ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

کربال ،عاشورا ،امام حسین

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

 ،گریه و سوگواری ()9

دههی عاشورا ،تجلّی امام حسین
کلیدواژگان :

1

 ،حزن ،تأثیر تکوینی ،تأسّف و رضایت و غضب

خداوند ،تأثیر عالم از حاالت ولیّ خدا ،غم و مصیبت کربال ،گریه و بکاء ،بهشت ،زمان برزخ ،حزن
حضرتزینب،دلهایشکسته.

در دههی اوّل محرّم تجلّی امام حسین

عالم را عوو

مویکنود در شوت تاسووعا و

عاشورا اگر کسی چشم باطنش بینا باشد ،میبیند که در عالم هر مو من و کوافری محو ون
است وقتی صاحت خلقت مح ون میشود ،مخلوقات غمناک نشوند؟ آیا ممکن است همه ی
شیعیان مضطر باشند و دیگران مح ون نشوند؟ اهل دنیا هم در این ایّام در امر دنیایشان بوه
زحمت میافتند و در اثر آن مح ون میشوند
اینیکحقیقتبزرگاستکهبادیدهیباطنبینمییشیودننرادرعیالمدییدیعنییتجلّییامیام
حسین

یکدگرگونیدرتکوینایجادمیکند.فقطجنبهیتشریعیوخودنگاهانسانهیایمینمن



نیست.اینحادثهیعظیمیکتأثیرعظیمتکوینیدرعالمِوجودداردوننتأثیرتکیوینیبیره یهی
افالکسایهمیاندازد.تنهاناظربرانسانهایمنمننیست ه هیموجیوداتازج یاداتوگیاهیانو
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حیواناتوجنّوملک،ه هازنثارتکوینیتجلّیامامحسین
تاسوعاوعاشورایحسینی

دردهیهیاوّلمحیرّموبیهوییههدر

متأثّرند غ یه هیعالمرامیگییرد.ه یانطورکیهدرایینعبیارت

دارمیشیوند می الدرییکمعاملیهضیررمییکنید،

اشارهشدحتّیاهلدنیاهمبرایدنیایشانغصّه
شود،گرسنهمیماند،لط هیحی یّتییمییخیورد،


کند،مریضمی

برد،تصادفمی
ماشینشرادزدمی
شغلشراازدستمیدهد...اهلدنیاهم ننروزهیااوااتشیانبیرایدنیایشیانتلی.اسیت.خودشیان
ن یدانندچرا مالننتأثیرتکوینیاست.فرمیود وقتی صاحت خلقت مح ون میشود ،مخلوقات
غمناک نشوند؟! 
باعباراتبشریننرابهکارمیبریم،واالّخدایمتعال

البتّهاینتعبیرمحزونشدنتعبیریاستکه
کهازتأثّراتوتغییراتمبرّاست!منتهامادرموردخداهممیگوییمخداخشنودشد،خداغضبناک
ِ
ين2:
ْناه ْم ّّاَ ْج َم ِّع َّ
شد،م ال ارننفرمود خدااندوهناکشد اسفناکشد.فَ لَمّ َّ
اّآس ُفوناّانْ تَ َق ْمناّم ْن ُه ْم ّفَاَ ْغ َرق ُ
واتیکهفرعونیانمارااندوهگینواسفناککردند،ازننهاانتقامگرفتیموه هرادررودنیلغرق
کردیم.تعبیرتأسّفدرخودارننبرایخدابهکاررفتهاست.یادرروایاتتعابیریداریم ،م ال خدا
ت! چنینتعابیریراجعبهخدایمتعال ،همدرارننکریمهمدر
حيَّّْي ُّ
منحیامیکنم! ّاِ ّْسّتَ ّْ

میگوید

احادیثمعصومین

وجوددارد ولیبه اینمعنانیستکهخدایمتعالمتأثّرشدهاست.خدای

واتعصبانیشود،یکواتخوشحالیامتأسّف شود ،راضییاناراضی


رنیستکهیک
متعالتأثّرپذی
شود!
روایتی از امام صادق

ّآس ُفونا ّو تعابیر
ذیل ه ین نیهی مورد بحث نمده است که معنای فَ لَمّا َّ

دیگریم لمحزونشدنواندوهگینشدن ،خش گینشدن ،راضیوخشنودشدن ،خوشحالشدن
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وام الاینهاراروشنمیکند .بهاینروایتتوجّهکنیدتامعنایدرستاینتعبیرکهصاحبخلقت
بهخاطر مصائب اباعباهللالحسین محزون میشود ،پیدا شود .بنا به نقل ،امام صادق
یعنی خدا  



ف ّ َكأَس ِفناّو ّلّ ِكنَّهُّ َخلَ َق ّاَولِي ِ ِ ِ
ّم ْخلُوقُو َنّ
فرمودند  3اِ َّن ّ
ّو ّيَ ْر َ
بار َ
ّو ُ
ّه ْم َ
اء ّلنَ ْفسه ّيَأ َ
ّو ّتَعالیّ ّالّيَأ َ
ض ْو َن َ
ْس ُفو َن َ
ْس ُ َ َ
کَ
ّاللَّتَ َ
ْ َ
َم ْربُوبُو َّن :خدایتبارکوتعالیم لمامتأسّفواندوهگینن یشود ولکنخدایمتعالاولیائیبرای
راضیوخشنودمیشوندوننهامخلوقومربوبهستند.

