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  950528/هيأت شهداي گمنام

روز انجام دهيم؛  نام براي اربعين را در اين ثبت/  كننداي را اح»هيالترو  ومي« ياد ها يأتي خوبست هچه: پناهيان
در مراسم  / است)ع(ني غربت حسة جلونياولالترويه  يوم /كربال به) ع(حسين شروع حركت با همزمان

    كرديادآوري را ياسالمسعود به امت  آل انتي خبايد هيالترو ومي
. الترويه را دريافت كنيم؛ خصوصاً در اين سالي كه راه حج براي بسياري از ملل اسالمي مسدود شده است ما بايد اشارات باعظمت يوم

آغاز علني شدن الترويه كه  يوم. طلبانه را بيان كرد توان تفاوت عبادت واقعي با عبادت قالبي و عافيت الترويه مي با زنده كردن ياد يوم
واي بر مردمي كه امام خود را در نبرد با دشمن دين، . زند طلبانه را فرياد مي است، ترجيح جهاد بر عبادت عافيت) ع(غربت امام حسين

  .تنها گذاشتند و به عبادت پرداختند
  

 يكـ يشود، ضمن اشاره به        برگزار مي  »هيأت شهدا گمنام  «حجت االسالم پناهيان در سلسله جلسات تاريخ تحليلي اسالم كه هر هفته در              
 نام براي اربعين را به ماه محرم و ايـام نزديـك اربعـين    مردم بساط ثبت: ، پيشنهاد كرد»الترويه يوم«به نام ) ع(دالشهداي سخياز مقاطع مهم تار   

) ع(روزي كه امـام حـسين      ؛ يعني در همان   ندنام كنند و مقدمات سفر به كربال را فراهم كن             ثبت ها  أتي در ه  هيالترو  وميبلكه در   موكول نكنند،   
  :خوانيد اي از اين سخنراني را مي در ادامه گزيده. حركت خود را از مكه به سمت كربال آغاز كرد

    كننداي را اح»هيالترو  ومي« ياد ،ها يأتيچقدر خوبست ه
 در خود داردي فراواني اشارات و معانهيالترو ومي.  است»هيالترو ومي« كه به آن توجه نشده )ع(دالشهداي سخي از مقاطع مهم تاريكي  .

 عاشورا ة شروع حماسةو نقط) ع(نيالحس   اباعبداهللاي كنند و آغاز سفر كربالاي را احهيالترو  ومي ادي ذكر و ،ها يأتيچقدر خوب است ه
 . بدارنديرا گرام

 ي روز براني در ااني حاج، كه در گذشتهحجهي ذشتمه  روزيعني  است؛عرفهروز  روز قبل از كي هيالترو ومي ست؟ي چهيالترو ومي 
 ةري روزِ آب برداشتن و ذخيعني هيالترو ومي .شان آب باشد روند، همراه كه وقتي به مشعر و منا مي داشتند ي عرفات آب برميصحرا
 .آب

 كردآغاز را  به كربال ترك مراسم حج، سفر با)ع(الترويه روزي بود كه حسين يوم

 يجا  بهولي حضور داشتند، اني حاجانيدر مكه در م) ع(ني بود كه امام حسي روزهيالترو ومي؟  است افتادهيچه اتفاق روز ني در ااما 
آغاز را  آوردند و با ترك مراسم حج، سفرشان به كربال يجا  وداع بهةحجاج آماده شوند كه به عرفات بروند، عمرساير  مثل نكهيا

 . كردند

 طلبانه  تي در آن سال خونبار، عافاني آمد و به سمت كربال رفت، و حاجرونيحج ب  از صفها يجحا وسط) ع(ني امام حسنكهيا
 نكردند، اوالً در واقع مقدمات قتل اباعبداهللا ي تأس)ص(امبري كه به فرزند پيمردم!  دربرداردي معانيليرا تنها گذاشتند، خ) ع(نيحس

 . مختلف فراهم كردنديها  را در عرصهخودشان ي مقدمات نابوداًيرا فراهم آوردند، و ثان) ع(نيالحس 
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 مي كناي را احبايد مناسبت اين روز/زند ي مادي را فرطلبانه تي جهاد بر عبادت عافحيترج الترويه يوم

 است مسدود شدهي از ملل اسالمياري بسي كه راه حج براي سالني خصوصاً در ام؛ي كنافتي روز را درني اشارات باعظمت اديما با  .
 ي كه آغاز علنهيالترو ومي.  كرداني را بطلبانه تي و عافي با عبادت قالبي تفاوت عبادت واقعتوان ي مهيالترو ومي اديا زنده كردن ب

 كه امام خود را در نبرد با ي بر مردميوا. زند ي مادي را فرطلبانه تي جهاد بر عبادت عافحياست، ترج) ع(نيشدن غربت امام حس
 .شتند و به عبادت پرداختند تنها گذا،نيدشمن د

