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اول. بزرگی یک "واقعه" را از بازتاب هایی که در "جامعه" و 
"تاریخ" می گذارد، می توان فهمید. هرچقدر، یک حادثه 
بزرگ تر، تأثیرات آن هم بیشــتر. آنچه در واقعه ی عاشورای سال 61 
هجری و قیام سیدالشهداء)( رقم خورد هم از همین جنس است. 
قیام آن حضرت، اگرچه به دلیل عدم همراهی مردم - به واســطه ی 
انحرافی که در امت اسالمی بعد از فوت پیامبر به وجود آمده بود- به 
نتیجه ی "تشکیل حکومت اسالمی" ختم نشد، اما نتیجه ی دیگر آن، 
یعنی "شهادت" آن حضرت و یارانش، تأثیراتی را در جهان پدیدار آورد 

که همچنان باقی است. در حقیقت، »مبارزه امام حسین دو وجه دارد و 
ممکن است دو نتیجه به بار بیاورد؛ اما هر دو نتیجه خوب است. یک 
نتیجه این بود که امام حسین )( بتواند بر حکومت یزید پیروز شود و 
قدرت را از چنگ کسانی که با زور بر سر مردم می کوبیدند و سرنوشت 
مردم را تباه می کردند، خارج کند و کار را در مسیر صحیح خود بیندازد. 
اگر این کار صورت می گرفت، البته باز مسیر تاریخ عوض می شد. یک 
وجه دیگر این بود که امام حســین نتواند به هــر دلیلی این پیروزی 
سیاسی و نظامی را به دست بیاورد؛ آن وقت امام حسین در این جا دیگر 

نه با زبان، بلکه با خون، بــا مظلومیت، با زبانی که تاریخ تــا ابد آن را 
فراموش نخواهد کرد، حرف خود را مثل یک جریان مداوم و غیرقابل 

انقطاع در تاریخ به جریان می اندازد.« 7۹/1/2۶
دوم. 14 قرن پس از واقعه ی عاشــورا، این »جریان مداوم و غیرقابل 
انقطاع«، در گوشه ی دیگری از جهان، و در کشوری به نام ایران، موجب 
)(پدید آوردن قیام دیگری از جنس قیام عاشورایی حسین بن علی

شــد. به ســخنی دیگر، »کاری که در زمان امام حسین )( انجام 
 3  گرفت، نســخه ی کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت؛  

دنیای جدید، با خصوصیاتی که شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر آن 
به وجود آورده است ،  موجب شــده که در کنار دولت ها ملت ها نیز از اهمیت 
به سزایی برخوردار شوند بیش از آنکه دنیای "دولت ها"باشد، دنیای "ملت ها" 
است. گاهی "مردم"، از اقوام و ملل مختلف، بر سر موضوعی، با هم همراه شده 

و همین همراهی، موجب تغییراتی در جهان شــده اســت. برای همین هم، 
بسیاری از نظریه پردازان قائل بر این هستند که در این دنیای جدید، "قدرت 
اصلی" از آن"مــردم"و نهاد های مردمی و جنبش های مردم نهاد اســت  که 
 2 از پشتوانه ی مردمی محکم تری برخوردار هســتند... |  ادامه در صفحه 

دیپلماسی مردمی محور مقاومت

گزارش هفته

روایت رسانه های غربی از راهپیمایی اربعینتن ها و جسم ها کنار هم مایه شرف و آبروی جهان اسالم؛

گزارش رصدی  |  2

روحیه پیاده روی اربعین را در خودتان نگه دارید

حزب اهلل این است  |  4

درس اخالق   |  4

همسفر خوب کارهایش را به دوش دیگران نمی اندازد

کسی که از دشمن، برق چشم گرفت      |  این شماره تقدیم می شود به روح پر فتوح  شهید نادر مهدوی 
شما می بینید مثاًل در منطقه ی بوشهر یک شهید برجسته و بزرگواری مثل شهید نادر مهدوی به وجود می آید که به نظر آدمهایی که دل به مسائل مربوط به شهادت و 
جهاد و مانند اینها دارند، این جور چهره ها، امثال نادر مهدوی و آنهایی که همراه او بودند، آن کسانی که آن کارهای بزرگ را انجام دادند، برق چشم گرفتند از دشمن؛ 
آبرو دادند به ملّت ایران و قدرت نظام اسالمی را و جمهوری اسالمی را به رخ دشمن کشیدند؛ اینها باید یادشان زنده بماند. اینها باید در تاریخ مکتوب و تاریخ شفاهی 

