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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

 

 اربعین حسینی، اربعین حسینیان

قناعت، صبر، رضا، شکر، تسلیم، فناا،،  ، همراهی، منازل، ی اباعبداهللقافله اربعین، کلمات کلیدی:

 لقا،اهلل.، اهلل جهو ،اهلل اسما،سلوک، جذبه، حاجت، سیر باطنی، بقا،، 

باشیم. یک دوست  ، همراه امام حسینشویم. با دل ی اباعبداهللبکوشیم در این ایّام همراه قافله

الحجّه که حضرت از مکّه از روز هشتم ماه ذی الحسین و شیدای اباعبداهلل، یک عاشق بیت اهل

جدا نیست. هار روز صابک کاه سار از      سمت کربال حرکت کردند، دیگر یک لحظه از امام حسینبه

زل کجاا هستند؟ بین راه مکاّه تا کربال به کدام مان کند االن امام حسیندارد، فکر میخواب برمی

کننااد؟ ایاان همراهااان و یاااران صاادیق    ااه ماای بیااتکننااد؟ االن اهاالرساایدند؟  ااه ماای 

دیگر یک لحظه االن در  ه حال و هوایی هستند؟  و اصحاب پاکباز اباعبداهلل الحسین اباعبداهلل

گوید االن که شود؛ میناگهان منتقل می ،نشیند غذا بخوردتواند از یاد آنها جدا شود. سر سفره مینمی

الن کاه مان زیار    در  ه حاالی هساتند؟ ا   ان، با اصحابشانبیتش با اهل م، اباعبداهللخورغذا می من

آنها در  اه حاالی    ام،ن که من در بستر نازی آرمیدهاالوسط بیابان هستند. آنها  ام،سقف امنی نشسته

 جدا شود. تواند از امام حسینهستند؟ یک لحظه نمی

، در الحساین  اناد؛  اون اباعباداهلل   گوناه  ب، ایان ه رجا ماا  وهشتم ترند از روز بیست ه شیداییآنان ک

ه خاار  شادند. بعاد از وداا باا جادّ      سامت مکّا   اه رجب سال شصت ها.ق از مدینه باه م وهشتم بیست
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سمت مکّه حرکت کردند و روز سوم شعبان وارد مکّه شدند. حضرت از ساوم شاعبان تاا     بزرگوارشان به

درپای از کوفیاان    های پیهمه نامه در همین فاصله بود که آنالحجّه در مکّه اقامت داشتند. هشتم ذی

اری و نصرت حضرت اعاالم  کردند و برای یرا برای رهبری خودشان دعوت می هللارسید و اباعبدمی

عقیال را باه کوفاه اعازام کردناد و       بان  کردند. در روز پانزدهم ماه رمضان، حضارت، مسالم   آمادگی می

خاطر دارید وقتی مسلم در پنجم شوّال به کوفه  به .مردم کوفه بیعت بگیر فرمودند: برو از جانب من از

دیدید  گونه ورق  زیاد به کوفه رسید، رو شد؛ امّا وقتی خبر آمدن ابن رسید با  ه استقبال عجیبی روبه

مااه  گونه غریبانه و مظلوم، در روز عرفاه، روز نهام    یار و یاور ماند و آن ای که مسلم بی برگشت! به گونه

 الحجّه به شهادت رسید.   ذی

سمت کوفاه حرکات کارده بودناد. روز دوم مااه       از مکّه به یک روز قبل از شهادت مسلم، اباعبداهلل

داند از دوم تا دهام مااه   به کربال رسیدند. و خدا می ها.ق، حضرت اباعبداهللویک  شصتمحرم سال 

های عجیبی نهفته است؛ و بااالخره  ها و نکتهحادثهمحرّم یعنی روز عاشورا، در هر روز و هر ساعت  ه 

هاا و  و آتش گارفتن و ساوختن خیماه    انو یاران صدیق و باوفایش با شهادت اباعبداهلل ،روز عاشورا

 !در صحراها در دل شب به پایان رسید؛ شام غریباان اباعباداهلل   فراری شدن کودکان اباعبداهلل

را از کربال حرکت داد و روز بعد در دوازدهام مااه    بیت اهل فردای آن که روز یازدهم بود، عمرسعد

