
 ھا و پیشنھادھا برای زائرین پیاده اربعینتوصیف
.  ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ 

ھای پیاده روی اربعین می پردازد روایات زیبایی از امام صادق(ع) ھست که به تشریح ابعاد معنوی و زیبایی
 .روی ارائه می کندبرداری بھتر از این پیادهو پیشنھادھایی ھم برای بھره

در کالم امام صادق(ع) را می شود دید و  ھای زوّار اباعبدهللا(ع)ستی از زیباترین انگیزهدر این روایات فھر
ھایی از دعای بسیار جالب و مفصل برای زائرین امام حسین(ع) را اشاره کرد؛ در انتھای روایت آمده بخش

ترک نکن، ھر کس  زیارت کربال را از خوف احدی«است که امام صادق(ع) خطاب به یکی از یاران خود گفت: 
قدر حسرت خواھد خورد که آرزوی مرگ خواھد از روی ترس، زیارت قبر امام حسین(ع) را ترک کند، بعدھا آن

کند؟ آیا کرد؛ آیا دوست نداری که خداوند تو را در میان گروھی ببینید که رسول خدا(ص) برای آنھا دعا می
ناھی نداشته باشی که از او حساب کشیده شود؟ دوست نداری جزء کسانی باشی که فردا (قیامت) ھیچ گ

 »کند؟آیا دوست نداری از کسانی باشی که پیغمبر اکرم(ص) با او مصافحه می

لباسِ عزای ما و لباسِ « ھاست، کنندۀ روح از آلودگیسفِر کربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد، سفر پاک
پوشیم این را به نوعی لباس احرام برای خود ن میسیاھی که برای عزای امام حسین(ع) در ایام اربعی

 ».ببینیم

  

 پاسخ حجت االسالم و المسلمین پناھیان به سئواالت دانشجویان

رزش قدر اعظمتِ معنوی زیارت کربال / ھمۀ ما باید عمیقاً بفھمیم چرا زیارت قبر اباعبدهللا(ع) این
 و اھمیت دارد

  

به ویژه در تجمع ایام اربعین، در  ظیمی که زیارت کربالی اباعبدهللا(ع)ھای اجتماعی و آثار عجدا از جنبه ·
 ھایگذارد، نکتۀ مھمی که زائرین و راھیان کربالی معلی باید مورد توجه قرار دھند، جنبهعالم به جای می

 .معنوِی این زیارتِ بابرکت است

ر ارزش و اھمیت دارد؟ فھم عمیق این معنا قدھمۀ ما باید عمیقا بفھمیم چرا زیارت قبر اباعبدهللا(ع) این ·
نیل به یک شرافت و توفیق بزرگ الھی است، که باید آن را از خدا تمنا کرد و با مطالعه و تحقیق صرف به 

توانیم احادیثی را در این باره مطالعه کنیم، اما اینکه به فھم عمیق آن برسیم توفیق آید. ما میدست نمی
 .خواھدای میویژه

ھای عزاداری مطالبی ھای اباعبدهللا(ع) و دستهبه عنوان مثال حضرت امام(ره) دربارۀ عظمت عزاداری ·
توانند دیگران ھا نمیکند خیلی) که انسان احساس می۹۹و  ۹۸/صص۱۱کنند(صحیفه امام/جرا بیان می

دیگر از عظمت این عظمت را به این وضوح و عمق بینند و درک کنند. گویی حضرت امام(ره) شھودی 
گنجد. کلمات ایشان سرشار از غیرقابل وصف بودِن آثار باعظمت این عزاداری داشتند که در کلمات نمی

 .ھاستعزاداری

  

 ھای زوّار اباعبدهللا(ع) در کالم امام صادق(ع)فھرستی از زیباترین انگیزه

  

ای دارند و معارف خاصی که ممکن بیت(ع) در مقام دعا، ارزشِ ویژهدانید روایات اھلطور که میھمان ·
شود؛ در واقع این ادعیۀ ارزشمند نوعی است در بسیاری از روایات دیگر نباشد در این دعاھا یافت می

