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 سخن آغاز
 اربعین حسینی آغاز جاذبه مغناطیس حسینی است

 آمده وجودبه ریاخ هاىسال نیا در اىسابقهبى و رینظبى ىدهیپد
 زا دورتر شهرهاى از بعضى ای کربلا و نجف انیم روىادهیپ آن، و

 زا بعضى مرز، از بعضى بصره، از بعضى است؛ کربلا تا نجف
 حرکت نیا. کنندیم حرکت و اُفتندمى راه ادهیپ گر،ید شهرهاى
 نیا به میکنیم نگاه دور از هم ما است؛ مانیا و عشق حرکت
 دایپ را قیتوف نیا که کسانى آن حال به میخوریم غبطه و حرکت،
 .دادند انجام را حرکت نیا و کردند

 مییگویم سخن تو ادی به میدور گرچه

 روحانى سفر در نبوَد منزل بُعد

 و عاشقانه حرکت نیا و کردند طى را راه نیا که کسانى نیا
 انجام را اىحسنه دارند واقعاً دهند،یم انجام دارند را مؤمنانه

 بلاشک نیا الله، شَعائِرَ تُحِل وا لا است، بزرگ شعار کی نیا. دهندیم
 جورنیا از میمحروم که بنده امثال که دارد جا. است شعائرالله جزو

. «ماًیظع فوزاً فنفوز معکم کن ا تنایل ای» که میبکن عرض هاحرکت
 مانیا و عشق حرکت حرکت نیا م،یکرد عرض که طورهمان
 ن،یراست باورهاى و قلبى اعتقاد و مانیا آن در هم است؛
 تفک ر. محب ت و عشق هم است؛ کنندهعمل و کنندهکیتحر
 و قلع از است بىیترک است؛ جورنیهم عىیش تفک ر و تیباهل

 . عشق و مانیا از است بىیترک عاطفه،
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 حرکت نیا است؛ بزرگى کار است، مهم ى اریبس کار هرحالبه
 اروپا، از هند، از اسلامى، گرید کشورهاى از ران،یا از مردم مِیعظ
 ندیآمى افرادى دور، هاىراه از گر،ید کشورهاى و کایآمر از حت ى
 رکمت ای شتریب روز سه روز، دو کنند؛یم شرکت ىیمایپراه نیا در
 با انصافاً هم عراق مردم کنند؛یم حرکت ادهیپ پاى راه، نیا در -

 حرکت لىیخ ها؛نیا از کنندیم ىیرایپذ محب ت و بزرگوارى کمال
 دیاب شوندیم موف ق که کسانى و است پرمغزى و پرمعنا و میعظ

 .بشمارند مغتنم

 یرهبر معظم مقام
22/22/1322 
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ی سلوک است ، یک دوره«اربعین»در فرهنگ قرآنی و اسلامی، 
رسد؛ یعنی یک روز خاص نیست، بلکه ی کمال میکه به نقطه

قدم به اوج که بهشود و قدمای آغاز مییک دوره است و از نقطه
ی رشد که با هدف همان روز چهلم است می رسد. به یک دوره

و  یند.در قرآن کریمگوشود، اربعین میکمالی مشخص سپری می
 روایات، هم به چهل روز و هم به چهل سال اشاره شده است. 

ل نق  )صلی الله علیه و آله(در مورد روز، روایت معروفی از پیامبر اکرم 

 نَیأَرْبَعِ جَل َ  وَ  عَز َ لِل َهِ  عَبْدٌ أَخْلَصَ مَا»شده که فرمودند: 

 1«.انِهِلِسَ یعَلَ قَلْبِهِ مِنْ مَةِکالْحِ عُینَابِی جَرَتْ إِل َا صَبَاحاً

اگر کسی چهل روز خود را برای خدای متعال خالص کند ـ یعنی 
ذات، صفات و افعالش را برای خدا خالص سازد ـ خدای حکیم به 

کند که این حکمت از قلب او جوشیده و بر او حکمت کرامت می
 شود. زبانش جاری می

 در )علیه السلام(ی خدای متعال به حضرت موسی بن عمران یا وعده
ان شده ی اربعین بیی برگزیده نیز با کلمهآن سیر خاص این بنده

 فَتَم َ  بِعَشْرٍ وَأَتَْممْنَاهَا لَةًیلَ نَ یثَلاثِ یمُوسَ َووَاعَدْنَا»است: 

 و میردک وعده شب یس یموس با و 2؛لَةًیلَ نَیأَرْبَعِ رَبِ هِ قَاتُیمِ

 چهل پروردگارش وعده و م،یردک املک گرید شب ده به را آن

ی ظریفی است که بیان کلمه« أَتَْممْنَاهَا«. »شد تمام شب

بین این بنده و  ییزهایچی سی شب، دارد در آن قرار و وعدهمی
 گذرد که از دلدادگی و معاشقه حکایت دارد.خدای متعال می

ل در مورد سال نیز آمده است. در ی کمالی، عدد چهدر دوره
های ی احقاف و در حکایت سیر انسان در سالی مبارکهسوره

                                       
 .222ص ،32ج ،الأنوار بحارمحمدباقر مجلسی، .  1

 .122اعراف:  . 2
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 ةًسَنَ نَیأَرَْبعِ وَبَلَغَ أَشُد َهُ َبَلغَ إِذَا یحَت َ»عمرش آمده است: 

 یعَلَ أَنْعَمْتَ یال َتِ کنِعْمَتَ رَکأَشْ أَنْ یأَوْزِعْنِ رَب ِ قَالَ

 چهل به و برسد خود املک رشد به هک آنگاه تا 3؛یوَالِدَ یوَعَلَ

 من به هک ار ینعمت تا نکفیب دلم بر پروردگارا :دیگویم برسد، سال
ی سالگاین چهل«. میگو سپاس ،یاداشته یارزان مادرم و پدر به و

بعد از بلوغ جسمی و جنسی آمده و شخص از طرف قوا بالغ شده 
است و در این مرحله، بلوغ روحی و فکری و عاطفی و شخصیتی 

 کند. پیدا می

اگر کسی به اینجا رسید، باید به بلوغ روحانی رسیده باشد و از 
جهت فکری، روحی و ایمانی به اوجش دست یافته باشد و علائم 

ی کریمه مطرح شده که عبارت است از: ارتباط ن در همین آیهآ
با خدای متعال، تمنای دستیابی به مقام شکر، و توبه. در  دوستانه

ها در کنار اینها مقام تسلیم را نیز دارد و به تعبیری مبانی فضیلت
 او به کمال رسیده است.

ماد ن های سلوکی، معمولاً چهل به عنوانبرای بار یافتن به رتبه
دستیابی به رشد و پختگی شناخته شده است. در بین اهل سیر و 

گویند اگر کسی یک چل ه بر عملی مداومت کند، آن سلوک می
برد. این یک شود و حظ  آن را میعمل در شخصیت او راسخ می

شده است. مثلاً کسی چهل سحر بیدار شود و موفق به امر شناخته
دست خواهد یافت یا اگر کسی ی شب شود، به حظ  خاصی نافله

الطلوعین بیدار باشد و مراقبت به ذکر چهل روز موفق شود بین
کند، یا اگر کسی چهل روز بر تلاوت قرآن کریم مداومت داشته 

 باشد، آثار خاصش را خواهد دید. 

                                       
 .15احقاف:  . 3
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ه ی اربعین حکایت از امتداد تا رسیدن بگویند کلمهالبته برخی می
وضعیت استقرار دارد و ممکن است پنجاه یا شصت شود و خود 

د گوینالله میچهل موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقیت دارد؛ اما اهل
و  کننداربعین موضوعیت دارد. آنها که اهلش هستند، رعایت می

 رسند.نیز می ییزهایچبه 
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 ی زیارت اربعینچند نکته درباره

 فرد زیارت اربعین، یک زیارت منحصربه

ی اربعین غیر از آنچه گفتیم، جزء خصائص حسینیه است و کلمه
ی دیگری نداریم و این خاص ظاهراً در ارتباط با اولیای خدا، نمونه

 السلام( )علیهاست. سیدالشهدا  )علیه السلام(حضرت اباعبدالله الحسین 
ها دارد که فقط برای خودشان است. خدا مرحوم سری ویژگییک
الله العظمی جعفر شوشتری را رحمت کنند که کتابی باسلیقه آیت

اند که کار خاص و دیدنی است و معلوم است به ایشان افاضه نوشته
گ ارادت خاص دارم شده است. من از ایام جوانی به این شیخ بزر

و هر وقت نجف اشرف جهت زیارت مضجع مولایمان علی ابن 
شوم، مقید هستم که بر سر مزار این مشر ف می )علیه السلام(ابیطالب 

ی ایشان الان در بخشی که جدیداً به حرم بزرگوار هم بروم. مقبره
اضافه شده قرار گرفته و به یک ستون تبدیل شده که پایین ستون، 

ریف ایشان نوشته شده است. شیخ شوشتری خیلی بزرگوار اسم ش
است و مخصوصاً در ارتباط با ساحت قدس حسینی، به معنای 

رسد که خوان است و به نظر میدقیق کلمه، یک فقیهِ روضه
 و نمودهآوری اند. ایشان یک کتاب جمعای الهی به او دادهعطیه

ص اند. یکی از خصائگذاشته« خصائص الحسینیه»اسمش را 

 حسینی، اربعین است که هیچ پیامبر و امامی نداشته است. 

نقل شده که مؤمن پنج ویژگی دارد که  )علیه السلام(از امام عسکری 
منظور از زیارت اربعین این  2یک مورد آن، زیارت اربعین است.

                                       
: تاس چیز پنج منمؤ علامات»اند: فرموده )علیه السلام(امام حسن عسکری  .2 

 32 و واجب نماز رکعت 12) روز و شــب هر در اردنگز نماز رکعت 51
 اکخ بر و ،کردن راست دست در انگشـتر و ،اربعین زیارت و ،(نافله رکعت
 ائلوسحر عاملی، «. الرحیم الرحمن الله بسـم گفتن بلند و ،نمودن سـجده
 .323ص ،12ج ،الشیعه
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است که در چهلمین روز شهادت سید و سالار شهیدان که بیستم 
ه صفر الخیر و صفر المظفر است، به زیارت مضجع تابناک ما

 حضرت در کربلا برویم. 

م ی تاریخی هاین ویژگی که حضرت نقل فرمودند، با یک قطعه
علیه )تناسب پیدا کرده و آن اینکه چهلمین روز شهادت سیدالشهدا 

، گویا اولین کسی که موفق به زیارت رسمی مضجع حضرت السلام(
بدالله جناب جابر بن ع)صلی الله علیه و آله(  ی پیامبر اکرمشد، صحابی نام

انصاری بود. جابر این توفیق را پیدا کرد که به اتفاق شخصی که 
ای به نام سِمَت شاگردی و رفاقت او را دارد، اما انسان برگزیده

 عطیه است، به زیارت در چهلمین روز شهادت نائل شود. 

یز در بازگشت از شام در همین طبق نقل مشهور، کاروان حسینی ن
روز به زیارت مضجع تابناک حضرت مشر ف و موفق شدند؛ البته 

شود گویند در اربعین سال دیگری بوده، اما تقریباً میبرخی می
گفت قول مشهور این است که در اربعین اول بوده و در همان روز 

 لیها(سلام الله ع)و زینب کبری  )علیه السلام(که جابر آنجا بوده، امام سجاد 
بیت وارد کربلا شده و زیارت کرده و ظاهراً اقامتی به همراه اهل

 اند. روزه نیز داشتهسه

 )سلام الله علیه(فضیلت زیارت امام حسین 

در روایات برای زیارت سید و سالار شهیدان، آثار و برکات عجیبی 
ثار به طوری که انسان در نگاه اول از فراوانی آ 5نقل شده است؛

کند. دنیایی و آخرتی و ظاهری و باطنی این زیارت حیرت می

برای کسی که  3.برندحج را میاند، پاداش برخی که ظرفیت داشته

ظرفیت بیشتر دارد، هزار حج و عمره بیان شده است. اگر کسی 
عمر نوح داشته باشد، شاید بتواند هزار حج مشر ف شود، اما این 

                                       
 .32ـ33ص ،3ج المعصومین، احادیث ملایری، جامع معزی . ر.ک: اسماعیل 5
  .22ص الاعمال، . شیخ صدوق، ثواب3
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ه فقط یک بار، عارفانه و عاشقانه، به دهند کپاداش را به کسی می
َکمَن » اند:گفتهبرود. در روایت دیگری  )علیه السلام(زیارت امام حسین 

یعنی اگر کسی به این زیارت مشر ف شود،  2؛«زارَ اللهُ فِی عَرْشِه

ی خاص او در مراتب توحیدی و اتصال به مقام قدس ربوبی، بهره
مانند این است که به دیدار خود حضرت حق مشر ف شده است. 

