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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(6سوگواری )، گریه و کربال، عاشورا، امام حسین

یگانگی، عزاداری، محبّت، وسیع،  ع،یسر کشتی نجات،، امام حسینتکامل، محرّم، کلیدواژگان: 

  اهلل.  های سلوک، شهادت، لقاء حقیقت حسینی، راه

 ّانسان را  امام حسین است و محبّت و عزاداری برایهای تکامل م یکی از ماهماه محر

ُسُ لُ كُ رساند. زود به مقصد می های  بیت کشتیی ما اهلهمه 2:عُ رُ سُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ ُوُ ُجاةُ النُ ُنُ فُ نا

 تر است.سریع ولی کشتی امام حسین ؛نجاتیم

 تر است و وقتی که سریع امّا کشتی امام حسین ؛کشتی نجاتند بیتی اهلهمه

ه رو ب کنند. امام حسینکشند و راه را برای آن باز میها کنار میکند سایر کشتیحرکت می

امّا با امام  ؛سوی او سریع است. راه خدا سخت است تجلّی خدا هم به خدا سریع است؛

 کار است. خیلی آسان و کم حسین

از خویش  اشرفِ قربانی شدن در راه موجودِ ،آفرینش رمز تکامل در کلّکه یم ا هعرض کردخدمتتان 

گونه  شود و ایناست. هر موجودی با قربانی موجود باالتر از خود شدن، به موجود باالتر از خود مبدّل می
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بیت و و اهل الحسین ی شهادت اباعبداهللکند. ماه محرّم خاطرهپلّه پلّه مراتب تکامل را طی می

ایمان در وجود مؤمنان جاری های خون جدیدی در رگ کند؛بزرگوار آن حضرت را تداعی میاصحاب 

 انو یارانش را به خود اباعبداهلل سوگوار اباعبداهلل گویا مُحب ّ الحسین کند. عشق اباعبداهللمی

در لشکر  و ی اباعبداهللشود و خودش در خیمهگویا حجاب زمان و مکان برداشته می ؛کندملحق می

ی ی اوّل ماه محرّم گام به گم همراه قافلهی دههحادثهکند و در این ایّام پرحضور پیدا می اباعبداهلل

رسد و در روزهای بعد سوگوار به شهادت می کند و در روز عاشورا این محبّمیحرکت  اباعبداهلل

 به کربال و نهایتاً به مدینه اربعینو در  کندطی می ی اسرا منزل به منزل راه را تا کوفه و شامهمراه قافله

خودش هم قاطی لشکر امام  ا همراه اوست ودر ماه محرّم واقع شده، گویاز حوادث که آنچه . گرددبازمی

 کند وها را به هم متّصل می، انسانمحبّت ورد.آاین وصل شدن را می ،است. یعنی محبّت حسین

زمین  بچّهوقتی  د؟یا هدیدمند است، دسالش عالقهی خرشدّت به بچّه را که بهآورد. مادری یگانگی می

-یعنی همان دردی که بچّه احساس میگویا خودش زمین خورده؛ گوید که می خورد، مادر چنان آخمی

-انسان را یگانه می ،مال یگانگی است. یعنی محبّت ؛این مال محبّت است .کندمادر هم احساس می ،کند

یگانه  ن اباعبداهللو یارا حقیقت اباعبداهلل م باانسان را در ماه محرّ کند. محبّت امام حسین

بار در مجلس عزاداری امام  فرمودند: یکمیرا،  علیهتعالیاهللرضوان آقا دوالبی کند. خدا رحمت کند حاجمی

کر مصیبت بود، منبری داشت ذ نشسته بودم و کسی کنار دستمای، یا تکیه در یک مسجد، حسین

 را برید؛ اصغر و گوش تا گوش سر علیّخورد  اصغر شعبه آمد به گلوی علیّ کرد که مثالً تیر سهمی

