
1 

مدظلهالعالی مجموعه بیانات و مواضع رهبر معظم انقالب 

اربـعـیـن دربارة مسئله راهبردي 

اداره گفتمان سازي 

معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه 

محرم 8931 



2 
 

 

 

 

 
 

 است یاله یدهیحادثه و پد کی نیا
خرش هم آ رد،یگیانجام م ایدر دن یغاتیجا جمع کنند، چقدر تالش تبل کیده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را  نکهیا یبرا
 روندیم شوندیبلند م یلومتریهشتاد ک یروادهیپ ینفر برا ونیلیفقط دو م رانیبا وجود موانع فراوان، از ا نجای. اشودینم

 1است. یاله یدهیحادثه و پد کی نیا گر؛یاز مناطق د وکربال؛ چند برابر آن ]هم[ از خود عراق 

 جاودانه شدن نهضت حسینی؛ علت اهمیت اربعین
حسینی  (، یاد نهضتلی اهلل علیه و آلهصاساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهی خاندان پیامبر)

از  -اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون  .گذاری گردیدبرای همیشه جاودانه شد و این کار پایه
به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسلهای بعد، از دستاورد  -السّالم( در عاشورا علی)علیهبنقبیل شهادت حسین

 2. ی زیادی نخواهند بردشهادت استفاده
 

 جابر بن عبدالله انصاری؛ اولین زائر اربعین
بر السّالم بر سر قالحسین علیهعین هم، بعد از آن روزهای تلخ و آن شهادت عجیب، اولین زائران اباعبداللَّهدر روز ارب

یةبن عط»است و یکی « جابربن عبداللَّه انصاری»از جمله کسانی که آن روز آمدند، یکی  .امامِ معصومِ شهید جمع شدند
جابربن عبداللَّه از صحابه پیامبر و از اصحاب جنگ . لسّالم استاکه او هم از اصحاب امیرالمؤمنین علیه« سعد عوفی

 -بلکه بیشتر  - الظّاهر مرد مسنّی بوده است؛ شاید حداقل شصت، هفتاد سال از سنین اوبدر است؛ آن روز هم علی
د؛ لیکن شاگر در جنگ بدر بوده، پس البد قاعدتاً در آن وقت باید بیش از هفتاد سال سن داشته با .میگذشته است

عد عطیةبن س»او آن وقت جوانتر بوده؛ چون تا زمان امام باقر هم  .السّالم استاز اصحاب امیرالمؤمنین علیه« عطیه»
میگوید: وقتی به آن جا رسیدیم، خواستیم به طرف قبر برویم، اما این « عطیه» .الظّاهر زندگی کرده استعلی« عوفی

ای طیفهای به کمر پیچید و قدر شطّ فرات غسل کرد، سپس قطیفه .غسل کنیمپیرمرد گفت اول دم شطّ فرات برویم و 
الساّلم هم بردوش انداخت؛ مثل کسی که میخواهد خانه خدا را طواف و زیارت کند، به طرف قبر امام حسین علیه

وقتی که قبر  .م رسیدیمالسّالمیگوید با هم رفتیم، تا نزدیک قبر امام حسین علیه .ظاهراً او نابینا هم بوده است .رفت
الساّلم را بارها در آغوش علی علیهبناین پیرمرد که البد حسین .را لمس کرد و شناخت، احساساتش به جوش آمد

 !پیامبر دیده بود، با صدای بلند سه مرتبه صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین

 3...«و سیعلم الّذین ظلموا اىّ منقلب ینقلبون»
 

یارت اربعینعشق به سیدا  لشهدا و مغناطیس حسینی؛ علت ز
درست باشد یا درست نباشد، ظاهراً در  -اند که بعضی روایت کرده -چه آمدن خاندان پیغمبر در روز اربعین به کربال 

اند، تهکه نام او را بعضی عطیه گفـ  عبداللَّه انصاری به همراه یکی از بزرگان تابعیناین تردیدی نیست که جابربن
هرحال یکی از بزرگان تابعین است که در حارث کوفی حمدانی باشد؛ بهاند و احتمال دارد عطیةبنعضی عطاء گفتهب

س ی مغناطیشروع جاذبه .این راه را طی کردند و در این روز بر سر مزار شهید کربال حاضر شدند -کوفه ساکن بوده 
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3 
 

ی است که این، همان مغناطیس .عبداللَّه را از مدینه بلند میکند و به کربال میکشدجابربن .حسینی، در روز اربعین است
بیت دارند، عشق و شور به کربال کسانی که معرفت به اهل. امروز هم با گذشت قرنهای متمادی، در دل من و شماست

؛ ی و به مرقد سرور شهیدانعشق به تربت حسین .این از آن روز شروع شده است .همیشه در دلشان زنده است
  .سیدالشهداء

ه، در عبداللَّعبداللَّه جزو مجاهدین صدر اول است؛ از اصحاب بدر است؛ یعنی قبل از والدت امام حسین، جابربنجابربن
چشم  السّالم( را بهعلی )علیهبنکودکی، والدت و نشو و نمای حسین .خدمت پیغمبر بوده و در کنار او جهاد کرده است

علی را در آغوش میگرفت، بنعبداللَّه به طور حتم بارها دیده بود که پیغمبر اکرم، حسینجابربن .خود دیده است
 علی غذا میگذاشت و به او آببنچشمهای او را میبوسید، صورت او را میبوسید، پیغمبر به دست خود در دهان حسین

عبداللَّه به طور حتم از پیغمبر به گوش جابربن .ه چشم خود دیده بودعبداللَّه بمیداد؛ اینها را به احتمال زیاد جابربن
بعدها هم بعد از پیغمبر، موقعیت امام حسین،  .اندخودش شنیده باشد که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت

همه جلو  اینها -چه در زمان خلفاء، چه در زمان امیرالمؤمنین، چه در مدینه و چه در کوفه  -شخصیت امام حسین 
ی پیغمبر هجگرگوش .اندعلی را به شهادت رساندهبنحاال جابر شنیده است که حسین .عبداللَّه انصاری استچشم جابربن

ه: عطیه روایت میکند ک .از مدینه راه افتاده است؛ از کوفه، عطیّه با او همراه شده است .اندرا با لب تشنه شهید کرده
ی سفید و تمیز پوشید و بعد با گامهای آهسته، با احترام ط فرات آمد، آنجا غسل کرد، جامهعبداللَّه به کنار شجابربن»

، سه طور است، میگوید: وقتی به قبر رسیدآن روایتی که من دیدم این .السّالم( روانه شدبه سمت قبر امام حسین )علیه
ی پیغمبر و ؛ یعنی وقتی که میبیند که چطور آن جگرگوشه«اللَّه اکبر، اللَّه اکبر، اللَّه اکبر: »مرتبه با صدای بلند گفت

: از کثرت بعد میگوید .طور با مظلومیت به شهادت رسانده، تکبیر میگویدزهرا را، دست غارتگر شهواتِ طغیانگران، این
وایت در این ر نمیدانیم چه گذشته است، اما .عبداللَّه روی قبر امام حسین از حال رفت، غش کرد و افتاداندوه، جابربن

وة السّالم علیکم یا آل اللَّه، السّالم علیکم یا صف»میگوید، وقتی به هوش آمد، شروع کرد با امام حسین صحبت کردن: 

 ۱«.اللَّه
 

یارت اربعین؛ ابزار بازماندگان کربال برای پیگیری هدف قیام حسینی   ز
بزرگ  یآن فاجعه -ی کربال انجام گرفت آنکه قضیهبعد از  .ی کربال یک شروع بود؛ یک آغاز بوداربعین در حادثه

 اش در آن محیط محدود واقع شد،السّالم( و اصحاب و یاران و خانوادهنظیر اباعبداللَّه )علیهو فداکاری بی -اتفاق افتاد 
للَّه علیها( و ا گوئیهای حضرت زینب )سالمها و افشاگریها و حقیقتی اسارتها پیام را باید منتشر میکرد و خطبهحادثه

ی ی پر قدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهتگیری را در محدودهامام سجاد )علیه الصّالة و الساّلم( مثل یک رسانه
خاصیت محیط اختناق این است که مردم فرصت و جرئتِ این را پیدا نمیکنند که حقایقی  .وسیعی منتشر میکرد؛ و کرد

اند، در عملِ خودشان نشان بدهند؛ چون اوالً دستگاه ظالم و مستبد نمیگذارد مردم بفهمند و اگر فهم را که فهمیده
در کوفه، در شام، در بین راه، خیلیها از  .اند، عمل کنندمردم از دست او خارج شد و فهمیدند، نمیگذارد به آنچه فهمیده

