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  اهليئات ومهماا ووأداؤهممسؤوليات قراء العزاء 
  طهران: املكان

 )ع(عدد من مداحي أهل البيت : احلضور
  )س( السيدة فاطمة الزهراء مولدذكرى : املناسبة
  .م٢٣/١/٢٠٢١.  هـ٢٠/٦/١٤٤٣.  ش٣/١١/١٤٠٠: الزمان

  
 

) ع( من مداحي أهل البيت  يف لقاء عدد٢٣/١/٢٠٢٢ : بتاريخ)دام ظله (كلمة اإلمام اخلامنئي
، وخالل اللقاء حتدث مساحته حول عظمة السيدة )س( السيدة فاطمة الزهراء مولدمبناسبة ذكرى 

الزهراء وفضائلها يف القرآن واحلديث، هوية هيئات العزاء واملوالد وتأثريها يف خمتلف املراحل خالل 
ا وأمهياة جهاد التبيني يف هذه املرحلة حيث يلفت مساحته السنوات املنصرمة، واجبات اهليئات ومهم

 .إىل عدم كون أي جهٍد جهاداً، بل إنّ اجلهاد يعين جهداً فيه استهداف للعدو
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين، ولعنة اهللا على أعدائهم 

 .أمجعني
بعد عامني، نلتقي مع جمموعة منكم مرة أخرى يف .  بكم، أيها اإلخوة واألخوات األعزاءأهال وسهالً

إن واحداً من أفضل اجتماعاتنا وأحلى ذكرياتنا يف اللقاء واالجتماع هو اجتماعنا يوم . هذه احلسينية
جتماع قائم أعتقد أن هذا اال. ، الذي نقيمه معكم كلّ عام، أيها األعزاء)ع(والدة السيدة الزهراء 

، وكذلك )ع(، الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )ع(أبارك بوالدة سيدة النساء .  عاما٣٥ًمنذ 
 .اجلليل] اخلميين[بوالدة إمامنا 

 
كإبراز مودٍة، مث بضع مجل حول مهنة قراءة العزاء ) ع(سأقول بضع مجل بشأن السيدة الزهراء 

السيدات .  الوالدة هو أيضاً يوم املرأة، وهو أيضاً يوم األمطبعاً يوم. واملوالد وهيئة العزاء واملوالد
واحلق معهن لكن هذا . احملترمات لديهن عتب علينا أنه كان جيب أن خنصص هذا اليوم للنساء

جيب أن خنصص يوماً للقاء السيدات . االجتماع متجذّر ومعهود، وال ميكن التقليل من أمهية ذلك
 .أيضاً، إن شاء اهللا



 

 ٢ 

 
 وفضائلها) ع(آن والروايات تتحدث مبدح السيدة الزهراء القر

القرآن . ، إن لساننا قاصر وعاجز)ع(يف ما يتعلق بعظمة شأن الزهراء الطّهرى الصديقة الطاهرة 
، وهلما مديح إىل حد أنه بالنسبة إىل )ع(واحلديث الصحيح لديهما قولٌ يف هذه السيدة اجلليلة 

تلك الرواية اليت نقلها يف .  حيتاج فهم هذا املديح أيضاً إىل التأمل والتدقيقعقولنا وفكرنا القصري،
) ع(اجلليل، أن جربائيل كان يأيت ويرتل على السيدة الزهراء ] اخلميين[إحدى املرات أيضاً اإلمام 

ى السند معترب وهو يف منته. حنن نظرنا يف سند هذه الرواية. ، هي رواية صحيحة)ص(بعد وفاة النيب 
) ع(وكان يأتيها جربائيل «: اجلملة هي. الصحة، وال يوجد موضع ألي شك يف أن جربائيل كان يأيت

يف ) ع(كان يأيت باستمرار ويعزي السيدة الزهراء : بلُغتنا اليوم. »)ص(فيحسن عزاءها على أبيها 
ويخربها عن «). ع(، أي مينح السكينةَ لتلك السيدة اجلليلة »ويطيب نفسها«). ص(رحيل النيب 
يري ويصور للسيدة فاطمة . يف أي وضع وأي حال هو) ص(، أي خيرب عن النيب »أبيها ومكانه

ويخربها مبا يكون بعدها «. يف عامل الربزخ، يف حضرة احلي الودود) ص(مقامات النيب ) ع(الزهراء 
قصة اإلمام احلسن : املستقبلقصص أوالدها اليت ستحدث يف ) ع(، أي يروي للسيدة »يف ذُريتها

، ]٢[»يكتب ذلك) ع(وكان علي «). عج(وقصة ويل العصر ) ع(وواقعة كربالء وقصة األئمة ) ع(
 .إا مسألة مهمة جداً. جيلس ويكتب ذلك) ع(أي كان أمري املؤمنني 

 
رسلْنا ِإلَيها روحنا فَأَ{: مرة واحدة يف مر التاريخ على غري نيب) ع(وفقاً ملا ذكره القرآن نزل جربائيل 

 - هو بالطبع أيضاً موضع اختالف -إذا كان املقصود بالروح ). ١٧مرمي، (} فَتمثَّلَ لَها بشرا سِويا
. ، فقد أرسل اهللا املتعايل جربائيل مرة واحدة إىل غري نيب)ع(هو جناب جربائيل ) ع(يف قصة مرمي 
. مرة واحدة فقط) ع(جربائيل ] لكن[نزلوا ) ع(اراً أن املالئكة نزلوا، وحدث مر) ع(سائر املالئكة 

