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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 و صَلَّی اهللُ عَلَی محمّدٍ و آلِه الطّاهِرین.

 مقدمه

ی عزیزان، خواهران و برادران گرامی. بحث ما در مورد کنم خدمت همهسالم عرض می

های بزرگی به ساامت جرا امام کرد تا ان شاااا اد در اربعین مدم اربعین بود و اینکه چه باید

مطعاً با اراده خداوند  )علیه سااالم کنم که جرا امام زمان مقدمتاً عرض میبرداریم.  سااالم  )علیهزمان 

سالم حتی خودِ امام زمان  تواند ومت آن را تعیین کند؛م نمیست و هیچ کس ها هم ومت  )علیه 

ست که ما موظفیم که آن عوامل را آماده و جراهم کنیم  .دانندجرا را نمی سری عوامل ه یک 

صالح بداند که با این مقدماتی که ما جراهم کرد ست که آیا خداوند  ست خداوند ا  هو بعد د

یا نه. این مقدمه را عرض کرا دم که بحث های دجعه پیش را یم امر جرا را محقق بفرماید 

ما برای اینکه بتوانیم آنجا نقش آجرین باشاایم یک سااری مطاا  را جمع بندی کرده باشاایم. 

این مطاا  به اجراد و در آنجا دانیم که کنیم که الزم میخدمت خواهران و برادران عرض می

سی  شند که )در مجاا شته با سخنرانی دا ستان مدرت  شود. اگر دو  که بعداً عرضزوّار گفته 

خواهیم کرد چگونه آن مجااس برپا شااود  در آن مجااس در  ی این سااه روز راهییمایی در 

دارند. اگر در آن سطح شود دوستان این مطاا  را عرضه میهایی که مجااسی برپا میموک 



 96 ممحر 19 دوره آموزشی                                                                                                                 
 موضوع: وظایف زائرین اربعین                                                                                                     

 جلسه دوم حسینی                                                                                                             

کسانی که با آنها همراه هستند این  ر حد دوستان خود، جمع های کوچکتر ووسیع نتوانند، د

 اا  را منتقل کنند تا ان شاا اد آن دوستان بتوانند در جهت تعجیل در جرا گامی بردارند.مط

ان شاا اد    است که )علیه سالم  پس هدف اصلی و اوایه ما تعجیل در جرا امام زمان 

اینگونه فرض کنید که خداوند متع ل به م  شمم    کنیم.را باید بساای   همه امکاناتر این راه د

ومتی که  .کنمی تالش خود را بکنید من امسممم ل فرا را م می م که اگر شممم     هفرموده 

                                           کنیم؟شده باشد، ما چگونه کار میچنین وعده ای داده 

وز عید جطر یا عید نورجرض کنید عید است. مثال  :)مثاای که دجعه پیش هم عرض کردم 

سااااعت را  24ها عفو بدهند. می گویند که همین خواهند به زندانیمی دیگری. عید هریا 

دهید تا او را زندانی اسااات بروید و مداری وی را بومت دارید به دنبال کارهای پدرتان که 

های خود را متمرکز گذارید، تمام جعاایتی کارهای خود را زمین میآزاد کنیم. شاااما همه

د این امی نیز . ماانجام دهید ست برای رهایی پدرتان از زندانکنید برای کارهایی که الزم امی

شود ومتی که اینگونه هست و خوشبختانه این حس . را داریم که در اربعین راه جرا گشوده 

عاامین از  ند و ااحمدد رب اا نه می بین که خیلی از اجراد اینگو جمعی در اجراد وجود دارد 

د، این شوهایی که منتشر میشود، کلیپکه تأسیس می شود، کانال هاییهایی که زده میحرف

شود که گویا امدام جدی برای امر جرا در اربعین انجام خواهد گرجت حس جمعی منتشر می

های خود را حاال ما با این امید وظیفه خود را انجام خواهیم داد، تمام جعاایت ان شااااا اد.

 م برای اینکه چنین اتفامی بیفتد. کنیکنیم، تمام امکانات را بسی  میبسی  می

که این مطاابی که خدمتتان عرض  آگاه سااازی مردم به وظایفشااان اساات اولین مرحله

سبت به نقش امام، نقش زیارت و راهمی های تعجیل در کنیم در جهت اجزایش معرجت آنها ن
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 دری  عرضهای دیگر )که حاال به تکرده دعاهای زیر مبه و جعاایتن یاگر خدایجرا اساات. 

خواهیم کرد  به نتیجه نرساااید، حداملِ نتیجه این خواهد بود که ما یاوران جدّی برای اهل 

بیت علیهم ااسالم خواهیم ساخت و برای آنها ناصرها و یاورهایی آماده خواهیم کرد که آنها 

م زاین مقدمه را ال .برای اهل بیت معصومین علیهم ااسالم نهایت تالش و سعی خود را بکنند

 دانستم که عرض کنم تا اینکه حاال کم کم به اصل بحث وارد شویم. 

)علیه )ی زیارات به خصااوز زیارت امام حسااین یکی از مسااایلی که ما باید در همه

ضروری و مهم هست و آن اینکه ما باید   سالم   سیار  شیم، یک نکته ب شته با به آن توجه دا

شیم. به امام معرفتِ شته با سیار بهره وری ما از  دا سیار ب شیم ب شته با اگر معرجت به امام دا

 معرجت دو گونه است:  زیارت بیشتر خواهد شد. حاال این

 . )علیه سالم(  معرفت به خود امام.یک نوع 1

 .ه مسائل دینی و مذهبی به طور کلیمعرفت ب.2

شااونده مام زیارتهایی که ما از آن ااگر ما یک چنین معرجتی داشااته باشاایم اوالً پاداش

شیم. حاال نمونة آن را می شته با شتر خواهد بود تا این که معرجت ندا سیار بی سیار ب گیریم ب

شیم باعث میعرض می شته با م ل بیت علیههایی که اهشود که احسانکنم. اگر ما معرجت دا

سبت به حااتی سالم ن شیم  اا شته با شتر به ما میکه ما معرجت ندا این یک ود. شکنند خیلی بی

 .است مرحله

سیار زیادی که در اثر زیارت شامل حال این هست که آن  مرحلة دوم جیوضات معنوی ب

 کندی اگر کساای بدون معرجت زیارت یعن .باالساات معرفتشااود اکثر مرهون به اجراد می
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ست وای آن ثواب ؛گیردنتیجه می و بردثواب می صر به معرجت باال ا سیار بزرگ، منح های ب

ما ضرورت شناخت را بعدی این که ومتی  مسئله که حاال احادیث آن را عرض خواهیم کرد.

جا که از ک ایناساات. بعد این بحث بعدی ما  ؟پیدا کردیم، حاال چه چیزهایی باید بشااناساایم

سیم؟ شنا ضوع بعدی  معرجت اخذ یعنی منبع این مطاا  را ب ست؟ آن هم مو ستچی ه که ب ا

 آن خواهیم رسید.

 معرفت ضرورت

شروع  سی ما میکنیم. بیاییم از بحث اول    سالم   )علیه)به امام خواهیم ببینیم که اگر ک

شته باشد بیشتر  )سود مادی منظورم هست نه معنوی! حاال کاًل  ؟بردمی سود م دیمعرجت دا

نسبت به ها شود همة سودها را گفت، وای االن سود مادی منظور هست. چون که بعضیمی

سالم  شفا می شانهای مادی دارند. مثال بیمار دارند که دلحاجتاهل بیت علیهم اا خواهد 

 روند متوسااال به اهل بیتها؛ و میبدهکاری دارند؛ این اسااات حاجتبگیرد؛ مرض دارند؛ 

، بیشااتر باشااد  علیهم ااسااالم)مان به اهل بیت آیا اگر ما معرجت .شااوند می  علیهم ااسااالم)

شتر سودی که می ستگیریم بی ست. ا سین  یا نه؟ مطعاً این گونه ا سالم  امام ح ک ی )علیه 

این  اهل بیت یعنی ما« انّا قومٌ نعت المعروفة علی قدر المعرفة»جرمایند که حدیثی دارند، می

یک شبهه و سؤاای پیش  اکنونیم. کنمی احسانگونه هستیم که به اندازة معرجت اجراد به آنها 

ها خیلی از اجرادی که خیلی علم و بینیم که بعضاای ومتآید، آن هم این اساات که ما میمی

