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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی عرفاناربعین در آیینه

، عاشورا، اربعین، کربال، شام، یزید، عرفان، سلوک، رنج، قوس الحسیناباعبداهللکلمات کلیدی: 

 نزول، قوس صعود، تجلّی، فنا، لقاء.

 1َصلَّى اهللُ َعَلْيَك يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى اهللُ َعَلْيَك يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى اهللُ َعَلْيَك يا اَباَعْبِداهللِ 

بیت عصمت و ی مصائب و ماتم بزرگ اهلقرار داریم؛ روز تجدید خاطره در اربعین حسینی

دار بار اشک و ماتم در بار را خدمت داغدار بزرگ زمان، میراث. این روز دردناک و فاجعهطهارت

، و به محضر آن امام الفداءمقدمهلترابارواحنااالعظماهللبقیّةدر قرون و اعصار، حضرت  مصائب اباعبداهلل

خصوص عزیزانی که در سپردگان مکتب عاشورا، بهو سر ی دلدادگان اباعبداهللبزرگوار و به همه

 کنم.خدمتشان هستیم، تسلیت عرض می

ی عاشوراست. یک چهلّه از عاشورا تا اربعین فاصله هست. سیر از عاشورا تا اربعین روز تجدید خاطره

ی اسرا در روز عاشورا به اسارت گرفته شدند و روز است. قافله راِجعون  ِالَْيهِ ِانّا ِلْلُحَسْيِن َو ِانّا اربعین، سیر 

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

اوّل ماه  سوی شام روانه کرد تا اینکه در روزی اسرا را بهزیاد قافلهکوفه به سر بردند و بعد از آن، ابن

                                            

باَعْبِداهلِل؛ يا َعَلْيكَ  اهللُ  َصلَّى .1 ِعيدُ  َا ْيهِ  َيِصلُ  السَّالمَ  َفِانَّ  َثالثا    ذِلكَ  ُت َل  حرّعاملی، و 575 ص ،4 ج الکافی، کلینی، :َبعيدد   ِمنْ  وَ  َقِريب   ِمنْ  ِا

 .151 ص ،99 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 494 ص ،14 ج الشّیعه،وسائل



 

 2 

ی اسرا به شام رسید. منتهی برای اینکه شهر آذین بسته شود، و شامیان این پیروزی را در صفر، قافله

ی جشن بگیرند؛ اسیران دو سه روزی بیرون دروازه خدابه خاک و خون کشیدن فرزندان رسول

ای در شام شدند؛ یک هفته ی ساعات وارد شامی اسرا از دروازهشام نگاه داشته شدند. بعد از آن، قافله

سوی کربال، و از ترین شرایطی که در کلّ ایّام حرکت قافله از مدینه بهتوقّف داشتند و بعد از سخت

ترین ایّام، ایّام شام ترین و دردناککربال تا شام، و از شام تا کربال، و از کربال تا مدینه داشتند، که غمبار

برای بازگرداندن اسرا به مدینه، از شام حرکت  بار، قافلهک و فاجعهی دردنایک هفتهبود، بعد از این 

رفت و سوی دیگر سمت مدینه میرسید که یک سوی آن به داده شد. در بازگشت، قافله به دو راهی

سمت کربال. مسؤول این قافله از طرف یزید مأمور شده بود، تا حدودی مراعات حال اسرا را کند؛ به

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

نمایی، اسرا را با این حال وارد شام کرد و بعد آن مجلس بسیار عظیمی بود؛ یزیدی که برای قدرت

پا کرد تا پیروزی خودش را بر دشمنانش، به رخ دولتمردان، و به رخ سُفرای کشورهای عظیم را بر

ورق برگشت، شرایط  سجّادو امام کبرید، در همان مجلس با سخنرانی زینبخارجی بکش

ی خوردهکامالً به عکس شد، و در آن مجلس یزید از صورت یک فاتح و پیروز، به یک فرد شکست

نحوی خودش را از زیر فشار افکار عمومی نجات ذلیل و خوار تبدیل شد. بعد از آن هم، برای اینکه به

گفت: برای جبران این حادثه، هر  سجّادقائل شد. به امام بیتتسهیالتی برای اهل دهد، ظاهراً

خواهیم، فرمودند: چیزی که ما از شما می سجّادگذاریم. امامچه بخواهید ما در اختیار شما می

 است؛ و سرهای مطهّر شهدا.  الحسینی خونین اباعبداهللجامه

را راضی کند تا این موج عجیبی را  بیتنحوی اهلتاده بود که بهحال یزید به دست و پا افایّعلی

عنوان داشتند که به ما فرصت داده نشد در  کنند، آرام کند. حضرت زینبکه دارند ایجاد می

ی من از شما این است که اجازه دهید مجلس کربال بعد از شهادت عزیزانمان سوگواری کنیم؛ خواسته

خواست یک مقدار ای را داد؛ چون میانمان برپا کنیم؛ و یزید هم چنین اجازهماتم و عزایی برای عزیز

