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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 شود؟ می منتقل کربال به همکّ از قبله مانآخرالزّ در آیا

 ، حجّت خدا.الحسین کعبه، اقبال قلب، اباعبداهلل کربال، آخرالزّمان، قبله، مکّه،کلمات کلیدی: 

، قبلهه را از کعبهه   کنند مان حجّت خدا که ظهور میالزّدر آخرگویند  امروز در افواه مشهور است که می

و  ا این در افهواه سسهت  امّ ؛زمینه وجود ندارده روایت و حدیثی در این . البتّگردانند سمت کربال برمی به

گوینهد   می ،کنند حضرت ظهور میوقتی به این معنا نیست که  معنای درستی سم برای آن وجود دارد.

ی اسهت کهه   محلّه  ؛ه انسان اسهت کانون توجّ ؛اقبال قلب است سمت کربال بخوانید. قبله محلّ نماز را به

. سهت ی حقیقهی آنجا  قبله ؛کند ه میبه آن سمت توجّ ،برقرار کندخواسد با خدا ارتباط  وقتی انسان می

ه آنجا سا متوجّ ی که دلمحلّو اقبال قلوب  یعنی محلّ ،شود مان قبله به کربال منتقل میالزّاینکه در آخر

َْنَ یْ ا َ :خوانیهد  در دعای ندبه می .شودوصل شود تا به خدا  می ْهَ یَْ َهَهی ْاهلَ َیالَّْ َهَاللَهَهَ و ج  َ َتْ و جَّ آن وجهه   1؛اءَ یْلهَوَ ال 

دی کبیره سم فرازسهای متعهدّ   ی در زیارت جامعه .ستت خدا، حجّکنند ه میبه او توجّ ءاولیاخدایی که 

از شهما آاهاز    ،کسی که خدا را اراده کهرده  :بهک ْ َ َأَ دَ بْ َراد َاللَ ا ََم ْنَ  متضمّن سمین معناست: وجود دارد که

َم نَ کند.  می ْوَ تَْ َص ْد  َ قَ َو  : َ کَ یَ لْ ه َاَهجَّ
بینید  می امروزکند.  ه میسوی شما توجّ ، بهکندکسی که خدا را قصد  2

خهود  کهه  میلیون نفر  بیستت قریب به این جمعیّ .شود به چه وضوحی دارد آشکار میاین حقیقت که 
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 اید؛ هشما شهر کربال را دید !ر استقابل تصوّایر اصالً ،داردزائر حکومت عراق آمار داده که امسال کربال 

ای دارد رخ  . چهه معجهزه  میلیونی را در خودش پذیرا باشد بیستت جمعیّبتواند شهری نیست که  اصالً

اهلل ءشها  ان الحسهین  سهمت اباعبهداهلل   ! این اقبال قلهوب بهه  افتد فاق عجیبی دارد میدسد و چه اتّ می

 ست.  خدات بشارتگر نزدیکی ظهور حجّ

َص لَّىیاَََع ل ی كَ ََاللَ ََص لَّى َص لَّىََع ل ی كَ ََاللَ ََا باع ب دهاللهَو  3َیاَا باع ب دهاللَهََع ل ی كَ ََاللَ ََیاَا باع ب دهاللهَو 
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