در کوفه، با حاال اساارت و باا آن هماه      بیت ی اسرا وارد کوفه شد. سه روز اقامت اهلمحرّم، قافله

سمت شام حرکت داد. این قافله  ی اسرا را از کوفه بهزیاد قافله داغ و سختی طی شد. بعد از سه روز ابن

ه شاهر را آذیان ببندناد،    ولی برای اینکا  ؛ه صفر به شام رسید؛ گر ه زودتر رسیده بودنددر روز اوّل ما

ی شام نگه داشتند و در روز اوّل ماه صفر این قافله وارد شاام شاد. هشات    سرا را بیرون دروازهی اقافله

شاد. روز   ی شام با هزاران حادثه و نکتاه سایری  ی اسرا در شام و سکونتشان در خرابهروز اقامت قافله

 ی اسرا از شام برای بازگشت به مدینه حرکات کارد. در باین راه باه یاک دوراهای      نهم ماه صفر، قافله
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-سمت کربال رفت. روز بیستم ماه صفر، روز اربعین، قافله قافله بهرسیدند که به امر حضرت زینب

 ادید؛  را که امام سجّی اسرا به کربال بازگشت. اقامت این قافله در کربال سه روز بیشتر طول نکش

ی حیاات نخواهناد داشات؛ از    ترسیدند؛ دیدند اگر اینها بیشتر بمانند، تاب اداماه  بیت بر جان اهل

ای کاه  گونه قافله سمت مدینه حرکت کرد و این غصّه هالک خواهند شد. لذا امر کردند قافله از کربال به

مجدّداً به مدینه بازگشت. منتها روزی که از مدینه به راه افتاد، با روزی کاه   ،از مدینه به راه افتاده بود

  بین آنها نبودند! خیلی اتّفاقات افتاده بود. خیلی از عزیزان دیگر درت، به مدینه بازگش

است. اگار   همراه امام حسین  وهشتم رجب، در این قافله از بیست بیت دوست اهلحال،  ایّ علی

کناد؛  های این قافله و با آنها حرکت میو اگر زن است، کنار خانم ر اصحاب اباعبداهللمرد است، کنا

رساد. هماراه اماام    آیاد تاا باه مکّاه مای     هر لحظه دلش با آنهاست. منزل به منزل همراه آنهاا راه مای  

، مُحارم  ها برای انجام مراسم حا ّ که حاجی یۀالتّرو گردد؛ و یومرود؛ به مکّه برمیبه مِنا می حسین

روند؛ به مشاعر و مناا   کنند، آنها هام به عرفاات نمیسوی کربال حرکت می به شوند، و اباعبداهللمی

اهلل   کنند. ساالک الای  کنند. منزل به منزل، مسیر را طی میحرکت می روند؛ هماراه اباعبداهللنمی

کند. مقتادا و  حرکت می  طور است. در باطن هم همراه امام حسین همین خود هم در سیر باطنی

است. در باطن هم، منزل به منزل با اماام   اهلل، اباعبداهلل    یز سالک الی پیر و مرشد و قطب و همه

 آید.  راه می حسین

َعَلنْ  َانْ خواهید؟  در زیارت عاشورا از خدا  ه می ی همراه شما باشم! از قافله امام حسین! من 1؛َمَعُكم ْ  یَيج 

شما باز نمانم؛ خانه و زندگی، زن و فرزند، پست و مقام، راحت و رفاه، لذّت و شهرت و شهوت و مُکنت 

که اگر با شما نیایم دیگر مهم نیست کجا باشم؛ در شهر و دیار خودم باشم  نکند!دنیا، مرا جزو غائبین 

                                            

 .عاشورازیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 594 ص مصباح، کفعمی، و 382 ص ،89 ج بحاراالنوار، مجلسی، .1



 

 

 

 

4 

کناد؟! از  ا نباشم  ه فرقی مای وقتی با شم والیت باشم.روحِ بیول عبادتِ بییا دور کعبه بگردم و مشغ

َعَلنْ  َانْ خواهم خدا می -که مرا در زندگی همراه شما بدارد؛ دنبال شما راه بیایم؛ یعنی هماان ،َْمَعُكم ْ  یَيج 

ی نفسام  هایشان بیارون آمدناد، مان هام از خاناه     بیت و اصحابشان از خانه و اهل طورکه اباعبداهلل

