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حمِنِِِاللِهِِِبسِمِ حیِمِالرَّ ِالرَّ
یِو َِِعَلِیِاللهِ َِصلَّ  آِلِهِوِمحّمد 

 :مقدمه 
 و   دهیم   انجام   زمان  امام   برای  حاضر  حال  در  و  حسین  امام   برای  کارهایی   چه  هستیم  ظفؤم  ما  و  چیست  اربعین  زائر  یک  وظیفه 

  و  برسیم   حسین  امام   یاری   بزرگ  ثواب  به  اینکه  تا  کنیم   استفاده   ها   فرصت  این  از   چگونه  و   دارد  وجود  کار  این   برای  هایی   فرصت  چه

 زیارتمان   اینکه  برای  یعنی .  ببریم  زیارتمان  از  زیادی  بسیار  بسیار  های  ثواب  شاءاهلل  ان  و   باشد  جدی  و  واقعی  لبیک  یک  ، ما  حسینِ  یا  لبیک

 خدمتتان   را  فیوظا  اول  ما  خاطر  همین  به.  دارد  اجتماعی  وظیفه  جنبه  هم  و  دارد  فردی  جنبه  یک  هم  ،باشد  داشته  بیشتری  بسیار  ثواب

 می   بیان  خدمتتان  را  نیاز  مورد  علمی تدارکات  و بدهند  انجام  باید  افراد  که  کارهایی  حاال  ،کردیم  عرض  راوظایف    که بعد و  کنیممی  عرض

  ما  مثالً  که  شود  روشنتر  اینکه  از  پس  یعنی .  کنیم می  گفتگو  هم  با  ای  جلسه  چند  را  علمی  تدارکات  اینوظایف    آن  اساس  بر  آنگاه  ،کنیم

 چه   اینکه  و  کنیم؟  صحبت  کسانی   چه  برای  آنجا   که  آید  می   پیش   بحث  این  حاال   کنیم،   صحبت  زمان  امام   به  راجع  که  داریم  وظیفه

  ای  مقدمه خواهم  می  فعالً  بنده.  کرد  خواهیم  عرض  خدمتتان  جلسه چندین  طی  در  شاءاهلل  ان  را  کنیم  صحبتی  چه  اینکه  کنیم؟  صحبتی

 . دارد الزم را من مقدمه  این پیشنهاد،  آن که کنم عرض را
 چیست؟ زمان امام به نسب اربعین در ما وظیفه 

 را   آیه  نزول  شأن  ابتدا.  کنم  شروع  قرآن  آیه  یک  با  بنده  ؟دهیم  انجام  باید  اربعین  در  است  مترتب  ما  بر  که  گوییم  می  راوظایف    این  چرا

 سوق   نام  به  جایی   به  و   شدند   خارج مکه   از  تبلیغ  امر  برای  حارثه  بن  زید   نام  به  نفر یک  با   پیغمبر که  وقتی   ، بعثت  ابتدای  در   .کنم   عرض

  و   مظلومیت  این.  نیاورد  ایمان  ایشان  به  هیچکس  متأسفانه  اما  خواندند  اسالم  سوی  به  را  آنجا  مردم  آنجا   در  . رفتند  عکاظ )بازار عکاظ(

  تهجد.  شب  طی  در  خواندن  قرآن کردند   شروع .  بودند   رسیده   شب  حدود.  برگشتند  مکه شهر  به  ایشان.  رساند   می  را  اکرم  پیغمبر  غربت

 صوت  که وقتی. شدند  می رد آنجا از  اجنه از گروهی  ،فرمودند می تالوت را قرآن ایشان که وقتی. بودند مشغول قرآن قرائت به و داشتند

  که  وقتی.  بدهید  گوش  که  کردند  سفارش  همدیگر  به  و  کردند  گوش  مقداری  و  شدند  جذب  همانجا  کردند،   استماع  را  پیغمبر  زیبای

 خود  های گروهی هم  به را کنم می  عرض خدمتتان که ای آیه و کردند انذار را آنها و رفتند قومشان سمت به ،شد تمام پیغمبر قرائت

 گفتند؟  هچ. گفتند
 دعوت   خدا   سوی  به  را  دیگران  که  ستا  خدا  سوی  به  ای  کننده   دعوت  اجنه!  ای  ما،   قوم   ای  «...اللِهِِِداِعَیِِِأجیبواَِِقوَمنا!ِِیا»:  که  گفتند

َِِوِِِاللِهِِِداِعَیِِِأجیبوا».  دهید  انجام  را  او  دستورات  و  بیاورید   ایمان  او  به  یعنی  . کنید  اجابت  را  او  دعوت  بروید  همگی  بیایید .  کند  می
مَِِیغِفرِِِبِهِِِآِمنوا»  افتد؟  می  اتفاقی  چه  ،کنید  چنین  اگر.  خداوند  پیغمبر  عنوان  به  ؛بیاورید   ایمان  او  به  «...ِبهِِآِمنوا نَِِلک  مِِمِّ نوِبک   ِ«ِ..ِ.ذ 

 زشتی  کارهای  تمام  آمرزش  ، خداوند  به  شما  ایمان  نتیجه.  آمرزدمی  و  بخشید  خواهد  را  شما  گناهان  خداوند  ، بیاورید  ایمان  خدا  به  شما  اگر

مِ».  دادید  انجام  گذشته  در  که  بوده ِجرک  نَِِوی  ِِِمِّ  اجنه   این  که  وقتی  ادامه  در  بعد.  دهد  می  نجات  جهنم  عذاب  از  را  شماِِ«...ألیمَِِعذاب 

 در   و  دادند  یاد  آنها  به  را  اسالم  شرایع  اکرم  پیغمبر  و  آوردند  ایمان  شدند،  مسلمان  اکرم  پیغمبر  دست  به  و  آمدند  پیغمبر  خدمت

ِجِبِِّلَِِِمنَِِوِ»:  فرماید   می  اینگونه  آیه  ادامه َلیَسِِِاللِهِِِداِعَیِِِی  عِجزِ ِِفَ
  خداوند  سوی  به  کننده   دعوت  به  کسی  اگر  «...األرضِِفِیِِِبم 

عِجز َِِِفَلیَسِ»  نگوید،  لبیک  و  ندهد  مثبت  جواب  و  نکند  اجابت
  نمی  در  عجز  به  ،کند  عذاب  را  او  اینکه  از  را  خداوند  یعنی  ،«األرضِِفیِِِبم 

 غیر دیگر  باشد،   اینگونه  اگر   «اولیاءِدونِهِمنِلِهِلیسِو».  بود  نخواهد  امان  در  الهی   عذاب  از   او  و   است  مسلط   او   عذاب بر خداوند.  آورد

  ما.  است  جالب  خیلی  آیه  این.  کنند  کمکی  او  به  توانند  نمی  وجه  هیچ  به  دیگران  یعنی.  داشت  نخواهد  سرپرستی  و  ولی  هیچ  خداوند  از

 که  فرماید  می قرآن  از دیگری آیه در  خداوند. آید  می  کار  درد  به ،وظایف  آن ذکر در  کارمان ادامه در که  داریم آیه این شبیه دیگری آیه

 هم   پشت   به   پشت  دنیا  تمام .  شود  پیروز  شما   بر   تواند   نمی   کس   هیچ  ، کند  کمک   را  شما   خدا   اگر  «لکمِِغالِبِِفِلِِاللهِِینصرکمِِاِن»

