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 توجيهات اإلمام اخلامنئي )دام ظله( لألمة والشباب
 عن دورهم يف إحياء ذكر أهل البيت )ع(

 ميثم مطيعيالسيد الدكتور 
 .مةاملقد  

أحييكم مجيًعا ، هلل رب العاملني وصّلى هللا على حممد وآله الطاهرين واحلمد بسم هللا الرمحن الرحيم
 وأمتىن لكم التوفيق والعزة. ،أينما كنتم يف أرجاء العامل ،عزاءشباب جبهة املقاومة األ

 ،للحديث مع الشباب الشغوف ،وإاتحة الفرصة يل ،أشكر منتدى قارئ للشباب العريب على دعويت
صلوات هللا  .ومناهضي الظلم ،لكل دعاة احلق ،واملؤمن من العامل اإلسالمي. حتية لألرواح الرفيعة ،زواملتحفّ 

السالم على شهداء جبهة املقاومة  ،وعلى شهداء طريق احلق على امتداد التأريخ ،أمجعنيعلى أهل البيت 
والشهيد العزيز  ،وراغب حرب والسيد عباس املوسوي والسيد مصطفى بدر الدين ،بدًءا ابلشهيد عماد مغنية

ومجيع  ،دهوالعامل املتخصص شهيدان الشهيد حمسن فخري زا ،وأبو مهدي املهندس ،احلاج قاسم سليماين
 ،وخاصة شهداء الدفاع املقدس يف لبنان وسوراي والعراق ،الشهداء الذين فازوا ابلشهادة يف جبهة املقاومة

 وشهداء اليمن والبحرين وإيران. 

وأن  ،وأن ينشر اخلري على لساين ،أمتىن من هللا وبعنايته أن يكون ما يقال يف هذا االجتماع مفيًدا
تزكية املرء لنفسه، ألّن تزكية املرء لنفسه قبيح. وأرجو أن يكون كل  هوأعوذ ابهلل أن يكون ما أقول .يكون مؤثرًا

 ذلك هلل ويف سبيل رضا هللا، وأن يفتح أمامكم آفاقًا ذهنية جديدة أعزائي الشباب. 

، اهو موضوع هام وضروري جد   ،للحديث عنه ،املوضوع الذي مت اختياره من قبل األصدقاء
جيهات اإلمام اخلامنئي حفظه هللا لألمة والشباب عن دورهم يف إحياء أمر وذكر آل حممد صلوات تو "

 لكن كثريًا،  فيهوال يتسع الوقت هنا للغوص  ،متشّعب ومع أمهّية هذا املوضوع، إال أنه "،هللا عليهم أمجعني
 هذا. حبثنا حول  عرض عليكم رؤوس أقالمنأن قدر اإلمكان حاول نس

 إرشادات اإلمام اخلامنئي يف طرق اإلحياء ابملناسبات الدينية.توصيات و 
توصيات وإرشادات مساحة  عليكمطرح نمن األفضل أن  كان  ،د أبعادهنظرًا لتشّعب املوضوع وتعدّ 

 ،فيما يتعلق ابإلنشاد واملرثيات واللطميات واملواكب احلسينية ،قائد الثورة اإلسالمية ،اإلمام اخلامنئي حفظه هللا
الشباب.  ال سّيما عند ،واليت هي جزء من األساليب اإلحيائية األساسية ألمر أهل البيت عليهم السالم
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والتعّمق يف موضوع واحد بداًل من  ،اهلامة وضوعاتن نعرف أبعاد املأإن استطعنا  وسيكون من املفيد أكثر
مبا يتعلق  ،مام اخلامنئياحة اإلسأحاول أن أطرح عليكم توصيات وإرشادات مس لذا، لكليات.إىل االتطرق 

وأن  ،هأسعى بكل جهدي أن أبّسطسلكن  ،اب جد  هذا املوضوع أيًضا متشعّ و  ،ابإلنشاد واملواكب احلسينية
 .فيه وهامة دةدّ أحتدث عن نقاط حم

أوصيكم أن تقرأوا التوصيات الكثرية اليت مت نشرها يف هذا اخلصوص عن السيد القائد حفظه بداية، 
فنحن لدينا ضعف أساسي؛ وهو أننا ال نقوم أبخذ الدين واملفاهيم  مر أهل البيت.أيتعلق إبحياء ما يف هللا 

 من املصادر األصلية.الدينية 

كلمات وإرشادات وتوصيات هذا القائد احلكيم بما مدى معرفتنا  والسؤال املهم الذي يطرح، هو
هل نستطيع و  ؟العربيةابللغة  ، حىت أهنا متوفرةوقد انتشرت مرارًا وتكرارًا ،وهي ليست بقليلة ،والعظيم الذي حنبه

أكثر أّن هذا هو احلال مع األئمة املعصومني عليهم  واملؤسف أن نطيع شخًصا ال نعرفه وال نعرف حديثه؟
تلقي الدين  فكيف ميكننا ،(ع)وأهل البيت  ،وأمري املؤمنني ،نّنا ال نعلم كالم الرسول األعظمإحيث  ،السالم

 والعمل به؟  

كما هو معلوم، أن اإلمام اخلامنئي )حفظه هللا( يلتقي ابلرواديد يف ميالد السيدة فاطمة الزهراء 
)ع(، وذلك منذ ما يقارب الثالثني عاًما تقريًبا؛ أي منذ أن كان رئيًسا للجمهورية، وقد طرح توصيات 

 .حمتواها الغين وخاصة فيما يتعلق مبهامهموإرشادات هامة خبصوص رسالة املنشدين والرواديد و 

 من هذه التوصيات:
املنشدين والرواديد، وخالل السنوات األخرية من لقاءاته، على استثمار موضوع  مساحته تشجيع .1

األسرة أو منط احلياة اإلسالمية. وإبمكاننا الرجوع إىل توصياته العديدة وكتبه وخطاابته اليت مت 
 نشرها هبذا اخلصوص، وقد ترمجت إىل اللغة العربية. 

