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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(9سوگواری )، گریه و کربال، عاشورا، امام حسین

حسیندههکلیدواژگان:  تجلّیامام حزن،یعاشورا، ،  تکوینی، غضبتأثیر رضایتو تأسّفو

 بهشت، بکاء، و گریه مصیبتکربال، غمو خدا، حاالتولیّ عالماز تأثیر زمانخداوند، حزنبرزخ،

 هایشکسته.حضرتزینب،دل

کنود  در شوت تاسووعا و     عالم را عوو  موی   ی امام حسینم تجلّل محرّاوّ ی در دهه

ون من و کوافری محو   بیند که در عالم هر مو   باشد، میعاشورا اگر کسی چشم باطنش بینا 

 ی ات غمناک نشوند؟ آیا ممکن است همهشود، مخلوق است  وقتی صاحت خلقت مح ون می

مر دنیایشان بوه  ام در اشیعیان مضطر باشند و دیگران مح ون نشوند؟ اهل دنیا هم در این ایّ

   شوند  افتند و در اثر آن مح ون می زحمت می

یعنییتجلّییامیامشیودننرادرعیالمدیید بینمیییباطنبزرگاستکهبادیدهاینیکحقیقت

هیایمینمنیتشریعیوخودنگاهانسانکند.فقطجنبهیکدگرگونیدرتکوینایجادمیحسین

یوجودداردوننتأثیرتکیوینیبیره یهثیرعظیمتکوینیدرعالمِیعظیمیکتأنیست.اینحادثه

موجیوداتازج یاداتوگیاهیانویهایمنمننیست ه هاندازد.تنهاناظربرانسانمیافالکسایه
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وییههدرموبیهلمحیرّاوّیدردهیهارتکوینیتجلّیامامحسینازنث،ه هحیواناتوجنّوملک

کیهدرایینعبیارتطورگییرد.ه یانیعالمرامیمتأثّرند غ یه هرایحسینیتاسوعاوعاشو

کنید،درییکمعاملیهضیررمییشیوند می ال دارمیهیاهلدنیاهمبرایدنیایشانغصّاشارهشدحتّ

خیورد،تییمییحی یّیماند،لط هشود،گرسنهمیکند،مریضمیبرد،تصادفمیماشینشرادزدمی

ننروزهیااوااتشیانبیرایدنیایشیانتلی.اسیت.خودشیاناهلدنیاهمدهد...ازدستمیشغلشرا

شود، مخلوقات  وقتی صاحت خلقت مح ون میفرمیود ثیرتکوینیاست.مالننتأدچرا داننن ی

غمناک نشوند؟!

خدایمتعالالّبریم،واباعباراتبشریننرابهکارمیهاینتعبیرمحزونشدنتعبیریاستکهالبتّ

گوییمخداخشنودشد،خداغضبناکتمبرّاست!منتهامادرموردخداهممیثّراتوتغییراکهازتأ

م ال  اندوهناکشد نفرمودارنشد، خدا   ّآسَّفَ َلمّ اسفناکشد. ّاَّا ّفََاْغَرْقناُهْم ُهْم ِّمن ْ ّانْ تَ َقْمنا 2:ّينَّْجَمعُِّفونا

ادررودنیلغرقواتیکهفرعونیانمارااندوهگینواسفناککردند،ازننهاانتقامگرفتیموه هر

خدام ال ،نبرایخدابهکاررفتهاست.یادرروایاتتعابیریداریمفدرخودارنسّکردیم.تعبیرتأ

همدرارننکریمهمدر،متعالچنینتعابیریراجعبهخدای!تُّيّْي َّحّْتَّسِّْاّ!کنم منحیامیگویدمی

اینمعنانیستکهخدایمتعالمتأثّرشدهاست.خدایبهوجوددارد ولیاحادیثمعصومین

راضییاناراضیشود،سّفواتخوشحالیامتأواتعصبانیشود،یکرنیستکهیکرپذیثّمتعالتأ

 شود!

 صادقروایتی امام نیهاز ه ین ذیل بحثی مورد کهاستنمده ّآسَّفَ َلمّ معنای ّا تعابیرُفونا و

خوشحالشدن،راضیوخشنودشدن،خش گینشدن،دیگریم لمحزونشدنواندوهگینشدن
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صاحبخلقتکهاینتعبیرمعنایدرستبهاینروایتتوجّهکنیدتا.کندوام الاینهاراروشنمی

 خدا اباعباهللبهیعنی مصائب خاطر میالحسین شودپیدا،شودمحزون نقل. به صادق،بنا امام

ّالل3َّ فرمودند َّكَأَسِفناَّوّل ّ ّتَبارََکَّوَّتعالیّ ِّانَّ اَءّلِنَ ْفِسِهّيَْأَسُفوَنَّوّيَ ْرَضْوَنَّوُّهْمَّمْخُلوُقوَنِّكنَُّهَّخَلَقَّاْولِيالّيَْأَسُف

