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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 803 الهدی، صزیارت: مصباحخاطراتی از سفر به کربال و نکاتی در آداب 

یّب که چهار فرسخی کربال و روی سه پدرم عازم کربال شدیم. از پل مدر آغاز جوانی همرا

اهلل علیه؛ رضوان  رحمةکنند ماجرا را حاج آقای دوالبی نقل میشدیم. این فرات است، پیاده رد می

و پدر مسن، طبیعی است که چون پسر جوان است  بارها را هم من برداشته بودم.اهلل تعالی علیه. 

 رود و فرزند در پی او.دارد. پدر پیشاپیش می پسر بار را برمی

داد. حالم چنان کرد و فریاد العطش سر میو صدای آب فرات گویا هنوز حسین حسین می

پشت سر پدر حرکت  دگرگون بود که چند بار زمین خوردم؛ ولی نگذاشتم پدرم متوجّه شود.

زند و هم برای دهنده است و سنگینی بار غم، ایشان را زمین می آب فرات تکان یکند. هم صحنهمی

 گذارد او متوجّه قضیه شود.اینکه پدر ناراحت نشود، نمی

گویند اینجا طرف حرم رفتیم، به جایی رسیدیم که شنیدم می ها به کوچه وقتی از کوچه پس

دگرگون شد و از حال رفتم و نزدیک بود تلّ زینبیه است. تا این را شنیدم، حالم به شدّت 

اید و باز هم  اهلل مشرّف شدهشاء ان که بر زمین بیفتم؛ ولی پدرم کمکم کرد و به دیوار تکیه دادم.

البته االن آنجا ساختمان –دانید، تلّ زینبیّه خدا روزی کند همه مشرّف شویم. همانطور که می

ای است که در ی مرتفعی است، تل و تپههمان نقطه -وداند. سابق بر این، به شکل امروزی نبساخته

کردند. بعد از وداع را نظاره می از روی آن، حضرت اباعبداهلل های آخر، حضرت زینبآن لحظه

گاه به روی این تپه  نگران حال ایشان است؛ لذا دائم از خیمه ، حضرت زینبآخر اباعبداهلل

در چه حالی  بیند که حضرت اباعبداهلل ان رزم مشرف است، میدود و از روی این تپّه که به مید می
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طور که نیز همان بارها رفت و آمد و حضرت اباعبداهلل برند. حضرت زینببه سر می

الَحوَل َو ال گشتند و با فریاد ها برمیتاخت به سمت خیمهزدند، بهجنگیدند و دشمن را عقب می می

ام؛ ولی بعد که دیگر صدای ام و شهید نشدهدادند که من هنوز زندهپیغام می لَعظیمقُ َوَةِ ااّل بِاهلل اَلَعلِی ا

تا گذرد. شتابان روی تل آمد و دید که در میان قتلگاه چه دارد می حضرت نیامد، حضرت زینب

این را شنیدم، حالم به شدّت دگرگون شد و از حال رفتم و نزدیک بود که بر زمین بیفتم؛ 

 م کرد و به دیوار تکیه دادم.ولی پدرم کمک

جمالت قبلی یک بخش از شدیم، مشرّف می که داشتیم به حرم حضرت ابوالفضل وقتی

ی بالفصل آن نیست؛ یعنی قاعدتاً آنها ی آن سفر است و این قسمت دیگری از آن است؛ ادامهخاطره

نیست که در پرانتز به این اند و ماجرا تمام شده است. بد آمده الحسینبه خدمت حضرت اباعبداهلل

برویم  پرسند وقتی به کربال رفتیم، اوّل باید به حرم حضرت ابوالفضلکنم. بعضی می نکته هم اشاره

برویم؟ این سؤال با  و از حضرت اذن ورود بگیریم یا مستقیماً به حرم خود حضرت اباعبداهلل

گاه راد پیش آمده است. درِ خیمهبرای اف 1گاهی خیمهها در منطقهی طرز چینش خیمهمشاهده

ی رزم و قتلگاه حضرت که صحنه ی دشمن است؛ یعنی رو به حرم حضرت اباعبداهللسمت جبهه به

است  شوید، اوّل، محلّ چادر حضرت ابوالفضلگاه که وارد میبوده است. از درِ خیمه اباعبداهلل

بیت قرارگرفته است. بعضی و اهل ی اباعبداهللهای سایر اصحاب و خیمهو پشت سر آن، خیمه

را ببینیم، اوّل باید  گیرند که اگر ما بخواهیم حضرت اباعبداهللاشخاص از همین قضیه الهام می

