبكي على محزة 



 

 

كافة من أجل محزة  ضجة يف أحناء املدينة) ص(أحدث النيب ]. تبكي عليه[، أي جعل كل املدينة )ص(
وهو ) ع(إنه سيد الشهداء ). ع(يريد إبراز محزة ) ص(أن النيب ] يعين[ماذا يعين هذا؟ هذا ). ع(

وإمنا إىل هذه هي صناعة األمنوذج، ليس لذلك اليوم فقط، . الشخص الذي جيب أن يبكيه اجلميع
إنكم تفعلون شيئاً إذا ]. فقط[ لذلك، ال يتعلق عملكم بداخل البالد وإيران. األبد وجلميع املسلمني

، فسيكون ذلك خدمة جلميع البلدان - أمتىن أن تنجزوا عملكم جيداً  -أجنزمتوه جيداً، إن شاء اهللا 
 جيب أن يستفيد اجلميع منه، والدول اليت تتحدث بلغات أخرى، حيث اإلسالمية والدول العربية 

 . أعماالً عظيمةينتجونرمبا يأخذ فنانوم زمام املبادرة و. وسيستفيدون
 

  الراسخ وقدرة املعرفة عنصران مهمان يف شخصية محزةالعزم
، أي أحد األعمال )ع( اآلن ما يتعني علينا فعله هو حتديد العناصر املكونة لشخصية محزة حسناً،

ما الذي حدث حىت صارت هذه الشخصية عظيمةً إىل هذا احلد، وما ] أن نعرف[و العظيمة ه
 أمنوذجاً لنا لنستفيد منها، حنن] اخلصائص[حينذاك تصري . أعتقد أن هذا أحد األعمال. خصائصها
وثانياً » العزم الراسخ«يف رأيي اثنان من هذه العناصر املهمة اليت تشكّل شخصيته مها أوالً . واآلخرين

أحياناً يكون اإلنسان على علم بشيء ! العزم الراسخ. اليت علينا تروجيها قدر اإلمكان» قدرة املعرفة«
اإلرادة القوية .  ضعف النفسسببما، أو يقبل شيئاً ما أيضاً، فيؤمن به لكنه ال يتصرف وفقاً لذلك ب

 حدد أنَّ هذا الشخصبعزم راسخ] يتصرف[والعزم الراسخ هنا عنصر م. 
 

أسلم محزة يف السنة الثامنة للبعثة، وهذا موثّق يف  -فيه اإلسالم ) ع(اليوم الذي اعتنق محزة  ذاك
كان من أصعب أوقات النيب  -، وآخرون قالوا السنة الثامنة )٩(مصادر معروفة، أي أسد الغابة

 ونمن كل حدب وصوب، ويهامج) ص(، ألن اإلسالم قد صار علنياً، فكانوا يهامجون النيب )ص(
قبل إسالمه، وكان يدافع ) ص(يدافع جبدية عن الرسول ) ع(بالطبع، كان محزة ). ص(أصحاب النيب 
) ع(مشكالت وآمن أمري املؤمنني ) ع(على سبيل املثال، عندما واجه أبو طالب . عنه منذ البداية
 يف حياة للقبي، أي هناك أشياء من هذا ا)١٠(إىل مرتله منذ طفولته) ع(جعفر ] محزة[بالنيب، أحضر 

تلك املصاعب اليت مسعناها تعود إىل هذه السنوات، ويف مثل هذه الظروف . قبل اإلسالم) ع(محزة 
لقد : حيث يعيش املسلمون يف ضائقة شديدة، يصرخ هذا الشخص يف املسجد احلرام جبوار الكعبة

 !أسلمت، وليعلم اجلميع أنين مؤمن بدينه
 



 

 

 ملعايري املُبينة جتاه أخذ األمنوذج من اواجباتنا
تدل على تلك الشجاعة وذاك العزم الراسخ والتشخيص الصحيح، وهذا ] األمور[ هذه حسناً

فلنعلّم أنفسنا وشعبنا التفكري يف القضايا بأسلوب صحيح، . التشخيص الصحيح مهم جداً
) ١٠( ِعِريا ِفي أَصحاِب السوقَالُوا لَو كُنا نسمع أَو نعِقلُ ما كُن{. والتشخيص بطريقة صحيحة

إذا مل نسمع ومل نفكّر ومل نتأمل، فهذا ). امللك(} )١١(فَاعترفُوا ِبذَنِبِهم فَسحقًا ِلأَصحاِب السِعِري 
هو ) ع(حسناً، إن هذا العظيم وبناًء على كالم أمري املؤمنني . يذكر القرآن ذلك بصراحة. ذنب

إذن، كيف تكون ). ع(كما ينقل اإلمام الباقر ) ٢٣ ألحزاب،ا(} اهدوا اللَّهصدقُوا ما ع{: مصداق
}وا اللَّهداها عقُوا مد؟ إن شكلها الكامل والتام هو أن يصنع اإلنسان من نفسه مصداقاً للمعارف }ص

من نفسه مصداقاً اإلهلية واألوامر اإلهلية والطريق الذي حدده اهللا املتعايل ووضعه أمامنا، أي جيعل 
 .لنتعلم هذا، إن شاء اهللا. لذلك

 
  اخلواص اهلمةَ لتربية الشخصيات كمصاديق للمعارف اإلهليةبذل
 بذل خواص اتمع اهلمة إلنتاج مثل هذه الشخصيات، فسيكون كل واحد منهم قادراً على وإذا

 أن نكتفي بتربية بعض األشخاص، وأن ال. كذلك حقّاً] األمر. [إنقاذ اتمع يف املواقف احلساسة
 هو أن ساتفليكن سعي املؤس! كال. نعظهم، أو مثل هذه األعمال، أي أن يقبلوا أمراً ما كيفما كان

. نصنع شخصيات تكون حبد ذاا مصداقاً للمعارف اإلهلية واملعارف اإلسالمية واألحكام اإلسالمية
يف قم، ميكن للمراكز اليت . ركزاً فعاالً يف هذه ااالتحبمد اهللا، ميكن جلامعة املصطفى أن تكون م

 وبعض مؤسسات التبليغ األمور، أنشأا حديثاً اإلدارة الكفوءة للحوزة أن متهد إىل مثل هذه
إذا مت إجياد مثل هذه الشخصيات، فسيكون بناء احلضارة . أيضاً تعمل جيداً يف هذا اال] الديين[

 .، أي لن يكون موضع شك أبداًاإلسالمية أمراً قطعياً
 

 اهللا خرياً، وأسأله أن يوفقكم لتنجزوا هذا العمل واألعمال الالحقة على أحسن وجه، إن شاء جزاكم
 .من ناحييت، أتوجه إليكم بالشكر مجيعاً، السادةَ الذين يعملون يف هذا العمل. اهللا
 

 . عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم
 ـــــــــــ
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