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  ةفريد خصائص تحمل منوما  مكانة صالة الجمعة
   طهران:المكان

  ّأئمة الجمعة :الحضور
  .م٢٧/٧/٢٠٢٢  . هـ٢٧/١٢/١٤٤٣ . ش٥/٥/١٤٠١ :زمانال
  
  
  

، حيـث يـشير قائـد الثــورة ٢٧/٧/٢٠٢٢ّكلمـة اإلمـام الخـامنئي فـي لقـاء مـع أئمـة الجمعـة بتـاريخ 
ّاإلســالمية إلــى أن صــالة الجمعــة بمــا تحملــه مــن خــصا ئص، فريــضة فريــدة مئــة بالمئــة وقــد وصــلت ّ
ّويتحــدث ســماحته عــن كــون القــوى الغربيــة . ّعنــصري ذكــر اهللا والمــشاركة الــشعبية بعــضهما بــبعض ّ

ّمافيا يديرها التجار البارزون للصهيوني وتشكل أمريكا واجهتهم، كما يلفت إلى أن النقطة المركزية  ّ ّ ّ
ّلهويــة الحــضارة الغربيــة كانــت وال زالــت ال ّفــصل بــين الــدين والتقــدم، وأن الجمهوريــة اإلســالمية فــي ّ ّ ّ ّ ّ

ــدين وقــدرتها علــى النمــو  ــدان بــشعار ال ــه مــع دخولهــا المي ّإيــران صــوبت علــى هــذا االدعــاء وأبطلت ّّ
  .ّوالتقدم

  
  ]١[بسم اهللا الرحمن الرحيم،

  
ّوالحمد هللا رب العـالمين، والـصالة والـسالم علـى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين، وال ّ سـيما بقيـة اهللا ّّ ّ

  .في األرضين
  

ٍأرحـب بالـسادة المحتــرمين جمـيعهم، واإلخـوة األعــزاء مـن أنحــاء الـبالد كافـة، والعــاملين فـي مركــز  ّ
 سـنتين -ّ قد تمكنا بعـد بـضع سـنوات - بحمد اهللا -ّأنا سعيد أننا . شديد الحساسية ومهم للغاية

ً أن نلتقـــي مجـــددا هـــذا الجمـــع مـــن قـــرب، وأ–أو ثـــالث  ّ ـــام ْ ّرى أن مـــصادفة هـــذا اللقـــاء مـــع األي
ونـزول آيـة » هـل أتـى«فأل خير، من عيد الغدير إلى يوم المباهلة ونزول ) ع(المرتبطة بأهل البيت 

إن شـاء اهللا، نتمنـى ببركـة . ًالوالية وهذه البركات الموجودة فـي هـذه األيـام تقريبـا مـن هـذا األسـبوع
ّ أن يثبتنـــا اهللا علـــى نهجهـــم وفـــي طـــريقهم، -سالم  علـــيهم الـــصالة والـــ-النبـــي وأهـــل بيـــت النبـــي 

  .، إن شاء اهللا]الطريق[ونتمكن من أن نسير في ذلك 
  



 

 ٢

ًيوم المباهلة يوم مهم جدا ّإن مـا حـدث فـي المباهلـة دليـل . ًالمباهلة هو يـوم النبـوة والواليـة أيـضا. ّ
ّعلى النبوة، ودليل على الوالية واإلمامة أيضا، ولذا إن هذا اليوم مه ًم جـداً ّ ْنـسأل اهللا المتعـالي أن . ّ

ُيثبت أقدامنا في هذه السبل المباركة، إن شاء اهللا ّ ّ.  
  

ّكما أود أن أشكر الحاج علـي أكبـري علـى جهـوده والموضـوعات التـي تحـدث عنهـا مـا قيـل هنـا . ّ
  .صحيح وجيد

  
ــيكم  حــول أحــد المواضــيع. ّأيهــا اإلخــوة األعــزاء، أعــددت بعــض المواضــيع ودونتهــا ألعرضــها عل

ــة هــذا العمــل-َ أئمــة الجمعــة -المكانــة لــصالة الجمعــة، إذ يجــب أن نعــرف  ــدرك .  أهمي عنــدما ي
ّاإلنسان أهمية عمل ما أو مسؤولية ما يعطيها األولوية على المهمات األخرى ويتطـرق إلـى جوانبهـا 

ــر ــى ي. أكث ــون ذلــك حت ــضا وليقــل المــسؤولون ومؤســسة اإلذاعــة والتلفزي ــنعلم واآلخــرين أي عــرف ًفل
ظــاهرة عظيمــة ومهمــة فــي ] بــل[النــاس أن الجمعــة ليــست مجــرد صــالة جماعــة فــي مــسجد مــا، 

  .المدينة، وسأشير اآلن إلى بعض خصوصياتها
  

ًأشـير أوال إلـى هــذا ثـم ســأتحدث قلـيال عـن المــسافة بـين  ّ صـالة الجمعـة اليــوم وبـين صــالة ] واقــع[ً
] ّكمــا أن[ال؟ بــالطبع، هنــاك مــسافة، هــل هنــاك مــسافة أم . الجمعــة التــي مــن المفتــرض أن تكــون

 نحـو ألـف إمـام جمعـة فـي الـبالد، أو - بحمد هللا -ًحسنا يوجد . ّكيفية سد هذه الفجوة أمر مهم
ًتسعمئة ونيف في المدن الكبيرة أو الـصغيرة، وهـو عـدد مهـم جـدا يجـب أن يكونـوا قـادرين علـى . ّ

 هــي تعريــف صــالة الجمعــة نفــسها -م  مــا لــدينا اليــو-إذا كانــت صــالة الجمعــة ! أداء عمــل عظــيم
. والمتوقع منها، يجب أن يكون الوضـع أفـضل مـن هـذا بقـدر مـا، أي يجـب أن تكـون هنـاك فـروق

. ّأن نبـذل الجهـد لـسد هـذه الفجـوة] ويجب[لذلك هذه من قضايانا التي سأتناولها خالل حديثي 
علـى إمـام . م الجمعة نفسهمن الذي سيبذل هذا الجهد اآلن؟ جزء من هذا الجهد هو مسؤولية إما

] لجنـة[جزء آخـر علـى عـاتق هـؤالء المـسؤولين المحتـرمين فـي . الجمعة ذاته أن يبذل هذا الجهد
  .وضع السياسات واإلدارة الجماعية إلمامة الجمعة في طهران أو مراكز أخرى

  
ــة ــة صــالة الجمعــة، أشــير إلــى ذلــك بجمل  إن صــالة الجمعــة بمــا تحمــل مــن: فــي مــا يتعلــق بمكان

ًحـسنا الحـج هـو جمـع . ليس لدينا شيء مثل صالة الجمعة. خصائص هي فريضة فريدة مئة بالمئة
عندما ندخل في عمق صالة الجمعة هذه وبواطن أعمالها، نرى أنها بما تحمـل مـن ] لكن[عظيم، 



 

 ٣

ًخـــصائص هـــي أكثـــر اســـتثنائية مـــن الحـــج أيـــضا اآلن ســـوف أشـــير إلـــى بعـــض األمثلـــة علـــى هـــذه . ّ
روا فـي األمـر وسـتجدون المزيـد مـن الخـصائص خاصـة أنكـم اآلن علـى اتـصال مـع ّفك. الخصائص

  .هذه الفريضة
  

ّإحدى الخصوصيات أن صـالة الجمعـة وصـلت عنـصري الحيـاة الطيبـة األساسـيين بعـضهما بـبعض  ّ
ًفـلنحييـنَّه حياة{. ّما هذان العنصران؟ أحدهما ذكر اهللا واآلخر المشاركة الشعبية. وربطتهما َ ََ ُ ِْ َُ ً طيبـةَ ََِّ {