شرایط را آرام کند. ولی همان مجلس سوگواری، همان مجلس عزاداری، به یک کانون انقالب علیه 
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-بنتبود؛ حضرت سکینه سجّادبود؛ امام کبریخوان آن مجلس زینبیزید تبدیل شد. روضه

بود. ایشان فجایعی را که در  و اباعبداهلل ، خواهر حضرت زینبثومکلامّ بود؛ الحسین

کربال اتّفاق افتاده بود، بازگو کردند. تمام مردم شام جلب این مجلس شدند و بعد از این افشاگری، 

ی انفجار شد. یزید به خوبی احساس کرد که اگر این گروه اسرا، که درواقع حاال آنها شهر شام آماده

اند، چند روزی بیشتر در شام بمانند، حکومت او واژگون زیدیان را در شام به اسارت گرفتهیزید و ی

عنوان مسؤول این تر اسرا را به مدینه برگردانید. کسی را هم بهشود؛ ولذا دستور داد، هرچه سریعمی

یه ما فعّالیّت نکنند، قافله تعیین کرد و به او دستور داد، برای اینکه اینها تحریک نشوند و باز بیشتر عل

سؤال کرد: چه  سجّادبا آنها مدارا کن. لذا وقتی بر سر آن دوراهی رسیدند، مسؤول قافله از امام

سؤال کنید. و  ام زینبفرمودند: از عمّه سجّاددهید؟ به کدام سمت برویم؟ امامدستور می

 فرمودند: به کربال! حضرت زینب

؛ ِمَن ِمَن اْلُحَسْيِن ِاَلی اْلُحَسْينِ ی اسراست. روز اربعین، روز بازگشت قافلهقافله امروز به کربال رسید. 

ی کامل است، و یک دور کامل، یک سیر کامل اینکه گفتم، این اربعین یک چهلّه اْلَکرَبالء ِاَلی اْلَکرَبالء.

را داریم، تجلّی تامّ   2راِجُعونَ   ِالَْيهِ  َو ِانّا  ِانّا ِللّّٰهِ است، به این خاطر است. اگر در کلّ آفرینش، این مسیر 

است. بنابراین ربّ مطلق، ذات  بیت عصمت و طهارتربوبیّت حضرت حقّ، در وجود مقدّس اهل

بیت عصمت و ی خودش، وجود مقدّس اهلترین مرتبهمقدّس حقّ متعال است. امّا ربّ مضاف، در عالی

و مجاری ربوبیّت حضرت حقّند. البتّه ربوبیّت حضرت است. اینها هم ربّند. درواقع مظاهر  طهارت

ی ی اولیاء، همه، همهی انبیاءحقّ محدود به آنها نیست؛ در مراتب عالم خلقت جریان دارد. همه

ی اینها ربّند؛ هرکدام در سطح خودشان؛ اینها ربّ مضافند. ولی ربّ ی پدر و مادرها، همهمعلّمان، همه

هستند.  ی هدیو ائمّه هستند؛ پیامبراکرم بیتخودش اهلی اعالی مضاف در مرتبه

ِانّا ِلْلُحَسْيِن َو ِانّا شود: رسد؛ در عالم تعیّن، می، وقتی به تعیّن میراِجُعون  َو ِانّا ِاَلْيهِ   ِانّا ِللّّٰهِ لذا آن حقیقت 
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بینید، از عاشورا تا را، از کربال تا کربال می راِجعون  ِانّا ِلْلُحَسْيِن َو ِانّا ِالَْيهِ و شما این سیر  !راِجعون  ِالَْيهِ 

ترین مرتبه جاری است. این ترین مرتبه تا پاییناربعین. تجلّیّات حضرت حقّ در قوس نزول، از عالی

کنند؛ از اوّلین تعیّن که فیض منبسط است، چون ذات مقدّس تجلّیّات مرتبه به مرتبه نزول می

شود؛ هیچ ن است. در ذات حضرت حقّ هیچ خصوصیّتی دیده نمیحضرت حقّ یک حقیقت بالتعیّ

 تعیّنی، هیچ مشخّصاتی ندارد؛ ولذا مطلقاً قابل شناخت نیست. احدی به ذات راه ندارد. گفت:

 به عقل نازی حکیم تا کی  

 به کنه ذاتش خرد بَرد پی
 

 شود طیبه فکرت این ره نمی 

 اگر رسد خس به قعر دریا
 

ی هستی را دربرگرفته عالم، فیض منبسط است که یک وجود گسترده است که همهتعیّن اوّل در 

شود. اوّلین تجلّی، است. تجلّیّات حضرت حقّ، تجلّیّات مقام احدیّت، در مراتب مختلف هستی ظاهر می

تجلّی اسمائی و صفاتی حضرت حقّ است؛ اصطالحاً فیض اقدس. و در شعاع اَسماء و صفات الهی، 

ی بعد، در عالم خارج ه که صورت علمی مخلوقات در علم حضرت حقّ هستند، در مرتبهاعیان ثابت

ی بعد سازند. در مرتبهکنند و عقول مجرّده و موجودات جبروتی عالم جبروت را میتحقّق پیدا می

