بیانات حجتاالسالموالمسلمینمحمدجوادحاجعلیاکبری
در خطبههای نمازجمعه تهران مورخ 1398/07/26
خطبه اول
للِ َاُوصیکُمَونفسیَبِتقویَاللَوَاُحذِّرکُمَمِنَعِقابِه؛َایَبندگانَخداَ،شماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیکنمَوَازَ
ادَا َ
«عِب َ
عقابشَمىترسانم»َ .
َ
توسل به اهلبیت و پیروی از آنان ،بهترین راه بندگی
قالَالحکیمَفیَکتابهَالکریم«َ :یا َأیُّها َالَّذِین َآمنُوا َاتَّقُوا َاللَّه َوابْتغُوا َإِلیْهِ َالْوسِیلة َوجاهِدُوا َفِی َسبِیلِهِ َلعلَّکُمْ َتُفْلِحُون؛ 1اىَ
کسانى َکه َایمان َآوردهایدَ ،از َخدا َپروا َکنید َو َو َوسیلهای َبرای َتقرب َبه َاو َبجویید َو َدر َراهش َجهاد َکنیدَ .باشد َکهَ
رستگارَشوید»َ .
خودمَوَشماَبرادرانَوَخواهرانَعزی َزَِنمازگزارَراَبهَرعایتَتقوایَالهیَدعوتَمیکنمَ .
خوشبختانهَشاهدَهستیمَجامعهیَاسالمیَماَدرَعملَبهَاینَآیهیَکریمهَ ،قدمهایَتازهایَبرمیداردَ.خدایَمتعالَ
جامعهیَمؤمنانَراَبهَرعایتَتقواَدعوتَمیکندَ .برایَاینَموضوعَ،تهیهیَوسیله َالزمَاستَ.بایدَبهَوسیلهایَتوسلَ
کنیمَکهَماَراَبهَخدایَمتعالَوَبندگیَاوَبهَصورتَمطمئنَبرساندَوَچهَوسیلهایَباالترَازَمحمدَوَآلَمحمدَ(علیهمَ
السالم) َوَمحبتَوَمعرفتَآنهاَوَگرفتنَدامنَلطفَوَکرمشانَوَاقتداَبهَسیرهَوَرفتارَآنها؟!َچهَوسیلهایَباالترَازَ
اباعبداللَالحسینَ(علیهَالسالم)َبرایَدستیابیَبهَبندگیَوَرسیدنَبهَحقیقتَتقوا؟!َراهَنزدیکَبندگیَ،توسلَبهَحسینَ
(علیهَالسالم)َوَنشستنَدرَمکتبَحسینیَوَقرارَگرفتنَدرَسایهسارَحسینیَاستَ .
جامعهیَماَدرَماهَمحرّمَوَصفرَ،بهویژهَدرَاربعینَحسینیَ،درَچنینَحالَوَهواییَاستَکه َخدایَمتعالَراَبابت َآنَ
شاکرَهستیمَ .
اینَمجاهدتَکهَامروزَدرَجلوهیَاربعینیَخودَشکوهَخاصیَداردَ،انشاءاللَماَراَبهَفالحَوَرستگاریَخواهدَرساندَ .
َ.1مائدهَ.۳۵َ:

َ
اربعین ،پدیدهای بیهمتا از هر جهت
امروزَبایدَدرَموردَاربعینَصحبتَکنیم؛َاالربعینَوَماَادراکَماَاالربعین! َ
جهانَشاهدَاتفاقیَبزرگَ،بینظیرَ،حیرتانگیزَوَخیرهکنندهَاستَ.پدیدهایَپرجاذبهَوَباشکوهَوَحقیقتاًَالهامبخشَوَ
شودَتحدیَ2کردَوَمیتوانیمَ
بینظیرَ.ازَنگاهَمؤمنانَ،راهپیماییَعظیمَوَمیلیونیَمردمانَعاشقَ ،یکَاعجازَاستَ.می َ
بگوییمَاگرَکسیَمشابهَداردَ،بیاوردَ.اگرَراستَمیگوییدَنهَمثلَاربعینَ،کهَگوشهایَازَاربعینَراَباَاینَزیباییَوَشکوهَ
وَآثارَبیاوریدَ.اینَیکَپدیدهیَالهیَوَآسمانیَاستَ.بهَتعبیرَرهبرَحکیمَوَعالیقدرمانَ،نشانهیَارادهیَالهیَوَنصرتَ
الهیَاستَ.بابَجدیدیَبهَرویَبشریتَگشودهَشده َکهَبابَلطفَوَرحمتَالهیَ،وَنویدبخشَتحققَعالمَدیگریَ
استَ.درَاربعینَحسینیَ،شاهدَترکیبیَبدیعَازَحسینَ(علیهَالسالم)َ،کربالَ،زیارتَوَپیادهرویَهستیمَ .