شان اول است، اجازه و اذن بگیریم و بعد به خدمت حضرت  که خیمه برویم از حضرت ابوالفضل

کنم. هر کس با دلش ت و من انکار نمیبرویم و سالمی عرض کنیم. این هم قشنگ اس اباعبداهلل

در متون زیارات مأثور که  الحسینعنوان ادب زیارت اباعبداهللرود؛ امّا چیزی که خود من بهراه می

                                            

 نبود. طوراین قدیم در اند.ساخته مجلّلی خیلی ساختمان گاه،خیمه یمنطقه در دیگر حاال. 1
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ام، این است که زائر اول به حرم خود حضرت وارد شده، یافته علیهم اجمعین اهلل از معصومین سالم

ی مختلفی از ائمه قولویه را ببینید! زیارت حضرت اباعبداهللنی ابالزّیارهبیاید. کامل اباعبداهلل

ی آمده و سپس در ادامه نقل شده است. در تمامی این زیارات، ابتدا زیارت خود حضرت اباعبداهلل

هایی که از معصومین رسیده، یک از زیارتنقل شده است. من در هیچ آن، زیارت حضرت ابوالفضل

را انجام بده و بعد به زیارت حضرت  شده باشد اوّل زیارت حضرت ابوالفضل هام که در آن گفت ندیده

روند، می بیا. البته همانطور که گفتم، آنهایی هم که ابتدا به زیارت حضرت ابوالفضل اباعبداهلل

کارشان اصالً امر و نهی بردار نیست؛ امّا چیزی که این چون این سفر، سفر عشق است؛ سفر دل است؛ 

ام، این است که باید اوّل به من با توجّه به روایات معصومین در مورد ادب زیارت کربال یافتهخود 

رفت. آنچه مستند من است، ترتیب این چند زیارت در روایات وارده از  خدمت حضرت اباعبداهلل

اکبر است؛ بعد زیارت است؛ بعد زیارت حضرت علی است. اول زیارت حضرت اباعبداهلل ائمه

. این پرانتز را ببندم. حاال شود که حاال برو به حرم حضرت ابوالفضلهداست و بعد نقل میش

 روند.می آقا دارند با پدرشان به حرم حضرت ابوالفضل رویم به قسمتی که حاج می

شدیم، پدرم به من گفت که من از مشرّف می که داشتیم به حرم حضرت ابوالفضل وقتی

کشم؛ چون در سفر اوّلم که تازه داماد شده بودم، وقتی میخجالت  حضرت ابوالفضل

ی چپق نوی را که همراه ی رواق نشستم و بدون توجّه، کیسهنامه را خواندم، گوشه زیارت

جای پیپ یا چیزهای دیگری که به داشتم بیرون آوردم و چپق را چاق کردم و چند پک زدم.

ی خاصی که حاوی توتون بود، همراه افراد توتون و کیسهوقت چپق رسم بود. امروزه مرسوم است، آن

کشم به گویند: من خجالت میآقا می کشیدند. پدر حاجآوردند و می بود. یک چپق هم داشتند؛ درمی

چون در ایّام جوانی، اوّلین باری که به کربال و به حرم حضرت ؛بیایم حرم حضرت ابوالفضل

گوشه نشستم،  ها یکه حضرت را زیارت کردم، در یکی از رواقمشرّف شدم، بعد از اینک ابوالفضل

کنند و آورند و دود میشوند، چپق را درمیها که وقتی سرخوش میتکیه زدم و طبق عادت چپقی
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عنوان ی قشنگ نوی را که بهحال در نظر آورید ایشان کیسه-ی چپق را درآوردم کشند، کیسهمی

 و یکی دو پک هم زدم. -درآورده بودند داماد داده بودند،کادو به تازه

ای. داخل حرم در  ادبی کردهیعنی بی طرف من آمد و گفت: عمو اینجا و چپق؟! خادم حضرت به

تا این حرف را زد، من به خود آمدم و غرق در شرمندگی کشی؟! ای و چپق میرواق نشسته

این  ام.شرمنده الفضلشدم و چپقم را خاموش کردم. از آن موقع تا حال من از حضرت ابو

خواهد بکشم؛ العیاذ باهلل رساند که وقتی متوجّه شد، نگفت نخیر؛ دلم میماجرا هم ادب این پدر را می

شوید، هر کس به شما امر و بیت مشرّف مییی بکند. چون گفتیم وقتی به حرم اهلادبییک چنین بی