ة، وتنّمي اإلميان وذلك من خالل طرح القيم أتكيده على ضرورة أن تكون هذه املواكب مستنري  .2
 الروحية ومعارف أهل البيت )ع( عند إحياء هذه املراسم.

 لتزام بسنن القدماء.ضرورة اإلبداع مع اال .3
 وذلك من أجل خلق جمتمع أخالقي وإهلي. ؛احلاجة إىل استخدام القدرة اهلائلة ألداء الرواديد .4
 لرتويج إىل العفة.ب التطّرق إىل الكذب يف الشعر، واجتنّ  .5
 التأكيد على مكانة الشعر اجليد يف اإلنشاد. .6
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 ضرورة أن يكون الرادود صاحب أخالق محيدة. .7

من خالل هذه التوصيات واليت تناولت موضوعات  مساحة اإلمام اخلامنئي لذا، نستطيع القول: إن
  قد قّدم للروايد خارطة طريق من خالل لقائه هبم يف هذه االجتماعات العامة. متنوعة ومهمة للغاية،

مع اإلشارة إىل أن هذه التوصيات متوفرة، وقد ترجم الكثري منها إىل العربية، وحتتاج إىل شرح 
، حيث إنين سأتطرق إىل احلديث عن جتاريب الشخصية، مرفقة وتبسيط، لكن املقام هنا ال يسمح لذلك

 ايت اليت نتمىن أن تؤنس القلوب عند ذكرها.ابلذكر 

  ذكرايت شخصية يف حضرة القائد اخلامنئي )حفظه هللا(.
وبربكة الثورة اإلسالمية، وبربكة دماء  ،بفضل من هللا وعناية األئمة املعصومني صلوات هللا عليهم

مرة  أكثر من وكنا نلتقيه، ن أتشرف ابحلضور لدى مساحة السيد القائد منذ عشر سنواتأبالشهداء ُوفّقت 
 يف كل عام. 

وقمت أبداء املرثية  ،سنة 25وكنت وقتذاك شااًب بعمر  ،2010ابإلمام يف عام  األول كان لقائي
وأسأله أن ال حيرمين  ،بفضل من هللا ،واليت هي مستمرة حىت اآلن ،تشرفت هبذه اللقاءاتوقد حبضور مساحته. 

ويف مناسبات أخرى طوال العام. وكّنا  ،مويف عشرة حمرّ  ،ويف الفاطمية ،يف األربعني ،من هذه النعمة العظيمة
ويف كل مرة  ،ونتناول العشاء أو الغداء ،بعد االنتهاء من املراسم جنلس يف حسينية بسيطة مع السيد القائد

 كل ما يقول  ّونأد 2010وحسب عاديت منذ اللقاء األول من  .كنت أقوم بتجهيز األسئلة ألسأله إايها
واألحاديث ومجيع األسئلة  ،وبعد انتهاء اجللسة أقوم إبعادة ترتيبها، وكتابة كل األحداث ،مساحته ابلكتابة

 ،ومل أحتدث عنه حىت اآلن ال يف األجواء اإليرانية ابللغة الفارسية ،واألجوبة. واآلن حبمد هللا أصبح لدّي كنز قّيم
أن يوفقين  ،وأرجو من هللا العلي القدير ،وهذه هي املرة األوىل اليت أذكرها ،وال يف األجواء العربية ابللغة العربية

 وأن يعينين على تنفيذ هذا األمر الكبري.  ،إليصال مقصود إمامنا وقائدان بشكل صحيح

خرى أولكن من انحية  ،مل أكن أريد احلديث عن هذه األمور ألهّنا قد حتسب يل مبثابة مكسب
أن حيميين من أخطارها  راجًيا من هللاحىت تتمكنوا من االستفادة منها.  ،كملن أقّدمها أشعر أبنّه من واجيب أ

مضى   ال ميكن ذكر كل ماطبًعا، وغري ميثم.  يثمله مب ال عالقةو  ،كل هذا هو من عظمة اإلمام وحنانه  ،الروحية
 ع حديثنا. الوقت الكايف لإلشارة إىل كل ما يرتبط مبوضو   يوجد لدييف هذه اللقاءات، وال
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 أو الذكرايت اليت جتمعين بسماحته، ليت،ئأس على ة اإلمامأما املوضوعات اليت اخرتهتا واليت هي إجاب
 فقد صنفتها كاأليت:

 شرح نظرة مساحته مبا خيص أداء الرادود، والتأكيد على املضامني األخالقية والعقائدية يف احملتوى. -

 املواكب العاملية وضرورة العمل الدويل يف هذا اجملال.  عن منوذج  -

 بيةوتشجيعه على القراءة ابللغة العر  ،توصيات مساحته وطلبه مين األداء ابللغة العربية يف حضوره -
 .أيًضا

  . (ع)موضوع الشعراء املسيحيني اللبنانيني الذين كتبوا قصائد عن أهل البيت اإلشارة إىل  -

ورأي مساحته يف استشهاد السيدة الزهراء  ،لوحدة اإلسالمية يف إحياء الشعائرالتأكيد على ا -
 . (ع)

وربطها بقضااي  ،وجبهة املقاومة خالل أدائهم ،الثورية ضوعاتلتطرق إىل املو لتشجيع الرواديد  -
  وأحداث عاشوراء.

