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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 1(1) ریه و سوگواری، گکربال، عاشورا، امام حسین

عشق، تسلیم، تالش عبد، حقیقت توحید، ، ال الـٰه االا اهللکربال، عاشورا، تجلّی خدا، ظهور کلیدواژگان: 

 قلب، مؤمن، دلدادگی.ر، یقین، انکار، فکّتاسالم، موت، فنا، بقا، ایمان، 

کنییم کیه فصیل عجیبیی      شروع میی  الهدی مصباحدر سال جدید، جلسه را با یک فصل جدید از کتاب 

ی نخسیتین ایین مب یا را     ، گریه و سیوگواری. سیه جملیه   است؛ فصل کربال، عاشورا، امام حسین

 دهم. خوانم و هر سه را با هم توضیح می می

 .عاشورا تجلّی خداست 

  است. ال الـٰه االا اهللروز عاشورا روز ظهور 

 1::1( بعد، کار خدا.د است و از ظهر به تا ظهر عاشورا کار عب) 

اسیت  بیا ییک تربییر و تم ییل       ال الــٰه االا اهللچگونه عاشورا تجلّی خدا و روز عاشورا روز ظهور حقیقت 

کنیم، جرقّیه   برق را به هم نزدیک می ، یرنی م بت و منفیشود گفت: وقتی سیم فاز و نول گونه می این

کربال همین اتّفیاق افتیاد. ییک جرییان م بیت کیه       ی  شود. در ص نه زند و نور و روشنایی ایجاد می می
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جریان توحید و حقیقت الوهیّت است به پیشوایی و رهبری ولیّ اعظم خدا و یک جرییان شیینانی بیه    

م ل همان سیم م بت و منفی  کنند؛ ی کربال با هم برخورد می والیت شینانی حکومت یزید، در ص نه

کنید.   اثر این برخورد حقیقت الوهیّیت و توحیید ظهیور میی    شود و در  ای از آن تولید می برق که جرقّه

 دهد. این به یک مرناست. خودش را نشان می ال الـٰه االا اهللحقیقت 

کننید  در نظیر    مرنی یک حقیقیت والیه   را به ِالــٰهبدانیم، و  «َولَـهَ »ی  را از ریشه «ِالــٰه»به مرنای دیگر اگر 

ال الــٰه کنید، و   کند، واله خودش می فتون و عاشق خودش میبگیریم، آن حقیقتی که انسان را شیدا و م

به این مرنا باشد که هیچ مرشوقی و هیچ حقیقتی که انسان را شیدا و مفتون و واله خود کنید،   االا اهلل

تیرین،   ترین، کامیل  ناب است. ال الــٰه االا اهللروز عاشورا روز ظهور جز اهلل وجود ندارد، به این مرنا هم 

ی  شود عشق را با همیه  ترین ظهور عشق به حضرت حقّ، روز عاشوراست. آنجا می ترین و عریان پرد  بی

شود حضرت عشق را با تمامیّت قامت رعنای خودش مالحظه کرد. لذا به این تربیر هیم   وجود دید؛ می

 است. ال الـٰه االا اهللروز عاشورا روز ظهور 

کننید، هیر چیه دارنیده همیه را فیدا        دهند و فدا میی  ند، میها هر چه را دار به تربیر دیگر، وقتی انسان

ماند ه تا وقتی ما از خودمیان تشخیصیی دارییم،     وقت در آن ص نه، چه کسی جز خدا می کنند، آن می

در مییدان  « میا »ای دارییم، انتخیابی دارییم، بیاالخر       کنییم، نظریّیه   فهمی داریم، مالکیّتی احساس می

ی خیود م قّیق شید، اخیدا      ترین مرتبیه  رفت و آن مقام تسلیم در کامل ی اینها هستیم، امّا وقتی همه

اییم کیه مقیام       هم توضییح داد  شراب طهورکند.[ در ب ا تسلیم خاطرتان هست، در کتاب  ظهور می

رسد، سالک به فنا  دهد. وقتی تسلیم به کمال خودش می ی مقام فنا قرار می تسلیم، انسان را در آستانه