أحــدهما : إن هــذه الحيــاة الطيبــة لهــا أركــان ولكــن مــن أهــم أركانهــا هــذان الركنــان). ٩٧النحــل، (
وفــق قــول الــسادة، واآلخــر هــو حــضور ] ٢[»يلــي الــرب«التوجــه إلــى اهللا، أي االتجــاه نحــو اهللا، و

ًا فــي بــالطبع هــذه هــي الحــال أيــض. يجتمــع هــذان الــشيئان فــي صــالة الجمعــة. النــاس واجتمــاعهم
بعــض الواجبــات والفــرائض األخــرى، لكــن عنــدما نجمعهــا مــع بقيــة الخــصوصيات، نــرى أن صــالة 

ًحسنا، قلنا في صالة الجمعة إن هاتين الخاصـيتين موجودتـان معـا. الجمعة فريدة َيـا أَيـهـا الـذين {: ً ِ َّ َ ُّ َ
ُآمنوا ِإلى ذكر الله{ً، وأيضا }َ َّ ِِ ْ ِ ُهذه صالة، وجمعة أي). ٩الجمعة، (} َ الصالة ذكر محض، ذكر . ًضاُ

ًوالجمعــة أيــضا هــي اجتمــاع النــاس. خــالص ُ فهــذه إحــدى تلــك الــسمات، وربمــا أول ميــزة خاصــة . ُ
  .لصالة الجمعة

  
ِّثانيا هذا الذكر الجمـاعي يـؤدي إلـى نـزول بركـات والـذكر وآثـاره علـى الجماعـة ًإن لـذكر اهللا آثـارا . ً ّ

َِأال بـذكر اللـه{: مذكورة في القـرآن َِّ ِ ْ ِ ُ تطمـئن اْلقلـوبَ ُ ُ ُّ ِ َ ْ ، وهـذا ينتـشر فـي أرجـاء صـالة )٢٨الرعـد، (} َ
ُواعتــصموا {: أشــرت ذات مــرة إلــى اآليــة الــشريفة. ًالجمعــة عنــدما يعمــد الجميــع إلــى ذكــر اهللا معــا َِ َ ْ

ــل اللــه جميعــا وال تـفرقــوا ُبحب َّ َ ََ َ ً َِ َ ِ َّ ِ ْ ــل اهللا يجــب أن : وقلــت) ١٠٣آل عمــران، (} ِ ــى االعتــصام بحب ّحت
ًن جمعيــايكــو ًواعتــصموا بحبــل اللــه جميعــا{: ّ َِ َ ِ َّ ِ ْ َِ ُ َِ إن . هــذا االجتمــاع هــو أمــر عجيــب فــي اإلســالم. }ْ

. اجتماع الناس نفسه وحضورهم أمر مهم، وهذا هـو المكـان الـذي يجـب أن تكونـوا حـساسين فيـه
إذا كان عدد األشخاص في صالة الجمعة فـي هـذا األسـبوع أقـل مـن قبـل شـهر، يجـب أن تـشعروا 

  .أساس هذا العمل هو حضور الناس. القلقب
  

ًعندما تعمدون إلى الـذكر جماعيـا، سـوف تنـزل آثـار الـذكر وبركاتـه علـى الجمـع : جـاء فـي القـرآن. ِّ
ــذكرى تـنـفــع اْلمــؤمنين{ َفــإن ال ُِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ َِّ ــذاريات، (} َ ــع). ٥٥ال ــدما . هــذا النفــع يــصيب الجمي ــتم عن نعــم، أن

. لغرفــة، فــإن اهللا يجــزيكم علــى ذلــك، لكــن النفــع هنــا نفــع عــامّتــؤدون صــالة الليــل بمفــردكم فــي ا
ــع ينتفعــون مــن ذلــك ــاذْكروني َأذْكــركم{: أو. الجمي ْف ُ ُ ُْ ُِ َْأذْكــركم«). ١٥٢البقــرة، (} َ ُ ؛ هــذه العنايــة »ُْ



 

 ٤

ِاإللهية الخاصة تترتب على الذكر ّ ًالذكر هنا ذكر جماعي، ولذا تلك العناية مرتبطة بالجمع أيـضا. ّ ِ ِّ .
َواذْكروا الله كثيرا لعلكم تـفلحون{: أو ُ َِ ْ ُ ْ ُ َّ ََّ ً ُِ َ َُ وعـدد مـن اآليـات األخـرى الموجـودة فـي ) ٤٥األنفال، (} َ

القرآن إذ إني استطعت الرجوع بهذا القدر إلـى المعجـم المفهـرس، وهـذه هـي اآليـات القليلـة التـي 
.  بركـات الـذكر]ّتتحـدث عـن[إذا راجعـتم، فـسوف تجـدون آيـات كثيـرة . خطرت في بالي ودونتها

  .ِّالذكر الجماعي وبركاته: ًهذه خصوصية أيضا
  

 -ًحـسنا، الحـج مـرة فـي العمـر . اجتمـاع أسـبوعي: الخصوصية التاليـة هـي اسـتمرارية هـذا الحـدث
 ال يوجـد -ً لقـد بحثـت قلـيال -على حد علمي . ً أما هذا، فكل أسبوع؛ إنه مهم جدا–هكذا هو 

ٌفي أي دين أو مكان اجتمـاع يترا ٍفـق مـع الروحانيـة أسـبوعيا علـى نحـو يجتمـع فيـه سـكان مدينـة أو ّ ً
اآلن، فــي مــا . ّمجموعـة كبيــرة مـن النــاس فـي المدينــة كـل أســبوع فــي مكـان واحــد ومركـز تجمــع مـا

هنـا . ّهـذه خـصوصية مهمـة للغايـة] ًإذا. [ّيخص مضمون ذلك االجتماع، هذا هو الموضـوع التـالي
ــة[ تظهــر هــذه فمــن هــذه الناحيــة،. تبــرز أرجحيتهــا ّحتــى علــى الحــج] األرجحي أي التــوالي، هــذا . ّ

ًحـسنا، هـذا هــو . األسـبوع، فاألسـبوع المقبـل، فاألسـبوع التـالي، فاألسـبوع الـذي يليـه حتـى النهايـة
ــل«المــصداق نفــسه لمــا نقــرأه فــي  ًحتــى تكــون َأعمــالي وأورادي كلهــا وردا واحــدا، «: »دعــاء كمي ًِ َِ َْ ِْ ُّ ُ ِ ْ ََ ُ َّ َ

ِوحالي في ِ َ ً خدمتك سرمداَ َْ َ َْ َ ِ ليس أن أكون في يوم، وفي يوم آخر ال، وال أن أكون في مكان ]. ٣[»ِ
ـــصال بخـــدمتك] بـــل[وفـــي مكـــان آخـــر ال،  ًأن أكـــون مت ـــي خـــدمتك ســـرمدا«: ّ ًوحـــالي ف َْ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ بهـــذا . »َ

ًحالي في خدمتك سرمدا«: االجتماع األسبوعي على هذا النحو، يتحقق َْ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ«.  
  