فمیشوندیا

خویشخلقکردهکهننهامتأسّ
ک ّ ِّالَنَّّهُّجعلَهم ّالد َ ِ ِ
ِِ
واّ
ّصار ّ
ط ّنَ ْف ِس ِه ّ َّو ّذّّلِ َّ
ّس َخ َ
ّو ْ
ّاالَ ِدال َء ّ َعلَْي ِه ّفَلِذّلِ َ
فَ َج َع َل ّ ِر ُ
ّس َخطَ ُه ْم َ
ّو َ
ك ُ
ُّعاةَ ّال َْيه َ
ضاه ْم ّ ِرضاّنَ ْفسه َ
ََ ُ ُ
ك:وخدایمتعالرضایتنناولیاءرارضایتخویشوخشمونارضاییننهاراخشمخویشارار
َكذّلِ َّ
داده و این بدین خاطر است که خدای متعال ننها را دعوتکنندگان بهسوی خویش و راهن ایان
تیپیداکردهاندکهتأسّفشان

بهس تخویشاراردادهوبهاینخاطراستکهایناولیاءچنینمواعیّ

س ّاَ َّنّ
تأسّفخداست ،رضایتشانرضایتخداونارضایی وخش شان،خشمونارضایی خداستَ .و ّل َْي َ
ِ ِ
ِِ ِ
ذّلِ َ ِ ِ ِ
اینگونهنیستکهاینحاالتم ل
ك  :
ماّقال ِّم ْنّذّلِ َّ
اّم ْعنىّّ َ
كّيَص ُلّالَىّاللّ َكماّيَص ُلّالىّّ َخلْقهّ َّوّلّك ّْنّهّذ َ
گونهکهبهخلقمیرسدبهخداهمبرسدودرخداچنینحاالتی

تأسّفوخوشحالیوغضبه ان
ایجادشود،ولیکنمعنایننچهخدافرمودکهخداناراحتشدوازاومفرعونانتقامگرفت،ناراحت
شدنولیّخداست.وّقَ ْدّقالَّّ:منّاَها َنّلِیّوّلِياًّفَ َق ْدّبارَزنِیّبِالْم ِ
ّدعانِیّاِل َْيها:خدایمتعالدرحدیث
ّو َ
َْ
حاربَة َ
ُ َ
ََ
َ
َ
ادسیفرمود کسی که بهیکیازاولیاءمنتوهینکندبهمبارزهومحاربهی بامنبیروننمدهومرا
ولّ
ّالر ُس َ
بهجنگباخویشدعوتکردهاست جنگباولیّخداه انجنگباخداستَ .وّق َ
الّ« َم ْنّيُ ِّط ِع َّ
طاع ّاللّ»ّ 4و ّق ّ ِ َّ ِ
ك ّاِنَّما ّيبايِعو َن ّالل ّي ُد ِ
ّالل ّفَ ْو َق ّّاَيْ ِدي ِه ْمّ» :5در خود ارنن فرمود 
ين ّيُبايِعُونَ َ
ُ ُ
ََ
فَ َق ْد ّاَ َ َ َ
الَّ ّ«ّا َّن ّالذ َ
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«هرکس ازرسولاطاعتکند،ازخدااطاعتکرده است».پساطاعتازخداه اناطاعتازرسول
است .جای دیگری هم خدا در ارنن فرمود «ای پیغ بر اسالم! کسانی که در بیعت شجره (بیعت
میکنند و دست خدا باالی دست ننهاست ».پس دست
میکنند ،با خدا بیعت  
رضوان) با تو بیعت  
پیغ بر

کهباالیدستننهاارارگرفت،یداهللشد!پسیداهللیعنیدستولیّخدا بیعتباولیّ

ِ َّ ِ
بیعتمیکنند

ایرسولاهلل! کسانیکهباتو 

ّاللَ» ّ
ك ّاِنَّماّيُبايِعُو َن ّ
ين ّيُبايِعُونَ َ
خدابیعتباخداستّ«.ا َّن ّالذ َ
جزایننیستکهبااهللبیعتمیکنند .فَ ُك ُّل ّهّ َذاّو ِ
ّوّ