نامشان و یادشان برجسته شود؛ همچنان که دشمنی های دشمنان هم بایستی شناخته بشود.     ۹4/7/15

مزار: روستای بحیری استان بوشهرتاریخ شهادت: 1۶ مهر 13۶۶ شهادت:  در درگیری با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس

)(#به_ رهبری_ حسین به

ویژه نامه 

مخصوص  موکب ها و هیئت های عزاداری

پیروزی انقالب اسالمی، گســترش روز افزون اسالم ناب
 و راهپیمایی اربعین نشان دهنده حقائقی است در جهان 
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پیاده روی اربعین اگرچه »بزرگ ترین گردهمایی عالم« لقب گرفته 
است، اما »در دنیا سعی می کنند که نگذارند این نورافکن قوی دیده 
بشود، لکن نمی توانند، دیده خواهد شد؛ سعی می کنند دیده نشود 
یا تحریفش کنند، ]اّما[ هیچ کدام به جایی نمی رسد.« 95/9/30 برای 
همین علی رغم همه ی اقداماتی که برای ندیده شــدن این حادثه 
در رسانه های غربی اتفاق افتاد، اما باز هم بسیاری از رسانه ها به این 

موضوع پرداختند.
برای مثال،سال گذشــته "ایندیپندنت" در مطلبی از گردهم آمدن 
مســلمانان مذاهب مختلف و حتی غیر مســلمانان در این مراسم، 
به دلیل تصمیم امام حســین )( مبنی بر عدم تحمل خشونت، 
به عنوان یک مدل تمام قد از انسانیت اشــاره می کند. ایندیپندنت 
می نویسد: "امنیت در اطراف کربال پیش از ورود زائران افزایش می یابد، 
با این حال بسیاری از زائران تصمیم می گیرند که سفر خود را از نجف 

که نزدیک مناطق تحت کنترل داعش است انجام دهند."
ایندیپندنت در یادداشت خود به مســئله ی مقایسه مراسم اربعین 
با مراسم حج و مراســم کومب مال در میان هندوها پرداخته و اشاره 
می کند که این این جمعیتی که هر ساله در کربال جمع می شوند، قابل 

مقایسه با آن دو نیست. 

وب سایت "پیس ورد واید" نیز در یادداشتی نوشته بود: "سال گذشته 
حدود 22 میلیون نفر از سراسر جهان در این رویداد شرکت کردند. 
حتی با حضور داعش، زائران بیشتری در خیل عظیم مردم در حال 
نمایش گذاشتن ایمان به بشریت که هرگز و در هیچ نقطه از جهان 
دیده نمی شود، هستند. واضح اســت که مردم در همه ی حوزه های 
زندگی، امام حســین )( را به عنوان نمادی از شجاعت، محبت، 

عشق و آزادی، و نیز به عنوان یک نماد جهانی و فرادینی می بینند."
این وب ســایت ادامه می دهد: "اربعین باید در کتاب گینس جهان 
در چندین دســته بندی قرار گیرد: بزرگ ترین گردهمایی سالیانه، 
طوالنی ترین میز ناهارخوری، تعداد زیــادی از افرادی که به صورت 
رایگان تغذیه می شوند، بزرگ ترین گروه داوطلبان برای یک رویداد 
واحد، که البته همه تحت تهدید مســتقیم بمب گــذاری انتحاری 

هستند."
وب ســایت پیس ورلد واید در انتهای مطلب خود می نویسد: "ما از 
اربعین نمی شنویم چراکه مطبوعات عمدتا به اخبار منفی و مسائل 
بحث برانگیز عالقه مند هستند و خبرهای مثبت و اتفاقات الهام بخش، 
اغلب نادیده گرفته می شــود، به ویژه هنگامی که به اســالم مربوط 

می شود."   