گیرد و میکه نفوس کلّیّه را دربر علیٰ سازند؛ یعنی ملکوت اَنفوس کلّیّه و مُثُل معلّقه، عالم ملکوت را می

ی ی بعد از عالم ملکوت، عالم ناسوت قرار دارد که قاعدهرا. و در مرتبه ملکوت اَسفل که مُثُل معلّقه

ترین مرتبه از نور ترین مرتبه است و از ضعیفعالم وجود است؛ در هستی، اسفل سافلین است؛ پایین

اسوت است؛ و در انتهای عالم رسید، عالم نهستی برخوردار شد. لذا به انتهای قوس نزول که می

ناسوت، جمادات هستند که کمترین بهره را از نور هستی دارند. خوب این قوس نزول است که 

خیزد به سمت باال. میی مقابلش، قوس صعود است که از پایین دوباره برآفرینش را ایجاد کرد. نقطه

شود و آن وقت این انسان بشر مبدّل میی انسان، به جماد به گیاه، گیاه به حیوان، حیوان به پیکره

کند؛ از عالم ی نفس مراتب سلوک الی اهلل را طی میکند و با تهذیب و تزکیهسیر الی اهلل را شروع می

 کشد و از آنجا هم، گفت: میناسوت به ملکوت، از ملکوت به جبروت پر
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 بار دیگر از مَلَک پرّان شوم
 

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم 
 

کند؛ کشد و در مقام واحدیّت، مراتب توحید و فنا را طی میمیعالم جبروت هم به عالم الهوت پراز 

توحید و فنای افعالی، توحید و فنای صفاتی، توحید و فنای اسمائی؛ تا اینکه باالخره آخرین جهش و 

ی که حرکت در ا. یعنی از همان نقطه3رسدی توحید و فنای ذاتی میگیرد و به مرحلهپرش صورت می

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

است. سیر انسان هم همین سیر است؛ یعنی در جهان انفس هم مثل جهان آفاق، همین مراتب وجود 

؛ مراتب هستی را یک به 4ْلعاَلمينَ ا  َرب    ِمنْ   تَدْنزِيل  دارد. انسان از جوار قرب حضرت حقّ تنزّل پیدا کرد؛ 

؛ شیئی بود؛ امّا مذکور نبود؛ هنوز تعیّنی پیدا 5َشْيئا  َمْذُكورا    َيُكنْ   َلمْ یک طی کرد. یک وقتی جایی بود که 

کم تعیّنات او را دربرگرفتند؛ مرتبه به مرتبه در مراتب هستی خودش، در جهان نکرده بود. بعد کم

؛ ثُمَّ َرَدْدناُه َاْسَفَل ساِفلينَ  تر آمد.درون خودش پایین ْنساَن فی َاْحَسِن تَدْقويم  . از جوار قرب 6َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

حضرت حقّ، به دورترین نقطه و به اسفل سافلین آمد. محجوب به حُجب نورانیّه و حجب ظلمانی شد 

ی قوس ردد؛ از انتها و قاعدهگتنزّل کرد. این قوس نزول بود. حاال دوباره برمی ترین مرتبهو به پست

کند. دوباره مرتبه به مرتبه، با تهذیب نفس، با سلوک الی اهلل، با عبادت و نزول حرکت را شروع می

                                            

ى موجودات در ى شهود، دیدنِ نیستى و فانى بودن فعل، صفت و ذات همهبردن، و به دیدهمعناى پىمعرفت، بهفنا در اصطالح اهل  .4

فعل، صفت و ذات خداوند متعال است. بنابراین مقصود از فنا، فانى شدن نیست؛ فنا یعنی از پنددار بالدلِ برخدوردار از وجدود بدودن      

شدود.  برد، به چهار مرتبه تقسیم مىمىبردن. فنا از منظر آنچه سالك به نیستى آن پى پى مخلوقات، رهایى یافتن و به فانى بودن آنها

برد که تنها فاعل واقعى در عالم وجود، خداسدت  مىشود و پى نخست فناى افعالى، که سالك از پندار فاعل انگاشتن مخلوق رها مى

ست. دوم فناى صفاتى، که صفات خلق را در صفات حضرت حدقّ فدانى و   دهد، حقیقتاً فعل الهى و کار خداو هر آنچه در عالم رخ مى

بیندد. چهدارم فنداى    صفتى جز خدا در عالم نمىصاحبیابد. سوم فناى اسمائى، که بیند و عالم را تجلّیگاه صفات الهى مىمضمحل مى

یابدد و جدز هسدتى    حل و فدانى مدى  ى افعال، صفات و موجودات را در هستى حضرت حدقّ مضدم  ذاتى، که در این مرتبه، سالك همه

قّ اسدت  اى از هستى حضرت حاهلل، نمود و جلوهکند که تمامى ما سوىبیند و با تمام وجود حس مىچیز در عالم نمىحضرت حقّ، هیچ

 .441و  54-49کس جز خدا وجود ندارد. برای توضیحات بیشتر نك: لیّب، شراب لهور، ص چیز و هیچو در حقیقت هیچ
   .44 یآیه الحاقّه، و 98 یآیه واقعه، یسوره. 4

