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 خطبه اول

کنمَوَازَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیَاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاللَو َاُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛َاللََِاد َبعِ»

َ«.ترسانمعقابشَمى

َ

 راه بندگیبیت و پیروی از آنان، بهترین توسل به اهل

َاى 1؛تُفْلِحُون َل ع لَّکُمَْس بِیلِهَِفِیَو ج اهِدُواَالْو سِیل ة َإِل یْهَِو ابْت غُواَاللَّه َاتَّقُواَآم نُواَالَّذِین َأ یُّه اَی ا»َ:قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم

َکهَباشدَ.کنیدَجهادَراهشَدرَوَجوییدبَواَبهَتقربَبرایَایوسیلهَوَوَکنیدَپرواَخداَازَ،ایدآوردهَایمانَکهَکسانى

َ.«شویدَرستگار

َکنم.ارَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَدعوتَمینمازگزَوَخواهرانَعزیزََِماَبرادرانخودمَوَش

َعملَبهَاینَآیهیَخوشبختانهَشاهدَهستیمَجامعه َدر َخدایَمتعالَایَبرمییَتازههاقدمَ،کریمهیَاسالمیَما دارد.

ایَتوسلَهَوسیلهالزمَاست.َبایدَبَوسیلهیَبرایَاینَموضوع،َتهیهَکند.منانَراَبهَرعایتَتقواَدعوتَمیمؤیَجامعه

)علیهمََایَباالترَازَمحمدَوَآلَمحمدرساندَوَچهَوسیلهبکهَماَراَبهَخدایَمتعالَوَبندگیَاوَبهَصورتَمطمئنََکنیم

َوَگرفتنَدامنَلطفَوَک َالسالم( َبهَسیرهَوَرفتارَمشانَوَاقر وَمحبتَوَمعرفتَآنها َچهَوسیلهآنهاتدا ایَباالترَازَ؟!

راهَنزدیکَبندگی،َتوسلَبهَحسینََبهَبندگیَوَرسیدنَبهَحقیقتَتقوا؟!َبرایَدستیابیَلسالم()علیهَاَاباعبداللَالحسین

َسارَحسینیَاست.مکتبَحسینیَوَقرارَگرفتنَدرَسایه)علیهَالسالم(َوَنشستنَدرَ

ََینَحالَوَهواییَاستَکهحسینی،َدرَچنویژهَدرَاربعینَمَوَصفر،َبهماَدرَماهَمحرّیَجامعه آنََبابتخدایَمتعالَرا

َیم.هستَشاکر

َرساند.َاللَماَراَبهَفالحَوَرستگاریَخواهدشاءاربعینیَخودَشکوهَخاصیَدارد،َانیَاینَمجاهدتَکهَامروزَدرَجلوه

                                                           
 َ.۳۵.َمائده:1َ



َ

  از هر جهت همتای بیااربعین، پدیده

َاالربعینَوَماَادراکَماَاالربعین!َ؛امروزَبایدَدرَموردَاربعینَصحبتَکنیم

َبی َحیرتنجهانَشاهدَاتفاقیَبزرگ، َپدیدهیزَوَخیرهانگظیر، َالهامکنندهَاست. بخشَوَایَپرجاذبهَوَباشکوهَوَحقیقتاً

توانیمَکردَوَمی2َدیح شودَت َیکَاعجازَاست.َمیَ،منان،َراهپیماییَعظیمَوَمیلیونیَمردمانَعاشقنظیر.َازَنگاهَمؤبی

اربعینَراَباَاینَزیباییَوَشکوهََایَازکهَگوشهَ،گوییدَنهَمثلَاربعینبیاورد.َاگرَراستَمیَ،بگوییمَاگرَکسیَمشابهَدارد

الهیَوَنصرتَیَارادهیَنشانهَ،قدرمانالهیَوَآسمانیَاست.َبهَتعبیرَرهبرَحکیمَوَعالییَوَآثارَبیاورید.َاینَیکَپدیده

َبابَ ََجدیدیَبهَرویَبشریتَگشودهَشدهالهیَاست. نویدبخشَتحققَعالمَدیگریَوَکهَبابَلطفَوَرحمتَالهی،

َرویَهستیم.هَالسالم(،َکربال،َزیارتَوَپیادهدرَاربعینَحسینی،َشاهدَترکیبیَبدیعَازَحسینَ)علیَاست.

