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 اول التأثري على الرأي العامأدخلوا ميدان التبيني إلحباط مؤامرات العدو اليت حت
٢٠٢١/٠٩/٢٧ 

بية اجلامعية، ويف ال مع ممثّلي اهليئات الط٢٧/٩/٢٠٢١كلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء يوم اإلثنني 
كلمته يطالب اإلمام اخلامنئي بنشر احلقائق وكشفها من خالل العقالنية والتبيني واملنطق القوي، 

ازي الذي يشكل اليوم فرصة كبرية لنشر األفكار وإحباط ويشري مساحته إىل أمهية الفضاء ا
 .مؤامرات العدو الرامية إىل إجياد االلتباسات يف أفكار الرأي العام

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 على منحنا هذا التوفيق حىت نتمكن اليوم كما - تعاىل - إنين ممنت جداً هللا . السالم عليكم ورمحة اهللا
قة أن نكون، على حنٍو ما، يف خدمتكم، أيها الشباب األعزاء، ونستفيد من يف السنوات الساب

 .أنفاسكم الدافئة وقلوبكم الطاهرة والصافية عرب هذا اللقاء، إن شاء اهللا
السالم على احلسني، وعلى علي بن احلسني، وعلى أوالد احلسني، وعلى أصحاب احلسني الذين 

 ).ع(بذلوا مهجهم دون احلسني 
ام األربعون اليت وقعت من عاشوراء إىل األربعني هي من املراحل املهمة جداً يف تاريخ هذه األي
إن يوم عاشوراء يف ذروة األمهية، وإن هذه األربعني يوماً بني عاشوراء واألربعني هي مثل . اإلسالم

س، والتضحية  التضحية بالنف-فإذا كان يوم عاشوراء ذروة ااهدة املقرونة بالتضحية . يوم عاشوراء
، فإن هذه األربعني يوماً ذروة ااهدة املصحوبة بالتبيني والكشف - باألعزاء واألبناء واألصحاب 

 .والتوضيح



 

 ٢ 

والسيدة أم كلثوم ) ع(لو مل تكن هذه األربعون يوماً، ولوال وجود احلركة العظيمة لزينب الكربى 
 . مل تتحقق١» من اجلهالة وحرية الضاللةليستنقذ عبادك«، لرمبا كانت عبارة )ع(واإلمام السجاد 

) ع(بقيادة زينب الكربى ) ع(لقد كانت هذه احلركة العظيمة، وهذا الصرب الفائق آلل الرسول 
، ما أدى إىل ختليد واقعة كربالء، وكان هذا التبيني مكمالً لتلك التضحية باملعىن )ع(واإلمام السجاد 
 .احلقيقي للكلمة

 
للتعبري عن هذه القضية، أي أنتم، أيها الشباب والطالب األعزاء، وأنتم باملعىن سأستخدم هذه اجلملة 

 .»التبيني«احلقيقي للكلمة مثرة قلب الشعب واألمل ملستقبل هذا البلد، أَولوا أمهية لقضية 
ب يف مواجهة هذه احلركة املضللة اليت تتدفق من مئة اجتاه حنو الشع. هناك حقائق كثرية ينبغي تبيينها
 هذا أحد األهداف الكبرية ألعداء إيران واإلسالم والثورة اإلسالمية -اإليراين وتؤثر يف الرأي العام 

 وإبقاء األفكار ملتبسة وترك أذهان الناس وخاصة الشباب، فإن حركة التبيني حتبط مؤامرة العدو -
 .وحركته

اليوم، حلسن احلظ، . اح والنورإنه مبرتلة الواجب على كل واحد منكم أن تنريوا ما حولكم كاملصب
هذا الفضاء العام إضافة إىل املشكالت اليت قد يسببها، له أيضاً بركات . امليدان مفتوح لنشر األفكار