َ
پدیدآورندگان اربعین
پایهها َوَبنیانهایَاربعین َتوسطَسیدالشهداَوَاهلبیت َ(علیهمَالسالم)َبنیانگذاریَشدَ.منتها َکتابَوَقیامَحسینیَدرَ
دوَجلدَقابلَمشاهدهَاستَکهَجلدَاولَ،بهَوسیلهیَاباعبدالل َ(علیهَالسالم) َوَخویشانَوَیارانَآنَحضرتَباَخونَ
نوشتهَشدَ.جلدَدومَ،توسطَاهلبیتَحضرتَوَامامَسجادَ(علیهَالسالم)َوَحضرتَزینبَنگاشتهَشدَوَآنَکتابَاربعینَ
استَ.یکَچلّهَفریادَ،تبیینَ،تفسیرَ،تحقیقَوَتدقیقَاستَ.جلدَدومَ،تفسیرَجلدَاولَاستَ.حقَهمَهمینَاست؛َچراکهَ
لُ َالْبیْتِ َادْرِی َبِما َفِی َالْبیْتِ؛َ ۳اهل َخانه َآگاهتر َهستند َبه َآنچه َدر َخانه َاست»َ.یکَاربعینَحماسهَدرَجلدَ
گفتهاند«َ :اهْ َ
دومَکتابَحماسهیَحسینیَنهفتهَاستَ .
از َسویَدیگرَحضورَاربعینیَاهلبیتَبناَبرَنقلَمشهورَوَزیارتَآنهاَاستَ ،وَازَسویَدیگرَ،حضورَصحابیَبرجستهَوَ
گرانقدر َو َنامآشنای َپیامبر َعظیمالشأنَ ،یعنی َجابر َابن َعبدالل َانصاری َهمراه َبا َعطیه َاست َکه َاو َهم َشخصیتَ

َ.2تحدّیَ ،اصطالحی َدر َعلوم َقرآنی َو َکالم َاسالمی َاستَ ،به َمعنای َهماوردجویی َقرآن َکریمَ ،یا َدر َتعریف َگستردهتر َآنَ ،هماوردجویی َهر َپیامبر َآورنده َمعجزه َباَ
هدفَاثباتَعجزَمخالفان.
َ.۳محمدباقرَمجلسیَ،بحارَاالنوارَ،جَ،78ص.27۴

سرشناسیَاستَ ،وَازَمعارفَاهلبیتَ ،هرَدوَبهَمنزلهیَاستادَوَشاگردَبهرهَدارندَ.اوَاینَافتخارَراَپیداَکردَکهَاولینَ
زائرَاربعینَباشدَ .
نقشَامامَصادقَ(علیهَالسالم)َدرَانشایَمتنَقویمَوَپررمزورازَزیارتَاربعینَفوقالعادهَاستَ.اینَمتنَدارایَالیههاییَ
استَکهَمجموعهیَمعارفَحسینیَراَدرَاختیارَمؤمنانَقرارَمیدهدَ .
مجموعه َروایاتی َکه َاهمیت َزیارت َو َآداب َآن َو َمخصوصاً َزیارت َبا َپای َپیاده َرا َبیان َکردهَ ،نقش َمحسوسی َدرَ
شکلگیریَاربعینَداردَ .
نقشَامامَحسنَعسکریَ(علیهَالسالم)َکهَزیارتَاربعینَراَنشانهیَمؤمنَدانستَنیزَمحسوسَاستَ َ.
هوشَشیعیَباَکنارَهمَقرارَدادنَاینَمواردَ،کاریَکردَکارستانَ .محلَقرارَ:کربال؛ َموعدَدیدارَ:اربعین؛ َروشَرفتنَ:
پیادهرویَ .
