
 

 

  مقابل نظرة الغرب..اجلمهورية اإلسالمية ونظرا إىل املرأة
  طهران: املكان
  .م٣/٢/٢٠٢١  . هـ٢٠/٦/١٤٤٢ .  ش۱۳۹۹/۱۱/۱٥: الزمان

  )ع(مجع من مداحي أهل البيت : احلضور
 )ع( السيدة الزهراء مولد: املناسبة

  
  

 مبناسبة حلول ذكرى )عليهم السالم(تلفز مع مداحي أهل البيت اإلمام اخلامنئي يف اتصال مكلمة 
 .)سالم اهللا عليها(السيدة فاطمة الزهراء  مولد

  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، وال سيما بقية اهللا يف 
 .ها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمكاللهم صلِّ على فاطمة وأبي. األرضني

أبارك لكم مجيعاً، أعزائي احلاضرين يف هذا اللقاء، خاصة اإلخوة الذين أفاضوا واستفدنا جداً منهم، 
قراءة [وأحتسر ألنّ .  وعشرة الفجر١العظيم،] اخلميين[، ووالدة اإلمام )ع(والدةَ الصديقة الطاهرة 

لقد دونت بعض .  لو كنا نستطيع أن نستفيد منكم ضعفني أو ثالثةكانت قصرية، وأمتىن] املداحني
عندي بضع كلمات عن الصديقة . النقاط، لكن بالطبع ال ميكن التطرق إليها مجيعاً يف هذا الوقت

، وإحداها عن يوم املرأة وعيد األم، وقد سميت هذه املناسبة امليمونة بذلك بذوق )ع(الطاهرة 
 . إىل ظاهرة املديح املتنامية يف البالد حلسن احلظحسِن، كما سأتطرق

 
 )ع(الدرجة العالية واملرتلة االستثنائية لفاطمة الزهراء 

 طبعاً عيون احلقيقة والواقع –، إذا ما نظرنا إليها ذه العني املادية )ع(يف ما يتعلق بالسيدة الزهراء 
، )ص(نّ هذه العظيمة هي بنت الرسول األعظم أ] نرى [–والعني الربانية ستراها بطريقة خمتلفة 

ويف كلّ سفر، يكون الوداع األخري لبيت .  يدها ويقف لقدومها)ص(الفتاة اليت يقبل الرسول 
مث عند عودته من السفر أول مكان يقصده ليسلّم عليه . ، ومن هناك، ينطلق إىل سفره)ع(الزهراء 

. إنّ رتبة العصمة عجيبة. من ناحيٍة هي سيدة معصومة. عهي فتاةٌ من هذا النو. )ع(هو بيت الزهراء 



 

 

 الذي )ع(، علي بن أيب طالب )ع(ومن ناحية ثانية هي كفؤ علي بن أيب طالب . إا مرتلة استثنائية
فاطمة . )ص( الذي مل تر عيون العامل شبيهاً له بعد الرسول )ع(هو بتلك العظمة، علي بن أيب طالب 

ومن ناحية أخرى هي أم ألربع مشوس ساطعة، اثنان ! ة الكفؤ هلذه الشخصية هي الزوج)ع(الزهراء 
 الذي بعد )ص(أيضاً هي رأس السلسلة للنسل املبارك للرسول األعظم . منهم من األئمة املعصومني

ورأس السلسلة هذه هي فاطمة .  عام يفتخر به ماليني البشر حول العام اليوم، بفضل هللا١٤٠٠
 .)ع(الزهراء 

 
 )ص( متطابقة مع رسالة الرسول )ع(سرية الزهراء 

 )ع(تنطبق سرية هذه العظيمة مع سرية الرسالة متاماً، أي أن هذه العظيمة أشرقت بعد بعثة النيب 
، ما يعين أن حياا تتوافق متاماً مع )ص(بوقت قصري، وغربت بعد وقت قصري من وفاة النيب األكرم 

 وتدركها، فتدخل وسط ميدان احلياة )ع(ر مبحنة ِشعب أيب طالب يف طفولتها، تشع. زمن الرسالة
تفقد والدا، وهو أمر صعب للغاية على فتاة يف هذا العمر، لكنها تقوم على ] بعد أن[الصعب، 

