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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) منتقم خون امام حسین امام زمان

سلوک، شهید، ، ، جزای مصائبحسین امام ، حجّت خدا، منتقمزمان امام کربال،کلیدی:  کلمات

 شهود، ظهور آفاقی و انفسی، قیامت صغری و کبری. 

  ّهای عالم در کربال مصیبت یجزای کربالست. همه الّشریففرجهتعالیاهللعّجلعصر ظهور حضرت ولی

  1جمع شد و جزای آن شد این آقا. 

 حسین که کار امام وقتی ،ما كانَ  َلّما كاَن ِمْن َاْمِر اْلُحَسْينِ روایت است که فرمودند:  صادق اماماز 

َضجَِّت اْلَمالِئَكُة ِاَلى اهلِل  گونه زیر تیغ شمر به شهادت رسیدند،کشید به آنجایی که کشید و حضرت آن

دیدند در زدند وقتی میبه ضجّه مشغول شدند؛ ضجّه میی آسمان، مقرّبین درگاه الهی، ، مالئکهبِاْلُبكاءِ 

 قول محتشم کاشانی:به گذرد!می گودال قتلگاه، زیر تیغ شمر، چه بر اباعبداهلل

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است  در بارگـاه قـرب که جای مـالل نیسـت

در درگاه الهی ضجّه زدند و گریه کردند.  ،اْلَمالِئَكُة ِاَلى اهلِل بِاْلُبكاءِ ما كاَن َضجَِّت  َلّما كاَن ِمْن َاْمِر اْلُحَسْينِ 

به پروردگار عرض کردند: خدایا این کار باید بشود؟! ! ؟ذا بِاْلُحَسْيِن َصِفيَِّك َو اْبِن نَِبيِّكَ َو قاَلْت: یـُْفَعُل هـ  

وقتی  !ی تو و پسر پیامبر توستبرگزیدهی آید؟ حسینی که بندهمی بینی چه دارد بر سر حسینمی

 گونه آشفته شد و به تالطم درآمد، خدا خواست آنها را آرام کند. امام صادقدستگاه عرش الهی این

گونه متالطم شدند، خدای متعال . وقتی که مالئکه ضجّه زدند و آنقاَم اهلُل َلُهْم ِظلَّ اْلقائِِم عجاَ فَ فرمودند: 
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 :فرمود 2:ذاـ  نـَْتِقُم ِلهاَ ذا ـ  َو قاَل ِبهشبحی از حجّت خدا را که به پا ایستاده بود، برپا کرد و نشان داد  ای،سایه

را خواهم گرفت. لذا  با این حجّتِ خدا، با این شخصی که ایستاده و قیام کرده، انتقام خون حسین

ِانَّ َجدَِّی کنند: د و اعالم میدهنکنند، به کعبه تکیه میدر روایات است که وقتی حضرت ظهور می

ای  4ِن:ُحَسيْ یا لَثاراِت الْ چیست؟  فداهارواحناالحسنبنعنوان پرچم لشکر حجّت 3شاناً:ِن قـَتَـُلوُه َعطْ َحَسيْ الْ 

گوییم گردیم، میزنیم، دنبال حضرت میرا صدا می زمانامام ! در دعای ندبه،خونخواهان حسین

 کجاست؟  حسین منتقم امام

های عالَم در کربال جمع ی مصیبت، جزای کربالست. همهارواحنافداهاالعظماهللبقیۀبنابراین ظهور حجّت خدا، 

ی اهل مصیبت وقتی ای از آن در کربال هست. لذا همهشد. هر مصیبتی را شما تصوّر کنید، یک نمونه

رسد، دردش آرام درد میوقتی انسان به هم اند ودرد پیدا کردهکنند همرسند، احساس میبه کربال می

گیرد. هرچه شما فکر کنید؛ حتّی کسی که دنیا ندارد؛ در کربال تشنگی هست؛ گرسنگی هست؛ آتش می

خانمانی و آوارگی هست؛ هرچه بگویید هست. هرچه تصوّر کنید از انواع و اقسام ها، بیزدن خیمه

ی این اش در کربال هست. خدا همهمه جمع شده و نمونهها و بالیا، چه مادّی و چه معنوی، همصیبت

. لذا در سیر انفسیِ ارواحنافداهاالعظماهللبقیۀها را در کربال جمع کرد و جزای کربال شد حجّت خدا، مصیبت

خواهد به آن ظهور باطنی و مالقات باطنی دست مسأله هم همین است؛ یعنی سالک الی اهلل اگر می

خدا در جهان درون او ظهور کند، باید بر بال صبر کند. احادیث فراوانی داریم که پیدا کند و حجّت 

اگر یک روز بیشتر از عمر دنیا نمانده فرمودند: اند که پیغمبراکرمسنّت و شیعه هر دو نقل کردهاهل

است در  ی منکنیهنام و همکند که یکی از فرزندان من که همقدر طوالنی مینباشد، خدا آن روز را آ
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خب، در سیر باطنی  5کند.کند و جهان را پس از اینکه از ظلم و جور پر شده، از عدل و داد پر آن قیام 

است. قبل از رسیدن به قیامت انفسی، قبل از راه پیدا کردن  است. در جهان درون هم همین هم همین

تد. قیامت صغری، ظهور حجّت افبه شهر توحید، قطعاً قیامت صغری قبل از قیامت کبری اتّفاق می

شود. خداست. منتهی این ظهور حجّت خدا جزای چیست؟ جزای آن مصائبی است که سالک متحمّل می

گونه که در سیر آفاقی، حجّت ی راه یافتن به ظهور صغری است. هماندر سیر انفسی، مصائب مقدّمه

م همین است. لذا سالک باید خودش خدا و ظهور حجّت خدا، پاداش و جزای کربالست، در سیر انفسی ه

 برای مصائب آماده کند. گفت:  را

 رندان بالکش باشدی شیوهعاشقی   ستنازپـرورد تنعّـم نبَرَد راه به دو

بَرَد. کسی که در این میدان آمد، باید خودش را برای ی تنعّم است، راه به دوست نمیکسی که نازپرورده

در عاشورا و کربال که نقل و نبات خیرات  6،ْرٍض َکْرَبالءُ اَ ُکلُّ   وَ  ءُ ورایـَْوٍم عاشُ ُکلُّ مصائب آماده کند. اگر 

کنند. باید اینجا شهید شوی تا به شهود برسی. لذا از مصائب خیلی گالیه نکنیم و از آن نگریزیم. نمی

دار شود و دیصورت ظهور صغری حاصل میجزای تحمّل همین مصائب در کربالی خویش است که به

 شود.حجّت خدا، در درون محقّق می

 7یا اَباَعْبِداهللِ  َعَلْيكَ  اهللُ  یا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى َعَلْيكَ  اهللُ  یا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى َعَلْيكَ  اهللُ  َصلَّى
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