با این جرروند و حاجت خود را میمعرجت زیادی ظاهراً ندارند، وای می مایش گیرند؛ این 

ه ک نیست علمگوییم منظور ما که می معرجت اوالً ؟خوانی داردهمچگونه   )علیه سالم  )امام 

شد؛ نه! همین که  رف  ِسری واحدهای نظری را گذرانده با شد و یک  مثال کتاب خوانده با
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ست او برمیمی ست، از  رف خدا همه کار از د د؛ این خودش آیداند که این امام همه کاره ا

ست.بزرگ ست که  ترین معرجت ا ست. حاال ممکن ا سایل او خودش خیلی مهم ا خیلی از م

خواهیم بگوییم که هر کس علم او بیشااتر باشااد ما نمی .دین خود را هم بلد نباشاادظاهری 

ست؛ شتر ا ضی ااحاجات می معرجت او هم بی داند از جان  خداوند، و خودِ این که امام را ما

 خودش خیلی معرجت است. این داند؛همه کاره می

 اشب ة تان  هایمثال یک نفر )دور از جان همة شااما عزیزان و ب ههمین جرد،  گرا ثانیاً

رد گیرد. همین جشفای ب ة خود را میرود با ااتماس و ضجه و گریه ، میسر ان داشته باشد

حاال اگر معرجت و علم بیشتری داشته باشد، به خصوز معرجت بیشتری داشته باشد، ممکن 

برای گیرد، خداوند یک جایزة اضاااجی هم اساات که عالوه بر این که شاافای ب ة خود را می

 نعت انّا قومٌ»خواهیم عرض کنیم، این حدیث پس بنابراین می .بدهدبه او  شبیشااتر معرجت

 این گونهیعنی دارد. نبینیم تضاااادی با آن ه که در خارا می« المعروفة علی قدر المعرفة

ست که ما اگر معرجت ظاهری، عل شیم خداوند هیچ چیزینی شته با  ددهنبه نمی م ظاهری ندا

آنها ساااتند، خیلی کرَم آنها خوان کرَم ه نه! .دهندهیچ به ما نمی علیهم ااساااالم اهل بیت یا

 باین گونه نیست که با توانیم چیزی از آنها بگیریم.م میما بدون معرجت ه وسیع است؛ اذا

 بگوییم جقط باید معرجت پیدا کنی تا این که خداوند بدهد. و مسدود باشد اطفشان

اوالً معرجت را عرض کردیم که معرجت جقط به دانش کتابی و مدرسه و ملم نیست. پس 

علیهم ااساااالم  آنها هم باشاااد، این کمی معرجت، مانع از عطای اهل بیتثانیا حتی اگر به 

 رف خیلی هم اگر کنند؛ حتی اطف خود را می کنند.شااود. آنها عطای خودشااان را مینمی

 کردند.معرجت بود، خیلی بیشتر به او اطف می جاهل باشد. وای اگر عاام بود، اگر با
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انّا قومٌ نعت المعروفة »گونه هساااتیم که جرمایند که ما اهل بیت این خ  حضااارت می

ت ی معرجبه اندازه کنیم. به اندازة معرجت شما به شما اطف و احسان می« علی قدر المعرفة

شما نیکی می شما بیش .کنیمشما ما به  شد احسانهر چقدر که معرجت  های ها و پاداشتر با

واهید برد و ما پاداش کمی به شما تان کم باشد، سود کمی خ. اگر معرجتبیشتر خواهد بودما 

م و آن اینکه ما ای را عرض کردییک نکتهساات. ما اوال اخواهیم داد. این خیلی بحث مهمی 

ستهبینیم که اجراد در عین اینها میخیلی ومت دارند  هاییکه خیلی معرجت زیادی ندارند خوا

ست؟ ایکه می ن حدیث با این ومایع گیرند. با وجود این حدیث چنین چیزی چطور ممکن ا

مان زیاد باشاااد، این معرجت زیاد خارجی تضاااادی ندارد. به این ترتی  که ومتی ما معرجت

  )علیه سالم  )ثرتر از امام ؤهمین که جرد در عاام کسی را م. ازوما به معنای علم زیاد نیست

ساات، کند، خودش کلی معرجت اداند و تمام حاجتش را به امام عرضااه میاز  رف خدا نمی

 اگر معرجت را به معنای علم کتابی و درسگفتیم ثانیا  اوالً.این  نیسااات، نیپایی پس معرجت

شفا دادن با این حدیثباز حتی به آن معنی هم  خواندن هم بگیریم، ، هاومایع خارجی و این 

 مشکالت الینحلی که مردم راه حل آن را از اهل بیت های مردم ورجع حوای ، مضای حاجت

سالم ضاد ندارد. چرا؟ می علیهم اا سر ان دارد، ومتی جردی میگیرند ت آید که مثال جرزندش 

رود و شااافای می )علیه ساااالم  در حاای که علم و معرجت زیادی هم ندارد، خدمت امام 

ی تر به او اطف متری داشااات مطعا خدا بیشگیرد، این جرد اگر معرجت بیشجرزندش را می

اش  هتنها شفای ب . یعنی مثال نهعنایت می کردتر به او بیش )علیه سالم  امام حسین  .جرمود

 ذااجرمودند. دادند، بلکه مثال اگر در سن کار کردن باشد، شغلی هم برایش مشخص میرا می

دی تر باشد در همان حبردند. اگر معرجت کمتری میتر بود سود بیشها بیشاگر معرجت این

کلی است که متاسفانه در بین ما زیاد به آن  ی. این یک ماعدهرسدمیکه خواسته است به او 
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های مادی شااار  ما خیلی معرجت را برای دریاجت پاداش، حتی پاداش .شاااودتوجه نمی

مان هم تحقق پیدا کنیم و ممکن اساات درخواسااتها درخواسااتی میو خیلی ومت دانیمنمی

ستی را  ست که معرجتنکند. مبل از اینکه ما برویم و درخوا ضه بکنیم خیلی خوب ه مان عر

ست مین دایل به ه را زیاد کنیم. شرف به اربعین که معرجتخیلی خوب ا را زیاد  مانمبل از ت

 . تری را عرض خواهیم کردمان را زیاد کنیم؟ توضیح بیشتوانیم معرجت. چگونه میمیبکن

ی کرد آما من یک دیه آمد و به ایشان عرض )علیه سالم  جرد سایلی خدمت امام حسین 

 دترین جرام. به نظرم رسااید که به کریمام و در پرداختش عاجز ماندهکاملی را ضاامانت کرده

ی کامل را ام تا این دیهترین جرد هم شما هستید. خدمت شما آمدهمراجعه کنم و کریم جامعه

ضرت به او جرمودند من  شما بگیرم. ح سم. اگر هر سوال از تو می سهاز  سوال را  سهپر

ساااوم را جواب دادی تمام دیه را به تو خواهم پرداخت. اگر دو ساااوال را جواب دادی دو

سوال را جواب دادی یکمی کند و عرض تعج  می اوپردازم. سوم را میپردازم، و اگر یک 

کند؟ کند آما مثل شمایی که عاام مطلق هستی از مثل منی که جهل مطلق هستم، سوال میمی

ضرت ای ستند مین جرمایشح سلم)کنند به پیامبر اکرم شان را م که   صلی اد علیه و آاه و 

اندازی بکند. نه! خواهد خدای نکرده، نعوذ باد ساان  رف جکر نکند که حاال حضاارت می

از جدم شنیدم  جرمایداصال ماعده این است. ماعده در بین اهل بیت این است که حضرت می

ر شود. هباشی به تو احسان میهر چقدر که معرجت داشته «ةمعرفقدر ال علیالمعروف » که:

دهند. و بنابراین اگر ما از معرجت کمی باشی به تو جایزه و پاداش می چقدر که معرجت داشته

. شااودبرخوردار باشاایم میزان کمی از جوایز به ما خواهد رسااید.  رف مجبور به تساالیم می

کنم، اگر بلد نبودم از شاااما یاد که جواب عرض می گوید خوب بفرمایید اگر بلد بودممی
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؟ کدام اعمال باالتر اعمال االفضلل  ایّجرمایند کنند و میگیرم. حضاارت از او سااوال میمی

ست؟ ست، ما همه می ا سند کدام اعمال باالتر ا گوییم نماز خواندن، روزه ببینید اگر از ما بیر