زبان زینب کبری )سالم اللَّه علیها( یا امام سجاد )علیه الصّالة و السّالم( یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها را فهمیدند، 
چه را نولی کی جرئت میکرد، کی توانائی این را داشت که در مقابل آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق، آ

این عقده روز اربعین اولین نِشتر را خورد؛  .ای در گلوی مؤمنین باقی بودکه فهمیده است، بروز دهد؟ مثل یک عقده
 .اولین جوشش در روز اربعین در کربال اتفاق افتاد

بقیه در  ا( واند که وقتی کاروان اسرا، یعنی جناب زینب )سالم اللَّه علیهنوشته -و بزرگان  -مرحوم سید بن طاووس  
ای ؛ عده«رجال من بنی هاشم»ی عوفی نبودند، اربعین وارد کربال شدند، در آنجا فقط جابر بن عبداللَّه انصاری و عطیه

اید این ش .ای از یاران بر گرد تربت سیدالشهداء جمع شده بودند و به استقبال زینب کبری آمدنداز بنی هاشم، عده

                                                           
 13۱۱/۹1/۹1 بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی.  ۱
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 به خاطر همین بود که این -در مراجعت از شام  -اصرار کرد که برویم به کربال  سیاستِ والئی هم که زینب کبری
حاال بعضی استبعاد کردند که چطور ممکن است تا اربعین به کربال  .اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آنجا حاصل شود

ن اتفاق ، ممکن است که ایی مفصلی دارد، اثبات میکنند که نهمرحوم شهید آیةاللَّه قاضی یک نوشته .رسیده باشند
ت ی اهل بیبه هر حال آنچه در کلمات بزرگان و قدماء هست، این است که وقتی زینب کبری و مجموعه .افتاده باشد

نه و این نشا .ی عوفی و جناب جابر بن عبداللَّه و رجالی از بنی هاشم در آنجا حضور داشتندوارد کربال شدند، عطیه
ی است که با شهادتها باید تحقق پیدا میکرد؛ یعنی گسترش این فکر و جرئت دادن به ای از تحقق آن هدفنمونه
تاهی ی کواز همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد؛ اگر چه ماجرای توابین سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله .مردم

م و ی ظالیچیده شدن دودمان بنیامیهی در هم پی آن دالوران کوفه اتفاق افتاد و نتیجهماجرای قیام مختار و بقیه
صیت این خصو .ی مروانیها آمدند؛ اما مبارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شدالبته بعد از او سلسله .خبیث بر اثر همین شد

یعنی در اربعین افشاگری هم هست، عمل هم هست، تحقق هدفهای آن افشاگری هم در اربعین وجود  .اربعین است

  ۱.دارد
 

 

یارت اربعین، رمز بقای عاشوراحرکت  ینب کبری در ز  ز
علیها( اهللى عاشوراى حسینى را هم ستمگران و ظالمان میخواستند نگذارند باقى بماند، زینب کبرا )سالمحادثه

انجام داد: یک حرکت، حرکت اسارت بود به کوفه و شام  -زینب کبرا )علیهاالسّالم(  -ى ما دو حرکت عمّه .نگذاشت
ى افشاى حقایق شد؛ یک حرکت دیگر، آمدن به زیارت کربال در اربعین بود؛ ها و آن بیانات که مایهوشنگرىو آن ر

آلودى که هاى خباثتاین حرکت به معناى این است که نباید اجازه داد که انگیزه .حاال اربعین اوّل یا دوّم یا هرچه
اند، تا ملّتها زنده .ببرند، موفّق بشوند؛ البتّه موفّق هم نخواهند شدقصد دارند مقاطع عزیز و اثرگذار و مهم را از یادها 

گو در کار است، تا دلهاى مؤمن داراى انگیزه هستند، نخواهند توانست این را به فراموشى بسپرند؛ تا زبانهاى حق

  ۳.اندکه نتوانستههمچنان
 

یارت اربعین  هدف قیام حسینی در ز
االصالح فی امّة جدّی ارید ان امر انّما خرجت لطلب»ی حق و عدل بود: ( برای اقامهلیه السالمحرکت امام حسین)ع
النّصح و بذل و منح»در زیارت اربعین که یکی از بهترین زیارات است، میخوانیم:  ۳.«...المنکر بالمعروف وانهی عن

لی آن حضرت در بین راه، حدیث معروفی را که از پیامبر)ص ۱.«الجهالة و حیرةالضّاللهمهجته فیک لیستنقذ عبادک من
انا اللَّه صلّیاللَّه علیه و اله و سلّم قال: من رأی سلطایهاالنّاس انّ رسول»اند، بیان میفرمایند: ( نقل کردهاهلل علیه و آله

ثم والعدوان یه و اله و سلم یعمل فی عباداللَّه باالاللَّه صلّیاللَّه علاللَّه ناکثا لعهداللَّه مخالفا لسنة رسولجائرا مستحلّا لحرم
 ۳.«فلم یغیّر علیه بفعل و القول کان حقّا علی اللَّه ان یدخله مدخله

ی آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این مطلب را روشن میکند تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتاری که درباره
 .خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است ی حق و عدل و دینکه غرض، اقامه

یا وارث ادم صفوةاللَّه یا وارث »( و دیگر پیامبران بوده است که: لی اهلل علیه و آلهصی راه پیامبر اکرم)غرض، ادامه

                                                           
 13۱۳/11/2۱شرقی بیانات در دیدار جمعی از مردم آذربایجان.  ۱

 13۳3/1۹/1۳ بیانات در دیدار مردم قم.  ۳

 32۳، ص ۱۱بحاراالنوار، ج .  ۳
 الجنان، زیارت اربعینمفاتیح.  ۱
 3۱2، ص ۱۱بحاراالنوار، ج .  ۳
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ی قسط و حق و ایجاد اقامه 11.«اس بالقسطالنّلیقوم»و معلوم است که پیامبران هم برای چه آمدند:  1۹«...اللَّه نوح نبىّ
 12 .حکومت و نظام اسالمی

لیثیروا لهم » گونه معین میکند:م اسالم را اینالبالغه، هدف از بعثت نبی مکرالصّالةوالساّلم( در نهجامیرالمؤمنین )علیه
داء در زیارت اربعین سیدالشه .های خرد را در درون مردم استخراج کند و به فعلیت برساند؛ تا گنجینه«دفائن العقول

هل ؛ قیام حسینی برای این است که ابرهای ج«لیستنقذ عباده من الجهالة و حیرة الضاللة»السّالم( هم میخوانیم: )علیه
نصرت خدای متعال  .ها برطرف کند و آنها را عالم کند؛ آنها را به هدایت حقیقی برساندو غفلت را از افق زندگی انسان

های الهی قدم برداریم؛ در طبیعت و جامعه اثر بگذاریم؛ در بیدار عنایش این است که در جهت احیای سنتدر واقع م
این، نصرت  .روزی تالش کنیمی عوامل بدبختی و تیرهها اثر بگذاریم؛ برای نجات انسان از مجموعهکردن فطرت

 13ا. ماست برای دین خد

، یی بسیار پُرمعنا وجود دارد و آنالم( که در روز اربعین خوانده میشود، جملهالسّدر زیارتی از زیارتهای امام حسین)علیه
السّالم( در این علی)علیه بنی فداکاری حسینفلسفه .(1«)الجهالةو بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من»این است: 

کرد،  خون خود را نثار -سین تو این ح -ی تو زایر به خدای متعال عرض میکند که این بنده .جمله گنجانده شده است
 .؛ مردم را از سرگردانی و حیرتی که در گمراهی است، نجات بدهد«وحیرةالضاّللة» .تا مردم را از جهالت نجات بدهد

 .یی استقدر پُرمغز و دارای چه مفهوم مترقی و پیشرفتهببینید، این جمله چه

 همیشه شیطانهای بزرگ و کوچک، برای تأمین .ستمسأله این است که بشریت همیشه دستخوش شیطنت شیطانها
اید و شرح حال در تاریخ گذشته هم این را خوانده .های مردم و ملتها را قربانی میکنندهدفهای خود، انسانها و توده

ا غوبشر دستخوش ا .ایدسالطین جابر و ستمگر و رفتار آنها با ملتها و وضع امروز دنیا و روش قدرتهای بزرگ را دیده
باید به بشر کمک کرد، باید به بندگان خدا مدد رساند، تا بتوانند خود را از جهالت  .ی شیطانها قرار میگیردو خدعه

  1۱.نجات بدهند و از سرگردانی و گمراهی خالص بشوند

ارتها و یالصّالةوالسّالم ذکر شده است که مانند بسیاری از جمالت این زیک جمله در زیارت اربعینِ امام حسین علیه
امروز به مناسبت روز تاسوعا و روز عزا، در خطبه اول قدری پیرامون  .دعاها، بسیار پُرمغز و در خور تأمّل و تدبّر است