ّو ّهّ َك َذ ِّ
ضاّو ّالْغَ َ
ت ّل َ
ّعلىّ ّ َماّذَ َك ْر ُ
ّش ْب ُههُ َ
بَ
اّالر َ
َك َ
َ
ض ُ
ماّمنّ ّ ْاالَ ْش ِ
غَي ره ِ
ك :ه هی اینمواردکهمن(امامصادق)گفتمومشابهاینمواردبر
ياء ّ ِمماّيُشاكِ ُل ّذّلِ َّ
ْ ُُ
ه ینااعدهاست ه ینطوررضایت ندیوغضبناکبودنوغیرایندو ،ازسایرخصوصیّاتدیگری
که شبیه این است .رضایت ولیّ خداست که خدا فرمود رضایت من است غضب ولیّ خداست که
َّ ِ
ِ
صل ّاِل ِ
َجاز ّلِقائِ ِلّ
َىّالل ّْ
ماّو ّاَنْ َ
ّاالَ َس ُ
شأ َُهماّل َ
ّو ُ
ّو ّالض َ
ّه َو ّاّلذی ّ َخلَ َق ُه َ
َّج ُر َ
فَ
فرمودغضبمناستَ .و ّل َْو ّكا َن ّيَ ُ
ول ّاِ َّن ّالْخالِ َق ّيَبِي ُد ّيَ ْومّاً :اگراینتحوّالتوتغییراتروحیم لرضاوغضبو سخطبهخدا
هّ َذاّاَ ْن ّيَ ُق َ
ماللتواندوهگینشدنبهخدامیرسیدوبرخداعارضمیشد ،در

میرسید،اگرتأسّفوزجرو 

برایگویندهیاینسخنجایزبودکهبگویدخالقهمروزی

حالیکهاینصفات،مخلوقخداهستند،
ازبینخواهدرفت(.چونکسیکهتغیّراتبراوعارضمیشوددرمعرضزوالونابودیاست).ماّ ِالَنَّهُّ
ّالضجر ّدخلَه ّالتَّ ْغيِير ِ
ِ
ّعلَْي ِه ِْ
اد ّةُ :بهاینخاطرکهواتی
اذاّ َد َخلَهُ ّالْغَ َ
ّاالب َ
ّو ّاذ َ
َم ّيُ ْؤَم ْن َ
ّو َّّ َ ُ َ َ ُ
اّد َخلَهُ ّالتَّ ْغّيِ ُير ّل ْ
ُ َ
ب َ
ض ُ
درننصورتتغییربرخداواردمیشد،

شواندوهگینشدنبرخداواردمیشد

غضبوماللتورنج
وواتیتغییربرخداعارضمیشد،دیگرخداازنابودشدنوازبینرفتندراماننبود(.چونازبین
رفتنهمیکتغییراست یکچیزیهست ،فردانیست درحالیکهخداالیتغیّراست).ثُ َّم ّلَم ّي عر ِ
فّ
ْ َُْ
الْم َك ِّو ُّن ّ ِمن ّالْم َك َّو ِن ّو َّال ّالْق ِ ِ
واگراینگونهمیشد،دیگر

وق :
ّم َن ّال َْم ْخلُ ِّ
ّعلَْي ِّه ّ َو َّال ّالْخالِ ُق ِّ
اد ُر ّم َن ّال َْم ْق ُدوِر َ
َ
َ ُ
ُ
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ایجادکنندهازایجادشوندهاابلت یزنبود .اگر اینتغییراتبرهردوعارضبود ،اادربرمقدورٌعلیه
هیچرجحانینداشتوهردودرمعرضنابودیوتغییربودندوخالقازمخلوقاابلت یزنبودّ .
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
فّ
ّع ْنّهّ َذاّالْ َق ْو ِل ّ
ّاستَح َ
ْح ُّّدّ َوّالْ َك ْي ُ
تَعالَىّاللُ َ
ّعُلُواًّ َكبِيراًّبَ ْل ُ
حاجة ْ
الّال َ
حاجةّ؛ّفَاذاّكا َن َّالّل َ
ّه َوّالْخال ُقّل ْْلَ ْشياءّالّل َ
ِ
ِِ
ّشاء ّاللُّتَعالىّ :خدایمتعالازچنینسخنیبسیاربرتراست.ساحتادسالهیازاین
فيه ّفَافْ َه ْم ّا ْن َ
رشدنهاوازاینکهحاالتمختلفروحیبهاودستدهد ،بسیاردور

تغییراتوازبینرفتنهاومتأثّ

است بلکهخداخالقچیزهاست بدوناینکهاحتیاجیبهننهاداشتهباشد وازج لهی چیزهاه ین
حاالتروحیم لغضبوسخطوشادیواسفوحیاء وام الاینهاست.واتیخلقتبدوننیاز
تپیداکردن،برخدامحالمیشود( .محالاستکهخدایکروز

صورتگرفته ،محدودبودنوکیفیّ
عصبانیباشدویک روزخوشحال یکروزراضیشودویک روزناراضی یکروزاندوهگینشودو
یکروزشادمان! محالاستاینهابهساحتالهیراهپیداکند ).پسبهمشیّتالهیاینمطلبرا
بفهم.
بنابراینفه یدیمکهجایزاستاینتعابیرراجعبهخدابهکاررود چوندرخودارننبهکاررفته در
روایاتواحادیثبهکاررفته خودخدادرنیاتارننواحادیثادسیاینخصوصیّاترابیهخیود 
نسبتدادهاست.پساینکهفرمودواتیصاحبخلقتمحیزونمییشیود،چطیورمخلوایاتغ نیاک
نشوند،حرفکفرنمیزینیست.بلهصاحبخلقتمحزونمیشود البتّهباه انتعبیریکهدرروایات