ش   گرجتن، جهاد کردن، ستحبات نماز  . چنین نوعخواندن، مرآن خواندن، کمک به همدر م

ست. اما این جرد درست برعکس  اعمال یدی و جوارحی ها تماماًگوییم. اینچیزهایی را می ا

ل ترین اعما. بزرگاالیمان باهللکند عرض میدهد. تمام چیزهایی که ما جکر کردیم جواب می

اگر من ایمان به خدا نداشته باشم ترین عمل این است؟ چون ا بزرگ. چرایمان به خدا است

کنم. دهم، کار مساااتحبی نمیروم، خمس نمیگیرم. ح  نمیخوانم و روزه نمیکه نماز نمی

پس اصاال، عمل ملبی اساات. ایمان خودش عمل ملبی اساات. پس مل  هم عمل دارد. عمل 

آن  است. اذا مان ایمان است و ایمان رأس اعمال ملبیباشیم که ه ملبی را باید در نظر داشته

 باالترین اعمال ایمان باد است.  گفتشخص 

شویم، اول باید مل بنابراین باید عرض بکنم که ما اگر می شرف  مان خواهیم به کربال م

ست. صحت عمل مالی ا ست،  ست بکنیم. کثرت عمل خیلی مالی نی  من از نجف تا را در

. اما ی این مشکالت را پیدا کردمهمه ؛روز پیاده رجتم و پاهایم زخمی شد و تاول زد ۳کربال 

چه یاورم. برای اینرجتم؟ برای این برای  قا کم ن چه جرد که جلوی رج باری اد  ند  که بگوی

برم. در عاشااقی اساات. اگر تمام انگیزه ظاهرگرایانه و ریایی باشااد، هیچ سااودی از آن نمی

مدم  ۱۰ه بروم شاااید همان مدم از هتل تا حرم پیاد ۱۰عوض اگر با ماشااین به کربال بروم و 

شتهروز پیاده ۳۰بیش از  شد. چرا؟ روی ارزش دا ست که آن با صل عمل، عمل ملبی ا چون ا

نیت خود را درست کنیم. خلوز داشته باشیم. این خیلی مهم است که ما متأسفانه خیلی کم 

 به این مضیه می پردازیم. 
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 مودند. خ  سوال اول را درست جواب داد و حضرت از او مبول جر

الثِّقَهُ  عرض کرد: راه نجات از هالکت چیساات؟ فَمَن نَجاتٌ مِنَ المَهلَکَه؟سااوال دوم: 

ُصرکُمُ اهلل فَال غ"عرض کردم که خدمتتان آیه را  این. دجعه مبل . توکل به خدابِاهلل الِبَ اِن یَن

گر خدا ا "اهللِ فَلیَتَوَکَّ ِ المؤمنونإن یَخذُلکُم فمَن ذَا الَّذی  یَنصُرکُم مِن بَعدِهِ و عَلی  لَکُم و

شما را کمک کند هیچ کس نمی تواند بر شما غلبه کند و اگر خدا شما را رها کند چه کسی 

راه موجقیت در تمام مشکالت، چه مشکالت  بنابرایناست که شما را یاری کند و پیروز کند. 

ست شکالت معنوی، جقط و جقط کمک خدا خداوند من را کمک . خ  ومتی که مادی، چه م

شد. آنگاه  شد. توکلم جقط به خدا با شوم. بنابراین من باید امیدم جقط به خدا با کند پیروز می 

شیر به دامن حوادث می شد.ای هروم و از هیچ حادثهمثل  سید و موجق خواهم   م نخواهم تر

ا هتمام سختیهستند و ما باید در  )علیه سالم  خداوند امام زمان  ة ایندر حال حاضر نمایند

 مان به خداوند باشد. شویم و توکل )علیه سالم  متوسل به امام زمان 

 این سوال را هم درست جواب داد. 

عرض  زینت مرد در چیساات؟ فَما یُزَیِّنُ الرَّجُ ؟جرمایند: سااوال سااوم! حضاارت میاما 

 خورد.به درد نمی عاامِ بدون حلمیعنی . . علمی که با او حلم باشااادعِلمً مَعَهُ حِلمکند: می

ستخیلی ومت ست ؛ها عاام ه سواد ا صبر ندارد مردم از علم  ؛خیلی هم با اما چون حلم و 

ستفاده نمی ستند. بعد  و کنند. آن زینت را نداردوی ا ایند جرممیدر نتیجه مردم از او جراری ه

آن جوانمردی ماای که همراه با  مالً مَعَهُ مُرواَه؟کند که: میعرض که اگر این نشاااد چه؟ 

دیکان و همسااایگانم و یعنی اگر من پول دارم آنقدر جوانمرد باشاام که به نز داشااته باشااد.
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 م و همه مال را برای خودم نخواهمبرای آنها خرا کنم و جتوّت داشااته باشاا ارحامم برساام.

اای م. یعنی اگر فَقرٌ مَعَهُ صَبرعرض می کند:  جرمایند: اگر آن هم نشد؟حضرت می. خرا کنم

شد. شته با صبر دا ست  شد؟ بعد  رف یک می هم ندارد و جقیر ه جرمایند که: اگر این هم ن

صاعقه بیاید و او را از بین ببرد! که شوخی می ست که  ستحق این ا صورت م کند که در آن 

 هم تبسمی می جرمایند.  )علیه سالم  حضرت امام حسین 

کنند. حضرت کامل را به او اطف میچون تمام سه سوال را درست جواب بود تمام دیه 

هم ارزش داشته به او رد 2۰۰هزار سکه  ال به او می بخشند و بعد انگشتری خود را هم که 

جرمایند: این را هم خرا مشاااکالت دیگر خود بکن. یعنی نه تنها کنند و به او میاطف می

ک یرجتش کامل بوده می کنند و تمام دیه را می دهند، چون مع خواسته اصلی وی را برآورده

. م  داریم بود )علیه سالم( دری ی کرم ام م حسین     ازین این جایزه دیگر هم به او می دهند.

 میتوان یم هرچه ما که ساااتا خوب یلیخ نیا بنابر به زی رت چنین کریم و آق ی  م  رویم.

 کردند جرد آن از )علیه ساااالم   نیحسااا امام که ییها ساااوال نیا. میکن ادتریز را نامعرجتم

در  دیبا ما نیبنابرا ؛ مرآن و غمبریپ و وخدا نید کل به معرجت یعنی. بود یعموم ساااواالت

)علیه  زمان امام به را مانمعرجت خصاااوز به .مهید شیاجزا نید کل رابه نامعرجتم گام اول

 زا میخواه یم ما اگربنابراین  .کرد میخواه عرض بعدا را شیاجزا یها راه زیاد کنیم. سالم  

ستفاده یماد یها پاداش شود یماد یها حاجت و میکن ا ست  نیا راهشیک   مان برآورده  ا

 مان را اجزایش دهیم. معرجت که

ی ها ثواب یسااار کی . از  رجیمیدار یمعنو یها حاجت یکساااری عالوه بر این ما

 ثیحد کی من است. جاا  یلیخ که شده گفته )علیه سالم   نیحس امام ارتیز در معنوی
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صوز را س امام ارتیز بر که ییها ثواب زانیم که  کنم یم عرض ناخدمتت در این خ  نیح

    یشاار  چه به مشاارو  را ثواب حضاارت این که مینیب یم و چه مدر اساات )علیه سااالم  

 .اند کرده

 و رجتم صااالی اد علیه و آاه اکرم غمبریپ خدمت من :دیگو یم و هکرد نقل عباس ابن

 ودندب ب ه. اند نشسته گردنشان یرو )علیه سالم   حسن امام و اند نشسته حضرت که دمید

شته و شان یرو شبودند گذا س وامام گردن سالم   نیح شان یرو )علیه  سته  ران ش  .بودند ن

ضرت سند یم را ها ب ه نیا مرت  ح  مرحمت و اطف تینها و کنند یم نوازش و ناز و بو

به  نساابت را اطف تینها کهنیا از بعد حضاارت .ندیجرما یم مبذول ها ب ه نیا به نساابت را

 همالل» که جرمودند دعا کردند یم شان نوازش و وناز شاندندیبوس یم مرت  ایشان کردند و

 که هرکس و بدار شدوسااات تو دارد دوسااات را دو نیا نیا کس هر ایخدا «واالهم من وال

ست ست تومی پذیرد  امام عنوان به را ها آن و کند یم مبول را دوتا نیا یسرپر  .کن شیسرپر