  .1 یآیه انسان، یسوره . 5

 .5 و 4 اتآی تین، یسوره .1
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درد گرفتند، میبرهایی که او را دربندگی حضرت حقّ، با ذکر خدای متعال مرتبه به مرتبه این حجاب

آید. از عالم ناسوت خارج مرتبه، در مراتب هستی باالتر می رهاند و دائماً مرتبه بهو خود را از آنها می

رسد. از عالم گذرد؛ به عالم جبروت میآورد. از عالم ملکوت هم میمیشود؛ سر از عالم ملکوت درمی

کشد. و از میگذرد و به عالم عقل پرکند. از عالم مثال میشود و به عالم مثال راه پیدا میطبع رها می

 کند. گفت: هم که جبروت درونی خودش است، از آنجا هم پرواز میعالم عقل 

 بار دیگر از مَلَک پرّان شوم
 

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم 
 

جایی که در کند تا باالخره برگردد به همانکشد و مراتب توحید و فنا را طی میمیبه مقام واحدیّت پر

 . گفت:7 راِجُعون  َو ِانّا ِالَْيهِ   ِانّا ِللّّٰهِ آغاز بود؛ 

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون
 

 راِجُعون  ِانّا ِالَْيهِ گویدم که  
 

  َو ِانّا ِاَلْيهِ   ِانّا ِللّّٰهِ سوی حقیقت والیت. این این سیر، در تعیّن، درواقع سیر از حقیقت والیت است، به

در تعیّن، نزول است؛ دور شدن و محجوب شدن است نسبت به ولیّ اعظم حضرت حقّ و بعد  راِجُعون

ی همین سیر است. از پیش دوباره برگشتن به محضر او. لذا از عاشورا تا اربعین، از کربال تا کربال، جلوه

اسارت است. از ی این سفر نزول به دربار یزید؛ از اعلی علّیّین به اسفل سافلین؛ این نیمه حسین

تا یزید، از اعلی علّیّین تا اسفل  افتد. از حسینی اوّل سیر اتّفاق میعاشورا تا اوّل صفر، این نیمه

 ی اوّل سیر است.سافلین، از کربال تا شام؛ این نیمه

ی دوم سیر، از اسفل السّافلین است؛ یعنی از شام ویران، از یزید پلید فاصله گرفتن و دوباره نیمه

بینید که ماجرای عاشورا تا اربعین، است؛ این هم قوس صعود. پس می گشتن به نزد حسینبر

        این یک سیر کامل است. لذا یک دوست  ،ی قوس نزول و قوس صعود است. در تعیّندقیقاً دربرگیرنده

ا ی کامل ردر این چهل روز یک چلّه ،بیتی اهلدادهی دل، یک مؤمن، یک شیعهبیتاهل
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ی کامل است. این چلّه از عاشورا اید! این یک چلّهنشینی عرفا و سالکین را که شنیدهکند. چلّهطی می

این سیر را به شایستگی طی  بیتشود و اگر یک دوست اهلشود و به اربعین ختم میشروع می

ی سیر صعود، وصال شود. در انتهانائل می رسد، به لقاء اباعبداهللکرده باشد، وقتی به اربعین می

ی دلش به جمال کند. دیدهبقاء پیدا می شود و به اباعبداهللفنا می است و لقاء؛ در حسین

گونه که شایسته است، طی کرده باشد؛ اگر این سیر را آن .شودباز میالحسیندالرای اباعبداهلل

این سفر را  بُراق عشق اباعبداهللاین زمان بین عاشورا و اربعین را به شایستگی بهره گرفته باشد؛ با 

 طی کرده باشد. 

ی نخستین که و خوب این سفر، سفر رنج است؛ سفر اسارت سفر درد و رنج است. از همان لحظه

ها بر پیکر رنجور آنها ها از سر بانوان حرم کشیده شد و تازیانهها به آتش کشیده شد، معجرخیمه

های های کوفیان، نگاهآغاز شد؛ تا به کوفه آمدند؛ طعن و کنایه نواخته شد، این سیر با رنج، با ریاضت

شد؛ به بند و زنجیر کشیده شدن  بیتهایی که به اهلشکن کوفه، و جسارتی مردم پیمانگزنده

زیاد مورد توهین قرار گرفتن آنها و بعد هم سفر طوالنی از کوفه تا شام، که در مسیر، آنها، در دربار ابن

کرد تا قدرت و شکوه سمت آن آبادی کج میشدند، قافله راهش را بهنزدیک می آبادی هرجا به یک

حکومت یزیدی را نشان مردم بدهند که چگونه دشمنان خلیفه به خاک و خون کشیده شدند! و 

ها رسیدند، سرهای مطهّر شهدا از جعبهکه می شان به اسارت گرفته شدند! به هر شهر و آبادیخانواده

های داغدیده، اینها را به نمایش شد و همراه با این زن و بچّهها میآمد؛ دوباره بر سر نیزهن میبیرو

ی این سفر رنج است؛ تعب است؛ این سفر، همه خون دل خوردن است تا به شام گذاشتند. همهمی