ميكنكم نشر األفكار الصائبة والصحيحة، واإلجابة عن اإلشكاالت واإلامات املختلَقة يف . كبرية
 .اإلمكان، كما ميكنكم اجلهاد يف هذا اال باملعىن احلقيقي للكلمةهذا الفضاء باالستفادة من هذا 

علينا أن . بالطبع، إن املبدأ احلاسم يف هذا الشأن هو ضرورة اتباع ج أخالقي يف أداء هذا العمل
جنتنب بشدة ما يفعله بعضهم يف الفضاء اازي أو املطبوعات واملقاالت وهنا وهناك من مواجهة 

 . بالسباب واالفتراء واخلداع والكذبللرأي العام
ال بد من نشر احلقائق مبنطق قوي وخطاب متني وعقالنية تامة، مع تزيينه بالعاطفة واملشاعر اإلنسانية 

كل واحد بطريقٍة وبالسهم الذي لدينا . علينا مجيعاً اليوم أن نتحرك يف هذا امليدان. وتطبيق األخالق
 .يف هذا الطريق
جمهزون بالفكر . إن شبابنا جمهزون اليوم، حبمد اهللا.  مجيعاً، إن شاء اهللا-  تعاىل-كم اهللا أرجو أن يوفق

أعدوا أنفسكم، وعززوا هذه . والعقالنية والوعي الكبري، وميكنهم بذل الكثري يف هذه ااالت
ان التبيني الوسائل داخلكم، وجهزوا أنفسكم باملعىن احلقيقي للكلمة وادخلوا هذا امليدان، ميد

 .يف هذه األربعني يوماً) ع(والكشف، أي الطريق الذي سلكته زينب الكربى 
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والبقية الذين ) ع(واإلمام السجاد ) ع(عظمة هذه األيام األربعني تعود إىل ما فعلته هذه العظيمة 
زينب التحدث بلغة العزاء، ففي احلقيقة، جاءت ] إذا أردنا[و. كانوا من حوهلم، وحتملوا املشقات

إننا فعلنا هذه األعمال، : تقرير العمل) ع(يوم األربعني وقدمت إىل اإلمام احلسني ) ع(الكربى 
 .وذهبنا ذا النحو، وحتملنا مثل كذا، وعبرنا وبينا ذه الطريقة

ج مبارك، ج عذب ) ع(ج اإلمام احلسني .  مجيعاً، إن شاء اهللا– تعاىل -أرجو أن يوفقكم اهللا 
وسوف تتمكنون، إن شاء اهللا، باالستلهام من احلركة احلسينية . موفّق ويصل إىل نتيجة حتميةو

واالستفادة من املعارف احلسينية من إيصال هذا البلد إىل قمم السعادة باملعىن احلقيقي للكلمة، 
و التحرك يف الطريق الصحيح ه. إنه الطريق فعالً. هذا هو الطريق. السعادة املعنوية واملادية أيضاً

 .والقرآن والعترة) ع(شعاع نور التوجيهات احلسينية وأئمة اهلدى 
أسأل اهللا أن يشمل بألطافه . أسأل اهللا أن يوفقكم ويتقبل منكم، إن شاء اهللا. موفّقون، إن شاء اهللا

 إن -  أنتم الشباب - هذه الدموع الصافية والقلوب الطاهرة واملنرية، وأن مين علينا بربكة وجودكم 
 .شاء اهللا، وأن يزين هذا البلد، إن شاء اهللا، بتحركاتكم ااِهدة واملنطقية واملتينة، أيها الشباب

 الرمحة والرضوان - تعاىل -يسعدين أنين متكنت من أن أكون اليوم أيضاً يف خدمتكم، وأسأل اهللا 
يز الشهيد سليماين ورفاقه، الطاهرة وأرواح الشهداء الطيبة، وشهيدنا العز) اخلميين(لروح اإلمام 

 ).رض(والعامل القيم املتوفّى أخرياً، املرحوم الشيخ حسن زاده 
 

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 

 ــــــــــــــ
  .»زيارة األربعني«، ١١٣. ، ص٦.  ذيب األحكام، ج- ١


