
 ھای نظامی برای صلح در جھان بیشتر استروی اربعین از بزرگترین رزمایشاثر پیاده

.  ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ 
ھایی در حجت االسالم و المسلمین پناھیان با حضور در برنامه زندۀ تلویزیونی شبکه دو سیما به پرسش

روی اربعین از نگاه روایات و ھمچنین آثار عظیم آن پاسخ داد. مشروح این گفتگو در در ادامه خصوص پیاده
 خوانید:می

  

 روی اربعین از کجا شروع شد؟پیاده

روی اربعین روی اربعین صحبت کنیم. اصالً پیادهخواھیم به طور خاص دربارۀ پیادهمی در این برنامه مجری: 
روی چیست؟ آیا ما مصداق روایی داریم یا صرفاً حرکت نمادینی است از کجا شروع شد؟ فلسفۀ این پیاده

 شود و به حمد هللا این شور ھر سال ھم زیاد شده؟که چند سالی است دارد اجرا می

بیت عصمت و طھارت(ع) و یادی از ھمۀ شھدایی بسم هللا الرحمن الرحیم. با درود به اھل اھیان:استاد پن
که این راه را برای ما باز کردند. اجازه دھید ابتدا به اصل روایت زیارت اربعین اشاره کنم با شرحی که حضرت 

 هللا العظمی بھجت(ره) برای این روایت بیان فرمودند.آیت

داشتیم. » شیخ انصاری«روی ایام اربعین به سوی حرم امام حسین(ع) را در زمان تاریخ، پیادهالبته ما در 
که علماء این عالم بزرگوار  -القدری به نام جناب محدث نوری بعدش یک مدتی ترک شده است. و عالم جلیل

پیش از محدود شدن و ممنوع این کار را ادامه دادند و بعد از آن دیگر تقریباً قطع نشده است.  -شناسندرا می
روی پیاده -البته نه به این مقداری که اآلن ھست-ھا، علماء نجف و برخی از شیعیانرویشدن عزاداری و پیاده

که خدا -روی نقل شده است. ھمچنین از برخی از مراجع فعلی اند. از حضرت امام(ره) ھم پیادهرا داشته
روی در سیرۀ علمای بزرگوار در طول سدۀ اند. یعنی پیادهن نقل کردهھایی را خودشارویپیاده -شان کندحفظ

 اخیر و ایام قبل بوده است.

  

 روی برای زیارت، روایات متعددی وجود دارددربارۀ اصل پیاده

روایات متعددی وجود دارد. (وسائل  -ھمانند زیارت خانۀ خدا-روی برای زیارت دربارۀ اصل پیاده
کنند و ثواب روی به سمت حرم و زیارت و بازگشتش را توصیه میروایاتی که پیاده ) حتی۸۰/ص۱۱الشیعه/ج

َزاَر أَِمیَر اْلُمْؤِمنِیَن(ع) َماِشیاً  (َمنْ  کنند ھم نقل شده است.روی در بازگشت از حرم را بیشتر ذکر میپیاده
ًة َو ُعْمَرًة َفإِْن َرجَ  اللَّهُ  َکَتبَ  َتْیِن َو ُعْمَرتَْینِ لَُه بُِکّلِ ُخْطَوٍة َحجَّ تھذیب »(َع َماِشیاً َکَتَب اللَُّه لَُه بُِکّلِ ُخْطَوٍة َحجَّ

 )۲۰/ص۶االحکام شیخ طوسی/ج

روی برای زیارت حرم امام حسین(ع) ھم روایات متعددی داریم(از جمله: کامل ھمچنین ما جداگانه برای پیاده
خواھم به کلمات آقای بھجت(ره) ) جداگانه ھم برای زیارت اربعین روایت داریم، که اینجا می۱۳۴الزیارات/ص

 مده است، اشاره کنم.در شرح آن روایتی که از امام حسن عسکری(ع) برای زیارت اربعین آ

  

 هللا بھجت(ره)شرح حدیث زیارت اربعین در بیانیۀ آیت

 روی اربعین یا دربارۀ زیارت اربعین؟دربارۀ پیاده مجری:

: این روایت دربارۀ اصل زیارت اربعین است ولی با توضیحی که آقای بھجت(ره) در شرح این استاد پناھیان
 شود.از آن استفاده می روی ھم به وضوحدھند، پیادهروایت می

یادماندنی است که اند، خودش یک نکتۀ بسیار جالب و بهاینکه ایشان، کجا این حدیث شریف را شرح کرده
بار مستقل به شرح این پیام آیت هللا ھای خوب شما، یکجا دارد سیمای جمھوری اسالمی در ھمین برنامه
ان اساساً خیلی کم اھل پیام دادن و سخن گفتن بودند. العظمی بھجت(ره) بپردازد. با توجه به اینکه ایش



مناسبت پیام یا بیانیۀ ایشان که در این بیانیه شرح حدیث زیارت اربعیِن امام حسن عسکری(ع) را بیان 
 اند، مرّمت و بازسازی گنبد حرم حضرت معصومه(س) است.فرموده

ق حرم حضرت معصومه(س) تأکید کرده بودند که حاال جریان گنبد چه بوده؟ ایشان بارھا به تولیت محترم ساب
اینکه آقای بھجت(ره) » این گنبد فرسوده شده است و از چند جا زدگی پیدا کرده است؛ این را مرمت کنید.«

بر این موضوع تأکید داشتند، برای تولیت حرم جالب بوده. تولیت محترم حرم، به بنده فرمودند: من خدمت 
لذا با تأکید و » رساند.خدا می«ض کردم که ما پول نداریم و ایشان فرمودند: آقای بھجت(ره) رسیدم و عر