 الذي فقد خدجية )ص(النيب . )ص(عمل رائع جبانب حتمل هذه الصعوبة، هو املواساة حلزن الرسول 
استمرت هذه املواساة .  إىل مواٍس له، والفتاة هي اليت صارت املواسية حيتاج)ع( وأبا طالب )ع(

للحزن بالطريقة نفسها حىت زمان املدينة املنورة، ويف أُحد واخلندق وأماكن أخرى كثرية، فقال 
مث يف قضية اهلجرة، . )ص(؛ لقد قامت مكان األم للرسول ٢»فاطمة أم أبيها«:  حينذاك)ص(الرسول 

، إذ كان هلا )ع(الفريدة من نوعها يف زمن املدينة املنورة، والزوجة لعلي بن أيب طالب واالمتحانات 
 مث تربية هؤالء األطفال األربعة – أي حتمل هذه الصعوبات –قدم يف البيت وأخرى يف ميدان اجلهاد 

اً استشهادها ، وأخري)ع(، حمسن )ص(الرائعني يف مسرية حياا، مث تقدمي أول قربان بعد وفاة الرسول 
 . ببضعة أشهر)ص(بعد وفاة الرسول 

 
 

 حياا جتسيد ألمسى املفاهيم اإلنسانية حول املرأة
هذه احلياة القصرية هلذه العظيمة اليت استمرت مثانية عشر عاماً أو أكثر قليالً هلا مثلُ هذه القصة، 

ية واإلسالمية حول املرأة، وجيب لقد كانت تلك السيدة جتسيداً ألمسى املفاهيم اإلنسان. وهي مهمة
بعض القضايا اإلسالمية هي قضايا .  هو جمملُ هذه املوارد)ع(درس فاطمة الزهراء . االلتفات إليها

 )ع(يف كل ذلك السيدةُ فاطمة الزهراء . خمتصة مثل األمومة والزواج والتدبري املرتيل وتربية األبناء



 

 

ربية األبناء، يف جمال التعاون مع الزوج، يف ااالت واألمور يف جمال ت. هي القمة ملا ميكن ختيله
كانت حالةُ فاطمة ... املشتركة بني الرجل واملرأة مثل عبادة اهللا، واجبات عظيمة مثل عبادة اهللا

 . حالة مهمة ويثىن عليها جداً)ع(الزهراء 
 إىل الصباح يف العبادة، وكلما  كانت تقضي ليلة اجلمعة)ع( إن أمه )ع(يقول اإلمام احلسن اتىب 

فقالت » !دعوِت لآلخرين ومل تدِع لنفسك! أماه«: وصباحاً قال. مسع صوا، يراها تدعو لآلخرين
ِإنما {] قوله تعاىل[، أرى أنّ »هل أتى«بشأن . هذا هو الصحيح. ٣»اجلار مث الدار: يا بين«: له

درس لألمة اإلسالمية وللمجتمع اإلسالمي وللجمهورية  )٩اإلنسان،(} نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه
 .اإلسالمية، وفيه أنه ينبغي أن يؤدى العمل بإخالص

ما كان «، )ع( ولديه جنوح عن أهل البيت ٤يقول احلسن البصري، وهو واحد من الزهاد الثمانية
ما كان أعبد من  «هذا التعبري،. ٥»يف هذه األمة أعبد من فاطمة؛ كانت تقوم حىت تورم قدماها

يعين يف اللغة العربية ! ال. ، ال يعين أنه ليس هناك شبيه ا أو ليس هناك من هم مبقدار عبادا»فاطمة
البصري الذي مل يدرك عهد فاطمة ! هذا ما يقوله البصري. أنه ال يوجد أحد يف األمة مثلها يف العبادة

دل على أنه أمر من املسلّمات واملتواترات لكنه عندما يقول ذلك حبسٍم، هذا ي. )ع(الزهراء 
فواجب العبادة، مث واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد، يعين . املوجودة يف ذلك احلني

احلضور يف ذلك امليدان العجيب الذي سيحدد مصري أمة اإلسالم، وذلك احلضور العاصف والعجيب 
 .عجيبة بتلك اخلُطب ال)ع(لفاطمة الزهراء 