و بذل مهجته »آن جمله این است:  .عرایضی عرض میکنیم -که ناظر به جهت قیام حسینی است  -همین جمله 
های اوّل آن، دعاست که گوینده این جمالت خطاب به خداوند متعال فقرهاین زیارت اربعین است؛ منتها ( 1).«فیک

لیستنقذ عبادک من »علی، جان و خون خود را در راه تو داد؛ بن؛ یعنی حسین«و بذل مهجته فیک»عرض میکند: 
ناشی از ضاللت و و آنها را از سرگردانىِ ( 3؛ )«و حیرة الضّاللة»تا بندگان تو را از جهل نجات دهد؛ ( 2؛ )«الجهالة

ضیه، در طرف دیگر ق .السّالم استعلی علیهبناین یک طرف قضیه، یعنی طرفِ قیام کننده؛ حسین .گمراهی برهاند
نقطه مقابل، کسانی بودند ( ۱؛ )«و قد توازر علیه من غرّته الدنیا و باع حظّه باالرذل األدنی»فقره بعدی معرفی میشود: 

خود مشغول و دنیای مادّی، زخارف دنیایی، شهوات و هواهای نفس، از خود بیخودشان که فریب زندگی، آنها را به 
؛ سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم خود قرار داده «و باع حظّه باالرذل األدنی»کرده بود؛ 

وخته و غیر قابل اعتنایی فر به بهای پست و ناچیز -این سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت  -است 
 .این، خالصه نهضت حسینی است .بودند

                                                           
 الجنان، زیارت وارثمفاتیح.  1۹

 2۱. حدید:  11
 13۳۱/۹۱/11 بیانات در دیدار جمعی از روحانیون.  12

 13۱۱/۹3/1۱ بیانات در مراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(.  13

 21/۳/13۳۳ بیانات در دیدار جمعی از فرزندان ممتاز شاهد و جانبازان مشهد و تهران و استان کردستان. 1۱
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با مداقّه در این بیان، انسان احساس میکند که نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل مالحظه است، که هر دو هم 
لی عنبیک نگاه، حرکت ظاهری حسین .ی ابعاد عظیم این نهضت استدرست است؛ اما مجموع دو نگاه، نشاندهنده

 است؛ اما باطن این -یعنی حکومت یزید  -است؛ که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر 
در  .قضیه، حرکت بزرگتری است که نگاه دوم، انسان را به آن میرساند؛ و آن حرکت علیه جهل و زبونی انسان است

ست؛ بلکه عمرِ بیارزش نیه گسترده تاریخی وی با یزیدِ کوتهحقیقت، امام حسین اگرچه با یزید مبارزه میکند، اما مبارز
 .امام حسین با اینها مبارزه میکند .با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلّت انسان است

اگر بخواهیم ماجرای امام حسین را در سطوری خالصه کنیم،  .یک حکومت آرمانی به وسیله اسالم به وجود آمد
حکومتهای بزرگ دنیا، که حکومت قیصر و کسرای آن زمان  .دچار ظلم و جهل و تبعیض بود طور میشود: بشریت،این

حکومت اشرافیگیری و حکومت غیرمردمی و حکومت  -چه در ایران آن روز، چه در امپراتوری روم آن روز  -است 
ز آنها ا -العرب بود مثل آنچه که در جزیرة -حکومتهای کوچکتر هم  .شمشیر بیمنطق و حکومت جهالت و فساد بود

در این میان، نور اسالم به وسیله پیامبر خدا و با مدد الهی و  .بدتر بودند و مجموعاً جاهلیتی دنیا را فرا گرفته بود
مبارزات عظیم و توانفرسای مردمی توانست اوّل یک منطقه از جزیرةالعرب را روشن کند و بعد بتدریج گسترش یابد و 

وقتی پیامبر از دنیا میرفت، این حکومت، حکومت مستقری بود که میتوانست الگوی همه  .گیرد شعاع آن همه جا را فرا
بشریت در طول تاریخ باشد؛ و اگر آن حکومت با همان جهت ادامه پیدا میکرد، بدون تردید تاریخ عوض میشد؛ یعنی 

پدید آید، در همان زمان پدیده آمده  -علی در زمان ظهور امام زمان در وضعیت ف -آنچه که بنا بود در قرنها بعد از آن 
دنیای سرشار از عدالت و پاکی و راستی و معرفت و محبّت، دنیای دوران امام زمان است که زندگی بشر هم از  .بود
زندگی حقیقی انسان در این عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است که خدا میداند بشر  .جا به بعد استآن

های اوّل بنابراین، اگر ادامه حکومت پیامبر میسّر میشد و در همان دوره .جا به چه عظمتهایی نایل خواهد شددر آن
 .پدید میآمد و تاریخ بشریت عوض میشد، فرجام کار بشری مدتها جلو میافتاد؛ اما این کار به دالیلی نشد

انسان،  به جای شرک و تفرقه فکری .ء بر عدل داشتخصوصیت حکومت پیامبر این بود که به جای ابتناء بر ظلم، ابتنا
جای  به .به جای جهل، متّکی بر علم و معرفت بود .متّکی بر توحید و تمرکز بر عبودیت ذات مقدس پروردگار بود

ورزی انسانها با هم، متّکی بر محبّت و ارتباط و اتّصال و رفق و مدارا بود؛ یعنی یک حکومتِ از ظاهر و باطن کینه
انسانی که در چنین حکومتی پرورش پیدا میکند، انسانی باتقوا، پاکدامن، عالم، بابصیرت، فعّال، پُرنشاط، متحرّک  .استهآر

اسم، اسم اسالم ماند؛ نام، نام اسالمی بود؛ اما باطن دیگر  .با گذشت پنجاه سال، قضایا عوض شد .و رو به کمال است
به جای برابری و برادری، تبعیض و دودستگی  .مت ظلم بر سر کار آمدبه جای حکومت عدل، باز حکو .اسالمی نبود

در این دوره پنجاه ساله، هرچه به طرف پایین میآییم،  .به جای معرفت، جهل حاکم شد .و شکاف طبقاتی به وجود آمد
ا برای اید اینها راگر انسان بخواهد از این سرفصلها بیشتر پیدا کند، صدها شاهد و نمونه وجود دارد که اهل تحقیق ب

 .ذهنهای جوان و جوینده روشن کنند

 .این دو ضدّ همند .امامت به سلطنت تبدیل شد! ماهیت امامت، با ماهیت سلطنت، مغایر و متفاوت و مناقض است
اما سلطنت، یعنی حکومت با زور و قدرت و  .امامت، یعنی پیشوایىِ روحی و معنوی و پیوند عاطفی و اعتقادی با مردم

امامت، حرکتی در میان  .این دو، درست نقطه مقابل هم است .گونه علقه معنوی و عاطفی و ایمانییب؛ بدون هیچفر
سلطنت، یعنی یک سلطه مقتدرانه علیه مصالح مردم و برای طبقات خاص؛  .امت، برای امت و در جهت خیر است

آنچه که ما در زمان قیام امام حسین میبینیم، دومی است، نه آن  .رانی گروه حاکماندوزی و برای شهوتبرای ثروت
یعنی یزیدی که بر سر کار آمده بود، نه با مردم ارتباط داشت، نه علم داشت، نه پرهیزگاری و پاکدامنی و پارسایی  .اوّلی

ار او رفتار یک مؤمن و نه ای به معنویات اسالم اعتقاد داشت، نه رفتداشت، نه سابقه جهاد در راه خدا داشت، نه ذرّه
علی بندر چنین شرایطی، برای کسی مثل حسین .هیچ چیزش به پیامبر شباهت نداشت .گفتار او گفتار یک حکیم بود

 .فرصتی پیش آمد و قیام کرد -که خود او همان امامی است که باید به جای پیامبر قرار گیرد  -
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، قیام علیه حکومت فاسد و ضدّ مردمی یزید است؛ اما در باطن، یک اگر به تحلیل ظاهری قضیه نگاه کنیم، این قیام
برای این است که مردم از فساد و زبونی  .قیام برای ارزشهای اسالمی و برای معرفت و برای ایمان و برای عزت است

اقع در و در و -یه حنفلذا ابتدا که از مدینه خارج شد، در پیام به برادرش محمّدبن .و پستی و جهالت نجات پیدا کنند
من با تکبّر، با غرور، از روی ( ۱؛ )«انّی لم اخرج اشرا و البطرا و المفسدا و الظالما»چنین گفت:  -پیام به تاریخ 

( ۳؛ )«انّما خرجت لطلب االصالح فی امة جدّی»فخرفروشی، از روی میل به قدرت و تشنه قدرت بودن قیام نکردم؛ 
مت پیامبر دگرگون شده است؛ حرکت، حرکت غلطی است؛ حرکت، حرکت به سمت من میبینم که اوضاع در میان ا