ِِاِنِِو».  شماست  حامی  و  شما  پشت  خداوند  و  خداست  قدرت  بزرگترین  چون  .نمیتوانند  ،بزنند  زمین  را  شما  باشند  داشته  قصد  و  بدهند
  تمام   یعنی  کند؟  پیروز  را  شما  بتواند  که  کیست  دیگرِِ«بعدهِِمنِِینصرکمِِذاالذیِِفمن»  ،کند   رها  را  شما  خداوند  اگر  «یخذلکم
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  خداوند  که  چون  ؛خورد  خواهید  شکست  هم   باز  ببرید،  کار  به  را  امکانات  این   تمام  باشید،  داشته  هرچه  پارتی،  پست،  مقام،  مالی،   امکانات 

  بنابراین  پس   «بعدهِِمنِِینصرکمِِالذِیِِذاِِمن»:  فرمایند   می   کند،   رها   را  شما   خداوند   اگر  «یخذلکمِِانِِو».  است  کرده   رها  را  شما

 کاری   ما  برای  تواند  نمی  هیچکسی  خدا،  از  مستقل  های  قدرت.  خداست  فقط  ما  موفقیت  و  سعادت  عامل  تنها  ما،   پیروزی  عامل  تنها

  ی آشکار  گمراهی  در  اینها  «مبینِِظلِلِِفِيِِاولئِك».  داشت  نخواهد  سرپرستی  و   حامی   هیچ   دیگر  «اولیاءِِدونِهِِمنِِلِهِِلیسِِو».کند

 او   ها  بعضی.  بخواند  خداوند  سوی  به   را  انس  و  اجنه  را،  مردم  ،اکرم  پیغمبر  نام  به  بوده است  اسالم  صدر  در  داعی   یک  بنابراین.  هستند

 هم  ها  بعضی .  داد   نجاتشان  جهنم  عذاب  از  و   بخشید  را  گناهانشان  هم  خداوند   . آوردند  ایمان  خداوند   به  و   کردند  اجابت   و   گفتند  لبیک  را

 . کرد نخواهد سرپرستی را آنها  خداوند  و  نبوده امان در خداوند عذاب از نکردند، اجابت را او که  کسانی .  نکردند اجابت ار ایشان
 را   یاسین  آل  زیارت  جمله  اولین  کنیم،  مروری  یاسین  آل  زیارت  در  اگر  ما   کیست؟   اهلل  داعی  االن  که  اینجاست  سؤال   این   نوبت  حاال

 شما   که  الزمان  صاحب  ای  شما  بر  سالم   «آیاتهِِربانِیِِِوِِاللهِِداعِیِِیِاِِعلیکِِالسلم»:  است  جمله  این  ،بیاورند  خاطر  به  دوستان  اگر

 زمان  امام  دعوت  که  است  واجب  ما  بر  و  کنند  می  دعوت  خدا  سوی  به  را  ما  زمان  امام  امروز  پس.  هستید  اهلل  سوی  به  کننده  دعوت

 امان  در  خدا  عذاب  از  «الرضِِفيِِبمعجِزِِفیسِِاللهِِداعِیِِیجبِِلِِمِنِِو»  قرآن  آیه  طبق  ،نکردیم  اجابت  اگر  که  کنیم  اجابت  را

 ن ا خودمحال    به  را  ما  خداوند  که  وقتی و  کرد  خواهد   رها  خودمان  حال  به  را  ما.  کرد  خواهد  واگذار  خودمان  به  را  ما   خداوند   و  بود  نخواهیم

 . بود خواهیم ترتیب همین به هم  آخرت  در  عاقبت، در  و داشت نخواهیم  دنیا این در موفقیتی و خوشبختی و سعادت هیچگونه  کند، رها
 اهل  و  قرآن  به  ست،ا  شیعه  همان  که  اسالم  دین  سوی  به  را  ما  ایشان  که  اصلی  اجابت  یک  چیست؟  به  زمان  امام   دعوت   اجابت

 نایبان   خط  در  باید  ،باشیم  ایشان  خط  در  بخواهیم  اگر  ما   .نیستند  ظاهر  ایشان  که  االن.  باشیم  ایشان  خط  در  باید  ما.  خوانند  می  بیت

 امام   دعوت  واقع  در  ،دادیم  انجام  را  ایشان   دستورات  و  کردیم  انتخاب  را   الشرایط  جامع  فقیهی  ما  اگر.  فقاهت  خط  در  یعنی.  باشیم  ایشان

  اعمالی  این  تمام   و  زکات  و  خمس  و   حج   و   روزه  و   نماز   ، دهیم  می   انجام  که  صالحی   اعمال   با   ما.  کردیم  اجابت  خدا  سوی  به  را  زمان

  واقعی،  اجابت   یک  واقعی،  لبیک  یک  بنابراین.  گوییم  می   لبیک  ایشان  به  عمال   دهیم،   می   انجام   ما   و   ماست  بر  زمان  امام   دستور  که

 آیا  ولی   است  مرحله  ترین اصلی  و   مرحله  اولین   این  . دهیم  انجام   را  اهلل  داعی  دستورات و  باشیم   اهلل   داعی  آن  تابع  ما  که است  عملی   اجابت

 متأسفانه  ولی   شده   تکرار  بارها   و   ایم  شنیده   ما   همه که  هست  دستوری  بله!   دارند؟   واجبات  این   از  غیر  هم  دیگری  دستورات  زمان  امام

 ِ«الفرِجِِبتعجیلِِالدعاِِاکثروِاِِو»:  میفرمایند  که   است  زمان  امام   فرمایش  این  آن  و   است  نشده  ادا  ، شود  ادا  حقش   باید  که  آنطور
 جدی   وظیفه  یک  این  خوب.  کنید  دعا   زیاد.  کنید  دعا   من  فرج  برای  زیاد   هستید!  من  فرزندان  که  من  پسران  و  دختران  ای  من!  شیعیان  ای

 نعمت   تمام  ما،  وجود  تمام  که  کسی  ما،  موالی  و  آقا  و  عصرمان  صاحب  و  مان  زمان  صاحب  مان،  نعمت  ولی  مان،  امام  که  است  ما  برای

  می  نمازی  بنده  اگر  یعنی.  است  ایشان  سر  صدقه  به  همه  و  همه  معنوی  های  نعمت  چه  مادی،  های  نعمت  چه  رسد،  می  ما  به  که  هایی 

 صدقه   به  همه  کنم،  می  مردم  به  خدمتی  دارم،  مستحبی  عمل  اگر  روم،  می  حجی  اگر  خوانم،  می  قرآنی  اگر  .است  ایشان  برکت  به  ،خوانم

 از   ها  نعمت  تمام.  هستند  ایشان  ما  نعمت  ولی  بنابراین  .رسد  می  بنده  به  ایشان  کانال  از  فیض  این  و  است   ایشان  توفیق  به  و  ایشان  سر

 حق   همه  و   همه  معنویت  حق  حیات،  حق   زندگی،   حق  دارند،   حق  ما   گردن   به  اینقدر  که   ایشان  که   وقتی .  رسد  می   ما   به  ایشان  طریق