شعبه آمد بر قلب  ر سهیا تی ؛را شکافت اسالعبّ فرق اباالفضلو یا ضربت عمود آمد 

هم ، متوجّه نشسته بودآنجا او  و گفتاین منبری اینها را می :فرمودندمی نشست؛ الحسین اباعبداهلل

آقا  حمدهلل، الحمدهلل، الحمدهلل! حاجال :گفتخوشحالی می لطف خدا متوجّه نبودند، بابه نبود، دیگران هم 

-از اینکه دارد شهید می واو با آن حقیقت یگانه شده  فهمیدم او در چه حالی است؛: من میفرمودند می

آمد و روز عاشورا هر چه روز باال می :فرمودند . مگر در روایات نیست که امام سجّادبردلذّت می شود
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-تر و شادابی پدرم و تعدادی از خاصّان اصحاب او، گلگونشد، چهرهتر و فشارها بیشتر میها سنگینداغ

آورد و خوشحال  ت شهادت را به دست میشد. موفّقیّگویا این فرد خودش داشت شهید می 3.شدمیتر 

 لسه از اوّلداشتید؛ خدا لطف کرده این ج را همین االن اوّل جلسه اشگفت الحمدهلل. یک نمونهمی ،بود

ی ی ما جلسهجلسه همیشه با زیارت عاشورا شروع شده است. ،باری که نزدیک به ده سال قبل شروع شد

ی بین خواندن زیارت اصلهکه فاست  کنم برای اینحاال بنده هم که صحبت می ؛ستزیارت عاشورا

، ه پر شده باشد؛ واالّ اصلسر شما را گرم کنم که این فاصل را پر کنم؛ بیتا ذکر مصائب اهلعاشورا ت

انسان بعد از اینکه در زیارت عاشورا . بیتست و آن ذکر مصائب اهلهمان خواندن زیارت عاشورا

ُل ل ُ  :کندشکر می گزارد ودر پایان سر به سجده می ،کندی آن همه داغ را تجدید میخاطره د  ُع لیُ ا ل ح م  ُه 

ُر ز ی تُ ع ظُ  خدا بیند و متّحد می او خودش را با آن حقیقت حسینی !این همان مقام یگانگی نیست؟ !یيم 

ُل ل ُ  کند که چنین موفّقیّتی نصیبش کرده است.شکر میرا  د  ُع لیُ ا ل ح م  ُر ز ی تُ ع ظُ ُه  ُلل ُ ا ُُ؛یيم  د  ُال ح م  ُل ك  ه م 

دُ  ُع لُاك ر ینُ الشُ  ح م  مال این  !کندشکر  بر مصیبت، !کندحمد انسان عزادار واالّ یعنی چه که  !اب ه مُ م صُىُ ل ك 

مرا  کند که مرا موفّق کردی شهید شوم؛میاست که خودش با آن حقیقت یگانه شده و دارد خدا را شکر 

 موفّق کردی این همه مصائب را در راه عشق تو متحمّل شوم.

رخ داد،  انو اصحابش آن حوادثی که برای اباعبداهلل یولذا همه آورد؛حال محبّت یگانگی می ایّ علی

و منازل کمال را دارد طی  دهد و همان مراتبدر طول ماه محرّم دارد برای خود این فرد رخ میگویا 

عبداهلل  که وقتی جابربن افتد. یادتان هستدر حالی که صورت ظاهر هیچ اتّفاقی برایش نمی کند؛می

                                            