 محمل ببستند؛ هيالترو وميبه «:  گفتهيشابوري هم دارد كه تاج ني داشت و شعر مشهوريگاهي جاهيالترو ومي ،يمي قديها در روضه 
 از دي ما هم باي احساس سوگواررسد، ي به مشام مهيالترو ومي حماسه از يخُب همانطور كه  بو. » جمله در محمل نشستندنيخوات

 و نامش را بر مي كناي را احهيلتروا مناسبت يوم ديبا. هم هست) ع( و شهادت امام باقرهي مسلمامي اهمراه آغاز شود، كه  هيالترو ومي
 تي از حكايي غوغا،ييو ذاكران  و شاعران عاشورا. مي كنهيخون گر) ع(ني لحظه از غربت امام حسني اي و برامي كنيها جار زبان

 .  برپا كنند)ع(نيغربت امام حس

 كربال به) ع(حسين شروع حركت با الترويه انجام دهيم؛ همزمان ثبت نام براي اربعين را در يوم

  در هيالترو ومي، بلكه در موكول نكنند نام براي اربعين را، به ماه محرم و ايام نزديك اربعين مردم بساط ثبت كهچقدر خوب است 
به سمت كربال ) ع(ني كه امام حسيا در همان لحظه«: يعني نيا. ربال را فراهم كنندنام كنند و مقدمات سفر به ك  ثبتها أتيه

 .  استيني با كاروان حسي همراهي نوعنيا» .مي كربال ثبت نام كني براميخواه يحركت كرد، ما هم در همان موقع م

 چرا كه . الترويه غريب شدند در يوم) ع(سينفقط مال روز عاشورا نيست، امام ح) ع(ياد اين روز بايد احيا شود؛ غريبي امام حسين
 . وقتي حركت خود را آغاز كردند، فقط تعداد اندكي همراه ايشان آمدند و بقيه مشغول كار خودشان بودند

  است)ع(ني غربت حسة جلونياولالترويه  يوم

 به قتل - صورت ترور  به- انهي را مخفشاني اخواستند ي مماند، ياگر آنجا م) ع(نيامام حس. شود ي شروع مهيالترو ومي ما از يها روضه 
 را به شاني خُب اي به سمت كوفه بود، ولشانيالبته حركت ا. لذا از خانة خدا خارج شده و به سمت كربال حركت كردند. برسانند

  شداز آغشان ي آوارگيها جا لحظه از همان) ع(نيكوفه راه ندادند و در واقع امام حس

 كي ها أتيخوب است كه ه. دي روز را فراهم كنني اي براي و مقدمات مراسمدي داشته باشهيالترو ومي يبرا را ي ذهني آمادگنيشما ا 
 .  كنندادي) ع(ني غربت امام حسة جلوني از اولي خاصنيي داشته باشند؛ و با آهيالترو ومي ي هم برايا جلسه

  كرديرادآوي را يسعود به امت اسالم آل انتي خبايد هيالترو وميدر مراسم 

 در مراسم ديبا. بخش خواهد بود  الهاماري مراسم بسني حرم در اي شهدايها اند و خانواده  كه از حج بازماندهيحضور حجاج 
 ريخ  به)ره( حضرت امامادي.  كرديادآوري را ي آل سعود به امت اسالمانتي و خ»رونيحرم را از حرم كردند ب «: زدادي فرهيالترو ومي

 ي است اآلن براي ننگكي(.ندي كنند و آن را محكوم نماادي آل سعود را اتي محرم جنايها يادار در عزدي بامردم: فرمود يكه م
ها نشسته   شكسته بشود و مسلمانطور ني است، اي مقامات الهني كه مقدستري محل،ي كه مكه، محل قدس الهاي دننيهمه مسلم

 كه منبر يدر ماه محرم، تمام كسان.  زنده نگه داشتديمسئله را با. دانند يم خودشان را فيمسلمانها خودشان تكل. باشند تماشا كنند
و ) 20/369/؛ صحيفه امام مسئله قرار داده شودني در رأس امورشان اديجات با خوان هستند، تمام دسته تند، نوحه واعظ هسروند، يم
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 ستمگران هاى ي و ستمگرعيطور كوبنده فجا  به- سالم اللَّه همي عل-  و اشعار ثناى از ائمه حقهيها و اشعار مرث  الزم است در نوحه(
 وابستگان به آنان ري و شوروى و ساكاي جهان اسالم به دست امرتي عصر كه عصر مظلومني شود؛ و در اادآورىيهر عصر و مصر 

 و لعن و ادآورىيبه طور كوبنده  است - همي لعنة اللَّه و مالئكته و رسله عل-  به حرم بزرگ الهىني خائننياو از آن جمله آل سعود، 
 )21/400/ امامةفي شود؛ صحنينفر

 