مورد  ،)علیهما السلام(زائر حسینی، به دعای سیدالشهدا و امیر مؤمنان 
او نیز  یکنندهگیرد. استقبالمغفرت و عنایت حضرت حق قرار می

 است. )سلام الله علیها(حضرت زهرا 

د انخواسته)علیهم السلام( ی هدی شود ائمهاز این تعابیر معلوم می 
دوستان ایشان از باب عشق به اولیای خدا، اگرچه در دورترین 
نقاط عالم باشند، این زیارت را بر خود فرض کنند و واجب عاشقانه 

 معلی برسانند. بدانند و خود را به کربلای

شود استفاده می )علیه السلام(بیت و مخصوصاً امام رضا از روایات اهل
و در این  1که زیارت، عهد و پیمانی است که از شیعیان گرفته شده

 ای دارد.میان، کربلا جایگاه ویژه

ه چرا کنند کاز شیعیان گلایه می )علیه السلام(در روایتی امام صادق  
حضرت با زبان  2اند؟!نرفته )علیه السلام(امام حسین دو سال به زیارت 

را  کنند چه فرصتیگویند و بیان میشِکوه در مورد آنان سخن می
د شواند. از این روایت استفاده میاز دست داده و چقدر محروم شده

 که تشر ف به کربلا منوط به فراهم شدن امکانات و وضعیت خاصی
باید در متن زندگی  علیه السلام()نیست؛ بلکه زیارت امام حسین 

                                       
  .125ص ،21ج مجلسی، بحارالانوار،. محمدباقر 2

 د کهدار پیمانی شــیعیانش و اولیا گردن بر امامی هر»: فرمود( لیه الســلامع) رضــا . امام 1
 را انامام که کسی پس. شود زیارت قبرهایشان که اسـت کامل و تمام وقتی نآ به وفای

 د،باشــ داشــته تصــدیق بوده آنان رغبت و خواســت مورد آنچه به و کند زیارت مشــتاقانه
 .322ص ،12ج ،الشیعه وسائل عاملی، حر .«بود خواهند او شفیع رستاخیز روز در امامانش

 223 ص الزیارات، کامل ه،یقولو ابن.   2
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 ی دیگریشیعیان قرار گیرد؛ زیرا آثاری دارد که در هیچ برنامه
 وجود ندارد. 

را از خدای متعال )علیهم السلام(  بیتانسان باید زیارت تمام اهل
ی رحم با مرکز اصلی فیض و لطف بخواهد؛ چراکه نوعی صله

باید به طور خاص برنامه م( )علیه السلاالهی است. در مورد سیدالشهدا 
داشت و حداقل یک بار را برای خود واجب تلقی کرد و در این 
مورد استطاعت شرط نیست؛ بلکه عشق شرط است. خدای متعال 

 کند. برای هر کسی که درصدد باشد، روزی می

در مورد شرایط این زیارت از قبیل زمان و مکان، توضیحات  
های زندگی، در شب ترین موقعیتفراوانی داده شده و در حساس

د قربان و... به زیارت ، شب قدر، روز عرفه، عیجمعه
 ایم. دعوت شده السلام()علیهسیدالشهدا

 ثواب پیاده رفتن به کربلا

، در ضمن تمام خصایصی لسلام()علیه ای زیارت سالار شهیدان درباره
رد، یک پیشنهاد هم هست و آن اینکه در صورت امکان پیاده که دا
چراکه اثر دیگری دارد. این پیشنهاد در مورد زیارت  12بروید؛
ی اولیای خدا نیز بیان شده و در سیره 11ی خدا هم وارد شدهخانه

خدا،  زیارت دیگر اولیای در مورداما  12اند.که پیاده به حج رفته
حتی پیامبر عزیزمان که شخص اول عالم است، چنین پیشنهادی 
نشده است. شگفت آنکه این پیشنهاد فقط در مورد زیارت امام 

روی، خستگی راه و زخم و داده شده است. پیاده)علیه السلام( حسین 

                                       
 .132ص ،الزیارات کاملابن قولویه، . 12

 رهزا هفت خداوند کند، حج پیاده را خدا خانه که هر»: فرمود و آله(علیه الله )صلی  خدا رسول .11
 محر حسنات الله، رسول یا :شد عرض نماید. ثبت عملش نامه در حرم حسنات از حسنه
 ر،بحارالانوا مجلسی،محمدباقر « است برابر حسنه هزار با حسنه هر: فرمود است؟ چگونه

 .125ص ،22ج

 .23ص ،23ج ؛122ص ،22ج ؛332 و 33ص ،23ج ؛25ص ،12ج همان،: ک.ر .12
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تاول پا و سوختن زیر آفتاب و گرسنگی و ناامنی و... دارد. در 
 موارد آثار سیر و سلوکی بیان شده است.روایات برای تمام این 

اد این تعلق دارد. برخی افر )علیه السلام(این ویژگی فقط به سیدالشهدا 
هم برداشت  )علیه السلام(را از روایات دیگری در مورد حضرت رضا 

)علیه اند، ولی آنجا محل بحث است؛ اما در مورد امام حسین کرده

 ، هیچ بحث و کلامی نیست.السلام(

در متن زندگی انسان مؤمنِ ارادتمند به سرور و سالار  رهایتعبین ا
شهیدان آمده و بیان شده که آثار ظاهری و فکری و تربیتی خاص 
دارد و برای آن، میعاد و موعد و زمان تعیین شده است. قرارگاه، 
کربلا است و زمانِ قرار خاص، اربعین و بهترین روش رفتن، 

 اربعین است.روی و متن پیشنهادی هم زیارت پیاده
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 زیارتی استثنایی

 13ده؛شخصلت مؤمن تبدیل روز اربعین در بین تمام ایام زیارتی به  
شود. جالب است که در روایات، لذا یک مناسبت ویژه قلمداد می

یم تا بدان نامه بیان شده استبرای هر مناسبت، یک متن زیارت
 ی اینچگونه سخن بگوییم، سلام دهیم و چه بخواهیم. مجموعه

های زیارتی، شرح حماسه و جهاد و مقامات معنوی و تفسیر متن
ها و و خواسته آرزوهاو اصحابش و  )علیه السلام(شخصیت سیدالشهدا 

کوه ها و شی قیام حضرت و زیباییآنان است و نیز فلسفه یدعاها
رده اند، بیان کعتی را که در مقابل حضرت ایستادهآن و زشتی جما

 .است

 های متن زیارتی اربعینویژگی

امام صادق )علیه السلام( برای اربعین به طور خاص متن معی ن 
که محتوا و زیبایی و عجایب آن، بسیار  12اندکردهی معرف

های دیگری نیز معرفی شده آور است. برای این زیارت متنشگفت
ی معارف عاشورایی و حسینی است. از کنار موعهکه حاوی مج

 سادگی عبور نکنید. های نورانی بهاین متن

 ، فشردگی و)علیه السلام(شده از امام صادق متن زیارت اربعین نقل
ای برخوردار کوتاهی خاصی دارد، اما در عین حال از پختگی ویژه

های ی آن، سبک زندگی حسینی و اندیشهوسیلهاست و به
اشورایی، در اختیار ما قرار گرفته است. کسی که چهل روز پیاپی، ع

به حضرت سلام داده و در مجالس حسینی شرکت کرده و به 
 ، این)علیه السلام(رسد که امام ای میحضرت دل داده است، به نقطه

 هایدهد. خطوط اصلی قیام و ویژگیمتن را به او پیشنهاد می

                                       
 .52ص ،3ج الاحکام، تهذیب طوسی،شیخ . 13

 .113ص ،همان .12
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و دشمنان حضرت، در این متن کوتاه  ()علیه السلاماصلی سیدالشهدا 
 توضیح داده شده است.

در این متن بیان شده انسان هنگامی که در مسیر این کاروان 
 هایی را در خویش تقویت کند.گیرد، باید چه ویژگیعشق قرار می

مادی ی اربعین که نبیند و با خود کلمهوقتی انسان این متن را می
ی رو به رشد است و به تعبیر زیارت اربعین از از سلوک عارفانه

ب، بیند که مطلکند، میمی مهیضم )علیه السلام(امام حسن عسکری 
عادی نیست و از یک مبنای بسیار استوار و متفاوت در ارتباط با 

 رتبه و ناب شیعی و اسلامیعنوان یک نهاد عالی ی زیارت بهپدیده
 کند.حکایت می

رسند پشوند و از ما میمن به دوستانی که به این سفر مشر ف می
کنم که روی همین متن زیارتی که در سفر چه کنیم، عرض می

متمرکز شوید. باید بر همین متن نورانی، )علیه السلام( امام صادق 
قراری ارتباط فکری و ذکری تمرکز مستند و محکم، به قصد بر

د که انداشته باشیم. برخی اهل معنا، این متن نورانی را شرح داده
 توان در این ایام به آنها مراجعه کرد و بهره برد. می

این متن کاملاً گویا است و موضوعش، عشق و محبت است و به 
تعبیری، یک نوع بازگشت به حادثه، مطالعه و تحلیل آن، امام 

یک تحلیل جامع و عمیق و متفاوت به شما تقدیم  )علیه السلام(ادق ص
شود که آنچه حادثه را در آن قله ساخته کنند. اینجا مشخص میمی

و تبدیل به یک پیشران برای تاریخ بشری به سوی تمدن اسلامی 
کرده، ماجرای عشق است. این حادثه تاریخ بشر را با سرعت 

ی دهشبرد و این ماجرا ساختهلوب میی مطمتفاوتی به اوج و نقطه
 عشق است. 

این زیارت در سمت مقابل هم تحلیل دارد. این سؤال وجود دارد 
چه ا راند، آرایی کردهکه کسانی که در برابر سالار شهیدان صف
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؟ پاسخ یک کلمه است و آن هم دنیا است. چیزی جمع کرد
ابل را در تق« اعشق به دنی»و « عشق به حق»ی اربعین، نامهزیارت

 داند. و تضاد می

 غَرَ تْهُ  مَنْ عَلَیْهِ تَوَازَرَ قَدْ وَ »خوانیم: نامه میدر این زیارت

حاصل فریب خوردن از دنیا دو کلمه است: جهالت و «. الدُ نْیَا

ی ضلالت. اگر کسی گرفتار فریب دنیا شد، گرفتار جهالت در منطقه
این جهالت و ضلالت،  شود.ی عمل مینظر و ضلالت در منطقه

گرداند و تمام موجودی انسان سازد و او را برمیانسان را متوقف می
ی دهد. در روایات ما از این حالت با کلمهرا در خطر قرار می

 واژگونگی نام برده شده است. 

ته ی حسینی گرفرسید، که یک چل هشما وقتی به این نگاه می
م، آرمان و طلعت حسینی قرار ی قیاباشید و از عاشورا در جاذبه

جلا  لام()علیه السگرفته، و تفکر و تأمل داشته، و در حضور اباعبدالله 
 خورده و زلال شده باشید.

 ی اربعیننامهسیری در فرازهای زیارت

لی های اصی اربعین با وجود کوتاه و فشرده بودن، پیامنامهزیارت
 کربلا در آن بیان شده است.