امام صادق(ع)،  شود. در یک روایت بسیار ارزشمند ازبیت(ع) محسوب میبندی از سخنان اھلجمع
ای برای زائرین قبر امام حسین(ع) دارند که در ابتدای آن، حضرت فھرستی از بھترین و ایشان دعای ویژه

 .فرماینددر سفر به کربال دارند را به زباِن دعا بیان می ھایی که زائرین قبر اباعبدهللا(ع)زیباترین انگیزه

ام. اما برای شما که عازم این سفر نورانی تعدد اشاره کردهھای مبنده بارھا به این روایت در سخنرانی ·
توانید به خواھم متن کامل روایت را بخوانم. شما با دقت در متن دعای امام صادق (ع) میھستید می

 .میزان اھمیت و زوایای مختلف ارزش زیارت اباعبدهللا پی ببرید

ُه َعْن ُمَعاِویََة ْبِن َوْھبٍ َقاَل: اْسَتْأَذنْ « · ُت َعلَى أَبِی َعْبِد اللَِّه ع َفِقیَل لِی اْدُخْل َفَدَخْلُت َفَوَجْدتُُه فِی ُمَصالَّ
معاویة   )۵۸۲/ص۴(کافی/ج» فِی بَْیتِِه َفَجلَْسُت َحتَّى َقَضى َصَالتَُه َفَسِمْعُتُه َو ُھَو ُیَناِجی َربَُّه َو یَُقوُل... 



یاب شوم، دیدم حضرت نماز م تا به خدمِت ایشان شرفگوید: وارد منزل امام صادق(ع) شدبن وھب می
کند و خوانند. من ھم نشستم تا نمازشان تمام شود. بعد شنیدم که حضرت با خداوند مناجات میمی

 :گویدچنین می

َفاَعَة َو أَْعطَانَا عِ « · ْلَم َما َمَضى َو َما بَِقَی َو َجَعَل أَْفئَِدًة یَا َمْن َخصََّنا بِاْلَکَراَمِة َو َخصََّنا بِاْلَوِصیَِّة َو َوَعَدنَا الشَّ
ْخَوانِی َو لُِزوَّارِ َقْبرِ أَبِی َعْبِد اللَِّه اْلُحَسْیِن ع الَِّذینَ   أَْنَفُقوا أَْمَوالَُھْم َو ِمَن النَّاسِ تَْھوِی إِلَْیَنا، اْغِفْر لِی َو ِإلِ

ما را به کرامت و جانشینی پیامبر اکرم(ص) اختصاص دادی و ای خدایی که  «... أَْشَخُصوا أَْبَدانَُھْم َرْغبَةً 
مانده است را به ما عنایت  به ما وعدۀ شفاعت دادی و علم آنچه که گذشته است و آنچه که باقی

ای، مرا و برادرانم را و زوار قبر ھای مردم را به سوی ما سوق دادهای. ای خدایی که دلفرموده
ھای خود را در راه امام حسین(ع) انفاق کردند و یامرز، ھمان کسانی که مالاباعبدهللا(ع) را ببخش و ب

 :ھای خود را رھسپار زیارت قبر اباعبدهللا(ع) کردند، با این انگیزه کهبدن

بیت(ع) نیکی کنند. (توجه کنید که ما خیلی ناچیزتر از آن ھستیم که ؛ به ما اھل»َرْغبًَة فِی بِرِّنَا« -۱
فرماید: این کالم شبیه فرمایش پروردگار است که می .بیت(ع) نیکی و کمک کنیمبخواھیم به اھل

ْحساُن(رحمان/ َّ اْإلِ ْحساِن إِال توانیم به خداوند نیکی و احسان ) در حالی که ما چگونه می۶۰َھْل َجزاُء اْإلِ
 ).مایدفرکنیم جز اینکه او از لطف خود کارھای خوب ما را نیکی و احساِن به خود محسوب می

