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  لمي+ف»نياربع يرو ادهيپ«و » معبر«بر مستند  يا پاسخ به شبهه 
ـ   د ها، وقتى كه نشان مى  كه در جبهه دينيب اآلن هم مى«(ره): ينيخم امام (ع) نيهند آنها را، همه با عشـق امـام حس

  )58/ 17امام/ فهيصح- مستند معبراز  ي(بخش» دارند. ها را گرم نگه مى  است كه دارند جبهه
از طـرق   نيو همچن تيو استقبال از آن، در بخش نظرات سا مايمختلف س يها پس از پخش مستند معبر از شبكه ،يمعنو انيبگزارش  به

در واقـع هـدف    ن،ياربعـ  يرو ادهيـ جبهـه و پ  رياز تصاو يبيبا ترك مستند معبر«داده شود:  حيشبهه توض نيدرخواست شده كه در مورد ا گر،يد
ـ . و اساساً زارتيز ينه برا رفتند، يجهاد م يكه رزمندگان برا يگرفته است، در حال ارتيرا ز نيو زوار اربع سرزمندگان دفاع مقد كـربال   ارتي

. رفتند يها م باز شدن راه كربال به جبهه يعنوان شده كه شهدا برا نگونهيدر مستند معبر ا ني!  ... همچنستين سهيبا جهاد در راه خدا قابل مقا
  »اللَّه لِيسبِ يالرَّجلُ ف قْتَلَيبِرٍّ برٌّ حتَّى  ي: فَوقَ كُلِّ ذديفرما يرسول خدا(ص) م

اسـالم  « نياربعـ  يرو ادهيـ چـون پ  دهـد،  يگند مـ  يبو نياربع يرو ادهيپ«نوشته:  نطوريا يطوالن ليتحل كياز  يدر بخش زين يگريفرد د و
ـ كه همان اسالم ناب اسـت...  پ  شود يم »ياسالم جهاد«و باعث كنار رفتن  دهد، يم ييكاياسالم آمر ياست و بو »يارتيز  نياربعـ  يرو ادهي

آن است... عاشورا سـالروز جهـاد و    جهينت نياول يراندن اسالم ناب و ضداستكبار هيو به حاش ييكايگفتمان اسالم آمر تيواست كه تق يبدعت
 ادهيـ چرا پ »ياسالم جهاد«بر  »يارتياسالم ز« دنيچرب يعنياز عاشورا  نيتر شدن اربع !... برجستهارتيز نيسالروز اول ن،يشهادت است و اربع

 التيعاشورا كه هم حس و حال و فضا آماده تر است و هم تعط م؟يدار نيدر اربع يول ميعرض و طول ندار نيبا ا وراعاشعزاداران را در  يرو
  »به آن نكرده اند؟! ياشاره ا چيداشت، چطور رهبر انقالب ه يا ژهيو گاهيو جا تياهم نياربع ارتياگر ز نكهيمضافاً بر ا م؟يدار يشتريب

  :شود يم ميتقد يدر پاسخ نكات ،يمجاز ريو غ يمجاز يسخنان در فضا نياز ا يجهت انتشار برخ به

ـ ظهور بود، هـدف از ز  يبرا يساز هدف دفاع مقدس، حفظ اسالم ناب و نجات بشر از ظلم و مقدمه    .1  ارتي
 در مستند معبر، صـرفاً  »نياربع يرو ادهيپ«و » دفاع مقدس«پس تناسب  است. نيهم زي(ع) و كربال رفتن ننيامام حس

كمال تناسبند. باز شدن راه كربال، باز كـردن راه نجـات    رهم د كياهداف استراتژ نيتر قيبلكه در عم ست،يدر ظواهر و كلمات ن
جهـاد آمـد،    فيـ جهاد شدند و آنگاه كه تكل ة(ع) و شهادت و آمادنيعاشورها  عاشق حس ارتيها و ز است. شهدا با روضه تيبشر
. امروز هم باز كرد يگرم م شيعاشوراها ارتي(ع) و زنيها را هم حس جبهه يامام حت ةشدند و به فرمود يبودند كه جهاد ها نيهم
  شهادت را ساخته و خواهد ساخت. ةو آماد ندهيآ يها ينيكه حس هاست ارتيز نيهم

