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میزبانی و میهمانی مَثَل یک قیام عاشقانه و عاطفی است وقتی میزبان با تمام وجود خود را در یت حکا
دهد و تمام قد در خدمت میهمان است و میهمان نیز شرمنده از میزبانی خود را در خدمت میهمان قرار می

 یده شده توسط اوست.بیند و مهیای برنامه تدارک دزبان میاختیار می
باشد به واسطه این حکایت میزبانی و میهمانی برای قیام، آیه است. زیرا وقتی فرد، میهمان و میزبان می

کند. در واقع محیط میزبانی و میهمانی بستری برای نزول ضیافت خود را مهیای دریافت و پرداخت می
 لهی است.رحمت ا

کار خیری را انجام رسد برای مؤمن بی توفیقی معنا ندارد؛ اگر مؤمن باشد. به دلیل اینکه یک به نظر می
هد و به دای را انجام نمینداده است ولی به جای آن در حال انجام یک خیر دیگری است. یک وظیفه

ای زندگی کنیم که همه کارهای روزمره ما شبیه دهد. ما باید به گونهجای آن وظیفه دیگری را انجام می
رود؛ در مناسک روی اربعین باشد.اینقدر با صفا و با اخالص و جالب. هر کسی به دلیلی نمیپیاده

خود یا دیگران  استطاعت شرط است. مثل جنگ است که اگر استطاعت نباشد موجب صدمه برای
ریزی شود، لذا بی توفیقی به این معنا نداریم. همه توفیق دارند، منتها بعضی چیزها را با برنامهمی
گوید های ما به خاطر عدم برنامه ریزی است. مثال یک نفر میتوان حل کرد و بخشی از بی توفیقیمی

ریزی کرد. یکی آنقدر ل و ورزش برنامهتوانم. باید برای پوگوید من جسمی نمیمن پول ندارم یکی می
شود اند. میتواند برود. در همین مدرسه اگر احصاء کنید بیست مدل رفتهکند که نمیسفر را سخت می

شود احصاء کرد برای سال بعد، خاصیت روزه راهپیمایی رفت و بازگشت. این رفتارها را مییک
 ها بروند و برگردند.سهولت آدم شود جوری طراحی شود که بهمناسک این است که می
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نویسی را ام و یک سبک جدید خاطرهام و مطالبی که به ذهنم رسید را یادداشت کردهدفتری تهیه کرده
که در مورد تغییر بود و قبل سعی کردم برای خود ابداع کنم. یک موضوعی را به سفر خود دادم مثل سال 

امسال در مورد میهمانی و میزبانی است. چه کسی میزبان است و من میهمان چه کسی هستم. هر اتفاقی 
ورد معرفی آن میزبان متن مشد. بعد در شدم میهمان آن اتفاق و او هم میزبان من میمن می افتادمی

ام و در قسمت پایین شرح فکری خود را به عنوان میهمان یزبان را معرفی کردهام. در قسمت باال منوشته
را  حکیمانه ایام و در گوشواره دوم نکتهام و در گوشواره اول هر برگه دلنوشته خود را نوشتهگفته

ر ها دام و البته گاهی اینها قاطی شده است. جالبی این موضوع این است که همه این متنیادداشت کرده
دانیم و در واقع نویسیم دلیلش این است که خود را نماینده یک گروه میمورد قیام است. اینها را که می

 اینها متعلق به مجموعه است.
رویم و چه می خواهند به ما یاد آلود این نصیبمان شد. مسیری سخت که کجا میهای گلاز میهمانی راه

 دهند که از این مسیر می رویم.
 ها با تأمل خوانده شود.ین متنخوب است ا

هایی که هایی که این سری نصیبمان شد بسیار پر و ارزشمند بود و برای خود من برخی از این توشهتوشه
نوشته شد خیلی عجیب بود. بایستی زنجیره آن را بخوانید اما مهمترینش این است که همه چیز در عالم 

احساس د بدهد، خدمتی کند. اما باید این حالت میزبانی را میزبان اوست تا به او چیزی بدهد، مطلبی یا
 کنیم. اگر کسی این دفتر را بخواند و فقط قسمت های پایین دفتر را بخواند؛ میهمان راه های گل آلود،

