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 رت پیام: یافتن بصی                                     مانور امادگی یا ورزش همگانیاربعین    موضوع:

 این لطف ز ثامن الحجج دارم من                    هر لحظه دعا بهر فرج دارم 

 رم مندر هر قدمی ثواب حج دا                       با پای پیاده میروم کرببال

عَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْیَرْحَلْ مَعَنا مُوَطِّناً مَنْ کانَ باذِال فینا مُهْجَتَهُ، وَ امام حسین علیه السالم در موقع حرکت به سمت کوفه فرمود: 

خود را آماده لقاى خداوند سازد، با ما  هر کس آماده است خون خود را در راه ما نثار کند و 1یفَاِنَّنِی راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْ شاءَ اللّهُ تَعال

، اینایی که با اقا حرکت کرده بودند بجهت جانفشانی بود رهسپار شود، چرا که من ـ به خواست خداوند ـ فردا صبح حرکت خواهم کرد

امام در منزلگاه زباله امام جدا شدند تا جائیکه خاصی نداشتند یواش یواش از لشکر اما هر چه منزلگاه سپری میشد انسانهائی که هدف 

دانشمند معروف اهل سنّت ، رو بهمراهانش کرد و فرمودند: و قد خذلنا شیعتنا شیعیان ما ما را کوچک شمردند، ما را تنها گذاشتن

در منزلگاه زباله پس از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل و بى وفایى کوفیان، رو به علیه السالم نقل مى کند که امام« قندوزى»

 :مراهانش کرد و چنین فرموده

؛ اى مردم! هر کس از شما در برابر تیزى 2صَرِفْ عَنّاأَیُّهَا النّاسُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ یَصْبِرُ عَلى حَدِّ السَّیْفِ وَ طَعْنِ االَسِنَّةِ فَلْیَقُمْ مَعَنا وَ إِالّ فَلْیَنْ 

 ما جدا شودشمشیر و زخم نیزه ها بردبار است، با ما بماند و االّ از 

و  ه دان تاریخ رفتندل به زبالین منزاخیلی قابل تامل است چرا که خیلی از کسانیکه تا انجا آمده بودند برگشتند و در واقع مانند اسم 

 خره شدند خسر الدنیا و اال

 

انگیزه 
 سازی

ن کنند ود را فدای امامشاو خ کنند فشانیجان پای رکاب ولی خدا بله خود را آماده نکرده بودند تا چرا؟ چون که خود را اماده نکرده بودند.

ام شده و بفرمایش ام لقات دنیایا و تعچون وابسته به دن، (همانکاری که حسین برا خدا و دین خدا کرد و جانش را با افتخار تقدیم نمود)

 ن، یاری امام زمانشا یکنند جزءمیز فکر شدند و دنیا آنها را غافل کرده و مع االسف به همه چحسین ان الناس عبیدالدنیا اصال بنده دنیا 

 واره میکنیم و هیچآا خود را ر بیابانهکنیم و به سر و سینه می زنیم و دمحرم و اربعین مجالس بپا میکنیم عزاداری می درچرا ما  اصال؛ 

 چیز حتی ویروس منحوس کرونا هم نمیتواند جلوی برپایی این مجالس را بگیرد.

 بوده است  موضع 7ر دکه طبق فرمایش شیخ جعفر شوشتری  هل من ناصر امام زمانمونبخاطر عدم آمادگی مان چون نمیخواهیم 

 و اماممان به نیزه تنهائی و غربت تکیه بزند لبیک بمونه جواب و بازهم بدون 

ل دند که در ظاهر باید در خط اوو متاسفانه کسانی بوجاموندن  61، کما که خیلی ها سال چون نمی خواهیم از کاروان عشق جا بمونیم

  ند.جانفشانی امامشان باشند ولی نه تنها یاری نکردند که حتی حاضر شدند شمشیر بر علیه امامشان بکش

  هها بزنندیم به ماو آیندگان همین حرفایی که ما نسبت به کوفیا میزنزباله دان تاریخ بپیوندیم، چون نمیخواهیم به 

ی پیشرو باشیم انهم از جنس قاسم سلمیانیش؛ پس کار دشوار و سختچون نمیخواهیم سربار اقاجانم باشیم بلکه میخواهیم سردارش 

قناع ا
 اندیشه
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داریم، بزارید یک اعتراف جدی کنیم وقتی تاریخ و مرور میکنیم می فهمیم درسته میتونیم یه دست و پاههایی بزنیم ولی اونی که باید 

و عنایت و اراده خود خداست که باید دعا  ،کار را تمام کنه و ما را آماده جانفشانی در پای رکاب ولی خدا کند اراده ماهست ولی مهم تر

 حسین امام زمان را یاری کنیم و از غربت درآوریمتضرع کنیم تا شامل حال ما هم بشود تا بتوانیم مثل یاران عاشورائی امام 

و نه حداقلی  میکنیماه ثری نگاربعین حداک و پرشور وقتی به حرکت عظیمدا و حضرات معصومین علیهم السالم، الحمدهلل با عنایات خ

 فت:یتوان گرا خدا برای ایجاد آمادگی ما راه انداخته و بجرئت ماربعین  عظیم به جرات میتوان گفت این حرکت

ست، مردم اثانیا: خود خدا و کار اوال:کار تبلیغات نیست بلکه اربعین ور و شعف موج آفرین و پرشرکت ح

 همانطور که در حرکت های انقالبی دیگر هم شاهدش بودیم و هستیم 

 :با تکرار نمودند 24یک موضوع را حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه در دو سال اول انقالب 

مه با هم ه -از آن اقصا بالد تا مرکز، از دهات کوچک تا شهرستانهای بزرگ  -شنیدم که تمام مردم بالد من در پاریس که بودم و می

