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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

 

 ی عرفان ربعین در آیینها

ی مصائب و ماتم بزرگ اهل بیت عصمت و قرار داریم؛ روز تجدید خاطره ربعین حسینیدر ا

دار بار دار بزرگ زمانمان، میراثبار را خدمت داغ. این روز دردناک و فاجعهجمعیناعلیهماهللصلواتطهارت 

، به محضر الفداهمقدمهلِتُرابرواحنااَعظم اهلل اال بقیّة اشک و ماتم مصائب اباعبداهلل، در قرون و اعصار، حضرت

سپردگان مکتب عاشورا تسلیت عرض ، و سردادگان اباعبداهللی دلآن امام بزرگوار، و به همه

 کنم. می

فاصله هست. سِیرِ از عاشورا تا ی عاشوراست. یک چهلّه از عاشورا تا اَربعین ربعین روز تجدید خاطرها

َِوِا ِ»ربعین، سِیرِ ا للُحَسین  عونَِِِْیهِ َلِاِ نّاِاِ نّاِ  ی اُسَرا در روز عاشورا به اسارت گرفته شدند؛ و است. قافله «راج 

روز یازدهم از کربال به سوی کوفه حرکت داده شدند. روز بعد به کوفه رسیدند. چند روز معدودی را در 

ه در روز اوّل کی اُسَرا را به سوی شام روانه کرد؛ تا اینکوفه به سر بردند؛ و بعد از آن، اِبنِ زیاد قافله

و شامیان  که شهر آذین بسته شوده خاطر ایناُسَرا به شام رسیدند. منتها اَسیران ب یماه صفر، قافله

جشن بگیرند؛ دو، سه روزی بیرون  خدا این پیروزی را در به خاک و خون کشیدن فرزندان رسول

ی ای ساعات وارد شام شد؛ یک هفتههزی اُسَرا، از دروای شام نگاه داشته شدند. بعد از آن قافلهدروازه

در کلّ ایّام حرکت قافله از ترین ایّام ترین و دردناکبارغمترین شرایط، د. تلخندر شام توقّف داشت

و از کربال تا مدینه هم، ایّام شام بود. بعد از این  از کربال تا شام، از شام تا کربالمدینه به سوی کربال، 

اُسَرا برای بازگردانده شدن به مدینه، از شام حرکت داده  ی بار، قافلهجعهی دردناک و فایک هفته 

سوی دیگر و  رفته یک سوی آن به سمت مدینه مییی رسید کشدند. در بازگشت، قافله به دو راهی
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قافله از طرف یزید مأمور شده بود، تا حدودی مراعات حال اُسَرا را کند؛  ول اینمسؤبه سمت کربال. 

ی اقامت در شام، برای یزید پیش آورد؛ مشکالت بسیار زیرا مشکالتی که این قافله در همان یک هفته

و بعد آن مجلس عظیم را  سَرا را با این حال وارد شام کردنمایی، اُعظیمی بود؛ یزیدی که برای قدرت

 رُخ سُفَرای کشورهای خارجی بکشد، و به مردانا بر دشمنانش، به رُخ دولتپا کرد تا پیروزی خود ربر

ورق برگشت؛ شرایط کامالً به عکس   و امام سجّاد  'در همان مجلس با سخنرانی زینب کبری

دیل ی ذلیل و خوار تبخوردهشد. در آن مجلس یزید از صورت یک فاتح و پیروز، به یک فرد شکست

که به نحوی خود را از زیر فشار افکار عمومی نجات دهد، ظاهراً شد. و بعد از آن هم، به خاطر این

به عنوان جبران این حادثه، هر چه  گفت  قائل شد. به امام سجّاد  بیت تسهیالتی را برای اهل

خواهیم، ا میفرمودند: چیزی که ما از شم گذاریم. امام سجّادبخواهید ما در اختیار شما می

. یزید به دست و پا افتاده بود که به ستو سرهای مطهّر شهدا الحسین ی خونین اباعبداهلل جامه

 کنند، آرام کند. حضرت زینبنحوی اینها را راضی کند؛ تا این موج عجیبی را که دارند ایجاد می

ی ن سوگواری کنیم. خواستهدر کربال به ما فرصت داده نشد که بعد از شهادت عزیزانما عنوان داشتند

من از شما این است که اجازه دهید مجلس ماتم و عزایی برای عزیزانمان برپا کنیم. و یزید هم چنین 

خواست یک مقدار شرایط را آرام کند. ولی همان مجلس سوگواری، همان ی را داد. چون میاجازها

  'خوان آن مجلس زینب کبری وضهرمجلس عزاداری، به یک کانون انقالب علیه یزید تبدیل شد. 

و  امّ کلثوم، خواهر حضرت زینب بود؛ بود؛ حضرت سکینه بِنتُ الحسین  بود؛ امام سجّاد

و اینها فجایعی را که در کربال اتّفاق افتاده بود، بازگو کردند. تمام مردم شام جلب  بود اباعبداهلل

ی انفجار شد. یزید به خوبی احساس کرد که این مجلس شدند. بعد از این افشاگری، شهر شام آماده

چند روزی  ند؛ا هاگر این گروه اُسَرا، که در واقع اکنون آنها یزید و یزیدیان را در شام به اسارت گرفت

تر اُسَرا را به عشود. به همین خاطر دستور داد: هر چه سریشام بمانند؛ حکومت او واژگون می بیشتر در

که به خاطر این و به او دستور داد عیین کردول این قافله ته عنوان مسؤد. کسی را هم بمدینه برگردانن