توصیۀ آقای بھجت(ره) گنبد حرم حضرت معصومه(س) با مقادیر زیادی طال تعمیر شد. و این فضایی ایجاد شد 
ه در کاری کردند ککه اآلن زائران محترم و مجاورین شاھد ھستند. با اینکه آقای بھجت(ره) به شدت پرھیز می

ھا ضروری تلقی کنند، ولی ورود پیدا کنند که برای ایشان ضروری نیست. حتی ممکن بود گاھی اوقات خیلی
کردند که دیگران به قدر کافی حضور دارند، دیگر خودشان ورود پیدا اگر خود ایشان احساس می

 )۲۰۰۵۳۲کردند.(رسانیوز/کد خبر نمی

  

 نماید/زیارت اربعینالھی، تقوا را در قلوب دیگران تثبیت میهللا بھجت(ره): تعظیم شعائر آیت
 مصداق تعظیم شعائر الھی است

ولی ایشان در موضوع مرمّت گنبد ورود پیدا کردند و بعد ھم برای افتتاحیۀ این گنبد یک پیام و بیانیه نوشتند.  
ْم َشعائِرَ اللَِّه َفإِنَّھا ِمْن « د:کننایشان پیام خودشان را برای افتتاحیۀ گنبد، با این آیۀ قرآن شروع می َو َمْن ُیَعظِّ

» شعائَِر اللّه«فرمایند که تمام تقواھا مرتبط به قلب است. اما چرا بعد توضیح می )۳۲حج/»(تَْقَوى اْلُقلُوب
و جسد به منزلۀ خادم است و اختصاص شعائر به «فرمایند: تقوای قلب به حساب آمده است؟ ایشان می

ت دھید، موجب تثبییعنی این کاری که شما انجام می» نماید.ه تقوا را در قلوب دیگران تثبیت میاین است ک
 است. »َو َمْن ُیَعِظَّم شعائَِر اللّه َفإنَّھا ِمن تَْقوی القلوب« شود و مصداقھای دیگران میتقوا در قلب

 -ل الشیعه و کتب دیگر آمده استکه در وسائ-بعد ایشان من باب مثال، این روایتِ امام حسن عسکری(ع) 
فرمایند که: از عالئم مؤمن پنج چیز است، اول نماز(پنجاه رکعت در شبانه روز)، دوم زیارت اربعین را بیان می

ِن َو تَْعِفیُر اْلَجبِیِن َو َو التََّختُُّم فِی اْلیَِمی َصَالُة اْلَخْمِسیَن َو ِزیَاَرُة اْألَْربَِعینَ  (َعَالَماُت اْلُمْؤِمِن َخْمسٌ  و بقیه موارد.
 )۶/۵۲اْلَجْھُر بِ بِْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحیِم؛ تھذیب االحکام/

  

 ائمۀ ھدی(ع) اراده فرموده بودند که جمع کثیری از شیعیان در اربعین به کربال سرازیر شوند

را توانید اینیک توضیحی را عرض کنم. اآلن شما می -قبل از تکمیل فرمایشات آقای بھجت(ره)-جا من ھمین 
 کنند مانند مقامھا به کالم آنھا نگاه میخیلی ساده و ملموس، احساس کنید. مسئولین مملکتی که خیلی

یادی تحِت تأثیر کالم ایشان، ھای زدانند اگر یک اشاره کنند، گروهمعظم رھبری، حضرت امام(ره) می
ھا و رفتارھایی خواھند داشت. یقیناً امام حسن عسکری(ع) این اطالع را در مراتب ھا، حرکتگیریجھت

ر فردا روزی(د» عالمت شیعه، زیارت اربعین است«دانستند که وقتی بفرمایند اند و میبسیار باالتر داشته
خواھند این نمی -از شیعیان یا مؤمنین-کدام خواھد شد، چون ھیچ آینده) در آنجا بیست میلیون نفر آدم جمع

 توفیق را از دست دھند.

تنھا دانستند و اراده فرموده بودند. یعنی نهخواھم عرض کنم که ائمۀ ھدی(ع) این را میبنده می
رض خاص این شود یک فرد حکیم یک سخنی بگوید، و از عوادانستند، بلکه اراده ھم فرموده بودند. نمیمی

ما کالً « -طور نبوده که بگویندیعنی این– سخن و لوازمش مطلع باشد، ولی آن را در نظر نگرفته باشد.
من عالمت مؤ«وقتی بفرمایند » کاری به جمعیتش نداریم!  گوییم که مردم به زیارت اربعین بروند و دیگرمی

وصاً مؤمنین بعد از دھۀ محرم، بعد از یک اربعین طبیعتاً مؤمنین به کربال سرازیر خواھند شد. مخص» این است
 اند.به یک کمالی در عزاداری امام حسین(ع) رسیده -شاءهللان -عزاداری برای اباعبدهللا الحسین(ع) که 

  

 اندائمۀ ھدی(ع) اربعین را به یک میعادگاه زمانی و مکانی تبدیل کرده



خواھم اند. میبه یک میعادگاه زمانی و مکانی تبدیل کرده خب انگار ائمۀ ھدی(ع) با این اشاره، اربعین را
را فرمودند، وضعیت زیارت بیست میلیونی امروز را  عرض کنم آن زمانی که امام حسن عسکری(ع) این

که طور که حضرت زینب کبری(س) فردای عاشورا وقتیفرمودند. ھمانکردند و قطعاً اراده میبینی میپیش
گفتند که اینجا عزادارانی  -در مقام تسلی-العابدین(ع) احساس کردند به ایشان امام زین آن غم سنگین را در

