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 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم

 و صَلَّی اهللُ عَلَی محمّدٍ و آلِه

 موضوع: وظایف زائرین اربعین حسینی

 

 مقدمه:  

ی یک زائر اربعین چیست و ما موظف هستیم چه کارهایی بحث ما درباره اربعین بود و عرض کردیم که وظیفه

انجام دهیم و چه فرصت هایی برای  )علیه السالم(و در حال حاضر برای امام زمان  )علیه السالم(برای امام حسین 

 سالم()علیه الینکه به ثواب بزرگ یاری امام حسین این کار وجود دارد و چگونه از این فرصت ها استفاده کنیم تا ا

برسیم و لبیک یا حسینِ ما یک لبیک واقعی و جدی باشد و ان شاء اهلل ثواب های بسیار بسیار زیادی از زیارتمان 

ببریم. یعنی برای اینکه زیارتمان ثواب بسیار بیشتری داشته باشد هم یک جنبه فردی دارد و هم جنبه وظیفه اجتماعی 

کنیم و بعد که وظایف را عرض کردیم حاال کارهایی که دارد. به همین خاطر ما اول وظایف را خدمتتان عرض می

. آنگاه بر اساس آن وظایف این تدارکات خدمتتان بیان می کنیم و تدارکات علمی مورد نیاز را افراد باید انجام بدهند

ه مثالً ما وظیفه داریم که راجع ب که اینکه روشن تر شود ازپس کنیم. یعنی علمی را چند جلسه ای با هم گفتگو می

چه  اینکه وآنجا برای چه کسانی صحبت کنیم؟  این بحث پیش می آید که حاال صحبت کنیم، )علیه السالم(امام زمان 

 صحبتی کنیم؟ اینکه چه صحبتی بکنیم را ان شاء اهلل در طی چندین جلسه خدمتتان عرض خواهیم کرد. بنده فعالً 

 این مقدمه من را الزم دارد.  ای را عرض کنم که آن پیشنهاد،خواهم مقدمهمی
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 ؟چیست )علیه السالم(وظیفه ما در اربعین نسب به امام زمان  

خب بنده با یک آیه قرآن  ب است در اربعین باید انجام دهیم ،چرا این وظایف را می گوییم که بر ما مترت

ا یک نفر به نام ب (اکرم صلی اهلل علیه و آله)در ابتدای بعثت وقتی که پیغمبر  ،شروع کنم. ابتدا شأن نزول آیه را عرض کنم

وی در آنجا مردم آنجا را به س و به جایی به نام سوق اکاز رفتند،زید بن حارثه برای امر تبلیغ از مکه خارج شدند 

اهلل علیه و  )اکرم صلیند اما متأسفانه هیچ کس به ایشان ایمان نیاورد. این مظلومیت و غربت پیغمبر اکرم اسالم خواند

را می رساند. ایشان به شهر مکه برگشتند. حدود شب رسیده بودند. شروع کردند قرآن خواندن در طی شب. آله( 

را تالوت می فرمودند گروهی از اجنه از آنجا  تهجد داشتند و به قرائت قرآن مشغول بودند. وقتی که ایشان قرآن

را استماع کردند، همانجا جذب شدند و مقداری )اکرم صلی اهلل علیه و آله( رد می شدند. وقتی که صوت زیبای پیغمبر 

مام شد ت)اکرم صلی اهلل علیه و آله( گوش کردند و به همدیگر سفارش کردند که گوش بدهید. وقتی که قرائت پیغمبر 

ها رفتند به سمت قومشان و آنها را انذار کردند و این آیه ای که خدمتتان عرض می کنم را به هم گروهی  این

 های خود گفتند. چی گفتند؟ 

ای قوم ما، ای اجنه! یک دعوت کننده ای به سوی خدا هست که  «یا قَومَنا! أجیبوا داعِیَ اهللِ ...»گفتند که: 

یعنی به او ایمان  ؛االن دیگران را به سوی خدا دعوت می کند. بیایید همگی بروید دعوت او را اجابت کنید

مبر پیغ به او ایمان بیاورید به عنوان «أجیبوا داعِیَ اهللِ وَ آمِنوا بِه...» .بیاورید و دستورات او را انجام دهید

اورید اگر شما به خدا ایمان بی «آمِنوا بِهِ یَغفِر لَکُم مِّن ذُنوبِکُم...»چه اتفاقی می افتد؟  اگر چنین کنید خداوند. 

نتیجه ایمان شما به خداوند آمرزش تمام کارهای زشتی بوده  آمرزد.داوند گناهان شما را خواهد بخشید و میخ

شما را از عذاب جهنم نجات می دهد. بعد در ادامه  «کُم مِّن عَذابٍ ألیم...وَیُجِر»که در گذشته انجام دادید. 

سلمان م)اکرم صلی اهلل علیه و آله( آمدند و به دست پیغمبر اکرم )اکرم صلی اهلل علیه و آله( وقتی که این اجنه خدمت پیغمبر 

الم را به آنها یاد دادند و در ادامه آیه اینگونه شرایع اس)اکرم صلی اهلل علیه و آله( شدند، ایمان آوردند و پیغمبر اکرم 

اوند ننده ی به سوی خداگر کسی به دعوت ک «وَ مَن لّا یُجِب داعِیَ اهللِ فَلَیسَ بِمُعجِزٍ فی األرض...»می فرماید: 

را  و، یعنی خداوند را از اینکه ا«فَلَیسَ بِمُعجِزٍ فی األرض»لبیک نگوید،  اجابت نکند و جواب مثبت ندهد و
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و »عذاب کند به عجز در نمی آورد. خداوند بر عذاب او مسلط است و او از عذاب الهی در امان نخواهد بود. 