ٌدما يكون هناك اجتمـاع مثـل هـذا حيـث يجتمـع عـدد كبيـر مـن النـاس فـي مدينـة مـا وفـي ًحسنا، عن
ًمكان مـا كـل أسـبوع، يمكـن لـه أن يكـون مقـرا وقاعـدة للقـضايا المهمـة كافـة فـي المجتمـع ًّ عنـدما . ُ

ــاج إلــى أمــر مــا  ــادر إلــى ذهــن األفــراد أمــور وكــالم، والمجتمــع يحت ُيفتــرض أن يــشارك الجميــع، يتب
من القضايا الفكرية إلى الخدمات االجتماعية، ومن التعاون الـشعبي إلـى االسـتعدادات : وحدث ما

هــذا يعنــي أنــه مــن . كــل شــيء يتحقــق فــي هــذا التجمــع األســبوعي المــستمر... والتعبئــة العــسكرية
لذلك هذا كنز عظـيم . ّهناك فرصة بهذه األهمية وهذه العظمة في هذا العمل. الممكن أن يحدث

  .ئية بين أيدينا وأيديكموفرصة استثنا
  

ميـزة أخــرى لــصالة الجمعـة هــي انــدماج الروحانيـات والــسياسة، الــشيء المـستبعد لــدى أهــل الــدنيا 
أيـن الـسياسة مـن الروحانيـة واإليمـان بـاهللا؟ للـسياسة . ًواألشخاص الذين ال يتأملون كثيرا في األمور
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عندما تجتمع الـسياسية .  وأمثال ذلكّأسس تتعارض وتتنافى جميعها في الظاهر مع التوجه إلى اهللا
جـاء فـي تلـك الروايـة للرضـا . مع الروحانيـة فـي فريـضة مـا، فهـذا فـن اإلسـالم وهـذه مهـارة اإلسـالم

يخبـرهم بمــا ورد علـيهم مـن اآلفــاق مـن األهـوال التــي لهـم فيهـا المــضرة «أن خطيـب الجمعـة ) ع(
ّيبين . أمر مهم وعظيم] أي[هائل ]. ٤[»والمنفعة للنـاس القـضايا التـي تحـدث ]  الجمعـةخطيـب[ُ

ًافرضـوا مـثال القـضية النوويـة، أو لنقـل . في العالم ولها عالقـة بمجتمعنـا علـى نحـو الـضرر أو النفـع
 أو القـضايا المختلفـة -ّ إنها قـضية قـد طـرأت علـى العـالم -الحرب في أوكرانيا على سبيل المثال 

عنـدما . تباط ببلدنا ومجتمعنا وحياتنا وسياسـتناهذه األشياء على ار. للسياسات في الشرق والغرب
ـــب الجمعـــة هـــذه  ـــين خطي ـــة ] القـــضايا[ّيب ـــات كافي ـــشرحها بـــصورة صـــحيحة وفـــق معلوم ـــاس وي للن

 يجــب أن يكــون هنــاك أمــر -» اتقــوا اهللا«: يقــول. وصــحيحة، هــذا يعنــي ربــط الــسياسة بالروحانيــة
الــسياسية علــى هــذا : للنــاس الــسياسةّ ويبــين فــي الوقــت نفــسه -ًبــالتقوى حتمــا فــي خطبــة الجمعــة 

ًهذا يعد أيضا . ّالنحو، السياسة الدولية، ولب القضايا السياسية ّ قلت . هذه الخصائص] ًجزءا من[ُ
  .إن لها بالطبع خصائص أخرى لكنني شرحت بإيجاز

  
عنــدما ننظــر إلــى مجمــوع هــذه الخــصائص، نــصل إلــى اســتنتاج مفــاده أن صــالة الجمعــة هــي حلقــة 

ية في سلـسلة القـوة الناعمـة للنظـام اإلسـالمي، ألن مـا هـو مـؤثر اليـوم ويفـتح الطريـق هـو مهمة للغا
ّإن القـوة . ّتـأتي القـوة الـصلبة اليـوم، الرصـاص والبنـادق وأمثالهـا، فـي الدرجـة التاليـة. القوة الناعمـة

مـة سلـسلة بـالطبع إن سلـسلة قوتنـا الناع. ّالناعمة تـؤثر فـي القلـوب واألذهـان واألرواح، وهـذا مهـم
عنـدما ننظـر إلـى . طويلة ومفصلة، وصالة الجمعة من أهم حلقات هذه السلسلة من القـوة الناعمـة

  .هذه الخصائص، نصل إلى هذا االستنتاج
  

فهــل اســتطعنا فــي الجمهوريــة اإلســالمية أن نــصل بــصالة الجمعــة إلــى هــذه المكانــة الرفيعــة أو ال؟ 
] نعــم. [ون اآلن أننــي شــريك معكــم فــي هــذا المجــالأنــتم تعلمــ. يبــدو لــي أن لــدينا بعــض التقــصير

ًعلينــا جميعــا أن نبــذل الهمــم . وعلــيكم أن تبــذلوا هممكــم. لــدينا بعــض التقــصير فــي هــذا المجــال
ـــا إن بعـــضها علـــى عـــاتق أئمـــة الجمعـــة أنفـــسهم، وبعـــضها فـــي عهـــدة . لمعالجـــة هـــذا التقـــصير قلن

  .ننتبه إلى هذايجب أن . المسؤولين عن اإلدارة العامة ألئمة الجمعة
  

ّاآلن، في ما يخص أئمة الجمعة، وإذ قلنا  ُ، بعض األمـور »بعضها على عاتق أئمة الجمعة أنفسهم«ّ
تتعلـق بعـض هـذه الخـصائص التـي تجـب مراعاتهـا لتكـون صـالة . لها عالقة بشخصية إمام الجمعة
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ر اآلن عنـوانين الجمعة في مكانها الصحيح بشخصية إمام الجمعة وطريقته وأسلوب حياته، وسأذك
ــال . أو ثالثــة حــول ذلــك ّوبعــضها مــرتبط أيــضا بالخطــب، إذ ال تتعلــق بالشخــصية واألســلوب وأمث ً

  .ُيمكن لمحتوى الخطب في صالة الجمعة أن يكون على نحو يعيدها إلى مسارها الحقيقي. ذلك
  

 إلـى - المحترمـون  أيها اإلخوة األعزاء، وأيها الـسادة-في ما يتعلق بأسلوب إمام الجمعة، التفتوا 
ــالتقوى يــوم الجمعــة ــأمر النــاس بلــسانه ب ــالتقوى أيــام : أقــول لكــم. أن إمــام الجمعــة ي ــاس ب ُمــروا الن

وإال إذا دعونـا للتقـوى الجمعــة، . الـسبت واألحـد واإلثنـين والثالثــاء واألربعـاء والخمـيس بــسلوككم
ًولكــن صـــدر منـــا الـــسبت عمــل ال يتناســـب مـــع التقـــوى هــذا يبطـــل ذاك تمامـــا ، أي ال يبطلـــه اآلن ّ

أقل ما يمكن أن يفعله هو . فحسب، بل له أثر معاكس، ويجعل المستمع يتساءل حول ما يقولونه
لـذلك هـذه . هذا أقل مـا يمكنـه فعلـه، ويفعلـون أكثـر مـن هـذا. أن يتوقف عن المجيء إلى الصالة

رجعت إلى ! التفتوا. ًيجب أن يكون األمر بالتقوى مساعدا على تحصيل التقوى في النفس. ّقضية
ّكنـت أفعلهـا بدقـة ] لكـن[ لألسف ليس لدي اآلن الوقت لفعل هـذه األشـياء -المعجم المفهرس 

ّوردت سـتين مـرة » اتقـوا« ورأيت أن كلمة -ًفي السابق، واآلن لم يعد لدي الوقت، فمررت سريعا 
من هذه الحـاالت الـستين ، لكن حالتين »اتقوا«: ّيقول اهللا المتعالي لنا نحو ستين مرة. في القرآن

ِِاتـقوا الله حق تـقاته{: إحداها قوله في سورة آل عمران. صادمة َ ُُ َّ َ َ َّ . ًهذا عمل عظيم جدا). ١٠٢(} َّ
ْفـــاتـقوا اللــــه مـــا اســــتطعتم{: واألخـــرى فــــي ســـورة التغــــابن حيـــث يقــــول ُ ْ َ ََ ْ َ َّ ُ َّ َمــــا «ال تأخـــذوا ). ١٦(} َ