های موکب، میهمان ذرات گرد و غبار، میهمان بادهای گرامی بخش، میهمان کریمی از صبحانه میهمان
ب در شبی در توریج، میهمان خوا نمازی در شب، میهمان شب و سکوت، میهمانشهر توریج، میهمانی 

مهمان  گوییم، آنهایی که گفتند بفرمایید و...خوابی و هر خوردنی را نمی جات عزاداری... هردسته
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ز جماعت... مهمان زیارت اربعین هر کدام از اینها متنی در کورد قیام روی، مهمان نماعطر در پیاده
است. در  (طریق العلمادارد. در مسیر از منطقه توریج رفتیم و بعدا فهمیدیم که اسم آن مسیر راه علما )

و مخفیانه از این مسیر  اندبوده هازمان صدام که زیارت ممنوع بوده است، در این مسیر عشایر نشین
  رفتند.ا برای زیارت میعلم

ها توفیقی که در انتظارشان هست را جلب کنند، به اند انشاء اهلل با خواندن این متنکسانی که نیامده
که  گوییممیخود شرطی که برای سال بعد از همین اربعین نیت اربعین سال بعدش را بکند. به دوستان 

تان را تقویت صد کنید، اگر بناست جسمزیارت اربعین سال بعد را از بعد از زیارت اربعین امسال ق
االن همه قصد کنیم، کنیدف تقویت کنید. قصد همه رفتن باشد، همه ویزا بگیرید و آماده شوید. از همین 

دلیلش این است که راهپیمایی اربعین میثاق جهانی با امام عصر است. این  ست.مهم این قصد ا
شود، یک حرکت تر خواهد شد و منجر به امت شدن میبعد از ظهور حضرت هم باشکوهراهپیمایی 

روم با این مقدس ویژه است و منسک خاصی است. هر روز ما را زیارت ثبت خواهند کرد، هر جا می
قصد کنید و خداوند  توانم.شود. کسی نگوید نمینیت بروم و در اثر این زیارت انسان خیلی متحول می

 برد.های مختلف افراد را مییوهبا ش
تواند با ی در هیچ جایی نمیتر میهمانی قرآن بود، هیچ میهمانها برای من عجیباز همه این میهمانی

 مده است و میزبانکه قرآن برای دست گیری ما آکنیم  انشاءاهلل حس تر از میهمانی خود قرآن باشد.شکوه
 خوبی است برای هدایت ما.

نزدیکترین کلمه به میهمانی بحث نیاز است و دعا و دعوت. در قرآن اگر کسی بخواهد دنبالش باشد، دعا 
باشد. دعا میهمانی و می وعَشود میزبانی. هر دو هم از یک واژه دَشود میهمانی و دعوت میو سوال می

در ذات و گوهره هر دو قیام به عطاء است. یا عطاء کردن یا عطاء شدن. میهمانی و دعوت میزبانی است. 
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میزبانی به این دلیل به ذهنم رسید که از لوازم معنای قیام بود. با میزبانی و مهمانی نوعی قیام را در 
بسترهای کند در قائم شدن و ایستادن و حرکت کردن و یکی از ایجاد می کنید. بستریخودتان تجربه می

در قیام مستقر شود باید میزبان یا میهمان خوبی  خواهدیزبانی و میهمانی است. کسی که میمقیام ایجاد 
انید قیام را ببینید. آماده باش بودن برای میهمانی یا میزبانی را قیام گویند. تومیباشد. در این بخش 

آماده هستند تا این میهمانی تمام شود. میهمانی و میزبانی ایجاد استرس خاصی پیوسته  ان و میهمانبمیز
یا  کندی اکرام میهمانش خود را آماده میقیام خیلی مؤثر است. چجوری یک میزبان براکند و در فهم می

 چگونه مهمان در یک آماده باش برای اجرای حرف میزبان است، این شبیه قیام است.
رسد که هر ه نظرم میها تمایل دارند یک اردو راه بیاندازیم و به صورت کاروانی برویم. ولی بخیلی

 22رود باید اینطوری ببیند که اربعین اردویی است که در آن افراد وارد اردوی کسی هر جوری که می
شود که تجربیات خیلی زیادی را بتوان جمع کرد. این بار این اتفاق افتاد شوند و این منجر میمیلیونی می

 شود.و این باعث افزایش سطح ارتباطات جمع می
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