آن اینکه سلسله پهلوی نه و جمهوری اسالمی آری، من آنجا اینطور فهمیدم که این دستْ، گویند و متحد شدند و همه یک کلمه می

تواند این وحدت را تحصیل کند. انسانها شعاع فعالیتشان محدود است؛ ممکن است یک شهر را یا یک دستِ غیب است؛ انسان نمی

مه برساند، ممکن است که یک گروه از مردم را وحدت کلمه درشان ایجاد کند لکن یک کشور سی و چند استان را، به وحدت کل

میلیونی با اختالف گروهها، با اختالف آمال و آرزوها، با اختالف فهم و شعور آنها، همه با هم مجتمع شدند و همه با هم دست به هم 

  سالم اهلل علیهه دستِ غیبی در کار است: خدای تبارک و تعالی به وسیله امام زمان  دادند و یک مطلب را خواستند. این نیست الّا اینک

یداهلل فوق سوره فتح:  10در ایه بفرموده قرآن  3]این تحول را در مردم پدید آورد[. از آن وقت یأس در من هیچ وقت نبوده است؛

 ایدیهم 

یون و با اعتقادات مختلف و جایگاه میل 20اوال:  انصافا تبلیغات این همه زور و ظرفیت ندارد کهانسان وقتی خوب دقت میکند میفهمد، 

لل در اختیار این تخار و تذا با افرو ثانیا:  هم کاری کند که عده ای تمام زندگی خودشان ها و رنگ های مختلف  آواره بیابانها کنه 

 عاشقان قرار دهند 

 4ایت اهلل سیستانی میفرمودند این حرکت کار خود مردم است از طرفی هم نقل است حضرت 

ارد بسمت آغاز و د بهای دیگرهمانطور که پس از انقالب خمینی انقالچه میشود؟ و پرشور و شعف حاال پسا این حرکت بزرگ و عظیم 

 تمدن سازی میرود؛ 

به پیروزی خواهد رسید. البته این معنا که پیروزی به این  از آن وقت بسیار امیدوار شدم که این مطلبکه  فرمودند:حضرت امام ره 

[ یک ملتی که هیچ ندارد در مقابل یک قدرت شیطانی؛ مثل امریکا و انگلستان به کردمسهلی و به این زودی نصیب بشود، ]فکر نمی

شیطانی دست به هم داده بودند در مقابل یک مشتْ ملت. لکن اینجا قوای رحمانی  صراحت و شوروی هم پشتیبانی داشتند، همه قوای

اینجا دستِ غیبیِ الهی بود و تا این دست هست و تا این عنایت  .تواند ستیزه کنددر کار بود. با خدای تبارک و تعالی هیچ کس نمی

  هم الغالبون فان حزب اهللمائده:  56طبق فرموده ایه  5 .الهی هست شما پیروزید

https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/7
https://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh-imam-khomeini/vol/7
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ست یز مهیا هچه همه ک چراآمادگی  کسب اگر انسان زیرک و کیس باشد میفهمد حرکت اربعین فرصت مناسب و مغتنمی است برای

 ربال منتظر ماست بیا تا برویمک                       جاده و اسب مهیاست،بیا تا برویم:                   بقول اهنگران عزیز

 یاران امام زمانی امادگی و جانفشانیکسب ؟ همه چیز اماده است برای  مهیاست را چه کاریب

( لیه السالمشاید خالصة زیارت اربعین در همان چند جملة آخرش باشد که زائر بعد از اینکه معرفت خودش را نسبت به امام حسین)ع
ارت ای دارد که شاید اصلِ جملة زییک جمله« من به شما معرفت دارم و شما چنین مقام شامخ و واالیی دارید...»کند که اعالم می

یعنی من آمادة کمک به شما هستم! این اعالم آمادگی برای نصرت، شاید 6«وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّةٌ»خوانیم: اربعین باشد. آنجا که می
  .عصارة زیارت اربعین باشد

فَمَعَکُمْ »خوانیم: و بعد می ام بدهید.ستور قیدبدهد و شما  تا وقتی که خدا به شما اذن «حَتَّى یَأْذَنَ اللَّهُ لَکُمْ»جملة بعدی این است: و
نجام ان اعالم موضِع را ربعین، ایر زیارت اد« من با شما هستم، من با شما هستم، با دشمن شما نیستم»یعنی  «مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ

برگردد، در واقع  وعالم کند ه را اید در کنار حرم و این جملگردیم. وقتی کسی معنای این جمله را بفهمد و اربعین بیادهیم و برمیمی
 ، البته این آغاز کارست؛معنایش این است که اعالم حضور کرده است

 ، بلهکرده باشندعَلى لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ خود را آماده لقاى خداوند مُوَطِّناً : کسانی با هم همسفر بشوند کهامام حسین علیه السالم هم فرمودند

همین است که  -ی این تالشها و زحمتها همه -7 ربّک کدحاًهدف آفرینش بشر و هدفِ انّک کادحٌ الی اصال مالقات با خداست. بحث 

باید با حسین راه بیفتد. «: فلیرحل معنا»لقاءاللَّه است و بر لقاءاللَّه توطین نفس کرده است، مالقات کند. اگر کسی موطّن در  : فمالقیه

شود به دنیا و تمتّعات دنیا چسبید و از راه حسین غافل شد. باید راه بیفتیم. این راه افتادن از درون و از شود توی خانه نشست. نمینمی

باید بحث امادگی برای جانفشانی از ولی خدا را هر روزه  8.کشدسطح جامعه و جهان میشود و به نفس ما، با تهذیب نفس شروع می