ْاســتطعتم ُ ْ ََ إنهــا تعنــي ابــذلوا كــل اســتطاعتكم وإمكانــاتكم مــن أجــل ال، . علــى أنهــا متــى تــستطيعون» ْ
ّحسنا، نحن نعرف هذه األشياء ونقولها، ونسأل اهللا أن يهيـئ قلوبنـا ويلينهـا حتـى نـستطيع . التقوى ً

ْفـاتـقوا اللـه مـا اسـتطعتم{العمل بهذه األشياء، إن شاء اهللا؛  ُ ْ َ ََ ْ َ َّ ُ َّ ُبنـاء عليـه النقطـة األولـى هـي. }َ علينـا : ً
ن نأمر بـالتقوى فـي خطبـة الجمعـة أن نبـذل قـصارى جهـدنا فـي التـزام التقـوى، وأن نبتعـد نحن الذي

َونـهـى الـنـَّفس عـن اْلهـوى{. عن موارد الشبهة قدر اإلمكان ََ َِ َ َ ْ ومـن قبيـل هـذه )... ٤٠النازعـات، (} َ
 َهــذه خــصوصية وأعتقــد أن لــديها هــذا المعنــى ضــمن واجباتنــا نحــن أئمــة. األمــور إلــى مــا شــاء اهللا

  .الجمعة
  

عـاملوا كافـة أنمـاط النـاس الـذين يـشاركون فـي صـالة الجمعـة، . ًثانيا الـسلوك األبـوي تجـاه الجميـع
ّنعـم، قـد تكـون لـديكم محبـة أكبـر لـذاك الـشاب . ًعاملوهم جميعا بأسـلوب أبـوي، فكلهـم أبنـاؤكم ّ

. ًكم أيـضاّ لكـن الـذي لـيس علـى هـذا النحـو هـو ابـن- الحق كذلك، وال ضير –الثوري والمجاهد 
ًقد يكون اإلنسان في بيته أكثر محبة ألحد أبنائـه لـسبب مـا، ولكـن ]. أبناؤكم[كلهم . هو نجلكم ّ
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إن . ًإن هـؤالء جميعـا هـم أبنـاؤكم! الـسلوك األبـوي تجـاه الجميـع. ّال ينبغي أن يحرم اآلخـرين أبوتـه
ًمهرجان الغـدير فـي طهـران كـان شـيئا عجيبـا جـدا ً قـد شـاهدته بنفـسي . م الال أدري هـل رأيتمـوه أ! ًّ
ّهل رأيتم كيف شارك في هذا المهرجان المليـوني . في التلفاز، وبعض الذين ذهبوا جاؤوا وأخبروني

ّاألنماط كافـة مـن النـاس؟ هـؤالء يناصـرون الـدين ويحبونـه] بمناسبة عيد الغدير[ ّقلـت ذات مـرت . ّ
افظـة حيــث كـان لنـا اجتمــاع فـي إحـدى زيـاراتي إلــى المحافظـات لجمـع مـن العلمــاء فـي تلـك المح

ًاليــوم أو أمــس حــين كنـت قادمــا كــان بــين أولئــك الـذين كــانوا حــول الــسيارة وأظهــروا : معهـم، قلــت
ــتهم، وبعــضهم كــانوا يبكــون  ــرزون مظــاهر الحــب –ّمحب ــأتي النــاس ويب  هنــاك أشــخاص إذا مــا –ُ ي

هـم : الحـال] حقيقـة [ًقابلتموهم مثال، فقد ال تحتملـون أنهـم حتـى يؤمنـون بالـدين، لكـن هـذه هـي
. اآلن ال يتـسع المجـال هنـا. لـدي الكثيـر ألقولـه فـي هـذا المجـال وسـبق أن قلتـه. يعتقدون بالدين

  .ًهذا موضوع أيضا. أجلسوا الجميع على مائدة الدين والمعنوية والشريعة
  

هـو ؟ »الـسلوك الـشعبي«مـا . السلوك الـشعبي... ًالشيء اآلخر أن يكون سلوك إمام الجمعة شعبيا
ًأنكم بصفتكم فردا من أبنـاء الـشعب اذهبـوا إلـى النـاس وتحـدثوا إلـيهم، وال تبتعـدوا عـن النـاس وال  ّ

احتـاج األمـر، زوروا بيـوت النـاس ] لـو[فـي بعـض األحيـان، . تجالسوا وتسيروا مع فئة خاصـة مـنهم
نــاس ّإن مجـرد الحــضور بــين ال. واجلـسوا تحــت أســقفها وعلــى سـجاداتها، واســألوهم عــن أحــوالهم

ُوحقيقـــة أن بعـــض النـــاس يـــصفون اللقـــاءات الـــشعبية الفائقـــة القيمـــة للمـــسؤولين . ّأمـــر مهـــم للغايـــة
ًهـــذا انحـــراف حقـــا. ٌبتعبيـــرات غيـــر مناســـبة هـــو أمـــر خطـــأ الـــذهاب بـــين النـــاس والتحـــدث إلـــيهم . ٌ

: لكال حرج في أن تقول بعد ذ. قد ال تقبل ما يقوله لكن استمع إليه]. كله مهم[واالستماع لهم 
ًهذا موضـوع أيـضا، أي الحـضور بـين . ال ضير في ذلك لكن دعه يتحدث. ًحسنا، أنا ال أقبل هذا

ــاس ــديهم توقعــات مــن إمــام الجمعــة، وهــي ليــست مــن مــسؤوليته، بــل . الن ــأتي النــاس ول ــالطبع، ي ب
ًبــدال مــن الــذهاب إلــى هنـــاك . مــسؤولية الجهــاز الحكــومي الفالنــي، أو الجهــاز القـــضائي الفالنــي

أعلــم ذلــك وقــد كنــت . بــالطبع هـذا قــائم. بون إلــى إمــام الجمعــة الــذي هـو بــين متنــاول أيــديهميـذه
ّكـذلك أيـضا ورأيـت أنــه يـسبب المـشكلة إلمــام الجمعـة، لكـن يجـب إخبــار النـاس أن هـذه ليــست  ً
مهماتنـــا، فهنـــاك مــــسؤولون محـــددون لهــــذا، لكـــن فـــي الوقــــت نفـــسه، إذا حــــدث الرجـــوع إليــــه، 

إن شــبكة إمامـة الجمعـة هـي مـن بـين مؤسـسات الثــورة : ً أن أقـول هـذا حتمـاًطبعـا يجـب. فليـستمع
ًيجــب أن يكــون هــذا معروفــا أيــضا. األكثــر شــعبية فعنــدما ينظــر المــرء إلــى مجموعــة المؤســسات . ً

ــشبكات الثوريــة األكثــر شــعبية هــي - تتمتــع بحمــد اهللا ببركــات كثيــرة -الثوريــة  ً يــرى أن إحــدى ال
  .ُشبكة أئمة الجمعة



 

 ٨

  
مـن أجـل هـذا علـيكم الجلـوس والتفكيـر فـي . صية أخرى مهمة للغايـة هـي التواصـل مـع الـشبابتو

أن تقولـــوا للـــشباب أن يـــأتوا، : تـــوفير آليـــة عمـــل، فالتواصـــل مـــع الـــشباب لـــيس علـــى هـــذا النحـــو
اليـوم، هنـاك . عليكم أن تجلسوا وتفكروا في إيجاد حـل، وأن تجـدوا آليـة عمـل! فينهضون ويأتون
ًية ومجهولة االسم ومنخفـضة التكلفـة وغيـر مدعيـة، تنفـذ أعمـاال ثقافيـة واجتماعيـة مجموعات عفو ّ

ألننــي مهــتم بهــذه . إنهــا موجــودة فــي كــل مكــان مــن الــبالد. وتقــدم خــدمات فــي أنحــاء الــبالد كافــة
ً أحيانا يتصلون ويقولون أو يطلبون شيئا ما -المجموعات   أعلـم أن هنـاك اآلن مجموعـات مثـل -ً
ابحثـوا عـن هـؤالء فـي . ًاء البالد شتى وفي المدن كلها تقريبا، المدن الكبيرة والصغيرةهذه في أنح

