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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

 

 در ظاهر و باطن در محرّم و صفر  همراهی با امام حسین

محرّم، صفر، کربال، شام، ظاهر، باطن، سِیر الی اهلل، قوس نزول، قوس صعود، اربعین،  کلمات کلیدی:

 زیارت، حجّ، نیّت.

ر گرفتیم. سِیرِ از کربال تا شام و قرا الحسین ی اربعین اباعبداهللماه صفر از نیمه گذشت و در آستانه

تعبیری از روز یازدهم  و شاید به طول کشید، یعنی از دهم ماه محرّمکه یک اربعین  از شام تا کربال

مِنَ ، و لَی الیَزیداِ ینِسَمِنَ الحُسِیرِ  ی کامل طول کشید؛ه صفر، یک چهلّهتا روز بیستم ما ماه محرّم

مبل و نمادی است از سو این  !الکَربالء لَیاِمِنَ الشّامِ و  لَی الشّاماِ مِن الکَربالءِ سِیرین، لَی الحُسَاِ الیَزیدِ

به این سیر و  شودآغاز میت راه و قوس صعود. در قوس نزول، از مبدأ اَحَدیّحرکت قوس نزول 

که عالم  ی هستیقوس صعود، از همین قاعده و در شود؛ختم میضیض عالم مُلک و عالم ناسوت ح

لَی اهلل! به شود. سِیرِ من اهلل اِختم میو به مقام اَحَدیَّت  شودعالم ناسوت است، سیر آغاز میمُلک و 

  يْنساَن فا َلَقْد َخَلْقَنا ْالا کند؛ سافلین طی می احسن تقویم به اسفل ، هر انسانی سِیری را ازی دیگرتعبیر

و بعد از اسفل  قوس نزول؛ دراین همان گزارش سِیر انسان است  1؛ْسَفَل سافالاينَ اَ نا تَ ْقوايٍم؛ ثُمَّ َرَدْدناُه ْحسَ اَ 
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جایی که سِیر از آنجا آغاز همان به یعنی شود؛آغاز می قویمسمت احسن ت یر مجدّداً بهلین، این سساف

عُ   لَْيها اا ن ا اا َو   ها ل   لا ا ن  اا  شده بود:   2. ونَ راجا

نمادی است از همین سیر. ین، الحُسَلَی اِ مِنَ الیَزیدِ، و لَی الیَزیداِ ینِسَمِنَ الحُ سِیرِاشاره کردیم، این 

جام شد. خب این سفر و این سیر، در طیّ این چهل روز ان یّین و شام، اسفل سافلین!لّکربال، اعلی ع

نهایتاً با رسیدن این  شام، و از شام تا کربال طی کردند،از کربال تا  اهلل بیت و آل اسارت که اهل

دیگر غریب  از مدینه که بیرون آمدند،]تمام شد.[  دندرقافله به مدینه تمام شد. غربتی که طی ک

 ی عظیم رخ داد. و بعد،و در کربال آن حادثه مکّه راه کوفه را در پیش گرفتند و از بودند؛ به مکّه آمدند

این راه،  بال، تا دوباره به مدینه برگشتند.و از کوفه به شام، و از شام به کر از کربال آنها را به کوفه بردند

ینه، غربت و اسارت ظاهری با بازگشت قافله به مد ز کربال به بعد هم توأم با اسارت.و ا بت بوداه غرر

بیت و  و اهل الحسین عبداهللاباو آن داغ شهادت  داغ عظیمی برای همیشه باقی ماند امّا تمام شد؛

 اصحاب بزرگوار آن حضرت بود. به قول بابا طاهر: 

 بار کیم هر سه ناآمد به ج دردسه 

                  

 غریبیییی و اسییییری و غیییم ییییار   

 

 رهییییچیییاره د یریو اسییی یبییییغر

 

 اریییو غییم  اریییو غییم  اریییغییم  

 