طور که در آن زمان زینب کبری(س) و خواھند آمد، و اینجا محل زیارت عشاق حسین(ع) خواھد شد. ھمان
 .دیگر امامان معصوم از این آینده، خبر دادند، طبیعتاً به این مسأله ھم توجه دارند

و انگشتری » بسم هللا الرحمن الرحیم«فرماید: زیارت اربعین، جھر به ی بھجت(ره) در شرح روایت فوق میآقا
کنند. پس به دست راست انداختن، اینھا ھمه یک ویژگی مشترک دارند که موضع دینی شما را اعالم می

ْم َشعائَِر اللَِّه َفإِنَّھا ِمْن » اینھا ھمه از مصادیق  .ھستند «تَْقَوى اْلُقلُوبَو َمْن ُیَعظِّ

   

نباید امام حسین(ع) را به فضای شیعی اختصاص دھیم/ برادران اھل سنت ھم نسبت به امام 
 حسین(ع) ارادت دارند

 ھای مؤمن است؛ نه مسلمان.فرماید از نشانهدر روایت می مجری:

من اصرار دارم گاھی اوقات به جای کلمۀ شیعه از کلمۀ مؤمن استفاده کنم، به دلیل اینکه  :استاد پناھیان
ھا در برخی از مراتب ایمانی سھیم ھستند. برادران اھل سنت ھم نسبت به امام واقعاً ھمۀ مسلمان

حرّه در  حسین(ع) ارادت دارند. یزید واقعاً دشمن مشترک شیعه و سنی بود. قتل عامی که یزید در واقعۀ
 وقت از یاد تاریخھایی که سربازان یزید نسبت به صحابه و تابعین انجام دادند، ھیچمدینه انجام داد و جنایت

عام رود. صحابه و تابعینی که شیعه نبودند و امام حسین(ع) را یاری نکردند ولی یزید آنھا را جداگانه قتل نمی
ھا محو وقت از خاطرهازان یزید به نوامیس مردم شد، ھیچکرد. در مدینه مقدار تجاوزھایی که توسط سرب

شود. لذا ما نباید امام حسین(ع) را به فضای شیعی اختصاص دھیم. واقعاً ھمۀ مسلمانان به امام نمی
 .اندشان را ابراز فرمودهھا ھم این ارادتحسین(ع) ارادت دارند و بزرگان مسلمان

  

 م شریف آقای بھجت(ره) مفصل بپردازند.کنم به این کالاز دوستان خواھش می

پس ھر عبادتی که سبب شود از برای دخول دیگران در یاد » :فرمایدهللا بھجت(ره) در ادامۀ کالم خود میآیت
است و دیگری از آن جھت » مأمور بِه«خدا و در اطاعت خدا، مقرّب است از دو جھت؛ یکی از آن جھت که خود 

دھند که خاّص و بعد توضیحات دیگری می «.طاعت است و ذوالشرافتین استکه تھییج دیگران به سوی ا
فرمایند و بعد در عبارات پایانی بیان می -که یک عبادت پنھانی است– را با نماز شبایشان است و فرق این

 .دھندکه توضیح خیلی زیبایی می

ازند. در پایان این پیام یا اواخرش کنم دوستان به این کالم شریف آقای بھجت(ره) مفصل بپردمن خواھش می
هللا و زیارت مشاھد مقدسۀ اوصیاء و اولیاء و و از این جھت است که اقبال مردم به حج بیت«فرمایند: می

 »شود.انبیاء(ص) و توسل به آنھا موجب کرامات متواترۀ قطعیه شده و می

کنیم ولی ھم در این برنامه کرامت نقل نمیکنیم. اینجا خب ما معموالً در منبرھای خودمان کرامات نقل نمی
چه کرامات معنوی و عرفانی و معرفتی، چه کرامات قلبی و روحی و چه -اندآنھایی که این معنا را شھود کرده

زیاد ھستند. ایشان  -گشایی و تسھیل در مشکالت شودکراماتی که احیاناً بیماری شفا داده شود یا گره
 »طت در فیوضات ثابت است و این واقعیت معلوم اھل تقوا است.چون وسا«فرماید: اشاره می

 فرمایید که اگر خواستند مراجعه کنند، کجا بروند؟عنوان این پیام را به طور کامل می مجری:

اند هللا بھجت(ره) برای افتتاح گنبد حرم حضرت معصومه(س) دادهای است که آیتبله، بیانیه  استاد پناھیان:
اصالً خودش یک واقعه است؛ یعنی این بیانیه ھم از نظر مضمون بسیار عالی است، ھم و مشھور است. 

دھند. خیلی قابل استفاده کشند و توضیح میتفسیر آیۀ قرآن دارد، ھم اینکه روایت اربعین را به میان می
 است.