 دست دبتوان مشکالت با که کن تشیهدا یزندگ در .ریبگ دست به خودت را شیزندگ یعنی

 هک نیا  راه که میجهم یم. بدار وموجقش اوردین در یپا از را او مشاااکالت و کنند نرم وپنجه

 ودشاا  رف بر نامشااکالتم همه و کند یساارپرساات را ما خداوند و میبرساا اد تیوال به ما

 ها نیا با که کس هر و «عاداهم من عادو »اساات.   علیهم ااسااالم)پذیرش والیت اهل بیت 

شمن شمنان هم تو کرد ید شمن را شانیا د شمن نانآ با و بدار د  اب خداوند که یومت .باش د

شته یدشمن یکس  ادد نخواهد او به ستا نیمومن مخصوز که ینعم و برکات مطعا باشد دا

 ایدن نیا در خاصااه یها رحمت آن از و اذا شااودیم بشینصاا خداوند عامه رحمت جقطو 

 ناب به حضرت سیسد. شو یم جهنم عذاب مستحق مطعا نیز خرتآ در و برند ینم یسود
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 یدردناک روضااه یلیخ که عباس ابن یبرا خوانندیم روضااه دروامع آنجا و کند یم رو عباس

ست هم شاره  «به یان »که ندیجرما یم .ه س امام به کنند یم ا سالم   نیح  و میفرمایند )علیه 

 دهش خضاب خونش به محاسنش که یدرحاا «من دمه بهیش خضبت» .نمیب یم را او من ایگو

خواند میبرای کمک مردم را  «یَدعو فالیُجاب» .گرجته را صااورتش خونش .شااده آغشااته و

َصر»کند. وای کسی او را اجابت نمی ِصرُ فَالیُن ستَن  خواهد، جریاداز همه مردم کمک می «هو یَ

رش بلند م کند. یعنی در نهایت مظلومیت و شااود اما کساای او را کمک نمییهَل مِن ناصااِ

سیدم که ست. بعد ابن عباس عرض میغربت ا ضرت پر مَن یَفعَ ُ ذلِک یا »کند که من از ح

سولَ اهلل ست که این جنایت را با  «؟رَ ضرتانجام می اوآماجان کی ِشرارُ »جرمودند:  دهد؟ ح

فاعَ». بدترین اجراد امت من. «اُمَّتِی . خداوند شااافاعت من را به «تیما لَهُم؟ ال أنالَهُمُ اللّهُ شللَ

که منظور بنده از ذکر این  –جرمایند ها نخواهد رسااااند. بعد این جمله را حضااارت میآن

کس که این حساااین را ، هر «یابن عباس مَن زاره عارِفاً بِحَقِّه» –مصااایبت این جمله بود 

شد وزیارت ک سد،  ند درحاای که عارف به حق او با شنا ستی ب  لَه کَتَبَ»حق حسین را به در

ثواب هزار  و« و اَلف عُمرَه»نویسد. . خداوند ثواب هزار ح  را برای او می«ثَوابَ اَلف حَجَّه

شته می سین را زیارت کند ، هر کس «فَمَن زارَه فَکَأنَّما زارَنِی»شود. عمره برای او نو که ح

، هر کس که مرا زیارت کند، «فَمَن زارَنی فَکَأنَّما زارَ اهلل»اسااات. را زیارت کردهن گویی م

 حَقّ الزائرِ »پس زیارت امام حسین )علیه ااسالم ، زیارت اد است.  .استخدا را زیارت کرده

و  پیغمبر )صلوات اد علیه. خ  کسی که امام حسین )علیه ااسالم  را زیارت کند، «عَلی اهلل

آاه  را زیارت کرده و کساای که پیغمبر )صاالی اد علیه و آاه و ساالم  را زیارت کند، خدا را 

باشااد  اساات. حاال حق زایر خدا چیساات؟ خداوند کساای که او را زیارت کردهزیارت کرده
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ن عَلی اهلل أ حَقُّ الزائرِ»دهد. آن چیست؟ حقی مایل است. یک کاری برایش انجام میبرایش 

کند. پس بنابراین اگر کسااای به . این اسااات که خدا او را با آتش عذاب نمی«ال یُعَذِّبه بِالنّار

سالم رجت، یک حقی بر خداوند پیدا می سین علیه اا ست؛ زیارت امام ح کند، خیلی جاا  ا

ا رجرماید اگر کسااای بیاید حساااین جرماید که مییعنی خداوند در نهایت اطف برخورد می

زیارت کند یک حقی بر گردن منِ خدا دارد و آن این است که من او را به آتش جهنم عذاب 

 جرمایندکنم. بعد حضاارت باز توضاایح میکنم و هزار ح  و هزار عمره برای او ثبت مینمی

أال و إنّ اإلجابه »دیگری دارند.  آثارچه )علیه ساااالم   امام حساااینزیارت ی این که درباره

ی امام حسین )علیه ااسالم  به خا ر این جداکاری بزرگی ی مردم بدانید زیر مبها، «قُبَّتِهتَحتَ 

است، خدا این اش و همه چیز را در راه خدا خرا کردهاست، که جانش و زن و ب هکه کرده

 ست.ی ایشان مستجاب ادعا زیر مبهخصوصیت را با ایشان داده که االجابَهَ تَحتَ مُبَّتِه، یعنی 

صل حرف م ست که بعدا مفصل سیداین ا ش ءاهلل به آن خوا یم ر ی زائری که داری ا. تر إن 

  ی م دی مب دا برای ح جت دان که دع یت زیر قبه مسمممت  س اسمممت.ج  ب روی آنم 

اصاال حاجت جرا امام زمان  .خودت دع  کن  و فرا ام م زم ن )علیه السممالم( را فراموش کن 

ست. در هیچ جا دیگر ما چنین مکانی  ستثنایی ا ست و آن مومعیت، مومعیت ا سالم  ا )علیه اا

ِه. هیچ جای دیگر هم ین ویژگی را ندارد. حاال که ما در یک  َهَ تَحتَ مُبَّت را نداریم. االجاب

ستثنایی مرار گرجته صت ا ستفادهجر صلی را بکنیم وایم باید آن ا جرا امام زمان  تنآن گرج ی ا

لیه . خداوند در تربت امام حسین )ع«الشِّفاء فی تُربَتِه»جرمایند که بعد می ست.)علیه ااسالم  ا

شفا را مرار داده سالم   ست و اا سین «األئمَّهَ مِن وُلدِه»ا . به خا ر این کار بزرگی که امام ح

جا  تا ایند ایشان و از نسل ایشان هستند. )علیه ااسالم  انجام دادند، أیمه علیهم ااسالم از وا
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کنیم. ضاارورت بنده خالصااه کنم بحثم را. ما داریم در مورد ضاارورت معرجت صااحبت می

خواهیم بگوییم که ای زایران می ضااامنا .های مادی بود که عرض کردیممعرجت یکی پاداش

 ثواب زیارت پیامبر خواهید کهخواهید ثواب هزار ح  و هزار عمره را ببرید، اگر میاگر می

را ببرید، ثواب زیارت خدا را ببری و حقی بر خدا پیدا کنی که آن حق  )صلی اد علیه و آاه 

ست. عارجاً بِحَقِّه  سالم  ا سین )علیه اا ست، راهش معرجت امام ح هم نجات از آتش جهنم ا

ن به ای و شناخت آن حق چیست. اگر کنیم که آن حق چیستدر ادامه عرض می .باید برویم

شاهای بزرگ میثواب شی که إن  شته با سی باید معرجت به حق امام دا ین ااد به اخواهی بر

 .ثواب های بزرگ برسی

ی که کس «ینسَ الحُ برَتی قَأن مَ»جرمایند: ست از امام صادق )علیه ااسالم  که میحدیثی ا

مثال دیگری هساات از همان  ، )باز«هقّحَبِ عارفاً»بیاید به زیارت امام حسااین )علیه ااسااالم ، 

کنیم که باید معرجت را زیاد اش ما داریم عرض میضرورت معرجت به امام علیه ااسالم. همه

 جرَأ هُلَ اهلل بَتَکَ. »کرد. مبل از این که ما به کارهای زیاد بیردازیم باید معرجت را زیاد کنیم 

شود. خیلی عجی  است! هزار می اجر آزاد کردن هزار برده به او داده ،«همَسَ لف نَأ قَعتَأن مَ

مورد ثواب برده آزاد کردن همین مدر بس که امیراامؤمنین )علیه ااساااالم  از همان  دربرده! 