 .نمکه با اینها مبارزه کقیام کردم برای این .انحطاط است؛ در ضد جهتی است که اسالم میخواست و پیامبر آورده بود

 یک نتیجه این بود .استمبارزه امام حسین دو وجه دارد و ممکن است دو نتیجه به بار بیاورد؛ اما هر دو نتیجه خوب 
السّالم بتواند بر حکومت یزید پیروز شود و قدرت را از چنگ کسانی که با زور بر سر مردم میکوبیدند که امام حسین علیه

ه اگر این کار صورت میگرفت، البت .و سرنوشت مردم را تباه میکردند، خارج کند و کار را در مسیر صحیح خود بیندازد
یک وجه دیگر این بود که امام حسین نتواند به هر دلیلی این پیروزی سیاسی و نظامی  .ض میشدباز مسیر تاریخ عو

جا دیگر نه با زبان، بلکه با خون، با مظلومیت، با زبانی که تاریخ تا ابد را به دست بیاورد؛ آن وقت امام حسین در این
و این  .اندازدرقابل انقطاع در تاریخ به جریان میآن را فراموش نخواهد کرد، حرف خود را مثل یک جریان مداوم و غی

 .کار را امام حسین کرد

البته کسانی که دم از ایمان میزدند، اگر رفتاری غیر از آن داشتند که به امام حسین نشان دادند، شقّ اوّل پیش میآمد 
ر که چرا و چطو! البته بحث اینو امام حسین میتوانست دنیا و آخرت را در همان زمان اصالح کند؛ اما کوتاهی کردند

خواص »کوتاهی کردند، از آن بحثهای بسیار طوالنی و مرارتباری است که بنده در چند سال قبل از این تحت عنوان 

یعنی چه کسانی کوتاهی کردند، گناه و تقصیر به گردن چه کسانی بود؛ چطور  - آن را مقداری مطرح کردم« و عوام
بنابراین، کوتاهی شد و به خاطر  .که من نمیخواهم آن حرفها را مجدّداً بگویم -ی کردند کوتاهی کردند، کجا کوتاه

این دیگر چیزی است که هیچ قدرتی نمیتواند  .کوتاهی دیگران، مقصود اوّل حاصل نشد؛ اما مقصود دوم حاصل گردید
زان؛ آن گذشت بزرگی که از بس قدرتِ رفتن به میدان شهادت؛ دادن جان و دادن عزی .آن را از امام حسین بگیرد

روز عظیم است، هر عظمتی که دشمن داشته باشد در مقابلش، کوچک و محو میشود و این خورشید درخشان، روزبه
 .در دنیای اسالم به نورافشانىِ بیشتری میپردازد و بشریت را احاطه میکند

ای هامروز وضع به گون .ر دنیا شناخته شده استعلىِ اسالم و شما، دبنامروز بیش از پنج قرن و ده قرن پیش، حسین
است که متفکّران و روشنفکران و آنهایی که بیغرضند، وقتی به تاریخ اسالم بر میخورند و ماجرای امام حسین را 

آورند، اما مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتالء و آنهایی که از اسالم سر در نمی .میبینند، احساس خضوع میکنند
ی، در طلبی واالی انسانی را میفهمند، با این دید نگاه میکنند و امام حسین، امام آنها در آزادیخواهی، در عدالتارزشها

  1۱.مبارزه با بدیها و زشتیها و در مبارزه با جهل و زبونی انسان است
 

یارت اربعین؛ حرکتی در امتداد قیام سید الشهدا )علیه السالم( برای تشکیل نظام اسالمی  ز
( به سرزمین کربال، که اصل این لیهم السالمبن علی)عبیت حسینیک جمله در باب اربعین عرض کنم؛ آمدن اهل

آمدن مورد قبول هست، اما سال اول یا دوم بودن آن معلوم نیست، فقط برای این نبود که دلی خالی کنند یا تجدید 
 .شودها جاری میعهدی بکنند؛ آنچنان که گاهی بر زبان

الم اهلل س( یا مثل زینب کبری)لیه السالمشود کارهای شخصیتی مثل امام سجاد)عه از این بسیار باالتر بود، نمیمسأل
هایی به این عظمت در ( را بر همین مسائل عادی رایج ظاهری حمل کرد، باید در کارها و تصمیمات شخصیتعلیها
 .وجوی رازهای بزرگتر بودجست

                                                           
 13۳۳/۹1/2۳ های نماز جمعه تهرانبیانات در خطبه.  1۱



8 
 

(، در حقیقت امتداد حرکت عاشورا بود، با این کار خواستند به پیروان لیه السالملشّهدا)عمسأله آمدن بر سر مزار سیدا
( و دوستان خاندان پیغمبر و مسلمانانی که تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته بودند تفهیم علیه السالمبن علی)عحسین

کرد؛ ن و بعد رها کردن اسیران خاتمه پیدا نکنند، این حادثه تمام نشد؛ مسأله با کشته شدن، دفن کردن و اسارت گرفت
 .مسأله ادامه دارد

به شیعیان یاد دادند اینجا محل اجتماع شماست؛ اینجا میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد، هدف جامعه 
ن حتی ه آشیعی و هدف بزرگ اسالمی جامعه مسلمین را باید به یاد هم بیاورید، تشکیل نظام اسالمی و تالش در را

رفت و خاطره آن برای همیشه زنده در حد شهادت، آن هم با آن وضع! این چیزی است که باید از یاد مسلمانان نمی
مقصود  ( به کربال در اربعین به اینالم اهلل علیها( و زینب کبری)سلیه السالمسجاد)ع ماند، آمدن خاندان پیغمبر، اماممی
  1۳«.بود

 

  شعائر الله مصداقروی اربعین؛ پیاده
 

ن، وجود آمده و آای هم در این سالهای اخیر بهسابقهنظیر و بیی بیپدیده .این روزها روزهای نزدیک به اربعین است
روی میان نجف و کربال یا بعضی از شهرهای دورتر از نجف تا کربال است؛ بعضی از بصره، بعضی از مرز، بعضی پیاده

این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ ما هم از دور نگاه میکنیم  .اُفتند و حرکت میکننداز شهرهای دیگر، پیاده راه می
گرچه :   »به این حرکت، و غبطه میخوریم به حال آن کسانی که این توفیق را پیدا کردند و این حرکت را انجام دادند

  «بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی            دوریم به یاد تو سخن میگوییم

ای را این کسانی که این راه را طی کردند و این حرکت عاشقانه را و مؤمنانه را دارند انجام میدهند، واقعاً دارند حسنه 
جا دارد که امثال  .این بالشک جزو شعائراهلل است( 2این یک شعار بزرگ است، ال تُحِلّوا شَعائِرَ اهلل،) .انجام میدهند

طور که عرض همان( 3).«یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً»ها عرض بکنیم که جور حرکتبنده که محرومیم از این
 کننده وکردیم، این حرکت حرکت عشق و ایمان است؛ هم در آن ایمان و اعتقاد قلبی و باورهای راستین، تحریک

ه، ت از عقل و عاطفجور است؛ ترکیبی اسبیت و تفکّر شیعی همینتفکّر اهل .کننده است؛ هم عشق و محبّتعمل
چیزی است که در سایر فِرَق اسالمی، خأل آن محسوس است؛ این آن .ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این دو

عناصر  این-سعی هم میکنند گاهی به یک نحوی این خأل را پُر کنند، ]امّا[ نمیشود؛ چه کسی مثل خاندان پیغمبر 
دم به آنها عشق جور مرشُعبِ دیگرِ اسالمی، که این( ۱وجود دارد در بین معتقَداتِ) -برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی

دیگر وجود  کسیشاءاهلل جواب بشنوند؛ چهبورزند، با آنها تعامل کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سالم کنند و از آنها ان
ی السّالم(، این معاشقهبیت؛ این زیارت ائمّه )علیهمدارد؟ این است که این یک فرصتی است در اختیار پیروان اهل

  .ران، این زیارتهای سرشار از مفاهیم عالی و ممتاز که در اختیار ما استمعنوی با این بزرگوا

 .بعضی دنبال سند میگردند برای بعضی از این زیارتها؛ من عرض میکنم بدون سند هم این زیارتها را میشود خواند 
غت، با این احت، با این بالخب ما وقتی بخواهیم با اینها حرف بزنیم، با چه زبانی حرف بزنیم؟ کِی میتوانیم با این فص

شیوایی کلمات پیدا کنیم، ترکیبات پیدا کنیم، مفاهیم پیدا کنیم در ذهن خودمان و با اینها حرف بزنیم؟ این زیارتها 
د [ دلی هم با این بزرگواران حرف بزننطور ]به شکلالبتّه این مانع از این نمیشود که انسانها همین .خیلی خوب است