تمرین کرد و در ایام خاصی هم تمام توجه خودمان روی آن قرار دهیم که واقعا پیاده روی اربعین میتواند این مهم را به سرانجام 

شت باید ما هم در همان مسیر گام برداریم در واقع باید بسمت قله ای که برساند. و همانطور که امام اماده لقاءهلل بود و ارزوی ان را دا

حضرات علیهم السالم تشریف دارند حرکت کنیم نه پشت بقله درسته بین ما و ایشان فاصله زیاد است و بفرموده یعسوب الدین امام 

بِهِ و یَستَضیءُ بِنورِ عِلمِهِ ، أال و إنَّ إمامَکُم قَدِ اکتَفى مِن دُنیاهُ  أال و إنَّ لِکُلِّ مَأمومٍ إماما یَقتَدیعلیه السالم المتقین امیرالمومنین 

علیه امام على   9. ةٍ و سَدادٍبِطِمرَیهِ ، و مِن طُعمِهِ بِقُرصَیهِ ، أال و إنَّکُم ال تَقدِرونَ عَلى ذلکَ ، و لکِنْ أعِینونی بِوَرَعٍ و اجتِهادٍ ، و عِفَّ

بدانید که پیشواى شما از دنیاى خود به  .را پیشوایى است که به او اقتدا مى کند و از نور دانشش پرتو مى گیرد هان! هر پیروى : السالم

دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده است. البته شما از عهده چنین کارى بر نمى آیید، اما با پارسایى و 

  .درستکارى مرا یارى رسانیدسخت کوشى ]در عبادت[ و عفّت و 

مهم اینست که ما به این مطلب یعنی رسیدن به امادگی روحی و جسمی  برای جانفشانی در رکاب امام را در ذهنمان داشته باشیم و 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
https://www.hadithlib.com/hadithtxts/view/24013246
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گ گفتند از شما حرکت از خدا برکت؛ داریم میبینیم مردم برای رسیدن به آن برنامه ریزی داشته باشیم، به قول قدیمیا که انصافا قشن

ده کنیم قطعا میتوانیم مثل برای دنیای ابادتر تالش میکنند و موفق هم میشوند اگر برای اخرتی اباد هم بفکر باشیم و خودمان را اما

شهدا که این آمادگی را حاصل کردند و به بهترین نحو ممکن مزدش را با شهادت گرفتن، ما هم خود را برای جانفشانی اماده اماده و به 

 نتیجه را در زندگی دنیایی و اخروی بگیریم. 

  10در تفسیر سوره بقره فرمودند: ظه اهلل حفحضرت اقا 

ت در آنها نی که قدرین کسااقدرت بر گذشت یک چیز عظیمی است که همه کس این قدرت را ندارند و بعضی هم کمی از آن را دارند. 

 .ندبه حدی میرسد که جان خودشان را حاضرند در راه خدا قربانی کنند، یعنی شهداء، اینها پرواز میکن

تمام شد و  اریخ زد وکه در ت های استثنائی جنگ واقعاً یک برقی بوداهلل در آن سالسبیل ی مجاهد فیشانزده هفده سالهیک جوان  

 ه یک عارفل اینکها را میدیدم مثنامهنوشت که وقتی من این وصیتآن آثار عظیمی داشت. یک جوان می نشست یک وصیت می

نگ و بوی رین شهداء سخن ا های بزرگ عرفا را نگاه میکردیم رنگ و بویا و این نوشتهبزرگ آنرا نوشته، گاهی که ما این کتابه

بان هیچکس زلب را از اند و آن مطاسخن آن عرفای واصل را داشت، در حالی که من یقین دارم اینها اسم آن کتابها را هم نشنیده

 .یکندمحقق پیدا تایثار  و آن حقیقت انسانیت است که باآدم نشنیدند، بلکه جوشش درون خود اوست و شکوفایی آن گل وجود بنی

ک آدم عادی یرده، اول کاطرات خمن وقتی به این خاطرات نگاه میکردم، میدیدم از روزی که مثالً از تهران رفته و شروع به نوشتن 

ت مانده ناگهان عوض شده و عملیاروز به شب  20، 10اش میشود فهمید است، منتها احساسات او را کشیده به طرف جبهه و از خاطره

ارد میرود جلو و ده کرده و ا آماداصالً در لحن کالم، و نوشتن یک نوری و یک تپشی وجود دارد که این همان ایثار است. یعنی خودش ر

  .میدرخشد

رکاب حضرت حجت علیه السالم برخی اوقات ما به نتیجه اعمال و کردارمان توجه نداریم، یعنی نمیدانیم اگر امادگی برای جانفشانی در 
را در خود مهیا نکنیم چه اتفاق بزرگی می افتد، چه پشیمانی را بدنبال خواهد داشت، لذا بعضیامون در خواب غفلت تشریف داریم و 

ام یاری ولیّ )رهبر( خود، بخوابد با لگد کسی که به هنگ مَنْ نَامَ عَنْ نُصْرَةِ وَلِیِّهِ انْتَبَهَ بِوَطْأَةِ عَدُوِّهِ.بفرموده موال علی علیه السالم :  
 11!دشمن از خواب بیدار خواهد شد

والدین و ... ود و همسر ت فرزنه قراراست باالتر از محبآماده شدن برای جانفشانی در پای رکاب حضرت حجت کار آسانی نیست، چرا ک
 کنید .  انبزرگوار یناا فدای را بیشتر دوست داشته باشی و برخی اوقات آنها ر اجمعین سالم اهلل علیهمخدا و رسول و حضرات معصومین 