، القضية ليست مرة أو مرتني، »)...ع(وكان يأتيها جربائيل «، )ع(وبالنسبة إىل السيدة الزهراء 
 ).ع(يأيت باستمرار ويتشرف يف حضرة السيدة الزهراء ) ع(كان جربائيل ] بل[
 

هذه هي اآليات . ، ويف آية التطهري، ويف آية املباهلة»تىهل أ«يف سورة : هذا موجود يف القرآن
، وإلّا فيوجد أيضاً آيات أخرى تشري إىل تلك السيدة )ع(الصرحية تقريباً بشأن السيدة الزهراء 

وأسرا، وهو أمر ) ع(عن أعمال فاطمة الزهراء » هل أتى«إنّ اهللا املتعايل يتحدث يف ). ع(اجلليلة 
ِإنما نطِْعمكُم {): ع(ذه رايةٌ يرفعها القرآن، يرفعها على باب بيت فاطمة الزهراء وه. يف غاية األمهية



 

 ٣ 

... العمل هللا، اإلخالص، اخلدمة دون منة). ٩اإلنسان، (} ِلوجِه اللَِّه لَا نِريد ِمنكُم جزاًء ولَا شكُورا
؟ من غري املرجح أنه أسري مسلم يف ذلك هذا األسري، وهل كان مسلماً. ملَن؟ لليتيم والفقري واألسري

... والقرآن هو الذي يعظمها). ع(هذه هي راية فاطمة الزهراء . إا درس. اخلدمة دون منة. احلني
بينما كان هناك عدد من النساء حول ). ٦١آل عمران، (} وِنساَءنا وِنساَءكُم{: أو يف آية املباهلة

) ص(اآلخرين، ورمبا بعض بنات النيب ) ص(أقارب النيب  زوجات الرسول، و- ) ص(الرسول 
ملاذا؟ من أجل ). ع(ليست سوى فاطمة الزهراء } ِنساَءنا{ لكن -األخريات أيضاً يف ذلك احلني 

هي جتسيد هلذه احلقائق ) ع(فاطمة الزهراء . هكذا األمر. مواجهة جبهة احلق ضد جبهة الباطل
 ).ع(ئل السيدة الزهراء هذه هي فضا. السامية واالستثنائية

 
سيدة نساء أهل «و] ٣[»سيدة نساء العاملني«): ع(تعابري بشأن الزهراء ) ص(لدى النيب األكرم 

السيدة سارة، السيدة آسيا، : كلّ نساء اجلنة. »سيدة نساء أهل اجلنة«: ، وهذا هو األهم]٤[»اجلنة
نساء أهل «العظيمات يف التاريخ هن طبعاً كلّ هؤالء النساء )... ع(السيدة حواء، السيدة مرمي 

. هكذا هو األمر! »سيدة نساء أهل اجلنة«هي ) ع(وهذه السيدة اجلليلة . ، نساء أهل اجلنة»اجلنة
حتتاج عقولنا ! ويؤديها حقها] احلقائق[أصالً كيف يتحرك لسان اإلنسان لكي يقدر أن يعبر عن هذه 

 . هذه احلقائقأساساً إىل كثري من التأمل والتدقيق إلدراك
 

مسألة الطهارة وآية التطهري يف تلك اآلية الكرمية، وهي : حسناً، من هنا أيضاً، اتضحت أبرز امليزات
، مسألة املواجهة بني جبهة »هل أتى«مسألة اخلدمة دون منة يف ... مسألة أبعد من هذه الكلمات

 ).ع(طمة الزهراء هذه مسات مهمة لفا. احلق وجبهة الكفر والباطل يف آية املباهلة
 

 يف خمتلف ااالت بعد انتصار الثّورة اإلسالمية وميزاا وتروجيها) ع(نشر اسم السيدة الزهراء 
 

أريد أن أقول إنه بالتوفيق اإلهلي وبالفضل اإلهلي، صار يتكرر ويذكر االسم املبارك لفاطمة الزهراء 
ال ميكن أن يقال عشر ... قبل الثورة، كما نذكرالثورة اإلسالمية مقارنة مبا ] انتصار[بعد ) ع(

حنن نشاهد أيضاً . فقد صار اتمع جمتمعاً فاطمياً. مرات، بل رمبا عشرات املرات، أو حىت مئة مرة
إنكم تشاهدون هذه اخلدمة دون منة، وهذه احلركة التعبوية، وهذا العمل دون . تأثري ذلك يف اتمع

على حنو ما، ويف مرحلة احلركة العلمية على حنو آخر، إذ مل » اع املقدسالدف«أجر ومنة، يف مرحلة 



 

 ٤ 

]. ٦[، والشهداء النوويني، والعامل الكبري كاظمي آشتياين]٥[يسمع أحد أمساء كالشهيد فخري زاده
هؤالء العظماء الذين دخلوا وادي العلم هم الذين . وال يزال كثريون ال يعرفون من هو كاظمي

لعلم العظيمة يف هذا البلد من أجل هؤالء الناس ومن أجل اإلسالم واجلمهورية فتحوا ميادين ا
مث الحظوا كيف أن الناس يسارعون بشوق أثناء احلوادث الطبيعية مثل . اإلسالمية دون أجر ومنة

وهذه هي . أين توجد مثل هذه األشياء؟ إنه ذلك األسلوب الفاطمي نفسه! الفيضانات والزالزل
، هذه }لَا نِريد ِمنكُم جزاًء ولَا شكُورا{): ع(ركة يف توجيهات سيدة نساء العاملني نفسها تلك احل