ـ بلكـه ز  م،يبـدان  ينو عرفا يعباد ،يفرد ةمسئل كي(ع) را صرفاً نيامام حس يو عزادار ارتيو ز ميكن يانگار ساده دينبا ـ  ارتي  ةمسـئل  كي
ـ امـام بـه قـدر     ةفيدر صح نبارهيدر ا ينيكلمات امام خمكند و نجات دهد.  داريب تواند ياست كه بشر را م يو جهاد يو انقالب ياسيس  كي

  كتاب است:

 »مجلسها  ني....ادالشهدايس يبرا ميكن هياست كه ما گر نيكه فقط ا دينكن الياجتماع در مجالس روضه را خ نيو ا هيگر نيا زهيانگ
 ةائمـ  نديگوينم خوديكه هست. ب يگريد يها  جنبه ةمجالس باالتر از هم نيا ياسيس ةجنب ني... اكنند يمردم را همچو مجتمع م

 ةاجرش فالن فـالن اسـت. مسـئله، مسـئل     رديكردن به خودش بگ هيگر ه،يصورت گر اي انديبگر د،يبگرهر كس كه  نكهيما به ا
كـه   خواسـتند  يكه داشتند، مـ  ياله ديما با همان د ةاست كه ائم ياسيس ة. مسئله، مسئلستين يتباك ة. مسئله، مسئلستين هيگر
، 13امام، ج فهيصح»(نباشند. ريبپذيكنند تا آس كپارچهيرا  نهاي. اختلفم يها  كنند از راه كپارچهيكنند و  جيها را با هم بس ملت نيا
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(همان، .»كنديم دارياجتماعات است كه مردم را ب نيبرده، هم شيكارها را پكه  هاست هيگر نيهم«)  323ص
  )328ص

 »ـ كربال هسـت، ا  ةكه در تمام ملت ما در قص يهماهنگ نيا ـ يامـر س  نيبزرگتـر  ني ـ اسـت در دن  ياس . و اي
ـ ا يما بـرا  م،ي. اگر خوب راهش ببرشوندي. تمام قلوب با هم متحد ماياست در دن يامر روان نيبزرگتر  ني
ـ و قـدر ا  .ميهست روزيپ يهماهنگ ـ را با ني ـ مـا توجـه بـه ا    يهـا  . و جـوان ميبـدان  دي  فهيصـح »(مسـائل داشـته باشـند.    ني
  )مستند معبرپخش شده در - 99،ص11امام،ج

او  يبـزرگ بـرا   يها قدرت ةكه از همه جوانب به او هجوم شده است و از هم يملت نيا تواندينم يقدرت چيو ه«    
ها و  در جبهه رونديرا كه م يساخته جوانان نطوريمجالس عزا ... ا نيكند، االّ هم يها را خنث توطئه نيا اند، دهيتوطئه چ

  )346، ص16امام، ج فهي(صح.»كننديو افتخار به شهادت م خواهنديشهادت را م

ـ دارنـد؟! آ  يو فقط با هم تناسب ظاهر ست،ين سهيقابل مقا دالشهداءيس ارتيدفاع مقدس با ز ايآ ـ ز اي و  ييكـا ياسـالم آمر  دالشـهداء، يس ارتي
  اسالم ناب است؟! فيتضع

و نـه   شـود،  يم ديشه ي، اوال نه هر مجاهداللَّه لِيسبِ يالرَّجلُ ف قْتَلَيبِرٍّ برٌّ، حتَّى  ي: فَوقَ كُلِّ ذديفرما يرسول خدا(ص) م يقتو     .2
. داهللا را دار ليسـب  يو قتل فـ  دي(ع) هم اگر كشته شود، اجر شهنيزائر امام حس نكهيدارد. كما ا يشهادت اختصاص به جهاد رزم

ـ كه بـا شـوق بـه ز    ي: كسديفرما يامام باقر(ع) ماند:  باالتر را فرموده ني) بلكه ائمه از ا124ارت،صي(كامل الز  ارتي
: زائـر  ديفرما ي. امام صادق مسدينو يبدر را م ياز شهدا دياو اجر هزار شه ي(ع) برود، خداوند برانيحس