شود ولکنخدایمتعالاولیائیبراین یفواندوهگینسّلمامتأخدایتبارکوتعالیم :َمْربُوبُونَّ

شوندوننهامخلوقومربوبهستند.راضیوخشنودمیشوندیافمیسّخویشخلقکردهکهننهامتأ

َءّّنَّهُّاِلَّّکَِّلّذّ ّوَّنَ ْفِسِهّاّنَ ْفِسِهَّوَّسَخَطُهْمَّسَخَطَّفَجَعَلِّرضاُهْمِّرض َعاَةِّالَْيِهَّوّااْلَِدال  ِلَكّصاُرواَّّعَلْيِهَّفِلذّ َجَعَلُهُمّالدُّ

ارارشیننهاراخشمخوییخشمونارضاخویشووخدایمتعالرضایتنناولیاءرارضایت:ِلكََّكذّ 

خاطرداده بدین این دعوتو را ننها متعال خدای بهاستکه راهن ایانکنندگان سویخویشو

انفشسّاندکهتأتیپیداکردهچنینمواعیّس تخویشاراردادهوبهاینخاطراستکهایناولیاءبه

و،فخداستسّتأ خداستییوخش شان،خشمونارضایینارضارضایتشانرضایتخدا َّانَّّ. ّلَْيَس َو

َّكماَّيِصُلِّالذّ  گونهنیستکهاینحاالتم لاین:ِلكَّماّقاَلِّمْنّذّ ّىّ اَّمْعنذهّ ِّكنّْل ّ ّوََّخْلِقِهّّىّ ِلَكَّيِصُلِّاَلىّالِل

رسدبهخداهمبرسدودرخداچنینحاالتیگونهکهبهخلقمیفوخوشحالیوغضبه انسّتأ

ناراحتشدوازاومفرعونانتقامگرفت،ناراحت ایجادشود،ولیکنمعنایننچهخدافرمودکهخدا

فَ َقْدّبَاَرزَِنیّبِاْلُمحارَبَِةَّوَّدعاِنیِّالَْيه:َّمْنَّاهاَنِّلیَّولِّالََّوَّقْدّقخداست.شدنولیّ خدایمتعالدرحدیث:اي اًّ

مرابامنبیروننمدهویهبهیکیازاولیاءمنتوهینکندبهمبارزهومحاربکهکسی ادسیفرمود

ِعّالرَُّسوَلَّمْنُّيطِّ»اَلَّوّقست.خداه انجنگباخداجنگباولیّهاست دبهجنگباخویشدعوتکر

ّاللَّ َّاطاَع ّق4ّ«ّفَ َقْد ّيُباِّ»ّّالََّو ّالَِّذيَن ّاَّنَّ ّفَ ْوَق ّالِل َّيُد ّالَل ّيُباِيُعوَن ِّانَّما :5«ّْيِديِهمّْاِيُعوَنَك ارندر  نفرمودخود
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ازرسولپساطاعتازخداه اناطاعت«است.ازرسولاطاعتکند،ازخدااطاعتکردههرکس»

جایدیگری ارناست. در اسالم!» نفرمودهمخدا )بیعتایپیغ بر بیعتشجره در کسانیکه

بیعت تو با بیعتکنمیرضوان( خدا با باالیدستننهاکنمیند، دستخدا دستپس.«ستندو

 بیعتباولیّیداهللیعنیدستولیّخداپسکهباالیدستننهاارارگرفت،یداهللشد!بر پیغ

ّالَِّذيَنّيُباِّ».ستخدابیعتباخدا کنندبیعتمیکسانیکهباتو!اهللایرسولّ«اِيُعوَنَكِّانَّماّيُباِيُعوَنّاللَّنَّ

ّهّ  کنند.جزایننیستکهبااهللبیعتمی َّعلَفُكلُّ ُهُه ِّشب ْ َّو ّهّ ّىّ َذا َّو َّلَك ّذََكْرُت َّوَّما ّاْلَغَضُب َّو ّالرِّضا َكَذا

ِّمن ُرُهما َّّّغي ْ ّذّ ااْلَْشياِء ُّيشاِكُل نمواردبراینمواردکهمن)امامصادق(گفتمومشابهاییه ه:ِلكَِّمم ا

اتدیگریازسایرخصوصیّوغضبناکبودنوغیرایندو، ندیطوررضایته ینااعدهاست ه ین

ایناست شبیه خداکه غضبولیّ رضایتمناست  فرمود خدا خداستکه رضایتولیّ ستکه.