وقتی که به آن نها مدارا کن. به همین خاطر و باز بیشتر علیه ما فعالیت نکنند؛ با آ نشوند تحریکاینها 
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دهید؟ به کدام سمت سؤال کرد: چه دستور می ول قافله از امام سجّاددوراهی رسیدند؛ مسؤ

فرمودند: به کربال.  سؤال کنید. حضرت زینب ام زینبفرمودند: از عمّه برویم؟ امام سجّاد

ِ»ی اُسَراست. گشت قافلهقافله امروز به کربال رسید. روز اَربعین، روز باز ِالُحَسین  ِم نَِاِ م َن ِالُحَسین ؛ َِلی

و یک دور کامل، یک سِیرِ  ی کامل استاربعین یک چهلّه این حرفی را که گفتم «َکرَبالءِ الَلیِا َِِکرَبالءِ ال

هلل َِوِا ِ»کامل است؛ به این خاطر است. اگر در کلّ آفرینش، این مسیر  عونَِِِلَْیهِ اِ نّاِاِ نّاِ  را داریم؛ تجلّی  1«راج 

است. بنابراین ربّ مطلق،  تامّ ربوبیت حضرت حق، در وجود مقدّس اهل بیت عصمت و طهارت

بیت  ی خودش، وجود مقدّس اهلترین مرتبهذات مقدّس حقّ متعال است. امّا ربّ مُضاف، در عالی

یت حضرت حقّند. البتّه است. اینها هم ربّند. در واقع مظاهر و مجاری ربوب عصمت و طهارت

ی  ی انبیا، همهربوبیت حضرت حق محدود به آنها نیست؛ بلکه در مراتب عالم خلقت جریان دارد. همه

ی اینها ربّند؛ هرکدام در سطح خودشان. اینها ربّ ی پدر و مادرها، همهی معلّمان، همهاولیا، همه

ی و ائمّه هستند؛ پیامبر اکرم تی اَعالی خودش، اهل بیمضافند. ولی ربّ مضاف در مرتبه

ِاِ »هستند. لذا آن حقیقت  جمعیناَعلیهماهللصلوات 'هُدی َِو هلل  ِاِ نّاِ  عونَِِِلَْیهِ اِ نّا رسد؛ در ، وقتی به تعیّن می«راج 

ِا ِ»ن، یّععالم ت َِو للُحَسین  ِاِ نّاِ  عونَِِِلَْیهِ اِ نّا ِا ِ»شود. شما این سِیرِ می «راج  َِو للُحَسین  ِاِ نّاِ  عونَِِِلَْیهِ اِ نّا را، از  «راج 

ترین مرتبه تا بینید؛ از کربال تا کربال. تجلّیات حضرت حق در قوس نزول، از عالیعاشورا تا اربعین می

ن که فیض منبسط یّکنند. از اوّلین تع مرتبه نزول میمرتبه جاریست. این تجلّیات مرتبه به  ترین پایین

ن است که هیچ یّت مقدّس حضرت حق یک حقیقت بِال تعذاچون  ی عالم ناسوت؛ تا قاعده است

نی، هیچ مشخّصاتی ندارد. به همین خاطر قابل شناخت هم شود؛ هیچ تعیّوصیتی در آن دیده نمیخص

 نیست. مطلقاً اَحَدی به ذات راه ندارد. گفت:

 به عقل نازی حکیم تا کِی

 به کُنه ذاتش خِرَد بَرَد پِی

 طِیشود به فِکرَت رَه نمی 

 اگر رسد خَس به قَعرِ دریا
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ی هستی را در بر گرفته یک وجود گسترده است که همه کهفیض منبسط است؛  ،در عالم ن اوّلتَعَیّ

شود. اوّلین تجلّی، است. تجلیّات حضرت حق، تجلّیات مقام احدیت، در مراتب مختلف هستی ظاهر می

اقدس. و در شعاع اَسماء و صفات الهی،  تجلّی اَسمائی و صفاتی حضرت حق است. اصطالحاً فیض

در  اعیان ثابته ی بعد،اعیان ثابته که صورت علمی مخلوقات در علم حضرت حق هستند، در مرتبه

سازند. در کنند. عقول مُجَرَّده و موجودات جَبَروتی عالم جَبَروت را میعالم خارج تحقّق پیدا می

که نفوس کلیّه را در بر  'سازند؛ مَلَکوت اَعلی، عالم مَلَکوت را میهمُثُل مُعَلَّقی بعد نفوس کُلّیه و  مرتبه

ی بعد از عالم مَلَکوت، عالم ناسوت قرار دارد؛ که اند. در مرتبهو مَلَکوت اَسفَل که مُثُل مُعَلَّقه گیردمی

رین مرتبه تترین مرتبه است و از ضعیفی عالم وجود است؛ در هستی اَسفَلِ سافلین است؛ پایینقاعده

و در انتهای  استرسید، عالم ناسوت از نور هستی برخوردار شده است. لذا به انتهای قوس نزول که می

ی مقابل این قوس نزول که ترین بهره را از نور هستی دارند. نقطهعالم ناسوت، جمادات هستند که کم

زد به سمت باال. جماد به گیاه، خیمیآفرینش را ایجاد کرد، قوس صعود است؛ که از پایین دوباره بر

لَی اهلل را اِو آن وقت این انسان سیر  شودی انسان، به بشر مبدّل میرهگیاه به حیوان، حیوان به پیک

از عالم ناسوت به  کند؛ طی می لَی اهلل رااِی نفس مراتب سلوک کند و با تهذیب و تزکیهشروع می