األم الصاحلة، الزوجة الصاحلة، ااهدة يف سبيل : إنّ الرؤية اجلامعة هلوية املرأة يف منطق اإلسالم هي
ويف اية املطاف، أثبتت . اهللا، ويف الوقت نفسه ربة املرتل، مديرة املرتل، وأيضاً العابدة اَهللا تعاىل

 درجات العصمة، وهذه كلها من خصوصيات  أنّ املرأة ميكن أن تصل إىل أعلى)ع(فاطمة الزهراء 
 .هلذه املرأة العظيمة

 
 الفاطمية–اآلثار اجلميلة التباع رؤية األسرة العلوية

، وربة البيت فاطمة الزهراء )ع( رب البيت علي –جتدر اإلشارة إىل أنّ هذه األسرة املثالية والفريدة 
، مبا نعرفه )ع( وأم كلثوم )ع( وزينب )ع(ني  واإلمام احلس)ع(، وأوالد البيت اإلمام احلسن )ع(

قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيِه أَجرا {:  عنها)ص( هي تلك األسرة اليت يقول القرآن للنيب –عنهم من صفات 
ة املودة تعين التضامن والتعاطف واملرافق. املودة هلذه األسرة. )٢٣الشورى، (} ِإلَّا الْمودّةَ ِفي الْقُربى



 

 

التعاون والتضامن والتعاطف مع هذه العائلة، مع هذه الشعارات، مع . هذا هو معىن املودة. والتعاون
هذه اخلدمة املخلصة اليت متثّل شعارهم ! انظروا إىل أي قمة ستوِصل األمة اإلسالمية... هذه احلركات

 .هي ما جيب أن نسعى إليه
فلحسن ! ال تقلقوا: حياناً يف بعض األمور وتقلق وترتعجأود أن أقول لبعض القلوب اليت تضطرب أ

احلركة التعبوية، . احلظ أنّ آثار هذه املودة مشهودة بصورة كاملة يف اجلمهورية اإلسالمية ونظامها
والروحية التعبوية، واخلدمات املخلصة للشهداء النوويني، واجلهود احلثيثة للمعسكرات اجلهادية، 

عملية البعيدة من الرياء آلالف الشباب يف أحناء البالد على صعيد اجلبهات الثقافية واجلهود العلمية وال
 وفاطمة الزهراء )ع(واالجتماعية والفنية، كلها مشاهد مجيلة التباع الرؤيِة اليت ألسرة أمري املؤمنني 

أداء الفرق الطبية ، ومن أمجل مشاهدها »كورونا«، وقد رأيناها أيضاً يف املدة األخرية خالل أزمة )ع(
 .والتمريضية

 
 اجلمهورية اإلسالمية ونظرا إىل املرأة مقابل نظرة الغرب

حسناً، يف مسألة املرأة واألم، ختتلف نظرة اجلمهورية اإلسالمية وموقفها جتاه املرأة اختالفاً تاماً عن 
يقة وعرب منصات واسعة النظرة الغربية الرائجة، النظرة اليت حياولون نشرها يف كل العامل بألف طر

 .النقطة املقابلة هي نظرة اجلمهورية اإلسالمية! كلّا. النطاق على حنو عجيب
نظرة اجلمهورية اإلسالمية هي تكرمي املرأة واحترامها، وهي معاكسة للنظرة الغربية الرائجة إىل املرأة، 

لقد . ط العيش الغريب مهشمةأي النظر إليها كسلعة وأداة، فكرامة املرأة يف املنطق واألسلوب ومن
رأيتم أنّ واحدة من كبار املسؤولني احلكوميني والعسكريني أعلنت قبل بضعة أشهر أنها تعرضت 

 أي حىت النساء اللوايت يصلن إىل مراتب إدارية واجتماعية وسياسية عالية لسن ٦.للتحرش اجلنسي
ة اإلسالم أن الرجال والنساء متساوون يف نظر. حمصنات وال يأمن ضرر املنطق الغريب بشأن املرأة

ِإنَّ الْمسِلِمني والْمسِلماِت والْمؤِمِنني والْمؤِمناِت والْقَاِنِتني والْقَاِنتاِت {القيم اإلهلية واإلنسانية؛ 
 هناك أي اختالف بني ليس. )٣٥األحزاب، (} ...والصاِدِقني والصاِدقَاِت والصاِبِرين والصاِبراِت