َ

 پدیدآورندگان اربعین

کتابَوَقیامَحسینیَدرََگذاریَشد.َمنتها(َبنیانلیهمَالسالم)عَبیتتوسطَسیدالشهداَوَاهلَیَاربعینهاوَبنیانَهاپایه

َ َاستَکهَجلدَاول، ََ)علیهَالسالم(َاباعبداللیَبهَوسیلهدوَجلدَقابلَمشاهده َو َخونَرانَیاخویشانَو آنَحضرتَبا

عینَوَحضرتَزینبَنگاشتهَشدَوَآنَکتابَاربَ)علیهَالسالم(َوَامامَسجادحضرتَبیتَجلدَدوم،َتوسطَاهلَتهَشد.شنو

َکهچراَهمینَاست؛َ.َحقَهمجلدَدوم،َتفسیرَجلدَاولَاستَتحقیقَوَتدقیقَاست.َاست.َیکَچلّهَفریاد،َتبیین،َتفسیر،

یکَاربعینَحماسهَدرَجلدَ«.َاستَخانهَدرَآنچهَبهَندهستَترآگاهَخانهَاهل۳َ؛الْب یْتَِفِیَبِماَا دْرِیَالْب یْتَِا هْلَُ»َاند:گفته

َاست.َنهفتهَحسینییَدومَکتابَحماسه

ر،َحضورَصحابیَبرجستهَوَدیگَوَازَسویَ،بیتَبناَبرَنقلَمشهورَوَزیارتَآنهاَاستسویَدیگرَحضورَاربعینیَاهلَاز

َنامگران َو َعظیمقدر َپیامبر ََ،نالشأآشنای َجابر َشخصیتایعنی َهم َاو َاستَکه َعطیه َبا َهمراه َانصاری َعبدالل َبن

                                                           
َباَمعجزهَآورندهَپیامبرَهرَهماوردجوییَآن،َترگستردهَتعریفَدرَیاَکریم،َقرآنَهماوردجوییَمعنایَبهَ،استَاسالمیَکالمَوَقرآنیَعلومَدرَاصطالحیَت ح دّی،.2َ

 .مخالفانَعجزَاثباتَهدف

 .27۴صَ،78جَاالنوار،َبحارَمحمدباقرَمجلسی،.۳َ



استادَوَشاگردَبهرهَدارند.َاوَاینَافتخارَراَپیداَکردَکهَاولینَیَهرَدوَبهَمنزلهَبیت،وَازَمعارفَاهلَسرشناسیَاست،

َزائرَاربعینَباشد.

ییَهااینَمتنَدارایَالیهَالعادهَاست.درَانشایَمتنَقویمَوَپررمزورازَزیارتَاربعینَفوقَ)علیهَالسالم(َشَامامَصادقنق

َد.دهمیمنانَقرارَمعارفَحسینیَراَدرَاختیارَمؤیَاستَکهَمجموعه

َآدابَ َاهمیتَزیارتَو َکه َروایاتی َزیَآنمجموعه َمخصوصاً َو َرا َپایَپیاده َبا ََنقشَ،هکردَبیانارت درَمحسوسی

َدارد.گیریَاربعینَشکل

ََانستَنیزَمحسوسَاست.منَدمؤیَکهَزیارتَاربعینَراَنشانهَ)علیهَالسالم(َنقشَامامَحسنَعسکری

رفتن:َروشََدیدار:َاربعین؛موعدََمحلَقرار:َکربال؛َهوشَشیعیَباَکنارَهمَقرارَدادنَاینَموارد،َکاریَکردَکارستان.

