
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 15/07/98 جلسه سیزدهم

 ، و فوائداثرات اربعین؛زیارت اده روی پیموضوع: 

صالة اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و ال

 .اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا السیما علی موالنا بقیة هللا ورسول هللا و علی آله آل هللا علی

 پرسش:

 وتبعه حجر ابن بحسنه وأفتى عنه واحد غير رواه إذ» دارد که« فیض القدیر»در « أنا مدینة العلم»حدیث درباره 

 است؟« ابن حجر»این كدام  ؛«حسن حديث هو: فقال البخاري

 پاسخ:

 است« ابن حجر عسقالنی»

 پرسش:

 ؟ "البخاري وتبعه" می گویدکه  نیست« بخاری»بعد از « عسقالنی» مگر

 پاسخ:

« بخاری»كه متابعت كرده؛ یعنی ، نه این«تبعه»است.  256متوفای « بخاری»است،  852 متوفای« ابن حجر»

 به عنوان متابعت نیست.« هتبع»كه حدیث حسن است،. هم گفته است 



التاریخ الصغیر، التاریخ » -2، «ادب المفرد» -1دو تا كتاب دیگر دارد: « صحیح بخاری»غیر از كتاب « بخاری»

های تاریخی او چاپ شده و موجود است و سه تا كتاب تاریخ دارد. اما یكی از این كتاب« الكبیر، التاریخ الوسیط

 ایشان مشهور است كه تمام روایاتش صحیح است. « ادب المفرد» است. كتاب« تاریخ صغیر»آن هم 

 پرسش:

غیر از من « مهدیحدیث »گوید از معجزات من این است كه به می« احمد الحسن»"در جلسه قبل گفتید که 

در حالیکه اینگونه نیست و اشخاص دیگری قبل او به این حدیث استناد کرده اند" كسی استدالل نكرده است، 

 نتوانستم پیدا كنم.ن اشخاص را ایمن 

 پاسخ:

« احمد الحسن»مسؤل بخش ها را آورده است. ایشان مفصل این .در تماس شوید« علی شریفی»شما با آقای 

 . ایشان ما شاء هللا حافظه خوبی دارد و كامپیوتر سیار است. است، به ایشان مراجعه كنید« علی شریفی»قای آ

دفتر »ای كه ه ها را حضور ذهن ندارم. در جزودهیم، ایناهمیت نمی« حسناحمد ال»چون ما خیلی به قضیه 

 سوال ما هم مداركش را آوردیم. 50ورده و در جزوه ان را آجا استدالل ایشچاپ كرده در آن« تبلیغات

هم  فایل پی دی اف جزوه را توزیع كردیمپیمایی اربعین هزار چاپ كردیم، و در راه 50سال ما این جزوه را پار

داشتیم « مدرسه فیضیه»ای هم كه ما در و دوره جا دانلود كنند.توانند از آنروی كانال گذاشتیم دوستان می

دهد وارد ارسال كنید وقتی كه ثبت نام بكنید، به شما رمز می« 30001515 15»را به سامانه « 110»شما اگر عدد 

تان كنید باید زبان گوشیرا وارد می« 110» عددكه جا است. البته وقتی ات در آنشوید و پی دی اف جزومی

 انگلیسی باشد.



تا سوال بود و امسال  50ای كه ما پارسال داشتیم جا است، جزوههای من و دوستان در آنها و فایلتمام بحث 

تر راحتتر باشد تا دوستان ها كه تكراری بود حذف كردیم، خواستم مرتبسوال تا سوال كردیم، بعضی 40آن را 

 جا است.در آن ،تنظیم شده هم« دفتر مقام معظم رهبری»ای كه از طرف بتوانند حفظ كنند. جزوه

ای آماده بشود تا این جزوه به دستور داده بودند كه یك جزوه« دفتر مقام معظم رهبری»قبال گفتم كه از طرف 

سوال ما را عینا در  50همان  ،صفحه 20ا ت 10های مختلف ترجمه بشود، تقریبا قسمت آخر این جزوه حدود زبان

« احمد الحسن»مانند جریان شناسی  یخیلی خوبی است، مطالب جزوهتنظیم شده  این جزوهاند. جا آوردهآن

شان چطوری هستند كه این جریان از كجا شروع شده و چطوری بوده و گروههای تبلیغیاین اند.و... را هم آورده

 ها چطوری هستند همه را آورده است.ی اینو گروههای مالی و نظام

اند، البته ما هم در نیم صفحه اشاره كردیم؛ ولی را قشنگ آورده« احمد الحسن»كه تاریخ و جریان خالصه این

اند. این بهترین راه است كه شما بتوانید به این مطالب دسترسی داشته باشید. صفحه آورده 15تا  10ها در این

 سوال را گذاشتیم. 50ای هم بشوید در این سایت هم ما جزوه« سایت ولی عصر»البته اگر وارد 

 پرسش:

 ارزیابی می کنید؟چطوری را دارد  حجروایاتی كه در مورد افضیلت زیارت امام حسین بر 

 پاسخ:

یلیون قطعا اگر شما ده ماین نکته را توجه کنید که  ،روایاتی كه در مورد ثواب زیارت امام حسین استدر مورد 

، كند، واجبات سر جای خودش است، هیچ واجبی با مستحبهم زیارت بروید، یك واجب را جبران نمیبار 

 50خواهم در برابر سال جهاد بروید و بگویید من می 50ش امكان پذیر نیست؛ یعنی شما اگر ی اجایامكان جاب



برای خودش یك حدود و ثغور خاصی  سال جهاد دو ركعت نماز صبح نخوانم! جبران نخواهد شد؛ زیرا واجبات

 دارد.

رسد، بعد از حج واجب نوبت به حج مستحبی می مام حسین شامل حج واجب نخواهد شد؛پس قطعا زیارت ا

ای ن هیچ شك و شبههستحبی به مراتب باالتر است و در آقطعا زیارت امام حسین )سالم هللا علیه( از حج م

 كنند یابن رسول هللا:ام حسین است و از ایشان سوال مینیست؛ چون همان تعبیری كه از خود ام

 «َفَما َمْعِرَفُة اللَّهِ »

 شناختن خدا چطوری است؟

 فرماید:حضرت می 

 «َطاَعُته َعلَْيِهمْ  َيِجُب  الَِّذي ِإَماَمُهمُ  َزَمان   ُكلِ  َمْعِرَفُة أَْهلِ »

تاب فروشى داورى، محقق/ مصحح: ندارد، علل الشرائع؛ نویسنده: ابن بابويه، محمد بن على، ناشر: ك

  أحوالهم اختالف و الخلق خلق علة باب، 9ص ؛ 1ج

 :فرمود «ِبها َفاْدُعوهُ  اْلُحْسنى اْْلَْسماءُ  لِلَّهِ  وَ »که حضرت در تفسیر عبارت  دارد در جای دیگر

  «بَِمْعِرَفِتنَا ِإالَّ  َعَماًل  اْلِعَبادِ  نَ مِ  اللَّهُ  اَلَيْقَبلُ  الَِّتي اْلُحْسنَى اْْلَْسَماءُ  -اللَّهِ  وَ  -نَْحنُ »

 پذیرد، مگر با معرفت ما!خدا هیچ عملی را از بنده نمی

اإلسالمية(؛ نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ناشر: دار الكتب اإلسالمية،  -الكافي )ط 

 144ص ؛ 1محمد، ج آخوندى، و اكبر على محقق/ مصحح: غفارى

 امام صادق )سالم هللا علیه( است:باز از آقا 



دَ  بِنَا وَ  اللَّهُ  بَِنا ُعِبَد اللَُّه َو بِنَا ُعِرَف »  «اللَّه ُوحِّ

اإلسالمية(؛ نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ناشر: دار الكتب اإلسالمية،  -الكافي )ط 

 145ص ؛ 1محمد، ج آخوندى، و اكبر على محقق/ مصحح: غفارى

 جا برسد!معرفت، وحدانیت و عبادت خدا باید از كانال ما بگذرد تا به آنیعنی 

 «بُِكم بُِكمْ  بََدأَ  اللَّهَ  أََرادَ  َمنْ »

اإلسالمية(؛ نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ناشر: دار الكتب اإلسالمية،  -الكافي )ط 

 576؛ ص 4محمد، ج آخوندى، و اكبر على محقق/ مصحح: غفارى

مقدمه برای شناختن امام است و شناختن امام شناختن خدا است. و عبادتی  ،قطعا رفتن زیارت امام حسینلذا 

ای ندارد؛ لذا تمام این روایاتی كه ما در رابطه با فضیلت زیارت امام حسین كه بدون معرفت هللا باشد هیچ فایده

كه زیارت امام حسین با هزار حج و با هزار عمره  كه حتی در بعضی از روایات داریم)سالم هللا علیه( داریم 

 ها راه شناخت خدا هستند.این فضیلت به خاطر این است كه این؛ مقبوله معادل است

 در هر صورت...

این  البته -ظهر امروز و یا فردا عازم به سمت پیاده روی اربعین هستند كه تعدادی از دوستان بعداز رای اینب

در رابطه با فلسفه و اثرات  -شود شود و االن به صورت زنده هم پخش میهم گذاشته میروی سایت ما برنامه 

 پیاده روی اربعین الزم است كه نكات و مطالبی را عرض كنم.

یاده روی اربعین بدعت و حرام پکه گذاشته  یهمین چند روز گذشته روی سایتش مطلب« منصور هاشمی»

اند. ایشان گفته اصال موكب زدن حرام است؛ ولی ین آقایان ابداع كردهای است كه اب تازهلاین هم مط است!!