ید. یکی آمد به شما گفت: آقاجان! از اینجا نهی کرد، آن را مستقیماً از طرف خود حضرت تحویل بگیر

-طرف. شما به نیّت حضرت، اطاعت کنید. یا یکی از زوّار آمد به شما گفت: آقا! می بلند شو، بنشین آن

ام، چه عیبی دارد؟ مزاحم کسی که شود از اینجا بلند شوی، بنشینی آنجا؟ نگو آقا! من اینجا نشسته

طرف  . یا خادمی آمد و گفت: لطفاً از این طرف تشریف نبرید؛ آننیستم. نه؛ بگومگو نکن؛ اطاعت کن

تشریف ببرید. نگو آقا! چه مانعی دارد که از این طرف بروم؟ مشکلی ندارد که. نه؛ اطاعت کن. در این 

اهلل شاءآید. اینها را به نیّت حضرت بگیر و اطاعت کن. لذا اناطاعت، چیزهای بزرگی گیر انسان می

ی اهلل اگر روزی همهشاءبیت این ادب را مراعات کنیم؛ و اناشته باشیم که در حرم اهلهمه توجّه د

شود. این از جانب پدر شد، آن موقع کلّ زندگیمان طور دیگری می بیتعالم برایمان حرم اهل

ل ی عمطرف درباره ایشان که ادب و اطاعت کرد و متوجّه شد و فهمید که کار خوبی نیست؛ امّا از آن

شخصی که این تذکّر را داد، بگویم که یاد بگیریم. مراقب باشیم! امر به معروف و نهی از منکر کردن، 

کنیم، به طرف مقابل طوری وقت، امر و نهی میخواهد. گاهی اوقات چون بیزمان و شرایط مناسب می

ال معنوی و ارتباط ریزد. اصل زیارت، حشود، اصالً حالش برهم میزنیم که اصالً کنده میضربه می

روحی و قلبی با مزور بود، تو آن را برهم ریختی؛ لذا در امر و نهی کردن خیلی مراقب باشیم. اگر عمر 

رسیم؛ می "الهدیمصباح"های امر به معروف و تربیت کتاب بنده و عمر این جلسه کفاف داد، به بحث

رد؛ چون وقتی درخت جوان و زنده است، فرمود: درخت را در فصل بهار و تابستان نباید هرس ککه می
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بسا کلّ درخت را بخشکاند. کی باید  شود و چهاش را ببرید، جای آن شاخه سیاه میاگر شما یک شاخه

-که درخت خنک است و به خواب رفته است. آن موقع شاخه درخت را هرس کرد؟ در زمستان؛ وقتی

که گرم کاری است، در بهار و تابستانش وقتیاش را بچین؛ خیلی هم خوب است. انسان هم های اضافه

اش را ای شاخهمعروف و نهی از منکر کنی، مثل این است که آمده است؛ اگر در این حال، او را امربه

-شود، خراب میای آن را بزنی. در نتیجه، جایش سیاه میهرس کنی. چیز مثالً نامناسبی داشت؛ آمده

چیز هم ببرد. خراب کردی. بگذار او خنک شود. وقتی  دین و همه بسا از کلّ بیند و چهشود؛ آسیب می

شود. چپق که ده وقت بگو! حاال این چپق را دو تا پک هم زد، تمام میکارش انجام شد و تمام شد، آن

شوند. سوزند و تمام میها میکشد؛ بعد هم توتونکشید که بکشد. پنج دقیقه چپق میسال طول نمی

طور لطمه نخورد، شرمنده نشود و فشاری به او ای بیاید؛ آرام، در حالتی که این وشهبعد بگذار به یک گ

تر این است تواند با لحن خیلی لطیفی به او توجّه دهد که قشنگنیاید؛ در چنین شرایطی، انسان می

آن  که رفت، این ادب را هم مراعات کند؛ مثالً سیگار نکشد یا به تعبیر بیتکه انسان به حرم اهل

روزها چپق نکشد. یعنی شرایط در امر به معروف و نهی از منکر خیلی مهم است. مراقب باشیم! گاهی 

خواهی نهی از منکر کنی؛ امّا خواهد امر به معروف کند؛ امّا امر به منکر کرده است. میاوقات انسان می

معروف و نهی  جای امربه م که بهای. اینکه در روایات آخرالزمان داری امر به منکر و نهی از معروف کرده

گویند نماز نخوان، شراب کنند، نه به این معناست که مثالً میاز منکر، امر به منکر و نهی از معروف می