 جا هم، گفت: و از آن کشدمیاز مَلَکوت به جَبَروت پرمَلَکوت، 

 بار دیگر از مَلَک پَرّان شوم

 

 آن چه اندر وَهم ناید آن شوم 

 

کند؛ و در مقام واحدیت، مراتب توحید و فنا را طی می کشدمیروت هم  به عالم الهوت پراز عالم جَبَ

ره آخرین جهش و که باالختوحید و فنای افعالی، توحید و فنای صفاتی، توحید و فنای اَسمائی. تا این

ی که حرکت در ارسد. یعنی از همان نقطهذاتی میی توحید و فنای و به مرحله گیردپرش صورت می

شود. این در واقع تصویر عالم هستی قوس نزول آغاز شده بود؛ به همان نقطه، قوس صعود ختم می

ان آفاق، همین مراتب است. سِیرِ انسان هم همین سِیر است. یعنی در جهان اَنفُس هم همانند جه
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؛ مراتب هستی را 2«اْلعاَلم ینََِِربِ ِِم نِِِْتَ ْنز يلِ »وجود دارد. انسان از جَوار قُرب حضرت حق تَنَزُّل پیدا کرد؛ 

بود، امّا مذکور نبود؛ هنوز  ؛ شیءای3«َشْیئاًَِمْذُكوراًَِِِيُكنَِِِْلمِْ»یک به یک طی کرد. یک وقتی جایی بود که 

کم تَعَیُّنات او را در بر گرفتند؛ مرتبه به مرتبه در مراتب هستی خودش، تَعَیُّنی پیدا نکرده بود. بعد کم

ِْالِ »تر آمد. در جهان درون خودش پایین َِخَلْقَنا ِفِ َلَقْد َِاِِیْنساَن َِرَدْدناُه ِثُمَّ ِتَ ْقو يٍم؛ ِساف ل ینَِاَِْحَسن  ز . ا4«ْسَفَل

جوار قُرب حضرت حق، به دورترین نقطه، و به اَسفَلِ سافِلین آمد. محجوب به حُجُب نورانیه و حُجُب 

گردد؛ حرکت را از حاال دوباره برمی این قوس نزول است. تَنَزُّل کرد. ترین مرتبهو به پست ظلمانی شد

لَی اهلل، با اِتهذیب نفس، با سلوک کند. دوباره مرتبه به مرتبه، با ی قوس نزول شروع میانتها و قاعده

ا که او هایی رمرتبه به مرتبه این حجابرود؛ با ذکر خدای متعال باال میعبادت و بندگی حضرت حق، 

آید.  رهاند. دائماً مرتبه به مرتبه، در مراتب هستی باالتر میو خود را از آنها می دردگرفتند، میبررا در

گذرد؛ به عالم آورد. از عالم مَلَکوت هم میمیسر از عالم مَلَکوت درشود؛ از عالم ناسوت خارج می

و به  گذردکند. از عالم مِثال میا میو به عالم مِثال راه پید شودرسد. از عالم طَبع رها میمیجَبَروت 

کند.  جا هم پرواز میکه جَبَروت درونی خودش است؛ از آنو از عالم عقل هم  کشدمیقل پرعالم ع

 گفت: 

 بار دیگر از مَلَک پَرّان شوم

 

 آن چه اندر وَهم ناید آن شوم 

 

جایی که کند. تا باالخره برگردد به همانکشد؛ و مراتب توحید و فنا را طی میمیبه مقام واحدیّت پَر

هلل َِوِاِ »در آغاز بود؛  عونَِِِلَْیهِ اِ نّاِاِ نّاِ   . گفت:5«راج 
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 اَرغنونپس عَدَم گردم عَدَم چون 

 

ِاِ گویدم که   عونَِِِلَْیهِ اِ نّا  راج 

 

هلل َِوِاِ »این سِیر، در تَعَیُّن، در واقع سِیر از حقیقت والیت است، به سوی حقیقت والیت. این  ِاِ نّاِ  ِِلَْیهِ اِ نّا

عونَِ و بعد  ن نسبت به ولیّ اعظم حضرت حق استشد تَعَیُّن، نزول و دور شدن و محجوبدر  «راج 

ی همین سِیر است. از پیش ربعین، از کربال تا کربال، جلوهبه محضر او. لذا از عاشورا تا ا ندوباره برگشت

ی این سفر اسارت است. از به دربار یزید، از اَعلی عِلیّین به اَسفَلِ سافِلین، نیمهنزول   حسین

سافلین؛ از  اعلی علیّین تا اسفلافتد؛ از حسین تا یزید؛ از ی اوّل سِیر اتّفاق مینیمه، اوّل سفرعاشورا تا 

ی دوم سِیر، از اَسفَلُ السّافِلین، یعنی از شام ویران، از یزید پلید فاصله گرفتن است؛ نیمه کربال تا شام.