ال ُُ:نُ يُ س احُ الُ ُنُ ب اُیُ ل اعُ ُقاا ُ  ، بها  الوهو    222االخبهار، ص   ، به  نلها ام منهانی   292، ص 44. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1 ام  ُ ُدُ تُ اُاش  اال  ُرُ م 
اصائُ خُ ُنُ مُ ُهُ عُ مُ ُنُ مُ ُضُ عُ باُ ُوُ ُنُ يُ سُ حُ الُ ُكانُ ُُوُ ُ...ُهُ ي ُل ُا ُُرُ ظُ ن ُُبُ طالُ ُیب ُا ُُنُ ب ُُیُ لُ عُ ُنُ ب ُُنُ يُ سُ حُ الُ بُ  ات ُُهُ ص  اتاُ ُوُ ُمُ هُ واناُ ل اا ُُقُ رُ ش  اُأُ دُ ه  ات ُُوُ ُمُ هُ حُ وارُ ج  ُقاا ُ فُ ُمُ هُ وس افُ ناُ ُنُ كُ س 

 .ُتُ وُ مُ الُ ب ُُیبالُ واُلُیُ رُ ظُ ن ُا ُُضُ عُ باُ ل ُُمُ هُ ضُ عُ باُ 



 

 

 

 

4 

آن رفیق همراه  ، برای عطیّهآمد و تربت پاک آن حضرت برای زیارت امام حسین اربعین ،انصاری

ی  ما با شما در همه عرض کرد: وگفت راز دل می داشت با امام حسین حدیثی نقل کرد؛ اوّلخودش 

و اصحابش  آخر ما چطور با اباعبداهلل :پرسید ه تعجّب کرد!عطیّ شریکیم.مراتب و منازلی که هستید، 

ما که سختی ندیدیم! تشنگی ندیدیم!  !هجرت نکردیم و از مکّه به کربالما که از مدینه به مکّه،  !کیم؟شری

نقل کرد که  آن حدیث را از پیغمبر جابربعد  شهادت ندیدیم! تیغ تیز متحمّل نشدیم!

 انده، با آن قوم در آنچه آنها به آن رسیدراضی باشد اگر کسی به عمل قومی :فرمود اکرمپیغمبر

ولذا با آنها  ؛و اصحابش کردند خوشنودیم به آنچه امام حسین و راضیو و ما عاشقیم  4.شریک است

هر وقت امام  الحسین ام که دوست اباعبداهلل ایتان خواندهبررا روایت آن . شریکیم در درجاتشان

 ،کندیاد می ،دادرخ  بیت و اصحابشکه برای آن بزرگوار و برای اهلرا و مصائب و حوادثی  حسین

ُک نُ ت نُ ل يُ  یااگر بگوید:  ُع ظُ فا وُ ُم ع کُ ُوزُ فُ اُ فُ ُکُ م عُ  تُ ی ُيماًُزًا ُع ظُ فا وُ ُمُ م ع کُ  وزُ فُ ناُ ُوُ ُمُ کُ م عُ  اک نُ  یت نُ ل يُ  یا، همین  5،يماًُزًا

. این مال شودمی جزء شهدای کربال شود؛شهادت شهیدان کربال شریک می گوید در اجرعبارت را که می

در همین ماه ، ، عاشق و شیدای امام حسینولذا دوست امام حسین همان مقام یگانگی است؛

ش رخ داد و مقاماتی که از رهگذر او واربیت بزرگو اصحاب و اهل ی آنچه برای امام حسینمحرّم همه

در باطن دارد بینید؛ ولی صورت ظاهر شما نمی دهد؛الواقع دارد رخ می او هم فی برای ،به آن نائل شدند

ت و عشق است که چنین کند. و این نقش کیمیایی و اکسیری محبّی این مدارج و مراتب را طی میهمه

 های تکامل است. پس ماه محرّم یکی از ماه کند؛کاری می

                                            

قوهی، سهفیالالبحار، ج   و محدّث 26، ص الوصطفىآملى، بشارةطبرى ؛190، ص 92و ج  111، ص 06. مجلسی، بحاراالنوار، ج 4

ُفُ   121، ص 2 ر ك  ُا ش  م  ُع م ل ُقا و  ُا ح ب  ُم ن  ُم ع ه م ُو  ر  ماًُح ش  ُقا و  ُا ح ب  ل ه م .م ن   یُع م 