ی عمر از نماز خواندن گویند نمازت را بخوان که طرف مقابل برای همهبخور! نه؛ بلکه طوری می

گیرد دیگر خوانده است، حاال تصمیم می نماز می ها همکَنَد؛ اگر بعضی وقتشود؛ میمنزجر می

معروفت طوری بود که در واقع، امر  معروف کردی؛ امّا امربه وقت نخواند. در صورت ظاهر، شما امربه هیچ

 ها را مراعات کنیم. به منکر بود، نهی از معروف بود. این

وانی سر زده است. از جوانی کشم که این کار از من در جایشان گفت: من دیگر از حضرت خجالت می 

هستم. حال، ببینید یک عارف، یک ولیّ خدا چگونه  ی حضرت ابوالفضلتا به حال، شرمنده

اند و چنان زخم دیده که از جوانی تا سنّ  اش را زدهموقع شاخهکند و درختی را که بیبرخورد می
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آورد و دوباره یک  رمیپیری هنوز آن داغ شرمندگی در وجودش است، چگونه از آن شرمندگی د

 کند.ی گرم و صمیمی ایجاد میرابطه

ی زمین برای چپق کشیدن که عیب نیست، اتّفاقاً اگر جایی در کره من به پدرم گفتم: این

ببینید چقدر قشنگ است که رویکرد و  است. ی حضرت ابوالفضلمناسب باشد، همین خانه

ترین تعبیر را رد کردیم، بالفاصله بدترین و زشتتعبیر ما خوب باشد. چرا باید به هر چیزی برخو

کنی؟ فرق بین کنی؟ چرا تعبیر قشنگ نمیبکنیم و طرف مقابل را له و نابود کنیم؟ چرا این کار را می

اند، کند، با آنان که فقط یک قشر و ظاهر از دین دیدهولیّ خدا، انسانی که در فضای عرفان تنفّس می

عمر  اینجا جای چپق کشیدن است؟ اینجا و چپق؟! طوری گفت که یکهمین است. او طوری گفت: 

داغ و درد شرمندگی را در قلب او گذاشت؛ و حاال ببین فرزند جوان همان پدر؛ چون نگاه عارفانه دارد 

اتّفاقاً اگر جایی در گوید: کند. میکند، چطور تعبیر میو در فضای لطیف و معطّر عارفانه تنفّس می

است.  ی حضرت ابوالفضلبرای چپق کشیدن مناسب باشد، همین خانهی زمین کره

ببین  چسب بکشد؟ تر از اینجا، کجا که آدم احساس راحتی کند و یک چپق دل نشین دل

تواند متفاوت  ها میی نگاهاهلل یاد بگیریم. چقدر زاویهشاء ها برای ما درس است. ان چقدر فرق کرد! این

مدار: اینجا و چپق؟! این نگاه، درجه روبروی هم. آن نگاه، فقیهانه و شریعتهشتاد وباشد. بعضاً صد

ی حضرت عارفانه: اصالً اگر انسان بخواهد جایی برای چپق کشیدن پیدا کند، بهتر از خانه

عمر، از جوانی تا سن پیری را  شود؟ ببین درد و احساس شرمندگی یککجا پیدا می ابوالفضل

آورد. قدر سنگین است که بُعد میقلب او برداشت! گاهی اوقات شرمندگی آن از چگونه در یک لحظه

ام. بُعد رود چنین رفیقی داشتهشود بروم که دیگر اصالً یادم میشود بروم، رویم نمیقدر رویم نمیآن

 آورد.می

اهلل شاء ان این حرف را که پدرم شنید، سرحال شد و باهم به حرم حضرت مشرّف شدیم.

گشاست. کسی که مشکل افکن نباشیم. اصالً فقیه یعنی کسی که مشکلگشا باشیم؛ مشکلمشکل
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آید ای، او می گشاست؛ یعنی شما گیر کرده کند، فقیه نیست. فقیه یعنی کسی که مشکلایجاد می

صلوات -کند؛ نه اینکه در کارت گیری بیندازد. فقیه آل محمّد کند و آن گیرت را رفع میکمکت می

گشا باشیم؛ اهلل ما هم یاد بگیریم که مشکلشاءگشاست. ان کسی است که مشکل -علیهم اجمعیناهلل 

تر و  داند چقدر حساسمشکل ایجاد نکنیم؛ خصوصاً در فضای والیت و فضای محبّت که خدا می

 .تر استلطیف

 

 

 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َاللّهُّم َصّلِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