ای که تو به خاطر اتصالشان با ما امید دارند به آن اجر ویژه» َو َرَجاًء لَِما ِعْنَدَک فِی ِصلَتَِنا« -۲
 ).فرمایددھی. (این زیارت را اتصال به اھل بیت ع اعالم میبیت(ع)، به آنان میاھل

خوشحالی و سروری که با این زیارت خود به » آلِهِ  َو ُسُروراً أَْدَخُلوُه َعلَى نَبِیَِّک َصلََواتَُک َعلَْیِه وَ « -۳
ص) را خوشحال )کنند. (یعنی زائرین قبر امام حسین(ع) قلبِ پیامبر اکرمقلبِ رسول هللا(ص) وارد می

 ).کنند و این بسیار مھم و ارزشمند استمی

دھند. یزۀ اجابت کردِن امر ما انجام میزائرین اباعبدهللا(ع) این کار را به انگ» َو إَِجابًَة ِمْنُھْم ِألَْمرِنَا« -۴
(خیلی ارزش دارد که زیارت قبر اباعبدهللا الحسین ع به مثابه لبیک به خود امام حسین ع باشد، 

 ).دھندھمان شعاری که زائران ھنگام ورود به حرم اباعبدهللا الحسین ع سر می

اد کردِن غیض در دِل دشمنان ما این زیارت را انجام به انگیزۀ ایج» َو َغْیظاً أَْدَخُلوُه َعلَى َعُدوِّنَا« -۵
شود که البته موجب ای در دل دشمنان ایجاد میبینید که از این زیارت چه کینهدھند. (شما میمی

 ).سرعت در نابودی آنھا خواھد شد

ایان، جلب رضایت کنند. (در پآنھا به واسطۀ این زیارت، رضای تو را طلب می» أََراُدوا بَِذلَِک ِرَضاکَ « -۶
 ).ھا استپروردگار نقطۀ نھایی این انگیزه

  

 دعای ویژۀ امام صادق(ع) برای زائرین قبر امام حسین(ع)

  

د؛ توانند و یا باید داشته باشنھایی که زائرین قبر اباعبدهللا(ع) دارند، و یا میای بود از انگیزهاین مجموعه ·
ای که امام صادق(ع) بیان فرمودند. حضرت پس از این فراز از دعا، برای زائرین اباعبدهللا(ع) به صورت ویژه

 :خواھدفرماید و از خداوند میدعا می

خدایا از جانبِ ما رضوان خود را به قدر کافی به اینھا بده. (ھر عمل خوبی » َعنَّا بِالرِّْضَوانِ  َفَکافِِھمْ « ·
 ).رضایت خدا را در پی دارد ولی اینجا رضایت به قدر کافی درخواست شده است

است کسانی در این راه خدایا اینھا را شب و روز حفظ بفرما. (البته ممکن » َو اْکَألُْھْم بِاللَّْیِل َو النََّھارِ « ·
شود به برخی عوامل مثل آنکه کسی ای است و مربوط میمجروح یا شھید شوند که این امر جداگانه

اجلش رسیده باشد یا توفیق درک بالیی در راه کربال را داشته باشد. ولی به طور کلی درجۀ حفاظت از 
تلف اگر سفِر کربال را با حّج مقایسه کنید ھای مخبال در این مسیر بسیار باالست. مثال به لحاظ بیماری

روند علیرغم اقدامات بھداشتی و پیشگیرانۀ گسترده، اکثر حاجیان دچار بینید کسانی که به حّج میمی
شوند شوند، اما در ایام اربعین که بیش از ده میلیون نفر عازم کربال میھای سخت میسرماخوردگی

 ).ستیم و شاید این موضوع یکی از آثار دعای امام صادق(ع) باشدھا نیاصالً شاھد این قبیل بیماری

  

خداوند برای زائرین قبر حسین(ع) که از خانه دور ھستند، جانشیِن آنھا در میان خانواده خواھد 
 بود



  