بُ ُنُ ی ابُ   100، ص 1اخبارالرّضا، ج  و عیون 110صدوق، امالی، ص  .6 ُُنُ !ُاُ يبُ ش  ُاسُ ی كُ ُنُ اُ س ر ك  ُم ثل ُماُل م ن  ُالث واب  ُم ن  ُم ع ُت شُ ون ُل ك  ه د 

يُ الُ  ُبُ ح س  ُع لُ ن  ُم ع ه مُ ك نُ ُُیت نُ :ُیاُل يُ ت هُ ذ ك رُ ُم تىُ ُفا ق لُ ُیُ ن   ُاً.يمع ظُ ُزاًُوز ُفا وُ فُ اُ فُ ُت 
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های درستی که مورد تأیید از راه ،هیچ راهی را همو ما  های مختلفی هست؛ر سیر و سلوک راهدر مسی

قصد هم رسیده است. کس از راهی رفته و به مکنیم. باالخره هر، انکار نمیاست بیتقرآن و اهل

او هم اگر درست  اندوزی و سیر علمی حرکت کرده؛ ، از راه علم و دانشنیستیم. یکی های دیگرمنکر راه

د و اورا ها و اذکار ونشینی طاعات و عبادات و ریاضات و چلّه از راه ،رسد. یکیحرکت کند به مقصد می

منکر او نیستیم.  رسد؛کند به مقصد می او هم اگر خالصانه و درست طی امثال اینها مسیر را طی کرده؛

 رساند راه امام حسینانسان را به مقصد می ،راه میانبری که زودتر از همه ،های سلوکامّا در بین راه

فرمود که با عرض کردم، خود ایشان می علیهعالیتاهللرضوان آقای دوالبی حاجاست. یادتان است در خاطرات سیر 

در حرم  کردم رضایت نداد.التماس پدرم به هرچه  ؛بمانم پدرم رفتیم نجف، آرزو داشتم در حوزه

ام که تمام موهای سینهکشیدم ام را به ضریح قدر سینه نشدم، آمتوسّل به حضرت  امیرالمؤمنین

راهی باز نشد. سراغ علما رفتم از آنها مجوّزی بگیرم  شده بود؛ ؛ زخمام رفته بودپوست سینه وکنده شده 

آنها هم اذن ندادند. مأیوس   ،برنگردم و همراه او به ایرانبمانم در حوزه  ،که حرف پدرم را اطاعت نکنم

ای از این طریق فرد شایسته ؛ عالم بزرگی بشوم؛درس بخوانمو بمانم کردم در حوزه فکر می ؛مأیوس بودم

نرسید. ولی وقتی آمدیم کربال در  ای نتیجههیچ به هایم ا تالشامّ شوم؛ ین دوستان امیرالمؤمنیندر ب

شصت  خواستم ظرف پنجاه،ی آن چیزهایی که میهمه باالی سر اباعبداهلل الحسین حرم اباعبداهلل

و  بعد تبلیغهای علمی در حوزه و درس خواندن و درس دادن و مجاهدتسال، معلوم نیست چقدر زمان 

 دادند.به من همه را  جا باالی سر امام حسینامثال اینها به دست آورم، در

! کسی مژگانش کندکند. خیلی راه را نزدیک میطور است. خیلی راه را نزدیک می این راه امام حسین

، یعنی اشک نیاید اشروی گونه ای قطره و حتّی جاری نشودتر شود،  الحسین از نم اشک بر اباعبداهلل

ی ند، همههایش را کمی نمناک ک فقط پلک ،قدر نباشد که جاری شود آن حلقه بزند و در چشمشفقط 

کسی خدای نکرده در جلسه  است! گویم بی قید و شرطهمه هم که می شود!گناهانش بخشیده می
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حروم کرده است. خودش را محاشیه بزند  بیتبه روایات اهل که هرکسام گفتهقبالً هم حاشیه نزند. 