َروی.پیاده

َ

 نیازهای امت اسالم  پاسخگویی به جهتی الهی اذخیره

شدندَفَمیوَکسانیَبهَهمینَکیفیتَدرَاربعینَمشرََّداشتهَهابقسدرَبینَعلماَوَمردمانَآنَدیارََاینَحرکتَدرَگذشته

انَالهیَاستَتاَدرَزمیَشدَوَنگهداریَشدَوَیکَتعبیهتبدیلَبهَیکَذخیرهََحرکتَاینَوَدرَمسیرَمواکبیَداشتند.

ََنماییَشودَوَدرَدسترسَقرارَگیرد.المیَروبرایَامتَاسَمناسب

یَامتَاسالمیَبهَیکَمکتبَتربیتی،َروشَتربیتی،َاربعینَدرَوقتَنیازَاست.َوقتیَآنچهَاکنونَرخَداده،َظهورَمعجزه

قدرتَبرایَمعرفیَاسالمَنابَوَتقویتَمعرفتَوَبصیرتَحسینیَوَگسترشَایَپروَرسانهانسجامَدرونیََالگویَتربیتی،

ریَوَسازماندهیَجهانیَنیازَداشت؛َوقتیَوقتیَکهَامتَاسالمیَبهَتقویتَروحَبیداریَوَپایداَ؛یازَداشتجهانیَآنَن

اربعینَازَراهَرسیدَوَشدَآنچهَکهََیکدیگرَنیازَفوریَامتَاسالمیَبود؛سازیَنهضتَحسینیَوَعشقَوَتعاطفَبهَجهانی

َشد.َ

گوییم،َاینَالهیَرونماییَشدَوَامروزَوقتیَازَاربعینَمییَگامَدومَازَاینَذخیرهیَبرایَانقالبَاسالمیَماَدرَآستانه

َاست.َیاسمَرمزَشیعهَبرایَسازماندهیَتحوالتَبزرگَتاریخَ،کلمه



َ

 و غیرقابل توصیفهای متفاوت ویژگیای با پدیده

َمتفاوتَاست.َهایکَاجتماعَباَویژگیاربعین،َ سیرهایَسیَمیلیونَنفرَباَحرکتَوَسیرَوَهجرت،َدرَمَحدودیَکامالً

طوالنی،َکهَمعبرَاصلیَبینَنجفَتاَکربالَاست،َباَمقصدَواحدَکهَحرمَحسینیَاست،َباَحضورَعاشقانهَوَداوطلبانهَوَ

گیرند.َاتحادَوَانسجامَقرارَمیَ)علیهَالسالم(َمغناطیسَمحبتَسیدالشهدایَعشقَحسینیَوَجاذبهیَمجذوبانه،َدرَحلقه

جوشَوَمتکیَبهَخودَوَشود.َاجتماعیَدروندیدهَمیَهااسَوَعالئمَوَنشانهلبَ،َاحساس،َحتیهانشانهَدرَهدف،َآرمان،

بنیانَاستَوَازَنوزادَتاَخودَمردمَاست.َترکیب،َخانوادهیَتغذیهَوَاسکانَوَبهداشتَوَامنیتَبرَعهدهَکهمردمیَاستَ

َدرَآنَحضورَدارند.َتنوعَعلمیَوَقومیَوَنژادیَوَحتیَدینیَوَمذهبیَدارد.َ،پیر

الهیَوَمعنویَیَوانیمَاینَحقیقتَدرخشانَراَتحلیلَوَتوصیفَکنیم؟َبهَتعبیرَرهبرَعزیزمان،َاینَیکَپدیدهتآیاَمی

َحقیقتاًَقابلَتوصیفَوَتفسیرَنیست.َاستَکه

َراهَعشقَاست؛ َتفسیرَوَتحلیلَکندَاینَراه، َبایدَولیَالهی، َاینَامرَالهیَرا َبابَشکرَبهََ؛شرحَوَبیانَندارد. َاز اما

َبایدَاهلَحکمتَوَمعرفتَبهَمیدانَبیایندَوَباَوسعَعلمیَوَمعرفتیساحتَقدسَرب درَاینَراهَمجاهدتََخودَوبی،