مانع از آنها نیست امّا این  -پدر خود یا با عزیز خود حرف میزند و شکایت میکند و حرف میزند مثل کسی که با-
هایی که در اختیار ما هست هم واقعاً یکی از چیزهای مغتنمی است که بحمداهلل در مکتب ما وجود نامهزیارتها و زیارت

  .دارد

کت عظیمِ مردم از ایران، از کشورهای دیگر اسالمی، از هرحال کار بسیار مهمّی است، کار بزرگی است؛ این حربه 

                                                           
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت -، انشارات مؤسسه انقالب اسالمی«آفتاب در مصاف»، به نقل از کتاب 2۱/۳/13۳۳های نمازجمعه تهران، خطبهبیانات در . 1۳ 

 .ایاهلل العظمی خامنه
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پیمایی شرکت میکنند؛ دو آیند در این راههای دور، افرادی میهند، از اروپا، حتّی از آمریکا و کشورهای دیگر، از راه
حبّت رگواری و مدر این راه، پای پیاده حرکت میکنند؛ مردم عراق هم انصافاً با کمال بز -روز، سه روز بیشتر یا کمتر 

.پذیرایی میکنند از اینها؛ خیلی حرکت عظیم و پرمعنا و پرمغزی است و کسانی که موفّق میشوند باید مغتنم بشمارند

 1۳ 
  

 ؛ مایة اعزاز امت اسالمیاربعین نظیرروی بیپیاده
گرفتند، دیدیم انعکاس آن در ها، جسمها در کنار هم قرار هایی از این اجتماع را ما مشاهده کردیم، ولو تنهرجا نمونه

نماز عید را که میخوانیم، کنار هم قرار  .ی آبروی پیغمبر شدی شرف و آبروی اسالم و مسلمین شد؛ مایهدنیا مایه
( صِرف کنار 2؛)وآله ذُخراً وَ شَرَفاً وَ کَرامَتاً وَ مَزیداًعلیهاهلللِلمُسلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صلّیاَلَّذی جَعَلتَهُ : میگیریم، میگوییم

اجتماع  .اعزاز و احترام استی مایه امّت اسالمیی شرف است؛ برای هم قرار گرفتن جسمها در نماز، برای پیغمبر مایه
ها انسان در کنار هم قرار گرفتند؛ خود این امسال شما مالحظه کردید در اربعین حسینی میلیون .جور استحج همین

که در دنیا انعکاس پیدا کرد،  -ها هم بودند البتّه مخصوص شیعه نبود، سنّی -حرکت عظیم یک جمعی از مسلمانها 
ترین گردهمایی عالم به حساب آوردند؛ چه کسانی؟ آنهایی که دارند مسائل ند؛ آن را بزرگتعظیم کردند؛ تجلیل کرد

  1۱ .اسالمی را رصد میکنند
 

یبای اقوام در پیاده  های مسلمانوحدت ملتروی اربعین؛ الگوی تعامل ز
عراق، ملّت عراق، عشایر عراق مناسبت یاد از آن اجتماع عظیم، از دولت جا مناسب میدانم و الزم میدانم بهمن همین

ی عجیبی حادثه .که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کَرم و بزرگواری نشان دادند، تشکّر کنم
ببینید  .بیت به خیال خود مسدود کرده بودنداین راه را دشمنان اسالم و دشمنان اهل .ی امسالِ اربعین کربالبود حادثه

اگر ما با هم  .جور انعکاس پیدا میکندمی اتّفاق افتاد! وقتی حتّی جسمها در کنار هم قرار میگیرد، اینچه حرکت عظی

 با یکدیگر دلهایشان صاف -سنّی و شیعه و فِرَق مختلف تسنّن و تشیّع  - باشیم، کشورهای اسالمی، ملّتهای مسلمان
ر دنیا چه اتّفاقی ه باشند، به یکدیگر اهانت نکنند، ببینید دباشد، نسبت به یکدیگر سوءظن نداشته باشند، سوءنیّت نداشت

 .1۳خواهد افتاد؛ چه عزّتی برای اسالم درست خواهد شد! وحدت؛ وحدت
 

 نوازی مردم عراق از زائران اربعین حسینیمهمان
  

 ست. این رفتارنوازی و کَرَم در استقبال از زائران اربعین حسینی یکی دیگر از صفات ممتاز مردم عراق امیهمان
درستی عمق این فضیلت مردم عراق ی معنوی در دنیای امروز مادی بسیار مهم و قابل توجه است و هنوز بهعاشقانه

  2۹.شناخته نشده است
  

 هامحبت بین ملتنظیر از ای بیراهپیمایی اربعین؛ جلوه
اق ای که مردم عرگونهپیمایی مراسم روز اربعین یک نمونه از این ارتباط دوستانه ]دو ملت ایران و عراق[ است بهراه

گذارند. مسئوالن دو کشور ایران و عراق، باید از در پذیرایی از زائران ایرانی، از انفاق و محبت و ارادت چیزی کم نمی
   21د.بکننشترین استفاده را این فضا و فرصت برای منافع دو کشور بی

 

                                                           
 13۳۱/۳/۳روی اربعین درباره پیاده بیانات در ابتداى درس خارج فقه.  1۳

 13۳3/1۹/1۳المللى وحدت اسالمىیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین. ب 1۱
 13۳3/1۹/1۳المللى وحدت اسالمىظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بینیانات در دیدار مسئوالن ن. ب 1۳
 13۳۱/3/2۳وزیر عراق با رهبر انقالب دیدار نخست.  2۹
 13۳۱/۹۳/۹3 دیدار رئیس جمهوری عراق با رهبر انقالب.  21

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1684&npt=8#52535
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1684
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1684
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31593
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=29974
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 های ایمان جوانانروی اربعین؛ یکی از نشانهپیاده
عزیزان من! جوان کشور ما امیدبخش است؛ محیط جوانی در کشور ما امیدبخش است؛ نه اینکه بنده خبر نداشته باشم 

آنها را هم بنده اطاّلع دارم  های غلطی میروند، کارهای بدی میکنند؛ چرا،که حاال یک مشت جوانهایی هستند که راه
حراف، با این همه عوامل ان .که نگاه میکنم به محیط جوانیِ کشور، از خدای متعال سپاسگزاری میکنمامّا سرجمع وقتی

ی بزرگ جوان داریم که مؤمنند، ی وسیع دشمنی و تمرکز روی جوانها، ما یک مجموعهبا این همه انگیزه، با این جبهه
اند، اهل توسّلند، اهل شور و عشق به معنویّتند؛ این چیز کمی نیست؛ این چیز خیلی مهمّی است؛ متدیّنند، انقالبی

گی ای اهل ایستادعدّه رویِ اربعینند،ای اهل پیادهعدّهای اهل اعتکافند، ای اهل قرآنند، عدّهعدّه .خیلی چیز بزرگی است
لف ی اینها مخااین خیلی با عظمت است، خیلی با ارزش است؛ دشمن با همه .در میدانهای انقالب و در مظاهر انقالبند

 22.است
 

 لزوم رعایت ضوابط و مقررات در سفر اربعین
ها خارج از مقرّرات بخواهند بلند شوند راه بیفتند و حرکت کنند؛ نه، طبق ه این عرایض ما موجب نشود که بعضیالبتّ

اند، مقرّراتی و اند فکر کردههمان مقرّراتی که دولت اسالمی معیّن کرده است؛ خب، دوستان ما در دولت نشسته
مراعات بشود؛ جوری نباشد که کسانی خارج از این ضوابط  اند، این ضوابط حتماًضوابطی برای این کار در نظر گرفته

وابط را جوری مطلوب نیست؛ این ض، این«برویم -مثالً-طور حرکت کنیم، سر به بیابان بگذاریم برویم همین»بگویند 

 23. شاءاهلل موفّق و مؤیّد باشیدان .حتماً بایستی رعایت کنند

 

یارت اربعین، نشانگر عز  م راسخ ملیحرکت ملت ما در ز
ودوّم ملّت ما عزم راسخ خود را هم در تحمّل برخی مشکالتی که برای او وجود داشت نشان داد، هم در روز بیست

 مدیریّت جهادی .بهمن، در روز قدس و در راهپیمایی عظیم اربعین این عزم را، این همّت را از خود بُروز داد و نشان داد

  2۱.هم در برخی از بخشها بحمداهلل بارز و آشکار بود
 

 سفر اربعین افزایی زائرانلزوم معرفت
 آورند؟گردند با خودشان چه می دید وقتی برمی مردم با شور خودشــان به کربال می روند، اما باید