  



ھا لبدر ق روی اربعین چیست؟/این خصوصیت شعائر الھی است که تقوا رارابطۀ بین تقوا و پیاده
 دھدنفوذ می

مقدار رمزگشایی کنیم و باز کنیم، آیا روی اربعین را یکاگر بخواھیم رابطۀ بین تقوا و این واقعۀ پیاده مجری:
گردد؟ اصالً چه ربطی گردد؟ چقدر به بحث درونی و شخصی و خودسازی برمیاش برمیبه آن آثار اجتماعی

 تواند به تقوا داشته باشد؟می

طور که حضرت آیت هللا العظمی بھجت(ره) فرمودند، خصوصیت شعائر الھی واقعاً ھمان ناھیان:استاد پ
ھای جنگ داشتند، ھای عملیات را در جبھهھایی که تجربۀ شبدھد. بچهھا نفوذ میاست که تقوا را در قلب

گذاشته که افراد آمادۀ ھا میای بر قلبھای عملیات چقدر نورانی بوده و چه آثار معنویدانند که شبمی
ھا چه نوشتند که حضرت امام(ره) دربارۀ آن وصیتنامهھای الھی را میشدند! آن وصیتنامهشھادت می

ساز شھیدى کنم یا وصیتنامه انساناند. (اینجانب ھر وقت با این عزیزان معظم برخورد مىچیزھایی فرموده
) (پنجاه سال عبادت کردید، و خدا قبول ۱۶/۲۷مام/کنم؛ صحیفۀ ابینم احساس حقارت و زبونى مىرا مى

 )۱۴/۴۹۱ھا را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید؛ صحیفۀ امام/کند، یک روز ھم یکى از این وصیتنامه

  

در   روی اربعینکند/ اثر پیادهھای عملیات را در دل انسان ایجاد میروی اربعین حّس شبپیاده
 نظیر استاقعاً بیھا ونفوذ دادن تقوا در دل

گفتند آن حس در روی اربعین آمدند، میھای عملیات را دارند، وقتی که در این پیادهآنھایی که تجربۀ شب
درون ما برگشت. با اینکه آن حس در ھیچ ھیئتی، در ھیچ مسجدی، در ھیچ شب قدری به این سادگی در 

 آید.ه دست نمیشوید، به این سادگی بآید. آن حس حتی وقتی شما مستقیم وارد حرم میدل نمی

فرمودند: اینھا برای اند در آن سنگرھایی که حضرت امام(ره) میھای عملیات را درک کردهھایی که شببچه
ھای ما معبد شده است(جوانھاى عزیز رزمنده، سنگرھا را به مسجد و معبد تبدیل کردند...؛ صحیفۀ بچه

ھای عملیات یک شبه راه صد ساله را در آن شب -باز به تعبیر حضرت امام(ره) -ھایی که) بچه۱۸/۴۶۵امام/
فرمود: من وقتی شما را دید، می) و حضرت امام وقتی که آنھا را می۱۷/۳۰۴کردند(صحیفۀ امام/طی می

اند، وقتی ھایی که فضای جنگ را تجربه کرده) بچه۲۰/۱۴۹کِشم(صحیفۀ امام/بینم از خودم خجالت میمی
چرا؟ » توانیم ھمان حس را دوباره احساس کنیممی«گویند: کنند، میکت میروی اربعین شردر این پیاده

نظیر است! و این شرحی است که آقای ھا واقعاً بیدر نفوذ دادن تقوا در دل  روی اربعینچون اثر این پیاده
 فرمایند.بھجت(ره) برای این آیه بیان می

  

کنید که کسی است/در طول راه احساس می کنید که یک نفر در کربال منتظرتانواقعاً باور می
 کندشما را ھمراھی می

شود، محبت دھد، باور انسان تقویت میخصوصیت شعائرهللا این است که تقوا را در جان آدمی قرار می
کنید که یک نفر در کربال واقعاً شما باور می -روی اربعیندر پیاده-شود. آنجابیت(ع) تقویت میانسان به اھل

کنید که در طول راه کسی دارد شما را رتان است و با محبت، نگراِن شما است. آنجا احساس میمنتظ
 کنند و سالمهللا با او مصافحه میکند. در روایات ھست وقتی کسی پیاده به حرم بیاید، مالئکۀھمراھی می

َالمَ (...أَتَاُه َملٌَک َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل الرسانندپیغمبر اکرم را به او می در  )۱۳۲کامل الزیارات/ص»(لَِّه ص ُیْقِرُؤَک السَّ
کند. وقتی کسی شھود کرد و احساس کرد و فھمید که این آنجا واقعاً آدم این سخنان را احساس می

 احساس، یک وھم یا خیال باطل نیست، این تقوا را در دلش نفوذ خواھد کرد.

  

ر ایم که ھآثار پربرکت زیارت اربعین را در آینده خواھید دید/ گویا جھانیان را به محاّجه دعوت کرده
 به میدان بیاید!  قدر متحول کند،ھا را اینتواند دلکس می



نظیر است. اش که بیالمللیواقعاً شما آثار پربرکت این زیارت را در آینده خواھید دید. ابعاد اجتماعی و بین
 -چیزی دارد که-ھر کسی«کنیم که انگار ما ھمۀ جھانیان را داریم به یک مباھله یا به یک محاّجه دعوت می

 »قدر متحول کند، بیاورد.ھا را اینتواند دلمی

آیند، ولی جمعیت بیشتر از سه میلیون و دویست ھا میدر موسم حج از کّل دنیا ھمۀ مسلمان مجری:
 شود.سیصد ھزار نفر نمی

د: گوینکنند میروی عظیم شرکت میاند وقتی در این پیادهکسانی که حج را تجربه کرده ستاد پناھیان:ا
فھمیم که چرا زیارت اباعبدهللا الحسین(ع) ھفتاد حج قبول شده ثواب دارد. این را در قلب خودشان تازه ما می

 کنند.احساس می

  

ه روی دیگران را بواقعۀ انسانی است/این پیاده روی اربعین از نظر بین المللی، بزرگترینپیاده
 کندمنطق دین ما دعوت می

م خواھم بگویالمللی بزرگترین واقعۀ انسانی است. من نمیشود واقعاً از نظر بیناین موقعیتی که ایجاد می
یران مشرف روی اصالً بزرگترین واقعۀ انسانی است. معموالً کسانی که از ا، این مقدار پیاده»واقعۀ دینی«