 نَ قْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْاکُمْ وَأَمْوَالٌ وَعَشِیرَتُ  کُمْ وَأَزْوَاجُکُمْإِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُ قُلْ   : 24توبه ایه سوره  طبق فرموده قران
  الْفَاسِقِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی لَا هُوَاللَّ اللَّهُ بِأَمْرِهِ  یَأْتِیَ  ىتَرَبَّصُوا حَتَّفَبِیلِهِ  فِی سَوَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ  اکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِکَسَادَهَا وَمَسَ

ای التجارهاید و مالمع آوردهلی که جخویشاوندان خود و اموا )ای رسول ما امت را( بگو که اگر شما پدران و پسران و برادران و زنان و
دارید منتظر باشید وست میاه او ددر ر اید بیش از خدا و رسول و جهادبیمناکید و منازلی را که به آن دل خوش داشته که از کسادی آن

خدا  و زیانکار شوید( و پشیمان ودز فعل خیاطلبان بدکار ااسالم را بر کفر غالب و فاتح گرداند و شما دن تا خدا امر خود را جاری سازد )و
 .فسّاق و بدکاران را هدایت نخواهد کرد
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رت اید منتظر ظهور حضنکنیم نب اماده و خودمان را ) امادگی برا جانفشانی در رکاب حضرت حجت ارواحنا له الفداء(تا این اتفاق نیافتدو 
 مان را بفشاریم.فقط باید یقه خود گلستان شدن دنیا را داشته باشیم، و حجت باشیم و انتظار

 عدم آمادگی برابر با غربت و تنهائی ولی خدا

لی خدا را ورای نصرت بمادگی آآخه واقعا بس است وقتی تاریخ را مرور میکنیم و اینهمه غفلت و بی توجهی و تعلقات بدنیا و عدم 

رده یه بار دیگر خدای ناک رسیم کهاالسف االن هم همین ها را با ضریب بیشتر مالحظه میکنیم، باید بدنمان بلرزد و بتمیبینیم و مع 

 تاریخ تکرار نشود چرا که؛

چشمان مادر و  ت در جلوین وضعییک عده ای در یک زمانی و در یک مکانی، یک امامی را تنها و غریب رها کردند متاسفانه با بدتری 

لسالم ز حضرت حجت علیه ااپذیرائی  آماده اینقدر اربعین ها را با پای پیاده میرویم تا خود را و بر نیزه زدند، بزرگوارش سر بریدن خواهر

و غریبانه به  ی را تنهام دیگرکنیم تا دوباره شاهد این نباشیم که یک عده ای دیگر در یک زمان دیگر و در یک مکان دیگر یک اما

 شهادت ببرند، 

 .برای عبرت گرفتن مثال ها زده می شود 12لِلِاعْتِبَارِ تُضْرَبُ الْأَمْثَالُ. علیه السالم بفرموده موال علی 

یعنی مثال هایی که در قرآن و احادیث شریفه زده می شود درباره ی ایمان و کفر و امثال این ها برای این است که مردم عبرت گیرند 

  13و از آن چه برای آن مثال بد زده شده اجتناب نمایند.  و آن چه از برای آن مثال خوب زده شده به عمل آورند

لت قرار می دهیم، ا مورد غفنیم چرعدم آمادگی ما برای جانفشانی از اماممان مساویست با غربت ولی خدا واین مهم را چرا فراموش میک

 3هزار یا  30هزار یا  300یون یا میل 3یا  میلیون 30میلیون یا  300االن امام و ولی خدا غریب نیست مگر چقدر یار و یاور میخواهد 

 هزار نه رفقا؛ بزارید با خجالت بگیم 

 آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم                       سال ها منتظرِ سیصد و اندی مرد است

 ممرکبی نیست که راهی دیارش باشی                            گیرم امروز به ما اذن مالقاتی داد
 که البته به عدم امادگی خودمان بر میگرددکم است باز ببینیم یکی تا کی بشماریم و  و
 

 یازده بار شمردیم و یکی باز کم است                       قطعه ی گمشده از پر پرواز کم است 

 ستکم ا "سرباز"عرق شرم زمین است که                 این همه آب که جاریست نه اقیانوس است
اقامون هم خیلی  ر بودیم وماده تآاگر این حرکت عظیم و پرشور و انسان ساز و یار پرور سالهای قبل راه می افتاد االن ما ها خیلی 

ورمان و جهان دمان و کشدرت خوقغریب نبودند البته داخل پرانتز این مطلب را بگم که این حرکت برکات زیادی دارد مثل اضافه شدن 
ا نی برای ولی خدا رگی جانفشای آماد،  امنیت و رفاه و ازادی بیشتری را رقم میزند ولی فعال بنده در این سخنرانی رواسالم و شیعیان

 یشود گفت:ین نگاه مابا  د.بیان میکنم که البته خیلی خیلی مهم است. عرض کردیم فلسفه زیارت اربعین هم همین را اشاره میکن

  زیارت اباعبداهلل فرض و واجب است

 یَدْفَعُ قَالَ مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ لیه السالم عسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُ

امام باقر علیه السالم فرمودند: شیعیان ما را به زیارت  -الْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ وَ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لَهُ بِمَدَافِعَ السُّوءِ 

رورش پ
 احساس
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و  کندها را دفع میگرداند و بالها و بدیکند و عمر را طوالنی میامام حسین علیه السالم امرکنید، چرا که زیارتش روزی را افزون می
 14 رار به امامت او از جانب خدا داشته باشد،واجب است.زیارت کردن امام حسین علیه السالم بر هر مومنی که اق

دینه نیست، مثل مکه و ماشد و بشاید یه دلیل واجب بودنش این باشد که از آنجائیکه مسیر دشواری دارد خصوصا اگر بحث پیاده روی 
 خود همین باعث امادگی برای جانفشانی میشود.