. کنید دعا  زیاد  من فرج برای. جالفر لیتعج به ء الدعا اکثر و  : دهند می دستور ما  به  ایشان . دارند ما  گردن به  ،بشماریم  بخواهیم که  هایی 

 وقت   چند  هر   که   نیست  اینطور.  همین  یعنی   کردن  دعا   زیاد .  باشد  فرج  برای  دعا  باید  ذکرمان  و   فکر   تمام  واقعا   بکنیم؟   باید   چه   ما  خب،

  کافی این  نه .  کردم   دعا   فرج  برای  من  خب  بگویم   بعد  و بگویم  فرجهم  عجّل   و   یک   مثال  آخرش  .فرستادم  صلواتی  یک   شبی   ،روزی  بار،   یک

  امام   وجود  محصول  را  روحش  و  جسم  تمام  را،  خودش  داند،  می  زمان   امام  متربی  را  خودش  که  ای  شیعه  یک  وظیفه  این.  نیست

  یکی  خواهید  می  حاال.  بکند  دعا  قدر  همین که  است  کم  خیلی  برایش  داند،  می  زمان  امام   از  را  هایش  نعمت تمام  داند،   می   زمان

  بنی  برای  ، است  نقل  صادق   امام  از   که  اند   شنیده   اکثرا  دوستان   همه   را  مورد  این  شوید؟  متوجه  را  فرج  برای  دعای  خوب  های   راه  از

  تصمیم.  شدند بیچاره. رسید شان  استخوان به کارد  دیگر. کشیدند را عذاب این از سال ۲۳۰. بود شده مقرر عذاب سال چهارصد اسرائیل

  گریه،  ضجه،.  بود  این  کارشان   روز  چهل  یا   صبح   چهل  ناله،  و  ضجه  و   زاری  و   گریه.  کنند  تضرع  خداوند  درگاه  به  و   بروند   صبح  چهل  گرفتند

  دعای  نه اضطراب، و سوز و ضجه با . کن رها عذاب و  بدبختی این از را  ما.  بده نجات وضع این از را ما خدایا که  خدا درگاه به تضرع و ناله

  آنها   و  رساند   دادشان  به  را  هارون حضرت  و  موسی  حضرت  خداوند   آمدند،   میدان  به  اینگونه  اینها  که وقتی  . هگا  به  گاه   و  سیری  سر  از
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 طور   همین  هم  شما  برایِِ«انتمِِهکذاِِو»  :فرماید  می  صادق   امام  بعد.  دادند  نجات  ها   عذاب  آن  از  و  فرعون  شر  از  را  اسرائیل  بنی   آمدند 

 را  مو  واقعا   دیگر  موضوع این...    غیر این صورتدر .  رساند  خواهد  را  ما  فرج   خدا  ،کنید   عمل اینگونه  اگر  ِ«عناِِاللهِِلفرِجِِفعلتمِِلِو».  است

 گریه   و   نزنید   ضجه  یعنی  نکنید،   را  کار   این  شما  اگرِِ«منتهاهِِإلیِِینتهيِِاألمرِفإنِِتکونوا،ِِلمِِإذاِِفأما»  کند،   می   راست  آدم   تن  به

 گریه   نخواهید،  خدا  از  گداز   و  سوز  با   اگر  ، برسان  را  ما   زمان  امام  فرج  خدایا   که  نزنید   فریاد   نکنید،  استغاثه  نکنید،   التماس  و   تضرع  نکنید،

  تمام یعنی. منتهاهِإلِیِِینتهِيِاألمرِفإِن ،نکنید را کار این اگر و. رسد نمی فرج این نخواهید، خدا از دلشکستگی با نکنید، ناله نکنید،

  هم   یکی  کشتار،  و  غارت  و   قتل  یکی  .آید   می  مرگ  دو  آید،   می  سرخ  مرگ   یعنی.  شد  خواهد  واقع  آخر  تا   ،گفتند   پیش  از  که  قضایا  آن

  فاجعه   این  که  هستیم  نگران  این  از  آیا  نشود؟  اینطور  خواهیم  می   آیا  بزرگی!  فاجعه  چه.  روند  می  بین  از  مردم  حدود   مثال  که  ها  بیماری

ِ  یک  گاهی  از  هر  یعنی  سیری،  سر  از  اال  و  دلشکستگی،  با  اضطرار  با  فریاد  با  تضرع  با   .کنیم  دعا  گونه  این  باید  بیفتد؟  اتفاق  َمّ لَِِالّله  َِعِجّ
َکِ   کم   اما   باشد   اینها   حتما  باید   .است  خوب  خیلی   اینها .  است  کم  بخوانیم،  الفرج  لولیک  کن  اللهم   یک  هم   قنوت  در  . بگوییم  الَفَرِجِِِلَولِیّ

  می  آخرالزمان  عالئم  از  اگر.  شود  حاصل   فرج  تا  کنیم  دعا   باید  اینگونه  کنید،  دعا  زیاد  ءالدعاِِاکثرِِو   فرمایند  می  حضرت  وقتی.  است

 می   اتفاق  ها  غارت  و قتل چه دیگر  طرف از دهد،  می  رخ ها دینی  بی چه فحشاها،  چه فسادها، چه اتفاقاتی، چه آخرالزمان در که ترسیم

. دهیم   انجام   زمان  امام  فرج  برای  جدی  کار  یک  که  این  برای  .کنیم  جزم  را  مان  عزم  باید  واقعا   ،برسد  آنجا   به  خواهیم  نمی  اگر.  افتد

 ایشان،  فرج  در  تعجیل  و   زمان  امام  فرج  حصول  برای  که  است  این  ما  وظیفه  و.  بیایند  بیرون  زندان  این  از  زمان  امام   که  کنیم  کاری

 می  حاصل   فرج  ، کنید   را  کار  این  اگر  : فرمودند  صادق   امام .  است  این  ما   وظیفه.  کنیم   گریه  و   ضجه  و  ندبه  و  زاری  و   آه   و   اشک  با   دعای 

.  هستند اینگونه امام ببینید که کنم  عرض خدمتتان گزارشی یک هم  زمان امام وضعیت از حاال. رفت خواهد آخر تا امر ؛نه اگر. شود

  واقعا  شماها  از  خیلی  چون  .ببینیم  هم  را  قضیه  طرف  این.  افتد   می  اتفاق   ها  مصیبت  چه  ،نکنیم  دعا  ما  اگر  که  بود  قضیه  طرف  یک  آن

 را  پدرم  که  بکنم  کاری  باید  گویید  می  و  شناسید   نمی  پا  از  سر  دیگر  واقعا  ،بدانید  را  موالیتان  وضعیت  اگر   و  هستید  زمان  امام  عاشق

  ما   و   هستند   سختی  بسیار   شرایط  در  ما  زمان   امام   ؛خواهران  و  برادران.  بدهم  نجات  غیبت  وحشتناک  زندان  این   از  غیبت  زندان  این  از

 ضربات  شان  بدن  بر  روز  هر.  بکنند  شان  شکنجه  روز  هر.  اند   کرده  زندانی  را  شما  پدر  کنید  فرض.  نیست  هم  خیالمان  عین  اصال  سفانهأ مت

  گهگاهی   فقط و  بپردازید تان روزمره زندگی  به که کنید تحمل توانید  نمی  شما خب. کنند مجروح را شان بدن روز هر کنند،  وارد مهلک