 ).ع(إشارةُ فاطمة الزهراء 
 
لقد ... يف العامني املاضيني ما مت إجنازه من أعمال يف قضية كورونا، واخلدمات اليت مت إجنازها] أيضاً[

 طرح اسم أيوهذه احلركات اجلهادية، واملعسكرات . شخصأُجنزت أعمال عظيمة دون أن ي
اجلهادية اجلارية على مدار العام، والشباب الذين يذهبون دون أن يتركوا امساً هلم، ويتحركون دون 

أسوة وأمنوذجاً ) ع(ال بد أن تكون فاطمة الزهراء . جيب أن يستمر هذا األسلوب... أجر ومنة
 . حركتنا االجتماعية والثورية والنضالية الكربىحيتذى يف مجيع االجتاهات، مبا يف ذلك يف

 
 )ع(على حمور مودة أهل البيت  هوية هيئة العزاء واملوالد مؤسسةٌ اجتماعية

 
حتدثت كثرياً يف . حسناً، بشأن اهليئة وموضوع قراء العزاء واملوالد هناك نقاش كبري يف هذا الصدد

طبعاً، حلسن احلظ، اآلن حينما كنت أجيء، رأيت هنا . عزاءهذا اال يف سنوات خمتلفة إىل قرائنا األ
مل أر أنه جيري النقاش . هذا جيد جداً. هذه الكتب اليت نشرمتوها بعض الكتيبات حول اهليئة] بني[

لدي الكثري من احلديث بشأن اهليئات احلسينية، ولكنين سأحتدث اليوم بإجياز . واحلديث حول اهليئة
 .يف هذا الصدد

 
حمور هذا ). ع(يئة هي وحدة اجتماعية، مؤسسة اجتماعية تتشكلّ على حمور مودة أهل البيت اهل

هذه حقيقة اهليئة، وهي . والتوجيه حنو أهدافهم) ع(اتمع الصغري أو الكبري هو مودة أهل البيت 
 .ماهية اهليئة

 



 

 ٥ 

اهليئة أنشأها . وال األمسأنفسهم، وليست مسألة اليوم ) ع(تعود جذور هذه الظاهرة إىل زمن األئمة 
كانوا جيتمعون وجيلسون مع بعضهم بعضاً بعد واقعة . ، وهم الذين بدؤوها)ع(أصحاب األئمة 

 .كربالء
 

أي هل جتلسون مع بعضكم بعضاً ] ٧[»جتلسون وحتدثون؟«: الراوي) ع(يسأل اإلمام الصادق 
. أي هذه اهليئات نفسها. عل هذانعم، حنن نف: وتتحدثون وتتكلمون، أي تطرحون قضايانا؟ فيجيب

:] يقول! [فديت ذلك القلب. أنا أحب هذه االس. »إنَّ ِتلك املَجاِلس أِحبّها«): ع(مث يقول اإلمام 
 .أحيوا قضيتنا]. ٨[»إنَّ ِتلك املَجاِلس أِحبّها وأَحيوا أمرنا«. أحب جمالسكم

 
 إذْ يقال –ذا يعين أنه إذا أردنا التعبري عن قضيتنا وه). ع(كثرياً يف كالم األئمة » أمرنا«تتكرر 

 بالتعبريات املعاصرة مثالً، مع أن -لذلك املوضوع األساسي واحملوري الذي نتحرك فيه » أمر«
تعين أَبقوا جنا » أَحيوا أمرنا«. جنا، مدرستنا: مقداراً من ذلك املعىن احلقيقي يقلّ، فإننا نقول مثالً

تزاوروا وتالقوا، «: ، يقول»الكايف«ويف رواية أخرى، وهي أيضاً يف .  مدرستنا حيةًحياً، أَبقوا
 .القضية كذلك، أي إحياء األمر]. ٩[»وتذاكروا وأحيوا أمرنا

 
 تأثري اهليئات يف مراحل خمتلفة

 
د إذَن، يعود تاريخ هذه اهليئة وجذورها إىل ذلك الزمان، وقد استمرت يف تاريخ التشيع وعلى امتدا

 بالطبع، إذا حقّق أهل التحقيق، ميكنهم العثور على - تاريخ األئمة، وال بد أا اختذت أشكاالً خمتلفة 
 حىت وصلت إىل زماننا، ويف مراحل ما، أظهرت فعالية كبرية، مثل مرحلة -مزيد من التفاصيل 

 .الثورة اإلسالمية
 

هذه املرثيات ] مثل[ خالل الثورة كان للهيئات تأثري كبري. أنتم، أيها الشباب، قد ال تذكرون
فعلى سبيل املثال، يقرأ الرادود . العجيبة والغريبة اليت كانت تنتشر عرب األشرطة يف أحناء البالد مجيعاً

 .مرثية يف جهرم أو يزد، فتثري محاسة
 



 

 ٦ 

هذه تعطي حركةً . ولكن الكل حول الثورة وحول اإلمام] موجودة[كانت مرثيات اإلمام احلسني 
كان ذلك يف . اهليئات هي اليت كانت تفعل هذا العمل. اس والثورة، وتضفي حياةً على الثورةللن

 .مرحلة الثورة
 

يف أوقات الحقة، يف مرحلة احلرب، طبعاً يتذكر كثريون منكم ماذا كانت تفعل اهليئات يف مرحلة 
دون االنطالق حنو حني كانت تأيت جثامني الشهداء، أو حني كان الشباب يري. »الدفاع املقدس«

