زوّار اربعین حسینی ،مبلّغان دین الهی

حجتاالسالموالمسلمین«حسینانصاریان» 

خبرگزاریتسنیم 

اینجمعیتمیلیونیهرسالهازسراسرجهاندرکربالگردهمآمدهومردماناینسرزمینچهمهماننوازانیهستندوچهزیبااززائران

ایکههیچزائریبدونپذیرایینخواهدماندودراینخصوصنگرانیندارد.بسیاریازساکنان

کنند؛به 
گونه


امامحسین(ع)پذیراییمی
اینسرزم ینمقدس،خودشانتمکّنمالیچندانیندارندودرزندگیخویشبامشکالتیمواجههستند؛امااینهادرطولسال،مقداری
هللپذیراییمیکنند.

ابیعبدا
ازپولشانرابرایزائراناربعینذخیرهکردهودراینروزهاازمهمانانویژه 
متنکاملاینیادداشتبهشرحزیراست :

* امام حسین(ع) ،عظیمالعظمای عالم 
عظیمالعظما»تعبیر
نوشتهایرادربارهحضرتسیدالشهداءازفیلسوف،حکیموعارفبزرگیخواندمکهدرایننوشتهازآنحضرتبه« 

بدینمعناکهوجودمبارکحضرتسیدالشهداءدرشأنیتوهویتخودشازهرچهانسانوشخصیتبزرگدراینعالماست،
کردهبود؛ 
توانتمامارزشهایحضرتآدم(ع)وانبیایاولواالعزمرادر


شودومی

تروواالترهست.اززیارتوارثنیزهمینمعنااستفادهمی

بزرگ
تنهاجایگاهویژهایدراینعالمدارد،بلکه


ایخاصدردرگاهالهیاستکهنه

وجودمبارکامامحسین(ع)مشاهدهکرد.هماناایشانبنده
درعالمِبعدنیزازجایگاهارزشمندیبرخورداراست .
* گریه انبیای الهی بر مصائب کربال 
بیت(علیهم السالم)آمدهکهجبرئیلامینازهمانزمانحضرتآدم(ع)ازسویپروردگارمأموریتیافتکه

درروایاترسیدهازاهل
بهصورت مختصر برای آنها بازگو کند.امین
حضرتسیدالشهداءرابهحضرتآدم(ع)وهمهانبیای الهی بشناساند و ماجرای کربال را  
وحینیزتمامپیامبرانراازاینواقعهآگاهکردوهمهآنهابرمصائبایناماممظلومگریستند .
* گریه ارض و سماء بر امام حسین(ع) 

۱

البته تنها پیامبران الهی بر مصائب جانسوز کربال نگریستند ،بلکه اهلبیت (علیهم السالم) هم در زمان والدت امام حسین(ع) اشک
دلهایعاشقومؤمن
هیچگاهودرگذرزمانرنگنباختهوکمرنگنشدهاستوهمواره 
ریختندواندوهگینبودند.گریهبرآنحضرت 
انگیزوجانگدازبودهو


قدریسخت،غم

اند.وقایعکربالوشهادتاینامامویارانایشانبه

وبهسوگنشسته
در رثای او گریه کرده 
زینالعابدین،تمامموجوداتارضیوسماویبعدازجریانعاشورابرایآنحضرتگریستند؛ازهمینامرنیز
هستکهبهفرمودهٔامام 

واضحومبرهناستکهگریهب رایشانوحوادثجانسوزکربالموضوعیتوقطعیتداردولذاازفرمایشاتحضرتامامرضاوبعضیاز
دراینباره بیان شده که
ائمه (علیهم السالم) میتوان دریافت که گریه بر حضرت واجب است و نه مستحب .روایات بسیار مهمی  
دهاند .
کتابهایماــشیعهوغیرشیعهــنقلکر 
معتبرترین 
* سفارش ائمه (علیهمالسالم) به زیارت کربال 
آنچهپسازگریهبرمصائبآنحضرتحائزاهمیتاستواولویتدارد،زیارتحضرتحسین(ع)است.امامان معصوم(علیهمالسالم)
بیتداشتهاند.دراین