كه در راه خدا به خـونش آغشـته    يكه كس رسد يم يبه درجات گردد، يبرم ارتياز ز ي(ع) وقتنيامام حس
ـ : «نديفرما يم يگريد تي. و در روارسد يشده است، نم ـ   ي(ع) بـا هـر قـدم   نيزائر حس و  دارد يكـه برم

ا    علَميجعفر ع: لَو  ي(عن اب .»برد يكه در راه خدا به خونش آغشته شده است را م ياجر كس گذارد، يم مـ اس النـَّ

زِ يفةِيرِ ا ارقَبسلْحلَ نِيع مهأَنْفُس تتَقَطَّع قاً واتُوا شَونَ الْفَضْلِ لَمع ميه رَاتسح - ا فم و ؟يقُلْته    لَـه ه قَالَ منْ أَتَاه تَشَوقاً كَتَب اللـَّ
ذَنْب و قَد رفع لَـه   هيو ما علَ نْصرِفيبدرٍ و ...؛ أَبو عبد اللَّه ع: ... فَ هداءمنْ شُ ديأَلْف حجةٍ متَقَبلَةٍ و أَلْف عمرَةٍ مبرُورةٍ و أَجرَ أَلْف شَهِ

ا أَو وضَـعتَها كَثَـوابِ     اللَّه؛ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع للْمفَضَّلِ: .. فَلَك بِكُـلِّ قَـدمٍ   لِيسبِ يالْمتَشَحطُ بِدمه ف نَالُهيلدرجات ما لَا منَ ا تَهـفَعر
ف همبِد طتَشَحبِ يالْمنْ أَبِ لِيس؛  عع ياللَّه اللَّه دبقَالَ: إِنَّ زِ عةَيار سالْحا  نِيع أَفْضَلُ مالِ؛ كامـل الز  كُونُيمنَ الْأَعـ م و  143/اراتي

   )146و  206و  298

هـم   نيدر حفظ اسالم ناب و نجات بشر موثر است. البته در ا ياز هر جهاد شي(ع) كه پرچم مبارزه با ظالم است، بنيپرچم حس برافراشتن
ـ  ارتيبخواهند به ز اناتيجر يبرخ كه اگر ستين يديترد ـ ترد ياكتفا كنند و از مقاومت مقابل استكبار استكناف كنند، ب (ع) نيحسـ  ةشـرمند  دي

بزرگ انجـام داده و   تيبرود، معص ارتيرا ترك كند و به ز فشيجهاد به دوش دارد، اگر تكل فهيكه وظ يكسهسـتند.   
جهـاد و   يمنها ارتيرا دعوت به ز يارتيو هر دعوت به ز ميدچار توهم شو ديهم نبرده است. اما ما نبا ارتيثواب ز

ـ  دهيطور كه امروز د همان- نيعارب يرو ادهيو پ ارتيآثار ز نيمهمتر ديترد يب راي. زميشهادت بدان توسـعه  - شـود  يم
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كـه   يكسـان  ي(ع) بـرا نيامام حسـ  ارتياند، ز و همانطور كه ائمه فرموده مقاومت است. انيجر تيفرهنگ جهاد و شهادت و تقو
  و مجاهد دارد و بلكه باالتر! ديهمانند شه يجهاد ندارند، اجر فيتكل

ـ و علت ا ارتيابعاد ز كنند، يتعجب م اتينقل شده در روا يها و از اجر و ثواب شمارند يرا كم م دالشهداءيو مجلس س ارتيكه ز يكسان  ني
تحمل كنند  توانندينم هايخود ديو شا: «نديفرما يها م تعجب گونه ني(ره) در پاسخ به اينيامام خماند.  اجرها را متوجه نشده

ـ  ياسيمجلس عزا چقدر ثواب دارد...مهم، آن جنبه س كيچقدر ثواب است.  بلقطره اشك مقا كيكه   ةاست كه ائم
 چيو ه دهيا كياجتماع تحت  ،رقيب كياجتماع تحت  نيكه تا آخر باشد و آن، ا اند دهيما در صدر اسالم نقشه اش را كش

  )346- 345، ص16امام،ج فهي(صح» بكند ريتأث رد،دا ريدر او تأث دالشهدايحضرت س يكه عزا يكار را به مقدار نيا تواندينم زيچ

