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ــديد  ــويي اعالم صريح وفادارى و عالقه ش  اجتماع بزرگ اربعين، از س
محبان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت سيدالشهدا (ع) است، و 
ــويي ديگر مانور و رژه عظيمى در راستاى تبرى جستن از اقدامات  از س
ضدبشرى تكفيرى ها و دشمنان اهل بيت (عليهم السالم) به شمار مى رود. 
در اين ميان، زيارت امام حسين (ع) در طول تاريخ همواره با مخاطراتى 
ــر را در ميان حالتى  ــت فرد زائ ــراه بوده كه به طور طبيعى مى بايس هم
ــواده و نگرانى از احوال  ــفر (چه ترك خان ــوق زيارت و واهمه از س از ش
ايشان و چه مواجهه با مخاطرات مسير راه) قرار دهد؛ لكن در مورد زائر 
ــين (ع) اين حالت وجود ندارد. علت اين «شوق وصف ناشدنى  امام حس
ــاهده كرد كه  ــوان در كالم پيامبر اعظم (ص) مش ــدان» را مى ت و جاوي
مى فرمايند: «إنَّ لَِقْتِل الُْحَسْيِن َحَراَرٌة فِى ُقُلوِب الُْمْؤِمِنيَن لَْن تَْبُرَد أَبَداً» 
ــهادت امام حسين (ع) در دل هاى افراد باايمان آتش و حرارتى ايجاد  ش
ــد. (مستدرك الوسائل، ج 10، ص  مى كند كه هرگز خاموش نخواهد ش

(318
ــهادت عالم آل محمد (ص)  حضرت  ــت با ايام ش اين روزها مصادف اس
ــاس امنيت زائر  ــادق (ع)؛ براى پى بردن به چرايي احس ــام جعفر ص ام
ــين (ع) به ويژه در ايام اربعين حسينى  كه اين سال ها در عين  امام حس
بيشينه بودن ضريب تهديدات امنيتى با حداكثر حضور و آرامش برگزار 

مى شود  به فرازهايى از دعاى ايشان رجوع مى كنيم: 
«پروردگارا! خودت براى خانواده آن هايي كه براى زيارت قبر حسين (ع) 

مى روند، جانشين باش و برايشان جبران كن».
«الهى! خودت در طول سفر مصاحب و همراه اينها باش و آنها را از شّر 
ــتمگر و دشمِن نابكارى كفايت كن. و هر آدِم قوى يا ضعيفى كه  هر س
ــّرى برساند تو محافظت كن و آنها را از شّر شياطين  بخواهد به اينها ش

انس و جّن حفظ كن».
ــتن ما بر  ــى را كه در برابر اين غربت از وطن و مقدم داش «خدايا پاداش
ــو آرزو دارند، به بهترين وجه به  ــتگان خود از ت فرزندان و خاندان و بس

آنان ارزانى دار».
ــد، ولى اين  ــر آنان عيب گرفتن ــفر را ب ــمنان ما اين س «خداوندا! دش
عيب جويى آنان را از اقدام به اين كار و حركت به سوى ما  به رغم خواسته 
آنان  بازنداشت. پس پروردگارا، بر اين چهره ها كه آفتاب آنها را دگرگون 
ــين (ع) قرار گرفته رحم كن.  ــاخته، و بر اين گونه ها كه بر قبر حس س
خدايا! من اين جان ها و اين بدن ها را به تو مى سپارم تا اينكه روز قيامت 
آنها را از حوض كوثر سيراب كنى». (كافى، ج 4، ص582؛ ثواب االعمال 

شيخ صدوق، ص 95)
ــخ به ابهام برخى اطرافيان نسبت به علت اين ميزان دعا  ــان در پاس ايش
براى زائران حضرت سيدالشهدا (ع) تأكيد فرمودند: «َمْن يَْدُعو لُِزوَّارِهِ فِى 
ْن يَْدُعو لَُهْم فِى األَْْرض؛  كسانى كه در آسمان براى زّوار  ــَماءِ أَْكَثُر ِممَّ السَّ
قبر اباعبداهللا (ع) دعا مى كنند، خيلى بيشتر از كسانى هستند كه روى 

زمين براى آنها دعا مى كنند». 
ــت كه زائران اربعين حضرت ثاراهللا اگرچه شوق زيارت و  اين چنين اس
شهادت در راه اباعبداهللا (ع) را توأمان با خود به همراه دارند، لكن همواره 
ــگفت انگيزى امنيت را در عمق جان خويش احساس كرده و  به نحو ش
ــر آموزه هاى فقهى مذهب  ــد اين موهبت الهى را همچون ديگ بى تردي

تشيع، مديون حضرت امام جعفر صادق (ع) هستند. 
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ای اسالم است.بت مردم به حسني بن  (علیه الّسالم)  ضامن حیات و 

ــازمان حج و  ــر كل عتبات س مدي
زيارت گفت: فراخوان ثبت نام پياده 
روى اربعين سال 95 در رسانه هاى 

مكتوب به طور رسمى آغاز شد.
ــن نظافتى مدير كل عتبات  محس
ــاره به  ــازمان حج و زيارت با اش س
ــت نام اربعين  آخرين جزئيات ثب
ــام اربعين  ــت: فراخوان ثبت ن گف
سال 95 از امروز در رسانه ها اعالم 
ــود و متقاضيان مى توانند  مى ش
ــرايط ثبت نام اقدام  با اطالع از ش
ــدارك مورد نياز خود  به تكميل م

كنند.
وى افزود: بر اساس اين فراخوان 
ــه ريزى هاى  ــا توجه به برنام و ب
ــركت  ــده، متقاضيان ش انجام ش

ــى اربعين مى توانند  در راهپيماي
ــا مراجعه به  ــخ 16مرداد ب از تاري
سامانه ســـــــماح به نشـــانى

 samah.haj.ir ثبت نام خود را 
انجام دهند.

ــرد: 2 هزار و  ــح ك ــى تصري نظافت
دويست دفتر زيارتى داراى مجوز 
سازمان حج و زيارت آماده پذيرش 
متقاضيان اعزام هستند، متقاضيان 
ــام گروه  ــد پس از ثبت ن مى توانن
ــود را انتخاب كنند  ــورد نظر خ م
ــرگروهى كه تعيين كرده اند  و س
ــاير متقاضيان  ــور س ــدون حض ب
ــى تواند به ديگر  ــده م ثبت نام ش

برنامه ريزى ها بپردازد.
ــازمان حج و  مدير كل عتبات س

ــان اينكه ثبت نام در  زيارت با بي
ــماح يكى از شروط شركت در  س
ــت، تاكيد  ــى اربعين اس راهپيماي
ــه هماهنگى هاى  كرد: با توجه ب
ــروى انتظامى،  ــده با ني انجام ش
رواديد زائران از طريق ثبت نام در 
ــود، از اين رو  سماح صادر مى ش
تنها زائرانى كه در اين سامانه ثبت 
نام كرده اند، اجازه خروج از مرز را 

خواهند داشت.
ــد: در اربعين  ــادآور ش ــى ي نظافت
ــده  ــال بيمه زائران الزامى ش امس
ــت نام در  ــت، ضمن اينكه ثب اس
سامانه سماح هيچ هزينه اى ندارد 
و به هنگام صدور رواديد مبلغ آن 

دريافت مى شود.

ــور در جمع  ــارت با حض ــور حج و زي ــي فقيه در ام ــده ول نماين
ــئوالن كارگروه هاي كميته فرهنگي و آموزشي اربعين تأكيد  مس
ــده ايم تا اين حركت عظيم  كرد: ما با تمام ظرفيت وارد صحنه ش
ــر برگزار و برنامه ريزي هاي  ــكوه تر، اصولي تر و جامع ت مردمي باش

صورت گرفته عملياتي شود.
ــكر در نشست مسئوالن  ــلمين قاضي عس ــالم والمس حجت االس
كارگروه هاي كميته فرهنگي اربعين، اهتمام جدي به مسائل اين 
حوزه را خواستار شد و بر لزوم استفاده از راهكارهاي مناسب براي 

برگزاري هرچه باشكوه تر مراسم اربعين حسيني تأكيد نمود.

ــاني اربعين، نماينده ولي فقيه در امور  به گزارش پايگاه اطالع رس
حج و زيارت، با اشاره به اينكه در اين كارگروه-ها كه در حقيقت 
ــاده روي ميليوني اربعين را دارند، ديدگاه افراد  نقش اطاق فكر پي
صاحب نظر در مورد آسيب-ها و فرصت ها مطرح و بررسي مي شود، 
ــتفاده از اين اطاق فكر بايد براي بهره برداري از  تصريح كرد: با اس
ــيني با هدف اعتالي جهان اسالم و  ــكوه اربعين حس مراسم باش
مكتب اهل بيت -عليهم السالم- برنامه ريزي مناسب صورت گيرد.

وي افزود: استقبال گسترده مسلمانان جهان، به ويژه زائران ايراني 
و غيرايراني از مراسم عظيم اربعين، مي طلبد كه براي ايجاد تحول 
فرهنگي در مخاطبان اين سفر معنوي، كار و تالش جدي صورت 

گيرد.

ــالم والمسلمين قاضي عسكر با بيان بخشي  در ادامه، حجت االس
ــازمان حج و زيارت در  ــات بعثه مقام معظم رهبري و س از اقدام
ــترده تر زائران در  ــته براي تسهيل در حضور گس سال هاي گذش
ــئوليت اعزام و  ــيني، اضافه كرد: امسال مس ــم اربعين حس مراس
ــج و بعثه مقام  ــازمان ح ــي بر عهده س كميته فرهنگي و آموزش
ــت و ما با تمام توان وارد صحنه شده ايم تا اين  معظم رهبري اس
حركت عظيم مردمي باشكوه تر، اصولي تر و جامع تر تحقق يابد و 

برنامه ريزي هاي صورت گرفته عملياتي شود.

ــه در حوزه  ــورت گرفت ــپس اقدامات ص ــي فقيه، س ــده ول نماين
ــازي را يادآور شد و با اشاره به اينكه در مراسم اربعين  فرهنگ س
حسيني، مليت ها و مذاهب مختلف ازجمله شيعه، سني و مسيحي 
در كنار هم حض ور دارند، گفت: اربعين بزرگ ترين و بي نظيرترين 
ــري است كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد و  اجتماع ديني بش

افتخاري براي مكتب اهل بيت عليهم السالم به شمار مي رود.

وي با اشاره به اينكه بايد به مراسم اربعين نگاه فراملي و فرامذهبي 
داشت، نمونه هايي از خدمات رساني به زائران در پياده روي اربعين 
را برشمرد و تأكيد كرد: رأفت و محبت ميان عالقمندان و عاشقان 
ــين بايد تبيين و براي انعكاس آن در سطح جهان  اباعبداهللا الحس

اطالع رساني بيشتري صورت گيرد.

ــئوالن كارگروه هاي كميته فرهنگي و  ــت، مس در ادامه اين نشس
ــانه، فضاي  ــزارش در حوزه هاي رس ــن، با ارائه گ ــي اربعي آموزش
ــنهادهاي خود را  ــازي، بين الملل و فرهنگي، راهبردها و پيش مج

مطرح كردند.

ــتفاده از  ــت، بر لزوم اس ــه در پايان اين نشس ــي فقي ــده ول نماين
راهكارهاي مناسب براي جهاني شدن مراسم اربعين به عنوان يك 
ــاركت پيروان مذاهب و اديان مختلف  پديده ديني-انساني با مش
تأكيد كرد و خواستار هدف گذاري در حوزه هاي مذهبي و مردمي 
ــر، آداب زيارت،  ــورد اخالق زائ ــازي در م و هم چنين فرهنگ س

افزايش معرفت زائران و اشاعه فرهنگ غني اسالمي شد.

حجت االسالم والمسلمين قاضى عسكر: 
اربعين بزرگ ترين و بي نظيرترين

 اجتماع بشري است.

معرفى صفحه رسمى كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين حسينى (ع) 
در شبكه اجتماعى اينستاگرام 

كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين كشور در راستاى رسالت 
ــاعه فرهنگ اربعين حسينى به راه اندازى صفحه رسمى  خود براى اش
كميته در شبكه اينستاگرام  اقدام كرده است در اين صفحه مطالب در 

قالب محتواهاى متنوعى ارائه مى گردد.

https://www.instagram.com/insta.arbaeen 

� تصاوير منتخب
� ويدئو هاى منتخب

� دلنوشته ها و خاطرات
� اشعار و متون ادبى 

� نكات آموزشى و فرهنگى
� اخبار مربوط فعاليت هاى كميته 

جمعيت ايرانى مراسم
 اربعين حسيني(ع) امسال 
حدود دو ميليون نفر

 پيش بينى مى شود 

دعوت از
 هيئت هاى مذهبى
جهت مشاركت در
 زنده نگه داشتن

 فرهنگ عاشورا 
و اربعين حسينى(ع)

 مهمترين زير ساخت براى برگزارى 
مراسم اربعين در استان خوزستان، 
بهبود بخشى وضعيت راه در دو مسير 
اهواز   چذابه و خرمشهر  شلمچه است. 

شهادت جانســـوز رئيس مذهب شيعـــه 
امام جعفر صادق عليه السالم تسليت باد.

سيد محمدرضا خوشرو
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حجت االسالم و المسلمين 
رييس  ــدى،  احم ــر  دكت
كميته فرهنگى و آموزشى ستاد 
مركزى اربعين با حجت االسالم 
رييس  ــر  پژمان ف ــلمين  و المس
مجلس  ــى  فرهنگ ــيون  كميس
ــوراى اسالمى ديدار و گفتگو  ش

كرد.
احمدى  دكتر  ــالم  االس حجت 
ــيون فرهنگى و  ــس كميس ريي
ــينى، به  ــى اربعين حس آموزش
ــى و ارايه گزارش  منظور بررس
آموزشى  و  فرهنگى  برنامه  هاى 
ــيون فرهنگى مجلس شوراى  ــينى(ع)، با حضور در كميس اربعين حس

اسالمى با رييس اين كميسيون ديدار و گفتگو كرد.
ــيون  ــاى كميته فرهنگى اربعين، كميس ــه عالوه بر روس ــن جلس در اي
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، دبير و مسئول ارتباطات كميته فرهنگى 
و آموزشى و حجت االسالم و المسلمين سالك؛ عضو كميسيون نيز حضور 

داشتند.
ــى از برنامه  ها و اقدام هاى  ــالم دكتر احمدى گزارش در ابتدا حجت االس
ــت ها و  ــرد و با تبيين سياس ــن 94 ارايه ك ــى اربعي ــى و آموزش فرهنگ
ــازى را دو  رويكردهاى فرهنگى اربعين95، فرهنگ عمومى و گفتمان  س
اولويت مهم اين كميته برشمرد و مردمى بودن اربعين و ايجاد هم افزايى 
بين موسسه  ها و نهادها و تكريم مردم عراق به عنوان ميزبان و احترام به 
حاكميت دولت عراق و تقويت مرجعيت دينى در عراق را از سياست  هاى 
اصولى فرهنگى اربعين اعالم كرد، همچنين گزارشى از تشكيل كارگروه  ها 

ــاركت نهادها و سازمان  و موسسه  هاى  و تدوين برنامه  هاى متنوع با مش
مختلف دولتى و عمومى و سازمان هاى مردم نهاد و همچنين مشكالت 

اين حوزه ارايه كرد.
ــه حجت االسالم و المسلمين سالك بر بهره ورى مناسب  در ادامه جلس
از محصوالت فرهنگى توليدى و همچنين استفاده از ظرفيت شبكه هاى 

مجازى براى انعكاس اين مراسم توصيه كردند.
در ادامه حجت االسالم و المسلمين پژمان فر رييس كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى با تقدير از اقدام هاى فرهنگى صورت گرفته و با 
اشاره به ظرفيت عظيم مراسم اربعين خواستار اتخاذ تدابير مناسب براى 

استفاده درست از اين ظرفيت ها شد.
ــان اربعين را ظرفيتى براى اشاعه فرهنگ اهل بيت (ع) در جامعه و  ايش
انتقال پيام عاشورا برشمرد و گفت بايد در تالش براى فرهنگ سازى به 
همان مراسم ده  روزه بسنده نشود و در طول سال فعاليت ها و برنامه ريزى 

و تالش ها ادامه يابد.
رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى، همه اين ظرفيت هاى 
ــترى براى حفظ و تقويت  ــده و شعاير دينى در اسالم را بس طراحى ش
ــى خواند و برنامه ريزى براى اين مقصد  ــه دين  محورى و خداجوي روحي
ــلمين پژمان فر تشكيل  ــت. حجت االسالم و المس مهم را ضرورى دانس
ــى زايران قبل از اعزام، حفظ ارتباط با آنان  ــات توجيهى و آموزش جلس
ــفر و بسنده نكردن به ايجاد شور و توجه به جنبه هاى معرفتى  بعد از س
را از لوازم برنامه ريزى صحيح و از رسالت  هاى كميته فرهنگى ذكر كرد 
ــتيبانى از برنامه هاى  ــيون فرهنگى براى حمايت و پش و آمادگى كميس
ــكالت را اعالم كرد.  ــاعدت در رفع مش فرهنگى و تقويت آنها و نيز مس
ــنهاد رييس كميته فرهنگى در خصوص ارتباط مستمر كميته  و از پيش
ــيون فرهنگى جهت اخذ نظرات و  ــى اربعين با كميس فرهنگى آموزش

هماهنگى در برنامه  ريزى، استقبال نمود.

ديدار و گفتگوى رييس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى 
رئيس كميته فرهنگى آموزشى ستاد اربعين در گفتگو با خبرنگاراناربعين با رييس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى

سياست كميته فرهنگىـ  آموزشى
 ستاد اربعين، آموزش از مبدأ است

رئيس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين با اشاره 
ــواى قرآنى در حوزه اربعين، از  به ضعف جدى در توليد محت

شكل گيرى ستاد اربعين در 28 استان كشور خبر داد.

