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ِگل و خــاک چادرهــا و لباس هــای مشــکی را ســفیِد ســفید کــرده بــود. گروهــی از 
خســتگی راه، بــر زمیــن نشســته بودنــد. گروهــی از شــدت ســرما صورت هایشــان 
ســرخ شــده بــود. بچه ها با قدم هــای کوچک و تنــد، نفس زنان تــاش می کردند 
عقــب نماننــد. پیــر مردان و پیر زنان با قد خمیده و قدم های آهســته طی طریق 
می کردند. یکی پا در بدن نداشــت و به ســختی بدنش را روی دو دســت به جلو 
می کشــید. دیگری با ســن کم ســعی داشت تمام مســیر پرچم سبز لبیک یا حسین 
را باالی سرش نگه دارد. و من تاش بی وقفه این مردم را درک نمی کردم. فقط 
می رفتم برای یک هدف... گرفتن شفای مادرم که از همه دنیا برایم عزیزتر بود.

***

چقدر خوشــحالم ما جای اونا نیســتیم. چه حوصله ای دارن به خدا ملت! من   -
االن نیم ساعته آب می خوام حوصله ندارم برم تا جلوی اتوبوس آب بگیرم.

من االن میرم میارم برات تنبل.  -
نــه بابــا میــرم شــوخی کــردم. آدم این مــردم پیــاده رو می بینه قــدر عافیت رو   -

می فهمه.
جناب ببخشید بی زحمت یک لیوان آب بیارید... بابا جان خودشون خواستن   -

پیاده برن کسی که مجبورشون نکرده.
چرا واقعا؟ تا کربا می خوان پیاده برن؟   -

خوش به سعادتشون میدونی چقدر ثواب داره؟براى هر قدمی که برمی دارن   -
هزار َحَسنه می نویسند.1

پــدر مــن! ایــن مــال زمــان ائمــه؟مهع؟ بــوده کــه هنــوز ماشــین و اتوبــوس و این   -
جورچیزا نبوده این روایات رو گفتن که افراد رو تشــویق کنن با وجود شــرایط 
ســخت بــا پــای پیاده بــرن زیارت امام حســین؟ع؟ و اال االن که جاده هســت 
و ماشــین داره همون راه و میره، مطمئن باش ائمه هم به زحمت زائرینشــون 
راضی نیســتن. قربونشــون برم مهربون بودن نمی خواســتن شیعیانشون رو زجر 

بدن که!
نه عزیزم اون موقع هم اسب و شتر و مرکب بوده ولی از همون زمان ائمه؟مهع؟   -
به زیارت امام حسین؟ع؟ با پای پیاده خیلی سفارش می کردند؛2 این به خاطر 
مقام سیدالشهداســت و شــاید از ســر رحمتشــون بهونه ایه که با هر قدم، گناه 
شیعیانشــون پاک بشــه. اینجوری ارزش زیارت سیدالشــهدا هم نســل به نســل 

منتقل میشه... مرسی آقا ممنون زحمت کشیدین... بفرما این هم آب.

امــام صــادق؟ع؟ می فرمایــد: »هر کس پیاده به نزد قبر حســین؟ع؟ بیاید، خداوند، براى هر قدمش هزار   .1
َحَســنه می نویســد و هزار زشــتکارى را از او می ُزداید و او را هزار درجه، باال می َبرد«؛ کامل الزیارات: ص 

2۵۵ ح ۳۸1 و ص ۳۹2 ح ۶۳۶، بحــار األنــوار: ج 1۰1 ص 1۴2 ح 1۳.
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مرســی دســت شــما درد نکنــه. ُمــردم از تشــنگی! نــگاه کــن بابــااااا بچه هــای   -
کوچیــک رو هــم برداشــتن آوردن ایــن دیگــه بی عقلیه! اون بچــه کوچیک چه 

میفهمه فقط اذیت میشه طفلک.
بچه دار بشی می فهمی که آدم هرچیز خوبی که برای خودش می خواد جلوتر   -
بــرای بچــه اش می خــواد. آدم، بــد اخاقی هــا و غرغر های بچــه اش رو حاضره 

تحمل  کنه ولی اون چیز خوب رو به زور هم شده به بچه اش برسونه.
شما و مامان که ماشاهلل تو زورچپون کردن استاد بودین همیشه!  -

چیو زورچپون تو کردیم ما؟؟!  -
از وزن و ســایزم معلوم نیست چیو زورچپون کردین؟  -

تو خودت همیشه خوش غذا بودی ماشا اهلل، آرزو به دل ما موند یکبار به زور   -
غذا به تو بدیم.