نمدهاست .
حاالواتیایناتّفاقمیافتد،ه هیعالممتأثّرمیشود چونه هیعالممتأثّرازشیعا وجیودولییّ
اعظمخداستوواتیولیّاعظمخدامتأثّراست،ه هیعالموجودمتیأثّراسیت.واتییالیبحجّیت
خدا

،میشودغمعالمرانگرفتهباشد؟!لذادرروایاتداریمکهشیبییازدهممحیرّم
غ گیناست 

رااززمینبرمیداشتندزیر خونجاریمیشد.اینهاه یان

بعدازشهادتشهدایکربال،هرسنگی
5

تأثیرتکوینیاست.بههرحالننایّام،ایّامحزناست.حزنازباطنعیالممییجوشید.ضی ناینکیه
دوستاناهلبیت


درخودنگاهشانهمیکحزنبسییارمقیدّسوعظییمدارنید غییرازننحیزن

ِ ِ
ِ
ِِ
ينّّ
تکوینی وایندومک ّله دیگرهستند.درروایاتداریمکه ا َّنّّل َق ْت ِلّّال ُ
س ْي ِنّّ َح ر َارةًّف ّىّقُلُ و ِّّال ُْم ّْؤمن َ
ْح َ
التَ ْب ُرُّدّ[اليَ ْب ُر ُد ّاَبَداً 6:دراثرشهادتامامحسین

حرارتیدرالوبمنمنینهسیتکیهابیداخنکیی

ن یگیردوسردن یشود .
تمام مصیبتها با یاد ،کربال بیاثر میشوند امام رضوا

باکِي ّاًّ
تّ ّ
يبّاِ ّْنّّ ُّک ْن َّ
فرموود :يَ ّابْ َّنّ َش ّبِ ّ

سّْي ِّنّّبْ ِّنّ َّعّلِ ِّّیّّبْ ِّنّّاَّبِيطالِ بّ 7:ای پسر شبیت اگر خواستی برای چی ی گریه کنی ،پس
ح َّ
کّّلِّْل ُّ
ش ّْیءّّفَ ّابْ ِّ
ّلِ َّ
برای جدّم حسین گریه کن! ()11:61
دراینحدیثطوالنیامامرضا

اندوبخشهاییازننراهیم

بهپسرشبیبمطالبفراوانیفرموده

میخواهیبرایچیزیگریهکنییبیرحسیین
ام.حضرتمیفرمایند «اگر 

درگذشتهدرجلسهخوانده
یغمهایعالمدرماجرایکربالوجیوددارد.ه یهیمصیائبیکیهرخ

گریهکن».چونعصارهیه ه
راستعصارها درکربالیحسینیوجودداردواگیرکسییبیهنندرییای

دادنشدرعالماابلتصوّ
بیکرانهیمصائبنگاهکند،اینبرکهیکوچکِخود اصالبهچش شن ینید!اگرکسیننمصیائب
عظیمراببینداصالغصّههایخود ننادردرنظر کوچکمیشودکهدیگرن یتواننداورامتیأثّر
کنند.لذاکسیکهبهصحنهیعاشورانگاهمیکندت امغمهایخیود ییاد مییرود دیگیربیرای
اعظمخدامیبیند،برایخود کیه

نید.واتیننمصیبتهاراننهمبرایولیّ

خود گریها ن ی
بندهیحقیریاستومصیبتشهماصالباعظ تمصیبتحجّتخدادرکربالاابلمقایسهنیسیت،

 .6محدّثیوری ،مستدرکالوسائل ،10 ،ص .311
 7.جزائری ،ریاضاالبرار ،1 ،ص .111
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نیدتابخواهدبهخاطرننگریهکند!لذا[غمکربال]غیمهیارات یاممییکنیدوراه

دیگربهنظر ن ی
لذامیفرماید 

هارامیبندد.


مصیبت
ّغم کربال ،غمهای دیگر را از بین میبرد
 ّکسی که در ع ای امام حسین بگرید یا بگریاند یا مح ون شود ،دیگر آتش دنیا و آخرت
او را داغ نخواهد کرد دوستان اهلبیت
ابراهیم

در مجلس ذکر امام حسین

مثل حضرت

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

معرکهی کربالنمدودیدمصیبتیعنیچه،اصال برایگریههاییکهابال برای

یعنیاگرکسیدر
حزنواندوهمیرود دیگرغمازبینمیرود وجایینخواهد

کردخندها میگیرد!اصال 

خود می
داشت چوندرمقایسهبااتّفاااتیکهبرایامامحسین

افتادچیزینیست.م لکسی کهکیف

یاعضایخانوادها درتصادفکشتهشدهوازبین

پولشگم شدهوحاالرسیدهبهکسیکهه ه
واتیمصیبتاینفردرامیبیند،اصالیاد میماندکهکیفپولمگمشده؟کهبهخاطرنن

رفتهاند.