سؤال  سجّادامامشوند. بنا به نقلی از ها را آنجا متحمّل میرسند؛ به اسفل سافلین. بیشترین رنجمی

کردند که در این سفر کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ از مدینه که حرکت کردید و به مدینه 
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-. اهل8اَلشّام، اَلشّام، اَلشّامبازگشتید، کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ حضرت سه بار فرمودند: 

سوی از شام به ها را در شام متحمّل شدند و بعد، سفر بازگشتها و دردبیشترین رنج بیت

ی تحمّل کربالست. لذا سالک الی اهلل، در این سیرش برای رسیدن به لقاء و وصال، باید خود را آماده

 سختی کند. گفت:

 نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست
 

 ی رندان بالکش باشدعاشقی شیوه 
 

 شود انسان با تنعّم و با غلتیدن در ناز و نعمت به جایی برسد. گفت:نمی

 شودنابرده رنج گنج میسّر نمی
 

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد 
 

ی این راه را هم بپردازد. قرآن ی تحمّل سختی شد. وقتی انسان طالب لقاء است، باید هزینهباید آماده

ْنسانُ فرمود:  -تو در بستر زندگی، رنج بسیار می؛ ای انسان 9رَب َك َكْدحا  َفُمالقيهِ   كاِدح  ِالىّٰ    ِانَّكَ   يا اَيدَُّها اْْلِ

های بیهوده نیست. این رنج راه وصال و لقاء دوست و ها، رنجهای بسیار عظیم. امّا این رنجکشی؛ رنج

 رَب َك َكْدحا  َفُمالقيِه؛  كاِدح  ِالىّٰ    ِانَّكَ ی دوست است، برای دیدار او. سوی خانهمحبوب است. این رنج سفر به

کسی که امید بسته به دیدار محبوب  ،10 يَدْرجوا ِلقاَء اهللِ   كانَ    َمنْ یدار کرده است، پس اگر کسی آرزوی د

 ی تحمّل دشواری باشد. گفت: خودش، ربّ خودش، باید آماده

 ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر
 

 ره نابرد به اختر شاهی گدای ما 
 

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

؛ ِمَن اْلَکرَبالء ِاَلی ِمَن اْلُحَسْيِن ِاَلی اْلُحَسْينها شود. لذا این سیر بایست متحمّل سختیچیز، می

-ایّ؛ این سیری است که در آن رنج است؛ در آن دشواری است. علیاْلَکرَبالء، ِمن اْلعاشوراء ِاَلی ْاَْلربَعين
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-شاءاهلل دوستان اهلی اهل معرفت؛ و انی عرفان؛ در آیینهماجرای اربعین است در آیینه حال این

گیرند تا گذرد؛ از نظر تقویم باالخره روزها از عاشورا فاصله میاین سیر را طی کنند. زمان می بیت

را طی  اْلُحَسْيِن ِاَلی اْلُحَسْينِمَن رسند؛ ولی ما آیا از عاشورا به اربعین رسیدیم؟ آیا سیر به اربعین می

 کردیم؟ آیا در این سیر باطنی، در باطنمان به مالقات حقیقت حسینی نائل شدیم؟ مهم این است. 

ی اسرا به کربالست. در طورکه اشاره کردم روز بازگشت قافلههرحال، صورت ظاهر اربعین همانبه

گریست و  آسمان چهل روز بر حسین ؛11َصباحا    َاْربَعينَ   ُحَسْينِ الْ   ِانَّ السَّماَء َبَكْت َعَلىحدیثی داریم: 

معنی مقصود از آسمان، آسمانیانند؛ ملکوتیانند؛ موجودات آسمانی و حقایق آسمانیند. آسمان هم، نه به

 آسمان ظاهر؛ بلکه آسمان معنا، آسمان حقیقت. گفت:

 در بارگاه قرب که جای مالل نیست
 

 بر زانوی غم استسرهای قدسیان همه  
 

در قرب حضرت حقّ، مالل و غم راه ندارد؛ اندوه راه ندارد. آنجا رضایت مطلق و بهجت و سرور مطلق 

طور است. در بهشت هیچ رنجی نیست؛ هیچ غمی نیست؛ هیچ است. کما اینکه در بهشت هم همین

غم و اندوه راه ندارد. اندوهی نیست؛ هیچ حزنی نیست. قرب، فوق بهشت است؛ لذا آنجا به هیچ وجه 

 الحسیندر ماجرای اباعبداهلل در این بارگاهی که جای مالل نیست،رغم این واقعیّت، امّا علی

هستند و  ی اهل آسمان عزادار و سوگوار اباعبداهللسرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. همه

گریستند و گروهی از آنها  الحسینآسمانیان، چهل روز از عاشورا تا اربعین، بر مظلومیّت اباعبداهلل

شدند. گروهی از مالئکه از  الحسینگریه را رها نکردند. گروهی از آنها آمدند معتکف کوی اباعبداهلل

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

ی مالئکه باالی دهندههای تکانزدنبینند، این ضجّهی باطنند و میهزنند. آنهایی که اهل دیدضجّه می