 مادگی بیشتر اتفاقا تمرین ابرید ت اکتفا نکنید و در واقع هر شش ماه یکبار بزیارتجالب است در روایت دیگر هم می فرماید به یکبار 
 در واقع و به زبان امروزی دو اردوی تدارکاتی نیازمندیم  بیافتد.

غَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی اَلسَّنَةِ حَقٌّ عَلَى اَلْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ اَلْحُسَیْنِ عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ فِی اَلسَّنَةِ مَرَّةً وَ حَقٌّ عَلَى اَلْ :عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اَللَّهِ 

 15.مَرَّتَیْنِ

ضرت امام و مرتبه به زیارت حو بر غنى است که سالى د مرتبه یک سالى که است فقیر عهده بر حق این: السّالم علیه امام صادق  حضرت

 .حسین علیه الساّلم بروند

، چرا که میدان ریم باید به السالالی دوبار به زیارت امام حسین علیبله اگر مستطیع باشی حج را سالی یکبار میروی ولی میفرماید س

  آمادگی است.

 کار دل است یهویی شد، هوایی شده بودیم،  ،دلم تنگ شده بودعشقی امدیم  لذا این حرف نادرست است؛

 ده  باید بیایم تادا زمون صارباب بلکه بگوئیم امدیم وظیفمون و انجام بدیم، بگوئیم امدیم تا امادگی عصر ظهور و کسب کنیم بگوئیم

امامشان را یاری  گذاشتن و شد کم مثل کوفیای بی مروت و نامرد نباشیم ، که خدا عذابشان و زیاد کنه متاسفانه عدم آمادگیشان باعث

معک و  دق قلوبهمبقول فرز شم امانکردند، البته مواظب باشیم؛  اونا هم میگفتن قلبم با حسینه و دوسش دارم شاید هم میگفتند عاشق

نه امام حسین وزی رو سیرمر یک . چه کسی باور میکرد شاسیافهم علیک باید خیلی مراقب عدم آمادگی بود، انصافا کار دستمان میدهد

 ورد. ن در می آرا سر انسا بله عدم آمادگی این بالدستور غارت خیام آل اهلل را بدهد، سعد  باور میکرد عمرچه کسی  بشینه؛ 

وبان و ان بود. خین تهرباید خودمان را مثل مرحوم آ سید کریم محمودی تهرانی آماده کنیم ایشان حدود شصت سال پیش در هم

ت متعددی شان تشرفاشت. ایران همه ارادت داشتند معروف بود به سید کریم کفاش. چون یه دکه پینه دوزی و کفاشی دابزرگان ته

شرفات یکی از ت نند درخدمت حضرت ولی عصر داشت، البته بی سروصدا و فقط خواص می دانستن. خیلی حالت خاصی داشت نقل میک

ت اقا من ات سید گفاالتر سبشما هم انجا هستید فرمودند نه چون جای حضرت خیلی اقا جای ایشان در بهشت را نشان داد گفت اقا 

 انجا را نمیخواهم جایی که شما نباشید به چه درد من میخوره؟ 

بله آمادگی میتواند انسان را به جایی برساند که وقتی امامش اورا میبیند خوشحال شود مثل داوود ابن کثیر رقی که یک روز پس از 

 16از نزد امام صادق خارج شد امام فرمودند: هرکس دوست دارد یکی زا اصحاب قائم را ببیند به این شخص نظر کند اینکه 

 یکی از خصوصیات او تقوا و پرهیز ا زگناه است  17و یا در جایی دیگر فرمودند داوود رقی نزد من بمنزله مقداد است نزد رسول خدا 

در ایران هستیم باید خود را برای نصرت امام زمان اماده کنیم و الزم است طوری از گناه دوری ماهم باید در اربعین چه در کربال چه 
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امام موسی بن جعفر علیه کنیم که امام مان روی ما حساب کند، نسبت به گذشته هم دست بدامان همین اربعین میشویم چرا که 

 السالم فرمودند:

 کمترین ثواب زائر کربال

 ا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ بِهِ زَائِرُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَطِّ الْفُرَاتِ إِذَا عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ وَ وَلَایَتَهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَ  أَدْنَى مَا یُثَابُ

که حق و حرمت و والیت او را بشناسد، این  کمترین آنچه از ثواب که به زائر اباعبداهلل علیه السالم کنار نهر فرات داده می شود آنگاه 

 18است که آنچه از گناهان پیش فرستاده و بعداً می فرستد )گناهان گذشته و آینده او( آمرزیده می شود. 

را این ایام یژه وخاص و جه با تو ولی نباید به آیندمان خوش بین بوده و بی خیال همه چیز بشویم باید همین امسال رو قدر بدانیم و

  درک کنیم تا فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست ندهیم.

  نشود، یب و تنهافداء غرنا له ال؛ چطور خود را آماده جانفشانی کنیم تا حضرت حجت ارواححاال این سوال اساسی پیش میآید  

 و ساده لوح نباشیم  ت داشته باشیمبصیر

  صیرت استیاندازد بتزلزل ن و فتنه ها حفظ کند و امادگی ما را بهاجتماعی ده تواند ما را در تالطم امواج پیچیآنچیزی که می

گمراهی نمی افتد  ور در چاه یژگی دیگودر این باره می فرمایند: ویژگیهای انسان با بصیرت سه تا میباشد و با این سه علیه السالم علی 
یت خدا و ر رضاقیق و مسیدرست و دو راه را درست پیدا میکند و در بزنگاه ها و چند راهی هایی که حق و باطل با هم مخلوط شده راه 