 يوجد -  حبمد اهللا - اليوم . اجلبهة، كانت اهليئات احلسينية هي الرائدة يف امليدان األساسي واحلقيقي
 .هذا هو أساس اهليئة]. عن تلك[يف بلدنا هيئات مستنسخة 

 
  واجبات اهليئة ومهماا

 مركز وحملٌ جلهاد التبيني) ١
 

؛ »أَحيوا أَمرنا«:  يقول يف هاتني الروايتني-  كما ذكرت -مام هناك نقطة مهمة ختص اهليئة هي أن اإل
حسناً، اليوم بالنسبة إليكم، أنتم الذين تعيشون يف بيئة . أبقوا قضيتنا، أبقوا مدرستنا حيةً أو أحيوها

شيعية، يف بيئة اجلمهورية اإلسالمية، يف بلد مسلم وشيعي، رمبا ال ميكنكم أساساً إدراك ماذا يعين 
، كان »أَحيوا أَمرنا«: يف تلك املرحلة اليت قال فيها اإلمام. »أَحيوا أَمرنا«): ع( اإلمام الصادق قول

 .من أصعب األمور وأخطرها؛ لقد كان جهاداً عظيماً) ع(إحياء أمر أهل البيت 
 
قوال يف تلك األوقات اليت كنا كثرياً ما نناقش فيها ونعمل يف هذا الصدد، أي تلك األ] شرحنا هذا[

كانت احلياة النضالية لألئمة . اليت نشرت قبل أربعني أو مخسني عاماً تقريباً، وهي يف متناول الناس
؟ ملاذا استشهد )ع(كيف استشهد مجيع األئمة . من أخطر األمور) ع(، ونضال أصحاب األئمة)ع(

عشرين؟ ملاذا يقتلوم؟ يف الثامنة وال) ع(يف اخلامسة والعشرين واإلمام العسكري ) ع(اإلمام اجلواد 
يف مثل هذه . سنوات واستشهد يف السجن؟ كانت احلياة حياة نضال) ع(ملاذا سجن موسى بن جعفر 

أنتم الذين جتلسون يف اجتماعات اهليئة تلك، أحيوا أمرنا، أي . »أَحيوا أَمرنا«: الظروف، يقول اإلمام
اهليئة مركز .  مكانٌ ملاذا؟ مكانٌ للجهادإذن، اهليئة. يطالبهم اإلمام بأعظم النضاالت وأخطرها

، )ع(اهليئة هي مركز اجلهاد، اجلهاد يف سبيل اهللا، اجلهاد يف سبيل إحياء مدرسة أهل البيت . للجهاد
؟ مل يكن جهاد األئمة )ع(حسناً، ما نوع جهاد األئمة . ، ومدرسة الشهادة)ع(مدرسة اإلمام احلسني 
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قاتلوا ) ع(ري املؤمنني واإلمام احلسن اتىب واإلمام احلسني  أم-عسكرياً باستثناء بعضهم ) ع(
إنين . »جهاد التبيني«الذين مل يقاتلوا بالسيف ماذا كان جهادهم؟ ) ع( وبقية األئمة - بالسيف فقط 

يف رأيي، يستفاد من . اهليئة حمل جهاد التبيني. التبيني أو جهاد التبيني؛ بينوا ونوروا] ١٠:[أكرر دائماً
 .»أَحيوا أَمرنا«: ذه النقطة املهمة للغاية من قوله
 

 تبيني املدرسة لب اهليئة ومعناها
 

. نقطة أخرى حول اهليئة هي أن اهليئة هيكل حيتوي على لب ومعىن باإلضافة إىل التحرك والديناميكية
وديناميكية يف ال يتعلق األمر بالفكر والروحانية والدروس والتعليم فحسب، بل يوجد أيضاً حترك 

عندما . يف اهليئات، يتم تبيني املدرسة. تبيني املدرسة] أي[إن اللب واملعىن هو نفسه املدرسة؛ . اهليئة
اهليئة مكان التبيني، مكان البيان، : طبيعة اهليئة هي كذلك. أي جيب أن يكون كذلك» يتم«نقول 

اليوم لدى شبابنا . ن اإلجابة عن األسئلةمكان تبيان ألهم مفاهيم املعارف اإلسالمية والعلوية، مكا
. أسئلة متنوعة، لديهم أسئلة حول منط احلياة، لديهم أسئلة حول القضايا األساسية، أسئلة يف مكاا

املركز املهم هلذا . جيب أن يتم ذلك يف هذه اهليئات. إن سبيل مواجهة السؤال هو التفكري واإلجابة
ال مانع من السؤال، .  كثري من األسئلة اليت تطرأ يوماً بعد يومالعمل هو هذه االس، لإلجابة عن

لكن على صاحب السؤال أن يعلم أن بإمكانه أن يبدل جهله وقلة معرفته اليت تولّد السؤال، أن يبدله 
من لديه سؤال ال ينبغي أن جيعله هذا السؤال يتصور أن كل شيء . إىل معرفة، إىل علم، إىل اطالع

جتب اإلجابة عنه، واإلجابة ال بد أن تكون . ال بد من طرح السؤال فال مانع يف ذلك! كال. مقلوب
 .هذا هو لب اهليئة ومعناها. يف اهليئات، يف مراكز العلم واملعرفة

