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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحٰمِن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 سفر کربال با مشقّت همراه است

 ،اممشرّف شدهبنده و  سفرهایی که خدا توفیق دادهیک از تقریباً هیچ خاصّی است.سفر  سفر کربال

 شوندمشرّف که  نداهت کردعزیزان نی که یاین سفر .است های بسیار شدید نبودهبدون چالش و تنش

زائر به حساب کند، می تنی یبرای رفتن به سفر زیارتاز وقتی فرد که چرا؛ زائرند ،تبا همین نیو 

ٌر ِمنْ   نِیَّة  اْلم ؤِمنِ » و یشان استهاها، نیّتعمل اصل و گوهر :1« اتِ بِالنِّی  ال  اْْلَْعمنََّما اِ » آید؛ می  :2« َعَمِلهِ   َخی ْ

؛ این سفر نیز خالی از سختی تر و پراجرتر استپرارج ،پربهاتر ،ارزشمندتر او من از عملؤنیّت انسان م

 نخواهد بود.
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ها، ارزش معنوی کار دارکاروان اًبعضاینکه  اًخصوص شود؛یی انجام میهابا دشواری معموالًسفر کربال 

ن ایدر انجام و  کنندبه آن نگاه می اقتصادی یحرفهیک  عنوانبهبیشتر  و کنندرا فراموش می خود

به در کار کمتر صداقت و سالمت را آن کنند و مادی و دنیاطلبی را حاکم می یروحیهبعضاً هم  حرفه

. شوندمحروم  و افرادی از حقوق خودشود گاهی ممکن است حقوقی هم تضییع لذا ؛ دهندمی خرج

هر سفر به ، در ماهمشرّف بود بندهو  است که خدا روزی کرده یدر چند سفر معموالً مشکالت این

 ن درالا این سفر هم کنسل شد و نرفتم.کلّی بههم بعضی سفرها است.  خود را نشان دادههایی شکل

 زیارت اباعبداهلل شعبان ینیمه ایّامدر  .بودایّام، ایّام خاصی چون  ؛قرار داردبحرانی  کامالً یشرایط

ولی  ؛شویمیده بودیم که در آن ایّام مشرّف تمهیدات را اندیش یتمام دارد و ما هم ایالعادهفضیلت فوق

شما در طول سفر مجبور ممکن است ان داد که نش این شکلخود را به  ابتدا ن ایّامآمرغوبیت  اًظاهر

کم کم اًولی بعد ؛ی نگرفتیمجدّچندان ما آن را البته ری هم داشته باشید؛ های دیگشوید پرداخت

نامعلومی به سر  در شرایط کامالًاین سفر هم االن . نشودانجام در آن تاریخ  سفر گفتند ممکن است

اوقات گاهی. وابسته است بیتبه خود اهلاین  .نهشود یا میانجام که اصالً دانیم نمی برد ومی

 تاننخودمان به دید گویندکنند و میبزرگواری میهم اوقات گاهی ؛شودانسان مشرّف که  پذیرندمی

، خودو فکر در فضای اندیشه که هاست ماهرفته و  زائری که دلش بزرگتر هم باشد. شاید اینآییم. می

 اسالعبّابالفضل حضرتاباعبداهلل و  حضرت امیرالمؤمنین،به حرم حضرت  در حال و هوای تشرّف

  ِمنْ   ما نَ ْنَسخْ » ؛دندهمیاو بزرگتری به چیز قضیّه عادی نیست؛  گویند نشد،وقتی یکباره به او می است،
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برای این  دهند،نمی خواهیممی کهرا چیزی اینکه اوقات گاهی. 3«ْو ِمْثِلهااَ ِت ِبَخْیٍر ِمْنها آيٍَة َاْو ن  ْنِسها نَأ

أمّا و ؛ف شدیماین سفر مشرّبه روزی شد و  اهللشاءانشاید  ؛میداننمی د.کننبزرگتری  عطایاست که 

ی خانهبه خواهیم ما میو حاال  ند از شما آمدن را پذیرفتیماهاین است که گفت بندهتعبیر ، اگر هم نشد

این اهلل شاءو ان ؛آورندتشریف می بیتخود اهل دهیم.را پس  بازدید شما که بیاییم دل شما

وقت یکچون ؛ ل شویمجا به زیارت آنها نایکنیم و همینمعرفت باشد که حضور آنها را احساس 

زیارت خود  اصل، است. امام و وقت هم زیارت خود مزورو یک حرم و مکان است ،ضریح زیارتزیارت، 

 .«ء  َبالٍض َکرْ ک لُّ َارْ » :کدام مکان در مهم نیستدیگر  ،شودزیارت نصیب انسان  ایناهلل شاءان .امام است

رود و کنار برایش به ها پرده ،هر جا انسان توفیق پیدا کند کربالست. یهر سرزمین ،آن وقت

  است. جا حرم اباعبداهللهمان ،ت کندزیار را الحسین اباعبداهلل

که ناگزیر در پشت  پرچمی ؛نداهبرای جلسه آورد هم ایهدیهامروز یکی از عزیزان  ،سن تصادفحُبه 

آنجا که ه دیمنتها ظاهراً دستشان نرسقرار گیرد؛ باالی سر ما که و جا داشت  است من قرار گرفته

 اینکه گفتم خودشان تشریف .است است که آمده اسالعبّپرچم حرم حضرت ابالفضل نصب کنند،

که چقدر  ؛حقایق را قبول کنیماین شود تا محکم باورهای ما اهلل شاءان.  شآورند، این هم عالمتمی

الزم نبود ، تر بوداگر باورمان قوی. فرستندمی پرچم را ،دیرباوریمما  شاید چون ی است.این مسئله جدّ

ند و مجلس اهقدم بر دیدگان ما نهاد ؛نداهرنجه کردقدمکه دیدیم خودشان را می. هم بفرستند پرچم را
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شد،  زیارت هم اگر نصیبآن  ؛زیارتتان قبولاهلل این شاءاناند. کرده کمتبرّشان ما را با حضور نورانی

 .، چیزی کم نداریمدنشهم که شد و اگر 
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