ناراحتیامتأثّرباشد؟واتیاینداغبزرگتررادیداصال یاد میرودوغ یبرایشن یماند.لذا
جلسهی ابل احادی یراخواندم درحدیثادسیبودکهخدایمتعالبهحضرتموسی

تّ ّ َج َس َدهُّ ّ َعلَى ّالنا ِّر 8:هرکس بر حسین
َم ْن ّبَكىّ ّ َعلَْي ِه ّاَ ْو ّاَبْكىّ ّاَ ْو ّتَباكىّ ّ َح َّرْم ُ

فرمود 

بگرید ،یا دیگری را

رازخوداطرهی اشکیبگیرد ،منبدناورابرنتش

بگریاندیاحالتمحزونبه خودبگیردیابازو
یکفردگریهکن ومحزون

اینمعناستکهایافهی

حراممیکنم.تباکیبههردومعناهست همبه 

رابهخود میگیردولواشکشهمجارین یشود.حالتحزنگرفتن همبهاینمعناکهبهزور
میسوزاند،نه نتشدنیا.نتشدنیا
اطرهیاشکیازخود درنورد .چنینکسی نهنتشدوزخاورا  
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همدیگراوران یسوزاند.اگرچهدرنتشهمهست ،یعنیفقردارد،بی اریدارد،مشکالتدارد،امّا
درنتش.حضرتابراهیم

درنتشبود امّانتشبرایاو

درد ن ینید،م لحضرتابراهیم

گلستانبود.درخارجکهنگاهمیکردینتشبود،حضرتابراهیم

وسطکوهیازنتشافتادهبود،

ِ ِ
ِ
يمّّ9.نتشبود امّابردو
ّسْلماً َ
ّو َ
ياّنارّ ُكونیّبَ ْرداً َ
منتهانتشبراوسردوسالمشد.ارننفرمود  ُ
ّعلىّّّابْراه َ
سالمبود.بنابراینکسیکهبرمصائباباعبداهلل

بگرید،یعنیتوجّهکند،چونگریستنیاگریاندن

یاحالتمحزونوگریانبهخودگرفتن،مقدّمها ایناستکهمصائباباعبداهللالحسین

رایاد

کند،اینگونهکهشددیگر نتشدنیاهماوران یسوزاند یعنیننچیزهاییکهانسانرادردنیا

میسوزاند،م لفقرشدید،بی اریدردناک،داغازدستدادنعزیزان...،واتیاینفرددرفضایکربال
نندردهاومصیبتهابرایشاابلاحساسنیست.

ارارگرفت،دیگرننسختیها،
ِ
ّم ْنّ
منتهااینجابهنکتهایاشارهکنم چونحدی یهیمدارییمکیه َم ْنّبَك ىّّاَ ّْوّاَبْك ىّّواح داًّفَ لَ هُّال َ
ّو َ
ْجنَّ ةُ َ
ْجنَّ ةُ10:کسیکهگریهکندیایکنفررابگریاند،بهشتبراوواجبشدهاست وکسییهیم
تَباكىّّفَ لَهُّال َ
کهتباکیکندوبهزوراطرهیاشکیازچش شبگیردیافقطحالتیکفیردمحیزونرابیهخیود 
بگیردبهشتبراوواجبشدهاست.بله،البتّهه ینطوراست بهشتبراوواجیبشیدمنتهیاایینرا
بدانیمکهم کناستبهشتبیرایکسییواجیبشیدهباشید،امّیاتیارسییدنشبیهبهشیت،درراه،
سختیهاییهمداشتهباشد.یعنیدرایامتایینفیرداطعیابهشیتیاسیت سیندبهشیترابیرایش

نوشتهاند امّابرزخرانبایدطیکند؟!برزخرابایدطیکندوم کناستسختیداشتهباشد.اینگونه

نیستکهاگراطرهیاشکیریخت،امّاکنار خدایناکردهگناهییاخطاییبود،ظل یبهمخلیوای

 .1سورهی ایبیاء ،آیهی .61
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بود،اینهااصالمهمنباشدوهیچاثرنکند!خیر!بهشتبرایتواجبشد امّاتابهبهشیتبرسییخیدا
میداندچقدرراهداریوچطوربرتوبگذرد!لذابهصرفاینکهبهشتبرماواجبشیدایانعنباشییم.