قربون جفتتون برم من.  -
خدا نکنه.  -

بابا می گم اینا شــب رو چیکار می کنن؟ خطر مطر نداره؟  -
وســط راه چــادر زدن براشــون بــا پتــو و وســایل اونجــا می خوابــن... خطــر که   -

چادرها کنار جاده اســت وســط بیابون نیست که خطر حیوانات باشه.
نه!!! منظورم این داعشی های وحشیه.  -

اینا که می بینی به عشــِق امام حســین؟ع؟ جونشــون رو کف دستشــون گرفتن   -
اومدن از هیچ کس و هیچی نمی ترسن، آرزوی شهادت در راه امام حسین؟ع؟ 
رو هم دارن. بعد هم ایشاهلل خود امام حسین؟ع؟ هوای زائرینش رو دارند تو 

نگران چی هستی؟
نمی دونم چی بگم، استاد ما که می گفت این کار خود کشیه، می گفت اینا که   -
می دونن امنیت نیست، امکان کشته شدن هست، با رفتنشون خودشون دارن 

خودشون رو به کشتن می دن.

کــدوم اســتادت ایــن حرف رو زده؟! از زمان خــود ائمه؟مهع؟ این خطرها در راه   -
زیــارت امــام حســین؟ع؟ بوده حتــی اون زمان ها ســخت گیری در راه زیارت، از 
االن خیلــی بیشــتر هــم بــوده؛ من شــنیدم متــوکل عباســی تهدید کــرده بود که 
هــر کــس امــام حســین؟ع؟ را زیــارت کنه دســت و پــاش رو قطع می کنــه، زائرا 
صف می کشــیدن با اشــتیاق که دســت و پاشون قطع بشــه ولی به زیارت امام 
حســین؟ع؟ برن. این خبرها هم به امام معصوم اون زمان می رســیده ولی نه 
تنها مانع نمی شــدند و نمی گفتند این کار ضرر به بدنه و اگر می ترســید اتفاقی 
براتون بیافته نرید، بلکه می گفتند هر چه ترس در این راه بیشــتر باشــه ثوابش 

بیشتر هم هست. 
دقیقا این سخن از کدوم امامه؟ فکر کنم از امام حی و حاضر روبروی منه!  -

برو بابا با تو نمی شه حرف حساب زد!  -
خب بابااااااا شوخی کردم قهر نکنید.  -

بیا اصا روایتش رو االن بهت نشون می دم؛ کتابش همراهمه... بذار فهرستش   -
رو بیــارم... اینجاســت از امــام باقــر؟ع؟ بــه نقــل از محّمد بن مســلم... گوش 
کن... امام باقر؟ع؟ به من فرمود: »آیا نزد قبر حســین؟ع؟ می روى؟«. گفتم: 
آرى؛ اّمــا بــا بیــم و هــراس. فرمــود: »هــر چه بیم و هراِس زیارت بیشــتر باشــد، 
پاداشــش هم به همان اندازه، بیشــتر می شــود و هر کس در راه زیارت بترســد، 
در روزى کــه مــردم بــراى پــروردگار جهانیــان بــر می خیزند، خداونــد، از هراس 
روز قیامــت، ایمنــش می گرداَند و زائر حســین؟ع؟ زیارتــش را آمرزیده به پایان 

