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تاهمیتاربعین
ّ
عل

ــی  ــر اله ــا تدبی ــن روز، ب ــه در ای ک ــت  ــن در آن اس ــت اربعی ــًا اهمی اساس
خانــدان پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه، یــاد نهضــت حســینی بــرای همیشــه 
گــر بازمانــدگان شــهدا و  گردیــد. ا کار پایه گــذاری  جاودانــه شــد و ایــن 
گــون -از قبیــل شــهادت حســین بــن  گونا صاحبــان اصلــی، در حــوادث 
کمــر نبندنــد،  علــی علیــه الســالم در عاشــورا - بــه حفــظ یــاد و آثــار شــهادت 
نســل های بعــد، از دســتاورد شــهادت اســتفاده زیــادی نخواهنــد بــرد.1

جابربنعبداهللانصاری،اولینزائراربعین
در روز اربعیــن هــم، بعــد از آن روزهــای تلــخ و آن شــهادت عجیــب 
اولیــن زائــران اباعبــداهلل الحســین علیــه الســالم بــر ســر قبــر امــام معصــوم 
ــر  ــی »جاب ــد یک ــه آن روز آمدن ک ــانی  کس ــه  ــدند. از جمل ــع ش ــهید جم ش
کــه او  بــن عبــداهلل انصــاری« اســت و یکــی »عطیــة بــن ســعد عوفــی« 
هــم از اصحــاب امیرالمومنیــن علــی علیــه الســالم اســت. جابــر بــن عبــداهلل از 

1.   بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1368/06/29
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صحابــه پیامبــر و از اصحــاب جنــگ بــدر اســت؛ آن روز هــم علــی الظاهــر 
مــرد مســّنی بــوده اســت؛ شــاید حداقــل شــصت، هفتــاد ســال از ســنین 
گــر در جنــگ بــدر بــوده، پــس  او -بلکــه بیشــتر - می گذشــته اســت. ا
البــد قاعدتــًا در آن وقــت بایــد بیــش از هفتــاد ســال ســن داشــته باشــد؛ 
لیکــن عطیــه از اصحــاب امیرالمومنیــن علیــه الســالم اســت. او آن وقــت 
جوان تــر بــوده؛ چــون تــا زمــان امــام باقــر علیــه الســالم هــم »عطیــة بــن ســعد 
کــرده اســت. »عطیــه« می گویــد: وقتــی بــه  عوفــی« علــی الظاهــر زندگــی 
گفــت  آنجــا رســیدیم، خواســتیم بــه طــرف قبــر برویــم، امــا ایــن پیرمــرد 
ــرد،  ک ــل  ــرات غس ــط ف ــم. در ش کنی ــل  ــم و غس ــرات بروی ــط ف اول دم ش
کمــر پیچیــد و قطیفــه ای هــم بــر دوش انداخــت؛  ســپس قطیفــه ای بــه 
کنــد، بــه طــرف  کــه می خواهــد خانــه خــدا را طــواف و زیــارت  کســی  مثــل 
قبــر امــام حســین علیــه الســالم رفــت. تــا نزدیــک قبــر امــام حســین علیــه الســالم 
کــرد و شــناخت، احساســاتش بــه  کــه قبــر را لمــس  رســیدیم. وقتــی 
کــه حســین بــن علــی علیــه الســالم را بارهــا  جــوش آمــد؛ البــد ]بخاطــر[ ایــن 
ــا  ــا صــدای بلنــد ســه مرتبــه صــدا زد: ی ــود. ب ــده ب ــر دی در آغــوش پیامب

حســین، یــا حســین، یــا حســین!
»و سیعلم الذین ظلموا أّی منقلب ینقلبون ...«1

1.   بیانات در خطبه ای نماز جمعه 1378/03/14
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مغناطیسحسینی؛علتزیارتاربعین
کــه بعضــی  کربــال -  چــه آمــدن خانــدان پیغمبــر در روز اربعیــن بــه 
ایــن  یــا درســت نباشــد، ظاهــرًا در  کرده انــد - درســت باشــد  روایــت 
کــه جابــر بــن عبــد اهلل انصــاری بــه همــراه یکی از بــزرگان  تردیــدی نیســت 
گفته انــد و  گفته انــد، بعضــی عطــاء  کــه نــام او را بعضــی عطیــه  تابعیــن - 
کوفــی حمدانــی« باشــد؛ بــه هــر حــال  احتمــال دارد »عطیــة بــن حــارث 
کن بــوده - ایــن راه را طــی  کوفــه ســا کــه در  یکــی از بــزرگان تابعیــن اســت 

کربــال حاضــر شــدند.  کرده انــد و در ایــن روز بــر ســر مــزار شــهید 
شــروع جاذبــه مغناطیــس حســینی، روز اربعیــن اســت. جابــر بــن عبــداهلل 
کربــال می کشــد. ایــن، همــان مغناطیســی  را از مدینــه بلنــد می کنــد و بــه 
و  مــن  دل  در  متمــادی،  قرن هــای  گذشــت  بــا  هــم  امــروز  کــه  اســت 
کربال  کــه معرفــت بــه اهل بیــت دارند، عشــق و شــور به  شماســت. کســانی 
همیشــه در دلشــان زنــده اســت. ایــن از آن روز شــروع شــده اســت؛ عشــق 
بــه تربــت حســینی و بــه مرقــد ســرور شــهیدان؛ ســید الشــهداء علیــه الســالم.
جابــر بــن عبــداهلل جــزو مجاهدیــن صــدر اول اســت؛ از اصحــاب بــدر 
در  عبــداهلل،  بــن  جابــر  حســین،  امــام  والدت  از  قبــل  یعنــی  اســت؛ 
کودکــی، والدت و  کــرده اســت.  کنــار او جهــاد  خدمــت پیغمبــر بــوده و در 
نشــو و نمــای حســین بــن علــی علیــه الســالم را بــه چشــم خــود دیــده اســت. 



7

7

کــرم،  کــه پیغمبــر ا جابــر بــن عبــداهلل بــه طــور حتــم بارهــا دیــده بــود 
ــید،  ــم های او را می بوس ــت، چش ــوش می گرف ــی را در آغ ــن عل ــین ب حس
صــورت او را می بوســید، پیغمبــر بــا دســت خــود در دهــان حســین بــن 
علــی غــذا می گذاشــت و بــه او آب مــی داد؛ اینهــا را بــه احتمــال زیــاد جابــر 
بــن عبــداهلل بــه چشــم خــود دیــده بــود. جابــر بــن عبــداهلل بــه طــور حتــم 
ــرور  ــین س ــن و حس ــه »حس ک ــد  ــنیده باش ــود ش ــوش خ گ ــه  ــر ب از پیغمب
جوانــان اهــل بهشــتند«. بعدهــا هــم بعــد از پیغمبــر، موقعیــت امــام 
حســین، شــخصیت امــام حســین -چــه در زمــان خلفــا، چــه در زمــان 
کوفــه- اینهــا همــه جلــو چشــم  امیرالمومنیــن، چــه در مدینــه و چــه در 

ــر بــن عبــداهلل انصــاری اســت.  جاب
که حســین بن علی را به شــهادت رســانده اند.  حاال جابر شــنیده اســت 
کرده انــد. از مدینــه راه افتاده  گوشــه پیغمبــر را بــا لــب تشــنه شــهید  جگــر 

کوفــه عطیــة بــا او همراه شــده اســت.  اســت؛ از 
کنــار شــط فــرات آمــد،  کــه: »جابــر بــن عبــداهلل بــه  عطیــة روایــت می کنــد 
گام های آهســته،  کــرد، جامــه ســفید و تمیــز پوشــید و بعد با  آنجــا غســل 
که  بــا احتــرام بــه ســمت قبــر امام حســین علیــه الســالم روانــه شــد. آن روایتی 
مــن دیــدم ایــن طــور اســت. می گویــد وقتــی بــه قبــر رســید، ســه مرتبــه 
کبــر!« یعنــی وقتــی  کبــر، اهلل ا کبــر، اهلل ا گفــت: »اهلل ا بــا صــدای بلنــد 
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گوشــه پیغمبــر و زهــرا را، دســت غارتگــر  کــه می بینــد چطــور آن جگــر 
شــهوات طغیان گــران، این طــور بــا مظلومیــت بــه شــهادت رســانده، 

ــد. ــر می گوی تکبی
کثــرت انــدوه، جابــر بــن عبــداهلل روی قبــر امــام حســین از  بعــد می گویــد از 
گذشــته اســت، امــا در ایــن  کــرد و افتــاد. نمی دانــم چــه  حــال رفــت؛ غــش 
کــرد با امام حســین صحبت  روایــت می گویــد وقتــی بــه هــوش آمد، شــروع 

کــردن: »الســالم علیکــم یــا آل اهلل، الســالم علیکــم یــا صفــوة اهلل...«1

راهبردعلمدارانکربالبرایپیگیریهدفقیامحسینی
کربــال یــک شــروع بــود؛ یــک آغــاز بــود. بعــد از آنکــه  اربعیــن در حادثــه 
کاری  گرفــت - آن فاجعــه بــزرگ اتفــاق افتــاد - و فــدا کربــال انجــام  قضیــه 
بی نظیــر اباعبــداهلل علیــه الســالم و اصحــاب و یــاران و خانــواده اش در آن 
محیــط محــدود وارد شــد، حادثــه اســارت ها پیــام را بایــد منتشــر می کرد 
گری ها و حقیقت گویی هــای حضــرت زینــب ســالم اهلل  و خطبه هــا و افشــا
علیهــا و امــام ســجاد علیــه الصــالة و الســالم مثــل یــک رســانه ی پرقــدرت بایــد 

