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اربعین عشق

آستانه
یـک... دو... سـه... چهـار... پنـج... شـش... هفت... هشـت... نـه... ده... 

یـازده... دوازده...
اینهـا ثانیه هـای عمر ما هسـتند کـه در حال گذرنـد. ثانیه هایـی که باز 

نمی گردنـد و تن هـا و تن هـا یکبـار زندگـی می کنند.
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و از خـود سـئوال کنیـم کـه ایـن ثانیه هـا چگونـه مصرف می شـوند؟ 
چقـدر از ایـن ثانیه هـا مصـرف می شـوند بـرای کاری که پوچ اسـت و 

بی هـدف و بی دلیـل؟!
ثانیه های عمر شـما با ارزش اسـت و بر همین اساس نوشتیم کتابچه ای 
کـه وقـت کمی از شـما بگیرد. بـه مبارکی عـدد چهارده، چهـارده دقیقه 
از وقـت شـما را می گیریـم به خوانـدن این کتابچه. کتابچـه ای که چهار 

.نکته دارد پیرامون اربعین حسـینی
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» اولین اجتماع«
نـام او بـه گوش همه رسـیده اسـت. دیگـر همـه او را می شناسـند. از 
اصحـاب رسـول اهلل بـوده و در جنگ بدر در راه دفـاع از دین خدا و 
رسـولش شمشـیر زده اسـت. کسـی که تمام عطوفت و مهربانی خاِص 
پیامبـر بـه نـوه اش حسـین بن علـی را به نظاره نشسـته اسـت؛ 

1
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در آغوش کشـیدن حسـین و بوسـیدن های مکرر او توسـط رسـول 
خدا را دیده اسـت. کسـی که نبی مکرم اسـام به او سـفارش کرده 
سـامش را بـه فرزنـدش محمـد بن علـی امام باقـر برسـاند. جابر 
همـه ی تاریـخ از زمان رسـول اهلل تا امام پنجم را لمس کرده اسـت. 

جابـر بن عبـد اهلل انصاری.
خبـر فاجعه ی کربا و شـهادت نوه ی پیامبر به گوش جابر رسـده 
اسـت. شـتابان از مدینـه راهـی کربـا می شـود. خبـر چنان آشـفته اش 
می کنـد کـه تمـام خـودش را فرامـوش میکنـد و فقـط می خواهـد بـه 
نـوه ی رسـول خـدا برسـد. انگار نـه انگار کـه نابینا و فرتوت شـده 
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اسـت. عطیـة بن کوفـی از اصحاب امیرالمومنیـن هـم از دیار کوفه 
بـه او می پیونـدد. جابـر ابتـدا در فـرات غسـل مـی کنـد و جامه سـفید 
می پوشـد و عطـر می زنـد. گویـا برای طـواف خانه خـدا مـی رود. تا به 

قبـر حضرت می رسـد از شـدت غـم ِوجـودش تکبیـر می گوید:
»اهلل اکبر...اهلل اکبر...اهلل اکبر«

طاقـت نمـی آورد و از هـوش مـی رود. مدتـی بعـد بـه حـال می آید و 
شـروع می کنـد بـه صحبـت بـا امامـش. بـا سـوزی از عمـق جانش به 

ایشـان سـام می فرستد:
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»الّسام علیکم یا آل اهلل، الّسام علیکم یا صفوة اهلل...1«.
از آن طرف کاروان اسـرا باید از شـام به مدینه فرسـتاده شـوند. با تدبیر 
و اصـرار پیامبـر ِکربـا زینـب کبـری قـرار می شـود مسـیر کربا 
برای عبور انتخاب شـود. چه شـیردل اسـیری اسـت این زن! که راه را او 
معین می کند. چه سیاسـتی اسـت که این جمع داغ دیده و زجر کشـیده 
را دوبـاره بـه سـرزمین کرب و با می کشـاند که همـه ی آن صحنه های 

فجیـع را در خاطرشـان زنده می کند؟
چهل روز دوری از اباعبداهلل الحسـین برای خواهر و زن و فرزندان 

1  . مراجعه کنید به قسمت زیارت اربعین در مفاتیح الجنان.
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به سـر رسـیده اسـت و اهل حرم برای مجلـس چهلم عزیزانشـان وارد 
کربـا می شـوند. جابـر و عطیـه و دیگر عاشـقان سـید الشـهداء به 
اسـتقبال شـاهدان روز واقعه می شتابند، شـاید برای عرض تسلیت شاید 
هـم بـرای تسـّلی گرفتن! اینجاسـت و اینگونه اسـت که اولیـن اجتماع 
زائـران اربـاب عالـم حاصل می شـود. اجتماعی که سـال ها بعـد و حاال 
بزرگترین اجتماع انسـانی جهان در طول تاریخ اسـت. اجتماع در اربعین 