َ
ذخیرهای الهی جهت پاسخگویی به نیازهای امت اسالم
اینَحرکتَدرَگذشتهَدرَبینَعلماَوَمردمانَآنَدیارَسابقهَداشتهَوَکسانیَبهَهمینَکیفیتَدرَاربعینَمش َرّفَمیشدندَ
وَدرَمسیرَمواکبیَداشتندَ .این َحرکت َبهَیکَذخیرهَتبدیلَشدَوَنگهداریَشدَوَیکَتعبیهیَالهیَاستَتاَدرَزمانَ
مناسبَبرایَامتَاسالمیَرونماییَشودَوَدرَدسترسَقرارَگیردَ َ.
آنچهَاکنونَرخَدادهَ،ظهورَمعجزهیَاربعینَدرَوقتَنیازَاستَ.وقتیَامتَاسالمیَبهَیکَمکتبَتربیتیَ،روشَتربیتیَ،
الگویَتربیتیَ،انسجامَدرونیَوَرسانهایَپرقدرتَبرایَمعرفیَاسالمَنابَوَتقویتَمعرفتَوَبصیرتَحسینیَوَگسترشَ
جهانیَآنَنیازَداشت؛ َوقتیَکهَامتَاسالمیَبهَتقویتَروحَبیداریَوَپایداریَوَسازماندهیَجهانیَنیازَداشت؛َوقتیَ
جهانیسازیَنهضتَحسینیَوَعشقَوَتعاطفَبهَیکدیگرَنیازَفوریَامتَاسالمیَبود؛َاربعینَازَراهَرسیدَوَشدَآنچهَکهَ
شدَ َ.
برایَانقالبَاسالمیَماَدرَآستانهیَگامَدومَازَاینَذخیرهیَالهیَرونماییَشدَوَامروزَوقتیَازَاربعینَمیگوییمَ،اینَ
کلمهَ،اسمَرمزَشیعهَبرایَسازماندهیَتحوالتَبزرگَتاریخیَاستَ .

َ
پدیدهای با ویژگیهای متفاوت و غیرقابل توصیف
اربعینَ،یکَاجتماعَباَویژگیهایَکامالًَمتفاوتَاستَ.حدود َسیَمیلیونَنفرَباَحرکتَوَسیرَوَهجرتَ،درَمسیرهایَ
طوالنیَ،کهَمعبرَاصلیَبینَنجفَتاَکربالَاستَ،باَمقصدَواحدَکهَحرمَحسینیَاستَ،باَحضورَعاشقانهَوَداوطلبانهَوَ
مجذوبانهَ،درَحلقهیَعشقَحسینیَوَجاذبهیَمغناطیسَمحبتَسیدالشهداَ(علیهَالسالم)َقرارَمیگیرندَ.اتحادَوَانسجامَ
درَهدفَ،آرمانَ،نشانههاَ،احساسَ،حتیَلباسَوَعالئمَوَنشانههاَدیدهَمیشودَ.اجتماعیَدرونجوشَوَمتکیَبهَخودَوَ
مردمیَاستَکهَتغذیهَوَاسکانَوَبهداشتَوَامنیتَبرَعهدهیَخودَمردمَاستَ.ترکیبَ،خانوادهبنیانَاستَوَازَنوزادَتاَ
پیرَ،درَآنَحضورَدارندَ.تنوعَعلمیَوَقومیَوَنژادیَوَحتیَدینیَوَمذهبیَداردَ .
آیاَمیتوانیمَاینَحقیقتَدرخشانَراَتحلیلَوَتوصیفَکنیم؟َبهَتعبیرَرهبرَعزیزمانَ،اینَیکَپدیدهیَالهیَوَمعنویَ
استَکهَحقیقتاًَقابلَتوصیفَوَتفسیرَنیستَ .
اینَراهَ،راهَعشقَاست؛ َشرحَوَبیانَنداردَ.اینَامرَالهیَراَبایدَولیَالهیَ،تفسیرَوَتحلیلَکند؛ َاماَازَبابَشکرَبهَ
ساحتَقدسَربوبیَ،بایدَاهلَحکمتَوَمعرفتَبهَمیدانَبیایندَوَباَوسعَعلمیَوَمعرفتی َخود َدرَاینَراهَمجاهدتَ
کنند؛َاگرچهَحقشَراَنمیتوانندَاداَکنندَ .