حجت االسالم حميد احمدى، رئيس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد 
ــاره به اينكه امسال،  مركزى اربعين در گفت وگو با خبرنگاران، با اش
مهم ترين اقدام كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين، بررسى 
برنامه ها و فعاليت هاى سال گذشته بوده است، گفت: در اين زمينه 
نشست هاى مختلفى با اهالى فرهنگ، دانشجويان و علما برگزار شد 
تا با هم فكرى و ايجاد گفتمان، نقاط ضعف و قوت فعاليت هاى ستاد 

مركزى اربعين در سال گذشته مشخص و مورد بررسى قرار گيرد.
ــتاد مركزى اربعين با اشاره به  رئيس كميته فرهنگى و آموزشى س
دومين مرحله از فعاليت هاى مقدماتى كميته ستاد تصريح كرد: پس 
ــته، دومين اقدام ستاد،  ــى از فعاليت هاى سال گذش از آسيب شناس
ــت هاى مورد نياز در حوزه اربعين است كه  تدوين راهبردها و سياس
با توجه به سياست هايى ارائه شده از سوى دفتر مقام معظم رهبرى 

در سال هاى قبل با تشكيل كارگروه هاى ويژه اى در حال اجراست.
وى با بيان اينكه مرحله سوم از فعاليت هاى مقدماتى كميته فرهنگى 
ــتاد مركزى اربعين، برنامه ريزى براى مراسم اربعين  ــى س و آموزش
ــورا، يك اتاق فكر و  ــت، از تشكيل 11 كارگروه، چهار ش امسال اس
ــأت علمى خبر داد و گفت: يكى از نقاط ضعفى كه با توجه  يك هي
ــت،  ــى هاى صورت گرفته اكنون در حال اصالح اس به آسيب شناس
ــوراى  ــى به فعاليتهايى در حوزه بانوان بود كه الحمدهللا ش كم توجه
ــت خانم دكتر افتخارى تشكيل  راهبرى فعاليت هاى بانوان به رياس

شد و جمعى از بانوان فعال در اين عرصه مشغول فعاليت اند.
حجت االسالم احمدى با اشاره به اينكه يكى از بخش هاى مورد نياز 
كه در سال گذشته بايد بيشتر مورد توجه قرار مى گرفت، مربوط به 
ــال با استفاده از ظرفيت  ــت، خاطرنشان كرد: امس بخش جوانان اس
ــوارى راهبرى در اين زمينه شكل گرفته و با حضور  دانشجويان، ش
دغدغه مند و انقالبى اين نيروهاى جوان، اميد گسترش فعاليت ها و 

برنامه هاى مناسب در اين حوزه فرهنگى را داريم.
وى با بيان اين مطلب كه معاونت فرهنگى و اجتماعى اوقاف متولى 
اعزام مبلغان و كارگزاران فرهنگى است و تمام دستگاه هاى مربوطه 
ــارى خواهند كرد، تصريح كرد: در بخش توليدات فرهنگى  آنها را ي
شاهد محصوالت زيادى بوديم و براى ساماندهى و استفاده مطلوب از 

آنها، نياز به هم افزايى بود كه اين كار نيز در دست اجراست.

ــيد جعفر الموسوي توليت آستان مقدس امام حسين (ع)   س
كه به دعوت كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين 
ــفر كرده است با حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر  به ايران س

نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني ديدار و گفتگو كرد.

ــاني االربعين، در اين ديدار نماينده ولي  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــازمان ها و  فقيه در امور حج و زيارت، هماهنگي و همكاري ميان س
نهادهاي ايراني و عتبه هاي مقدسه در عراق را براي افزايش رضايت 
ــيار موثر دانست وگفت: حركت در چارچوب سياست ها و  زائران بس
برنامه ريزي هاي صورت گرفته به پيشبرد موفق تر كارها منجر خواهد 

شد.
حجت االسالم والمسلمين قاضي عسكر ورود به كارهاي مشترك با 
اعتاب مقدسه در عراق، نظير ساخت هتل و آشپزخانه هاى متمركز را 
از سياست هاي حوزه حج و زيارت ذكر كرد و افزود: امروز همه دست 
ــجام و هماهنگي در راستاي پر رونق  اندركاران بايد ضمن حفظ انس

شدن موضوع زيارت و خدمت به زائران گام بردارند.
وي لزوم آشنايي بيشتر زائران با آداب زيارت و زندگي ائمه اطهار(ع) 
ــاماندهي اين مقوله كه امروز مورد  ــد و تصريح كرد: س را يادآور ش
هجمه دشمنان واقع شده بسيار مهم است. زائران بايد نحوه معاشرت 

با يكديگر را بدانند و خيرخواه، كمك كار و مكمل همديگر باشند.
ــالم والمسلمين قاضي عسكر برگزاري باشكوه نمازهاي  حجت االس
ــه عراق را از افتخارات  جماعت و آيين هاي مذهبي در اعتاب مقدس
مكتب تشيع خواند و بر آمادگي بعثه مقام معظم رهبري براي توسعه 
همكاري هاي تحقيقي، پژوهشي و تصويري و تبادل تجربيات تاكيد 
و ابراز اميدواري كرد با همكاري دو طرف كارهاي بزرگي انجام شود.
ــتان مقدس امام حسين(ع) نيز در اين ديدار، از همكاري  توليت آس
خوب دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت 
ــيني تقدير كرد و گفت: ارتباط و هماهنگي به  در عراق با عتبه حس
ــطح عالي ميان دو طرف برقرار است. سيد  ــتمر و در س صورت مس
ــوي از همكاري در برگزاري هر چه باشكوه تر آيين هاي  جعفر الموس
ــراي مقابله با  ــترك ب ــتقبال كرد و دو طرف تالش مش مذهبي اس
توطئه هاي فرهنگي دشمن از جمله القاء شبهات را ضروري دانستند.

ــيني با  ــده ولي فقيه در امور حج و زيارت و توليت عتبه حس نماين
توجه به نزديك شدن به ايام حج تمتع در خصوص برپايي گسترده تر 
ــم عرفه در عراق تبادل نظر كردند. نماينده ولي فقيه در ادامه  مراس
با مهم خواندن پيروزي رزمندگان عراقي بر تروريست هاي تكفيري 
در فلوجه ابراز اميدوراري كرد كه گام نهايي براي آزادي موصل نيز 

برداشته شود.
ــند و با  ــت هاي تكفيري نفس هاي آخر را مي كش وي افزود: تروريس
ــجام داخلي عراقي ها از بين خواهند رفت و شرايط امنيتي بهتر  انس

خواهد شد.

ديدارتوليت آستان مقدس امام حسين(ع) 
با نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت

ــه كه با حضور  در اين جلس
ــالم و المسلمين  حجت االس
دكتر حميد احمدى، رئيس كميته 
ــتاد مركزى  ــى س فرهنگى آموزش
ــاب آقاى  ــن و همچنين جن اربعي
ــيد محمد رضا خوشرو، مسئول  س
ــاى مجازى  ــانه و فض كارگروه رس
همراه بود مديران برخى شبكه هاى 
ماهواره اى شيعى مستقر در قم به 

شرح ذيل حاضر بودند:
• جناب حجت االسالم سيد جعفر 
ــبكه جهانى  ــم مقام ش ــوى قائ عل

واليت
• جناب حجت االسالم والمسلمين 
صافى مدير دفتر قم شبكه المعارف

ــبكه  • جناب آقاى حلمى مدير ش
تلويزيونى هدهد

ــاى توكلى مدير روابط  • جناب آق
عمومى شبكه جهانى واليت

ــق مدير توليد  • جناب آقاى محق
شبكه جهانى واليت

ــوى كيا مدير  ــاب اقاى موس • جن
توليد شبكه تلويزيونى ثامن

در ابتداى جلسه آقاى دكتر خوشرو 
ــانه و فضاى  ــئول كارگروه رس مس
ــى  مجازى كميته فرهنگى آموزش
ــتاد مركزى اربعين ضمن تشكر  س
ــدگان  ــران و نماين ــور مدي از حض
ــبكه ها، در مورد اهميت  محترم ش
اين نشست ها و نياز به هم انديشى 
و برنامه ريزى براى مقابله با هجمه 
شبكه هاى وهابى و بهائئ به مبانى 
ــم  ــيعه از جمله مراس اعتقادى ش

برگزارى جلسه هم انديشى مديران شبكه هاى ماهواره اى شيعى

ــرى  راهب ــوراى  ش ــه  جلس
ــان اربعين با  فعاليت هاى جوان
حضور رئيس كميته فرهنگى آموزشى 
ــن و نمايندگان  ــتاد مركزى اربعي س
موسسات و نهاد هاى فرهنگى مرتبط 
ــد. اين جلسه كه با حضور  تشكيل ش
حجت االسالم و السلمين دكتر احمدى 
رئيس كميته فرهنگى آموزشى ستاد 
ــازمان  مركزى اربعين و  نمايندگان س
ــازمان  هاى مردم نهاد و نمايندگان س
ــيج  ــازمان بس جوانان هال ل احمر، س
دانش آموزى، سازمان بسيج سازندگى، 
سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان، 
ــزى كانون فرهنگى  مديركل برنامه ري
هنرى مساجد، رييس هيئت رزمندگان 

كرج، نماينده جامعه المصطفى العالميه، رئيس كارگروه سازمانهاى مردم 
ــام معظم رهبرى و  ــاون ارتباطات بين الملل دفتر مق ــاد، نماينده مع نه
نمايندگان چندين  دستگاه و موسسات فرهنگى مردم نهاد تشكيل شده 

بود.

ــه حجت االسالم  در ابتداى جلس
ــس كميته  ــدى رئي ــر احم دكت
ــتاد مركزى  فرهنگى آموزشى س
فرهنگى  ــت هاى  سياس ــن،  اربعي
ــر ضرورت  ــن و ب ــن را تبيي اربعي
ــاط و انرژى جوانان  استفاده از نش
ــزرگ اربعين تاكيد  ــه ب در حماس
كردند. و يادآور شدند قسمت اعظم 
ــانى به زانران اربعين  خدمات رس
ــال و با انگيزه  بر دوش جوانان فع

معنوى است.
ــر بودن  ــراى موث ــه ب وى در ادام
ــى هم افزايى در  ــات فرهنگ خدم
حوزه فعاليت هاى فرهنگى اربعين 
ــى را  ــاى فرهنگ ــن نهاد ه در بي
خواستار شدند. در ادامه آقاى گل محمدى دبير شورا، گزارشى از برنامه هاى 
پيشنهادى ارائه كردند و آنگاه نماينده هريك از نهادها و موسسات مردم 
نهاد و موسسات دولتى ايده ها و پيشنهادهاى خود را مطرح و گزارشى از 

ظرفيت ها و فعاليت هاى انجام داده خود را به حاظرين ارائه نمودند.

عظيم اربعين حسينى تآكيد نمودند.
ــان مراسم اربعين حسينى(ع) را از معدود رويدادهاي تاريخ تشيع دانستند كه منجر شده مذهب از  ايش

انفعال ناشى از فشارها و هجمه هاى گروه هاى مختلف خارج شود كه نبايد براحتى از آن گذشت.
در ادامه حجت االسالم و المسلمين دكتر احمدى رئيس كميته فرهنگى آموزشى اربعين، ضمن خوش آمد 
ــكر از حضور مديران و نمايندگان شبكه ها، به ساختار و اعضاى ستاد مركزى اربعين به ويژه  گويى و تش
اهداف و سياست هاى كميته فرهنگى اربعين اشاره كردند و شبكه هاى ماهواره اى را داراى ظرفيت بسيار 

خوبى براى رسيدن به اهداف آموزشى و فرهنگ سازى اين كميته دانستند.
ــكالت فعاليت رسانه اى در سال گذشته و  ــبكه هاى ماهواره اى نيز نقطه نظرات ، مش در ادامه مديران ش

پيشنهادات براى پوشش بهينه رسانه اى مراسم اربعين سال جارى بيان داشتند.

برگزارى جلسه شوراى راهبرى فعاليت هاى جوانان اربعين

ــوى عتبات عاليات در اين ايام خاص  اربعين و حركت مردم بس
يك حركت ملى است و نيازمند همكارى و مشاركت حداكثرى 

بخش هاى دولتى، غير دولتى، مردمى و خيرين است.
ــت كميته پشتيبانى ستاد  ــمت اله عسگرى روز دوشنبه در نشس حش
ــال 95 اظهار كرد: سال گذشته خالء هايى در بحث  اربعين حسينى س
ــكان و پذيرايى از زائران اربعين با توجه به حجم ورود و خروج آنان  اس
ــايى ها شناسايى و  ــت كه اين نارس از مرز بين المللى مهران وجود داش

برطرف خواهد شد.
ــات عاليات در اين ايام  ــوى عتب وى افزود: اربعين و حركت مردم به س
خاص يك حركت ملى است و نيازمند همكارى و مشاركت حداكثرى 

بخش هاى دولتى، غير دولتى، مردمى و خيرين است.
معاون اقتصادى استاندار ايالم يادآور شد: بايد برنامه ريزى و تقسيم كار 
در پذيرايى و اسكان زائران صورت گيرد تا در اين راستا با مديريت چند 
ــويم و به عنوان پشتيبان از موكب ها به صورت مناسب  گانه مواجه نش
حمايت كنيم تا خدمات مطلوب و بسيار قابل قبولى به زائران ارائه دهند.

عسگرى گفت: به دنبال افزايش رضايت زائران اربعين حسينى هستيم 
ــكالت زائران در خصوص اسكان، پذيرايى و  ــايل و مش و بايد همه مس
خدمات دهى در ايام خاص به ويژه در بازگشت زائران و در ساعت شب 

به صورت مطلوب و مناسب برطرف شود.
وى خواستار شناسايى مسائل و مشكالت زائران حسينى در بحث اسكان 
ــت آتى بايد اين مسايل دسته بندى و  ــد و گفت: در نشس و پذيرايى ش

راهكار عملياتى براى رفع آنها برطرف شود.
در اين نشست همچنين اعالم شد كه از ظرفيت پشتيبانى استان هاى 
ــتان و ساير استان هاى كشور نيز استفاده  معين همدان، اصفهان و لرس

شود.
ــطه  مرز بين المللى مهران در فاصله 85 كيلومترى مركز ايالم به واس
برخوردارى از كوتاهى مسافت و امنيت يكى از كانون هاى پرتردد زائران 

حسينى است.

اربعين و حركت مردم به سوى عتبات 
عاليات در اربعين يك حركت ملى است

حشمت اهللا عسگرى رئيس كميته پشتيبانى اربعين استان ايالم

ــرت اباالفضل  ــاي ورودي حرم مطهر حض درب ه
العباس(ع) مورد مرمت و بازسازي قرار گرفت.

 به نقل از تارنماي شبكه جهاني الكفيل، در ادامه 
اقدامات دوره اي قسمت نگهداري مهندسي حرم 
ــمت  ــنل اين قس ــر عباس(ع)، اين بار پرس مطه
ــاي ورودي حرم مطهر  ــازي و مرمت درب ه بازس
حضرت اباالفضل العباس(ع) را در دستور كار خود 

قرار داده اند.
ــده  اين اقدامات در قالب برنامه از پيش تعيين ش

ــراي نگهداري و مرمت درب هاي حرم مطهر كه  ب
تحت تاثير عوامل مخرب متعددي از جمله عوامل 
محيطي، شرايط ناشي از عمليات عمراني پيرامون 
ــران با اين درب ها  ــت زائ حرم مطهر و تماس دس

مي باشند، صورت مي پذيرد.
ــمت نگهداري مهندسي حرم  ــتا قس در اين راس
ــام علي(ع) به  ــازي درب ام ــر اقدام به بازس مطه
ــه نگهداري  ــب برنام ــن درب در قال ــوان اولي عن
ــاير  ــرم مطهر نموده و به ترتيب س ــاي ح درب ه

درب ها مورد بازسازي و مرمت قرار خواهند گرفت.
ــوش و طرحها، تذهيب  ــازي نق اين برنامه، بازس
درب ها و همچنين مرمت كالف و بدنه اين دربها 

را شامل مي گردد.
ــعبه نجاري به عنوان يكي  ــت، ش الزم به ذكر اس
از زير مجموعه هاي قسمت نگهداري مهندسي با 
بهره گيري از دردودگران مجرب و تجهيزات كامل، 
ــايل چوبي حرم  ــازي وس ــاخت، مرمت و بازس س

مطهر را بر عهده دارد.

مرمت درب هاي ورودي حرم مطهر حضرت عباس(ع)

ــود امسال 100 هزار نفر از استان فارس در  پيش بينى مى ش
اين پياده روى بزرگ اربعين شركت كنند.

مدير حج و زيارت استان فارس با اشاره به اينكه مقرر شده كه از نيمه 
دوم مرداد ماه ثبت نام پياده روى اربعين آغاز شود، گفت: پيش بينى 
مى شود امسال 100 هزار نفر از استان فارس در اين پياده روى بزرگ 

اربعين شركت كنند.
ــنيم در شيراز، با اشاره به  عليرضا زينلى در گفت وگو با خبرنگار تس
اينكه مقرر شده كه از نيمه دوم مرداد ماه ثبت نام پياده روى اربعين 
ــود، اظهار داشت: سال گذشته 64 هزار و 500 نفر از استان  آغاز ش
ــتند و پيش بينى مى شود  ــركت داش فارس در پياده روى اربعين ش
امسال 100 هزار نفر از استان فارس در اين پياده روى بزرگ اربعين 

شركت كنند.
وى گفت: امسال نيز مانند سال گذشته براى تسهيل در صدور ويزا 
نمايندگى كنسولگرى عراق در استان فارس راه اندازى مى شود، اما 

هنوز زمان دقيق راه اندازى اين دفتر ابالغ نشده است.
مدير حج و زيارت استان فارس با اشاره به اينكه متقاضيان حتما از 
طريق دفاتر و شركت هاى زيارتى مجاز اقدام به ثبت نام كنند، افزود: 
ــتان فارس  ــال حاضر 140 دفتر خدماتى زيارتى مجاز در اس در ح
ــتند كه متقاضيان براى سفر به عتبات بايد به اين دفاتر  فعال هس

مراجعه كنند.
زينلى با اشاره به اينكه با دفاتر غيرمجاز برخورد مى شود، خاطرنشان 
كرد: از ابتداى امسال تاكنون 10 دفتر خدماتى زيارتى غيرمجاز در 

استان فارس با همكارى اماكن و دستگاه قضايى پلمب شده است.
ــه كرامت از حرم  ــه كاروان هاى عتبات در ده ــاره به اينك وى با اش
شاهچراغ(ع) اعزام مى شوند، تصريح كرد: در دهه كرامت كاروان هايى 
كه از شيراز اعزام مى شوند مبدا و مقصد سفر خود را حرم حضرت 
شاهچراغ(ع) قرار مى دهند و با عنوان «حرم تا حرم» به عتبات اعزام 

مى شوند.