( در واقعه کربال به عهده علماست و باید آنان لیه السالم)ع افزایــش معرفت و شــناخت اهداف امام حســین ...
سیدالشــهداء اضافه شــود، به عبارتی فقط  آگاهــی زائران نســبت به مشــی و جهت گیری تالش کنند تا میزان

  2۱د.شور نباشــد و شــعور هم به آن اضافه شــو

 

 کشاندیم یسیدلها را مثل مغناط اربعین
با  دی... شهدیبربهره ب د،یبا آنها، از آنها استفاده کن یبا ارتباط و اتّصال قلب دیتوانیم د،یهست کیکه به شهدا نزد شماها

. یروو اخ ییو خدا یمعنو یاز جنبه نیا دهد؛یتسلّا م کند،یم تیهدا کند،یآشنا و مستعد همراه است، کمک م یدلها

                                                           
 13۳۱/۹2/۹1 آموزان با رهبر انقالبهای اسالمی دانشانجمندیدار اعضای .  22

 13۳۱/۳/۳روی اربعین درباره پیاده بیانات در ابتداى درس خارج فقه.  23

 1/1/13۳۱پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال .  2۱

به  ۳۱هنگامی که گزارش مراســم اربعین : عاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری در جلســه ستاد مراسم اربعیــنحجت االســالم قمی، م.  2۱
 13۳۱این مطالب را فرمودند. به نقل از نشریة خط حزب اهلل، پیش شماره ششم، هفته دوم مرداد رهبر معظم انقالب داده شــد ایشان 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5386
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5386
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31593
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. انقالب را زنده کردند میچند سال مفاه نیدادند؛ در ا رییکشور را تغ یفضامدافع حرم،  یهم شهدا یویدن یجنبهاز 
دند و شما که بلند ش یمشتاق جوانها یدلها نیا یرنگ کنند؛ فداکاررا کهنه و کم یانقالب میمفاه خواستندیم یاعدّه

ادر پدر و م زشان،یو همسر عز دند،یخودشان مبارزه کردند و جنگ یتر از شهر و خانهطرفآن لومتریرفتند در هزاران ک
شما  یهاچّهب یفداکار نیمتعال به ا یکرد؛ خدا دایمهربانشان، فرزندان و نور چشمانشان را گذاشتند و رفتند، برکت پ

 ونیلیکشور ما هشتاد م کهی. درحالورندایرا به وجود ب یدیجد یبرکت داد و موجب شد که در کشور بتوانند فضا
و  کشور هشتاد نیا یعموم یتعدادِ کم توانستند بر فضا نیامّا هم ستیهم ن ادیحرم، ز یدارد و تعداد شهدا تیّجمع

 یهابچّه یازهجن عییتش یعکسها- دیدیها دجنازه عییتش نیاش را شما در همنمونه کیبگذارند.  ریتأث یونیلیچند م
 ادیمردم حضور پ میعظ تیّجمع نیجنازه شدند، ا عییتش نهایهر جا که ا -اندمن آورده یرا برا تانیشما در شهرها

 .کردند

ها کشانده امّا آمدند؛ دل شناختندیبودند و نم دهیجوان را اصالً ند نیا دیجنازه آمدند، شا عییکه در آن تش ییاز آنها یلیخ
 یعلبننیجذب کرده است. شهادت حس نیطور که امام حسهمان کند،یربا جذب مندلها دست خداست؛ مثل آه شود،یم

 یسیسال دلها را مثل مغناط صدیس - ستیچطور بعد از هزار و دو دینیشهادتها است؛ بب ی( فوق همههیعلاهلل)سالم
 د،ینین بزرگوار را ببآ ارتیجوانها به قبر آن بزرگوار و ز اقیاشت نیا د،ینیرا بب ییمایپراه نیا د،ینیرا بب نی. اربعکشاندیم
اده است. د یکه خدا به آن فداکار ستا یبرکت نیجاذبه است، ا نهایا د؛ینیرا بب یزننهیو س یخوانمجالس روضه نیا

برکت داد و توانستند  شانیشما، به شهادتشان، به فداکار یهامتعال به خون بچّه یخدا جور؛نیشما هم هم یهابچّه
 2۳در کشور اثر بگذارند.

 دو ملت  رینظیببارز ارتباطات  ینمونه نیبزرگ اربع یروادهیپ
بزرگ  تیمسئول یشدن برا دهیبرگز لیبرهم صالح به دل یبه آقا کیبا تبر دارید یدر ابتدا یانقالب اسالم رهبر

و عراق اشاره کردند و  رانیدو ملت ا یخیو تار قیو عم دارشهیدر کشور مهم عراق، به ارتباطات ر یجمهور استیر

 .است نیبزرگ اربع یروادهیبارز آن، پ یاست که نمونه رینظیگفتند: ارتباطات دو ملت ب

ان کردند: امسال، خاطرنش نیاربع ییمایپدر راه یرانیزائر ا ونیلیاز دو م شیبا اشاره به حضور ب یاخامنه اهللتیآ حضرت
 ینشانگر بزرگوار نیمردم عراق بود و ا ینوازهمانیبعد از بازگشت، مملو از تشکر از م یرانیزائران ا یهمه یهادل

 دو ملت انیو ارتباط همراه با مهر و محبت م ینوازهمانیم نیاست و ا یرانیا اناز زائر یزبانیدر م هایعراق یِحداکثر

 .ستین انیجز با زبان هنر قابل ب

 لیمسئوالن و ملت عراق به دل گریو د ریوزنخست جمهور،سیاز رئ مانهیبا تشکر صم یانقالب اسالم رهبر
گذشته اشاره کردند و گفتند: اکنون  یهابه رنج و محنت مردم عراق در دوران ن،یاربع امیدر ا رینظکم ینوازهمانیم

ها و دولت یو انتخاب دارد، برخ یو حق رأ استقاللصاحب کشور است و  ،یاستبداد یهاکه ملت عراق بعد از دوران
و دستاورد بزرگ را نچشند و عراق و منطقه،  یروزیپ نیبدخواه به دنبال آن هستند تا مردم عراق طعم ا یکشورها

 2۳.نندیآرامش را نب یِرو

 هاالیدر سر  نیاربع ییمایپراهپرداختن به 
 یهازهیاز انگ ،یاسالم یاز دفاع مقدّس، از انقالب، از سبک زندگ ز،یعز یاز شهدا د؛یبپرداز یبه مسائل ملّ هاالیدر سر -
 د؛یی. بگوو و و .. نیاربع ییمایپو مفسدان عالم، از راه کارانتیدر برابر ابرجنا شانیستادگیملّت و مظاهر آن، از ا یِمانیا

 .دیکن انیملّت را با زبان هنر ب نیا یو عمل یعلم یتهایّظرف وعظمت و استقالل و شجاعت 

                                                           
 13۳۳/12/22مدافع حرم یشهدا یهاخانواده یدارهایدر د اناتیاز ب یادهیگز .2۳ 
 13۳۳/۹۱/2۳عراق با رهبر انقالب یجمهور سیرئ دارید .2۳ 
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 گریجذّاب و پُرمخاطب است، هم در داخل کشور و هم در د یموضوعات بس نیا یپرداخت درست و هنرمندانه -
 2۱کشورها و ملّتها.

  تیجوانان در معنو  شرفتیپحضور در اربعین نمونه 
در ( 1«)مُضِلّاتُ الفِتَن»چه خبر است! چقدر  یمجاز یاالن در فضا دینیجوانِ خوب در کشور هست؛ شما بب همهنیا
 حالنیاست، درع نهایا یوجود دارد و جوان در معرض همه التیتشک نیها و در او در ماهواره یمجاز یفضا نیا

 نهایاست. ا یجورها چهدانشگاه یهااست، نمازجماعت یجوراست، اعتکاف چه یجورچه نیاربع ییمایپراه دینیشما بب
]بخش[  نیترکه سخت تیّمعنو یاست که حتّ نیا یدهندهنشان نهایا م؟ینیبب دیرا نبا نهایمهم است؛ چرا ما ا یلیخ

ر بنده بخصوص د د؛ی. جلسات ماه رمضان را شما مالحظه کنکندیم شرفتیدارد پ -فرهنگ یِآن بخش معنو-است 
کنند، کار  قیکه بروند تحق کنمیسؤال م یو از کسان کنمیمعنا استفسار م نیمحرّم و صفر از ا نیها و همچنرمضان هما

 رتیعاً حانسان واق آورند؛یگزارش م روندیم ست؛ینسبتِ جلساتِ امسالِ ماه رمضان به سال گذشته چ نندیکنند و بب
بشود،  دهید نهایا م؟ینیبب دیچرا نبا م،یمالحظه کن دینها را ما چرا نبایحرکتِ رو به جلو. ا نیاز ا شرفت،یپ نیاز ا کندیم