ر ھا یک ھفته یا بیشتروند. ولی بعضیشوند، بیشتر مسیر بین نجف اشرف و کربالی معلی را پیاده میمی
کنند از مسیرھای دیگری مثل موصل و جاھای ھا از بصره حرکت میکنند، مثالً بعضیروی شرکت میدر پیاده

 کنند.دیگر حرکت می

ن گمنام حضرت ولّی عصر ارواحنا له الفداء کمک کند و امنیت در این شاءهللا خداوند متعال به مدد سربازاان
این  خواھم بپردازم که عجیب است.اش فعالً نمیسرزمین اسالمی فراھم شود. ولی من به آثار اجتماعی

این احساسات و شور بدون عقالنیت امکان «کند که روی اربعین دیگران را به منطق دین ما دعوت میپیاده
زده کرد؟ شود مردم را الکی، تا این حّد ھیجانمگر می» ؛ حتماً پشت سرش یک معرفتی وجود دارد.ندارد

فھمند! حتماً پشت سرش یک قدرتی نھفته شوند؟ ھمه این را میقدر احساساتی میمگر مردم الکی این
 است!

  

ین/ روی، زیارت اربعین و اطعام گستردۀ زائرسه ُبعد بزرگ حماسۀ اربعین: پیاده
 بگومگوی دو جوان عراقی  داستان

کند! یک ُبعدش اگر احساسات ھم باشد، آن چه قدرتی است که دارد این احساسات را تحریک می مجری:
شود. انسان وقتی زیارت است، یک ُبعد قصه ھم، خدمات و نذوراتی است که در این جریان دارد انجام می

کنند، طور اطعام میافتد؟ اینھایی که دارند ایناتفاقی دارد می بیند، واقعاً چهھمۀ اینھا را در مجموع می
 شوند.ایم. اصالً اگر شما به موکبِ آنھا نروید، ناراحت میاید، ما ھم دیدهشما دیگر خودتان دیده

دارھا به ما زدیم. یکی از موکبھا شده بودیم و گپ میما سال گذشته وارد یکی از موکب استاد پناھیان:
کنیم، حتی با فروش کاال به زوار حرم امام ت: دست خود ما نیست. ما در طول سال با پول جمع میگفمی

کنیم و این دست خودمان نیست. آییم ھمه را خرج زوار میکنیم، بعد اربعین میحسین(ع) پول جمع می
زیارت اربعین ھم  روی یک ُبعدش است، اصلیکی از سه ُبعد بزرگ این حماسۀ اربعین است. پیاده» اطعام«

اند. این یک ُبعد است. و اطعام ھم یک ُبعدش است. بیست میلیون نفر حداقل رقمی است که اعالم کرده
 شوند.شوند؛ حداقل به مدت سه روز اطعام میبیست میلیون نفر ھمه اطعام می

ھم با دھند؟ آنقرار می آورند آنجا در اختیار مردمشود که میغذای این بیست میلوین زائر، از کجا تھیه می
ما یک عصری  -اگر پذیرایی آنھا را نپذیرد-شوند طوری که شما فرمودید واقعاً ناراحت میچه عشقی! ھمان

ای شدیم. صاحب خیمه رفته بود غذا درست کرده بود و آورده بود. گفتیم: ما فقط برای بود که وارِد یک خیمه
جا خواھید شب بروید یک جایی غذا بخورید، ُخب ھمینه میباالخره شما ک«ایم. گفت: استراحت آمده

 ریزند.کنند، اشک میواقعاً گریه می» غذایتان را بخورید.



شان شد و برای ھم ُکری ھای عراقی با ھم جر و بحثھایی را شاھد بودم. مثالً دو تا از جوانمن یک صحنه
» دادم!حیف که اربعین است و اّال جوابت را می« خواندند. یکی از آنھا برگشت با خنده به دیگری گفت:می

یعنی اآلن اربعین است و ما در فضای دیگری ھستیم. حتی حاضر نشد که مجادله کند. مثل آدابی که در ماه 
 مبارک رمضان ھست و به ما سفارش شده است که مجادله نکنید.

  

د که گیریمیان جمعیتی قرار می آثار معنوی اربعین را فقط باید رفت، چشید و تجربه کرد/شما در
 اندھمه از سِر محبت و برای خدا آمده

آثار معنوی اربعین را فقط باید رفت چشید و تجربه کرد. ھرکسی ھم رفته این را گفته است، لذا بگذارید در 
 ھای دیگر موضوع بیاورید.ھایتان را در بخشباره صحبت نکنیم شما سؤالاین

اش را ھا به نوعی دنبالش ھستند ما یک جلوهمان شھری که ھمۀ فالسفه و حکومتاین اتوپیا یا آر مجری:
ھا کنار ھم با ھمان ای از ھمزیستی حسینی آدمبینیم. یک جلوهداریم در ھمین چند روز اربعین می

 ھایی که شما گفتید. این ھم خیلی جالب است.شاخصه

گیرید که ھمه به خاطر خدا آمدند. و حتی بر قرار می ھا نفر جمعیتیشما در وسط میلیون استاد پناھیان:
اند. اگر این سفر مثل حج واجب بود؛ انسان باید آنھا واجب ھم نبوده، بلکه از سر محبت به خاطر خدا آمده

طور داد، ولی اینجا قطعاً اینکرد. شاید از ترس جھنم مثالً این کار را انجام میحساب قیامتش ھم را می
اگر کسی اربعین نرود به دوزخ نخواھد رفت و این برای ھمه قطعی است. ولی از سر محبت  نیست. یعنی