می برد و فرشتگان، بر او سام می دهند....۳
سندش موثقه؟  -

بله از کتاب کامل الزیارات نقل شده.  -
جالبه.  -

کامل الزیارات: ص 2۴۴ ح ۳۶۳، بحار األنوار: ج 1۰1 ص 11 ح ۴۰.  .۳
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آره خیلی جالبه اصا می دم این کتاب رو بخونی خیلی روایاِت جالبی داره...   -
نــگاه کــن... بیــا ایــن روایــت رو بــرای اســتادت ببــر بخــون... پیامبــر؟ص؟ بــه 
امیرالمومنیــن؟ع؟ فرمودنــد: »خداونــد، قبــر تو و قبر فرزندانــت را مکان هایی 
از بهشــت، قرار داده اســت اما بخشــی از مردمان پست، زائران قبور شما را بر 
زیارتشــان ُخــرده می گیرنــد، آن گونه که زن زناکار را بــر زنایش عیب می گیرند. 
اینــان، َبــدان اّمتــم هســتند، شــفاعتم بــه آنــان نمی رســد و بــر حــوض مــن، در 

نمی آیند.«۴
-  یا علی! 

ایــن رو هــم گــوش کــن؛ معاویة بن َوْهــب می گوید: بر امام صــادق؟ع؟ که در   -
جایــگاه نمــازش نشســته بــود، در آمدم و نشســتم تا آن که نمــازش را به پایان 
برد. شنیدم که با خدایش راز و نیاز می کند و می گوید: »اى که ما را به کرامت، 
مخصوص داشتی و شفاعت را به ما وعده دادى و علم گذشته و آینده را به ما 
عطا کردى و دل هایی از مردمان را مشتاق ما نمودى! مرا و برادرانم و زائران 
قبر پدرم حسین بن علی؟ع؟ را بیامرز؛ کسانی که دارایی شان را هزینه می کنند 
و از سِر رغبت به نیکی به ما و امید به آنچه در پیوند با ماست و خوش حال 
کردن پیامبرت محّمد؟ص؟ و اجابت فرمان ما و به خشــم آوردن دشــمنان ما، 
پیکرهایشان را به راه و آفتاب در مسیر در می آورند و از همه این کارها، آهنگ 
رضایت تو دارند. پس با رضایتت، برایشــان جبران نما و در شــب و روز، آنان 
را محافظــت کــن و بهترین جانشــین آنان باش میان کســانی که بر جاى نهاده 
و به زیارت آمده اند و همراهشــان باش و از شــّر هر زورگوى لجوج، کفایتشــان 
کــن و نیــز از تمــام آفریده هایــت، قــوى یا ضعیف، و نیز شــرارت شــیاطین ِجن 
و ِانــس. برتریــن آرزویشــان را از تــو بــه خاطر ایــن غربت و در آمــدن از وطن و 
برگزیدن ما بر پسران و نزدیکان و همشهرى هایشان، به ایشان ببخش. خدایا! 
دشــمنانمان، خــروج زائران حســین؟ع؟ را بر ایشــان، ُخرده گرفتنــد؛ ولی این، 

بحار األنوار: ج 1۰۰ ص 121 ح 22، المزار للمفید: ص 22۸ ح 12.  .۴

آنان را از برخاستن و بیرون آمدن به سوى ما، باز نداشت تا با آنان، مخالفت 
ورزنــد. پــس بر این صورت هاى آفتاب خورده، رحم کن و نیز بر آن گونه هایی 
کــه بــر قبــر ابــا عبــداهلل الحســین، ایــن رو و آن رو می شــوند؛ و نیــز رحــم کن بر 
چشــمانی که از ســِر رحمت بر ما، اشکشــان روان اســت و رحم آور بر دل هایی 
کــه بــراى مــا می ســوزند و بی تابــی می کننــد و بــر نالــه اى که به خاطر ماســت، 
رحمــت آور. خدایــا! مــن، آن جان هــا و پیکرها را به تو می ســپارم تا آن که روز 