كالمها لديه مسؤوليات مشتركة، فواجب . الرجل املسلم واملرأة املسلمة يف القيم اإلهلية واإلنسانية
األمر باملعروف مشترك، وواجب اخلدمة مشترك، وواجب اجلهاد يف سبيل اهللا لكل منهما واجب 

واجباته اخلاصة، فللمرأة واجبات، لكل منهما . مشترك بتعبري ما، وال خيص رجالً أو امرأة بعينها



 

 

 خلق بنيتهما اجلسدية والروحية بشكل متناسب مع هذا – تعاىل –وللرجل واجبات خاصة، واهللا 
 .الواجب، ومن أجل هذه الواجبات اخلاصة

، – حنن فخورون ذه النظرة –من منطلق هذه النظرة لإلسالم ونظرة اجلمهورية اإلسالمية إىل املرأة 
 التنديد بالنظرة واألسلوب ومنط العيش الغريب يف ما خيص املرأة، بل نؤمن بأم يظلمون نندد كلّ

 .املرأة
 

 تقدم النساء وتطورهن بربكة اجلمهورية اإلسالمية
هذه كذبة واضحة وكالم ! تزعم الدعاية الغربية أن النظرة اإلسالمية تعيق تقدم املرأة وتطورها

نا، يف أي وقت من التاريخ، ال يف املاضي وال يف عصر التأثر بالغرب، مل يكن لدينا يف بلد. مغرض متاماً
كثري من النساء املتعلمات، وال كل هؤالء النساء الناشطات يف الفعاليات االجتماعية والثقافية 

اء مل يكن لدينا كل هؤالء السيدات املؤثّرات يف املصري االجتماعي، وال كل هؤالء النس. والعلمية
مل يكن لدينا كثري من الكاتبات واملترمجات والفنانات باملعىن احلقيقي . ذوات الفهم والتحليل السياسي

بربكة اجلمهورية اإلسالمية، وبربكة نظرة اإلسالم إىل املرأة، وهي نظرة ] صار[كل ذلك . للكلمة
 .تكرمي

األول يف ]: األخريين[ِكال اجليلني جيدر يب هنا أن أزين كالمي بتكرمي أمهات الشهداء وأزواجهم يف 
ينبغي لنا حقاً أن ننحين تعظيماً أمام . ما خيص الدفاع املقدس، واآلخر يف ما خيص الدفاع عن العتبات

إنّ نشاط اإلنتاج الفين يف ما لألسف، . زوجات الشهداء وأمهام اللوايت تركن دوراً رائعاً وخالداً
هذا اال مميز جداً ويتسع ملزيد . خيص هؤالء األحباء، هؤالء العظماء، هؤالء األجلّاء، اخنفض كثرياً

 .من العمل
 

 أقوى األسس للتربية يف حضن األسرة الدافئ واملبارك
 مينع ذلك الظهور يف بالعكس، احلجاب! كال. يقول بعضهم إن احلجاب يعيق تقدم املرأة وتطورها

اليوم لدينا اآلالف من النساء العظيمات والبارزات يف خمتلف . غري حمله، فهذا ما يعيق مسرية املرأة
 .ومجيعهن يعشن باحلجاب الكامل... ااالت العلمية والعملية واالجتماعية والسياسية والتقنية

ذه النظرة، يصري دورهن يف األسرة بارزاً أيضاً، ويصري دور األم حسناً، عندما ننظر إىل النساء 
األسرة . بارزاً، وهذا ما صار مهمشاً يف الغرب يوماً بعد آخر... والزوجة وربة املرتل وما إىل ذلك



 

 

األسرة، احلضن الدافئ واملبارك الذي وضعت فيه أقوى األسس . يف الغرب تسري حنو االضمحالل
وضعت األسس األوىل واألهم للتربية الروحية والفكرية ففي حضن األسرة، . للتربية اإلنسانية

املرتل هو أفضل بيئة لراحة جسم اإلنسان وروحه، وهو أفضل حضن إلزاحة تعب اجلسم . لإلنسان
إنه أصدق بيئة للمحبة، فال ميكن تصور احملبة يف أي بيئة بقدر ما هي موجودة يف األسرة . والروح

 .اجوبني األم واالبن واألب واألزو
من احملور يف مثل هذا الكيان؟ األم .من األساس؟ األم .هي حمور األسرة. من مركز الدائرة؟ األم األم .