. این هم قوس صعود. پس داستان عاشورا تا اربعین، دقیقاً در و دوباره برگشتن به نزد حسین

یک  ،سِیر کامل است. لذا یک دوست اهل بیت کیی قوس نزول و قوس صعود است. برگیرنده

کند. چهلّه نشینی در این چهل روز یک چهلّه را طی می ،ی اهل بیتدادهی دلمؤمن، یک شیعه

شود؛ و به ی کامل است. این چهلّه از عاشورا شروع میاید؟ این یک چهلّهعُرَفا و سالکین را که شنیده

به ، این سِیر را به شایستگی طِی کرده باشد؛ وقتی اهل بیتگردد. اگر یک دوست اربعین ختم می

شود. در انتهای سیر صعود، وصال و لقاء است؛ در نائل می عبداهللرسد؛ به لقاء اَبااَربعین می

گونه که شایسته است، کند. اگر این سِیر را آن بقاء پیدا می  شود؛ و به اباعبداهللفنا می حسین

این سفر را با بُراق عشق  به شایستگی بهره گرفته باشد وزمان بین عاشورا تا اربعین طی کرده باشد؛ از 

شود. این باز می الحسین عبداهلل آرای ابای باطنش به جمال دلطِی کرده باشد؛ دیده اباعبداهلل

ها به آتش ی نخستین که خیمهسفر، سفر رنج است؛ سفر اسارت، سفر درد و رنج. از همان لحظه

ها بر پیکر رنجور آنها نواخته شد؛ این  و تازیانه ها از سر بانوان حرم کشیده شدرشیده شدند؛ مَعجَک

ی مردم های گزندههای کوفیان، نگاهسیر با رنج، با ریاضت آغاز شد. تا به کوفه آمدند. طَعن و کنایه

ده شدن آنها، در دربار شد؛ به بند و زنجیر کشی  هایی که به اهل بیتشکن کوفه، و جسارتپیمان

شام، که در مسیر هرجا به  و بعد هم سفر طوالنی از کوفه تا زیاد مورد توهین قرار گرفتن آنهاابن 
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کرد، تا قدرت و شکوه حکومت شدند، قافله راهش را به سمت آن آبادی کج میی نزدیک مییآبادی

شان به ون کشیده شدند! و خانوادهخ دشمنان خلیفه به خاک وم بدهند؛ که چطور یزیدی را نشان مرد

ها بیرون رسیدند، سرهای مطهّر شهدا از این جعبهیی که میاسارت گرفته شدند! به هر شهر و آبادی

های داغ دیده، اینها را به نمایش و همراه با این زن و بچه شدها میآمد؛ دوباره بر سر نیزهمی

 رسند؛ به اَسفَلِاست؛ خون دل خوردن است. تا به شام میگذاشتند. تمام این سفر رنج است؛ تَعَب  می

سؤال کردند: در این  شوند. بنا به نقلی، از امام سجّادجا متحمّل میها را آنسافِلین. بیشترین رنج

و به مدینه بازگشتید، کجا بیشتر به  ر سخت گذشت؟ از مدینه حرکت کردیدسفر کجا به شما بیشت

و  هابیشترین رنج  . اهل بیت«اَلّشام،ِاَلّشام،ِاَلّشام»ار فرمودند: شما سخت گذشت؟ حضرت سه ب

لَی اهلل، در اِبازگشت از شام به سوی کربال. لذا سالک  سفرِ ،و بعد ها را در شام متحمّل شدنددرد

 ی تحمّل سختی کند. گفت:برای رسیدن به لقاء و وصال، باید خود را آماده شسِیر

 رَد راه به دوستنَبَ تَنَعُّم هنازپرورد

 

 ی رِندان بَالکش باشدعاشقی شیوه 

 

 :شود انسان با تَنَعُّم، و با غلتیدن در ناز و نعمت به جایی برسد. گفتنمی

 شودنابرده رنج گنج میسّر نمی

 

 مُزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 

 

ی این راه را هم بپردازد. است، باید هزینه ءی تحمّل سختی شد. وقتی که انسان طالب لقاباید آماده

ِكاد ح ِاِ ْنساُنِي َُّهاِْالِ اَِياِ»قرآن فرمود:  َِكْدحاًَِفُمالق یهِ ِِلىِ اِ نََّك فرمود: ای انسان تو در بستر زندگی، رنج  6«ِرَب َك

وصال و لقای های بیهوده نیست. این رنج راه ها، رنجهای بسیار عظیم. امّا این رنجکشی؛ رنجبسیار می

ِا ِ»ی دوست است، برای دیدار او. دوست و محبوب است. این رنج سفر به سوی خانه ِكاد ح  رَب َكِِِِلىِ اِ نََّك
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َفُمالق یهِ  کسی که امید بسته به  7«ِرَب هِ يَ ْرجواِل قاَءِِِكانََِِِِمنِْ»پس اگر کسی آرزوی دیدار کرده است؛  .«َِكْدحاًِ

 ی تحمّل دشواری باشد. گفت: شخص باید آماده دیدار محبوب خود، ربّ خود؛ این

 ناداده تن به خواری و ناکرده تَرکِ سَر

 

 رَه نابرد به اَختر شاهی گدای ما 

 

ی سختی شود. چیزی را طلب کرده است که برای آمادگی رسیدن به آن ی رنج شود؛ آمادهباید آماده

ِِم نَِ»ها شود. لذا این سِیر بایست متحمّل سختیچیز، می َِکرَبالءِ الَلیِا َِِکرَبالءِ الَِلیِالُحَسین ؛ِم نَِاِ الُحَسین 

ربعین در آن دشواری است. این داستان ا ؛این سِیری است که در آن رنج است؛ «ربَعینِ َلیِالَِاِ م نِالعاشوراِ

از  ی اهل معرفت. امیدواریم دوستان اهل بیت این سِیر را طِی کنند.ینهیی عرفان، در آینهیاست، در آ

سند. امّا آیا ما از رربعین میگیرند؛ تا به اعاشورا فاصله می گذرد. باالخره روزها ازنظر تقویم زمان می

ِ»ربعین رسیدیم؟ آیا سیر عاشورا به ا را طِی کردیم؟ آیا در این سیر باطنی، در  «َلیِالُحَسینِ اِ م َنِالُحَسین 

ین است. امّا صورت ظاهر، اَربعین روز بازگشت باطنمان به مالقات حقیقت حسینی نائل شدیم؟ مهم ا