طوری نوشته: موكب دارد، روی تابلویش این« نجف»كه در « منصور هاشمی»موكب دارد! « نجف»خودش در 

 «! موكب العالمة منصور الهاشمی الخراسانی»

روز قبل هم در در رابطه با زیارت من چند جا چند تا نكته است كه عزیزان دقت فرمایند. شما ببینید در این

 طوری است:م خدمت آقایان عرض كردم. روایت امام عسكری اینای كه داشتبرنامه

 «اْْلَْربَِعينَ  ِزَياَرةُ  وَ  اْلَخْمِسينَ  َصاَلةُ  َخْمس   اْلُمْؤِمنِ  َعاَلَماُت »

 های مؤمنین زیارت اربعین استیكی از نشانه

ناشر:  دار الكتب اإلسالميه، طوسى، محمد بن الحسن،  ؛ نویسنده:خرسان(تهذيب اْلحكام )تحقيق 

 52ص ؛ 6ج، الموسوى حسن خرسان،محقق/ مصحح: 

 كه ما روایات متعدد در مورد زیارت سید الشهداء داریم:اضافه بر این

َئة  َو َرَفَع لَُه أَْلَف أَلْ  ُخْطَوة   بُِكلِّ  لَهُ  اللَّهُ  َمْن َأَتى َقْبَر اْلُحَسْيِن َماِشيًا َكَتَب » َف َحَسنَة  َو َمَحا َعْنُه أَْلَف َسيِّ

 «َدَرَجة

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ نویسنده: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ناشر و 

 440ص ؛ 14محقق: مؤسسة آل البيت عليهم السالم، ج

ته اگر ما بخواهیم قدر متیقن روایت را بگیریم از در خانه در روایات ما موضوعیت دارد، الب «ماشیاً »زیارت 

 عمده روایات دارد:«! كربال»تا « نجف»شود نه از حساب می« زیارت ماشیاً »

 «اْلُحَسْينِ  اللَّهِ  َعْبدِ  أَبِي َقْبرِ  ِزَياَرةَ  ُيِريدُ  بَْيِتهِ  ِمنْ  َخَرَج  َمنْ »



ن محمد، ناشر: دار المرتضوية، محقق/ مصحح: امینی، كامل الزيارات؛ نویسنده: ابن قولويه، جعفر ب

 191عبدالحسین، ص

عا به این اند، این افراد به طور متقین و قطو... هم پیاده رفته« قم»، «شیراز»، «یزد»البته بعضی از افراد از 

ها هم ت، بعضیاس« ماال یدرك كله ال یترك كله»روند از باب می« نجف»ن كسانی كه از اند. آروایات عمل كرده

روند. البته از خود ورودی آیند و به صورت پیاده میهشت كیلومتر مانده به كربال از ماشین پایین می –هفت 

 جا هم پیاده روی دارد.همان كیلومتر راه است، 7 – 6 ،تا حرم امام حسین« شهر كربال»

م و یرفتپیاده سه راه بازار تا  بدهیم،ر کربال عازم به سف های كه خواستیم به دوستانِ دیروز به خاطر هزینهما هم 

م، گفتیم ما هم ثوابی از این كار پیاده روی ببریم و خداوند اسم ما را هم جزء پیاده یجا پیاده برگشتاز آن

 ها بزرگوار هستند.اینبعین بنویسد! در هر صورت روندگان ار

 عجیبی است؛ فرمود: یم و این هم خیلی نكتهایاتی داررواست که « زیارت غبار آلود»در مورد نکته دیگر 

 «...َكِئيب أَْنَت  وَ  َفُزْرهُ »

گوید: بهترین لباست را بپوش! غسل كن و عطر استعمال كن، در مورد زیارت امام رضا و در زیارت رسول هللا می

كه دارد با همان  شان مقید به غسل، لباس تمیز و معطر است، تنها زیارتیرا دارد كه زیارات تمام ائمه این

 فقط زیارت امام حسین )سالم هللا علیه( است. باشد، ، بدون عطر و...«لباس غبار آلود»

 «ُمْغَبّرا َشِعثاً  َمْكُروب   َحِزين   َكِئيب   أَْنَت  وَ  َفُزْرهُ »

 ... با همان موهای شانه نشده، با لباس و صورت غبار آلود!