 شوندگان.کنندگان، چه اطعامکنندگان و پذیراییدارند؛ چه اطعامبه خاطر خدا در این مسیر قدم برمی

ید آمده، وارد شوید. ھمه نوری که برای اینھا پدھمه امواج مثبت، با اینحاال شما در میان یک جمعیتی با این
روی به حرم اباعبدهللا الحسین(ع) رسید، مالئکه با او مصافحه فرماید: کسی که بعد از پیادهدر روایت می

(امام ات را از نو شروع کن.گویند آنچه که تاکنون بوده است بخشیده شده است، زندگیکنند و میمی
َالَم وَ یَُقوُل لََک اْسَتْأنِِف اْلَعَمَل صادق(ع): ...َحتَّى إَِذا أََرادَ اِالْنِصَراَف  أَتَاُه َملٌَک َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل اللَِّه ص ُیْقِرُؤَک السَّ

روند، این طراوت را در خودشان و ھمۀ کسانی که آنجا می )۱۳۲کامل الزیارات/ص»(َفَقْد ُغِفَر لََک َما َمَضى
 کنند. آثار بسیار عجیبی دارد.احساس می

ی برای اربعین کار تبلیغی نکرده است. جمعیت زیاد شده و ھمین افزایش جمعیت باعث شده که واقعاً کس
بینید، این بیست میلیون نفر سینه به سینه پیام کم توجھات جلب شده است. این جمعیتی که امروز میکم

بارۀ در-کارھای خیلی خوبیاند. البته امسال من دیدم که انصافاً اربعین و احساس پرشور اربعین را انتقال داده
ھا کارھای خیلی زیبایی را پخش کردند. از سیما پخش شد، از شبکۀ دو، از شبکۀ افق، برخی شبکه -اربعین

ای که داشت نشان شوم. مثالً آن برنامهمن با اینکه برای خودم باید عادی شده باشد ولی باز ھم گرفتار می
 داد از یک خانم ...می

 کنم مستند معبر بود، از شبکۀ دو.فکر می مجری:

دیدم، که یک خانمی بود که فقیر بود، ای را میبله آن ھم بود، ولی امروز من یک برنامه استاد پناھیان:
کرد، چشمش ضعیف بود. واقعاً برد و پذیرایی میآمد با چه اصراری مھمان میکرد و میفقیرانه زندگی می

 ه مرتبۀ دیگر این را پخش کنند. خیلی آثار عجیبی دارد.دوستان صدا و سیما باید د

  

نظیر است/اشارۀ امام(ره) به اتحاد امام(ره): قدرت امام حسین(ع) برای مجتمع کردن مردم بی
 دو ملت ایران و عراق

 اند: قدرت اباعبدهللاند. ایشان فرمودهکار بردهولی از نظر اجتماعی حضرت امام(ره) بھترین تعابیر را به
نظیر است.(شما در کجا سراغ دارید که ملتى این طور الحسین(ع) برای مجتمع کردن افراد و قلوب مردم بی

ھماھنگ بشود؟ کى اینھا را ھماھنگ کرده؟ اینھا را سید الشھدا ھماھنگ کرده است. در تمام کشورھاى 
...این دستجات با آن عظمت، با اسالمى، ملتھاى اسالمى در روز عاشورا و تاسوعا و مثًال بیست و ھشتم و

تواند یک چنین اجتماعى درست کند؟ در کجاى عالم شما سراغ افتند] کى مىآن محتوا ھمه جا [راه مى



بینی این روزھا ) حتی حضرت امام(ره) پیش۱۱/۹۹دارید که این مردم این طور ھماھنگ باشند؛ صحیفۀ امام/
 ست.را کرده بودند. دو سه مرتبه در بیاناتشان ھ

ھای معصومین(ع) به ھم بپیوندند، چه کارھا خواھند فرمودند که اگر ملت ایران و ملت عراق دور حرممثالً می
فرمودند فردایی که جنگ که تمام شود، ما با ملت عراق ھیچ مشکلی ) یا می۱۶/۵۲کرد! (صحیفه امام/

فرمودند که ملت عراق با ره) تأکید مینداریم و آنھا با ما ھیچ مشکلی ندارند. ھمان زماِن صدام ھم امام(
 )۱۶۴/ص۱۴صدام موافق نیستند.(صحیفه امام/ج

ھا ترسد از اینکه ملت عراق و ملت ایران با ھم یکی بشوند؛ از محبتفرمودند دشمن میحضرت امام(ره) می
ین ا -حتی برای ملت عراق-ایکنم در کارھای رسانهترسد. من خواھش میھای دو ملت میو دوستی

ای بینیھایی که اآلن آنجا پدید آمده، چه پیشھای امام یادآوری شود که آن زمان، امام(ره) از این صحنهحرف
بار مقام معظم رھبری فرمودند که شھدا مظھر قدرت شود. یکداشتند. قدرت اسالم به نمایش گذاشته می

خواھد شد و این دارد خودش را به  اسالم ھستند. ُخب سیدالشھداء مظھر چیست؟ مظھر ابرقدرتِی اسالم
 گذارد.نمایش می

  

 »گذاری کنیم؟!گونه سرمایهمگر این کار واجب است که ما این«گویند: برخی افراد متحجر می

  

ھای ھا واقعاً آدمکند. بعضیشما ببینید که اشارۀ امام حسن عسکری(ع) دارد چنین غوغایی را به پا می
دانند که نمی» گذاری کنیم؟گونه سرمایهمگر این کار واجب است که ما این«گویند متحجری ھستند. می