ا َلیْاهلل ْوَْبَمیْ ْم نْ ْجْ رَُْيخْ َْمنْ بیرون بیایم؛ حرکت کنم.  راًْ مول ه ْثُ َّْيُدْ َرسُْْت ه ُْمهاج  ی مان هام از خاناه   2ُْت؛َمموْ ُهْالْ ر ک 

مثُ َّْيُدْ راه بیفتم تا  ، به دنبال اباعبداهللنفس به عشق خدا و رسول به عاشورا برسام   ،تَُْمموْ ُهْالْ ر ک 

اهلل در سایر بااطنی خاود     و آنجا شهید شوم و به موت، به آن عاشورای باطنی، نائل شوم. ساالک الای   

 وداست. مگر خ ی اباعبداهللرود؛ در قافلهراه می منزل به منزل، منازل را پشت سر امام حسین

ْکماَنْبما ْ نفرمودناد:   امام حساین  َجتَمُه،ُْمَو ْ اًلْفْ َممن  مُه،ْفَمل یَمر َ مع َْمَعنما،ْفَمینماُْمه  َُ  َ ْل ءماا ْاهلل ْفَم ََلمیل مع ْاْ نمًاْ ّفیْرا  

ب حاًْ ی خون قلبش را در راه ماا باذل   هرکس قصد دارد خون دل خودش را، آخرین قطره 3؛شماَااهللُْنْ اْ ُمص 

بیفتد؛ رحلات کناد؛   او باید با ما راه فَمل یَمر َ ع َْمَعنا،ْکند و دل به لقا، خدا بسته است، طالب لقا،اهلل است، 

باید با امام !ْفَمل یَمر َ مع َْمَعنمااهلل است،  اهلل اگر طالب لقا، ی ما باشد. سالک الی حرکت کند؛ در راحله و قافله

معْ اْ فَم حرکت کند؛ حسین  راحلِ ایان راه هساتند. اماام حساین     ن را که امام حسیْ؛ّفیْرا  

روم؛ هرکس دوست دارد به لقا،اهلل نائال شاود،   گویند من خودم تنهایی می؛ میشوندمنتظر کسی نمی

 دنبال من راه بیفتد. 

هماراه   الحجّهذیراه افتاده است. از روز هشتم  در این ایّام دنبال اباعبداهلل بیت لذا دوست اهل

کناد. هام ذهانش و تاوجّهش     آید. منازل گوناگون باین راه را دارد طای مای   می ی اباعبداهللقافله

کناد؛ مناازل سالوک را    مای است، هم در دل سیر باطنی را طی  ظاهری اباعبداهلل سمت آن سیر به

                                            

 .111یی نساء، آیه. سوره3
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کند؛ به آنچه خدا روزیش کارده  منزل قناعت را طی میطیّ منازل!  منزل به منزل! ،کند. گفتطی می

ی حرص و طمع و شرمندهو  اندازدخواهی به سراغش آمد، نگاهی به کربال میهر وقت زیاده. قانع است

و اصحابشاان   االن اباعبداهلل ٬خواهمتر میی بزرگگوید اگر من خانهشود. میمی خود خواهیزیاده

غاذای   ٬خاواهم تری میاگر غذای رنگین ونه است؟ زیر یک  ادر وسط بیابان!آنها  گی کجایند؟ خانه

است  یست؟ وقتای   بیت ای که به تن اهلجامه ٬خواهمی فاخری میآنها  گونه است؟ اگر جامه

 شود.به عطای خدا قانع می شود وخود می خواهیزیادهی کند، شرمندهنگاه می

منازل باه منازل هماراه اماام      دارد شاود.  اون   به منزل صبر وارد می تی آمد،وقتی سختی و محرومیّ

یی و ناشاکیبا  کناد؛ کند؛ جزا و فزا نمای بیتابی نمی؛ صابرین است آید. حاال دیگر جزو می حسین

اظهاار بیتاابی و   هاا، دردهاا و مشاکالت،    ها، در مصیبتدر نداشتن ها،تکند. در محرومیّ نمی قراریبی

آیاد؛ هماراه    آیاد. بااز جلاوتر مای     مای راه  دنبال امام حسین در مصائب صابر است.؛ کندنمیضعف 