 «َعْطَشاناً  َجائِعاً »

 ه!هم گرسنه و هم تشن



 بعد امام صادق )سالم هللا علیه( دارد:

 «َعْطَشاناً  َجائِعاً  ُمْغَبّراً  َشِعثاً  َمْكُروباً  َحِزيناً  ُقِتلَ  اْلُحَسْينَ  َفِإنَّ » 

كامل الزيارات؛ نویسنده: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ناشر: دار المرتضوية، محقق/ مصحح: امینی، 

 131عبدالحسین، ص

 است.« مل الزیاراتكا»همه این روایات از 

 پرسش:

 منافات ندارد؟شخصی با بهداشت این روایات 

 پاسخ:

 جا:بحث بهداشت در آن

 «اْْلَْسَماء َخْيرِ  اللَّهِ  ِبْسمِ »

اإلسالمية(؛ نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ناشر: دار الكتب اإلسالمية،  -الكافي )ط 

 318؛ ص6حمد، جم آخوندى، و اكبر على محقق/ مصحح: غفارى

،َشيْ  اْسِمهِ  َمعَ  َيُضر   اَل  الَِّذي اللَّهِ  ِبْسمِ »  «َداء اَل  وَ  ء 

حسن بن على عليه السالم، امام  إلمام الحسن العسكري عليه السالم؛ نویسنده:التفسير المنسوب إلى ا

درسه امام ، محقق/ مصحح: ممدرسة اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف ناشر:يازدهم، 

 178ص مهدی،



برسید شما سه روز در راه « كربال»كنید تا به حركت می« نجف»وقتی شما از گوید شما بدنت را چرك كن! نمی

رسیدیم باید به فكر بهداشت باشیم؟ آقا « كربال»وقتی كه به  ؟جا بحث بهداشت مطرح نیست!هستید، در آن

مان بدن عرقی و با آن لباس غبار آلود و خاك آلود و با موهای با همان حال و با هشما امام حسین دوست دارد 

 غبار آلود و شانه نشده به زیارتش بروید.

، صاحب كتاب «قاضی نور هللا شوشتری» ؛خیلی برایم عجیب است که عبارتی را یكی از بزرگواران نقل كرده

ن جمال الدین علی ابن عبدالعزیز ابوالحس»از اعاظم فقها و علمای شیعه است. در رابطه با « احقاق الحق»

 گوید از علمای بزرگ است:می« خلعی

 «ناصبيين أبوين من ولد»

 پدر و مادرش هردو ناصبی بودند

 «وقتلهم (السالم عليه) الحسين زوار من السابلة طريق لقطع تبعثه ولدا رزقت إن أنها نذرت أمه»

فرستم اموال زوار امام حسین را را غارت مادرش نذر كرد اگر خدا به من بچه بدهد، بزرگ بشود می

 بكشدآنها را كند و اگر الزم شد 

  «نذرها جهة إلى ابتعثته أشده، بلغ فلما» 

 امبزرگ شد مادرش گفت پسرم من همچنین نذری كردهوقتی 

 «الزائرين قدوم ينتظر طفق كربالء مقربة من بلغ فلما»

 را غارت كند منتظر بود كه یك زواری بیاید، تا ایشان اموالش

 «القوافل عليه واجتازت النوم عليه فاستولى» 



 ها آمدند و رد شدندها و كاروانخوابش برد، قافله

  خسته بود، دوباره خوابید و در عالم خواب دید:اینکه به خاطر 

 «النار إلى به أمر وقد قامت قد القيامة أن»

 ش جهنم ببرندقیامت بر پا شده و ایشان را دستور دادند كه به طرف آت

 شان بسپارند! روند این داستان را در ذهنمی« كربال»دوستانی كه به سمت 

 «الطاهر العثير ذلك من عليه لما تمسه لم ولكنها» 

كه غبار خاك زوار امام حسین كند به خاطر ایندید ایشان را در آتش بردند؛ ولی آتش به ایشان اثر نمی

 روی بدنش نشسته!

 «السيئة نيته عن مرتدعا فانتبه» 

 لرزیدوقتی بلند شد از نیتی كه داشت بدنش می

 «ردحا الشريف الحائر وهبط الطاهرة، لعترةا والء واعتنق» 
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جا مشغول درس و بحث شد و از سكونت گزید و در آن« كربالی معلی»ایشان بعد از آن آمد در می گوید: 

این مطلب را مرحوم  !كنندمی« ابوالحسن جمال الدین ابن عبدالعزیز»ه از او تعبیر به: علمای بزرگ شد ك

 این یك نكته.آورده است.  463، در صفحه «مجالس المؤمنین»در كتاب « قاضی نور هللا شوشتری»

« امالی» در« مرحوم شیخ طوسی» ؛پانزده تا روایت است ی داریم، شاید ده،نكته دیگر: ببینید ما روایات زیاد

 از امام باقر و امام صادق )سالم هللا علیهما(: ،این روایت را هم دوستان دقت كنند .دارد



َض » اَلمُ  َعلَْيهِ ) اْلُحَسْينَ  ِإنَّ اللََّه )َتَعالَى( َعوَّ ِتِه، ِفي اإْلَِماَمةَ  َجَعلَ  أَنْ  َقْتلِهِ  ِمنْ ( السَّ يَّ َفاءَ  وَ  ُذرِّ  ُتْربَِتِه، ِفي الشِّ

َعاِء ِعْنَد َقْبِرهِ ِإَج  وَ   «اَبَة الد 

شفاء  -2امامت در ذریه او است.  -1خدا به خاطر شهادت امام حسین سه تا كرم به ایشان كرده است: 

 استجابت دعا در کنار قبر اوست. -3در تربیت او است. 
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شما ببینید خوردن خاك قبر پیغمبر حرام است، خوردن خاك قبر امیرالمؤمنین حرام است؛ ولی خوردن خاك 

سیل « قم»در « مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائری»قبر امام حسین حرام نیست بلكه شفاء است. در زمان 

را ببرد. در آن زمان امكانات به  «قم»آمده بود و رودخانه طغیان كرده بود؛ مردم وحشت داشتند كه سیل كل 

 این شكل نبود.