شکوه در عین سانسور

دیپلماسی مردمی محور مقاومت

      دیپلماسی مسیر2، فراتر از دیپلماسی مرسوم
به تبع این تغییر، "دنیای دیپلماسی" هم تغییر یافته است. در دنیای روابط 
بین الملل، دیپلماسی به انواع و ســطوح مختلفی تقسیم می شود. مثال 
"دیپلماسی سنتی" بر رویکردها و ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی 
دولت ها مبتنی است، ولی "دیپلماســی نوین" عالوه بر این مؤلفه ها، بر 
رویکردهای فرهنگی و اجتماعی تأکید بیشتری دارد که یکی از شاخه  های 
مهم آن، "دیپلماسی عمومی" است. دیپلماسی عمومی عبارت است از 
ارتباطات معطوف به منافع ملی یک کشور از طریق ارتباط با مردم خارج 
از مرزهای جغرافیایی؛ یعنی در یک سو دولت و در سوی دیگر، مردم کشوِر 

هدف قرار دارند. 
اما شــکل دیگری از دیپلماســی نوین وجود دارد که به آن "دیپلماسی 
مسیر۲" یا به زبان ساده، به آن "دیپلماسی مردمی" می گویند. در این شکل 
از دیپلماسی، مردم دو یا چند کشور، با کمترین دخالت دولت، در تعامل 
مستقیم با یکدیگر قرار گرفته و ارتباطات میان خود را به وجود می آورند. 
جالب آنکه در این شکل از دیپلماسی، تعامل مردم و ملت ها با هم، چنان 
پیوندهایی را ایجاد می کند که چه بسا  دیپلماسی رسمی توان آن را نداشته 

باشد.

      وقتی جسم ها در کنار هم قرار می گیرند
"پیاده روی اربعین" با وسعت جمعیتی امروزه را، می توان جلوه ی تمام عیار 

دیپلماسی  مردمی محور مقاومت دانســت. آنگونه که برآورد کرده اند، 
هرساله بیش از دو میلیون زائر از ایران، و حدود 18تا ۲0  میلیون زائر عراقی 
و کمی هم سایر کشورها، در این مراســم شرکت می کنند. مراسمی که 
بخش عمده و اصلی آن، بدون دخالت دولت ها، و صرفا مبتنی بر انگیزه ها 
و فعالیت های مردمی انجام می شود، از برپایی موکب ها و پذیرایی از زائران 
میلیونی گرفته، تا شعارها و نمادهایی که در طول این مراسم در نظر گرفته 
می شود، همه و همه، مبتنی بر فعالیت های مردمی است. جالب آنکه به 
برکت اندیشه ی اربعین، دو کشــور ایران و عراق، در یک "جبهه ی واحد" 
قرار گرفته و مشغول نبرد با "دشمن مشترک" هستند. این همان موضوعی 

است که پیش از این، رهبر انقالب هم بر آن تأکید کرده و  فرموده بودند:
»اگر ملّت های کشورهای اســالمی در همه ی این منطقه ی وسیع... نه 
در جزئّیات، ]بلکه [ در جهت گیری های کلّی با یکدیگر همراه باشــند، 
دنیای اسالم به اوج ترّقی و تعالی خواهد رسید... هرجا نمونه هایی از این 
اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تن ها، جسم ها در کنار هم قرار گرفتند، 
دیدیم انعکاس آن در دنیا مایه ی شــرف و آبروی اسالم و مسلمین شد... 
شما مالحظه کردید در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار 
گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها - البّته مخصوص 
شیعه نبود، سّنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ 
تجلیل کردند؛ آن را بزرگ ترین گردهمایی عالم به حســاب آوردند؛ چه 

کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی را رصد می کنند.« ۹3/10/1۹

تن ها و جسم ها کنار هم مایه شرف و آبروی جهان اسالم؛

 مبلغان از ایجاد تفرقه
 در مراسم اربعین بپرهیزند

حجت االسالم والمسـلمین سـیدعلی قاضی 
عسـکر در نشسـت آموزشـی مبلغان اربعین 
گفـت: مبلغـان بایـد از بحث هـای اختالفی 
بین ادیـان و اهل سـنت به شـدت بپرهیزند 
و بـه ایجاد پیونـد بین ادیـان و اهل سـنت با 
دین اسـالم با بیـان مسـائل اخالقـی کمک 

کنند. |   تسـنیم |

 سفیر سابق آمریکا: نقشه های واشنگتن 
در سوریه شکست خورده است

رابرت فورد، سفیر ســابق آمریکا در دمشق، 
ضمن اذعان به اینکه ارتش ســوریه حضور 
و تســلطش را در غرب و شــرق این کشور 
تقویت کــرده و و جنگ به مرحلــه پایانی 
خود وارد شده اســت تأکید کرد: نقشه های 
 واشــنگتن در ســوریه شکســت خــورده