در اوج  نكهيشده است. كما ا دهيكش ريو جهاد مقدس به تصو نياربع يرو ادهي(ع)، پنيمحبت امام حس يقو ونديدر مستند معبر، پ    .3
دهند آنهـا را،   ها وقتى كه نشان مى كه در جبهه دينيب اآلن هم مى: «ديفرما ي(ره) مينيمستند معبر، امام خم
ـ   ارتيز» دارند. را گرم نگه مى ها است كه دارند جبهه نيهمه با عشق امام حس (ع) نيو محبت امـام حس

ـ  آن! فيمل تضععا ايعقبه و ستون جهاد و مبارزه با طاغوت است، نه در عرض آن  كـه كمتـر    سـت ين ليـ دل يب
از صدر اسـالم تـاكنون بـا     تيطواغ نيقرار گرفته است. همچن ديمورد تاك اتي(ع) در روانيبزرگداشت امام حس ةبه انداز يمفهوم

اند. در بزرگداشت اسالم ناب و اسالم جهاد در مستند معبـر،   نكرده دي(س) مقابله شددالشهداءيس ارتيز ةبه انداز ينيعنصر د چيه
 يدانيخـون شـه   »أَعمالَهم ضلَّياللَّه فَلَنْ  لِيسب  يقُتلُوا ف نَيو الَّذ« ةفيشر يةبس كه نشان داده شده كه چگونه بر اساس آ نيهم
خداوند به  دند،ي(ع) به شهادت رسنيشدن محبت و راه حس يجهان ي(ع) جهاد كردند و با آرزوني(ع) در راه حسنيعشق حس اكه ب

(ع) ني(ع) سر بلنـد كـرده اسـت و راه حسـ    نيحس نياز محب يرا مستجاب كرد و امروزه كوهستان شانيخونشان بركت داد و آرزو
 ،ينيحس شدن محبت ريگ جهان. رديگ يو اوج نم رود يدامنه باال نم دونب يكوهستان چياست كه ه يعيشده؛ و طب ريجهانگ
  ساز ظهور. راه آنها و هم مقدمه ةخون شهداست و هم ادام ةجيهم نت

ـ  زانيم عتاًياند، طب را نداشته نياربع يرو ادهيحضور در حداقل سه روز پ قيكه كه توف يكسان    .4 ـ و تقو يتجل اسـالم نـاب، اسـالم     تي
 يلنـدن  يهـا  شبكه ةچيرا صرفاً از در يرو ادهيپ نياند؛ خصوصاً اگر ا مبارزه با ظلم و استكبار، و اسالم جهاد در آنجا را درك نكرده

از  ريدر تقد - مجاهد بزرگ- نصراهللا دحسنياز سخنان س يپس از پخش قسمت مستند معبردر باشند.   دهيد
اباعبداهللا  نيچگونه محب ها، يگزار نشان داده شده كه با وجود خطرات و بمب ن،ياربع يرو هادياسالم مقاومت در پ يتجل
متعـدد كـه    يهـا  مقاومت را در مصـاحبه  يةوحو ر شوند يمكان جمع م نيدر ا يطلب شهادت ية(ع) از سراسر جهان با روحنيالحس

ـ  شهادت يةروح نيا. گذارنـد  يم شيشد، به نما دهيد» معبر«از آنها در  يدرصد اندك ـ در پ يطلب ـ  يرو ادهي كـه   نياربع
از دفاع مقدس  خواست ياست كه حضرت امام هروقت م ياست، همان وصف ينيبرخواسته از محبت حس

ـ و تقو دهيوصف د نيهم نياربع يرو ادهيو در پ فرمودند؛ يم ريوصف تفد نيكند، با ا ريتقد ـ  تي  شـود،  يم
  است. اريوگرنه جنگجو و جهادگر در عالم بس

(ع) نيكه برخواسـته از حسـ   يجهاد نكهيمگر نه ا د؟يچ ديو با توان ي(ع) از كجا منيمحبت حس ةاز سفر ريجهاد مقدس را غ ةويم    .5
ـ  ييآنها ينباشد، جهاد خوارج و داعش خواهد شد؟ راست ـ را كشـتند، بـا جهـاد مشـكل داشـتند       نيكه حس بـا   اي
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 ارتي! زست؟يبا جهاد ن سهي(ع) قابل مقانيحس ماما ارتينبودند؟ ز ينيحس اينبودند  ي(ع)؟ جهادنيحس
استكبار  كنند، يو البته همانطور كه خوارج و داعش قرآن و جهاد را منحرف م .سازد ي(ع) است كه جهادگر منيامام حس

