




ارمغان بهشت

وژیه طرح زارئان حرم حسینی



غیرقابل فروش

ارمغان     بهشت
ناشر: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

تهیه و تنظیم: مجتمع فرهنگی پژوهشی اوقاف
نویسنده : حسین ژولیده

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات اوقاف
قطع: پالتویی

نوبت چاپ: زمستان1393
شمارگان: 3،000 نسخه

قیمت: 2000 تومان
www. awqaf.ir :سایت سازمان
www. mfso.ir :سایت معاونت
www. mfpo.ir :سایت مجتمع

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه
معاونت فرهنگی و اجتماعی 

آدرس مجتمع: قم، بلوار 15 خرداد جنب امامزاده شاه سیدعلی 
مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 

اوقاف و امور خیریه
تلفن: 38187169 - 025  



فهرست

11 مقدمه:�
11 دیباچه:�

13 فصل�اول�:�ارمغان�نجف�
15 هر که می خواهد امامش را یاری کند بسم اهلل! 
19 تست شخصیت شناسی 
23 آخرِ معرفت 
26 باالتر از زیبایی 
29 باالترین خوشبختی 

33 فصل�دوم�:�ارمغان�کربال�
35 آزمون ورودی کربال 
39 ارمغان خدا 
43 زیارت خدا 
46 بزرگراه کربال 



49 چه کنیم که اهل بیت  ما را دعا کنند؟ 
52 اینگونه دل اهل بیت   را شاد کنیم!  
55 عنایت حضرت زهرا   به زائران کربال 
59 آرامِش قیامت 
61 از زیارت تا شهادت 
65   راه لبیک گفتن به امام حسین
70 امان نامه ای از کربال 
73 آخرین سفر 
75 سیاه راهِ گناه 
79 چگونه عقل خود را افزایش دهیم!؟ 
82 ماموران خدا 

87 فصل�سوم�:�ارمغان�کاظمین�
89 نامحرمان حرم 
92 شمیم عزت 

97 فصل�چهارم�:�ارمغان�سامراء�



99 در بنِد تماشا 
102 خطرناکترین کلید 
105 آشنایی با اماکن مقدس عراق 
107 نجف اشرف 
111 کوفه 
115 کربال 
119 کاظمین 
120 سامرا 

123 فصل�پنجم�:��واقفان�عشق�

135 فصل�ششم�:�شرح�و�بیان�وقف�
137 تعریف وقف 
138 ارکان وقف 
141 احکام و شرایط وقف 
142 شرایط موقوف علیه 
142 شروط وقف 



8

ت
ارمغان بهش

8

�م�ه: �م����ق�د

عشق به سیدالشهدا  ، ارمغان خداوند مهربان برای 
مومنین است. این محبت، آتشی است که پروردگار عالم 
در دل های مومنین انداخته و تا قیامت هم، سرد نخواهد 
شد. بندگان محبوب خدا نیز، شکرگزار این نعمت بوده و 
به آن مباهات نموده و با گفتار و رفتار خود، از آن َدم زده و 
این عشق را همه جا، جار می زنند. برخی از این مومنین، 
که پیام حسین و عاشورایش را به خوبی درک کرده اند و 
فهمیده اند که این مسیر باید تا قیامت امتداد پیدا کند، این 
عشق و ارادت خود را در قالب عملی ماندگار ریخته و آن 
را با سنت حسنه وقف، ابدی نموده اند. برای همین، با وقف 
اموال خود برای زیارت شهیِدکربال، راه ابراز عشق و محبت 
به موالیمان حسین  را، هموار نموده و موانع مادی 
این مسیر را برداشته، تا ارادتمندان ساالر شهیدان، بتوانند به 
پابوس حضرتش نائل شوند و کسی از این فیض محروم 

نماند.
در راستای پاسداشت نیات واقفین خیراندیش در رابطه با 
موقوفات مرتبط با زیارت عتبات عالیات، معاونت فرهنگی 
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مقدمه

و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، خود را موظف به 
احصاء دقیق نیات منطبق، و در نهایت، اقدام به اجرای امینانه 
واقفان خیراندیش و اجرای طرح زائران حرم حسینی نموده 

است. 
افزایش معرفت دینی و بصیرت زائران حرم حسینی نیز، 
یکی از دغدغه های معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
اوقاف بوده که در این راستا اقدام به تهیه و چاپ کتاب پیش 
رو با عنوان ارمغان بهشت، به قلم حجه االسالم و المسلمین 
حسین ژولیده نموده که امید است مورد استفاده زائران 
گرامی قرار گرفته و در افزایش سطح معلومات دینی آنان 

تاثیرگذار باشد. 

معاونت�فرهنگی�و�اجتماعی
سازمان�اوقاف�و�امور�خیریه
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دیباچه

دیباچه:

مثل ابر بهاری مدام اشک می ریخت. زیر لب زمزمه ای 
داشت که به درستی فهمیده نمی شد. نزدیکتر که می رفتی، 
می توانستی بشنوی که می گفت: نور به قبرت بباره، خدا 
خودش اجرتو بده. با سیدالشهدا محشور بشی انشاءاهلل. 
خدا خودش می دونه آرزویی جز زیارت کربال تو دلم 
نبود. اما هر تقالیی کردم نشد. اگه وقِف  تو نبود، چطوری 
می تونستم  منم کربالیی بشم و آرزو به دل از دنیا نرم. 
اجرت با امام حسین. قول می َدم تا آخر سفر به یادت باشم و 
همه جا برات دعا کنم. اصال پام  به حرم  هر امامی که برسه 
به جات، یه زیارت مفصل انجام می َدم. خدا این زمینی که 
وقفش کردی رو آباد کنه تا اونایی که چشم انتظار زیارت 

کربال هستن، به وسیله اون به مراد دلشون برسن.
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هر که می خواهد امامش را یاری کند بسم اهلل!

وقتی در البالی صفحات تاریخ، مظلومیت موالیمان 
امیرمومنان علی  خوانده و یا از دیگران شنیده می شود، 

بغض چنان گلو را فشار می دهد که نفس به شماره می افتد.
اینجاست که هرکس عشق امیرمومنان را در دل دارد آرزو 
می کند؛ ای کاش در زمان امیرمومنان علی  می بودم تا به 
یاری حضرتش می شتافتم و برای کمک به ایشان جان را 

فدایش می نمودم.
به راستی آیا می شود هنوز هم امام علی  را پس از 

گذشت سال ها یاری نمود؟ 
هرکس به دنبال شیوه ای برای یاری نمودن موالیش است 
بسم اهلل بیاید و به راهی که امام علی  خودش پیش روی 

شیعیان و دوستانش گذاشته توجه کند که فرمود:
َاعینُونی بَِورٍع و اِجتهاد و ِعفهٍ و َسداد1

مرا یاری کنید با: تقوا و دوری از گناهان، تالش برای 
انجام واجبات، عفت و پاکدامنی، راستی و درست کاری در 

انجام کارها.
1 . نهج البالغه، نامه 45
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در گام نخست باید با تقوا مراقب اعمال خویش باشیم 
تا به گناه و حرام آلوده نشویم. باید روحیه خودنگهداری از 
گناه را روز به روز در خود تقویت کنیم تا به مرحله ای برسیم 

که تقوا ملکه اخالقی ما شود.
در گام دیگر، با شناخت درست و صحیح واجبات، 
برای اقامه و انجام آن تا جایی که توان داریم تالش نموده 
تا تکالیفی را که معلم مهربان جهان به ما گفته ، به بهترین 
شکل ممکن انجام دهیم. سعی کنیم تمام تکالیف شرعی 
خود را با جان و دل بپذیریم تا نسبت به انجام آنها نه سستی 
کرده و نه گزینشی رفتار کنیم. عمل به همه فرائض الهی 
را، واجب بدانیم، نه اینکه برخی را انجام دهیم و نسبت به 
برخی دیگر بی تفاوت باشیم و یا انجامش برایمان سخت و 
دشوار باشد. درست همانند کسانی که نماز می خوانند اما 
پرداخت خمس و زکات برایشان دشوار است و از این رو، 

با هزاران توجیه از پرداخت آن شانه خالی می کنند.
یکی دیگر از خواسته های موالیمان عفت است. موالیمان 
از ما خواسته که با رعایت عفت و حیاء، از غلبه و حاکمیت 
شهوت و خواسته های نفسانی بر خود جلوگیری کنیم و 
نگذاریم تمایالت نفسانی عنان اختیار ما را به دست گیرند. 
از این رو کسی که می خواهد یاور امام معصوم باشد، باید 
خود را مزین به عفت در نگاه، کالم و زبان، حیاء در فکر 
و اندیشه، عفت در پوشش و زینت، عفت در خوردن و 
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آشامیدن و همچنین عفت در معاشرت و رفتارهای اجتماعی 
نماید تا بتواند در خیل عاشقان امام قرار گیرد. شیعه اهل بیت 
 باید احساس شرم و خجالتی که در فطرتش نهاده 
شده را به گونه ای تقویت کند، که مانع ارتکاب هر عمل 
زشتی شود و همیشه خدای دانا و بینا را حاضر و ناظر بر 

اعمالش ببیند.
محکم کاری  امامت،  و  والیت  حامیان  دیگر  ویژگی 
است. هرکاری که به آنها سپرده می شود را به خوبی و به 
بهترین شکل ممکن انجام می دهند. در کارهایشان سست 
اراده نیستند. کاری را که شروع می کنند به اتمام رسانده 
و نیمه کاره، رها نمی کنند. کارها را سرسری نگرفته و از 
َسرَِهم بندی، بیزارند. بیش از آنکه به فکر راحتی خود و 
خالصی از کار باشند، به فکر انجام صحیح و درست آن 
هستند. از زیر کار و مسئولیت شانه خالی نمی کنند. بیش از 
اندیشه منصب و جایگاه، به فکر انجام وظیفه خود به بهترین 
صورت هستند. از این رو، اگر وظیفه آنها خانه داری باشد 
بهترین خانه دار، و اگر کارگری باشد، بهترین کارگر، و اگر 
وظیفه آنها درس خواندن باشد با دقت و تالش به انجام و 

ظیفه می پردازند.
اکنون که راه یاری نمودن امام خود را دانستیم، باید به 
این نکته نیز توجه کنیم که، اگرچه ما در زمان امیرمومنان 
علی  نبودیم تا یاریش کنیم، اّما در حال حاضر که مقدر 
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گردیده، در هوای زمان امامت آخرین حجت الهی تنفس 
کنیم، همه ما وظیفه داریم که به یاری امام زمان خود بشتابیم، 
و چه شیوه ای بهتر از این روشی که موالی متقیان بیان 

نموده اند.
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تست شخصیت شناسی

بیایید لحظه ای رودربایستی را با خودمان کنار بگذاریم و با 
یک تست ساده، شخصیت خودمان را بشناسیم. هرچه باشد 

ما انسانیم و ارزشمان از چیزهای دیگر باالتر است.
 وقتی ارزش هرچیزی را با مالک و معیاری خاص تست 
می زنند و می سنجند ما چرا خود را نسنجیم؟ وقتی غذا را 
با پاکیزه بودن، ویتامین و انرژی آن تست می کنند و برایش 
ارزش و قیمت می گذارند ما چرا عقب بمانیم؟ وقتی پارچه 
را به کیفیت و زیبایی، طال را به عیار و وزن آن، ساختمان 
را به استحکام، امنیت،مکان و... آزمایش می کنند و برایشان 
نرخ تعیین می کنند، ما چرا از قافله دور بمانیم و خودمان 
را نسنجیم و قیمت و ارزش وجودی خود را به دست 

نیاوریم؟
 اما به راستی هر کدام از ما، چقدر می ارزیم و ارزش ما 
چگونه تست شده، با چه مالکی سنجیده و با چه سنگی 

محک می شود؟
پاسخ را شهر علم و دانش امام علی بیان نموده و 
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فرمود:
قِیَمُة ُکِلّ اْمرٍِئ َما یُْحِسنُُه

ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که در زندگی آن 
را خوب می داند.1 

آری شخصیت و ارزش هر فرد بستگی به آن چیزی دارد 
که ذهن و دل او را مشغول خود کرده، به آن عشق ورزیده 
و رسیدن به آن را اولویت و هدف اصلی زندگی خود قرار 

داده است. 
عشق انحصارطلب است. عاشق را تنگ نظر و کر و کور 
نموده و نمی گذارد جز معشوق چیز دیگری را ببیند و به 
آن فکر کند. دوست داشتن بیش از اندازه هر چیزی، حد 
و حصاری است که انسان را درون خود محدود می کند 
و ارزش او را به همان میزان محصور می نماید. هر چیزی 
که دل و جان را مجذوب خود کند، انسان را به سمت خود 

کشانده و او را در خود ذوب می نماید.
آنچه به انسان ارزش می دهد عقل و دل اوست و اگر 
کسی ذهن و جانش را بیش از حد به چیزی مشغول کرده و 

به آن بپردازد او را به همان شیء تبدیل می کند.
از این رو، کسانی که در زندگی، مسائل مربوط به شکم و 
خوردن را بیش از هر چیز دیگری دوست داشته و بیش از 
حد نیاز، برایش ارزش و اهمیت قائلند، ارزش آنها، به اندازه 

1 . نهج البالغه، حکمت 81.
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همان مواد غذایی است و در واقع، آنها اینگونه خود را به انبار 
مواد غذایی تبدیل می کنند.

مهمترین دغدغه و مشغولیت ذهن  که  دیگر  برخی 
و قلب شان ماشین است و به آن بیش از هر چیز دیگری 
اهمیت می دهند، ارزش خود را به اندازه همان آهن پاره 

پایین آورده اند.
کسانی که به خانه و آپارتمان عشق می ورزند قیمتشان به 
اندازه همان خانه است و با همان مالک های ارزش گذاری 

خانه، سنجیده می شوند.
کسانی نیز که قیافه ، تیپ و آرایش ظاهر را به هر قیمتی و 
بیش از هر چیز دیگری دوست دارند و برایش ارزش قائلند، 
بیش از عروسک ومانکنی نمی ارزند. برخی نیز که دغدغه و 
مشغله ذهنی آنها شهوت رانی است، قیمت و ارزششان به 

همان میزان است.
هر کدام از این وسایلی که ممکن است دل و جان بسیاری 
را به بازی بگیرد، حتی اگر در چارچوب شرع و حالل نیز 
باشد، هیچکدام ارزش آن را ندارند که در مقابل ارزش یک 
انسان قرار گیرند. از این روست که اگر کسی راکه به ماشین 
عشق می ورزد، ماشین خطاب کنند و صدا بزنند ناراحت و 

خشمگین می شود.
اما حال که این قبیل امور ارزش مقابله با وجود آدمی زاد 
را ندارند و هر کدام ارزش و قدرش محدود و ناچیز است 
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باید دلباخته چیزی شد که باالترین ارزش  را داشته و فراتر از 
دیوار محدودیت باشد.

هر چه بگردیم با ارزش تر از خدا پیدا نمی شود. هیچ 
چیزی توان مقابله با خدا را ندارد. اصال خداوند متعال 
بی نهایت و مافوق تصور است. از این رو کسی که خدا را 
بیش از هر چیز دیگری دوست دارد و خاطرخواهی خدا 
را بر هر چیز دیگری مقدم می نماید، ارزش چنین کسی به 

اندازه خدا، نامتناهی و بی حد و انتهاست.
خوشا به حال آنان که دلشان مشغول خداست و به عشق 
او می تپد. خوشا به حال کسانی که خدا را محور تمام کارها 
و برنامه هایشان قرار داده و رضایت و خشم خدا را مالک 
انجام دادن و ترک کردن کارهایشان قرار می دهند. چه ارزش 
و مقامی دارند آنان که قبل از انجام هر کاری، قبل از بیان هر 
گفتاری خدا را به یاد می آورند و کالم و کردار خود را با 
سنگ محک رضای الهی می سنجند. خوشا به حال آنانکه 

جان خود را وقف خدا کرده اند و برای خدا کار می کنند. 
دلتان گرم خدا باد
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آخِر معرفت
معرفت یکی از صفاتی است که همه آن را بزرگ شمرده 
و بامعرفت بودن را افتخار و عزت می دانند. مردم هم وقتی 
می خواهند از کسی تعریف و از بزرگی و عظمت او یاد 
کنند، می گویند فالنی آدم با معرفتی است. بی معرفتی نیز، از 
دید همگان صفتی زشت و ناپسند است که به هر آدم عاقلی 

نسبت داده شود، دلخور و ناراحت می شود. 
اما معرفت چیست و چگونه می توان بدان دست یافت تا 

بهترینش را به دست آورد و انسان بامعرفتی شد؟
لباس معرفت چگونه لباسی است که پوشیدن آن باعث 

عزت،افتخار و بزرگی است؟
برای یافتن پاسخ باید به سراغ کسی برویم که معرفت او 
فراتر از زمین و آسمان است. همان که باب علم است. امام 

علی  فرمود:  
غایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد.1

آری آخرِ معرفت، خودشناسی است. لذا کسی که برای 
شناخت هرچیزی وقت می گذارد، ولی اهمیتی به خودش و 

1. شرح غررالحکم، ج 4، ص 372
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شناخت نفس خود نمی دهد آدم بی معرفتی است. هر میزان 
مدرک و سوادش هم باال باشد، ولی از خودشناسی سر در 

نیاورد بازهم، بی سواد و بی معرفت است.
کسی که با رانندگی و خودرو آشنایی ندارد، طبیعی است 
نمی تواند حرکت کند و اگر هم حرکت کند خود یا وسیله 