زمانی که ایشااان  کردند تا بروند برده بخرند و آزاد کنند.جمع می کارهایی که داشااتند، پول

سالم  شوند یک مقدار شهید می سن )علیه اا شان بامی مانده بود که امام ح کمی پول از ای

بود تا با آن یک برده آزاد کند. اینقدر برده  جرمایند که این پوای که مانده پدرم جمع کردهمی

سالم  برود در حاای  سین )علیه اا سی به زیارت مبر امام ح آزاد کردن ثواب دارد. حاال اگر ک

سد، خدا اجر هزار برده آزاد کردن را به او  هقّحَبِعارجاً که  شنا شان را به خوبی ب شد، حق ای با
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سَ ه فِمَلجَه مُجَسرَس مُرَلف فَألی عَ  َمَن حَمَکَوَ» خواهد داد. ست . باال«اهلل بی ِی  تر از آن ا

که هزار بار سوار بر اس  بشود، یا بر هزار اس  سوار شود؛ یعنی هزار بار این کار را انجام 

ی کارزار هست، برود سوار اس  بشود ی اجساردار که در راه خدا آمادهد، اس  زین شدهبده

ببینید حاال این کسانی که رجتند برای دجاع  !خیلی عجی  است .و هزار بار در راه خدا بجنگد

مان دیدیم و ناراحت ها همهاز حرم حضاارت زین  )سااالم اد علیها  جنگیدند که در کلیپ

ها را در نظر بگیدید، های بزرگی دارند، حاال اینشادیم چه مدر زجرها کشایدند و چه ثواب

ساین می سوم، هزار جهاد ک ست و شود یک جهاد. جهاد دوم، جهاد  ی بکند! خیلی عجی  ا

، حق امام حسین )علیه ااسالم  را بشناسد، و هقّحَبِخیلی ثواب بزرگی است. اگر کسی عارجاً 

با عرجان به حق امام حساااین )علیه ااساااالم  زیارت کند، هزار برده آزاد کردن و هزار جهاد 

ثر عرجان به حق در ا های معنوی کهاین هم ثواب دومی از ثواب شااود.کردن برایش ثبت می

 . رسدمی انسان به )علیه ااسالم امام حسین 

ست که این عرجان حق که  سوال این جا صحبت کردیم که اگر نقدر ما دربارهآحاال  اش 

سی عارجاً  شد، باعث می هقّحَبِک شود، باعث با شته  شود که هزار ح  و هزار عمره برایش نو

رت پیغمبر اکرم )صااالی اد علیه و آاه و شاااود که از عذاب آتش نجات پیدا بکند و زیامی

شود، هزار برده آزاد کردن برایش ثبت ثبت میبرایش شود و هزار جهاد سلم  برایش ثبت می

 آید اینخ  سواای که این جا پیش میبودن است.  هقّحَبِشود، همه اش مشرو  به عارجاً می

 های بزرگی دارد،امام صحبت کردید که ثواب قّحَبِعارجاً ی هست که شما که این همه درباره

ست؟ صال  اين عرفان حق چی ستا  های بزرگکه اگر آن را بشااناساایم این ثواب ؟حق امام بر مأموم چی
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ست که  شود؟مان می شامل حال ست، چی آیا امام بر گردن مأموم حقی دارد؟ اگر این حق ه

 ما انجام بدهیم. 

 ها را یکی یکیکه این را پیدا کردم چهار حقهایی که بنده کردم، با بررسی ،در احادیث

بحث این است که از امام صادق )علیه  اواینکنیم که باید در صدد انجامش باشیم. عرض می

أنّه من زار »جرمایند: می )علیه ساااالم   ااساااالم  حدیث هسااات که راجع به امیراامؤمنین

کسی که امیراامؤمین را زیارت کند درحاای که عارف  «هقّحَبِارفاً عامیرالمؤمنین علیه السالم 

را ظاهراً خود حضرت  هقّحَبِعارجاً حاال ، «و أنّهُ اإلمامُ المُفتَرضُ الطّاعَه»به حق ایشان است، 

فتَرُض امام مُیعنی چی؟ یعنی این که امیراامؤمنین را  هقّحَبِعارجاً جرمایند، که دارند توضیح می

ی رسول خدا هستند. این جوری نبوده یعنی ایشان امام از جان  خدا و خلیفه بدانیم؛ ااطّاعَه

جقط یک انسااان شااجاع و باتقوا هسااتند. خیر! از   علیه سااالم) که ما جکر کنیم امیراامؤمنین

اواین عرجان این اسااات، اواین حق  ن امام اند. این را باید بشاااناسااایم.جان  خدا ایشاااا

سالم  ین )امیراامؤمن شان امام  علیه  ست که ای ست "مُفتَرَضُ ااطَّاعَةِ"این ا  یعنی بر گردن ؛ا

امامی که ا اعت  .بدانیم "مُفتَرَضُ ااطَّاعَةِ"همه ما حق دارند و همه ما باید ایشاااان را امام 

 ایشان بر ما واج  است. 

شیم. ما که می خواهیم ب شته با د ه زیارت برویم نبایاین را باید بدانیم و علم و آگاهی دا

سیار خوبی بوده است. نه! زیارت  سان ب سان نیکوکار یا یک ان جکر کنیم که ایشان جقط یک ان

می رویم چون ایشان امام اوّل ما است که خداوند بر ما تبعیّت از ایشان را واج  کرده است. 

 "رَضُ ااطَّاعَةِ مُفتَ"پس اوّاین حقّ امام این اسااات که ما ایشاااان را در حاای زیارت کنیم که 

 بدانیم.
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عَارِفاً بِحَقِّهِ »عالمه مجلساای در زاد اامعاد در توضاایح این حدیث اینگونه می جرمایند:  

ّه امام مُفتَرَضُ الطَّاعَةِ علی الخالیق جًا "و اینگونه توضااایح می دهند که  «ایْ عالما بان عَارِ

 بدانیم.  "مُفتَرَضُ ااطَّاعَةِ"یعنی اینکه ما ایشان را امام  "بِحَقِّهِ

یعنی ایشان  .خوب این اوّاین حق که حدامل حق است را ااحمدد همه ما شیعیان داریم

مام اوّل و خلیفه بالجصااال از جان  خدا می دانیم. همین حدامل معرجت خو دش کلی را ا

معرجت است که ااحمدد همه ما داریم. خدا را شکر می کنیم. بنابراین اگرجردی که به امامت 

معتقد نباشااد؛ به زیارت ایشااان بیاید، این سااودهای بزرگ مطعًا  )علیه سااالم  امیراامؤمنین 

سان نیکوکار می  شان را یک ان شان را امام نمی داند و جقط ای شد، چون ای صی  او نخواهد  ن

دارد؟ سااودی ندارد. امّا اگر ما به اوّاین حق امام معتقد باشاایم  ای اند. این برای او چه جایدهد

 هستند آن ومت از زیارتمان سود می بریم.  "مُفتَرَضُ ااطَّاعَةِ"که ایشان امام 

یک شاار  دیگر هم وجود دارد که اابته این را باید در پرانتز عرض کنم و بعداً توضاایح 

شتر می دهم. شود، اینجا هم ذکر می کنم. اما چون می خواهم حدیث  بی مُتَجَبِّرٍ وَ  غَیرَ»کامل 

یکی از آداب زیارت که حتماً ما باید رعایت کنیم این است که تجبّر و تکبّر نداشته  «ال مُتَکَبِّرٍ

 باشیم. 