پيش بينى ثبت نام 100 هزار نفر
 از استان فارس در پياده روى اربعين
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حجت االسالم و المسلمين دكتر احمدى رئيس كميته فرهنگى 
ــالم مسعود حاج  ــتاد مركزى اربعين، حجت االس آموزشى س
ــالم  ــئول كارگروه ياوران معنوى اربعين و حجت االس ابراهيمى مس
جوادى مسئول منطقه يك كميته فرهنگى اربعين در جلسه شوراى 
رابطين ائمه جمعه استان ها شركت كردند. حجت االسالم و المسلمين 
دكتر احمدى در اين  جلسه طرح معنوى ياوران اربعين را تببين كردند 
ــتقبال  ــور حداكثرى ائمه جمعه و جماعات در اين طرح اس و از حض

كردند و ائمه جمعه سراسر كشور را افراد موثر در اين طرح  دانستند.
ــد در راهبرى، هدايت و  ــان در ادامه گفتند: ائمه جمعه مى توانن ايش
آموزش زائران اربعين از مبدا تا مقصد نقش موثر و مثبتى داشته باشند. 
ــتان  ــن حضرت آيت اهللا جزايرى نماينده ولى فقيه در اس وى همچني
ــتان و امام جمعه اهواز را يكى از ائمه جمعه و از مصاديق بارز  خوزس

حضور موثر امام جمعه دانستد.
ــدند حضرت  ــان، يادآور ش ــان ضمن تقدير از مجاهدت هاى ايش ايش
ــر  ــت اهللا جزايرى مى تواند يك الگوى موفق براى ائمه جمعه سراس آي

كشور به عنوان ياور معنوى اربعين باشند.

استاندار آذربايجان شرقى 
ــازماندهى  س ــتار  خواس
ــينى براى  ــن حس ــران اربعي زائ
ــفر به كربال شد و گفت: با اين  س
رويكرد، عالقمندان از مبدا تبريز 
ــلمچه براى سفر به  به سمت ش
ــى  كربال در ايام اربعين نام نويس

شوند.
چهارشنبه  جبارزاده  ــماعيل  اس
شب در نشست هماهنگى كميته 
اربعين حسينى اظهار كرد: از آنجا 
كه مسئوليت مرز شلمچه در اين 

ايام به آذربايجان شرقى داده شده، بهتر است زائران استان نيز از اين مسير 
تردد كنند تا از خدمات ما بهره مند شوند.

ــهادت برخى از  ــت: همچنين ضرورت دارد محل ش ــارزاده بيان داش جب
شهداى آذربايجانى هشت سال دفاع مقدس نيز كه در اين منطقه به درجه 

شهادت نايل شده اند مشخص شود تا زايران از آنجا ديدن كنند.  
ــيارى از  ــخصيت بس ــان كرد: در روزهاى دفاع مقدس ش ــر نش وى خاط
ــكل گرفت و خودم نيز به عنوان نيروى بسيجى  نيروهاى آذربايجانى ش

سپاه عاشورا هر لحظه براى دفاع از كشور آماده جانفشانى هستم.
استاندار آذربايجان شرقى گفت: مرز شلمچه يادآور روزهاى به يادماندنى و 
ايثارگرى هاى رزمندگان اسالم در دوران هشت سال دفاع مقدس است. 

جبارزاده با تاكيد بر ضرورت برگزارى هر چه باشكوه تر مراسم هاى اربعين 
ــينى در كربالى معلى، خاطرنشان كرد: آذربايجان شرقى پارسال به  حس
علت ارايه خدمات مطلوب به زايران به عنوان استان سطح يك انتخاب و 

استان هاى آذربايجان غربى و اردبيل هم سطح 2 معرفى شدند. 
ــاره به صدور رواديد عراق در آذربايجان شرقى گفت:  وى همچنين با اش
پارسال در استان براى تمام كسانى كه زاير اربعين حسينى بودند ويزا صادر 
ــتاندار آذربايجان شرقى همچنين در اين نشست اعضاى شوراى  شد. اس
ــينى براى خدمات رسانى به زايران  اجرايى كميته هماهنگى اربعين حس

حسينى در مرز شلمچه را تعيين كرد. 
نماينده استاندارى به عنوان دبير كميته، نماينده سپاه، نماينده دستگاه هاى 
ــهردارى تبريز به عنوان اعضاى اين  فرهنگى، نماينده عتبات عاليات و ش

شورا انتخاب شدند. 
. در اين جلسه همچنين همچنين كميته هاى شش گانه ستاد هماهنگى 

اربعين در استان مشخص شدند . 
ــانى به زايران اربعين  ــال مسئوليت خدمات رس ــال نيز همانند پارس امس

حسينى در مرز شلمچه به آذربايجان شرقى سپرده شده است.

برگزارى جلسه شوراى رابطين
 ائمه جمعه در تهران با موضوع 
ياوران معنوى اربعين حسينى

انجمن اربعين حسيني(ع) اروپا  امسال براي چهارمين سال اقدام 
ــقان و محبان در راهپيمايي عظيم  ــه ثبت نام براي حضور عاش ب

پياده روي اربعين مي كند.
به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رساني حج، انجمن اربعين حسيني(ع) 
اروپا براي چهارمين سال پي درپي ثبت نام شركت در راهپيمايي اربعين 
ــال گذشته 600 زائر از 8 كشور اروپايي و از 15  ــت. س را آغاز كرده اس

مليت مختلف در راهپيمايي اربعين حسيني شركت كرده اند.
ــر اروپا اعم از شيعه و  ــيني اروپا از تمام افراد سراس انجمن اربعين حس
ــقان حريم  ــت تا در قالب كارواني همراه با عاش ــني دعوت كرده اس س
حسيني(ع) در روز 12 صفر به سمت حرم امام حسين(ع) حركت كنند.

ــيني اروپا، اين انجمن  ــئوالن انجمن اربعين حس ــق گفته هاي مس طب
ــي، عدم حضور  ــدم كمك هاي فرهنگ ــكالت از جمله ع ــا برخي مش ب
كارشناسان زبان دان و انقالبي و مشكالت اسكان در شهر نجف و كربال 
ــير  ــت، اما با وجود اين،  آنان با تمام قوا قدم در اين مس و ... روبه رو اس
ــتند و اميدوار به كمك هايي از داخل و خارج كشور براى  نوراني گذاش

بهبود عملكرد انجمن در اين عرصه هستند.
ــياري از  ــيني اروپا، بس ــئوالن انجمن اربعين حس طبق گفته هاي مس
ــين(ع) كه از سراسر اروپا در راهپيمايي اربعين شركت  زائران امام حس
ــت، حال و هواي ديگري در آنان ايجاد مي شود  مي كنند، پس از بازگش
ــاد رفتاري آنان  ــيدند. تحولي كه در ابع ــگار به حيات مجددي رس و ان

ــرزمين كربال، اين حس  ــت از س ــود، اينكه پس از بازگش ايجاد مي ش
ــالم كاري كنند و مفيد  ــود كه بايد براي دين اس در آنان ايجاد مي ش
باشند، اينكه فضاي نوراني كربال را مقدمه اي براي ظهور امام زمان(عج) 
ــركت در راهپيمايي اربعين  ــه از مدت ها قبل، براي ش ــد، اينك مي دانن
بعدي برنامه ريزي مي كنند، اينكه اين حس نياز در آنان ايجاد مي شود 
ــان امام حسين(ع) را به تمام انسان ها در عالم برسانند،  تا پيام مواليش
ــت. اين خاصيت نور حسيني  ــين(ع) اس همه برگرفته از نور امام حس
ــمان مي رساند و به راستي اين  ــت كه همه را از زمين كنده و به آس اس
ــير، مسيري است كه در آن راه يك ساله را يك شبه نه، به يك نگاه  مس

امام(ع) مي توان پيمود.

ــتاد  س ــت  نشس ــتين  نخس
ــت اربعين حسيني  بزرگداش
ــازمان اوقاف و  با حضور قائم مقام س
ــور خيريه ، معاونان و مديران كل  ام

استان هاي مرتبط برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني حج، 
ــاف و امور  ــازمان اوق ــل از س به نق
ــت كه با حضور  خيريه، در اين نشس
ــازمان  ــا عابد، قائم مقام س عبدالرض
ــالم  اوقاف و امور خيريه، حجت االس
ــاون  مع ــرفخاني،  ش ــلمين  و المس
ــازمان اوقاف  فرهنگي و اجتماعي س

و مديران كل استان هاي مرتبط برگزار و برخي مباحث بررسي شد.
عبدالرضا عابد، در اين نشست با بيان اينكه با تمام توان بايد براي خدمت 
ــاني به زائران امام حسين (ع) تالش كرد، اظهار داشت: اوقاف براي  رس
برپايي باشكوه راهپيمايي اربعين حسيني كه حركتي عمومي و جهاني 

است، بايد مسئوليت هاي خود را صحيح انجام دهد.
ــور مرتبط با امام  ــترين نيات موقوفات كش ــاره به اينكه بيش وي با اش
ــاس تدبير نماينده ولي فقيه و رياست  ــت، افزود : براس ــين (ع) اس حس
ــازمان در سال گذشته براي نخستين بار اوقاف در امر خدمت رساني  س
ــركات متعددي به  ــيني حضور يافت كه آثار و ب ــه زائران اربعين حس ب

همراه داشت.
عابد با اشاره به اينكه اين ظرفيت و توان اوقاف براي مسئوالن ناشناخته 
بود، گفت: امسال از سوي وزيركشور، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان 
اوقاف به عنوان عضو ستاد مركزي اربعين منصوب و اين سازمان در اين 

ستاد حضور دارد.
ــت ها نحوه  ــازمان اوقاف و امور خيريه افزود: در اين نشس قائم مقام س
خدمت رساني و حضور سازمان اوقاف در اين راهپيمايي عظيم و باشكوه 

برنامه ريزي ومديريت خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمين شرفخاني نيز در اين نشست با اشاره به اينكه 

ــته چه زماني كه ستاد  ــال هاي گذش در س
ــكيل  ــازمان حج تش اربعين در مجموعه س
ــكيل در وزارت  ــه در زمان تش ــد و چ مي ش
كشور، سازمان اوقاف جزء اعضا نبود، تصريح 
ــورت گرفته  ــا و اقدامات ص كرد: با تالش ه
ــته، امسال از  ــازمان اوقاف در سال گذش س
سوي وزارت كشور، اين سازمان نيز به عنوان 
عضوي از اعضاي ستاد مركزي اربعين حضور 

دارد.
ــاره به اينكه سال گذشته همكاران  وي با اش
ــازمان اوقاف عاشقانه و مخلصانه به  ما در س
ــيني خدمات  ــران راهپيمايي عظيم حس زائ

ــتاد مركزي  ــت، افزود: در س ــياري داش ارائه كردند كه آثار و بركات بس
ــروه اعزام مبلغ و روحاني براي راهپيمايي اربعين به عهده  اربعين كارگ

اوقاف گذاشته شده است.
شرفخاني خاطرنشان كرد: بنا داريم در اين نشست، نظرات مديران كل 
ــتان هاي مرزي و مديراني كه در سال گذشته به عنوان ستاد معين  اس
در عرصه خدمت رساني به زائران اربعين تالش كردند، براي ارائه خدمت 
رساني كيفي تر در اربعين سال جاري اخذ كنيم تا در فرصت باقي مانده 

برنامه ريزي هاي الزم صورت گيرد.

سرپرست سازمان حج و زيارت خراسان رضوي، بر اطالع رساني 
شفاف و به موقع به زائرين اربعين امسال تاكيد كرد.

ــهد، اولين جلسه  ــاني حج از مش به گزارش خبرنگار پايگاه اطالع رس
توجيهي كميته اربعين استان خراسان رضوي به منظور رفع مشكالت 
و آسيب هاي سال گذشته در سالن كنفرانس حج و زيارت اين استان 

برگزار شد.
دراين جلسه آقاي جواد شاد سرپرست سازمان حج و زيارت خراسان 
رضوي، ضمن قدرداني از تالش هاي سال هاي گذشته در موضوع اعزام 
ــهولت چرخه هاي مختلف  ــيني و فراهم كردن س زائرين اربعين حس
اعزام،گفت: با ورود سازمان حج و زيارت، به عنوان مسئول هماهنگي 
اعزام زائرين اربعين طي سالهاي گذشته، بحمد اهللا در روند اخذ ويزا، 

موكب ها وكوتاه كردن دست سودجويان، نتايج خوبي بدست آمد.
ــكيل اين كميته ،بررسي آسيب هاي احتمالي  وي افزود : هدف از تش
ــت كه به همين منظور از همه  ــال هاي قبل اس ــكالت س و رفع مش
حاضرين به خصوص نمايندگان شهرستان ها درخواست مي گردد تا با 
استفاده از نظرات ساير كارگزاران و تشكيل كارگروه، نتايج همفكري ها 

وجمع بندي آن را به كميته اربعين ارسال كنند.
ــاد همچنين اطالع رساني شفاف و همه جانبه براي مشتاقان  آقاي ش
ــده از موضوعات مهم اين  ــارت اربعين را با توجه به فرصت باقيمان زي
ــت و از همه كارگزاران زيارتي استان خواست در اين  كميته بيان داش

موضوع تالش نمايند.
در ادامه اين جلسه همچنين آقاي عباس پارسايي رئيس هيئت مديره 
ــركت مركزي زيارتي استان نيز گفت: در سال گذشته با بكارگيري  ش
سامانه سماح، ويزاي زائرين توسط شركت مركزي به صورت اختصاصي 

انجام شد.
ــب مي توان مشكالت را به  ــاني مناس ــال با اطالع رس وي افزود : امس
حداقل رساند. ستادي كه در نزديكي كنسولگري عراق از اربعين سال 
گذشته فعاليت خود را شروع نموده است، براي كل سال دائر مي باشد 
و در مناسبت هاي مهمي همانند عرفه، عاشورا ، تاسوعا و اربعين به اوج 

فعاليت خود مي رسد.
ــيني صادر  وي در ادامه درخصوص ويزايي كه براي زائران اربعين حس
مي شود توضيحاتي ارائه داد و گفت: كارگزاران زيارتي با اطالع رساني 
ــام روزهاي آخر و كمك به رفع  ــلوغي و ازدح به موقع مي توانند از ش

مشكالت زائران جلوگيري كنند .

ــتاقان ايراني براي  ــارت جمعيت مش ــازمان حج و زي رئيس س
حضور در مراسم اربعين حسيني(ع) امسال را حدود دو ميليون 

نفر پيش بيني كرد.
ــن پوركياني رئيس هيئت  ــدي در ديدار با محس ــعيد اوح مهندس س
ــتاقان زيارت  مديره و مديرعامل بيمه ايران در خصوص ثبت نام از مش
اربعين گفت: اطالع رساني براي ثبت نام از زائران اربعين از اول مرداد 
ــتاقان زيارت اربعين از نيمه مرداد ماه در  ــي از مش ماه آغاز و نام نويس

سامانه «سماح» آغاز خواهد شد.
ــي اعضاي هيئت  ــور مدير عامل و برخ ــدار كه با حض ــن دي وي در اي
ــركت سهامي بيمه ايران برگزار شد، بر لزوم پوشش بيمه اي  مديره ش
زائران اربعين تأكيد كرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد مركزي 
اربعين، امسال در ثبت نام زائران اربعين حسيني(ع) در سامانه سماح 
ــش بيمه اي زائران الزامي است و تنها در صورتي كه زائران تحت  پوش
پوشش بيمه قرار گرفته باشند، براي آنان ويزاي عزيمت به عراق براي 

زيارت اربعين صادر خواهد شد.
ــازمان حج و زيارت جمعيت مشتاقان ايراني براي حضور در  رئيس س
ــم اربعين حسيني(ع) امسال را حدود دو ميليون نفر پيش بيني  مراس

كرد.
مهندس اوحدي دراين ديدار، بيمه ايران را همكار استراتژيك سازمان 
ــركت در پيگيري امور شهداي  حج و زيارت خواند و از اقدامات اين ش
مظلوم حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام و فاجعه منا تقدير كرد.

ــتركي از  ــارت در اين باره افزود: كميته مش ــازمان حج و زي رئيس س
ــريع در پرداخت  ــارت و بيمه ايران در خصوص تس ــازمان حج و زي س

ــهداي مظلوم دو حادثه حج  ــا به التفاوت بيمه برخي خانواده هاي ش م
سال گذشته تشكيل شود و حداكثر تا دو هفته آينده در اين خصوص 

اقدامات الزم انجام گيرد.
ــن در ادامه اين  ــج و زيارت همچني ــازمان ح ــئول در س اين مقام مس
ــي از طرح هاي در حال اجرا در عراق در مسير توسعه  ــه گزارش جلس
ــران از جمله هتل بزرگ نجف با  ــاخت هاي خدماتي و رفاهي زائ زيرس
ــرفت 65 درصدي و همچنين ساخت هتل  ظرفيت 770 تخت با پيش
ــور  'كربال ُدَولي' در كربالي معلي و نيز دو پروژه اجرايي در داخل كش

نام برد.
ــن پوركياني مديرعامل شركت بيمه ايران در اين ديدار از حسن  محس
اعتماد سازمان حج و زيارت به اين شركت بيمه اي براي ارائه خدمات 
ــكر كرد و گفت: براي شركت بيمه  ــيني(ع) تش به زائران اربعين حس
ايران مايه خرسندي كه به زائران اربعين حسيني(ع) خدمات بيمه اي 
ــور با  ــركت افتخار دارد تا در چارچوب مقررات كش ارائه دهد و اين ش
ــازمان حج و زيارت همكاري و به زائران اهل بيت(ع) خدمات ارائه  س

دهد.

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر با اشاره به برگزاري كارگاه مديريت تجمعات انبوه در كنگره سراسري مديريت بحران 
گفت: در اين كارگاه استاندارهاي ايمني و سالمت تجمعات اربعين و حج مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت.

به گزارش خبر گزاري فارس، سيد علي مرعشي در ارتباط با برگزاري كارگاه مديريت تجمعات انبوه افزود: با توجه به اينكه هالل احمر به عنوان 
يكي از اركان اساسي مديريت بحران در كشور تلقي مي شود، نمايندگاني از اين جمعيت در كنگره سراسري مديريت بحران با رويكرد نظام سالمت 
حضور داشته و در كارگاه هاي تخصصي سخنراني كردند. مرعشى با اشاره به اين كه حج تمتع و پياده روي اربعين به عنوان دو تجمع انبوه و مهم 
محسوب مي شود، تصريح كرد: سالمت تجمعات و فاجعه منا، نقاط قوت و ضعف و درس هايي كه به ما داد و بررسي استاندارهاي ايمني و سالمت 

تجمعات انبوه از مباحثي بود كه در كارگاه مديريت تجمعات انبوه مطرح شد
ــان كرد: همچنين در اين كنگره مديريت پياده روي انبوه اربعين شامل دو مبحث  ــكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر خاطرنش رئيس مركز پزش

بهداشت و درمان و امداد و نجات، اقدامات صورت گرفته، تجربيات نيز بررسي شد.