نقلیه را از بین می برد.
کسی که آب گوارا و نوشیدنی را از َسّم مهلک تشخیص 

ندهد، عاقبتی جز مرگ ندارد.
که  روست  این  از  است.  همینطور  هم،  خودشناسی 

موالیمان خودشناسی را باالترین معرفت دانسته اند.
خودشناسی هم، یعنی اینکه بدانیم از کجا آمده ایم ، برای 
چه آمده ایم و قرار است به کجا برویم. شناخت نفس یعنی 
اینکه بدانیم این فرصت یک بار زیستن در دنیا را چگونه 
تجربه کنیم تا در دنیا و آخرت در آرامش باشیم.  باالترین 
معرفت و سواد این است که هدف و علت به وجود آمدن 
خود را بدانیم. بهترین معرفت، دانستن شیوه صحیح استفاده 
از خود در راه همان هدف خلقت و شناخت آفت های 
کشنده این راه است. خودشناسی یعنی اینکه بدانیم کدام 
عامل  گفتار  کدام  می شود،  ماندگی  عقب  باعث  فکر، 
ناخشنودی پروردگار و کدام عمل نشانه شیطان پرستی و 

هواپرستی است که آن  ترک کنیم. 
خودشناسی یعنی اینکه بدانیم چه نعمت هایی به ما 
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داده شده و ما با آن نعمت ها چه کرده ایم. معرفت یعنی 
اینکه وظیفه و نقش خود را در این صحنه روزگار بدانیم. 
خودشناسی یعنی اینکه بیاییم خود را ارزیابی کنیم. ببینیم 
کدام یک از کارهایمان طبق دستور سازنده این دستگاه 
پیچیده الهی است. معرفت نفس، یعنی شناخت نقاط 
ضعف برای برطرف نمودن آنها و شناخت نقاط قوت برای 
تقویت آنها. معرفت یعنی اینکه بدانیم چگونه زندگی کنیم 
تا بیشترین بهره را برای خود و دیگران داشته باشیم. معرفت 
داشتن یعنی شناخت و ترک کارهایی که دل انسان را سیاه و 
دیگران را آزار می دهد. از بدزبانی گرفته تا غیبت، از تهمت 
گرفته تا... آخرِ معرفت یعنی اینکه موانع خداپرستی و فدای 

خدا شدن را در وجود خود پیدا کنیم تا آن را رفع کنیم.
آخرِ معرفت یعنی اینکه دل را که خانه حق است به 
صاحبش برگردانیم تا او در آن جای گیرد و بر سرزمین 
وجودمان حکمرانی کند. به آنچه او می خواهد بیندیشیم و 
آنچه مورد رضای اوست بگوییم و آنچه که او می پسندد 
انجام دهیم.  معرفت، یعنی خدا را بیشتر از خود دوست 
داشتن و او را بر خود مقدم کردن، یعنی خود را ندیدن و 
تنها خدا را دیدن.  معرفت یعنی خود را خرج کسی کنی 
که هستی و وجودت را به تو بخشیده است.  معرفت یعنی 
امانتی که در اختیار تو گذاشته اند صحیح و سالم بازگردانی. 

و البته چه امانتی ارزشمندتر از جان و زندگی انسان.
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باالتر از زیبایی

عالقه به زینت، در وجود هر انسانی نهفته است و همه 
دوست دارند به نوعی خود را زینت دهند و زیبا جلوه 
نمایند. بعضی زینت را در چهره می بینند. لذا به مقداری که 
برایشان اهمیت دارد بخشی از وقت و مال خود را برای آن 
هزینه می کنند. برخی دیگر زینت را در لباس می دانند و مال 
و وقت و فکر خود را مشغول آن می کنند. برخی دیگر نیز 
تزئین را در چیدمان وسائل خانه، ماشین و... می بینند و برای 
دستیابی به زینت و تجمالت از طریق این وسایل، متحمل 

سختی ها و مشکالت زیادی می شوند.
اما در میان زینت های مختلف، چه زینت و زیوری از 
همه زیباتر است و کدامین تزیین برای انسان و اطرافیان او 

لذتبخش تر است؟
پاسخ را امیرمومنان علی  بیان نموده و فرمود:

کینَةِ َفإنَّها أفَضُل زینٍَة  َعَلیَک بِالَسّ
با آرامش و وقار باش که آن باالترین و بهترین زینت 

است1. 
1 . غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۶۰88
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سکینه به معنای آرامش و قرار دل است. دل، خانه حق 
است و سرای عواطف و احساسات انسانی. جایگاه رفیعی 
است که نباید پیش آمدهای سخت و ناگوار آن را بلرزاند. 
اگر انسان نتواند دلش را تحت تصرف خود درآورد، وقار 
ظاهری اش را نیز از دست خواهد داد. آن وقت است که 

دیگر صورت و لباس زیبا جلوه ای نخواهند داشت.
کسی  اگر  است.  انسان  زینت  بهترین  آرامش  آری، 
زیباترین چهره را داشته باشد ولی آرامش نداشته باشد، نه 
خود از آن زینت لذت می برد و نه دیگران. و چه بسا زشت 

و نفرت انگیز نیز بشود. 
اگر کسی بهترین لباس ها را بپوشد ولی سنگین و با وقار 
نباشد آن لباس های زیبا چگونه می تواند برایش زینت باشد.

اگر کسی تمام مال ، وقت و فکر خود را صرف تزیین 
منزل ، وسایل آن ، خودرو و... نماید ولی باوقاری که از 
آرامش سرچشمه گرفته  عجین نباشد؛ چه لذتی از زینت ها 
و زیبایی های ظاهری می برد. خانه ای که در آن آرامش 
نباشد، هرچند خیلی زیبا و به قول امروزی ها شیک و به روز 
داشته باشد، جهنمی سوزان است که روح و روان، صفا و 

صمیمیت ساکنان آن را از بین می برد.
 آرامش که نباشد، اضطراب و تشویش رخ داده، و زندگی 
را برای انسان و اطرافیان او تلخ خواهد نمود. وقتی هم که 
زندگی تلخ شد دیگر چهره، لباس و هیچ چیز دیگری در 
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نظر آدمی زیبا نخواهد بود.
 اما اگر خانه ای با آرامش و وقار تزیین شد و از محبت 
و طمانینه لبریز گشت، گویی بهشتی است در همین دنیا، 
هرچند که محقر و ساده باشد. وقتی آرامش باشد رابطه ها 
عاطفی تر و صفا و صمیمت، فراگیرتر و در مقابل، تحمل 
کاستی ها و ضعف ها آسان تر و تدبیر عاقالنه زندگی سهل و 

بهتر خواهد شد. 
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باالترین خوشبختی

خوشبختی،گمشده انسان ها و نهایت آرزوی هر فردی 
است. تالش های هر کسی در زندگی برای رسیدن به 
خوشبختی است. هر پدر و مادری، هر همسر وفاداری و 
هر دوست بامرامی، باالترین چیزی را که برای محبوبش 
طلب می کند، به دنبالش رفته و یا حداقل آرزویش را در سر 

می پروراند. خوشبختی و سعادت است. 
روزگار  و  زنده اند  آن،  به  رسیدن  امید  به  خیلی ها 
می گذرانند. همه خوشبختی را دوست دارند و دنبالش 
می روند. اگر امیدی به یافتن خوشبختی نباشد، افسردگی 
جان و زندگی بسیاری را به خطر می اندازد. اما در این بین 

بسیاری از انسان ها مسیر را اشتباه و راه را بیراهه می روند.
اصال خیلی ها نمی دانند خوشبختی چیست و در کجا 
باید آن را پیدا کنند. برای همین چشم و گوش بسته بی آنکه 
نشان از آن داشته باشند به دنبالش می روند و چون آن را 
نمی شناسند چیزهای دیگری را به اشتباه به جای خوشبختی 

باور می کنند و می پذیرند.
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اسم ونشان خوشبختی را باید از اهلش پرسید. علم به آن 
را باید از دروازه شهر علم، امیرمومنان علی  آموخت که 

فرمود:
باالترین خوشبختی استواری در دین است.1

آری اگر تمام ثروت جهان را به انسان بدهند اما در مقابل 
نتواند دین خود را حفظ کند چه سود؟ اگر تمام زیبایی های 
دنیا را کسی داشته باشد اما زیبایی و آراستگی به دین را 
نداشته باشد به چه کارش می آید؟ اگر کسی تمام وسایل 
رفاه زندگی را، به قیمت از دست رفتن ایمانش، به دست 
آورد، چه فایده ای دارد؟ اگر کسی تمام امکانات را برای 
همسر و فرزندان خود مهیا کند اما نتواند آنها را با دین آشنا و 
در دین داری محکم و استوار، بار آورد چه سودی دارد؟ مگر 
نه اینکه تمام این لذات، ثروت ها و امکانات دنیا زودگذر و 
فناپذیرند؟ پس چگونه می توان به آنها دل بست و آنها را 

خوشبختی تلقی نمود؟
باید به این نکته توجه نمود که، موالی متقیان، شاخصی 
را برای تعیین خوشبختی و سعادت حقیقی بشر بیان نموده 
است. از این رو، هر که می خواهد بداند مسیر حرکت 
زندگی اش رو به خوشبختی است و چه میزان به آن نزدیک 
و یا از آن دور شده است باید خود را با آن مالک بسنجد. 
هرکس می خواهد بداند همسر و خانواده خود را خوشبخت 

1 . غررالحکم، ح، 28۶۹
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نموده و یا توانسته است در مسیر خوشبختی قرار دهد باید 
میزان تاثیر خود را در دینداری و پایبندی به اعتقادات آنها 

ببیند و بسنجد.
سعادت و خوشبختی، قله رفیع تمام کمال ها و ارزش ها 
است. هر که می خواهد بداند چقدر به آن نزدیک شده است 
باید نگاهی به قله و نگاهی نیز به جایی که خود ایستاده 

بیندازد تا جایگاه خود را در این مسیر پیدا کند.
کسی که دنبال خوشبختی است، باید محاسبه کند چقدر 
در حفظ دین، عمل به واجبات و ترک گناهان جدی است و 
تالش می کند. باید نگاه کند ببیند، چه میزان به دین مقید و به 
دینداری اهمیت می دهد. چقدر از انجام واجبات خوشحال 
و در مقابل به چه میزان، ارتکاب معاصی اندوهگینش 
می سازد. تا چه اندازه حاضر است برای حفظ دینش از دنیا 
و ثروت های آن چشم بپوشد و دست بکشد. و تا کجا پای 

دین و دینداری می ماند.
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آزمون ورودی کربال

ای کاش  که  داریم،  دل  در  را  این  حسرت  ما  همه   
می توانستیم به یاری موالیمان رفته و با نثار جان خود، از او 
و حرمش دفاع می کردیم. همه ما آرزوی حضور در کربال و 
عاشواری حسین را در سر داشته و مدام ذکر شریف یا لیتنی 

کنت معک را زمزمه می کنیم.
باید بدانیم خطاب هل من ناصر ینصرنی موالیمان حسین 
 در گوش زمان پیچیده است و امروز این طلب یاری 
خواستنش، متوجه همه ما نیز شده است.کربال تنها صحنه 
آزمایش مردمان آن روزگار نبوده است. کربال میزان سنجش 
دینداری و آزادمردی تمام خالیق است. همه ما در صحنه 
کربال و عاشورا قرار گرفته و آزمایش می شویم. و معنای این 
جمله که فرموده اند کل یوم عاشورا و کل ارض کرببال، نیز 

همین است.
اما انسان عاقل قبل از قرار گرفتن در صحنه و میدان 
امتحان، خود را آزمایش می کند، تا نقاط قوت و ضعف خود 
را بشناسد و برای برطرف نمودن نقص ها و ضعف هایش 
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اقدام کند تا در روز امتحان سرافکنده و شرمسار نگردد. از 
این روست که اهل بیت  ، بارها و بارها به ما سفارش 
نموده اند که خود را محاسبه کنید، اخالق و رفتار خود را 
بسنجید قبل از آن که موعد و زمان حسابرسی فرا رسد و از 

شما حساب کشند.
حال که اینگونه است بیایید یک محاسبه کربالیی از خود 

بنماییم. خود را در کربال و عاشورا ببینم.
 اگر ما در کربال بودیم چه می کردیم؟ آیا به یاری موالیمان 
می رفتیم؟ آیا می توانستیم از جانمان بگذریم؟ از مال و زن و 
فرزندانمان چه؟هرکس باید صادقانه در مورد خود قضاوت 
کند. و ببیند آیا به گونه ای عمل کرده است که اگر به او 
بگویند همین االن باید خود را به خیمه حسین  برسانی 
و یاریش کنی،  بشتابد؟ آیا می تواند پیش کسی حاضر شود 

که از تمام اعمال و افکار انسان آگاه است؟
برای اینکه بتوانیم خود را دقیق تر بسنجیم، بهتر است 
مالک و ضابطه ای داشته باشیم تا خود را با آن سنجیده و 

نتیجه گیری کنیم.
ضابطه و مالک حضور در خیل عاشوراییان را، امام باقر 

 بیان نموده و فرمودند:
کسی به والیت ما نمی رسد مگر با عمل صالح و خودداری 
از گناه1. آری دوری از گناهان و تالش برای انجام فرائض 

1 . وسائل الشیعه، ج11، ص1۹۶
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و اعمال صالح، مالک حضور است. بدون تقوا نمی توان در 
والیت اهل بیت و خیمه سیدالشهدا وارد شد.

جنس یاران کربالیی امام حسین  از نور و پاکی 
است و آلودگی در آنان راه ندارد. آنان از تمام منیّت و 
خودخواهی ها گذشته اند تا پروانه وار ِگرد وجود پربرکت 
سیدالشهدا بسوزند و جانشان را فدا کنند. از این رو کسی که 
گرفتار گناهان است، کسی که برای دوری از گناهان و پاک 
ماندن از آلودگی هایش تالش نمی کند و ِجدیت به خرج 

نمی دهد، او کجا و جان فدا کردن برای عزیز فاطمه کجا!
برای قبولی در آزمون کربال و ورود به والیت ابی عبداهلل، 
باید از گناهان فاصله گرفت و با اعمال صالح که سرآغازش 

انجام واجبات است مانوس شد.
موالیمان یار و یاوری اینچنین می خواهد. تنها گریه کردن 
و بذل مال کفایت نمی کند. اشک، عزاداری و خرج مال باید 
در چارچوب والیت سیدالشهدا باشد. مالک والیت نیز که 
مشخص است. مگر نه اینکه در همان زمان هم کسانی بودند 
که شهادت موالیمان را از نزدیک نظاره گر بودند و جز گریه 
کاری نکردند. کسانی نیز حضور داشتند که آماده بودند مال 
خود را بدهند اما از جانشان نتوانستند بگذرند. چه بدبخت و 
بیچاره بود آنکه موالیمان  او را برای ورود به جمع کربالییان 
دعوت کرد. در مقابل این دعوت بزرگ، حاضر شد اسب و 
شمشیرش را  بدهد اما نتوانست از خودش بگذرد. بیچاره 
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نفهمید یا نخواست بفهمد که نیازی به اسب و شمشیرش 
نبود، موالیمان می خواست نامش را در خیل کربالییان ثبت 

کند و او را به عزت ابدی برساند.
 این دو شرط که امام باقر  فرمودند، دوبال پرواز تا 
آسمان بی انتهای والیت است. اکنون بیایید این دو بال خود 
را امتحان کنیم. ببینیم چه میزان به تقوا و چه میزان به انجام 
اعمال صالح و فرائض دینی خود اهمیت داده و اکنون 
در چه شرایطی هستیم؟ چه میزان جان خود را با صیقل 
تقوا و دوری از گناهان پاک نموده تا لیاقت تقدیم به آستان 
عاشوراییان را داشته باشد؟ چه میزان ایمان خود را با اعمال 
صالح تقویت نموده ایم تا در صحنه آزمایش کربال، پایمان 
نلغزد و فرار نکنیم؟ با پرهیز از گناهان، چقدر توانسته ایم 
زنجیر گرفتاری و تعلق را، از پا درآورده تا در صحنه کربال، 

حسین را تنها نگذاریم؟
اگر تا کنون آنگونه که الیق حسین  است، زندگی 
نکرده ایم بیایید از این پس جانانه با موالیمان عهد ببندیم که 
حسینی زندگی کنیم و آنگونه شویم که او می پسندد. آنوقت 

صادقانه بگوییم جوانی ما به فدایت حسین جان.
بیایید لباس آلوده گناهان را پاره کنیم و لباس پاکی و تقوا 
بر تن کنیم، تا آن هنگام که ندا سر می دهند هر که دارد هوس 

کرب و بال بسم اهلل، بتوانیم با سر و جان مشتاقانه بشتابیم. 
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ارمغان خدا

کسی بی جهت و بی دلیل، خیرخواه دیگری نمی شود. 
خیر و صالح خواستن سرچشمه اش محبت و دوستی 
است. وقتی کسی به شخصی عالقه داشته و او را دوست 
بدارد، خیر او را خواسته و مقدمات رسیدن او را به صالح 

کار و مصلحت زندگی اش فراهم می کند.
در بین کسانی که ممکن است انسان را دوست داشته 
باشند و به او اظهار محبت کنند، دوست داشتن و محبت 
خدا به انسان از همه با ارزش تر و مهمتر است. چرا که 
پروردگار عالم، سرمنشاء تمام خوبی هاست و اگر او کسی 
را دوست داشته باشد بهترین خیر و مصلحت ها را برای او 

به ارمغان می آورد.
این  پیشکش  و  دارد  دوست  را  کسانی  چه  اما خدا 
عالقه اش به آنها چیست؟ بعضی ممکن است فکر کنند 
خدا وقتی کسی را دوست داشته و خیرخواه او شود، مال و 
ثروت، قدرت، در یک کالم دنیا و یا بهشت را به آنها هدیه 
می دهد. اما خدا که از همه کریم تر، مهربان تر، دلسوزتر و به 
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احوال بندگانش آگاه تر است، چیزی فراتر از دنیا و بهشت 
عطا می کند. 