آسمان چهل  8«َصباحاًِِِْربَع ینََِاِِِاْلُحَسْینِ َِِعَلىِِالسَّماَءَِبَكتِِْنَِّاِ »ی اُسَرا به کربالست. در حدیثی داریم: قافله

اند؛ حقایق گریست. و مقصود از آسمان، آسمانیانند؛ مَلَکوتیانند؛ موجودات آسمانی روز بر حسین

 اند. آسمان هم، نه به معنی آسمان ظاهر؛ بلکه به معنی آسمان معنا، آسمان حقیقت. گفت:مانیآس

 در بارگاه قُرب که جای ماَلل نیست

 

 سرهای قُدسیان همه بر زانوی غم است 

 

بهجت و سرور مطلق  و مطلق جا رضایتدر قُرب حضرت حق، مَالل و غم راه ندارد؛ اندوه راه ندارد. آن

که در بهشت هم همین طور است. در بهشت هیچ رنجی نیست؛ هیچ غمی نیست؛ هیچ است. کَما این

جا راه ندارد. به هیچ وجه غم و اندوه به آنی نیست. قُرب فوق بهشت است. لذا اندوهی نیست؛ هیچ حُزن

، سرهای اباعبداهلل الحسین ماجراینیست؛ در  هیچ جای اندوهامّا برخالف این، در این بارگاهی که 
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. آسمانیان، هستند  ی اهل آسمان عزادار و سوگوار اباعبداهللقُدسیان همه بر زانوی غم است. همه

گریستند. گروهی از آنها گریه را رها   الحسین چهل روز از عاشورا تا اَربعین، بر مظلومیت اباعبداهلل

شدند. گروهی از مالئکه هم که از روز  ی اباعبداهلل الحسیننکردند. گروهی از آنها آمدند معتکف کو

گریند؛ ضجّه و تا قیامت می جمعند. از آن روز، تا امروز  الحسین عاشورا باالی مرقد مطهّر اباعبداهلل

ی مالئکه باالی ضریح هدهند های تکانزدنبینند؛ این ضجّهمی ی باطنندد. آنهایی که اهل دیدهزننمی

. اگر کسی چشم باطنش باز استخراشی ی جانخیلی صحنه الحسین ی اباعبداهللیر قُبّهمطهّر، ز

کم کسی است که بتواند  شود و ببیند؛ گوش باطنش باز شود و بشنود؛ تحمّلش بسیار دشوار است.

شد؛  و با دیدن این صحنه قالب تهی نکند و از دنیا نرود. این ماتم و عزا از روز عاشورا شروع تحمّل کند

هنوز هم برپاست. بنابراین به یک اعتبار، این عزای چهل روزه، که در آسمان، در عرش حضرت حق، در 

ِِاْلُحَسْینِ َِِعَلىِِالسََّماَءَِبَكتِِِْنَِا ِ»ی این اَربعین است؛ گیرندهپا شد؛ این عزای چهل روزه، در برقُرب الهی بر

ی اُسَرا به کوفه رسید؛ و سرهای مطهّر شهدا را به که قافلهز این. در عالم ظاهر هم، بعد ا9«احاًَِصبَِِاْربَع ینَِ

تی که در انجام آن مأموریت به دست آورده است، دربار اِبن زیاد آوردند؛ اِبن زیاد خوشحال از این موفّقیّ

سمت شام فرستاد، تا خبر این پیروزی را به یزید برسانند؛ یک پیک  دو تا پیک فرستاد. یک پیک را به

دار مدینه برسانند؛ که بله، حسین  و حسینیان را تار و سمت مدینه فرستاد تا خبر را به فرمان هم به را

عبداهلل انصاری، این  بنه مدینه آمد، خبر را رساند. جابرمار کردیم؛ همه را از بین بردیم. آن پیکی که ب

د زیادی نداشت، و که فروغ چشمش کاسته شده بود و چشم او دی ی کهنسال رسول خداصحابه

شاید به سبب همین دو مسأله، یعنی کهنسالی و نداشتن قدرت دید، موفّق نشد که در این سفر همراه 

غریبانه، تنها، با لب عطشان،   الحسین باشد، به محض این که خبردار شد که اباعبداهلل اهللاََباعبد

سَعد، که او دیگر  بنِ عَطیّةاست؛ از مدینه حرکت کرد.  در بین دو نهر آب، مظلومانه به شهادت رسیده
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دانشمند بزرگی است. در تفسیر قرآن شاگرد اِبنِ عبّاس  سَعد عَطیّة بنِ؛ 11صحابی نبود؛ از تابعین بود

از محدّثین بزرگ و واالمقام است. سَعد  عَطیّة بنِجلد تفسیر قرآن نوشته است.  پنجاست. خودش 

است.  سَعد عَطیّة بنِهمین   ی حضرت زهراه است. یکی از راویان خطبهاحادیث زیادی نقل کرد

گویند: غالم جابر. نه، غالم نبود؛ دوست شخصیت واالمقامی است. گاهی اوقات مدّاحان و ذاکران می

، در این سفر، برای زیارت قبر جابر بود. منتها به قصد خدمت به این صحابی کهنسال پیامبر

که به عنوان ام، این کسانیهمراه جابر بود. بارها خدمت عزیزان گفته  الحسین مطهّر اباعبداهلل

ی بعد، بزرگانِ از ، و در وهله و ائمّه ی اوّل پیغمبرگذاری نزد بزرگان، یعنی در وهلهخدمت

م در یی کرده بودند، تا توفیق حضور مداوگذاری را بهانه اند؛ اینها خدمتبوده ، ارادتمندان اهل بیت

-ی خدمتمحضر آن بزرگ را داشته باشند. و امیدواریم خدا همین روحیه را به ما هم بدهد؛ روحیه

گونه، شبانه روز خودمان را غالم بدانیم؛ خودمان را کنیز بدانیم؛ و این ی اهل بیتگذاری. در خانه

همین حالت را نسبت نصیب ما کرد، را   در خدمتشان باشیم. و اگر خدا بزرگی از دوستان اهل بیت

 به او داشته باشیم؛ احساس کوچکی و خدمتگذاری.

