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 بمناسـبة حلـول ١٧/٠٩/٢٠٢٢بتـاريخ فـي ختـام مراسـم العـزاء  التي ألقاها اإلمام الخامنئي كلمة
ّوفـي كلمتـه لفـت سـماحته إلـى أن األربعـين . ّبيـةبمـشاركة الهيئـات الطال) ع(أربعين اإلمام الحـسين 

ًالــشامخة وأن مــسيرة األربعــين هــذا العــام أُقيمــت علــى نحــو أكثــر جــالال ) ع(رايــة اإلمــام الحــسين  ّ
ّكمــا أشــار اإلمــام الخــامنئي إلــى أن الحــضور الواســع . وعظمــة مــن الــسنوات وفتــرات التــاريخ كلهــا

ّللمسلمين في األربعين ظاهرة إعجازية تعب ّر عن بشرة سارة هي عبارة عن أن يد اهللا المتعـالي تعمـل ّ ّ
ّعلى تقدم داعية اإلسالم والتوجه اإلسالمي ّ.  

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ًإننــي ســعيد جــدا وأشــكر اهللا المتعــالي أننــا رأينــا مــرة أخــرى هــذا اللقــاء النــوراني والمبــارك فــي هــذه 
ُالنقيـــة، قلــوبكم النيـــرة، تــضفي جـــودة علــى الـــدعاء إن قلـــوبكم الطــاهرة . الحــسينية واســـتفدنا منــه

ّفأصـل القـضية هـو القلـب، القلـب النيـر والنقـي الـذي . والنصح والموعظة وقـراءة الرثـاء وكـل شـيء
ًلقــد أبــدى هــذا القــارئ المحتــرم ذوقــا جمــيال وقــرأ لنــا هــذه اآليــة. أنــتم منــشؤه ومنبعــه، بحمــد اهللا ً :

ًإن شــاء اهللا، فــستكونون مــصداقا لهــذه ). ١٣الكهــف، (} إنهــم فتيــة آمنــوا بــربهم وزدنــاهم هــدى{
ــشباب الــذين آمنــوا ترســخ اإليمــان فــي قلــوبهم. اآليــة الــشريفة ــه . ّال ولهــذا، زاد اهللا المتعــالي هدايت

  .َفلنسع أن نكون على هذا النحو. لهم
عـام علـى األربعـين هـذا ال] مراسم[لقد أُقيمت ). ع(األربعون هي الراية الشامخة للحسين بن علي 

ًحقـا وإنـصافا يجـب القـول إن حادثـة . ًنحو أكثر جالال وعظمة من الـسنوات وفتـرات التـاريخ كلهـا ً
ًهذا ليس أمرا طبيعيا. ومسيرة األربعين وهذا الحضور الواسع للمسلمين ظاهرة إعجازية لم يمكـن . ً

  .اهللا فقطوال يمكن أن تتحقق مثل هذه الحادثة بأي تخطيط وتدبير ويد وسياسة؛ إنها يد 



 

 ٢

ّمن الواضح أن يد اهللا المتعالي تعمـل علـى تقـدم . هذه بشرى وبشارة لي ولكم. ًحسنا، هذه بشرى
ُداعية اإلسالم والتوجه اإلسالمي، وأن اهللا المتعالي يعلي أكثـر الرايـة إلسـالم أهـل البيـت  ًيومـا ) ع(ّ

ُهذه داللة على أن الطريق الذي أمامنا طريق جلي ويمكن ط. بعد يوم   .ّيه، إن شاء اهللاّ
اعرفــوا قــدر : ًأنــا دائمــا أقــول للــشباب. أيهــا الــشباب األعــزاء، أوصــيكم أن تعرفــوا قــدر هيئــاتكم

الـــشباب، ولكـــن اعرفـــوا قـــدر هـــذه ] مرحلـــة[اعرفـــوا قـــدر . ًوهـــذا مطلـــوب اليـــوم أيـــضا. شـــبابكم
ِّهــي حقــا كنــز مهــم وقــيم. إنهــا كنــز. الهيئــات إنهــا التــذكر . لتبيــينالهيئــة الحــسينية تعنــي التــذكر وا. ً