 است. |  باشگاه خبرنگاران |

   پیــروزی قریب الوقــوع نیروهای 
عراقی بر داعش

با پیشـروی سـریع نیروهای عراقـی در غرب 
تروریسـت های  از  زیـادی  شـمار  االنبـار، 
داعـش در شهرسـتان های "القائـم" و "راوة" 
تحـت محاصـره قـرار گرفته انـد و منابـع 
رسـانه ای و نظامـی از پیـروزی قریب الوقوع و 
نهایـی نیروهـای مشـترک عراقی در نبـرد با 

داعـش خبـر می دهنـد.   |      فـارس |

  هشدار 2 اندیشــکده آمریکایی به 
مقامات این کشور درباره ایران

ــز  ــاد کارنگــی و مرک جمعــی از اعضــای بنی
مطالعــات امنیتــی آمریــکا در گزارشــی 
ــن  ــات ای ــه مقام ــنهادهایی ب ــل پیش مفص
ــه  ــزارش در مقدم ــن گ ــد. ای ــور دادن کش
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــد دارد ک ــود تأکی خ
ــی  ــران بایــد کامــل اجرایــی شــود، ول ــا ای ب
ــا  ــک ب ــان راه دیپلماتی ــوان پای ــد به عن نبای
ایــران باشــد. بــه عقیــده ایــن نویســندگان، 
ایــن توافــق بایــد ابتــدای مســیری طوالنــی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــکا از آن ب ــه آمری ــد ک باش
تهدیــد منافــع خــود در خاورمیانــه توســط 
ایــران اســتفاده کنــد. ایــن گــزارش در 
ــد  ــد: تأکی ــز می کن ــی تمرک ــه اصل 3نقط
ــر اجــرای دقیــق و کامــل برجــام و توافــق  ب
هســته ای، جــای دادن توافــق در اســتراتژی 
جامع تــری بــرای اقدامــات آمریــکا در 
برابــر ایــران در خاورمیانــه و تعامــل بــا 
ــورد  ــوز در م ــه هن ــی ک ــران در موضوعات ای
 برجــام یــا غیــر از آن مــورد مناقشــه 

است.  |   تابناک|

روایت رسانه های غربی از راهپیمایی اربعین

دنیای جدید، با خصوصیاتی که شبکه های اجتماعی و رسانه های فراگیر آن به وجود آورده است ،  موجب شده که در کنار دولت ها ملت ها نیز 
از اهمیت به سزایی برخوردار شوند بیش از آنکه دنیای "دولت ها" باشد، دنیای "ملت ها" است. گاهی "مردم"، از اقوام و ملل مختلف، بر سر 
موضوعی، با هم همراه شده و همین همراهی، موجب تغییراتی در جهان شده است. برای همین هم، بسیاری از نظریه پردازان قائل بر این هستند که در این 
دنیای جدید، "قدرت اصلی" از آن"مردم"و نهاد های مردمی و جنبش های مردم نهاد است و بالطبع، حکومت هایی می توانند موفق باشند که از پشتوانه ی 

مردمی محکم تری برخوردار هستند. 
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هفته سخن

دولت،ملت و عشایر فداکار و خدوم عراق بزرگواری نشان دادند

با اصرار زینب کبری اجتماع کوچک اما پر معنا حاصل شد

اربعین مقدمه اتحاد مسلمانان

در اربعین حســینی میلیون ها انســان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمانها - 
البته مخصوص شیعه نبود، ســنی ها هم بودند - که در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند؛ تجلیل کردند؛ آن را 
بزرگ ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه کســانی؟ آنهایی که دارند مسائل اسالمی را رصد می کنند. من 
همین جا مناسب می دانم و الزم می دانم به مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق 
که در این آزمون بســیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشــان دادند، تشکر کنم. حادثه ی 
عجیبی بود حادثه ی امسال اربعین کربال. این راه را دشمنان اسالم و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده 

بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد!  93/10/19

این روزها روزهــای نزدیک به 

مطالبهی
رهبری

اربعین است. پدیده ی بی نظیر و 
ایــن  در  هــم  بی ســابقه ای 
سال های اخیر به وجود آمده و 
آن، پیــاده روی میــان نجف و 
کربال یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربال است؛ 
بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی از شهرهای دیگر، 
پیاده راه می افتند و حرکت می کننــد. 94/9/9 وقتی 
حّتی جســم ها در کنار هم قــرار می گیــرد، اینجور 
انعکاس پیدا می کند. اگر ما با هم باشــیم، کشورهای 
اسالمی، ملّت های مســلمان - سّنی و شــیعه و فَِرق 
مختلف تسّنن و تشــّیع - با یکدیگر دل هایشان صاف 
باشــد، نســبت به یکدیگر سوءظن نداشــته باشند، 
سوءنّیت نداشــته باشــند، به یکدیگر اهانت نکنند، 