ین گوید: وقتی رسیدیم به سرزمکند؛ میاینها روز اَربعین به کربال رسیدند. عَطیّه خودش نقل می 

عبداهلل اَنصاری رفت داخل آب فرات؛ و در نهر فرات غسل کرد. بعد  بنغاضِریّه، سرزمین کربال، جابر

هد آن را گویم لقای ولیّ اعظم خدا، تَعَیُّن لِقاءُ اهلل است، مثل حج؛ شاکه میام پوشید. اینی اِحرجامه

ی احرام بر تن کرد. لُنگی به کمر بست. رَدایی بر دوش عبداهلل انصاری جامه بنجا ببینید. جابردر این

یی که بین خصوصاً در آن محوّطهها را برهنه کرد. یادتان باشد اگر به کربال مشرّف شدید، پا و افکند

کند، جابر بعد از طور که عطیّه نقل میالحرمین است، اگر بتوانید و اذیّت نشوید، کفش به پا نکنید. آن

ی اِحرام خودش را با سُعد، که گیاه خوشبویی است، خوشبو کرد و در حالی که که غسل کرد؛ جامهاین
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نزدیک   شد؛ و به قبر مطهّر اباعبداهللفرات دور می های کوتاه، ازگریست؛ با قدمبه شدّت می

ی دیدار ادب رفتن به زیارت را گفت. در کتاب ره توشهداشت؛ ذکر خدا میشد. و هر قدمی که برمی می

 دارد؛ و این حرکتش توأم با ذکر خدا باشد.ها را کوتاه بررود، قدمگفتیم. انسان وقتی به زیارت می

ر مطهّر حضرت رسید، یا به خاطر کهنسالی، یا به خاطر شدّت اشکی که از چشمان وقتی جابر به سر قب

های من را بگذار؛ روی قبر کرد. به عطیّه گفت: عطیّه دستاو جاری بود، دیگر چشمش کار نمی

گذاشتم؛ از شدّت گریه از   های جابر را روی قبر حسینگوید: وقتی دست. عطیّه میاباعبداهلل

هوش شد. به سرعت دویدم، مقداری آب آوردم. آب را به صورت بی  ی قبر اباعبداهللهوش رفت؛ رو

هوش آمد؛ به خودش آمد؛ شروع کرد صدا زدن: جابر زدم؛ و جابر را به هوش آوردم. جابر وقتی به

یبَُِِِحب یبِ ». سه بار یا حسین گفت. بعد برگشت، گفت: «َحبیبیِياِحسین» دوست یعنی  11«َحب یَبهُِِِلُِيج 

ی دادهدهد؟ من غالم شما هستم. من غالم شما اهل بیتم. من عاشق و دلپاسخ دوست خودش را نمی

دهی؟ بعد خودش برگشت به خودش جواب داد؛ شما هستم. چه شده حسین جان جواب جابر را نمی

های گردن او را بریدند؟ چگونه پاسخ تو را بدهد، در حالی که رگ  گفت: جابر چگونه حسین

های زیادی انداختند؟ بعد پاسخ تو را بدهد، در حالی که بین بدن و سر مطهّر ایشان فاصله  حسین

بن . همان زیارتی که از جابرالحسین شروع کرد به شهادت دادن و سالم دادن خدمت اباعبداهلل

است.  قعبداهلل انصاری نقل شده است. و آن زیارت، غیر از این زیارت اربعین منقول از امام صاد

ی رجب زیارت اَربعین، یک زیارت دیگری است. آنچه جابر خواند، خیلی شبیه زیارت نیمه

ی رجب از نظر است. شاید اصالً همان باشد. تفاوت و اختالفش با زیارت نیمه  الحسین اباعبداهلل

عد هم . بالحسین عبارات بسیار کم است. شروع کرد شهادت دادن و سالم کردن خدمت اباعبداهلل
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 خطاب کرد و ها سالم داد. به شهدا، رو کرد به قبور مطهّر شهدا، به آن بعد از زیارت اباعبداهلل

را به حق مبعوث کرده است؛ ما هم در مقام و مرتبت شما  که پیغمبراکرم گفت: سوگند به آن کسی

سخنی است که شما گوید: من خیلی تعجّب کردم. برگشتم گفتم: جابر این چه شریکیم. عطیّه می

هایی که هایی را که آنها از مدینه تا کربال پشت سر گذاشتند، ما کجا طی کردیم؟ کوهگویید؟ بیابان  می

هایی که اینها در این سفر هایی که فرود آمدند، ما کجا طی کردیم؟ سختیبر آنها باال رفتند، و درّه

ه آنها در راه خدا زدند، زدیم؟ آنها بین سرها کشیدند، ما کجا متحمّل شدیم؟ ما کجا شمشیرهایی را ک

هایشان فاصله افتاد؛ ما کجا چنین اتّفاقی برایمان افتاد؟ آنها همسرانشان بیوه شدند؛ فرزندانشان و بدن