للتقليل ] عمله[هذا ما حتاول أجهزة الدعاية الغربية، ولألسف بعض أفراد شعبنا املتأثّرين بالغرب، 
مات، حىت أولئك اللوايت ليس لديهن أدت ربات البيوت أعظم اخلد. من أمهيته أو اجلهل به أو إخفائه

من الضروري أن نفهم قيمة اخلدمات اليت تقدمها النساء اللوايت فضلن التدبري . عمل خارج املرتل
املرتيل، مع أن اخلدمات خارج املرتل هي من مسؤولية املرأة أيضاً وستبقى كذلك، وال إشكال فيه، 

 .ةلكن هذا هو اجلزء األكثر أمهية يف دور املرأ
 

 تعزيز الزواج واإلجناب يف الوقت املناسب من الوظائف املهمة واألساسية
حسناً، يف ما يتعلّق مبوضوع العائلة، امسحوا يل أن أحتدث جبملة حول مسألة الزواج يف الوقت 

ما سأقوله يتوجب عليكم، أنتم مداحي أهل البيت األعزاء الذين متثّلون إحدى . املناسب ودون تأخري
هذه القضايا حتتاج إىل . وسأشرحها الحقاً. سائل اإلعالم العظيمة والقيمة يف بلدنا، الترويج لهو

الزواج يف الوقت املناسب دون تأخري من املهمات الضرورية واألساسية اليت جيب فعلها، . الترويج
.  للبلد اليوم وغداً من االحتياجات احليوية– الزواج املبكر ويف الوقت املناسب، واإلجناب –فكالمها 

بالطبع، هذه . حسناً، جيب أن يكون هلذه املفاهيم حيز جدير يف كالمكم، أيها املداحون األعزاء
القضية أكثر تفصيالً يف ذهين وكما دونتها، لكن نظراً إىل ضيق الوقت واقتراب الظهرية، سأشري إليها 

 .على وجه السرعة
 

 املديح ظاهرة فنية خاصة وفريدة
بالطبع لديهم . املديح ظاهرة فنية خاصة وفريدة وال مثيل هلا يف أي مكان. تناول موضوع املديحلن

حفالت ولقاءات من هذا القبيل يف الدول الغربية وغري الغربية لكن األمر خيتلف عن املديح من 
 األفضل حلسن احلظ أنه النموذج. إنّ إدارة جمالس العزاء واملديح أمر رائع. األرض إىل السماء



 

 

بالطبع هي موجودة يف أماكن أخرى أقل بقليل من هنا لكن، حلسن احلظ، . واألكثر عدداً يف بلدنا
هذه اجلامعية، هذا التأثري اإلعالمي، هذا اإلقبال االجتماعي والشعيب . منوذجها األفضل هو يف بلدنا

 .ه الصورةالذي يتمتع به هذا الفن بالذات، كلها غري موجودة يف أي مكان آخر ذ
الشعر، التنغيم، إدارة االجتماعات واللقاءات، نقل الكالم إىل : أوالً املديح هو مزيج من فنون عدة

هذا جزء من العمل حيمل ... أعماق روح املستمع عرب أذواق ومبادرات شخصية، الصوت اجلميل
فة واملشاعر واملعلومات إنه مزيج من الفكر والعاط. اجلانب اآلخر هو احملتوى. طابعاً فنياً للمديح

لقد الحظتم أنه يف بعض مناذج . املعرفية والتارخيية والوعي االجتماعي واإلملام باحتياجات اجلمهور
املديح البارزة اليوم، اجليدة جداً حلسن احلظ، كااللتفات إىل قضايا العامل والبالد، كانت ممزوجة 

كشربة املاء، كما كانت سلسلة وميسرة لدرجة تظهر باملفاهيم الدينية واإلسالمية، وهي عند املداح 
 .التألّق يف هذا اال أيضاً