خیلیچیزخوبیاستکهانساناطرهاشکیدرمصائباباعبداهلل

ازچش شجاریشودوبهشیت

برایشاطعیشود یعنیاینفرداطعابهشتیاست امّادرروایاتمعصومین

فراواندارییم،ییادم

استدرکتابسرّحق،فصلسوم،بهمناسبتیبعضیازاینرواییاترانقیلکیردمکیهائ ّیه

بیه

دوستانوشیعیانشانفرمودندکهخیالتانراحتباشدمابهشتش اراتضی ینمییکنییموشی ابیا
شفاعتمابهشتیهستید امّامانگرانبرزخش اهستیم!کاریبرایبرزخخودبکنید!خیدامییدانید
لبرزخچقدرزیاداست!برایبعضیهایکچشمبههمزدنطیمیشود امّیابیرای

برایبعضیهاطو

نیاست!منتهازمانشازجنسزمانهیایزمینیینیسیت ایدری

بعضیدیگرخدامیداندچقدرطوال

شبیهبهزمانهایروانیاست.زمانروانییعنیم لننکهدونفریکشبتابهصبحرامتفیاوتطیی

دیگریدنداندردشیدیدیداشیتهو

میکنند.م الیکیمه انیداشتهوخیلیبهاوخو گذشته،و

بهصبحطیکردهاند.اوّلیکهبه

خیلیبهاوبدگذشتهاست.هردو،هفتیاهشتساعتراازشبتا
اوخو گذشتهمیگوید یکچشمبههمزدنبود منکهاصالنفه یدم م لیکثانییهطییشید.
دیگریکهدردکشیدهمیگوید دیشبتاصبحبهاندازهیصدسالبهمنگذشت!ایینزمیانروانیی

است.وااعاازنظرروانیبهاوّلییکثانیهوبهدومیصدسالگذشته!امّیاازنظیرطبیعییوفیزیکیی
هشتساعتگذشتهاست.برزخهماینگونهاست.برایبعضیهام لیکچشیم

برایهردو،هفتیا
میلیونهاسالهمکهباشدواتیبرزخطیشید

برهمزدنطیمیشود چونبهننهاخو میگذرد.
میگویند ماکهاصالنفه یدیمبرزخیعنیچه!ماه یناالنمردیموه یناالنهیمازایامیتسیر

درنوردیم!اینادربهننهاخو گذشتهکهاصالبرزخران یبینند خیلیکوتاهبهنظرشانمینید.امّیا

بریمبهخدا!خدامیداندچقدربرننهاطوالنیوسختمییگیذرد!لیذاائ ّیه

بعضیهاپناهمی

بیه

شیعیانودوستانشانفرمودند مابرایایامتتانکاریمیکنیم باالخرهبیاشیفاعت انمشیکالتتانرا
9

حلمیکنیم امّابرزخبهعهدهیخودتاناست برایبرزخش اموظّفنیسیتیمکیاریبکنییم.فکیری
برایبرزختانبکنیدکهمانگرانبرزخش اهستیم .
جنَّ ة،درسیتاسیت!
جّنَّةّ،فَّّلَ ّهُّاّلْ َّ
تّّلَّهُّاّلْ َّ
لذااگرایامتتض ینشد،یادماننرودکهبرزخیهمهست! َّو َّجّبَ ّْ
اینهامالبهشتاست.خیالتانراحتباشدکهاشیکیازبرکیتاباعبیداهللالحسیین

درمصیائبنن

حضرتجاریشود،بهشتاطعیمیشود امّابرایراه انتارسیدنبهبهشتفکیریبکنییم.کیاری
کنیمکهبرزخم لیکچشمبرهمزدنطیشیودوبگیوییمه ییناالنمیردیموه ییناالنوارد
شاءاهللاینطورشود نهاینکهخدای


گویندطوالنیاستکجاست؟!ان
بهشتشدیم!پسبرزخیکه 
می
ناکردهسندبهشتبهاس انصادرشدهباشد،امّااینراهیکهطیمییکنییمسرشیارازدشیواریو
سختیباشد .
البتّهدرساحتاباعبداهللالحسین

بایدادبکردواینحرفهاراهمنزد.امیدواریمکهخیدابیهمیا



استعدادیدهدکهاگربابعنایاتوالطافبازشدمیابییادبنشیویموتجیرّینداشیتهباشییم.ایین
بحثهارادرکتابسرّحقتوضیحدادهام.گفت دردیزیبازاست،حیایگربهکجاست؟!اصالبنیابیر
اینباشدکهبرزختهمحلشود،حاالمیخواهیبییپیرواگنیاهکنیی؟!حیفیتن یینیید؟خجالیت
ن یکشی؟!موالیبهاینخوبیداری،بعدبرویکاریکنییکیه[موالییتنزردهشیود؟]گنیاهیعنیی
کاریکهامامحسین

رامیرنجاند دلامامحسین

رابهدردمینورد!توموالیبهاینخیوبی

عهدهیمن،دنیاوبرزخوایامتته ها برعهدهیمن،خیالیت
برزختهمبه 

داریکهمیگویداصال

راحتباشد!ننواتانسانیکچنینموالیخوبیداشتهباشد،بعدبگویدخیلیخیبحیاالکیهایین

موالیخوبمراتنبیهن یکندپسبرومهیاذیّتشکنم!انصافاجازهمیدهد؟!میروّتوجیوان ردی
شتهباشدکهاینادرمهرباناستکهمییگوییدهیر