فکــر و حادثــه و هــدف و جهت گیــری را در محــدوده ی وســیعی منتشــر 
کــرد.  می کــرد؛ و 

کــه مــردم فرصــت و جــرأت ایــن را  خاصیــت محیــط اختنــاق ایــن اســت 

1.   بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1385/01/01
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که فهمیده اند در عمل خودشــان نشــان  کــه حقایقــی را  پیــدا نمی کننــد 
بدهنــد؛ چــون اواًل دســتگاه ظالــم و مســتبد نمی گــذارد مــردم بفهمنــد و 
ج شــد و فهمیدنــد، نمی گــذارد بــه آنچــه  گــر فهــم مــردم از دســت او خــار ا

کننــد.  فهمیده انــد عمــل 
کبــری ســالم اهلل علیهــا  کوفــه، در شــام، در بیــن راه، خیلی هــا از زبــان زینــب  در 
یــا امــام ســجاد علیــه الصــالة و الســالم یــا از دیــدن وضــع اســرا، خیلــی چیزهــا را 
کــه در  کــی توانایــی ایــن را داشــت  کــی جــرأت می کــرد،  فهمیدنــد، ولــی 
کــه  مقابــل آن دســتگاه ظلــم و اســتکبار و اســتبداد و اختنــاق، آنچــه را 
گلــوی مؤمنیــن  فهمیــده اســت، بــروز دهــد؟ مثــل یــک عقــده ای در 
باقــی بــود. ایــن عقــده روز اربعیــن اولیــن ِنشــتر را خــورد؛ اولیــن جوشــش 

کربــال اتفــاق افتــاد.  در روز اربعیــن در 
کاروان اســرا،  کــه وقتــی  مرحــوم ســید بــن طــاووس و بــزرگان نوشــته اند 
کربــال شــدند، در  یعنــی جنــاب زینــب ســالم اهلل علیهــا و بقیــه در اربعیــن وارد 
آنجــا فقــط جابــر بــن عبــداهلل انصــاری و عطیــه عوفــی نبودنــد، »ِرجــاٌل 
گــرد تربت  ِمــن َبنــی هاِشــم«؛ عــده ای از بنــی هاشــم، عــده ای از یــاران، بر 
کبــری آمدنــد.  ســید الشــهداء جمــع شــده بودنــد و بــه اســتقبال زینــب 

کــه برویــم  کــرد  کبــری اصــرار  کــه زینــب  شــاید ایــن سیاســت والیــی هــم 
کــه ایــن اجتمــاع  کربــال - در مراجعــت از شــام - بــه خاطــر همیــن بــود  بــه 
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کوچــک امــا پــر معنــا، در آنجــا حاصــل شــود. 
اربعیــن  تــا  اســت  ممکــن  چطــور  کــه  کردنــد  اســتبعاد  بعضــی  حــاال 
ــال رســیده باشــند. مرحــوم شــهید آیــت اهلل قاضــی یــک نوشــته  کرب ــه  ب
کــه ایــن اتفــاق  کــه نــه، ممکــن اســت  مفصلــی دارنــد، اثبــات می کننــد 

افتــاده باشــد. 
کــه وقتــی  کلمــات بــزرگان و قدمــا هســت، ایــن اســت  بــه هــر حــال آنچــه در 
کربــال شــدند، عطیــه عوفــی و  کبــری و مجموعــه اهــل بیــت وارد  زینــب 
جنــاب جابــر بــن عبــداهلل و رجالــی از بنــی هاشــم در آنجــا حضــور داشــتند. 
کــه بــا شــهادت ها بایــد  ایــن نشــانه و نمونــه ای از تحّقــق آن هدفــی اســت 
گســترش ایــن فکــر و جــرأت دادن بــه مــردم.  تحقــق پیــدا می کــرد؛ یعنــی 
گرچــه ماجــرای  کــه ماجــرای تّوابیــن بوجــود آمــد؛ ا از همیــن جــا بــود 
کوتاهــی، ماجــرای قیــام  تّوابیــن ســرکوب شــد؛ امــا بعــد بالفاصلــه ی 
کوفــه اتفــاق افتــاد و نتیجــه در هــم پیچیــده  مختــار و بقیــه آن دالوران 
شــدن دودمــان بنی امیــه ظالــم و خبیــث بــر اثــر همیــن شــد. البتــه بعــد از 
کــرد؛ راه بــاز شــد.  او سلســله ی مروانی هــا آمدنــد؛ امــا مبــارزه ادامــه پیــدا 
گری هم هســت،  ایــن خصوصیــت اربعیــن اســت. یعنــی در اربعیــن افشــا
گری هــم در اربعیــن  عمــل هــم هســت، تحّقــق هدف هــای آن افشــا

وجــود دارد.1

1.   . بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان شرقی 1387/11/28
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کبریدرزیارتاربعینرمزبقایعاشورا حرکتزینب
حادثــه ی عاشــورای حســینی را ســتمگران و ظالمــان می خواســتند 

کبــری ســالم اهلل علیهــا نگذاشــت.  نگذارنــد باقــی بمانــد، زینــب 
کبــری علیهاســالم انجــام داد: یــک حرکــت،  دو حرکــت عّمــه ی مــا زینــب 
کــه  کوفــه و شــام و آن روشــنگری ها و آن بیانــات  حرکــت اســارت بــود بــه 
کربــال  مایــه ی افشــای حقایــق شــد؛ یــک حرکــت دیگــر، آمــدن بــه زیــارت 

در اربعیــن بــود؛ حــاال اربعیــن اول یــا دوم یــا هرچــه. 
کــه انگیزه هــای  کــه نبایــد اجــازه داد  ایــن حرکــت بــه معنــای ایــن اســت 
کــه قصــد دارنــد مقاطــع عزیــز و اثرگــذار و مهــم را از یادهــا  خباثت آلــودی 
ببرنــد، موفــق بشــوند؛ البتــه موفــق هــم نخواهنــد شــد. تــا ملت هــا 
ــن دارای  ــای مؤم ــا دل ه ــت، ت کار اس ــو در  ــای حق گ ــا زبان ه ــد، ت زنده ان
بســپرند؛  فراموشــی  بــه  را  ایــن  توانســت  نخواهنــد  هســتند،  انگیــزه 

کــه نتوانســته اند.1 همچنــان 

مروریبرهدفقیامحسینیدرزیارتاربعین
      هدف قیام؛ اقامه حق و عدل

مــا 
َ
حرکــت امــام حســین علیــه الســالم بــراى اقامــه ى حــق و عــدل بــود: »ِإّن

ْنهــی 
َ
ْن آُمــَر ِباْلَمْعــُروِف َو أ

َ
ریــُد أ

ُ
ــِة َجــّدى، أ ّمَ

ُ
َخَرْجــُت ِلَطَلــِب ااِلْصــالِح فــی أ

1.   . بیانات در دیدار مردم قم 1393/10/17
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کــه یکــی از بهتریــن زیــارات اســت،  َعــِن اْلُمْنَکــِر ...«1در زیــارت اربعیــن 
ْصــَح َو َبــَذَل ُمْهَجَتــُه ِفیــَك ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن 

ّ
می خوانیــم: »َو َمَنــَح الُن

الَلــِة«.2 آن حضــرت در بیــن راه، حدیــث معروفــی را  اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الَضّ
ى 

َ
کرده انــد، بیــان می فرماینــد: »َمــْن َرأ کــه از پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه نقــل 

ِة َرُســوِل  ِکثــًا ِلَعْهــِد اهلِل ُمَخاِلفــًا ِلُســّنَ  ِلُحــُرِم اهلِل َنا
ً

ُســْلَطانًا َجاِئــرًا ُمْســَتِحاّل
ــْر  ْثــِم َو اْلُعــْدَواِن ُثــّمَ َلــْم ُیَغّیِ ِ

ْ
اهلِل صلــی اهلل علیــه و آلــه َیْعَمــُل ِفــی ِعَبــاِد اهلِل ِبال

ْن ُیْدِخَلــُه َمْدَخَلــُه«.3
َ
َکاَن َحِقیقــًا َعَلــی اهلِل أ  ِفْعــٍل 

َ
ِبَقــْوٍل َو ال

کــه دربــاره ى آن بزرگــوار از  گفتــارى   گفتــار آن بزرگــوار و نیــز  تمــام آثــار و 
کــه غــرض،  معصومیــن رســیده اســت، ایــن مطلــب را روشــن می کنــد 
کمیــت شــریعت و برهــم  اقامــه ى حــق و عــدل و دیــن خــدا و ایجــاد حا
زدن بنیــان ظلــم و جــور و طغیــان بــوده اســت. غــرض، ادامــه ى راه 
کــه: »یــا واِرَث  کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و دیگــر پیامبــران بــوده اســت  پیامبــر ا
ــالُم َعَلیــَك یــا واِرَث نــوٍح َنبــی اهلِل...«4و معلــوم اســت  آَدَم َصفــَوِة اهلِل، الَسّ
کــه پیامبــران هــم بــراى چــه آمدنــد: »ِلَیقــوَم الّنــاُس ِبالِقســِط«.5 اقامه ى 