ببینید در دنیا چه اتّفاقی خواهد افتاد؛ چه عّزتی برای 
اسالم درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت.  93/10/19

بازخوانی

اربعین شروع جوشش کربال است
اربعین در حادثه ی کربال یک شــروع بود؛ بعد از  ت تاریخی

روای

آنکه قضیه ی کربــال انجام گرفــت و فداکاری 
بی نظیر ابا عبد اهلل )( و یاران و خانواده اش واقع 
شد، حادثه ی اسارت ها پیام را باید منتشر می کرد 
و خطبه ها و افشــاگری ها و حقیقت گوئی های حضرت 
زینب )( و امام سجاد )( مثل یک رسانه ی پرقدرت 
باید فکر و حادثه و هدف و جهت گیــری را در محدوده ی 

وسیعی منتشر می کرد؛ و کرد. 
مرحوم سید بن طاووس- و بزرگان- نوشته اند که وقتی 
کاروان اســرا، یعنی جناب زینب )( و بقیه در اربعین 
وارد کربال شدند، فقط جابربن عبد اهلل انصاری و عطیه ی 
عوفی نبودند، »رجال من بنی هاشم«؛ عده ای از بنی هاشم، 
از یاران بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شــده بودند و به 
استقبال زینب کبری آمدند. شاید این سیاست والئی هم 
که زینب کبری اصرار کرد که برویم به کربال- در مراجعت 
از شــام- به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک اما 
پرمعنا، در آنجا حاصل شود... این نشانه و نمونه ای از تحقق 
آن هدفی است که با شهادت ها باید تحقق پیدا می کرد؛ 

یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به مردم. از همین جا 
بود که ماجرای توابین به وجود آمد؛ اگرچه ماجرای توابین 
سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله ی کوتاهی ماجرای قیام مختار 
و بقیه ی آن دالوران کوفه اتفاق افتــاد و نتیجه ی درهم 
پیچیده شــدن دودمان بنی امیه ی ظالم و خبیث بر اثر 

همین شد.  87/11/28

شاید این سیاست 

والئی هم که زینب 

کربی ارصار کرد که 

برویم به کربال- در 

مراجعت از شام- به 

خاطر همین بود که 

این اجتامع کوچک 

اما پرمعنا، در آنجا 

حاصل شود...
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1   منتها آن جا به نتیجه ی »شهادت« رسید، 

این جا به نتیجه ی »حکومت«. این همان است؛ 
فرقی نمی کند. هدف امام حسین )( با هدف 
امام بزرگوار ما یکی بود.« 74/3/1۹ یک دلیل آن 
هم بی تردید، »حضور مردمــی« در نهضت امام 
خمینی)( بود. »حضور مردمی و گســترش 
مردمی در طول یک ســال، یک ســال و نیم در 
یک کشور وسیعی مثل کشــور ما انجام گرفت. 
همان شــعاری که مردم در تهران می دادند، در 
فالن روستا در دوردست هم که مردم راه پیمایی 
می کردند، همان شعار را می دادند. لذا امام آن وقت 
-آن طور که به ما اّطالع دادند- فرموده بودند این 

انقالب پیروز خواهد شد.« ۹5/۹/3

سوم. و این »جریان مــداوم و غیرقابل انقطاع«، 
حاال بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقالب 
اسالمی، متصل به »پدیده ای عظیم و بی نظیر« 
در جهان شده اســت موســوم به »راهپیمایی 
اربعیــن«. »این راه پیمایی عظیم و باشــکوه که 
حقیقتاً یک پدیــده ی عظیم تاریخی اســت... 
معموالً در این جور پدیده هایی که انسان مشاهده 
می کند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته لکن 
ناگهان یک پدیده ای در محیط دید انســان بُروز 
می کند، دست خدایی مشــهودتر از همه جای 
دیگر است.« ۹5/۹/3 معموال »برای اینکه ده هزار 
نفر، پنجاه هزار نفر را یک جا جمع کنند، چقدر 
تالش تبلیغاتی در دنیا انجــام می گیرد، آخرش 
هم نمی شود. }اما{ اینجا با وجود موانع فراوان، از 
ایران فقط دو میلیون نفر برای پیاده روی هشتاد 
کیلومتری بلند می شوند می روند کربال؛ چند برابر 