خراشی است. اگر کسی چشم ی جانخیلی صحنه الحسینی اباعبداهللضریح مطهّر، زیر قبّه
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باطنش باز شود و ببیند، گوش باطنش باز شود و بشنود، تحمّلش بسیار دشوار است. کم کسی است 

دیدن این صحنه قالب تهی نکند و از دنیا نرود. این ماتم و عزا از روز عاشورا  که بتواند تحمّل کند و با

شروع شد؛ هنوز هم برپاست. بنابراین به یک اعتبار، این عزای چهل روزه که در آسمان، در عرش 

ِانَّ السَّماَء ی این اربعین است. حضرت حقّ، در قرب الهی برپا شد، این عزای چهل روزه، دربرگیرنده

 . 12َصباحا    َاْربَعينَ   اْلُحَسْينِ   َكْت َعَلىبَ 

ی اسرا به کوفه رسید و سرهای دانید، بعد از اینکه قافلهاید و میدر عالم ظاهر هم، عزیزان شنیده

زیاد خوشحال از این موفّقیّتی که در انجام مأموریّت به زیاد آوردند، ابنمطهّر شهدا را به دربار ابن

سمت شام فرستاد تا خبر این پیروزی را به یزید تا پیک فرستاد. یک پیک را به دست آورده است، دو

سمت مدینه فرستاد تا خبر را به فرماندار مدینه برسانند که بله، حسین و برسانند؛ یک پیک را هم به

، حسینیان را تار و مار کردیم؛ همه را از بین بردیم. خوب آن پیکی که به مدینه آمد، خبر را رساند

مطّلع شد. به محض اینکه خبر دارد شد  خدای کهنسال رسولعبداهلل انصاری، این صحابهجابربن

غریبانه، تنها، با لب عطشان، در بین دو نهر آب، مظلومانه به شهادت رسیده، از  الحسیناباعبداهلل

 هستند کسانی هاحابیصسعد که او دیگر صحابی نبود؛ از تابعین بود. بنعطیّةمدینه حرکت کرد؛ همراه 

 سعد دانشمند بزرگی است.بنعطیّة اند.ندیده را خدارسول تابعین اند.دیده را خدارسول که

جلد تفسیر قرآن نوشته است. از محدّثین بزرگ و  پنجعبّاس است. خودش در تفسیر قرآن شاگرد ابن

-بنعطیّةهمین  ی حضرت زهراواالمقام است. احادیث زیادی نقل کرده است. یکی از راویان خطبه

گویند، غالم جابر. نه، غالم سعد است. شخصیّت واالمقامی است. گاهی اوقات مدّاحان و ذاکران می

در این سفر، برای  نبود؛ دوست جابر بود. منتهی به قصد خدمت به این صحابی کهنسال پیامبر

اینها روز اربعین به کربال رسیدند. عطیّه  همراه جابر بود. خوب الحسیناباعبداهلل زیارت قبر مطهّر 
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عبداهلل گوید: وقتی رسیدیم به سرزمین غاضِریّه، به سرزمین کربال، جابربنکند؛ میخودش نقل می

 گویم لقاءاحرام پوشید! اینکه می یانصاری داخل آب فرات رفت و در نهر فرات غسل کرد. بعد جامه

ی احرام بر تن کرد. عبداهلل انصاری جامهببینید! مثل حجّ، جابربن اهلل است،ولیّ اعظم خدا، تعیّن لقاء

های کوتاه از فرات گریست، با قدمشدّت میکه بهلنگی به کمر بست و ردایی بر دوش افکند؛ و درحالی

گفت. ذکر خدا می داشت،شد و هر قدمی که برمینزدیک می شد و به قبر مطهّر اباعبداهللدور می

ی احرام خودش را با سُعد، که کند، جابر بعد از اینکه غسل کرد، جامهکه عطیّه نقل میطورظاهراً، آن

حرکت کرد. وقتی بر سر قبر  سمت قبر مطهّر اباعبداهللیک گیاه خوشبویی است، خوشبو کرد. و به

ش دلیل کهنسالی، یا شدّت اشکی که از چشمان او جاری بود، دیگر چشممطهّر حضرت رسید، یا به

گوید: وقتی عطیّه می. های من را بگذار روی قبر اباعبداهللکرد. به عطیّه گفت: عطیّه دستکار نمی

 گذاشتم، از شدّت گریه از هوش رفت؛ روی قبر اباعبداهلل های جابر را روی قبر حسیندست

هوش آوردم. جابر سرعت دویدم، مقداری آّب آوردم؛ آب را به صورت جابر زدم و او را به بیهوش شد. به

سه بار یا حسین گفت. بعد  !حبیبی یا حسینهوش آمد؛ به خودش آمد؛ شروع کرد صدا زدن: وقتی به

دهد؟ من غالم شما هستم؛ یعنی دوست پاسخ دوستش را نمی !13َحبيَبهُ   ْل ُيجيبُ   َحِبيب  برگشت، گفت: 

-حسین جان جواب جابر را نمیی شما هستم! چه شده دادهبیتم؛ من عاشق و دلپیرغالم شما اهل