قســط و حــق و ایجــاد حکومــت و نظــام اســالمی.6

1.   . بحاراالنوار، ج44،ص 329
2.   . مفاتیح الجنان، زیارت اربعین
3.   . بحار االنوار، ج44، ص382
4.   . مفاتیح الجنان، زیارت وارث

5.   . حدید:25
6.   . بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1368/05/11
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امیــر المؤمنیــن علیــه الّصــالة و الّســالم در نهــج البالغــه، هــدف از بعثــت نبــی 
مکــرم اســالم را این گونــه معیــن می کنــد: »ِلَیثیــُروا َلُهــْم َدَفاِئــَن اْلُعُقــوِل«؛ تا 
کنــد و بــه فعلیــت برســاند.  گنجینه هــاى خــرد را در درون  مــردم اســتخراج 
در زیــارت اربعیــن سّیدالّشــهداء علیــه الســالم هــم می خوانیــم: »ِلَیْســَتْنِقَذ 
الَلــِة«؛1 قیــام حســینی بــراى ایــن اســت  ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة َو َحْیــَرِة الَضّ
کنــد و آن هــا  کــه ابرهــاى جهــل و غفلــت را از افــق زندگــی انســان ها برطــرف 
کنــد؛ آن هــا را بــه هدایــت حقیقــی برســاند. نصــرت خــداى متعــال  را عالــم 
کــه در جهــت احیــاى ســّنت هاى الهــی قدم  در واقــع معنایــش ایــن اســت 
کــردن فطرت هــا اثــر  برداریــم؛ در طبیعــت و جامعــه اثــر بگذاریــم؛ در بیــدار 
بگذاریــم؛ بــراى نجــات انســان از مجموعه ى عوامل بدبختی و تیــره روزى 

کنیــم. ایــن، نصــرت  ماســت  بــراى دیــن خــدا.2 تــالش 
کــه در روز اربعین خوانده  در زیارتــی از زیارت هــاى امــام حســین علیه الســالم 
می شــود، جملــه اى بســیار ُپرمعنــا وجــود دارد و آن، ایــن اســت: »َو َبــَذَل 
کارى  ُمْهَجَتــُه ِفیــَك ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة«.3 فلســفه ى فــدا

گنجانــده شــده اســت.  حســین بــن علــی علیــه الســالم در ایــن جملــه 
کــه ایــن بنــده ى تــو، ایــن حســین  زائــر بــه خــداى متعــال عــرض می کنــد 

1.   . مفاتیح الجنان، زیارت اربعین
2.  . بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( 1385/03/14

3.   . مفاتیح الجنان، زیارت اربعین
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کــرد، تــا مــردم را از جهالت نجــات بدهــد. »َو َحْیَرِة  تــو، خــون خــود را نثــار 
گمراهــی اســت، نجــات  کــه در  الَلــِة«؛ مــردم را از ســرگردانی و حیرتــی  الَضّ
بدهــد. ببینیــد، ایــن جملــه چقــدر ُپرمغــز و داراى چــه مفهــوم متّرقــی و 

پیشــرفته اى است.

راهکار نجات تاریخ از اغوای شیاطین

شــیطنت  دســتخوش  همیشــه  بشــریت  کــه  اســت  ایــن  مســئله 
کوچــك، بــراى تأمیــن  شیطان هاســت. همیشــه شــیطان هاى بــزرگ و 
هدف هــاى خــود، انســان ها و توده هــاى مــردم و ملت هــا را قربانی می کنند. 
گذشــته هــم ایــن را خوانده ایــد و شــرح حــال ســالطین جابــر و  در تاریــخ 
ســتمگر و رفتــار آن هــا بــا ملت هــا و وضع امــروز دنیــا و روش قدرت هــاى بزرگ 
را دیده ایــد. بشــر دســتخوش اغــوا و خدعــه ى شــیطان ها قــرار می گیــرد. باید 
کــرد، بایــد بــه بنــدگان خــدا مــدد رســاند، تــا بتواننــد خــود را از  کمــك  بــه بشــر 

گمراهــی خــالص  بشــوند.1 جهالــت نجــات بدهنــد و از ســرگردانی و 

توصیف دو جبهه ی مقابل در کربال

یك جمله در زیارت اربعیِن امام حســین علیه الّصالة و الّســالم ذکر شــده اســت 
که مانند بســیارى از جمالت این زیارت ها و دعاها، بســیار ُپرمغز و در خور 

1.  . سخنرانی در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهای مشهد و تهران و استان كردستان 
1369/06/21



16

16

تأّمــل و تدّبــر اســت. امــروز بــه مناســبت روز تاســوعا و روز عــزا، در خطبــه ى 
کــه ناظــر بــه جهــت قیــام حســینی  اول قــدرى پیرامــون همیــن جملــه 
اســت عرایضــی عــرض می کنیــم. آن جملــه ایــن اســت: »َبــَذَل ُمْهَجَتــُه 
کــه  ِفیــَك«.1 ایــن زیــارت اربعیــن اســت؛ منتهــا فقره هــاى اّول آن، دعاســت 
گوینــده ى ایــن جمــالت خطــاب بــه خداونــد متعــال عــرض می کنــد: »َبــَذَل 
ُمْهَجَتــُه ِفیــَك«؛ یعنــی حســین بن علــی، جان و خــون خــود را در راه تــو داد؛ 
»ِلَیْســَتْنِقَذ ِعَبــاَدَك ِمــَن اْلَجَهاَلــِة«؛2 تــا بندگان تــو را از جهل نجات دهــد؛ »َو 
الَلــِة«؛ و آن هــا را از ســرگردانِی ناشــی از ضاللــت و گمراهــی برهانــد.  َحْیــَرِة الَضّ
ایــن یــك طــرف قضیــه، یعنــی طــرِف قیام کننــده؛ حســین بن علــی علیه الســالم 
اســت. طــرف دیگــر قضیــه، در فقــره ى بعــدى معرفــی می شــود: »َو َقــْد َتــَواَزَر 
ــل،  ــه ى مقاب ــی«؛3 نقط ْدَن

َ ْ
ْرَذِل ال

َ ْ
ــال ــُه ِب

ّ
ــاَع َحَظ ــا َو َب ْنَی

ّ
ــُه الُد ْت ــْن َغَرّ ــِه َم َعَلْی

کــه فریــب زندگــی، آن هــا را به خود مشــغول و دنیاى مــاّدى،  کســانی بودنــد 
ــرده  ک زخــارف دنیایــی، شــهوات و هواهــاى نفــس، از خــود بی خودشــان 
کــه خــداى متعــال بــراى هــر  ْدَنــی«؛ ســهمی را 

َ ْ
ْرَذِل ال

َ ْ
ــُه ِبــال

ّ
بــود؛ »َو َبــاَع َحَظ

انســانی در آفرینــش عظیــم خــود قــرار داده اســت این ســهم عبارت اســت از 
ســعادت و خوشــبختی دنیــا و آخــرت بــه بهــاى پســت و ناچیــز و غیــر قابــل 

اعتنایــی فروختــه بودنــد. ایــن، خالصــه ى نهضــت حســینی اســت.

1.   . مفاتیح الجنان، زیارت اربعین
2.  . همان
3.  . همان
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مبارزه در دو جبهه ی ظاهری و تاریخی

کــه نهضــت  بیــان، انســان احســاس می کنــد  ایــن  بــا مداّقــه ى در 
که هر دو هم درســت  حســینی در واقــع بــا دو نــگاه قابــل مالحظــه اســت، 
اســت؛ امــا مجمــوع دو نــگاه، نشــان دهنده ى ابعــاد عظیــم ایــن نهضــت 
کــه حرکــت  اســت. یــك نــگاه، حرکــت ظاهــرى حســین بــن علــی اســت؛ 
علیــه یــك حکومــت فاســد و منحــرف و ظالــم و ســرکوب گر یعنــی حکومت 
که نــگاه دوم،  یزیــد اســت؛ امــا باطــن ایــن قضیــه، حرکــت بزرگتــرى اســت 
انســان را بــه آن می رســاند؛ و آن حرکــت علیــه جهــل و زبونــی انســان 
ــد مبــارزه می کنــد، امــا  ــا یزی گرچــه ب اســت. در حقیقــت، امــام حســین ا
کوتــه  عمــِر بــی ارزش نیســت؛  گســترده ى تاریخــی وى بــا یزیــِد  مبــارزه ى 
گمراهــی و زبونــی و ذّلــت انســان اســت. امــام  بلکــه بــا جهــل و پســتی و 

حســین بــا اینهــا مبــارزه می کنــد...