  و  است  مجروح زندان در  که  را پدرم بروم  گویید  می  و  کنید  می   رها  را تان  زندگی  تمام . است غیرممکن. بده نجات  مرا  پدر خدایا  بگویید

  سر  پشت  تازه  را  عاشورا  و  تاسوعا  و  است  محرم  ایام  چون  دارند؟   شرایطی  چه  ما  زمان  امام  حاال.  بدهم   نجاتش  شود،   می  شکنجه  روز  هر

ِان»  : فرمایند  می   رضا  امام .  کنیم  می   نقل   حسین  امام   به  راجع  را  ای  جمله  رضا  امام  از  داریم،  پیش   در   را  اربعین  و  ایم  گذاشته
  به  است،  دردناک  بیت  اهل  ما  برای   قدری  به  عاشورا  های  مصیبت  و  عاشورا  روز  یعنی  ،حسین  روز  «جفونناِِاقرِحِِالحسینِِیوم

 بودند   زنده   سال   چند  رضا  امام  آقا .  کند  می   مجروح  و  زخمی  را  ما  پلک  ،جفونناِِاقرِح  که  کنیم  می  زاری  و  کنیم   می  گریه  ما   قدری

. باشیم  مان زمان  امام  فکر  به باید.  دارند   را  وضعیت  این  که  است  سال ای  خرده  و   ۱۱۸۰  ما  زمان  امام   حاال  فرمایند؟  می  را  توصیف  این  که

  و  شده  زخمی  شان  پلک  ،اند  کرده  گریه  و  کنند  می  گریه  بس  از.  جفونناِِاقرِح  که  شود  می  شان  حال  شامل  جمله  این  زمان  امام

 ایشان   به  منسوب  اگر  است،  ایشان  به  منسوب  که  ناحیه  زیارت  در  نقلی   در  زمان  امام  خود.  است  جاری  شان  اشک.  دموعناِِأسبل

 و  کنند مراجعه  سهمقد ناحیه  زیارت به  حتما دوستان  کنم  می  خواهش. کنند  می توصیف اینگونه را  خودشان وضعیت  خودشان باشد، 

  قطعا  بعد  است،  چگونه  پدرشان  وضعیت  بدانند   بزنند،   جمالت  این  به  سری  یک  روز  هر  و  باشد   دستشان  دم  و  بخوانند  را  قسمت  این

 .  بخوانیم را جمالت این کنیم  دعا زمان  امام فرج برای خواهیم می   که بار هر.  شد  خواهد متفاوت  دعاهایمان
  بفهمیم   را  ایشان  آور  غصه  و   دردناک  بسیار  وضع  بعد  و  بشنویم  مقدسه  ناحیه  زیارت  زبان  از  خودشان  زبان  از  را  زمان  امام  حال  شرح

  ،شما  بر  سالم  «مولیِِیاِِعلیکِِالسلم»  :آمده  گونه  این  حسین  امام  به  خطاب  زیارت،  این  در  ایشان  از.  کنیم  دعا  دل  سوز  با   بعد   و

  مصیبت   از  قلبم  که  حالی  در  شما  به  دهم  می  سالم  من  یعنی   «مقروِحِِمصابکِِبهِِقلبهِِمنِِسلم».  من  موالی  ای  ،حسین  امام  ای

 به  کارد   انگار   ؛ ببیند  مصیبتی  کسی  ناکرده   خدای  االن  که  کنید  فرض  یعنی  ،باشد   مجروح  که  قلب  ببینید.  است  مجروح  و  زخمی  شما
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  ،داده   دست   از  بچه  نکرده   خدای  که   مادری.  شود  می   مجروح  قلبش  واقعا   پیچد،   می   خودش  به  درد  و   غصه  از  دارد  اینطور  . اند  زده   قلبش

ِِمنِِسلمِِو»  : فرموده  گونه  این  جمله  این  در  زمان  امام   حاال .  مجروح  قلب  شود  می   این.  پیچد   می  خودش  به  غصه  و  درد  از  چگونه
  اشکم  ،افتم   می  شما  یاد  به  که  موقعی  «مسفوِحِِذکرکِِعندکِِدمعهِِو»  است  مجروح  من  قلب  جان  حسین  ،«مقروِحِِمصابکِِبهِِقلبه

 ، خوانیم  می   را  عاشورا  زیارت  وقت   یک   ببینید.  دارد  غصه  است،  دردناک   که  کسی   سالم  «المحزونِِالمفجوعِِسلم».  شود  می   جاری

  دارم  درد  که فرمایند   می زمان امام  که طور این ولی . نداریم  هم  زیادی  غصه و  رویم  می جلو و خوانیم می وار  طوطی و تند  تند خب

  ،نکرده  خدای  که  مادری  مثال  بخوانم!  چه  و  بگویم  چه  مصیبتی!  چه  وای  که  ماند  می  متحیر  آدم  عاشورا  مصیبت  در  که  انگار  محزونم،  و

  بکشد،  فریاد کند،  گریه  بزند،  داد.  کند  کار  چه  که داند  نمی  اصال  .دهند  می  او  به  را  اش  بچه  رفتن  دست  از  خبر  ،ها  جوان  همه   جان  از  دور

ْسَتکیِن،ِِاْلواِلِهِ  کند؟   چکار...   وِف،َِِمَعَکِِِکاَنَِِِلْوَِِِمْنَِِِسلَمِِِاْلم  ف  ِِِِبَنْفِسِهَِِِلَوقاکِِِبالطُّ وِفَِِِحدَّ ی   حیران   و  واله  کسی  آن  سالم  ،السُّ

 چگونه  عبداهلل  حضرت  ، ِبَنْفِسِهَِِِلَوقاِک  کرد،   می   حفظ  شمشیرها  تیزی  از  را  شما   جانش  با   کربال   در  ، بود  شما   با   اگر   که  کسی   است،

  : فرمایند می  زمان  امام  ،نخورد  حسین  امام  گردن  و  سر  به  که  آوردند  ملعون  آن  شمشیر  تیزی  مقابل  در  را  خودشان  کوچک  دستان

شاَشَتهِ َِِبَذَلَِِِوِ».  گرفتم  می   را  شمشیرها  تیزی  آن  جلوی  خودم   جان  با   ، بودم  جا  آن  من  اگر وَنَکِِِح  وِفِِِد  ت    آمدم   می   که  این   اول  و   ، «ِلْلح 

  این. دادم می  شما  راه در بود،   مانده که  را جانم  و  روح  مانده باقی  و  کردم  می  حفظ شمشیرها آن از را  شما شدم،  می مجروح شما  راه در

َلِئْنِ»  .است  جالب  جمله
َ
َرْتِنیِِف خَّ

َ
ِِِأ ور  ه    شما   برای  بتوانم  که  نبودم  زمان  آن  من  یعنی  انداخت،  خیرأ ت  به  مرا  زمانه  اگر  جان!  حسین  ،«الدُّ

َِِِنْصِرکَِِعْنِِِعاَقنیَِِوِ»  بکنم،  فداکاری ور  ْنَِِِلْمَِِوِ»  نبود،  موقع   آن  در  من   برای  شما  نصرت امکان  و  ،«اْلَمْقد  ک 
َ
حاِربًا،ِِحاَرَبکِِِلَمْنِِِأ ِِ م 

ناِصباًِِِاْلَعداَوَهَِِِلکَِِنَصَبِِِِلَمْنَِِِوِ  دشمنی  ، کردند دشمنی  شما   با  که کسانی  با  و   بجنگم جنگند،  می   شما  با   که کسانی  با   نتوانستم  و  ،«م 

کَِِفلَِ»  ؟کنم   می  چکار  حاال  ،کنم َبنَّ  متأثر   آدم  که  این  یعنی  گریه.  گریه نه.  کنم می  ندبه  شما  برای  شام  و  صبح  هر  ،«َمسآءًَِِِوَِِِصباحاًِِِْند 

 واحسینا ...    واحسینا.  زند  می   فریاد   زند،   می   داد  غصه  از  که  است  شدید  تأثّر  قدر  این   که  این  یعنی  ندبه  اما  شود،  می   جاری  اشکش   شود،  می

  می  گروه  را  جمله  این  و  زنند  می  سینه  و  سر  به  زمان  امام   آقا  که  دیدم  طویریج  گروه  در  من  که  گوید   می  بحرالعلوم  عالمه  که...  