اینَپدیدهیَباشکوهَوَدارایَابعادَمعرفتیَ،سلوکیَ،اعتقادیَ،تربیتیَوَاخالقیَراَهمَمیتوانَازَمنظرَفرهنگیَوَهنریَ
وَهمَازَدیدگاهَجامعهشناختیَ،جغرافیاییَ،سیاسیَ،منطقهایَ،بینالمللیَ،تاریخیَوَتمدنیَمطالعهَکردَ .
اماَدرَیکَنگاهَ،برَاساسَبیانیهیَگامَدومَ،رویَسهَواژهیَخودسازیَوَجامعهپردازیَوَتمدنسازیَمیتوانَاربعینَراَ
مطالعهَکردَ.اربعینَدرَخودسازیَمؤمنانَتأثیرَداردَوَازَمنظرَجامعهپردازی َوَتمدنسازیَنیزَنقشَداردَوَقابلَمطالعهَ
استَ .
بهَلطفَخدایَمتعالَ،درَخطبهیَدومَدرَاینَسهَزمینهَچندَجملهایَخدمتَعزیزانَعرضَمیکنمَ .
َ
نخستین زائر اربعین

ماَاربعینَراَباَزیارتَجابرَمیشناسیمَ.عطیهَنقلَکردهَاستَکهَ :همراهَجابرَبرایَزیارتَاباعبدالل َ(علیهَالسالم) َعازمَ
کربالَشدم«َ.فلمَّاَوردْناَکرْبالء؛َهنگامیَکهَواردَکربالَشدیم»َـَاینَقطعهَ،قطعهیَخیلیَعجیبیَاستَـَغسلَکردَوَ
گفتَ :مراَکنارَفراتَببرَ .لباسَمتفاوتَپوشیدَوَحالتَاحرامَبهَخودَگرفتَ .خودشَراَخوشبوَکردَوَباَآرامشَوَذکرَ
الهیَدستشَراَبهَمنَدادَتاَبهَسویَمضجعَتابناکَساالرَشهیدانَحرکتَکردیمَ.همینکهَنزدیکَقبرَمطهرَشدَ،
گفتَمیشودَ:دستَمراَرویَقبرَمطهرَسیدالشهداَقرارَدهی؟َتاَدستَاوَراَرویَقبرَقرارَدادمَ،ازَخودَبیخودَشدَوَ
بیهوشَشدَوَرویَقبرَمطهرَافتادَ.همینکهَبهَهوشَآمدَ ،سهَبارَبلندَگفت«َ:یاَحسین»َ .گویاَفرصتیَبرایَجابرَ
فراهم َشد َتا َدر َکنار َقبر َسیدالشهدا َ(علیه َالسالم) َمجلس َروضه َتشکیل َدهدَ .حسین َجان! َچرا َجواب َدوستت َراَ
ِک؛َچگونهَجوابَدهیَدرَ
ِکَوَرأْس َ
ْنَبدن َ
ِّقَبی َ
ُکَعلىَأثْباجِکَ َوَفُر َ
بَِ َوَق َدَْشُحِطتَْأوْداج َ
کَبِالْجوا َ
نمیدهی؟!َ« َوَأنَّىَل َ
حالیَکهَرگهایَگردنتَبریدهَوَمیانَبدونَوَسرَتوَجداییَافتادهَاست؟»َ َ.