وَ اْخلُْف َعلَى أََھالِیِھْم وَ أَْوَالِدِھُم الَِّذیَن «فرماید: حضرت در ادامۀ دعای خود برای زائرین اباعبدهللا(ع) می ·
روند خودت جانشیِن آنھا در خانواده خدایا! اینھا وقتی برای زیارت قبر حسین(ع) می» ُخلُِّفوا بِأَْحَسِن اْلَخلَف

(این سنتِ زیبای الھی را غیر از زائرین کربال فقط دربارۀ جھاد فی سبیل  آنھا باش و برایشان جبران کن.
 هللا و برای حجِ خانۀ خدا داریم که خداوند جانشیِن اینھا در خانه و خانواده و زندگی خواھد بود)

ْنسِ َو  َو اْصَحْبُھْم َو اْکِفِھْم َشرَّ ُکّلِ َجبَّاٍر َعنِیٍد َو ُکّلِ َضِعیٍف ِمْن َخْلِقَک أَوْ « · َشِدیٍد َو َشرَّ َشیَاِطیِن اْإلِ
خدایا خودت در طول سفر مصاحب و ھمراه اینھا باش و آنھا را از شرّ ھر ستمگر و دشمِن نابکاری »اْلجِنِّ 

کفایت کن. و ھر آدِم قوی یا ضعیفی که بخواھد به اینھا شرّی برساند تو محافظت کن و آنھا را از شرّ 
کند که مانند ماه رمضان شیطان .(در این سفر معنوی انسان احساس میشیاطین انس و جّن حفظ کن

 ).توانی ھمراھی خدا را با خودت احساس کنیدر بند است و می

ُلوا ِمْنَک فِی ُغْربَتِِھْم َعْن أَْوطَانِِھْم وَ َما آثَُرونَا بِِه َعلَى أَْبَنائِِھْم وَ « · » ْم وَ َقَرابَاتِِھمْ أََھالِیھِ وَ أَْعِطِھْم أَْفَضَل َما أَمَّ
خدایا پاداشى را که در برابر این غربت از وطن و مقدم داشتن ما بر فرزندان و خاندان و بستگان خود از تو 

شود از اینھمه لطف و محبتی که آرزو دارند، به بھترین وجه به آنان ارزانى دار (چقدر انسان شرمنده می
 ).خود دارندائمۀ ھدی ع نسبت به اقدام مختصر دوستان 

ُخوصِ إِلَْینَ « ·  -ا ِخَالفاً َعلَْیِھمْ اللَُّھمَّ إِنَّ أَْعَداَءنَا أََعاُبوا َعلَْیِھْم ُخُروَجُھْم َفلَْم یَْنَھُھْم َذلَِک َعِن النُُّھوضِ َو الشُّ
ْمُس َو اْرَحْم تِْلَک اْلُخُدوَد الَّ  تِی تََقلَّبَْت َعلَى َقْبِر أَبِی َعْبِد اللَِّه اْلُحَسْیِن َفاْرَحْم تِْلَک اْلُوُجوَه الَّتِی َغیََّرْتَھا الشَّ

خداوندا، دشمنان ما این سفر را بر آنان عیب گرفتند، ولى این عیبجویى آنان را از اقدام به این کار و » ع
ون ھا که آفتاب آنھا را دگرگحرکت به سوى ما به رغم خواسته آنان باز نداشت. پس پروردگارا، بر این چھره

 .ھا که بر قبر حسین (ع) قرار گرفته رحم کنساخته، و بر این گونه

َو اْرَحْم تِلَْک اْألَْعُیَن الَّتِی َجَرْت ُدُموُعَھا َرْحَمًة لََنا َو اْرَحْم تِْلَک اْلُقُلوَب «فرماید: حضرت در ادامۀ دعا می ·
الَّتِی َکانَْت لََنا اللَُّھمَّ إِنِّی أَْسَتْوِدُعَک تِْلَک اْألَْنُفَس َو تِْلَک اْألَْبَداَن  الَّتِی َجِزَعْت َو اْحَتَرَقْت لََنا َو اْرَحِم الصَّْرَخةَ 