 2۳.ندینند و بگوک انیب یستیرا با نهایدارند، ا اریپُرمخاطب در اخت یکه بلندگوها یینهایبشود و گفته بشود؛ ا لیتحل

 اربعین ؛ یک پدیده معنوی ، الهی ، غیرقابل توصیف
 یدهیپد کیاست،  یاله یدهیپد کیاست،  دهیپد کیواقعاً  نیاست؛ ا نیاربع مِیعظ ییمایپراه نینمونه هم کی

 یعنی ست؛ین هم ریدرست قابل تفس ،یمهمّ اله یهادهیپد نیاز ا یلیمثل خ ست؛ین فیقابل توص قتاًیاست. حق یمعنو
 دایحقّق پت نیدر ظرف چند سال ا فتند،یراه ب یونیلیم مِیعظ تِیّجمع نیا جورنیکرد. ا لیحادثه را تحل نیا شودینم

 ن،یاربع مختلف، چه امیّکه در ا میخبرها نبود. ما اطّالع دار نیبود، امّا ا ییمایپکند! بله، در گذشته راه دایکند، شکل پ
 کردندیمختلف عراق حرکت م یطلّاب از نجف و جاها -گریاوقات د یبعض ای نیدر خصوص اربع- نیاربع ریچه غ

و  رانیز اا ونیلیچند م- ایمختلف دن یاز جاها یونیلیم مِیعظ تِیّجمع نیهم بودند. امّا ا یفراوان یهاتیّجمع رفتند،یم
وجود  شهیکه هم یایستیترور یدهایبا وجود تهد م،یحرکت عظ نیا -گرید یاز خود عراق و از کشورها هاونیلیم

اوج گرفتن  یدهندهنشان نیمهم است. ا یلیاست؛ خ یمیالعاده عظفوق یدهیپد کیداشته و امروز هم وجود دارد، 
که خداوند  میدواریراه است. و ام نیدر ا یو همگان یعموم یدر راه خدا و در راه اسالم و آمادگ یتفکّر مبارزه نیهم

 .حرکتها و برکت بدهد به مردم نیمتعال برکت بدهد به ا

 یجوانان مبارز عراق،  یحشدالّشعبتشکر از دولت ، ملت عزیز ، 
 یکسان یحرکت، از همه نیا یقبول یشد، ضمن دعا و آرزو نیاربع ییمایپاز راه یادی نکهیمناسبت ابه نجایما البتّه ا 

 یبرا را فراهم کرد لیاز دولت عراق که وسا میدانیالزم م م؛یکنیشرکت کردند تشکّر م ییمایپراه نیکه امسال در ا
 ایفته ه کی نیدر ا-روزها  نیعراق که در ا زیاز ملّت عز میدانیالزم م م؛یبکند تشکّر کن دایامر تحقّق پ نیا نکهیا
ادمانانه مخلصانه و ش ییِرایپذ جورنی( االسّالمهیو زوّار اباعبداللّه )عل انیمایپخود را موظّف دانستند که از راه -شتریب

 ،یالزم است از جوانان مبارز عراق م؛یبخواه هاآن یرا برا ریخ یو از خداوند متعال جزا میبکنند، واقعاً و قلباً تشکّر بکن
ند تشکّر زوّار را حفظ بکن نیا تیّبودند و توانستند امن لیمراسم دخ نیا تیّکه در امن یکسان گریو د یاز حشدالشّعب

 که ( در کربال و حضرت اباالفضل در کربالالسّالمهی)عل عبداللّهیالزم است از مسئوالن عتبات نجف و حضرت اب م؛یکن
 میحرکت عظ نیمتعال، هم به آنها و هم به ا یکه خدا میدواری. و اممیمردم فراهم کردند تشکّر بکن یرا برا یلیوسا

 نیا بهترشاءاللّه بکار را ان نیکند تا بتوانند ا تیحرکت، برکت بدهد و لطف کند و حما نیاندرکاران ادست یو به همه
 3۹ادامه بدهند. یوجه

                                                           
 13۳۳/۹۱/2۱مایسازان صداوساز برنامه یبا جمع داریرهبر انقالب پس از د ادداشتی .2۱ 
 13۳۳/۹۳/1۱یمجلس خبرگان رهبر یاعضا داریدر د اناتیب .2۳ 
 13۳۳/۹۱/22و قم یشرقجانیآذربا یاستانها یاز مسئوالن و فعاالن فرهنگ یجمع داریدر د اناتیاز ب یادهیگز .3۹ 
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 به خاطر نعمت اربعینشاکر بودن از خداوند متعال 
 نیربعا ارتیخواهند کرد و به ز یروادهیپ ایهستند  یروادهیکه در حال پ یاست و خوشا به حال آن کسان نیاربع امیا

 .شاءاهلل خطاب به حضرت خواهند خواندرا إن نیخوش مضمونِ روز اربع ارتیو آن ز دیخواهند رس

 :که ییگامها نیبه ا میکنیبا شوق و با حسرت نگاه م نجایهم ا ما

 رانیگام در راه است و دل مشتاق و من ح هزاران

 درون من هم یسو افتنی توانمیچون ره م که

راه  نیدر ا گران،یما، مردم عراق و د رینفر از مردم ما و مردم غ ونهایلیکردند و م دایما راه را پ یالحمدهلل جوانها 
 یه را براحادث نیمتعال منّت گذاشته بر ما و ا یاست که خدا یاستهبرج اریاز حوادث بس یکیهم  نیا کنند،یحرکت م

 .نماد کیشد  نیما خلق کرده است؛ ا

و  تیباهل روانیاز حضور پ یو پرشکوه بایز ارینماد بس کیکه  میحرکت عظ نیبود امّا ا یروادهیپ نیاربع شهیهم
 یتسیما گذاشت، خدا را با اریمتعال در اخت یرا خدا نیا م،یرا نداشت نینبود، ما ا نیهست؛ ا تیبعالقمندان به اهل

 31.میشاکر باش

 

 کشور ما نیآفر ینقاط مثبت و شادپیاده روی اربعین از 
 گرید یسالها یآن سال هم مثل همه مییبگو دیبا -۳۱سال -که گذشت  یاز سال میبکن یایابیارز کی میبخواه اگر
ل مربوط به ملّت است، مسائ یهاینیریو ش هایداشت؛ منظور تلخ ییهاینیریو ش هایداشت، تلخ ییو  غمها هایشاد

عزّت  مربوط است به هایشاد نیکه ا میداشت یشاددر سال گذشته،  میداشت ینیری. هم شستیمورد نظر ن یشخص
 ییهایتلخ کشور؛ هم یدر همه جا ریفراگ یو حرکات مؤمنانه رانیملّت ا انیهمّت جوانانه در م ،یملّ تیّامن ،یملّ

 .به آنها خواهم کرد یااست که اشاره یو اجتماع یکه عمدتاً مربوط به مسائل اقتصاد میداشت

... 
است که در سرتاسر سال وجود داشت؛  ییرایپُرشور و گرم و گ ینیکه اشاره کردم، مراد، جلسات د یاحرکات مؤمنانه 

 یروادهیاز اعتکافها و عبادتها و ماه رمضان و پ ،ینیمهمّ د (، مربوط به مسائلالسّالمهمیمربوط به مسائل ائمّه )عل
 32ملّت ما است. یکشور ما و برا نیآفرینقاط مثبت و شاد نهایامحرّم؛  یو جلسات مهمّ عاشورا و دهه نیاربع

 

 رتیمظهر عشق همراه بص نیاربع یرو ادهیپ
 رد،یگینجام ما ایدر دن یغاتیجا جمع کنند، چقدر تالش تبل کیده هزار نفر، پنجاه هزار نفر را  نکهیا یبرا دینیبب شما

 یبرا- یلومتریهشتاد ک یروادهیپ ینفر برا ونیلیفقط دو م رانیبا وجود موانع فراوان، از ا نجای. اشودیآخرش هم نم
کربال؛ چند برابر آن ]هم[ از خود عراق و از مناطق  روندیم شوندیبلند م -دنیملذّت بردن و در هتل ل ینه برا ،یروادهیپ
 راه، راه عشق نیاست که ا نیا یدهندهنشان نیاست؛ ا یاله یدهیپد کی نیاست، ا یاله یحادثه کی نیا گر؛ید

 کَحِبُّیُ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَن یقنارزُ هُمَّٰ  به خدا؛ اَلل ایمثل عشق اول رت؛یاست؛ منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بص

                                                           
 13۳۳/۹۱/1۱در درس خارج فقه اناتیب .31 
 13۳۳به مناسبت آغاز سال  ینوروز امیپ .32 
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 نیو ا فهمدیم داند،یاست؛ م رتیعشق، عشق همراه با بص نیحبّ و ا نیا33 قُربِک؛ ٰ  یاِل یوصِلُنیوَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ 
 3۱است. یمیعظ یدهیپد ده،یاست؛ پد یکار، کار بزرگ نی. خب، بنابراکِشدیاو را م سیمغناط نیا کِشد،یجاذبه او را م