ست که دیگر حقیقت حقّ است که باقی است. سالک به فناء فی اهلل نائل شید  و از  رسید  است و آنجا

آن به برد بقاء او بقاء باهلل است. دیگر سالکی در میان نیست؛ خود حضرت حقّ است و بسه لذا به ایین  

 است.  ال الـٰه االا اهللروز عاشورا روز تجلّی خداست؛ روز ظهور شود گفت،  ل اظ هم می
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عبد تا وقتی توان و رمقیی دارد، در مسییر عبودیّیت و بنیدگی، خیودش تیالش و تقیاّل         ،دیگر به تربیر

 : شررشود.[ به تربیر این  کند؛ امّا وقتی تمام آنچه را داشت، هزینه کرد، اخدا دست به کار می می

 کییرمیپ نیییسییرم، ا نیییبارالهییا ا
 

 اکبیرم  نیی ا د،یعلمدار رشی  نیا 

 

چییز   هایش را هم خیوب تکانید؛ یرنیی هییچ     نگذاشت؛ همه را باخت؛ دستچیز باقی  همه را داد و هیچ

و تمام شید، از   ، کرددیگر کف دستم نماند. خدایا همه را دادمه وقتی همه را داد، هرچه در توان داشت

هیر   ال سیین  کند، غیر از خدا ه لذا تا ظهیر عاشیورا اصی اب اباعبیداهلل     آن به برد چه کسی کار می

بازی در م ضر مرشوق، به کار بستند؛ هر چه داشیتند کردنید؛ هیر چیه      مسیر عشقهنری داشتند در 

داشتند دادند؛ از ظهر عاشورا دیگر چیزی نمانید؛ کسیی نمانید؛ کیارگردان صی نه از ایین پیس خیود         

ی موت، سالک فاعل است؛ ولی وقتی به موت نائل شد، دیگر کسی نیست کیاری   خداست. لذا تا مرحله

یست؛ فرل خداست؛ دستش ییداهلل  زند، دیگر فرل او ن فرلی که از این سالک سر می بکند؛ جز خدا. لذا

 اهلل است. فقط ظهور خداست.   و گوشش سمع اهلل؛ اهلل است؛ چشمش عین است؛ زبانش لسان

گوییم سالک تا جایی که رمق دارد باید هزینه کند؛  در سلوک میلذا ها بود.  تا ظهر عاشورا همان دادن

؛ عبادت کند؛ در مسیر تزکیه و تهذیب نفس تالش کند. تا آنجیا کیه در تیوانش هسیت،     مجاهدت کند

دانیم از توان میا چییزی    بافی نکند که بله، ما که می بکوشد. یک سر سوزن هم جا نگذارد. کسی عرفان

 آید، پس چرا بیهود  توانمان را خرج کنیم ه خیره این را  نیست؛ تنبلی استه این سلوک نیست؛ برنمی

ی وجود دست خیالی   پروری استه سلوک آن هنگامی است که هرچه داشتی هزینه کردی و با همه تن

شدی؛ هر هنری داشتی در مسیر عبودیّت و بندگی به کار بستی و یک سرباز هم براییت نمانید؛ حتّیی    

 آید. گفت: ماههه هیچ نماند؛ همه را دادیه آن موقع است که خدا به میدان می اصغر شش علی

 ییجیدا  نیه عاشقان بشارت که نماند اهل
 

 ییبرسد زمان وصل و بکنید خیدا خیدا    
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گییرد؛ خیدا کیارگردان صی نه      آید. خدا والیت تیو را در دسیت میی    وقتی همه را دادی، آنگا  خدا می

 تا ظهر عاشورا کار عبد است و از ظهر به بعد، کار خداست.شود. دیگر تو نیستی. لذا  می

 (1:::1) صل دارند. بهار ایمان، عاشوراست.ایمان و ... هریک چهار ف ن ونماز، روزه، قرآ 

دانید که این چهار فصلی که در طبیرت داریم، ادر وجود انسان هم هست.[ بهار که فصیل طیراوت    می

است و شکوفایی، تابستان که فصل گرماست و توانایی و شور، پاییز که فصل افسردگی است و به خزان 