شقانمکتباهل
دادهاند و سفارشاتی را به مؤمنان و عا
نسبت به زیارت امام حسین(ع)و یاران ایشان دستور اکید  
سفارشاتآمدهاست:آنانکهتوانزیارتحضرترادارند،فرقینمیکندکهدرکدامنقطهازاینکرهخاکیزندگیمیکنند،حتی اگر

بهدفعاتبروندوایشانرازیارت
یکباردرطولعمرشانباشد،بهزیارتاینامامشهیدبروند؛وچنانچهبرایآنهامیسّراست،درسال 
کنند .
بهتناسبمکلّفیناشارهشدهاست.دربرخیروایات
همچنیندراینروایاتبهثوابعظیمزیارتقبرامامحسین(ع)ویارانآنحضرت 
برمیدارد،حالهرمقدارفاصلهکهبینمنزل
چنینذکرشدهاست:ثوابهرقدمیکهزائرامامحسین(ع)ازمنزلخودتاحرمابیعبداهلل 
قبولشدهویاهزارحجوعمره
میکند؛البتهدربرخیروایاتنیزنودحجوعمره 
قبولشدهبرابری 
وحرمباشد،باثوابیکحجوعمره 
قبولشده آمده و این اختالف روایات به تفاوت معرفت و ظرفیت زائر بستگی دارد.گاهی زائر حرم آن حضرت از امامانمعصوم(علیهم

پایینترایمانی؛لیکننکتهمهمودرخورتوجه،سفارشو
السالم)استوگاهیمؤمنیبادرجهواالیمعرفتیوگاهینیزمؤمنیبادرجه 
زیارتنامهآنحضرتزیارتکنیم،در

نهاینکهامامرادرمنزلخودوباخواندن
تأکیدنسبتبهسفربهکربالوزیارتقبرایشاناست ،
داشتهشدناینماجرایجانسوزودلخراشدرظرفجهانباشد .

حقیقت،مقصودِائمهزیارتیاستکهموجبزندهنگه
اینسفارشینیستکهتنهابهزمینیانشدهباشدوانسانهابهآنفرمانیافتهباشند،بلکهدرکتاب«کامل الزیارات»آمدهاستکههر

آیندودراولفجربهعرشبازمیگردند ،تعداد


امرخداوندمتعال،دراولغروببهزیارتحرمحضرتمی
شبهفتادهزارفرشت 
هبه
میشود .
ابیعبداهللنصیبآنان 
بهقدریزیاداستکهتاروزقیامت،فقطیکبارتوفیقزیارتحرم 
فرشتگانعرشالهی 
* زیارت اربعین در روایات 
اماآنزیارتیکهپیغمبراکرموامامانمعصوم(علیهمالسالم)بهآنمکرراًومؤکداًسفارشکردهاند،زیارتامامحسین(ع)درچهلمین
دهند.بهراستی


هاستمردمباشوروحرارتبسیاردراربعینانجاممی

روزشهادتآنحضرتویارانباوفایایشاناست،زیارتیکهسال
بهخواستوهدایتپروردگارمتعال صورتگرفتهوچنینگردهمایی در
شوروحالزیارتدراینروزوجمعیتگستردهمردم 

کهاین

۱

به فرد با هدفی معنوی و الهی که نظیری را برای آن در هیچ
بیسابقه است ،اجتماعی خاص و منحصر  
بهروی کره زمین  
تاریخ بشر و  
نقطهایازدنیانمیتوانیافت .