 
تعنيان [الديناميكية والتحرك . املواجهة املباشرة مع املخاطب واستخدام الفن رمز ديناميكية اهليئة

الفنون الفرق بني فنكم وعدد من . ن واالستفادة من خماطبة املخاطب مباشرةاستخدام الف] أيضاً
أنتم تتحدثون معه، وهو ينقل مشاعره إليكم، أي أنتما . األخرى هو أنكم تواجهون خماطبيكم مباشرة

ديناميكية أخرى هي التحرك يف الشوارع . هذه هي ديناميكية اهليئة. على اتصال دائم ببعضكما بعضاً
الذوق إن حركة وفق أحد اإلخوة من أهل . واألزقّة واألسواق مع هذه اموعات اليت متشي

التحرك من ... من مكة إىل كربالء) ع(اموعات احلسينية هي يف الواقع رمز حلركة اإلمام احلسني 
 .أجل اجلهاد، التحرك يف سبيل اهللا
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اجلهاد بذلُ اجلهد مقابل العدو 

 
 ماذا يعين .إذن، قوام اهليئة هو اجلهاد. جهاد التبيني: النقطة التالية حول اهليئة حيث ما ذكرناها

مثة كثريون يبذلون اجلهود، . ليس كل جهد جهاداً. اجلهاد؟ اجلهاد يعين بذل اجلهد يف مواجهة العدو
. هذا أمر جيد ويف مكانه لكنه ليس جهاداً... يبذلون جهوداً علمية كبرية، يبذلون جهوداً اقتصادية

ح اإلسالمي واملنطق اإلسالمي يف االصطال. هذا هو اجلهاد. اجلهاد يعين جهداً فيه استهداف للعدو
. إذا قمت على عمل اقتصادي ملواجهة العدو، يصري ذلك جهاداً. اجلهاد هو ما يكون ضد العدو

أن تتكلم وتبين إلحباط وسوسة العدو يكون . إجراء أعمال علمية وحبثية ملواجهة العدو هو جهاد
اجلهاد، ويف أي جمال جيب أن جناهد كل لذلك من املهم لنا أن حندد جمال . هذا كلّه جهاد. جهاداً
 .هذا مهم جداً. وقت

 
 ميادين اجلهاد املختلفة

 
 مثل شخص موجود -  لقد أعطيت أمثلة مرات عدة -يصري بعض الناس أحياناً ! ال يشتبه األمر علينا

يف دمشة مث ينام، ويستيقظ بعد وقت، فال يعرف يف أي جانب العدو، وال يف أي جانب الصديق، 
أحياناً يكون األمر كذلك، فثمة من ال يعرفون ميادين اجلهاد، أي ال . فع البندقية حنو األخريفري

يعرفون أين جيب التحرك، والعدو يف أي جانب أساساً، وال أي جانب جيب االلتفات إليه، وأين جيب 
الدفاع «ة يف يوم من األيام، يكون امليدان عسكرياً مثل مرحل. هذا مهم. أن يكون موضع اهلجوم

يف ذلك اليوم، شخص . امليدان هنا هو عسكري. ، ومرحلة الدفاع عن املقامات املقدسة»املقدس
 وبالطبع، - كان ذلك واجباً كفائياً ومل يكن عينياً -كثريون الواجب وحتركوا وذهبوا وأدوا واجبهم 

ون من مقاتلينا وشهدائنا هناك كثري. أدت اهليئات الواجب هنا على أكمل وجه وقد ذكرنا هذا سابقاً
يف يوم آخر، يكون امليدان هو العلم، ويكون . كانوا من أبناء اهليئات وقد ذهبوا ونالوا الشهادة

يف يوم ما، قد يكون امليدان هو األنشطة . العلم] راية[جيب رفع . اجلهاد هو اجلهاد العلمي
يف اليوم الذي حياول . ة وخدمة الناسيف يوم آخر، يكون امليدان هو اخلدمات االجتماعي. االجتماعية

فيه العدو وضع اتمع حتت ضغط اقتصادي من أجل وضع الناس يف وجه اإلسالم ويف وجه النظام 
. اإلسالمي، يف ذلك اليوم، إذا كنت ختدم الناس اقتصادياً واجتماعياً، فقد قمت باجلهاد ضد العدو
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إذا كان هناك تنوير، فسيكون حال هذه امليادين . لكن األهم من ذلك كله هو جمال التبيني والتنوير
 .كلها واضحاً يف الزمان واملكان املناسبني، وسوف جيدون رجاهلم

 
 وأفكارهم جتاه اإلسالم والثّورة أموال العدو الضخمة لتبديل معتقدات الناس

 
ؤها خاصة  ال ميكن إحصا-أقول هذا عن علم واطالع على أن هذا الكم من وسائل اإلعالم اليوم 

 - املتخصصني يف الفن واإلعالم واالتصاالت - يف هذا الفضاء اازي مع وجود آالف املتخصصني 
مع دعم مايل كبري، ودعم أمين مجاعي، من أجل ماذا؟ من أجل تبديل األفكار وقلب امليول وتضعيف 

ن، ما الذي يفعله اآل. هكذا األمر. اإلميان واملعتقدات وتدمريها يف نظام اجلمهورية اإلسالمية
واملوضوع الذي طرحته خيص بلدنا وشعبنا ومجهوريتنا . اآلخرون للبلدان األخرى هذه مباحث أخرى