حسین در کربا.
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»شـاید این سیاسـِت والئـی هم که زینـب کبری اصـرار کرد که 
برویـم بـه کربـا- در مراجعـت از شـام- بـه خاطـر همین بود کـه این 

اجتمـاع کوچک امـا پرمعنـا، در آنجا حاصل شـود.2«

2  . بیانات رهبری در دیدار جمعی از مردم آذربایجان  شرقی، 1387/11/28.
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»درس اربعین حسینی«
در طـول تاریـخ وقایـع زیـادی اتفاق افتاده انـد که دیگر حرفـی از آنها 
بـه میـان نیامـده اسـت و کم کم به دسـت فراموش سـپرده شـده اند. اما 
وقایعـی که نسـل به نسـل نقل شـده یـا اینکه در تاریخ نوشـته شـده یا 
حرکتی در زنده نگه داشـتن آن اتفاق افتاده اسـت برای همیشـه در یادها 

2
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ثبت خواهد شـد.
اصـوالً در مـواردی کـه نیروی ظلم و فجایع وحشـت بـار آن زیاد بوده 
اسـت، احتمـال بیشـتری در فراموشـی آن هسـت زیـرا نیـروی ظالم از 
پخـش اخبار درسـت و به حق جلوگیری می کنـد و از طرفی با حربه ی 
دروغ و رشـوه و... آن واقعـه را بـه نفـع خود بیـن دهان ها می چرخاند و 
در اذهـان حـک میکند. کم نیسـت در عالم از این وقایـع که به نفع ظالم 

جلـوه داده شـده اند و ظالمی را مظلوم نمایـان کرده اند.
حادثـه غمنـاک و جان گـداز کربـا از آن دسـت حوادثی اسـت که اگر 
زینب کبری و امام سـجاد و حتی دیگر اسـرا و شـاهدان قضیه 
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تسـلیم قدرت زورگوی یزیدیان می شدند و سـکوت می کردند و درون 
خودشـان به عزاداری می پرداختند، قطعاً هیچ گاه یاد سیدالشـهداء و 
ظلـم بنی امیـه تا بـه امروز اینطـور زنده باقـی نمی ماند. زیرا بـا آن تعداد 
کـم، در گوشـه ای از بیابـان، در محیـط اختنـاق آورِ حکومـت ابن زیـاد 
چنیـن اتفاقـی افتاد و بـه راحتی امـکان پوشـاندن آن و تحریف کاملش 

وجود داشـت.
یکـی از حرکاتـی کـه ایـن دو بزرگـوار بـرای اثبـات حقانیـت قیـام 
اباعبـداهلل الحسـین و بطـان حکومت هـای مقابِل ائمـه، انجام 
دادنـد تبلیـغ فرهنگ شـهادت در راه احیاء دیـن خداوند متعال و تجدید 
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سـنت رسـول اهلل بوده اسـت.
حضـرت زینب کبری -که بلندگوی حادثه ی عاشـورا هسـتند- 
هـم در بیـن راه کربـا بـه شـام و هم در راه برگشـت از شـام بـه مدینه، 
همه جـا از ایـن رخـداد، هـدف حسـین بـن علـی و ناحـق بـودن 
جبهه ی مقابل سـخن بـه میان می آوردنـد. همان طور کـه می دانیم حتی 
در کاخ یزیـد هـم حضـرت سـخنرانی غرایی می کنند و یزیـد ملعون را 

وادار بـه سـکوت می نمایند.
جمع شـدن کاروان اسرا برای اربعین عاشـوراییان هم اقدامی در جهت 
بیـان و ابـاغ فلسـفه ی ایـن قیام بـه تمام مردمـان تاریخ اسـت. با اینکه 
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حضرت می دانند عبور از کربا و دیدن اجسـاد و زمیِن آغشـته به خون 
اجسـاد بـرادرش و یارانشـان دوبـاره غم اهل حـرم را داغ می کنـد و باز 
خـود ایشـان باید به تیمار قلـوب آنـان بپردازند، اما هدفی بسـیار واالتر 