توصياته ابلرجوع إىل املصادر املوثوقة وخاصة و ، التأكيد على متتع الرواديد ابملؤهالت العلمية -
 القيام بقراءة املقاتل. 

 وحتديد احلدود بينهما.  ،ولسان القال ،تبيني الفرق بني لسان احلال -

 وما لدّي من الذكرايت يف هذا اخلصوص. ،األحاديث اليت دارت بيننا يف موضوع الشباب -

  طفه وحنانه الكبريين. وذكرايت عن ع ،نقاط يف سرية اإلمام العملية -

 وتعليماته للشعراء والرواديد على الكتابة وأداء األشعار القوية.  ،التأكيد على الشعر اجليد -

 .السماح ابإلشارة يف الشعر إىل بعض التقصري يف عمل املسؤولني -

 يف األفراح واملواليد. و لتصفيق يف اجملالس احلسينية، اب مساحته رأي -

 إدخال القرآن واملضامني القرآنية يف األشعار.  -

  رأي مساحته حول التعري يف اجملالس احلسينية وخلع املالبس.  -

  التوصيات عن التلحني وامللحنني.  -
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والرتكيز على  ،رأيه يف إاثرة احلماس عرب إلقاء األشعار احلماسية وعدم جعلها كمجالس الرقص -
 ينية وما شابه.عالم يف املواكب الدموضوع اإل

ه أمري املؤمنني صلوات هللا عليه، عندما يدخل الساحة حنن نتحدث عن قائد هو كجدّ  ،قيقةيف احل
ذاته، وعندما يتحدث  السياسية نراه أكرب سياسي، وعندما يدخل جمال األخالق جنده هو معلم أخالق حبدّ 

أو عندما يتحدث يف األمور العرفانية نراه يف قمة العرفان.  ،عن حل القضااي االجتماعية نراه مصلًحا اجتماعي ا
 نْي مساحته إشراف اتم على اآلداب والشعر واإلنشاد واملراثي واحملتوى، وميتلك تركيزًا وذكاًءا عاليكما أن لدى 

ا،  وميتلك املوهبة، وقد أعطاه هللا الوسيلة، وعلينا أن نقّدر نعمة حضوره بيننا. جد 

ثال أتذكر اآلن، أحد أبرز الصفات البارزة لإلمام اخلامنئي اليت رأيتها مرارًا واليت ميكن على سبيل املو 
، في كثري من األحيان أذكر أمرًا لهف .اهي ذاكرته القوية جد   ،أن ال تكون مرتبطة مبجال اإلنشاد واملواكب

أكون أان قد نسيته، فأفكر و  ،أراه يسألين عن ذلك األمر لكن بعد مرور ستة أشهر أو بعد مرور عام كامل،
  .وقد حصل ذلك معي عدة مرات ،رين بهمث أسأله عن أي موضوع تتحدثون سيدي؟ فيذكّ 

األسباب اليت دفعتين لذكر هذه الذكرايت مع مساحة  أهني القسم األول من حديثي ابإلشارة إىل
  :اإلمام اخلامنئي، وهي

واليت أمسيها  ،(ع)س هذه املدرسة يف إحياء ذكر أهل البيت أنين أعترب مساحته مؤسّ  :السبب األول
 ،لت بناءً على توصياته يف لقاءاته العامة مع املنشدين والرواديدهذه املدرسة تشكّ  .دائًما مدرسة اإلسالم األصيل

 ،على مساحته. ومن الضروري أن نتعرف على الزوااي واألبعاد الفكرية اخلاصة بسماحته هاواألسئلة اليت طرحنا
 ألّن هذه املدرسة أتسست على يديه.

نين ال أريد أن أنسب إىل اإلمام رأيي الشخصي يف احلديث عن هذه املدرسة أ :لثاينالسبب ا
البعض يقوم بطرح بعض  أن ال الديينحنن نرى يف اجمل ،سف يف املناقشات النظريةوشرحها، ألنّه ومع األ

لكنين  ،ليهاإوكالم كبار العلماء لالستناد  ،ويقوم بعد ذلك ابلبحث يف اآلايت والرواايت ،النظرايت الشخصية
 ن أنقل حديثه ورأيه، وليس أن أفرض رأاًي على مساحته. أبأسعى 

 ،أنين لو بدأت بذكر هذه األمور يف إطار األحداث والذكرايت وأقوال من مساحته :السبب الثالث
 ضوعاتن يتحدث إىل الشباب أن خيتار مو وهنا نتمىن مّ  .لكانت أكثر متعة وإفادة ابلنسبة إليكم دون شك

بداًل من  ،القائدفقيه كسيدان اليل الو و  ،وكالم العظماء يف الدين ،والرواايت ،من قلب اآلايت القرآنية ،جديدة
 ر. التطرق للكليات والكالم املكرّ 
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 وما يتوجب على الرواديد من أفعال. رأي مساحة اإلمام اخلامنئي يف اإلنشاد الديين،
ن الطريقة اليت أنظر هبا إىل اإلنشاد الديين ما هي إال رأي مساحة اإلمام حفظه أود اإلشارة هنا، أ