. هناك آالف األجهزة تعمل يف هذا اال مببالغ ضخمة ودعم متنوع. اإلسالمية وإمياننا ومعتقداتنا
 .حسناً، إا حركة شيطانية وجبهة الشيطان

 
 قعنا يف جبهة احلرب مع العدواحلاجة إىل حتديد مو

 
. إا جبهة اجلهاد يف سبيل اهللا. ماذا هناك مقابل جبهة الشيطان هذه؟ جبهة اجلهاد يف سبيل اهللا

النقطة . هذا هو حديثنا. حسناً، أنتم يف اهليئة اسألوا هيئتكم أين موقعها يف هذا اجلهاد يف سبيل اهللا
 أنفسنا أين حنن يف هذا اجلهاد واحلرب الضروس بني اإلسالم علينا أن نسأل: الثانية اليت ذكرناها هي

احلرب بينهما؟ أين حنن يف هذه اجلبهة؟ ... والكفر، وبني احلق والباطل، وبني رواية الكذب واحلقيقة
اسألوا هيئتكم أين موقعها يف هذا اجلهاد؟ جيب أن حندد هذا ألنفسنا ونلتفت جيداً أين نقف؟ بالطبع، 

هذا . تبيني املثل اليت نريدها ونشرها، املثل واألصول واملبادئ األساسية وبينات الثورةيف ] أين نقف[
حمط االهتمام األكرب من األمور األخرى، ولكن القضايا السياسية واالجتماعية اجلزئية تقع أيضاً يف 

 .هذه اجلبهة وجتب متابعتها
 

 مسؤوليات قراء العزاء واملوالد وأداؤهم
 
 ى املعرفةرفع مستو .١
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حسناً، هناك نقطة أخرى يف هيئات املوالد والعزاء هي عنصر املنرب، عنصر قراءة العزاء واملوالد، 
والعمودان املهمان والراسخان للهيئة مها ذاك الذي . هذه عناصر رئيسية. عنصر املستمع واملخاطب

ليه لدينا ما نقوله وليس اآلن موضع ويف ما يرتبط باملنرب ومن يعت. يعتلي املنرب والواعظ، وهذا القارئ
 .سوف أقوله يف الوقت املناسب ملخاطبيه. هذا الكالم

األوىل، كما ذكرنا، . يف ما خيص قراءة العزاء واملوالد سأذكر نقطتني أو ثالثاً تتعلّق بكم، يا أعزائي
يف سائر األماكن، . ألماكنأن قراءة العزاء واملوالد فن فريد من نوعه، أي ال نرى شبيهاً له يف سائر ا

قراءة العزاء واملوالد حتمل . نرى االبتهال وأمثال هذه األمور لكنها ختتلف عن قراءة العزاء واملوالد
 خاص ان نوعوالفن ة مغايرة وحقيقة أخرى، وقد ذكرنا أنّ نوع العالقة للمخاطب مع هذا الفنهوي

هذه الدموع اليت تالحظون أنها . لب املخاطب وينورهمن أنواع العالقات، فهو جيلي القلوب، جيلي ق
 .الدموع النابعة من القلب. تسيل، هذه الدموع تنبع من القلب

 
 فؤادي حني غُربلَت أترابه                 ناله بعض ندى الولَِه

 
 والقلب مذْ لفّه الغم من قطرٍة            كبد تلظّى مكوياً مؤنِه

 
 [١١[ذا هامت ذرفت دماً            مسكوباً من معصٍر مكرِهنواظري إ

 
مثّ ينتقل باملستمع إىل عمق التاريخ، فال يبقي . هذه الدموع تفيض من القلب هي ِملك القلب وجتليه

على املستمع يف الوقت احلاضر، بل إنّ قارئ العزاء واملوالد حيمل هذا القلب إىل عمق التاريخ، ويبين 
مثّ يهبه املعرفة الدينية واألخالقية والسياسية، أي ينهض قارئ العزاء واملوالد بكلّ . حلقائق التارخييةله ا

معرفة دينية، وأخالقية أيضاً، وكذلك األمر يف أا ] إذن، قراءة العزاء واملوالد. [هذه األعمال
داية املنرب قيمة جداً إذا كانت أشعاراً لقد قُلنا مراراً إنّ هذه األشعار اليت تلقوا يف ب. سياسية

 –أخالقية، وكذلك األمر يف ما يرتبط ببعض األشعار املعرفية واألخالقية، مثل بعض غزليات الصائب 
 . يف العمل-  حبمد اهللا - اليوم ينهمك شعراؤنا الدينيون .  فهي ذات قيمة–ال كلّها 

 
كم والشعراء الدينياء العزاء واملوالد أود أن أقول أيضاً إنني تساعدون بعضكم بعضاً، أي بصفتكم قر

أنتم تسامهون يف رفع مرتبة الشعر الديين، فعندما تكررون الشعر وتقرؤونه، جتعلون الشاعر يتحمس، 
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. لذلك أنتم تساعدون الشاعر، والشاعر أيضاً يساعدكم. وتدفعون الشاعر فعالً إىل االرتقاء بشعره
 .رؤون شعراً جيداً من على املنرب، تكونون قد أضفتم قيمة يف واقع األمر على مكانتكمعندما تق

 
 احلرص على ألّا يغلب ظاهر قراءة العزاء واملوالد مضمونها. ٢
 

 حتتاج إىل فن – النقل إىل عمق التاريخ وتنقية القلوب وجتليتها –حسناً، هذه احلركة املهمة 
الصوت، اللحن، هندسة : ستعراض للفن يف قراءتنا العزاء واملوالد هوهذا اال. واستعراٍض للفن