عنی ی. اگر اینگونه باشه دیگه غیر از خداوند هیچ ولی و سرپرستی نخواهد داشت «لیس له من دونه اولیاء

 داریم یگری شبیه این آیهآیه د جالب است. مااین آیه خیلی  کنند.د  به او کمکی ننادیگران به هیچ وجه نمیتو

ان »دیگری از قرآن میفرماید که  آیهخداوند در  ادامه کارمان در ذکر آن وظایف به درد کار می آید. که در

ت اند بر شما پیروز شود. تمام دنیا پشهیچ کس نمیتو مک کندک اگر خدا شما را «ینصرکم اهلل  فال غالب لکم

خداوند  وچون بزرگترین قدرت خداست  د؛ننانمیتو دزمین بزنن قصد داشته باشند شما رابه پشت هم بدهند و 

« فمن ذاالذی ینصرکم من بعده» کنداگر خداوند شما رو رها  «و ان یخذلکم» پشت شما و حامی شماست.

ته باشید، شات مالی، مقام، پست، پارتی، هر چه دایعنی تمام امکان ؟کندپیروز  راشما  بتواند که دیگر کیست

 و». است رها کرده تمام این امکانات را به کار ببرید،  باز هم شکست خواهید خورد. چون که خداوند شما را

امل این تنها عابرپس بن «.فمن ذاالذی ینصرکم من بعده»کند، میفرمایند:رها  اگر خداوند شما را« ان یخذلکم

 هیچ کسی نمیتواند برایهای مستقل از خدا، . قدرتپیروزی ما، تنها عامل سعادت و موفقیت ما فقط خداست

« ناولئك فی ظالل مبی»هیچ حامی و سرپرستی نخواهد داشت.  دیگر« و لیس له من دونه اولیاء»ما کاری کند.

رم صلی اهلل )اک پس بنابراین یک داعی در صدر اسالم بود به نام پیغمبر اکرم اینها در یک گمراهی آشکار هستند.

ه کردند و ب اجابت بخواند. بعضی ها او را لبیک گفتند و، به سوی خداوند ، مردم را، اجنه و انس را( علیه و آله

هم او رو بعضی ها  .ن دادن را بخشید و از عذاب جهنم نجاتشاگناهانشا هم خداوند خداوند ایمان آوردند؛

کسانی که او را اجابت نکردند، از عذاب خداوند در امان نبوده و خداوند آنها را سرپرستی  اجابت نکردند.

  نخواهد کرد.

 م،ل یاسین مروری بکنیما اگر در زیارت آ کیست؟ داعی اهللحاال نوبت این سوال اینجاست که االن 

السالم علیك یا داعی اهلل و »اولین جمله  زیارت آل یاسین را اگر دوستان به خاطر بیاورند این جمله است:

 امروز امام زمان پس ما دعوت کننده به سوی اهلل هستید.سالم بر شما ای صاحب الزمان که ش «ربانی آیاته

 را )علیه السالم(دعوت امام زمان که  بر ما واجب استبه سوی خدا دعوت میکنند و  ما را )علیه السالم(
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از عذاب  «و من ال یجب داعی اهلل فیس بمعجز فی االرض»یه قرآن اگر اجابت نکردیم طبق آ که ؛اجابت کنیم

خواهد ن رها حال خودمابه  راما  اهیم بود و خداوند ما رو به خودمان واگذار خواهد کرد.خدا در امان نخو

، هیچ گونه سعادت و خوشبختی و موفقیتی در این دنیا کرد و وقتی که خداوند ما را به خودمون رها کند

 . خواهیم بود داشت و در عاقبت، در آخرت هم به همین ترتیب نخواهیم

یک اجابت اصلی که ایشان ما را به سوی دین اسالم  به چیست؟ ()علیه السالم()اجابت دعوت امام زمان

ن یشاااالن که  ما باید در خط ایشان باشیم. .دننامیخو علیهم السالم ن شیعه هست، به قرآن و اهل بیتکه هما

ت. اگر ما هعنی در خط فقاباید در خط نایبان ایشان باشیم. ی ن باشیمهیم در خط ایشابخوا ما اگرظاهر نیستند 

 ()علیه السالم()قع دعوت امام زمان انجام دادیم در وا را نفقیهی جامع الشرایط را انتخاب کردیم و دستورات ایشا

نماز و روزه و حج و خمس و زکات و  ؛یمهانجام میدی که . ما با اعمال صالحاجابت کردیم را به سوی خدا

م. یمی گویلبیک  به ایشانیم، عمال هما انجام مید بر ماست و ()علیه السالم()ر امام زمان که دستو اعمالیتمام این 

پس بنابر این یک لبیک واقعی،  یک اجابت واقعی،  اجابت عملی است که ما تابع آن داعی اهلل باشیم و 

))علیه ام زمان ولی آیا اماست  این اولین مرحله و اصلی ترین مرحله .داعی اهلل رو انجام بدهیمدستورات 

بارها  یم وه اشنید دستوری هست که همه ما بله!ی هم غیر از این واجبات دارند؟ دستورات دیگر السالم((

ه ))علیفرمایش امام زمان  ینن ااست و آ ادا نشده تکرار شده ولی متأسفانه آن طور که باید حقش ادا بشود

ه فرزندان و پسران من ک ی دخترانای شیعیان من! ا« لدعا بتعجیل الفرجو اکثروا ا»که میفرمایند:  است السالم((

 ی جدی برای ما است که امامخوب این یک وظیفه زیاد دعا کنید.زیاد برای فرج من دعا کنید.  من هستید!

و صاحب عصرمان و آقا و موالی ما، کسی که تمام وجود ما، تمام مان مان، صاحب زماننعمتمان، ولی

ی سر ایشان های معنوی همه و همه به صدقههای مادی، چه نعمترسد، چه نعمتهایی که به ما مینعمت

 روم، اگر عملخوانم، اگر حجی میخوانم به برکت ایشان است، اگر قرآنی میاست. یعنی اگر بنده نمازی می

ی سر ایشان و به توفیق ایشان است و این فیض از کانال کنم، همه به صدقهرم، خدمتی به مردم میمستحبی دا

د. وقتی رسها از طریق ایشان به ما میرسد، بنابراین ولی نعمت ما ایشان هستند. تمام نعمتایشان به بنده می

هایی که ی حقهمه معنویت همه وگی، حق حیات، حق قدر به گردن ما حق دارند، حق زند که ایشان که این
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برای فرج من  الفرج.  تعجیل به ءالدعا اکثر ودهند بخواهیم بشماریم به گردن ما دارند، ایشان به ما دستور می