 به نام خدا و برای خدا و )علیه السلام(پیام اصلی این است که حسین 

 وَلِِی   عَلَی الس َلامُ»به عشق خدا قیام کرد و قیام او عاشقانه بود. 

ی اربعین است. شما نامهی اول زیارت؛ این جمله«حَبِیبِهِ وَ اللَ هِ

ان خلیل ورا با عن )علیه السلام( وقتی پخته و اربعینی شدی، امام حسین
 زنی.الله صدا می

ی این متن ی سلام دارد. در ادامههمین ابتدای زیارت، دو واژه

الل َهُم َ إِن ِی »دهید: نورانی، در پیشگاه حضرت حق شهادت می

أَشْهَدُ أَن َهُ وَلِیک وَ ابْنُ وَلِیک وَ صَفِیک وَ ابْنُ صَفِیک 
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 َو دَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالس َعَادَةِالْفَائِزُ بِکرَامَتِک أَکَرمْتَهُ بِالش َهَا

اجْتَبَیتَهُ بِطِیبِ الْوِلادَةِ وَ جَعَلْتَهُ سَیداً مِنَ الس َادَةِ وَ قَائِداً 

 .«مِنَ الْقَادَةِ وَ ذَائِداً مِنَ الذ َادَةِ َو أَعْطَیتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِیاءِ

ی و برگزیده ، دوست)علیه السلام(ام تا شهادت دهم که حسین من آمده
ی تو بود؛ همان کسی که به شرف تو و فرزند دوست و برگزیده

شهادت نائل شد و تو چنین سعادتی به او روزی کردی. حسین 
ی انبیای الهی بود. من در پیشگاه تو دار همه، میراث)علیه السلام(

ی کم نگذاشت و برای زیچ )علیه السلام(دهم که حسین گواهی می
 دایت، از جان مایه گذاشت. دعوت مردم به ه

های حتی با لب )علیه السلام(دهم که حسین خدایا! شهادت می
خشکیده، دست از نصیحت برنداشت. عطش بر حضرت غلبه کرده 

های مبارک، خون جاری کرد، از کنار لببود و وقتی صحبت می
شد، با این حال به این مقدار کفایت نکرد و خون قلب خود را می

 فهمی و گمراهی رفت.و به جنگ جهالت، نادانی، کج هدیه داد

وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیهِ مَنْ غَر َتْهُ الد ُنْیا وَ بَاعَ حَظ َهُ بِالْأَرْذَِل »

الْأَدْنَی وَ شَرَی آخِرَتَهُ بِالث َمَنِ الْأَوْکسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ 

ل ی مقابقطهن«. تَرَد َی فِی هَوَاهُ وَ أَسْخَطَک وَ أَسْخَطَ نَبِیک

چه کسانی بودند و چه چیزی آنها را جمع کرده  )علیه السلام(حسین 
ی دنیا بودند. یکی به خیال مُلک ری بستهداده و دلبود؟ آنها دل

و دیگری برای یک لیف خرما آمده بود! یکی برای طمع حکومت 
اش. آمده بود و دیگری برای ترس از به خطر افتادن زن و بچه

ی بدی کردند و حظ  خود از یا آمده بودند و معاملههمه برای دن
فروشی و انسانیت را به حراج گذاشتند. حاصل این دین

فروشی، رفتن زیر پرچم طاغوت و یزید، و خریدن خشم خدا عزت
 بود.)صلی الله علیه و آله( و پیامبر 
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فَجَاهَدَهُمْ فِیک صَابِراً مُحْتَسِباً حَت َی سُفِک فِی طَاعَتِک »

هر چه کرد تا  )علیه السلام(؛ امام حسین «مُهُ وَ اسْتُبِیحَ حَرِیمُهُدَ

ا ای نداشت. کار راین جماعت به خود بیایند و هدایت شوند، فایده
به جایی رساندند که خون مطهرش را بر زمین ریختند و حریم 

 وَ  الل َهُم َ فَالْعَنُْهمْ لَعْناً وَبِیلاً»حضرت را مورد اهانت قرار دادند. 

؛ خدایا! در این روز اربعین آنها را از سوی «عَذ ِبْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً

 من لعن کن. 

به اینجا که رسیدی، همراه با کسانی هستی که الان در کربلا 
مظلومانه  )علیه السلام(دهی که امام حسین حضور دارند. شهادت می

ی خود عمل خواهد کرد و کسانی به شهادت رسید و خدا به وعده
دان تاریخ خواهد فرستاد. من را که در برابر امام ایستادند، به زباله

دهم تو و دوستان تو به پیمانتان عمل کردید و خدا شهادت می
لعنت کند کسانی که تو را به شهادت رساندند و کسانی که به تو 

 .و کسانی که شنیدند و سکوت کردند و راضی شدندظلم کردند 

 

 

 

 

  



 

 

23 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 
 
 

 همایش جهانی شیعه
 

 

 

 

 

  



 

 

22 

 زیارت اربعین، همایش جهانی شیعه

در کنار این متن زیارتی، خود زیارت قرار دارد. زیارت، حرکت و 
هجرت است به سوی آن مضجع تابناک تا در چنین روزی در 

اش همین است. فرض بعدی آن کربلای معلی باشی.فرض اصلی
است که اگر کسی به هر دلیلی موفق به تشر ف نشد، از حظ  

الت زیارت بگیرد مند خواهد بود و هر جا که هست، حروحانی بهره
و حضرت را زیارت کند و توجه و توسل داشته باشد. البته آنچه 

است و  )علیه السلام(وارد شده، زیارت مضجع حضرت امام حسین 
 شود.همین است که خصلت مؤمن محسوب می

زیارت همواره مطلوب است، اما اینکه گفتند زیارت امام حسین 
آن حضرت و از علائم مؤمن در روز چهلم از خصائص  )علیه السلام(

برداری شده است. قبلاً است، رازی دارد که در روزگار ما از آن پرده
ی ما اصلاً نیاز به شدند، اما در زمانهسر  این موضوع را متوجه نمی

اش را که همایش جهانی اربعین است، ندارد و نتیجهتوضیح 
ن خواهد کنیم. این اتفاق عجیب، روزگار ما را دگرگومشاهده می

 کرد. 

 هوشمندی شیعه در زیارت اربعین

ی اولیا، این هوش شیعی، با فهم خاص ولایی، بر اساس نقشه
ی دینی جهان تبدیل کرده است؛ ترین پدیدهزیارت را به بزرگ

ای که هیچ شبیه و نظیری ندارد و به نام حسین )علیه السلام( پدیده
 ثبت شده است. 

که محصول گره خوردن به عقل محض است، زمان و  این هوش
را با هم پیوند زده است. مکان که مشخص است و  مکان و روش

ها، یعنی کربلا است که هیچ نظیری در عالم ندارد ی دلهمان قبله
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زمان هم  15است. بالاترکند که از کعبه و روایات ما تصریح می
ه صورت جداگانه تعریف شده و عبارت از اربعین است. روش هم ب

بیان شده و روش برتر، پیاده رفتن است. البته اگر کسی با وسیله 
 هم رفت، مأجور خواهد بود، اما توصیه به پیاده رفتن شده است.

یکی از آقایان معاصر به نام آقای استهباناتی کتابی قطور با نام 

 «)علیه السلام( نُورُ العَین فِی المَشی إلی زیارَه الحُسَین»

اند. ما چند باری که مشر ف شدیم، همین کتاب را همراه شتهنو
خود بردیم. بحث یک یا دو روایت نیست، بلکه بحث توصیه است 

 ها ونشستنو خاک دردهاها و ها و خستگیکه این قدم برداشتن
طور نیست که بگوییم پیاده مشر ف کند. اینها چه میخوردنآفتاب

شود که در اند و معلوم میهشدن خوب است، بلکه سفارش کرد
 این سبک و روش رفتن، خبری است.

هوش شیعی این مکان و زمان و روش را با هم گره زده است و 
ترین راهپیمایی تاریخ بشر را که یک همایش عظیم و بزرگ

نظیر است و هیچ شبیه و نظیری ندارد و نخواهد داشت، به بی
 خواهد کرد! وجود آورده است. بعدها خواهید دید که چه

ر هم گویند باید حتی یک بای کسانی که دلبستگی دارند، میهمه
گونه است که هرکس که یک بار رفت، که شده، برویم و نوعاً این

ی بهجاذ»شود و به تعبیر آقای ما، ی عاشقانه گرفتار میدر حلقه
 رباید. او را می« مغناطیس حسینی

 ای و الانو سپس منطقهابتدا حالت عراقی داشت و بعد ایرانی 
حالت جهانی دارد. در دوران صدام خیلی محدود بود و بیشتر 

رفتند کردند و به سمت کربلا میساکنان نجف و بصره حرکت می
گرفتند. موج حسینی که آمد و ایران را و آنجا مورد احترام قرار می

                                       
 .232ص الزیارات، کامل قولویه، . ر.ک: ابن 15



 

 

23 

متحول ساخت و نظام پیدا کرد و مبدأ تحولات تاریخی شد. 
 ی عراقدر قدم بعدی و بعد از صدام ملعون که طاغیهبلافاصله 

ها، این ها و ناامنیبود، اربعین پیدا شد و حتی با حضور آمریکایی
جمعیت آمدند و خیلی تمیز و مهربان، مسیرشان را رفتند و تبدیل 

ی اربعین، به یک پدیده شد و در دنیا صدا کرد. به این ترتیب کلمه
نگرش، فهم، فلسفه و ایدئولوژی علامت و شاخص یک رویداد، 

ی این مسئله بودند، اضافه ها که آمادههای بعد، ایرانیشد. از سال
 سال توسعه پیدا کرد. بهشدند و این راهپیمایی سال

 اند که پرچمدادند، ولی اخیراً اجازه دادهی حمل پرچم نمیقبلاً اجازه
 کنند. خوبمیجای دنیا شرکت هم بیاورند و معلوم شد که از همه

و پسندیده است که پرچم حسینی داشته باشند، اما در کنارش 
میهنی خود را نیز داشته باشند تا روشن شود که از تمام  ینمادها

ترین اجتماع بشری مثل کنند. این بزرگدنیا در آن شرکت می
 آیند تا در آنکنند و میسیل است و از چهار طرف دنیا حرکت می

 فاق خاص رقم خورد. روز ویژه، آن ات

که در سال گذشته افزون  میلیونی بزرگجالب آنکه این اجتماع 
در کشوری ناامن شکل  میلیون نفر در آن شرکت داشتند، 25بر 
 و دشمنان دیگر در آن حضور های خبیث و پلیدگیرد که داعشیمی

اتفاق بد و ناپسند رخ  صدها. این اجتماع هر جای دنیا باشد، دارند
؛ اما اینجا آکنده از عشق و دلدادگی و انسانیت و صفا و دهدمی

 رند.گیجوانمردی و آرامش است؛ زیرا زائران حسینی نور و صفا می

پرسند. روید، حال شما را میدر هر قدمی که در این جاده می
اند و از شما به عنوان زائر قدم این راه ایستگاه درست کردهبهقدم

کنند و آب و نان و غذا و مکان استقبال می )علیه السلام(امام حسین 
 آورند.استراحت فراهم می
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. این برداری نیستبرداری و فیلماین رویداد قابل توصیف و عکس
توانند آن شور را منتقل سازند؛ زیرا را باید بکنند، اما نمی کارها

اربعین، شهود و درک و حضور است. محور اصلی که تعریف شده، 
نود کیلومتر از نجف تا کربلا است؛ اما به این منحصر نیست و از 

 یرهایمسکنند. ما یکی دو بار از دیگر نیز حرکت می یرهایمس
 کنند. نجا نیز حرکت میفرعی آمدیم و دیدیم که از آ

الحرمین تعریفی داشت و برای حرم حضرت عباس تا حرم قبلاً بین
وضع شده بود. اما اکنون تعریف جدیدی پیدا  )علیه السلام(امام حسین 
لیهما )عهم بین حرم علی ابن ابیطالب تا حرم امام حسین کرده و آن

ر حرم حضرت روند، گویا قراری داست. آنها که از نجف می السلام(
 کنند.دارند و بعد حرکت می )علیه السلام(امیر المؤمنین 

د مشر ف شوند، همین کار را بکنند و از حرم نخواهرفقا هم اگر می
حضرت امیر با متن سلوکی زیارت امین الله که فهرست درخواست 

علیه )قدم بروید و در پرتوی شخصیت امام علی بهمقامات است، قدم

خود قرار دهید و  یتقاضاهاات حسینیه را در فهرست ، مقامالسلام(
 ید.شاءالله برسدر این نود کیلومتر، از خدای متعال بخواهید تا ان

 ی اولیا وای مواجه هستیم و آن را تعبیهامروز ما با چنین پدیده
دانیم که در پرتوی انقلاب اسلامی ی هوش و فهم شیعی میساخته

 تجلی و ظهور کرده است.