شود ھایی که از آنھا اشک جاری میخدایا رحم کن بر این چشم «َحتَّى ُنَوافِیَُھْم َعلَى اْلَحْوضِ یَْوَم اْلَعطَش
کنند، قراری میگیرند و بیھایی که برای ما آتش میبه خاطر اینکه ما را دوست دارند و رحم کن بر دل

شود و این فریادھایی که برای ما کشیده ھایی که برای ما زده میھا و ضجهو رحم کن بر این ناله
سپارم تا اینکه روز قیامت آنھا را از حوض کوثر ھا را به تو میھا و این بدنشود. خدایا! من این جانمی

 )۹۵و ثواب االعمال شیخ صدوق/ ۴/۵۸۲کافی/) .سیراب کنی

  

 کنندھا بیش از زمین برای زائران کربال دعا میدر آسمان

  

گوید امام صادق(ع) مدام در حالی که سر به سجده گذاشته بود، این دعاھا را بعد راوی می ·
ھمه اھمیتی ، راوی تعجب خود را از اینخواند(َفَما َزاَل َو ُھَو َساِجٌد یَْدُعو بَِھَذا الدَُّعاء). بعد از پایان دعامی

کسانی که در » :فرمایددارد و حضرت به ایشان میاند ابراز میکه حضرت برای زائرین کربال قائل شده
کنند خیلی بیشتر از کسانی ھستند که روی زمین برای آنھا آسمان برای زوّار قبر اباعبدهللا(ع) دعا می

َماِء أَْکَثُر ِممَّْن یَْدُعو لَُھْم فِی اْألَْرض(َمْن یَْدُعو لِزُ » کنند.دعا می  )وَّاِرِه فِی السَّ

فرمایند: خداوند متعال ھفتاد می امام صادق(ع) در حدیث دربارۀ دعاکنندگان برای زائرین امام حسین(ع) ·
بر  موکّل ساخته که ھمگى ژولیده و غمگین بوده و ھر روز ھزار فرشته را بر قبر حضرت امام حسین(ع)

کنند؛ َوکََّل اللَُّه تَبَاَرَک َو تََعالَى بِاْلُحَسْیِن ع َسْبِعیَن آن حضرت صلوات می فرستند و زائرینش را دعاء می
 )۱۱۹أَْلَف َملٍَک ُیَصلُّوَن َعلَْیِه ُکلَّ یَْوٍم ُشْعثاً ُغْبراً َو یَْدُعوَن لَِمْن َزاَرُه؛ (کامل الزیارات/ص

  

 !، زیارت کربال را از خوف احدی ترک نکنیدطبق توصیۀ امام صادق(ع)

  

» معاویۀ بن وھب«حضرت بنا بر نقل شیخ صدوق در کتاب ثواب االعمال، در ادامه روایت پیشین به  ·
زیارت کربال را از خوف احدی ترک نکن، ھر کس از روی ترس، زیارت قبر امام حسین(ع) را ترک «فرمود: 

داوند تو را در قدر حسرت خواھد خورد که آرزوی مرگ خواھد کرد. آیا دوست نداری که خکند، بعدھا آن
کند؟ آیا دوست نداری جزء کسانی باشی که میان گروھی ببینید که رسول خدا(ص) برای آنھا دعا می

فردا (قیامت) ھیچ گناھی نداشته باشی که از او حساب کشیده شود؟ آیا دوست نداری از کسانی 



أََحٍد َفَمْن تََرَکُه لَِخْوٍف َرأَى ِمَن  ِمنْ  لَِخْوفٍ  کند؟ (َال تََدْعهُ باشی که پیغمبر اکرم(ص) با او مصافحه می
ُعو لَُه َرُسوُل اللَِّه اْلَحْسَرِة َما یََتَمنَّى أَنَّ َقْبَرُه َکاَن بِیَِدِه! أََما ُتِحبُّ أَْن یََرى اللَُّه َشْخَصَک َو َسَواَدَک ِممَّْن یَدْ 