گوید اندازد، میبه اندازه یك سر سوزن از تربت امام حسین را به رودخانه می« مرحوم شیخ عبدالكریم حائری»

اند این بال فاصله آب رودخانه ته كشید! این قضیه از مشهورات آن زمان است، تمام كسانی كه در آن زمان بوده

این مطلب را  ، مؤسس حوزه«م شیخ عبدالكریم حائریمرحو»اند. در شرح حال شاهده كردهقضیه را م

 اند.آورده

عجیب هم است اگر تربت خالص و اطراف قبر باشد، به هر مریضی بدهند، امكان ندارد آن مریض بال فاصله 

 بهبودی حاصل نكند!

« ابوهاشم جعفری»شان بسپارند. د و در ذهناین را دوستان دقت كنن ما روایات متعدد در این مورد داریم.

 گوید:كسی است كه روایات امامت امام عسكری را خیلی از ایشان داریم می

دُ  وَ  أَنَا َدَخْلُت »  « َعلَْيهِ  َحْمَزةَ  ْبنُ  ُمَحمَّ



 خدمت امام هادی داخل شدیممن و محمد بن حمزه 

 «َعلِيل   ُهوَ  وَ  نَُعوُدهُ »

 یم عیادتش برویمخواستبیمار بود میایشان 

ُهوا لََنا َفَقالَ »   «َمالِي ِمنْ  اْلَحائِرِ  ِإلَى َقْوماً  َوجِّ

 د و برای من دعا كنند!ناز اموال من به كسانی بدهید تا به زیارت قبر امام حسین بروامام هادی فرمود: 

ا»  دُ  لِي َقالَ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  َخَرْجنَا َفلَمَّ ُهَنا ال ُمِشيرُ  َحْمَزةَ  ْبنُ  ُمَحمَّ  «اْلَحائِرِ  ِفي َمنْ  بَِمْنِزَلةِ  ُهوَ  وَ  اْلَحاِئرِ  ِإَلى ُيَوجِّ

به حالت مسخره گفت: امام هادی ما را سراغ « محمد ابن حمزه مشیر»وقتی كه از محضرش بیرون آمدیم، 

فرستد خودش هم رتبه امام حسین است. ما برویم برای حجت خدا در نزد حجت خدا دعا امام حسین می

 كنیم!

 «َفأَْخَبْرُتهُ  ِإلَْيهِ  َفُعْدُت  َقالَ »

ما  ،گفت نزد امام هادی برگشتم و گفتم آقا جان! شما خودت حجت الهی و هم رتبه امام حسین هستی

 برویم برای شما دعا كنیم؟

 «َهَكَذا ُهوَ  لَْيَس  لِي َفَقالَ  »

 كنید نیستآن را كه شما تصور می

 «اْلَمَواِضعِ  تِْلكَ  ِمنْ  )علیه السالم( اْلُحَسْينِ  َحائِرُ  وَ  ِفيَها ُيْعَبدَ  نْ أَ  ُيِحب   َمَواِضعَ  لِلَّهِ  ِإنَّ » 

كامل الزيارات؛ نویسنده: ابن قولويه، جعفر بن محمد، ناشر: دار المرتضوية، محقق/ مصحح: امینی، 
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ست. از امام صادق )سالم هللا علیه( هم ن عبارت را خواند كه خدای عالم اجابت دعا را تحت قبه قرار داده ابعد آ

 باز ما روایت داریم این را دوستان دقت كنند.

اِدَق  أَنَّ  ُرِويَ  وَ » اْلُحَسْيِن  َقْبرِ  ِعْندَ  لَهُ  َيْدُعو أَِجيراً  لَهُ  َيْسَتأِْجُروا أَنْ  ِعْنَدهُ  َمنْ  َفأََمرَ  َمِرَض  )علیه السالم( الصَّ

اَعةِ  ُمْفَتَرُض  ِإَمام   اْلُحَسْينَ  لَِكنَّ  وَ  أَْمِضي أَنَا َفَقالَ  َذلِكَ  لَهُ  َفَقاُلوا َرُجاًل  َفَوَجُدوا )علیه السالم(  ِإَمام   ُهوَ  وَ  الطَّ