. سوزند  می  حضرت  جوری  این.  زدند  می  سینه  و  سر  به  ایشان  و  تنهاست«  حسين  واويال  .تنهاست  حسين  واويال  ،العباس  »علي  که:  خواندند

ک» َبنَّ َِِِوِ».  دارم  ضجه  و   فریاد   و   گریه  و  ندبه   تو   بر  شام   و  صبح  هر  ، «َمسآءًَِِِوَِِِصباحاًَِِِفَلْند  وِعَِِِبَدَلَِِِلکَِِلْبِکَینَّ م   حسین   ،«َدماًِِِالدُّ

  که  را  چشمانش   که  سوخته  قدر  آن  کرده،   گریه  قدر  آن.  را  زده  مصیبت  مادران  دیدید .  کنم  می   گریه  خون  تو  بر   اشک  جای   به  من   جان!

ِ»  فرمایند   می  زمان  امام  وقت  آن.  است  کرده  گریه  خون  انگار.  است  خون  کاسه  ، کنی  می  نگاه  وِعَِِِبَدَلَِِِلکَِِوَلْبِکَینَّ م    ، ِ«َدماًِِِالدُّ
فاًَِِِوِِِِ،َِِعَلْیکَِِحْسَرًهِ».  کنم  می  گریه  تو  بر  خون  ،اشک  جای  به  من   و دارم  شما  به  نسبت  که  حسرتی  آن  خاطر به  «َدهاکِِمِاَِِعلیَِِتَأسُّ

فًا،َِِوِ»  . کنم  می   ندبه  و  کنم   می   گریه  و   زنم  می   ضجه  اینگونه  دارم،  ،رسیده  شما  به  که  بالهایی  به  که  تأسفی وَتَِِِحّتیَِِتَلهُّ م 
َ
ِِبَلْوَعِهِِِأ

صاِب، ِهَِِِوِِِاْلم  صَّ  خواهران!   برادران!  ها!  خانم  آقایان!.  ناراحتی  و   غصه  شدت  از  بدهم   جان   است  نزدیک   حتی  که   جایی   تا   ،«اِلْکِتیاِبِِِغ 

  اول  روز  ،دهد   می  دست  از  را  اش  بچه  که  مادری  که  این  تصور  اصال.  فرمایند  می   زمان  امام  که  است  شدیدی   خیلی   های  وصف  اینها

  آید  می  اشکش   فقط  بعد  به  آن  از  و  هفته یک  از  بعد   شود،   می  مالیمتر کمی  سوم  روز  شود،   می  مالیمتر  کمی   دوم   روز  است،   شدید   خیلی

  مرگ به  مشرف  که  بود اول  های  ساعت  اول،  روز  همان. باشد  مرگ  به  مشرف  اینکه  به  رسد  چه  کند،  نمی  ندبه  و زند  نمی  ضجه  دیگر  ولی

  داشته   سنخیّت  باید   که  چون.  دورم  قدر  چه  و  موال  حال  این  از  غافلم   من  قدر  چه  و  دارد  را  حال  این  شام  و  صبح  هر  ما  زمان  امام  اما .  بود

  یک.  ما های  غصه و دارند  زمان  امام  که  هایی   غصه  آن  کجاست.  باشیم  دار  غصه  باید  اش  غصّه در  داریم،  دوست  را  کسی  وقتی . باشیم

.  گیرد می  فرا غصه را ما  قلب شوند، می دار غصه ایشان که وقتی باشد، حضرت با ما سنخیّت آن اگر اما. متأسفانه دریاست یک از ملکول

  زندگی   ما  نباشد،  برقرار  ارتباط  وقتی  اما.  است  برقرار  ارتباط  آن  چون  نداریم،  زدن  حرف  حوصله  اصال  نداریم،  خوردن  غذا  حوصله  اصال

 آقایان،   شوند،  می  شکنجه  روز  هر  ما  پدر.  هستند  شکنجه  و  زجر  در  ما  زمان  امام  و  کنیم،  می  را  خودمان های  شادی  کنیم،  می  را  خودمان

 بکنید؟  ایشان برای خواهید می چکار ؛خواهران برادران،
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ِبتعجیِلِِالدعاءِِواکثروِا»  و   شویم  جمع  دورهم   هم   با  همه  بیائیم  صادق   امام   فرمایش   به  که  است  مناسبی  بسیار  فرصت  ،اربعین
 لبیک   حسین  منِ  به  خواهید  می  اگر  :فرمایند  می   ما  به  حسین  امام  امروز.  ماست  از  زمان  امام  انتظار   این.  دهیم  انجام  راِِ«الفرِج

  کو؟  ما  دعاهای  پس  .کنید   دعا  بسیار  من  فرج  برای  است  گفته  شما  به  مهدی  پسرم  .بگوئید  لبیک  مهدی  پسرم  به  باید  ،بگوئید

 . طلبد  می ما طرف از را بزرگی کار و  کند  می ایجاب را یسنگین وظیفه ما بر این کجاست؟ هایمان ضجه و آه و اشک
 کاری  خواهید  می   اگر  فرمودند:   زمان  امام.  کنیم  می   پیدا  دست  کار   راه   یک  به   آن  خواندن  با   که   کنم  می   عرض   خدمتتان  را  حدیثی

ِتاخروِاِِلماِِعلیهِمِِبالعهدِِالوفاءِِفِیِِالقلوبِِمِنِِالجتماعِِلطاعهِِاللِهِِوفقهِمِِاشیاعناِِاِنِِلِوِِو».  کارکنید  باید  اینگونه  ،کنید
  با   همه  شیعیان  اگر  .دهد   توفیقشانخودش    طاعت  به  خداوند   که  کردند  دعا  شیعیانشان  همه  برای  حضرت  ابتدا  «بلقاءناِِالیمنِِعنهم

   باشند، داشته قلوب اجتماع ، شوند همدل  هم
 به   کنند  وفا   باهم  همه  و   شوند  دل   هم  و   فکر   هم   ، شوند  نظر   هم  و   ی أمتحدالر  و  کنند  یکی  را  شان  تصمیم   و   متحد  را  دلشان

 .است آنها بر  که   عهدی  آن
ِِصبیحِهِِفیِِلِهِِاجددِانیِاللهم»  . کنند  می   بیعت  تجدید  حضرت  با   زمان  امام   عاشقان  صبح  روز  هر  است؟  برگردنمان  عهدی  چه