چکیده ای جامع از ماهیت قیام عاشورا

ــم،  کنی ــه  ــطورى خالص ــین را در س ــام حس ــراى ام ــم ماج ــر بخواهی گ ا
بــود.  تبعیــض  و  جهــل  و  ظلــم  دچــار  بشــریت،  می شــود:  این طــور 
زمــان  آن  کســراى  و  قیصــر  کــه حکومــت  دنیــا،  بــزرگ  حکومت هــاى 
امپراتــورى روم آن روز حکومــت  ایــران آن روز، چــه در  اســت چــه در 
اشــرافی گرى و حکومــت غیــر مردمــی و حکومــت شمشــیر بی منطــق و 
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حکومــت جهالــت و فســاد بــود. حکومت هــاى کوچك تــر هــم مثــل آنچــه 
کــه در جزیــرة العــرب بــود از آن هــا بدتــر بودنــد و مجموعــًا جاهلیتــی دنیــا 
گرفتــه بــود. در ایــن میــان، نــور اســالم بــه وســیله ى پیامبــر خــدا و  را فرا
بــا مــدد الهــی و مبــارزات عظیــم و توان فرســاى مردمــی توانســت اّول یــك 
گســترش یابــد  کنــد و بعــد بتدریــج  منطقــه از جزیــرة العــرب را روشــن 
ــا می رفــت، ایــن  ــر از دنی گیــرد. وقتــی پیامب ــرا  و شــعاع آن همــه جــا را ف
کــه می توانســت الگــوى همــه ى  حکومــت، حکومــت مســتقرى بــود 
گــر آن حکومــت بــا همــان جهــت ادامه  بشــریت در طــول تاریــخ باشــد؛ و ا
کــه بنــا  پیــدا می کــرد، بــدون تردیــد تاریــخ عــوض می شــد؛ یعنــی آنچــه 
بــود در قرن هــا بعــد از آن در زمــان ظهــور امــام زمــان در وضعیــت فعلــی 
پدیــد آیــد، در همــان زمــان پدیــده آمــده بــود. دنیــاى سرشــار از عدالــت 
کــی و راســتی و معرفــت و محّبــت، دنیــاى دوران امــام زمــان اســت  و پا
ــان در  ــی انس ــی حقیق ــد اســت. زندگ ــه بع ــا ب ــم از آنج ــی بشــر ه ــه زندگ ک
کــه خــدا  ــه دوران بعــد از ظهــور امــام زمــان اســت  ــوط ب ــم، مرب ایــن عال
شــد.  خواهــد  نایــل  عظمت هایــی  چــه  بــه  آنجــا  در  بشــر  می دانــد 
گــر ادامــه ى حکومــت پیامبــر میّســر می شــد و در همــان  ا بنابرایــن، 
ــام  ــد، فرج ــوض می ش ــریت ع ــخ بش ــد و تاری ــد می آم ــاى اّول پدی دوره ه

کار بــه دالیلــی نشــد. کار بشــرى مدت هــا جلــو می افتــاد؛ امــا ایــن 
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مقایسه خصوصیات حکومت اسالمی و سلطنت اموی

کــه بــه جــاى ابتنــاء بــر ظلــم،  خصوصیــت حکومــت پیامبــر ایــن بــود 
ابتنــاء بــر عــدل داشــت. بــه جــاى شــرك و تفرقــه ى فکــرى انســان، مّتکــی 
ــه جــاى  ــود. ب ــروردگار ب ــر عبودیــت ذات مقــدس پ ــز  ب ــر توحیــد و تمرک ب
ــان ها  ــه ورزى انس کین ــاى  ــه ج ــود. ب ــت ب ــم و معرف ــر عل ــی ب ــل، مّتک جه
بــا هــم، مّتکــی بــر محّبــت و ارتبــاط و اّتصــال و رفــق و مــدارا بــود؛ یعنــی 
کــه در چنیــن حکومتــی  یــك حکومــِت از ظاهــر و باطــن آراســته. انســانی 
پــرورش پیــدا می کنــد، انســانی باتقــوا، پاك دامــن، عالــم، بابصیــرت، 
گذشــت پنجــاه ســال،  کمــال اســت. بــا  فّعــال، ُپرنشــاط، متحــّرك و رو بــه 
قضایــا عــوض شــد. اســم، اســم اســالم مانــد؛ نــام، نــام اســالمی بــود؛ امــا 
باطــن دیگــر اســالمی نبــود. بــه جــاى حکومــت عــدل، بــاز حکومــت ظلم 
کار آمــد. بــه جــاى برابــرى و بــرادرى، تبعیــض و دو دســتگی و  بــر ســر 
کــم شــد.  شــکاف طبقاتــی بــه وجــود آمــد. بــه جــاى معرفــت، جهــل حا
گــر  ا پاییــن می آییــم،  بــه طــرف  پنجاه ســاله، هرچــه  ایــن دوره ى  در 
کنــد، صدهــا شــاهد  انســان بخواهــد از ایــن ســرفصل ها بیشــتر پیــدا 
ــاى  ــراى ذهن ه ــا را ب ــد این ه ــق بای ــل تحقی ــه اه ک ــود دارد  ــه وج و نمون

کننــد. جــوان و جوینــده روشــن 
امامــت بــه ســلطنت تبدیــل شــد! ماهیــت امامــت، با ماهیت ســلطنت، 
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مغایــر و متفــاوت و مناقــض اســت. ایــن دو ضــّد همنــد. امامــت، یعنــی 
ــا مــردم. امــا  پیشــوایِی روحــی و معنــوى و پیونــد عاطفــی و اعتقــادى ب
ســلطنت، یعنــی حکومــت بــا زور و قــدرت و فریــب؛ بــدون هیچ گونــه 
علقــه ى معنــوى و عاطفــی و ایمانــی. ایــن دو، درســت نقطــه ى مقابــل 
هــم اســت. امامــت، حرکتــی در میــان امــت، بــراى امــت و در جهــت خیــر 
اســت. ســلطنت، یعنــی یــك ســلطه ى مقتدرانــه علیــه مصالــح مــردم 
گــروه  و بــراى طبقــات خــاص؛ بــراى ثروت انــدوزى و بــراى شــهوترانی 
کــه مــا در زمــان قیــام امــام حســین می بینیــم، دومــی  کــم. آنچــه  حا
کار آمــده بــود، نــه بــا مــردم  کــه بــر ســر  اســت، نــه آن اّولــی. یعنــی یزیــدى 
ارتبــاط داشــت، نــه علــم داشــت، نــه پرهیــزگارى و پاك دامنــی و پارســایی 
داشــت، نــه ســابقه ى جهــاد در راه خــدا داشــت، نــه ذّره اى بــه معنویــات 
گفتــار  گفتــار او  اســالم اعتقــاد داشــت، نــه رفتــار او رفتــار یــك مؤمــن و نــه 
یــك حکیــم بــود. هیچ چیــزش بــه پیامبــر شــباهت نداشــت. در چنیــن 
کــه خــود او همــان امامــی  کســی مثــل حســین بــن علــی  شــرایطی، بــراى 
کرد. گیــرد فرصتی پیــش آمد و قیــام  کــه بایــد بــه جــاى پیامبــر قرار  اســت 

قیام برای احیای ارزش ها و معرفت اسالمی

ــه  ــام علی ــام، قی ــن قی ــم، ای کنی ــگاه  ــه ن ــرى قضی ــل ظاه ــه تحلی ــر ب گ ا
حکومــت فاســد و ضــّد مردمــی یزیــد اســت؛ امــا در باطــن، یــك قیــام براى 
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ــراى عــزت اســت.  ــراى ایمــان و ب ــراى معرفــت و ب ارزش هــاى اســالمی و ب
کــه مــردم از فســاد و زبونــی و پســتی و جهالــت نجات پیدا  بــراى ایــن اســت 
کــه از مدینــه خــارج شــد، در پیــام بــه بــرادرش محّمــد ابــن  کننــد. لــذا ابتــدا 
ْج أِشــًرا  و ال  گفــت: » إّنی َلــْم أخُر حنفیــه و در واقــع در پیــام بــه تاریــخ چنیــن 
َبِطــًرا و ال ُمفِســًدا و ال ظالًمــا«؛1 مــن بــا تکّبــر، با غرور، از روى فخرفروشــی، از 
روى میــل بــه قــدرت و تشــنه ى قــدرت بــودن قیــام نکــردم؛ »إّنمــا َخرْجــُت 
کــه اوضــاع در میــان امت  ّمــِة  َجــّدی«؛2 مــن می بینــم  ِلَطلــِب الصــالِح فــی اُ
پیامبــر دگرگــون شــده اســت؛ حرکــت، حرکت غلطی اســت؛ حرکت، حرکت 
که اســالم می خواســت و  بــه ســمت انحطــاط اســت؛ در ضــد جهتــی اســت 

کنــم. کــردم بــراى اینکــه بــا این هــا مبــارزه  پیامبــر آورده بــود. قیــام 

دونتیجه ی محتمل برای قیام سیدالشهداء علیه السالم

مبــارزه ى امــام حســین دو وجــه دارد و ممکــن اســت دو نتیجــه بــه 
کــه امــام  بــار بیــاورد؛ امــا هــر دو نتیجــه خــوب اســت. یــك نتیجــه ایــن بــود 
حســین علیــه الســالم بتوانــد بــر حکومــت یزیــد پیــروز شــود و قــدرت را از چنــگ 
کــه بــا زور بــر ســر مــردم می کوبیدنــد و سرنوشــت مــردم را تبــاه  کســانی 
کار  گــر این  کار را در مســیر صحیــح خــود بینــدازد. ا کنــد و  می کردنــد، خــارج 
صــورت می گرفــت، البتــه بــاز مســیر تاریــخ عــوض می شــد. یــك وجــه دیگــر 