اجازهمیدهدکهموالیبهاینخوبیدا

بهانسان
ادرمهربانوخوب!!ننوایتانسیان


کنم!این
کاریهمبکنی،هرچههممرااذیّتکنی،منتالفین ی
خدایناکردهناجوان ردانهوبدونمروّت،بدونحیاوادبتجرّیکندوبگویدحاالکهتیومیراتنبییه
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یکنم!؟انسانتجرّیبهگناهپیداکند؟!پناهمییبیریمبیهخیدا!بیاب
ن یکنیببینچطوریاذیّتتم 
عنایاتحسینی

رحمةاهللالواسعةاست!امّااگرخداعنایتکردومینبعضیی
خیلیگستردهاست  

هایدیگرراهمکهنزدهامشرو کردمبهگفتن،کنار یادمانباشدکهدردیزیبیازاسیت،

ازحرف
امّاحیایگربهکجارفتهاست؟! 
بخشنخرکهراجعبهبرزخاشارهکردم،برایخودمهمگفتنشتل.بیود،امّیاالزمشیدکیهایین

این
ج الترابگویم،واالّدردستگاهامامحسین
خودامامحسین

بیادبیاستکهانسانازهرچیزیبگوید.فقیطبیه
 

نگاهکینودرعشیقامیامحسیین

ن یگذارد گناهن یگذارد.برودردریایمحبّتحسینی

ذوبشیو،امیامحسیین
وعاشقاباعبداهلل

شو،چهمیگیذارد



ازتو؟!هیچچیزن یماند!تویین یمانی ه هیوجودتمییشیوداباعبیداهللالحسیین
میخواهدامامحسین

باایشوبهامامحسین

هییچچییز

.نییاخیدا

رابسوزاندوبهجهنمببرد؟!العیاذباهلل!توفیانیشیودرامیامحسیین

و

ببینچهمیشود!ببینکهملکوملکوتعالمدربهرویتوبازمیکنندو



گشایند.انشاءاهللخداالبمارادچارعشقاباعبداهلل

نغو بهسویتومی
چیزن یگذارد.عشقاباعبداهلل

کند،خدامیداندهییچ

یگذارددروجیودتب انید؟!ییکمعصییتهیم
یکصفترذیلهم 

میگذارددرزندگیتب اند! 

ّ غم بدون امکان گریه خیلی سخت است؛ اسمش ح ن است خ انهی ح ن و غم عاشورا
دل حضرت زینت

است ()70:63

اتروحیانساناست.خندههمبرونرییزاسیت

یابلگفتمکهگریهبرونریزِاویترینهیجان

جلسه
امّاخندهبهاندازهیگریهظرفیّتندارد لذاواتیشادیهمازیکحیدّیبیشیترشید،انسیاناشیک
گریهکهمیکندازنظرروحیوروانی

ننادرظرفیّتندارد.انسان
شوقمیریزد.دیگرخندهجاندارد  
انسانسبکمیشود.امّااگرغمباشد،زیادهمباشد،ولیراهبهگرییهبسیته

تخلیهمیشود.غصّههای
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شدهباشد،خدامیداندچهمیکند!دیدهایدمادریراکهبچّها جلویچش شپرپرشده،اینمیادر
بغضمیکندامّان یتواندگریهکند.اطرافیاننگرانمیشوند،واتیمیبینندداغسینگیناسیت،امّیا

یکاطرهاشکهمن یریزد.اینغمازدرونفردرامنفجیرمییکنیدوالیبوجگیراوراپیارهپیاره
میکند.خیلیسنگیناست.واتیگریهمینیدغصّههایانسانسیبکمییشیودامّیاغیمباشیدوراه

تخلیها همبستهباشد،گریهنباشد،خیلیسنگیناست! 

حضرتزینب

امّال صائباست.ازبدوتولّد،ازدورانحیاتجنینی،بارسنگینغیمراتیانخیرین

لحظاتع ربهدو کشیدهاست.امّااوجاینغمهاکربالست.زینبکبری
اباعبداهللالحسین

اباعبداهلل

دوشادو اباعبداهلل

تیالحظیهیشیهادت

لمیشودوبعیدازشیهادت

بارغمهارایکییکیمتح ّ



بقیّهیغمهارایکتنهبهدو میکشد.حاالواتیراهگریهبستهباشد،اینکوهغماین

اایانوسبیکرانهیغمدردلحضرتزینب
کرده!خدامیداندالبحضرتزینب

دل حضرت زینت

باالبحضرتچهمییکنید؟!!ایینغیموغصیهچیه

راپارهپارهکردهاست!لیذاخ انهی ح ن و غوم عاشوورا

است

ح ن خیلی عجیت است ،به دیگ زودپ که درش بسته است می ماند ()73:03
درِدیگزودپزراببندندومحلتخلیهیفشارراهمببندندوبگذارندروینتش،چهاتّفاایمیافتید؟
فشاربخاروگازیکهداخلدیگزودپزاست،هرچقدرهمجیدارایینزودپیزاطیورباشید،دییگرا
منفجرمیکند.حزنوغ یکهراهتخلیهندارد،خیلیعجیباست! 