زیاد دعا کنید. خب، ما چه باید بکنیم؟ واقعا تمام فکر و ذکرمان باید دعا برای فرج باشد. زیاد دعا کردن یعنی 

که هر چند وقت یک بار، روزی شبی یک صلواتی فرستادم آخرش مثال یک و عجّل طور نیست همین. این

ای که ی یک شیعهفرجهم بگویم و بعد بگویم خب من برای فرج دعا کردم. نه این کافی نیست. این وظیفه

 داند، خودش را، تمام جسم و روحش را محصولمی عجّل اهلل تعالى فرجه الشریفخودش را متربی امام زمان 

داند، می السالم( علیه)هایش را از امام زمان داند، تمام نعمتوجود امام زمان عجّل اهلل تعالى فرجه الشریف می

های خوب دعای برای فرج را خواهید یکی از راهقدر دعا بکند. حاال میاین برایش خیلی کم است که همین

یل نقل است برای بنی اسرائ )علیه السالم(امام صادق اند که از ی دوستان اکثرا شنیدهمتوجه شوید؟ این را همه

شان رسید. دیگر کارد به استخوان سال از این عذاب را کشیدند. ۲۳۰. بود چهارصد سال عذاب مقرر شده

بیچاره شدند. تصمیم گرفتند چهل صبح بروند و به درگاه خداوند تضرع کنند. گریه و زاری و ضجه و ناله، 

تضرع به درگاه خدا که خدایا ما را از این وضع  کارشان این بود. ضجه، گریه، ناله وچهل صبح یا چهل روز 

با ضجه و سوز و اضطراب، نه دعای از سر سیری و گاه به نجات بده. ما را از این بدبختی و عذاب رها کن. 

لیه )ع ضرت هارونو ح )علیه السالم( خداوند حضرت موسی ،ها اینگونه به میدان آمدندبعد وقتی که این .گاه

. بعد امام ندها نجات داداز آن عذابو اسرائیل را از شر فرعون ها آمدند بنیرا به دادشان رساند و آن السالم(

اگر  .«عنا لو فعلتم لفرج اهلل»طور است. . برای شما هم همین«و هکذا انتم»فرماید می )علیه السالم(صادق 

فأما »کند، گونه عمل کنید خدا فرج ما را خواهد رساند. و اال... این دیگر واقعا مو را به تن آدم راست میاین

اگر شما این کار را نکنید، یعنی ضجه نزنید و گریه نکنید، تضرع  .«إذا لم تکونوا، فإن األمر ینتهی إلى منتهاه

ز خدا او گداز با سوز  برسان. اگرخدایا فرج امام زمان ما را  که دفریاد نزنیاستغاثه نکنید،  ،و التماس نکنید

فإن نید و اگر این کار را نکرسد. نخواهید، گریه نکنید، ناله نکنید، با دلشکستگی از خدا نخواهید، این فرج نمی

آید، خ میگ سر. یعنی تمام آن قضایا که از پیش گفتند تا آخر واقع خواهد شد. یعنی مراألمر ینتهی إلى منتهاه

ها که مثال حدود آید یکی قتل و غارت و کشتار، یکی هم بیماریدو مرگ می
۲

۳
روند. چه مردم از بین می 

گونه طور نشود؟ آیا از این نگران هستیم که این فاجعه اتفاق بیفتد؟ باید اینخواهیم اینی بزرگی! آیا میفاجعه
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 کَ یِّ لّهُمَّ عَجِّل لِوَلاَلدعا بکنیم، با تضرع با فریاد با اضطرار با دلشکستگی، و اال از سر سیری، یعنی هرازگاهی یک 

تما ها خیلی خوب است، باید حوییم، در قنوت هم یک اللهم کن لولیک الفرج بخوانیم، کم است. اینبگ الفَرَج

 گونه باید دعا کنیم تا فرج، زیاد دعا کنید، اینءالدعا اکثر وفرمایند ها باشد اما کم است. وقتی حضرت میاین

تفاقاتی، چه فسادها، چه فحشاها، چه ترسیم از عالئم آخرالزمان که در آخرالزمان چه احاصل شود. اگر می

جا برسد واقعا خواهیم به آنافتد. اگر نمیها اتفاق میدهد، از طرف دیگر چه قتل و غارتها رخ میدینیبی

کاری  انجام بدهیم. )علیه السالم(که یک کار جدی برای فرج امام زمان مان را جزم کنیم، برای اینباید عزم

ست که برای حصول فرج امام ای ما این از این زندان به در بیایند. و وظیفه یه السالم()علکنیم که امام زمان 

آه و زاری و ندبه و ضجه و  دعای با اشک و )علیه السالم(و تعجیل در فرج امام زمان  )علیه السالم(زمان 

شود. بکنید فرج حاصل میفرمودند اگر این کار را  )علیه السالم(ی ما این است. امام صادق کنیم. وظیفهگریه 

تان عرض هم یک گزارشی خدمت )علیه السالم(حاال از وضعیت امام زمان رفت.  اگر نه امر تا آخر خواهد

افتد. اق میها اتفگونه هستند. آن یک طرف قضیه بود که اگر ما دعا نکنیم چه مصیبتکنم که ببینید امام این

 هستید و اگر وضعیت )علیه السالم(ماها واقعا عاشق امام زمان این طرف قضیه را هم ببینیم چون خیلی از ش

گویید باید کاری بکنم که پدرم را از این زندان غیبت شناسید و میموالیتان را بدانید واقعا دیگر سر از پا نمی

 و از این زندان وحشتناک غیبت نجات بدهم. برادران و خواهران امام زمان ما در شرایط بسیار سختی هستند

نند. شان بکاند. هر روز شکنجهمان هم نیست. فرض کنید پدر شما را زندانی کردهما متاسفانه اصال عین خیال

توانید تحمل شان را مجروح کنند. خب شما نمیکنند، هر روز بدنشان ضربات مهلک وارد هر روز بر بدن