ْلَمَالئَِکة؟ ُ أَ َما تُِحبُّ أَْن تَُکوَن َغداً فِیَمْن َرأَى َو لَْیَس َعلَْیِه َذْنٌب ص؟ أََما تُِحبُّ أَْن تَُکوَن َغداً ِممَّْن ُتَصافُِحُه ا
 )۹۶َفُتْتبََع؟ أََما تُِحبُّ أَْن تَُکوَن َغداً فِیَمْن ُیَصافُِح َرُسوَل اللَِّه ص؛ ثواب االعمال/ص

  

ت/ ما ھمیشه به داریم برای ما مغفرت اسھر قدمی که برای زیارت اباعبدهللا(ع) بر می
 استغفار نیاز داریم و زیارت کربال خصوصاً با پای پیاده، یک فرصت استثنایی برای مغفرت است

  

فرماید: قبر حسین(ع) را زیارت کن و ترک مکن. پرسیدم: امام صادق(ع) به یکی از دوستان خود می ·
ی پیاده به زیارت امام کسى که با پا :ثواب کسى که آن حضرت را زیارت کند چیست؟ حضرت فرمود

 فرمایددارد یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو مىحسین(ع) برود خداوند به ھر قدمى که برمى
برد. (َعْن َعلِّیِ ْبِن َمْیُموٍن الصَّائِغِ َعْن أَبِی َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: یَا َعلِیُّ ُزرِ اش را باال مىو یک درجه مرتبه

ٍة َحَسَنًة َال تََدْعُه. َقاَل ُقْلُت: َما لَِمْن أَتَاُه ِمَن الثََّوابِ؟ َقاَل َمْن أَتَاُه َماِشیاً َکَتَب اللَُّه لَُه بُِکّلِ ُخْطوَ  اْلُحَسْیَن وَ 
 )۱۳۴َو َمَحى َعْنُه َسیَِّئًة َو َرَفَع لَُه َدَرَجًة؛ کامل الزیارات/ص

داریم برای ما مغفرت است و اباعبدهللا(ع) بر می بر اساس روایات مختلف، ھر قدمی که برای زیارت ·
طلب مغفرت ھم چیزی نیست که ما فقط در برخی لحظات خاص، یا به مقدار محدود به آن نیاز داشته 
باشیم، بلکه ما ھمیشه به استغفار نیاز داریم و زیارت کربال، خصوصاً با پای پیاده یک فرصت استثنایی 

کردند (رسول اکرم(ص) فرمود: دا(ص) روزی صد مرتبه طلب مغفرت میبرای مغفرت است. وقتی رسول خ
 کنم؛نشیند، تا اینکه (برای برطرف کردنش)، روزی صد مرتبه استغفار میھر روز بر روی قلبم غبار می

)، تکلیف ما ۵۹۷۸ث/حدی۵إِنَُّه لَُیَغاُن َعلَی َقْلبِی َحتَّی أَْسَتْغِفُر فِی اْلیَْوِم ِمائََة َمرٍَّة؛ مستدرک الوسائل/
 .مشخص است

طلب مغفرت چیزی نیست که حدی داشته باشد و بعد از آن دیگر نیازی به استغفار نداشته باشیم. با  ·
آید. آدم شود و نور و شایستگی میشود و راه باز میھر طلب مغفرت، موانعی بین ما و خدا برطرف می

لۀ تمام شدنی نیست. ھرچقدر ھم که پاک باید نسبت به طلب مغفرت حریص باشد. مغفرت یک مسأ
شویم باز ھم به مغفرت نیاز داریم. چون پاک شدن یعنی خدایی شدن و این انتھا و پایان ندارد؛ بلکه یک 

 .جریان مستمر است

  

مژدۀ رسول خدا(ص) به زائرین پیادۀ حسین(ع): گناھان گذشتۀ شما بخشیده شد، حاال یک 
 زندگی تازه را شروع کنید

  