ّكاَنَّيِصُلِّاَلىّالِلّااْلَّبمناست.فرمودغض ّالََّوَّلْو ِّلقاِئِلِّّذیَسُفَّوّالضََّجُرَّوُّهَو َّلجاَز ّاَْنَشَأُهما َخَلَقُهماَّو

ّاْلخهّ  سخطبهخداروحیم لرضاوغضبووتغییراتالتاگراینتحوّ:اِلَقّيَِبيُدّيَ ْوماًَّذاَّاْنّيَ ُقوَلِّانَّ

اگرتمی میزجروفوسّأرسید، عارضمیماللتواندوهگینشدنبهخدا در،شدرسیدوبرخدا

روزیهمخالقبگویدکهایزبودجیاینسخنبرایگوینده،مخلوقخداهستندصفات،حالیکهاین

اِلَنَُّهّّام.(شوددرمعرضزوالونابودیاستونکسیکهتغیّراتبراوعارضمیازبینخواهدرفت.)چ

ِّاذ ّالضَّّا َّو ّاْلَغَضُب ِّاذَدَخَلُه َّو ّالت َّْغِييُر َّدَخَلُه ّالت َّْغيَِّجُر َّدَخَلُه با ّااْلِ َّعَلْيِه ّيُ ْؤَمْن َّلْم بهاینخاطرکهواتی:اَدةُّيُر

شد،درننصورتتغییربرخداواردمیشدشواندوهگینشدنبرخداواردمیغضبوماللتورنج

چونازبیندیگرخداازنابودشدنوازبینرفتندراماننبود.)،شدوواتیتغییربرخداعارضمی

َّلْمّيُ ْعَرِفّ(.درحالیکهخداالیتغیّراست فردانیست،یکچیزیهسترفتنهمیکتغییراست  ثُمَّ

ّاْلقّاْلُمَكوِّنُّ ّاَل َّو ّاْلُمَكوَِّن َّعَلْيهِِّمَن ّاْلَمْقُدوِر ِّمَن ّاْلخّاِدُر ّاَل ّمَِّو ّاْلَمْخُلوقِّاِلُق این:َن اگر دیگرشدگونهمیو ،
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اادربرمقدورٌعلیهاینتغییراتبرهردوعارضبود،اگریجادشوندهاابلت یزنبود.کنندهازاایجاد

ّهیچرجحانینداشتوهردودرمعرضنابودیوتغییربودندوخالقازمخلوقاابلت یزنبود.

َّكِبيرًاَّبْلُّهَوّاْلخاِلُقِّلْْلَْشياِءّالِّلحاَجةّ اْلَقْوِلّعَُّذاّالُلَّعْنّهّ ّاَلىَتع ّكّ؛ُلو ًا َوّاْلَكْيُفّّاَلّاْلَحدُّّاَنّاَلِّلحاَجة ّاْسَتحَفِاذا

َّتعال ّالُل ّشاَء ِّاْن َهْم َّفاف ْ هیازاینخدایمتعالازچنینسخنیبسیاربرتراست.ساحتادسال:ىّ ِفيِه

بسیاردورحاالتمختلفروحیبهاودستدهد،هاوازاینکهرشدنثّاومتأهتغییراتوازبینرفتن

چیزهاه ینی وازج لهبلکهخداخالقچیزهاست بدوناینکهاحتیاجیبهننهاداشتهباشد است

واتیخلقتبدوننیازءحاالتروحیم لغضبوسخطوشادیواسفوحیا وام الاینهاست.

محالاستکهخدایکروز)شود.تپیداکردن،برخدامحالمیحدودبودنوکیفیّم،صورتگرفته

روزناراضی یکروزاندوهگینشودویکویکروزراضیشودروزخوشحال یکباشدوعصبانی

کند.(محالاستیکروزشادمان! پیدا بهساحتالهیراه تالهیاینمطلبراپسبهمشیّاینها

 بفهم.

در چوندرخودارننبهکاررفته بنابراینفه یدیمکهجایزاستاینتعابیرراجعبهخدابهکاررود

اترابیهخیود خودخدادرنیاتارننواحادیثادسیاینخصوصیّ روایاتواحادیثبهکاررفته

غ نیاکچطیورمخلوایاتشیود،هفرمودواتیصاحبخلقتمحیزونمییاینکپس.نسبتدادهاست

باه انتعبیریکهدرروایات البتّهشودنشوند،حرفکفرنمیزینیست.بلهصاحبخلقتمحزونمی

نمدهاست.