ِِوِِاعوانهِِمنِِاجعلنیِِاللهِمِِابداِِلازوِلِِوِِعنهِاِِلاحولِِعنقیِِفیِِلهِِبیعهِِِوِِعقداِِوِِعهدِاِِایامیِِمنِِعشتِِمِاِِوِِهذِاِِیومی
 بیت  اهل  یاوران   جزو  که  ایم  بسته  الست  عالم  و  ذر  درعالم  عصر  امام  با  عهدی  ما  باشیم،  داشته  عهد  به  وفای  باید  پس  «انصاره

 در  هرچه  با را آنها ثالثا  و کنیم اطاعت آنها از ثانیا. کنیم قبول را آنها امامت عبارتی به و باشیم بیت  اهل راه پویندگان جزء اوال. باشیم

  به وفای  در ما  شیعیان اگر  : فرمایند می  زمان امام. ایم بسته ایشان با   که عهدی  همان   شود می  این. کنیم  یاری و  نصرت ،داریم توان

 امام  با   عهدمان   به  وفای  خاطر   به  را   گناهان  بعد   به  این   از  بگوییم   متحدا  دیگر  هم   با   ما   همه  یعنی   ، باشند  دل  هم   و   قدم   ثابت  عهد   این

 با   همه  بعد   و   دهیم   انجام   را  واجبات  ، داریم  زمان  امام   با   که   عهدی  خاطر  به   گیریم   می   تصمیم  هم   با   همه   ، کنیم  می  ترک   زمان

  زندان  این  از  ایشان  نجات  برای  باید  هم  با   همه.  هستند  شدن  شکنجه  درحال  زمان  امام.  کنیم   می  یاری  و   دهیم  نصرت  را  ایشان  هم

 .کند دعا منزلش گوشه در هرکس  اینکه. کنیم دعا  باید هم  با  همه. است دعا  راهش صادق امام  فرمایش طبق بنابراین. بگیریم تصمیم

  آن،   کوچک  نمونه  یک  مثالً  .کنیم  تضرع  خداوند  درگاه   به  و  شویم  جمع  همدیگر  با   متحد   هم   با  همه  باید.  است  کم   خیلی   اما  است  خوب

 فرج  و  کنند   می  تضرّع  کنند،   می   زاری  و   گریه  و   نشینند می  همدیگر  با   مردم و شود  می  برگزار  جمعه  های  صبح  که است  ای  ندبه  دعای 

 می  برقرار طالیی بسیار فرصت که اربعین  در ما که است  این بزرگترش مدل اما است کوچکش مدل این. خواهند می خدا از را موالیشان

 . دهیم انجام را کار  این و بیاییم  ،شود

 است؟ مان زمان  امام فرج  تمنای  برای   طالیی  فرصتی  اربعین  چرا
 از   باید  که  است  مستجاب  دعا   ها  مکان  بعضی  در  .دارد  وجود  شرایطی  سری  یک  دعا   استجابت  برای  اینکه  برای  است؟  طالیی  فرصت  چرا

.  است   مستجاب  حسین  امام  قبه  تحت  دعا  که  ایم  شنیده  ما  همه  مثالً.  کنیم  استفاده  باید  که  است  الزم  شرایط  بعضی.  کنیم  استفاده  آن

 آن   ها   ایرانی  آنها  تبع  به و  ها  عرب  خصوص  به  افراد.  شوید  می  مشرف  حرم  داخل  به  اربعین  در.  کنیم  استفاده  استثنائی  فرصت  این  از  پس

 تانناصرِِمنِِهل  ندای  شما  ؛جان  حسین  یعنی   حسین  یا  لبیک.  بگویند  هم  باید.  گویند  می  «حسینِِیاِِلبیک»  حال  و  شور  با   جا

 . دهیم  می جواب داریم  االن ما.  رسید ما به شما استغاثه فریاد  این و  کردید برپا  قبل سال ۱4۰۰ را
. کنیم همراه محتوا با  و  کنیم  جدا ادعا  از را حرف این خواهیم می   ما.  نباشد  ادعا  فقط. باشد محتوا  با باید  اما است خوب خیلی حرف این

  کنیم؟  کار  چه  باید  حاال .  نباشد  صرف  ادعای   و   کنیم  واقعی  و  محتوا  با  را  لبیک  این  که  است  این  شما  برای  ما   زحمات  و   عرایض  این  تمام

 تضرّع  با دعای  هم  آن  .کنند دعا  زمان   امام   برای  گویند،  می  «حسين   يا  »لبيک  اکثرا  و  ستا  قبه  زیر   که  خوبی  خیلی  فرصت  این  در

  )ذاکرین باشند  مدّاح برادران ، ما عزیز مستمعین جزو اگر خصوص به دارند،  توان که کسانی   باشد: تواند می  ترتیب این  به دعا  کیفیت که

.  کنند  دعا   امام   فرج  برای  جمعی  دسته  طور  به  هم   با   همه  بعد   و   کنند  مصیبتی  ذکر  و  بروند  قبه  زیر  جا  آن  توانند  می   آنها  (، تبی  اهل
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 مستجاب   را  دعایشان   خدا  بخواهند،   خدا  از  را  ای  خواسته  و   شوند  جمع نفر  4۰اگر  دارد،  ای  خواسته  کسی اگر  که داریم  حدیث   مادر  چون

 . کند می
 مداحشان   بروند،   قبه  زیر  هم   با  همه  نفره  4۰  کاروان  یک   مثالً  .کنیم  جمع  نفره  4۰  گروه   یک   اوالً  شود:  مستجاب  دعایمان  اینکه  برای  ما   پس

 سوز  با  دوم  و بسوزد زمان امام غربت برای دلشان .بسوزد حسین امام برای دلشان شود، جاری هایشان اشک بخواند، مصیبت ذکر

  استثنائی  فرصت  این  از  سفانهأ مت  که  است  استثنائی   کار  یک  و   استثنائی  فرصت  یک  این.  کنند  دعا  ،است  مستجاب  دعا  که  قبه  زیر  دل،

 .است حیف خیلی و  شود نمی استفاده
 به   . کنند  می   آزاد  را  پدرش  االن  همین  بگیرد،  را  کوپن   این   و  برود  چهارراه  سر  که  هرکس  که  گویند  می  و  است  زندان  در  شما  پدر   گویا

 بخوریم،  را  ناهارمان  حاال .  شود  می   چه  ببینیم  و  بگیریم  وکیل  برویم  حاال  گوییم  می   و   باشیم  خودمان  کارهای  دنبال   ما   بعد   سادگی!   همین

 اسم  و  بروید  شما  که  است  کافی  فقط.  است  خورده  عمومی  عفو  االن  مثالً.  بگیر  را  کوپن  آن  برو  است!  سادگی  همین  به.  بخوریم  را  شاممان

  استثنائی   فرصت  این   از  ما   اگر  سادگی!   همین  به.  کنند  آزاد  را  پدرتان  تا   دهید   تحویل  زندان  به  و   بگیرید   را  عفو  بدهید،   را  ایشان  ملی   کارت  و

 نشود(،  تکرار  دیگر  است  ممکن  هم  بعد  خورده،  عمومی  عفو  جریان  دفعه  یک  نوروز  عید  یا  غدیر  عید  کنید  فرض  مثالً  )که  نکنیم  استفاده