1.  . المناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 89
2.  . همان
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کــه امــام حســین نتوانــد بــه هــر دلیلــی ایــن پیــروزى سیاســی  ایــن بــود 
و نظامــی را بــه دســت بیــاورد؛ آن وقــت امــام حســین در اینجــا دیگــر نــه 
ــا ابــد آن را  کــه تاریــخ ت ــا زبانــی  ــا مظلومیــت، ب ــا خــون، ب ــا زبــان، بلکــه ب ب
کــرد، حــرف خــود را مثــل یــك جریــان مــداوم و غیر قابل  فرامــوش نخواهــد 
کــرد. کار را امــام حســین  انقطــاع در تاریــخ بــه جریــان می انــدازد. و ایــن 

گر ... دنیا و آخرت اصالح می شد؛ ا

آن  از  غیــر  رفتــارى  گــر  ا می زدنــد،  ایمــان  از  دم  کــه  کســانی  البتــه 
کــه بــه امــام حســین نشــان دادنــد، شــّق اّول پیــش می آمــد و  داشــتند 
کنــد؛  امــام حســین می توانســت دنیــا و آخــرت را در همــان زمــان اصــالح 
کردنــد، از  کوتاهــی  کردنــد! البتــه بحــث اینکــه چــرا و چطــور  کوتاهــی  امــا 
کــه بنــده در چنــد  آن بحــث هــاى بســیار طوالنــی و مرارت بــارى اســت 
ســال قبــل از ایــن تحــت عنــوان »خــواص و عــوام« آن را مقــدارى مطــرح 
گــردن چــه  گنــاه و تقصیــر بــه  کردنــد،  کوتاهــی  کســانی  کــردم یعنــی چــه 
کــه مــن  کردنــد  کوتاهــی  کجــا  کردنــد،  کوتاهــی  کســانی بــود؛ چطــور 
کوتاهــی شــد و   بگویــم. بنابرایــن، 

ً
نمی خواهــم آن حرف هــا را مجــّددا

کوتاهــی دیگــران، مقصــود اّول حاصــل نشــد؛ اما مقصــود دوم  بــه خاطــر 
کــه هیــچ قدرتــی نمی توانــد آن  گردیــد. ایــن دیگــر چیــزى اســت  حاصــل 
را از امــام حســین بگیــرد. قــدرِت رفتــن بــه میــدان شــهادت؛ دادن جــان 
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کــه از بــس عظیم اســت، هر عظمتی  و دادن عزیــزان؛ آن گذشــت بزرگــی 
و  می شــود  محــو  و  کوچــك  مقابلــش،  در  باشــد  داشــته  دشــمن  کــه 
ایــن خورشــید درخشــان، روز بــه روز در دنیــاى اســالم بــه نورافشــانِی 

بیشــترى می پــردازد و بشــریت را احاطــه می کنــد.

آرمانی برای متفکران جهان امروز

امــروز بیــش از پنــج قــرن و ده قــرن پیــش، حســین بــن علــِی اســالم و 
کــه  شــما، در دنیــا شــناخته شــده اســت. امــروز وضــع به گونــه اى اســت 
کــه بی غرضنــد، وقتــی بــه تاریــخ  متفّکــران و روشــنفکران و آن هایــی 
اســالم بــر می خورنــد و ماجــراى امــام حســین را می بیننــد، احســاس 
امــا  نمی آورنــد،  در  ســر  اســالم  از  کــه  آن هایــی  می کننــد.  خضــوع 
مفاهیــم آزادى، عدالــت، عــّزت، اعتــالء و ارزش هــاى واالى انســانی را 
می فهمنــد، بــا ایــن دیــد نــگاه می کننــد و امــام حســین، امــام آن هــا در 
آزادى خواهــی، در عدالت طلبــی، در مبــارزه ى بــا بدی هــا و زشــتی ها و 

ــان  اســت.1 ــی  انس ــل و زبون ــا جه ــارزه ى ب در مب

1.  . بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران  1397/1/26
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حرکتــیدرامتــدادقیــامسیدالشــهداعلیــهالســالمبــرایتشــکیلنظــام
اســالمی

کنــم؛ آمــدن اهل بیــت حســین بن  یــک جملــه در بــاب اربعیــن عــرض 
کــه اصــل ایــن آمــدن مــورد قبــول  کربــال -  علــی علیهــم الســالم بــه ســرزمین 
هســت، امــا ســال اول یــا دوم بــودن آن معلــوم نیســت - فقــط بــرای ایــن 
گاهــی  کــه  کننــد یــا تجدیــد عهــدی بکننــد؛ آنچنــان  کــه دلــی خالــی  نبــود 

بــر زبان هــا جــاری می شــود؛ مســأله از ایــن بســیار باال تــر بــود. 
یــا مثــل  علیــه الســالم  امــام ســجاد  کارهــای شــخصیتی مثــل  نمی شــود 
کبریســالم اهلل علیهــا را بــر همیــن مســائل عــادی رایــج ظاهــری حمــل  زینــب 
کار هــا و تصمیمــات شــخصیت هایی بــه ایــن عظمــت در  کــرد، بایــد در 

جســت وجوی رازهــای بزرگ تــر بــود. 
مســألۀ آمــدن بــر ســر مــزار سیدالّشــهدا علیــه الســالم، در حقیقــت امتــداد 
کار خواســتند بــه پیــروان حســین بن علــی  حرکــت عاشــورا بــود. بــا ایــن 
کــه تحــت تأثیــر ایــن  علیــه الســالم و دوســتان خانــدان پیغمبــر و مســلمانانی 

کننــد ایــن حادثــه تمــام نشــد؛ مســأله  گرفتــه بودنــد تفهیــم  حادثــه قــرار 
کــردن اســیران  گرفتــن و بعــد   رهــا  کــردن و اســارت  کشــته شــدن، دفــن  بــا 

خاتمــه پیــدا نکــرد؛ مســأله ادامــه دارد. 
بــه شــیعیان یــاد دادنــد: »اینجــا محــل اجتمــاع شماســت؛ اینجــا میعــاد 
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کــه بــا جمــع شــدن در ایــن میعــاد، هــدف جامعه ی شــیعی  بزرگــی اســت 
و هــدف بــزرگ اســالمی جامعــه ی مســلمین را بایــد بــه یــاد هــم بیاوریــد. 
تشــکیل نظــام اســالمی و تــالش در راه آن حتــی در حــد شــهادت، آن هم 
ــاد مســلمانان نمی رفــت  کــه بایــد از ی ــا آن وضــع!« ایــن چیــزی اســت  ب
و خاطــره ی آن بــرای همیشــه زنــده می مانــد. آمــدن خانــدان پیغمبــر، 
کربــال در اربعیــن بــه  کبــری ســالم اهلل علیهــا بــه  امــام ســجاد علیــه الســالم و زینــب 

ایــن مقصــود بــود.«1

پیادهرویاربعین؛مصداقشعائراهلل
ایــن روزهــا روزهــای نزدیــک بــه اربعیــن اســت. پدیــده ی بی نظیــر 
آن،  و  آمــده  به وجــود  اخیــر  ســال های  ایــن  در  هــم  بی ســابقه ای  و 
کربــال یــا بعضــی از شــهرهای دورتــر از نجــف تــا  پیــاده روی میــان نجــف و 
کربــال اســت؛ بعضــی از بصــره، بعضــی از مــرز، بعضــی از شــهرهای دیگــر، 
فتنــد و حرکــت می کننــد. ایــن حرکــت حرکــت عشــق و 

ُ
پیــاده راه می ا

ایمــان اســت؛ مــا هــم از دور نــگاه می کنیــم بــه ایــن حرکــت، و غبطــه 
کردنــد و ایــن  کــه ایــن توفیــق را پیــدا  کســانی  می خوریــم بــه حــال آن 

حرکــت را انجــام دادنــد:

1. . بیانــات در خطبه هــای نمازجمعــه تهــران، 1366/7/24، بــه نقــل از كتــاب »آفتــاب در مصــاف«، انشــارات 
موسســه ی انقــاب اســامی )دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای مدظلــه(.
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گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم  
                                                                              ُبعد منــزل نبــــَود در سفــر روحـانی
کردنــد و ایــن حرکــت عاشــقانه را و  کــه ایــن راه را طــی  کســانی   ایــن 
مؤمنانــه را دارنــد انجــام می دهنــد، واقعــًا دارنــد حســنه ای را انجــام 
ــن  ــعاِئَر اهلل«،1 ای ــوا َش ــت، »ال ُتِحّل ــزرگ اس ــعار ب ــک ش ــن ی ــد. ای می دهن
کــه محرومیــم  کــه امثــال بنــده  بالشــک جــزو شــعائراهلل اســت. جــا دارد 
ــوَز  ُف

َ
ــْم َفأ ــُت َمَعُک ُکْن ــی  ــا َلْیَتِن ــه »َی ک ــم  ــرض بکنی ــا ع ــور حرکت ه از این ج

