
 

 1صفحه 

 

 چهارم جلسه  -وظایف زائر اربعین 

 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم 
 و صَلَّی اهللُ عَلَی محمّدٍ و آلِه

 بودن است.  در اختیار اهل بیت  ، قطع تمام تعلقات از دنیا و مظاهر دنیوی و تمام و کمالمعنای لبیک واقعی به امام حسین

 ( لکم معدّهو نصرتی )  .لبیک واقعی یعنی آمادگی برای نصرت و یاری کامل اهل بیت

 ر ما و تثبیت کننده اقدام ما خواهد بود. گبر طبق آیه قرآن اگر خداوند را یاری کنیم، خداوند یاری

 تنها و تنها ضررش برای خودمان است.   یاری نکردن اهل بیت

 مراحلی دارد: لبیک گفتن و یاری اهل بیت

 . مرحله اول آن یاری قلبی است

 قلب شکل بگیرد تا بعد در دست و زبان جاری شود.محبت ابتدا باید در  

 طرق گوناگونی وجود دارد از جمله:  برای افزایش محبت اهل بیت

 . شناخت اهل بیت -۱

 . امام از جانب خدا هستند معرفت به اینکه اهل بیت -

 . اعه هستندمفترض الطّ -

 . پذیرنداندو جزء جدایی  قرآن و اهل بیت -

 . است کنند و قرآن هدایت کننده به اهل بیت به قرآن هدایت می  اهل بیت -

 ...  و  معرفت نسبت به الطاف و کرامات اهل بیت -

 . است از مصادیق نصرت و یاری با قلب افزایش معرفت و افزایش محبت اهل بیت

 چون محبت را خداوند در دل انسان ها می اندازد.  .محبت را باید از خدا درخواست کرد

 اندازد. و زیارتش را در دل او می  محبت امام حسین ،کسی که خداوند برایش خیر بخواهد روایت: طبق

 و انس گرفتن با حضرت است.  ازدیاد یاد امام حسین ،طریق دیگر برای افزایش محبت

شود دیگران را هم به  باعث می  ،شود؛ زیرا وقتی ما دائما ذکر حضرت را بر لب داشته باشیم همین انس با حضرت، باعث یاری کردن می

 یاد حضرت بیاندازیم. 

  «یا لیتنا کنا معهم فافوز فوزا عظیما»ولو با گفتن عبارت   .آرزوی یاری حضرت را داشتن است، با قلب  از مصادیق دیگر یاری امام حسین

 کنیم.  زمانی که از اصحاب حضرت یاد می

و شادی قلبی و عملی در هنگام شادی   قلبی و عملی در هنگام غم و ناراحتی اهل بیت ه از دیگر مصادیق یاری با قلب، حزن و اندو

 است.  اهل بیت

 منتقم آن حضرت است.  انتظار فرج ،  و همچنین از دیگر مصادیق یاری امام حسین