 فردی و اجتماعی زیارت اربعین آثار

 افتد، قابل توصیف نیست و به اعتبار فرد، یکاتفاقاتی که آنجا می
انگیز است. یک سرعت تصاعدی و جهش سیر و سلوک حیرت

 خواسته در یک عمر بهتواند آنچه را که میسلوکی است و فرد می
روزی به دست آورد. نظیر دفاع شبانهدست آورد، در یک سیر سه

ین اند، جایگزقدس است و برای دوستانی که جنگ را درک نکردهم
عجیبی است. البته اشخاص با هم فرق دارند و زمان جنگ هم 
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مندی، به میزان اخلاص و صفای افراد طور بود و مقدار بهرههمین
 بستگی دارد. 

 13؛احُب ً تَزْدَدْ غِب ًا زُرْ»گویم: روند، میبه کسانی که هر سال می

«. گردد یدوست یادیز موجب تا نک ارتیز انیم در روز یک
مواظب باشید برایتان عادت و عادی نشود. همه باید مواظب خود 

ی معنوی باشند و وقار، ذکر و فکر باشند که درصدد حظ  و بهره
خود را در این سیر حفاظت کنند. البته واجب هم نیست که نود 

ر خوش به حال او و اگکیلومتر را پیاده بروند. اگر کسی بتواند، 
 نتوانست، هر قدر که شد، پیاده برود.

از نظر اجتماعی، همبستگی، پیوستگی، تعاطف، تعاون، تعارف و 
های این حرکت است. مخصوصاً اینکه فضای آنجا، شناخت، نتیجه

فضای سیاسی است و باید آن را ذیل آرمان حسینی حفظ و تقویت 
ر، ی مقابل جریان تمدنی کف، دقیقاً نقطه«لبیک یا حسین»کرد. 

 جهل، نفاق، شرک و استکبار است. 

زن هستند، این بحث را در ها که خیلی قمهدر گذشته، حتی عراقی
فوذ ی انگلیسی، در اربعین ناربعین نداشتند، اما اخیراً جریان شیعه

نی و زکننده است و ازجمله کارهایشان، قمهکرده که خیلی نگران
ای است. اینها حاشیه هستند و مهم نیستند. ههای حاشیایجاد بحث

متن مهم است. ایرانی وقتی به مکه رفت، روح را به حج برگرداند. 
اربعین هم ممکن است یک مدل سکولاریستی داشته باشد که 
بیان همین سلوک شخصی و فردی باشد؛ اما قیام و آرمان حسینی، 

با  ن حرکتقیام علیه کفر و ظلم و فرهنگ یزیدی بود. وقتی ای
افتد و معطوف به قیام است، پرچم حسینی و نگرش مهدوی راه می

لرزاند. خوشبختانه های ستم را میشود همان چیزی که پایهمی
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الان این رویکرد وجود دارد؛ منتها باید تقویت گردد و امیدواریم که 
 سال بهتر شود.بهسال

 سازی کردبرای زیارت اربعین نباید بدل

زاده ، پیاده به سمت آن امامزادهامامدارای  یشهرهای هالان در هم
خوش هستند که مسیری را کنند. کار خوبی است و دلحرکت می

لی اند، اشکاروی بزرگ جاماندهپیاده حرکت کنند. چون از آن پیاده
ی سازندارد؛ و ال ا بدعت است و نباید برای آن اجتماع بزرگ، بدل

طوف به همان حرکت بزرگ باشد و ها معی ذهنکرد. باید همه
یند ی مستقلی تبدیل شود؛ مگر اینکه بگواین موارد نباید به برنامه

 خاطر خودایم، به دنبال تشف یروی کربلا جا ماندهچون از پیاده
 هستیم.

ود شدر این صورت است که زیارت اربعین یک نیروی عظیم می
دهد و تشجیع ی مجامع حسینی را در سراسر عالم روح میو همه

های شیعی در دنیا در اوج محرومیت هستند، اما کند. اقلیتمی
 شوند.آیند، تبدیل به دریا میاینجا که می

 ی اربعینلزوم مطالعه درباره

دنیای امروز اعم از عالم تشیع، جهان اسلام و فضای عمومی جهان 
العاده جذاب، دارای پیام، الهام و اشراق به ی فوقامروز، با پدیده

د شوی سطحی نمینام اربعین مواجه است. با این پدیده مواجهه
داشت؛ بلکه باید در مورد آن مطالعات گسترده انجام گیرد. در 

 هایخصوص پدیدهترین موضوعات، بهزمین گاهی کوچکمغرب
ترین موضوع مطالعات قرار اجتماعی و فرهنگی را به گسترده

بندی دهند و از ابعاد مختلف مورد تحلیل، مطالعه، مستند و جمعمی
ی باشکوه، متفاوت و عظیم ی این پدیدهدهند. اگر دربارهقرار می

ود. اش بحث شرهها جلد کتاب نگاشته و دربامطالعه کنیم، باید ده
ها از مناظر گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، در دانشگاه
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العه ادیانی موضوع مطدینی و بیندینی، درونفکری، تمدنی، برون
 و پژوهش قرار گیرد. 

 اربعین، مانور معنویت در دوران جاهلیت

گوییم که به رجعت اعتقاد داریم. با ظهور در متن زیارت اربعین می
افتد و مؤمنان خالص ی  عصر، رجعت اتفاق میحضرت ول

اندرکار ساخت جهانی متفاوت و آکنده از گردند و دستبرمی
سلام )شوند و بهشتی به نام حضرت زهرا معنویت و عشق و صفا می

ی خاکی سازند و آدم و عالم، بهشت را در همین کرهمی الله علیها(
ری که در رجعت اتفاق شاءالله. از جمله اموتجربه خواهند کرد؛ ان

 .است که تماشایی است )علیه السلام(افتد، بازگشت سیدالشهدا می
مقد مات آن روز بزرگ بر اساس خواست و تقدیر پروردگار متعال، 

 رقم خورده است. )علیه السلام(به نام حسین بن علی 

جویی را در خواهی و ارزشموج برگشت به اسلام، معنویت، عدالت
های عصریکنید. این توفیق بزرگ نصیب همزمان ما مشاهده می

ما شد تا ببینند بعد از جاهلیت مکرری که بشر تجربه کرد، بازگشت 
ها و پشت کردن قابل فهم و احساس و روشنی به سوی ارزش

 ر حال رخ دادن است. آن د ینمادهاواضحی به جاهلیت و 

 ی عطفی برای نجات بشریت کربلا، نقطه

ها و مکارم اخلاق با ی جالب اینکه این بازگشت به خوبینکته
پرچم حسین بن علی و به نام آن بزرگوار و با تکیه بر الگویی که 
آن حضرت ساخت و با استفاده از انرژی عظیم آن حضرت در روز 

. کربلا آن مکان شریفی است عاشورا، در حال شکل گرفتن است
که این نیروی عظیم قدسی در آنجا آزاد و تقدیم بشریت شد. 
عاشورا نیز روزی است که این اتفاق بزرگ در آن رخ داد. این 

ی تاریخ را تحت تأثیر خود قرار داده انرژی عظیم آزاد شده و پهنه
دار هدایت ، پرچم)علیه السلام( حسیناست. به این ترتیب امام 
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های آزاده در شود و به یاد او و به عشق او، جماعتآخرالزمانی می
خورند و به سوی شوند و به هم پیوند میسراسر جهان بیدار می

 کنند. روز بزرگ ظهور حرکت می

ایران عزیز ما این افتخار را داشت که مبدأ این بازگشت به سوی 
نگ و بوی چیز بعد از بیداری ایران، رهای بزرگ شود. همهارزش

 د. شودیگری پیدا کرد و در دنیا فضای دیگری دارد ساخته می

 

 تلاش غرب برای بایکوت راهپیمایی اربعین

انسانی  ی عظیمکنیم که با پدیدهمتأسفانه در دنیایی زندگی می
ی سیاسی دارند. تلاش نظیر مواجههاربعین و این راهپیمایی بی

رح نشود و با بایکوت و کنند که مشاهده، شناخته، فهم و مطمی
ای برای وجه ارادهسانسور خبری گسترده مواجه شود. به هیچ

که اگر ی بزرگ وجود ندارد. درحالیپوشش دادن این حادثه
ای از دنیا اتفاق بیفتد یا تعداد ای در گوشهترین مسئلهکوچک

ها خبر، گزارش، کلیپ، بررسی و اندکی در مکانی جمع شوند، ده
ای شود. چگونه است که در پس پدیدهاش صادر میرهتحلیل دربا

نظیر هیچ خبری نیست؟ چرا هیچ اسمی انگیز، متفاوت و بیاعجاب
کنند؟ آشکار است که برند؟ چرا مطالعه و تحلیلش نمینمی

های سیاسی و با قصد بایکوت و مهار آن برخوردشان با انگیزه
 است. 

در حال رخ دادن است، دهد که آنچه در ضمن این قضیه نشان می
ی یک خطر بزرگ برای جریان عمومی استکبار جهانی به منزله

شود. آنها در مواجهه با این پدیده احساس خطر محسوب می
شان این حادثه را به صورت یکپارچه کنند؛ لذا امپراطوری خبریمی

 کند. بایکوت می
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ی این حقیقت بزرگ هستیم و ما به عنوان کسانی که دلداده
کران عرض ارادت به سید و سالار ای از این دریای بیگوشه

شویم، باید قدرشناسی و شکرگزاری محسوب می )علیه السلام(شهیدان 
کنیم. باید حداقل خودمان آن را بشناسیم و از کنارش آسان عبور 

 نکنیم. 

 تفاوت اربعین با سایر اجتماعات 

هپیمایی بزرگ ها در حال رخ دادن است، یعنی راآنچه این سال
اربعین، یک اجتماع متفاوت است. ابتدا از نظر کمیت متفاوت است. 

 جمعیت به صورت تصاعدی در حال افزایش است. 

ی این جمعیت به قصد مقصد واحدی ی دیگر اینکه همهنکته
کنند. در مسیرها پراکندگی وجود دارد، ولی در نهایت حرکت می

یر ست؛ بلکه حرکت و سمقصد یکی است. حرکت، اجتماع صرف نی
 روی. هم به صورت پیادهاست و آن

ی دیگر اینکه نوعی آرایش و سازماندهی منظم و جالب دارد. نکته
ها، تناسب ها و پرچمها، علائم، نشانهاز نظر آهنگ حرکت، لباس

و هارمونی و نسبت بسیار زیبایی برقرار است. مثل اینکه یک مرکز 
ها را از سراسر عالم برای آن زمان و ی اینفرماندهی دارد و همه

ریزی و سازماندهی کرده و مکان خاص و این حرکت ویژه برنامه
 یافته است. آموزش داده است. گویا یک حرکت سازمان

ای نیست. اگر شما بخواهید ده نفر را جمع کرده و مطلب ساده
 کنید، کار سختی است؛ حال که این جاجابهکاروانی راه بیندازید و 

جمعیت بیست و پنج میلیون نفر است. سازماندهی مشهودی در 
حل ی جهات، ممتن این قضیه هست. پشتیبانی این حرکت از همه

استراحت، تغذیه، نیازهای ضروری و مواردی از این قبیل، به 
صورت کاملاً مردمی و جوششی از متن خود این جماعت تأمین 
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یک حرکت  افتد.شود. هیچ حرکت بیرونی اتفاق نمیمی
 جوش و متکی به خود در حال اتفاق افتادن است. درون

ی جالب دیگر طول مسیر است. مسیر در این راهپیمایی بسیار نکته
خصوص از بعضی از مبادی حرکت که گاهی طولانی است. به

رکت، ترین مبدأ حروی دارند. نزدیکششصد کیلومتر مسیر پیاده
 با کربلا فاصله دارد. نجف اشرف است که حدود نود کیلومتر

عاده است. الی دیگر ترکیب این جمعیت است که بسیار فوقنکته
دنیا آمده هست تا پیرزن و پیرمرد در بهاز نظر سنی از نوزاد تازه

دهند ی ارتحال. البته جوانان بیشتر جمعیت را تشکیل میآستانه
که این خود دارای تحلیل است. جمعیت ترکیب جنسیتی هم دارد 

 ها حضور دارند. و هم آقایان و هم خانم

از نظر فکری، فرهنگی، اقتصادی این جمعیت واقعاً متنوع است. 
نکرده تا دانشمند و متخصص در این جمعیت شخص عوام تحصیل

هست. اشخاص فقیر از نظر اقتصادی تا ثروتمند، همه در کنار هم 
د: حج کننها تعبیر به یک حج دیگر میمانند حج هستند. بعضی

 حسینی. 

از نظر اقلیمی، جغرافیایی و نژادی نیز به طور کامل متنوع است. 
خصوص دو، سه سال اخیر این تنوع بیشتر خودش را نشان به
دهد؛ به طوری که حتی از آفریقا، اروپا و امریکا نیز در این می

 اتفاق بزرگ حضور دارند. 

ه و ایسجالب است که ترکیب جمعیت از نظر دینی هم قابل مق
سنت ایران و سایر مطالعه است. در این خیل عظیم جمعیت، از اهل

هایشان اگرچه کم، ولی حضور ادیان و کشورها با نمادها و نشانه
دارند. در این خیل جمعیت مسیحی هم داریم که گاهی با صلیب 

یابند تا از این انرژی عظیم فیض های مسیحی حضور میو نشانه
 و نصیب ببرند. 
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ام، حضور خانوادگی است که ها ملاحظه کردهای که این سالنکته
وجه آمادگی پذیرش ای دارد. کشور عراق به هیچهای ویژهپیام

ع های مختلف ندارد. وضچنین جمعیت عظیمی را از نظر پشتیبانی
ی آن جماعت را اقتصادی خوبی ندارد و ناامن است. بنابراین همه

ُحب ُ الحُسَین »کند: م جمع میی معنوی کنار هیک انگیزه
چه چیزی این جمعیت را از سراسر دنیا کنار یکدیگر «. یَجْمَعُنا

س و مغناطی جاذبه»قدر شیعه فرمودند: جمع کرده است؟ رهبر عالی
کشد و از اقصی نقاط عالم دور هم ها را میی این دلحسینی همه

سینی ، آرمان حام()علیه السلعشق به اباعبدالله الحسین «. کندجمع می
 آورد. و شخصیت آن بزرگوار، آنها را گرد هم می

های راهپیمایی اربعین با ای از تفاوتمواردی که بیان شد، گوشه
رسد چیزی که سایر اجتماعات است. با این ملاحظات به نظر می

و گنج الهی برای انسان  رهیذخدر حال اتفاق افتادن است، یک 
 معاصر است.

 های زیبای اخلاق اسلامی در اربعینجلوهتجلی 

اربعین پرچم غدیر است و به نظام مبتنی بر خواست پروردگار عالم، 
 کند. این نظامو غدیر خم دعوت می )علیه السلام(علی ابن ابیطالب 

ی جهان را با مهر و صفا و امنیت و دوستی پوشش آید و همهمی
یم اربعین نشان هایش را دارد در همایش عظدهد و جلوهمی
های دوستی و صفا در هیچ جای جهان مشاهده دهد. این جلوهمی
پرسند: این آقا کیست که نامش چنین دوستی شود. همه مینمی

کند؟ نخبگان عالم ـ با وجود سانسور و و صفا و محبتی فراهم می
 کنند.ی آن مطالعه میفشار ـ درباره

ه ا به اربعین، صرفاً بی عادی نیست و نگاه ماربعین یک پدیده
عنوان یک اجتماع نیست؛ بلکه اربعین یک مقطع تاریخی است و 

ساخت و شاءالله تغییر خواهد داد. این حرکت خوشجهان را ان
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و حضرت  )علیه السلام(های خود را از امام سجاد پیام که پیامخوش
هانی رود تا جهان ما را به جدریافت کرده، می)سلام الله علیها( زهرا 

 دیگر تبدیل کند.

 ی الهی برای عصر حاضر عشق حسین، ذخیره

خصوص برای برای بشریت این روزگار و انسان این زمان، به
ویژه برای شیعیان، گنجی تعبیه و اکنون رونمایی مسلمانان و به

شده است. گاهی پدر و مادر چیزی را برای فرزندشان کنار 
دهیم که دهیم، روزی مینمی گویند: امروز به اوگذارند و میمی

به آن نیاز دارد. حال درست در روز نیاز، از گنج عظیم اربعین 
ی بزرگ در حال استخراج است و شود و این ذخیرهرونمایی می

دهد و مطرح های اخیر با این کیفیت خود را نشان میدر سال
ام ی ایشود. تبدیل به یکی از روزهای خدایی شده که در زمرهمی
شود. جزء اعظم شعائر اسلامی ما و مانند خورشید له شمرده میال

درخشد و در حال تبدیل به یک حامل و رسانه برای بسیاری می
ار ی ناامید گرفتی سرخوردههایی است که بشریت تشنهاز پیام

 امروز، به آن احتیاج دارد. 

کند و به یک مانور معنوی بزرگ، اربعین چنین نقشی را ایفا می
نمایی معنوی و نرم العاده متفاوت و قدرتتجدید قوای فوق یک

رجع، ، فرهنگ م)علیه السلام(تبدیل شده است. کربلا، عاشورا و حسین 
 معیار و منجی است. 

 اندزنده 12؛زَقونَدَ رَبِ هِم یُرْیاءٌ عِنْأَحْ»فرماید: میی شهدا دربارهقرآن 
 ،مصداق اصلی این آیه «.شوندمی داده روزی پروردگارشان نزد که

است. حرف و پیام اربعین به مردم دنیا این  )علیه السلام(امام حسین 
 که در زیارتاست: حسین زنده است و زنده خواهد بود؛ چنان

                                       
 .132 :عمران . آل12
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داریم: شعبان خطاب به ایشان عرضه می ینیمه حضرت در
بَلْ بِرَجاءِ حَیاتِک حَییتْ قُلُوبُ  تَمُتْ  اَن َک قُتِلْتَ وَلَمْ  اَشْهَدُ»

 هکبل ؛ینمرد اما ،یشد شتهک تو هک دهمیم شهادت 11؛شیعَتِکَ
 دیجاو یزندگان به ابدی تو، اتیح لیطف به انتیعیش یهادل
ی ماندگار حق و ای راز به امید حیات تو ای کلمه«. است دواریام

های شیعیانت زنده است. چون این پرچم برپا و جاودانی اسلام، دل
جوشد و احساساتمان این شعله روشن است، عواطف شیعیان می

 کند. تجلی می

 یگانه راه نجات

خواهید نجات گوید: اگر میدهد و میها آدرس میاربعین به انسان
لای بروید. راه نجات حسین و کرب)علیه السلام( ابید، باید سراغ حسین ی

 رْشِ عَ یَمِینِ عَلَی لَمَکْتُوبٌ إِن َهُ»عزیز ما فرمودند: او است. پیامبر 
: شده نوشته عرش راست طرف در 12نَجَاة؛ سَفِینَةُ وَ هَادٍ مِصْبَاحٌ الل َهِ

تاد شود که سمعلوم می«. است نجات کشتی و هدایت چراغ حسین
کند. این فرماندهی کل قوای عالم این برنامه را سازماندهی می

د. شوای دارد و از جای دیگر هدایت میحرکت سازماندهی نانوشته
لای ی حضور موترش را به شما بگویم: مراسم اربعین نشانهدقیق

در  یف(الله تعالی فرجه شر)عجل الله الاعظم عزیز ما، حضرت بقیت
کارگردانی جهان است و اینکه حضرت ناظر این کار است و 

کند و به سمت آن روز بزرگ ریزی میکارگردانی، تدبیر و برنامه
 برد. پیش می

نگاهی دیگر به این حادثه بیندازید تا مطلب برایتان روشن شود. 
ی بزرگ نگاه کنید و بپردازید، اگر به بعضی از ابعاد این حادثه

                                       
)علیه السلام(  حسین امام زیارتهای قمری، اعمال ماه. شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، 11

 شعبان. ینیمه در
 .222ص الورى، إعلام حسن طبرسى، بن فضل .12
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هایی را مطرح کرد. ای داشت و نمونهبه این مطالب اشارهشود می
از نظر فکری و اعتقادی، نگاه من نیز نگاه فردی و اجتماعی است. 

ر کنند، دیگران را تحت تأثیکسانی که در اربعین حضور پیدا می
نند. کدهند و از نظر فکری، اعتقادی، توحیدی تقویت میقرار می

قویت ی اعتقادی را تمتحول و بنیه راستی، سیر و سفر شخص رابه
 کند. می

 ی تلاقیکنند، نقطهجماعت عظیمی که در اربعین شرکت می
ی شعور، شعار، احساس و عقلانیت هستند. از نظر روحیه

ند. باید شوی اصلاحی به طور کامل تقویت میگری و اندیشهاصلاح
 وی دیگری بسازیم. باید به سمت تحول زمانمان را به گونه

های الهی و ها، ترویج ارزشمتفاوت کردن معادلات زمان، ارزش
 حسینی برویم. 

از همین منظر اربعین، شخص را به طور کامل در مسیر آن حرکت 
زند. برد و او را به آرمان مهدوی گره میاصلاحی جهانی پیش می

که  روند، هر قدمیدر روایت است که کسانی که پیاده به کربلا می
ای برایشان نوشته ند، گناهی از آنها آمرزیده و حسنهداربرمی
شود ای به آنها اضافه میدارند، درجهشود. هر قدمی که برمیمی

رسد. در آنجا به او ی نهایی( میتا آنجا که شخص به حائر )نقطه
اد. ی خود قرار دشود که خداوند تو را از مصلحان برگزیدهگفته می

، به آیدسی که در این مسیر میتعبیر بسیار بزرگی است. ک
خورد که ذیل آرمان مهدوی تعریف های اصلاحی گره میاندیشه

شود. زمانی هم که در حال برگشت شود و یکی از مصلحان میمی
 تا 22؛مَضَى مَا لَکَ غُفِرَ  فَقَدْ الْعَمَلَ اسْتَأْنِفِ »گویند: او می است، به

 از ار عملت برو پس شد؛ بخشیده است، بوده ]گناه[ آنچه تو امروزِ
 «. بگیر سر

                                       
 .132ص، الزیارات . ابن قولویه، کامل22
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 های دفاع مقدس و اربعینشباهت

هد به طور خوامکتب اربعین آثار تربیتی عجیبی دارد. اگر کسی می
اش را برود. اگر نیتش پاک و انگیزه سفرکل متحول شود، این 

یتی دهد. مانند یک دوپینگ تربراستی او را تغییر میصادق باشد، به
ی آن را یاد کنیم، زمان خواهیم نمونهقتی میو سلوکی است. و

زنیم. در جنگ تحمیلی فضایی درست شد دفاع مقدس را مثال می
ای حرکت العادههای ما از نظر معنوی با سرعت فوقکه جوان

کردند، برای ملاقات با شدند، رشد و پرواز میکردند، عوض میمی
لشأنمان فرمودند: اشدند. امام راحل عارف عظیمخداوند آماده می

راهی را که «. روندشبه ره صدساله را میها گاهی یکاین جوان»
شبه ها یکپیمود، گاهی این جوانیک پیر عارف، طی صد سال می

کردند. این خصوصیت جهاد و حضور در ای طی مییا یک هفته
میدان جنگ است. اربعین در زمان ما در حال ایفای همین نقش 

ص خودش است. البته در دوران دفاع مقدس نیز های خابا تفاوت
 برد. بود که کارها را پیش می )علیه السلام(نام و یاد اباعبدالله حسین 

د. ایهای دفاع را دیدهشما بعضی از مستندهای مربوط به صحنه
جا پرچم، خیمه و نمادهای حسینی است. اسم لشکرها، امام همه

سته و اسم د )علیه السلام(اکبر حسین )علیه السلام(، اسم گردان علی
تحت  بندی شده وطور زیبا تقسیمبود. این )علیه السلام(حضرت قاسم 

 بود.  تأثیر حرکت حسینی

عین روی اربامروزه اربعین چنین نقشی دارد. کسانی که به پیاده
شان در برابر شیطان نفس و نیروی خطرناک نفس روند، ارادهمی

نان، خصوص جواکنند. بهشود و مصونیت پیدا میاماره تقویت می
امید، شوق و استقامت،  شوند. عزم، اراده،مرد میمرد، قوی و جوان
 لیه السلام()عبه نام پروردگار تبارک و تعالی و حسین طی حرکتی که 

 زند.رقم می راها گیرد، این ویژگیشکل می
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د و از کننجوانان در این مسیر دوستان معنوی و سلوکی پیدا می
ا چه هداند در این موکبشوند. خدا میمند مینور این سالکان بهره

شود. همان ا میای بر پلهوِ لها از نماز شب وِ خبر است!؟ شب
 . گاهیشودیمچیزهایی که در زمان دفاع مقدس بود، اینجا دیده 

خوانند، وصیت ای قرآن میعده سحرهاکنند که گزارش می
نویسد و دیگری در حال مناجات است. نویسند، یکی خاطره میمی

های بحث و گفتگو و یافتن دوستان خدایی، ها، حلقهنماز جماعت
های ی این سفر است. انسان تحت تأثیر ایماناز دیگر دستاوردها

ای قوی شوید، با خواهید از نظر بنیهگیرد. اگر میقوی قرار می
خوبان بنشینید. در حضور اهل معرفت و اهل ذکر باش. چنانچه 
چشمش به چشم تو گره بخورد و نفسش به تو اصابت کند، پاییز 

یم ر این خیل عظگونه است. دکند. نفس اهل معرفت اینرا بهار می
شوند و خودشان را  به این سفر ها جمع میمیلیونی، بهترین

ها در برابر هم و تبادل نوری که بین رسانند. این حضور آینهمی
 شود شما هم فیض ببرید. ، باعث میافتدیماین خوبان اتفاق 

 فیض عرفانی اربعین

ه لحاظ . بالعاده استی اربعین از نظر عرفانی و سلوکی فوقبرنامه
تربیتی و فرهنگی، آنچه در حال اتفاق افتادن است، بسیار بزرگ 

 )علیهم السلام( بیتاهلهایی که در بین دوستان فرهنگاست. خرده
وند شوند و پیفرهنگ شده و به هم نزدیک میداریم، وارد این کلان

خورند. هر فردی اهل مکانی است، افغانستان، پاکستان، هند، می
آیند و ذیل های مختلف میفرهنگفریقا و ... با خردهایران، آ

یوند شوند و پرسند و با هم مبادله میفرهنگ حسینی به وحدت می
در سیل خروشان ارادت و عشق به سالار  همهخورند. سپس می

شناسند. شوند و همدیگر را میذوب می (السلام)علیه شهیدان 
رخ  فرهنگی بین آنهاو تبادل  افتدیمبازشناسی متقابل اتفاق 
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دهد. این هم یک جنبه است که برای آن باید سرفصلی باز می
 شود. در مجموع اتفاق بسیار بزرگ، زیبا و قشنگی است.

از نظر اجتماعی، این حرکت بزرگ، مانور عظیم و راهپیمایی 
ها و آثار خاص خود را دارد. در این حرکت عظیم برای پرشور، پیام

جتماعی بسیار بزرگ در سطح عالم تولید ی اشیعه یک سرمایه
شناخت و سازماندهی  )علیهم السلام(بیت شود و بین دوستان اهلمی

ها همدیگر را افتد، خانوادهفتد؛ ازدواج اتفاق میاتفاق می
های اجتماعی شکل شناسند، پیوندهای خانوادگی و همکاریمی
ی زیادی از تازگی عدهگیرد. به طور مثال جالب است که بهمی

کنند، به آنها نشانی ها را در آنجا پذیرایی میها که ایرانیعراقی
ی آیند. البته مثالش برای ما مییم، و آنها نیز به ایران و خانهدهمی

ی کشورهای دیگر مثل افغانستان هم هست، منتها ایران به واسطه
آید. رفت و آمدها بیشتر به چشم می )علیه السلام(وجود حرم امام رضا 

زرگی های بگیرد. تبادل اجتماعی و تصمیمهایی شکل میو محبت
گرایی و بودن در ی جمعشود. این روحیهمیدر آنجا گرفته 

ی ما است که فردگرایی و ی مقابل اتفاقات زمانهنقطهجمعیت، 
گرایی بر روابط لاک خود و منفعت درو رفتن  21ایندیویژوالیسم

انسانی حاکم است. عشق و ایثار و دلدادگی و خدمت به همدیگر 
دیگر، و محبت کردن، وجود دارد. بر سر محبت، خدمت به یک

واکس زدن کفش، غذا و جا دادن برای استراحت شب و برآوردن 
های خاص دهند. در اربعین جلوههای زائران مسابقه مینیازمندی

شود؛ همانی که خداوند به ما تعاون و همکاری مشاهده می
 اوَلوََتعاوَنوا عَلَی البِر ِ وَالت َقوی »ده است: فرمانش را داده و فرمو
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 و نیک کارهای انجام بر یکدیگر به 22؛وَالُعدوانِ الإِثمِ یعَلَ تَعاوَنوا
 «. نمایید کمک پرهیزگاری،

 سازماندهی ولایی اربعین

ترین تشیکل و سازماندهی و حرکتی است از نظر سیاسی بزرگ
که بر محوریت امام حق در حال انجام است. حسین زمان ما، 

ی است. در سازمانده شریف()عجل الله تعالی فرجه الله الاعظم حضرت بقیت
قدر فقیه رشید، شجاع و عالیولایی در عصر غیبت، همگام با ولی

گیری است. از جهت سیاسی آرمان این سازماندهی در حال شکل
زیر  ی اینهاکند. همهحسینی را که آرمان غدیر است، پیگیری می

پرچم غدیر جمع هستند. اجتماع اربعین یک نه و یک آری دارد: 
 علیه السلام() به غدیر و علی بن ابیطالب«. به سقیفه، آری به غدیر نه»

آفرین ی خوشبختی بشریت و حیاتکنندهو نظام ولایی که تأمین
گرایی گوید. به سقیفه و سقیفهآورد، آری میاست و حیات طیبه می

وص خصگوید. بههای قدیم و جدیدش و سکولاریسم، نه میو جلوه
تند خواسه است. در گذشته، اجداد ما وقتی میاکنون که بدون تقی

د و غدیر بگویند، باید ص )علیه السلام(به حب علی بن ابیطالب راجع
کردند. عصر ما عصر برداشته شدن تقیه است. جور تقیه می

علیه )دوستان حضرت با سربلندی در اربعین، عشق علی بن ابیطالب 

نند. از نظر جهانی هم برای زو آرمان و ولایت او را فریاد می السلام(
میلیون جمعیت  وجود آورده است.دهها، عزت و شکوه بهشیعه آبرو

گیرند و شیعه را تقویت کنار هم ذیل این حرکت بزرگ قرار می
عنوان مثال گروهی که از کشور دیکتاتوری یا کند. بهروحی می

ای، به رود اند، مانند قطرهتحت شرایط نامناسب و فشار آمده
شود و همراه با این رود خروشان به دریای وشان متصل میخر
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دقوا پیوندد. به این ترتیب تجدیدر کربلا می )علیه السلام(عشق حسین 
 شود. می

نند؟! کگردند، چه طوفانی میوقتی به بحرین و نیجریه و... برمی
شوند در عالم تنها گردند، متوجه میاکنون که قدرتمند برمی

رش هم فرصت طرح مسائل جهانی شیعه است. نیستند. در کنا
رعت الملل شیعی با ستازگی در کنار حرکت اربعین روابط بینبه

کند و فعال شده است. دانشجویان مسلمان که از عملیات می
، در کربلا اجلاس دانشجویان تشیع شکل ندیآیمسراسر جهان 

در آینده  رخورند. باید منتظر اتفاقات دیگگیرد و با هم پیوند میمی
 بود. 

برای جهان معاصر ما اربعین ذیل آرمان غدیر، پیام اخوت، مهر، 
ونه گصلح، محبت، دوستی، عشق و صفا را دارد. جهانی که از این

 ها وها، کینهها، ستمها، نابرابریچیزها خالی و آکنده از خشونت
ه با بیند کها شده است، ناگهان جلوی خودش یک تابلو مینفرت
آمیزی شده است. این ، صفا، ایمان، دلدادگی و محبت رنگعشق

د: فرمایکه قرآن میی نیز هست؛ چنانشکرگزار ها نوعیصحبت
 سخن شیخو پروردگار نعمت از و 23؛فحَد ِثْأم ا بِنِعْمَةِ رَب ِک  وَ»
به اربعین بسیار گفته شود. البته در این سفر باید راجع«. یگو

 ها قابل توصیف نیست. ها و عشقها، شورها، اشکاحساس

 اربعین محصول کار زینب است

ن است؛ زیرا اربعی )سلام الله علیها(این سفر به تصرف حضرت زینب 
ی و به نام او است. اربعین ساخته و پرداخته )سلام الله علیها(برای زینب 
و  است. به تصرف )علیه السلام(و امام سجاد  )سلام الله علیها(زینب کبری 

رجه )عجل الله تعالی فالله الاعظم توجه قدسی اولیاء خدا و شخص بقیت
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ا را ی کربلی حادثهای از پردهبرای زائر در این مسیر، گوشه شریف(
رک زائر اربعین از حقیقت حسینی حتی نسبت به زنند. دکنار می

ی هایش، روضهشود. آن زمان است که روضهحادثه متفاوت می
ش بری، صدایرا که می )علیه السلام(شود. اسم امام حسین دیگری می

شود برای زائر حسینی روضه شود. مگر میبه اشک و آه بلند می
ن و غوغایی به گویی، طوفای روضه را که میخواند؟ یک گوشه

 شود. پا می

 رسالت اربعین

نام کربلا،  نشدنی بهی اتصال بین یک منبع عظیم تماماربعین حلقه
و آرمان مهدوی است. اربعینْ ما را به  )علیه السلام(عاشورا، اباعبدالله 

که باید  کندگرداند. به ما گوشزد میبرمی )علیه السلام(کربلا و حسین 
زیرا فرهنگ معیار و مرجع است. باید عاشقانه، به او مراجعه کنیم؛ 

عارفانه، متذکرانه و با توجه و عطش برگردیم تا خط نجات، یعنی 
 ی راه سعادت دنیا و آخرت خود را از آنجا دریافت کنیم. نقشه

، اربعین ندارد و این یایولو  ینباین رسالت اربعین است. هیچ 
دارد؛ مثل خیلی چیزهای  اختصاص )علیه السلام(فقط به امام حسین 

 شود. محسوب می )علیه السلام(دیگر که جزء خصائص الحسین 

 ی اربعین و ظهور رابطه

 ریگجهان، فقط و فقط برای )علیه السلام(امام حسین  یگذارهیسرما
 ی بشریتی قسط و عدل جهانی و رسیدن همهشدن اسلام و اقامه

اما این  به سعادت و خوشبختی زیر پرچم توحید است.
، م السلام()علیهی یادگار سیدالشهدا و اولیا خدا وسیلهبه یگذارهیسرما

 .شودیممحقق  )عج ل الله تعالی فرجه الشریف(یعنی حضرت مهدی 
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 اَهلَ ای َالا: »دیفرمایمکند، وقتی خود را از کنار کعبه معرفی میاو 
 من، جد ،جهان اهل ای 22عَطشاناً؛ قَتَلُوهُ  نیالحُسَ یجَدِ اِنَ  العاَلم
وانند خدر آن اعلام، حضرت روضه می«. کشتند کامتشنه را نیحس

. شعار یاران شودیمظهور آغاز  )علیه السلام(ی حسین و با روضه
 خواهانخون ای 25الحُسَین؛یا لَثاراِت »است:  حضرت نیز این

لذا طی یک تحلیل، که البته جای توضیح دارد، با طیب «. حسین
های امیدبخش ظهور که از نشانه میگویمخاطر و از عمق جان 

 ی ما، اجتماع اربعین است. در زمانه

ت ها شده، درحقیقکه شعار فراگیر اربعینی« لَبَیکَ یا حُسَین»
هی مانداست. این لشکری است که در حال ساز« لَبَیکَ یا مَهدی»

ی . اتفاق بسیار عجیبخورندیماست و از سراسر عالم، به هم پیوند 
 است و اصلاً عادی نیست.

و معارف زلال، جذاب و راهگشای )علیه السلام( پس اگر حسین  
ی معارف قرآن و عطرت ی همهحسینی ـ که عصاره و خلاصه

. پس فراگیر شودیماست ـ شناخته شود، مقدمات ظهور فراهم 
 های ظهور است. این شناخت، از علائم و نشانهشدن 

 و علامت نشانه پشت ی عجیبی شده و نشانهی ما، زمانهزمانه
. این اجتماع عظیم جهانی با رسدیمعلامت از راه  پشت

خصوصیاتی که عرض کردم، یک اتفاق کاملاً متفاوت است. با 
. افتدیمو فراگیر شدن معرفت حسینی اتفاق  یالمللنیباربعین، 

 شودیمرتیب . به این تکندیماربعین، کربلا را تفسیر، شرح و تکثیر 
گفت که خود این اجتماع عظیم که طراحی اولیا خدا و درحقیقت 

ی خود حضرت حق است که به دست دوستان امام طرح و نقشه
در حال اجرا است و به وسط صحنه جهان آمده و  )علیه السلام(حسین 

                                       
 .212ص ،2ج الناصب، الزام ،حائری یزدی العابدین زین بن . علی22
 .222ص ،1ج ،)علیه السلام( الرضا أخبار عیون صدوق، شیخ. 25
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 هاییفردی دارد، یکی از علائم و نشانه منحصر به یهایژگیو
 به آن تکیه کرد.  توانیماست که 

 ساز اتفاق بزرگ ظهورانقلاب ایران، زمینه

مطالعه  )علیه السلام(امروزه در سراسر جهان در مورد امام حسین 
شود و به اذن الله این گرایش در حال فراگیر شدن است. این می

مدار و عاشق اهل ، مؤمن، ولایتکار بزرگی بود که مردم فهمیده
بیت در ایران عزیز آغاز کردند، و امروز شهدای حرم آن را ادامه 

دهند. باید قدر دانست و مثل جان از آن نگهداری کرد. می
امیدواریم کسانی که در این نظام نورانی مسئولیت دارند، پاک و 

ای هتمیز و حسینی زندگی کنند و خودشان و اطرافیان و مجموعه
س های مقدخود را پاکیزه نگاه دارند. این نظام متکی بر این خون

ی جهانی سرخورده از آور امید برای ایرانیان و جامعهاست و پیام
ها است. رهبری فرزانه، عادل، شجاع، قوی، ها و ستمظلم

 جو و خردمند دارد. حماسه

ا ههمه باید خود را زیر این پرچم تعریف کنند و با این ارزش
هماهنگ شوند و یادشان باشد ساختن این نظام و ایران عزیز، 

ترین راه برای متناسب با الگوی علوی و حسینی، اصلی
سازی ظهور پرسُرور امام عصر خواهد بود. همه باید عاشقانه مقدمه

کار کنند و از شهدای عزیز حرم، درس جوانمردی، مرو ت و 
مسلط باشند و عزیز  های خودشجاعت بگیرند و بر خود و خواهش

ن ها را به مردم عزیز ایراباشند و عزیزانه کار کنند و بهترین خدمت
داشته باشند. بهتر از این مردم کجا هست؟! باید بایستند و عاشقانه 

 خدمت کنند.

 های اربعین برای دوستان و دشمنانپیام

حرکت اربعین به یک حرکت جهانی تبدیل شد و پیام آن صلح، 
لطف، محبت، امن و امان است. البته برای دشمنان  صفا، عشق،
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یک یا لب»بشریت و اسلام، پیام متفاوتی دارد. وقتی این جماعت 
شود که برای گویند، موجی حماسی ایجاد میمی« حسین
و محبت است.  یمهرورزهای پاک؛ آرام و عاشقانه و پر از انسان

گ دارد و در عین حال برای ظالمان و یزیدیان زمان، پیام مر
 ی از عزت و شکوه و صلابت است. آکنده

ند و شناسرسند و یکدیگر را میانصار المهدی در کربلا به هم می
آنجا محل معارفه است. چند سال پیش اولین همایش جهانی 
دانشجویان شیعه در کربلا و در روز اربعین تشکیل شد. جوانان 

آیند و آنجا همایشی جداگانه برای خود دانشجو از سراسر عالم می
 دارند. 

 یگیرد و روحیهعواطف و ارتباطات و احساسات خوبی شکل می
یابد. افراد با بصیرت و شجاعت و حماسه، در آنان افزایش می

ای برند و سال بعد عده تازهخودشان از کربلا پیام حسینی را می
بزرگی  یروزهاشاءالله آورند و این موج همچنان ادامه دارد. إنمی

 دید. را که در پیش است، خواهید

ی یزیدی و بوسفیانی زمان ما ی مقابل که جبههدقیقاً در نقطه
تر خراب روزروزبهریختگی ایجاد شده و اوضاعشان است، درهم

شود و دچار آشفتگی و حیرت و احساس شرمندگی هستند. می
ی دهی جبههمشاهده کردید در آمریکا چه شد! مرکز اصلی سازمان

ستی ی صهیونی، آمریکا و عقبهسلام()علیه الدشمنان حسین بن علی 
است و اعوان و انصاری در گوشه و کنار جهان دارند که در 

ها و افتضاحات ی ما، رژیم خبیث آل سعود است. رسواییمنطقه
 آنها را ببینید. 

 نقش اربعین در تقویت اتحاد و همدلی شیعیان

 شیخ مفید، خطابی خود به در نامه )عج ل الله تعالی فرجه الشریف(امام عصر 
یوند به هم پ شانیهادلما  به شیعیان اعلام کرده که اگر شیعیان
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چه  حال 23رسید.ورد، دیری نخواهد پایید که به ما خواهند بخ
علیه )شیعیان را به هم پیوند بزند؟ حسین  یهادل تواندیمچیزی 

، همه را کندیم: همه را جمع کندیم. حب الحسین معجزه السلام(
، سازدیمها و دلخوری را برطرف دهد، کینهکنار هم قرار می
. این از کندیمها را جمع ، سوءتفاهمکندیممشکلات را حل 

 کرامات حسینیه است. 

ی شیعه در دنیا، جنگ راه شدهاستکبار بین دو کشور شناخته
انداخت. صدام دیوانه، ملعون، احمق، خودخواه و متکبر با تفکر 

ی شوم دشمنان اسلام شد و ی اجرای نقشهاش، واسطهدییزی
اوایل انقلاب اسلامی جنگی راه انداخت که هشت سال طول کشید. 
تمام جریان استکبار هم به کمکش آمدند. فرهنگ حسینی، حرکت 

ی ناب و زلال مردم را بر این مهاجم دیوانه، با وجود پشتوانه
 ها، پیروز ساخت. ابرقدرت

 نیترمهم، اما تبعات آن بر جای ماند. یکی از جنگ تمام شد
تبعاتش این بود که بین دو کشور مسلمان و برادر، با اکثریت شیعه 
ـ یکی اکثریت قریب به اتفاق و دیگری با اکثریت قابل توجه ـ 
خونریزی شد و حدود پانصد هزار کشته از دو کشور باقی ماند. 

به هم نزدیک کرد؟ را دوباره  هادلاین  توانیمحال چگونه 
کشورهایی را سراغ داریم که چند ده سال از جنگ بینشان 

گذرد، ولی هنوز از یکدیگر کینه دارند. مثلاً بین کره و ژاپن می
عد که ب امدهیدجنگی رخ داد و از هم کشته گرفتند. من از نزدیک 

از این همه سال، بینشان تنفر حاکم است. اسم کشور مقابل را که 
اسم کشور مقابل را  خواهندینم! شودیم، حالشان بد دیآوریم

. اما ندکنیمی جنگ دائماً جنایات یکدیگر را ارائه بشنوند. در موزه
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رش مثل یک با )علیه السلام(ی امام حسین اینجا را نگاه کنید؛ معجزه
 ها را شست. ها را زدود و کدورتی کینهبهاری آمد و همه

 کردیمکه در راه بود، برای ما تعریف در سفری، عزیزی در موکبی 
ی ما چند نفر در جنگ ایران و عراق کشته شدند. که: در خانواده

ما آماده بودیم که به هر شکلی که شده، دوباره حمله کنیم و انتقام 
. اما الان شدیم، حالمان بد آمدیمبگیریم. اسم ایران که 

ها شدیم و برای زائران ایرانی چه شده که عاشق ایرانی میفهمینم
. فرزندان ما در جنگ با آنها کشته شده، اما دعوتشان میریمیم
، میکنیمآوریم، پذیرایی ی خودمان می، به خانهمیکنیم

 . میکنیم، دست و رویشان را مرتب میشوریمهایشان را لباس

اربعین است. کسی که  و)علیه السلام( ی امام حسین این معجزه
ها را جمع کند، دوستانه کنار هم قرار دهد و به هم دل تواندیم

گره قلبی بزند، از تعلق و تعصب این شهر و آن شهر و این کشور 
و آن کشور و این جغرافیا و آن جغرافیا و این فرهنگ و آن فرهنگ 

با ها را ی اقوام و گروهخارج سازد، به آن نگاه جهانی دهد، همه
، کنار هم جمع کند و زیر یک خیمه هاکدورتوجود مشکلات و 

شوند، فقط و فقط  فهمهمقرار دهد تا اشک بریزند و همدرد و 
ی حسین است که است. این معجزه )علیه السلام(کرامت الحسین 

گ است و از آیات بزر )صلی الله علیه و آله(ی اسلام و پیامبر درواقع معجزه
 . شودخدا محسوب می
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 ی اربعینجانبهتلاش برای شناخت همه

اتفاقاتی با سرعت در حال رخ دادن است؛ لذا باید بایستیم و 
بیندیشیم. انقلاب اسلامی یکی از آن اتفاقات اساسی و بزرگ زمان 

اتفاق و پشتما در مسیر ظهور بود. پشت سرش هم اتفاق
 گ است. های بزر. اربعین یکی از آن نشانهرسدیمنشانه پشتنشانه

ی ما عبارت است از وظیفه ی ما چیست؟ اولیناکنون وظیفه
 25ی آسانبه شودیمی عادی نیست. مگر شناخت. مسئله، مسئله

ها. بیست نفر را هم هم با آن ویژگیمیلیون نفر را جمع کرد؟ آن
در دنیا با این شکل جمع کنند. چه کسی این کار را  توانندینم
؟ جز دست خدا؟ جز کندیم؟ چه دستی صحنه را مدیریت کندیم