حرکــت  حرکــت  ایــن  کردیــم،  عــرض  کــه  همان طــور  َعِظیمــًا«.2  َفــْوزا 
عشــق و ایمــان اســت؛ هــم در آن ایمــان و اعتقــاد قلبــی و باورهــای 
راســتین، تحریک کننــده و عمل کننــده اســت؛ هــم عشــق و محّبــت. 
از  اســت  ترکیبــی  اســت؛  همین جــور  شــیعی  تفّکــر  و  اهل بیــت  تفّکــر 
عقــل و عاطفــه، ترکیبــی اســت از ایمــان و عشــق؛ ترکیــب ایــن دو. ایــن 
ــَرق اســالمی، خــأ آن محســوس اســت؛  کــه در ســایر ِف آن چیــزی اســت 
ــا[  کننــد، ]اّم ــر  گاهــی بــه یــک نحــوی ایــن خــأ را ُپ ســعی هــم می کننــد 
ــته،  ــر برجس ــن عناص ــر -ای ــدان پیغمب ــل خان ــی مث کس ــه  ــود؛ چ نمی ش
ممتــاز، نورانــی، ملکوتــی- وجــود دارد در بیــن معتَقــداِت3 ُشــعِب دیگــِر 

1.  . مائده: 2
2.  . مفاتیح الجنان، زیارت اول امام حسین علیه السام

3.  . اعتقادات
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ــا آن هــا تعامــل  ــد، ب ــه آن هــا عشــق بورزن ــه این جــور مــردم ب ک اســالمی، 
کننــد و از آن هــا ان شــاءاهلل  کننــد، بــا آن هــا حــرف بزننــد، بــه آن هــا ســالم 
کــه ایــن یــک  جــواب بشــنوند؛ چه کســی دیگــر وجــود دارد؟ ایــن اســت 
فرصتــی اســت در اختیــار پیــروان اهل بیــت؛ ایــن زیــارت ائّمــه علیهم الّســالم، 
ــواران، ایــن زیارت هــای سرشــار از  ــا ایــن بزرگ ایــن معاشــقه ی معنــوی ب

کــه در اختیــار مــا اســت. ــی و ممتــاز  مفاهیــم عال
 بعضــی دنبــال ســند می گردنــد بــرای بعضــی از ایــن زیارت هــا؛ مــن عــرض 
می کنــم بــدون ســند هــم ایــن زیارت هــا را می شــود خوانــد. خــب مــا 
ِکــی  وقتــی بخواهیــم بــا اینهــا حــرف بزنیــم، بــا چــه زبانــی حــرف بزنیــم؟ 
کلمــات  ــا ایــن شــیوایی  ــا ایــن بالغــت، ب ــا ایــن فصاحــت، ب می توانیــم ب
ذهــن  در  کنیــم  پیــدا  مفاهیــم  کنیــم،  پیــدا  ترکیبــات  کنیــم،  پیــدا 
ــا اینهــا حــرف بزنیــم؟ ایــن زیارت هــا خیلــی خــوب اســت.  خودمــان و ب
کــه انســان ها همین طــور ]بــه شــکل [  البّتــه ایــن مانــع از ایــن نمی شــود 
کــه بــا پــدر خــود یــا  کســی  دلــی هــم بــا ایــن بزرگــواران حــرف بزننــد - مثــل 
ــا عزیــز خــود حــرف می زنــد و شــکایت می کنــد و حــرف می زنــد- مانــع  ب
کــه در اختیــار مــا  ــا ایــن زیارت هــا و زیارت نامه هایــی  از آن هــا نیســت اّم
کــه بحمــداهلل در  هســت هــم واقعــًا یکــی از چیزهــای مغتنمــی اســت 

مکتــب مــا وجــود دارد.
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کار بزرگــی اســت؛ ایــن حرکــت  کار بســیار مهّمــی اســت،   بــه  هرحــال 
کشــورهای دیگــر اســالمی، از هنــد، از اروپــا،  عظیــِم مــردم از ایــران، از 
کشــورهای دیگــر، از راه هــای دور، افــرادی می آینــد در  ــی از آمریــکا و  حّت
کمتــر - در  ایــن راه پیمایــی شــرکت می کننــد -دو روز، ســه روز بیشــتر یــا 
کمــال  ایــن راه، پــای پیــاده حرکــت می کننــد؛ مــردم عــراق هــم انصافــًا بــا 
بزرگــواری و محّبــت پذیرایــی می کننــد از اینهــا؛ خیلــی حرکــت عظیــم و 
کــه موّفــق می شــوند بایــد مغتنــم  کســانی  پرمعنــا و پرمغــزی اســت و 

بشــمارند.1

آیتعظمایالهیبرنصرتامتاسالمی
خــون  ایــن  شــد؛  خواهــد  هــم  جهانی تــر  و  شــد  جهانــی  اربعیــن 
کــه بعــد از 1400 ســال دارد می جوشــد و روزبــه روز  حســین بن علی اســت 
تازه تــر می شــود، روزبــه روز زنده تــر می شــود؛ ایــن همــان پیــام عاشــورا 
کبــری ســالم  اهلل  علیهمــا در  کــه از حلقــوم اباعبــداهلل و حلقــوم زینــب  اســت 
ــه  گرفت ــرا  ــم را ف ــای عال ــروز فض ــد و ام ــادر ش ــی ص ــت و تنهای ــت غرب نهای
اســت و فــرا می گیــرد. حســین علیــه الســالم متعّلــق بــه انســانّیت اســت؛ مــا 
کــه پیــرو امــام حســین هســتیم، اّمــا امــام  شــیعیان افتخــار می کنیــم 
حســین فقــط متعّلــق بــه مــا نیســت؛ مذاهــب اســالمی، شــیعه و ســّنی، 

1.  . بیانات در ابتدای درس خارج فقه  درباره پیاده روی اربعین 1394/9/9
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همــه زیــر پرچــم امــام حســین هســتند. در ایــن راه پیمایــی عظیــم حّتــی 
کــه متدّیــن بــه اســالم هــم نیســتند شــرکت می کننــد و ایــن رشــته  کســانی 
ــه  ک ــت  ــی اس ــت عظمای ــک آی ــن ی ــاء اهلل؛ ای ــت ان ش ــد داش ــه خواه ادام
کــه دشــمنان اســالم  خــدای متعــال دارد نشــان می دهــد. در روزگاری 
ــا پــول،  ــواع و اقســام ابزارهــا و وســایل، ب ــا ان و دشــمنان اّمــت اســالمی ب
کار می کننــد، خداونــد  بــا سیاســت، بــا ســالح علیــه اّمــت اســالمی دارنــد 
عظمــت  ایــن  جــور  را  اربعیــن  راه پیمایــِی  حادثــه ی  گهــان  نا متعــال 
می دهــد، ایــن  جــور جلــوه می دهــد. ایــن آیــت عظمــای الهــی اســت، 
ایــن نشــانه ی اراده ی الهــی بــر نصــرت اّمــت اســالمی اســت، ایــن نشــان 
کــه اراده ی خــدای متعــال  بــر نصــرت اّمــت اســالمی تعّلــق  می دهــد 

گرفته است.1  

پیــادهرویاربعیــن؛ابــزارشناســاندنامــامحســینعلیــهالســالمومنطــق
آنحضــرتبــهمــردمعالــم

ــا بشناســانیم؛  ــه دنی ــه حســین بن علی را ب ک ــم  ــا امــروز احتیــاج داری م
دنیــای دچــار ظلــم و فســاد و دنائــت و لئامــت، محتــاج معرفــت آزادگــی 
حســینی و حّریــت حســینی اســت. امــروز مــردم دنیــا، جوان هــای دنیــا، 
مّلت هــای بی غــرض، بــرای یــک چنیــن حقیقتــی دل هایشــان می تپــد؛ 

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
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گــر[ امــام حســین علیــه الســالم بــه دنیــا معّرفــی بشــود، اســالم معّرفــی  ]ا
ــه  ــیله علی ــا وس ــا صده ــروز ب ــت. ام ــده اس ــی ش ــرآن معّرف ــت، ق ــده اس ش
اســالم و علیــه معــارف اســالمی تبلیــغ می شــود؛ در مقابــل ایــن حرکــت 
کفــر و اســتکبار، حرکــت معرفت حســینی می تواند  خصمانــه ی جبهــه ی 
کنــد، ِبایســتد و حقیقــت اســالم را، حقیقــت قــرآن  یک تنــه ســینه ســپر 
کنــد. منطــق حســین بن علی  علیــه الســالم، منطــق دفــاع  را بــه دنیــا معّرفــی 
ــی  گمراه ــان و  ــم و طغی ــل ظل ــتادگی در مقاب از حــق اســت، منطــق ایس
و اســتکبار اســت. ایــن منطــِق امــام حســین اســت؛ امــروز دنیــا بــه ایــن 
کفــر و اســتکبار و  کمّیــت  منطــق نیازمنــد اســت؛ امــروز دنیــا شــاهد حا
کمّیــت ظلــم اســت؛ ایــن پیــام  کمّیــت فســاد اســت، دنیــا شــاهد حا حا
امــام حســین، پیــام نجــات دنیــا اســت؛ حرکــت عظیــم اربعیــن ایــن پیــام 
را در دنیــا منتشــر می کنــد و بــه فضــل الهــی و بــه حــول و قــّوه ی الهــی و بــه 

توفیــق الهــی، ایــن حرکــت بایســتی روزبــه  روز تقویــت بشــود. 1

پیادهرویبینظیراربعین،مایهیعّزتامتاسالمی
کردیــم، ولــو تن هــا،  هرجــا نمونه هایــی از ایــن اجتمــاع را مــا مشــاهده 
گرفتنــد، دیدیــم انعــکاس آن در دنیــا مایــه ی  کنــار هــم قــرار  جســم ها در 
شــرف و آبــروی اســالم و مســلمین شــد؛ مایــه ی آبــروی پیغمبــر شــد. نماز 