در پـس پـرده ی ایـن کار قرار دارد که سـختی کار به چشـم نمی آید.
همان طـور کـه امـام خمینـی دربـاره عـزاداری و راه انداختـن 

تاکیـد داشـته اند و فرموده انـد: دسـتجات بسـیار 
»سـید الشـهداء را ایـن گریه ها حفظ کرده اسـت و مکتبـش را این 
مصیبت هـا و داد و قالهـا حفظ کرده؛ این سـینه  زنی ها و این دسـتجات 
و عـرض می کنـم اینها حفظ کرده. اگر فقط مقّدسـی بود و تـوی اتاق و 
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تـوی خانه می  نشسـت بـرای خودش و هـی زیارت عاشـورا می خواند 
و تسـبیح می گردانـد، نمانـده بود چیـزی، هیاهو می خواهـد. هر مکتبی 
هیاهـو مـی خواهد، باید پایش سـینه بزنند، هر مکتبـی ... تا پایش گریه 

کن نباشـد، تا پایش توی سـر و سـینه زدن نباشـد، حفظ نمی  شـود.3«

3  . صحیفه ی امام، ج8، ص526.
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»اساسـاً اهمیـت اربعیـن در آن اسـت کـه در ایـن روز، بـا تدبیـر الهی 
خاندان پیامبر ، یاد نهضت حسـینی برای همیشـه جاودانه شـد 
و ایـن کار پایه گـذاری گردیـد. ما هسـتیم کـه با تصمیم درسـت و بجا، 
می توانیـم یاد شـهدا و خاطره و فلسـفه ی شـهادت را احیا کنیـم و زنده 
نگه داریـم. درسـی کـه اربعیـن بـه مـا می دهـد، این اسـت که بایـد یاد 
حقیقـت و خاطـره ی شـهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشـمن زنده 

نگه داشـت.4«
4  . بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم )در تاریخ 1368/6/29(.
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»زیارت اربعین«
محـرم کـه می آید موسـیقی های مبتـذل ضبـط  برخی ماشـین ها جای 
خودشـان را بـه مداحی هـای پـر شـور حسـینی می دهند، البتـه فقط 10 

روز اول!
محرم که می شـود چادر سـرش می کند و آرایشـش را کنار می گذارد، 

3
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البته فقط 10 روز اول!
بـه یاد حسـین اسـت و اشـک می ریـزد برای حضـرت. ذکر لبش 

حسـین حسـین می شـود، البته فقط 10 روز اول!
نـذر می کنـد بـه عـزاداران اربـاب خدمـت کند، چـای بدهد، اسـتکان 

بشـوید، کفـش جفت کنـد و... البتـه فقـط 10 روز اول!
دهـه اول محـرم شـور عجیبـی در همـه شـیعیان می انـدازد امـا یادمان 
مـی رود کـه قیام حضرت سـید الشـهدا فقط شـور نمی دهد شـعور 
هـم دارد. اگـر می دانـم کـه کارهایـم، زندگـی ام و رفتارم اشـتباه اسـت 
بایـد همـه اینها را به عشـق محرم و حسـین اصاح شـان کنم. نباید 
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بگـذارم جهالتـم فقـط دهـه اول محـرم از بیـن بـرود و مابقـی روزهای 
عمـرم با شـهوات و هـوای نفس بگـذرد. نباید غفلـت از ارزش و بهای 
خودم را که در قیام حضرت نمایان شـده اسـت با دنیای پسـت و بهای 

لذت هـای انـدِک ناچیز عـوض کنم.
حضـرت اباعبـد اهلل جـان خـود را فـدا نکـرد کـه 10 روز برایش 
گریـه کنیم و تمام! قطعـاً ارزش حرکت امام را همه ی کسـانی که همان 
دهه اول برخی کارهای اشتباه شـان را به عشـق ایشـان کنـار می گذارند، 
می فهمنـد، امـا بایـد حواس مان باشـد امام بـرای همه تاریخ زنده اسـت 
و هدف مقدس شـان چارچوب زندگی حسـینی را برای همگان ترسـیم 
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کرده اسـت.
یادمـان بمانـد که حسـین بن علی را به اسـم خدا و خـروج از دین 
و بـا شـعار اهلل اکبر کشـتند و سـر بریدند. اما نمی دانسـتند جهـل و دنیا 

خواهی شـان خـون خدا را بـر زمین جاری سـاخت.
اربعین و زیارت اربعین و مضامین نابش فرصتی اسـت برای بازگشـت 
بـه هرآنچـه در دهـه اول محـرم کنـار می گزاریم برای حسـین و به 