تشنگی قیامت، آنان را سیراب کنی«.
پــس امام پیوســته در حال ســجده، این دعــا را می خواند. چون تمام شــد، به 
او گفتــم: فدایــت شــوم! اگــر آنچه از شــما شــنیدم، براى کســی بود کــه خدا را 
نمی شــناخت، گمــان می بــردم کــه آتــش دوزخ، هرگــز بــه او گزنــدى نخواهــد 
رســاند. بــه خــدا ســوگند، آرزو داشــتم کــه بــه جــاى حــج گــزاردن، او را زیارت 
می کــردم! امــام بــه من فرمــود: »تو که بــه او خیلی نزدیکــی. اى معاویه! چه 
چیــز، تــو را از زیارتــش بــاز مــی دارد و چــرا آن را وا نهاده اى؟«. گفتــم: فدایت 
شــوم! نمی دانســتم که تــا این درجه، فضیلت دارد. فرمــود: »اى معاویه! دعا 
گویــان آســمانی، براى زائران حســین؟ع؟، بیشــتر از دعاگویان زمینــی آنان اند. 
زیارت را به خاطر ترس از کســی، وا مگذار که هر کس آن را به ســبب ترس وا 
گذارد، چنان حســرت می خورد که آرزو می کند دســتش از قبر او جدا نمی شــد. 
آیا دوست ندارى که خداوند، تو را از مسافران و گام به راه نهادگانی ببیند که 

پیامبر خدا؟ص؟ برایشان دعا می کند؟...«.۵
پــس االن بــا ایــن وضعیت داعشــی ها و خطراتش همه اینایی کــه زیارت امام   -

حسین؟ع؟ می رند بهشتی اند؟
زیــارت رو چــرا می گــی هــر کــس محبــت امــام حســین؟ع؟ هــم در دلش باشــه  - 

ان شــاء اهلل نهایتــا بهشــتیه ولی خــب زیارت امام حســین؟ع؟، گناهان رو پاک 
می کنــه.... در روایــات داریــم کــه کمتریــن چیزى کــه به زائر امام حســین؟ع؟ 

الکافي: ج ۴ ص ۵۸2 ح 11، بحار األنوار: ج 1۰1 ص ۸ ح ۳۰.  .۵
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گفتــه می شــود، اینــه کــه اى بنــده خــدا! آمرزیده شــدى. دوباره از نــو، عمل از 
ســر گیــر۶... مثــل روزى می شــه که از مادرش زاده شــده، پــاک از گناه، هر چند 

گناهش کبیره باشه.7
اوووووه این کمترینه تازه؟؟  -

می گــم کــه این کتــاب رو بخون. ببیــن فهرســتش رو...آمرزیده شــدن خانواده   -
او...اجابــت دعا...طــول عمــر و وســعت روزی...از بین رفتــن درد و اندوه...
تبدیل شــدن ســیئات به حســنات... اســتقبال مائکه...به شــادی بازگشتن...
بدرقه فرشتگان...آســان شدن ســکرات موت...راحتی در قبر....عدم معطلی 
در حسابرســی قیامــت... بشــارت دادن آســمانیان بــه او...بشــارت مائکه به 
او...برقــرار کــردن پیوند با رســول خــدا؟ص؟ و اهل بیــت؟مهع؟... اجرهایی که 
بــرای هــر قدمی بر میدارد...بهره مندی از امنیت در روز قیامت...بهره مندی از 
اســتغار و دعای تک تــک اهل بیت...بهره مندی از کرامــات خدا...بهره مندی 
از ثوابی مثل شهدای کربا...اووووووه کلی دیگه هست۸ خودت بگیر بخون 

خسته شدم.
نمیشــه که هر کس هر گناهی خواســت بکنه بعد بیاد زیارت بخشــیده بشــه،   -

اینجوری مردم راحت گناه می کنن سالی یکبار میان زیارت. 
خوبــه خــودت هم داری میری زیارت... حاال خدا هم که می خواد بنده هاشــو   -

بیامرزه تو نمیذاری ها.
نه جدی می گم!   -

المزار للمفید: ص 1۳۵ ح ۴، بحار األنوار: ج 1۰1 ص ۸۳ ح ۹.  .۶

امام صادق؟ع؟: هر کس با آب فرات، غسل کند و قبر حسین؟ع؟ را زیارت کند، مانند روزى می شود که   .7
مادرش او را زاده اســت؛ پیراســته از گناهان، هر چند گناه کبیره کرده باشــد؛ کامل الزیارات: ص ۳۴2 ح 

۵7۸، بحار األنوار: ج 1۰1 ص 1۴۳ ح 1۴.