ويقولون مثاًل إّنك بدأت  ،ينسبون إلينا هذه املدرسة عن طريق اخلطأبعض الناس هللا حول هذا املوضوع. ف
هبذا  هأعطى تعليمات قد لكنين أعلن بصراحة، أّن هذه املدرسة مأخوذة من آراء اإلمام. وأنّه ،خط ا جديًدا

ى يف إيران وعل إخواينأان وبعض  قوم بهاجملال خالل سنوات عديدة، خاصة خالل لقائه ابلرواديد، وما ن
 رشاداته. إلالساحة الدولية ليس سوى تطبيق 

للميالد، حيث كان عندي برانجًما حبضوره،  2016ـ املوافق ل 1438في يوم األربعني من عام ف
هذا النظر إىل أن  تُ لف  وأُ . (ع)عرضت على مساحته بعض آرائي حول عمل الرادود يف إحياء ذكر أهل البيت ف

ا امهم   كان  االجتماع مع اإلشارة أبهنا قد كنت قبله يف لبنان، يف اليوم السابع من شهر صفر،  ؛ ألنينجد 
لبنان، وكان علّي املشاركة يف عدة جمالس يف مدينيت صور وبريوت، وكانت  اليت أزور فيهاالثانية  كانت رحليت

 :جمالس كبرية، وقد قمت إبلقاء بعض األشعار الفارسية

 اب اذن رهربم از جامن بگذرم 

 اين حرم در راه ايردر راه 

 كـ"لعلي أنتمي" وكان يردد الشباب حىت األبيات الفارسية من هذا الشعر:   

 لعلي أنتمي حبه يف دمي سيفه ملهمي هو اإلمام 

 واعلموا أّن يل نبض يف داخلي مسيته علي فخر الكرام

 الشعر.: كان الشباب يرددون حىت األبيات الفارسية من هذا لسماحة اإلمام اخلامنئي وقلت

: اي سيدي لقد اجتمعت ابلسيد هاشم صفي الدين املساعد اتبعت احلديث مع مساحته، فقلت لهو 
التنفيذي يف حزب هللا، وشرحت له طبيعة توجهنا يف اإلنشاد الديين واملرثيات، وأخربته أبّن تطبيق هذا النهج 

ذا النمط من التقدمي بـ "منط اإلسالم من اإلنشاد وحمتواه وكيفيته، هي مستخلصة من إرشاداتكم. وأان أمسي ه
أبّن توجهنا هو توجه  وأخربت السيد صفي الدين أيًضا،وهو النمط النابع من اإلسالم األصيل.  ؛األصيل"

حيمل هنًجا تربواي  أم ال؟ هل له  هليكون اهلدف منه أي عندما نُلقي شعرًا أو نقيم جملًسا،  ؛تربوي ورسايل
ل هذا من ضمن رسالتنا أم ال؟ وال يقتصر ذلك على القضااي الثورية الداخلية، والدولية األثر الرتبوي أم ال؟ وه

ننا نسعى أن نُلقي أشعارًا يف جمال األخالق، ويف جمال العقيدة، ويف جمال أسلوب إوجبهة املقاومة فحسب، بل 
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شعار عن الرزق احلالل، وأخرى على سبيل املثال، قمنا إبلقاء أشعار عن العفاف، والنظرة الطاهرة، وأفاحلياة. 
ه تربوي، فمثاًل أنشدان شعًرا . وهي أشعار ذات توجّ ضوعاتو امل وغريها من خاصة ابألطفال واملراهقني،

. وضمن (ع)حمبة أهل البيت  وتربيتهم على تعليمهملابلفارسية يتحدث عن وجوب شكر األبناء لوالديهم 
رتبط جببهة املقاومة. وهناك ا يوجبهة املقاومة، واألشعار السياسية، ومذلك القضااي الثورية الداخلية والدولية، 

 معظمها ابللغة الفارسية.  وابلطبع ،هنامناذج أخرى ال ميكنين اآلن التطرق إليها 

. ويف يوم دقيقة 50ما يقارب  معه استغرق احلديثحيث ذلك،  للسيد صفي الدينشرحت مث 
دقيقة. وقلت  20اخلامنئي يف  لسماحة اإلمام يد صفي الدين من حديثما دار بيين وبني السنقلت  األربعني

 ين أؤيد كالمك مئة ابملئة. إ :لسماحة اإلمام أبّنكم أينما تروين خمطًئا أرشدوين ألصلح خطئي. فقال يل اإلمام

جيب و ننا نرى بعض اإلشكاليات يف اجملالس اليت حنضرها يف دول أخرى، إ :ة القائدقلت لسماحو 
 علىجيب أن يكون  مثاًل، ففي لبنان، يف العزاء اخلاص هبا هالكل دولة من الدول اإلسالمية منوذجأن يكون 

والدول األخرى كذلك. ففي لبنان ال جيب أن تكون  ،العراق له طريقته اخلاصة يف العزاءو الطريقة اللبنانية، 
الوصول إىل طريقة لبنانية صحيحة. واآلن احلمد هلل طريقة العزاء اترة حبرانية واترة عراقية أو إيرانية، بل جيب 

 اإلخوان بدأوا، وأان أمسع وأاتبع اهليئات يف لبنان خصوًصا هيئة الروضتني. 