از سوی دیگر نیز این سوال مطرح می شود؛ که آیا خدا ما 
راهم  دوست دارد؟ آیا پروردگارمان برای ما هم اراده خیر 
نموده و خیر خواه ما هم شده است؟ یا اینکه به سبب گناهان 
فراوانی که مرتکب شده ایم، به ما عالقه ای نداشته و ما را به 

حال خود رها کرده است؟
هر که می خواهد بداند خدا به او هم توجه  دارد و نشانه 
  توجه و دوستی او را هم بداند، بیاید و از امام صادق

بشنود که فرمود:
هر کس که خدا خیرخواه او باشد، محبت حسین و عالقه 

به زیارتش را به دل او می اندازد.1
آری محبت موالیمان حسین و آرزوی زیارتش 
بهترین ارمغان پروردگار مهربانمان برای کسانی است که 

خیرخواهشان بوده و دوستشان می دارد.
اما اینکه چرا خداوند محبت سیدالشهدا  را وسیله 
و نشانه دوستی خویش قرار داده است نیز، معلوم است. 
چرا که حسین  چراغ هدایت و کشتی نجات است. 
خدا محبتش را در دل بندگان شایسته اش قرار می دهد که در 
تاریکی زندگی و خدایی ناکرده گرفتار شدن به بیماری گناه، 
چراغ هدایتی در دل آنها گذاشته تا راه را گم نکنند و از خدا 

1 . وسائل الشیعه، جلد 1۰، صفحه 388
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دور نشوند. 
خداوند مهربان در قلب محبوبانش،کشتی نجاتی قرار 
داده، تا هر گاه خطر غرق شدن به وسیله امواج طوفان های 
خطرناک گناه، برایش پیش آمد، آن کشتی نجات، که در 
نزدیک ترین مکان لنگر انداخته به سراغش رود و او را از 

مهلکه نجات دهد.
خدای مهربان، دِل بندگان محبوبش را کعبه عشق حسین 
 نموده تا ِگرد آن طواف نموده و از آن راه به خدا نزدیک 
شوند. برای همین است که این محبت را بهانه بخشش 
گنهکاران، و قطره اشکی که برای مظلومیت سیدالشهدا 
ریخته شود را، وسیله بخشش آنها  و بازگشت به سوی خود 

قرار داده است.
در واقع، خدا خیر هر کس را بخواهد دلش را حسینیه 
می کند. تا کانون وجودش با نام، یاد ومحبت سرور و ساالر 
شهیدان بتپد و خون را با ذکر حسین  به تمام اعضا و 
جوارحش برساند و در نهایت تمام وجودش حسینی شود. 
حسینی فکر کند، حسینی سخن بگوید، حسینی عمل کند 
و... خالصه آنگونه شود که خودش دوست دارد و به آن 

عشق می ورزد.
اکنون، هر که محبت موالیمان حسین  و آرزوی 
زیارت قبر مطهرش را در دل خود احساس می کند، بسم 
اهلل! خدا راه عشق بازی با خودش را در قلبش گشوده است. 
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باید سر به سجده گذاشت و با تمام وجود با رفتار و کردار 
خویش شکرگزار این نعمت پُربها بود. 

بیایید این دل را که خدای مهربان حسینیه اش کرده و آن را 
وقف عشق اربابمان نموده با گناه آلوده نکنیم!
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زیارت خدا

زیارتش آرزوی هر مسلمان عاشقی است. دیدنش نشاط 
و سرزندگی عجیبی به انسان می بخشد. جا دارد که برای 
رسیدن به این آرزو، لحظه شماری کرد. نگاه کردن به کعبه، 
آثار و برکات زیادی دارد. تا آنجا که سبب باز شدن درهای 
آسمان و اجابت دعا و جلب رحمت خدا می گردد. هرکه با 
معرفت و محبت به کعبه نگاه کند، خداوند برای هر نگاه، 
حسنه ای می بخشد و گناهی می زداید و درجه ای او را 
باال می برد. کعبه آنقدر شریف و بلند مرتبه است که اولین 
نقطه آفرینش زمین گردیده است. شکوه و عظمت کعبه، 
این حریم امن الهی در بیان نمی گنجد. واله و شیدا شدن، 
نتیجه تماشای این حرم الهی است که انسان را به طواف، 
وا می دارد. منتظران زیارت خانه خدا می دانند که به انتظار 
طواف خانه حق نشستن، چه انتظار سخت و شیرینی است.

زیارت  است  شیرین  همه  این  که  خانه  زیارت  اما 
لذت  آن  دیدن خانه  وقتی  دارد؟  لذتی  صاحبخانه چه 
بی نظیر و فضیلت ها و آثار گرانبها را درپی دارد، زیارت خود 
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خداوند مهربان چه حالی دارد؟ حال که اینگونه است باید 
برای زیارت خدای مهربان، مهیا شد. اما به راستی در کجا 

می توان خدا را زیارت و طواف کرد؟
هر کس در جستجوی پاسخ است بیاید و از امام رضا علیه 

السالم بشنود که فرمود:
 کسی که مرقد امام حسین  را در کرانه فرات زیارت 

کند، مثل کسی است که خدا را زیارت کرده است.1 
آری زیارت سیدالشهدا  در کربال، همانند زیارت 

خداست. چرا اینگونه نباشد؟
کربال  میعادگاه عاشق و معشوق است. مگر نه اینکه 
حسین  معشوق خداوند است؟ ومگر نه اینکه عاشق 
را باید  نزد معشوق جستجو نمود؟ و مگر نه اینکه هرجا 
عاشق  نیز  آنجاست؟ حسین  نیز  عاشق  باشد  معشوق 
خداست و عشق بازی را با فدا نمودن تمام هستی خویش 
در راه حضرت دوست، به نهایت رساند. پس چه می خواهی 

که در کربال نباشد؟ عاشق و معشوق هر دو، درکربالیند؟
در اینجا هم حسین عاشق است و هم خدای حسین. هم 
حسین معشوق است و هم خدای حسین. به دنبال عاشق 
که باشی هم خدا را یافته ای هم حسین را. معشوق را هم که 

طلب کنی هم حسین را می بینی هم خدایش را.
 از این روست که خدا، هرکه حسین اش را دوست 

1 . مستدرك الوسائل، ج 1۰، ص 25۰
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داشته باشد او را دوست می دارد. به این دلیل است که در 
هر مناسبتی چه شب قدر باشد و چه عید غدیر، زیارت 
حسین اش را سفارش نموده است. به این خاطر است که 
در روز عرفه پروردگار عالم، اول به زائرین حسین اش با نظر 

لطف و رحمت می نگرد سپس به زائرین خانه خود.
از این روست که اگر چندین حج به جا آورده شود تازه 
ثواب یک زیارت حضرت سیدالشهدا  را دارد. چرا 
اینگونه نباشد که حسین  با خون خویش نهال دین را 

پایدار و گرد و غبار از کعبه حق زدود.
و اگر نبود فداکاری امام حسین ، دین خداکه ارزشی 

به مراتب باالتر از خانه خدا را دارد، اینگونه باقی نمی ماند. 
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بزرگراه کربال

شناخت مکان مناسب برای تجارت و کسب درآمد، از 
شروط اصلی و قدم های نخستین کار است. محل رفت و 
آمد مردم یکی از آن جاهای مناسب تجارت است. از این رو 
باید در گذرگه مردم به تجارت و سرمایه گذاری در کاری 
پرسود پرداخت. و چه گذرگهی وسیعتر و بزرگتر از دنیا، که 
تمام انسان هایی که پا به عرصه وجود می نهند باید از آن گذر 

کرده تا به شهر و دیار اصلی خود برسند.
در این گذرگه نیز، به شیوه های مختلفی می توان سرمایه 
گذاری نمود که یکی از آن شیوه های پرسود، وقف است. 
وقف سرمایه گذاری در خوبی هاست. وقف هموار کردن 
راه برای انجام خوبی ها و راهسازی اعمال صالح است تا 
زمینه حرکت در جهت انجام اعمال صالح برای همه فراهم 
شود. هر کس هم که پا به آن راه بگذارد واقف را در عمل 

صالح خود شریک نموده است.
حضرت امام محمدباقر  فرمود: هرکس راه هدایت و 
سعادتی را بگشاید و یا به دیگران تعلیم دهد، اجر و پاداش او 
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همانند کسی است که به آن کار خیر عمل کرده باشد بدون 
آن که از پاداش عمل کنندگان کسر شود1.

وقف احداث بزرگراهی به سوی بهشت خوبی ها است 
که هر کس از این طریق می گذرد دخل واقف را با عمل خیر 
خود پُر می کند.  وقف، چشمه ای است با آبی گوارا که تا 
قیامت هر کس از آن جانی تازه کند، یک جرعه عمل صالح 

نیز در کام واقف خیراندیش ریخته می شود.
اکنون که از فضیلت وقف آگاه شدیم، برای چه چیزی و 
به چه نیت و انگیزه ای وقف کنیم؟ برای یافتن پاسخ، به کالم 
دلنشین امام صادق  گوش فرا دهیم که فرمود: زیارت 
قبر امام حسین علیه السالم از بهترین کارهاست که می تواند 

انجام یابد2. 
وقتی زیارت قبر مطهر امام حسیناز بهترین کارهاست، 

وقف برای آن هم از بهترین وقف ها و انگیزه هاست. 
ارزش و  با  آنقدر  قبله عاشقی است. زیارتش  کربال 
با فضیلت است که امام باقر علیه السالم فرمود: اگر مردم 
  می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین
است از شوق زیارت می ُمردند و نفس هایشان از روی 
حسرت بند می آمد. راوی می گوید به امام عرض کردم: 
چقدر فضیلت دارد، حضرت فرمودند: هر کس امام حسین 
 را از روی اشتیاقی که به او دارد زیارت کند، خدا برایش 

1 . وسائل الّشیعة: ج 1، ص 43۶.
2 . مستدرك الوسائل، ج 1۰، ص .311
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هزار حج مقبول و هزار عمره مبرورة و اجر هزار شهید از 
شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول 

شده و ثواب هزار بنده آزاد کردن می نویسد1.
زیارت آقایمان حسین  نتیجه اش بهشت است این 
مژده از امام باقر و امام صادق  نقل شده که فرمودند: 
هر کس که می خواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، 
زیارت مظلوم )امام حسین ( را ترک نکند2.با این وصف 
کسی که برای زائران حرمش وقف می کند پاداشش بهشت 
اندر بهشت است. چرا که هرکس به واسطه وقف او توفیق 
زیارت کربال را پیدا کند، آن واقف ِ عاشق، در عمل او 
شریک بوده و اینچنین چه بهشتی را برای خود خریداری 

می نماید، خدا می داند!
حساب پاداشی که نصیب واقف زائران کربال می شود 
خارج از محاسبه بشر است. هرکس به واسطه وقف او به 
زیارت سیدالشهدا  شود، پاداش هزار حج و هزار عمره 
مقبول، اجر هزار شهید از شهدای بدر، اجر هزار روزه دار و... 
دارد. اکنون تصور کنید از وقِف کسی چندین سال گذشته 
باشد و هر سال به برکت وقف او چندین نفر به کربال عازم 
شوند، واقف خیراندیش چه جایگاهی نزد خداوند متعال 

پیدا می کند، تنها خدا می داند.

1 . ثواب االعمال، ص 31۹
2 . مستدرك الوسائل، ج 1۰، ص 253
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چه کنیم که اهل بیت  ما را دعا کنند؟

گاهی برخی افراد برای رفع گرفتاری و یا به دست آوردن 
حاجتی، دست به دامان همه می شوند تا برایشان دعایی کنند. 
در این بین خیلی ها دنبال کسانی می گردند که بتوانند دعایی 
برایشان بنویسند و اینگونه گره از کارشان باز کنند. گاهی 
نیز برای دسترسی به این خواسته کیلومترها مسافت را طی 

نموده و هزینه های فراوانی نیز پرداخت می کنند.
دعا، نقش مهمی در برآورده شدن حاجات انسان و 
همچنین برطرف نمودن گرفتاری ها و دفع بالها دارد. تا 
جایی که گاهی بالی مقدر و حتمی را هم برطرف می نماید. 
نََفس کسی که دعا می کند نیز، در استجابت آن تاثیر فراوانی 
دارد. برای همین یکی از موانع استجابت دعا را، گناهان و 
آلودگی های نفسانی شمرده اند. لذا، هرچه انسان پاک تر و 
مقرب تر باشد، دعای او نیز، به هدف اجابت نزدیکتر است.

از این رو، باید درپی پاک نفسی بود تا برای انسان دعا کند، 
اما در عالم چه کسی را از اهل بیت  مقربتر و در پیشگاه 
مهربان  یافت؟ خداوند  می توان  عزیزتر  متعال  خداوند 
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آنقدر خاطرخواه این خانواده است که جهان را به خاطر 
آنها آفریده، از علم و قدرت خودش به آنها عطا فرموده و 
آنان را جانشینان خود بر روی زمین قرار داده است. حال که 
اینگونه است، پس باید کاری کرد که آن بزرگواران برای رفع 

گرفتاری و برآورده شدن حاجاتمان دعا کنند.
اما به راستی مگر می شود آنان برای ما نیز دعا کنند؟ با 
چه کاری می توان نظر آنان را به خود جلب نمود تا گوشه 

چشمی هم به ما کنند؟  
یکی از اصحاب امام صادق  می گوید:

برای کاری به خانه آن حضرت رفتم. گفتند امام مشغول 
نماز و مناجات است. وارد شدم و گوشه ای نشستم تا 
دعایشان تمام شود. شنیدم که در مناجات با پروردگار 

می فرمود:
خدایا زائران قبر پدرم حسین را ببخش؛ همان کسانی که 
برای زیارت ما اموالشان را خرج و بدن هایشان را خسته 
کردند. کسانی که با نیکی به ما، قلب پیامبرت را شاد کردند. 
خدایا، آنان برای خشنودی تو و رسولت این سختی ها را 
به جان خریدند، پس تو هم شب و روز حافظ آنان باش 
و خانواده ها و فرزندانشان را برایشان نگه  دار و همواره 
کنارشان باش و آنان را از شر هر زورگوی گردنکش و هر 
شیطانی حفظ کن. خدایا، هر حاجت و آرزویی دارند به 
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بهترین شکل برایشان برآورده ساز.1 
اکنون که از راه بهره مندی از دعای اهل بیت  آگاه 
شدیم، هر که می خواهد این توفیق نصیبش شود، بسم اهلل! دل 
و جانش را بردارد و راهی دیار عاشقی شود. هرکه حاجتی 
دارد، و یا به درد و بالیی گرفتار شده و برای خالصی از آن 
دنبال صاحب نفسی می گردد تا برایش دعایی کند، راهش 

زیارت شهیِد کربالست. 

1 . وسائل الشیعه، ج14، ص413
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اینگونه دل اهل بیت   را شاد کنیم! 

افتخار و مباهات هر  عشق به اهل بیت  مایه 
مسلمانی است. 

هر کس هم که به این عشق و ارادت، می نازد باید پای آن 
بایستد. عاشقی که به حرف نیست. به عمل است. در مسیر 
عشِق اهل بیت ، مسرور نمودن دل آن بزرگواران، 
اهمیت بسیار باالیی داشته و این کار، آرزوی هر عاشقی 
است. اما چگونه می توان دل اهل بیت را شاد نمود؟ و اگر 
کسی توفیق این کار را پیدا نمود، چه پاداشی دارد؟ در کالم 
نورانی امام صادق ، هم می توان راه دستیابی به این آرزو 

را پیدا نمود و هم نتیجه و پاداش آن را. آنجا که فرمود: 
اگر زائر امام حسین  می دانست که بواسطه این زیارت 
چقدر شادی و سرور بر رسول خدا  و بر امیرالمومنین 
 و بر حضرت فاطمه  و به شهدا از ما اهل بیت 
وارد می آید و اگر می دانست اهل بیت به خاطر زیارتش 
چه دعایی برایش می نمایند، و اگر می دانست چه اثر و ثوابی 
در همین دنیا و در آخرت خواهد داشت و خداوند چه 
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چیزی را برای آخرتش ذخیره کرده است، هر آینه دوست 
می داشت که آنجا )کربال( خانه اش می بود. همانا زائر امام 
حسین  از این مسافرتش بر می گردد و قدمش را برروی 
چیزی نمی گذارد مگر اینکه برای او دعا می کند. و هنگامیکه 
خورشید بر او می تابد، گناهانش را از بین می برد، پس بر 

می گردد در حالیکه هیچ گناهی بر او نیست.1
آری، آنکه برای شادماني اهل بیت و دوستي آنان با اشتیاق 
از وقت، مال و دارایي خود هزینه مي کند راست می گوید آن 
بزرگواران را دوست داشته و اینگونه صدق مدعای دوستی 
و محبت خود را ثابت می کند.  برخی نیز، نشان دوستی 
و عشق را از خود فراتر می برند، به فکر دیگران نیز بوده 
و دوست دارند آنها نیز از لذت زیارت بهره مند شوند. از 
این رو، با فراهم نمودن مقدمات و امکانات سفر زیارتی 
دیگران، عطر محبت به اهل بیت علیهم السالم را، در فضای 

شهر و دیارِ عاشقان حسین علیه السالم منتشر می کنند.
در این بین، کسي که عالقه ي بیشتري به اهل بیت پیامبر 
دارد، کسي که دغدغه محبت به این خاندان و شادنمودن 
دل آنان را دارد، براي بعد از مرگ خود نیز فکري مي کند 
و برنامه اي مي ریزد تا بعد از خودش هم، راه ابراز محبت 
و نشان دادن عالقه اش به اهل بیت باز بماند. اما چگونه 
مي توان کاري کرد که راه محبت و شادنمودن دل اهل بیت 