ازشیعا وجیودولییّیعالممتأثّرشود چونه همیرثّمتأعالمیافتد،ه هفاقمیحاالواتیایناتّ

تراسیت.واتییالیبحجّیوجودمتیأثّعالمیراست،ه هثّاعظمخدامتأواتیولیّاعظمخداستو

مداریمکهشیبییازدهممحیرّنگرفتهباشد؟!لذادرروایاتشودغمعالمرا،میغ گیناستخدا

شد.اینهاه یانزیر خونجاریمیداشتندرااززمینبرمیهرسنگی،بعدازشهادتشهدایکربال
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جوشید.ضی ناینکیهست.حزنازباطنعیالممییامحزناایّ،ثیرتکوینیاست.بههرحالننایّامتأ

دارنید غییرازننحیزنسوعظییمدرخودنگاهشانهمیکحزنبسییارمقیدّبیتدوستاناهل

ِّّمِنينَّاْلُم ؤّّّْقُ لُ و ِّّّىَح رارًَةِّف ّّاْلُحَس ْينِِّّّلَقْتلِِّّّانَّّ له دیگرهستند.درروایاتداریمکهایندومک ّو تکوینی

ُردُّ 6]اليَ ب ْ ُرُد ّاَبَ دًا:ّالتَ ب ْ
خنکییسیتکیهابیدا حرارتیدرالوبمنمنینهدراثرشهادتامامحسین 

شود.گیردوسردن ین ی

ّي اًّباکِّّتَّْن کُّّّنّْيبّاِّبَِّش ّّنَّابّْيَ فرموود:   امام رضوا شوند   اثر می کربال بی ،ها با یاد تمام مصیبت

ّفَّیّْشَّلِّ کنی، پس  ای پسر شبیت اگر خواستی برای چی ی گریه 7:بّ طالِ يِبَّاّّنِّْبّّیِّّلِّعَّّنِّْبّّنِّيّْسَّحُّلِّْلّّکِّابّْء 

 (11:61) برای جدّم حسین گریه کن!

زننراهیمهاییااندوبخشمطالبفراوانیفرمودهبهپسرشبیبنحدیثطوالنیامامرضادرای

گریهکنییبیرحسیینخواهیبرایچیزیمیاگر» فرمایندام.حضرتمیدرگذشتهدرجلسهخوانده

مصیائبیکیهرخیمدرماجرایکربالوجیوددارد.ه یههایعالیغمیه هچونعصاره«گریهکن.

دداردواگیرکسییبیهنندرییایا درکربالیحسینیوجوراستعصارهدادنشدرعالماابلتصوّ

ید!اگرکسیننمصیائبنن یبهچش شخود اصال کوچکِی،اینبرکهمصائبنگاهکندیبیکرانه

رثّتواننداورامتیأشودکهدیگرن یادردرنظر کوچکمیهایخود ننهغصّعظیمراببینداصال 

رود دیگیربیرایهایخیود ییاد مییکندت امغمیعاشورانگاهمیکنند.لذاکسیکهبهصحنه

خود کیهبرای،بینداعظمخدامیولیّهاراننهمبراینید.واتیننمصیبتا ن یخود گریه

تخدادرکربالاابلمقایسهنیسیت،باعظ تمصیبتحجّهماصال شحقیریاستومصیبتیبنده

                                            

 .311، ص 10الوسائل،   یوری، مستدرک. محدّث6
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کنیدوراههیارات یاممییننگریهکند!لذا]غمکربال[غیمخاطرنیدتابخواهدبهدیگربهنظر ن ی

فرماید لذامیبندد.هارامیمصیبت

ّبرد  های دیگر را از بین می ال، غمکرب غم 

ّ کسی که در ع ای امام حسین بگرید یا بگریاند یا مح ون شود، دیگر آتش دنیا و آخرت

مثل حضرت  در مجلس ذکر امام حسین بیت و را داغ نخواهد کرد  دوستان اهلا

 (11:11) هستند که خداوند آتش را بر او سرد کرد  ابراهیم

 برایگریهکربالنمدودییمعرکهیعنیاگرکسیدر اصال  برایهاییکهابال دمصیبتیعنیچه،

وجایینخواهدرودرود دیگرغمازبینمیحزنواندوهمیگیرد!اصال ا میکردخندهخود می

کهکیفکسیافتادچیزینیست.م لفاااتیکهبرایامامحسیندرمقایسهبااتّچونداشت 

وازبینا درتصادفکشتهشدهیاعضایخانوادهکسیکهه هشدهوحاالرسیدهبهپولشگم

خاطرننهماندکهکیفپولمگمشده؟کهبیاد میاصال بیند،واتیمصیبتاینفردرامیاند.رفته

متأ دیداصال ثّناراحتیا را باشد؟واتیاینداغبزرگتر لذان یوغ یبرایشرودیاد میر ماند.