آن ]هم[ از خود عراق و از مناطق دیگر.« ۹5/۹/3

چهــارم. بــاری، بزرگی یــک "واقعــه" را از 
بازتاب هایی که در "جامعه" و "تاریخ" می گذارد، 
می توان فهمید. حاال بعد از گذشــت 14 قرن از 
واقعه ی عاشــورا، این »جریان مداوم و غیرقابل 
انقطاع«، واقعــه ی دیگری را رقم زده اســت که 
در آن جمعیتی بالغ بر ۲0 میلیون نفر شــرکت 
می کنند. همه ی اینها بیانگر »حقایقی« اســت 
برای آنانکه اهل تدبر و تفکرند. »واقعاً این اعتقاد، 
درست است که اسالم را قیام سّیدالّشهدا حفظ 
کرده؛ همچنان که در طول زمــان، در قرن های 
متوالی، این حادثه روزبه روز زنده تر شده. امروز این 
مراسم از صد سال پیش که تدیّن مردم به حسِب 
ظاهر، معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، 
خیلی گرم تر، گیراتر، پُرشورتر و گسترده تر دارد 
انجام می گیرد؛ همه ی اینها معنــا دارد، همه ی 
اینها   نشان دهنده ی یک حقایقی و یک جریانی 
است که به رهبری حسین بن علی )( دارد در 
دنیا پیش می رود؛ و ان شاءاهلل پیش خواهد رفت و 
کارگشا خواهد بود و گره  های ملّت ها را باز خواهد 

کرد.« ۹۶/۶/30    
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     100010۲8 
@ khat_admin :حساب تلگرام   

Khat@khamenei.ir    رایانامه:  
Telegram.me/KhatteHezbollah  :کانال تلگرام   

پایانکاربهسودجبههخداییست

همسفر خوب کارهایش را
 به دوش دیگران نمی اندازد

یک وقت، چند نفر خدمت رســول اکرم 
آمدند و از شخصی تعریف کردند و گفتند: 
یا رسول اهلل! ما با این مرد همسفر بودیم و او مرد بسیار 
خوب و پاک و باخدایی بود، دایماً عبادت می کرد، در 
هر منزلی که فرود می آمدیــم، از لحظه ی فرود تا 
وقتی که مجدداً سوار می شدیم، او مشغول نماز و ذکر 
و قرآن و اینها می شد. وقتی که این تعریفها را کردند، 
پیامبر)ص( با تعجب از آنها سؤال کردند: پس چه 
کسی کارهایش را می کرد؟ کسی که وقتی از مرکب 
پیاده می شود، دایم مشغول نماز و قرآن است، چه 
کسی غذای او را می پخت؟ چه کســی وسایل او را 
فرود می آورد و سوار می کرد؟ چه کسی کارهایش را 
انجام می داد؟ اینها در جواب گفتند: یا رسول اهلل! ما با 
کمال میل، همه ی کارهــای او را انجام می دادیم. 
پیامبر فرمود: »ُکلُُّکم َخیٌر ِمنُه«)1(: همه ی شما از او 
بهترید. این که او کار خــودش را انجام نمی داد و به 
دوش شــما می انداخت و خود مشــغول عبادت 
می شد، موجب نمی شود که او مرد خوبی باشد. مرِد 
خوب، شما هستید که کار و تالش می کنید و حّتی 
کار دیگری را هم شما به عهده می گیرید.  ۶8/7/28

1( مکارم األخالق، ص2۶5.

  س:آیا ثواب زیارت اربعین مختص روز اربعین است 
 )(یا ایام اربعین؟ج: انجام زیارت سیدالشهداء
در هر زمان مستحب و دارای ثواب عظیم است 
ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام 
زیارت در همان زمان اســت. البته انجام زیارت 
قبل یا بعد از آن موقع به رجاء آن ثواب مخصوص، 

مانعی ندارد.
   س: بنده امسال تصمیم گرفته ام اربعین به کربال 
بروم و در راهپیمایی بزرگ اربعین شــرکت کنم اما 
پدر و مادرم راضی نیستند با توجه به اینکه سن من در 
حدی است که توان مراقبت از خود را دارم آیا رفتن 
به این سفر جایز است؟ج: در صورتی که رفتن شما 
موجب آزار و اذیت ایشان نگردد فی نفسه اشکال 

ندارد.
   س: آیا جایز است که بدون ویزا یا حتی پاسپورت 
به کربال برویم و زیارت ما قبول اســت؟ج: تخلف از 

قوانین و مقرار مربوطه جایز نیست.  