1 . مستدرك الوسائل/ج1۰/ص343
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  را ماندگار کرد؟
راهش وقف است. مي توان با وقف براي زیارت امام 
حسین   به اهل بیت پیامبر ابراز ارادت و عشقي ابدي 
نمود. مي توان با وقِف بخشی از دارایی خود، کاری کرد 
که حتی بعد از وفات خود، دیگران به نیابت از انسان  به 
  زیارت عتبات مشرف شوند و اینگونه دل اهل بیت
را شاد نمود. با وقف برای زیارت عتبات، می توان محبت و 
عالقه خود را به خاندان وحی جاودانه نمود تا آیندگان نیز 
به برکت بهره مندي از آثار آن موقوفه، به زیارت مشرف و 
اسباب سرور و شادمانی برترین بندگان خدا، فراهم گردد. 
وقف به این انگیزه، شعار عملي محبت و ارادت واقف به 
اهل بیت  است که طنین آن تا ابد خواهد پیچید و 
همگان را از عشق و افتخار واقف به آن بزرگواران آگاه 

خواهد نمود. 
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عنایت حضرت زهرا  به زائران کربال

وقتی از کودکی، برده ای و یا کارگری، خطایی سر می زند 
که باعث ناراحتی بزرگتر، سرپرست و کارفرمای خود 
می شود، برای آشتی به دنبال واسطه ای می رود. دست به 
دامان کسی می شود که حرفش خریدار داشته باشد. سراغ 
کسی می رود که حرفش زمین زده نشود. دست توسل به 
دامان کسی می زند تا بیاید و از اربابش طلب عفو و بخشش 
آبرومند، راهی  به فردی  متوسل شدن  نماید.  چرا که 
نجاتبخش است که هم در امور دنیا گره گشاست و هم در 

امور آخرت.
همه ما بنده خداییم و در معرض خطر آلودگی به گناه 
هستیم. ارتکاب هر گناهی نیز، خط فاصله ای است  بین 
ما و خدا و اینچنین عامل دوری از پروردگارمان می شود. 
اینجاست که می بایست با توبه و انابه، به آبرومندی متوسل 
شویم که واسطه بخشش ما در پیشگاه پروردگارمان باشد. 
باید دست به دامان کسی شویم که برایمان استغفار کند و 

واسطه آشتی ما با موالیمان شود.
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و  دارد  دوست  را  بندگانش  که  نیز،  مهربان  خدای 
عاشقانه به انتظار بازگشت گنهکاران نشسته است، خودش 
پیش دستی کرده و شفیعانی را برای واسطه آشتی و تقرب به 
خودش قرار داده است. راه را نشان داده و فرموده: به سوی 
  من با واسطه بیایید1.  عزیزترین بندگانش -که پیامبر
و اهل بیت او هستند - را هم، واسطه قرار داده تا با 
توسل به آن بزرگواران، راه بازگشت به سوی خودش را به 

روی بندگانش بگشاید.
از طرفی نیز، همه می دانند که مادر، کانون مهربانی و 
عطوفت است. خدا هم مقام او را گرامی داشته و زیر 
پایش را با بهشت فرش کرده است. چه زیبا گفته اند که 
دعای مادر مستجاب است. آنهم چه مادری! مادری که 
در بهترین لحظات زندگی اش هم، امت پیامبر را فراموش 
نکرده و شفاعت گنهکاران را مهریه خود نمود. حتی در 
آمرزش  طلب  هم،  مبارکش  زندگی  لحظات  آخرین 
برای شیعیانش را فراموش نکرد. بانوی بلند مرتبه ای که 
خشنودی اش رضایت خداست و هرچه از خدا درخواست 
کند، مستجاب و مقبول حضرت حق است. از این رو، باید 
به آن محبوبه خدا، متوسل شد و از او مدد گرفت و او را 
واسطه پاک شدن گناهان خود قرار داد. می بایست کاری 
کرد که حضرت زهرا  گوشه چشمی هم به ما انداخته 

َهُّقواْ اللَهّ َوابْتَُغواْ إِلَیِه الَْوِسیلََة – مائده آیه 35 َهِّذیَن آَمنُواْ ات 1 . یَا أَیَُّها ال
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و برایمان طلب آمرزش کند. چرا که که استغفار او قطعا در 
پیشگاه الهی مقبول است.

برای جلب نظر دختر رسول خدا نیز، باید کاری انجام 
داد که او دوست دارد. باید راهی را در پیش گرفت که مورد 
رضای اوست.  اما اینکه چه کاری نتیجه اش توجه و دعای 
مادر اهل بیت است، پاسخ را از امام صادق  بشنویم که 

فرمود:
به تحقیق، فاطمه دختر محمد براي زائران قبر پسرش 
حسین  حاضر مي شود و براي گناهان ایشان طلب 

آمرزش مي کند1.
آری راه به دست آوردن دعای حضرت زهرا ، که 
محبوبه خدا و بهانه خلقت آسمان و زمین است، زیارت 

مرقد عزیزدلش، حسین  است.
چه لذت و افتخاری از این باالتر که بزرگ بانوی جهان، 
برای کسی از خدا طلب آمرزش کند. توجه و دعای این 
مهربانترین مادر عالم، آنقدر ارزشمند است که اگر در مسیر 

زیارت حسین اش انسان هزاران مرتبه هم بمیرد می ارزد.
حال که اینگونه است باید عزم خود را برای زیارت 
سیدالشهدا قوی تر نمود. زیارت کربال، را بایستی جزء 
اولویت ها و اصلی ترین برنامه های زندگی خود قرار داد. در 
مقابل ارزش باالی این توجه و دعا، نباید بهانه تراشی کرد و 

1 . کامل الزیارات، ص118
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خود را از توفیق زیارت محروم کرد.
   اما عده ای هم هستند که دعا و استغفار مادر ائمه
را برای خود همیشگی و دائمی کرده اند. حتی بعد از 
وفاتشان هم، از آن بهره ها می برند. اینان همان کسانی هستند 
که عاشقانه از مال و دارایی خود گذشتند و برای زیارت 
موالیمان حسین ، دست به کاری بزرگ و ماندگار زدند.
اینان همان واقفان خیراندیشی هستند که با وقف برای 
زائران حرم حسینی، راه زیارت را برای مشتاقان فراوانی 
هموار نموده و اینچنین با زیارت هر زائری توجه، دعا و 
خریداری  خود  برای  را    زهرا  استغفار حضرت 
کرده اند. البته این تنها به خاطر زیارتی است که زائران به 
نیابت از آنها انجام می دهند، در مقابل این عشق به امام 
حسین و زیارتش، چه پاداشی به ایشان )واقفان( می دهند، 

تنها خدا می داند! 



59

ارمغان کربال

آرامِش قیامت

و  هولناک  است  روزی  قیامت.  روز  است  عجیب 
وحشتناک. اسمش یک روز است اما به تعبیر قرآن برابر 
پنجاه هزار سال است. روز قیامت، روز وانفسا و وحشت 

است. روزی است که کسی به فکر کسی نیست. 
حتی مادری که دریای محبت ومهربانی است نوزاد 
شیرخوار خود را رها می کند و دنبال راهی برای فرار 
می گردد. عذاب الهی آنقدر سنگین و عظیم است که مردم 
دیوانه وار، مستانه و سراسیمه، سر از پا نشناخته به هر سو 
می روند. هول و هراس آن روز به قدری عظیم است که 
کودکان و خردساالن در آن روز به یکباره از ترس پیر 

می شوند.
ترس و وحشِت محشر آنقدر زیاد است که انسان را از 
تمام پیوندها و عالئقش جدا می کند. در آن روز انسان حتی 
از نزدیکان خود، همان کسانی که در دنیا مال و جانش را 
برایشان خرج و فدا می نمود، می گریزد و فرار می کند. برادر 

از برادر، فرزند از پدر و مادر، مرد از زن و فرزندانش... 
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اما در آن روز پُر التهاب و سخت، که روز عذاب، حزن 
و اندوه بسیاری از مردم است، خداوند مهربان عده ای را به 
صورت ویژه تکریم می کند و تحویلشان می گیرد. شاید همه 
با تعجب به آن عده نگاه کنند و از خود بپرسند که اینان چه 
کسانی هستند و چه عملی انجام داده اند که اینچنین محبوب 
خدا و مستحق عنایت خاِص حضرت حق شده اند؟  اما 
قبل از اینکه آن روز فرا رسد بیائید پاسخ را از  امام صادق 

 بشنویم که فرمود:
َُّه َزاَر الُْحَسیَْن بَْن  َما مِْن أََحٍد یَْوَم الْقِیَاَمةِ إاِلَّ َو ُهَو یَتََمنَّی أَن
ارِ الُْحَسیِْن بِْن َعلِیٍّ مِْن َکَراَمتِهِْم  ا یََری لَِما یُْصنَُع بُِزوَّ َعلِیٍّ ع لَمَّ

َعَلی اهللِ 
در روز قیامت هیچ کس نیست مگر اینکه آرزو می کند 
ای کاش امام حسین  را زیارت کرده بود، آن هنگامیکه 
می بیند که با ُزوار امام حسین علیه السالم چه می کنند و 

چقدر نزد خداوند مورد کرامت واقع می شوند1. 

1 . وسائل الشیعه/ ج14/ص424
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از زیارت تا شهادت

چه  دنبال  می خواهد؟  چه  زندگی اش  از  انسان  مگر 
می گردد؟ هرچیزی که بخواهد اینجا پیدا می کند. هر عاقلی 
در جستجوی هرچیزی باشد، اینجا بهترینش را می تواند 

بیابد.
یکی از خواسته های انسان طول عمر است که معموال 
بیشترین دغدغه ها را نسبت به آن داشته و در هنگام بیماری 
و خطر بیشترین هزینه ها را برایش می کند. چرا که زندگی و 
حیات در دنیا پایه کسب همه منافع است. خواسته دیگرش 
ثروت و دارایی است. خوشبختی در زندگی هم، آرزوی 
دیگرش است. آخر سر هم دوست دارد که عاقبت به خیر 
شود و زندگی اش به خوبی و خوشی تمام شود. هر کس 
دنبال این خواسته هاست بیاید که همه آنها یکجا جمع شده 
و راه به دست آوردن آن را امام صادق  بیان نموده و 

فرمود:
 زیارت امام حسین  را ترک نکن و به دوستان و 
یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز 
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ورزق و روزی ات را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده 
دارد و نمیری مگر با شهادت1.

آری راه به دست آوردن همه این خوبی ها در دو چیز 
است یکی مداومت در زیارت و دیگری، توصیه و تشویق 

. دیگران به زیارت سیدالشهدا
زیارت امام حسین  ، آب حیات است که عمر انسان 
را طوالنی می کند. و چه لذتی از این باالتر که کسی عمرش 
به برکت زیارت حسین  طوالنی شده باشد و حسینی 

زندگی کند.
زیارت موالیمان حسین  رزق و روزی انسان را 
هم، زیاد می کند که به مراتب بهتر از ثروت و دارایی است. 
چرا که ممکن است کسی ثروت فراوانی داشته باشد ولی 
نتواند از آن استفاده کند. اما روزی چیزی است که انسان 
از آن استفاده نموده و بهره می برد. ضمن اینکه روزی، هم 
شامل نعمت های مادی می شود و هم معنوی. همین زیارت 
خودش یک روزِی بسیار مبارکی است که نصیب هرکسی 
نمی شود. خیلی ها ثروت دارند اما توفیق زیارت اهل بیت 

  نصیبشان نمی شود.
هدیه دیگرِ زائران کربال، خوشبختی و سعادت است که 
در قالب، زندگی آرام و دلی خوش، و حیاتی مبارک و به 
دور از آلودگی های گناه و معصیت خودش را نشان می 

1 . وسائل الشیعه، ج1۰، ص335
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دهد.
آثار زیارت ارباب باوفایمان، تا آخر عمر، زائرش را 
همراهی می کند و تا او را با فیض شهادت که مقام ومرتبه ای 

بسیار رفیع است نرساند، او را تنها نمی گذارد.
 ، البته معلوم است که این همه آثار زیارت امام حسین
برای کسی است که اوال امام را با معرفت زیارت نماید و ثانیا 
حال و هوای زیارت را حفظ کند. در همه حال خود را در 
محضر امام بیند و او را حاضر و ناظر بر اعمال و افکارش 
بداند. و به خاطر همین احساس حضور، آلوده ی گناه نشود. 
همچنانکه در حرمش جز بندگی و ارادت چیزی در فکرش 

خطور نمی کند و کاری انجام نمی دهد.
اما نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که، 
در این کالم نورانی امام صادق  تاکید بر تکرار زیارت 
شده است. یعنی به یکبار زیارت رفتن نباید بسنده کرد. تا 
آنجا که می توان باید در امر زیارت مداومت نمود. از این رو، 
همانگونه که به دیدار نزدیکان خود می رود و برای این کار 
هزینه می کند، برای زیارت موالیمان نیز باید برنامه داشته و 
  برایش هزینه نماید. مگر نه اینکه ما اهل بیت پیامبر
را باید از خود و خانواده خود بیشتر دوست داشته باشیم! 
اما اگر کسی واقعا توان مالی و یا جسمانی برای سفر به 
کربال را نداشت چه کند؟ این هم چاره دارد. می شود با 
خواندن زیارت عاشورا و دیگر زیارت هایی که نقل شده، 
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با موالیمان تجدید بیعت نمود. و اینگونه مدام در زیارت 
حضرت عشق بود. می توان با خود عهد نمود که روزمان 

را بی سالم برحسین  شروع نکرده و به شب نرسانیم.
اما وظیفه دیگری که در مقابل این همه برکات زیارت 
وجود دارد این است که دیگران را به زیارت موالیمان 
تشویق و ترغیب کنیم. تشویق دیگران هم، گاهی با زبان و 
بیان است، و گاهی هم با مال. گاهی می توان هزینه زیارت 
کسی را متقبل شد و گاهی نیز می توان برای این امر مقدس 
به دیگران قرض و وام داد تا مسیر کربال همیشه پر رهرو 

باشد.    
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 راه لبیک گفتن به امام حسین
 بیایید لحظه ای به حسینیه قلِب خود پناه ببیریم. بیایید 
ساعتی در تکیه ای که برای عزای عزیز فاطمه در دِل خود 
برپا کرده ایم، خلوت کنیم. بیایید لحظه ای خاموش باشیم 
و گوش دل بسپاریم به صدایی که از طرف کربال می آید. 
بیایید ندای غریبانه موالیمان حسین را که در زمان طنین 
انداخته است با هم مرور کنیم. آری هنوز هم ندای "هل 
من ناصر" امام حسین  بگوش می رسد که از دوستانش 
می خواهد که به یاریش بشتابند.آقایمان ما را هم به یاری 
خود فراخوانده است. دیگر جای درنگ نیست باید به یاری 

موالیمان بشتابیم. 
اما چه کنیم که زمان بین ما و موالیمان فاصله انداخته 
است؟ ما جاماندگان از قافله ی کربال چگونه می توانیم 
عاشقانه به ندای ملکوتیش، لبیک بگوییم و به یاریش 

بشتابیم؟
بهتر است بدانیم که موالیمان در آن واپسین لحظات 
حیات طیبه خویش برای نجات جان خود کمک نخواست 
و طلب یاری ننمود، بلکه او برای هدفش، یاری و کمک 
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خواست. از این رو تمام انسان ها، در هر زمین و زمانی که 
باشند مخاطب سیدالشهدا  هستند. هدف موالیمان 
   هم که مشخص است. در زیارت اربعین امام حسین

می خوانیم: 
  و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة 
الضاللة«. امام حسین  جان خود و فرزندانش را فدا کرد 
تا بشریت را از جهل و نادانی که بد ترین دردهاست نجات 

دهد.
آری او در فکر نجات بشریت از بیماری جهالت بود و 
برای این مقدس طلب یاری نمود. با این نگرش همیشه راه 
برای یاری رساندن حضرت سیدالشهداء   باز است و 

آن، مبارزه با جهل و نادانی است.
جهالت مشکل بزرگ بشریت بوده و تمام بدبختی و 
گرفتاری آنها از سر نادانی و جهالتشان بوده است. به خاطر 
جهل بوده که راه را بیراهه رفته، ناخدایان را خدا پنداشته و 
به جای کسب عزت الهی، طوق ذلت و بندگی شیطان بر 

گردنشان آویخته شده است.
به فرموده ی امیرمؤمنان علی   جهل فاسد کننده ی 
آخرت، خراب کننده ی همه چیز، اصل و ریشه ی هر شر، 
معدن و گنجینه ی تمام پلیدی ها و زشتی ها، بدترین دردها 

و بدترین فقرهاست.
اکنون که از هدف مقدس سیدالشهدا  آگاه شدیم و 
از طرفی نیز زشتی و پلیدی جهالت و نادانی را شناختیم، 
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هنگامه لبیک گفتن به ندای هل من  ناصر موالیمان است. 
هر که دارد هوس کرب وبال بسم اهلل! راه یاری رساندن 
موالیمان برای همه باز است. باید عجله نمود و به یاری 
موالیمان شتافت. باید با موالیمان عهد ببندیم برای یاری 
نمودن هدف مقدسش، برای خود برنامه ای تدوین کنیم و 
در اجرای آن محکم واستوار باشیم. از هر شیوه  ممکن باید 
به مقابله با جهالت پرداخت. باید جبهه ای علیه جهالت و 

نادانی درست کرد و با آن قاطعانه مبارزه کرد.
آری راه یاری نمودن موالیمان، علم آموزی و کسب 
معرفت است. البته باید توجه نمود که علم آموزی تنها در 
حوزه و دانشگاه و مدرسه و... نیست. بلکه هر وسیله ای که 
به افزایش و تقویت علم، معرفت و بینش ما کمک کند، 