ـ (ع) نيطلب حس عاشقان شهادت شتريبا حضور هرچه ب شانيو تقال كنند ي(ع) زبونانه تقال منيمكتب حس فيتحر يهم برا  شيب
  .شود يشده و م اثر يب شيپ از

ـ   يراه ايجهاد است؟ آ ياسوه و الگو نيبهتر مياز تعظ ريجهاد، غ جيراه ترو نيبهتر ايآ .6  ميمـوثرتر از تعظ
بزرگداشـت و   يامروز، بـرا  ايو اسالم مبارزه با ظلم وجود دارد؟ و آ ياسالم جهاد تيتقو ي(ع) برانيحس
  دارد؟ وجود نياربع ميعظ ييماياز راهپ رگذارتريتأث يتي(ع) واقعنيامام حس ميتعظ

و -  يگـر  يبا شعار مبارزه و انقالب يا عده زي. در اوائل انقالب نزديخ يبرم ينيجوش و خروش حس نيجهاد و اسالم ناب از دل هم    .7
در  حضـرت امـام  كنند كـه   ليتبد يانقالب يها ييمايرا به راهپ يدستجات عزادار خواستند يم-  تيهم با حسن ن يبرخ ديشا

ـ نكنند كه ما ا اليافتند خ عاشورا راه مى اميدستجاتى كه در ا نيا«مشهور خود فرمودند:  يسخنران  ليرا تبـد  ني
. همانطورى كـه سـابق   اسىيمحتواى س كيبا  ىيماياست خودش. اما راهپ ىيماي. راهپىيمايبه راهپ ميكن

ماست. در سرتاسر كشور مجلس  روزىيوانى، همانها رمز پزنى، همان نوحه خ نهيبود بلكه باالتر. همان س
ـ تر چى؟ شما در كجا سراغ دار هماهنگ نيبكنند. از ا هيباشد. همه روضه بخوانند. و همه گر هروض كـه   دي

 نيهماهنگ كـرده اسـت...ا   دالشهدايرا س نهايرا هماهنگ كرده؟ ا نهايهماهنگ بشود؟ كى ا طور نيملتى ا
مـا، توجـه بـه     زيعز ا،جوانهاى صاف دل م نيكنند. ا جوانها را اغفال مى ني. اديهماهنگى را از دست نده

  )99/ص11امام/ج فهي(صح»كنند، ندارند. مى قيكه تزر ىينهايا طنتيش

فوق در مورد عاشـورا بـا    ةصورت گرفت ةسيبود، مقا يسطح نيعاشورا و اربع ةسيدر مقا انيحجار يآقا ليبه همان اندازه كه تحل     .8
امام  يبرا تياز اهل سنت محب اهل ب ونيلياز دهها م شيو ب عهينفر ش ونيليم 200از  شياست. در عاشورا ب يسطح زين نياربع
امتدادند؛ عاشـورا   كيو عاشورا در  نينفر. اربع ونيليم 20حدود  ني. و در اربعكنند يم يو عزادار كنند ي(ع) مراسم برگزار منيحس

 ة(ع) در نقطـ نيامام حسـ  ميامتدادند. عاشورا تعظ كيانطور كه نماز جماعت مساجد جهان و حج در بلندتر. هم نيتر و اربع گسترده
ـ قرآن و جهـاد و ز  شيو سوءاستفاده باشد، برا فيكه دنبال تحر يكس اها. و ام نقطه نيا عادگاهيم نيجهان است و اربع ةنقط  ارتي

حفظ اسالم نـاب   يهر دو سالروز مبارزه با ظلم و استكبار و مجاهدت برا نيكند. عاشورا و اربع ينم يفرق نياربع ايدر روز عاشورا 
 نياربع ارتيو زنده كردن تفكر جهاد است. ز هادج ةاسو ميسالروز تعظ نيهستند. عاشورا سالروز جهاد است و اربع تيو نجات بشر