ایا پدر من را از نجات بده. غیرممکن است. تان بپردازید و فقط گهگاهی بگویید خدکنید که به زندگی روزمره

شود، گویید بروم پدرم را که در زندان مجروح است، هر روز شکنجه میکنید و میتان را رها میتمام زندگی

چون ایام محرم است و تاسوعا و عاشورا را تازه  بروم نجاتش بدهم. حاال امام زمان ما چه شرایطی دارند؟

ای را راجع به امام حسین جمله )علیه السالم(ایم و اربعین را در پیش داریم، از امام رضا پشت سر گذاشته

ین، روز حس .«ان یوم الحسین اقرح جفوننا»فرمایند می )علیه السالم(کنیم. امام رضا نقل می )علیه السالم(

یم و کنهای عاشورا به قدری برای ما اهل بیت دردناک است، به قدری ما گریه میرا و مصیبتیعنی روز عاشو
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چند سال زنده  )علیه السالم(. آقا امام رضا میکندکنیم که اقرح جفوننا، پلک ما را زخمی و مجروح زاری می

ت که این وضعیت را دارند. ای سال اسو خرده ۱۱۸۰فرمایند؟ حاال امام زمان ما بودند که این توصیف را می

شود که اقرح جفوننا. از شان میاین جمله شامل حال )علیه السالم(مان باشیم. امام زمان باید به فکر امام زمان

شان جاری است. خود امام زمان . اشکأسبل دموعناشان زخمی شده و اند پلککنند و گریه کردهبس گریه می

ناحیه که منسوب به ایشان است، اگر منسوب به ایشان باشد، خودشان  در نقلی در زیارت )علیه السالم(

راجعه م زیارت ناحیه مقدسهکنم دوستان حتما به خواهش میکنند. گونه توصیف میوضعیت خودشان را این

شان باشد و هر روز یک سری به این جمالت بزنند، بدانند وضعیت کنند و این قسمت را بخوانند و دم دست

ه )علیخواهیم برای فرج امام زمان هر بار که می. چگونه است، بعد قطعا دعاهایمان متفاوت خواهد شدپدرشان 

 دعا کنیم این جمالت را بخوانیم.  السالم(

بعد وضع  و  میمقدسه بشنو هیناح ارتیرا از زبان خودشان از زبان ز )علیه السالم(شرح حال امام زمان 

مام خطاب به ا ارت،یز نیا در شانیا از .میبعد با سوز دل دعا کن و میا بفهمر شانیغصه آور ا دردناک و اریبس

 .من یموال یا ،نیحس ماما یسالم برشما  ا «یموال ای كیالسالم عل» ؛گونه آمده نیا )علیه السالم( نیحس

 و یمشما زخ بتیکه قلبم از مص یدهم به شما در حال یم سالم من یعنی «سالم من قلبه به مصابك مقروح»

 انگار ندیبب یتبیمص یکس کیناکرده  یکه االن خدا دیفرض کن یعنیقلب که مجروح باشد  دینیبب .مجروح است

 ک. یشود یواقعا قلبش مجروح م، چدیپ یبه خودش م درد ودارد از غصه  ورط نیکارد به قلبش زده اند ا

 .شود قلب مجروحیم نیا .چدیپیخودش م بهغصه  چگونه از درد و دادهبچه از دست  دهنکر یکه خدا یمادر

جان  نی، حس«سالم من قلبه به مصابك مقروح و» فرمودهگونه  نیجمله ا نیدر ا )علیه السالم(حاال امام زمان 

 .شودیم یافتم اشکم جاریشما  م ادیبه  ی کهموقع« ذکرک مسفوح  عندکدمعه  و» است قلب من مجروح

 یعاشورا را م ارتیوقت ز کی دینی. ببد،غصه دار است که دردناک یسالم کس «سالم المفجوع المحزون»

که امام  طور نیا یول .میهم ندار یادیغصه ز رویم وو جلو می میخوان یوار م یطوط خب تند تند و میخوان

 یاماند که ومی  ریعاشورا آدم متح بتیانگار که در مص محزونم،و دارم  دردکه  ندیفرما یم )علیه السالم( زمان

از دست رفتن خبر ها همه جوان نادور از ج نکرده یخدا مثالکه  یمادر !نماچه بخو و میچه بگو !یبتیچه مص
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 ؟کند. داد بزند، گریه کند، فریاد بکشد، ... چی کار کندداند که چه کار اصال نمی دهند یمبه او  ااش ربچه

واله و حیران  سالم آن کسی ،«بِالطُّفُوفِ، لَوَقاک َ بِنَفْسِهِ حَدَّ السُّیُوفِساَلمَ مَنْ لَوْ کانَ مَعَكَ  الْوالِهِ الْمُسْتَکینِ، »

، هِلَوَقاک َ بِنَفْسِ، کردحفظ میتیزی شمشیرها از که اگر با شما بود در کربال با جانش شما را  است، کسی

دن که به سر و گرحضرت عبداهلل چگونه دستان کوچک خودشان را آوردند در مقابل تیزی شمشیر آن ملعون 

جا بودم با جان خودم جلوی آن  فرمایند اگر من آنامام حسین علیه السالم نخورد؛ امام زمان علیه السالم می

آمدم در راه شما مجروح و اول این که می ،«وَ بَذَلَ حُشاشَتَهُ دُونَكَ لِلْحُتُوفِ». گرفتمتیزی شمشیرها را می

ی روح و جانم را که مانده بود، در راه شما ن شمشیرها و آن باقی ماندهکردم شما را از آشدم، حفظ میمی

اگر زمانه مرا به تاخیر انداخت، یعنی من  !حسین جان ،«فَلَئِنْ أَخَّرَتْنِى الدُّهُورُ»دادم. این جمله جالب است، می

و امکان نصرت شما برای   ،«مَقْدُورُ وَ عاقَنی عَنْ نَصْرِک َ الْ»نبودم که بتوانم برای شما فداکاری بکنم، آن زمان 