. مدينتكم، واعثروا عليهم، وساعدوهم، وامسحوا على رؤوسهم بيد الحنان، فهؤالء مجموعة شـابة
 توجــد اليــوم فــي معظــم -اجلــسوا مــع الطــالب الجــامعيين الــشباب والطــالب الحــوزويين الــشباب 

 وتحـدثوا معهـم واذهبــوا -ًحــسنا هـؤالء كلهـم شـباب ... ًمعـات والحـوزات العلميـة أيـضامـدننا الجا
ــد إ. تحــدثوا معهــم وادعــوهم. إلــى مؤســساتهم ومدارســهم وجامعــاتهم ــشباب مفي ن التواصــل مــع ال

ًإلمـام الجمعـة نفـسه ولــه فوائـد معنويـة، ألن األجيــال تنـتج عـادة وبطبيعـة الحــال لغـة جديـدة وفكــرا  ً
ًجديـدا وأدبــا جديــدا  ً .  فــال تبتعــدوا عــن هــذه الحركــة الجديــدة للــشباب- هــذه هــي طبيعــة األمــر -ً

رون أكثـر درايـة بلغـتهم وأدبهــم ُعنـدما تـذهبون وتـدخلون بـين هـؤالء وتجـدون األنـس معهـم، ستـصي
. ًهـــذا سيـــساعدكم كثيـــرا علـــى التواصـــل معهـــم، خاصـــة مـــع المجموعـــات التعبويـــة. ومـــصطلحاتهم

  .فترددوا واجلسوا مع هؤالء الشباب الطيبين في المحافظات والمدن كافة
  

عـة بعـض أئمـة الجم. االتجاه اآلخر الذي نوصي بـه هـو المـشاركة فـي الخـدمات االجتماعيـة العامـة
ًالمحترمين تألقوا جيدا في هذه المجاالت إنصافا ً في الزلزال والفيـضانات وقـضية كورونـا وتجميـع . ّ

الخـــدمات االجتماعيـــة والمـــساعدات الـــشعبية واإليمانيـــة ومختلـــف القـــضايا األخـــرى، دخـــل أئمـــة 
. ًدة جـداًهذا أيضا واحد من تلك األعمال التـي فـي اعتقادنـا أنهـا جيـ. الجمعة إلى الميدان وعملوا

. يجب أن تكون مساعدة الطبقـات المحرومـة والمستـضعفين والمحـرومين بـين مهمـاتكم الـضرورية
ــة الطبقــة  ــى للعدالــة مــن دون مــساعدة ورعاي ــة، ولكــن ال معن إننــا نناصــر العدالــة، ونرفــع رايــة العدال

مــة فــي إذا اســتطعتم تقـديم المــساعدة إلــى الطبقــات المحرو. المستـضعفة والمحرومــة وأمثــال ذلــك
  .بيئتكم تلك، فهذا بين أفضل األعمال
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إن لجـان إقامـة . ًبالطبع، يجب أن أشكر اللجـان حقـا. نقطة أخرى هي اإلشراف على هذه اللجان
ًالجمعــة هـــذه فـــي أنحـــاء الـــبالد كافـــة تبـــذل عنـــاء كثيـــرا وتعمـــل وتـــسعى كثيـــرا رافقـــوهم وشـــاهدوا . ً

بـــالطبع إنهـــم طيبـــون، وإنهـــم أنـــاس ]. أعمــالهم[أعمــالهم، وراقبـــوا أعمـــالهم واطمئنـــوا إلـــى ســـالمة 
صــالحون ومؤمنــون، لكــن فــي النهايــة وفــي كــل مكــان قــد تتــدخل بعــض األشــياء بطريقــة كمــا النمــل 

  .ً، فكونوا حذرين من هذا األمر أيضا)األرضة(األبيض 
  

. ّتجنبـوا االنخـراط فـي األنـشطة االقتـصادية: نقطة أخرى وتذكير آخر قد قلته مـرات عـدة مـن قبـل
... صـالة الجمعـة تحتـاج إلـى مـال«أن يكون إلمام الجمعة نوع من النشاط االقتصادي بـسبب أن 

بعـض الـسادة المحتـرمين مـن أئمـة . ليـست فكـرة سـديدة» إنها بحاجة إلى دخل وليس لدينا دخـل
الجمعة دخلـوا فـي النـشاط االقتـصادي ولـم يكونـوا ذات معرفـة بـه وأخفقـوا، وقـد اسـتغل اآلخـرون 

ًبقي وزره ووباله في عنق النظام، وبعض ذلك مستمر أيضاهذا، و ال تدخلوا في األمور االقتصادية ! َ
علـى [أيهـا الـسادة، بعـضهم يـستعيبون . ّإن اإلدارة لتشكيالت الحوزويين تكون عبـر النـاس. ًمطلقا

عنـي هـذا ي. هـذا فخـر. ًهـذا لـيس عـارا. أن يقولوا إن الحوزات العلمية تسترزق من النـاس] أنفسهم
لــذا هــم يــستطيعون الوقــوف إلــى . هــذا امتيــاز كبيــر. أنهــم ال يحتــاجون إلــى الحكومــات والــسلطات

في الحاالت المختلفة، وقفت الحـوزات العلميـة إلـى جانـب النـاس، : انظروا. جانب الناس بسهولة
إذا كـــان هنـــاك بـــين علمـــاء الـــدين أشـــخاص . وبقيـــت معهـــم، ولـــم تجامـــل الحكومـــات والـــسلطات

نحــن ! ّكــال. ّوتخلفــوا عــنهم] الوقــوف بجانــب النــاس[ٍبوقــف أو مكــان مــا، لــم يــستطيعوا مرتبطــون 
ــاس، وال إشــكال فــي ذلــك ــزق مــن الن ــضا علــى هــذا النحــو. نرت علــى النــاس أن . ًصــالة الجمعــة أي

ًعنــدما تنفــذون أنــشطة اقتــصادية وتؤســسون دكانــا وأعمــاال مــن هــذا . يــساعدوا وهــم يفعلــون ذلــك ً
لـيس األمـر أنهـم لـن يـساعدوكم فحـسب، بـل ]. المـال[ًحسنا، هـؤالء لـديهم : سالقبيل، يقول النا
ّحسنا، هذه بعض النقاط حول سجية إمام الجمعة]. المساعدة[سيتوقعون منكم  ً.  

  
ًأوال يجــب االلتفــات إلــى أن خطبــة الجمعــة وخطيــب . ًلنتحــدث بــبعض النقــاط عــن الخطــب أيــضا
ال ينبغي ألحد أن يكون لديه توقعات أخرى ! انتهى. ميةالجمعة هما المتحدثان باسم الثورة اإلسال

ِإنـه المتحـدث باسـم الثـورة اإلسـالمية، وهـو المبـين لمبـادئ الثـورة والمطالـب . من خطيـب الجمعـة ّ
ًلقـد كــان علـى هــذا النحـو دائمــا، وهـو هكــذا علـى مــر التـاريخ أيــضا. ِبمطالبهـا، وهــو ملـك الثــورة ً .