ن که فصل انجماد است و خنک شدن منلق، این چهار فصل چون در وجیود انسیان   و زمستا ،رو کردن

ی احکام اهلل هم هست. نماز همین چهار فصل را دارد؛ بهارِ نمیاز، تابسیتانِ نمیاز، پیاییزِ      هست، در همه

القیرآن، میا     طور. قیرآن بهیار دارد. ربییع    ن هم همینطور است؛ قرآ نماز. روز  هم همین نماز، زمستانِ

 بارک رمضان است.  م

اییم کیه ایمیان غییر از      ایمان هم چهار فصل دارد. فصل بهار ایمان کِی است  ایمان چیست  قبالً گفته

طرز تفکّر یک انسان مرتقد به مرارف الهی است. غیر از آن چیزی است کیه فیرد از نظیر فکیری آن را     

درستیِ یک امر یقین کند؛ امّا به  داند. ایمان، این نیست. ممکن است انسان از نظر فکری به درست می

کتیاب   ام. م الً راجع به اهل های فراوانی داریم که قبالً اشار  کرد  آن ایمان نداشته باشد. در قرآن نمونه

ََْْه   َجَحُدوا ِبهـ  وَ  وَ فرماید:  می ََ ُفُسـُه ْ اَ اْسـَْـ ـْ را  اینها قرآن را انکار کردند؛ اسالم و پیغمبر اسیالم   2:نـْ

درون خودشان به حقّانیّتش یقین داشیتنده پیس یقیین بیا ج ید و انکیار       در انکار کردند؛ در حالی که 

ـ  َ اَ یـَْعرُِفونَُه َكم  یـَْعرُِفوَن کافر شدند،  سازد. یا فرمود: کسانی که به پیغمبراکرم می گونیه   همیان  3:ُه ْ بَْ

را تردید نداشیتند   اهلل هم رسول طور که پسر خودشان را تردید نداشتند که پسرشان است، همان
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ا به او کفر ورزیدنید. پیس ایمیان و    که همان فردی است که تورات و انجیل به ظهور او بشارت داد ؛ امّ

یک امر است. ایمیان چیسیت  ایمیان عقید قلبیی      و درستی کفر غیر از پذیرش یا انکار صدق و ص ّت 

این گر  از سنخ علم نیست؛ از سینخ عشیق    است. ایمان گر  خوردن دل انسان است با یک حقیقت؛ و

ت است؛ جای عاطفه است؛ جای دلدادگی و دلسپردگی است. و جای ایمان، قلیب  استه دل جای م بّ

های آنها ثبت کرد. جای ایمان دل  خدا ایمان را در دل 4:یمـ نَ قـُُلوِبِهُ  ااْلِ  یَكََْب فِ انسان است؛ لذا فرمود: 

ـ  یَـْدُلِ   ْسـَلْمَ  وَ اَ ُقولُـوا کردنید، فرمیود:    نشین که به دروغ ادّعای ایمان میی  است. در مورد اعراب بادیه َلما

ُُ ْ  ییم ُن فِ ااْلِ  ایمیان  های شما نشد ه شما فقط در ظاهر اسالم آوردید. هرگز  ایمان هرگز وارد دل 5:قـُلُـوِب

دیین تسیلیم شید      های شما نشد  است. پس ممکن است کسی مسلم باشد، یرنی بیه ظیاهرِ   وارد دل

ها نسپرد  باشد. پس ایمان عشق اسیت؛ ایمیان    باشد، امّا مؤمن نباشد و دل در گرو عشق خدا و خدایی

سیت کیه   ی کربال دلدادگی است؛ و بهار عشق و دلدادگی به خدا و اولییاء خیدا عاشوراسیت. در صی نه    

توان به  های عشق را آنجا می شکفد. زیباترین جلو  های زیبا، دلربا، مرنّر و خوشبوی عشق الهی می گل

ن و ایمان و ... هریک چهار فصلل دارنلد. بهلار ایملان،     نماز، روزه، قرآنظار  نشست. بنابراین، 

 عاشورا بهار عشق و شیدایی به حضرت حقّ مترال است. عاشوراست.

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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