ِألَنَّ « بق ادیان تصریح بودندامیرالمؤمنین علی(ع) فرموده است دین ما اصالً دین اشاره است و ادیان سا
امام  )۱/۲۵۵احتجاج طبرسی/»(َال بِالتَّْصرِیح ...ِ َفبََعَثُه اللَُّه بِالتَّْعِریضِ اْألَْنبِیَاَء َقْبلَُه ُبِعُثوا بِالتَّْصرِیحِ َال بِالتَّْعرِیض

ست، اگر واجب بود که دھند. و این اشارۀ دین ما اصادق(ع) نیز در کالم دیگری، این مسأله را توضیح می
شد. این ھنر دین ما است که با یک اشارۀ امام حسن عسکری(ع) چنین دیگر خیلی بیشتر از این غوغا می

دھد. اصل گریه و روضۀ امام حسین(ع) ھم وجوب شرعی ندارد، اما چقدر مردم و علماء عظمتی را شکل می
نند که یکى از اصحاب و اطرافیان حاج شیخ ککنند و به قول آقای بھجت(ره) نقل میگذاری میسرمایه

عبدالکریم حایرى (رحمةهللا) به ایشان عرض کرد: چیزى نیست، روضه خوانى یک عمل مستحب است که 
 پھلوى آن را منع کرده است. حاج شیخ (رحمةهللا) فرمود: بله مستحبى که ھزار واجب در آن است.

حتی معتقد ھم نبودند،  -من خبر دارم که-ھایشان و حتی بعضیاند اند که از اروپا آمدهافراد بسیاری بوده
ایم، دانم که برخی از روسیه آمدند و گفتند که ما فقط در اخبار یورونیوز دیدهفقط شنیدند و آمدند. من حتی می

ر ھا و آقایان روسِی دیگدھند و خانمو با ھمین خبر، در آنھا تحول ایجاد شده است. بعد آنجا کنفرانس می
شان را ھایکنند، عکسدھند، پرزنت میآیند و به عنوان یک خبر جالب برای آنھا یک ساعت توضیح میمی
گویند شما بیایید برای ما کنند و میشان میکنند، مراسم دارند، بعد جای دیگر دعوتگذارند و پخش میمی

 ای است.العادهھم بگویید. واقعاً اتفاق فوق

شوند این به دلیل این است که ھای جھان در ایام اربعین وقف اربعین نمیمام رسانهبینید تاگر شما می
پردازند. شما ھا است. به این دلیل است که به این موضوع نمیھای جھان غالباً دست صھیونیسترسانه

ضوع اطعام را روی را به عنوان یک موضوع جدا در نظر بگیرید و روی آن کار کنید و موتوانید موضوع پیادهمی
 ھم جداگانه رویش کار کنید.

  

مقدار نقش ایرانیان در اطعام اطعام برای سوگواران در عزای شھدا، از چه زمانی رسم شد؟/ یک
 ھا را دریافتزائرین اربعین کمرنگ است/ باید فرصت

اشاره کنم. بعد از ھا یک تحجرھای خیلی عجیبی دارند. بگذارید در مورد اطعام به یکی دو تا روایت را بعضی
اینکه حضرت جعفر به شھادت رسیدند و به جعفر طیار مشھور شدند، پیامبر گرامی اسالم(ره) دستور دادند 

پرداختند. از آن زمان سه روز اطعام شود؛ یعنی ھم خانواده و ھم کسانی که در این خانه به سوگواری می
ی َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: لَمَّا ُقتَِل َجْعَفُر ْبُن أَبِی طَالِبٍ أََمَر (َعْن أَبِ اطعام برای سوگواران و برای شھدا رسم شد.



 یََھا ثََالثََة أَیَّاٍم َفَجَرْت بَِذلِکَ َرُسوُل اللَِّه ص َفاِطَمَة ع أَْن تَتَِّخَذ طََعاماً ِألَْسَماَء بِْنتِ ُعَمْیسٍ ثََالثََة أَیَّاٍم وَ تَْأتِیََھا وَ ُتَسلِّ 
نَُّة أَ  ا ُقتَِل َجْعَفُر ْبُن أَبِی  و (أَبَا َعْبِد اللَِّه ع یَُقولُ )۲/۴۱۹ْن ُیْصَنَع ِألَْھِل اْلُمِصیبَِة ثََالثََة أَیَّاٍم طََعام؛ محاسن/السُّ لَمَّ

نَُّة إِلَى اْلیَ   ؛ ھمان)ْومطَالٍِب َدَخَل َرُسوُل اللَِّه ص... َفَقاَل اْجَعلُوا ِألَْھِل َجْعَفرٍ طََعاماً َفَجَرتِ السُّ

کردند تمام ایام عزاداری پوشیدند و عزاداری میھاشم سیاه میھای بنیالعابدین(ع) وقتی خانمامام زین
َوادَ وَ اْلُمُسوَح کردند.العابدین(ع) اطعام میامام زین ا ُقتَِل اْلُحَسْیُن ْبُن َعلِّیٍ ع لَبِْسَن نَِساءَ بَنِی َھاِشٍم السَّ (لَمَّ
اگر  )۲/۴۲۰؛ محاسن/لِْلَمْأتَم الطََّعامَ  یَْشَتکِیَن ِمْن َحرٍّ َو َال بَْرٍد َو َکاَن َعلِیُّ ْبُن اْلُحَسْیِن ع یَْعَمُل لَُھنَ َو ُکنَّ َال 