ًجمعة في قدرته على إعـادة إنتـاج المفـاهيم المعرفيـة والثوريـة وفقـا يتمثل اإلنجاز العظيم لخطيب ال
ًهناك مفاهيم كثيرة للثورة أطلقنا شعاراتها ذات يـوم، وكنـا نتبعهـا أيـضا وال نـزال، . الحتياجات اليوم
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إنجـاز . لكن اليوم يجب تبيين تلك المفاهيم نفسها وإعادة إنتاجها بأدبيـات جديـدة ومناسـبة لليـوم
ـــام الجم ـــة، واالســـتقالل، ومـــساندة إم ـــاج لمـــسألة العدال ـــى إعـــادة اإلنت ـــادرا عل ـــة هـــو أن يكـــون ق ًع

المستضعفين، واتباع الشريعة، وهذه األشياء التـي هـي مـن مبـادئ الثـورة وأسـسها، وهـذه المفـاهيم 
  .المتحدث باسم الثورة] فهو[العظيمة، بلغة اليوم وبلغة جيل الشباب، 

  
هناك أسئلة، فيمكنكم فـي . ضمون وهادفة وتجيب أسئلة الناسيجب أن تكون الخطب مليئة بالم

  .ّالخطبة حتى دون أن تشيروا إلى السؤال أن تبينوا إجابة السؤال الذي يدور في أذهان الناس
  

ّال بــد أن تكــون . ّيجـب أن تكــون أدبيــات الخطبــة دافئــة حميميــة باعثـة علــى الوحــدة خالقــة لألمــل
ً كلمـة تقولونهـا فـي الخطبـة فـي إمكانهـا أن تكـون مـصداقا علـى كـل. ّأدبيات الخطبة خالقة لألمـل

ْهــو الــذي أَنـــزل الــسكينة فــي قـلــوب اْلمــؤمنين ليـــزدادوا إيمانــا مــع إيمــانهم{: هــذه اآليــة الــشريفة ِِ َِ َ َ ُ َِ ِ َِ َ ً ُ َ ْ ََِ ِ ْ ُ ُ ِ ِ َِ َّْ َ َ َّ ُ {
ْ، ويمكن أن تكون مصداقا على االضـطراب والهجـس)٤الفتح، ( ًئا لكـن ًطبعـا الهـاجس لـيس سـي. ً

ًمــــصداقا لالضــــطراب والــــتالطم الروحــــي والتــــشاؤم بــــشأن الوضــــع، ] الخطــــب[يمكــــن أن تكــــون 
ّيجـب أن تكـون خالقـة . يمكن التحـدث فـي كـال االتجـاهين. والتشاؤم من المستقبل وما إلى ذلك

ًيمكـــن أن تكـــون أيـــضا صـــانعة للـــسجاالت الهامـــشية، كـــأن نقـــول شـــيئا ويـــصير . لألمـــل والبـــصيرة ً
  .لعدوكم ومعانديكم فيأخذونه بيدهم ويتحدثون ضدكمًمستمسكا 

  
. واحـدة مـن النقــاط فـي الخطـب هــي أن تكـون قـادرة علــى مواجهـة بـث العــدو الـشبهات باســتمرار

قلت اليوم إن ميدان المعركة هو ميدان معركة القوة الناعمة، والقوة الناعمة للعدو هي بث ! انظروا
ّلدينا شعب وقف مع الثورة بعقيدة وإيمان تامين، وقدم ؟ أي »بث الشبهات«ماذا يعني . الشبهات ّ

ّاألرواح، وبذل العناء، وحمل نفسه العناء، وأوصل الثورة إلى االنتصار، ثم صمد ثماني سنوات فـي 
ًالحرب المفروضة، ثـم أيـضا واجـه الفـتن التـي كانـت قائمـة حتـى اليـوم، وحيثمـا كـان الزمـا، حـضر ً .

اآلن إذا أراد العدو تدمير هذا الحصن المتين أو إحداث صدع فيـه، ًحسنا . الناس على هذا النحو
. ّفمــاذا ســيفعل؟ ال بــد لهــم أن يخدشــوا هــذا اإليمــان وأن يجــادلوا فيــه، وهــذا يــأتي ببــث الــشبهات

لقـد كـان هنـاك أشـخاص ممـن ثبتـوا أمـام الـرمح والـسيف لكـن سـقطوا . يجب أال نستخف بالشبهة
ثبتــوا فــي . ًلقــد رأينـا أشخاصــا علـى هــذا النحـو. ستطيعوا الوقـوفًأرضـا أمــام الـشبهة والــشك ولـم يــ

هكـذا . ًميادين القتال بقوة وشجاعة لكن حدثت لهم شبهة ولـم يتمكنـوا مـن حلهـا، فـسقطوا أرضـا
  .هي الشبهة
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الهدف من بث الشبهات هو زعزعة النـاس الـذين هـم القـوى الرئيـسية للـبالد، وإيمـان النـاس الـذي 

ًحـسنا، هـذه األفعـال ناجمـة عــن .  فـي الحفـاظ علـى الـبالد والنظـام اإلسـالميهـو العامـل األساسـي
اآلن هـذه األشـياء قـد . فالجمهورية اإلسـالمية قامـت علـى عمـل عظـيم فـي مواجهـة الغـرب. العداء

ًتقال أحيانا ويتكرر قولها ويخف وهجها، أي ال ينتبـه إلـى مـضمون الموضـوع ومحتـواه جيـدا، وفـي  ًُ
ّيعبر بطريقـة جيـدة، ولكـن هنـاك حقيقـة عجيبـةبعض األحيان، ال  الجمهوريـة اإلسـالمية بحـضورها : ُ

  .ووجودها أبطلت ادعاء الغرب الممتد مئتي عام أو ثالثمئة
  

ــدين والتقــدم ــة الحــضارة الغربيــة فــي الفــصل بــين ال ــل النقطــة المركزيــة لهوي هــذه هــي النقطــة . تتمث
ْأي ال إشكال في أن يكـون لـديكم . ًعوا الدين جانباإذا أردتم أن تتقدموا، فعليكم أن تض: المركزية

هــذه هــي . معتقــد شخــصي، لكــن يجــب أال تــدخلوا الــدين فــي شــؤون الحيــاة إذا أردتــم أن تتقــدموا
لقد استهدفت الجمهورية اإلسالمية هـذا المركـز . النقطة األساسية والمركزية لهوية الحضارة الغربية

  .ًتحديدا وأطلقت النار وأصابت الهدف
  

دخلـت الجمهوريـة اإلســالمية الميـدان بــشعار الـدين، وإلـى جانــب أنهـا اســتطاعت أن تحـافظ علــى 
ًأَلــم تـــر كيــف ضــرب اللــه مــثال {. ّنفــسها، اســتطاعت أن تنمــو وأن تنــشر هــذا المنطــق وأن ترســخه ََ ََ ُ َّْ َ َ ََ َ ْ َ

ٍكلمــة طيبــة كــشجرة طيبــة َ َ َِّ َِّ ٍَ َِ َ َ ًَ ً الجمهوريــة اإلســالمية . ي تلوتهــا، هــذه اآليــة نفــسها التــ)٢٤إبــراهيم، (} َ
. ًحـسنا، إنهـم غاضـبون. دحضت بوجودها الهوية المركزية للحضارة الغربية ووضعتها علـى المحـك

َحقيقة القـوى الغربيـة هـي مافيـا، وعلـى رأس هـذه المافيـا الـصهاينة والتجـار اليهـود . هؤالء غاضبون
ّالبارزون والسياسيون التابعون لهم، وتشكل أمريكا واج . هة عرضهم، وهـم منتـشرون فـي كـل مكـانُ

ّحسنا هذه ال يمكنها تحمل هـذا األمـر. هذه هي القوة الغربية ًكـل يـوم تفكـر فـي أن تفعـل شـيئا، . ً
  .ّوأن توجه ضربة إلى الجمهورية اإلسالمية

  
ًأود أن أقــدم مثــاال ال يــزال مطروحــا هــذه األيــام أيــضا ً ً ً طبعــا. قــضية المــرأة فــي المجتمــع اإلســالمي: ّ

ــورة أثــاروا قــضية المــرأة ــذ بدايــة الث ــدون مــساندة المــرأة . من لقــد أطلقــوا ادعــاءات فارغــة بــأنهم يري
ـــة ومـــا شـــابه ـــرا بحجـــة الحجـــاب ونحـــوه، ويكـــررون . اإليراني ـــاروا قـــضية المـــرأة أخي ـــدة أث ًمـــرة جدي