و نتوانستم با  ،«وَ لِمَنْ نَصَبَ لَك َ الْعَداوَهَ مُناصِباً وَ لَمْ أَکُنْ لِمَنْ حارَبَك َ مُحارِباً،»من در آن موقع نبود، 

،  کنمجنگند، بجنگم و با کسانی که با شما دشمنی کردند دشمنی کنم؛ حاال چی کار میکسانی که با شما می

کنم. نه گریه. گریه یعنی این که آدم متأثر هر صبح و شام برای شما ندبه می ،«فاَلَ نْدُبَنَّك َ صَباحاً وَ مَسآءً »

اد ، فریزندشود، اما ندبه یعنی این که این قدر تأثّر شدید است که از غصه داد میشود، اشکش جاری میمی

گوید که من در گروه طویریج دیدم که آقا امام زمان ر العلوم می.... که عالمه بحزند. وا حسینا... وا حسینامی

، حسین تنهاست علی العباس واویال»خواندند که: له را گروه میزنند و این جمعلیه السالم به سر و سینه می

احاً وَ صَبفَالَنْدُبَنَّك َ ». سوزندزدند. این جوری حضرت میو ایشان به سر و سینه می «حسین تنهاست واویال

! حسین جان ،«وَ الَبْکِیَنَّ لَك َ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً »تو ندبه و گریه و فریاد و ضجه دارم.  هر صبح و شام بر ،«مَسآءً

. دیدید مادران مصیبت زده را. آن قدر گریه کرده، آن قدر سوخته که یکنممه گریمن به جای اشک بر تو خون 

است. آن وقت امام زمان علیه السالم  ی خون است. انگار خون گریه کردهکنی کاسهچشمانش را که نگاه می

حَسْرَهً عَلَیْك َ، وَ »کنم. من به جای اشک خون بر تو گریه می ،«الَبْکِیَنَّ لَك َ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً»وَ فرمایند می

به شما دارم و تأسفی که به بالهایی که به شما رسیده  نسبت من به خاطر آن حسرتی که «تَأَسُّفاً عَلى ما دَهاک

وَ غُصَّهِ   وَ تَلَهُّفاً، حَتّى أَمُوتَ بِلَوْعَهِ الْمُصابِ،». کنمکنم و ندبه میزنم و گریه میدارم، این گونه ضجه می
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ها! برادران! مآقایان! خانهم از شدت غصه و ناراحتی. تا جایی که حتی نزدیک است که جان بد  ،«االِکْتِیابِ

. اصال تصور این که یک فرمایندهای خیلی شدیدی است که امام زمان علیه السالم میها وصفخواهران! این

شود، روز سوم روز اول خیلی شدید است، روز دوم کمی مالیم تر می دهداش را از دست میمادری که بچه

نمی  ندبه زند وولی دیگر ضجه نمیآید فقط اشکش می بعد از یک هفته و از آن به بعدشود، کمی مالیم تر می

اما . ی اول بود که مشرف به مرگ بودهاساعت ،. همان روز اولمشرف به مرگ باشد چه رسد به اینکه، کند

امام زمان ما هر صبح و شام این حال را دارد و چه قدر من غافلم از این حال موال و چه قدر دورم. چون که 

اشته باشیم. وقتی ما یک کسی را دوست داریم، در غصّه اش باید غصه دار باشیم. کجاست ما سنخیّت باید د

های ما. اصال یک ملکول از یک دریاست متأسفانه. اما اگر هایی که امام زمان علیه السالم دارند و غصهآن غصه

له گیرد. اصال حوصمی شوند، قلب ما را غصه فرادار میآن سنخیّت ما با حضرت باشد، وقتی که ایشان غصه

غذا خوردن نداریم، اصال حوصله حرف زدن نداریم، چون آن ارتباط برقرار است. اما وقتی ارتباط برقرار 

کنیم، و امام زمان ما در زجر و شکنجه هستند. های خودمان را میکنیم، شادینباشد، ما زندگی خودمان را می

  خواهید برای ایشان بکنید؟ایان، برادران، خواهران چه کار میشوند، آقاین پدر ما هر روز دارند شکنجه می

ع بیائیم همه با هم دورهم جم )علیه السالم(، فرصت بسیار مناسبی است که به فرمایش امام صادق اربعین

از ماست. امروز   )علیه السالم(را انجام دهیم. این انتظار امام زمان « واکثروا الدعاء بتعجیل الفرج» شویم و

به ما می فرمایند اگر می خواهید به من حسین لبیک بگوئید باید به پسرم مهدی لبیک  )علیه السالم(امام حسین 

بگوئید، پسرم مهدی به شما گفته است برای فرج من بسیاردعاکنید، پس دعاهای ما کو؟ اشک و آه و ضجه 

 جاب می کند و یک کار بزرگی را از طرف ما می طلبد.هایمان کجاست؟ این بر ما یک وظیفه ی سنگین را ای

 سالم()علیه الحدیثی را خدمتتان عرض می کنم که باخواندن آن به یک راه کار دست پیدا می کنیم. امام زمان 

و لو ان اشیاعنا وفقهم اهلل لطاعه االجتماع من »فرمودند: اگر می خواهید کاری کنید اینگونه باید کارکنید. 

ان ابتدا حضرت دعا کردند برای همه ی شیعیانش« فی الوفاء بالعهد علیهم لما تاخروا عنهم الیمن بلقاءناالقلوب 

  که خداوند توفیقشان دهد به طاعت خودش، اگر شیعیان همه با هم همدل شوند اجتماع قلوب داشته باشند، 
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د هم فکر و هم دل شوند کنند و تصمیم شان را یکی کنند و متحدالرای و هم نظر شون متحددلشان را 

ی که بر آنها است.عهدو همه باهم وفا کنند به آن   

با حضرت تجدید بیعت می  )علیه السالم(ما چه عهدی برگردنمان است؟ هرروز صبح عاشقان امام زمان 

اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعه له فی عنقی الاحول »کنند 

پس ما باید وفای به عهد داشته باشیم، ما عهدی با امام  «عنها و الازول ابدا اللهم اجعلنی من اعوانه و انصاره