هیچ قید  ارد!هیچ قید ند شود... . خیر!دیگر نمیاین را  بخشد!را که دیگر خدا با این نمی نگوید فالن چیز

طور گناهانش  کسی این پیدا کنید که شود. یک راه دیگراهانش بخشیده میی گنهمه :ندارد. فرمودند

... خواهد توبه کند، تزکیه کند،می کلسایک حاال است.  فقط راه امام حسین این بخشیده شود!

هرچه  آید،میدر جان یک محب  وقتی آتش عشق امام حسین در حالی که[ ]چقدر باید تالش کند؟

رساند. در این دریای  خیلی زود انسان را به مقصد می سوزاند. لذا کشتی امام حسینمی ،ستغیرخدا

لقمان به که در این دریای عالم، در این دریای دنیا،  کنند؛های متعدّدی دارند حرکت میهستی، کشتی

نُ اُ پسرش فرمود:  ُالد  ُب حُ ن  ُع مُ يا ُف يهُيقٌٌُر ُه ل ک  ثُ ق د  ُک  ُع ال ٌم ی از ی زیادعدّه ،دنیا دریای پر ژرفایی است 6:يرٌُا

امواج خروشان،  از اینانسان در این دریای دنیا برای اینکه  ند،ند، هالک شداهل عالم هم در آن غرق شد

: ما کشتی فرمودند راهش این است که سوار کشتی باشد. ائمّه ،در امان بماند از این اعماق ژرف

ُبیت من کشتی هستند. اهل :فرمود اکرمهستیم. پیغمبر ُبا ي تُ اُ م ث ل  ل  ُکُ تُ مُ یُاُ فُ ُیه  ث لُ ی ُس فُ ُم  ُم ن  ُن وح  ين ة 

ُع ن ه م نُ ُوُ اُر ك ب هاُن ج که بر مثال کشتی نوح است؛ هر  بیت من در امّتممثال اهل 7:[ه ل کُ ُوُ ا ُ]ُغ ر قُ اُت خ ل ف 

 بیتغرق و هالک شد. پس اهلدر دریای دنیا  ،که سوار نشدهر  آن سوار شد نجات پیدا کرد و

یک به هر  شان کشتی نجاتند؛ ؛ همهکندفرق نمی کشتی نجاتند؛ بیتاز اهل یکهر  کشتی هستند.

به امام ، ، به حضرت زهرابه امیرالمؤمنین کنید؛متوسّل باشید نجات پیدا می نااز ایش

، به ، به امام کاظم، به امام صادق، به امام باقر، به امام سجّادبه اباعبداهلل، مجتبی

-فرقی نمیفداه،ارواحنا، یا به امام عصرری، به امام عسک، به امام هادی، به امام جوادامام رضا

نوش  هم قشنگ است؛خیلی  دارد؛ ها خیلی میل و رغبت به امیرالمؤمنینی بعضیهروحیّ کند.

                                            

 . با اندکی تفاو .120النلول، ص  حرّانی، تحف شنب  و ابن 10، ص 1؛ کلیای، کافی، ج 104، ص 2ابراهیم، التّفسیر، ج  بن ، علیّقوّی .0

. با 22، ص 2اخبارالرّضا، ج  و صدوق، عیون 44ص ؛ ننوانی، غیبت، 912، ص 2و ج  01، ص 1سلیم، ج  قیس، کتا  بن اللی، سلیمه .2
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دارد. یکی به غربت و  ای به حضرت زهراامّا ارادت ویژه ان. یکی گرچه به همه ارادت دارد؛جانش

مام هستند. کسی به ا ۀجاالنّسفینۀاینها همه ، به یکی از ائمّه ، هرکست امام مجتبیمظلومیّ

و  خوانند، سوار کشتی امام باقرعلما که دروس علمی دینی می ؛ارادت دارد و امام صادق باقر

شود، ها ها کشتی نجاتند و هرکس صادقانه سوار این کشتیی این کشتیند. همهشو می امام صادق