نخستين نشست ستاد اربعين در سازمان اوقاف مطرح شد:

كارگروه اعزام مبلغان اربعين به سازمان اوقاف محول شد

ثبت نام راهپيمايي اربعين حسيني در سراسر ارُوپا   آغاز شد

جمعيت ايرانى مراسم اربعين 
حسيني(ع) امسال حدود 
دو ميليون نفرپيش بينى مى شود 

رئيس كميته اعزام اربعين در استان خراسان رضوى

لزوم اطالع رساني شفاف و به موقع 
به زائرين اربعين

مسئوليت خدمات رسانى
 به زايران اربعين حسينى در مرز شلمچه
 به آذربايجان شرقى سپرده شده است. 

رئيس مركز پزشكي حج و زيارت جمعيت هالل احمر:
استانداردهاي ايمني و سالمت تجمعات اربعين و حج مورد بررسي قرار گرفت

توليت آستان مقدس امام حسين(ع) بانماينده بِعثه مقام معظم 
رهبري و سرپرست دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت دراستان 

خراسان رضوي ديدار و گفتگو كرد.
سيد جعفر موسوي توليت حرم آستان مقدس حسيني كه به شهر 
مقدس مشهد سفر كرده است در ديدار با نماينده بعثه مقام معظم 
رهبري و سرپرست دفتر نمايندگي سازمان حج و زيارت دراستان 
خراسان رضوي، از همدلي و همفكري ارگان هاي ايراني با عتبه 

حرمين درعراق براي خدمت رساني به زوار ابراز خرسندي كرد.
ــترده زائران ايراني در مناسبت هاي  ــاره به حضور گس وي با اش

مختلف در اعتاب مقدسه درعراق گفت: عاشقان اباعبداهللا الحسين 
ــي جنگ در عراق  ــختي ها و حت ــت نمودند با وجود همه س ثاب
ــه را جزو اصلي ترين موضوع زندگي  همواره زيارت اعتاب مقدس

خود دانسته و حضوري پر شور در حرم ها دارند.
سيد جعفر موسوي مراسم پياده روي عظيم اربعين با مشاركت 
گسترده و پرشور زوار حسيني را يادآورشد و تصريح كرد كه بايد 
ــم دعاي عرفه نيز توجه بيشتري شود و اين امر با توجه  به مراس
ــدود عراق، پيگيري هاي خاصي را  ــه گرماي هوا و امكانات مح ب

مي طلبد.

دكتر حسين احمري نماينده بعثه مقام معظم رهبري در استان 
خراسان رضوي نيز دراين ديدار خدمت به زائران حسيني را مايه 
ــت و ابراز اميدواري كرد شر دشمنان وتكفيري ها از  افتخاردانس

سرزمين هاي اسالمي بزودي برچيده شود.
همچنين آقاي جواد شاد سرپرست حج و زيارت استان نيز ضمن 
خوش آمدگويي به آقاي سيد جعفر موسوي، گفت: عشق و عالقه 
به اهل بيت باعث نزديكي دل ها مي شود واين باعث شده همگي 
براي خدمت به زائرين هر دو كشور بعنوان برادرديني خودتالش 

نماييم.

ديدار توليت آستان مقدس حسيني با مسووالن بِعثه مقام معظم رهبري و سازمان حج و زيارت خراسان رضوي

اولين نشست كميته اطالع رسانى و مستندسازى روز چهارشنبه 
مورخ سى تيرماه، در محل معاونت خبر سازمان صداوسيما و با 
حضور اعضاى اين كميته از نهادها و سازمان هاى مرتبط تشكيل شد. 

ــازى ستاد  ــانى و مستندس آقاى دكتر جبلى رئيس كميته اطالع رس
ــه با ارائه گزارشى از عملكرد سال  مركزى اربعين، در ابتداى اين جلس
ــانى مناسب و دقيق به زائران  ــته، ابعاد و ضرورت هاى اطالع رس گذش

اربعين را تشريح نمود.
در ادامه، اعضاى كميته كه به نمايندگى از نهادهاى مرتبط در جلسه 
ــزارش فعاليت هاى مجموعه خود  ــركت نموده بودند، ضمن ارائه گ ش
ــم اربعين، پيشنهاداتى را براى بهينه تر شدن  در زمينه برگزارى مراس
فعاليت هاى اطالع رسانى و طراحى فرايندهاى مؤثر جهت اين امر مهم 

مطرح نمودند. 
برخى از تصميم هاى گرفته شده در اين جلسه عبارت بود از: طراحى 
ــانى مراسم پيش از  ــت ها و راهبردهاى كالن و خرد اطالع رس سياس
ــترك  ــات مش برگزارى، در زمان برگزارى و بعد از آن؛ برگزارى جلس
اختصاصى با كميته فرهنگى-آموزشى جهت پى گيرى اهداف فرهنگى 
از طريق رسانه ها؛ بررسى امكان راه-اندازى و پخش راديو اربعين ده روز 
زودتر از موعد مقرر، به منظور بهره مندى از ابزار رسانه براى فرهنگ-

سازى و آموزش زائران؛ اطالع رسانى دقيق نسبت به چگونگى ثبت نام 
ــكيل شبكه آن الين ميان اعضاى كميته  ــايت سماح؛ تش زائران در س
ــكيل كارگروه هاى تخصصى  ــانى براى ارتباط به هنگام؛ تش اطالع رس
ــيم بندى آن و شرح وظايف هركدام به  مربوطه -كه پيش نويس تقس
اعضاى جلسه داده شد تا اعالن نظر نمايند؛ تأكيد بر ضرورت تشكيل 
كارگروه خبرگزارى ها و مطبوعات؛ فعال  شدن اپراتورهاى تلفن همراه 
براى بهبود وضعيت اطالع رسانى، سامان دهى حضور و فعاليت اصحاب 
رسانه و برنامه سازان در عراق با برنامه-ريزى و هماهنگى اتحاديه راديو 

و تلويزيون هاى كشورهاى اسالمى. 

برگزارى اولين جلسه
 كميته اطالع رسانى و مستندسازى
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ويژگى هاى امام حسين(ع)
1. مقام عبوديت

الَُم  الَُم َعَىل َصِفی اللَِّه َو ابِْن َصِفیِه السَّ در فرازى از زيارت اربعين مى خوانيم: السَّ
ِهیِد؛ سالم بر بندة خالص، و فرزند بندة خالص خدا،  َعَىل الُْحَسیِن الَْمظْلُوِم الشَّ

سالم بر حسين مظلوم شهيد.3
عبوديت از ويژگى هاى امام حسين(ع) و پيروان آن گرامى است. تا فردى به 
مقام بندگى خالص خدا نرسد، هرگز نمى تواند به سوى كمال حركت كند. 
ا)؛ 4 يعنى قسم به آن نفوسى كه از  افَّاِت َصفٍّ خداوند در قرآن فرموده: (َو الصَّ
روى حقيقت و صميم قلب در حضور من در مقام اطاعت و بندگى خالصانه 
ــيده، مرا براى خود، مراد و مقصود قرار داده، به غير از من به هيچ  صف كش

چيز ديگرى التفات نمى كنند.
ــأ علم و رحمت الهى قلمداد كرده،  و در جايى ديگر بندگى خالصانه را منش
مى فرمايد: (فََوَجــدا َعبْداً ِمْن ِعباِدنا آتَیناُه رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن لَُدنَّا 
ِعلاْمً)؛ 5 [موسى (ع) و همراهش] بنده اى از بندگان ما را يافتند كه رحمت 
ــم فراوانى از نزد خود به او  ــوى خود به او داده، و عل و موهبت عظيمى از س

آموخته بوديم.
اين آيه نشان مى دهد كه برترين افتخار هر انسانى آن است كه بندة خالص 

ــمول رحمت الهى  ــان را مش ــت كه انس ــد و اين مقام عبوديت اس خدا باش
ــازد و دريچه هاى علوم را به قلبش مى گشايد. در حقيقت جوهرة علم  مى س

الهى از عبوديت و بندگى خدا سرچشمه مى گيرد.
اساساً رمز دستيابى امام حسين(ع) به مقامات واال، عبوديت و تسليم محض 
ــهادت  ــودن آن حضرت بود. همان چيزى كه در هر زيارتى به آن ش ــدا ب خ
ــواره به آن افتخار مى كرد، نمونه اش اين  مى دهيم و حتى خود حضرت هم

روايت است:
ــك به كنار قبر مادربزرگش حضرت  ــين (ع) به همراه انس بن مال امام حس
خديجه(ع) آمدند. امام در كنار قبر آن بانوى اسالم گريه كرد، سپس به انس 
ــارى رفتم و از ديد آن حضرت  ــود: مرا تنها بگذار! انس مى گويد: به كن فرم
پنهان شدم. آن حضرت به نماز و ذكر و دعا مشغول شد. وقتى كه مناجاتش 

به طول انجاميد، نزديك آمدم، شنيدم كه اين گونه نجوا مى كرد:
! اَنَْت َموْالُه ! یارَبِّ یا رَبِّ

فَاْرَْحْم َعبیداً اِلَیَك َملْجاُه؛
ــتى، به بنده اى كه پناهگاهى به جز تو  پروردگارا! پروردگارا! تو موالى او هس

ندارد، رحم كن.
یا ذَالَْمعاىل! َعلَیَك ُمْعتََمدى
طُوىب لَِمْن كُْنت اَنَْت َموْالُه؛

اى خدايى كه داراى شكوه و عظمتى! پشتيبانم تويى. خوشا به حال آن كس 
كه تو موالى او هستى.

ً طُوىب لَِمْن كاَن خاِدماً اَرِقا
یْشُكو اِىل ذى الَْجالِل بَْكواُه؛

خوشا به حال كسى كه خدمتگزار و شب زنده دار است و گرفتاريش را فقط 
به خداى بزرگمنش خويش عرضه مى دارد.

َو ما ِبِه ِعلٌَّة َو ال َسَقٌم
اَكْرَثَ ِمْن ُحبِِّه لَِموْالُه؛

هيچ گونه بيمارى و ناراحتى ندارد كه بيشتر از محبت به مواليش باشد.
تَُه اِذا اِْشتىَك بَثَُّه َو ُغصَّ

اَجابَُه اللَُّه ثُمَّ لَبَّاُه؛
هرگاه غصه و ناراحتى اش را با خدايش در ميان مى گذارد، خداوند او را پاسخ 

داده و اجابت مى كند.
اِذا اِبْتَلی ِبالظَّالِم ُمبْتََهالً
اَكْرََمُه اللَُّه ثُمَّ اَْدناُه؛ ۶

هرگاه به گرفتارى مبتال گردد، در تاريكى با التماس و ناله خدايش را مى خواند 
و خداوند او را گرامى داشته و به خود نزديك مى گرداند. اگر ما نيز طالب ُقرب 
ــتيم و مى خواهيم مؤمن حقيقى و واقعى باشيم و اّدعاى پيروى از  الهى هس
مكتب آن حضرت را داريم، بايد در هر حال تسليم فرمان حق باشيم؛ حّتى 

بهترين راه براى شناخت بيشتر امامان به ويژه امام حسين(ع) يارى 
گرفتن از حضرات معصومين(ع) است و  براى رسيدن به اين مقصود 
ــادق(ع) را در زيارت اربعين  ــام ص ــخنان گهربار ام در اين مقاله س

برگزيده ايم.
در زيارت اربعين، مضامين عاليه اى را مالحظه مى كنيم كه مملو از شناخت 
ــيعه  ــت ويژگى هاى يك امام و رهبر الهى براى تحكيم اعتقادات ش و معرف
است. شيخ طوسى رحمه اهللا اين عبارات فاخر را در زيارت اربعين از صفوان 
ــان حضرت صادق(ع)  ــت مى كند كه وى از مواليم ــن مهران جمال رواي ب
آموخته و براى ما نقل كرده است. اين مجموعه ارزشمند به طور كامل يك 
دوره امام شناسى است و هر انسان موحدى را با ويژگيهاى يك رهبر الهى 
ــيعة تمام  ــنا مى كند، از اين رو، توجه به اين زيارت از ويژگى هاى هر ش آش

عيار محسوب مى شود.
ــن عسكرى(ع) در اين مورد فرموده است: َعَالَماُت الُْمؤِْمِن َخْمٌس:  امام حس
َصَالُة إِْحَدى َو الَْخْمِسیَن َو ِزیارَُة اْألَْربَِعیَن َو التََّختُُّم ِبالْیِمیِن َو تَْعِفیُر الَْجِبیِن َو 
الَْجْهُر ِبِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم؛ پنج چيز از نشانه هاى مؤمن است: گزاردن 
ــبانه روز]، زيارت اربعين،  پنجاه و يك ركعت نماز [واجب و نافله در هر ش
انگشتر در دست راست كردن، پيشانى بر خاك نهادن [هنگام نماز]، و بلند 
ــم اهللا الرحمن الرحيم.1 با مطالعه اين نوشتار پاسخ اين پرسش  گفتن بس
روشن مى شود كه چرا زيارت اربعين از نشانه هاى ايمان و شيعه بودن است؟ 

با اين هدف به شرح چند فراز از اين زيارت گرانقدر مى پردازيم:

تأثير كلمات معنوى در زائر
الَُم َعَىل  الَُم َعَىل َولِی اللَِّه َو َحِبیِبِه السَّ در ابتداى زيارت اربعين مى خوانيم: السَّ
َخلِیِل اللَِّه َو نَِجیِبِه؛ سالم بر ولى خدا و حبيب [خاص] او! سالم بر دوست [و 
ــوب] و برگزيده خدا. ولّى، نجيب، حبيب و خليل خدا؛2 چهار ويژگى  محب
ــين(ع) است كه تك تك اين واژه ها براى معرفى يك رهبر الهى  امام حس
ــم زائر دارد  ــت. اين اوصاف امام آثار تربيتى فراوانى بر روح و جس كافى اس
كه از جمله با اظهار اين كلمات واليت و دوستى خدا را در وجودش تقويت 
ــد. وقتى زائر با تمام وجود به صاحب چنين اوصافى تعظيم مى كند،  مى كن
روح و جسم خود را تحت الشعاع اين خصلت هاى پر فضيلت قرار مى دهد.

مفهوم سالم در زيارت
ــت. هنگامى كه زائر اين نام خدا  ــالم، يكى از نام هاى خداى عّزوّجل اس س
ــام! خداوند حافظ مرام  ــارى مى كند، مى خواهد بگويد: اى ام را بر زبان ج
ــمنان سالمت بدارد. همچنين سالم  ــد و آن را از گزند دش و مكتب تو باش
ــليم شدن در برابر فرمان امام (ع) است. گذشته از اين  به معناى اظهار تس
ــالم به معناى تعهد به آسايش، امنيت و سالمتى از طرف خود  دو معنا، س
است و وقتى زائر به حضرت سالم مى دهد، در واقع اعالم مى دارد كه هيچ 
ــيبى از ناحية من در آن وقت و پس از آن به آن امام(ع) نخواهد  آزار و آس
رسيد؛ زيرا هدف تمامى آن بزرگواران هدايت و اصالح مردم و اعتالى كلمة 
ــت. از اين رو، آنها از  ــد و ترويج طاعت خداوند در ميان مردم بوده اس توحي
معصيت خدا و تخلف از اوامر و نواهى او، اخالق ناپسند مردم از قبيل خود 
ــاندن و... اذيت  ــزرگ بينى، حرص، ريا، بخل، ّحب قدرت، غيبت، آزار رس ب

خواهند شد.
زائر بايد حال خود را به گونه اى قرار دهد كه مورد رضايت امام باشد، نه ماية 
اذيت آن حضرت. آنگاه در سالم دادن به امام(ع) صادق است. زائر بايد دل 
را با آب توبه شستشو داده، اشك پشيمانى از ديدگان فرو ريزد، و پس از آن 

به امام عرض سالم داشته باشد.
ــالم، خود را به آن حضرت نزديك نموده و با تكرار اين واژه  زائر با عرض س
ــتى ها، رذائل و  ــان، از پس ادب، روح و روان خود را به لحاظ نزديكى به ايش
ــك و آه بر  ــالم را چنان با ادب و خلوص و اش آلودگى ها پاك مى نمايد و س
ــالمتى كامل حاصل گردد و موجب جواب سالم آن  دل القا مى نمايد تا س

بزرگوار گردد.
در واقع زائر با عرض سالم بر آن حضرت و يارانش چهرة اجتماعى  سياسى 
ــاخته و اعالن مى دارد كه نه تنها با بت درون خود مبارزه  خود را نمايان س
ــتبدان و  ــد؛ بلكه همانند خود آن بزرگوار، با طاغوتيان، ظالمان، مس مى كن
ــعار سالم، خود را در زمرة ياران آن  ــتيزه بوده و با ش خائنين به مردم در س

حضرت قرار مى دهد.

از ديگر پيام هاى زيـارت اربعين جاودانگى 
حماسـة عاشـورا اسـت و ايـن در حقيقـت 
حكايتگر يك پيام غيبى و تحقق وعدة الهى 
است كه حضرت زينب(ع) نيز در خطبه اى 
كه در مجلس يزيد قرائت كرد، به آن اشاره 
نمود. آن گرامى در سخنان خويش از آيندة 
دردنـاك يزيديان پرده برداشـت و فرداى 
درخشان حماسـه آفرينان عاشورا و پيروزى 

هميشگى مرام حسينى را نويد داد

از مهم ترين محورهاى زيارت اربعين، بيان فلسـفة 
قيام عاشـورا اسـت كـه در يك جملـة كوتاه تمام 
مقصود حضرت اباعبداهللا(ع) بيان گرديده اسـت. 
امام صادق(ع) در اين فراز به صراحت تمام عرضه 
مى دارد كه امام حسين(ع) تمام هستى خود را فدا 
كـرد تا بندگان خـدا را از بند جهالـت، تاريكى و 
گمراهى رها كرده و به سوى نور و كمال هدايت 
رهنمون كند. اين همان هدف نهايى تمام پيامبران 
(ع) و فرسـتادگان الهى در طول تاريخ بوده است 

كه در قيام عاشورا به اوج خود رسيد.