می تواند اسلحه ما در این نبرد مقدس باشد.
باید از طریق راه های مختلف به علم آموزی و معرفت 
افزایی نسبت به خود و دیگران پرداخت تا بتوان از این راه، 

جهالت و نادانی را نابود نمود. 
این مسیر کتاب و  گاهی ممکن است اسلحه ما در 
کتابخوانی باشد. از این رو، بایستی در طول روز و هفته 
برنامه ای برای مطالعه خود داشته باشیم تا سپاه معرفت ما 
هر روز بخش های بیشتری از سرزمین های جهالتمان را 
فتح نماید.  ممکن است علم آموزی در  قالب استفاده از 
سخنرانی ها، چه به صورت زنده و چه به صورت گوش 

دادن به فایل صوتی باشد.
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گاهی ممکن است کسی از آنچه آموخته، برای بیدار 
نمودن دیگران در قالب پیامک استفاده کند و از این طریق 
به نشر معارف بپردازد. روش های دیگری نیز وجود دارد که 

هر کدام به نوبه خود تاثیر خوبی خواهند داشت.
اما نکته ی دیگری که باید بدان توجه نمود این است 
که ندای ملکوتی طلب یاور خواستن موالیمان تا ابد در 
زمان طنین انداز است و در هر مقطعی از زمان یاری کننده 
می خواهد. از این رو باید لبیکی به وسعت زمان به ندای 
موالیمان بگوییم. تا تمام عالم بدانند که ما چه زنده باشیم و 
چه نباشیم عاشق حسینیم. لذا می بایست برای لبیک گفتن و 
مبارزه علیه جهالت به گونه ای عمل کنیم که دوام آن ابدی و 

ماندگار باشد.
اگر مبارزه ی با جهل را با عملی که ماندگار است پیوند 
دهیم قطعاً نتیجه ی بهتر و بیشتری خواهد داد و رنگ و بوی 

جاودانگی پیدا خواهد نمود.
اما چگونه می توان لبیکی ماندگار گفت؟ چگونه می توان 
زمینه یاری نمودن موالیمان را برای همیشه مهیا نمود؟ از 
چه راهی می توان تا ابد در صف یاوران حسین  قرار 

گرفت؟
راهش وقف است. وقف راهی ماندگار و دائمی برای 
پیوستن به جبهه ی حقیقت و یاری رساندن به سیدالشهدا و 

پرچمدار مبارزه با جهالت است.
می توان با وقف نمودن برای ترویج فرهنگ اهل بیت 
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  ، جبهه ای نیرومند علیه لشگریان جهالت تشکیل داد. 
می توان با وقف نمودن ملکی جهت برگزاری کالس ها، 
جلسات و مراسم  مذهبی کاری اساسی نمود. تا در آن 
جلسات و برنامه ها افراد زیادی را از جهالت نجات داد و 
بر علم و معرفت افراد مختلفی افزود. نتیجه این کار این 
است که؛ در این برنامه ها هر کسی که چیزی یاد می گیرد و 
به هر میزان که از جهالتش کاسته شود، برای بانی و واقف 
آن پاداش یاری کنندگان امام حسین   را خواهند نوشت.

کسانی که امکان وقف زمین یا منزل را ندارند با خرید 
و وقف نمودن چند جلد کتاب در بین عموم مردم، مناطق 
محروم، اماکن خاص و یا حتی بستگان خود به صف مبارزه 

با جهل و نادانی بپردازند.
در وقف نمودن، اندازه هم قرار نداده اند. آن کس که 
بیشتر دارد می تواند در هر ماه چندین کتاب بخرد و وقف 
کند و آنکه بهره ی کمتری دارد حتی با خرید و وقف یک 
جلد کتاب و یا مجله می تواند در صف واقفینی که به یاری 
موالیشان آمده اند، بشتابد. کم و زیادش چندان مهم نیست. 
مهم این است که در این خط مقدم قرارگیری و آنچه 
می توانی را به خاطر موالیت در طبق اخالص بگذاری و 

نثار کنی.
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امان نامه ای از کربال

فرا  لحظه ای  است.  پیش  در  روزی سخت و دشوار 
می رسد که یکی از سخت ترین لحظات است. راه فرار و 
خالصی از آن هم وجود ندارد. چه بخواهیم یا نخواهیم، 
ما را به آنجا می برند. چاله ای وحشتناک و ظلمانی است که 
به انتظار انسان نشسته تا او را در بر گیرد. این منزل آخرین 
جایگاه دنیا و اولین منزل آخرت هر کسی است. خانه قبر 
آنقدر وحشتناک است که امام کاظم  در وصف آن 
فرمودند: چیزی )دنیا( که پایانش این است، شایسته است که 
انسان از آغاز به آن دلبسته نشود. و چیزی که آغازش چنین 
است، سزاوار است که از پایانش بیم داشت.1 رفتن به سوی 
قبر آنقدر وحشتناک است که در آن لحظات پراضطراب، 
روح، زبان به سخن گشوده و فریاد بر می آورد که بدنم را به 
سوی قبر نبرید. صبر کنید. اما چه سود که کسی صدایش را 
نمی شنود و نمی تواند به فریادش برسد. مخصوصا اینکه از 
عذاب های قبر مطلع شود و بداند که چه در انتظار اوست. در 
آداب تشییع نیز گفته اند که آهسته قدم بردارید. وقتی میت را 

1 . تحف العقول ص 4۰8
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به طرف قبر آوردید، او را ناگهان وارد قبر نکنید، چرا که قبر 
هول و وحشت های عظیمی دارد. میت را نزدیک قبر زمین 
بگذارید و مقداری صبر کنید، سپس اندکی آن را جلوتر 
ببرید و باز زمین بگذارید و مقداری صبر کنید تا میت برای 
داخل شدن آماده شود. سپس برای بار سوم جنازه را بلند 
کنید و او را کنار قبر بگذارید و در نهایت بار چهارم برداشته 

و او را وارد قبر کنید. 
حسابش را بکنید، انسانی که آزادانه بر روی زمین قدم بر 
می داشته و هر جا که در توانش بود گذر می کرد، جسمش 
باید در جایی قرار گیرد، تنگ و تاریک، اطرافش هم خاک، 
باالی سرش هم سنگ لحد. قبر خودش هشدار می دهد 
که انسان ها حواسشان را جمع کنند که به چه خانه ای 
پا می گذارند. خودش هر روز فریاد می زند که: منم خانه 

غربت و تنهایی، منم خانه وحشت، منم خانه کِرم.
این سختی ها تنها مربوط به خود قبر بود. اما فشار قبر و 
ترس از سوال نکیر و منکر هم خودش قصه ای است که 
سر دراز دارد. فشار قبر، از هولناک ترین و سنگین ترین 
عذاب هاي شب اول قبر است که باید از آن بیمناک بود. 
نکیر و منکر نیز هنگامی که برای سوال وارد قبر می شوند، 
با آن هیبتی دارند که دارند چنان ترس و وحشتی بر انسان 
وارد می کنند که ممکن است زبان از پاسخ سوال های آنان 

بند بیاید. 
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قبر با تمام سختی ها و گرفتاری هایش برای کسانی که 
نتوانند از آن خالص شوند و راه نجاتی بیابند، تازه اول راه 
است. پیامبر اکرم  فرمود: قبر اولین منزل آخرت است. 
اگر کسی از آن نجات پیدا کرد، بعد از آن آسانتر است. ولی 

اگر نجات پیدا نکند، منازل بعد از آن دشوارتر است1. 
حال که اینگونه است باید به دنبال راهی گشت تا از این 
منزل نخستین نجات پیدا نمود و راه برزخ را به سالمت 
طی نمود. اما چگونه می توان از سختی ها و عذاب های قبر 
نجات پیدا نمود و انجام چه عملی می تواند باعث خالصی 

انسان از گرفتاری های قبر شود؟
پاسخ را امام باقر بیان نموده و فرمود:

خداوند تا جایی که چشم کار می کند، منزل قبر او )زائر 
امام حسین ( را وسیع می گرداند و او را از فشار قبر و نیز 

ترس نکیر و منکر ایمنی می بخشد2.
آری زائر کشتی نجات شدن و حسینی زندگی کردن، 
دست در دست سیدالشهدا علیه السالم گذاشتن و گوش 
به فرمان او سپردن، راه نجات و خالصی است. و اینچنین 
هرکس زائر او شود، خود را از گرفتاری ها و هول های قبر، 

نجات داده است.

1 . روضه الواعظین ج 2. ص 4۹4
2 . کامل الزیارات، ص143
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آخرین سفر

همه ما سفری در پیش رو داریم که با تمام سفرها فرق های 
زیادی دارد. این سفر قطعی است و نمی شود از رفتن به آن 
خودداری کرد. ناگهانی است و زمان و چگونگی اش نیز 
برای کسی معلوم نیست. از لحاظ مدت نیز طوالنی ترین 
سفر است که بازگشتی هم در کارش نیست. جاده سرشار 
از گردنه های سخت و دشوار و دارای منزلگاه های ترسناکی 
است که باید در آنجا توقف کنیم. این سفر تمام لذت ها و 

خواهش های نفسانی را نابود می کند.
این سفر، هجرت به دیار باقی است که با مرگ آغاز و 
تا روز قیامت که جایگاه ابدی هرکس را مشخص می کنند 
طول می کشد. قیامت هم، روزی که انسان تمام اعمال خود 
را می بیند. روزی که از شدت سختی ها بچه ها از ترس پیر 
می شوند1و ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم آن روز 

تمام وجود گنهکاران را فرا می گیرد.
قیامت روز حساب است و تمام اعمال انسان مورد 
محاسبه قرار می گیرد. عرق از گونه ها چنان جاری می شود 

1 .  سوره مزمل آیه 17
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که امکان حرف زدن را می گیرد1 و اضطراب و وحشت، همه 
را فرا می گیرد. دست و پای گنهکاران را با زنجیر به گردنشان 
می آویزند و لباس های آتشین بر اندامشان می پوشانند و در 
عذابی که حرارت آتش آن چند برابر آتش های دنیاست قرار 
می دهند. انسان در آن روز حتی از نزدیکان و عزیزانش نیز 
فرار می کند. آری قیامت به خاطر رسوایی ها و پشیمانی های 
کشنده روز دردناکی است که معادل پنجاه هزار سال است2و 
در آن روز، نه کسی می تواند از اعمال زشت خود دور شود 

و نه می تواند بر نیکی های خود بیفزاید.
اما در میان سختی های آن روز و دریای پرطالطم و 

وحشتناک آن، چه کسی در امان است؟
راه نجات را کشتی نجات و چراغ هدایت امام حسین 

 نشان داده، آنجا که فرمود:
نْیا3 الیَأَمُن یوم الْقِیاَمةِ إالّ َمْن َقْد خاَف اهللَ فی الدُّ

هیچ کس در روز قیامت از شدائد و سختی های آن در امان 
نیست مگر آنکه در دنیا از خداوند متعال ترس داشته باشد)و 

آلوده گناه نگردد(
  

1 . سوره سجده آیه 5
2 . خطبه ی 1۰2 نهج البالغه

3 . مناقب ابن شهر آشوب ج/4 ص/ ۶۹
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سیاه راِه گناه

ترس و امید، عامل حرکت و الزمه زندگی است. انسان 
هرکاری که انجام می دهد و یا ترک می کند، به امید رسیدن 
به آرزویی و یا به خاطر ترس و دور ماندن از بالیی است. 
تمام کارهای او براساس دوستی و دشمنی است. یا چیزی 
را دوست دارد و برای رسیدن به آن تالش می کند و یا از 
چیزی تنفر داشته و برای دور شدن و در امان ماندن از آن، 
فرار می کند. زندگی بی خوف و رجا معنا ندارد. اما مهم این 
است که انسان ترس و امیدش را مدیریت کند و از آن، در 
زمان و مکان مناسب استفاده کند. نه اینکه عنان وجود و 
اختیار خود را به دست خوف و رجا داده تا او را به هر راهی 

بکشانند.
نمونه تاثیر خوف و رجا را می توان در مال و ثروت دید. 
برخی از فقر می ترسند و برخی مال و ثروت را دوست 
دارند. به همین خاطر، گاهی عامل حرکت و تالش انسان، 
به دست آوردن ثروت و افزایش دارایی و گاهی ترس از 
فقر و نداری است. در اینجا اگر این ترس و امید، عاقالنه 
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مدیریت نشود، ممکن است انسان چشم و گوش بسته، به 
مسیر و وسیله ای که برای رسیدن به هدف انتخاب می کند 
توجه نکرده و چه بسا، خدایی ناکرده برای دستیابی به ثروت 
راه گناهانی مثل؛ دروغ، ربا، کم فروشی و کم کاری، رشوه، 
حق الناس و... را در پیش گرفته و بر مرکب حیله و مکر و 

دغل سوار شود.
برخی نیز برای اینکه شغل و یا موقعیت و جایگاهی را 
به دست آورند و یا از ترس اینکه مبادا، موقعیت و جایگاه 
فعلی خود را از دست دهند، ممکن است راه ریا، دروغ، 
سیاه نمایی، چاپلوسی، تهمت و تخریب دیگران و... را در 

پیش گیرند.
خالصه اینکه ترس و امید اگر اداره نشوند و تحت 
کنترل عقل الهی در نیایند، انسان را به بیراهه و کج راهه گناه 

می کشانند. 
اما اینکه نتیجه قدم گذاشتن در سیاه راه گناه چیست و چه 
تاثیری در رسیدن به آرزوهای انسان دارد، از کشتی نجات، 

امام حسین  بشنویم که فرمود: 
کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر 
به آرزویش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد، گرفتار 

می شود.1
کسی که از ترس فقر به گناه متوسل می شود در واقع، 

1 . بحاراالنوار، ج78، ص12۰



77

ارمغان کربال

راه خودکشی از ترس مرگ را انتخاب کرده است. درست 
همانند کسی که برای برطرف نمودن عطش خود، جام 
زهر را سر می کشد. یا مثل کسی که برای برطرف نمودن 
گرسنگی، غذای مسمومی را می خورد، که اگر جان او را 

نگیردآنچه خورده است را باید با درد و عذاب پس دهد.
تحمل درد بهتر از مصرف داروی های خطرناک است. 
باید برای التیام درد، راه اصلی را از طبیب دانا و توانا پرسید 

و به نسخه ای که او فراروی انسان قرار می دهد عمل نمود.
انسان بیماری که برای خالصی از درد، به جای درمان، به 
مواد مخدر پناه می برد، زندگی خود را باخته است. ممکن 
اما درد و آثار مخرب اعتیاد،  است لحظاتی آرام شود، 
زندگی اش را به باد می دهد. برای مقابله با درد فقر و نداری 
نیز، باید اینگونه بود. می بایست با صبر و درایت راه نجات 
را پیدا نمود هرچند که سخت باشد. انسان باید حواسش را 
جمع کند تا خدایی ناکرده، مال حرام وارد زندگی اش نشود 
که اثر مخربش به مراتب بدتر از اعتیاد به مواد مخدر است.  