اَعةِ  ُمْفَتَرُض  اِدقِ  ِإلَى َفَرَجُعوا الطَّ   « َعَرَف  َما أَ  لَِكنْ  وَ  َقالَ  َكَما ُهوَ  َفَقالَ  أَْخَبُروهُ  وَ  )علیه السالم( الصَّ

خواهیم گوید من گفتم ایشان امام است و امام مفترض الطاعه است، ما میآوردند. ان شخص می ...فردی را

برویم خدمت حضرت و نزد امام صادق )علیه السالم( برگشتیم، عرض كردیم آقا جان! ما را كجا دارید 

 .طوری نیستفرستید، حضرت فرمود اینفرستید. به قول معروف ما را دنبال نخود سیاه میمی

َعاءُ  ِفيَها ُيْسَتَجاُب  بَِقاعاً  َتَعالَى لِلَّهِ  أَنَّ  »  «.اْلِبَقاعِ  تِْلكَ  ِمنْ  اْلُبْقَعةُ  َفِتْلكَ  الد 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ نویسنده: شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، ناشر و 
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شوند، این را من از یكی از اولیاء هللا دارم، تحت قبه، تحت گنبد به حرم سید الشهداء مشرف می دوستانی كه

؛ یعنی اگر سینه تان «اهرحبیب ابن مظ»نیست، قبه در حقیقت در باالی سر حضرت كه بایستید رو به روی قبر 

وسط ضریح مطهر بخورد. یعنی  باشد دست چپ تان را اگر دراز كردید به« حبیب ابن مظاهر»بروی قبر دقیق رو

 شود.جا قبه میای تشكیل دادید، گوشه زاویه آناگر همچنین زاویه

ن سنگ قرمز را بر آجا گذاشته بودند؛ ولی اخیرا شود، قبال یك سنگ قرمزی را در آندقیقا باال سر حضرت می

نگش با جاهای دیگر فرق داشت، جای كه تحت قبه است سشد؛ یعنی آنجا زیاد میداشتند، چون ازدحام در آن

 ن را برداشتند.آجا قرمز بود، این نشانه بود؛ ولی االن همه جاها سنگ آبی مرمر بود ولی سنگ مرمر آن



 پرسش:

 !گفتند به این خاطر آن سنگ قرمز را گذاشتند كه كسی جلوتر از آن نماز نخواندمی

 پاسخ:

 ،جا نهاست بلكه محاذی قبر هم باطل است؛ یعنی اگر كسی در آننه. ربطی ندارد. نه تنها جلو نماز خواندن باطل 

 شود.بلكه پشت همان هم نماز بخواند، باز اشكال دارد و باطل می

 پرسش:

 دلیل روایی بر محل قبه داریم یانه؟

 پاسخ:

طع داشتم دانم اسمش را ببرم. یكی از اولیاء خدا كه من قاین را از یكی از اولیاء خدا من شنیدم و صالح نمی

یكی از یاران حضرت ولی عصر است و جزء آن كسانی است كه مأمور از طرف حضرت ولی عصر برای رسیدگی 

حبیب »ن جایی است كه سینه رو بروی قبر آ« قبه»فرمود به امور بوده است از ایشان من خودم شنیدم كه می

 فعلی برسد.باشد اگر از دست چپ تان یك نخی بكشند وسط ضریح مطهر « ابن مظاهر

بعضی از مسائل رفتنی و دیدنی است، گفتنی و « شهید مطهری»به تعبیر  ،بینندآقایان یك چیزهای می این

« تحت قبه»سر موضوعیت دارد. در این زمینه روایتی كه بگوید كه اصال خود باالو اضافه بر اینشنیدنی نیست. 

 كجا است من ندیدم.

روم به هر شما عرض كنم، من خودم هم مقید هستم وقتی كه می كه من شنیده بودم خواستم خدمتاین

ها كه خلوت جا بایستم و دعا كنم، حتی بعضی وقتها ولو به اندازه ده ثانیه آنقیمتی هم كه باشد ولو در شلوغی

 خوانم.شینم و زیارت عاشورا مینجا میاست من همان



 پرسش:

 گویند.می« تحت قبه»ضریح و اطراف ضریح را ظاهرًا 

 پاسخ:

شود؛ ؛ یعنی گنبد و حتی اطراف گنبد را هم شامل می«تحت قبه»بله، اطالق روایت همین است. اطالق روایت 

ها كه با خود حضرت امام حسین )سالم هللا شود، آنكه برای بعضی از اولیاء هللا یك سری الهاماتی میولی این

 ها این است.علیه( ارتباط دارند تعبیر این

ها كه ان كنم، آنای است كه من خدمت دوستان عرض میابطه با فلسفه و اثرات پیاده روی هم چند تا نكتهدر ر

 كه اصال فلسفه پیاده روی اربعین چیست؟ شوند به این نكات توجه كنندشاء هللا مشرف می

و از « كوفه»تا « كربال»تبیین الگوی زینبی است. حضرت زینب )سالم هللا علیها( مسیرهای را كه از  اول: نكته

زند، شود و پاها آبله میدر حقیقت وقتی كه انسان خسته می اند؛و برگشته طی كرده« شام»به  «كوفه»

های كه ها و پذیراییكشد، گرچند االن دیگر گرسنگی و تشنگی معنا ندارد، با این موكبگرسنگی و تشنگی می

های حضرت زینب )سالم هللا علیها( برای اعتالی كلمه اسالم ها یاد آور زحمات و خستگیگیرد. اینصورت می

 است.