امام را وایّ نعمت  تواضااع و خاکساااری را داشااته باشاایم. در مقابل خودِ امام نهایت اوالً

ر خدمت امام بیاییم. ما باید تمام بدانیم. مبادا خدای نکرده با تکبخودمان و سااالطان عاام 

   رعایت کنیم.)علیه سالم  شرایط تواضع را در مقابل امام )
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 حیه خدااین رو .ما باید در مقابل زایرین خیلی متواضع باشیم تواضع در مقابل مردم. ثانیاً

عین مفّصل دیده می شود. ما این مسااه را به خصوز از جان  برادران عرامی شکر در ارب را

می بینیم و ااحمدد ایرانی ها هم مدم جا پای آن ها گذاشااته اند و ااحمدد این روحیه در ما 

شع اند. با خدمتی که می کنند،  ضع و خا ست. در مقابل زایر متوا شده ا ایرانی ها هم ایجاد 

ضع را در شان خدمت می کنند نه با تجبّر.  نهایت توا ضع به ای شان دارند. یعنی با توا مقابل ای

 این شاااخص .ی کند وای در نهایت غرور و تکبّرگاهی یک نفر به یک نفر دیگر خدمتی م

ست ضایع کرده ا شتر خدمت خودش را  سی خدمات ارایه بدهد )که این بحث بی . امّا اگر ک

سیر و مربو   شود که در م سانی می  سانی می کنند  دبه ک ر خود کربال به زایرین خدمت ر

  حتماً باید به این نکته توجّه داشته باشد که نهایت تواضع را با زوّار باید داشته باشد.

صادق ) شد امام  سی اینگونه با سالم  اگر ک سی که عَارِجاً بِحَقِّهِ، »  می جرمایند: )علیه  ک

سالم  امیراامؤمنین ) شد، خداوند    را زیارت کند و در)علیه  زیارتش متجبّر و متکبّر هم نبا

د ص«. فَإِنَّ اهللَ تَعالَی یَکتُبُ لَهُ أجرَ مِائَهِ ألفِ َشهیدٍ»اجر صد هزار شهید را به او خواهد داد. 

 هزار شهید! خیلی عجی  است! 

درست است که به عشق کربال رفته اید  !!! ک موقع زود از زیارت نجف رد نشیدادوستان ی

ضی ها عجله می کنند و در  ایگاه خودش را دارد ولی مبادا که از نجف کم بگذارید.و آن جا ج بع

نجف سااریع سااالم می دهند و می خواهند به پیاده روی کربال بروند. نه! اصااالً خبرها آنجا 

اساات. خدا ثواب صااد هزار شااهید را برایت می نویسااد. پس اوّل باید خدمت امیراامؤمنین 

سالم  ) صل راجع به امیراامؤمنین )  بروی. ی)علیه  سالم  ک بحث مف   و ایفای حق )علیه 

 ایشان در آینده خواهیم داشت که ان شاا اد عرض خواهیم کرد. 
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پس بنابراین اواین حق امام این هساات که ما باید ایشااان را مفترض ااطاعه بدانیم؛ یعنی 

اواین مرحله اش  بدانم. من امام حسااین )علیه ااسااالم  را واج  اال اعه بدانم، واج  ااعلم

آگاهی اساات که در مساامت بعد بیشااتر عرض خواهیم کرد. اگر من امام را  علم و معرجت و

واج  اال اعه بدانم و در این حال به زیارت ایشاااان بروم و در عین حال غیر متجبر و غیر 

 زار شهیداست که خداوند اجر صد همتکبر هم باشم، در مورد امیراامؤمین )علیه ااسالم  آمده

سالم  هم همان احادیثی که گفتیم، اجر هزار ح  را می سین )علیه اا دهد، و در مورد امام ح

 و هزار عمره و هزار جهاد و هزار بنده آزاد کردن؛ عارجاً بحقه، این هست که عرض کردیم.

شان  حقی که امام )علیه دومين سالم  بر گردن مأموم ست که ابی و مردم دارند این ااا

سیم که: حمزه نقل می سالم  پر  حق «ما حقُّ االِمام علی النّاس؟»کند که از امام بامر )علیه اا

معموالً در این مساامت ما اکثراً امام بر مردم چیساات؟ این خیلی جاا  و ارزشاامند اساات. 

ار های بلند هزار ح  و هزخواهیم برویم خدمت امام معصااوم و آن ثوابکه می . ماانگیممی

 مان خیلیوای متأسااافانه همهعمره و ... را کسااا  کنیم، در این زمینه باید خیلی کار کنیم. 

سفانه حق امام را رعایت نمی کنیم. هر کس  ستیم. یعنی متأ ه بدر این رعایت حق ضعیف ه

ضرت می .گذاریمای وای همه کم مییک درجه ست که ح حقّه علیهم أن »جرمایند: آن این ا

سمَعوا له و . امام حسین علیه حرف امام را بشنوند. حق امام بر مأموم این است که «یطیعوا یَ

سلمان  ست برای من م ضرت چی شات ح صال ما خبر نداریم! جرمای سالم چی جرمودند؟ ا اا

روم زیارت امام این هایش را من خبر ندارم. پس اواین کار مومعی که میزایر؟ اصاااال خیلی

بعد که شنیدم باید چه کاری انجام بدهم؟ اصلش این است.  است که جرمایشاتشان را بشنوم.

. حق امام حسین )علیه ااسالم  بر من این هست که کنند سپس امر امام را اطاعت "جیطیعوا"
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شنوم و ا اعت کنم. حاال خدا وکیلی چند نفر ما زایران این کار را می شان را ب م؟ کنیحرف ای

شنویم، نه این که اگر میها نیستیم. یعنی نه اصال در این وادی رویم که جرمایشات ایشان را ب

خیلی از زوّار مقید به انجام واجبات  نیسااات. مطلق ایناابته  ا اعت می کنیم. هم شااانیدیم

هساااتند، مقید به تری محرمات هساااتند، مقید به انجام مساااتحبات هساااتند، مقید به تری 

دد. امّا خیلی از ما ها هم این جوری اند، ااحمها هستند که این گونهمکروهات هستند، خیلی

سالم  می ستیم؛ یعنی به عشق امام حسین )علیه اا ست، نی رویم، که این عشق خیلی مقدس ا

ست.  ست، وای نباید به این اکتفا کنیم، جقط محبت کاجی نی صل وظخیلی خوب ا ی بنده یفها

این ا اعت خیلی مهم  .مدر مقابل امامم این هست که جرمایشات ایشان را بشنوم و ا اعت کن

ست.  سالم  بر ما ا سالم  و اهل بیت )علیهم اا سین )علیه اا صل بحث ما و حقی که امام ح ا

شان ا اعت کنیم. ستیم، از ای شان را مفترض ااطاعه دان ست که بعد از این که ای  دارند این ه

روایت دوم  بحث اول علم و آگاهی و معرجت بود که من امام حساااین را امام مِن اد بدانم.

ست که واج  اال اعه که می شان ا اعت عمل در دانم حاال این ه سمت از ای ستن م کنم. دان

ست که حاال که واج  ی ماها واج  اال اعه میاول بود که همه سمت دوم این ا دانیم، اما م

سفانه ما در این زمینه خیلی  شنو و عمل کن. متأ شات را ب ستی، ا اعت کن. جرمای اال اعه دان

هر که شاااما را  «مَن أَطاعَکُم فَقَد اَطاعَ اهلل»خوانیم که کبیره می یارت جامعهدر زامصااایم. ن

علیهم ) ما وامعا باید در مسااایر ا اعت اهل بیت ا اعت کند، خدا را ا اعت کرده اسااات.

آمد خدمت پیامبر اکرم)صاالی اد علیه و آاه و ساالم  و ناراحت بود. جردی باشاایم.   ااسااالم

حضرت از او پرسیدند که چرا ناراحتی؟ به حضرت عرض کرد که من شما را خیلی دوست 

آیم این جا و شااما را زیارت شااود میدارم، در این دنیا هر مومع که دام برای شااما تن  می

خرت هسااتم که اگر خیلی هم آدم خوبی باشاام و شااود وای من نگران آکنم و دام باز میمی
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شم. بعد آیه شما دور با شت از  شم، در به شتی با وَمَن یُطِعِ اللََّه »شود که ی مرآن نازل میبه

ولَ  الَّذِینَ  مَعَ ئِکَفَأُول»هر کس که خدا را ا اعت کند و پیامبرش را ا اعت کند،  ،«وَالرَّسللُ

دِّیقِینَ النَّبِیِّینَ مِّنَ عَلَیْهِم اللَّهُ أَنْعَمَ صِّ هَدَاءِ وَال شُّ الِحِینَ وَال صَّ با کسااانی خواهد بود که  ،«وَال

ُسنَ»است. از پیامبران و صدیقان و شهدا و صااحین. ها نعمت دادهخداوند به آن  أُولَئِکَ وَحَ

ً ند، و این«ارَفِیق قانی هسااات ما .ها خوب رجی تأویل دیگر هم دارد که جعالً ب یه یک   ند،این آ

آیه را این  )صااالی اد علیه و آاه و سااالم   پیامبرخواهم در اهمیت ا اعت عرض کنم. می

اگر تو در این دنیا در مسیر ا اعت ما باشی روز میامت با  ؛خواندند، یعنی این که غصه نخور

نَ"ما خواهی بود و در بهشااات خواهی بود.  ها خوب رجیقانی و این "ارَجِیقً أُواَئِکَ وَحَساااُ

ستند.  ست که در اين ه شیم اين ا سالم( با  ازنیا دپس بنابراين راه اين که ما در آخرت با اهل بیت )علیهم ال

 .. اصل بحث اين استکنیماطاعت  )علیهم السالم( اهل بیت

خواهم تصمیم بگیرم برای زیارت امام حسین )علیه بنده که می آمایان! برادران! خواهران!