ما : ًحسنا، مرة قبل بضع سنوات سألني شخص من جمع ما. المحاوالت الفاشلة عينها مرة أخرى
هـم علـيهم ! ليس لـدي دفـاع، لـدي هجـوم: دفاعك مقابل الغرب في ما يتعلق بقضية المرأة؟ قلت
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ّنحـن المـدعون فـي قـضية . دفـاع؟ أنـا ال أدافـع. ّلقد حولوا المرأة إلى سلعة. أن يدافعوا وأن يجيبوا
الم إذن، مــا المــسألة اآلن؟ مــا الــسبب فــي أنكــم فجــأة تــرون أدوات الدعايــة ووســائل اإلعــ. المــرأة

الرســمية والحكوميــة ألمريكــا وبريطانيــا وبعــض األمــاكن األخــرى ومرتزقتهــا وأتباعهــا فجــأة يتهــافتون 
قـضية الحجـاب ومـا إلـى ذلـك؟ لمـاذا ] مثل[ًعلى قضية المرأة في مدة معينة ويجدون ذريعة أيضا 

 هـؤالء هـم ًيفعلون ذلك؟ هل حقا هـؤالء يريـدون الـدفاع عـن حقـوق المـرأة والمـرأة اإليرانيـة؟ ألـيس
َأنفـسهم األشــخاص الــذين لــو اسـتطاعوا أن يقطعــوا الميــاه عــن هـذا الــشعب، لقطعوهــا؟ هــل هــؤالء 
ــــة األطفــــال المــــصابين بمــــرض  ــــة؟ لقــــد منعــــوا وحظــــروا أدوي تحتــــرق قلــــوبهم علــــى المــــرأة اإليراني

هـل هـؤالء حريـصون علـى المـرأة ! الحظـر الـشامل علـى الـشعب اإليرانـي! وهم أطفال] ٥[الفراشة
  إليرانية؟ هل يمكن ألحد أن يصدق ذلك؟ا

  
ــر  ــشريفة والموهوبــة وجهــت إحــدى أكب ّفمــا القــضية؟ إن حقيقــة المــسألة هــي أن المــرأة اإليرانيــة ال

نـاهيكم . فعلته النساء] هذا العمل]. [بالحقد[هؤالء قلوبهم مليئة . الضربات إلى الحضارة الغربية
 المــرأة اإليرانيــة إحــدى أهــم الــضربات إلــى ّعــن مجمــوع تحركــات الجمهوريــة اإلســالمية، وجهــت

 كانوا يقولون إنه إذا لم تتحرر المرأة -مئتي عام –كيف؟ منذ سنوات . المزاعم واألكاذيب الغربية
من القيـود األخالقيـة والـشرعية ومثـل هـذه األشـياء، فلـن تكـون قـادرة علـى التقـدم أو الوصـول إلـى 

إن شــرط وصــول . يقولــون مثــل ذلــك. جتماعيــة وغيرهــاالمــستويات العاليــة العلميــة والــسياسية واال
  .المرأة إلى مراتب اجتماعية وسياسية عالية وما إلى ذلك هو التخلي عن هذه القيود األخالقية

  
ظهرت المرأة اإليرانية في المجاالت كافة بنجاح واعتـزاز . ًلقد دحضت المرأة اإليرانية ذلك عمليا

ًهذه ليست رجزا. وبحجاب إسالمي ْ إن الداخلين إلى جامعاتنـا .  إنها الحقائق الملموسة لمجتمعنا.َ
ًوعالماتنا يؤدين دورا فـي المراكـز العلميـة . هم من فتياتنا ونسائنا% ٥٠وإما أكثر من % ٥٠إما 

إن النــساء بــين األبــرز فــي مجـــال األدب . ًالحــساسة والمهمــة التــي زرت بعــضها بنفــسي شخـــصيا
ً أحيانـا ال يملـك المـرء حقـا -في مجـال المـسابقات الرياضـية . لسيرةّواألدبيات والشعر والرواية وا ً

ــستحققنه  ــذي ي ــاء علــى هــذه الشخــصيات بالقــدر ال ــة علــى -القــدرة علــى الثن ــاة اإليراني  تقــف الفت
المنــصة األولــى للمــسابقات وترفــع العلــم والنــشيد الــوطني اإليرانــي أمــام أعــين مئــات الماليــين مــن 

لم وهـي محجبـة، وال تـصافح ذلـك الرجـل الـذي يـأتي لتقـديم الميداليــة مـشاهدي التلفـاز حـول العـا
فـي زمـن . فهل هذا شيء بسيط؟ سأذكر حالة في المجال الـسياسي. ّلها، أي تراعي الحد الشرعي

] ٦[االتحاد السوفييتي السابق، وفي إحدى أهم الحاالت لتـسليم الرسـائل الـسياسية بـين البلـدين،
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ــ فــي . رحمــة اهللا عليهــا! امــرأة قويــة]. ٧[ة أشــخاص كــان أحــدهم امــرأةًأرســل اإلمــام وفــدا مــن ثالث
مــسؤوليات اإلدارة الحكوميــة، قامــت نــساؤنا، بالحجــاب وبالعبــاءة، بأفــضل نحــو مــن اإلدارة فــي 

ّفي القضايا العلمية واألدبية، ومقدمي البرامج فـي اإلذاعـة والتلفـاز، هـن . ذلك القسم المتعلق بهن
ـــى أعلـــى فـــي مخت. أفـــضل المقـــدمين ـــة حاضـــرة ووصـــلت إل لـــف المجـــاالت، كانـــت المـــرأة اإليراني

ُوهـو المبطـل لمئتـين أو . ًهـذا أمـر مهـم جـدا. المستويات بالحجـاب اإلسـالمي وبمراعـاة الحجـاب
ــة عــام مــن الجهــد والــسعي للغــرب يغــضبون ويخبطــون رؤوســهم . ّال يمكــنهم تحمــل ذلــك. ثالثمئ

يتشبثون بشيء واحد . يء، ثم تشبثوا بقضية الحجابباألبواب والجدران حتى يتمكنوا من فعل ش
هذا هو السبب في بث الشبهات ذاك، وتظـاهر العـدو هـو مـا تـشاهدونه ! انظروا. وينفذون الدعاية

  .على أي حال هذه أشياء مهمة. وترونه
  

هـذه القـضايا . كما أبلغونا، أُثيرت مسألة الحجاب في كثير من خطب صالة الجمعة هـذا األسـبوع
ًرية اليوم نفـسها والموجـودة أيـضا فـي الفـضاء المجـازي ومـا شـابه، وأيـضا فـي بعـض الـصحف، الجا ً

ًحسنا، في هذه المجاالت، يجب أن يتعامـل المـرء بأسـلوب . ًقد أثيرت أيضا في كثير من الخطب
ًمتين ومنطقي جدا وبعيدا عن العواطـف غيـر الـضرورية ًطبعـا العواطـف شـيء جيـد، وليـست سـيئة، . ً

فـــي النهايــة، وفـــي مثــل هــذه الحـــاالت، يجــب أن تفـــضحوا . اك مكـــان للعمــل بــالعواطفلكــن هنــ
. ًالمنطــق االســـتعماري الغربــي الـــذي هـــو المحــرض علـــى الحــرب ويـــده منغمـــسة فــي العمـــل أيـــضا

ًيفعــل الغربيــون اآلن أفعــاال علــى مــستوى وســائل اإلعــالم . ّافــضحوه وبينــوه للنــاس بــدالئل واضــحة
ال إشكال في ذلك، ال تتواجهوا . ّم وكذلك على مستوى خدامهم الحقيرينالحكومية الكبيرة لديه