درَجریانَاربعینَآنچهَمطرحَاستَ،ماجرایَسرَحسینَ(علیهَالسالم)َاستَکهَمنزلبهمنزلَازَکربالَتاَکوفهَوَازَکوفهَ
تاَشامَوَازَشامَتاَکربالَ،همراهَاهلبیتَاست؛َگاهیَباالیَنیزهَوَگاهیَدرَتشتَاستَ.بعدَجابرَشروعَکردَوَاینَمتنَ
نُ َحلِیفِ َالتَّقْوى؛ َپس َگواهی َمیدهم َکه َتوَ
َّک َاِبْنُ َخاتِ َمِ َالنَّبِیِّین َ َو َاِبْنُ َسیِّ َدِ َالْمُؤْمِنِین َ َو َاِبْ َ
زیارتیَراَخواند«َ :فأشْه َدُ َأن َ
فرزند َپیامبران َو َفرزند َآقای َمؤمنان َو َهمقسم َتقوا َهستی»َ .بعد َبهَشهداَخطابَکردَوَآنهاَراَهمَزیارتَکردَ .سپسَ
قَِّنبِیَّاًَلق َدَْشارکْناکُ َمَْفِیماَدخلْتُمَْفِیهِ؛َسوگندَبهَکسیَکهَمحمدَراَمبعوثَکردَ
بشارتَدادَکه«َ:وَالَّذِیَبعثَمُحمَّدَاًَبِالْح َ
کهَماَدرَکارَبزرگیَکهَانجامَدادیدَ ،باَشماَشریکَهستیم»َ.عطیهَپرسیدَ :چگونهَچنینَچیزیَممکنَاست؟َآنجاَبودَ
لَ
نْ َأحبَّ َعم َ
نْ َأحبَّ َقوْمَاً َحُش َِر َمعهُمْ َ َو َم َ
لُ َم َ
ُول َاللَّهِ َیقُو َ
تُ َحبِیبِی َرس َ
کهَجابرَاینَروایتَنبویَراَمطرحَکرد«َ :سمِعْ َ
ِک َفِی َعملِهِمْ؛َ ۴از َحبیبم َرسول َخدا َشنیدم َکه َفرمودَ:کسی َکه َقومی َرا َدوست َبداردَ ،با َآنان َمحشورَخواهدَ
قوْمٍ َأُشْر َ
شدَوَکسیَکهَعملَقومیَراَدوستَبداردَ،باَآنانَدرَکارشانَشریکَخواهدَبود»َ َ.
اگرَکسیَحقیقتاًَاباعبدالل َ(علیهَالسالم) َراَدوست َبداردَوَبهَآرمانَحسینیَوفادارَباشدَ،درَهرَزیارتیَباَآنهاَشریکَ
میشودَوَنامشَجزءَانصارالحسینَنوشتهَمیشودَ .
پروردگارا!َاربعینَباشکوهَامسالَراَمقدمهسازَتمدنَاسالمیَوَباعثَکوریَِچشمَدشمنانَوَعزتَجمهوریَاسالمیَقرارَ
بدهَ.ارواحَامامَراحلَعظیمالشأنَوَشهداَوَبنیانگذارانَاربعینَراَموردَرحمتَخودَقرارَبدهَ .
َ.۴عمادالدینَطبریَ،بشارةَالمصطفیَ،جَ،1صَ.7۴

َ
خطبه دوم
للَِاُوصیکُمَونفسیَبِتقویَاللَوَاُحذِّرکُمَمِنَعِقابِه؛َایَبندگانَخداَ،شماَوَخودمَراَبهَتقواَسفارشَمیکنمَوَازَ
ادَا َ
«عِب َ
عقابشَمىترسانم»َ َ.
َ
روشهای گوناگون شکر نعمت اربعین
ازَمصادیقَبرجستهیَتقواَ،شکرَبهَدرگاهَالهیَاستَ.چهَنعمتیَبزرگترَازَنعمتَاربعینَبرایَجامعهَوَامتَما؟ َبایدَ
همهیَماَدرَمقام َشکرَباشیمَوَخدایَمتعالَراَبابت َاینَنعمتَعظمیَوَعطیهیَبزرگَشاکرَوَسپاسگزارَباشیمَ.ازَ
جملهَشکرَاینَنعمتَ،تالشَبرایَبازشناسیَوَحضورَدرَاینَراهپیماییَبزرگَوَتسهیلَبرایَزائرانَوَخدمتَبهَآنانَوَ
ترویجَمعارفَاربعینیَوَتبیینَمنطقَاربعینیَاستَ .