نّنا مستعدون للمساعدة واالستشارة واحلوار يف قضااي إ :وقلت سيدان أان قلت للسيد صفي الدين
 ، والعامل االفرتاضي، والتواصل االجتماعي.اجتماعية، وتنفيذية، وقضااي موضوعية، ومواكب الشباب

د على واليت تؤكّ  نّه علينا الرتكيز على قضية البكاء والتوسل والتضرع،إ :أيًضاوقلت لسماحة اإلمام  
موضوع اللطم له أمهية خاصة ولكن املوضوع الرئيسي هو البكاء أيًضا . (ع)الرواايت عن أهل البيت  أمهيتها

وأن ال يكون  ،الس. وكما أنّنا هنتم ابلشكل والطريقة، علينا أن هنتم أيًضا ابملضمونوالتضرع والتوسل يف اجمل
 عملنا فقط شكلي ا. 

علينا تربية علماء رابنّيني يف املواكب، فالشباب و قلت لسماحة اإلمام علينا تعزيز قراءة املناجاة. كما 
لعامل الراّبين، وعلينا إفساح إىل ايف اجلبهات ال حيتاجون فقط إىل من يرّوج هلم الدين فقط، بل حيتاجون أيًضا 

 اجملال للشباب كي يقّدموا أنفسهم. 

الذي قلته للسادة يف  ُسّر مساحة السيد القائد حفظه هللا بسماع هذا التقرير، وقال: إّن الكالم 
إّن ثقافة الدعاء واملناجاة والتوسل مهمة و  .وعليكم أن تقوموا به ،يستمرو  يتابعأن لبنان متفق عليه، وجيب 
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وقال: إّن الشباب اإليرانيني عندما تعرّفوا على مضامني األدعية، وأصبحوا أينسون هبا تغري وضعهم  ،جًدا
 لألفضل. 

روا مبا بدأمت به وال ترتكوه، ولن تستطيعوا ذلك وحدكم. مث قال: جيب : استمالقائد اإلماموقال يل 
 .نقلت بعد اجللسة كل التفاصيل إىل اإلخوان يف لبنان( قد)و تربية أشخاص يف الدول اإلسالمية لتنفيذ ذلك. 

شيعة لبنان ف، هبمويف هذا الوقت قال اإلمام القائد: هنا أريد الدفاع عن شيعة لبنان، ال تستخفوا 
احملقق الكركي، ووالد الشيخ البهائي، والشيخ البهائي  فعلماء جبل عامل من أمثال، هم أب الشيعة يف إيران،

 . اًما، وليست الصفوية الذين كانوا حكّ يف تشّيعنا كانوا سبًباومن مثلهم، أتوا إىل إيران و 

لفجور، إال أنّه خرج من : انظروا إىل مدينة بريوت اليت كانت يوًما مركزًا للفسق وامساحته مث قال
وثالثني يوًما  ةقال: إّن الصمود لثالثو وسط هذا اجلو حزب هللا، الذي استطاع أن يصمد ثالثة وثالثني يوًما. 

اإلنسان عندما حيدث له أمر ما، أو يطرأ عليه أمر هام، يتحّول حاله ويتشتت ذهنه، لكّن فليس ابألمر اهلنّي. 
 فهم. هؤالء وقفوا بصالبة يف سبيل هد

إنّه من اجليد بّث أفالم عن  :على نقل ثقافة البكاء، وقال مساحته وبعد ذلك يف هذا اجمللس، أكد
 قراءة املناجاة، لريى الشباب كيف يبكون يف جمالس املناجاة. 

مساحته على جمالس املناجاة، ومع األسف ال توجد يف إيران كثريًا، ويف بعض الدول ال كما أّكد 
ي جمالس املناجاة جنلس ونقرأ الصحيفة السجادية ودعاء كميل ودعاء التوسل واملناجاة اخلمسة ففتوجد أصاًل. 

  حيث يؤكد مساحته عليها. عشر، وخصوًصا الصحيفة السجادية،

ومن الطريف أّنين عندما كنت أحتدث مع مساحته يف هذه اجللسة، قام أحد موظفي مكتب اإلمام 
عي يكفي ذلك تعال واجلس هنا، ودع اإلمام يتناول غداءه. عندئٍذ قال له وقاطع حديثنا قائاًل: اي سيد مطي

 دعه معي إنين أحتدث معه. ،: وما لك أنت وما شأنكمعاتًبا ة اإلماممساح

ومن صفات اإلمام اخلامنئي أنّه كان وال يزال خيصص وقًتا للشباب، أتذكر يف إحدى اللقاءات يف 
رية، وقال أحد السادة املوجودين لإلمام أبن السيد مطيعي مل يدعكم ، وكنت يومها أطرح أسئلة كث2014عام 

ّن هذا ما يفرحين يف الواقع. أان أؤكد مرة أخرى أبنّه ليس السبب يف هذا : إتتناولون عشاءكم، فقال مساحته
ال فقط  ،األمر وجود صفة ابرزة يف ميثم مطيعي، بل هذا التصرف يعود إىل حمبة اإلمام اخلامنئي ابلشباب كافة