قام و گویی: ما در میتیم شدند؛ ما کجا یک چنین اتّفاقی برایمان افتاد؟ جابر چگونه به این شهدا می

  عبداهلل انصاری برگشت به عطیّه گفت: عطیّه از حبیبم رسول خدا جابربن مرتبت با شما شریکیم؟

َرَِمَعُهمَِِِْحبََِّاَِِِمنِْ»فرمودند: شنیدم که حضرت می پیامبر  12«َعَمل ه مِِْیُاْشر َكِفِ ِِقَ ْومٍَِِِعَملََِِِحبََِّاَِِِوَِمنِِِْقَ ْوماًُِحش 

محشور خواهد شد؛ در شمار همان  گروهی را دوست بدارد؛ با همان گروه فرمود: هر کس  اکرم

عمل جمعی را دوست بدارد؛ در عمل آنها، با آنها شریک است. و  گروه به حساب خواهد آمد. و هر کس

را به حق مبعوث کرد؛ من و دوستان منِ جابر، با  اکرمپیغمبرخورم به خدایی که من سوگند می

و یارانشان  آن  همان چیزی است که حسین هستیم. دقیقاً نیّت ما  نیّتمان همراه با اباعبداهلل

ی بسیار  نیّت را داشتند؛ برآن بودند. و چون نیّتمان یکی است؛ بنابراین با آنها همراهیم. این هم نکته

تواند های مصباح اشاره کردیم. انسان با نیّت میظریف و لطیفی است که قبالً هم به مناسبتی در بحث

تواند انجام شود. انسان در آن واحد، یک کار را بیشتر نمی با عمل نمیشریک تمام کارهای خیر باشد. 

افتد. تواند با نیّت خود، در آن واحد شریک تمام کارهای خیری باشد که در عالم اتّفاق میدهد. امّا می

خدمت حضرت عرض کرد: ای کاش برادر من   بعد از جنگ جمل، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین

زد؛ و در این پیروزی شریک کرد در رِکاب شما شمشیر میبود؛ و توفیق پیدا میمیهم در این جنگ 
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یَکَِمَعنا؟َاَِِاَِهویِ »فرمودند:  شد. حضرتمی داشت آیا دل برادرت با ما بود؟ آیا او هم دوست می  13«خ 

برایش یی به خدا قسم آری. منتها یک مشکلی، یک گرفتاری !در این جنگ همراه ما باشد؟ گفت: آری

ق نشد خودش را برساند. حضرت فرمودند: برادر تو در این جنگ همراه ما بود. و نه تنها پیش آمد؛ موفّ

برادر تو، بلکه کسانی در این جنگ همراه ما بودند، که در اَرحام نِساء، و در اَصالب رِجال قرار دارند؛ و 

شد همراه ما بودند. آنها هم در ی کاش میشوند. چون آنها هم آرزو دارند که ا در قرون آینده متولّد می

عبداهلل انصاری  بنریک ما هستند. همین نکته را جابراین جنگ همراه ما هستند. و در اَجر این جهاد ش

اهلل و اهل بیت و عبدبااَیاد  کند. لذا داریم وقتی دوست اهل بیتنقل می از پیغمبر

ِ»گوید: افتد، وقتی میمی اصحابشان َِعظ یماًِاَِفََِِِمَعُكمُِِِْكْنتُِِِِيلَْیَتنِ يا ِفَ ْوزًا ای کاش همراه شما  14«فوَز

گوید: حسین جان! ای ی وجودش میشدم؛ یعنی با همهبودم؛ و با شما به فوز عظیم شهادت نائل می

ها، به پیکر گذاشتم آن تیغ و تیرها، آن سنگ و چوبکردم؛ نمیکاش آن روز بودم، و بدنم را سپر می

گوید، در اجر و در مرتبت با شهدای فرمودند: وقتی شیعه همین جمله را می  امام معصومتو برسد. 

 شود. کربال شریک می

گوید: حاال به سمت کوفه حرکت کنیم. ظاهراً شاید همین به هر حال بعد از این جابر به عطیّه می

کم قافله رسد. بعد کمطیّه میرسد. صدای زنگ قافله به گوش جابر و عی اُسَرا میهاست که قافلهلحظه

رسد. و بعد می شود. دیگر روز به طور کامل باال آمده بود. جابر خدمت امام سجّادنزدیک می

خواهند بیایند با جا را خلوت کن. اهل حرم میگویند: اگر زیارت کردی؛ دیگر اینحضرت به او می

جا به کنند و جابر همانسمت کوفه حرکت می عزیزانشان دیدار کنند. که دیگر جابر به همراه عطیّه به

قدر طوالنی شود، مالقات دیگری با تو گوید: عطیّه من دیگر خیلی امیدی ندارم، که عمرم آنعطیّه می

و خاندانش را؛ تا   دار پیامبردوستگوید: دوست بدار کنم. میداشته باشم. لذا وصیّتم را به تو می
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و خاندانش را، تا زمانی  و دشمن بدار ای عطیّه، دشمنان پیامبرار آنها هستند. زمانی که دوستد

دارند؛ بسیار که این دشمنان بسیار نماز به پا میو خاندانش هستند. ولو این  که دشمن پیامبر

باشد، ولو  دار اهل بیتبعد هم فرمود: اگر کسی دوست باش.گیرند؛ امّا با آنها دشمن روزه می

فرجام خواهد بود. همین محبّت و عشق به باشد، این باالخره خوش ی به معصیت همآلوده

او را از گناه نجات خواهد داد، او باالخره فرجام نیکی خواهد داشت. همین محبّت، او را از  بیت اهل

کند؛ و در جمع بهشتیان منزل خواهد کند؛ و او را پاک میتَبَعات این معاصی و گناهان خالص می

 داشت.