جمال العمل للمداحني هو أرقى ااالت، أو من أرقاها، ألنه مدح للنماذج البارزة يف عامل الوجود، 
هذا يعين أنكم بعملكم ترددون ذكرهم . ، وتكرار لتعاليمهم وذكرهم)ص(أي حممد وآل حممد 

ستمرار، ولن تتركوهم طي النسيان، بل تصوبون املشاعر حنو دروسهم وحديثهم ومنط عيشهم، با
 .لذلك، إن جمال عمل املدح من أبرز ااالت. سواء يف والدام أو شهادام

. )ص( والرسول األعظم )ع(الشيء املهم اآلخر هو التثقيف الذي تفعلونه، أي إحياء ذكرى األئمة 
بناء للثقافة يف اتمع، وتعزيز للفكر السامي هلؤالء العظماء، وهو أمر جيد للغاية، هذا حبد ذاته 

لذلك، . إنكم تروجون لنمط حيام بعملكم. ويعين تروجياً لنمط العيش النبوي والعلوي والفاطمي
أي هذه الظاهرة . موضوع املديح مهم جداً، وهو ظاهرة بارزة وقيمة، وحلسن احلظ هو يف تزايد

 .تنتشر يف بالدنا يوماً بعد آخر
 

 بعض التوصيات للمداحني األعزاء
 اجلدية يف التثقيف وتعزيز األسس الفكرية والثقافية لإلسالم ونشرها )١

التوصية األوىل أن نتعامل . لدي بعض النصائح لكم، أيها املداحون األعزاء، وهي ختام حديثي معكم
 والصعبة اليت أشرت إليها، التعامل جبدية مع مهمة التثقيف، ومهمة جبدية مع هذه املهمة العظيمة

فليكن . هو أساس عملكم. هذا مهم جداً. الترويج، ومهمة نشر األسس الفكرية والثقافية لإلسالم



 

 

فلتنشروا األفكار والنصائح واملعرفة والبصرية باستخدام . هذه هي النصيحة األوىل. حمور االهتمام
 .فنية املتميزة، وباإلبداعات واملهارات اليت ميتلكها كلّ شخصهذه األدوات ال

 احلفاظ على شكل املديح ومضمونه )٢
ال ينبغي اخللط بني املديح وإدارة جمالسه . التوصية الثانية هي احلفاظ على شكل املديح ومضمونه

األدوات الفنية جيب احلفاظ على إطار املديح واستخدام مجيع . وبعض األعمال املماثلة هنا وهناك
 لكنكم لن تستخدموا مطلقاً األشياء اخلارجة – الصوت احلسن والتلحني والتنغيم اجليد –املذكورة 

جمالس . ال تدع جمالس املديح تتحول إىل بيئات أخرى. فليتم اجتناا. عن هذا اإلطار من املديح
 .ن إىل عمق هذا األمر، بإذن اهللاستنتبهو. هذه هي النقطة الثانية. املديح جيب أن تبقى جمالس مديح

 اإلتقان يف الكالم والتوسع يف الدراسات املعرفية والتارخيية )٣
ما يقال ينبغي أن يقال بإتقان، سواء أكان . حاولوا أن تتحدثوا بإتقان. التوصية التالية هي اإلتقان

أي الكالم املُتقن واملُحكم . عزاءوحنو ذلك، أم ال... سرية، أم تارخياً، أم دراسات معرفية وتوحيدية
هم أيضاً جيب . هذا بالطبع ينطبق خاصة على الشعراء الذين ينشدون الشعر يف جمالس املديح. واملَتني

أن تكون لديهم دراسات معرفية وتارخيية موسعة جداً، وأن يعرفوا السرية والتاريخ واملعارف بطرق 
 .صحيحة

 تمع وجتنب اإلساءة والشتيمةنشر اآلداب اإلسالمية يف ا )٤
ِمن أهم األمور احلفاظ على اآلداب : أعزائي. التوصية األخرية هي نشر اآلداب اإلسالمية يف اتمع

اإلسالمية يف الكالم، ولألسف، هذا األدب اإلسالمي يتضاءل اليوم تدرجيياً مع توسع الفضاء 
 .االفتراضي

أو يتجاهلوا، وهو ] نشرها[اليوم هناك من حياولون .  اتمعجيب القضاء على اإلساءة والشتيمة يف
 وحتديداً يف الفضاء – سواء الصوتية أو املرئية –يف حالة ازدياد يف اتمع، خاصة يف بعض الوسائط 