دستور داده بود، به هر  ای که یزیدقافلهقافله به کربال رسید؛ ماه صفر این حال روز بیستم  ایّ علی

شام  ی اینها،یا هشت روزه ای یک هفتهکه توقّف چرا ؛سرعت اینها را به مدینه برسانید صورتی شده، به

گفت  خواست خودش را خالص کند؛می .ریزدبر هم میرا و پایتخت حکومت اُمَوی  آشوبدمیرا دارد 

جنسی بود. گفت: در برگشت، با مهربانی و که آدم خوش برگردانید. کسی را هم مأمور کرد اینها را

 آرام کند. بتواند از این طریق ی مردم را شدهاطف تحریکمالطفت با اینها رفتار کن؛ تا یک مقدار از عو
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سمت مدینه. از  آمد و یک راه بهرسیدند؛ یک راه به کربال می دوراهییک سر  ؛یدا هخب ماجرا را شنید

کسب  ام زینبسؤال کردند که به کدام سمت برویم؟ حضرت فرمودند: از عمّه امام سجّاد

ی عاشورا، فرصت نکردیم با ما در واقعه فرمودند: به کربال برویم! و حضرت زینب تکلیف کنید!

و و با آنها وداع کنیم.  ر دیگر این عزیزان را دیدار کنیم؛ زیارت کنیمباعزیزانمان وداع کنیم. برویم یک

 قافله به کربال آمد. 

گریست.  سینآسمان چهل روز بر ح 3:باحا  صَ   ْربَعاينَ اَ   اْلُحَسْينا   َعَلى  َء َبَكتْ السَّما  نَ اا حدیثی داریم که: 

گریستند. خب با رسیدن  اهللیک چهلّه نشستند در ماتم اباعبد اهلل،مالئکةی یعنی آسمانیان، همه

و چشمشان  رسیدند های شهدا به این سرزمینماندهاین باقیید چه شد! وقتی که ا هشنید ،به کربال قافله

نشد  تاب بودند که فرصتقدر بی اه خدا به شهادت رسیده بودند، آنکه در ر زانشان افتادبه مزار عزی

خودشان را بر از همان ارتفاع بلند  اینها از روی شترها پایین بیایند؛تا  شترها زانو بزنند و بنشینند

ی اسارت را ی این سفر چهل روزهو خاطره یک قبری را در آغوش گرفته بودهر  انداختند!زمین می

شهیدشان نرفتند؛ بر مزار برادر  انسراغ قبر پسر کرد. زینب کبریگو میخودش بازبرای عزیز 

ی این چهل ای انباشته شدههو غصه خوردههای فرود. خود را روی قبر برادر افکندند و نالهحاضر شدن

به صحبت  اند، با برادر شروعگونه که نقل کردهو این دادندآشکار کردند. گریبان چاک  بارهیک روز را

رغم  رغم این سفر عظیمی که رهبری کرده بودند، علی ند؛ علیکردند؛ امّا غرق شرمندگی و خجلت بود

ی گرد شرمندگی بر چهره سفر از خود نشان داده بودند، آن همه حماسه و عظمتی که در این

عرضه داشتند:  به برادر گویندسه ساله را بگیرد. می نگران بودند برادر سراغ آن دختر بود. زینب
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هایی کردم که ه خودم را سپر تازیانهتا ببینی چگون کردما نبودند، بدنم را آشکار میهبرادر! اگر نامحرم

  عزیزان تو را هدف گرفته بود!