 

  یمردم میعظ اربعینبه برکت  ینی( و معرفت حسالّسالمهی)عل نیامام حس نشد یالمللنیب
 ا،یفقط در دوران خودمان در دناست؛ ما نه  یرینظیب یحادثه کی قتاًیاست که حق نیاربع ییمایپراه نیدر مورد اصل ا

فاق تر از سال قبل اتّرا هر سال، و هر سال گرم یحرکت نیچن کی ،یاجتماع نیچن کی میهم سراغ ندار خیبلکه در تار
 نیبا ا نیالسّالم( نقش دارد. اربع هی)عل نیمعرفت به امام حس رشدر گست ینیحرکت حس نیاست. ا رینظیب فتد؛یب

 نیبه ا ایمردم دن یشد؛ چشمها یالمللنیب دیآیهر سال به وجود م ییمایپنجف و کربال در راه نیکه عمدتاً ب یحرکت
 یشد، جهان یالمللنیب یمردم میحرکت عظ نیبه برکت ا ینی( و معرفت حسالسّالمهی)عل نیحرکت دوخته شد؛ امام حس

 3۱.شد

 

 میبشناسان ایرا به دن یعلبننیکه حس میدار  اجیامروز احت ما
 دچار ظلم و فساد و دنائت و لئامت، محتاج معرفت یایدن م؛یبشناسان ایرا به دن یعلبننیکه حس میدار اجیامروز احت ما

 یقتیحق نیچن کی یبرا غرض،یب یملّتها ا،یدن یجوانها ا،یاست. امروز مردم دن ینیحس تیو حرّ ینیحس یآزادگ
شده است.  یشده است، قرآن معرّف یبشود، اسالم معرّف یمعرّف ایدن به( السّالمهی)عل نی]اگر[ امام حس تپد؛یم شانیدلها

کفر و  یجبهه یحرکت خصمانه نیدر مقابل ا شود؛یم غیتبل یمعارف اسالم هیاسالم و عل هیعل لهیامروز با صدها وس
 یمعرّف ایرا به دن رآنق قتیاسالم را، حق قتیو حق ستدیسپر کند، بِا نهیس تنهکی تواندیم ینیاستکبار، حرکت معرفت حس

 یو گمراه انیدر مقابل ظلم و طغ یستادگیالسّالم(، منطق دفاع از حق است، منطق ا همای)عل یعلبننیکند. منطق حس
کفر و  تیّشاهد حاکم ایاست؛ امروز دن ازمندیمنطق ن نیبه ا ایاست؛ امروز دن نیمنطقِ امام حس نیو استکبار است. ا

 میرکت عظاست؛ ح اینجات دن امیپ ن،یامام حس امیپ نیظلم است؛ ا تیّشاهد حاکم ایاست، دن دفسا تیّاستکبار و حاکم
 یستیرکت باح نیا ،یاله قیو به توف یاله یو به حول و قوّه یو به فضل اله کندیمنتشر م ایرا در دن امیپ نیا نیاربع

 3۳بشود. تیروز تقوروزبه

 هم خواهد شد؛ تریشد و جهان یجهان نیاربع
و  جوشدیسال دارد م 1۱۹۹است که بعد از  یعلبننیخون حس نیهم خواهد شد؛ ا تریشد و جهان یجهان نیاربع

 نبیعاشورا است که از حلقوم اباعبداهلل و حلقوم ز امیهمان پ نیا شود؛یتر مروز زندهروزبه شود،یتر مروز تازهروزبه

. ردیگیعالم را فرا گرفته است و فرا م یصادر شد و امروز فضا ییغربت و تنها تی( در نهاهمایعلاهلل  )سالم ٰ  یکبر
 نیامّا امام حس ،میهست نیامام حس رویکه پ میکنیافتخار م انیعیاست؛ ما ش تیّ( متعلّق به انسانالسّالمهی)عل نیحس

 میعظ ییمایپهرا نیهستند. در ا نیپرچم امام حس ریهمه ز ،یو سنّ عهیش ،یمذاهب اسالم ست؛یفقط متعلّق به ما ن
 تیآ کی نیاهلل؛ اشاءرشته ادامه خواهد داشت ان نیو ا کنندیشرکت م ستندیبه اسالم هم ن نیّکه متد ینکسا یحتّ

                                                           
 نیمناجات خمسه عشر، مناجات محب ،یعباس قم خیالجنان، ش حی؛ مفات1۱۱ص  ۳1ج  یبحاراالنوار، عالمه مجلس .33 

 
سْأَلُکَ حُبَّکَ أَ...َ یَا غَایَةُ آمَالِ الْمُحِبِّینَ  حَلَاوَةَ مَحَبَّتِک َ فَرَامَ مِنْکَ بَداَل التَّاسِعَةُ مُنَاجَاةُ الْمُحِبِّینَ لِیَوْمِ السَّبْتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَهِی مَنْ ذَا الَّذِی ذَاقَ الْمُنَاجَاةُ

 ... وَ حُبَّ مَنْ یُحِبُّکَ وَ حُبَّ کُلِّ عَمَلٍ یُوصِلُنِی إِلَى قُرْبِکَ 

 یتو و دوست یدوست خواهمیآرمان دوستان از تو م تینها یکند ...ا اریتو اخت یتورا بجا ریباشد و غ دهیرا چش تیدوست ینیریکه مزه ش ستیخدا چه ک یا:ترجمه
 ... که مرا به قربت برساند یهرکار یهرکه دوستت دارد و دوست
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با انواع و  یکه دشمنان اسالم و دشمنان امّت اسالم ی. در روزگاردهدیمتعال دارد نشان م یاست که خدا ییعظما
 یدثهخداوند متعال ناگهان حا کنند،یدارند کار م یامّت اسالم هیبا سالح عل است،یبا پول، با س ل،یاقسام ابزارها و وسا

 یاراده ینشانه نیاست، ا یاله یعظما تیآ نی. ادهدیجور جلوه م نیا دهد،یجور عظمت م نیرا ا نیاربع ییِمایپراه
تعلّق گرفته  یامّت اسالم رتمتعال  بر نص یخدا یکه اراده دهدینشان م نیاست، ا یبر نصرت امّت اسالم یاله

 3۳است.

 یاسالم میتحّقق تمّدن عظ یبرا ییایگو  یلهیوس کی نیاربع ییمایپراه
ملّت  کیملّت باعزّت است،  کیملّت بزرگ است،  کیاند. ملّت عراق شده داریب یاسالم یامروز بحمداهلل ملّتها

درت ق نینشان دادند که ا ریچند سال اخ یایقضا نیدر ا یعراق یملّت با عزم و اراده است. جوانها کیبافرهنگ است، 
 یباارزش است. جوانها یلیخ نیمحافظت کنند؛ ا یجهان یهارا دارند که از ملّتشان و از کشورشان در مقابل توطئه

ببرند و نابود  نیبشود، در عراق از ب یمنته یبه جنگ داخل توانستیرا که م یداخل یتوطئه نیترتوانستند بزرگ یعراق
 نکهیا یبودند برا ختهیها رنبود؛ پولها خرج کرده بودند، برنامه یکوچک یتوطئه ها،یریداعش و تکف یطئهکنند. تو

جان هم  را به یو سنّ عهیو ش یجنگ داخل دانیکنند به م لیاست، تبد یو اسالم یعرب یکشور اصل کیعراق را که 
کار  نیکنند؛ ا یتوطئه را خنث نیسپر کنند و ا نهیمعظّم عراق توانستند س تیّمرجع یبا فتوا یعراق یجوانها ندازند؛یب

به  یتسیبا تهایّظرف نیکشور خود را به اوج عزّت برساند؛ ا تواندینبود. ملّت بزرگ عراق م ینبود، کار کوچک یکم
 گرید یکشورها تیّرفظ ران،یا تیّعراق، ظرف تیّظرف- یاسالم یکشورها یتهایّعمل و ظهور برسد. اگر ظرف یمنصّه
ره دستها در هم گ نیبه هم برسند، ا تهایّظرف نیهم مجتمع بشود، اگر ا یبر رو -قایو شمال آفر ایغرب آس یمنطقه

را به جوامع عالَم نشان  یاسالم میچه؛ تمدّن عظ یعنی ینشان خواهد داد که عزّت اله یبخورند، آن وقت امّت اسالم
 3۱دف باشد.ه نیتحقّق ا یبرا ییایگو یلهیوس کی تواندیم نیاربع ییمایپراه نیباشد و ا نیهدف ما ا دیخواهند داد؛ با
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