گاهی دقیق از متن روایات و سند دقیق عناوین مذکور به کتاب دانشنامه امام حسین؟ع؟، تألیف  برای آ  .۸
محمد ری شهری، ج 1۰ مراجعه شود.

زیــارت امــام حســین؟ع؟ کــه دیگه راحت تر از توبه کردن نیســت. خدا از ســر   -
رحمتش هر کس پشیمون بشه و یک استغفار بگه همه گناهانش رو به حسنه 
تبدیــل می کنــه!۹ ایــن یعنی همه گناه کنند؟ نه یعنی باب رحمت خدا بازه که 
کســی خواســت برگــرده بتونــه. امام حســین؟ع؟ هم یکــی از باب های رحمت 
خداست که  زیارتش باعث بخشش گناهانه ولی این به این معنی نیست که 
زائرا از اون به بعد راحت گناه کنند، اتفاقا باعث میشــه افراد امیدوار بشــند و 
مراقبت کنند که پروندۀ سفیدشــون دوباره از گناه ســیاه نشه. امام صادق؟ع؟ 
دقیقا این مطلب رو تشبیه به شستن لباس در آب کردند و فرمودند: »هر کس 
آهنِگ زیارت قبر حسین؟ع؟ را داشته باشد، گناهانش ُزدوده می شوند، همان 

گونه که جامه در آب، پاکیزه می شود و چرکی بر آن نمی ماَند.«1۰
این چه حرفیه!! من اصا قبول ندارم! مثا من اگر بدونم ماشــین لباسشــویی   -
راحت لباس من رو تمیز می کنه دیگه مراقبت نمی کنم کثیف بشه یا نشه چون 
می دونم راحت می ندازم تو ماشین پاک میشه. اینی که شما می گی تجری در 

گناه میاره. 
اوال من خودم وقتی لباسم سفیِد تمیز و اتو کشیده است بیشتر مراقبت می کنم   -
که دوباره کثیف نشــه تا وقتی کثیفه ولو ماشــین لباسشویی هم باشه بعد هم 
این مثال تو برای کسیه که مطمئنه هر روزماشین لباسشویی تو خونش هست. 
حاال فرض کن ماشــین لباسشــویی اش امانته و فردا پس فردا باید پســش بده، 
دیگه ســعی می کنه کمتر لباسشــو کثیف کنه و احتیاط کنه. ایشــاهلل که صد و 
بیســت ســال عمر کنی ولی چقدر مطمئنی امروز یا فردا باشی؟ چقدر مطمئنی 
توفیق زیارت پیدا کنی دوباره؟ هیچ کس تضمینی نداره یک ثانیه بعد باشــه 
یا یکبار دیگه بتونه بیاد زیارت. اینه که زائرمراقبت می کنه بعد از زیارت دیگه 

گناه نکنه. 

سوره فرقان، آیه 7۰.  .۹

المــزار للمفیــد: ص ۳۶ ح 1، بحار األنوار: ج 1۰1 ص 1۹ ح ۳.  .1۰
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کاش یــه روایتــی هــم بود که به زائرا می گفت رفتاراشــون رو هم درســت کنند.   -
من اوندفعه که اومدم کربا... یادتونه که ترم اول از طرف دانشــگاه اومدم 

کربا؟
یادمه.  -

خیلــی اذیــت شــدم بــه خــدا... حــاال بــه قــول شــما اذیــت مــن فــدای امــام   -
حسین؟ع؟... حال همه زائراش...ولی درست نیست. مثا هرجا می خواستم 
نماز بخونم، یکی محکم می خورد به من نمازم خراب می شــد. یا همچین با 
آرنج میزدند به پهلو و دستم فقط باید حواسم به اطرافم بود به جای زیارت. 
یکی یه دفعه وســط راه وای میســتاد به نماز خوندن همه ملت میوفتادن رو 
هــم. یکــی بــا موبایل عکــس می گرفــت، اون یکی انــگار اومده پیــک نیک تو 
حــرم می خوردن، حرف می زنــدن، می خندیدن؛ اصا انگار نه انگار در محضر 