َتوانندَاداَکنند.چهَحقشَراَنمیکنند؛َاگر

زَمنظرَفرهنگیَوَهنریَتوانَاهمَمیَشکوهَوَدارایَابعادَمعرفتی،َسلوکی،َاعتقادی،َتربیتیَوَاخالقیَرابایَپدیدهاینَ

َتاریخیَوَتمدنیَمطالعهَکرد.َالمللی،بینَای،سی،َمنطقهسیاَشناختی،َجغرافیایی،هجامعازَدیدگاهَوَهمَ

توانَاربعینَراَمیَسازیپردازیَوَتمدنخودسازیَوَجامعهیَدوم،َرویَسهَواژهگامَیَاماَدرَیکَنگاه،َبرَاساسَبیانیه

نقشَداردَوَقابلَمطالعهََسازیَنیزوَتمدنَزیپرداداردَوَازَمنظرَجامعهَتأثیرمنانَمطالعهَکرد.َاربعینَدرَخودسازیَمؤ

َاست.

َکنم.ایَخدمتَعزیزانَعرضَمیدومَدرَاینَسهَزمینهَچندَجملهیَبهَلطفَخدایَمتعال،َدرَخطبه

َ

 نخستین زائر اربعین



عازمََ)علیهَالسالم(َهمراهَجابرَبرایَزیارتَاباعبداللَ:شناسیم.َعطیهَنقلَکردهَاستَکهاربعینَراَباَزیارتَجابرَمیماَ

غسلَکردَوََیبیَاستَـعجَخیلییَقطعهَ،اینَقطعهـََ«هنگامیَکهَواردَکربالَشدیمَ؛ک رْب ال ء َو ر دْن اَف ل مَّا»َشدم.کربالَ

َکنارَفراتَببر.َ:گفت خودشَراَخوشبوَکردَوَباَآرامشَوَذکرََپوشیدَوَحالتَاحرامَبهَخودَگرفت.لباسَمتفاوتََمرا

َبهَس َتا َبهَمنَداد َهمینویَمضجعَتابناالهیَدستشَرا َ،کهَنزدیکَقبرَمطهرَشدکَساالرَشهیدانَحرکتَکردیم.

خودَشدَوَازَخودَبیراَرویَقبرَمطهرَسیدالشهداَقرارَدهی؟َتاَدستَاوَراَرویَقبرَقرارَدادم،َ:َدستَمشودگفتَمی

َهمینهوبی َافتاد. َبلندَگفتَ،کهَبهَهوشَآمدشَشدَوَرویَقبرَمطهر َسهَبار َحسین»: َفَ«.یا رصتیَبرایَجابرَگویا

َسیدالشهدا َقبر َکنار َدر َتا َشد َالسالم(َفراهم َجوابَدَ)علیه َچرا َحسینَجان! َتشکیلَدهد. وستتَراَمجلسَروضه

َدرَدهیَجوابَچگونهَ؛ر أْسِک ََو َب د نِک ََب یْن ََفُرِّق ََو ََأ ثْب اجِک َع ل ىَأ وْد اجُک ََشُحِط تَْق دََْو ََبِالْج و ابََِل ک ََأ نَّىَو َ»دهی؟!َنمی

َ.َ«است؟َافتادهَیجدایَتوَسرَوَبدونَمیانَوَبریدهَگردنتَهایرگَکهَحالی

منزلَازَکربالَتاَکوفهَوَازَکوفهَبهکهَمنزلماجرایَسرَحسینَ)علیهَالسالم(َاستََ،درَجریانَاربعینَآنچهَمطرحَاست

متنَاینَعدَجابرَشروعَکردَوَگاهیَباالیَنیزهَوَگاهیَدرَتشتَاست.َبَبیتَاست؛امَوَازَشامَتاَکربال،َهمراهَاهلتاَش

َخواند َتوَکهَدهممیَگواهیَپسَ؛ا لتَّقْو ىَح لِیفَِاِبْنََُو ََا لْمُؤْمِنِین َس یِّدََِاِبْنَُو ََا لنَّبِیِّین َخ اتِمََِاِبْنَُأ نَّک ََف أ شْه دَُ»َ:زیارتیَرا