ی پیامبر ، صحابهعبداهلل انصاری م که قافله به کربال رسید، جابربندرست در همین روز چهلّ ،نقل شده

که پیرمرد کهنسالی بود و فروغ  عبداهللاباو  امام مجتبی و مؤمنانو امیر خدا

شت، وارد کربال شد؛ و شاید به سبب همین و چشم او دید زیادی ندا ش دیگر کاسته شده بودانچشم

جابر  باشد. اهللعبدباا یعنی کهنسالی و نداشتن قدرت دید، موفّق نشد در این سفر همراه دو مسأله

اند نقل کرده، در محضر جابر. بعضی است عطیّه هم انسان بزرگ و اهل معرفتی .وارد شد همراه عطیّه

در ، اندبوده گزاری نزد بزرگانعنوان خدمت که به ام، کسانیبارها خدمت عزیزان گفته که غالم او بوده؛

، بیت بزرگانِ از ارادتمندان اهلنزد ی بعد، و در وهله و ائمّه رپیغمبنزد ی اوّل وهله

برای اینکه توفیق حضور مداوم در محضر آن بزرگ را داشته باشند. و  کرده بودند خدمتگزاری را بهانه

خودمان  بیت اهلی در خانه ی خدمتگزاری!ا به ما هم بدهد؛ روحیّهه رامیدواریم خدا همین روحیّ

. و اگر خدا بزرگی از یمروز در خدمتشان باش گونه شبانهمان را کنیز بدانیم و اینرا غالم بدانیم؛ خود

به او داشته باشیم؛ احساس کوچکی و  نصیب کرد، همین حالت را نسبترا  بیت دوستان اهل

 خدمتگزاری.

د بع ربال شد، در نهر فرات رفت؛ غسل کرد؛کند که وقتی جابر وارد سرزمین ک ه نقل میحال عطیّ ایّ علی

حضرت وقتی جابر آغازگر یک حجّ جدید است. اگر در افواه هست که  ی احرام پوشید! و اینجاجامه

شاید صورت ظاهریِ فیزیکی نداشته  کنند،قبله را به کربال منتقل می کنند،ظهور می داهفارواحناولیّ عصر

و  کنند؛می اهللعبدبااها را متوجّه کربالی ی دلباشد؛ قبله یعنی محلّ اقبال قلب انسان؛ یعنی همه

ی وقتی قبله کربال شد، برای رفتن به کربال باید مثل هر حاجی غسل کرد؛ غسل احرام! و بعد جامه

 احرام پوشید. 



 

 

 

 

5 

که گیاه عد با سُ کرد؛ی احرام بر تن در نهر فرات غسل کرد؛ جامه این پیرمرد، این یار رسول خدا

 یارت خدا، به زیارت اولیاءزخودش را خوشبو کرد. چون مستحب است وقتی انسان به معطّری است، 

پای  ها را از پا بیرون آورد؛کرد؛ کفشعد معطّر سُرود، خودش را خوشبو کند. خودش را با خدا می

الحرمین  ای که بین شرّف شدید، خصوصاً در آن محوّطهکربال م شاءاهلل یادتان باشد اگر به برهنه! ان

 نکنید.  اذیّت نشوید، کفش به پاو  است، آنجا اگر بتوانید

هنه، پاها را برهنه کرد. آن روز زمین مثل امروز صاف نبود؛ شما ندیدید آن روز چه بود! با پای برجابر 

ها را خیلی کوتاه برداشتن. ، شروع کرد گامگرم و تفدیده و روی این زمین پر از خار و سنگ و کلوخ

-الهی عطا میی ها از عنایات خاصّهدارد، چهمیداند برای هر قدمی که در این مسیر برچون خدا می

ادب رفتن به زیارت را  ی دیدارتوشه رهگفت. در کتاب و ذکر خدا می داشتمیشود. کوتاه کوتاه قدم بر

 و حرکتش توأم با ذکر خدا باشد.  داردها را کوتاه برباید قدم رود،م. انسان وقتی به زیارت میای گفته

سمت مرقد مطهّر  آهسته، با نهایت احترام و توقیر بهآهستهطور و همین گفتذکر خدا می

سیالب اشکی که از  سوی او، همنزدیک شد. نزدیک قبر که رسید، هم چشم کم الحسین عبداهللباا

های من را روی قبر جاری بود، امکان دیدن را به او نداد. به عطیّه گفت: عطیّه! دستدیدگانش 