العابدین(ع) برای بانوانی که در مدینه برای اباعبدهللا کسی پرسید فلسفۀ این اطعام چیست؟ بگویید امام زین
را صرف عزاداری کنند. اتفاقاً در کردند که اینھا وقت خودشان ردند غذا تھیه میکالحسین(ع) عزاداری می

 شناختند.روایت نوشته است که این عزاداران روز و شب و گرما و سرما نمی

بیت عصمت و طھارت(ع) در گرم و مھربان و اھل والیت اھلالبته باید اینجا عرض کنم یک مقدار ایرانیان خون
 شان کمرنگ است.مسیر کاروان اباعبدهللا الحسین(ع) در ایام اربعین ھست، نقشاطعامی که در 

 آقا!دھند حاجنوبت نمی مجری:

ھا را دریافت. البته امکاناتی فراھم شده است ولی شود، باید رفت، باید رفت فرصتچرا می استاد پناھیان:
 د، بیاید یک نقشی داشته باشد.توانکسی نباید این توفیق عظیم را از دست بدھد. اگر کسی می

  

حتی در ظھور حضرت خواھد  روی اربعین چه نقش کلیدیدر آینده معلوم خواھد شد این پیاده
 داشت

  

حتی در ظھور حضرت خواھد داشت. من  روی اربعین چه نقش کلیدیدر آینده معلوم خواھد شد که این پیاده
 خبر خاصی را منتقل کنم.کنم، نه اینکه بخواھم بر اساس قواعد عرض می

فرمودند: امروز جوانان کردند و می، برای ما صحبت می۱۳۶۱که حضرت امام(رض) در پیام نورزی سال وقتی
ھا را از عالئم ظھور اعالم کنند و این از عالئم ظھور است. یعنی تحول در جواناند آرزوی شھادت میما آمده

ھا حاصل شده است، و این شوق و شعفھا به لقاء اللَّه براى آنھا وهبینیم که این جلفرمودند. (امروز مىمی
حاصل شده است، و دست عنایت خداى تبارک و تعالى به سر این ملت کشیده شده است، و ایمان آنھا را 

 )۱۶/۱۲۹صحیفۀ نور/»(است -ارواحنا فداه -تقویت فرموده است که یکى از عالئم ظھور بقیة اللَّه

 -گیری نکنند که فالنی زمان ظھور تعیین کردھا خوردهدوباره بعضی-کنمان سیاق عرض میبنده بر اساس ھم
کنم این تحولی که در مردم مسلمان ایجاد شده است، این از عالئم نه، بر اساس ھمان سیاق عرض می

چرا  طوری میلیونی به کربال بروند،توانستند ھمینظھور است. ُخب قبل از اینکه صدام منع کند، می
 رفتند؟ خبری ھست، البد خبری ھست.نمی

  

 شدھای قبل یک تغییر محسوسی در شعارھا احساس میسال گذشته نسبت به سال

دیدید که نسبت کردید میتوجه می -که حتماً در حرم اباعبدهللا الحسین(ع) بودید -اگر شما سال گذشته  
ھای قبل یک تغییر محسوسی در شعارھا بود. و این تغییر واقعاً محسوس بود. حاال من یادآوری به سال

ر ده، ولی سال گذشته وقتی دھر سال بو» لبیک یا حسین«فرمایید؟ مثالً کنم شما ببینید که تأیید میمی
انگار این شعار تازه شده بود. چرا؟ باالخره   آمد.زمین و زمان به لرزه در می» لبیک یا زینب«گفتند حرم می

ھای مدافعان حرم حضرت زینب(س) بودند. برخی از آنھا به آنجا اعزام شده بودند و رفته برخی از آنھا فامیل
لبیک «قبیل مرداِن مرد بود. و اینھا با چه احساسی شعار این» ا عباسک یا زینبکلن«بودند و دفاع کرده بودند. 

 ھمین است.» عدو شود سبب خیر اگر خدا خواھد«گفتند. می» یا زینب

  



ھای نظامی برای ایجاد امنیت و صلح در جھان بیشتر روی اربعین از بزرگترین رزمایشاثر پیاده
 است

بینیم. اوالً در آیۀ کریمۀ قرآن فرموده است که کار از بین به وضوح داریم میھای الھی را ما نصرت و وعده 
فرماید تازه بعدش می )۸۱اسراء/»(جاَء اْلَحقُّ وَ َزَھَق اْلباِطلُ «بردن باطل بسیار آسان است، اصالً زحمت ندارد 

 نبود که شما آن را از بین بردید. یعنی اینکه چیزی ھمان)»(إِنَّ اْلباِطَل کاَن َزُھوقاً « باطل اصالً مردنی بود

این حّق امام » حق آمد و خودش را نشان داد.«یعنی چه؟ یعنی  »جاَء اْلَحقُّ « حاال شما نگاه کنید به اینکه
طوری از امام حسین(ع) تقدیر طوری از ایشان تقدیر کنیم. حق این است که ما اینحسین(ع) است ما این

 مظلوم بشتابیم. کنیم. حق این است که ما به یاری

کند که دشمن خود به کند و آثاری و برکاتی ایجاد مینفسِ ھمین حرکت چنان قدرتی برای اسالم ایجاد می
بیند که این از بزرگترین کند. یعنی اگر کسی عمیق باشد میشود، و زحمت ما را کم میخود نابود می

در اینکه در جھان  -خودشان را به رخ بکِشندکه قدرت -شود ای که در جھان ایجاد میھای نظامیرزمایش
 امنیت و صلح ایجاد کند، اثرش بیشتر است.
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