دیگر طاقت نیاوردند که شترها زانو بزنند؛ تا از شترها  ندکنرسیدند. طوری که نقل می اهل بیت 

پایین بیایند. از همان باالی شترها خودشان را پرتاب کردند به زمین. هر کدام از آنها قبری را به آغوش 

ر برادر سراغ قب گرفت؛ و شروع کرد درد دل کردن، و خاطرات سفر را باز گو کردن. زینب کبری

ِ»رفتند؛ و شروع کردند ماجرای این سفر چهل روزه، این سِیرِ  َلیِا َِِکرَبالءِ الَلیِالُحَسین ؛ِم نِاِ م َنِالُحَسین 

به روشنی رنج این سفر را نشان   'ی زینب کبرینقل کردن. چهره را برای اباعبداهلل «َکرَبالءِ ال

به سفیدی گراییده بود.   کامالً پیر و در هم شکسته شده بودند. موهای زینب داد. زینبمی

شان موج عالوه بر این غم و اندوه سنگین سفر اسارت، نوعی شرم و حیا هم در چهره  منتها زینب

ی خودش را بگیرد، که در شام زند. ایشان نگران این هستند که نکند برادر، سراغ دختر سه سالهمی

اند؛ و در این سفر همراه آنها نیامد. کاروان اُسَرا یک به یک عزیزانشان را دیدار کردند. خدا باقی م

این جمعیت را راه انداختند؛   جا به پا شد. سکینه بنت الحسینداند چه مَحشری در آن می

راست عمویم  جا دستدادند. آنها را کنار نهر عَلقَمه آوردند؛ گفتند: اینها را نشان مییکی نقطه یکی

جا عمود آهنین بر فرق عمویم عبّاس وارد شد. چه غوغایی شد؟ جا دست چپ عمویم؛ اینجدا شد؛ آن

گرفتند. به ایشان خبر دادند که ی خودش را میسراغ قبر کوچک شش ماهه داند. ربابخدا می

ربال بودند. امام داند چه غوغایی شد. سه روز در کی پدر بزرگوارش مدفون است. خدا میروی سینه

جا باقی بمانند، زنده کنند. اگر در ایندیدند اینها دیگر دارند با جان خودشان بازی می سجّاد
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در کربال   مانند. لذا دستور حرکت دادند. قافله بعد از سه روز از کربال حرکت کرد. ولی رُباب نمی

آمدند زیر آفتاب. یک سال رفتند. مینمییک سال در کربال باقی ماندند. حتّی زیر سایه  . رُبابماند

شیون زدند. و بعد از یک سال، با تن رنجور و بدن کاهیده، به مدینه بازگشتند. که   بر مزار حسین

  وقتی به مدینه باز گشتند؛ دیگر رَمَقی برای ایشان باقی نمانده بود. و لذا بعد از مدّت اندکی، رباب

 مُلحَق شد.   هم به حسین

بقیّة ، این داغ عظیم آلُ اهلل را به محضر قطب عالم امکان، و به قلب مجروح حضرت 'صیبت عظمیاین م

کنم. و امیدواریم خدای متعال با صدور امر فرج آن بزرگوار، این تسلیت عرض می فِداهرواحُنااَاألعظم  اهلل

ر اینها، قلب مجروح خود ی شیعیان را درمان کند، و مرهم بگذارد؛ و در صددیدههای داغهای دلغم

را با صدور امر فرج آن بزرگوار مرهم بنهد؛ که آن حضرت بر کعبه تکیه  فِداهأرواحُناعظم اال بقیّة اهللحضرت 

کنند، این که حضرت پشتشان را به کعبه میبزنند؛ پشت بر کعبه بدهند. که شاید، شاید، یک تعبیر این

به   طور که امام حسینن والیت نباشد، پشت کرد؛ همانیی که در آباشد که باید به کعبه، کعبه

ی خدا، به کعبه تکیه کعبه پشت کردند، و به کربال رفتند. شاید یک معنایش این باشد. حضرت به خانه

ِاَِياِ»زنند: زنند؛ و فریاد میمی َِجد َیِالُحَسْیَنِعلیهاِ ْهَلِاْلعاَلم    اهللعبدبااجدّم ؛ 15«الّسالمِقُت َلَِعْطشاناًِِنَّ

بر  الحسین اهلل باعبداَخواهی را مظلومانه و عطشان به شهادت رساندند. و آنگاه حضرت به خون

ِلَثاراتِ »خیزند. لذا پرچم یاران آن حضرت، پرچم  می خواهان است؛ یعنی ای خون 16«ِاْلُحَسْینِ ِِيا

ِِاْلَمْقتولِ ِِب َدمِ ِِالطّال بُِِِْينََِاِ» خوانیم:و می زنیمحضرت را به همین نام صدا می. در دعای ندبه، حسین

 17«ب َكْرَبالءَِ
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 اهلل بقیّةی دوران غیبت موالی ما، آقای ما، حضرت امیدواریم خدای متعال ترحّم کند؛ و باقی مانده

دیده و مجروح های رنجیده و رنجی دلرا بر ما ببخشد؛ و ظهور آن حضرت را، برای تشفّی همه فِداهرواحُنااَ

ی کربال، از ارادتمندان و خواهانهی ما را در این قیام خونی کربال، مقدّر بفرماید؛ و همهواقعهاز 

 ، قرار بدهد. فِداهرواحُنااو یاران حضرت مهدی   باختگان آستان حسینی دل
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