جزء  اوالدرعالم ذر و عالم الست بسته ایم که جزو یاوران اهل بیت علیهم السالم باشیم.  )علیه السالم(عصر 

نیم ازآن ها اطاعت ک ثانیاامامت آن ها را قبول کنیم. پویندگان راه اهل بیت علیهم السالم باشیم و به عبارتی 

آن ها را با هرچه در توان داریم نصرت و یاری کنیم. این می شود همان عهدی که با ایشان بسته ایم.  ثالثاو 

می فرمایند اگر شیعیان ما در وفای به این عهد ثابت قدم و هم دل باشند؛ یعنی همه ی  )علیه السالم(امام زمان 

رک ت )علیه السالم(ن با هم دیگر متحدا بگوییم از این به بعد گناهان را به خاطر وفای به عهدمان با امام زمان ما

داریم واجبات را انجام دهیم  )علیه السالم(می کنیم. همه با هم تصمیم می گیریم به خاطر عهدی که با امام زمان 

درحال  )علیه السالم(امام زمان م. و بعد همه با هم ایشان را نصرت دهیم و یاری می کنی

شکنجه شدن هستند. همه باهم باید برای نجات ایشان از این زندان تصمیم 

است. همه با هم باید دعا کنیم. اینکه  دعاراهش  )علیه السالم(بنابراین طبق فرمایش امام صادق  بگیریم.

هرکس در گوشه ی منزلش دعا کند خوب است اما خیلی کم است. باید همه با هم متحد با همدیگر جمع شویم 

ای است که صبح های جمعه برگزار می  دعای ندبهو به درگاه خداوند تضرع کنیم؛ مثالً یک نمونه کوچک آن، 

و گریه و زاری می کنند، تضرّع می کنند و فرج موالیشان را از خدا می  شود و مردم با همدیگر می نشینند

که فرصت بسیار طالیی برقرار  اربعینخواهند. این مدل کوچکش است اما مدل بزرگترش این است که ما در 

 می شود بیاییم و این کار را انجام دهیم. 
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 چرا اربعین فرصتی طالیی برای تمنای فرج امام زمانمان است؟ 

در بعضی مکان ها است؟ برای اینکه برای استجابت دعا یک سری شرایطی وجود دارد؛  فرصت طالییچرا 

الً همه ما شنیده مث؛ بعضی شرایط الزم است که باید استفاده کنیم. دعا مستجاب است که باید از آن استفاده کنیم

ستفاده ا بنابراین از این فرصت استثنائی. پس ( مستجاب است)علیه السالم(دعا تحت قبه ی امام حسین )ایم که 

ی ا ایرانکنیم. االن شما در اربعین به داخل حرم مشرف می شوید. خب افراد به خصوص عرب ها و به تبع آن ه

م بگویند. لبیک یا حسین یعنی حسین جان شما می گویند. باید ه «لبیك یا حسین»ها آن جا با شور و حال 

سال قبل برپا کردید و این فریاد استغاثه شما به ما رسید. ما االن داریم جواب  ۱4۰۰تان را هل من ناصرندای 

 می دهیم. 

خب این حرف خیلی خوب است اما باید با محتوا باشد. فقط ادعا نباشد. ما می خواهیم این حرف را از ادعا 

ما این است که این لبیک را با محتوا و کنیم. تمام این عرایض و زحمات ما برای ش همراه جدا کنیم و با محتوا

و  لی خوبی که زیر قبه هستواقعی کنیم و ادعای صرف نباشد. پس حاال باید چه کار کنیم؟ در این فرصت خی

دعا کنند، آن هم دعای با تضرّع که کیفیت دعا  )علیه السالم(می گویند، برای امام زمان « لبیک یا حسین»اکثرا 

باشد: کسانی که توان دارند، به خصوص مثالً اگر جزو مستمعین عزیز ما برادران مدّاح  به این ترتیب می تواند

باشند )ذاکرین اهل بیت علیهم السالم(، آنها می توانند آن جا زیر قبه بروند و ذکر مصیبتی کنند و بعد همه با هم 

حدیث داریم که اگر کسی خواسته  چون مادر( دعا کنند. )علیه السالم(به طور دسته جمعی برای فرج امام زمان )

  نفر جمع شوند و خواسته ای را از خدا بخواهند، خدا دعایشان را مستجاب می کند. 4۰ای دارد، اگر

نفره همه  4۰نفره جمع کنیم، مثالً یک کاروان  4۰یک گروه  اوالا پس ما برای اینکه دعایمان مستجاب شود: 

لیه )عبخواند، اشک هایشان جاری شود، دلشان برای امام حسین )با هم زیر قبه بروند، مداحشان ذکر مصیبت 

 با سوز دل، زیر قبه که دعا مستجاب دوم( بسوزد و )علیه السالم(( بسوزد، دلشان برای غربت امام زمان )السالم(
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تفاده ساست دعا کنند. این یک فرصت استثنائی و یک کار استثنائی است که متاسفانه االن از این فرصت استثنائی ا

 نمی شود و خیلی حیف است.

گویا پدر شما در زندان است و می گویند که هر کس که سر چهار راه برود و این کوپن را بگیرد،  

همین االن پدرش را آزاد می کنند، به همین سادگی! بعد ما دنبال کارهای خودمان باشیم و می گوییم 

 ناهارمان را بووریم، شاممان را بووریم. به همین حاال برویم وکیل بگیریم و ببینیم چه می شود. حاال

مثالً االن عفو عمومی خورده است. فقط کافی است که شما سادگی است! برو آن کوپن را بگیر. 

بروید و اسم و کارت ملی ایشان را بدهید، عفو را بگیرید و به زندان تحویل دهید تا پدرتان را آزاد کنند. 

)که مثالً فرض کنید عید غدیر یا عید  این فرصت استثنائی استفاده نکنیماگر ما از به همین سادگی! 