ــت كه با ترانه ها، سروده ها و  ــقانى اس روايت ديار آينه، روايت عاش
دلنوشته هاى محبان اهل بيت(ع) به ويژه خيل زائران شيداى اربعين 
ــينى (ع) را حكايت نمودند. اين كتاب در 88 صفحه تدوين و  حس
ــته ها و متن هاى ادبى منتخب با  ــعار، دل نوش چاپ گرديد. مجموعه اش
داورى سعيد بيابانكى، سيدحميد رضا برقعى، محمدرضا سنگرى، سيدجواد 

و سيد محمدرضا شرافت و امير اكبرزاده انتخاب شدند. 
ــاحت هاى قدسى و  ــتاد مركزى اربعين با ادراك اين س كميتة فرهنگى س
پيوند ملكوتى زيارت و هنر به قصد حفظ آفرينش هاى هنرى و ادبى اهالى 

هنر و ادب و مانا ساختن حماسه شكوه اربعين حسينى سوگواره
عبرات را طراحى و به اجرا گذاشت. آثارى كه به بركت قلوب و نيات پاك و 
خالص صاحبان ذوق و هنر در قالب ادبيات نثر و نظم، دل نگارها و خاطره 
نگارى ها تجلى يافته اند تا بتوانيم به عنوان تراث ارزشمند اين سفر آسمانى 

ثبت و حفظ نماييم و بهره مند شويم، 

ــت به هنگامة گفتگوى  ــت كه از الس زيارت، روايت پيمانى اس
خداوند و فرزندان آدم، با لبان محبت و زبان دوستى بسته شد. 
حكايت عاشقانى است كه بر ميثاق خود با معشوق باقى ماندند و جام 
ــرك، تباهى كفر و سياهى ستم نيالودند؛ زيارت  هستى به تيرگى ش
پيمان با پاكاني است كه در معركه شهادت و جهاد با جهل و تباهى 
و عّزت طلبى و هدايت پيمانه وجود به باده وصول، گلگون ساختند. از 

سر خويش برخاستند و به سّر حضرت دوست بار يافتند.
زيارت تجديد عهدي است با راويان انسان نورانى و نورانيت انسان كه 
از ملكوت و معنا روايت كردند و در نهايت قوت و صداقت بر سر پيمان 
ــانى جان خويش در اين جهاد  ــش در باز روايى پيمان ازلى انس خوي

عظيم، تسليم حق نمودند.
ــول مهربانى و پيام آور محبت و  زيارت تجلى گاه مودت به اقرباى رس
ــت و جلوه گاه دوستى و توالى آل اهللا و حضور  انسانيت و هدايت اس
ــگاه اولياى الهى و يادكرد مقام واالى آنان و انس و  ــقانه در پيش عاش
محبت با آل نبى(ص)، آن رسول الهى كه همواره منادى «ال أَسَئُلُكم 

َة فِي الُقربى» است. َعلَيِه أَجراً إِالَّ الَمَودَّ
ــوالت مغرب زمين در  ــگاه مدرن كه حاصل و برآيند تح ــل ن  در مقاب
دوران جديد است و دين را به محاق برده و انسان را بريده از ملكوت 
و منبع وحيانى و صرفاً زمينى، تاريخى، مستقل و خودبنياد مى انگارد، 
ــه اى است كه انسان را در نشئه حضور، مظهر صفات و اسماي  انديش
ــته به وجود مطلق و حقيقى  خداوندى مى داند و آن را وجودى وابس
مى داند. در اين نگاه، انسان فى نفسه روحانى و معنوى است؛ از اين رو 
ــده و جان هاى نورانى و وارسته، عشق و ارادتي  به وجودهاى الهى ش

خالص دارد و ياد و خاطره آنها را پاس مى دارد. 

معرفى آثار منتشر شده
روایت دیار آینه

زيارت عشق و محبت
 به انسان هاى نورانى و الهى

مفهــوم  سالم 
در زيــــارت
 امام حـــسين
 در روز اربعين

عليــــــه السالم

اگر بر خالف خواسته و سليقة ما باشد. با نجواى زيارت اربعين تعهد كنيم كه 
از اين پس با پيروى از آن گرامى خدا را خالصانه بندگى كنيم.

 
2. تحّمل غم و اندوه براى اصالح جامعه

الَُم َعَىل أَِسیِر الُْكُربَاِت َو قَِتیِل الَْعَربَاِت؛ سالم بر آن اسير [غم و اندوه و]  السَّ
ــمان. امام(ع) همواره سنگ صبور  ــخت [عالم] و كشتة آب چش مصائب س
ــكالت را به جان  ــمى بوده و مش جامعه و در معرض آزارهاى روحى و جس
ــترين فشار روحى،  مى خرد و همواره رهبران الهى و پيروان واقعى آنان بيش

صدمات روانى، غم و اندوه را تحمل مى كنند.
امام صادق(ع) فرمود: إِنَّ أََشــدَّ النَّاِس بََالًء اْألَنِْبیاُء ثُمَّ الَِّذیَن یلُونَُهْم ثُمَّ اْألَْمثَُل 
ــديدتر از ديگران است. از آن پس، كسانى  فَاْألَْمثَل؛ 7 رنج و ناراحتى انبيا ش
كه پشت سرشان مى آيند و سپس هر كه شبيه تر باشد. همچنانكه گفته اند:  
آن كه در اين بزم مقرب تر است                   جام بال بيشترش مى دهند

در روايت سلمان نيز نشانه هاى مؤمن آمده است كه: فَِعْنَدَها یُذوُب قَلُْب 
الُْمؤِْمِن ِفی َجْوِفِه كَاَم یُذوُب الِْملُْح ِفی الاَْمِء ِمامَّ یرَى ِمَن الُْمْنَكِر فََال یْستَِطیُع أَْن 
یَغیرَه؛ 8 مؤمن در اثر مشاهدة منكرات و بى بند و باريها و نداشتن توان مقابله 
ــار روحى قرار مى گيرد كه] قلبش آب  و تغيير وضع موجود، [چنان در فش

مى شود، هم چنانكه نمك در آب ذوب مى  شود.

معمر بن خالد مى گويد: در محضر 
حضرت رضا(ع) از آسايش و راحتى 
در عصر امام قائم(ع) سخن به ميان 
آمد، حضرت فرمود: أَنْتُُم الْیْوَم أَرَْخى 
بَاًال ِمْنُكْم یْوَمِئٍذ قَاَل: َو كَیَف؟ قَاَل: لَْو 
قَْد َخرََج قَامِئَُنا(ع) لَْم یُكْن إِالَّ الَْعلَُق َو 
ُوجِ َو َما لِبَاُس  الَْعرَُق َو الَْقْوُم َعَىل الرسُّ
الَْقائِِم (ع) إِالَّ الَْغلِیــُظ َو َما طََعاُمُه 
إِالَّ الَْجِشــب؛ 9 شما امروز راحت تر 
ــم خواهيد بود.  از هنگام ظهور قائ
حضرت  ــه؟  چگون ــد:  كردن عرض 
ــود: زيرا اگر قائم ما خروج كند  فرم
ــقت نخواهد بود،  جز زحمت و مش
ــبان  و مردم بايد همواره بر زين اس
سوار شوند [و جهاد كنند]، و لباس 
قائم (ع) درشت و خشن و غذايش 

خشك خواهد بود.

3. بخشيدن هستى خود براى نجات جامعه
الَلَِة؛ 10 خداوندا! او  َو بََذَل ُمْهَجتَُه ِفیَك لِیْســتَْنِقَذ ِعبَادََك ِمَن الَْجَهالَِة َو َحیرَِة الضَّ
خون پاك قلبش را در راه تو بذل كرد [و جانش را فدا نمود] تا بندگانت را از 

جهالت و حيرت و گمراهى نجات دهد.
ــفة قيام عاشورا است كه در  از مهم ترين محورهاى زيارت اربعين، بيان فلس
ــت. امام  يك جملة كوتاه تمام مقصود حضرت اباعبداهللا(ع) بيان گرديده اس
صادق(ع) در اين فراز به صراحت تمام عرضه مى دارد كه امام حسين(ع) تمام 
ــتى خود را فدا كرد تا بندگان خدا را از بند جهالت، تاريكى و گمراهى  هس
رها كرده و به سوى نور و كمال هدايت رهنمون كند. اين همان هدف نهايى 
ــتادگان الهى در طول تاريخ بوده است كه در قيام  تمام پيامبران (ع) و فرس

عاشورا به اوج خود رسيد.

انقالب ارزش ها
در تاريخ مى خوانيم: بعد از بعثت رسول گرامى اسالم (ص) اصول و ارزش هاى 
جارى در جامعه كه عليه مصالح دنيا و آخرت مردم بود، به ارزش هاى انسانى 
ــتى به حقيقت يابى و جنگ و خونريزى و  ــد. خرافه پرس و الهى تبديل ش
ناعدالتى به قسط و عدل و مساوات بدل گرديد و انسان هاى در ظاهر پايين 
درجه، به افرادى مورد اعتماد و داراى منزلت اجتماعى وااليى تبديل شدند. 
تمام قوانين و مالك هاى ظاهرى و مادى جاى خود را به معيارهاى ارزشمند 
و متعالى داد. پيامبر رحمت (ص) حتى به كارگزاران خويش تأكيد مى نمود 
ــوم جاهالنه نهايت تالش خود را  كه در تبديل و تغيير روش هاى غلط و رس

به عمل آورند.
هنگامى كه معاذ بن جبل را به سوى يمن مى فرستاد، به او فرمود: اى معاذ! 
آثار جاهليت و رسوم باطل را بميران و سنت هاى متعالى اسالمى را در ميان 
ــن فرازهاى پيام حج خود، به انقالب  ــردم ترويج كن! آن گرامى، در آخري م
ــوى زيباييها و كماالت تأكيد ورزيد و فرمود: أال ُكلُّ  ــها و حركت به س ارزش
َشىءٍ ِمْن أْمِر الْجاِهليِة تَْحَت َقَدمى موضوٌع؛ 11 بدانيد تمام باورها و رسم هاى 

ايام جاهليت را زير پاى خود نهاده و باطل اعالم مى كنم.
ــين(ع) نيز انقالب تاريخى خود را انقالب ارزش ها معرفى كردند و  امام حس
نََّة قَْد أُِمیتَْت فَإِْن تُِجیبُوا دَْعَوتِی  فرمودند: إِنِّی أَدُْعوكُْم إَِىل اللَِّه َو إَِىل نَِبیِه فَإِنَّ السُّ
َو تُِطیُعوا أَْمرِی أَْهِدكُْم َسِبیَل الرَّشاد؛ 12 من شما را به سوى خدا و رسول 
ــمند پيغمبر خدا (ص) از بين رفته است.  ــنت ارزش دعوت مى نمايم؛ زيرا س
اگر شما دعوت مرا بپذيريد و امر مرا اطاعت كنيد، من شما را به راه هدايت 

راهنمايى مى كنم.
ــنى بخش در  ــول خدا (ص) چراغ روش ــين(ع) همانند جدش رس امام حس
ــمعى خود را فدا كرد تا مردم در  تاريكى هاى جهل و نادانى بود و همانند ش
پرتو نور او به ارزش هاى اخالقى دست يابند. چنانكه قرآن پيامبر اكرم(ص) 
ــى معرفى مى كند و  ــاى جهل و نادان ــنى بخش در تاريكى ه ــراغ روش را چ
ًا َو نَِذیرًا * َو َداِعیا إَِىل اللَِّه  مى فرمايد: (یَا أَیهَُّا النَّبِى إِنَّا أَرَْســلَْناَك َشاِهًدا َو ُمبَرشِّ
ِنیرًا)؛ 13 اى پيامبر! ما تو را گواه فرستاديم و بشارت دهنده  ِبإِذْنِِه َو ِرسَاًجا مُّ
ــه فرمان او قرار داديم، و  ــوى خدا ب و انذاركننده! و تو را دعوت كننده به س

عبدالكريم پاك نيا

چراغى روشنى بخش!
پيامبر(ص) نيز امام حسين(ع) را چراغ روشنى بخش هدايت معرفى كرده و 
فرمود: اِنَّ الُْحَسیُْن ِمْصبَاُح الُْهَدی َو َسِفیَنُة النََّجاِة؛ 14 همانا حسين(ع) چراغ 

هدايت و كشتى نجات است.

4. ذلت و خوارى دشمنان امام حسين(ع)
ٌب َمْن قَتَلََك؛ و گواهى  َو أَْشَهُد أَنَّ اللََّه ُمْنِجٌز َما َوَعَدَك َو ُمْهلٌِك َمْن َخَذلََك َو ُمَعذِّ
مى دهم كه خداى متعال وعده اى كه به تو داده است، البته به آن وفا مى كند 
ــتند، همه را هالك كند و قاتالنت را  و آنان كه تو را خوار [و مضطر] گذاش

عذاب سخت چشاند.
ــت و اين در  ــورا اس ــة عاش از ديگر پيام هاى زيارت اربعين جاودانگى حماس
ــت كه حضرت  ــى و تحقق وعدة الهى اس ــت حكايتگر يك پيام غيب حقيق
زينب(ع) نيز در خطبه اى كه در مجلس يزيد قرائت كرد، به آن اشاره نمود. 
ــت و  ــش از آيندة دردناك يزيديان پرده برداش ــخنان خوي آن گرامى در س
ــان حماسه آفرينان عاشورا و پيروزى هميشگى مرام حسينى  فرداى درخش
را نويد داد و به يزيد اين چنين نهيب زد: فَِكد كَیَدَك واسَع َسعیَك وناِصب 
ُجهَدَك فََواللَّه ال مَتحو ِذكرَنا و ال مُتیُت َوحیَنا و ال تُدرُِك أمرَنا و ال تَدَحُض َعنَك 
عارَهــا وَهل رَأیَك إالّ فََنــد؟ و أیاُمَك إالّ َعَدٌد؟ و 
َجمُعَك إالّ بََددٌ؟ یوَم ینادى املُنادى: أال لََعنُة اللَّه 
َعــَىل الظاملیــَن؛ 15 [اى يزيد!] هر نيرنگى كه 
ــى بزن، و هر اقدامى كه توانى بكن و هر  خواه
ــش كه دارى، دريغ مدار! سوگند به خدا  كوش
كه نمى توانى نام ما را محو كنى و نمى توانى نور 
وحى ما را خاموش نمايى. تو نمى توانى عظمت 
امر ما را درك كنى و ننگ اين ستم را هرگز از 
خود نتوانى زدود!؟ آيا غير از اين است كه رأى، 
[طرح و نقشه هاى] تو سست و مدت حكومت 
تو اندك و جمعيت تو پراكنده است؟ آن روزى 
كه منادى فرياد مى زند: آگاه باشيد، لعنت خدا 

بر گروه ستمكاران باد.
يادگار رسول خدا(ص) در آن موقعيت حساس 
و تاريخى   كه هيچ سخنور ماهرى؛ حتى قادر 
ــت  چنان با اعتماد به  به تعادل در گفتار نيس
ــر از آينده داد و پيش بينى  نفس عميقى خب
دقيقى كرد كه ما بعد از صدها سال نتايج آن را به وضوح مشاهده مى كنيم. 
ــه و پيش بينى حضرت  ــارت اربعين تحقق يافت ــن پيام زي ــروزه اي آرى، ام
ــته و در واقع وعدة الهى تحقق يافته، دشمنان امام  زينب (ع) به وقوع پيوس
حسين(ع) خوار و رسوا گشته و عظمت نام و ياد و حماسة حسينى(ع) تمام 

عالم را فرا گرفته است.
اى كه در كرب و بال بى كس و ياور گشتى
چشم بگشا و ببين خلق جهان ياور توست

از ديگر پيام هاى زيارت اربعين: مشمول لطف و كرم الهى، مقام شهادت، پاكى 
ــل، ميراث دار انبيا، منصوب شدن به امامت از سوى خدا، مدافع اسالم و  نس
ــتگى رهبرى، نصيحت امت با دلسوزى، و  انديشه هاى الهى، لياقت و شايس

مهرورزى مى باشد.
منبع سايت موعود. 

پى نوشت:
۱) روضة الواعظین، محمد فتال نیشابورى، نرش رىض، قم، ج ۱، ص ۱۹۵.

۲) تهذیب األحكام، محمد بن حســن طوىس، دارالكتب االســالمیه، تهران، ۱۳۶۵ش، ج ۶، ص۱۱۳؛ و 
كامل الزیارات جعفر بن قولویه قمى، نرش الفقاهه، تهران، ص ۲۲۸. امام صادق(ع) منت زیارت اربعین 

را به نحوی که در کتب ادعیه مشاهده می کنيد نقل کرده اند.
۳) با استفاده از سایت تبیان، بخش دین و اندیشه.

۴) صافات / ۱.
۵) کهف/ ۶۵.

۶) مناقب آل اىب طالب، محمد بن شهر آشوب مازندرانی، نرش عالمه، قم، ۱۳۷۹ ق، ج ۳، ص۲۲۵.
۷) كافی، محمد بن یعقوب كلینى، دارالكتب االسالمیة، تهران، ۱۳۸۸ ق، ج ۲، ص ۲۵۲.

۸) مستدرك الوسائل، محدث نورى، مؤسسه آل البیت، قم، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۱، ص ۳۷۲.
۹) مسند اإلمام الرضا(ع)، شیخ عزیز الله عطاردی خبوشانی، مؤسسة طبع و نرش آستان قدس رضوی، 

ج ۱، ص ۲۱۹.
۱۰) در بعضی از نسخه ها مثل كامل الزیارات این عبارت این گونه آمده است: بََذَل ُمْهَجتَُه ِفیَك 
كِّ َو اِالرْتِیاِب إَِىل بَاِب الُْهَدى ... كامل الزیارات،  َاللَِة َو الَْجَهالَِة َو الَْعَمى َو الشَّ لِیْستَْنِقَذ ِعبَادََك ِمَن الضَّ

ابن قولویه، ص ۲۲۸.
۱۱) سیره ابن هشام، ابو محمد عبد امللك بن هشام حمیری، دار القلم، بیروت، ج ۴، ص۲۵۰.

۱۲) بحار األنوار، محمد باقر مجلىس، مؤسسۀ الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳ق، ج ۴۴، ص ۳۴۰.
۱۳) احزاب/ ۴۵ و ۴۶.

۱۴) مدینة املعاجز، سید هاشم بحراىن، مؤسسۀ املعارف االسالمیة، قم، ۱۴۱۴ق، ج ۴، ص ۵۱.
۱۵)بحار االنوار، عالمه مجلسی، ج ۴۵، ص ۱۳۳؛ و مقتل خوارزمی، موفق بن احمد خوارزم، نرش 

مفید، قم، ج ۴، ص ۶۴۶.



5 ويژه نامه هفتگى
شماره 3   |   سه شنبه 5 مرداد 1395   |    20 شوال 1437 كميته فرهنگى، آموزشى ستاد مركزى اربعين

بر اساس اسناد و روايات دينى تاكنون براى هيچ كدام از پيغمبران و ائمه اطهار مراسم چهلم برگزار نشده است 
و تنها معصومى كه در اين عالم براى او مراسم اربعين برپا مى شود حضرت اباعبداهللا حسين(ع) است.