سپسََارتَکرد.دَوَآنهاَراَهمَزیبهَشهداَخطابَکرَبعدَ«.هستیَتقواَقسمهمَوَمنانمؤَآقایَفرزندَوَپیامبرانَفرزند

راَمبعوثَکردََمحمدسوگندَبهَکسیَکهََ؛فِیهَِد خ لْتُمَْفِیم اَش ار کْن اکُمََْل ق دََْن بِیّاًََبِالْح قََِّمُح مَّداًََب ع ث َا لَّذِیَو »َ:بشارتَدادَکه

چگونهَچنینَچیزیَممکنَاست؟َآنجاَبودََ:عطیهَپرسید.َ«باَشماَشریکَهستیمَ،کهَماَدرَکارَبزرگیَکهَانجامَدادید

َع م ل ََأ ح بََّم نََْو ََم ع هُمَْحُشِر ََق وْماًََأ ح بََّم نََْی قُولََُا للَّهَِر سُول ََح بِیبِیَس مِعْتَُ»َاینَروایتَنبویَراَمطرحَکرد:کهَجابرَ

َخواهدمحشورََآنانَباَ،بداردَدوستَارَقومیَکهَکسی:َفرمودَکهَشنیدمَخداَرسولَحبیبمَاز۴َ؛ع م لِهِمَْفِیَأُشْرِک ََق وْمٍ

ََ«.بودَخواهدَشریکَکارشانَدرَآنانَباَ،بداردَدوستَراَقومیَعملَکهَکسیَوَشد

َاباعبدالل َآنهاَشریکَبدارَراَدوستَ)علیهَالسالم(َاگرَکسیَحقیقتاً دَوَبهَآرمانَحسینیَوفادارَباشد،َدرَهرَزیارتیَبا

َشود.نوشتهَمیَنامشَجزءَانصارالحسینشودَوَمی

نَوَعزتَجمهوریَاسالمیَقرارَچشمَدشمناَسازَتمدنَاسالمیَوَباعثَکوریِشکوهَامسالَراَمقدمه!َاربعینَباپروردگارا

َقرارَبده.َخودَگذارانَاربعینَراَموردَرحمتالشأنَوَشهداَوَبنیانبده.َارواحَامامَراحلَعظیم

                                                           
 َ.7۴صَ،1جَ،المصطفیَبشارةَطبری،َعمادالدینَ.۴



َ

 خطبه دوم

کنمَوَازَایَبندگانَخدا،َشماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیاُح ذِّرکُمَمِنَعِق ابِه؛ََاُوصیکُمَو ن فسیَبِتق ویَاللَو َاللََِاد َبعِ»

ََ«.ترسانمعقابشَمى

َ

 اربعین نعمت شکر های گوناگون روش

بایدََ؟ترَازَنعمتَاربعینَبرایَجامعهَوَامتَماهَدرگاهَالهیَاست.َچهَنعمتیَبزرگتقوا،َشکرَبیَازَمصادیقَبرجسته

َبابتشَماَدرَمقامیَهمه َازَبزرگَشاکرَوَسپاسگزیَاینَنعمتَعظمیَوَعطیهَکرَباشیمَوَخدایَمتعالَرا ارَباشیم.

تالشَبرایَبازشناسیَوَحضورَدرَاینَراهپیماییَبزرگَوَتسهیلَبرایَزائرانَوَخدمتَبهَآنانَوََ،جملهَشکرَاینَنعمت

َترویجَمعارفَاربعینیَوَتبیینَمنطقَاربعینیَاست.