َ
بررسی اربعین از منظر خودسازی ،جامعهپردازی و تمدنسازی
 .۱از منظر خودسازی

درَخطبهَاولَعرضَکردم َکه َاینَپدیدهیَباشکوهَراَمیتوانَازَاینَسهَمنظرَمطالعهَکردَ .اوالًَازَمنظرَخودسازیَبرَ
اساسَبیانیهیَگامَدومَکهَجنبهیَفکریَ،اعتقادیَ،سلوکیَ،اخالقیَوَرشدَمعنویَاستَ.اربعینَحقیقتاًَشتابدهندهایَ
غیرَقابلَتصورَاستَ.درَاینَعصرَمملوَازَجاذبههایَشیطانیَکهَباعثَتخریبَایمانَمیشودَ،جذبهیَبینظیرَحسینیَ
وَقرارَگرفتنَدرَخیلَعاشقانَوَاینَسفرَوَپوششَزیارتَحسینیَ،حقیقتاًَبرایَکسیَکهَمیخواهدَازَنظرَمعنویَوَ
اخالقیَرشدَکندَ،یکَمطهِّرَفوقالعادهَو َمتفاوتَاستَ.انسانَمؤمنَدرَاینَسیرَوَسلوکَ،خو َدَِشیعیَوَحسینیاشَراَ
کشفَمیکندَوَبهَخوداکتشافیَمیرسدَوَماجرایَحسینیَراَبهترَلمسَمیکندَ.سرعتیَکهَمیدهدَ،شبیهَدفاعَمقدسَ
استَکهَامامَراحلَفرمودندَ:درَجنگَ،برخیَراهَصدسالهَراَیکشبهَطیَکردندَ َ.

حضور َدر َکنار َخوبانَ ،صالحانَ ،صادقانَ ،صابرانَ ،مؤمنان َو َقانتانَ ،و َشهود َفضیلتها َو َزیباییهای َاخالقیَ ،ایثارَ،
توکلَ،احسانَ،یافتنَیارانَسلوکیَدرَاینَمسیرَطوالنیَ،وَنیزَصبرَوَتحملَوَمقاومتَ،چهَمیکندَباَجانَوَدلَوَفکرَ
مؤمن؟!َفرصتیَاستثناییَدرَزمانَماَبرایَتقویتَبنیهیَسلوکیَاستَ َ.
ازَمنظرَتربیتیَنیزَیکَدستگاهَمتفاوتَدرَپرتویَنهضتَحسینیَراَدرَاختیارَمؤمنانَقرارَمیدهدَ .
َ
 .۲از منظر جامعهپردازی َ

ازَمنظرَجامعهپردازیَآنچهَرخَمیدهدَ ،خیلیَفوقالعادهَاستَ.هرچهَجلوَآمدهایمَ،بیشترَهمَشدهَاستَوَآنَسرمایهَ
اجتماعیَبزرگَوَکالنَبرایَجامعهیَاسالمیَاستَ.شناختَوَاعتمادَمتقابلَ ،وحدتَوَهمبستگیَبرَمحورَوالیتَوَ
امامتَرخَمیدهدَکهَویژگیَممتازَراهپیماییَعظیمَاربعینَاستَ.تقویتَهویتَمشترکَوَکمرنگَکردنَهویتهایَ
قومی َوَزبانی َو َمذهبیَدر َشعار َ«الحُسین َیجمعُنا» َرخ َمیدهد َو َخردهفرهنگها َدر َاین َفرهنگ َذوب َمیشوند َوَ
آهنگَواحدَپیداَمیکنندَ َ.
تقویتَاخ َوّتَایمانیَ،یکیَدیگرَازَآثارَبزرگَاربعینَاستَ .انسانَآنجاَمیتواندَتجربهیَزندگیَدرَبهشتَراَبهَدستَ
آوردَوَغیرَازَاتصالَبهَفیضَحسینیَ،حضورَدرَاینَجمعَباصفاَوَمبادلهیَعواطفَوَاحساساتَ،همراهَباَامنیتَوَسلمَ
وَسالمَراَفراهمَمیآوردَوَخانهیَهرَکسیَ،خانهیَهمهَاستَوَغذایَهرَکسیَ،غذایَهمهَاستَ.وقتیَشماَدرَمنزلَ
اینَمیزبانانَکریمَ،میهمانَمیشویدَ،بهترَازَمنزلَخودتانَازَشماَپذیراییَمیشودَ .اینَاستَکهَجامعهیَاسالمیَراَ
میسازدَوَپایههایَآنَراَتقویتَمیکندَ َ.