ــيار تاكيد شده است، چون زيارت در اين روز اجر و پاداش  ــين(ع) در روز اربعين بس زيارت حضرت ابا عبداهللا حس
فراوانى نزد پروردگار دارد. كسانى كه قادر به زيارت و مسافرت حضورى در كربالى معلى نيستند مى توانند صبح روز 
اربعين دعاى پرفضيلت اربعين را كه از سوى امام صادق (ع) نقل شده است، بخوانند. اين زيارت عالوه بر عرض سالم 
به محضر امام سوم شيعيان، اعتقادات دينى انسان را نيز تقويت مى كند چون فرازهاى شگفت انگيزى در آن نهفته شده 

است. امام حسين(ع) در برابر ناپاكى ها و گمراهى ها ايستادگى كرد تا نورانيت و بصيرت را در دل ها حاكم كند.
ــده كه فرموده اند: «در روز اربعين هنگامى كه روز بلند شد زيارت مى كنى و مى گويى:  ــالم روايت ش از امام صادق عليه الس
سالم بر ولى خدا و حبيب او، سالم بر خليل خدا و بنده نجيب او، سالم بر بنده برگزيده خدا و فرزند برگزيده او، سالم بر 
حسين مظلوم شهيد، سالم بر آقايى كه در ميان امواج بال گرفتار آمد و كشته اشك روان است. آن گاه امام صادق عليه السالم 
فرمودند: عليه آن حضرت هم دست شدند كسانى كه دنيا فريبشان داده بود و بهره خود را در ازاى بهايى ناچيز فروختند و 
آخرت خويش را به قيمت ناچيز حراج كردند. در چاه هوا و هوس فرو رفتند و تو و پيامبرت را به خشم آورده و مطيع بندگان 
شقى گرديدند؛ امام حسين عليه السالم در مقابل آنان تن به ذلت نداد و با آنان با شكيبايى به جهاد پرداخت تا آن گاه كه 

خونش را ريختند و اهل بيتش را به اسارت بردند.
مرحوم ابن قولويه در «كامل الزيارات» حديثى را به همين مضمون از حضرت امام صادق(ع) آورده است كه مى فرمايند: اگر 
مردم نيكى و سعادتى را كه در زيارت امام حسين(ع) وجود دارد مى شناختند، خود را براى اين كار هالك مى كردند و بر 

هم سبقت مى گرفتند. (كامل الزيارات، ص87، باب27، حديث16)
حضرت امام صادق(ع) فرموده اند كه در هر وقت وزمانى و در هر جا و مكانى، امام حسين(ع) را زيارت كنيد، چرا كه: 
ــين(ع) بهترين و خيرترين عمل است. امام صادق(ع) درباره ثواب زيارت امام حسين(ع) با پاى پياده  زيارت امام حس
مى فرمايد: كسى كه با پاى پياده به زيارت امام حسين(ع) برود، خداوند به هر قدمى كه برمى دارد يك حسنه برايش 
ــته و يك گناه از او محو مى فرمايد و يك درجه مرتبه اش را باال مى برد، وقتى به زيارت رفت، حق تعالى دو  نوش
فرشته را موكل او مى  فرمايد كه آنچه خير از دهان او خارج مى شود را نوشته و آنچه شر و بد است را ننويسند و 
وقتى برگشت با او وداع كرده و به وى مى  گويند: اى ولّى خدا! گناهانت آمرزيده شد و تو از افراد حزب خدا 
و حزب رسول او و حزب اهل بيت رسولش هستى، به خدا قسم! هرگز تو آتش را به چشم نخواهى ديد و 

آتش نيز هرگز تو را نخواهد ديد و تو را طعمه خود نخواهد كرد.
(كامل الزيارات ص134)

سرودم از دهاِن آب ها، غوغاِى توفان را                        
مياِن دشِت خون، افتادِن خورشيِد عريان را...

چنان ماهى كه دور افتاده از دريا، كنارِ رود                  
به هم مى زد كسى از تشنگى لب هاِى لرزان را

تماِم نيزه ها آن روز، سر بر آسمان بودند                       
سرى بر نيزه با آواِى خوش مى خواند قرآن را

اگر چه حنجرى پاره، سرى بر نى، لبى خونين             
ولى اى كاش هرگز بر تنش ُسمِّ ُستوران را...

تماِم واژه ها مقتل شد و شعر از نفس افتاد                       
مياِن بيت بيتم، آسمان َسر داد باران را

                                                                       *
رسيدم كربال، با سينه اى مجروح و قلبى چاك               
برايت نوحه سر دادم، درختان را، گياهان را...

من آقا، زائرى نااليق و دلخسته ام، اما                  
شفيع آورده ام از كشورم شاهِ خراسان را

شنيدم تشنه اى، با اشك قدرى آب آوردم                    
كه ما ايرانيان حرمت نگه داريم مهمان را!

دلم از كربال تا شام، بر نِى رفت، با يادت                        
به همراهِ تو پيمودم، بيابان در بيابان را

تنى كه قطعه قطعه روِى دشت افتاد را ديدم                     
به روِى خاك جارى ديدم آياتى درخشان را...!

به پابوِس تو آمد شعر، آقا گوشه ى چشمى...                 
نگاهِ تو بهشتى مى كند هر نا مسلمان را
                                                                       * 
كنـارِ صحِن اربابم زيارت نامه مى خوانم                         
و در ذهنم كسى لَبِّيك مى گويد سواران را

عزيزى مى رسد مادر، گمانم يار كم دارد                   
مهيا كن براِى رفتِن من آب و قرآن را.

حركت كه مى كنى
همسفرانت را كه مى بينى

از پل زائر مهران كه عبور ميكنى
جاده اى را ميبينى پوشيده از آدم

از عاشق
از...

باور كن كسى سرش پايين نيست
باور كن سكوت حاكم است

اما خوب كه گوش كنى غوغاييست
در دلها

جسم ها كثيرند
اما روح ها به وحدت رسيده اند

باور كن
اگر نمى دانستم كجا و به چه هدفى مى روند مى گفتم تسخير شده گانند

طلسمى مى كشاندشان و به پاى خود نمى روند
با ديدن اين تصوير بى نظير تو هم قطره اى مى شوى در اين رود خروشان

دل دل مى كنى كه به دريا برسى و تطهير كنى دل دنيا زده را
دلى كه گاهى يواشكى كنار گوشت زمزمه هايى مى كرد از قبيل اينكه  

نكند كشته شوى 
نكند در يك انفجار چيزى از تو باقى نماند

 نكند بى آب و غذا گرسنه بمانى
نكند...

با مشت به سينه مى كوبى و مى گويى آرام بنشين ديوانه
نمى بينى؟

ظهور نور را نمى بينى از زير قدم هاى اين فرشتگانى كه لباس آدمى پوشيده اند؟
من به كمال رسيده ام

كمال انقطاع...
خودمانى ترش ميشود:از زمين و زمان بريدم...

من غالم قمرم غير قمر هيچ مگو...
پشم هايت را مى بندى

شب شده و تو در ميان راهى
ماشين توقف مى كند براى نماز مغرب

يك نوجوان به سمتت مى آيد و كوله ات را مى گيرد
راهنمايى ات مى كند

شايد حرفهايش را متوجه نشوى اما گرماى دستش وقتى محكم دستت را مى فشارد به تو مى گويد:
خوش آمدى زائر امام حسن(ع)

نمازكه خواندى برايت غذا مى آورد
شايد ظاهرش خوب نباشد اما باور كن در طبق نور از بهشت آمده

در ميان حرفهايش نام فاطمه (س) را مى شنوى
غذايت با چاشنى اشك نمكين تر مى شود

خدا حافظى مى كند و هديه اى به تو مى دهد...نگاه نكن...بگذار توى جيبت
حاال به راه ادامه مى دهى و به نجف مى رسى
يك راست مى روى مقابل گنبد و مى گويى:

((سالم آقا...امسال هم آمدم
مثل سال گذشته شب اول مزاحمتان نميشوم...سرتان شلوغ است...يك جاى خواب لطفا))

مى گردى و نا اميد مى شوى
كوله را مى گذارى زير سرت و گوشه ى يك پياده رو چشمانت را مى بندى 

باز مى گويى:
(( ممنون آقا...بهترين جاى دنيا...مثل سال گذشته))
يكى صدايت مى كند و ميخواهد تو را با خود ببرد

مانع نمى شوى، مثل پارسال
ميهمانش مى شوى در شارع الرسول

خانه ى كوچك اما با صفايى دارد
دوروز را ميهمانش مى شوى

نيمه شب بزن بيرون از خانه
برو مقابل ايوان بايست و بگو ايوان نجف

 عجب صفايى دارد
مثل پارسال

دوروز چقدر شيرين مى گذرد
بهترين ساعت حركت شايد بعد از نماز صبح باشد

قبل از حركت برگرد به سمت حرم و بگو
((ممنونم آقاى غريب نواز...مى روم به سمت

 آقازاده هايتان
خيلى به من خوش گذشت در جوارتان...مثل پارسال))

عمود يك
زيارت عاشورا با صد لعن و صد سالم

عمود سيصد و سيزده دعاى عهد...
كمى استراحت كن...

چاى بنوش
اگر خواستند مشت و مالت بدهند مانع نشو

بگذار هر كسى كار خودش را بكند
حركت كن
بى قرار باش

چشم بسته هم مى شود اين راه را رفت
ياعلى...

كميل را شروع كن
تا اذان ظهر 

اشهد ان على ولى اهللا
حاال پايت نمى كشد براى رفتن

نام دلبرت را بردند
پير مردى مى آيد مقابلت
مى گويد صال صال صال 

زائر زائر زائر
قبل از اينكه بخواهد پايت را ببوسد شانه هايش را بگير و در آغوش بكش

مى بينى؟
مثل سال گذشته...همان آدم ها...همان حال و هوا...همان غذاها...همان صداها...

ميرسى به كربال
مى رسى به دريا

مى رسى به مركز نور
مى روى سراغ شيخ احمد كارمند دادگسترى كربال

موكبش همان جاى هميشگى ست
به گرمى از تو استقبال مى كند و دوسه روزى ميهمانش ميشوى...
نمى گذارند اما هرطور شده گوشه اى از كارشان را به دوش بگير

روز آخر هم جاى اشك با لبخند برگرد
قبل برگشت برگرد بگو:

((راستى پدرتان سالم رساند...ممنون كه هواى ما راداريد
ممنون كه باز هم قابل دانستيد

ممنون كه ...))
جمله ات را تمام نكن
خداحافظى هم نكن

مثل پارسال
بگذار تا سال بعد حس كنى هنوز هم رو به روى حرم ايستادى

بگذار هركجا رو مى كنى حرم ببينى
شايد اينگونه هر جايى نرفتى و هر تصويرى را نديدى و هر حرفى نزدى...شايد...

وقتى برگشتى به خانه هر كس پرسيد چه خبر؟
لبخند بزن و بگو:

بى نظير و تكرار نشدنى

مد جواد اهلی پور

ن پور 
سل ه 

فاطم
     

مثل پارسال

ثواب زيارت اربعين
 به روايت امام صادق (ع)
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در نشستى با حضور حجت االسالم و السلمين دكتر احمدى رئيس كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى 
اربعين، داوود گودرزى مسئول سازمان بسيج دانشجويى، سعيد غضنفرى دبير كميته فرهنگى آموزشى ستاد 
مركزى اربعين و تاجيك معاون فرهنگى بسيج دانشجويى، حوزه كارى مشترك ستاد اربعين دانشگاهيان و كميته 

فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين بررسى شد.
ــترك همكارى ستاد اربعين دانشگاهيان با محوريت بسيج  ــه برنامه هاى فرهنگى اربعين و زمينه مش در اين جلس
دانشجويى در حوزه فرهنگى بحث و گفتگو شد. همچنين ظرفيت ها و استعدادهاى موجود در اين زمينه بررسى 
و بر تشكيل كارگروه براى اين موضوع با حضور نمايندگان وزارت علوم ، نماينده نهاد رهبرى در دانشگاه، بسيج و 

تشكل هاى دانشجويى و دانشگاهى  با مديريت بسيج دانشجويى تاكيد شد.

ساختار جديد ستاد مركزى اربعين 95 با توجه به اجراى عمليات مراسم با شكوه اربعين سال 94 از سوى وزارت كشور به استان ها و كميته 
ها ابالغ شد.

بر اساس ساختار جديد در استان هاى خوزستان و ايالم كه منطقه ويژه اعالم شده، ستاد استانى ويژه پيش بينى شده است كه هر يك از كميته 
هاى مركزى نيز نمايندگانى در ستاد اين دو استان خواهند داشت. بر اساس همين دستورالعمل و حسب درخواست دبير ستاد مركزى اربعين، 
كميته فرهنگى و آموزشى اربعين جناب حجت االسالم حسن زاده و فتاحى را به عنوان روساى كميته هاى فرهنگى در اين دو استان و نمايندگان 

اين كميته در ستادهاى استانى دو استان مزبور تعيين و معرفى نمود.
حجت االسالم والمسلمين حسن زاده مسئول دفتر نمايندگى بعثه مقام معظم رهبرى در استان خوزستان و از اساتيد حوزه و دانشگاه در استان و 

امام جمعه موقت اهواز مى باشد و حجت االسالم والمسلمين فتاحى مدير كل سازمان تبليغات اسالمى در استان ايالم مى باشند.
الزم به يادآورى است در كليه استان هاى كشور نيز ستادهاى استانى اربعين حسينى به رياست استانداران محترم تشكيل و متناظر به كميته هاى 

ستاد مركزى كميته هاى استانى شكل مى گيرد.

جناب عالى به عنوان رئيس كارگروه برنامه ريزى مراسـم و مسـئول قرارگاه برگزارى مراسم 
اربعين از سوى كميته فرهنگى انتخاب شديد لطفا بفرماييد چرا اين كارگروه و با چه اهدافى 

تشكيل شده است؟ 
و منظور از مراسم در اربعين حسينى چيست؟

ــينى  ــيع كه راهپيمايى اربعين حس ــقان ثاراهللا در بزرگترين همايش جهانى تش جمعيت ميليونى عاش
مى باشد در ساعاتى از شبانه روز دور هم  جمع شده و به شنيدن معارف قرآن و اهل بيت (ع) و عزادارى 
براى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) و اصحاب و ياران با وفايش مى پردازند. اين مراسم ها گاهى با ضبط و 
پخش با تاخير و گاهى به صورت زنده براى كشور خودمان و ساير كشورها پخش مى شود اين مراسم ها 
در اكثر موكب ها و خيمه هاى استان ها بطور خودجوش و مردمى و در تعداد 18 موكب به صورت متمركز 
و برنامه ريزى شده برگزار مى شود و مراسم از پايانه هاى مرزى و مسيرهاى پياده روى آغاز شده و در نجف 

و كربال ادامه دارد.

چه نهادها موسسه هايى عضو كارگروه شما هستند؟
ــتاد امور مساجد كشور ،  ــور ، س ــتاد ائمه جمعه كش ــمات عبارتند از نمايندگان س اعضاى كارگروه مراس
سازمان تبليغات، سازمان اوقاف و امور خيريه ، معاونت فرهنگى شهردارى تهران، مسئول محترم جذب و 
ساماندهى بعثه مقام معظم رهبرى ، مسئول محترم سازمان بسيج اصناف كشور، مسئول محترم سازمان 
بسيج شهردارى تهران ، مسئول محترم سازمان بسيج مداحان كشور، مديرعامل محترم مجمع مهندسين 
دفاع مقدس، مسئول محترم اتحاديه رسانه هاى بين المللى، مسئول محترم جامعه ايمانى مشعر،  مسئول 
ــيج وزارت خارجه، مسئول محترم فرهنگى ستاد عتبات عاليات، مسئول محترم سازمان اوج  محترم بس
ــر محترم كميته فرهنگى و  ــعر بعثه مقام معظم رهبرى ، دبي ــئول محترم مش بنياد فرهنگى خاتم، مس
ــوراى راهبردى جوانان،  مدير محترم هيأت محبين  ــتاد مركزى اربعين ، مسئول محترم ش ــى س آموزش
ــر محترم هيأت مدافعين حرم، حجت  ــرا(س)، مدير محترم هيأت مكتب الزهرا (س) ،  مدي ــه الزه فاطم

االسالم و المسلمين برمايى مى باشند.

سياسـت ها و راهبردهاى اصلى شـما در برگزارى مراسم اربعين چيسـت؟آيا سندى تنظيم شده 
است؟

ــاركت هيأت هاى مذهبى در جهت زنده نگهداشتن فرهنگ  ــت از دعوت و مش ــت هاى ما عبارتس سياس
ــينى به عنوان مركز ثقل فعاليت هيأت ها و حفظ انسجام مسلمين در ترويج پيام  ــورا و اربعين حس عاش

شهداى كربال و ماندگار نمودن اثرات معنوى اربعين براى همه. 

هئيت ها و موكب ها در برگزارى مراسم چگونه و با چه مكانيزى با شما هماهنگ و مرتبط مى شوند.
ــته هاى عزادارى  ــمات متمركز و خودجوش مردمى و دس هيأت هاى داوطلب همكارى در برگزارى مراس
اربعين مى توانند با ارسال يك پيامك به 20009516 شماره تلفن و نشانى و مشخصات خود را اعالم تا 

با آنها تماس گرفته شود.

چه برنامه هايى براى اربعين 95 در حوزه مراسم سخنرانى ها پيش بينى كرديد؟
در تمامى موكب هاى  18 گانه در دو نوبت قبل ظهر و بعد مغرب مراسم سخنرانى و عزادارى برگزار و براى 
ــاير موكب هاى خود جوش استان ها در صورت درخواست سخنران و مداح در حد توان اعزام مى شود.  س

همچنين در تعدادى از موكب ها پخش زنده دعاى ندبه، دعاى كميل و سخنرانى برگزار مى شود.

برنامه هاى مراسم چگونه و از چه طريقى اطالع رسانى مى شود؟
از طريق رسانه ملى – شبكه هاى اجتماعى – خبرگزارى ها و روزنامه ها و بنرهاى تبليغاتى در مسير مرزها 

تا كربال جدول نشانى و زمان برنامه هاى متمركز اطالع رسانى خواهد شد.

براى اسـتفاده از فرصت ها و ظرفيت هايى كه ايجاد مى شود چه انتظار از زائران و چه توصيه اى به 
عزيزان داريد؟  

توجه به كليه تذكرات كتبى و شفاهى كه توسط اين كارگروه و ساير كارگروهها منتشر مى شود و شركت 
ــترده در نماز جماعت و برنامه هاى سخنرانى و عزادارى برگزار شده انتظار ما از همه زائرين گرانقدر  گس

مى باشد.