کاری که از طریق گناه بخواهد صورت گیرد کجراهه ای 
است با شیبی تند و خطرناک. به انسان سرعت می دهد اما به 
مقصد نمی رساند. ممکن است کسی ظاهرا با گناه به لذت 
و یا امکاناتی برسد، اما آتش حسرت و پشیمانی اش، چنان 
شعله ای به جان صاحبش می اندازد که تمام لذت هایی را 
که برده یکباره از دماغش در می آورد. عذابی که او را دربر 
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می گیرد، هیچ اثری از آن لذات باقی نمی گذارد. از این رو 
نمی ارزد که انسان برای گذراندن امور زندگی شصت هفتاد 
ساله اش راه گناه را در پیش گیرد و در مقابل، هفت میلیون 

سال و بیشتر در آتش به سر برد.
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چگونه عقل خود را افزایش دهیم!؟

 عقل، نور و چراغی است که خداوند در وجود انسان قرار 
داده تا بتواند به وسیله آن، راه را از چاه، دوست را از دشمن و 
خوبی را از بدی تشخیص بدهد. عقل، چراغ فروزانی است 
که اطراف انسان را روشن می کند تا حقیقت زندگی را بهتر 
ببیند و بفهمد. دنیا را بهتر بشناسد تا زیبایی های دروغین، او 
را فریب ندهد و او را به سوی سراب های دنیا نکشاند. عقل 
چراغی است که اگر پیش روی انسان قرار گیرد، می تواند 
او را تا بهشت هدایت کند. با کمک عقل است که می توان 
بهترین برنامه ریزی ها و تصمیم ها را در زندگی گرفت و در 
مواجهه با مشکالت، راه برون رفت از آن را به خوبی پیدا 
نمود. با زندگی عاقالنه است که می توان بهترین روابط را 
با دیگران برقرار نمود. اصال قوام و کمال زندگی اجتماعی 
با عقل است و هرچه عقل پرفروغ تر و کامل تر باشد، 

زندگی ها گواراتر و زیباتر خواهد شد. 
کار عقل، جهت دهی و نشان دادن واقعیت هاست. درست 
همانند چراغ یک خودرو، در شب تاریک و ظلمانی، که 
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فضای بیرون را روشن و پیچ و خم های مسیر را برای انسان 
نمایش می دهد تا بتواند ماشین را هدایت و خود را به 
سالمت به مقصد برساند، عقل نیز همینطور است. تاریکی 
و ظلمت حیرت و سرگردانی را به روشنی تبدیل کرده تا 
انسان بهترین مسیر را انتخاب و در پیچ و خم های زندگی 

بهترین عکس العمل را داشته باشد.
ارزش عقل برای هیچ کس پوشیده نیست. آنقدر واضح 
است که عاقل خطاب شدن، مایه خرسندی هر کسی است 
و در مقابل اگر به کسی نسبت بی عقلی داده شود، ناراحت 

شده و برافروخته می گردد.
این چراغ هرچه پرنورتر باشد، فضای بیشتری را پیش 
روی انسان روشن نموده و افق دید انسان را توسعه می دهد 
تا جایی که نگاه او از زمین فراتر رفته و به آسمان ها دوخته 
می شود. دنیا در نظرش کوچک و حقیر شده و از این رو 

پابند و دلگیر آن نمی شود. 
اما چگونه می توان این چراغ را پرفروغ تر و نورانی تر نمود 

تا بهره بیشتری از آن برده شود؟ 
پاسخ را از امام حسین  بشنویم که فرمود:

  عقل جز با پیروی از حق کامل نمی شود.1
حق، خداوند متعال است و هرچه از او بیشتر پیروی شده 
و بیشتر اطاعت گردد عقل کامل تر می شود. خداوند مهربان، 

1 . بحار االنوارج75،ص127
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نور آسمان و زمین است؛ " اهلل نور السموات و االرض." و 
هرچه انسان خدا را بهتر و بیشتر بندگی و پیروی کند و دنبال 
انجام واجبات و ترک گناهان باشد به خدا نزدیکتر شده و در 
نتیجه نور عقل او بیشتر و مسیر کمال را بهتر طی می کند. در 
مقابل، اگر انسان به گناهی مبتال شود، فاصله او با منشاء نور 
هستی بیشتر شده و در نتیجه چراغ عقل او کم نورتر شده و 

بهره کمتری از عقلش خواهد برد.
عقل در واقع، مشاوری دانشمند است که در تمام مراحل 
و جنبه های زندگی انسان می تواند به وی کمک کند و او را 
با بهترین راهنمایی ها هدایت کند. اما اگر دست این مشاور، 
بواسطه گناه و پیروی نکردن از خداوند، از منبع فیضش که 
خداوند مهربان است کوتاه شود، خودش کور و منگ شده و 

دیگر قادر به مشاوره دادن و هدایت صاحبش نخواهد بود.
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ماموران خدا
ماموریت هرچه حساس تر باشد پاداش و مزد آن بیشتر 
است. جایگاه و مقام فرمانده هرچه باالتر باشد، افتخار به 
او و لذت مامور او شدن  بیشتر خواهد بود. باالترین مقام و 
سرچشمه تمام کماالت، پروردگار عالم مامور می خواهد. 
خداوند متعال ماموریتی دارد که می خواهد برای آن، گروهی 
را به عنوان مامور ویژه بکار گرفته و بیشترین اجرها و 
پاداش ها را که همان فالح و رستگاری است، به آنها عطا 
نماید. ماموریتش هم بهترین ماموریت هاست. کاری که 
از مامورینش می خواهد بهترین کار و باالترین فضیلت 
است. خودش در قرآن کریم فرموده است: و باید از شما 
گروهی باشند که )مردم را( به سوی کار خیر دعوت نمایند 
و به کار نیک امر کنند و از کار زشت بازدارند، و آنهایند که 

رستگارند1.
آری آن ماموریت، امر به معروف و نهی از منکر است که 
هرکس به انجام آن مبادرت کند مامور خدا می شود. امر به 
معروف و نهی از منکر، در میان واجبات و فروع دین، کمی 
غریب اند و قدری ناشناخته. آن دو همانند نماز ، روزه، حج 

1 . سوره آل عمران آیه 1۰4
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و... واجب و از ضروریات دین هستند که ترک آنها معصیت 
و انکارشان نیز موجب کفر می شود.

این دو فریضه در عین غربتی که دارند فضیلت بسیار 
باالیی داشته و انجام آنها نیز دارای آثار گران سنگی است. 
تا آنجا که در کالم معصومین ، این دو از اخالق الهی 
شمرده شده و از همین رو پیامبر اکرم ؛ آمر به معروف 
و ناهی از منکر را جانشین خداوند و رسولش دانسته شده 

است. 
این دو فریضه آنقدر بزرگ مرتبه اند که قوام دین و 
  شریعت به آنها وابسته شده و از این رو، امیرمومنان علی
فرمودند: هدف نهایی دین امر به معروف و نهی از منکر و بر 

پاداشتن حدود الهی است.1
از سوی دیگر، هرکار خوبی، اثر خاص خودش را دارد. 
هر عمل صالحی نیز، اهمیت، ارزش و جایگاه ویژه ای دارد. 
دین مجموعه ای از اعمال صالح و کارهای خوب است. 
اقیانوسی پر از از گوهر است که فضائل اخالقی بیشماری را 
در خود جای داده است. اما در تمام فضائل اخالقی، ارزش 
و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از همه بیشتر است. 
امام علی  فرمود: همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا 
در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای است در 

دریای عمیق.2
این دو فریضه راه زندگی پر خیر و برکت و سعادتمندانه 

1 . نهج البالغه، نامه 31
2 . نهج البالغه، حکمت 374
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امت اسالمی است. پیامبر رحمت و مهربانی  فرمودند:  
تا هنگامی که اّمت من امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند و به یکدیگر در کارهای نیک کمک می نمایند در 
خیر و صالح و خوبی خواهند زیست، ولی همینکه این 
وظیفه های مهّم را ترک کنند، برکت از زندگی آنها رخت 
برمی بندد و بعضی بر بعض دیگر)بدان بر نیکان( مسّلط 
می شوند و دیگر یار و یاوری در آسمان و زمین پیدا 

نمی کنند1.
 اکنون که ارزش امر به معروف و نهی از منکر بیان شد، 
معلوم می شود چرا موالیمان امام حسین ، علت قیام 
خویش را امر به معروف و نهی از منکر بیان نموده و جان 
خود و عزیزانش را نیز برای اقامه آن فدا نمودند. موالیمان 
با شهادت خویش به همگان آموختند که امر به معروف و 
نهی از منکر، آنقدر ضروری و ارزشمند است که حتی گاهی 

برای اقامه آن، باید از جان و مال و آبروی خود نیز بگذری.
 حال هر که حسینی است و دلش لبریز از عشق موالیش 
حسین است، بسم اهلل. بیاید و به موالیش اقتدا نماید. هر که 
می خواهد راه سیدالشهدا  را ادامه دهد، بیاید و برای 
اقامه این دو واجب، قیام نموده و خود را مامور خدا دانسته 
و این ماموریت را برای خود افتخار بداند و عاشقانه به انجام 

آن بپردازد. 

1 . تهذیب االحکام، ج۶، ص181، ح 22
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نامحرمان حرم

تصور کنید خیمه ای برپا شده و ندا می دهند: هر که خود را 
از اهل بیت  می داند وارد شود و به تماشای چهره های 
ملکوتی امامان خود بنشیند. شتاب و عجله به سراغ تمام 
  محبین می افتد. وارد شدن به خیمه و حلقه اهل بیت
آرزوی هر عاشق دلباخته ای است. محبان آن بزرگواران 
سر از پا نشناخته می روند تا خود را به دامان پر مهر ایشان 
برسانند. حتی برای زودتر رسیدن خیلی ها کوله بارشان را به 
گوشه ای می اندازند تا زودتر به خیل مشتاقان برسند. جلوی 

خیمه غوغایی است.
 راستی چه لذتی از این باالتر که کسی را به نام محبوبانش 
بشناسند. وصل شدن به اهل بیت  افتخاری بس 
بزرگ است. اما در این بین، هاتفی ندا می دهد صبر کنید! 
عده ای باید از صف خارج شوند. همه نمی توانند وارد 
شوند. هر که از اهل بیت نیست خودش از صف خارج 
شود. راستی اینها که همه محبان اهل بیت هستند! پس چرا 
ندا سر داده اند که همه نمی توانند وارد شوند؟ به راستی آنها 
که از اهل بیت  نیستند و باید از صف خارج شوند چه 
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کسانی هستند؟
بهتر است پاسخ را از امام کاظم  بشنویم که فرمود:

از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود نرسد، پس 
اگر کار خوبی کرده است از خدا بخواهد تا توفیق انجام 
بیشتر کارهای خوب را به او بدهد، و اگر کار بدی کرده، 

ازخدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید.1
محاسبه، آزمایشگاه نفس است که می توان با مراجعه 
روزانه به آن و چکاب کامل خود، بیماری های خطرناک 
روحی را شناخت و در اسرع وقت به مداوای آن پرداخت. 

با محاسبه می توان نقاط ضعف خود را شناخت و با رفع 
نمودن نقاط آسیب پذیر و منفی، وجود خود را از آلودگی ها 
پاک نمود و خود را شبیه ائمه معصومین نمود. به این 
دلیل است که محاسبه نفس در زندگی یکی از شرایط و 
راه های محشور شدن با اهل بیت است. کسی می تواند خود 
را از اهل بیت  بداند که برای اعمال، گفتار و رفتار 
خویش حساب و کتابی داشته باشد. برای زندگی اش هدف 
و برنامه ای داشته و هر روز خود را چک کند که ببیند بر 
طبق آن برنامه، حرکت کرده است یا نه؟ در کجا از اهدافش 
منحرف شده و چه میزان از برنامه اش عقب مانده است تا با 

جبران گذشته، خود را با مسیر زندگی اش تطبیق دهد.
کسی که خود را با محک و آزمایشگاه محاسبه نمی سنجد، 

1 . االختصاص، ص 2۶1
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معلوم نیست بتواند تا آخر مسیر زندگی، راه را به سالمت 
طی کند و به سر منزل مقصود برسد.

کسی که به حساب اعمال خود نرسد، نمی تواند عیب ها 
و زشتی های اخالقی خود را بشناسد و برطرف کند. و 
چنین کسی معلوم است از اهل بیت  نیست. کسی 
که برای عمر و زندگی خود ارزشی قائل نیست و برای 
گذر ساعات و روزهای زندگی اش حساب و کتابی قائل 
نمی شود، ارزش و جایگاه خود را از دست می دهد. کسی 
هم که ارزش و قدر خود را نداند از حلقه آنها که به اهل بیت 

  منسوب هستند خارج می شود.
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شمیم عزت

عزیز بودن و عزت داشتن، خواسته و مطلوب هر کسی 
است. از این رو، هر کس راهی را برای کسب آن پیش رو 
می گیرد. در این بین خیلی ها آدرس را اشتباه می روند و راه 
را بیراهه. عزت که نمی یابند، چه بسا ذلیل هم بشوند. برخی 
گمان می کنند راه عزت یافتن، سینه سپر کردن و با تکبر راه 
رفتن است. برخی نیز خیال می کنند عزت در گرو پول و 
ثروت و مکنت است و برای همین با دارایی و اموالشان 
مانور می دهند تا عزت را از دیگران گدایی کنند. برخی نیز 
دنبال شکل و تیپ و قیافه و... چیزهایی از این قبیل می روند 
که نه تنها تشنگی عزت خواهی شان برطرف نمی شود که 

این سراب هزار رنگ، عطش آنها را بیشتر هم می کند. 
اما مومنان،دوستان خدا، کسانی که دل در گرو پروردگار 
مهربان خود دارند به این چیزها دلخوش نمی کنند و عزت را 
در این امور کوچک جستجو نمی کنند. آنان راه کسب عزت 
را از امام عزیز خود حضرت جواداالئمه  می آموزند که 

فرمود:
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عزت مومن در بی نیازی او از مردم است1. 
آری مومن عزت را در کالم موالیش طلب می کند و 
برای همین خود را سربار دیگران نمی کند. نیازهای خود 
را تا سرحد امکان از دیگران مخفی نگه می دارد. در مخارج 
زندگی اش صرفه جویی و قناعت می کند تا مجبور نشود 
به دیگران رو بیندازد و چوب حراج به آبروی خود بزند. 
سختی های زندگی را بر دوش خود می کشد تا باعث 

زحمت دیگران نشود. 
خواستن و تمنّا کردن از دیگران، از شخصیت و بزرگی 
انسان  برای  نیز، که  آدمی می کاهد. برای همین، اسالم 
شخصیت قائل است و او را تکریم می کند، توصیه می کند 
مومنان مناعت طبع را پیشه نموده و تا آنجا که می توانند 
دست نیاز به سوی این و آن، دراز نکنند. دین زیبای اسالم به 
ما می گوید کسی که عزت نفس و بزرگی دارد، هیچ گاه به 
خاطر تأمین اندکی از نیازهای خود، رنج خواهش از دیگران 
را بر خود هموار نمی کند و خود را پیش دیگران خوار و 

کوچک نمی سازد.
از سوی دیگر، ما بنده خداییم. خدا هم دوست ندارد که ما 
دربنِد دیگران قرار بگیریم. خواستن و طلب کردن از دیگران 
دام است. که انسان با دراز نمودن دست نیاز ، در بنِد آن 
قرار می گیرد و اسیر  و بنده صاحب آن دام قرار می شود. هر 

1 . تحف العقول ، ص8۹
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خواسته ای از دیگران یک زنجیر است که انسان را گرفتار 
می کند و آزادی و ُحریت او را محدودتر می کند. چرا که 
وقتی انسان از کسی چیزی طلب می کند، زیر َدین او رفته 
و در تیررس توقعات طلبکار قرار می گیرد که گاهی ممکن 
است این توقعات مورد رضای الهی نباشد و فرد بدهکار 
هم نتواند جواب رد بدهد. لذا در تعارض رضای الهی و 
خشنودی طلبکار، خدایی ناکرده رضای طلبکار را برگزیند 

و بنده او شود.
البته باید به این نکته توجه نمود که این سخن به معنای 
بی نیازی انسان ها از یکدیگر نیست، بلکه نشان دهنده آن 
است که انسان در روابط خود با دیگران و در راستای رفع 
نیازهایش، همواره باید حفظ عزت نفس خود را در نظر 

داشته باشد.
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در بنِد تماشا

هر کسی این ارزش را ندارد که انسان او را به عنوان 
تماشاگر خود انتخاب کند. هر نگاه و نظری لیاقت جلب 

نمودن و توجه ندارد.
بازیگر هر تماشاگری شدن، به نظر و توجه هرکسی 

چرخیدن و زندگی کردن حماقت است.
گیرند  قرار  دیگران  توجه  مورد  اینکه  برای  خیلی ها 
مدام تغییر حالت می دهند و خود را به سختی و مشقت 
می اندازند. غافل از اینکه نگاه و نظر مردم هیچ تاثیری در 

زندگی آنها ندارد.
خودنمایی و به چشم و منظر دیگران نشان دادن خود، 
کار شیطان است. آن ملعون می خواهد ذهن و دل انسان را 

مشغول نموده و او را بازیچه این و آن کند.
کار را برای مردم انجام دادن موج سواری در روز طوفانی 
و خطرناکی است که انسان را تنها لحظه ای روی آب نگه 
داشته و لحظه ای دیگر به زیرآب می کشاند. یک روز صدای 
همه به تشویق و سالم و صلوات بلند است و دیگر روز، 
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تنبیه و لعن و نفرین.
از سوی دیگر، هم ایام سپری می شود و هم مردم. امروز 
کسی انسان را می بیند وفردا کس دیگری. همه در گذرند. 
اگر کسی برای این ایام گذرا و مردم در حال گذر کار کند 
و برنامه زندگی خود را براساس خشنودی و خشم مردم 

بچیند و عمل کند، قافیه را باخته است.
حال که اینگونه است باید رفتار و کارهای خود را برای 
جلب نظر و نگاه کسی انجام داد که باقی باشد، فنا، فراموشی 
و نبودن برای او معنایی نداشته باشد. باید در بنِد تماشای 
کسی باشیم که نگاهش در خوشبختی و عزت ما موثر باشد. 
  برای این کار می بایست گوش جان به کالم امام هادی

سپرد که فرمود:
همانا تنها کسی که ثواب می دهد و  ِعقاب می کند و کارها 
را در همان لحظه یا در آینده پاداش می دهد، خداوند است1.

آری خداوند مهربان تماشاگری است که از همه دقیق تر، 
مهربانتر و عادل تر است. کسی است که به فراخور بازی 

بندگانش، پاداش و عقابی حقیقی می دهد.
به راستی تا خدایی به این مهربانی و با این قدرت بی نهایت 
انسان را به تماشا می نشیند حیف نیست که دیگران را برای 
تماشا به خدای خویش ترجیح دهیم. مگر نگاه دیگران چه 
تاثیری دارد؟ به دنیای انسان می افزاید یا در آخرت او تاثیر 

1 . بحاراألنوار، ج 5۹، ص 2
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می گذارد؟انسان را عزیز می کند یا ذلیل؟
اصال اگر کسی برای اینکه در نظر دیگران عزیز شود 
کاری انجام دهد، عزت و ذلت را در نگاه و دید مردم بجوید، 
دیگران را عامل عزیزشدن خود بداند، به نوعی شرک مبتال 
گردیده است. مگر نه اینکه عزت و ذلت تنها در دست 
خداست. پس اگر کسی عزیز شدن را در جلب نظر دیگران 
بداند، برای خدا شریک قائل شده، و دیگران را در عزت 

بخشی شریک کرده است.  



102

ت
ارمغان بهش

102

خطرناکترین کلید

در دنیا غرفه ها و خانه هایی وجود دارد که خیلی خطرناک 
هستند که اگر درِآنها باز شود ممکن است جان افراد زیادی 
به خطر افتد. یکی از آنها قفسی است که در باغ وحش 
نهاده اند تا در آن، حیوانات وحشی نگهداری شوند. افراد 
زیادی هم، گذرشان به باغ وحش می افتد، اما نه تنها کسی 
به فکر باز کردن درِ قفس حیوانات وحشی نمی افتد بلکه 
جرات نزدیک شدن به قفس آنها را هم ندارد. به هیچ قیمتی 
کسی حاضر نمی شود کلید قفس را بگیرد و درِ آن را باز کند. 
آن کلید را در دست هرکس که بگذاری مثل کسی که گلوله 
ای از آتش در دستش نهاده اند، با تمام توان پرتش می کند. 