صفبندی َو َمرزبندی َفوقالعاده َدر َبرابر َدشمنان َاسالم َهم َهست َو َطبع َنهضت َحسینیَ ،قیامآفرین َاستَ .این َراَ
هیچجا َنمیتوان َبه َاین َآسانی َفراهم َکردَ .وقتی َسی َمیلیون َنفر َدر َاین َمسیر َلبیک َیا َحسین َمیگویندَ ،پشتَ
مستکبرانَعالمَمیلرزدَ.شاهدش َبایکوتَخبریَماجراَوَتوطئههایَقبلَازَاربعینَدرَعراقَاستَ.دشمنانَ ،لشکرَامامَ
عصرَراَمیبینندَکهَدرَاربعینَازَراهَمیرسدَ .
َ
 .۳از منظر تمدنسازی َ

ازَمنظرَتمدنسازیَوَدرَمسیرَتشکیلَامتَواحدهیَاسالمیَوَتمدنَنوینَاسالمیَ،تعبیرَبسیارَزیبایَرهبرَعالیقدرَ
اینَاستَکهَبسطَمعرفتَحسینیَدرَعالمَتوسطَرسانهیَپرقدرتَاربعینَ،یکیَازَزمینهسازیهایَاساسیَجهتَتحققَ
آنَآرمانَبزرگَمحسوبَمیشودَ.ماَشهدَشیرینَاینَتمدنسازیَراَدرَانقالبَاسالمیَچشیدهایمَ َ.
افولَاستکبارَجهانیَهمَبشارتَدیگریَاستَوَمعلومَمیشودَجامعهیَحسینیَبهَسمتَطلوعَخورشیدَوالیتَعظمیَ
درَحرکتَاستَ.اگرَجهانَ،حسینَراَبشناسدَوَباَمعارفَوَمحبتَحسینیَانسَبگیردَ،باَآرمانَبزرگَاسالمَ،یعنیَ
ظهور َمنجی َگره َمیخوردَ .در َحقیقت َلبیک َیا َحسینَ ،لبیک َیا َمهدی َاست َو َشیعیان َبه َحسینِ َزمانشان َلبیکَ
میگویندَ .
اینَقدرتَاربعینَاستَکهَهمهَراَکنارَهمَجمعَمیکندَوَآنَارتباطَپرمحبتَمذکور َدرَنامهی َامامَزمانَخطابَبهَ
شیخَمفیدَـ َکهَاگرَمیخواهیدَبهَدیدارَماَبرسیدَ،بایدَدلهایَشماَبهَهمَبرسدَوَدرَاینَصورتَطولیَنخواهد َکشیدَ
کهَبهَماَمیرسیدَ۵ـَدرَاربعینَدیدهَمیشودَ .
منطق َاربعینَ ،منطق َمقاومتَ ،امید َصادقَ ،ایستادگی َخستگیناپذیریَ ،نداشتن َبنبستَ ،فتح َهمهجانبهَ ،مرزبندی َباَ
دشمنَ،مهرورزیَعاشقانهَنسبتَبهَانسانهاَوَمخصوصاًَمؤمنانَاستَ.اینَمنطقَ،ماَراَدرَاینَسهَمحورَموفقَخواهدَ
کرد؛َانشاءاللَ .

وظایف افراد و نهادهای مختلف در قبال اربعین
ازَهمهیَهنرمندانَعاشقَوَمتعهدَتوقعَاستَکهَاینَحادثهَوَاتفاقاتَبزرگَپیرامونَآنَراَباَشعرَ،ادبَ،فیلمَ،سریالَ،
پویانماییَوَمستندسازیَترویجَکنندَ .
آموزشَوَپرورشَماَاربعینَراَدرَمتنَدرسیَوَبرنامهیَفرزندانَماَواردَکندَوَدرَاینَزمینهَکوتاهیَنشودَ .
نخبگانَوَدانشگاهَوَحوزهیَماَازَنقشَتاریخیَخودَدرَاینَلحظاتَخاصَجاَنمانندَ .