اخالق درس

آموزشی احکـام

امام کالم

یـک جملـه در زیـارت اربعیـِن امـام 
حسـین )( ذکر شده اسـت که مانند 
بسـیاری از جمالت این زیارت ها و دعاها، بسـیار 
پُرمغز و در خور تأّمل و تدبّر اسـت... آن جمله این 
یعنـی  فیـک«؛  مهجتـه  بـذل  »و  اسـت:... 
حسـین بن علی، جـان و خـون خـود را در راه تـو 
داد؛ »لیسـتنقذ عبادک من الجهالة«؛ تا بندگان تو را از 
جهل نجـات دهـد؛ »و حیـرة الّضاللـة«؛ و آنهـا را از 
سـرگردانِی ناشـی از ضاللـت و گمراهـی برهاند. 
این یک طـرف قضیه، یعنـی طرِف قیـام کننده؛ 
حسـین بن علی )( اسـت. طرف دیگـر قضیه، 
در فقره ی بعدی معرفی میشـود: »و قد تـوازر علیه 
من غرّتـه الدنیـا و بـاع حّظـه بـاالرذل األدنـی«؛  نقطه ی 

مقابل، کسـانی بودند که فریب زندگی، آنهـا را به 
خود مشـغول و دنیـای مـاّدی، زخـارف دنیایی، 
شـهوات و هواهـای نفـس، از خـود بیخودشـان 
کرده بود؛ »و باع حّظه باالرذل األدنی«؛ سـهمی را که 
خدای متعال برای هر انسـانی در آفرینش عظیم 
خود قـرار داده اسـت - این سـهم عبارت اسـت از 
سـعادت و خوشـبختی دنیـا و آخرت - بـه بهای 
پسـت و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته بودند. 

این، خالصه نهضت حسینی است.  7۹/1/2۶

خالصه نهضت حسینی 
در زیارت اربعین

پشتیبان استوار معنوی و روحی مردم عراق 

بنـده: سـالم برشـما، بـه فضـل الهـی از 
شـماره 10۵ ،حدود ۵0 عدد در مسـجد شـهدا 
تهران واقـع در اتوبان شـهید محالتـی و  حدود 
۵0 عـدد از شـماره 10۵ در مسـجد صاحـب 
الزمـان واقع در مسـیل جاجـرود تهـران توزیع 

شد.
بـا سـالم ،تشـکر از نشـریه وزیـن خـط 
حـزب اهلل. سـتار وکیلـی نایینـی ،شهرسـتان 
نایین ، اسـتان مقـدس امامزاده سـلطان سـید 

علی )( نایین ، ۲00برگ نشریه هفتگی. 
رضا: مسـجد الحسـین میدان 88نارمک 

پایگاه شهید خادمی .
علی شـفیعی: اسـتان بوشـهر " شهرسـتان 
بوشـهر" شـهر چغادک محـل تکثیر: مسـاجد 
و نمـاز جمعه و بُـورد اعالنـات و ... تعـداد تکثیر: 

400 تا نشـریه ۵0 تا مخصوص تابلـو اعالنات. 
 : شـما هم از توزیـع خط حزب 

ا... گـزارش دهید.

جنابعالی همواره در طول سال های متمادی پشتیبان استوار معنوی و روحی برای آن 
ملت مظلوم بوده اید و امروز هم علیرغم خواست دشمنان و نظر بداندیشان، همانگونه 
است و دعا برای شما، دعا برای ســعادت ملت عراق است. از خداوند متعال دفع شر 
بیگانگان و اشغالگران ظالم و متجاوز را از ملت مســلمان عراق و همه ی ملت های 

مسلمان مسئلت می کنم.  83/5/21

اسالم برای اجتماع اربعین 
تبلیغ کرده است    

اسـام این قدر بـرای اجتمـاع و بـرای وحدت 

کلمه، هم تبلیغ کرده اسـت و هـم عمل کرده 
اسـت؛ یعنی، روزهایی را پیش آورده اسـت که 
با خود ایـن روزها و انگیـزه ایـن روزها تحکیم 
وحـدت می شـود مثـل عاشـورا و اربعیـن. و 