اما از خانه و قفس شیر و گرگ خطرناکتر هم وجود دارد. 
خانه ای که در نزدیکی هر انسانی یافت می شود و حیواناتی 
به مراتب درنده تر از شیر وگرگ در آن وجود دارد.آن خانه ی 
خطرناک، خانه ای است که گناهان در آن محبوس اند. 
درِقفس هر حیوان درنده ای که باز شود نهایتا باعث مرگ 
انسان و نابودی دنیای او می شود. اما اگر خانه گناهان درش 



103

ارمغان سامراء

باز شود و گناهان به جان کسی حمله ور شوند، هم دنیای او 
را خراب می کنند و هم آخرتش را. باز کردن خانه گناهان 
نتیجه اش بیچارگی و ذلیل شدن در دنیا و آخرت است. 
چنگ و دندان حیواِن گناه، آنقدر خطرناک است که ممکن 

است اثر زخم آن تا سال ها انسان را بسوزاند.
از سوی دیگر وقتی حیواِن درنده ی گناه از قفسش فرار 
کند ممکن است به هالکت یک یا چند نفر راضی نشود و 
یک شهر یا کشور را از بین ببرد. به این خاطر است که این 
خانه از هر قفس و خانه دیگری خطرناکتر است. از این رو، 
هر که می خواهد از شر حیوانات این خانه در امان باشد باید 

کلید بازشدن این خانه را بشناسد تا آن را از بین ببرد.
اما درِ این خانه ی خطر آفرین چگونه باز می شود و کلید 
  بازکننده آن چیست؟  پاسخ را از امام حسن عسکری

بشنویم که فرمود: 
تمام رذایل و ناپاکی ها در خانه ای جمع شده اند و کلید آن 

خانه دروغگویی است.1
دروغ، سرچشمه و عامل گناهان دیگر است. دروغ نه 
تنها خودش گناه بزرگی است، بلکه گناهان زیادی را در 
پی دارد. کسی که به دروغ آلوده شده برای اینکه واقعیت 
را مطابق دروغش بسازد تا رسوا نشود دست به گناهان 

بیشتری می زند و اینگونه گناه روی گناه می ریزد.

1 . بحار ج 78 ص377
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نجف اشرف

شهر نجف در 160 کیلومتری جنوب غربی بغداد و در 
کناره دشت بی آب و علف صحرای شام )بادیة الشام( واقع 
است، دارای آب و هوای بسیار گرم و زمینی خشک و کم 
آب می باشد. در منابع شیعه،روایات فراوانی درباره فضیلت 
و قداست سرزمین نجف آمده است. امروزه این شهر مرکز 
یکی از استانهای عراق و از شهرهای مهم این کشور بشمار 

می رود.
جایگاه های زیارتی این شهر عبارتند از:

1-حرم�مطهر�امیر�المؤمنین�علی�
آستان مقدس حضرت علی  در مرکز شهر قرار دارد 
که از یک گنبد طالیی عظیم و یک گنبد خانه و رواقهای 
متعدد و یک صحن، با برخی ضمائم تشکیل شده است. در 
گرداگرد صحن مطهر اتاقهایی قرار دارد که همگی آرامگاه 

بزرگان است.
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2-�قبرستان�وادى�السالم�
این قبرستان یکی از مقدسترین گورستانهای مسلمانان و 
شیعیان است و در روایات آمده:»هر مؤمنی در شرق یا غرب 
جهان دیده از جهان بر گیرد به روح او ندا می رسد که به 
وادی السالم ملحق شو«و بدین منظور فرشته ای است به 
نام »ملک نقاله «که ارواح مؤمنان را از سرتاسر جهان به این 

گورستان می آورد.

3-مقام�حضرت�حجت�
این مقام در قبرستان وادی السالم قرار دارد و جایگاه 

مقدسی است که به آن حضرت نسبت داده می شود.

4-آرامگاه�حضرت�هود�و�حضرت�صالح�
این آرامگاه در بخش آغازین قبرستان وادی السالم واقع 

شده است. 

5-مقام�حضرت�زین�العابدین�
جایگاهی است که امام سجاد  هنگام زیارت قبر جد 

خود، در آنجا به نماز ایستاده است.

6-صافی�صفا
 مسجدی است که گفته می شود امیر مؤمنان  در 
آنجا نماز گزارده و در گوشه ای از آن مدفن یکی از یاران 

حضرت قرار دارد.
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7-مسجد�حنانه�
این مسجد در محله ای بدین نام،در میانه بزرگراه نجف-
کوفه قرار دارد،و جایی است که بنا بر گفته روایات، هنگامی 
که سر امام حسین  در آن قرار داده شده، به ناله پرداخته 

و یا تعظیم کرده است، از این رو به حنانه مشهور است.

8-آرامگاه�کمیل�بن�زیاد�نخعی
 این آرامگاه در میان بزرگراه نجف-کوفه قرار گرفته 

است.

9-�آرامگاه�علما
 همانطور که پیشتر گذشت، نجف آرامگاه جمع بسیاری 

از عالمان بزرگ است که برخی از آنان عبارتند از:
گلدسته  راهروی جنب  در  که  اتاقی  عالمه حلی،در 
شمالی قرار دارد،مدفون است. گفتنی است که قبر حاج 
آقا مصطفی خمینی در همین مقبره قرار دارد. مقدس 
اردبیلی، در اتاقی که در ایوان طال و جنب گلدسته جنوبی 
واقع شده،مدفون است. سید محمد کاظم یزدی،قبر او در 
مقبره بزرگی است که در سمت شمال صحن مطهر قرار 
دارد. شیخ مرتضی انصاری،قبر وی درون اتاقی است که 
در سمت غرب راهرو و داالن باب القبله قرار دارد. میرزای 
نائینی،مدفون در دومین مقبره پیش از زاویه جنوبی است. 
آخوند خراسانی،در مقبره جنوبی واقع در داالن باب الذهب 
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قرار دارد.در نزدیک او مدفن فقیه مشهور میرزا حبیب اهلل 
رشتی و سید ابو الحسن اصفهانی واقع است. آیة اهلل بهبهانی، 
وی از رهبران مشروطیت بود که به دست مخالفان و عوامل 
بیگانه ترور شد. قبر او در دومین مقبره پس از دروازه باب 

السوق،به سمت شمال قرار گرفته است.
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کوفه

شهر کوفه برای نخستین بار در سال 36 ه.ق.پایتخت 
دولت اسالمی گردید و این هنگامی بود که امیر المؤمنین 
علی  برای جنگ جمل،مدینه منوره را به قصد عراق 
ترک کرد. بعدها بتدریج بر اهمیت شهر افزوده شد و یکی 
از مراکز مهم علمی و سیاسی جهان اسالم گردید و جمعیت 
آن را که بیشتر ایرانیان تشکیل می دادند،افزون بر یک میلیون 

نفر دانسته اند.
امروزه شهر کوفه به عنوان یک بخش از توابع شهر نجف 
شمرده می شود. فاصله دو شهر هشت کیلومتر است که 
تقریبا به یکدیگر متصل می باشند.این شهر به علت موقعیت 
جغرافیایی اش، از آب و هوای مالیم و خنک تر از نجف 

برخوردار است.
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جایگاههاى�زیارتی�کوفه:

1-مسجد�جامع�کوفه:
یکی از چهار مسجد مهم و مقدس جهان اسالم )پس از 

مساجد مکه،مدینه و بصره( است. 

جایگاههاى�مقدس�درون�مسجد�کوفه:
محرابها،محل  این  گانه:  هفت  محرابهای  و  ستونها 
نمازگزاردن برخی از معصومان و پیامبران   می باشد.

دکة�القضاء:�
سکویی است که بنا بر روایات،جایگاه قضاوت حضرت 

امیر المؤمنین  بوده است.

بیت�الطشت:�
در مجاورت دکة القضاء است و جایگاهی است که در 
آن یکی از معجزات حضرت علی  به وقوع پیوست که 

تفصیل آن در»مفاتیح الجنان «آمده است.

محراب�امیر�المؤمنین:
که محل شهادت آن حضرت نیزمی باشد. 

محل�به�گل�نشستن�کشتی�نوح:�
فضای گودی است در میانه مسجد. بنا بر روایات،کشتی 
حضرت نوح  پس از مدتها سرگردانی،در این نقطه به 
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خشکی رسیده است.

باب�الثعبان�)یا�دروازه�اژدها(:�
یکی از دروازه های نخستین و کهن مسجد کوفه است 
و در اینجا یکی از معجزات امیر المؤمنین علی  ظاهر 

شده است.

2-حرم�مسلم�بن�عقیل:
آرامگاه حضرت مسلم: در بیرون باروی مسجد کوفه و 
در سمت جنوب شرقی آن قراردارد که به وسیله راهرو 

کوتاهی از مسجد می توان به درون صحن آن قدم نهاد. 

3-آرامگاه�هانی�بن�عروه:
روبروی حرم حضرت مسلم قرار دارد. 

4-آرامگاه�مختار�بن�ابی�عبیده�ثقفی:
قبر او در گوشه شبستانی در حرم حضرت مسلم، قرار 

دارد.

:5-خانه�امیر�المؤمنین�
این خانه در بیرون مسجد کوفه قرار دارد. ساختمان کنونی 
آن گرچه قدیمی نیست لیکن در محل همان خانه حضرت 

ساخته شده است.

6-آرامگاه�میثم�تمار:
آرامگاه او در فاصله 300 متری از مسجد کوفه قرار دارد.
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7-قصر�دار�االمارة،یا�مقر�والی�کوفه:
که امروزه تنها پایه ها و برخی دیوارهای فرو ریخته آن 

باقی مانده است. 

8-مسجد�سهله:
یکی از مساجد مبارک شهر کوفه است. روایات فراوانی 
در فضیلت عبادت در آن مسجد آمده است.این مسجد در 
فاصله دو کیلومتری غرب مسجد کوفه واقع است . در آن 
  محرابهای متعددی قرار دارد که منسوب به معصومان
می باشد و در میانه سمت جنوب مسجد جایگاه بزرگی 
است که بر روی گنبدی قرار دارد و به »مقام حضرت 

حجت « مشهور است.
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کربال

مقدس ترین شهر عراق پس از نجف اشرف کربال 
است و آن تربتی است که اجساد پاک و غرقه به خون 
شهیدان عاشورا و به ویژه سرور آنان و سید جوانان اهل 
بهشت،ابا عبد اهلل الحسین  و برادر با وفا و بزرگوارش 
ابوالفضل العباس را در خود جای داده است. تاریخ شهر 
  کربال در دوران اسالمی از هنگام شهادت امام حسین
آغاز میشود و از آن هنگام تا کنون، این شهر همواره در جان 
و روح و روان شیعیان و مؤمنان بوده و روز به روز بر آبادانی 

و وسعت آن افزوده شده است.

مهمترین�زیارتگاه�هاى�کربال�عبارتند�از:

1-حرم�امام�حسین�
این حرم  به همراه حرم ابو الفضل العباس  و فضاهای 
پیرامون این دو جایگاه، هسته مرکزی شهر را تشکیل 
می دهند. در زیر گنبد، ضریح بزرگ و چند ضلعی قرار 
دارد که قسمت عمده فضای گنبد خانه را اشغال کرده و 
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درون آن قبر مطهر امام حسین  و دو فرزندش علی 
اصغر و علی اکبر جای دارد. در سمت شرق ضریح مطهر 
حضرت،فضایی است که در جنوب آن پنجره ای نقره ای 
قرار دارد.اینجا آرامگاه قسمت اعظم شهیدان واقعه کربال 
است که همگی آنان پیرامون آن پنجره و فضاهای اطراف 
پراکنده و مدفون هستند.گرداگرد گنبد خانه را چهار رواق 

در بر گرفته است.

2-�قتلگاه:
جایگاهی است در نزدیکی آرامگاه حبیب بن مظاهر 
اسدی که بنا بر گفته روایات،امام حسین در آنجا به 
شهادت رسید و بعدها به جایگاه کنونی منتقل شد و دفن 

گردیده اند.

3-تل�زینبیه:�
در فاصله 20 متری از سمت غرب صحن مطهر،تپه ای به 
ارتفاع 5 متر وجود دارد که امروزه بر روی آن اتاقی ساخته 
شده است،این تپه به نام »تل زینبیه « مشهور است و بنا به 
نقل مورخان،تپه ای بوده است که در روز عاشورا حضرت 
زینب برروی آن می رفته و از سیر وقایع جنگ آگاهی 

می یافته اند.

:4-حرم�منور�و�پاك�ابو�الفضل�العباس
 این حرم در فاصله 350 متری حرم امام حسین  قرار 
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گرفته و دارای قبه و بارگاه شکوهمندی است که جسد پاک 
این سردار رشید و یار وفادار امام حسین  را در بر گرفته 

است. 

5-آرامگاه�حبیب�بن�مظاهر�اسدى:�
در فاصله 10 متری از ضریح مطهر امام حسین  و در 
رواق جنوب غربی مدفون است و دارای ضریح کوچکی 

است.

6-آرامگاه�سید�ابراهیم�مجاب:�
وی امام زاده واال مقام و عظیم الشان و دارای نسل مبارکی 
است. آرامگاه او در رواق حرم مطهر و در گوشه شمال 

غربی آن است.

7-�مدفن�مشاهیر�و�علما:
و  آن  گرداگرد  های  حجره  و  سر صحن  تا  سر  در 
رواقها،بسیاری از بزرگان در طول تاریخ دفن شده اند،برخی 
از این حجره ها به نام شخصیتی که در داخل آن دفن 
شده،مشهور است، همچون آخرین مقبره ای که در جنوب 
سمت مشرق قرار دارد و مدفن بسیاری از علمای دین 
می باشد که مشهورترین آنها مرحوم آیة اهلل میرزا محمد 
تقی شیرازی است. از دیگر مشاهیر مدفون در این بقعه 
مطهر،میرزا محمد تقی خان امیر کبیر است که پس از به قتل 
رسیدنش در کاشان،به کربال منتقل و در مقبره ای در رواق 
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شرقی حرم مطهر دفن گردید.

8-�خیمه�گاه:�
در جنوب صحن مطهر امام حسین  و در فاصله 
250 متری واقع است. )محل بر افراشته شدن خیمه ها و 
چادرهای سید الشهدا  و یاران او بوده است(. امروزه 

جایگاه خیمه ها را با ساختمان سازی به تصویر کشیده اند.

�:9-�مقام�حضرت�مهدى�
در میان نخلستانهای کرانه رودخانه فرات که این شاخه 
رودخانه به نام »نهر علقمه «مشهور است، و آن جایگاه 

منسوب به حضرت حجت  است .

10-�مقبره�حر:�
در فاصله 9 کیلو متری از شهر کربال واقع شده است. 

11-آرامگاه�طفالن�مسلم:�
این آرامگاه در راه کربال - بغداد،در حومه شهر مسیب 
قرار دارد.این دو کودک به نامهای محمد و ابراهیم،فرزندان 
حضرت مسلم ابن عقیل هستند که پس از شهادت پدرشان 

به شهادت رسیدند.
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کاظمین

این شهر سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربال 
است و در شمال غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه 
دجله قرار گرفته که تنها عرض رودخانه دجله آن را از بغداد 
جدا می کند. نام این شهر بر گرفته از نام مبارک حضرت 
کاظم  است و از آنجایی که در این حرم حضرت موسی 
بن جعفر  )کاظم( و نواده او حضرت محمد بن علی 
 )جواد( مدفون می باشند شهر به نام این دو تن با غلبه 

دادن نام اشهر که کاظم است، »کاظمین« نامیده شده است.
و  دهد  می  تشکیل  را  شهر  این  مرکز  مطهر،  حرم 
دروازه های مجموعه وسیع حرم به خیابانها و محله های 
اصلی شهر گشوده می شود. حرم کاظمین از ویژگیهایی 
برخوردار است که در کمتر حرمی می توان دید. نخست 
آنکه دو تن از امامان معصوم درون یک ضریح مدفونند. از 
این رو ضریح نقره ای آنان بزرگ و بخش مهمی از فضای 
زیر گنبد را در بر گرفته است و دیگر آنکه حرم مطهر دارای 

دو گنبد طالیی یکسان و چهار گلدسته می باشد. 
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سامرا

شهر سامرا چهارمین شهر مقدس عراق است. حرم 
مطهر امام دهم حضرت علی بن محمد الهادی  )تاریخ 
شهادت:سال 254 ه.( و امام یازدهم امام حسن بن علی 
عسکری  )تاریخ شهادت:260 ه.( قلب شهر امروزی را 
  تشکیل می دهد. این بقعه در دوران زندگانی دو امام
خانه مسکونی آنان بود،و پس از شهادت در آنجا دفن شده 
اند. این حرم مطهر دارای گنبدی بود که یکی از بزرگترین 
گنبدها در جهان اسالم محسوب می گردید، که توسط 

تروریست های وحشی تکفیری تخریب گردید.
درون ضریح آرامگاه دو امام معصوم و دو بانوی بزرگوار 
به نام، »حکیمه خاتون « دختر حضرت جواد و عمه امام 
عسکری و دیگری »نرگس خاتون« همسر امام حسن 

عسکری  و مادر امام زمان است.
در زاویه شمال غربی صحن مطهر، مجموعه ای متشکل 
از صحن و ایوان و مسجدی بزرگ با گنبدی کاشی کاری 
شده قرار دارد که به »مجموعه غیبت« مشهور است. در 
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زیر این مجموعه زیر زمینی است که به »سرداب غیبت « 
شهرت دارد، و نیز این مجموعه بخشی از خانه مسکونی 
حضرت عسکری بوده است که در این زیر زمین به 
  عبادت میپرداخته و پس از او محل اقامت امام زمان
بوده است.این محل از دیر باز مورد توجه شیعه بوده است 
و ازآن جهت که عبادتگاه سه امام بوده،از قداست و احترام 

ویژه ای برخوردار است.