کسی که به قصد زیارت امام حسین(ع) از منزلش خارج «در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است:  ·
نویسد دارد، یک حسنه میشود اگر پیاده باشد، خداوند بابت ھر قدمی که برای زیارت اباعبدهللا بر می

ن برگزیده رسد، خداوند او را جزء صالحیکند. وقتی که به حرم میو یک سیئه از او محو می
خواھد بازگردد نویسد. وقتی میوقتی مناسک او تمام شد، خداوند نام او را جزء فائزین می .نویسدمی

رساند، و پیغام گوید: رسول خدا(ص) به شما سالم میگیرد و مییک فرشتۀ الھی در مقابل او قرار می
 َخَرجَ  ات بخشیده شده است؛ َمنْ دھد): عملت را از سر بگیر که تمام گناھان گذشتهدھد (مژده میمی
َنًة وَ َمَحى َعْنُه َمْنِزلِِه ُیرِیُد ِزیَاَرَة َقْبرِ اْلُحَسْیِن ْبِن َعلِّیٍ ص، إِْن َکاَن َماِشیاً، َکَتَب اللَُّه لَُه بُِکّلِ ُخْطَوٍة َحسَ  ِمنْ 

ُمْصلِِحیَن اْلُمْنَتَجبِیَن، َحتَّى إَِذا َقَضى َمَناِسَکُه َکَتبَُه اللَُّه ِمَن َسیَِّئًة، َحتَّى إَِذا َصاَر فِی اْلَحائِِر َکَتبَُه اللَُّه ِمَن الْ 
َالَم َو یَ  ُقوُل لََک: اْسَتْأنِِف اْلَفائِزِیَن، َحتَّى إَِذا أََراَد اِالْنِصَراَف أَتَاُه َملٌَک َفَقاَل: إِنَّ َرُسوَل اللَِّه ص ُیْقرُِؤَک السَّ

 )۱۳۲کامل الزیارات/ص»(لََک َما َمَضى اْلَعَمَل َفَقْد ُغِفرَ 

تا امروزِ تو آنچه «بر اساس روایت فوق، مژدۀ رسول هللا(ص) به زائرین پیادۀ حسین(ع) این است که:  ·
چه کسی به » ای را آغاز کن.(گناه) بوده است بخشیده شد، پس برو عملت را از سر بگیر و زندگی تازه

 نیاز است؟ای بیچنین مژده

  

ا ھاست/ این سفر رکنندۀ روح از آلودگیکربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد، سفر پاکسفرِ 
 ای برای خودتان تبدیل کنیدبه یک سفر تزکیه



  

ھاست، لباسِ عزای ما و کنندۀ روح از آلودگیسفِر کربال به خصوص اگر با پای پیاده باشد، سفر پاک ·
پوشیم این را به نوعی لباس احرام برای ) در ایام اربعین میلباسِ سیاھی که برای عزای امام حسین(ع

ھا ببینیم تا بھرۀ بیشتری از آن ببریم. اثر امور معنوی بر روح انسان خود ببینیم. باید این سفر را سفرِ پاکی
ر ھ بیوتیک) بر جسم انسان نیست که اگر اثر آنھا را بدانیم یا ندانیم بهمانند اثر داروھا (مثل قرص آنتی

حال اثِر خود را بر بدن بگذارند، در مورد امور معنوی ھرچه معرفت و درِک بیشتری داشته باشیم اثِر 
 .بیشتری بر روح ما خواھند داشت

پرسند: ما که عازم کربال ھستیم چه کار کنیم تا بھرۀ بیشتری ببریم و چه مقدماتی باید ھا میبعضی ·
نیاز به مغفرت، احساس حضور در محضر ائمۀ ھدی(ع) و  به لحاظ روحی فراھم کنیم؟ ھمین احساس

مصاحبت با پروردگار عالم، اینھا مقدمات فکری و روحی بسیار خوبی ھستند. این دیگر ھنر شماست که 
 .ای برای خودتان تبدیل کنیداین سفر را به یک سفر تزکیه

  