  است. يجهان اسيدر مق ييتفكر عاشورا اگرياح

(ع) اسـت، بـا   نياباعبـداهللا الحسـ   نيكه محل اجتماع محب نيو اسالم ناب در اوج تناسب است. اربعبا جهاد  نياربع يارتياجتماع ز    .9
ـ در تقو رشيتـاث  نيشـتر يب كنـد،  يمـ  جاديا يكه در دل هر مومن و مجاهد يقدرت اسالم ناب به ظالمان و قوت قلب شينما  تي

 عادگاهيم كي يزير يبلكه سالروز پ ست،ين يساده و توخال ارتيز كيفقط سالروز  نياست. اربع ماسالم ناب و اسالم مبارزه با ظال
  است.  تينجات بشر يائمه برا ةخط سرخ عاشورا و نقش ةادام يبرا

  اند: فرموده نييتب نينچنيو نسبتش با اسالم ناب را ا نياربع فيتكل يا خامنه امام
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 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

 »محـل اجتمـاع    نجـا يدادند ا ادي انيعيبه شد... امتداد حركت عاشورا بـو  قتي(ع) در حقدالشهداءيآمدن بر سر مزار س
ـ  ةهدف جامع عاد،يم نياست كه با جمع شدن در ا يبزرگ عاديم نجايشماست؛ ا و هـدف بـزرگ    يعيش

در حـد   يو تالش در راه آن حت ينظام اسالم لي. تشكدياوريهم ب اديبه  ديرا با نيمسلم ةجامع ياسالم
. مانـد  يزنـده مـ   شـه يهم يآن بـرا  ةو خاطر رفت يمسلمانان نم ادياز  دياست كه با يزيچ ني، آن هم با آن وضع! اشهادت

مازجمعـه تهـران،   ن يها خطبه»(مقصود بود. نيبه ا ني(س) به كربال در اربعيكبر نبيامام سجاد(ع) و ز غمبر،يآمدن خاندان پ
24/07/1366(  

 »ـ (ع) زنـده شـد و ا  نيشهادت حسـ  ادي ،ينيحس نياست كه در اربع نيبه ا نياربع تيدر كجاست؟...خصوص نياربع تياهم  ني
ـ است كه برافراشته شـدن پـرچم پ   يآن روز نياربعمهم اسـت...   اريبس شـهادت كـربال در آن آغـاز     امي

  )اهل العالم ايمستند و  10/01/1385(است. نيدر روز اربع نى،يحس سيى مغناط  ) شروع جاذبه22/8/6313»(شد.

 »ها  كه در طول قرن بود يسرآغاز حركت پربركت ن،يروز اربع(ع) در نيامام حس ارتيبه ز هيعبداهللا و عط رفتن جابربن
ـ شـده اسـت و نـام و     تر و پرشـورتر  تر، پرجاذبه حركت پرشكوه نيا يپ در يو پ وستهيپتا امروز،  عاشـورا را   ادي

  )10/01/1385(»تر كرده است. زنده ايروز در دن روزبه

 كبرى  نبياز زبان ز ها لىيراه، خ نيدر كوفه، در شام، در ب آغاز بود... كيشروع بود؛  كيى كربال   حادثه در نياربع
كـرد،   ولى كى جرئت مـى  دند،يرا فهم زهايچ لىيوضع اسرا، خ دنياز د ايالصالة و السالم)  هيامام سجاد (عل اي) هايعل اهللا (سالم

است، بروز دهد؟ مثل  دهيدر مقابل آن دستگاه ظلم و استكبار و استبداد و اختناق، آنچه را كه فهم كهرا داشت  نيكى توانائى ا
ـ نشتر را خورد؛  نياول نيعقده روز اربع نيباقى بود. ا نياى در گلوى مؤمن عقده كي ـ   نياول در  نيجوشـش در روز اربع

هدفهاى آن افشاگرى هم در  ققتحافشاگرى هم هست، عمل هم هست،  نيكربال اتفاق افتاد...در اربع
  )82/11/1387(وجود دارد. نياربع

وجـود   يخامنه ا ياهللا العظم تيو نشر آثار آ ميمنتشر شده توسط دفتر تنظ- عاشورا) يفوق در كتاب آفتاب در مصاف(درسها اناتي* تمام ب
  دارد.

  

  