درگفتگو با آقاى حاج على اكبر مداحى، رئيس قرارگاه مراسم اربعين حسينى (ع) 95 كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين

توجه به كليه تذكرات 
كارگروه ها 
و شركت گسترده 
در نماز جماعت 
و برنامه هاى سخنرانى

 و عزادارى برگزار شده 
انتظار ما از همه زائرين 
گرانقدر مى باشد

دعوت از
 هيئت هاى مذهبى
جهت مشاركت در
 زنده نگه داشتن
 فرهنگ عاشورا 
و اربعين حسينى(ع)

ــى اربعين  ــه كميته فرهنگى-آموزش جلس
ــخ 1395/5/1 و با حضور  ــان در تاري اصفه
ــرت آيت اهللا  ــان حض ــه محترم اصفه ــام جمع ام
طباطبايى، مسئول محترم بعثه رهبرى در منطقه 
اصفهان، حجت االسالم فقيهى، رئيس سازمان حج 
ــس اداره كل اوقاف، رئيس  ــارت اصفهان، رئي و زي
ــدگان جامعه  ــالمى؛ نماين ــات اس اداره كل تبليغ
 المصطفى العالميه، نماينده جامعه خيرين اصفهان 
ــدگان نهادهاى مردمى و  ــع ديگرى از نماين و جم

دولتى برگزار شد.
ــه گزارشى از روند ساخت مجتمع  در ابتداى جلس

ــد.  ــوى خيرين اصفهان ارائه ش ــعت ده هكتار جهت زوار اربعين از س بزرگ اقامتى در مرز مهران در زمينى به وس
در ادامه حضرت حجت االسالم فقيهى مسئول كميته فرهنگى اربعين در اصفهان به ارائه گزارشى از فعاليت هاى 
صورت گرفته در مورد اربعين و گزارش كوتاهى از همايش برگزارشده در مشهد به اطالع حاضران رساند. در همين 
جلسه درخواست تشكيل همايش ائمه جمعه و جماعات استان، با حضور امام جمعه محترم استان مطرح شد و مقرر 

شد كه مقدمات كار فراهم، و به اطالع اعضا رسانده شود.
در ادامه، امام جمعه محترم اصفهان ضمن تشكر از تشكيل اين جلسه و قدردانى از حضور و تالش تمامى دست  
اندركاران اربعين، بر ضرورت آموزش عمومى زائران اربعين و ارائه جزواتى يك پارچه و ترجيحا به صورت اجماع شده 
ــب باشد، تأكيد نمودند. ايشان هم چنين يادآورى نمودند كه مى بايست از ظرفيت  كه براى مخاطب عام هم مناس

شبكه هاى اجتماعى براى آموزش و فرهنگ سازى به منظور تحقق اهداف فرهنگى اربعين استفاده بهينه نمود. 

http://alarbaeen.irسامانه اطالع رساني االربعين (با چهار  زبان فارسي، عربي، انگليسي و اردو)

بخش اخبار  
� اخبار به روز عتبات عاليات

� آخرين اخبار و اطالعات مربوط به مراسم اربعين 
� آخرين اخبار مربوط به كميته هاى تخصصى اربعين 

�  آخرين اخبار آموزشى و فرهنگى اربعين 
� اخبار مربوط به ايام و ليالي و مناسبت هاي ويژه

� اخبار فرهنگي مربوط به ائمه و شخصيت هاي معنوي
� درج اخبار خبرنگاران افتخاري از هيئت ها و مكان هاي زيارتي

بخش ادبيات و پژوهششامل: (با قابليت جستجويي موضوعي)
شامل  صدها مقاله در موضوع امام حسين و اربعين 
صدها مقاله عربى در موضوع امام حسين و اربعين 

دهها  مقاله انگليسى در موضوع امام حسين و  اربعين
� مقاالت 

� مصاحبه ها
� سخنراني ها

� شبهات و پاسخ گويي به آن 
� اشعار و مراثي و دلونشته ها

كالم بزرگان
 مسلمان و غير مسلمان در حوزه مسايل معارفي اربعين و زيارت

بخش دانلود
قابليت دانلود نرم افزارهاي تخصصي، اپليكيشن هاى تخصصى اربعين

 كليپ هاي صوتي و تصويري
بخش چند رسانه اي :
� شامل گالري تصاوير

� گالري صوتي
� گالري فيلم و كليپ

احاديث : 
احاديث مرتبط با موضوع اربعين و امام حسين و زيارت 

كالم بزرگان : 
ــين،  ــلمان با موضوع امام حس ــلمان و غير مس كالم بزرگان اعم از مس

اربعين و امام حسين
ادعيه و زيارات  : 

شامل متن زيارت نامه ها، ادعيه و اعمال از منابع معتبر همراه با ترجمه
نقشه ها : 

ــه حرم هاى مطهر و مقدس و راههاى رسيدن به عتبات  راهنما و نقش
مقدسه 

اماكن مقدسه : 
ــجد كوفه و .....با استفاده از  ــه كربال، نجف، مس به معرفي اماكن مقدس

متن و تصوير مي پردازد
بخش نقشه اي: بارگذاري نقشه هاي قديم و جديد به منظور شناسايي 

جريانات تاريخي مخصوصا عاشورا و اربعين مي باشد. 

تعيين نمايندگان كميته فرهنگى آموزشى در ستاد مركزى اربعين در استان هاى ايالم و خوزستان

برگزارى جلسه كميته فرهنگى-آموزشى اربعين در اصفهان

بررسى برنامه فرهنگى اربعين دانشگاهيان و كميته فرهنگى آموزشى فرهنگى اربعين

ــيد ابوالحسن  ــالم س  حجت االس
حسن زاده امام جمعه موقت اهواز 
در نشست شوراى ادارى استان خوزستان 
با اشاره به مراسم اربعين و ميزبانى استان 
خوزستان در اين ايام گفت: سال گذشته 
مراسم اربعين حسينى به خوبى برگزار شد 
و همه مسئوالن راضى از استان برگشتند. 
ــاخت ها را در  وى افزود: اگر دولت زير س
اين زمينه تامين كند مردم براى برگزارى 
ــم اربعين حسينى و ميزبانى زائران  مراس
حسينى در اين استان سنگ تمام خواهند 

گذاشت.
حجت االسالم حسن زاده مهمترين زير ساخت براى برگزارى مراسم اربعين در استان خوزستان را بهبود بخشى وضعيت 
راه در دو مسير اهواز   چذابه و خرمشهر  شلمچه دانست و گفت: اميدوارم با بهسازى اين دو مسير مراسم اربعين حسينى 

باشكوه تر از سال هاى گذشته برگزار شود.

امام جمعه موقت اهواز:

 مهمترين زير ساخت براى برگزارى مراسم اربعين در 
استان خوزستان، بهبود بخشى وضعيت راه در دو مسير 

اهواز   چذابه و خرمشهر  شلمچه است. 

حسني سرچشمه خورشید است... 
و بدان که سینه  نیز

 آمسان الیتناھی است 
با قلىب که در آن خورشید ىم جوشد، 
و گوش کن که چه خوش ترْمنی  دارد 
در تپیدن:
 «حسني، حسني، حسني...»
سید مرتضی آویىن

ــيد جعفر موسوى توليت محترم آستان  اقاى س
مقدس حسينى (ع) كه به دعوت كميته فرهنگى 
ــفر كرده است با حجت  ــى اربعين به ايران س و آموزش
ــالم والمسلمين حميد احمدى رئيس اين كميته  االس

ديدار و گفتگو كردند.
ــدار در خصوص همكار ها و هماهنگى هاى  در اين دي
ــا توليت حرم  ــتاد مركزى اربعين ب ــوزه فرهنگى س ح
ــرر گرديد با  ــد و مق ــث و تبادل نظر ش ــينى بح حس
ــات  ــى كميته فرهنگى اربعين در عراق، جلس هماهنگ
ــائل مشترك فيمابين كميته  همفكرى  و بررسى مس
ــكارى و تعاول  ــد و زمينه هاى هم ــت ادامه ياب و تولي

مشخص و تعيين گردد.
در اين ديدار توليت حرم، پرچم حرم حسينى (ع) را به 
رئيس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين 

اهداء نمودند.

ديدار و گفتگوى رئيس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد مركزى اربعين
 با توليت آستان مقدس امام حسين (ع)
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بر اساس دستورالعمل شماره 13345 به تاريخ  1395/2/7 رئيس محترم ستاد مركزى اربعين حسينى ابالغى به استانداران محترم سراسر 
ــازمان تبليغات اسالمى و رئيس كميته فرهنگى  ــور ، و با عنايت به توافق به عمل آمده ميان معاون محترم امور فرهنگى و تبليغى س كش
آموزشى مقرر گرديد در استان هايى كه بعثه مقام معظم رهبرى در آنها فاقد دفتر نمايندگى است، روساى كميته فرهنگى اين استان ها از طرف 

معاون امور فرهنگى تبليغى سازمان تبلغيات به كميته فرهنگى پيشنهاد و از سوى رئيس كميته منصوب مى شوند.
بر اين اساس روساى كميته فرهنگى آموزشى اين استان ها به شرح ذيل اعالم مى گردند:

به گزارش پايگاه اطالع رسانى االربعين، نشست مشترك رئيس 
ــتاد مركزى اربعين  ــى س ــئوالن كميته فرهنگى-آموزش و مس
ــكل هاى دينى سازمان تبليغات  ــان اداره كل تش با مديران و كارشناس

اسالمى در روز يك شنبه مورخ 95/5/3 برگزار شد. 
ــكل هاى دينى سازمان تبليغات  ــام سيروس، معاون اداره كل تش حس
ــت تعداد 31 نماينده استانى  ــالمى، با اشاره به اينكه در اين نشس اس
ــكل هاى دينى حضور داشتند، گفت: اين نشست در جهت تبيين  تش
سياست ها، فعاليت ها و راهبردهاى كميته فرهنگى و آموزشى اربعين 

برگزار شد.
ــيروس اظهار داشت: باتوجه به اينكه نمايندگان تشكل هاى دينى با  س
شبكه هاى مردمى سازمان تبليغات مانند روحانيون، ائمه جمعه، مبلغين 

و غيره در ارتباطند، در اين نشست به صورت شبكه اى توجيه شدند.
ــكل هاى دينى سازمان تبليغات اسالمى گفت: اين  معاون اداره كل تش
نشست يكى از روش هاى انتقال سياست هاى فرهنگى كميته فرهنگى 
و آموزشى در حوزه اربعين است كه در راستاى تعامالت سازمان با بعثه 

مقام معظم رهبرى برگزار مى شود.

ــلمين دكتر حميد احمدى،  ــت حجت االسالم والمس الزم به ذكر اس
ــى ستاد مركزى اربعين در اين نشست،  رئيس كميته فرهنگى-آموزش
ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى كميته فرهنگى-آموزشى اربعين بر 
نقش مؤثر فرهنگ سازى تشكل هاى دينى به واسطه قرار گرفتن شان در 

بطن جامعه، تأكيد نمودند.
ايشان با تبيين ضرورت راهبرى مسائل فرهنگى با استفاده از برقرارى 
ــزوم مردمى بودن فعاليت هاى مرتبط با  ارتباطات تنگاتنگ با مردم، ل
ــراز اميدوارى  ــينى را يادآورى كرده و اب ــم اربعين حس برگزارى مراس
ــكل هاى دينى با بهره مندى از ظرفيت عظيم مردم بتواند  كردند تا تش
ــت ها و راهبردهاى فرهنگى تعيين شده از سوى ستاد اربعين را  سياس

به خوبى اجرا و نهادينه سازند.
ــلمين حاجى ابراهيمى،  ــالم و المس ــت، حجت االس در ادامه اين نشس
مسئول كارگروه ياوران معنوى كميته فرهنگى-آموزشى اربعين، ضمن 
تشريح طرح ياوران معنوى، كاركردهاى موثر تشكيل هاى دينى را در 
ــانى و فرهنگ سازى مطابق با سياست آموزش از مبدأ  زمينه اطالع رس

سفر اربعين را ضرورى دانست. 

برگزارى نشست مشترك كميته فرهنگى-آموزشى ستاد اربعين
 با مديران و كارشناسان تشكل هاى دينى سازمان تبليغات اسالمى

انتصاب مسئوالن
 كميته فرهنگى آموزشى ستاد مركزى اربعين در ده استان

االسالم  حجت 
ــلمين  لمس ا و
احمدى  حميد 
ــتر  در رونمايى از پوس
ــعر  فراخوان كنگره ش
اربعين گفت: براى بهره 
ــاماندهى  ــرى و س گي
مراسم باشكوه اربعين 
كميته هاى تخصصى 
مركزى  ــتاد  س تحت 
ــكل گرفته  اربعين ش
ــت كه يكى از اين  اس
كميته هاى تخصصى 
و  ــى  فرهنگ ــه  كميت

آموزشى ستاد است.
رئيس كميته فرهنگى 

ــتاد مركزى اربعين افزود: ايجاد زيرساخت هاى الزم براى  ــى س و آموزش
صيانت از اهداف بزرگ اربعين نيازمند فرهنگ سازى و ايجاد گفتمان در 
قشر نخبگان، دانشگاهيان،  فرهيختگان و اهل هنر است و همچنين بايد 
ــازى را براى توده هاى مردم كه مخاطبان اصلى اين جمعيت  فرهنگ س

بزرگ و ميليونى هستند در دستور كار داشت.
ــتفاده از  ــاز و كارهاى مختلفى از جمله اس وى ادامه داد: براى اين كار س

ظرفيت اهل قلم و شعر و ادبيات و هنر پيش بينى شده است.
ــتاد مركزى اربعين گفت: سوگواره  ــى س رئيس كميته فرهنگى و آموزش
عبرات برگرفته از جمله معروف يا قتيل العبرات پارسال با استقبال خوبى 
از اهالى شعر و ادب مواجه شد، امسال نيز از اهالى هنر و شاعران خواستيم 
ــوگواره عبرات را راهبرى كنند و اميدواريم با همراهى با  ــعر س بخش ش
ــاعران خوب و آئينى كشورمان بتوانيم به اهداف فرهنگى اين سوگواره  ش

برسيم.
احمدى تاكيد كرد: بايد از طريق شعر و ادبيات فرهنگ پايدارى و معارف 
حضرت سيدالشهدا (ع) را حفظ و تقويت و ترويج كرد و شور مردم را به 
ــينى تبديل كنيم تا همه مردم بتوانند از اين سفره الهى  يك شعور حس

استفاده كنند.
ــوگواره اربعين در بخش هاى عكس،  فيلم،  مستند،  كليپ،  وى گفت: س
ــته،  ــعر،  دلنوش ــتان،  ش ــگ، عكس و گرافيك،  طنز و ادبيات،  داس  نماهن
 نگارگرى و  سفرنامه توسط ستاد مركزى اربعين برگزار مى شود، اما كنگره 

شعر اربعين را به صورت جداگانه برگزار مى كنيم.
ــازى عتبات عاليات،  معاونت فرهنگى  ــاركت ستاد بازس اين كنگره با مش

ــگ  فرهن وزارت 
ــه  ــاد،  جامع ارش و 
العالميه،  ــى  المصطف
ــتاد مركزى اربعين   س
ــام معظم  ــه مق و بعث
رهبرى برگزار خواهد 

شد.
ــعر  ــره ش ــر كنگ دبي
ــز در اين  ــن ني اربعي
گفت:  خبرى  نشست 
ــر مقام  ــعر به تعبي ش
معظم رهبرى سرمايه 
ــت  ملى ما ايرانيان اس
ــم از اين  و بايد بتواني
استفاده  ملى  سرمايه 
كنيم و اين هنر ملى 
را با شور حسينى بياميزيم و اين دستاوردى را كه حاصل حركت عظيم 

سيد الشهداست ادامه دهيم.
سيد حميدرضا برقعى افزود: خوشحاليم كه اين اتفاق مبارك به گونه اى 
ــاعران خود را در اين رويداد بزرگ سهيم بدانند چرا كه  رقم خورد كه ش
ــعر است و شاعران مى  صحنه به صحنه پياده روى اربعين واژه به واژه ش

توانند حرف ها و دغدغه ها و تجريبات شان را عرضه كنند.
وى گفت: اميدواريم اين كنگره با استقبال زيادى رقم بخورد و اشعار زيادى 

سروده شود؛ موضوع اين كنگره شعر است كه مزين شده به نام عبرات.
دبير كنگره شعر اربعين افزود: دومين سوگواره شعر اربعين بخش ويژه اى 
ــرود دارد كه به صورت ويژه دنبال مى شود و جوايز ويژه اى نيز  به نام س

براى اين بخش در نظر گرفته شده است.
سيد حميد برقعى در پاسخ به اينكه چرا كه اين كنگره زود برگزار مى شود 
گفت: به اين خاطر كه مى خواهيم دوم يا سوم محرم اختتاميه برگزار كنيم 

تا از آثار برگزيده در ماه محرم استفاده شود.
دبير كنگره شعر اربعين با اشاره به اينكه عالقه مندان مى توانند از طريق 
سامانه االربعين آثارشان را ارائه كنند افزود: در اين كنگره هيچ محدوديتى 
در قالب هاى شعرى نداريم و عالقمندان مى توانند در قالب هاى كالسيك 

و سنتى مثل غزل و مثنوى،  شعر نو و  سپيد آثارشان را ارائه دهند.
برقعى با اشاره به اينكه مهلت ارسال آثار تا 15 شهريور است گفت: دومين 
ــهادت امام حسين (ع) و تاثير  ــوگواره شعر اربعين نيز با موضوعات ش س
ــجويى  ــينى در دو بخش آزاد و دانش تاريخى آن و  پياده روى زائران حس

برگزار مى شود.