 را پیدا میکندعلیهم السالم اهلبیت 

الْمَغَاوِی وَ  جَنَّبُ فِیهِ الصَّرْعَةَ فِی الْمَهَاوِی وَ الضَّلَالَ فِیفَإِنَّمَا الْبَصِیرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَکَّرَ وَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ وَ انْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَکَ جَدَداً وَاضِحاً یَتَ 
 : 19. عَلَى نَفْسِهِ الْغُوَاةَ بِتَعَسُّفٍ فِی حَقٍّ أَوْ تَحْرِیفٍ فِی نُطْقٍ أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْق لَا یُعِینُ 

روشن حرکت کرد، او در آن راه از  بینا کسى است که شنید و اندیشه کرد، و نظر کرد و بصیر شد، و از عبرتها پند گرفت، سپس در راه
کند، و گمراهان را به زیان خود با بیراهه رفتن نسبت به حق، و ر گرفتن در مراحل گمراهى اجتناب مىافتادن در مواضع تباهى، و قرا

 20نمایدتحریف در گفتار، یا ترس از راستگویى یارى نمى

 اولین ویژگی: در شنیده ها بیاندیشد

داشتند و متاسفانه چشم دلشان ودند بصیرت نهم همینطور ب 61متاسفانه برخی بصر دارند ولی بصیرت ندارند، جاماندگان کربالی سال 
 روشن نشده بود و فقط ظاهر و می دیدند؛ 

ببینید کسانی بودند در کربال چشم ظاهر و چشم سر داشتند و امام حسین بصر غیر از بصیرت است. بصر چشم و قوه باصره را میگویند.  
که در ظاهر چشم علیه السالم را هم دیدند و حتی صدایش را شنیدن ولی یاری نکردن، در مقابل شخصی بنام جابربن عبداهلل انصاری 

 فتارر
 سازی
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 ا ارباب و مقتدایش عشقبازی میکند، چرا که چشم دلش روشن وبازست، ندارد ولی ب سر

 ز ناسرهاص سره اما واژه بصیرت از ماده بصر بمعنای بینائی و بینش دل است؛ جمعش ابصار است بمعنای حکمت و تشخی

به فرد دانا، روشن بین، ژرف نگر وزیرک بصیر میگویند. بصیرت یعنی داشتن قطب نما برای حرکت  21تیزبینی و قدرت ادراک دل و 
صحیح در اوضتع اجتماعی پیچیده؛ اگر بصیرت نباشد انسان حتی با نیت خوب  ممکن است در محاصره دشمن قرار گیرد.و گمراه شود 

  و در راه بد و اشتباه قدم بگذارد.

ام عد دنبال جاه و مققای عمر سم بگیر اوقتی چیزی شنیدی سریع بسمتش نرو و فکر کن و با تفکر تصمیسَمِعَ فَتَفَکَّرَ ند موال می فرمای
 و دنیا میگردی، شنیدی به تو قول حکومت ری دادند؛ اشکال ندارد ولی فتفکر فکر کن اونطرفش چیه

نبالش و آخرت د ر دنیاا بدنبال خواهد داشت چرا که هر چه درضایت خدا ، رضایت ولی خدا، رضایت خلق خدا و رضایت خودت ر
لسماء ولی الرض و ا ه ثبتتمیگردی در خونه حضرات معصومین سالم اهلل علیهم هست و ال غیر؛ چرا که بیمنه رزق الوری و بوجود

 متاسفانه اهل فکر نبود و اشتباه تصمیم گرفت، خسرالدنیا و اآلخره شد.

یری و متنی وتی و تصوصت کلیپ باشیم امروزه در فضای مجازی، اینستاگرام و تلگرام و ... خیلی حرفا بصورعزیزان بزرگوار مواظب 
 ه میدانیم خیلی ازهم اینکه م. حالو به عاقبتش فکر کنی قبول نکنیم میشنویم و میبینیم باید مراقبت کنیم و اهل تفکر باشیم و سریع

راحتی شبهاتی را ستیم که باین ه لی مع االسف باز شاهددارد. و و از این مسائل را شده این مطالب کذب و یا با یک هنرنمائی تقطیع
 د میکند.ذهن جوانهای گل ما ایجادر 

 دومین ویژگی: در نگاه خود عمیق باشد 

ا هم ه مباحث ، و اال ماه نکنی بی سطحی نگو در نگاه خودت باید عمیق بشو نَظَرَ فَأَبْصَرَ  ه السالم علیو همچنین بفرموده امیرالمومنین 
 قه خودت و بگیری یشیم باید نی نبابخاطر عدم آمادگی جا میمانیم و بعد فقط به فقط باید خودمان را مقصر بدانیم و دنبال مقصر بیرو

ایت ن همین نکته را عناگر زوجی ر خانهداید با دوربین جلوتر را دید و برایش برنامه ریزی کرد نباید فقط جلوی پایمان را ببینیم نخیر ب
ایش را ببیند پریع جلوی باید سکنند محبت و رضایت از همه جای منزل دیده میشود، اگر مردی فراموش کرد چیزی را تهیه کند خانم ن

لکه باید بفکر کند  ن لحظهوتاهی از سمت همسرش دید نباید فقط به هماو تصمیم بگیرد و بعد پشیمان بشود و همچنین مرد اگر ک
 ح عمل کند.رست و صحیدواند لی می تببیند این تصمیم در اینده زندگیش چه اثراتی دارد لذا با این نگاه عمیق و تفکر ویژگی قب

دور دو برابر  ده نچندانای آیناالن نگاه ما به مبحث جمعیت اصال عمیق نیست متاسفانه باید گفت با این وضعیت پیش رویم در ساله
کاربری بدهند  د تغییرایک ها بمهد کودکی که امروز در کشور شاهدش هستیم خانه سالمندان باید تاسیس شود و در واقع این مهد کود

بق فرموده ایشان یرفت، و طرا پذ و به فرموده حضرت آقا حفظه اهلل آنموقع پشیمانی فائده ای ندارد و باید فقط غصه خورد و عوارضش
 جمعیت زیاد سرمایه پر فایده میباشد. 