َ

 سازیتمدن و پردازیجامعه، ر خودسازیاز منظاربعین  بررسی

 . از منظر خودسازی ۱

َازَمنظرَخودسازیَبرََتوانَازَاینَسهَمنظرَمطالعهَکرد.شکوهَراَمیبایَاینَپدیدهَکهَعرضَکردمدرَخطبهَاولَ اوالً

ایَدهندهتاببعینَحقیقتاًَشاخالقیَوَرشدَمعنویَاست.َارَفکری،َاعتقادی،َسلوکی،یَگامَدومَکهَجنبهیَاساسَبیانیه

نظیرَحسینیَبییَشود،َجذبهیَشیطانیَکهَباعثَتخریبَایمانَمیهاغیرَقابلَتصورَاست.َدرَاینَعصرَمملوَازَجاذبه

َبرایَکسیَکهَمی خواهدَازَنظرَمعنویَوَوَقرارَگرفتنَدرَخیلَعاشقانَوَاینَسفرَوَپوششَزیارتَحسینی،َحقیقتاً

اشَراََشیعیَوَحسینیمنَدرَاینَسیرَوَسلوک،َخودَِمتفاوتَاست.َانسانَمؤَالعادهَووقرَفاخالقیَرشدَکند،َیکَمطهِّ

شبیهَدفاعَمقدسََ،دهدسرعتیَکهَمیَکند.رسدَوَماجرایَحسینیَراَبهترَلمسَمیکندَوَبهَخوداکتشافیَمیکشفَمی

َند.َردکطیَشبهَراهَصدسالهَراَیکبرخیََ،درَجنگَ:مَراحلَفرمودندکهَاماَاست



َخوب َکنار َدر َصابران،انحضور َصادقان، َصالحان، َقانتانمؤَ، َفضیلتَ،منانَو َشهود َزیباییَهاو َایثار،َهاو یَاخالقی،

کندَباَجانَوَدلَوَفکرَصبرَوَتحملَوَمقاومت،َچهَمینیزَوََ،یارانَسلوکیَدرَاینَمسیرَطوالنیَیافتنَتوکل،َاحسان،

ََسلوکیَاست.یَفرصتیَاستثناییَدرَزمانَماَبرایَتقویتَبنیهَمن؟!مؤ

َ.دهدمنانَقرارَمیپرتویَنهضتَحسینیَراَدرَاختیارَمؤیکَدستگاهَمتفاوتَدرََازَمنظرَتربیتیَنیز

َ

َپردازی. از منظر جامعه۲

َ،َبیشترَهمَشدهَاستَوَآنَسرمایهایمالعادهَاست.َهرچهَجلوَآمدهفوقخیلیََ،دهدپردازیَآنچهَرخَمیازَمنظرَجامعه

وحدتَوَهمبستگیَبرَمحورَوالیتَوََمیَاست.َشناختَوَاعتمادَمتقابل،اسالیَاجتماعیَبزرگَوَکالنَبرایَجامعه

یَهارنگَکردنَهویتبعینَاست.َتقویتَهویتَمشترکَوَکمدهدَکهَویژگیَممتازَراهپیماییَعظیمَارامامتَرخَمی

َ َمذهبیَدر َزبانیَو َناعُجم ینَی س الحُ»َشعارقومیَو َخردهرخَمی« َو َاینَفرهنگَذوبََهافرهنگدهد َوَمیدر شوند

َکنند.َآهنگَواحدَپیداَمی

زندگیَدرَبهشتَراَبهَدستَیَتواندَتجربهانسانَآنجاَمیَتَایمانی،َیکیَدیگرَازَآثارَبزرگَاربعینَاست.تقویتَاخوَّ

همراهَباَامنیتَوَسلمََات،اسعواطفَوَاحسیَصفاَوَمبادلههَفیضَحسینی،َحضورَدرَاینَجمعَباآوردَوَغیرَازَاتصالَب

غذایَهمهَاست.َوقتیَشماَدرَمنزلََ،همهَاستَوَغذایَهرَکسییَهرَکسی،َخانهیَآوردَوَخانهمیَفراهموَسالمَراَ

اسالمیَراَیَاینَاستَکهَجامعهَشود.شوید،َبهترَازَمنزلَخودتانَازَشماَپذیراییَمیاینَمیزبانانَکریم،َمیهمانَمی

َکند.َیَآنَراَتقویتَمیهادَوَپایهسازمی

َمرزبندیصف َنهضتَحسفوقَبندیَو َطبع َهمَهستَو َدشمنانَاسالم َبرابر َدر َقیامالعاده َاینَراَینی، آفرینَاست.