سالم  مرار بگیرم، ا اعت از امام زمانم  سیر ا اعت از اهل بیت )علیهم اا سالم ، باید در م اا

 ، پس باید بدانم که واجباتم چیساات.)علیه ااسااالم ، ا اعت از امام حسااین )علیه ااسااالم 

ست. ومتی که من نمازم را واجباتم را حتما انجام بدهم. این ا ست. بدانم محرمات چی صل ا

ستم،  ستم، حجّم را بلد نی سایلش را بلد نی ست م ست بخوانم، روزه ام را در ستم در بلد نی

سود زیادی نخواهم برد.خمس نمی شد من از زیارتم  شکال ومتی با در  دهم، خ  این همه ا

یکی از حاجات مهم من این است که  ایم امابه زیارت امام آمده .زیارت امین اد عرض کردم

ام زیارت امیراامؤمنین )علیه ااساااالم ، خدایا من این جا آمده ،«مُتَزَوِّدَةً التَّقْوَى لِیَوْمِ جَزَائِکَ»

زیارت امام رضا )علیه ااسالم ، زیارت امام حسین )علیه ااسالم ، اما از تو یک حاجت دارم 
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. «إنَّ خَیرَ الزّادِ، التّقوی»ی تقوا برچینم. و توشهزاد . من مّتقي باشمو آن این است که 

رود به زیارت، حاال من هر چه که بودم هر ومتی که می  )علیه سالم  ) یعنی زایر امام حسین

اش ها و آن سااوزها همهاشااک آاودگی که داشااتم، باید با اکساایر زیارت منقل  بشااود، آن

. حق امام بر مأمومش این است که ای بشود که من متحول بشوم. این اصل بحث استمقدمه

ين )عليه السالم( بعد از اين که فرج مواليمان شود به حرم امام حسآن موقع که مشرف مياطاعت کند و 

را خواستيم و سوز داشتيم، گريه کرديم، ضجه زديم و با ضجه و بکاء فرج امام زمان )عليه السالم( را از خدا 

ستيم، يکي از بزرگ شد (تقوا) خواهيم همينهايي که ميترين حاجتخوا براي خودمان، براي زن و . بايد با

امام حسين من سائل إنَّ خَيرَ الزّاد، التّقوي.  .که خدايا ما را به ما زاد تقوا بده. تانمانمان، براي دوسبچه

ستم ستممن گداي در خانه .شما ه شما ه شما دنيا نمي .ي  صل خواهم، نمياز  گويم دنيا نخواهيد ولي ا

خواهيد تقوا باشد. امام حسين به من توفيق بدهيد اطاعت از شما بکنم، به من توفيق بدهيد چيزي که مي

ست. دروغ نگويم، غيبت  شما ست را بتوانيم انجام  بدهيم و آن اطاعت از  اين حق بزرگي که بر گردن ما ه

 یکی یکی .ها حجابشاااان را رعايت کنند، خانماول وقت بخوانم، ربا نخورم، خيانت نکنمنکنم، نمازم را 

های خواهیم آن ثوابکه اگر می ؛این چیزها را باید از امام حساااین )علیه ااساااالم  بخواهیم

بزرگ را ببریم باید حق امام را بشااناساایم و یک حق بزرگ امام بر ما این هساات که باید از 

 یم. ایشان ا اعت کن

جرمایند که: حقّه علیهم أن یَساامَعوا اه و یطیعوا. امیراامؤمین امام بامر )علیه ااسااالم  می

مردم مرا کمک کنید! اما چگونه مرا ای  ،هادجتِاو  عٍرَوَعینونی بِأجرمایند: )علیه ااساااالم  می

م( و ساااالبراي اهل بيت )عليهم ال ترين تبليغبزرگ نید؟ با ورعتان من را کمک کنید.کمک ک

صربزرگ سالم( اين ا تترين ن هاي خوش عمل، خوش کردار ست که ما آدمبراي أئمه )عليهم ال

. خیلی از اهل سنت شوداين خودش باعث جلب غير شيعيان به شيعيان ميو خوش رفتاري باشيم. 

ند که می باشااایم، آنهسااات هایت خوش عملی  ما در ن ند در زیارت اربعین. ومتی که  ها آی
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شود. پس من هم بیایم رهبرم را حسین ببین کسی که رهبرش حسین است این می گویندمی

)علیه ااسااالم  مرار بدهم. امامم را امام حسااین )علیه ااسااالم  و امیراامؤمنین )علیه ااسااالم  

م نابر این یک حق بزرگ ا بدهم. پس ب مأمومش این امرار  یه ااساااالم  بر  که ام )عل سااات 

شنود و شان را ب شات ای سیر و ا اعت کند  جرمای شما زوار گرامی از اآلن باید در م بنابراین 

 چون این واجبات و محرمات جرمایشااات اهل بیت .انجام واجبات و تری محرمات باشااید

سالم  شینید  )علیهم اا ست. بن سفر زیارتی ا سااه را بخوانید و واجبات وبه عنوان تداری   ر

شما اگر می سیر خواهمحرمات را یاد بگیرید. یعنی  سود زیادی از زیارت ببرید باید در م ید 

. اگر بنده در مسااایر ا اعت بودم، آن ومت دیگر ومتی رجتم به زیارت جوایز ا اعت باشاااید

شاااود. آن ومت ثواب هزار ح  و هزار جهاد و هزار برده آزاد کردن به می بزرگ به من داده

 شود.میمن داده 

دین ما یعنی جرمایشات اهل بیت علیهم )عمل بکنم، به آن اما اگر نه دینم را بشناسم و نه 

از دوسااتان عزیزی که مخا   بنده سااودی نخواهم برد.  ها عمل نکنم،ومتی به آن  ااسااالم

ستند و من می کنند، خواهش دهند و محرمات را تری میشان را انجام میدانم که واجباته

ی چیزهایی را که ههمبه فرمایند و مطااعه برا  )علیه سااالم  کنم جرمایشااات امام حسااین می

ایم و خوانده واجبات و مستتتاتباتعمل کنند. خیلی چیزها را در ماا   اندجرموده

سايل رفااریکنیم. وای به خیلی از بلدیم و عمل می ست  و اخالقيات م ممکن ا

شیم شاد در نوبت. ها را حتما عمل بکنیداین .چندان مقید نبا صرت ن یهای آینده در زمینهان

 عملی هم انشاد اگر خداوند توجیق بدهد عرایضی را خواهیم گفت. 
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بر گردن مأمومش، به گردن ما مردم دارند این است  )علیه سالم  حقی که امام  سومين

حق االمام علی »جرمایند می )علیه ساااالم  . امیراامؤمنین وفای به بيعت کنيمکه 

د، یعنی بیعت کردن )علیه سالم  اجرادی آمدند و با امام اگر یعنی . است «الرعیه الوفاء بالبیعه

 وفای به بيعت. امامت ایشان را مبول کردند موظف هستند که به آن بیعت وجادار باشند

جرسااتند که آی یعنی اگر مثال اآلن جن  جمل شااده، حضاارت دنبال مردم می يعنی چه؟

ر ایشااان اند ببیعت کرده )علیه سااالم  جن  کنید. کسااانی که با امیراامؤمنین  که مردم بیایند

شند. یعنی باید امیراامؤمنین  ست که به آن بیعت وجادار با سالم  الزم ا کنند.  را یاری )علیه 

شتابند. ستور حضرت را انجام دهند. به یاری حضرت ب ست حضرت و د ی بنابراین وجا خوا

ز اایم که  گفتهبر گردن ما اساات. مبال )علیه سااالم  به بیعت بساایار مهم اساات و حق امام 