 يثم. مب



9 
 

ا مبضمون اجملالس. ففي إحدى اللقاءات اليت أشاد  النقطة األخرى أّن اإلمام اخلامنئي يهتم جد 
مساحته فيها ابملضامني، كان هناك شعرًا عن الشهداء، ومتين الشهادة، فمدح هذا الشعر كثريًا وقال: هذه 

يكون هناك تنسيًقا صحيًحا يف اجمللس. فأجاب: ال نّنا كّنا نسعى أن إاللطمية كانت متازة. فقلت لسماحته، 
يهمين التنسيق، وما يهمين هو احملتوى. وأضاف نقطة مهمة، أّنكم إذا استطعتم أن تلقوا يف بداية اجمللس 

من املضامني األخالقية واحلكم واملفاهيم العقائدية سيكون ذلك  فيها قصيدة، حىت لو كانت أببيات قليلة
قال: ميكن أن يكون هناك رواديد يلقون مثل هذه األشعار، لكّنهم ال يدركون مضامينها،  متازًا. وبعد ذلك

فسّمى م. ك  لألسف قلة من اإلخوة الشعراء يكتبون احل   :سينال القبول. فقلت أانو ولكن قوموا بذلك أنتم 
 القصائد بشكل رائع.يكتبون  د، وأبهنممتواجدين يف مشهمساحته يل بعض األمساء اليت يعرفها وأخربين أهنم 

 ضرورة العمل الدويل يف جمال املواكب واإلنشاد الديين.
األمور اليت كانت دائًما تسبب قلًقا لإلمام اخلامنئي، وكان دائًما يشيد هبا، ويشّجع على فعلها،  من

قضااي الثورية عاملية، وأن تقوم بربط ال اهي أن تكون املواكب احلسينية مواكب عاملية، وأن تعترب نفسها مواكبً 
 املواكب ربطًا مبوضوع املوكب العاملي، وواجبنا يف حتويل العامل إىلو والقضااي املعاصرة أبحداث ووقائع عاشوراء. 

احلسينية، ألقيت ذات مرة شعرًا ابلفارسية عن محامة )نقول ابلفارسي كبوتر( تسافر إىل كل مكان يف العامل، 
 م، وهذا الشعر كتبه أحد شعرائنا احلاذقني: وتنشر رسالة اإلمام احلسني عليه السال

 اگه يه کبوتر بودم؛به مهه جا پر ميزدم

 از کران ات کران 

  بريق عزای تو رو

 پرچم والی تورو ميزدم تو جهان 

 مشرق ومغرب زمني؛ اب امست آشنا بشن

 پيامتو بفهمن وراهی کربال بشن

 روضه طفل  غرق خون… قصه ی سقا و عطش

 جهانی شه تو هر زمني به هر زبون! حسني عزيز فاطمهيه روز ابيد 

إلينا نا قد قرأانه يف موكبنا وليس حبضور مساحته، أرسل الذي كعندما مسع مساحته هذا الشعر، و 
ا، إّنكم تقومون بربط القضااي الثورية والقضااي  :برسالة عرب أحد أعضاء بيته اجلليل، وقال فيها إّن "هذا جيد جد 
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داف عاشوراء، وإّنكم تسريون على هذا النهج من عاشوراء حىت ظهور احلجة، وأبّنكم تستطيعون املعاصرة أبه
من خالل مضامني قوية. فهذا فن يقّرب املواكب احلسينية من النموذجية، وجتعل  ضوعاتأن تطرحوا هذه املو 

 للمواكب احلسينية األخرى".  حيتذى املوكب احلسيين منوذًجامن 

 ابللغة العربية أول مرة قمت ابألداءو مساحته يؤكد على ذلك. كان ابللغة العربية،   خبصوص األداءأما 
أذكر كان ذلك خالل ابلعربية، وحسب ما  قدمت شعرًاف، 2012عام  )حفظه املوىل(، كان ة اإلماميف حضر 

 فرباير يف البحرين ملواساة اإلخوة هناك:  14أحداث ثورة 

 ها اي من بدا يف كل ضلع كسرها أم أبي

 حىت غدا يف كل قلب قربها أم أبيها .. )إىل آخر الشعر(. 

وانتشر بشكل كبري بني الشعب ني البحريين واللبناين. لقد  ،ابللغة العربية قمت به وكان هذا أول عمل
شّجع مساحته هذا العمل كثريًا وقال: "من اجليد أن يُبث هذا العمل على قنوات العامل والكوثر وابقي الوسائل 

 اإلعالمية". 

من ذوق  وكان حفظه هللا مهتًما جًدا بلهجة األداء وقال: "إّن هلجتك ابللغة العربية مفهومة، وقريبة
  الشعب العريب".

ا  ،بصراحة، ابلنسبة إيّل كان هذا املستوى من الدقة لدى اإلمام غريًبا ورمبا مل أكن ملتفًتا ومهتًما جد 
 تعلمت اللغة العربية يف اجلامعة.لكن لست عربي ا،  أانهبذا عندما ألقي األشعار. وابملناسبة، 

ضور مساحته أيًضا،، وأتذكر يف مرة من املرات، مل ألق  حبو يف جمالس أخرى قدمت أشعارًا ابلعربية مث 
شعرًا ابللغة العربية، فقال يل اإلمام اخلامنئي حفظه هللا بعد انتهاء اجمللس: "مل  مل تقدم هذه الليلة شعرًا ابلعربية؟". 