نوازانیهستندوچهزیبااززائران


اینجمعیتمیلیونیهرسالهازسراسرجهاندرکربالگردهمآمدهومردماناینسرزمینچهمهمان
ایکههیچزائریبدونپذیرایینخواهدماندودراینخصوصنگرانیندارد.بسیاریازساکنان

کنند؛به 
گونه


امامحسین(ع)پذیراییمی
ا ینسرزمینمقدس،خودشانتمکّنمالیچندانیندارندودرزندگیخویشبامشکالتیمواجههستند؛امااینهادرطولسال،مقداری
میکنند .
ابیعبداهللپذیرایی 
ازپولشانرابرایزائراناربعینذخیرهکردهودراینروزهاازمهمانانویژه 
* زوّار اربعین حسینی ،مبلّغان دین الهی 
حقیقتاً افرادی که به این شکل به پیادهروی اربعین میروند و آنان که به این گروهها خدمت میکنند ،دین الهی را در پرتو وجود
کنند.شورواشتیاقمردمدرزیارتاربعینبه جاییرسیدهکهچندسالیاستادیانگوناگونیمانندمسیحیان،


عبداهللتبلیغمی

ابی
میرسانند.یقیناً اینها از
شدهاند و هرساله خود را در روز اربعین حسینی به کربال  
اهلتسنن نیز بدان جذب  
زرتشتیان و حتی گروهی از  
آمدنها موجب آشنایی با دین حقیقی خدا باشد و امید است که روزی
چهبسا همین  
بیبهره نخواهند بود و  
ثواب زیارت امام حسین(ع) 
اربعینحسینیدرزمرهپیروانمکتباهلبیت(علیهمالسالم)قرارگیرند .

درپرتوحضورشاندر
* قتلگاه امام حسین(ع) ،محل معراج ملکوتیان 
خداوندمتعالدرقرآنکریممیفرماید :

«سُبْحانَ الَّذی أَسْری بِعَبْدِهِ لَیْالً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذی بارَکْنا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ
بندهاش[محمّد(ص)]راازمسجدالحرامبهمسجداالقصی کهپیرامونشرابرکتدادیم،
الْبَصیرُ؛ منزّهوپاکاستآن[خدایی]کهشبی 
نشانههایِ[عظمتوقدرت]خودرابهاونشاندهیم؛یقیناًاوشنواوداناست»(سورهاسراء،آیه .)1
سیر[وحرکت]دادتا[بخشی]از 
میزیسته؛اما
طبقاینآیهونیزسورهمبارکهنجم،همانامعراجعوالمباالبرایانسانکاملوخلیفةاهللاالعظمرخدادهکهبینزمینیان 
روایتیازامامصادق(ع)در«کاملالزیارات»نقلشدهکهاینکتابازمعتبرترینکتبدر1011سالگذشتهاست،ایشاندراینروایت
فرموده اند:هماناحسینماقتلگاهخودرابهمعراجیبرایملکوتیانمبدّلکرد.تنهایکنفرازاهلزمینبهمعراجرفتکهرسولگرامی

عبداهللمیآیند .


اجبهزیارتحرمابی
اسالم(ص)بود،اماهزارانهزارفرشتهوملکمقربالهیازعالمملکوتبرایمعر

به
شودواینرانیزبدانیدکهبادست 


کارعظیمیتوسطشماانجاممی
پسشماایزائراناربعینحضرتامامحسین(ع)،بدانیدکهچه

رید.بیگمان،اینآغازراهاست

جامیگذا


دستهمدادنوساختنجمعیتیچندمیلیونیاززائراناربعین،چهآثارپربرکتیراازخودبه
و جهان در آینده تحت تأثیر منش و رسالت سیدالشهدا(ع) و زائران آن حضرت قرار خواهد گرفت و بهزودی چراغ دروغین ادیان و
چهبسا در همین اربعین ،جهان آمادهظهور امام
هایغیرخداییبهوسیلهطوفان ایمان به ابیعبداهلل به خاموشی خواهد گرایید و  


مکتب
عصر(عج)،برپاییعدلجهانیوپذیرشمکتبحسینیشود .

۱

باشتاصبحدولتتبدمد 
کینهنوزازنتایجسحراست

۱