نوروز یک دفعه جریان عفو عمومی خورده، بعد هم ممکن است دیگر تکرار نشود(، واقعاً به پدرمان و به 

قدر اهتمام نکنیم که برویم آن  نما در زندان باشد و ما آ خیلی بد است که پدر. خودمان ظلم کرده ایم

  پن را بگیریم و آزادی ایشان را انجام دهیم.کو

 "همدلی"خب پس بنابراین دعا تحت قبه مستجاب است و یکی از پیشنهادهای ما که جلوتر می گوییم همین 

تنهایی دعا کردن خیلی خوب است اما همدلی  است. همدلی یعنی اینکه همه با هم برویم زیر قبه و دعا کنیم.

ائی این یک فرصت استثن اولپس است.  تر مه با هم این کار را بکنیم خیلی خوب)علی استواء من القلوب( ه

 دعای دسته جمعی است )علی اجتماع من القلوب(، همه با هم باید دعا کنیم.  دوماست. 

چرا؟  .یک شرط دیگر این است که کسی که گناهکار نباشد دعایش به استجابت خیلی خیلی نزدیک تر است

لَّتى لىَ الذُّنُوبَ ا اَللّهُمَّ اغْفِرْ»خوانیم که امیرالمؤمنین علیه السالم به ما تعلیم فرمودند که یما در دعای کمیل م

شود دعای من حبس بشود را ببخش. پس بعضی گناهان هستند . خدایا آن گناهانی که باعث می«تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ

ت و ساای شد خیلی شرایط عالیشوند. حاال اگر ما شرایطی داشتیم که دعاها حبس نمیکه باعث حبس دعا می

 . زیارت امام حسینافتد؟ خیلی عجیب استدر آن زمان ما حتما باید دعا کنیم. حاال کی یک چنین اتفاقی می

فرمایند که فرد وقتی که از اهلش یعنی از علیه السالم در کامل الزیارات هست که امام صادق علیه السالم می
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هران، مشهد یا هر جایی که هستیم شود؛ یعنی مثال ما در تاش به سمت قبر امام حسین علیه السالم خارج میخانه

قدمی که از  اولین باشویم و برویم به کربال ، سوار هواپیما دگاه برسیم و تا برویم به فرو شویماز خانه خارج می

ی گذار، اولین قدمی که از خانه می«اذا خَرَجَ مِن أهله بِاوّل خطوَهٍ»افتد؟ ایم بیرون چه اتفاقی میخانه گذاشته

 شرایط استثنایی که برای یکاست.  ، خداوند مغفرت تمام گناهانش را برای او قرار داده«مغفره ذنوبه»بیرون، 

ی گذارزائرین اربعین و کال زائرین امام حسین علیه السالم وجود دارد، این است که وقتی که قدم از خانه می

. خب خداوند گناهانش را برای اوست آمرزش گناهانش «اذا خَرَجَ مِن أهله بِاوّل خطوَهٍ مغفره ذنوبه»بیرون، 

امام صادق علیه السالم  ؛رودزائري که پیاده مي. اما است زائر معمولياین مال آمرزد. می

بر امام کسی که پیاده به سمت ق ،«مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ»فرمایند: می

هزار گناه از  ،«وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَیِّئَةٍ»نویسد. رود، خداوند برای هر قدمش هزار حسنه میحسین علیه السالم می

ود. شرود. ببینید چه چیز عظیم و عجیبی می، هزار درجه مقامش باال می«وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ»شود، او پاک می

 که این. به همین خاطر است رویم باالدارد، هزار حسنه ثبت، هزار سیئه پاک، هزار درجه میهر قدمی که بر می

هر قدمش روی. در یک حدیث دیگر، در یک مدرک دیگری هست؛  قدر علمای سلف ما مقید بودند به پیاده

 شود که چرای بزرگی! کسی اگر این قضایا را بداند آن وقت دلخور می. عجب معاملهیک حج و یک عمره است

ن بیشتر حج و عمره برای م و بیشتر پیاده بروم تاکند که هتل من دور باشد هتل من دور از حرم است؟ آرزو می

کند که ای کاش من سالمت باشم که بتوانم از نجف تا کربال را حتما بدون ماشین پیاده ثبت بشود.  آرزو می

ها را ذله شوند. درد شدید آنشود باز هم سوار ماشین نمیبروم. به همین خاطر است که پایشان خون آلود می

 وقتی که یک چنین حالتی بود،ها و امتیازات بزرگ هست. شوند. خب این ثوابوار ماشین نمیکند باز هم سمی

هزاران هزار بار،  .مستجاب الدعوهشود آن وقت دیگر خیلی خیلی به اجابت نزدیک است. دیگر فرد می

بسیار  ال اگر دعا کندی گناهانش پاک شده. کلی حسنات برای او ثبت شده، حاها بار مقامش رفته باال. همهمیلیون

ا ما در این شرایط ردر معرض استجابت دعاست. بنابراین، یک شرط دیگر استجابت دعا، پاکی از گناهان است. 

دور هم جمع )که عرض کردم(، بهترین زمان است که افراد  قّبهو  پاکي افراداربعین داریم؛ یعنی 

 . مسیرهم در  ،محردهند، یعنی هم در و آن ضجه و بکاء را انجام  بشوند



 19دوره آموزشی                                                                                                                 
 موضوع: وظایف زائرین اربعین                                                                                                     

 حسینی                                                                                                                   

 

 در اربعین )علیه السالم(طرح پیشنهادی خدمت به امام زمان  

 مجالس دعايما پیشنهاد و خواهشمان این است به عنوان این که چه کنیم در اربعین این است که ما باید 

خواهد که هر را تشکیل بدهیم. این یک تشکیالت مفصلی می بر فرج امام زمان علیه السالم

اگر کسی اهل سخنرانی  گزاری کند، باید به میدان بیاید.تواند در این زمینه خدمتکسی در هر مقداری که می

ی دهد و اگر اهل کارهای اجرایاش را انجام مداحیهست باید سخنرانی انجام بدهد، اگر اهل مداحی است، کار 

 کنم. دهد که عرض میکارهای اجرایی را انجام باشد، 

کنند، روي ميما پیشنهادمان این هست که در طول سه روزي که افراد پیاده

. یعنی اولین تالش همه، چه روحانی، چه مداح، چه شود نماز باید برپاسه روز سه وعده 

این مجلس برپا شود، هویت کار ما زائر معمولی، این هستش که ما حتما نماز جماعت سه وعده را برپا کنیم، 