ـــل[مـــع هـــؤالء وال تجـــابهوهم،  ـــاس] ب ـــين للن ـــالطبع هـــذه توصـــية . اجعلـــوا أســـاس الموضـــوع التبي ب
ًوهـذا ينطبـق أيـضا علـى كثيـر . ينبغي التعامل برصانة ومن دون أن نـصاب بالمبالغـة: قلنا. بالمجمل

 كان هناك اختالل ورأى إمام الجمعة أن من الضروري طرحه ألي سبب، إذا. من الحاالت األخرى
فالدراية بوضع المدينة والناس والذهنية ومـا شـابه تقـوده إلـى هـذا االسـتنتاج، وال إشـكال . فليطرحه

لكـــن يجـــب أن تكـــون جـــودة الطـــرح مناســـبة لمكانـــة إمـــام الجمعـــة، أي بـــشكل مـــتقن . فـــي ذلـــك
  .ورصين

  
ى محمــل الجــد، وخــذوا إزالــة الــشبهات مــن ذهــن المخــاطبين علــى محمــل خــذوا جهــاد التبيــين علــ

العـــدو يعقـــد األمــل علـــى هـــذا النمـــل . الـــشبهة مـــن األمــور التـــي قلنـــا إنهـــا كالنمــل األبـــيض. الجــد
بمجـرد دخولهـا يـصعب إخراجهـا، وهـي : إنها مثل فيروس كورونا هذا. إنها تشبه الفيروس. األبيض
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بعض األشـخاص ثبتـوا أمـام الـسهام «: أنني قلت] حقيقة[ًطبعا . تقلًأيضا من األمراض المعدية وتن
ٌ، فهنـاك مقـدار لـدور طلـب الـدنيا فـي األمـر »والسيوف، لكنهم لم يـستطيعوا الـصمود أمـام الـشبهة

أحدهم دنياه المـال، . ما الدنيا؟ دنيا كل شخص تختلف عن غيرها. ًأيضا، وال ينبغي استبعاد ذلك
ًكلها دنى. ُهذه دنى أشخاص مختلفين... ر دنياه الشهوات الجنسيةوآخر دنياه المقام، وآخ قد . ُ

ًيصنع تبريرا لنفـسه أيـضا فـي خـضم طلـب الـدنيا ذلـك لكنـه فـي النهايـة طلـب دنيـا ] األمـور[هـذه . ً
  .ًأيضا لها تأثير

  
ــين مــضمون قــوي ومنطــق  ــة إن خطبــة الجمعــة يجــب أن تكــون مركــزا لتبي ــشأن الخطب ــا ب ًلــذلك قلن

فكـروا واعملـوا وتحـدثوا . ًقضية العدالة مهمـة جـدا. ني لقضايا الثورة المهمة مثل العدالةمحكم وغ
نصرة المستـضعفين ووحـدة . ًاالستقالل مسألة مهمة جدا. بشأن االستقالل] كذلك. [عن العدالة

  .امنحوا الناس البصيرة. ًالعالم اإلسالمي هي قضايا مهمة جدا
  

ًي قدمناها تنطبق أيضا علـى خطـب محـرم المقبـل قريبـا وبالطبع هذه الكلمات والنقاط الت ] ينبغـي[ً
ًفإذا كان ما تفعلونـه ناجحـا، ينبغـي . ٍأن تكون على نحو ترون معه نتيجته في اجتماع صالة الجمعة

إذا رأيتم أن هذه األعمال التي فعلتموها لم يكن لها تأثير . أن يظهر أثره في اجتماع صالة الجمعة
ال يمكــن . ابحثــوا عــن الخلــل وعــالجوه. ًفــاعلموا أن ثمــة خلــال فــي العمــلفــي جــذب المخاطــب، 

بعـض ! ّكـال. ًإرجاع قلة االهتمام إلى أن الناس مـثال لـديهم إيمـان ضـئيل بالقـضايا الدينيـة ومـا شـابه
يا سـيد، ]: فيقولون[ًيبدو حقا أنهم يتحدثون دون أن يفكروا، . األشخاص يقولون مثل هذا الكالم

انظـروا إلـى مـسألة احتفـال . لـم يـضعف! ًكـال، أبـدا. ُهم صـار كـذا، وضـعف اعتقـادهمإن الناس دين
ـــف المـــدن ـــضخمة لمحـــرم وصـــفر فـــي مختل ـــة ال ـــذين . الغـــدير هـــذه، ومجـــالس الخطاب ـــن هـــم ال َم

مـن . انظروا إلى مجالس الرثاء والعزاء والحـداد، وإلـى مـسيرة األربعـين. ًيشاركون؟ إنهم الناس طبعا
ّلـم يـضعف ديـن النـاس وإيمـانهم وتـدينهم، بـل صـار أقـوى، ولكـن . ً النـاس طبعـاهؤالء؟ إنهم هـؤالء

ربما على سبيل المثال قد تكون جلسة هـذا العبـد الـذليل، أو صـالة هـذا العبـد الـذليل، علـى نحـو 
ّال أستطيع فيه أن أجـذب هـؤالء النـاس المـؤمنين، فـال ينبغـي أن ينـسب هـذا إلـى قلـة تـدين النـاس ُ .

كــال، لــم . قولــون دون دليــل إن النــاس أصــبحوا هكــذا، أو اعتقــادهم قــد ضــعفبعــض األشــخاص ي
َ نحن رأينا ما قبل الثـورة، ولـم يـر معظمكـم -ِالناس أفضل من قبل الثورة ] وضع[ال يزال . يضعف

 ســواء فــي اجتماعــاتهم، أو مــساعداتهم الماليــة للحــوزات العلميــة أكثــر وصــارت أكثــر -مــا قبلهــا 
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النـاس فـي . الدينية بات أكبـر وأكثـر أهميـة-م في الخدمات االجتماعيةبأضعاف، وكذلك حضوره
  .ّالميدان، ونحن يجب أال نتنحى من الميدان

  
اللهـم، بمحمــد وآل محمــد، اجعــل كـل مــا قلنــاه وســمعناه مــن أجلـك وفــي ســبيلك، وتفــضل علينــا 

] الخمينـي[هرة لإلمـام اللهم، اجعلنا من العاملين بقولنا، واحشر الروح المط. ّباإلخالص وتقبله منا
الذي فتح لنا هـذا الطريـق، والـروح المطهـرة لـشهدائنا األعـزاء الـذين جاهـدوا فـي هـذا ) هر(الجليل 

، وألحقنـا )ع(النهج وتاجروا مع اهللا بذخر عمـرهم، مـع أرواح شـهداء صـدر اإلسـالم وأئمـة الهـدى 
  .ًبهم أيضا

  
  .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
ّفــي بدايــة هــذا اللقــاء، قــدم تقريــرا حجــة اإلســالم والمــسلمين محمــد جــواد حــاج علــي أكبــر ] ١[ ً ّ
  ).رئيس لجنة وضع السياسات ألئمة الجمعة(

  
ُفي العرفـان، الـذي يعنـي البعـد المعنـوي والحقيقـة الوجوديـة » يلي الحق«اصطالح إشارة إلى ] ٢[

  .لإلنسان، واألبعاد اإللهية له كافة
  
  .٨٤٩. ، ص٢. ّمصباح المتهجد، ج] ٣[
  
  .٣٤٤. ، ص٧. وسائل الشيعة، ج]  ٤[
  
  .اسمه العلمي انحالل البشرة الفقاعي]  ٥[
  
آخــر زعــيم لالتحــاد (لميخائيــل غورباتــشوف ) قــده(خمينــي تــسليم الرســالة التاريخيــة لإلمــام ال] ٦[

  ).السوفييتي
  
 ).خانم مرضيه حديدچی دباغ(السيدة مرضية حديدتشي دباغ ] ٧[