آیند، حداكثر دو میلیون نفر از همه عالم می« حج»نمایش قدرت بزرگ شیعه است، شما ببینید در  نکته دوم:

اند. این در حقیقت یك قدرت نمایی های گذشته آمار دادهمیلیون نفر هم در سال 23شوند. در اربعین تا می

چه فردا وهابیت و یا استكبار جهانی بخواهد به مبانی اعتقادی شیعه و یا به حرم شیعه در دنیا است كه اگر چنان

دو نفر مواجه  ائمه )سالم هللا علیهم اجمعین( و یا حرم سید الشهداء بخواهند دست درازی كنند با یك نفر

 با تمام توان از حریم دفاع خواهند كرد. هانیستند با بیش از بیست میلیون سپاهی مواجه هستند و این



آمادگی برای استقبال با شكوه از حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداء( است. من اگر اشتباه نكنم در  نکته سوم:

چهار فرسخ مردم برای یعنی ، می شود بعضی از جاها دارد مساحت مستقبلین از حضرت تا چهار فرسخ

 روند. استقبال می

ن برای آدم این مطلب خیلی قابل فهم نبود، چهار فرسخ جمعیت بخواهد برود یك جمعیتی خیلی ن زماآشاید 

كنند، پیمایی اربعین شركت میها انسانی كه در راهاین میلیون شود؛ ولی با این وضعی كه االن استانبوهی می

انسان برای استقبال  اهها همه نشانگر این است كه فردا با آمدن حضرت ولی عصر و بشارتش میلیوناین

 كاری در ركاب آن بزرگوار خواهند رفت.ایشان و فدا

گسترش فرهنگ و همچنین  ادت و دفاع از حریم اسالم و قرآن؛ای شهامت و شهجوشش روحیه نکته چهارم:

هستند بی كار نیستند  ی کهروید روحانیون و افراد دیگركه شما دارید می« نجف»از  ببینیدبیت؛ شما اهل

ها در حقیقت هستند. این (سالمال )علیهم طوری مشغول خواندن روایت و مشغول صحبت در فضائل ائمهینهم

 بیت است. نشر فرهنگ اهلبرای ی ایك وسیله

 ،شوندهای امام حسین و یارانش برای اسالم و برای قرآن میجا یاد آور جانبازیشوند و آنمی« كربال»بعد وارد 

شهامت و  دهد و آشنا شدن با روحیهبیت و دفاع از اسالم و دفاع از قرآن میی دفاع از اهلااین در زائر روحیه

 شود.جانبازی برای اسالم می

بینید افرادی كه از كشورهای خارج پاسخگویی برای شبهات كج فكران. در طول مسیر شما می نکته پنجم:

بینند بالفاصله دورش را همین كه عمامه به سری میها زیاد گرفتار هستند، شبهات و سوال دارند آیند آنمی

ای داریم، جوابش چیست؟ در خود ایران هم از بعضی شهرها و گویند ما همچنین سوال و شبههگیرند و میمی

جا برای او هیچ فكر و شان دسترسی به روحانی و عالم ندارند در آنروند در منطقهبعضی از روستاها كه می



، فكرش برای رفتن به زیارت امام حسین است و برایش فرصت طالیی برای پرسیدن شغلی دیگری نیست

 كه دارند. است بعضی از مسائلی

جا شیعه است، سنی است، مسیحی است، بینید در آنهمبستگی دینی و مذهبی و قومی. شما می نکته ششم:

جا دهند در آناصال اجازه نمی فقط شیعه و سنی است، مسیحی و یهودی و زرتشتی را« مكه»یهودی است، در 

كنند تو مسلمان نیستی های مسیحی سوال میاز یكی از كششجا همه اقوام حضور دارند. بیایند؛ ولی در این

دا است ولی امام حسین ما گوید پیامبر ما و شما جكنی؟ در جواب میبرای چه در این راهپیمایی شركت می

 یكی است!