فرمود درحدیثادسیبودکهخدایمتعالبهحضرتموسیاحادی یراخواندم ابلیجلسه

َّبكىّ  ّاَْبكىّ َّمْن َّاْو ّتَباكىّ َّعَلْيِه ّالن ارَِّّّجَسَدهَُّّّحرَّْمتَُّّّاْو حسینهرکس8:َعَلى دیگریرابر یا بگرید،

زوبگریاندیاحالتمحزونبه با برنتش،اشکیبگیردیرازخوداطرهخودبگیردیا منبدناورا

ومحزونکنیکفردگریهیاینمعناستکهایافههمبه تباکیبههردومعناهستکنم.حراممی

بهخود می گیردولواشکشهمجارین یرا کهبگرفتنحالتحزنشود. زورههمبهاینمعنا

نتشدنیا.نتشدنیاسوزاند،نهمینهنتشدوزخاوراسیچنینکیاشکیازخود درنورد.اطره

                                            

 .516، ص 17العلوم،    اصفهایی، عوالم ق بحرایی 117، ص 1االبرار،    ؛ جزائری، ریاض308 ، ص33. مجلسی، بحاراالیوار،   1
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ایعنیفقردارد،بی اریدارد،مشکالتدارد،امّسوزاند.اگرچهدرنتشهمهست،همدیگراوران ی

انتشبرایاوامّدرنتشبود درنتش.حضرتابراهیمنید،م لحضرتابراهیمدرد ن ی

،وسطکوهیازنتشافتادهبوداهیمکردینتشبود،حضرتابرنگاهمیدرخارجکهبود.گلستان

ُّكوِنینفرمود تهانتشبراوسردوسالمشد.ارنمن ابردوامّنتشبود 9ّ.ّْبراِهيمَِّاّّّبَ ْردًاَّوَّسْلمًاَّعلىّ ّياّناُر

گریستنیاگریاندنچونهکند،یعنیتوجّ،بگریدسالمبود.بنابراینکسیکهبرمصائباباعبداهلل

یادالحسینا ایناستکهمصائباباعبداهلل،مقدّمهیاحالتمحزونوگریانبهخودگرفتن را

این ن یگونهککند، را هماو نتشدنیا دنیایعنیسوزاند هشددیگر در ننچیزهاییکهانسانرا

درفضایکربالفردواتیاینیزان،...عزسوزاند،م لفقرشدید،بی اریدردناک،داغازدستدادنمی

 هابرایشاابلاحساسنیست.نندردهاومصیبت،هاننسختیدیگر،ارارگرفت

فَ لَ ُهّاْلَجنَّ ُةَّوَّم ْنّّاَْبك ىّ َّاوَّّْم ْنَّبك ىّ کیهحدی یهیمدارییمچونایاشارهکنم منتهااینجابهنکته واِح داًّ

وکسییهیم هاستبهشتبراوواجبشد،یکنفررابگریاندیاکسیکهگریهکند10فَ َلُهّاْلَجنَّ ُة:ّّتَباكىّ 

محیزونرابیهخیود یکفیرداشکیازچش شبگیردیافقطحالتیزوراطرههبوکهتباکیکند

منتهیاایینراطوراست بهشتبراوواجیبشید ه ین،البتّه.بلههاستبگیردبهشتبراوواجبشد

،درراه،اتیارسییدنشبیهبهشیتم کناستبهشتبیرایکسییواجیبشیدهباشید،امّیکهبدانیم

بهشیتیاسیت سیندبهشیترابیرایشاطعیا فیردهاییهمداشتهباشد.یعنیدرایامتایینسختی

گونهوم کناستسختیداشتهباشد.اینابرزخرانبایدطیکند؟!برزخرابایدطیکنداند امّنوشته

اکنار خدایناکردهگناهییاخطاییبود،ظل یبهمخلیوایامّ،اشکیریختیاگراطرهنیستکه

                                            

 .61ی  ی ایبیاء، آیه . سوره1
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اتابهبهشیتبرسییخیداامّمهمنباشدوهیچاثرنکند!خیر!بهشتبرایتواجبشد اینهااصال ،بود