احساس زیبای دیگری که زائرین کربال دارند، احساس شرمندگی نسبت به اباعبدهللا(ع) است/ 
بینیم که حسین(ع) برای آمرزش ما چه ھزینۀ سنگینی پرداخته است، شرمنده وقتی می

 شویممی

  

 غیر از این احساس زیبایی که در طول سفرِ کربال خواھید داشت، یک احساس دیگر نیز در این سفرِ  ·
توانید داشته باشید و آن احساس شرمندگی نسبت به اباعبدهللا(ع) است. اینکه بگوییم: یا معنوی می

ھایت شدند، در ای که بچهاباعبدهللا(ع) شما این ھمه زجر در راه خدا متحمل شدی و این ھمه شکنجه
بخشند واسطۀ محبت تو میایم، از طرفی ما را به مقابل ما کاری برای تو و در راه خدای تو انجام نداده

برای ھدایت ما چه ھزینۀ سنگینی  بینیم که حسین(ع)برای شرمندگِی ما تا ابد بس است. وقتی می
بینیم ما ھیچ کاری برای حسین(ع) شویم و این در حالی است که میپرداخته است، شرمنده می

 .توانیم انجام دھیمنمی

گذرند، (َو تیم. وقتی در روز جزا، از کوچکترین گناھان ھم نمیما واقعاً به ثواب زیارت کربال محتاج ھس ·
ای مانند اشک بر کنندهبینیم ھیچ پاک) و از سوی دیگر وقتی می۸َمْن یَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرًّا یََره؛ زلزال/

عزاداری محتاج اباعبدهللا(ع) و زیارت قبر اباعبدهللا(ع) نیست، واقعاً خودمان را به این زیارت و به این 
 .بینیم. انشاءهللا این توجه معنوی باال برودمی

  

 رسدآثار معنوی زائران پس از بازگشت به اطرافیان و جامعه ھم می

  

ھمین که شما زائرین به کربال بروید و بیایید تمام آثار معنوی شما به شھر و جامعه ھم خواھد رسید.  ·
ای زیارت اربعین به کربال بروند و باز گردند چه آثار معنوِی عظیمی حاال حساب کنید اگر این جمعیت کثیر بر

ای نیست. مگر کسی به برای اطرافیان و جامعه به دنبال خواھد داشت؟! البته تحلیل این آثار کار ساده
اآلن ھزار و چھار صد سال است که با این منبرھا «این سادگی فھمیده است این سخن امام را که فرمود: 

یفۀ صح»(اند اسالم رااند؛ تا حاال آوردهزنیھا ما را حفظ کردهھا و با این مصیبتھا و با این سینهاین روضهو با 
 ) ؟۵۲۶/ص۸امام/ج

) خداوند ۴محمد/»(َسبیِل اللَِّه َفلَْن ُیِضلَّ أَْعمالَُھمْ  َو الَّذیَن ُقتُِلوا فی«فرماید: خداوند در مورد شھدا می ·
ای به اعمال آنھا رسند عملشان را تباه نخواھد نکرد (و اثِر ویژهخدا به شھادت میکسانی را که در راه 

توانیم خودمان را در شعاع اثر خون دھد) قطعاً این اثر در مورد اباعبدهللا(ع) در اوج است. ما ھم میمی
 .شویمدھیم و از این اثِر ویژه برخوردار اباعبدهللا(ع) قرار 

هللا در ایام اربعین حسینی عازم کربال ھستند، حتماً به این ُبعد معنوی سفر و ھمۀ کسانی که انشاء ·
ر بیت(ع) را دکنندگِی آن توجه داشته باشند. یعنی تنھا جنبۀ محبت و رابطۀ عاشقانۀ با اھلبه جنبۀ پاک

دارد که ما نظر نگیریم؛ خودمان و گناھانمان و شرمندگِی خود را فراموش نکنیم. این خیلی آثار و برکات 
از نظر معنوی به شدت خودمان را محتاج به این سفر بدانیم، و خودمان را به شدت نیازمند به این مغفرت 

 .و غفران الھی بدانیم
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