امام اند! 
آره دیگه متاســفانه اینایی که می گی هســت باید ســعی کنیم زیارت هامون با   -
معرفــت باشــه ولی تــک تک همینایی کــه می گی مهمون امامنــد و پیش امام 
عزیــز. بــه مــن و تو هم حق ندادن چپ بهشــون نگاه کنیم ها! یا بخوایم فکر 
کنیم بیشــتر می فهمیم یا عزیزتریم! شــاید همونایی که تو می گی اخاصشــون 

بیشتر از من و توئه و امام حسین؟ع؟ بیشتر دوستشون داشته باشه.
حاال شــما که امام حی و حاضری نمیشــه به جای این حرفا تا من بر می گردم    -

یه روایتی پیدا کنی در این باره.
استغفر اهلل چی می گی؟؟   -

شوخی بود.  -
کجا میری حاال؟  -

برم ببینم مامان خوبه چیزی الزم نداره.  -
برو.  -

الحمد هلل خوب بودن، چیزی الزم نداشتن.   -
درد نداشت؟  -

چیزی نگفتن... خب چی شد؟ برای نصیحت زائرا چیزی پیدا کردین؟  -
زائــرا نصیحت نمی خوان... برای خودت چند تا نصیحت دارم.  -

من که کارم درسته نصیحت نمی خوام.  -
این فکرت از همه چیز بدتره.  -

نه بابا شوخی کردم... بفرمائید گوش می کنم.  -
امــام صــادق؟ع؟ در روایــت زیبایــی بــر زائــر امــام حســین؟ع؟ ماننــد حج گزار   -
رعایــت نکاتــی را الزم می دانند و خطاب به محمد بن مســلم می فرمایند: »بر 
تو، همراهی نیکو با همراهانت، کم گویی جز به نیکی، ذکر فراوان خدا، تمیز 
کردن جامه ات، غسل پیش از آمدن به مرقد امام حسین؟ع؟، خشوع و بسیار 
نماز خواندن و نیز صلوات بر محمد و خاندان ایشــان؟مهع؟ الزم اســت. با وقار 
بــاش و آنچــه را شایســته تو نیســت، فرو بگــذار. نیز فرو خوابانــدن دیده ات از 
حرام و رســیدگی به برادران نیازمند و از خودگذشــتگی بر تو الزم اســت. تقّیه 
کن که قوام دینت به آن اســت و از آنچه نهی شــده اى، پارســایی بورز و نیز از 

بگومگو کردن و سوگند فراوان و کشمکش بپرهیز....«.11
نصیحت خوبی بود ولی من حواسم همیشه به این چیزا هست. یه چیز دیگه   -

.
ً
بگید، لطفا

می خوای ثواب زیارتت چند برابر بشــه؟ مطمئن باشــی امام حســین؟ع؟ نگاه   -
خاص می کنند بهت؟

من انقدر اوضاع ام خرابه که فقط زیارتم قبول بشه برام کافیه.  -
ایشــاهلل که قبوله؛ ولی از همین جا نیت کن که به نیابت از امام زمان؟جع؟   -

11.  بحار األنوار: ج 1۰1 ص 1۴2 ح 11، کامل الزیارات: ص 2۵۰ ح ۳7۴.
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این ســفر زیارتی رو میری. اگر این نیت رو بکنی نایب یه شــخص بزرگی شــدی 
که مطمئنی پیش امام حســین؟ع؟ خیلی عزیزه و حتما به نماینده فرزندشــون 

نگاه خاص دارند.
امام زمان؟جع؟ که زنده اند نیابت از شخص زنده که نداریم.  -

بــرای اعمال مســتحبی که مشــکلی نــداره. مثا من به نیابت از کســانی که به   -
یادشون هستم نماز زیارت می خونم. بی انصافیه به یاد بزرگی نباشیم که همه 