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
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ــذی 
َ
کنــار هــم قــرار می گیریــم، می گوییــم: »َاّل کــه می خوانیــم،  عیــد را 

َکراَمتــًا  ــٍد صّلی اهلل علیه وآلــه ُذخــرًا َو َشــَرفًا َو  ــُه ِللُمســِلمیَن عیــدًا َو ِلُمَحّمَ َجَعلَت
گرفتــن جســم ها در نمــاز، بــرای پیغمبــر  کنــار هــم قــرار  َو َمزیــدًا«؛ ِصــرف 
مایــه ی شــرف اســت؛ برای اّمــت اســالمی مایه ی اعــزاز و احتــرام اســت. 
کردیــد در اربعین  اجتمــاع حــج همین جور اســت. امســال شــما مالحظــه 
گرفتنــد؛ خــود ایــن حرکــت  کنــار هــم قــرار  حســینی میلیون هــا انســان در 
عظیــم یــک جمعــی از مســلمان ها - البّتــه مخصــوص شــیعه نبــود، 
کردنــد؛  کــرد، تعظیــم  کــه در دنیــا انعــکاس پیــدا  ســّنی ها هــم بودنــد - 
ــد؛  ــه حســاب آوردن ــم ب گردهمایــی عال ــد؛ آن را بزرگ تریــن  کردن تجلیــل 

کــه دارنــد مســائل اســالمی را رصــد می کننــد.1 کســانی؟ آن هایــی  چــه 
کــه حقیقتًا یک  مطلــب دّوم در مــورد اصــل ایــن راه پیمایــی اربعیــن اســت 
حادثــه ی بی نظیــری اســت؛ مــا نــه  فقــط در دوران خودمــان در دنیــا، بلکه 
در تاریــخ هــم ســراغ نداریــم یــک چنیــن اجتماعــی، یــک چنیــن حرکتــی را 
ــر از ســال قبــل اّتفــاق بیفتــد؛ بی نظیــر اســت.  گرم ت هــر ســال، و هــر ســال 
ایــن حرکــت حســینی در گســترش معرفــت به امام حســین علیه الســالم نقش 
کربــال در راه پیمایی هر  دارد. اربعیــن بــا ایــن حرکتــی که عمدتًا بین نجف و 
ســال بــه وجــود می آیــد بین المللــی شــد؛ چشــم های مــردم دنیــا بــه ایــن 

1.  . بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام و میهمانــان بیســت و هشــتمین كنفرانــس بین المللــی وحــدت اســامی  
  1393/10/19
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حرکــت دوختــه شــد؛ امــام حســین علیــه الســالم و معرفــت حســینی بــه برکــت 
ایــن حرکــت عظیــم مردمــی بین المللــی شــد، جهانــی شــد.1

تعاملزیبایاقوام؛الگویوحدتملتهایمسلمان
مــن همین جــا مناســب می دانــم و الزم می دانــم به مناســبت یــاد 
کــه  از آن اجتمــاع عظیــم، از دولــت عــراق، مّلــت عــراق، عشــایر عــراق 
َکــرم و  کردنــد،  کردنــد، خدمــت  کاری  در ایــن آزمــون بســیار مهــم فــدا
کنــم. حادثــه ی عجیبــی بــود حادثــه ی  بزرگــواری نشــان دادنــد، تشــّکر 
کربــال. ایــن راه را دشــمنان اســالم و دشــمنان اهل بیــت  امســاِل اربعیــن 
کــرده بودنــد. ببینیــد چــه حرکــت عظیمــی  بــه خیــال خــود مســدود 
کنــار هــم قــرار می گیــرد، این جــور  اّتفــاق افتــاد! وقتــی حّتــی جســم ها در 
کشــورهای اســالمی،  گــر مــا بــا هــم باشــیم،  انعــکاس پیــدا می کنــد. ا
ــَرق مختلــف تســّنن و تشــّیع  مّلت هــای مســلمان - ســّنی و شــیعه و ِف
- بــا یکدیگــر دل هایشــان صــاف باشــد، نســبت بــه یکدیگــر ســوءظن 
نداشــته باشــند، ســوءنّیت نداشــته باشــند، بــه یکدیگــر اهانــت نکننــد، 
ببینیــد در دنیــا چــه اّتفاقــی خواهــد افتــاد؛ چــه عّزتــی بــرای اســالم 

ــدت.2 ــدت؛ وح ــد! وح ــد ش ــت خواه درس

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
2.  . بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی وحدت اسامی  
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مهماننوازیمردمعراقاززائراناربعینحسینی
اربعیــن حســینی یکی  زائــران  از  َکرم در اســتقبال  و  میهمان نــوازی 
دیگــر از صفــات ممتــاز مــردم عراق اســت. این رفتــار عاشــقانه معنــوی 
در دنیــای امــروز مادی بســیار مهــم و قابــل توجــه اســت و هنــوز بــه 

درســتی عمــق ایــن فضیلــت مــردم عــراق شــناخته نشده اســت.1
از صمیــم قلــب، خــودم و از طــرف مّلــت بــزرگ ایــران تشــّکر می کنــم، هــم 
کرامــت را و رحمــت و مــوّدت  کــه در اّیــام اربعیــن  از شــما موکــب داران 
را بــه منتهــا درجــه رســانده اید، هــم از همــه ی مّلــت بــزرگ عــراق و هــم 
کــه امنّیــت را و فضــا را و زمینــه را فراهــم  از مســئولین در دولــت عــراق 
کــه  کرده انــد، هــم بخصــوص از علمــای بزرگــوار و مراجــع عظــام عــراق 
فضــای زیــارت را، فضــای بــرادری بیــن آحــاد مــردم و بیــن دو مّلــت را 
کرده انــد؛ حقیقتــًا جــای تشــّکر دارد. آنچــه بــرای ما نقل می شــود  فراهــم 
کریمانه ی  کــِب میــاِن راه و رفتار  از رفتــار شــما بــرادران عزیــز عراقــی در موا
کــه نظیــر نــدارد؛ در دنیــای  ــران حســینی، چیزهایــی اســت  ــا زائ شــما ب
که خــود راه پیمایــی اربعین در  امــروز ایــن چیزهــا نظیــر نــدارد. همچنــان 
کریمانــه ی شــما هــم حقیقتــًا نظیــر و شــبیهی  تاریــخ نظیــر نــدارد، رفتــار 
کرامــت عربــی را در رفتــار خودتــان و  کرامــت اســالمی و  نــدارد. شــما 

1.  . دیدار نخست وزیر عراق با رهبر انقاب 94/3/27
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ــان نشــان داده ایــد و همــه بــه عشــق سّیدالشــهدا ســالم  اهلل  اعمــال خودت
ــه عشــق حســین بن علی اســت؛ از روی عشــق و عالقــه ای   علیــه اســت، ب

شست وشــو  را  حســین  امــام  زائــر  پــای  داریــد،  حســین  امــام  بــه  کــه 
کمــک می کنیــد، مالــش  می دهیــد، بــدن او را در خســتگی های شــدید 
ــه او جــای خــواب می دهیــد، چــون  ــه او غــذا می دهیــد، ب می دهیــد، ب

زائــر حســین اســت. 
ایــن عشــق بــه حســین بن علی  یــک امــر اســتثنائی اســت؛ شــبیه ایــن 
ــم  ــم. و امیدواری ــتیم و نداری ــراغ نداش ــان س ــچ زم ــا، در هی ــچ ج را در هی
خداونــد متعــال ایــن عشــق را در دل هــای شــما، در دل های مــا روزبه روز 

افزایــش بدهــد. 1

راهپیماییاربعین؛نمایشگاهمحبتبینملتها
راهپیمایی مراســم روز اربعین یــک نمونــه از ایــن ارتبــاط دوســتانه 
که مــردم عــراق در پذیرایــی  گونــه ای  ]دو ملــت ایــران و عراق[ اســت بــه 
کــم نمی گذارنــد.  از زائــران ایرانــی، از انفــاق و محبــت و ارادت چیــزی 
کشــور ایــران و عراق، بایــد از ایــن فضــا و فرصــت بــرای  مســئوالن دو 

کشــور بیشــترین اســتفاده را بکننــد.2 منافــع دو 

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
2.  . دیدار رئیس جمهوری عراق با رهبر انقاب  1394/9/3 
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آیترحمتپروردگار
کشــور در راه پیمایــی اربعیــن شــرکت می کننــد و میهمــان  از َده هــا 
کنیــم در ایــن راه پیمایــی پیوندهــای  مــردم عــراق می شــوند. ســعی 
کنیــم؛ پیونــد بیــن عراقــی  مســتحکم بیــن بــرادران مســلمان را بیشــتر 
و غیــر عراقــی، پیونــد بیــن شــیعه و ســّنی، پیونــد بیــن عــرب و فــارس و 
ُکــرد؛ ایــن پیوندهــا مایــه ی ســعادت اســت، ایــن پیوندهــا آیــت  ُتــرک و 