، وال بد ]حسن[إنه حيتاج حتماً إىل هذه األمور الثالثة، أي ال بد من أن يكون ذا صوٍت . القراءة
أيضاً أن يكون لديه حلن، وأيضاً ال بد أن يتقن هندسة القراءة وطبعاً هناك من يتقنها وهناك من ال 

هذه األمور تشكّل . املهم هو أن حتددوا منذ البداية يف أذهانكم ما تودون فعله يف ذلك الس. تقنهاي
حسناً هذه . ظاهر قراءة العزاء واملوالد، أي الصوت احلَسن، واللّحن احلَسن، واهلندسة احلَسنة

ظاهر كلّها أداة من أجل هذه امل. ال ينبغي هلذا الظاهر أن يغلب املضمون. القراءة هي الظّاهر
ذلك التوجيه، تلك احملبة، ذاك الشيء الذي يوجه ! ينبغي ألّا يفعل ويقام ما يضيع املضمون. املضمون

هذه أيضاً . حركة اتمع يف واقع األمر من قلب اهليئة وحمورها، ال ينبغي أن جيري تضعيفه ويضيع
 .نقطة تتعلّق بال قراءة العزاء واملوالد

 
 حملافظة على هوية قراءة العزاء واملوالد يف خضم اإلبداع واالبتكارا. ٣
 

هناك نقطة أخرى هي أنّ قراءة العزاء واملوالد كما سائر األعمال األخرى حتتاج إىل االبتكار 
اإلبداع يف قراءة العزاء واملوالد أمر جيد وال ضري يف . ترون أنّ الشباب يبدعون أيضاً. واإلبداع

قراءة العزاء واملوالد هي . ع، لكن فلتحرصوا على ألّا ينتهي هذا اإلبداع إىل انتهاك الضوابطاإلبدا
ال ينبغي أن حيرف هذا اإلبداع حركتكم وتقدميكم عملكم . جيب ألّا تتبدل هذه اهلوية. هوية معينة

 وضمن ذاك النطاق .حنو أموٍر هي ليست قراءة العزاء واملوالد، ويالحظ هذا األمر يف بعض األحيان
من املعلومات اليت يقتضي األمر أن أعرفها أنه يالحظ يف بعض األحيان هنا وهناك أنّ املظهر واإلبداع 

عليكم أن حترصوا على صون هذه اهلوية، . ليسا على النحو الذي حيفظ هوية قراءة العزاء واملوالد
 !«بوب«قراءة العزاء واملوالد ليست موسيقا 
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 على احلفظ ألداء قراءة العزاء واملوالد بصفته وسيلة الثّورة اإلسالمية اإلعالميةاحلرص . ٤
 

لقد تألّقوا يف . هناك نقطة أخرى هي أنّ قراء العزاء واملوالد تألّقوا جيداً يف خضم القضايا املهمة
ألمر يف خمتلف ، وكذلك ا٢٠٠٩مرحلة الدفاع املقدس، ويف مرحلة الدفاع عن املقدسات، ويف فتنة 

لقد جنح قراء العزاء واملوالد يف االختبار وهم يف خضم هذه املراحل كلّها، وباملعىن . القضايا األخرى
وسط احلرب . لقد خرجت هذه االس الشهداء. احلقيقي للكلمة، هذه االس خرجت ااهدين

واملواجهة الثقافية واإلعالمية بني اجلمهورية اإلعالمية الدائرة بيننا وبني العدو، وضمن هذا الصراع 
اإلسالمية واألعداء، كان لصوت قراء العزاء واملوالد الثوريني البليغ أثره، وقد متكّن من إجناز أعماٍل 

ما أود أن . هذا هو ماضي قرائنا يف الثورة اإلسالمية طوال األعوام األربعني ونيف املاضية. عظيمة
لقد اجتزمت . امنعوا ذلك.  أال تسمحوا بإمخاد هذا الصوت البليغ–هي النقطة الرابعة  هذه –أقوله 

يف ذلك اليوم أثّر ... االختبارات على حنو حسن يف السابق، واليوم حيث نواجه جبهة العدو الواسعة
 .كثرياً صوتكم البليغ، فال بد أن يؤثر اليوم أيضاً

 
٥ .باب بأيمثناالبتعاد عن جذب الش  
 

النقطة التالية هي أنّ قراءنا األعزاء يرغبون يف جذب الشباب إىل جمالس اهليئة، وهذه فكرة جيدة، 
فجذب الشباب إىل هذه االس قد يكون منقذاً بالفعل لبعض هؤالء ويخلّصهم، وهو قادر على أن 

ائنا وما يدور يف عقوهلم هو لذلك إنّ واحداً من أهداف جمالس قر. يكون عامالً لالرتقاء لبعضهم
جذب الشباب، وهذا أمر مستحسن جداً لكنين أود أن أقول أِن احرصوا على ألّا يكون جذب 

أن نستخدم مثالً اللحن الفالين غري املناسب يف : الشباب بأي مثن، وألّا يكون األمر على هذا النحو
اجلذب ضروري وواجب ومفيد لكن . بذلكشعر املدح أو شعر املصيبة من أجل أن يعجب الشاب 

احرصوا على ألّا جيري تضييع تركيب قراءة العزاء واملوالد . مع احلفاظ على اهليكلية السليمة
 .وهويتها وحقيقتها بسبب نية شخص ما جلذب الشباب