پاسخ تو را بدهد،  دهی؟! بعد خودش برگشت به خودش جواب داد؛ گفت: جابر چگونه حسین

که بین بدن و سر پاسخ تو را بدهد، درحالی های گردن او را بریدند؟ چگونه حسینکه رگدرحالی

-م دادن خدمت اباعبداهللهای زیادی انداختند؟ بعد شروع کرد به شهادت دادن و سالمطهّرش فاصله

-عبداهلل انصاری نقل شده و غیر این زیارت منقول از امام. همان زیارتی که از جابربنالحسین

اید. زیارت جابر شاءاهلل همه موفّق بودید و خواندهاست که همین زیارت اربعینی است که ان صادق
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است؛ شاید اصالً همان  الحسینی رجب اباعبداهللزیارت دیگری است. خیلی شبیه زیارت نیمه

باشد. تفاوت و اختالفش از نظر عبارات بسیار کم است. جابر شروع کرد شهادت دادن و سالم کردن 

رو کرد به قبور مطهّر شهدا و به آنها هم  و بعد از زیارت اباعبداهلل الحسینخدمت اباعبداهلل

هدا و گفت: سوگند به آن کسی که سالم داد. بعد برگشت به عطیّه یا خطاب کرد به خود ش

گوید: من را به حقّ مبعوث کرد، ما هم در مقام و مرتبت شما شریکیم. عطیّه می پیغمبراکرم

هایی را که آنها از مدینه گویید؟ بیابانخیلی تعجّب کردم؛ گفتم: جابر این چه سخنی است که شما می

هایی که فرود ایی که بر آنها باال رفتند، و درّههتا کربال پشت سر گذاشتند، ما کجا طی کردیم؟ کوه

هایی که اینها در این سفر کشیدند، ما کجا متحمّل شدیم؟ ما کجا آمدند، ما کجا طی کردیم؟ سختی

هایشان فاصله افتاد؛ ما کجا چنین شمشیرهایی را که آنها در راه خدا زدند، زدیم؟ آنها بین سرها و بدن

نها همسرانشان بیوه شدند؛ فرزندانشان یتیم شدند؛ ما کجا چنین اتّفاقی برایمان اتّفاقی برایمان افتاد؟ آ

عبداهلل گویی که ما در مقام و مرتبت با شما شریکیم؟! جابربنافتاد؟ جابر چگونه به این شهدا می

ا  َمْن َاَحبَّ قَدْومفرمودند: شنیدم که حضرت می خداانصاری به عطیّه گفت: عطیّه از حبیبم رسول

هرکس گروهی را دوست بدارد، با همان گروه  ؛14ُحِشَر َمَعُهْم َو َمْن َاَحبَّ َعَمَل قَدْوم  ُاْشِرَك فی َعَمِلِهمْ 

محشور خواهد شد؛ در شمار همان گروه به حساب خواهد آمد. و هرکس عمل جمعی را دوست بدارد، 

را به حقّ  که پیغمبراکرمخورم به خدایی در عمل آنها، با آنها شریک است. و من سوگند می

هستیم. دقیقاً نیّت ما همان چیزی  مبعوث کرد، من و دوستان من، با نیّتمان همراه با اباعبداهلل

و یارانش آن نیّت را داشتند و بر آن بودند؛ و چون نیّتمان یکی است، با آنها  است که حسین

 همراهیم. 
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های مصباح اشاره کردیم. هم به مناسبتی در بحث ی بسیار ظریف و لطیفی است که قبالًاین هم نکته

شود. انسان در آن واحد، یک کار را تواند شریک تمام کارهای خیر باشد؛ با عمل نمیانسان با نیّت می

تواند در آن واحد شریک تمام کارهای خیری باشد که در تواند انجام دهد؛ امّا با نیّت، میبیشتر نمی

ام، ظاهراً در جنگ جمل بود، بعد از جنگ، یکی از ما اینکه قبالً عرض کردهافتد. کعالم اتّفاق می

بود و خدمت حضرت عرض کرد: ای کاش برادر من هم در این جنگ می اصحاب امیرالمؤمنین

به او  شد. حضرت امیرزد و در این پیروزی شریک میکرد در رکاب شما شمشیر میتوفیق پیدا می

داشت در این جنگ همراه ما آیا دل برادرت با ما بود؟ آیا او هم دوست می 15َمَعنا؟  يكَ َاخ  َاَهوىّٰ فرمودند: 

برایش پیش آمد؛ موفق نشد خودش را  باشد؟ گفت: به خدا قسم آری! منتهی یک مشکل و گرفتاری

ین برساند. حضرت فرمودند: برادر تو در این جنگ همراه ما بود و نه تنها برادر تو، بلکه کسانی در ا

شوند. جنگ همراه ما بودند که در ارحام نساء، و در اصالب رجال قرار دارند و در قرون آینده متولّد می

شد همراه ما بودند، درواقع در این جنگ همراه ما هستند و چون آنها هم آرزو دارند که ای کاش می

 در اجر این جهاد شریک ما هستند. 