رم و دخل و خرجم به هم نمیخوره غافل از بی بصیرتی و نگاه حداقلی اینست که بطرف می گوئیم بچه دار بشوید در جواب میگوید فقی
کُلَّما کَثُرَ الْعِیالُ کَثُرَ فرمودند:اهلل علیه و اله و سلم  صلاینکه باید گفت چون فقیری بچه دار شو که پول دار شوی چرا که پیامبر 

در جایی دیگر میفرمایند: من به زیادی شما مباهات  .هر زمان افراد خانواده انسان بیشتر شوند روزى نیز فزون تر خواهد شد 22الرِّزْقُ 
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 سومین ویژگی: عاقل باشیم و عبرت بگیریم

گذشتگان  .یریش بیشتر می شودد عبرت پذقلش قوی شوهر کس که ع؛  قَوِیَ عَقْلُهُ أَکْثَرَ الِاعْتِبَارَمَنْ فرمودند: علیه السالم  امیرالمومنین 
م علیه السالمام حسین د که با اعمرسع و ببینیم واقعا عبرت بگیریم، تا مثل انها از اماممان عقب نیافتیم عدم آمادگی یعنی حرکت امثال

 ز فرمانده های علیفین یکی اه در صکیی اورا بازنده کرد و جزء قاتلین امام شد و شمر ذی الجوشن بازی میکرد ولی دنیا و تعلقات دنیا
ز رقم زد که برخی ا و عاشورا ر کربالدبود ولی نه تنها امام زمانش را یاری نکرد که آن اتفاقات وخیم و ناراحت کننده را علیه السالم 

وز عاشورا در اهلل که ربن عبداد چه برسد به یک مسلمان پس باید عبرت گرفت و ضحاک انها را حتی نمیتوان به غیر مسلمان نسبت دا
او برای  دم آمادگیجزء ع ظاهر خودش را نجات داد و از کربال رفت حال اینکه در واقع خودش را به هالکت رسانید و این نبود

عث عقب ماندنش دگی او بادم اماعدن ولی خدا را داشت ولی جانفشانی در راه امام زمانش، و همچنین طرماح که سالها انتظار یاری کر
عمودی که  رهاربعین پای  زینب، شد جاماند و وقتی رسید که دید سری به نیزه بلند است در مقابل زینب خدا کند که نباشد سر برادر

انها را از خودت  ابی کنی ویشه یریری و قدم میزنی و یا در هر جلسه ای که بیاد بود اربعین شرکت میکنی باید از این موارد عبرت بگ
 . دور کنی؛ دنیاطلبی، راحت طلبی، کم معرفتی نسبت به امام زمانت

  و مهم و حیاتی: و اما نکته پایانی

ودت بتوانی خعجوالته  س تصمیمرسیدن به این ویژگیها نیاز به صبر و استقامت و شجاعت است تا برخی اوقات برعکقبول داریم برای 
ز که همین قاسم عزی ها حاجاقعیت را هم خسته و ناتوان کنی خدا رحمت کند سردار دلیه تصمیم معقول عمیق بگیری و حتی دشمن و

 االن برایش صلواتی میفرستیم 

از چند تا  ی گفت مراادیم مبه حاج قاسم میگفتند نرو جلو منطقه امن نیست فیلم های آن لحظات را هم دیدیم و بهمدیگر نشون د
م درست و رفتن تصمیتیجه گاین را میگویند شجاعت و استقامت و صبر در برابر مشکالت و در ن گلوله می ترسانی؟! زشته بخدا!!

 عاقالنه و عمیق،

 ا بعد از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی عزیز در منزل ایشان فرمودند:حضرت آق

حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود؛ این بار اول نبود، ولی در راه خدا در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل اهلل 
 23از حرف این و آن پروا داشت؛ نه از تحمل زحمت پروا داشت پروا نداشت، از هیچ چیز پروا نداشت؛ نه از دشمن پردا داشت؛ نه 

 24ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه اال تخافوا وال تحزنوا وابشروا بالجنه التی کنتم توعدون 

نان نازل می آشتگان بر د، فریدنبی تردید کسانیکه که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس در میدان عمل بر این حقیقت استقامت ورز
 شوند و میگویند مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند بشارت باد .

 قی بگیریم؛ میق و دقیعمیمات ودر این مسیر از خدا هم کمک بگیریم و با باال بردن معنویت و باور به قدرت خدا و خود باوری تص

 ید: سرلشگر رحیم صفوی می گو
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ست امام ابوده  83ه بیونستی یک روزه لبنان سید حسن نصراهلل اعالم کرد که توان نظامی حزب هلل در برابر ارتش صه 33بعد از جنگ 
ا هم ترکیب بششود د باوری بت و خوجبران کننده این کمبود، عقیده و باور نیروهای حزب هلل بود که این خال را پوشش داد؛ اگر معنوی

 تکلیف برای ما فرق نمیکند امر امر خداست. دیگر میدان 

 وانی خودت را برایکردی میت ر تکیهبله اگر ویژگیهای انسان با بصیرت را پیدا کردی و از طرفی معنویتت را باال بردی و به خدا بیشت
ر داخل مرزی یا ر جامعه دد نزلدر م و آمادگی یاری امام زمانت آماده و در مسیرش جانفشانی کنی هیچ فرقی هم ندارد این جانفشانی