ی زد و از هوش ا قرار گرفت، ناله عبداهللبااهای جابر روی قبر دست که و همینبگذار  اهللعبدباا

و به  فتاد. عطیّه هراسان رفت آب آورد؛ به صورت جابر آب پاشیدا اهللعبدباارفت. بیهوش روی قبر 

سه بار صدا زد: یا حسَین! یا حسَین! یا  هوش آورد. وقتی جابر به هوش آمد، جابر را به هر زحمتی بود

يبُ   َحبايب  بعد عرض کرد:  حسَین! دهد؟ بعد شروع کرد با آیا دوستی پاسخ دوستش را نمی 4؟َحبايَبهُ   ل ُيجا
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تواند جوابت را بدهد؟ ای جابر حسین چطور جواب تو را خودش صحبت کردن؛ گفت: جابر چطور می

گردنت را های ای حسین من! در حالی که رگ ؟توانی جواب بدهیخواهد داد؟ ای حسین! کجا می

بعد شروع کرد شهادت دادن و سالم کردن خدمت  !بریدند و بین سرت و پیکرت جدایی افکندند!

بود،  آموخته بیت جابر روی تعلیمی که از مکتب اهل و بعد سایر شهدا. بعد الحسین عبداهللباا

ام و قمبعوث کرد، ما هم در م را به حقّ به شهدا گفت: سوگند به آن کسی که پیامبرخطاب 

که ما راهی را از  ه تعجّب کرد؛ از جابر پرسید: چگونه؟ در حالیعطیّ ی شما با شما شریکیم!مرتبه

نزدیم؛  اهللعبدبااسرزمین خودمان همراه اینها طی نکردیم که به کربال بیاییم؛ شمشیری در رکاب 

شدند؛ همسرانشان بیوه  هایشان یتیم؛ خانوادهسرها و پیکرهایشان جدایی افتاده بین شهدا امّا این

گویی ما در مرتبت و مقام آنها، با آنها شریکیم؟ جابر گفت: عطیّه من از طور میند؛ چشدند؛ اسیر شد

َر َمَعُهمْ قَ وْ   َحبَّ اَ   َمنْ شنیدم که فرمود:  احبیبم رسول خد ْشراَك فاي اُ َحبَّ َعَمَل قَ ْوٍم اَ َو َمْن   ما  ُحشا

مْ  باشد، همراه آنها محشور خواهد شد و کس گروهی را دوست داشته پیغمبر خدا فرمود: هر 5؛َعَملاها

کس عمل قومی را دوست داشته باشد، در عمل آنها شریک خواهد بود. سوگند به خدایی که هر

 ،کردمی حسینرا چه را برانگیخت، نیّت من و دوستان من بر این است که همان پیامبر

اشتند. و د و یاران حسین با حسین همراهیم. همان نیّتی را داریم که حسینت بکنیم. ما در نیّ

 کند.ما را با آنها شریک مینیّت بودن ما،  همین محبّت ما، همین هم

البتّه آرزوی  ؛ همین که انسان آرزو داشته باشد،ی بزرگی است از پیغمبر خداب این هم آموزهخ

در اهلل! لذا عبدباای وجود بخواهد، که ای کاش ما آن روز بودیم یا با همه ن! یعنی دلشراستی واقعی!
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يا  گوید:می و دافتبیت و اصحابشان می و اهل اهللعبدباایاد  تبی روایت داریم وقتی دوست اهل

فوز عظیم شهادت نائل ا به و با شم ای کاش همراه شما بودم 6:فَ ْوزا  َعظايما   مْ کُ عَ وَز مَ فُ اَ فَ   َمَعُكمْ   ُكْنتُ    لَْيَتناي

 آن روز بودمای کاش ید: حسین جان! گوی وجودش مییعنی با همه [شود. شدم، ]با آنها شریک میمی

امام  ؛ها، به پیکر تو برسدن سنگ و چوبگذاشتم آن تیغ و تیرها، آکردم؛ نمیو بدنم را سپر می

-مرتبت با شهدای کربال شریک می گوید، در اجر و درمعصوم فرمودند: وقتی شیعه همین جمله را می

 شود. 