َنمیهیچ َجا َوقتی َکرد. َفراهم َآسانی َاین َبه َمیَسیتوان َحسین َیا َلبیک َمسیر َاین َدر َنفر َپشتَمیلیون گویند،

رَامامَلشکَدشمنان،.َاستعراقَاربعینَدرَازَیَقبلَهابایکوتَخبریَماجراَوَتوطئهَلرزد.َشاهدشمستکبرانَعالمَمی

َرسد.ازَراهَمیدرَاربعینَبینندَکهَعصرَراَمی

َ

َسازی. از منظر تمدن۳



قدرَاسالمیَوَتمدنَنوینَاسالمی،َتعبیرَبسیارَزیبایَرهبرَعالییَسازیَوَدرَمسیرَتشکیلَامتَواحدهازَمنظرَتمدن

تحققََجهتیَاساسیَهاسازیبعین،َیکیَازَزمینهپرقدرتَاریَاینَاستَکهَبسطَمعرفتَحسینیَدرَعالمَتوسطَرسانه

َایم.َسازیَراَدرَانقالبَاسالمیَچشیدهشود.َماَشهدَشیرینَاینَتمدنآنَآرمانَبزرگَمحسوبَمی

حسینیَبهَسمتَطلوعَخورشیدَوالیتَعظمیَیَشودَجامعهافولَاستکبارَجهانیَهمَبشارتَدیگریَاستَوَمعلومَمی

َحسینَر َاگرَجهان، َیعنیَدرَحرکتَاست. َآرمانَبزرگَاسالم، َبا َمعارفَوَمحبتَحسینیَانسَبگیرد، َبا َبشناسدَو ا

َ َگره َمنجی َحقیقتمیظهور َدر ََخورد. َاستَو َمهدی َلبیکَیا َحسین، َلبیکَیا َلبیکَشیعیان َزمانشان َحسینِ به

َگویند.می

َکنارَهمَجمعَمی امامَزمانَخطابَبهََینامهدرََمذکورمحبتَکندَوَآنَارتباطَپراینَقدرتَاربعینَاستَکهَهمهَرا

کشیدََطولیَنخواهددرَاینَصورتَیَشماَبهَهمَبرسدَوَهاخواهیدَبهَدیدارَماَبرسید،َبایدَدلکهَاگرَمیَـشیخَمفیدَ

َشود.درَاربعینَدیدهَمیَـ۵َرسیدکهَبهَماَمی

َمنطقَمقاو َایستادگیَخستگیمنطقَاربعین، َصادق، َامید َنداشتنَبنمت، َمرزبندیَباَجانبفتحَهمهَبست،ناپذیری، ه،

ماَراَدرَاینَسهَمحورَموفقَخواهدََ،نَاست.َاینَمنطقَمؤمناوَمخصوصاًَهامهرورزیَعاشقانهَنسبتَبهَانسانَدشمن،

َالل.شاء؛َانکرد

 

 وظایف افراد و نهادهای مختلف در قبال اربعین

َراَباَشعر،َادب،َفیلم،َسریال،َاقاتَبزرگَپیرامونَآنهنرمندانَعاشقَوَمتعهدَتوقعَاستَکهَاینَحادثهَوَاتفیَازَهمه

َپویانماییَوَمستندسازیَترویجَکنند.

َکوتاهیَنشود.درَاینَزمینهَفرزندانَماَواردَکندَوَیَآموزشَوَپرورشَماَاربعینَراَدرَمتنَدرسیَوَبرنامه

َماَازَنقشَتاریخیَخودَدرَاینَلحظاتَخاصَجاَنمانند.یَنخبگانَوَدانشگاهَوَحوزه

َ

                                                           
 .۴۹۹صَ،2جَ،احتجاجَ.َطبرسی،۵



 پیمایی اربعینهارگان تشکر از برگزارکنند

َنهاد َحضور َدولتَبا َدر َمحترمیَکه َستاد َبخشَهااز َبرایَتأهاو َهمه َو ،َهامینَزیرساختیَگوناگونَتشکیلَشد