خاطر »او«.
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»یـک جملـه در زیارت اربعیـِن امـام حسـین ذکر شـده اسـت که 
ماننـد بسـیاری از جمـات ایـن زیارت ها و دعاها، بسـیار پُرمغـز و در 
خـور تأّمـل و تدبّـر اسـت. آن جملـه این اسـت: »و بـذل مهجته فیک« 
یعنـی حسـین بن علی، جـان و خـون خـود را در راه تـو داد؛ »لیسـتنقذ 
عبـادک مـن الجهالـة«؛ تا بنـدگان تـو را از جهل نجـات دهـد؛ »و حیرة 
الّضاللـة«؛ و آنهـا را از سـرگردانِی ناشـی از ضالـت و گمراهی برهاند. 
ایـن طرِف قیام کننده؛ حسـین بن علی اسـت. طرف دیگـر قضیه، در 
فقـره بعـدی معرفی می شـود: »و قـد توازر علیـه من غّرتـه الدنیا«؛ نقطه 
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مقابل، کسـانی بودند که فریب زندگی، آنها را به خود مشـغول و دنیای 
مـاّدی، زخـارف دنیایی، شـهوات و هواهای نفس، از خود بی خودشـان 
کـرده بـود؛ »و بـاع حّظـه بـاالرذل األدنـی«؛ سـهمی را که خـدای متعال 
بـرای هـر انسـانی در آفرینـش عظیم خـود قرار داده اسـت - این سـهم 
عبارت اسـت از سـعادت و خوشـبختی دنیا و آخرت - به بهای پسـت 

و ناچیـز و غیر قابـل اعتنایی فروختـه بودند.5«

5  . بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران  )در تاریخ 1379/1/26(.
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»بزرگترین اجتماع«
یک جسـتجوی کوچک که در اینترنت انجام دهیم و دنبال عظیم ترین 
اجتمـاع انسـانی در طـول تاریـخ بگردیـم، عنـوان »پیـاده روی اربعین« 
خـوش می درخشـد و رقـم 20 میلیـون نفـر در صفر سـال 1435-یعنی 

اربعیـن پارسـال- را به نمایـش می گذارد.
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از جمعیت 7 میلیارد و اندی جهان که 1/62میلیارد نفر مسلمان هستند 
و از ایـن تعـداد  مطابـق برخـی منابـع، شـیعیان،  یـازده درصد جمعیت 
مسـلمانان را تشـکیل می دهند. بدین سـان، جمعیت کنونی شیعیان باید 
حـدود 132 میلیـون نفـر باشـد و طبق برخـی منابع شـیعیان 23 درصد 
کل مسـلمانان را تشـکیل می دهنـد.6 بـا ایـن حسـاب چه چیزی اسـت 
کـه باعـث میشـود بـزرگ تریـن اجتمـاع بـه پیـاده روی بـرای زیارت 
سیدالشـهداء اختصاص یابد؟ و از طرفی این اجتماع تنها به شـیعیان 
انحصـار نمی یابد بلکه اهل سـنت، مسـیحیان و حتی یهودیانی هسـتند 

6  . سید مصطفی قزوینی، تحقیق هایی درباره شیعه، صفحه 4.
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کـه با عشـق بـه ایـن راه قـدم می گذارنـد. ایـن راه بـرای همـه آزادگان 
.جهان مقدس اسـت نه فقط برای شـیعیان و دوسـت داران حسـین
»شـاید بتـوان گفت اولین کسـی که به منظـور زیارت مزار شـهدا برای 
خـود یـک برنامه ی هفتگـی و منظم پیـاده  روی قـرار داده بود، حضرت 
صدیقـه طاهـره بـود کـه همـراه بـا حسـنین بـرای زیارت 
شـهدای احـد بـه ویـژه  سـید الشـهدای مدینـه - یعنـی حمـزه عموی 
پیامبـر - حرکـت می کردند. اینکه این حرکت در سـیره ی حضرت 
زهـرا بـه عنوان یـک برنامه ی هفتگی قـرار داده شـده، خیلی قابل 
توجـه اسـت و اینکـه ائمـه ی هدی اینقدر بـر پیاده روی شـیعیان و 
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زائـران تاکیـد کرده انـد خیلـی معنـا دارد. طبیعتـاً آنها توجه بـه جلوه ی 
اجتماعی و تبعات فرهنگی چنین حرکتی داشـته اند که شـیعیان خود را 

به ایـن حرکـت سـفارش کرده اند.7«
 هـم برای زیـارت پیاده امام حسـین در روایـات معصومیـن
ثواب بسـیار زیادی برشـمرده شـده است و فراوان بدان اشـاره نموده اند:
»علـی بـن میمون صائـغ، از حضرت امـام صادق نقل کـرده که آن 
حضـرت فرمودند: ای علی! قبر حسـین را زیارت کن و ترک مکن. 