زندگیمون حتی این اسباب و سفر رو هم خودشون عطا کردند. درسته؟ 
البته!  -

در ضمن اگر همه این نیت رو بکنن مطمئنا اون مشکلی که تو گفتی هم دیگه   -
پیش نمیاد چون نائب امام زمان؟جع؟ قطعا حواســش رو بیشــتر به کارها و 
اخاقــش جمــع می کنه که زائرین رو اذیت نکنــه... خدایی نکرده حق الناس 

به گردنش نمونه.... با توجه و با معرفت بیشتر، زیارت کنه.
چشم. دیگه چی؟  -

دیگه اینکه می دونی که دعا زیر قبه امام حســین اجابت میشــه، یادت باشــه   -
بــرای ظهــور امام زمان خیلی زیاد دعا کنی، این حرف من نیســتا از طرف خود 
امــام زمانــه که به شیعیانشــون پیغام دادند که بــرای تعجیل در فرج زیاد دعا 

کنید.12 زیارت عاشورا را هم به نیت ظهور حضرت بخون.
اون که حتما هم دعا می کنم هم هر دفعه نماز می خونم به نیابت از ایشون.  -

و آخرین کام...  -
جان؟  -

دوســت داری ان شــا اهلل از کســانی باشــی که در زمان ظهور از یاوران امام زمان   -
در گرفتن انتقام خون امام حســین؟ع؟ باشی؟

االن دیگه گریه ام می گیره به خدا... خب معلومه این آرزوی هر شیعه است.   -

َرُجُکم«. بحاراألنوار، ج۵۳، ص1۸۰، باب۳1.
َ
ِلَك ف

َ
ِإّنَ ذ

َ
َفَرِج ف

ْ
َعاَء ِبَتْعِجیِل ال

ُ
ْکِثُروا الّد

َ
قال الَمهدي؟جع؟: »أ  .12

نــگاه نکــن بــه قیافم و حرفام، قلبــم آتیش میگیره یاد مصائبــی می افتم که بر 
امام حسین گذشته. 

تــو قلبــت آتیــش می گیــره در حالیکه فقط مصائبــی رو شــنیدی در حالیکه امام   -
زمان صبح و شــب وقایع عاشــورا رو با چشــم می بینند و در این مصیبت خون 
می گریند، برای قیام و خونخواهی از امام حسین بی تاب و مضطر هستند وما 
با گناهمون مانع ظهور و رهایی ایشــون از زندان غیبت می شــیم. وقتی پیامبر 
از دنیا رفتند اجر رسالتشــان را مودت و محبت به اهل بیتشــان قرار دادند ولی 
هر کداممان به نحوی در ادای این اجر کوتاهی کردیم. اما االن بهترین وقت 
بــرای جبــران گذشــته اســت. یاد امــام عصــر؟جع؟ در حرم امام حســین؟ع؟، 
دعــا بــرای ظهــور ایشــان و عهــد و پیمان در تــرک گناهانی که قلــب حضرت را 
جریحه دار می کند و عهد در یاری حضرت، نشان محبت به ایشان و پیامبر و 
نشــانه ایمــاِن کامله.1۳ نگاه کن به این زائــرا یکی با بچه کوچک اومده، یکی 
با مادر معلول، یکی روی دو دست، یکی با ویلچر، یکی سینه خیز روی زمین. 
نگاه کن همه دارند با تحمل این ســختی راه، به امام حســین لبیک می گند و 
در واقــع اعــام آمادگی می کنند بــرای یاری امام زمــان. می بینی چقدر زیادن؟ 
داشتم فکر می کردم اگر همه ما یکصدا بشیم و قبل از خواسته های این دو روز 
دنیامون اول برای ظهور منتقم خون امام حســین دعا کنیم، اگر هر کدوممون 
بــه نیــت تعجیــل در ظهور، فقط یک زیارت عاشــورا بخونیــم. اگر همه با امام 
حسین؟ع؟ در این سفر عهد ببندیم که گناه رو ترک کنیم، می دونی چقدر به 
 به ندای هل من ناصر 

