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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 نکنیم.ها را خاموش  در مجلس ذکر مصیبت چراغ

 ،عزاداریمجلس ذکر مصیبت، چراغ، تاریکی، نور، مالئکه، جنّ، ، امام حسین کلمات کلیدی:

 .بیت اهل، گریه، ریا

ها را ای بخوانند، چراغخواهند روضهاین سنّتی که در مجالس هست که وقتی میسعی کنید از 

االسالم و  کند، مرحوم حجّتنکنید. خدا رحمت کنند، تبعیّت کنند و محیط را تاریک میخاموش می

به برخی اولیای خدا  در بخشی که راجعهم  الهدیمصباحدر همین کتاب  را؛ المسلمین آقای مولوی

ای شخص برجسته علیهاهللرمحة ایشان ذکر شده است. آقای مولوی ی بارهمطلب کوچکی درهایی آمده، نکته

اآلن هم در حرم  بودند و یدم. ایشان مقیم مشهدرس می مکرّر خدمت ایشان خدا توفیق داده بود،  بود.

که اگر در  زرگواری بودند. خوب به خاطر دارمر بابسی انساندفن هستند.  الرّضاموسی بنعلیّ

زد که چرا کرد، با توبیخ و فریاد سرش داد میمجلسی برای روضه خواندن، کسی چراغ را خاموش می

روند و شود، مالئکه میرا نکنید. وقتی اتاق و فضا تاریک می: این کار گفتکنید؟! می این کار را می

کنید؟! بگذارید محیط روشن باشد و محل جوالن مالئکه مانند. چرا فضایتان را خراب میها میجنّ

 باشد. 

اصلش نور باطنی و نور قلب است که آن ملکات خوب را ولی  البتّه این نور ظاهری همین اثر را دارد؛

همین است. این را یادتان  ماجرااندازد. امّا در فضای بیرون هم به جریان و جوالن میدر وجود ما 
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خواهد ها و مجالس روضه، تا طرف میها و حسینیّهتی هیأجا، در همه که همهباشد. چون رسم شده 

ر کنند اگمی فکر دانند؛البتّه آنها نمیاین کار را نکنید.  کنند.ها را خاموش میخواند، چراغروضه ب

خواهی  کشی میکنید؟! خجالت میخاموش میها را چرا چراغ ها را خاموش کنند، ]بهتر است.[چراغ

کنی! گریه برای  می گریه گریه کنی؟! افتخار کن که برای امام حسین برای امام حسین

دو ش ثوابکنی وقتی ریا می هم ندارد. اگر ریا کردی، گردن من!ریا  و امام حسین بیت اهل

ریا  گفتندنمی اعبداهللاصحاب اب روز عاشورا 1.ریا ندارد برای امام حسین ! گریهشودمی برابر

شود؛ اگر بگوییم اگر ما رجز بخوانیم، ریا میگفتند خواندند! نمیرفتند به میدان و رجز می! میشود می

عابس  به میدان برویم. خیر، ون اسم و رسمپس بد شود؛ریا میمدم چه کار کنم، من کیم، پسر کیم، آ

 را کند، لباس را از تنش درآورد وزره  را یادتان هست، ن پیرمرد عاشق و مجنون اباعبداهللآ

شود یعنی ریا می ار تیرها و زخم شمشیرها قرار داد!که موهایش سفید بود، جلوی رگبرا ای  سینه

به میدان  کسهر را یادتان هست؛ ریا ندارد. آن غالم بی اسم و رسم ! مجلس اباعبداهلل؟چه

م، از گفت من فالنیم، پسر فالنیمی برد، مثالًای داشت که اسم میرفت باالخره پدری داشت، قبیله می

به کس را نداشت، وقتی  ع کنم. امّا آن غالم سیاه که هیچدفا ام و آمدم که از اباعبداهللفالن قبیله

کس نیستم!  من هیچ !؟! من کیم؟چه بگویم راجع به خودمگفت من  خواند؟میدان آمد چگونه رجز می

ولی  ؛است. من که خودم کسی نیستم امیر من امام حسین 2!یر  مِ اْل   م  عْ نِ  و   ن  یْ س  ی ح  یرِ مِ ا  گفت: ا لذ

بگذارید ریا  کنند که ریا نشود. خیر، میاست. نه نترسید. چراغ را خاموش  امیر من امام حسین

شاءاهلل در  است! ان کجایش ریا ریا هم خریدار دارد. ضمن اینکه اصالً شود. در دستگاه امام حسین

                                            

ی تعظیم شعائر علنی انجام دادن و به دید دیگران نمایاندن است؛ لذا ریا  تعظیم شعائر است و الزمه . عزاداری برای امام حسین1

  معنی ندارد. 
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های دیگر است. کسی وارد فضای معنی ندارد. ریا برای جا ریا اصالً بیت فضای دوستان اهل

 ؛ایین نیندازیدریا معنی ندارد. سرتان را هم پبیاید،  بیت ی اهلشود، زیر خیمه بیت اهل

هایتان جاری شود و روی روی گونه اشکبگذارید سرافراز سر را بلند کنید و های های گریه کنید. 

وقت با دستمال کاغذی پاک  هایتان را هیچاین را هم بگویم اشکصورتتان بغلطد. هیچ مانعی ندارد. 

من ی آبروی مؤید. فردای قیامت مایهلهایتان را به صورتتان بمااشک؛ بیندازید کنید که در سطل زبالهن

 است. 

 3يا ا باع ْبِداهللِ   ع ل ْیك    اهلل   يا ا باع ْبِداهلِل و  ص لَّى  ع ل ْیك    اهلل   يا ا باع ْبِداهلِل و  ص لَّى  ع ل ْیك    اهلل   ص لَّى
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