به خوبی مشاهده  یشتر به درازا نکشید. امام سجّاداهلل در کربال سه روز ب حال این اقامت آل ایّ علی

ن قبرها ذوب بازند؛ دارند بر سر ایجا میی جانشان را در اینهدا دارند همهکردند که این بازماندگان ش

شت. این نخواهد گکربال زنده باز  د روز دیگری اقامت کنند، کسی ازو اگر چن شوند؛شوند؛ آب میمی

در کربال، این کنیم. و بعد از سه روز اقامت سمت مدینه حرکت می بود که حضرت دستور دادند، به

 سمت مدینه آغاز کرد.  قافله حرکتش را به

 یهر سالک کوی حسینا به ی رو یک سیر کامل حسین مکمّل کربالست الحسین عبداهللباا ربعینا

 اهلل نده بیرون آمدند، راهی را که آلکه از کربال ز انزندگی کردن! یعنی آن یآموزد. درس حسینمی

 در این چهل روز طی کردند، باید در زندگی طی کنند. 

را به محضر قطب عالم امکان، به قلب  اهلل این داغ عظیم آل ،ن مصیبت عظمی راهرحال ای به

و امیدواریم خدای متعال با صدور امر فرج  کنیمتسلیت عرض می داهفاروحناعظماال اهللیّةبقمجروح حضرت 

گذارد؛ و در صدر اینها، قلب ی شیعیان را درمان کند و مرهم های داغدیدههای دلبزرگوار، این غم آن
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ر نهد؛ که آن حضرت با صدور امر فرج آن بزرگوار مرهم را ب داهفاروحناعظماال اهللبقیّةمجروح خود حضرت 

که حضرت پشتشان را به کعبه .. که شاید، شاید، یک تعبیر ایندهند.کعبه تکیه بزنند؛ پشت بر کعبه 

       یت نباشد، پشت کرد؛ باید پشت کرد! ی که در آن والا این باشد که باید به کعبه، کعبهکنند، می

و به کربال رفتند. شاید یک معنایش این باشد.  به کعبه پشت کردند نکه امام حسیطورهمان

َی الُحَسْيَن ق َ اا ْهَل اْلعاَلما اَ يا زنند: و فریاد می زنندی خدا، به کعبه تکیه میانهحضرت به خ  تَ ُلوهُ نَّ َجدِّ

خواهی لومانه و عطشان به شهادت رساندند! و آنگاه حضرت به خونرا مظ اهللعبدبااجدّم  7؛َعْطشانا  

است؛ یعنی ای  8 اْلُحَسْينا   يا لَثاراتا خیزند. لذا پرچم یاران آن حضرت، پرچم میبر الحسین هللعبداباا

  الط الابُ   ْينَ اَ خوانیم: میزنیم و به همین نام را صدا میدر دعای ندبه، حضرت  !خواهان حسینخون

 9!باَكْرَبالءَ   ولا اْلَمْقتُ   باَدما 

 فداهارواحنااهللبقیّةی دوران غیبت موالی ما، آقای ما، حضرت و باقیمانده امیدواریم خدای متعال ترحّم کند

-های رنجیده و رنجدیده و مجروح از واقعهی دلتشفّی همهرا بر ما ببخشد و ظهور آن حضرت را برای 

 ی کربال، از ارادتمندان وهانهخواشاءاهلل در این قیام خون ی ما را انفرماید و همهمقدّر  ی کربال

 دهد.قرار  فداهارواحناو یاران حضرت مهدی باختگان آستان حسینیدل

 10يا اَباَعْبدااللا   َعَلْيكَ   اللُ   يا اَباَعْبدااللا َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اللُ   يا اَباَعْبدااللا َو َصلَّى  َعَلْيكَ   اللُ   َصلَّى
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