ً
ظهور و شادی دل حضرت کمک کردیم؟ اینجوری مطئنا

ینصرنی امام حسین هم پاسخ مثبت داده ایم.
***

زمــان پابوســی آن شــاه بــزرگ رســیده بــود وکــم کم قبــه طایی حرمــش در پیش 
چشــمانمان بــرق مــی زد. چه قصر باشــکوهی و چــه بارگاه با صفایــی که با تمام 

1۳. بحاراالنوار، ج ۳۶ ص 2۹۶.
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جالــش نمی توانســت بازتــاب بزرگــی مقامــی باشــد کــه در آن جای دارد. اشــک 
بی وقفه می آمد ، دســت فرصت خشــک کردن آن را نداشــت و بغض گلو، مجال 

سام و عرض ادب نمی داد.
الســام علــی غریــب الغرباء... الســام علی شــهید الشــهدا... الســام علی قتیل 
االدعیاء... الســام علی ســاکن کربا.... السام علی من بکته مائکه السماء... 
الســام علــی المظلــوم با ناصر.... الســام علــی المقطوع الوتین...الســام علی 
المحامی بامعین... السام علی الشیب الخضیب...السام علی الخد التریب...

السام علی البدن الصلیب... 
همه یکصدا می گریستند و به زانو می افتادند... این حسین کیست که عالم همه 

دیوانه اوست...این چه شمعی است که عالم همه پروانه اوست! 
ســفر عجیبــی بــود... هر کجا از حرمش یــاد مصیبتی بود و روضه مفصلی که جگر 
را آتــش مــی زد. ازحــرم یاران گرفته که روضه تنهایی و غربت بود تا ضریح شــش 

گوشه که راوی مصیبت علی اکبر، جوان سید الشهدا بود. 
خدایا! او تمام عزیزانش را برای دین ما فدا کرد. بعد من حاضر نمی شم دعا بر 
فرزندش رو بر دعا بر مادرم ترجیح بدم. خدایا! نکنه من هم از کسانی باشم که 

خواسته دنیایم را بر خواسته امام زمانم ترجیح داده و او را یاری نکردم! 
دور تــا دور ضریحــش را بوســیدم و طــواف کردم تا رســیدم به باالی ســر حضرت. 
ســنگ ســرخی که عامت ســر حضرت و محل اســتجابت دعا در پیشگاه خداوند 
رحمــان بــود. اینجــا اگــر بــرای خــدا ســجده کنــی، خداونــد بــه آبــروی ســر بریده 
امــام حســین؟ع؟ اجابتــت می کنــد. صفی طویل از مشــتاقان بوســیدن این قطعه 
زمیــن و محتاجــان حضــرت که فقــط دقیقه ای برای هر زائــر مهلت عرض حاجت 

می گذاشت.
صــف گدایــان بــه تنــدی جلــو رفت تا نوبــت به من رســید. بعد از طــی این همه 
مســیر، برای اولین بار، ســر بر روی ســنگی بگذارم که در موازات ســر امام حســین 

است و زیر قبه ای که وعده اجابت داده بودند1۴، برای خداوند کریم و رحمان، 
ســجده کنم و او را به حق شــهیدش قســم بدهم مگر می شــود مرا اجابت نکند و 
کاسه گدایی ام را خالی بگذارد؟!! دیگر تردیدی نداشتم که باید برای عزیزترینم 
دعا کنم. عزیزی که دنیا را بدون او نمی خواســتم. همان آقایی که صبح و شــام 
در غــم جــدش خــون می گریــد. منتقمــی کــه دســتانش را گنــاه من بســته اســت و 
قرن هاســت بزرگترین دعایش که رســیدن زمان ظهور اســت محقق نشــده است. 
آقایی که اگر ظهورش محقق شــود از زندان غیبت رها می شــود. با انتقامش هم 
قلب خودش و هم قلب ما شــیعیانش برای همیشــه تســکین می یابد، دین امام 

حسین احیا می شود و گره از مشکل کل بشریت باز می شود. 
فرصت تمام بود. فشــار رقیبان ســرم را بر زمین نهاد و تمام فرصتم در یک جمله 

تمام شد:
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1۴. بحاراالنوار، ج 1۰1 ص ۶۹ ح 2.
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