َ
َ.۵طبرسیَ،احتجاجَ،جَ،2ص.۴۹۹

تشکر از برگزارکنندگان راهپیمایی اربعین
از َستاد َمحترمی َکه َدر َدولت َبا َحضور َنهادها َو َبخشهای َگوناگون َتشکیل َشد َو َهمه َبرای َتأمین َزیرساختهاَ،
تسهیلَورودَوَخروجَزائرانَ،تأمینَامنیتَوَتسریعَبرنامههاَدستَبهَدستَهمَدادندَ،تشکرَمیکنیمَ.اینَکارهاَ،هزینهَ
نیستَوَسرمایهگذاریَاستَ َ.
ازَشهرهایَمرزیَنیزَتشکرَمیکنیمَ.خوشَبهَسعادتَآنان!َظاهراًَبایدَجامعهیَماَمهیاَباشدَکهَازَزائرانَامامَحسینَ
(علیهَالسالم)َکهَازَمرزهایَشرقیَواردَمیشوندَوَایرانَراَبهَعنوانَمعبرالحسینَوَجادهیَعشقَمیپسندندَ،پذیراییَ
کنندَوَابتکاراتَتازهایَداشتهَباشندَ.البتهَاقداماتَخوبیَانجامَشدهَاستَ .
تشکرَویژهیَماَازَمیزبانانَکریمَوَعزیزیَاستَکهَدرَکشورَبرادرَوَهمکیشَماَ،عراقَ،ازَاینَحجمَعظیمَزائرانَ
پذیراییَمیکنندَ.ازَآنانَصمیمانهَتشکرَمیکنیمَ .
بسمَاللَالرحمنَالرحیم َ
بمناسبهَحلولَذکرَاالربعینَوَالمسیرهَالحسینیهَالکبریَوَحضورَالمالئینَمنَمحبیَاهلَالبیتَ(علیهمَالسالم) َفیَ
العراقَاتوجهَببعضَالکلماتَالشکرَوَالعرفانَلشعبَالعراقَبمرجعیهَالرشیدهَوَمواکبهَالکریمهَوَقواتَامنهَالسدیدهَعلیَ
ماَبذلواَهذهَاالیامَااللهیهَمنَحسنَالضیافهَوَجمیلَالترحابَمنَصغیرهمَوَکبیرهمَشبابهمَوَکلوهمَاشاعرهمَوَ
علمائهمَفماَنراهَمنَمشاهدَللبذلَوَالعطاَالیکمنَوصفهاَفهیَبحقَتعتبرَقمهَالکرمَالعربیهَوَاالسالمیَ.فایرانَبشعبهاَ
وَحکومتهاَوَائمهَجمعتهاَتقدّرَهذهَالمواقفَاالصیلَللعراقیینَامهَوَحکومهًَوَالتیَتدلَعلیَعمقَالوالءَالحسینیَوَ
اصالهَالشعبَالعراقیَعلیَعمقَالوائَالحسینیَوَاصالهَشعبَالحراقیَفاهنئهمَوَابارکَلهمَقیامهمَلهذاَالجهادَالثقافیَ
الکبیرَالذیَحققَمشهداًَالَنظیرَلهَفیَالعالمَبعصرهَوَالذیَسیکونَانَشاءَاللَخطوهَعظیمهَفیَسبیلَالقیامَالحضارهَ
جّل َالل َتعالی َفرجه َالشریف) َو َاسئل َالل َتعالی َبحق َدماء َشهداء َاالمهَ
االسالمیه َالکبری َبید َحجه َالل َاالعظم َ(ع َ
االسالمیه َان َیحفظ َامتنا َمن َمکر َالماکرینَ ،آمریکا َو َالصهیونیهَ ،و َان َیوفقها َلتوحید َکلمتها َفی َمحاربه َاعدائهاَ
الظالمینَ َ.
وَالسالمَعلیکمَوَرحمهَاللَوَبرکاتهَ .
َ

یک اقدام ارزشمند دیگر از پاسداران گمنام
ازَاقدامَبجاَوَتحسینبرانگیزَپاسدارانَگمنامَدرَبههمریختنَشبکهیَعنکبوتیِ َخطرناک َکهَدرَفضایَمجازیَعلیهَ
نظامَسمپاشیَمیکردَ،وَدستگیریَمؤسسَآنَ،تشکرَمیکنیمَ.انشاءاللَاینَموضوعَباَاقداماتَمناسبَتکمیلَشودَ .
َ