رونمايى از پوستر فراخوان كنگره شعر اربعين

حجت االسالم والمسلمين 
سيد عباس مسعودى

 استان البرز

حجت االسالم و المسلمين 
على نعمت الهى
 استان قزوين

 حجت االسالم والمسلمين 
محمد فتاحى
 استان ايالم

حجت االسالم و المسلمين  
مختار كرمى

 استان كردستان

حجت االسالم والمسلمين 
عبدالرضا سروستانى

 استان بوشهر

حجت االسالم و المسلمين 
اسماعيل قبادى 
استان كرمانشاه

حجت االسالم و المسلمين 
مسعود صفى يارى

 استان زنجان

حجت االسالم و المسلمين 
حميد برازش

استان كهكيلويه و بريراحمد

حجت االسالم و المسلمين 
على شكرى

 استان سمنان

حجت االسالم و المسلمين 
على دشتكى

 استان همدان

ــازمان بسيج اصناف كشور و  ــن پور مسئول س دكترغالمرضا حس
حجت االسالم دكتر احمدى رئيس كميته فرهنگى در بعثه مقام 
معظم رهبرى گفتگو كرده و راهها و زمينه هاى همكارى در زمينه 

اربعين را مورد بررسى قرار دادند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى االربعين، رئيس كميته فرهنگى و آموزشى 
اربعين حسينى و رئيس سازمان بسيج اصناف كشور در محل بعثه مقام 

معظم رهبرى ديدار و گفتگو كردند.
بنا بر اين گزارش (عصر روز دوشنبه چهارم مرداد)  رئيس سازمان بسيج 
ــور در  بعثه مقام معظم رهبرى  حضور پيدا كرد و با رييس  اصناف كش
كميته فرهنگى و آموزشى اربعين حسينى ديدار وگفتگو كرد و راهها و 

زمينه هاى مختلف همكارى فيمابين مورد بررسى قرار دادند.
ــالم دكتر احمدى ضمن خوش آمد  ــداى اين ديدار حجت االس در ابت

ــى  و برنامه هاى تدارك ديده  ــى از فعاليت هاى فرهنگ گويى، گزارش
ــتيبانى اصناف  ــده براى  اربعين 95 را بيان كردند و  از نقش و پش ش
ــته، تقدير و  ــالهاى گذش ــن  از اقدام هاي فرهنگى اربعين در س متدي
ــتار ايفاى نقش موثرتر شبكه كارآمد و گسترده  ــكر كرده و خواس تش
اصناف در امر آموزش، اطالع رسانى و فرهنگ سازى شد. و از رئيس 
ــيج اصناف بعنوان عضو ثابت كميته فرهنگى و آموزشى  ــازمان بس س

دعوت كرد.
ــئول سازمان بسيج اصناف  ــن پور مس در ادامه آقاى دكترغالمرضا حس
كشور ضمن استقبال و پذيرفتن بعنوان عضو كميته فرهنگى آموزشى از 
زحمات  كميته فرهنگى و آموزشى اربعين حسينى، تقديرو به همكارى 
سازمان بسيج اصناف با كميته فرهنگى آموزشى تاكيد كردند و خواستار 

تعامل و همكارى بيشتر  بين دو نهاد شد.

ديدار و گفتگوى رئيس كميته فرهنگى و آموزشى اربعين حسينى و رئيس سازمان بسيج اصناف كشور

 به گزارش پايگاه اطالع رسانى االربعين، گردهمايى ائمه جمعه 
ــتان البرز روز دوشنبه به ميزبانى شهرستان فرديس با حضور  اس
ــلمين  كازرونى  ــالم و المس ــتان، حجت االس نماينده ولى فقيه در اس
نماينده استان البرز در مجلس خبرگان رهبرى، معاون امور استان هاى 
ــور، استاندار، نمايندگان مردم  شوراى سياست گذارى ائمه جمعه كش
ــتان در مجلس و مسئوالن استانى در مصالى امام خمينى (ره) اين  اس

شهرستان برگزار شد.
اين گردهماى  كه در آستانه پنجم مرداد به مناسبت سالروز  اقامه اولين 
نماز جمعه  به امامت  آيت اهللا طالقانى  كه با حكم حضرت امام خمينى  
بر پا شده بود،  حجت االسالم والمسلمين ابراهيمى معاون امور استان 
ــور، تنى چند از  ــت گزارى ائمه جمعه كش ــوراي سياس هاى رييس ش
مسئوالن اين ستاد، حجت االسالم و المسلمين كازرونى نماينده استان 
ــينى همدانى،  حجت  ــرز در مجلس خبرگان رهبرى، آيت اهللا حس الب
االسالم و السلمين دكتر احمدى رئيس كميته فرهنگى و آموزشى ستاد 

مركزى اربعين حسينى  حضور داشتند، و به ايراد سخنرانى پرداختند
ــكيل  ــاره به فرايند تش ــى اربعين با اش رئيس كميته فرهنگى و آموزش
ستاد مركزى اربعين وكميته هاى مختلف،  به رويكردها و سياست هاى 
فرهنگى به تبيين طرح بزرگ  ياران  معنوى اربعين  پرداخت و گفت: 
فرهنگ عمومى و گفتمان سازى،  محورهاى اصلى اربعين 95 مى باشد 
ــبكه ارزشمند  ستادها ى نمازهاى  كه براى تحقق آن ائمه جمعه و ش
جمعه وهمچنين شبكه هاى تشكل هاى دينى و هيئت هاى مذهبى و 

ائمه جماعت نقش اصلى و محورى دارند.
ايشان از حمايت ها و اهتمام جدى رئيس محترم شوراي سياست گزارى 
ــتان هاى ايشان تقدير كرد و  ورود  ائمه جمعه و معاون محترم امور اس
مسوالنه  نهادهاى معتبر و اصيلى همانند ائمه جمعه، سازمان تبليغات 
ــرمايه  ــازمان اوقاف و امور خيريه و هيئت هاى مذهبى س ــالمى، س اس
ــمند براى جريان بزرگ و الهى اربعين  بيان كرد و به سازكارهاى  ارزش

طراحى شده براى استفاده  مناسب از اين ظرفيت بزرگ خبر داد

رئيس كميته فرهنگى و آموزشى اربعين در جمع ائمه جمعه و مسئوالن و اعضاى ستادها ى برگزارى نماز جمعه استان البرز :
 ائمه جمعه، محورفرهنگ سازى و راهبرى فرهنگى و آموزشى اربعين حسينى اند 
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اربعين ، تنها داستان پياده روى نيست...داستان پا و تاول و زخم...
داستان انگشتان ورم كرده...

اربعين داستان بلند هزاران دست و بيرق و روضه و سيطره است...
سيطره اشك و آه و ناله...

در داستان دنباله دار اربعين هزاران هزار واژه نقش آفرينى مى كنند كه 
در هر شماره از نشريه به چند نمونه از اين واژه ها مى پردازيم.....

يك: دست ها
...

دستى براى تعارف خرما...
دستى براى تعارف مهربانى

دستى براى باال گرفتن پرچم بلند است...پرچم عزاى تو... سرخ و سياه 
و سبز...

اين جا مقاِم همة دستان دوست داشتنى اربعين تو است. ...
اينجا دست هاى زيادى در كارند... در گوشة عراِق عشق تو همه نواها 

دست به دامان زينبند...
و حكايت جاذبة نام تو

حكايت پروانه ها و شعله هاى آتش است...
حكايت هزاردستان است...هزاران هزار دست...

دست هايى كه آمده اند تا سخاوتشان را به رخ عالم بكشند...دست هاى 
بخشنده و عاشق...

حكايت اين دست ها حكايت دستان كوچكى است كه تمام مسير 
كربال تا شام از دستان عمه جانش جدا نشد...

حكايت اين دست ها حكايت دستى است كه اشك هاى كودكانه رقيه 
را پاك مى كرد و خون مى گريست...

اربعين تو خالصه مى شود در آن نامى كه كليدش دست هاى كريمانه 
عباس است...

او  كه دو دســت بــــريده اش
كــــافيست ...

بــــراى گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالميــــــان ...
ألَســــَالُم َعلَيَكــــــــ يَــــــا أبـــُوالَفضلِ  اَلَعّبــــــاس....

اين دست ها گره زلف اشك هايى را باز مى كنند كه براى دستان بريده 
علمدار كربال بارانى شده اند...

بوى روضه عباس مى دهند اين دست هاى كريم...بوى دستى كه 
شريعه فرات را تا دنيا دنياست شرمنده كرد...

اينجا نمايش گاه بزرگ دست هايى است  كه علم عباس را بر دست 
گرفته اند تا بگويند 

علم عباس، هنوز برپاست. دست عباس هنوز قلم نشده است. دست 
عباس، همين دسته هاى  به هم پيوسته است كه هر سال از هر كوى 

و برزن، مانند رود خروشان جارى مى شوند تا به اقيانوس اربعين 
حسين وارد شوند...

اين دست ها آمده اند تا نذر دستان بريده بر سينه ها كوبيده شوند...
اين دست ها آمده اند تا دستى از نزديك بر آتش عشق حسين(ع) 

بگيرند...
اينجا همه آدم ها را به سخاوت دستانشان مى شناسند... دستانى كه 

غبار خستگى از تن زائران اربعين مى-گيرند...
دستانى كه نوازشگر پاهاى بى رمق و تاول زده اند

اينجا همه آدم ها جان خود را به دست گرفته اند و آمده اند...از همه 
قاره ها و كشورها...از همه شهرها و آبادى ها...

از همه مليت ها و قبيله ها
و دست اين حكايت غريب 
 و دست اين سعايت رسيدن

و دست و رايت قمر
 اخ الوفا  اخ الحبيب

و دست و يك روايت از ابوالبشر 
و دست و اين حمايت پسر 
و دست و اين رعايت ادب 
و دست كه مى شود سبب 

دستى براى سايبانى و دستى براى ميزبانى، براى ميهمانى 
دستى براى بكا و دستى براى سخا
 دستى كنار گوش زمزمه مى كند

و دست ها
و دست و بيرق و قمر...

و دست هاى بسته در اسارت و سفر
دست ها كه ياد آور گاهواره اند 

 دست ها كه باال گرفته اند بيرقت را  
دست ها كه تعارف مى كند مهر را

سال هاست كه دست ها چنين كنند و باز تكرار
دستى كه پيش مى كشد و دستى كه پس 

دستى كه معنى سالم مى دهد
دست ها دست به دامان خاندان تو اند

اينجا در اربعين 
مقام تمام دستان دوست داشتنى است

حكايت هزاردستان است  اين ..هزاران هزار دست 
دست هاى زيادى در كارند ، دست به دامان تواند 

و حكايت جاذبه نام تو
حكايت پروانه گى و آتش 

دست ها  آمده اند تا تمام كنند سخاوتشان را 
دست ها خالصه مى شوند در آن نامى كه كليدش دست هاى كريمانه 

قمر است...
او  كه دو دســت بــــريده اش

كــــافيست ...
بــــراى گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالميــــــان 

ألَســــَالُم َعلَيَكــــــــ يَــــــا أبـــُواالحرار، علمدار
دست ها گره زلف اشك باز مى كنند

كل مى كشند ولوله مى كنند اسپندوار
بوى روضه عباس مى دهند اين دست هاى كريم

اينجا آوردگاهى بزرگ است كه علم بگرفته اند بر دوش 
دسته هاى  به هم پيوسته ، كه هر بار چون شريعه اى از هر سوى چون 

رود ى خروشان 
در فرات اين جاده جارى مى شوند تا در بحر حسين طاهر شوند 

اينجا دست ها نذر دستان بريده مى شوند 
دست ها آمده اند تا دستى بر آتش حسين (ع ) گيرند .

اينجا همه را به سخاوت دستانشان مى شناسند
دستانى كه مى روبد غبار خستگى از تن زائر 

اينجا دست ها رنگ به رنگند ولى يكرنگ
اينجا همه دست ها عقده گشايند

دست هايى كه حرارت ُهرم حرم را در خويش ذوب كرده اند
اينجا همه دست ها ، بوى انگشتان و انگشتر گرفته اند...

بوى زنجير مى دهند 
اين جا، ابتداى «طريق الى كربالى» شصت و يك هجرت است....

دست ها در دست حسين(ع) اينجا قرار مى گيرند
رب ادخلنى مدخل صدق و اخرجنى مخرج صدق 

واجعلنى من لدنك سلطانا نصيرا

دو: كفش ها و پاها
 وكفش ها و پاها...

صداى پاى كاروان كربال مى آيد...و تو چه م  دانى هواى دل زينب اين 
روزها چگونه است؟

به پاى بوسى راه افتاده اند اين چشمه ها...رودخانه ها...اين اقيانوس
تا ثابت كنند پاى حرفشان ايستاده اند...

آنان كه اگر تشنگى و خستگى از پا درشان آورد از پا نمى ايستند...

و كفش ها و پاها...
 و پايى كه يك روز سنگالخ مروه را چشمه اى جوشان كرد

و يك روز بر سنگى فرو نشست تا مقام ابراهيم شود...
و پايى كه از كفش تعلق بيرون آمد تا كليم خدا شود... 

فاخلع نعليك......

اينجا بايد با پاى برهنه راه بروى...
در هروله اشك و آه و نوحه...

اينجا آتشى پنهان است
آتشى كه بعد از هزار و چهارصد سال هر روز سوزان تر است!

حاال نوبت آسمان است؛ تا ببارد!
آسمان هم كه ببارد

اين آتش شعله ورتر خواهد شد...
كفش هايت را از پاهايت بيرون بياور

اين جا وادى مقدس طواى ارادت به حسين است
داستان اين پاها...داستان همدردى با پاهاى تاول زده كودكان و زنانى 

است كه در شوالى خارهاى بيابان پيچيده است...
داستان مرهم ها و زخم ها...داستان غل ها و زنجيرها...

اربعين مرور خاطرات خطر در بيابان عشق حسين (ع) است...
اربعين مرور خاطرات تلخ وادى حصاصه است و نخله...موصل است 

و رقه...مرور خاطرات دهشت بار رقه است و حلب... شيزر است و 
حمص...اربعين مرور كفش هاى كوچك جامانده در سنگالخ هاى 

بعلبك است...
بيابان هر لحظه زير پاى قافله خشك و خشك تر مى شود...تا پشت 

دروازه هاى شام ، كجاوه هاى سنگين از بار مصيبت ، پا برهنه تاولناك 
پيش مى روند...مسير كاروان اسيران را ردى از خون مشخص كرد ه 

است. بيابان هاى تفيده و داغ، گواه پينه هاى دردناك كودكان 
كربالست... هميشه دروازه هاى شهر مژده رسيدن نيست...گاهى پيغام 

مصيبت است...براى قافله مجروح...براى پاهاى تاول زده...
حكايت اين پاها، حكايت پا در ركاب شدن با كاروان شام است...سواد 
عتبه نجف دور و دورتر مى شود و زخم انگشتان پاها رفته رفته عميق 

تر...
با پاى  جان آمده اند... اين مردم!
با پاى جان بر رمل هاى رمنده 

آمده اند تا حسرت دير رسيدن به ظهر عاشورا بر دلشان سنگينى 
نكند...

اين پاهاى خسته ، حرف هاى بلندى را بر زمين هجى مى كنند...اين 
پاهاى بى رمق آمده اند تا بر غبار جاده بنويسند: 

به سر بايست رفتن در طريق كربــال اى دل
كه تا يابـى طـواف پادشـــاه ديــن و دنيـا را
  غلط كردم به پا رفتم از آن سرما ربود از من

گناه از جانب من بود جرمى نيست سرما را 
ولـى معــذور مـى دارم كه در راه تمّنـــايـت
چنان بودم كه از مستى ز سر نشناختم پا را

مسافر اين راه، پاى عاشق مى خواهد و كفش ارادت
اين جا ، فراز حماسه حسينى است 

 همه آمده اند...

سواره و پياده...
بى دست و بى پا... 
بى قرار و بى تاب

حكايت اربعين، حكايت بوسه بر پايين پاى مبارك است
انگار همين روزها بود كه پايى خسته از سفر شام، زير باران شيون و 

نوحه ، زخم هايش را به گونه خاك كشيد ...
تا پاى همه دل ها به كربال باز شود... 

عطش و عشق
مرمي سقالطوىن

اى آنكه از خيانت هاى چشم آگاه است و از پنهانى هاى دل با خبر!
اى آنكه آينده را مى داند و نيامده را مى شناسد!

اى آنكه او را جز او نمى شناسد و از او جز او خبر ندارد!
اى آن كه زمين را از آب انباشت و هوا را با آسمان مسدود كرد!
اى كسى كه مهربان ترين نام ها و كريم ترين اسم ها از آن اوست!

ــت، جاده  ــدنى نيس ــنده اى كه عطاهايش هرگز تمام ش اى بخش
كرامتش انتها ندارد و باران مهرش توقف نمى پذيرد!

ــف در خشكسالى  اى برانگيزنده همت كاروانيان براى نجات يوس
بيابان!

و اى در آورنده او از چاه،
و اى گمارنده او به سلطنت پادشاهى از پس عبوديت و بندگى!

و اى بازگرداننده او به يعقوب، پس از آنكه چشم هايش به سپيدى 
نشست!  و او همچنان خاموش و خويشتندار بود.

اى بردارنده و برطرف كننده غم و اندوه و ابتال از ايوب،
ــت هاى ابراهيم از ذبح فرزند ارجمندش! فرزندى  اى بازدارنده دس

كه در نهايت عمر و منتهاى پيرى نصيبش شده بود.
اى آنكه دعاى ذكريا را مستجاب كرد و يحيى را بدو بخشيد، و او 

را تنها و بى كس فرو نگذاشت! 
اى آنكه يونس را از شكم ماهى نجات داد!

اى آنكه دريا را براى بنى اسرائيل شكافت و نجاتشان داد و فرعون 
و سپاهيان را غرقه ساخت!

ــه داران باران رحمت  ــارت دهندگان و طالي اى آنكه بادها را بش
خويش قرار داد!

اى آن كه بر بندگان نافرمان خويش شتاب روا نمى دارد!
ــم نكرد و تدارك حرمان  ــى من، محروم اى آنكه در ازاى ناسپاس

نديد!
خطاهاى من گسترش يافت ولى رسوايم نساخت.

گناهانم عظيم شد ولى آبرويم را نبرد.
لغزش هايم فزونى گرفت، و او پرده حيثيتم را ندريد.

مرا غرقه در نافرمانى خويش ديد، ولى شهره بدنامى ام نكرد.
ــواد معاصى من قلم ستر كشيد و پرده آبرويم را به  اى آنكه بر س

گناه فاحش ندريد!
ــان داد؛ و من با  ــانش خود را به من نش اى آنكه با خوبى و احس

بدى ها و عصيانم در مقابلش ظاهر شدم!
ــكر در مقابل  ــه به ايمان هدايتم كرد پيش از آنكه من ش اى آنك

نعمت را بشناسم!
اى آن كه در ذلت خواندمش و عزتم بخشيد!

در جهل خواندمش و شناختم عنايت كرد.
در تنهايى صدايش زدم و جمعيتم بخشيد.
در غربت طلبيدمش و به وطن بازم گرداند.

در فقر خواستمش و غنايم بخشيد.

فرازى از دعاى عرفه
 به قلم استاد سيد مهدى شجاعى
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