ًأن تحيــي الــذكرى وتكــون مركــزا ومقــرا : فينبغــي للهيئــات أن تكــون علــى هــذا النحــو. ًوالتبيــين معــا ً
ـــين أيـــضا ـــا هـــذا. ًللتبي ـــال . هـــذا ضـــروري ليومن ـــاك قطـــاع طـــرق ال يعجـــبهم أمث ـــتم تعلمـــون أن هن ّأن

ــل مــسيرة األر. حــركتكم، أنــتم الــشباب بعــين بــين النجــف هنــاك قطــاع طــرق ال تعجــبهم حادثــة مث
هــــم مـــشغولون بالــــسعي والعمــــل ] لــــذا. [وكـــربالء، وال يعجــــبهم هـــذا الحــــضور الحماســــي للنـــاس

  ]. ضدها[
: فكـل شـخص لديـه مـسؤولية. ًيجب أن تكون القلوب مستعدة، وأن نكـون جـاهزين للعمـل جميعـا

ــديهم مــس ــديكم مــسؤولية، والمــسؤولون المحترمــون فــي البلــد ل ــدي مــسؤولية، وأنــتم ل ــا ل ؤوليات أن
ــه مــسؤولية مــا ــى أن تعرفــوا مكــانكم، وأن تحــددوا مــسؤوليتكم . ًأيــضا، فكــل شــخص لدي ّاســعوا إل

  .اعرفوا ما عليكم فعله. ألنفسكم
ِوتـواصــوا بــاْلحقِّ وتـواصــوا بالــصبر{فــي رأيــي،  ْ َّ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ َ ََ هاتــان جملتــان مــصيريتان وأساســيتان ) ٣العــصر، (} َ

.  عندنا إلى األبد، وفي يومنا هذا أكثـر مـن أي وقـت مـضىوأبديتان من القرآن وهما فرض أساسي
ــالحق، وال تنــسوا التواصــي بالــصبر ــابرة، . ال تنــسوا التواصــي ب ــات والــصمود والمث ــي الثب الــصبر يعن

اسلكوا طريق الحـق واجلبـوا اآلخـرين . هذا معنى الصبر. والتمنع عن رؤية النفس في طريق مسدود
ــى طريــق الحــق ــضا إل ــون المــسلمون المهتمــون، وأبنــاء . هــودابــذلوا الج. ًأي َفليــسع الــشباب المؤمن

الهيئــات، وبــالمعنى الحقيقــي للكلمــة القرآنيــون واإلســالميون، فليــسعوا للتــأثير فــي البيئــة الجامعيــة 
ّوالبيئات المختلفة، وأن ينـوروا البيئـة ويلونوهـا بتلـك الـصبغة نفـسها التـي يعتقـدون بهـا، أي بـالنهج  ّ

َال تـدعوا . ًاليوم، فلتتواصوا بالحق ولتتواصوا بالصبر أيـضا. صي ضروري لكم ولناهذا التوا. اإللهي
  .ّالبيئة تصير بيئة مرهقة ومعطلة

أعتـذر مـن اإلخـوة واألخـوات أننـا لـم نـتمكن مـن التحـضير . ًأسأل اهللا المتعالي التوفيق لكم جميعا
ا والقيـود ومـا إلـى ذلـك، لجمع أكبر من الموجود في هذه الحسينية بسبب ظـروف المـرض وكورونـ

ّوأبعــث سـالمي أيــضا إلــى كــل الــذين عبـروا عــن لطفهــم تجــاهي وبعثــوا . ًأبعـث ســالمي إلــيهم جميعــا ً
  .ُسالمهم إلي من بعد، وأسأل اهللا لهم التوفيق
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أسأل اهللا أن تكون روح اإلمام المطهـرة راضـية عنـي وعـنكم، وأن تكـون األرواح المطهـرة للـشهداء 
راضــية عنــا، وأن يكــون القلــب ) ع(ون الــروح المطهــرة ألبــي عبــد اهللا الحــسين راضــية عنــا، وأن تكــ

  .ًراضيا عنا) عج(المقدس إلمام زماننا 
 .والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته


