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 از تاكيد رهبر انقالب بر حضور بيشتر در زيارت اربعين كربالي حسيني KHAMENEI.IR گزارش

اند  رهبري دستور داده/اند امسال رهبر انقالب به حضور بيشتر در مراسم اربعين توصيه فرموده: پناهيان
 يالت فراهم كنند و راه زيارت اربعين را هموار كنندتوانند براي زوار اربعين تسه مسئولين تا آنجا كه مي

اند تا آنجا  مسئولين مربوطه نيز دستور داده اند و به انقالب توصيه به حضور بيشتر در مراسم اربعين كربالي معلي فرموده امسال رهبر معظم
خطاب به مسئوالن تأكيد داشتند كه  زيارت اربعين امسال، رهبر انقالب براي... براي زائران اربعين فراهم كنند توانند تسهيالت الزم را كه مي

نقـش اربعـين را در    نزديك شاهد بودم كه ايشان تا چه ميزان براي اربعين امسال اهميت قائـل هسـتند و   راه زيارت اربعين را هموار كنند و از
  .دانند تقويت قدرت اسالم بسيار زياد مي

اي با حجـت االسـالم و المسـلمين عليرضـا      العظمي خامنه اهللا آيت دفتر حفظ و نشر آثار حضرترساني  بخشي از گفتگوي پايگاه اطالع در
 :است پناهيان آمده

ي  شروع جاذبه«كنند كه  موضوع اشاره مي هاي خود به اين رهبر معظم انقالب در يكي از سخنراني
 ن چيست؟نظر شما دليل اين نگاه نسبت به اربعي به» .مغناطيس حسيني از اربعين است

ها قبل از اينكه اين  دهندة نگاه عميق ايشان به تاريخ اسالم و جامعة اسالمي است كه سال ذكر اين نكته از سوي رهبر معظم انقالب نشان
يـان  ايشـان از ابتـداي راه افتـادن ايـن جر    . فرمودنـد  مراسم باشكوه برگزار شود، با تعبير مغناطيس حماسة حسيني، از اربعين با عظمت ياد مي

 .روي اربعين هم عنايت خاصي به آن داشتند پياده

بيـت   گذاري كـرد و بنـا بـر احتمـال زيـاد، اهـل       ، پايه)ص(القدر پيامبر اكرم عبداهللا انصاري، از صحابة جليل اگرچه ابتدا اين سنت را جابرابن
ديـده در   بيـت داغ  تـر يادمـان حضـور اهـل     ابر و از آن مهمالسالم هم در روز اربعين در كربال حضور داشتند، ولي امروز جدا از يادگاري ج عليه 

السالم، ما شاهد بركات و آثار جهاني اين مراسم باشكوه هستيم و در آينده نيـز بركـات    عليه كربالي معلي و نيز سفارش امام حسن عسكري 
تـر از   انصاري با وجود كهولت سن و نابينايي و مهـم  عبداهللا جابرابن. بيشتر آن را در تقويت جبهة مقاومت عليه ظلم جهاني، شاهد خواهيم بود
  .هاي جاذبة مغناطيس حماسة حسيني است اي از اولين بارقه آن در اوج خفقان، خود را به كربال رساند و همين موضوع نمونة برجسته

منـد   السالم برسـند و عالقـه   عليه سين الح طبيعي است كه دلدادگان حسيني پس از چهل روز عزاداري، به اوج اشتياق براي زيارت اباعبداهللا
السـالم بـه    عليـه  باشند مزد خود را با حضور در كربالي معلي دريافت كنند يا با حضور در كربالي حسيني، وفاداري خود را به راه امام حسين 

روايات نبود، معقول بود كه عـزاداران،  اي براي حضور عزاداران حسيني براي ميعادگاه حسيني در تاريخ و  اگر هيچ نشانه. جهانيان نشان بدهند
  .خود زماني را براي يك تجمع جهاني در كربال تعيين كنند و شور و معرفت حسيني را در يك تجمع ميليوني ابراز نمايند

مراتب عزاداري و  يك از اي كه در هيچ ام كه پس از زيارت اربعين، به جاذبة خاص آن اذعان نكند؛ جاذبه ها، احدي را نديده بنده در اين سال
خواهد ) ارواحنا له الفدا(االعظم  اهللا معلوم است كه اين تجمع باشكوه مورد عنايت خاص حضرت بقيه. شود سادگي يافت نمي هاي ديگر، به زمان
  بود
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هاي تروريستي در كشور عراق، چه تأثيري بر تجمع  به نظر شما تحوالت جديد منطقه و حضور گروه
  كشور خواهد گذاشت؟اربعين امسال در اين 

اند تا  اند و به مسئولين مربوطه نيز دستور داده اوالً امسال مقام معظم رهبري توصيه به حضور بيشتر در مراسم اربعين كربالي معلي فرموده
سياسي اين همايش عظيم ايشان بهتر از هركسي به آثار بابركت معنوي و  .توانند تسهيالت الزم را براي زائران اربعين فراهم كنند آنجا كه مي

السالم بوده است، مورد اهتمام ايشان باشد و  عليه روي براي زيارت كربال، كه مورد توصية اكيد ائمة معصوم  توجه دارند و طبيعي است كه پياده
  .اين تجمعي كه موجب تقويت جبهة حق عليه باطل است، مورد عنايت ايشان قرار گيرد

انقالب براي زيارت اربعين امسال، خطاب به مسئوالن تأكيد داشتند كه راه زيارت اربعين را هموار كنند و از نزديك شـاهد بـودم كـه    رهبر 
  .دانند ايشان تا چه ميزان براي اربعين امسال اهميت قائل هستند و نقش اربعين را در تقويت قدرت اسالم بسيار زياد مي

هـا   دهنـد؛ چراكـه آن   بينند، واكنش از خود نشان مـي  ها را در منطقه مي منين ظلم و ستم استكبار و ايادي آنثانياً طبيعي است كه وقتي مؤ
طبيعي است كـه در مقابـل تهديـدات    . اند ها خوانده اند و نوحه ها شنيده روضه. اند اند و شنيده السالم گفته عليه العباس   عمري از غيرت اباالفضل
  .تبات، واكنش شديد نشان بدهندايادي استكبار نسبت به ع

و بالتبع دفع شر اسـتكبار جهـاني از سـوريه،    ) س(هاي گذشته، يكي از عوامل مهم رونق گرفتن دفاع جانانه از حرم حضرت زينب  در سال
ونق خواهـد بخشـيد و   ترديد دفاع از ملت مظلوم عراق و دفاع از عتبات عاليات را ر امسال نيز اين تجمع باعظمت، بي. همين تجمع اربعين بود

  .قدرت اسالم را بيش از پيش به نمايش خواهد گذاشت

نوعي نام خود را در شمار مدافعان اسـالم   كند، به به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت هركسي امروز در اجتماع عظيم زيارت اربعين شركت مي
روي اربعين، تقويت جبهة اسالم  امروز حضور در پياده. از اسالم است السالم و مسلمانان، دفاع عليه بيت  ثبت كرده است، چون دفاع از حرم اهل

  .نمايي عظيم اربعين، ماية امنيت جهان اسالم و حتي جامعة اسالمي ماست در برابر كفر است و اين قدرت

يـك رهبـر دينـي بـه آثـار       ضمن اينكه طبيعتاً. شايد تأكيد رهبر معظم انقالب اسالمي براي زيارت اربعين امسال نيز به همين دليل است
ويـژه جوانـان،    روي نيز توجه دارند كه اميدوارم توفيق شركت در اين ميعادگاه پرشور و پرنور براي قاطبة مؤمنـان، بـه   معنوي بابركت اين پياده

  .فراهم گردد

  .بخوانيد (+)اينجا وانيد درمتن کامل اين گفتگو در خصوص چرايی اهميت و عظمت اربعين و بخشی از آثار و فوايد آن را می ت* 

  