122

ت
ارمغان بهش

122



123

ق
واقفان عش

: 
م
� �ل ���ش����ش
���ص���
ف
��

ی
���
��ف �ع���سش ��ا

���ف
��ی �وا



124

ت
ارمغان بهش

124

واقفان عشق

در این بخش اسامی موقوفات مرتبط با طرح زائران حرم 
حسینی )اعزام زائر به عتبات( ذکر گردیده، که امید می رود 
زائرین گرامی واقفان خیراندیش این عرصه، که بانی مادی 
زیارت بوده اند را، از دعای خویش و همچنین زیارت به 

نیابت آنها، محروم نسازند. 



125

ق
واقفان عش

  

نام موقوفهشهرستاناستان

 اردبيل
 ثلث حاج محمد اسماعيل اردبيل
 ثلث صدرالحاجيه اردبيل

 اصفهان

 خليفه سلطان شهرضا
 آقاي محمدسعيد امامي  ناييني نائين
 محمد ملك التجار برخوار
 محمد سميع مشتري نطنز

 محمدحسين خان صدراعظم جلگه و جرقويه
 ئينيفـاطمـه نساء نا نائين
 حاج محمدجعفر ولد آقا حسن  شهرضا

 حاج عزيزاله ورزنه بن رود

 فتحعلي خان شهرضا

 حاج عزيزاله ورزنه  بن رود

 كربال حسين ولد فتحعلي گلپايگان

 كوهپايه
محمد باقر و اسحاق به وصيت محمد 

 حسن قهپايه

 محمدحسن الحسيني فالورجان

 )رآبادباق(حاجي سيدمحمدباقـر اردستان

 فرج اله خان گلپايگان

 خليفه سلطان شهرضا

 محمدسعيدامامي نائين

 ميرزا سليمان خان شهرضا

 ميرزاسليمان خان ركن الملك 1اصفهان ناحيه 

 حاج سيدمحمدرضا نائين
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 البرز

 مهدي مقدم قزويني  
 مهدي مقدم قزويني اداره اجرائي نظرآباد

 مهدي مقدم قزويني ساوجبالغ
اداره اجرائي
 مهدي مقدم قزويني نظرآباد

آذربايجان 
 شرقي

 شيخ علي جراغيل االصل آذر شهر
 )حالج(حاج جبارتاجرتبريزي تبريز

 كرباليي نصراله آذر شهر
دفتر (بستان آباد

 سيد محمد مجتهدخسروشاهي )نمايندگي

 1حاجيه خديجه خانم قائم مقامي تبريز
آذربايجان
 غربي

 اج اقابيگح اروميه

 تهران

 خاورخانم صبيه محمود خان شرق

 ري
زينب خاتون بنت ميرزا علي 

 زيواني
 بدرالنساء خانم جنوب
 ميرزا محمد علي خان وزير شرق

 شميران
مشهدي تقي خلف آقا محمد 

 مهدي
 شيرعليخان جنوب
 حاج آغافيروز ري
 ميرزامحمدشفيع تويسركاني غرب
 طان خانمحاجيه خديجه سل شرق
 زينت السلطنه مالرد

 شرق
خديجه سميعي ملقبه به نوابه 

 خانم
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 ميرزامحمد علي آبادي وزير جنوب

 شرق
-محمدباقرصديق دوله وطوبي 

 )تسعير(
 حاج مالعلي كني ري

 تلي خانم پاكدشت
 حاج حسن آقا طائفي جنوب

 شرق
صدراعظم اعتماد الدوله ميرزا 

 آقاخان نوري

 اتلواسان
سكينه خاتون بنت حبيب اهللا 

 جبلي مازندراني

 شهريار
بدرالنساء خانم  بنت حاجي 

 مصطفي خان
 مشهدي محمدحسين خراساني شمال غرب
 محمدرحيم شامبياتي بهارستان
 بانو ليلي خانم منير السادات غرب

 شرق
حاجيه ساراسلطان خانم وحاجيه 

 هاجرخاتون

 جنوب
جي علي صباغ حاج عبدالوهاب خلف حا
 طهراني شهير به دوالبي

 حاجيه خانم ري

 حاجي زين العابدين دماوند

 شكراهللا خان غالم پيشخدمت كجوري لواسانات

 حاجي رستم خان سرتيپ پاكدشت

 محمد باقر ولد آخوند مال محمد درويش دماوند

 حاجي مالحسين زينب خوان جنوب

خراسان 
 جنوبي

 ميارزه طبس
شيخ محمدهادي حسب  بيرجند
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 المصالحه اميرشوكت الملك
 اميرحسنخاني وقف اول طبس
 حاج محمدحسن طبسي طبس
 حاج محمدحسن رفاهي طبس
 عبدالمطلب خان فردوس
 حاج محمد باقرخان عمادالملك بشرويه

 بيرجند

شيخ محمدباقر حسب الصلح 
 كربالئي غالمرضا

 حاج مصطفي قلي بيك طبس

خراسان 
 رضوي

 سيدحسين تاجرتبريزي 1مشهد ناحيه 
 حسن خان سبزوار

 آخوندمالاسماعيل منجم 1مشهد ناحيه 
 ميرزااسداهللا سبزوار
 كربالئي حسينعلي كالت
 عبدالغفور  سبزوار
 ميرزاكاظم نيشابور

 باباخان و حاج مجيد  بردسكن
 ابراهيم          سبزوار

 تيحاج لطفعلي محوال تربت حيدريه

خراسان 
 شمالي

دفتر (مانه و سملقان
 كالنتر _قربان محمد )نمايندگي

 يام -)علي آبادخرابه(رضاقليخان  فاروج
 بجنورد_آقاميرزابابا مجتهد بجنورد

 بهبهان خوزستان

ميرزا منصور خان الحسني الحسيني 
 الطباطبائي

 زنجان زنجان
ميرمحمد و محمدرضا و 

 خدابخش
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 زنجان
بن مرحوم حاج زين حاج ميرزا ا

 العابدين زنجاني
 حاج عبدالعظيم  زنجان
 هماخانم زنجان

 زنجان
حاج ميرزا ابن مرحوم زين 

 العابدين زنجاني
 حاج سردار زنجان
 )آلمالو(نرجس خاتون  زنجان

 سمنان

 )واقعه نويس(زبيده بانو بيگم  دامغان
 آقامحمد دائي سمنان

 افحاج مال حسينعلي صر سمنان

 فارس

 كازرون
علي قلي خان ابن خواجه 

 محمدرضا 
 محمدجعفر خان افشار كازرون

 محمد قاسم خان  هللا باشي 6شيراز ناحيه 
 عبداهللا ابن حاجي محمداسمعيل آباده

 فسا
حاج ميرزا داوود ابن حاجي ميرزا مهدي 

 فسايي

 علي ابن محمدحسن وكيلي آباده

 حاجي آقا محمدمعين التجار سپيدان

 حاجي  آقا محمد معين التجار ممسني

 موقوفه حاج محمدعلي بزاز تاكستان قزوين

 قم

 )چشمه علي (ميرزا جالل الدين  قم

 قم
نخودبريز (حاج مالعلي تاجر قمي 

( 
 )طهراني(حاجي آقا تهراني قم
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 )مبارك آباد (محمدحسين خان  قم

 كرمان

 1كرمان ناحيه 
ج محمدصادق حسب الوصايه حا

 حاج محمدتقي اعمي
 مريم بيگم 1كرمان ناحيه 
 مهـدي حسينعلي شهر بابك

 مزرعه طاهر آباد 1كرمان ناحيه 
 ميرحسن شهداد
 آقاعبدالعلي ماهان

 مير عليخان الحسيني 2كرمان ناحيه 
 ثلثي حـاج اقـا بـزرگ راين

 يحاج سيـد ميرزا چنار 2كرمان ناحيه 
 ثلثي محمـد عليخـاني 2كرمان ناحيه 

 زهرا خانم 1كرمان ناحيه 

 مزرعه حسن آباد 1كرمان ناحيه 
 آقاعبدالعلي 2كرمان ناحيه 

 آقا ميرزا علي خان ماهان
 مزرعه طهماسب آباد 2كرمان ناحيه 

 ماهان
بي بي فاطمه خانم حسب 

 الوصايه محمد ابراهيم
 )الدين ابوجعفرساالر(ربع رشيدي جيرفت
 كربالئيه بي بي خاتون جان شهداد

 فرنگيس رضـــوي بم

 مير عليخان الحسيني 2كرمان ناحيه 

 بي بي ملكه سيرجان
 سراي شاه عباسي اسالم آبادغرب اسالم آباد غرب كرمانشاه
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 سراي شاه عباسي كرندغرب اسالم آباد غرب
 نسراي شاه عباسي قصرشيري اسالم آباد غرب

 كنگاور
سراي شاه عباسي شهرستان 

 صحنه
 سراي شاه عباسي سرپل ذهاب اسالم آباد غرب
 كرند كهنه اسالم آباد غرب

آرمانشاه ناحيه 
 حاج اقا بزاز ١

 اكبرخان داروند اسالم آباد غرب

 آردستان

 انورالسطنه ومحترم السلطنه بيجار
 ( ْاقامراد)حاجيه شهربانو بيجار

 گيالن

 ميرزا عبداهللا منجم باشي گيالني رودلنگ
 ناصرقلي خان امجدالدوله فومن

 سيد قاسم شارمي صومعه سرا

 لرستان

 آقاعباس ازنا
 عبدالعظيم منادي بروجرد
 )قبرمهتر(اسدخاني  خرم آباد

 مازندران

 حاج ميرزا عبدالرسول ساري
 مصطفي پلنگييان تنكابن
 حاج علي كارديگر آملي آمل

 صغراخانم ابلب
 ميرزامهديخان بهشهر
 ميرزاعبدالمجيد آمل

 )زرين كمر(مشهدي ربيع طاول بلده نور

 ساري
ميرزا هدايت اله حسب الوصايي 

 )حاجي امامقلي
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 حاج سيد احمد بنافتي ساري
 ميرزا محمد يوسف اشرفي ساري
 حاج ميرزا يحيي خان نوري نور
 تيحاج ميرابوالحسن شاهاندش آمل

 )بلده(استادمحمدامين نوري  بلده نور
 هادي رئيسي آمل
 سيده زهرا ساري

 حاج محمد حسن ليتكوهي آمل

 مركزي

 نظام الدوله ميرزا ابوالقاسم خان دليجان

 شازند
حاج حسن تبريزي االصل سلطان 

 آبادي
 حسن شاكري آشتيان
 محالت

 احمد بن مال محمد بيجگاني دليجان
 كربال يوسف بن حسين تمحال

 ساوه
حاجيه زبيده خانم صبيه ميرزا 
 محمد سعيدا مستوفي الممالك

 ميرزا احمد سياوشاني آشتيان
 شهاب محمدي و نظام محمـدي دليجان
 حاج غالمرضا جاورسياني خنداب

 دليجان
حاجيه خيرالنساء خانم زوجه 

 حاج مال احمد بيجگاني
 تيحاج همت علي جيرو آشتيان

 خمين

كرباليي محمدقاســم ابن محمد 
 اسماعيل جلماجردي

 مال محمدمهدي زرنديه
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 نظام الدوله ميرزا ابوالقاسم خان دليجان

 مال محمد بن احمد دليجان

 همدان

 لطفعلي خان قراگزلو  همدان
دفتر نمايندگي

 رزن
 لطفعلي خان قراگزلو

 حاجي ماليوسف مالير

 لدوله جوزانحاجيه شمس ا مالير

 حاجي محمد مالير

 حسين خان امير بهار

 يزد

 حاج حيدر يزد
 حاج محمدصادق التاجر الطهراني يزد

 تفت
حاجي محمد نجيم ولد 

 عبدالكافي تفتي
 پاپوش بافق

 اردآان

آقا سيد علي و آقا ميرزا ابراهيم 
 حسب الوصيه چاوش مال محمدعلي

 يزد

ي حسب ميرزا محمدهاشم تاجر هرات
 الوصايه حاجي محمدصادق قمي

 اردآان

الحاج علي اكبرتاجراردكاني خلف 
 حاجي احمد

 اردآان

حاجي رجبعلي خلف حاجي مال 
 محمد اردكاني

 اردآان

حاجيه رقيه سلطان بنت حاجي 
 مالحسن اردكاني

 حاج محمدصادق التاجر الطهراني يزد

 حاجي محمدحسن يزد

 ف ميرزا محمدرضيميرزامحمدحسين خل مهريز
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تعریف وقف

وقف در لغت به معناي»ایستادن«،»ساکن کردن« و»حبس 
کردن« مي باشد و در اصطالح فقهي قرارداد و عقدی است 
که سبب حبس و نگهداری اصل مال از نقل و انتقاالت 
تجاری، و انتشار و توزیع منافع آن می گردد. مثل این که 
کسی زمیني را براي مسجد یا حسینیه یا مدرسه و یا فقرا 

وقف کند.
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ارکان وقف:

واقف: کسی است که با عقد وقف، مال خود را جهت 
امور خیر، هدیه می نماید.

موقوف یا موقوفه: مالی است که توسط واقف در امور 
خیر اهدا شده است.

موقوف علیه: شخص یا اشخاصی است که با عقد وقف، 
موقوف به آنها تعلق می گیرد.

عقد وقف: قراردادی است که سبب خروج مال موقوفه از 
ملک واقف، و منع آن از انتقاالت تجاری و صرف منافع آن 

برای موقوف علیه می شود.
بنابراین: مال موقوفه براي همیشه از تملک خصوصي 
واقف خارج مي شود و او و دیگران نمي توانند آن را 

ببخشند یا بفروشند و کسي هم از آن ملک ارث نمي برد .
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وقف بر دو قسم است: 

1-�وقف�خاص؛�وقفی است که موقوف علیه آن افراد 
معین و مشخص باشد. مثل  آن که شخصی چیزي را براي 

اوالد خود وقف کند. 
2-�وقف�عام؛ وقفی است که اختصاص به افراد خاصي 
ندارد. با عنوان عام مثل فقرا، ایتام و... و یا با مصلحت عام 
و امورعام المنفعه به عموم مردم تعلق میگیرد. مانند آن که 

چیزي براي مسجد، حسینیه، مدرسه و یا فقرا وقف شود.
 

از جهت نحوه بهره برداری موقوفات نیز وقف به دو قسم 
تقسیم می شود:

وقف�انتفاع:�وقفی است که از عین موقوف در امور مورد 
نظر استفاده می شود. مثال شخصی منزلش را وقف می کند 
تا به عنوان حسینیه از آن استفاده شده و مراسم عزاداری 

برگزار گردد.
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وقف�منفعت: وقفی است که عین موقوف مورد استفاده 
قرار نمی گیرد بلکه منافع آن در اموری که واقف تعیین 
نموده است هزینه می شود. مثال شخصی ساختمان یا باغی 
را وقف نماید تا متولی درآمد آن را صرف ایتام و فقرا نماید.

موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی: در مقررات اوقاف، آن 
دسته از موقوفاتی که توسط متولیان اداره میشود غیرمتصرفی  
و موقوفاتی که ادارات اوقاف به قائم مقامی متولی اداره 

مي کنند را متصرفی مي نامند .
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احکام و شرایط وقف:

شرایط�واقف:
 1- بالغ باشد 2- عاقل باشد 3- مختار باشد 4- محجور 

نباشد و بتواند در اموالش تصرف نماید.
شرایط�موقوف:

1- عین باشد
بنابرین باید اوال: قابل رویت باشد ثانیا: مشخص باشد.

2- مملوک باشد
بنابراین باید اوال: قابل ملکیت بوده و ثانیا: در ملک واقف 

باشد. 
3- به سبب انتفاع از بین نرود

یعنی انتفاع از آن سبب نقصان و از بین رفتن آن نباشد. مثل 
غذا و میوه و ...

4- قابل اقباض باشد
موقوف باید به گونه ای باشد که موقوف علیه بتواند آن را 

در اختیار بگیرد.
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شرایط موقوف علیه:

1- موجود باشد
2- معین باشد

3- تملک او صحیح باشد.

شروط وقف:

1- دوام داشته باشد.
مدت وقف نامحدود است. لذا نمی توان ملکی را برای 

مدت معینی وقف نمود.
2- منجز باشد.

اگر واقف تحقق وقف را منوط به حصول شرط یا صفتی 
کند وقف باطل است. بنابراین ابتدای زمان وقف باید به 

زمان اجراء عقد وقف متصل باشد.
3- با قبض موقوف توسط موقوف علیه همراه باشد.

بعداز اینکه صیغه وقف جاری شد، مادامی که موقوف از 
طرف واقف و با اجازه او در اختیار موقوف علیه قرار نگیرد، 

وقف کأن لم یکن تلقی شده و اثری نخواهد داشت.
4- واقف جزء موقوف علیه نباشد.

واقف نمی تواند مالی را بر خودش به تنهایی، ویا بر 
خودش و دیگران به صورت مشارکتی وقف نماید.
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5- باصیغه اجرا شود.
عربی گفتن صیغه وقف الزم نیست، ولی باید در بیان 

وقف، رسا و صریح باشد.
هنگامی که صیغه وقف جاری شد و موقوف به موقوف 
علیه سپرده شد، واقف نمی تواند رجوع کند و موقوف را 

استرداد نماید.