سوار که اهل علم مثل د، نکنگروه خاصّی را سوار می ،یکها اوّالً هر کند. امّا این کشتینجات پیدا می

ها یک کشتی هست که به تعبیر شوند. امّا در بین این کشتیمی و امام صادق کشتی امام باقر

 ی ائمّهاز کشتی همه کشتی امام حسین :عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  است. عرُ سُ اُ و هم عُسُ وُ اُ هم  ،روایات

یک کشتی را اهل علم و دانش سوار  ند؛شدیک کشتی را اهل عبادت و تهجّد سوار می تر است.وسیع

برای همه جا دارد. این  ؛وسیع است شود؛ها سرش نمیاین حرف کشتی امام حسین ند؛شدمی

های زاهد و عابد، از پیرمرد به شهادت رسیدند نگاه کنید؛ الحسین که همراه اباعبداهللرا دو تنی هفتادو

و امام  و امیرالمؤمنین اهلل ی رسولمفسّرین بزرگ قرآن و محدّثین بزرگ که صحابه از

ی که هیچ ندارند؛ سوادتا افراد بی ،از اینها در این کشتی هست ،بودند الحسین و اباعبداهلل مجتبی

ت و عبادچنانی هم نبودند؛ اهل آن زهد  چندان اهل طاعت و تقواهای آن افرادی که دستشان خالی است؛

ی بزرگ هست تا غالم هاو تهجّدها هم نبودند. همه تیپ انسانی هست. از افراد خیلی شریف و خاندان

این  لذا دیدید وقتی کس را ندارد که به او افتخار کند؛ هیچ مثل جون که ؛کس را ندارد سیاهی که هیچ

ام؟  ستم؟ مال کدام قبیلهد که هفرزن !چه نگاه کرد دید بگوید من که هستم؟غالم سیاه به میدان آمد، هر

صیت . اهل گناه و معدهدهمه را جا می کشتی اباعبداهلل 8!نٌُيُ سُ یُحُ يرُ مُ اُ کس را ندارد. گفت:  دید هیچ

راه به روی  معاویه! مرجانه و یزیدبن حرّ سردار لشکر ابن دهد. وهب نصرانی! زهیر عثمانی!را هم جا می

ی به خیمهسعد از شهدای کربال شب عاشورا از لشکر عمر تن پنجو دانید که سی همه باز است. می

                                            

   .120 ، ص16 ، جالحسین االمام موسوعل. 2
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برای همه جا هست؛  !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  ملحق شدند و فردا به شهادت رسیدند. اباعبداهلل الحسین

در جمع اصحاب امام  ؛. نگو من اهل علم نیستمراه داری که هستی اینجادر به روی همه باز است. هر

 در جمع یاران امام سجّاد ؛جا ندارم. اهل مناجات و راز و نیاز با خدا نیستم و امام باقر صادق

فقط آن روز، امروز هم نه  !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  برای همه جا هست. جا ندارم. در کشتی امام حسین

نیست. نه  کس محدود به هیچ ، عزاداری امام حسینالحسین شما نگاه کنید؛ مجلس اباعبداهلل

نه محدود به اهل طاعت است، نه محدود به اهل تشیّع است، نه محدود به اهل  محدود به اهل علم است،

 !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  !کندهندو عزاداری می کند!کند! بودایی عزاداری میالم است. ارمنی عزاداری میاس

که  است. یعنی کشتی امام حسینُعسرَا است، ثانیاً ای سایر ائمّههی کشتیتر از همهاوّالً وسیع

کنند که کشتی امام راه را باز می و کشندمی کنار کنند؛ادب می های سایر ائمّهآید کشتیمی

یک  کنند. حساب امام حسینادب می در برابر امام حسین ی ائمّهبرود. همه حسین

به او پول  و ند، از یک نفر خواستندامام معصوم بیمار شداید که  شنیدهحساب جداگانه است با خدا. 