  فقلت له: سيدان رمبا ال حتبون ذلك. فقال: "ال، عندما حتضر هنا قّدم عماًل ابللغة العربية".

قضااي العامل ب خاصة يف ما يتعلق أقّدم يف حضرته أعمااًل ابلعربيةمهتًما جًدا أن مساحته وكان 
أي أين أرى نفسي مثاًل عنكم شباب جبهة املقاومة  ؛اإلسالمي، وأن أكون مثاًل عن شباب جبهة املقاومة

 يف تقدمي الشعر ابللغة العربية حبضور السيد القائد.جملاهدين العرب، وا

 الشعراء املسيحيني.يف وجدان أهل البيت )ع( 
حول موضوع من اإلمام اخلامنئي يف الليايل الفاطمية، أنين مسعت كالًما  2012أتذكر يف عام 

قال حفظه فومصائبهم، ويكتبون الشعر مثلنا.  (ع)الشعراء املسيحيني الذين كتبوا أشعارًا رائعة ألهل البيت 
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كتب الشعر ملسلم ابن عقيل على حدة، وأليب الفضل العباس على حدة، ولعلي هللا: "على سبيل املثال، حنن ن
البعض من الشعراء املسيحيني يكتبون الشعر بنفس الطريقة، وتوجد أعماهلم يف بعض  ...األكرب على حدة

 اقجورج جردف ،إّن ملسيحّيي لبنان جذور شيعية" :نقطة مهمة مساحته . وقال"ارجعوا إليها وراجعوهافالكتب 
ّن أجداده كانوا شيعة، واجليل األول من مسيحيي لبنان مل يستطيعوا إظهار تشّيعهم بسبب إبنفسه  قال يل

ظروفهم آنذاك، ومن جهة أخرى مل يرغبوا أبن يتظاهروا ابلتسنن، لذلك اختذوا ظاهرًا مسيحي ا. ويف الظاهر أّن 
ة، ورويًدا رويًدا أخذوا الطابع املسيحي". واستخدم اجليل األول كان ابألساس شيعة، ولكّنهم تظاهروا ابملسيحي
 . " اهلوىيّ إهّنم شيعي" :مساحة اإلمام اخلامنئي هذا التعبري عن مسيحيي لبنان وقال

 .يف تعظيم الشعائربني املسلمني الوحدة  احملافظة على
اخلامنئي اإلمام  ، حيث يرّكزوهنا أرى لزاًما علّي أن أؤكد على موضوع الوحدة يف تعظيم الشعائر

 حيث إنه من املوضوعات املهمة عند مساحته. ،على موضوع الوحدة حبث تعظيم الشعائر يفكثريًا 

كما تعلمون أّن يف أايم استشهاد األئمة عليهم و ضرته، حبكنت يف إحدى اجملالس   وأذكر أنه قد 
شخًصا إىل مكتب اإلمام اخلامنئي، السالم، قبل جائحة كوروان، كان يتم دعوة ما بني ثالثني إىل مخسني 

ا، املتكّون من النعي على لسان رادود، وإلقاء اخلطيب  إلقامة العزاء يف يوم استشهاد األئمة بشكل متواضع جد 
جيلس على كرسي بسيط، واحلضور جيلسون على األرض، وهناك منرب متواضع  اإلمام اخلامنئي حماضرة. فكان

يؤدي املراثي. وأتذكر حينها أّن احملاضر عندما انتهى من حماضرته أكد اإلمام و  عليه جد ا كان يرتقي الرادود
اخلامنئي أبنّه جيب تعزيز قضية الغدير بداًل من التطرق إىل اخلالفات والرتكيز على واقعة السقيفة. وقال: "الغدير 

ؤمنني ويف استشهاده. ويف استشهاد نقطة متفق عليها من اجلميع، وعلينا االنتباه هلا خصوًصا مبا يتعلق أبمري امل
أن نوظف كل طاقاتنا، وأن نبنّي أبعاده، وأن نقيم احتفاالت  أيًضا ، ويف عيد الغدير علينا(ع)السيدة الزهراء 

  .وكانت تلك نقطة هامة يف موضوع إحياء ذكر أهل البيت كبرية دون أن تزول وحدة املسلمني".

قد ة الزهراء عليها السالم، أود اإلشارة إليه، أتذكر أبنّه هناك موضوع آخر، يتعلق ابستشهاد السيد
على ما أذكر -قال لإلمام اخلامنئي يف يوم استشهاد الزهراء فجاء أحد العلماء من املعممني، وكنت جالًسا، 

كنت اعتقد أبّنكم و ، ماستشهاد السيدة الزهراء ظلًما. أان مسعت كالمك إنّنك قلت : إ-2014يف عام  كان
 نّنا "ال نستطيع إنكار احلقائق لكّننا ال نريد إاثرة الفنت". إ :تؤمنون ابستشهادها. فقال مساحتهال 

ترك عقائدان أو االعرتاف بعدم استشهاد  هذه ال تعيننظرته و  هكذا ينظر اإلمام اخلامنئي إىل الوحدة،
الفنت حفاظًا على وحدة  اثرةإ دعو إىل عدم، ولكّنه يها )ع(السيدة الزهراء، فهو يؤمن متاًما ابستشهاد
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ك العواطف حترّ أو املسلمني. ويراعي كثريًا أن ال تكون مراسم الليايل الفاطمية تسّبب اإلهانة ألهل السّنة، 
 . عندهمواملشاعر 

ولكن بنفس الوقت مساحته مهتم جًدا بتعظيم الشعائر الفاطمية، ويقيم املراسم يف كل عام ملدة 
جيب أن بل حمرم،  عشرةال جيب أن تكون أي مراسم تشبه مراسم  مساحته ة نظرمخسة ليايل. ولكن من وجه
 يكون حملرم مكانة خاصة. 