 را   کوپن  آن  برویم  که  نکنیم  اهتمام  قدر  آن  ما  و  باشد  زندان  در  ما  پدر  که  است  بد  خیلی.  ایم  کرده  ظلم  خودمان  به  و  پدرمان  به  واقعاً

 .دهیم انجام را ایشان آزادی و بگیریم
 همه  اینکه  یعنی همدلی.  است  «همدلی»  همین  خواهیم گفت،  جلوتر  که ما  پیشنهادهای  از  یکی  و  است  مستجاب  قبه تحت  دعا  بنابراین

  ،بکنیم   را  کار  این   هم  با  همه  القلوب(  من  استواء  )علی  همدلی   اما  است  خوب  خیلی  کردن  دعا   تنهایی  . کنیم  دعا   و  قبه  زیر  برویم  هم  با

  دعا  باید  هم  با  همه  القلوب(،  من  اجتماع  )علی  است  جمعی  دسته  دعای  دوم.  است  استثنائی  فرصت  یک  این  اول  پس.  است  بهتر  خیلی

 . کنیم
 خوانیم  می  کمیل   دعای   در  ما   چرا؟.  است  نزدیکتر  خیلی   خیلی   استجابت  به   دعایش   ، نباشد   گناهکار   که   کسی   که   است  این   دیگر  شرط  یک

مَِّ»  که  فرمودند  تعلیم  ما  به  امیرالمؤمنین  که وَبِِِلَیِِِاْغِفْرَِِِالّله  ن  تِیِِالذُّ ِِِالَّ ءََِِِتْحِبس  عاَّ   شود   می  باعث  که  گناهانی  آن  خدایا  «الدُّ

  حبس  دعاها  که  داشتیم  شرایطی  ما  اگر  حاال.  شوند  می  دعا  حبس  باعث  که  هستند  گناهان  بعضی  پس.  ببخش  را  شود  حبس  من  دعای

 امام زیارت. است عجیب  خیلی افتد؟ می  اتفاقی  چنین کی  حاال . کنیم دعا  باید حتما ما   زمان آن در و است عالی  خیلی شرایط ، شد نمی

  حسین  امام  قبر  سمت  به  اش  خانه  از  یعنی   اهلش   از  که  وقتی   فرد   :فرمایند   می  صادق   امام  که  ستا  الزیارات  کامل  در  حسین

 به  و  شویم  هواپیما  سوار  و   برسیم  فرودگاه  به  تا   شویم   می  خارج  خانه  از  ،هستیم  که  جایی  هر  یا   مشهد  تهران،  در  ما  مثال  .شود  می  خارج

 از   که  قدمی  اولین  ،«خطَوه ِِِباّولِِأهلهِِِمِنَِِخَرَجِِاذا»  افتد؟   می   اتفاقی  چه  بیرون  ،ایم  گذاشته  خانه  از  که  قدمی   اولین  با  .برویم   کربال

 زائرین  برای که استثنایی شرایط یک. است داده  قرار او برای را گناهانش   تمام مغفرت  خداوند ،ِ«ذنوبهِمغفره» بیرون، گذاری می  خانه

 مغفره   خطَوه    ِباّول  أهله  ِمن   َخَرَج   »اذا  گذاری،  می بیرون    خانه  از  قدم   که  وقتی   که   است  این   دارد،   وجود  حسین  امام   زائرین  کال  و  اربعین

  امام   رود؛   می   پیاده   که  زائری  اما .  است   معمولی  زائر  برای  این.  آمرزد  می  را  گناهانش  خداوند  خب.  گناهانش  آمرزش  اوست  برای  ذنوبه«
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  پاک،  سیئه  هزار  ثبت،  حسنه  هزار  دارد،  می  بر  که  قدمی  هر.  شود  می   عجیبی  و  عظیم  چیز  چه  ببینید.  رود  می   باال  مقامش  درجه  هزار

  مدرک یک  در دیگر،  حدیث  یک در . روی پیاده   به بودند  مقید  ما  سلف علمای   قدر  این که است خاطر همین  به.  باال رویم  می درجه هزار

  چرا  که  شود   می  دلخور  وقت  آن  ، بداند  را  قضایا   این   اگر  کسی   بزرگی!  معامله  عجب.  است  عمره   یک   و  حج   یک  قدمش  هر  :ستا  دیگری

 می   آرزو  .بشود  ثبت  من   برای  عمره  و   حج  بیشتر  و   بروم   پیاده   بیشتر  تا   باشد   دور  من  هتل  که  کند   می  آرزو  است؟   حرم  از  دور   من   هتل

 آلود   خون  پایشان  که  است  خاطر  همین به.  بروم پیاده  ماشین بدون  حتما   را  کربال  تا   نجف  از  بتوانم  که  باشم   سالمت  من  کاش  ای  که  کند

 بزرگ  امتیازات  و  ها  ثواب  این.  شوند  نمی  ماشین  سوار  هم  باز  ،کند  می  ذله  را  هاآن  شدید   درد.  شوند  نمی  ماشین  سوار  هم  باز  ،شود  می

  هزار   هزاران  .شود  می  الدعوه  مستجاب  دیگر  فرد.  است  نزدیک  اجابت  به  خیلی  خیلی  دیگر  وقت  آن  ،باشد   حالتی  چنین  که  وقتی.  ستا

 بسیار   ،کند   دعا   اگر   حاال   است.  شده   ثبت   او  برای  حسنات  کلی.  است  شده  پاک   گناهانش   همه.  است  رفته  باال   مقامش   بار  ها   میلیون  بار، 
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  پاکی   یعنی  داریم؛  اربعین  در  را  شرایط  این.  است  گناهان  از  پاکی   دعا،  استجابت  دیگر  شرط  یک  بنابراین.  دعاست  استجابت  معرض  در

 در هم حرم، در  هم  یعنی .دهند  انجام را بکاء و ضجه آن و بشوند جمع هم دور افراد که است زمان بهترین کردم(، عرض )که قبّه و افراد

 .مسیر

 اربعین  در زمان امام به خدمت پیشنهادی طرح 
 تشکیالت امر    این.  بدهیم  تشکیل  را  زمان  امام  فرج  بر  دعای  مجالس  باید  ؟اربعین  در  کنیم  چه  که  است  این   ما  خواهش  و  پیشنهاد

  سخنرانی  اهل  کسی  اگر. بیاید میدان به  باید  کند،  گزاریخدمت زمینه این در  تواند  می  که  مقداری هر  در  کسی هر که  خواهد می  مفصلی

 را  اجرایی  کارهای  باشد،   اجرایی  کارهای  اهل  اگر  و   دهد   انجام  را  اش  مداحی  کار  است،  مداحی  اهل  اگر  . بدهد  انجام  سخنرانی  باید  ،ستا

 . کنم  می  عرض  که دهد انجام
 همه،  تالش اولین یعنی.  شود برپا نماز  وعده سه باید ، روز سه کنند، می  روی پیاده افراد که روزی سه طول در که هست  این ما پیشنهاد

 در   ما  کار هویت  شود، برپا مجلس این  .کنیم  برپا را وعده  سه جماعت  نماز  حتما ما که است این معمولی، زائر چه مداح، چه روحانی، چه