 .يتوجب عليكم يف بيانكم وطريقة عملكم ألّا تروجوا لذلك. االفتراضي
ألقت السيدة فاطمة ! انظروا. لفاطمية بريئة من هذه األمور واملدرسة العلوية وا)ع(مدرسة األئمة 

إحدامها يف مسجد املدينة :  خطبتني عاصفتني، خطبتني عاصفتني بكلّ ما للكلمة من معىن)ع(الزهراء 
املنورة وسط حشد كثيف من الرجال، واألخرى لنساء املدينة، ومها مليئتان باملواد االحتجاجية 

 والتذكري باملفاهيم اإلسالمية البارزة اليت شعرت السيدة فاطمة الزهراء –اض  االعتر–واملهمة جداً 
 باخلطر جتاهها، لكن يف هاتني اخلطبتني املهمتني الكبريتني والعاطفيتني ال توجد كلمة واحدة مهينة )ع(



 

 

حاديث، عليكم فعل ذلك يف األقوال واأل. كلمات حازمة وحامسة وأقوال متقنة ومتينة] إمنا. [وقبيحة
 .ال غيبة، وال افتراء، وال إساءة أو شتيمة. وألّا يكون هناك قول بال علم

قال أمري . علّموا هذا للناس، علّموهم هذا يف الكالم، ويف العمل، وسترون مدى األمهية لذلك
 ، عندما توجه بعض األفراد من جيش أمري املؤمنني٧» إين أكره لكم أن تكونوا سبابني«: )ع(املؤمنني 

إين أكره «ال تسبوا، ال تشتموا؛ ! كلّا:  بنوع من السباب إىل جيش معاوية، قال هلم اإلمام)ع(
 .هذه هي األخالق الفاطمية والعلوية. ، إني أكره لكم أن تكونوا هكذا»لكم

جيري . دعوين أخربكم ذا. حلسن احلظ، تتجه أجهزة الدعاية يف البالد اليوم حنو التطور والتميز
ل بصورة جيدة يف احلوزات العلمية يف كل ااالت العميقة والفكرية والعلمية وغريها، وكذلك العم

إننا يف هذا اإلطار، حلسن احلظ، رأينا انعكاس ذلك يف مقاطع املديح، يف آخر . يف امليادين األخرى
جيداً، وكيف حمرم ووسط وباء كورونا، ويف شهر رمضان حني كان الوباء أيضاً، رأينا كيف عملتم 

 .بادرمت ونفذمت أعماالً مجيلة
 

 ازدياد القوة للجمهورية اإلسالمية واقتدارها يف مواجهة األعداء
نتمىن، إن شاء اهللا، أن متضوا قدماً وتعملوا على هذا النحو، وتنموا معارفكم، وتكونوا أكثر جناحاً 

كنهم أن خيطئوا يف مواجهة اجلمهورية اعلموا أن األعداء ال مي. وتوفيقاً يوماً بعد يوم، بإذن اهللا
وكما ذكر بعض إخواننا يف خطابام، حبمد هللا، إن اإلسالم واجلمهورية اإلسالمية يزدادان . اإلسالمية

هذه املشكالت هي تقلّبات وستظل . بالطبع هناك مشكالت. قوة يوماً بعد يوم، روحياً ومادياً
. هذا موجود. الناس يعملون، وبعضهم يفقدون قدرامبعض . موجودة دائماً يف احلياة االجتماعية

 .لكن جمموع هؤالء كلهم يف تقدم، بإذن اهللا
 صاحب الدعاء – أرواحنا فداه – لكم التوفيق، وأدعو لكم، ونتوسل لبقية اهللا – تعاىل –أسأل اهللا 

رضي عنا الروح  أن ي– تعاىل –املستجاب، بالدعاء لكم، ونأمل منكم أن تدعوا يل، ونسأل اهللا 
 .الطاهرة إلمامنا العظيم وأرواح الشهداء

 والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ـــــــــــــــــــــــ

 .)ع( بالتاريخ اهلجري القمري ذكرى والدة السيدة الزهراء )قده(تصادف والدة اإلمام اخلميين  -١
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