دل وقتی بشکند ،مورد رحمت خداوند قرار میگیرد دلی که بشکند ،شیطان با او کواری
ندارد قدر خود را بدانید؛ این دلهای زودشکن شما از برکت امام حسین

است ()71:63

ایندنیایاساوتوبیرح ی،فقطیککل هکهازامامحسین

درایندنیایبیعاطفگی،در


اسم

منقلبمیشویم.ایندلزودشکنکهنصیبماشده

میبرم،روضه همن یخوانم،ببینیدچطوره ه
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گوهربزرگیاست.اینازبرکتامامحسین

است.اینالبحزینیکعطایبزرگخداستواین

جلسهی ابل حدی ی
چشم اشکبار عطای دومی است .دلی که میشکند و اشک جاری میشود  ...
منسوببهپیغ براکرم

ب ّفِی ّقَ ْلبِ ِهّ ّنَائِ َح ّةً ّ ِم َنّ
راخواندمکهحضرتفرمودند اِذاّاَ َح َّ
ب ّاللُ َ
ّع ْبداًّنَ َ
صَ

ال ِ
ّع ْن َد ّال ُْم ْن َك ِس َرِة ّقُلُوبُ ُّه ّْم ّّ 12:خدایمتعالواتی
ّح ِزينَّّّ 11.و ّ ُسئِ َل ّاَيْ َن ّ
ْح ْز ِن ّفَِا َّن ّ
ّاللُ؟ّفَق َ
ّاللَ ّيُ ِح ُّ
ال ُ
ب ّ ُك َّل ّقَ لْب َ
اینحزننشانهی

زحزنرادرالباوارارمیدهد

بندهایرادوستبدارد،نالهونسی ی،جویباریا

هایمحزونرادوستمیدارد.ازحضرتسنالشدکهخداکجاست؟


یالب
محبّتخداست.خداه ه
خدادردلهایشکستهاست! پسحزنیکعطایخداستوتجلّیمحبّتخداوعبداست

فرمود
کهحزنرادرالباوجاداد.دلشدلیاستکهبادردنشناست.گفت ّ
درننسییینهدلییی،واندله ییه
الهییییسیییینهایدهنتیییشافیییروز  
سیییییییییییییییییییییییییییییییوز 

دلیواندلبروندردودروندرد 
کرامییتکییندرونیییدردپییرورد  

دلیکهباغموحزننشناست،محبوبخداست وواتیایندلدراثرغموحیزنشکسیتننوایت
خانهیخداستِ .ع ْن َدّال ُْم ْن َك ِس َرِةّقُلُ وبُ ُّه ّْم!لذابایدخیلیایدربیدانیموخیداراشیکرکنییم.ایین
ایندل 
هاییکهدرایندنیایاساوتوبیعاطفگیبهاینراحتیاشیکازننهیاجیاریمییشیود،خیدا

چشم
نسبتبهندمیکیه

میداندچقدرمیارزد!جلسهیابلگفتمکهحتّیگریهبرایدنیاهمخوباست،
اصالهیچاشکیدرچش شنیست.چونباالخرهنشاندهندهیاندکیلطافتروحییدراوسیتولیو
،برایخانها ،برایشغلش،برایدردیکهبدنشگرفتهداردگریهمیکند ه ینهیم

برایدنیایش

 11.ابنیهدیلّی ،عدّۀالدّاعی ،ص 161؛ دیلمی ،ارشادالقلوب ،1 ،ص  16ق یرّعاملی ،قسائلالبّیعه ،7 ،ص .76
 .12راقیدی ،دعوات ،ص  120ق مجلسی ،بحاراالیوار ،70 ،ص .157
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ن ودکوچکیازوجودعاطفهدراینفرداست.بسیاریازافراداصیالع یریچش شیاناشیکنیدارد 
واتدرایندنیا،چنینعطاییکهبهماکردهاندکیهواتیی

القلبشدهاند!نن

ادربیعاطفهواسیّ

این
اسماباعبداهلل

روحوجانانسانبلندمیشود...ایین

انساننتشمیگیردوطوفانیدر

مینیدجان
 

عطایبزرگیاسیت.غ شیانعناییتبزرگییاسیتکیهنصییبدوستشیانمییکننید.دلییکیهغیم
اهلبیت


یاهلبیت


درننباشد،خانه


است خانهیخداست .
مانیزدلشکستهداریمایدوست 


گفتیکهبهدلشکستگاننیزدیکم  

َال ٰل جهُ َّم َص ِ جل عَ ٰیل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو َ ِ جع ْل فَ َر َ َُج ْم
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