 باالی سر تربت امام حسین دهم برو کربال زیارت امام حسینمن به تو پول می دادند، فرمودند:

! شما هم حجّت خدا هستید؛ شما اهلل : یابن رسولیکی از اصحاب عرض کرد برای خوب شدن من دعا کن!

امام  انت را ببند!ده ند: هیچ نگو!خودتان دعا کنید که خوب بشوید. فرمود هستید؛ هم امام معصوم

در ماه محرّم  کردند. خود ائمّههم ادب می خود ائمّه حسابش حساب دیگری است! حسین

 کردند.پا می مجلس عزا بر

کشند، کشتی های دیگر کنار میی کشتیهمه ،آیدمی لذا وقتی کشتی امام حسین

ی ، همهکشتی امام سجّاد، کشتی امام مجتبی، کشتی حضرت زهرا، امیرالمؤمنین

شود، می شود، و غرق عشق حسینیمی الحسین باعبداهللها. سالک وقتی سوار کشتی اکشتی

ا ت پنج نفر به لشکر اباعبداهللو ی بین پیوستن آن سیسیرش بسیار سریع و کوتاه و آسان است. فاصله
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! شاید سه، چهار ساعت! ببینید سیرشان شهادتشان و ورود به آن مدارج بلند معنوی و اخروی چقدر بود؟

دت داشتند؟ ها چند سال سیر و سلوک کردند؟ چند سال تهجّد و عباامثال وهب نصرانی چقدر کوتاه بود!

از در اسالم بخواند یا نه! رکعت نمدانیم اصالً فرصت کرد دو نشینی داشتند؟ نمی چند سال ریاضت و چلّه

ای شما ای پدر و مادرم به فد :گویدمیو ایستد میجلوی مرقد او  ارواحنافداهبعد به جایی رسید که امام زمان

  9انصار اباعبداهلل!

خطر این عالم های پرها و گردابهم در لجّه است،ُعُ سُ وُ اُ هم  خیلی سریع است؛ کشتی امام حسین

کند. شهادت خیلی نزدیک است به حرکت می بیتهای اهلی کشتیتر از همهاست و سریع عُ رُ سُ اُ 

خیلی  اهلل! کند به وجه. نظر میشودباز می اش به لقاء پروردگارششهید شد، دیده فردلقاء خدا. همین که 

کند. اگر محبّت، کند. زنده زنده شهیدت میانسان را شهید می راه سریع است. و عشق امام حسین

هم های محبّت راستین را شاخصه .[کندانسان را شهید می] ،محبّت واقعی باشد، محبّت راستین باشد

-میوارد کند و شهید بر خدا انسان را شهید می ی قبل اشاره کردیم. محبّت اباعبداهللیکی دو جلسه

 تقرّب الی اهلل است، محبّت امام حسین وبرای وصال الهی  ،اهلل استشود. اگر سیر و سلوک برای لقاء

محبّت امام  وانسان مردانه در وادی عشق اگر کم مؤونه.  وخیلی سریع،  ،کند. خیلی آساناین کار را می

راستی عاشق  به! بیاید رسد. منتها مردانه به میدان، خیلی سریع و آسان به مقصد میبیاید حسین

به سالک خواهد برسد؟ د. انسان دیگر به کجا میخواهد کرمتّحد  با آن حقیقت حسینیاو را  ،باشد! عشق

دیگر کدام نقطه از نقاط کمال است که  ،؟ اگر مندکّ و فانی در حقیقت حسینی شدخواهد برسدکجا می

 !به آن نائل نشده است؟

                                            

الجاان، هفتوین میار   قوّی، مفاتیح و محدّث 116، ص 1االعوال، ج  طاووس، اقبال ؛ سیّدبن221، ص 2الوتهجّد، ج  طوسی، مصباح یخش .9
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مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعجِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ هُمَّ َصلجِ عیَٰل ُمَحمَّ
جٰ  َالل