. ما این تعهد را در عاام با ذر با اهل بیت علیهم این عهد به گردن ما هسااات عالم ذر

سته سالم ب شان را یاری خواهیم کرداا ای که نکته. این بیعت به گردن ما هست. یک ایم که ای

هم  دعای عهد، این هسااات که ما این بیعتی که داریم و در نجفکنیم در ما تاکید می

عشللت من ایامی عهدا و  اللهم انی اجدد له فی صللبیحه یومی هذا و ما»کنیم عرض می

دید است در این صبح و هر صبح تج من . خدایا بیعتی که بر گردن«عقدا و بیعتا له فی عنقی

صبحکنم. بنابراین می ست که ما با خواندن همین دعای عهد در  ها با امام زمان خیلی خوب ا

با کل والیت تجدید عهد بکنیم تا این حق امام را بتوانیم انجام دهیم و در  و )علیه ساااالم  

شیم سان ومتی عهدی دارد، مدام به خودش تذکر میمعرض انجامش با دهد . چون باالخره ان

باید این وظیفه را انجام دهم و بیشو یادآوری می شاااود که انجام تر موجق میکند که من 

ا ر  )علیه سااالم  ) خواهیم حق امیراامؤمنیناگر میما ت که . بنابراین خیلی خوب اساابدهد
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دهیم، هر روز صاابح   را انجام )علیه سااالم  )خواهیم حق امام حسااین انجام بدهیم، اگر می

ضیه که انی اجدد اه، برای امام زمان  سالم  )دعای عهد را بخوانیم، با توجه به این م   )علیه 

شان تجدید بیعت کنیم با تمام  .)علیهم ااسالم  هستند ی اهل بیتکه حاصل همه اگر ما با ای

سالم  اهل بیت صارهتجدید بیعت کرده )علیهم اا شان خالصه و ع ی اهل ی همهایم. چون ای

ومتی که با ایشااان تجدید بیعت کردیم، و مبول  .ی انبیا هسااتندو همه )علیهم ااسااالم   بیت

گردن ما اساات، در آن صااورت خودمان را مقید و موظف ت شااما به عکردیم که بیعت آما بی

 جرمایند حق االمام علیمی  )علیه ساااالم  )دانیم که به این بیعت وجا کنیم. امیراامؤمنین می

سین اارعیه ااوجا باابیعه. بنابراین من می سالم  )خواهم به بیعتی که با امام ح سته  )علیه  ام ب

که در آینده عرض خواهیم کرد. ما این وجای به ؟ این بحث مفصاالی اساات چگونهوجا کنم. 

اگر کنیم. یعنی امام را باید یاری کنیم. عهد را تحت عنوان نصااارت و یاری امام مطرح می

شتهمی شید  خواهید وجای به بیعت دا صهباید با اری ی .امام را یاری کنید ،های مختلفدر عر

سالم  )علیامام  صهدر  ه  ست سه عر صداق پیدا میی مل ، زبان و د ما با این دغدغه  کند.م

گذاریم. و به این میرسااانی مدم ی یاری و یارییاری کنیم در عرصااه احضاارت رکه باید 

ضی .کنیم ریق وجای به بیعت می صال با اما بع سلمان نمیها گفتند ما ا رویم در جنگیم. میم

امام است. ما اگر بخواهیم جنگیم. خ  اینها همه شان رها کردن یاری با کفار می وحدات سر

را یاری کنیم که حاال مصااادیق  )علیه سااالم  وجای به بیعت داشااته باشاایم حتما باید امام 

 کنیم.مختلف آن را بعداً عرض می

اجرا  و تفریط را جرمایند که: حق امام این هسااات که می چهارمینو  آخرینو باالخره 

زنند مانند خوارا؛ و کساااانی که از امام عق  کساااانی که از امام جلو می. باید کنار بگذاریم
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شیم. باید تابع نعل به نعل. اجتند، اینها حق امام را رعایت نکردندمی  سالم   )علیهآن ه امام  با

نند، ک. یعنی کسااانی که کوتاهی میبمانیم نه جلو برویم نه عق  خواهند، ما انجام بدهیم.می

دهند. یا کساااانی که بیش از حد الزم و متجاوز خواهند را انجام نمیآن ه که حضااارت می

. خیلی جاا  اساات که زدندیک مثاای حضاارت  هسااتند باید همه برگردند به ساامت امام.

د از آدم ومتی که به آن پشتی ب سبد و تکیه بده .مانند یک پشتی که پشت آدم باشد جرمودند

تی از کند، ومای نمیکند؛ ومتی که از پشااتی جلوتر باشااد از آن هیچ اسااتفادهآن اسااتفاده می

د تا بتواند همراه پشتی باش کند. باید با پشتی باشد.ای نمیهپشتی عق  هم باشد هیچ استفاد

نابراین آن ه ماتکیه بدهد و اساااتفاده کند.  در زیارت جامعه و زیارت عاشاااورا و اینها  ب

خواهیم آما امام زمان! آما امام حساااین! ما می« و معکم، معکم ال مع غیرکم»خواهیم که می

سانی که جلوتر  شما ک شیم؛ غیر از  شما نبا شیم و با غیر از  شما با شیم، با  شما با شه با  همی

ای نداریم و برای ما مابل مبول هابداً ما چنین خواساات .تر هسااتندهسااتند یا کسااانی که عق 

 . خواهیم با شما باشیمنیست، جقط و جقط می

معيت  این معیت در دنیا اگر بود، در آن صورت معیت در آخرت هم اتفاق خواهد اجتاد.

شما  در دنيا سالم  روید به زیارت امام حسین مییعنی همین که  این معیت در  ،)علیه 

ست. این شان را ست. یک مرحله معیت ا دنیا ا ستورات ای ست که د معیت باالتر از آن این ا

این « أن یسااامعوا اه و یطیعوا»شاااود که عرض کردیم که همان حق دومی می انجام بدهید

 شود معیت.می

 ممکن اساات که حتی زیارت امام حسااین. یعنی من بهترین معیت، ا اعت کردن اساات

سالم  ) سین  )علیه  ستورات امام ح سالم  ) هم توجیق پیدا نکنم بروم، اما د جام را ان  )علیه 
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شان با ادر وامع با امام هستم، واو این که از نظر مکانی این توجیق را پیدا نکردم که  .دهممی ی

اجرا  و تفریط  . است معیت روحیاص  آن وای  .پیدا کنم معيت مکانیچند روزی 

تر از امام باشیم و نه جلوتر از امام که در آن صورت آن ومت ید عق نباید داشته باشیم؛ نه با

از واليت امام ما د، بعد امعيت که اتفاق افا. اجتدمعیت اتفاق می

مان در دست امام باشد، ایشان . چون ما ومتی که دستهم اسافاده خواهيم کرد

«  بادو ساسة الع»خوانیم میدر زیارت جامعة کبیره « و ساسة العباد» .کنندما را سرپرستی می

کنند، دنیای ما را، آخرت ما را، همه را ساایاساات میزندگی ما را چرخانند، ایشااان ما را می

مان را بگذاريم در که دست با اطاعت ستفقط کافی ا. چرخانندمی

خواهد برود مدرسااه غصااة دجترچه و ملم خود را ب ه ومتی که می .دستتتت مدرمان

صال دیگر  .خردم برایم میینه! باباگوید: خورد؟ میمی صه ندارد. میا   گوید: من یک باباییغ

حاجت  .کندخورد و به درد من حتما رسیدگی میدارم، بابای مهربان که غصة من را زیاد می

سیدگی میتمام حاجت به برد ومن را از یاد نمی دهد، پس بنابراین کند و انجام میهای من ر

 انی ندارم.ای ندارم، نگرمن غصه

باشااایم، وامعا ایشاااان را پدر  )علیه ساااالم  حاال ما اگر این گونه با پدر عزیزمان امام 

شان بهترین  شد، آن ومت ای شان با ست ای ست ما در د س»خودمان بدانیم و ببینیم و د سة و  ا

ستند. به« العباد ست می ه سیا هم چرخانند. جقط مکنند و زندگی ما را میبهترین نحوی ما را 

شیم و این معیت برای ما  این شان با شان جلو نزنیم و یا عق  نیاجتیم. با ای ست که ما از ای ا

 سعادت در دنیا و آخرت را ان شاا اد به ارمغان خواهد آورد.

 السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته و
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 پایان

 