 
 عرض مواضيع متقنة ومسندة. ٦
 



 

 ١٣ 

 املواضيع املُتقنة واملُسندة إن كان يف جمالس اطرحوا. النقطة األخرية أيضاً هي قضية الكالم املُتقن
وأنا أعلم طبعاً أنّ ... طالعوا، اعملوا، اقرؤوا الكُتب. العزاء أو املدح أو األمور اليت جيري طرحها

العديد من قرائنا األعزاء يفعلون هذا األمر، ويطالعون الكتب ويقرؤوا، كما يطالعون دواوين 
. األدب، وترتقي معرفتهم الدينية أيضاً، فتترشح بطبيعة احلال يف جمالسهمالشعر البارزة، فيتقنون 

يف بعض . احرصوا على أن تصري هذه احلالة عامة، وأن تكون السائدة، ألنّ الكالم اهلش خطري
األحيان، يتحول كالم هش، كالم غري بليغ وخطأ، إىل مشّاعة يف يد األعداء، فيشكّكون يف أساس 

حسناً ال أمهية لذلك لكن يف حٍني آخر قد .  بعض األحيان، نطلق كالماً خطأً فيهامجوننايف. التشيع
نقول شيئاً جيعلهم يهامجون اإلسالم، ويهامجون التشيع، ويهامجون معارفنا اإلسالمية أو علماءنا 

 من األمور اليت ال لذلك إنّ الكالم القوي واملُسند واملتقن. احرصوا كثرياً. هذا ليس جائزاً. العظماء
 .بد أن تندرج ضمن جدول أعمال قرائنا األعزاء

 
أتوجه بالشكر إىل اإلخوة الذين أدوا، وأتوجه . استفضنا واستفدنا. حسناً، كانت جلسة اليوم جيدة

 – ومن الدول العربية – من زاهدان، من أردبيل –بشكٍر خاص إىل اإلخوة الذين جاؤوا من األقضية 
الذي قِدم من مشهد، إضافة إىل الذين جاؤوا من ] ١٣[ وأيضاً السيد واعظي–] ١٢[نا البحريينأخي

أرجو أن تبلّغوا سالمي إىل أهلنا األعزاء . املدن اليت ذكرت امسها واألماكن األخرى اليت مل أذكرها
تب لكم البقاء  ويك-  أرواحنا فداه -يف هذه املدن وأمتىن أن حتيوا يف ظلّ ألطاف ويل العصر 

 .والنجاح
 

. وزد من دوامها يف بلدنا يوماً بعد يوم) ع(إهلي، مبحمٍد وآل حممد، ضاعف نعمة ذكر اإلمام احلسني 
 ع(إهلي، امشل األلسن اليت تلهج مبدح احلسني بن علي ( يبوأهل بيت الن)بلطفك وبركتك) ص .
، واجعلنا من جنود اجلهاد العظيم يف هذا )ع (إهلي، اجعل هيئاتنا هيئات مقبولة لدى اإلمام الصادق

إهلي، احشر األرواح الطيبة إلمامنا العزيز وشهدائنا األجلّاء مع . »جهاد التبيني«العصر الذي هو 
، )ع(، وأرِض عنا القلب املقدس لفاطمة الزهراء الصديقة الكُربى )ع(األرواح الطيبة ألهل البيت 

 وأسعده، وبلّغ سالمنا وحتياتنا -  أرواحنا فداه - إلمام الزمان ويلّ العصر وأرِض عنا القلب املبارك 
 .إىل ذلك اإلمام العظيم وامشل حالنا برضاه عنا

 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



 

 ١٤ 

 
  ــــــــــــــ 

 )ع(يف بداية املراسم، ذكر عدد من قراء العزاء واملوالد فضائل السيدة فاطمة الزهراء  [١] 
 .ومناقبها

 .٤٥٨. الكايف، اجلزء األول، ص [٢]
 .٤٧٣. ، ص٧٢أمايل الصدوق، الس  [٣]
 .١٢٥. ، ص٢٦أمايل الصدوق، الس  [٤]
 يف ٢٧/١١/٢٠٢٠الشهيد حمسن فخري زاده، العامل النووي والدفاعي الذي استشهد يف  [٥]

 .دماوند-منطقة آبسرد
العلماء ومديري الثورة اإلسالمية البارزين، ومن الرواد السيد سعيد كاظمي آشتياين، من كبار   [٦]

وااهدين يف ابتكارات العلوم البيولوجية، ومدير مركز أحباث جامعة وكلية رويان يف اجلهاد 
خالل إدارته متكنت إيران من حتقيق جناحات ملحوظة مثل تطوير طرق متقدمة لعالج . اجلامعي

 .نينية وتكثريها وجتميده، واستنساخ احليواناتالعقم، وإنتاج اخلاليا اجلذعية اجل
 .٢٠. ، ص١٢وسائل الشيعة، اجلزء  [٧]
 .٢٨٢. ، ص٤٤حبار األنوار، اجلزء  [٨]

 .١٧٥. الكايف، اجلزء الثاين، ص [٩] 
 .١٢/١٢/٢٠٢١من مجلتها كلمة مساحته يف لقاء مع املمرضني وعائالت شهداء الصحة يف  [١٠] 
إلسالمية األبيات بالفارسية وهذا معناها العريب، وهي للشاعر أمحد غزايل قرأ قائد الثورة ا  [١١]

 .املشهدي
 .الشيخ حسني األكرف [١٢]

 .السيد أمحد واعظي [١٣] 