داندچقدرراهداریوچطوربرتوبگذرد!لذابهصرفاینکهبهشتبرماواجبشیدایانعنباشییم.می

شودوبهشیتازچش شجاریخیلیچیزخوبیاستکهانساناطرهاشکیدرمصائباباعبداهلل

دمییافراواندارییم،معصومینادرروایاتامّبهشتیاست یعنیاینفرداطعا برایشاطعیشود 

هبیهبهمناسبتیبعضیازاینرواییاترانقیلکیردمکیهائ ّی،فصلسوم،سرّحقاستدرکتاب

موشی ابیاکنییحتباشدمابهشتش اراتضی ینمییدوستانوشیعیانشانفرمودندکهخیالتانرا

دانیدیامانگرانبرزخش اهستیم!کاریبرایبرزخخودبکنید!خیدامیامّشفاعتمابهشتیهستید 

ابیرایامّیشود هایکچشمبههمزدنطیمیلبرزخچقدرزیاداست!برایبعضیهاطوبرایبعضی

ینیسیت ایدریهیایزمینینیاست!منتهازمانشازجنسزمانداندچقدرطوالبعضیدیگرخدامی

امتفیاوتطییبهصبحرکهدونفریکشبتاانیاست.زمانروانییعنیم لننهایروشبیهبهزمان

دردشیدیدیداشیتهودیگریدندانو،خیلیبهاوخو گذشتهویکیمه انیداشتهکنند.م ال می

لیکهبهاند.اوّبهصبحطیکردههفتیاهشتساعتراازشبتا،خیلیبهاوبدگذشتهاست.هردو

ییهطییشید.م لیکثان نفه یدماصال گوید یکچشمبههمزدنبود منکهاوخو گذشتهمی

صدسالبهمنگذشت!ایینزمیانروانییی دیشبتاصبحبهاندازهگویددیگریکهدردکشیدهمی

اازنظیرطبیعییوفیزیکیی!امّیشتهلییکثانیهوبهدومیصدسالگذازنظرروانیبهاوّاست.وااعا 

هام لیکچشیمبرایبعضیاست.گونههشتساعتگذشتهاست.برزخهماینهفتیا،هردوبرای

لهمکهباشدواتیبرزخطیشیدهاسامیلیون.گذردشود چونبهننهاخو میبرهمزدنطیمی

نفه یدیمبرزخیعنیچه!ماه یناالنمردیموه یناالنهیمازایامیتسیرماکهاصال  گویندمی

انید.امّیبینند خیلیکوتاهبهنظرشانمیخران یبرزادربهننهاخو گذشتهکهاصال درنوردیم!این

بیههگیذرد!لیذاائ ّیندچقدربرننهاطوالنیوسختمییدابریمبهخدا!خدامیهاپناهمیبعضی

بیاشیفاعت انمشیکالتتانراباالخرهکنیم امتتانکاریمیمابرایای شیعیانودوستانشانفرمودند
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فنیسیتیمکیاریبکنییم.فکیریبرایبرزخش اموظّ خودتاناستیعهدهابرزخبهامّکنیم حلمی

برایبرزختانبکنیدکهمانگرانبرزخش اهستیم.

!اسیتدرسیتة،نَّ جَّالّّْهُّلَّة،ّف َّنَّجَّالّّْهَُّلّّتّْبَّجَّوَّیادماننرودکهبرزخیهمهست!،ایامتتض ینشداگرلذا

درمصیائبننالحسیینخیالتانراحتباشدکهاشیکیازبرکیتاباعبیداهلل.اینهامالبهشتاست

تارسیدنبهبهشتفکیریبکنییم.کیاری انابرایراهامّشود بهشتاطعیمیحضرتجاریشود،

بگیوییمه ییناالنمیردیموه ییناالنواردوشیودطیهمزدنیمکهبرزخم لیکچشمبرکن

نهاینکهخدای طورشودشاءاهللاینگویندطوالنیاستکجاست؟!انمیبهشتشدیم!پسبرزخیکه

کنییمسرشیارازدشیواریوااینراهیکهطیمییامّ،ناکردهسندبهشتبهاس  انصادرشدهباشد

سختیباشد.

امیدواریمکهخیدابیهمیا.نزدهمهارابایدادبکردواینحرفالحسینهدرساحتاباعبداهللالبتّ

ینداشیتهباشییم.ایینادبنشیویموتجیرّبابعنایاتوالطافبازشدمیابییاستعدادیدهدکهاگر

بنیابیراصال دردیزیبازاست،حیایگربهکجاست؟! ام.گفتهارادرکتابسرّحقتوضیحدادهبحث

نیید؟خجالیتاهکنیی؟!حیفیتن ییپیرواگنیخواهیبییاشدکهبرزختهمحلشود،حاالمیاینب

گنیاهیعنیی،بعدبرویکاریکنییکیه]موالییتنزردهشیود؟[کشی؟!موالیبهاینخوبیدارین ی

نورد!توموالیبهاینخیوبیرابهدردمیرنجاند دلامامحسینرامیکاریکهامامحسین

یمن،خیالیتا برعهدهخوایامتته هیمن،دنیاوبرزعهدهبرزختهمبهگویداصال داریکهمی

کیهایینبعدبگویدخیلیخیبحیاال،واتانسانیکچنینموالیخوبیداشتهباشدراحتباشد!نن

توجیوان ردیدهد؟!میروّتشکنم!انصافاجازهمیکندپسبرومهیاذیّموالیخوبمراتنبیهن ی

گوییدهیرادرمهرباناستکهمییشتهباشدکهایندهدکهموالیبهاینخوبیدااجازهمیانسانبه

انسیانوایتادرمهربانوخوب!!ننکنم!این،منتالفین یتکنیچههممرااذیّکاریهمبکنی،هر

ییهخدایناکردهناجوان ردانهوبدونمروّت،بدونحیاوادبتجرّیکندوبگویدحاالکهتیومیراتنب
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بیریمبیهخیدا!بیابجرّیبهگناهپیداکند؟!پناهمییکنم!؟انسانتیتتمکنیببینچطوریاذیّن ی