حال بعد از این جابر به عطیّه ایّکند. علینقل می از پیغمبرعبداهلل انصاری همین نکته را جابربن

رسد. ی اسرا میهاست که قافلهسمت کوفه حرکت کنیم. ظاهراً شاید همین لحظهگوید: حاال بهمی

طور شود. دیگر روز بهکم قافله نزدیک میرسد و کمصدای زنگ آن قافله به گوش جابر و عطیّه می

گویند: اگر زیارت رسد و بعد حضرت به او میمی سجّادجابر خدمت امام کامل باال آمده بود.

خواهند بیایند با عزیزانشان دیدار کنند. بنابراین جابر به کردی، دیگر اینجا را خلوت کن؛ اهل حرم می

گوید: عطیّه من خیلی امیدی جا جابر به عطیّه میکنند و همانسمت کوفه حرکت میهمراه عطیّه به

گویم. رم که عمرم آنقدر طوالنی شود تا مالقات دیگری با تو داشته باشم؛ لذا وصیّتم را به تو میندا

و خاندانش را تا زمانی که دوستدار آنها هستند؛ و دشمن  گوید: دوست بدار دوستدار پیامبرمی
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و خاندانش  و خاندانش را تا زمانی که دشمن پیامبر بدار ای عطیّه، دشمنان پیامبر

گیرند؛ با آنها دشمن باش. بعد دارند؛ بسیار روزه میهستند؛ ولو اینکه این دشمنان بسیار نماز به پا می

فرجام ی به معصیت هم باشد، باالخره خوشباشد، ولو آلوده بیتهم فرمود: اگر کسی دوستدار اهل

او باالخره فرجام نیکی  او را از گناه نجات خواهد داد؛ بیتخواهد بود. همین محبّت و عشق به اهل

کند و کند و او را پاک میخواهد داشت. همین محبّت، او را از تبعات این معاصی و گناهان خالص می

 در جمع بهشتیان منزل خواهد داشت. 

کنند، دیگر طاقت نیاوردند که شترها زانو بزنند تا از رسیدند. طوری که نقل می بیتهرحال اهلبه

د. از همان باالی شترها خودشان را پرتاب کردند بر زمین. هر کدام قبری را به شترها پایین بیاین

سراغ قبر  کبریآغوش گرفت و شروع کرد درد دل کردن و خاطرات سفر را بازگو کردن. زینب

َلی ؛ ِمن اْلَکرَبالء اِ ِمَن اْلُحَسْيِن ِاَلی اْلُحَسْينِ برادر رفتند و ماجرای این سفر چهل روزه، این سیر 

-روشنی رنج این سفر را نشان میبه کبریی زینبنقل کردند. چهره را برای اباعبداهللاْلَکرَبالء 

کامالً پیر و درهم شکسته شده بودند. موهای حضرت به سفیدی گراییده بود؛  داد. حضرت زینب

زند. شان موج میبر این غم و اندوه سنگین سفر اسارت، نوعی شرم و حیا هم در چهرهمنتهی عالوه

ی خودش را بگیرد که در شام باقی ماند و در ایشان نگران هستند که نکند برادر، سراغ دختر سه ساله

داند حال کاروان اسرا یک به یک عزیزانشان را دیدار کردند. خدا میایّاین سفر همراه آنها نیامد. علی

ها را یکی نقطهعیّت را راه انداختند؛ یکیاین جم الحسینبنتچه محشری در آنجا به پا شد. سکینه

دادند. آنها را کنار نهر علقمه آوردند؛ گفتند: اینجا دست راست عمویم جدا شد؛ آنجا دست نشان می

داند. وارد شد! چه غوغایی شد! خدا می چپ عمویم؛ اینجا عمود آهنین بر فرق عمویم عبّاس

ی پدر گرفت. به ایشان خبر دادند که روی سینهی خودش را میماههسراغ قبر کوچک شش رباب

دیدند  سجّادداند چه غوغایی شد. سه روز در کربال بودند. امامبزرگوارش مدفون است. خدا می
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مانند؛ لذا دستور کنند. اگر اینجا باقی بمانند، زنده نمیاینها دیگر دارند با جان خودشان بازی می

 حرکت دادند. 

یک سال در کربال  در کربال ماند. رباب از کربال حرکت کرد؛ ولی رباب قافله بعد از سه روز

شیون زد و بعد  نشست. یک سال بر مزار حسینرفت. زیر آفتاب میباقی ماند. حتّی زیر سایه نمی

از یک سال، با تن رنجور و بدن کاهیده، به مدینه بازگشت که دیگر رمقی برای ایشان باقی نمانده بود؛ 

 .َصلَّى اهللُ َعَلْيَك يا اَباَعْبِداهللِ ملحق شد.  هم به حسین د از مدّت اندکی، ربابولذا بع

ها، خدای متعال امر فرج منتقم خون ها، این سوز سینهها، این گریهامیدواریم به برکت این عرض ادب

شاءاهلل با گرفته شدن ان تر محقّق بفرماید ورا، هرچه سریع فداهاروحنااهللبقیّةحضرت  الحسیناباعبداهلل

به دست آن حضرت مرهمی بر زخم قلوب شیعیان گذارده  ی اباعبداهللانتقام خون به ناحقّ ریخته

 شود. 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