رحمــت پــروردگار اســت.1 

جانهایبهیکدیگرمتصل
کــه نتوانســته اســت و بــه حــول و قــّوه ی  دشــمن ســعی در تفرقــه دارد 
الهــی نخواهــد توانســت. مــا - ایــران و عــراق - دو مّلــت هســتیم مّتصــل 
بــه یکدیگــر؛ تن هــای مــا، دل هــای مــا، جان هــای مــا بــه یکدیگــر مّتصــل 
کــرده اســت، ایمــان ِبــاهلل و محّبــت بــه  اســت؛ آنچــه ایــن اّتصــال را ایجــاد 
اهل بیــت علیهــم  الّســالم اســت، محّبــت بــه حســین بن علی علیــه الســالم اســت؛ 

روزبــه روز هــم ایــن زیــاد خواهد شــد؛ ان شــاءاهلل.2 

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
2. . همان
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پیادهرویاربعین؛یکیازنشانههایایمانجوانان
کشــور مــا امیدبخــش اســت؛ محیــط جوانــی در  عزیــزان مــن! جــوان 
کــه  کشــور مــا امیدبخــش اســت؛ نــه اینکــه بنــده خبــر نداشــته باشــم 
کــه راه هــای غلطــی می رونــد،  حــاال یــک مشــت جوان هایــی هســتند 
کارهــای بــدی می کننــد؛ چــرا، آن هــا را هــم بنــده اّطــالع دارم اّما ســرجمع 
از خــدای متعــال  کشــور،  بــه محیــط جوانــِی  نــگاه می کنــم  وقتی کــه 
ایــن همــه  بــا  انحــراف،  ایــن همــه عوامــل  بــا  سپاســگزاری می کنــم. 
انگیــزه، بــا ایــن جبهــه ی وســیع دشــمنی و تمرکــز روی جوان هــا، مــا یــک 
کــه مؤمننــد، متدّیننــد، انقالبی انــد،  مجموعــه ی بــزرگ جــوان داریــم 
کمی نیســت؛  اهــل توّســلند، اهــل شــور و عشــق بــه معنوّیتنــد؛ ایــن چیــز 
ایــن چیــز خیلــی مهّمــی اســت؛ خیلــی چیــز بزرگــی اســت. عــّده ای اهــل 
قرآننــد، عــّده ای اهــل اعتکافنــد، عــّده ای اهــل پیــاده روِی اربعیننــد، 
عــّده ای اهــل ایســتادگی در میدان هــای انقــالب و در مظاهــر انقالبنــد. 
ایــن خیلــی بــا عظمــت اســت، خیلــی بــا ارزش اســت؛ دشــمن بــا همــه ی 

اینهــا مخالــف اســت.1

لزومرعایتضوابطومقرراتدرسفراربعین
کــه بعضی هــا خــارج از مقــّررات   البّتــه ایــن عرایــض مــا موجــب نشــود 

1.  .  دیدار اعضای انجمن های اسامی دانش آموزان با رهبر انقاب 95/2/1
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کننــد؛ نــه، طبــق همــان  بخواهنــد بلنــد شــوند راه بیفتنــد و حرکــت 
ــرده اســت؛ خــب، دوســتان مــا در  ک ــن  ــت اســالمی معّی ــه دول ک ــی  مقّررات
کار در نظر  کرده انــد، مقّرراتی و ضوابطی برای ایــن  دولــت نشســته اند فکــر 
کســانی  کــه  گرفته انــد، ایــن ضوابــط حتمــًا مراعــات بشــود؛ جــوری نباشــد 
کنیــم، ســر بــه  خــارج از ایــن ضوابــط بگوینــد »برویــم همین طــور حرکــت 
بیابــان بگذاریــمـ  مثــاًلـ  برویــم«، این جــوری مطلــوب نیســت؛ ایــن ضوابط 

کننــد. ان شــاءاهلل موّفــق و مؤّیــد باشــید.1 را حتمــًا بایســتی رعایــت 

حرکتملتمادرزیارتاربعین،نشانگرعزمراسخملی
کــه بــرای  مّلــت مــا عــزم راســخ خــود را هــم در تحّمــل برخــی مشــکالتی 
او وجــود داشــت نشــان داد، هــم در روز بیســت ودّوم بهمــن، در روز 
قــدس و در راهپیمایــی عظیــم اربعین ایــن عــزم را، ایــن هّمــت را از خــود 
ــا  ــی از بخــش ه ــم در برخ ــادی ه ــت جه ــان داد. و مدیری ــروز داد و نش ُب

بحمــدهلل بــارز و آشــکار بــود.2

لزوممعرفتافزاییزائرانسفراربعین
کربــال می رونــد، امــا بایــد دیــد وقتــی  مــردم بــا شــور خودشــان بــه 

می آورنــد؟ چــه  خودشــان  بــا  برمی گردنــد 

1.  .  بیانات در ابتدای درس خارج فقه  درباره پیاده روی اربعین 1394/9/9   
2.  . پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 94/1/1
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... افزایــش معرفــت و شــناخت اهــداف امــام حســین علیــه الســالم در واقعــه 
ــی  گاه ــزان آ ــا می ــد ت کنن ــالش  ــان ت ــد آن ــت و بای ــده علماس ــه عه ــال ب کرب
ــه  ــه مشــی و جهت گیــری سیدالشــهدا اضافــه شــود، ب ــران نســبت ب زائ

عبارتــی فقــط شــور نباشــد و شــعور هــم بــه آن اضافــه شــود.1

ایجادتمدنعظیماسالمی؛جهتگیریاربعین
کــه  کــه بــه شــما بــرادران عزیــز عــرض می کنــم ایــن اســت  مطلــب ســّوم 
ــر و  ــد ُپربارت ــم، بای ــه می توانی ــر چ ــد و ه ــه می توانی ــر چ ــم را ه ــن مراس ای
کنیــم؛ معنــا و مضمــون ایــن مراســم را بایــد روزبــه روز بیشــتر  معنوی تــر 
کنیــم؛ اهــل فکــر، اهــل فرهنــگ، اهــل اقــدام فرهنگــی و فکــری، بــرای 
امــروز هــدف هــر  کننــد.  برنامه ریــزی  بنشــینند  ایــن حرکــت عظیــم 
مســلمان بایــد ایجــاد تمــّدن اســالمی نویــن باشــد؛ مــا امــروز ایــن را 
گــر  کــه ا می خواهیــم. مّلت هــای اســالمی ظرفّیت هــای عظیمــی دارنــد 
از ایــن ظرفّیت هــا اســتفاده شــود، اّمــت اســالمی بــه اوج عــّزت خواهــد 
کنیــم؛ ایجــاد تمــّدن  رســید؛ مــا بایــد بــه ایــن بیندیشــیم، بــه ایــن فکــر 

عظیــم اســالمی، هــدف نهایــی مــا اســت. 2

1.  . حجت االسام قمی، معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در جلسه ستاد مراسم اربعین؛ 
هنگامی كه گزارش مراسم اربعین 94 به  رهبر معظم انقاب داده شد ایشان این مطالب را فرمودند. به نقل از 

نشریه خط حزب اهلل، پیش شماره ششم، هفته دوم مرداد1394
2. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
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پیادهرویاربعین؛مسیرتمدنعظیماسالمی
کشــورهای اســالمی - ظرفّیــت عــراق، ظرفّیــت  گــر ظرفّیت هــای  ا
کشــورهای دیگــر منطقــه ی غــرب آســیا و شــمال آفریقــا  ایــران، ظرفّیــت 
گــر ایــن ظرفّیت هــا بــه هــم برســند، ایــن  - بــر روی هــم مجتمــع بشــود، ا
گــره بخورنــد، آن وقــت اّمــت اســالمی نشــان خواهــد  دســت ها در هــم 
کــه عــّزت الهــی یعنــی چــه؛ تمــّدن عظیــم اســالمی را به جوامــع عاَلم  داد 
نشــان خواهنــد داد؛ بایــد هــدف مــا این باشــد و ایــن راه پیمایی اربعین 

گویایــی بــرای تحّقــق ایــن هــدف باشــد. 1 می توانــد یــک وســیله ی 

1. . بیانات در دیدار جمعی از موكب داران عراقی 1398/6/27
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4۳

43 اربعیــن ســید الشــهدا علیــه الّســالم مصــادف بــا روز بیســتم صفــر اســت، 
کتــاب تهذیــب از حضــرت امــام حســن عســکرى علیــه  شــیخ طوســی در 
کــرده: نشــانه هــاى مؤمــن پنــج چیــز اســت: پنجــاه و یــک  الّســالم روایــت 

کــه مــراد هفــده رکعــت واجــب، و ســی و چهــار  گــذاردن،  رکعــت نمــاز 
ــن، و  ــارت اربعی ــت، و زی ــب و روز اس ــر ش ــتحب[ در ه ــه ]مس ــت نافل رکع
ک  انگشــتر بــه دســت راســت نمــودن، و پیشــانی را در ســجده بــر خــا
کیفیــت زیــارت  گفتــن »بســم اهلل الّرحمــن الّرحیــم«  نهــادن، و بلنــد 
کــه  حضــرت امــام حســین علیــه الّســالم در روز اربعیــن رســیده: زیارتــی اســت 
ــوان  ــه صف ک ــرده،  ک ــت  ــال روای ــوان جّم ــب از صف ــاب تهذی کت ــیخ در  ش
گفــت: موالیــم امــام صــادق علیــه الّســالم دربــاره زیــارت اربعیــن بــه مــن 

گفــت: هنگامی کــه قســمت قابــل توجهــی از روز برآمــده، بخــوان: 
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