خداعنایتکردومینبعضییااگرامّاست!اهللالواسعةرحمةخیلیگستردهاست عنایاتحسینی

دردیزیبیازاسیت،،کنار یادمانباشدکهگفتنامشرو کردمبههایدیگرراهمکهنزدهازحرف

احیایگربهکجارفتهاست؟!امّ

اییناالزمشیدکیهبرایخودمهمگفتنشتل.بیود،امّی،بهبرزخاشارهکردمبخشنخرکهراجعاین

ازهرچیزیبگوید.فقیطبیهانسانادبیاستکهبیگویم،واالّدردستگاهامامحسینج التراب

هییچچییزامیامحسیینذوبشیو،نگاهکینودرعشیقامیامحسیینخودامامحسین

گیذاردشو،چهمیوعاشقاباعبداهللتحسینیبرودردریایمحبّگذارد.گذارد گناهن ین ی

.نییاخیداشیوداباعبیداهللالحسیینوجودتمیییمانی ه هماند!تویین یازتو؟!هیچچیزن ی

وتوفیانیشیودرامیامحسیینرابسوزاندوبهجهنمببرد؟!العیاذباهلل!خواهدامامحسینمی

کنندورویتوبازمیملکوتعالمدربهشود!ببینکهملکوببینچهمیباایشوبهامامحسین

داندهییچکند،خدامیشاءاهللخداالبمارادچارعشقاباعبداهللگشایند.انسویتومینغو به

دروجیودتب انید؟!ییکمعصییتهیمگذاردییکصفترذیلهمعشقاباعبداهللگذارد.چیزن ی

گذارددرزندگیتب اند!می

ّح ن و غم عاشورا  ی هغم بدون امکان گریه خیلی سخت است؛ اسمش ح ن است  خ ان

 (70:63) است  دل حضرت زینت

رییزاسیت اتروحیانساناست.خندههمبرونترینهیجانریزِاوییابلگفتمکهگریهبرونجلسه

لذاواتیشادیهمازیکحیدّیبیشیترشید،انسیاناشیکتندارد گریهظرفیّیخندهبهاندازهاامّ

ازنظرروحیوروانیکندگریهکهمیانسان.تنداردادرظرفیّنن ریزد.دیگرخندهجانداردمیشوق

هبهگرییهبسیتهراولیزیادهمباشد،،ااگرغمباشدشود.امّانسانسبکمیهایشود.غصّهتخلیهمی
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،اینمیادرا جلویچش شپرپرشدهایدمادریراکهبچّهکند!دیدهداندچهمیشدهباشد،خدامی