قـرآن کریـم پافشـاری دارد در ایـن مطلـب 
که متفـرق نباشـند مـردم، مسـلمین از هم،و 
یـد واحـده باشـند و معتصم بـه »حبـل اهلل« 

باشـند.    امام خمینـی )ره( 25 آذر 1360

یا لیتنا کّنا معکم فنفوز فوزاً عظیمًا     
ایــن کســانی کــه ایــن راه را طــی کردنــد و ایــن حرکــت عاشــقانه را و مؤمنانــه را دارند 
انجــام می دهنــد، واقعــاً دارنــد حســنه ای را انجــام می دهنــد. ایــن یــک شــعار بــزرگ 
ــوا َشــعائَِر اهلل، ایــن بالشــک جــزو شــعائراهلل اســت. جــا دارد کــه امثــال  اســت، ال تُِحلّ
بنــده کــه محرومیــم از این جــور حرکت هــا عــرض بکنیــم کــه »یــا لیتنــا کّنــا معکــم 
فنفــوز فــوزاً عظیمــاً«. همان طــور کــه عــرض کردیــم، ایــن حرکــت حرکــت عشــق و 
ایمــان اســت؛ هــم در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و باورهــای راســتین، تحریک کننــده 
و عمل کننــده اســت؛ هــم عشــق و محّبــت. تفّکــر اهل بیــت و تفّکــر شــیعی 

ــت.  ۹4/۹/۹  ــور اس همین ج

در این جور حوادث که شــما دست قدرت 
الهی را پشت ســرش بوضوح می بینید و 
برکاتش را مشــاهده می کنید، باید شکر 
کرد. اگر شــکر کردیم می ماند، اگر شکر 
نکردیم گرفته می شود... شکرگزاری فقط 
به این نیســت که آدم بگوید »الهی شکر« 
یا سجده ی شکر بکند، شکرگزاری به این 
است که انسان به لوازم این نعمت عمل کند.. 
شکرش ازجمله به این است که  آن روحّیات 

را، آن حاالت را -که در این دو ســه روزی 
که مشغول راه پیمایی بودید، آنجا مشاهده 
کردید یا احساس کردید- در خودتان نگه 
دارید؛ آن برادری را، آن مهربانی را، آن توّجه 
به والیت را، آن آماده شدن بدن برای تََعب 
کشیدن را، آن ترجیح دادن زحمت کشیدن 
و عرق ریختن و راه رفتن بر راحتی و تنبلی 
را. در همه ی  امور زندگی باید این را دنبال 

کرد؛ این می شود شکر.   95/9/3

زیارت اربعین

روحیه پیاده روی اربعین را در خودتان نگه دارید

حزب اهلل این است

اربعین زیارت

موزعین      خط حزب ا...

روز مسئله

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 
این حسین کیست که عالم همه 

دیوانه ی اوست 
این چه شمعی است که جانها همه 

پروانه ی اوست 
ای شعله ی فروزان، ای فروغ تابان، 
ای گرمابخش دلهــای خالیق! تو 
کیســتی با این شــکوه و جالل، با 
این شــیرینی و دلنشــینی، با این 
هیبت و اقتدار، با این همه لشــکر 
دل به همراه، با غلغله ی فرشــتگان 
که در کنــار موکب تو بــا آدمیان 
رقابت میکنند؟ تو کیستی ای نور 
خدا، ای ندای حقیقت، ای فرقان، و 
ای سفینةالنجاة؟ چه کرده ئی در راه 
خدایت که پاداش آن خدائی شدِن 
هر آن چیزی است که به تو نسبت 
میرساند؟ بنفسی انت، بروحی انت، 
بُِمهَجِة قلبی انت، و سالم اهلل علیَک 
یوَم ُولِدَت و یوم اُسُتشِهدَت مظلوماً 
و یوم تُبَعُث فاِخراً و َمفَخراً. ۹3/2/2۹

بسیار خوب و با ذوق و سلیقه نوشته 
شــده اســت؛ و با نگاه هنرمندانه 
و کنجــکاو و نکته یــاب. خواندم تا 

.۹3/2/28
تقریظ رهبر انقالب بر کتاب پنجره های تشنه

روز نوشت های انتقال ضریح امام حسین )( از قم به کربال