شود کرد ماند. کار میدر این مجلس هست. مهمل کار ما در این مجلس هست. بدون مجلس کار ما عقیم می

ای صورت نخواهد گرفت. کارهای گذری خوب است، ثواب دارد ولی آن اثر جدی که ما ولی کار جدی

د، ، برای این که مجلس برپا شوبخواهیم چنین مجلسی بگیریم اگر خواهیم معلوم نیست از آن که در بیاید.می

خواهند میو ی این کار را دارند چه شب باید افرادی که دغدغه بع مانده به اذان چه صبح، چه ظهر وباید یک ر

هم  تگيدل سوخاین ) واقعا دلشان سوخته بر مصیبت امام حسین علیه السالملبّیکشان، لبّیک واقعی باشد، 

مُ أَلسَّال»خوانیم در زیارت ناحیه مقدسه ، که ما می(ودش خیلی مهم است و یکی از شرایط استجابت دعاستخ

سالم بر آن  ،«أَلسَّالمُ عَلَى الْخَدِّ التَّریبِ»سالم بر آن محاسن مبارک به خون آغشته،  ،«عَلَى الشَّیْبِ الْخَضیبِ

أَلسَّالمُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْرُوعِ »سالم بر آن بدن برهنه شده،  ،«لسَّلیبِأَلسَّالمُ عَلَى الْبَدَنِ ا»صورت خاک آلود، 

نود ها را بخواند و بشکسی این مصیبتهایی که با چوب خیزران بر آن کوفته شد. سالم بر آن دندان ،«بِالْقَضیبِ

یک کاری بکنم، من حتما گوید من حتما باید آورد. میو بسوزد، آن وقت این سوز دل او را به حرکت در می

و مالم مایه  و رهاسازی امام زمانم از زندان غیبت از تمام جان باید در جهت انتقام خون امام حسین علیه السالم

 رمجلس دعا را ب جماعت ما باید قبل از نماز .کنددود؛ هر کاری از دستش بر بیاید میآن وقت دیگر می ؛بگذارم
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یم با مسئول موکب صحبت کنیم، بگوییم که آقا اذان بگذار اگر مثال کسی اذان بروبه این ترتیب که  ،پا کنیم

ندارد، بلندگو بدهید ما اذان بدهیم. بعد خواهش کنید دو سه نفر از رفقایتان بیرون موکب بایستند و مردم را به 

یستند و از مردم سمت نماز بخوانند. اذان با صدای بلند پخش شود و مردم به سمت نماز را خوانده شوند. با

خواهش کنند که بفرمایید برای نماز. بگویند امام حسین علیه السالم وسط میدان جنگ نماز را ترک نکردند، شما 

آمده اید نباید نماز را ترک کنید و به تاخیر بیندازید. وقتی که همه آمدند نماز  )علیه السالم(اگر برای امام حسین 

جاها قرار است که روحانیون باشند نماز جماعت را بخوانند. روحانیون محترم خواندند، حاال نماز جماعت خیلی 

هایی کنم که چه صحبتباید بلند شوند در حد پنج الی ده دقیقه برای مردم صحبت کنند. )که بعدا عرض می

 السالم خواند برای امام حسین علیهای میباید بشود برای افراد( و در حد سه چهار دقیقه هم یک مداح روضه

خواند، وقتی که مجلس کامال منقلب شد، به حال آمد، مملو و آغشته و بعد از غربت امام زمان علیه السالم می

ها را به دعا بلند کنند، همه با هم، با حالت تضرع و استغاثه و به اشک و آه شد، آن وقت است که باید دست

این هدف اصلی ما در طی اربعین هست که ما افراد را . دعا بکنند )علیه السالم(اضطرار برای فرج امام زمان 

 کنند. فرج امام زمان علیه السالم دعا  برسانیم به جایی که برای

ران برادیک سری اطالعاتی الزم دارد.  شود، یک سری مقدماتی الزم دارد.وقتی که این مجالس بخواهد برپا 

که قطعا بلد هستند. عزیزانی که مخاطب ما هستند، هایی را داشته باشند مداح باید یک سری اشعار و مصیبت

ری توانند بکنند، یک سکنند، اگر مداحی بلد نیستند سخنرانی میمیروند این کار را اگر مداحی بلدند که می

و در همین کانال هم  اربعين زمينه ساز ظهورها تقدیم خواهیم کرد و در گروه های سخنرانی به آنفایل

شود برایتان، مروری ها را شما یاد خواهید گرفت یا یک تذکری می. این صحبتشاءاهلل خواهیم گذاشتإن

شود و بعد چون ممکن است که تعداد روحانیون به اندازه کافی نباشد به عنوان سخنران در آن مجالسی که می

ما ترجمه رسانید. از امام جماعت و این مطالب را به افراد میگیرد شوید، اجازه میسخنران ندارد شما بلند می

 .ها مخلوط هستندها اعراب و فارس زبانمطالبمان را هم انشااهلل هم خواهیم داشت. چون خیلی از موکب عربی

. اندخواش را هم از روی متن میگوید و بعد ترجمه عربیآن سخنران محترم اول سخنرانی را به زبان فارسی می
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ها باشد که عربی باشد و عرب زیارت ناحیه مقدسهبعد مداح محترم یک ذکر مصیبتی را که ترجیحاً از 

 . بعد دعای بر فرجو  هم بفهمند خواهد داشت

کنیم که در این سخنرانی ها را ما خدمت شما عرض  ست. برای این که اینای ما از دوستان این خواسته

هایی باید کرد، انشااهلل مطالبش را در جلسات آینده خدمت ه نماز چه صحبتنه وعد و در این نه جلسه ومسیر 

 عزیزان تقدیم خواهیم کرد. 

 والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته.

دار شاءاهلل یار و نگهاگر سوالی داشتید از طریق ادمین محترم کانال بنده در خدمت شما هستم. خداوند ان

 . می باشدی خواهران و برادران گراهمه

 پایان 

 