7  . گفتگوی حجت االسالم پناهیان با ماهنامه فرهنگی هیأت رزمندگان اسالم در تاریخ 1391/8/24، خبرگزاری 
فارس/ شماره 8910060655.
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عـرض کـردم: ثـواب کسـی کـه آن حضـرت را زیـارت کند چیسـت؟ 
حضـرت فرمودند: کسـی که پیاده زیـارت کند آن حضـرت را، خداوند 
بـه هـر قدمی کـه برمـی  دارد، یک حسـنه برایش نوشـته و یک گنـاه از 
او محـو مـی فرمایـد، و یـک درجـه مرتبه اش را بـاال می  بـرد و وقتی به 
زیـارت رفـت، حـق تعالـی دو فرشـته را مـوّکل او می فرماید کـه آنچه 
خیر از دهان او خارج می شـود را نوشـته و آنچه شـر و بد می باشـد را 
ننویسـند. و وقتی برگشـت بـا او وداع کرده و به وی می گوینـد: ای ولّی 
خـدا! گناهانـت آمرزیـده شـد و تو از افـراد حزب خدا و حزب رسـول 
او و حـزب اهل بیت رسـولش می باشـی. به خدا قسـم! هرگـز تو آتش 
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را بـه چشـم نخواهـی دیـد و آتش نیز هرگز تـو را نخواهد دیـد و تو را 
طعمـه خود نخواهـد نمود.«8

از طرفـی دقـت در ایـن سـخن جایـگاه فوق العـاده ی زیـارت اربعین 
حضرت را مشـخص کرده اسـت؛ امام حسـن عسـگری فرموده اند: 

عامـت های مومـن پنج چیز اسـت:
خواندن پنجـاه و یک رکعت نمـاز در شـبانه روز )نمازهای واجب و 

نافله های آن(،
زیارت اربعین،

8  . کامل الزیارات، ص 134.
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انگشتر به دست راست کردن،
پیشانی را در سجده بر خاک نهادن،
بلند گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم.9

هـر انسـانی وقتـی بـا ایـن مقـدار سـفارش و اجـر بـرای زیـارت آن 
حضـرت مواجه شـود قطعـاً متوجه اهمیت ایـن روز و زیـارت پیاده آن 
حضـرت خواهـد شـد. و اینکه چطور بـرای عزاداری به صـورت فردی 

ایـن مقدار تاکید نشـده اسـت؟! 
و انسـان از تـه دل آرزو می کنـد توفیقـش شـود پیـاده در بزرگتریـن 

9  . مصباح المتهجد، شیخ طوسی، صفحه 730.
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اجتمـاع انسـانی تاریـخ بشـر قـرار بگیـرد. اجتماعی که مقصـدش یک 
نقطـه و یـک جاسـت. »کربـا«. همانجـا کـه در اولیـن اربعیـن جابر و 
عطیبـه و زینـب و... پا گذاشـتند. و حاال بعد از هزار و اندی سـال 
اگـر خـدا بخواهـد و توفیـق شـود مـا نیز قـدم در جـای قدم هـای آنان 
خواهیـم گذاشـت. و انشـاءاهلل در ایـن مسـیر بـا هـر قدم مان یـک قدم 

سـبک زندگـی حسـینی را بیشـتر از قبل عمـل کنیـم و ترویج.
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»شـروع جاذبـه ی مغناطیـس حسـینی، در روز اربعیـن اسـت. جابـر 
بـن  عبـداهلل را از مدینـه بلنـد می کنـد و بـه کربا می کشـد. ایـن، همان 
مغناطیسـی اسـت که امروز هم با گذشـت قرن های متمادی، در دل من 
و شماسـت. کسـانی کـه معرفـت به اهـل  بیت دارند، عشـق و شـور به 
کربا همیشـه در دلشـان زنده اسـت. این از آن روز شـروع شـده است. 

عشـق به تربت حسـینی و به مرقد سـرور شـهیدان - سیدالشـهداء10«

10  . بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، در تاریخ 1385/1/1.
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