 صورت   ای  جدی  کار  ولی  کرد  کار  شود  می.  ماند  می  عقیم  ما  کار  مجلس   بدون.  هست  مجلس  این  در  ما  کار  مهمل.  ستا  مجلس  این

 چنین   بخواهیم  اگر.  بیاید   در  آن  از  نیست   معلوم  ، خواهیم  می  که  جدی  اثر  آن  ولی  دارد  ثواب  است،  خوب  گذری  کارهای.  گرفت  نخواهد

 کار  این دغدغه که  افرادی باید  ،شب چه و  ظهر چه صبح، چه اذان به  مانده ربع  یک باید   شود، برپا  مجلس که  این برای بگیریم،  مجلسی

  خیلی  خودش  هم   سوختگی  دل  )این  حسین  امام  مصیبت  بر  سوخته  دلشان   واقعا   باشد،   واقعی   لبّیک  لبّیکشان،  خواهند  می   و   دارند  را

لم ِ»:  خوانیم  می  مقدسه  ناحیه  زیارت  در  که  دعاست(  استجابت  شرایط  از  یکی   و  است  مهم لسَّ
َ
ْیِبَِِِعَلیِِأ  آن   بر  سالم  ،«اْلَخضیِبِِِالشَّ

لم ِ» آغشته، خون به مبارک محاسن لسَّ
َ
َِِعَلِیِأ ریِبِِاْلَخدِّ لم ِ» آلود، خاک صورت آن بر سالم ،«التَّ لسَّ

َ
لیِبِِاْلَبَدِنَِِِعَلیِأ   سالم ،«السَّ

لم ِ» شده، برهنه بدن آن بر لسَّ
َ
ْغرَِِِعَلیِأ وِعِِِالثَّ  کسی . شد کوفته آن بر خیزران چوب با که هایی  دندان آن بر سالم ،«ِباْلَقضیِبِِاْلَمْقر 

  من .کنم  کاری یک  باید   حتما  من گوید  می .  آورد  می  در  حرکت  به  را  او   دل  سوز  این  وقت   آن  بسوزد،  و بشنود  و   بخواند  را  ها   مصیبت  این

  هر   .دود   می  دیگر  وقت  آن  .بگذارم  مایه  مالم  و  جان  تمام  از  غیبت  زندان  از  زمانم  امام  رهاسازی  و  امام  خون  انتقام  جهت  در  باید  حتما

  .کنیم  صحبت  موکب  مسئول  با   که  ترتیب  این  به؛  کنیم   پا   بر  را  دعا   مجلس   جماعت  نماز  از  قبل   باید .  کند   می   ،بیاید   بر  دستش   از  کاری

  موکب  بیرون  رفقایتان  از  نفر  سه  دو   کنید   خواهش   بعد.  بدهیم  اذان  ما  بدهید   بلندگو  ندارد،   اذان  کسی  اگر  ، بگذار  اذان  آقا   که  بگوییم

  خواهش  مردم  از  و  بایستند.  شوند  خوانده  را  نماز  سمت  به  مردم  و  شود  پخش  بلند  صدای  با  اذان.  بخوانند  نماز  سمت  به  را  مردم  و  بایستند

 نباید   ، اید  آمده  حسین  امام  برای  اگر  شما   نکردند،  ترک  را  نماز  جنگ  میدان  وسط  حسین  امام   بگویند.  نماز  برای  بفرمایید  که  کنند

.  نندمی خوا  را  جماعت  نماز  روحانیون  جاها   خیلی  جماعت  نماز  خواندند،  نماز  همه  که  وقتی.  بیندازید  خیرأ ت  به  و   کنید  ترک  را  نماز

 باید   هایی   صحبت  چه  که  کنم  می  عرض  بعدا  )که.  کنند  صحبت  مردم  برای  دقیقه  ده  الی   پنج  حد  در  شوند  بلند   باید  محترم  روحانیون

  .خواند  می  زمان  امام  غربت  از  بعد  و  خواند  می  ای  روضه  حسین  امام  برای  مداح  هم  دقیقه  چهار  ،سه  حد  در  و  افراد(  برای  بشود

 همه  کنند،   بلند   دعا   به   را  ها   دست  باید   که  است  وقت  آن  شد،   آه  و   اشک  به   آغشته  و   مملو  آمد،   حال  به  شد،   منقلب  کامال  مجلس  که  وقتی 

 جایی  به را افراد که هست اربعین طی  در ما اصلی هدف  این. کنند دعا  زمان امام فرج برای اضطرار و استغاثه و تضرع حالت  با  هم  با

 . کنند  دعا زمان  امام فرج برای که برسانیم
  باشند   داشته  را  هایی   مصیبت  و   اشعار  مجموعه  باید  مداح  برادران.  دارد  الزم  اطالعات  و   مقدمات  سری  یک  شود،  برپا   مجالس   این   که  وقتی 

 توانند  می  ،نیستند  بلد  مداحی  اگر  . کنند  می  را  کار  این  روند  می  که  بلدند  مداحی  اگر  هستند،  ما  مخاطب  که  عزیزانی.  هستند  بلد  قطعا  که

 ن ا  هم   کانال   همین  در  و ظهور ساز زمینه اربعین گروه  در  و   کرد  خواهیم  ها آن  تقدیم   سخنرانی  های  فایل   سری  یک  .کنند  سخنرانی

 که   است  ممکن  چون  و  شود  می  مروری  ،شود  می   تذکری  برایتان  یا  گرفت  خواهید  یاد   شما   را  ها  صحبت  این.  گذاشت  خواهیم  شاءاهلل

  می   اجازه  جماعت   امام   از  شوید،  می  بلند   ،ندارد  سخنران  که   مجالسی  در  سخنران  عنوان  به  شما   ،نباشد  کافی   اندازه   به  روحانیون  تعداد

 اعراب   ها  موکب  از  خیلیدر    چون.  داشت  خواهیم  اهللءشا  ان  هم  را  مطالبمان  عربی  ترجمه  ما .  رسانید  می   افراد  به  را  مطالب  این  و  دیگیر

 می متن  روی  از  هم  را  اش  عربی  ترجمه  بعد  و  گوید   می   فارسی   زبان به  را  سخنرانی  اول  محترم  سخنران  ،هستند  مخلوط ها  زبان  فارس  و
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 اربعیندوره آموزشی وظایف زائرین 

 جلسه اول

 و  داشت  خواهد  ، بفهمند  هم   ها   عرب  و   باشد   عربی   که  باشد   مقدسه  ناحیه  زیارت  از  ترجیحاً  که  را  مصیبتی  ذکر  محترم  مداح   بعد .  خواند

 . فرج بر  دعای بعد
 جلسات   در  اهللءشا  ان  را  دارائه شو نماز وعده  نه  و  جلسه  نه  این  در  و  مسیر  اینسخنرانی هایی که باید در    .است  دوستان  از  ما  خواسته  این

 . کرد خواهیم تقدیم عزیزان  خدمت آینده
 برکاتِهِِوِاللهِِرحمتِوِعلیکمِوالسلِم

 برادران   و  خواهران  همه  دارنگه  و  یار   شاءاهلل   ان  خداوند .  هستم  شما  خدمت   در  بنده  کانال  محترم  ادمین  طریق  از  ،داشتید  یسؤال  اگر

 . باشد گرامی