و پرچم « فرانسه»یك خانم مسیحی اهل كشور  که داشتیم این را نشان دادمای كه من آن روز در جلسه 

من در زمان اشغال عراق به صورت " :گویدرا هم گرفته بود در میان راهپیمایان اربعین است می« فرانسه»

ورت داوطلبانه به نیروهای ائتالف ملحق شدم، در یكی از مراسم اربعین امام حسین از یكی از زائران كه به ص

 "شویی؟كنی خسته نمیسفر میپیاده « كربال»به  تا «بصره»كه از رفت پرسیدم آیا از اینمی« كربال»پیاده به 

روم تا حاجتم را زیر گنبد حرم امام حسین از او بخواهم و یقین دارم كه خداوند حاجتی از خدا دارم می" :گفت

من دچار سرطان سینه شده بودم " :گویداین زن می "د.به بركت وجود امام حسین حاجتم را بر آورده خواهد كر

 "باید تن به عمل جراحی و برداشتن سینه بدهم.« فرانسه»و پزشكان به من گفتند به محض رسیدن به 

برای زیارت امام « كربال»به « نجف»آن روز من نذر كردم اگر از این بیماری شفا یابم با پای پیاده از می گوید: "

های جدید قرار رفتم پزشكان دوباره من را تحت معاینات پزشكی و آزمایش« فرانسه»قتی به حسین بروم، و

ان زائران پیاده دادند، اما در كمال ناباوری اثری از بیماری در من ندیدند به این خاطر است كه شما من را می

 "ام نذرم را اداء كنم.واقع آمده در بینید واربعین می



راهپیمایی اربعین و  بگوییمانصاف است كه ما بیاییم  ،ها و این اعتقاداتحركت ها وشاین جوش با وجود آیا

های از فلسفه و حكمت ها در حقیقت یك نمونهو حرام است؟ اینزیارت امام حسین )سالم هللا علیه( بدعت 

 پیاده روی برای زیارت امام حسین )سالم هللا علیه( است.

ن رسید برای شما گفتم، شاید دوستان موارد دیگری به این نكات اضافه كنند و یا ها نكاتی بود كه به ذهن ماین

 ها را بیشتر باز كنند.این

 آمده:« مزار كبیر»زیارت حضرت سید الشهداء خدمت شما عرض كنم در كتاب  فضیلت در رابطه با

اَلُم: َما لَِمنْ » اَلمُ  َعلَْيهِ  ْبَر اْلُحَسْينِ قَ  َزارَ  ُقْلُت ِْلَبِي َعْبِد اللَِّه َعلَْيِه السَّ  «السَّ

 ترین روایتی كه در فضیلت زیارت امام حسین دیدم این روایت استمن تقریبا جامع

َواِب  ِمنَ  لَهُ : َقالَ »   «بَْدر ُشَهَداءِ  ِمنْ  َشِهيد   أَْلِف  ِماَئةِ  َثَواِب  ِمْثلُ  الثَّ

 را دارد. پاداش یك صد هزار شهید، از شهدای بدر در ركاب رسول هللا

الكبير نویسنده: ابن مشهدى، محمد بن جعفر، ناشر: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه المزار 

 39مدرسين حوزه علميه قم، محقق/ مصحح: قيومى اصفهانى، جواد،  ص

 آمده ثواب یك صد هزار شهید از« مزار كبیر»ن سر جای خودش؛ در آست که در روایات ه «مئة حج و...» این

كه زیارت آقا امام حسین كرده باشد! روایات زیاد است. دارد كه زوار امام حسین است شهدای بدر برای كسی 

جا برود امكان پذیر نیست بدون حاجت شوند. هركس حاجتی دارد آنچهل سال قبل از دیگران وارد بهشت می

 بیاید.



تهذیب شیخ »هستم، این مطلب در ورده شدن حاجت شما ضامن فرماید من برای برآیرالمؤمنین میام

 آقای تعبیر به روایات فراوانی در این زمینه دارد و« فالح السائل و كامل الزیارات و...»آمده است. در « طوسی

 .است صحیحهم  «الزیارات كامل» روایات تمام «خویی»

 در روایت دیگری دارد که امام حسین )سالم هللا علیه( فرمود:

 «َحَياتِهِ  َمْن َزاَرنِي ِفي» 

 می فرماید: این هم خیلی روایت قشنگ و زیبا است.  است کهامام حسین این فرمایش 

 «أَْخَرْجُتهُ  النَّارِ  ِفي َوَجْدُتهُ  ِإنْ  وَ  َذلِكَ  ُقْلُت  نََعمْ  َقالَ  َوَفاتِهِ  بَْعدَ  ُزْرُتهُ َحَياتِِه  ِفي َزاَرنِي َمنْ  »

اگر زائرم را در  عد از مرگش به زیارت او خواهم رفت،، بكند زیارت در زمان حیاتش را من هركس

 درون جهنم هم ببینم او را از جهنم خارج خواهم كرد

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى،  بيروت(؛ نویسنده: -خبار اْلئمة اْلطهار )ط بحار اْلنوارالجامعة لدرر أ

 16، ص98 ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

دهم تا ها را دسته بندی كردم، ان شاء هللا من فایل این بحث را به دوستان میهای است كه من اینها نمونهاین

 قرار بدهند. « 3000151515»در سامانه 

 «رحمة هللا و بركاته والسالم علیكم و»