 قضااي العامل اإلسالمي.اهتمام اإلمام اخلامنئي ب
ومن صفاته البارزة، عندما تنّفذ أعمال ختتص جببهة املقاومة، والعامل اإلسالمي، واألعمال الدولية 

ذلك كثريًا. وأتذكر أبّنين قد ألقيت شعرًا يف بداية حرب اليمن، وهجوم نظام آل حيث اإلمام، ويشّجع على 
وكان  ،وليس يف بيت اإلمام اخلامنئي حفظه هللا يف موكب جامعة اإلمام الصادق )ع(، سعود على اليمن،

 الشعر ابللغتني العربية والفارسية:

 مشيم رمحان از مين می آيد

 دم اويس است از قرن می آيد

 دوابره ابنگ اي علی رسد

 مين مهاره بوده اب علی

 به اهل خيرب

 بگو که ديگر

 مرگتان رسيد

 نور مصطفی دميد

 شور حيدری رسيد 

 أي أتتينا رائحة الرمحن من اليمن وأيتينا نفس أويس من القرن 

 يعلو نداء اي علي من جديد واليمن كان دائًما مع علي

 إىل أهل خيرب أخربهم أبنّه وصل يوم هالككم 

 قد شع نور املصطفى قد ابن محاسة حيدر 
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 مل   احلروب وهي ال تُرام والوحدة خري مل  اخلصام 

 منهاج طه املصطفى السالم، آل سعود إهّنا اليمن 

 حيدر حيميها من الفنت، ستهزمون وتسحقون 

 )إىل آخرها مقطعني ابلفارسي ومقطعني ابلعريب(. .سيف ذو الفقار أضحى قبضة اليمن ..

وعندما انتهينا من إنتاج هذا الشعر، ومت عرضه على القنوات التلفزيونية، وبلطف من هللا وعناية 
ا هذا ّن اإلمام كان تعًبا جد  إ :املعصومني، حصل على إقبال كبري. فتلقيت اتصااًل من املكتب، وقالوا يل

"ال ميكن وضع قيمة  القائد:ستمع إىل هذه القصيدة حتّسنت حاله كثريًا، وقال السيد املساء، لكّنه عندما ا
ا، وأتثري هذه األعمال مقارنة ابخلطاب هي مئة مقابل على مثل هذه األعمال، وهلا قيمة معنوية عالية جد  

 شاعر". وهلا أتثري أكرب من اخلطاب مبئة مرة، وقال هذه األعمال تدخل القلوب وحترك امل ،واحد

 :على نفس القصيدة، وقال يل هاللقاءات مع أحدبتشجيعي مرة أخرى حضوراي  يف  مساحته وقام
حىت أنه أثىن على "كان ذلك العمل اخلاص ابليمن متازًا من حيث اللحن، من حيث األداء والشعر اجليد"، 

وطلب مين إيصال  ،اا جد  ابمسي". وكان مهتمً  اجلميع "اشكر :عمل مهندس الصوت ومنفذ العمل، وقال يل
 سالمه إىل الشعراء وكل من شارك يف تنفيذ هذا العمل. 

سريع يف إبداء ردة الفعل بكل ما  مساحته أنّ  ،وهنا أؤكد لكم وحسب جتربيت خالل عشرة سنوات
 . ةيتعلق بقضااي العامل اإلسالمي، وردود فعله إجيابي

 لقاءات أخرىإىل سنرتكها  نتطرق هلا لضيق الوقت، لكناليت مل هناك الكثري من األمور يف اخلتام، 
مثل: الربط بني القضااي الثورية واملعاصرة أبحداث عاشوراء. واملوضوع اآلخر التأكيد على متتع  إن شاء هللا،

ءة . أو توصياته ابلرجوع إىل املصادر املوثوقة وخاصة القيام بقرا، وأن يكونوا مثقفنيالرواديد ابملؤهالت العلمية
املقاتل. وتبيان الفرق بني لسان احلال ولسان القال، وحتديد احلدود بينهما. واألحاديث اليت دارت بيين وبني 
اإلمام اخلامنئي حفظه هللا يف موضوع الشباب، وما لدّي من الذكرايت يف هذا اخلصوص. نقاط يف سرية اإلمام 

الشعر اجليد وتعليماته للشعراء والرواديد على الكتابة  العملية وذكرايت عن عطفه وحنانه الكبريين. التأكيد على
وأداء األشعار القوية. السماح ابإلشارة يف الشعر إىل بعض التقصري يف عمل املسؤولني. رأيه يف التصفيق يف 

. اجملالس احلسينية. إدخال القرآن واملضامني القرآنية يف األشعار. رأي مساحته حول التعري يف اجملالس احلسينية
والتوصيات عن التلحني وامللحنني. رأيه يف إاثرة احلماس عرب إلقاء األشعار احلماسية وعدم جعلها كمجالس 
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ما قدمته من معلومات فيه كون ين أب تمينمع الالرقص، والرتكيز على موضوع اإلعالم يف املواكب الدينية. 
 .إفادة لكم

            