هزینهَکارها،َکنیم.َاینَمیتشکرََ،دستَبهَدستَهمَدادندَهاامنیتَوَتسریعَبرنامهمینَتأَ،زائرانَتسهیلَورودَوَخروج

َگذاریَاست.َنیستَوَسرمایه

ماَمهیاَباشدَکهَازَزائرانَامامَحسینَیَظاهراًَبایدَجامعهَکنیم.َخوشَبهَسعادتَآنان!تشکرَمینیزَشهرهایَمرزیَازَ

پسندند،َپذیراییَعشقَمییَشوندَوَایرانَراَبهَعنوانَمعبرالحسینَوَجادهکهَازَمرزهایَشرقیَواردَمیَ)علیهَالسالم(

َاقداماتَخوبیَانجامَشدهَاست.البتهََایَداشتهَباشند.کنندَوَابتکاراتَتازه

َازَمیزبانانَکریمَوَیَتشکرَویژه َازَاینَحجمَعظیمَزائرانَعزیزیَاستَکهَدرَکشورَبرادرَوَهمما َعراق، کیشَما،

َکنیم.صمیمانهَتشکرَمیَکنند.َازَآنانپذیراییَمی

َبسمَاللَالرحمنَالرحیم

فیََ(علیهمَالسالم)ضورَالمالئینَمنَمحبیَاهلَالبیتَیرهَالحسینیهَالکبریَوَحبمناسبهَحلولَذکرَاالربعینَوَالمس

الشکرَوَالعرفانَلشعبَالعراقَبمرجعیهَالرشیدهَوَمواکبهَالکریمهَوَقواتَامنهَالسدیدهَعلیَالعراقَاتوجهَببعضَالکلماتَ

َکبیرهمَشبابهمَوَکلوهمَاشاع َاالیامَااللهیهَمنَحسنَالضیافهَوَجمیلَالترحابَمنَصغیرهمَو َهذه َبذلوا رهمَوَما

علمائهمَفماَنراهَمنَمشاهدَللبذلَوَالعطاَالیکمنَوصفهاَفهیَبحقَتعتبرَقمهَالکرمَالعربیهَوَاالسالمی.َفایرانَبشعبهاَ

َوَالتیَتدلَعلیَعمقَالوالءَالحسینیَوَ وَحکومتهاَوَائمهَجمعتهاَتقدّرَهذهَالمواقفَاالصیلَللعراقیینَامهَوَحکومهً

ائَالحسینیَوَاصالهَشعبَالحراقیَفاهنئهمَوَابارکَلهمَقیامهمَلهذاَالجهادَالثقافیَاصالهَالشعبَالعراقیَعلیَعمقَالو

الکبیرَالذیَحققَمشهداًَالَنظیرَلهَفیَالعالمَبعصرهَوَالذیَسیکونَانَشاءَاللَخطوهَعظیمهَفیَسبیلَالقیامَالحضارهَ

َ َاللَاالعظم َحجه َالکبریَبید َالشریفعجَّ)االسالمیه ََ(لَاللَتعالیَفرجه َاالمهَو َشهداء اسئلَاللَتعالیَبحقَدماء

َالماکرین َمکر َمن َامتنا َیحفظ َان َالصهیونیهَ،االسالمیه َو َاعدائهاََ،آمریکا َمحاربه َفی َکلمتها َلتوحید َیوفقها َان و

َالظالمین.َ

َ.وَالسالمَعلیکمَوَرحمهَاللَوَبرکاته

َ



 یک اقدام ارزشمند دیگر از پاسداران گمنام

َوَتحسین َاقدامَبجا َبهبراناز کهَدرَفضایَمجازیَعلیهََخطرناکَعنکبوتیِیَریختنَشبکههمگیزَپاسدارانَگمنامَدر

َاللَاینَموضوعَباَاقداماتَمناسبَتکمیلَشود.شاءکنیم.َانتشکرَمیَوَدستگیریَمؤسسَآن،َکرد،پاشیَمینظامَسم

َ

 