اامّی،بینندداغسینگیناسیتواتیمی،شوندتواندگریهکند.اطرافیاننگرانمیان یکندامّبغضمی

والیبوجگیراوراپیارهپیارهکنیدمیی.اینغمازدرونفردرامنفجیرریزدیکاطرهاشکهمن ی

وراهاغیمباشیدامّیشیود انسانسیبکمییهاینیدغصّهد.خیلیسنگیناست.واتیگریهمیکنمی

گریهنباشد،خیلیسنگیناست!ا همبستهباشد،تخلیه

خیریندورانحیاتجنینی،بارسنگینغیمراتیاناز،دامّال صائباست.ازبدوتولّحضرتزینب

یشیهادتتیالحظیهزینبکبریهاکربالست.ااوجاینغمدو کشیدهاست.امّلحظاتع ربه

شودوبعیدازشیهادتلمیهارایکییکیمتح ّبارغمدوشادو اباعبداهللالحسیناباعبداهلل

،اینکوهغماینباشدبستهگریهکشد.حاالواتیراهتنهبهدو میهارایکیغمبقیّهاباعبداهلل

چیهوغصیهکنید؟!!ایینغیمچهمییباالبحضرتغمدردلحضرتزینبیکرانهاایانوسبی

ح ن و غوم عاشوورا    ی خ انهراپارهپارهکردهاست!لیذاداندالبحضرتزینبکرده!خدامی

 است    دل حضرت زینت

 ،(73:03) ماند گ زودپ  که درش بسته است می به دیح ن خیلی عجیت است 

افتید؟فاایمیفشارراهمببندندوبگذارندروینتش،چهاتّیدرِدیگزودپزراببندندومحلتخلیه

،دییگراهرچقدرهمجیدارایینزودپیزاطیورباشید،فشاربخاروگازیکهداخلدیگزودپزاست

خیلیعجیباست!حزنوغ یکهراهتخلیهندارد،کند.منفجرمی

 گیرد  دلی که بشکند، شیطان با او کواری   بشکند، مورد رحمت خداوند قرار میدل وقتی

 (71:63) است  های زودشکن شما از برکت امام حسین دارد  قدر خود را بدانید؛ این دلن

اسمفقطیککل هکهازامامحسین،رح یایندنیایاساوتوبیدر،عاطفگیدرایندنیایبی

نکهنصیبماشدهشکدلزودشویم.اینمنقلبمیخوانم،ببینیدچطوره ههمن یبرم،روضهمی
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ستوایناینالبحزینیکعطایبزرگخدااست.گوهربزرگیاست.اینازبرکتامامحسین

 میچشم دلیکه است. عطایدومی اشکجاریمیاشکبار و شکند جلسهشود... یحدی یابل

َّنَصَبِّفی ندخواندمکهحضرتفرمودرااکرممنسوببهپیغ بر ّالُلَّعْبدًا ِمَنّّنَاِئَحةًّّّقَ ْلِبهِِّّاذاَّاَحبَّ

ّاللَّ َّفِانَّ َّحزِينّ اْلُحْزِن ّقَ ْلب  ُّكلَّ ّاللُّّو11َّ ّ.ُّيِحبُّ ّاَْيَن َّفقُسِئَل ّقُ ُلوبُ هُّ؟ ّاْلُمْنَكِسَرِة ِّعْنَد تعالواتیخدایم12ّّ:مّْاَل

ی اینحزننشانهدهدزحزنرادرالباوارارمیالهونسی ی،جویباریاایرادوستبدارد،نبنده

الشدکهخداکجاست؟دارد.ازحضرتسنهایمحزونرادوستمییالبخداه ه.ستتخدامحبّ

یمحبّتخداوعبداستستوتجلّپسحزنیکعطایخداهایشکستهاست! خدادردلفرمود

ّست.گفت اد.دلشدلیاستکهبادردنشناادکهحزنرادرالباوج

افیییروزایدهنتیییشالهییییسیییینه
 

درننسییینهدلییی،واندله ییه

سیییییییییییییییییییییییییییییییوز



کرامییتکییندرونیییدردپییرورد
 

دلیواندلبروندردودروندرد



وایتغموحیزنشکسیتننوواتیایندلدراثر،محبوبخداست ستدلیکهباغموحزننشنا

انیموخیداراشیکرکنییم.ایینلذابایدخیلیایدربید!مِّْعْن َدّاْلُمْنَكِس َرِةّقُ لُ وبُ هُّست.یخداخانهایندل

شیود،خیدااشیکازننهیاجیاریمییعاطفگیبهاینراحتیهاییکهدرایندنیایاساوتوبیچشم

بهندمیکیهنسبتگریهبرایدنیاهمخوباست،یابلگفتمکهحتّیارزد!جلسهداندچقدرمیمی

ولیویاندکیلطافتروحییدراوسیت دهندهدرچش شنیست.چونباالخرهنشانهیچاشکیاصال 

ه ینهیمکند برایشغلش،برایدردیکهبدنشگرفتهداردگریهمی،ا ،برایخانهبرایدنیایش

                                            

  .76، ص 7البّیعه،    ق یرّعاملی، قسائل 16، ص 1؛ دیلمی، ارشادالقلوب،   161الدّاعی، ص  یهدیلّی، عدّۀ ابن .11

  .157، ص 70 ق مجلسی، بحاراالیوار،   120. راقیدی، دعوات، ص 12
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چش شیاناشیکنیدارد ع یریاصیال افرادن ودکوچکیازوجودعاطفهدراینفرداست.بسیاریاز

اندکیهواتییواتدرایندنیا،چنینعطاییکهبهماکردهاند!ننالقلبشدهعاطفهواسیّادربیاین

شود...ایینروحوجانانسانبلندمیگیردوطوفانیدرانساننتشمینیدجانمیاسماباعبداهلل

کننید.دلییکیهغیمدوستشیانمییییتبزرگییاسیتکیهنصییبعطایبزرگیاسیت.غ شیانعنا

ست.یخدااست خانهبیتیاهلدرننباشد،خانهبیتاهل

شکستگاننیزدیکمگفتیکهبهدل
 

مانیزدلشکستهداریمایدوست



 

مْ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعجِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ هُمَّ َصلجِ عیَٰل ُمَحمَّ
جٰ  َالل