ش ت یا سمپاوشت هسدخارج مرز؛ روی خاک شلمچه ای یا کف خیابان های تهران، توی سنگری یا توی بیمارستان، بیسیم روی 
 .اشم بری امامم اده یاروی پشتت، نظامی هستی یا پرستار، مردی یازن، مهم اینست من باید با اعمال و رفتار و کردارم آم

لبه بغض الحسین قء قذف فی به السو من اراد اهلل من اراد اهلل به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السالم و زیارته، و فرمودند: 
  .علیه السالم و بغض زیارته

او باشد، کینه  اندازد و هر کس که خدا بدخواهحسین )علیه السالم( و زیارتش را در دل او می هر کس که خدا خیر خواه او باشد، محبت
  25اندازدمی و خشم حسین )علیه السالم( و خشم زیارتش را در دل او

 اصال حسین جنس غمش فرق میکند     این راه عشق پیچ و خمش فرق میکند

 رم امام رضا بنیابتحتا یتونند مدیا مشه بنظر می رسد؛ یم ولیخودمان را به ارباب نشان بد درسته امسال نتونستیم بریم کربال و آمادگی
و  ا شاه عبدالعظیمهرانیها ت، تمکرانپیاده روی کنند و امادگی خودشان را محک بزنند، قمیا تا حرم و جبه امید رجاء از نجف تا کربال 

 م بی بهره نیستنهائیان ما سترو ی حتهللدتا امام زادگانی که در محله دارند و الحم بقیه هم شیرازیها تا شاه چراغ بزرگوار و ...

 
 حرمت عرش معلی ست اباعبداهلل                    چقدر نام تو زیباست ،اباعبداهلل

 کار ما دست تو آقاست اباعبداهلل           دستگیری زگدا ،گردن هر ارباب است

 سینه زن زینب کبری ست ،اباعبداهلل           ما که باشیم که سنگ تو به سینه بزنیم

 السالم علیک یا ابا عبدهلل

 آوردم داداش پاشو سربریدتو براتاینطوری سالم بدیدم م. یدامروز دیگه اینجوری سالم ناجازه بدید 

 "السالم علی المَجزوزِ الرَاسِ مِنَ القَفا"

هنوز به قبرا نرسیده بودن، یه وقت دیدن این زن و بچه خودشونو از ناقه ها به زمین انداختن. داداش اگه اون روز تو با صورت 
ین خوردی بلندشو ببین آخرین وجه تشابه من و تو اینه. تو تشنگی کشیدی منم کشیدم. گرسنگی کشیدی من کشیدم به زم

اگه چشمی از ما  "ان دَمَعَت من احَدِنا عَینٌ"کتک خوردی منم کتک خوردم. تو رو با نیزه زدن منم زدن. زین العابدین فرمودآ: 
نیزه دارا با نیزه به سرش میزدن. اما داداش تو رو کشتن منم میخواستن بکشن، اما 26 "فَقُرِعَت رَأسُهُ بِالرُمح"گریه میکرد. 

صورت تو زمین خورد تو این یکی من عقب موندم. اربعین جبران کرد. یه جوری از ناقه خودش و به زمین انداخت. رو 

ذکر 
 مصیبت 



 

 زانوهاش داره راه میاد.

خودم دیدم از باال بلندی کجا افتادی زمین. خودم دیدم چی جوری همه منتظرن ببینن زینب چه میکنه؟ خوب نشونی رو بلده. 
محاصره ات کردن. اومد کنار این قبر. همه دور زینب حلقه زدن. اینجا با روضه شام و کوفه فرق میکنه اینا همه خواصن. همه 

زمین افتاده. و هُوَ جُسَةٌ بِال رَأس،  روضه ها رو خوند. آی رباب تو از خیمه بیرون نیومدی اما من اومدم دیدم یه بدنی به رو، رو
سر نداشت سر نداشت. رباب نبودی ببینی چه کردم... خواستم سرشو ببوسم سر نداشت خواستم دستشو بردارم به قلبم بزارم 

و به دستشو بریده بودن فقط یه جای سالم بود اونم رگای گردنش بود. لبامو به اون رگا گذاشتم که تونستم خطبه بخونم. لبا ر
اون رگا گذاشتم که تونستم یزیدو رسوا کنم. گریه ها کردن... هر یکی سمت قبری رفت. اما دیدن رباب متحیره. یه جور دیگه 

داره ناله میزنه... خانوم تو چرا سرقبری نمیری؟ آخه قبر علی اصغرمو نمیدونم کجاست. آخ بمیرم. آب خوردم سینه هام شیر 
 علی داشتمو شیر نداشتم حاال برعکس شد. روز پیش 40آورده. یادش بخیر 

یه بدن عصر روز یازدهم بدون زائر موند. هیچکی هم اشاره نمیکنه. به زینب خیلی سخت گذشت. از گودال که عبورشون 
دادن تو دارالحربم که بدن بنی هاشم بود. همه رو زینب زیارت کرد اما یه بدن کنار علقمه موند آخه عباس دور افتاده بود. 

 رچه زینب خواهش کرد نذاشتن اون بدنو زیارت کنه حاال تو ببین چه حسرتی به دلش مونده

گفت داداش میرم اما برمیگردم. ازکنار قبر حسین هنوز داره رو زانوهاش راه میره. کربال رفته ها همین جایی که میگن بین 
کنار علقمه. داداش نگی من با وفا نبودم. اینجا  الحرمین ارباب ما دست به کمر رفت اما زینب رو زانوهاش راه رفت. رسید

 دیگه زینب روضه نخوند سکینه شروع کرد روضه خواندن.

 عمه مو سیلی زدن      عمو عباس جات خالی بود

 هر جا نشسته ای  با زینب قدخمیده، دل شکسته ناله بزن یا حسین 

 شحال از این جوانی از دست داده ام داریم با حسین حسین پیر میشویم                           خو

 


