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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 .ت همراه استسفر کربال با مشقّ

 معرفت، دیدار و زیارت باطنی، یقین و باور.سفر کربال، مشقّت، زائر، نیّت،  کلیدی:کلمات 

بدون چالش سفرهایی که خدا توفیق داده مشرّف شدم،  یک از هیچ ی است. تقریباًسفر خاصّ این سفر،

شوند مشرّف  اهلل عزیزان نیّت کردند کهءشا ان ین سفری هم کها است. های بسیار شدید نبوده و تنش

نیّت یعنی از وقتی که فرد برای رفتن به سفر زیارتی  ؛با همین نیّت زائرندالبتّه  وطور است.[  ]همین

ة  َــّ نِیست. و های آنها نیّتها،  عمل اصل و گوهر 1: بِالنـِّیَّاتِ   ال  اْْلَْعمنََّما اِ  .آید زائر به حساب می ،کند می

ٌر ِمنْ   اْلم ْؤِمنِ  اجرتر است.تر و پر  ؛ پربهاتر و پر ارجاستنیّت انسان مؤمن از عملش ارزشمندتر  2:َعَمِلهِ   َخیـْ

عادی زیرر برار   نحو غیر هماهنگی این سفر را به دوش کشیدند و واقعاً به یک که بار اصلی یبزرگواراز 

خرود   المرؤمنین خرود امیر  الحسرین  ه خود اباعبرداهلل البتّ کنم. ر میتشکّ فشار و دشواری بودند،

ایشران  چون شاهدم که چند ماه است  به ایشان اجر خواهند داد.شاءاهلل  ان اسالعبّ الفضلحضرت ابا

   های عجیبی است. ها و رنج در چه دشواری
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ها، ارزش دار کاروان بعضی ازاینکه  اًشود. خصوص هایی انجام می حال سفر کربال معموالً با دشواریهر به

و  کنند به آن نگاه می اقتصادی ی عنوان یک حرفه ند و بیشتر بهکن نوی کار خودشان را فراموش میمع

کنند و کمتر صداقت و سالمت را  ی و دنیاطلبی را حاکم میمادّ ی روحیّه بعضاًهم  در انجام آن حرفه

شود و افرادی هم از حقوق خودشان ممکن است حقوقی هم تضییع لذا دهند؛  میدر کار به خرج 

هر  ،مشرّف بودمدر این چند سفری که خدا روزی کرده و  معموالً ن مشکالتهرحال ای به شوند.محروم 

این سفر  و نرفتم. هشد لغوطور کلّی  است. بعضی سفرها اصالًًً به خودش را نشان دادهسفر به یک شکل 

شعبان که زیارت  ی نیمه ایّاماست؛ ایّام خاصی در چون  بحرانی است. شرایط کامالًدر هم 

ن ایّام مشرّف مهیدات را اندیشیده بودیم که در ایالعاده دارد و ما هم تمام ت فضیلت فوق اباعبداهلل

در  ممکن استنشان داد که  ین ایّام اوّل خودش را به این شکلولی خب ظاهراً مرغوبیّت ا ،یماشب

بعد  ولی ؛ما آن را خیلی جدّی نگرفتیم البتّه ی هم بکنید؛های دیگر پرداختشوید فر مجبور طول س

االن هم سفر در شرایط کامالً نامعلومی به کم گفتند ممکن است سفر در آن تاریخ انجام نشود و  کم

گاهی اوقات  وابسته است. بیت به خود اهل نه!دانیم اصالٌ انجام بشود یا  برد و نمی سر می

 به دیدارتان خودمانگویند  کنند و می بزرگواری میشود و گاهی اوقات انسان مشرّف پذیرند که  می

هاست در  رفته و االن ماه دلش وجود ی آن زائری که با همهیعنی  بزرگتر هم باشد؛ آییم! شاید این می

به و تشرّف  به حرم حضرت امیرالمؤمنین ی خودش در حال و هوای تشرّف فضای فکر و اندیشه

این قضیّه عادی  گویند نشد، وقتی یکباره به او می ست،ا اسالعبّ و حرم اباالفضل حرم اباعبداهلل

گاهی اوقات 3.ْو ِمْثِلهاْنِسها نَْأِت ِبَخْیٍر ِمْنها اَ ْو نـ  ما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة اَ  دهند. میلذا چیز بزرگتری به او ؛ نیست

اهلل ءشا انهم دانیم شاید  حاال نمی بدهند.جایش  بهخواهند چیز بزرگتری  می دهند، نمیکه را  آنچه

از شما ند آمدن را ا هتعبیر من این است که گفت ،سفر را مشّرف شدیم و اگر هم نشد روزی شد و این
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خود  و بازدید شما را پس بدهیم. بیاییم ی دل شما خانهخواهیم به  تیم؛ حاال ما هم میپذیرف

را احساس کنیم و  ایشاناهلل این معرفت باشد که حضور ءشا ان و آورند تشریف می بیت اهل

وقت  مکان؛ و یکزیارت ضریح است و حرم است و  بار یکچون  نائل شویم.ایشان زیارت به جا  همین

زیارت نصیب انسان آن  امیدواریم اصل، زیارت خود امام است. است. خود امامهم زیارت خود مزور و 

ان انسجا هر وقت، هر سرزمینی کربالست. آن ء؛البَ رْ کَ   ضٍ رْ اَ  ل  ک   کدام مکان؛ دیگر مهم نیست درشود و 

جا حرم  همان ،زیارت کند را الحسین اباعبداهللکنار برود و برایش ها  این توفیق را پیدا کند و پرده

 است.  اباعبداهلل

ای برای جلسه آوردند، این پرچمی که ناگزیر پشت من  هم امروز هدیهحسن تصادف، یکی از عزیزان 

 این پرچم، د آنجا نصب کنند،یدستشان نرس منتها ظاهراً قرار گرفته و جا داشت باالی سر ما باشد،

این هم  ،آورند می اینکه گفتم خودشان تشریفو  است که آمده اسالعبّ الفضلپرچم حرم حضرت ابا

ی له جدّمسأچقدر  و ببینیم کهباورهای ما محکم شود تا آن حقایق را قبول کنیم  ! امیدوارمعالمتش

الزم نبود پرچم را هم  ،تر بود یاگر باورمان قو فرستند. می م راباوریم، پرچدیر شاید ما چون است.

دند و مجلس ما را با حضور رنجه کردند و قدم بر دیدگان ما نها قدم دیدیم خودشان را که بفرستند؛ می

 ،تا ببینیم آن زیارت هم اگر نصیب شد زیارتتان قبول؛این اهلل ءشا خب ان کردند. کرّمتبشان نورانی

.چیزی کم ندارید ،داگر هم نش ،شد

 4يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهلل   َصلَّى
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