لله؟ جز عین الله؟ جز وجود مقدس حضرت مهدی )علیه یدا
 السلام(؟ 

ی اول اینکه زمانه آبستن حوادث بزرگ است و پس وظیفه
ایستیم توجه عبور کنیم. باید بای بیاز کنار چنین نشانه میتوانینم

ی خدا را مطالعه کنیم. خدای متعال در قرآن از کسانی که و نشانه
و برخورد سطحی با آیات الهی  رندیگیمکم های او را دستنشانه

 یفِ ةٍ یآ مِنْ نْیأَکوَ : »کندیمدارند، گله دارد و آنان را توبیخ 
 بسیار چه و 22مُعْرِضُونَ؛ اعَنْهَ وَُهمْ هَایعَلَ مُر ُونَی وَالْأَْرضِ الس َمَاوَاتِ

 زا هک یحال در ،گذرندیم آنها بر هک نیزم و هاآسمان در هانشانه
رد شویم. بایستیم، درنگ  میتوانینم«. گردانندیبرم یرو آنها

کنیم، ذکر داشته باشیم، فکر داشته باشیم، مطالعه داشته باشیم، 
ی عهی اول شیعمیق شویم تا بشناسیم. شناخت اربعین وظیفه

 امروز است. 
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 شکرگزاری 

ر ی شککار دومی که باید انجام دهیم، توجه پیدا کردن به قاعده
است که چه نعمت بزرگی در دسترس ما قرار گرفته است. نعمت، 

. باید در برابر این نعمت بزرگ، خواهدیمشکر جمعی و فردی 
حالت شکر داشته باشیم. بخشی از شکر زبانی است؛ این دستور 

 پروردگار نعمت از و 21َفحَدِ ث؛ رَب ِکَ بِنِعْمَةِ أَم َا وَ»قرآن است: 
 «. یگو سخن شیخو

ولی بخش زیادی از شکر عملی است و باید در عمل شکر کنیم. 
ان اش این است که خودمشکر عملی چیست؟ به نظرم اولین نکته

را برای حضور در این کار بزرگ آماده سازیم؛ نه به عنوان یک امر 
ان ی دوستمستحبی، بلکه به عنوان یک وظیفه و امر واجب. همه

ریزی ی حضور در اربعین برنامهحضرت هر کجا که هستند، باید برا
کنند. باید در دستور کار زندگی ما بیاید و خودمان را برای حضور 

 جا آورده باشیم. مهیا سازیم تا شکر عملی نیز به

 تقویت همایش اربعین به هر شکل ممکن

هر مقدار برایمان ممکن است، این کار بزرگ را تقویت کنیم. خیال 
ت، همه بدون استثنا وظیفه داریم؛ ی خاصی اسنکنید وظیفه عده

ر. تمام ها کمتتر است و بعضیسنگین شانفهیوظها منتها بعضی
ه ی اربعین وظیفدوستان حضرت، هر کجای عالم که باشند، درباره

دارند. کمک فکری، کمک مالی، امکاناتی و... به این فکر کنید که 
نید توانمیانجام دهید و گمان نکنید که  دیتوانیمچه کارهایی 

 آید. کاری انجام ندهید. به هر حال حداقل یک کار از شما برمی

ام انج یتوانیمپس غیر از حضور، باید فکر کنی که چه کاری 
تضرع و دعا کنید برای  دیتوانیم. دیآیبرمدهی و از تو چه کاری 
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اند و افرادی که بعدها مشر ف خواهند شد. کسانی که مشر ف شده
ی دوستان حضرت موفق به زیارت اربعین شوند. دعا کنید همه

جور دعا کنید، برای آنهایی که آنهایی را که موفق شدند، یک
 ی دیگری دعا کنید. اند نیز به گونهنرفته

باید آن روز خاص و آن ایام ویژه،  )علیه السلام(ارادتمندان امام حسین 
دعوت  ید برایخود را به کربلا برسانند. ما فهمیدیم که چه زمانی با

 شودیمطور جمع شویم. این )عج ل الله تعالی فرجه الشریف(از امام زمان 
ز بکنی؟ ا یتوانیمحضرت را دعوت کرد. پس ببین که چه کار 
. را نذر کن توانتهیچ کاری دریغ نکن. کمترین امکان مالی در 

در بین دوستان حضرت و رفقای خودتان، تشویق کنید، ترویج 
د، تصمیم بگیرید، آنها را در این باره آگاه سازید، کنید، بگویی

 ها است. ها را؛ چراکه این راه، برای جوانمخصوصاً جوان

های وهها و جلاربعین و این زیبایی خواهندیمدر برابر شیاطین که 
، شناخته نشود، شما برای خودت بردیمناب که از آزادگان عالم دل 

ج اربعین کاری کنی. مطلب سهم تعریف کن که حتماً در تروی
ستندات را ها و مشده را منتشر کنید، کلیپبنویسید، مطالب نوشته

 در فضای مجازی بگذارید. نکند کوتاهی کنید! 

های ما به عنایت پروردگار متعال، خط همدلی و شهد همکاری
ایم. شما سالانه به نام عاشقانه را در هیئت خودمان تجربه کرده

و در پرتو عرض ارادت و  دیشویماینجا جمع  السلام( )علیهسیدالشهدا 
. دینکیمعشق و محبت به سالار شهیدان، به همدیگر ابراز محبت 

 کنندیمو همه سعی  شوندیمها و آقایان خادم بسیاری از خانم
. دیآوریمهایتان نذری کاری کنند. خیلی )علیه السلام(برای امام حسین 

شید برای تقویت مراکز و مجالسی که ریزی جدی داشته بابرنامه
د برویم . به همین نسبت بایشودیمتشکیل  )علیه السلام(به نام حسین 
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ها، زیر آن حرکت عظیم و گسترده و آنجا هم همین همدلی
 ها را ترویج کنیم. ها و محبترفاقت

ترین و بهترین کمک ما به پیامبر اعظم، سیدالشهدا و اولیا مهم
د شوـ که درحقیقت موجب خوشبختی خودمان می لام()علیهم السخدا 

ـ یاری دوستان حضرت است. نذر کنید، نیاز کنید، دستشان را 
بگیرید، کمکشان کنید، به آنها محبت کنید، هوایشان را داشته 

های متفاوت هستند مهر باشید؛ مخصوصاً اگر در غربت و محیط
ن را چند برابر هایتارسانیو محبت و عواطف و ارتباطات و خدمت

نذر کنید. این کارها  )علیه السلام(کنید. همه را هم برای امام حسین 
را باید انجام دهیم و از اربعین این برنامه را بگیریم و تقویت کنیم 

 تا در اربعین دیگر، کار را چندین قدم جلوتر و فراتر ببریم. 

 خودسازی روحی، مهارتی و جسمی

 های بزرگیزیم؛ زیرا کارها و رسالتباید باسرعت خودمان را بسا
فراروی ما قرار دارد. از نظر اخلاقی بیشتر از قبل خودمان را بسازیم. 

: بجنبید تا جا نمانید. دوستان حضرت باید دیگویماربعین به ما 
خود را از نظر تقوایی، اخلاقی، فکری، علمی و مهارتی قوی کنند. 

. برای خواهدیمقوی  باید به جسمتان هم بپردازید، حضرت یار
های قوی از نظر ایمان، ی انصارالمهدی، انسانحضور در سلسله

فکر، اخلاق و جسم باید به میدان بیایند. ورزش کنید به نیت یاری 
 هایتان. به سلامت خودتان و بچه)عج ل الله تعالی فرجه الشریف(امام زمان 

 ازید.اهمیت دهید و برای آن کار بزرگ، خودتان را آماده س

: دیر نکنید. از نظر علمی، جوانان شیعه باید دیگویماربعین به ما 
را به خود اختصاص دهند.  یعلمهای نخست درسی و رتبه
از دیگران کم بیاورند. باید عاشقانه و حسینی درس  شودینم

 بخوانند. 
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 جهانی فکر کردن و جهانی عمل کردن 

فکر و ذهنمان را جهانی کنیم. زیر آرمان و پرچم حسینی و پرچم 
قرار گرفتن، نگرش جهانی و فکر  )عج ل الله تعالی فرجه الشریف(امام عصر 

. دوستان حضرت باید ذهنیت جهانی و نگرش خواهدیم یالمللنیب
 وَ : »گونه بودگونه که امامشان ایناصلاح جهان داشته باشند؛ همان

 و 22الَةِ؛الضَ ل ةِرَیحَ وَ الْجَهَالَةِ مِنَ کعِبَادَ سْتَنْقِذَیلِ یکفِ جَتَهُمُهْ بَذَلَ
 یسرگردان و جهالت از را بندگانت تا رد،ک بذل تو راه در را جانش
؛ «شیعه نْقِذَسْتَیلِ»یا « مؤمنینَ سْتَنْقِذَ یلِ»نگفته: «. برهاند یگمراه

تو را  هایبنده خواهدیمحسین «. کعِبَادَ سْتَنْقِذَیلِ»بلکه فرموده: 
که اسیر و گرفتار جهالت یا ضلالت هستند، نجات دهد؛ از هر قوم 

 . کندینمو ملیتی باشد، فرقی 

تو هستند، هر جای ی آنها مخاطبان تو اگر یار حسین هستی، همه
آن را قدر بدانید. البته در قبال سایر مسلمانان، عالم که باشند. 

ی ما وحدت، اتحاد و ارتباط محترمانه است؛ ارتباطی که وظیفه
نه هایی را که متأسفاها و تفالهبتوانیم آنها را جذب کنیم و نخاله

اند، کنار ، ولی از اسلام هیچ بویی نبردهکشندیماسم اسلام را یدک 
ی ندارند. داعش کجایش به اسلام رفته؟ بزنیم. آنها به اسلام ربط

ت ی دسهایی شبیه آن چه شباهتی به اسلام دارند؟ بازیچهگروه
های اسلام. چه کسی استکبار هستند، برای ضربه زدن به آرمان

 های ضعیف را از دست آنها نجات دهد؟ جز شما باید بچه

باید متفکران مذاهب مختلف اسلامی کنار هم جمع شوند و 
دست هم دهند تا داعش و امثال آن را بهفکرها دستخوش

م تأکید داشتند. نباید بگذاری« وحدت»برچینند. امام راحل و آقا بر 
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جوانان ما صید این جماعت کثیف شوند. شما باید حواستان را 
 من را بگیرید. سازی جلوی دشخیلی جمع کنید و با آگاه

 الشرایطفقیه جامعاطاعت و یاری ولی  

ی ما ی همهاینها بخشی از وظایفی است که این روزها به عهده
مان را انجام دهیم و در کنار آن، یادمان باشد است. باید وظیفه

، به اذن الله تبارک و تعالی، رساندیمکسی که ما را به مقصد 
ی الهی است. آن نقطه ی مرکزی عنایتوصل بودن به نقطه

این سازماندهی را به حرکت کاملاً موفق  تواندیممرکزی است که 
 اند در غیبت کبری، باید دست شما در دستتبدیل سازد. به ما گفته

الشرایطی باشد که زعیم مسلمانان است. زعامت هم فقیه جامعولی
یک ها ی زمانبا یک نفر است و قابل تکثیر نیست. شیعه در همه

و  ی وحدتزعیم داشته است. باید با او مرتبط باشند، که نقطه
 اتصال و ارتباط و عزت و قدرت اسلام است. 

ها را خدا را شکر که پروردگار متعال به ما منت گذاشته و بهترین
نگری و قدرت روحانی به ما داده در فکر، صلابت، روحیه، جهانی

د کرده است. البته وجو است. خدای متعال نعمتش را بر شیعه تمام
گاه مراکز دینی و مرجعیتی نیز مغتنم، محترم، عزیز و همه تکیه

ی ی مرکزی و حلقههستند؛ منتها باید خودمان را به آن نقطه
اصلی گره بزنیم تا این شبکه و سازماندهی، سازماندهی کاملی 

 باشد. 

 والسلام

 