او  به آنچه خدا باا  ت! یست؟! حاال راضی اس ،صابردیگر شود. اینجا به منزل رضا وارد می اباعبداهلل

-معشوق او دارد پیش می ٬آید، محبوب اوهر ه برای او پیش می کند خشنود است؛ خرسند است.می

 آورد. گفت:

 رمیاااگااار ک شاااد دساااتش نگ غمیباااه تااا

                  

 ارمیااازنااااد منّاااات پاذ  رمیاااو گااار ت 

 

 ریماااا را گاااو باااازن تاااا یکمااااان ابااارو

                  

 رمیااابم تیااا شااام و بازو شیکاااه پااا 

 

 گفت: برای او حالوت دارد.زنی! شاکر است.  م که مرا تیر میگوید ممنون می پذیرد؛حاال دیگر منّت می

 اسات  یبه حالوت بخورم زهر که شاهد ساق

                  

 به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست 

 

گفت: زیر شمشایر   لذا غرق لذّت و شیرینی است. بیند؛ها را از دست محبوب میدر راه محبوب سختی

 کنان خواهم رفت!غمت رقص
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رود و او هام   این قافله مای سالک هم همراه اباعبداهلل است؛ رود؛ در منزل رضا می ی اباعبداهلل قافله

 . بعاد از منازل  کند طی میهمراه این قافله شده است و منازل باطنی سلوک را همراه امام حسین

 ! گفت:ی شکر کردند طور روز عاشورا سجده  الحسین رضا، شکر است. دیدید اباعبداهلل

 نااه ذوالجناااح دگاار تاااب اسااتقامت داشاات 

                  

 باار جاادال طاقاات داشاات دالشّااهدایّنااه س 

 

این حالت  طور از روی زین بر زمین فرود آمدند! در حالی که بدنشان پر از تیر بود و با   اباعبداهلل

حال حضارت سار    ن  ه کرد؛ امّا در هما داند این تیرها با پیکر اباعبداهللبر زمین افتادند و خدا می

 شود. وارد می به منزل تسلیم و بعد از منزل شکر، سالک همراه اباعبداهلل ند.ی شکر گزاردبه سجده

ََلْیهمْلا ل لْ َبالئ َك،ْتَْْیْلر ضاًْب َءضائ َك،َْصب راًْ ؛ در سیر بااطنیش  فناستدیگر  ،تسلیمو بعد از این  4؛کَْم ر ْالَْْیماًُْ 

بااالتر از ماوت اسات.     رسد کهرسد! به فنا می به شهادت می !تَُْموْ ُهْالْ ر کْ ثُ َّْيُدْ همان  رسد؛به شهادت می

دیگار مَنای از او    باطنیش به عاشورا رسید، فاانی شاد،   وجود ندارد. وقتی سالک در سیر دیگر مَنآنجا 

حقیقت توحیاد   آنجاست که ماند. دیگر کسی باقی نمی ی نماند!باقی نماند. دیدید روز عاشورا کسی باق

ساان اهلل  . اگر زبانی است، لرسد. آنجا دیگر فقط خداستاهلل به بقا، باهلل می شود. با فنا، فی گر میجلوه

، اگر دستی است است؛ ا ذ ن اهلل است. مع اهللس، تاگر گوشی اس است. اگر  شمی است، عین اهلل است.

خبری از غیر نیسات. حقیقات توحیاد در آن عاشاورای      وجه اهلل است.، ای استاگر  هره یداهلل است.

امّاا کمای همّات     برد؛ی آنها ما را میکند. تا کربال همراهشان برویم؛ گر ه جذبهسیر باطنی ظهور می

 شود.بعد ببینید  ه می ؛ از آن بهدر این سیر باطنی حرکت کنیم؛ کنیم

                                            

ََْصَْ: 387مقرّم، مقتل، ص  .4 ْقَْب راًْ تَْال مُْْیاثَْياْغْ ْواكَْسْ ْهَْملْلاْ الْْبْ ياْرَْْكَْضائْ لىل ََْصَْْکَْی ْرغَْْودَْع بُْالْمَْْوَْْواكَْسْ ْبْ يْرَْمالْ ْ؛ینَْیثْ غْ ُ  ْ ُْب راًْ ملمىل م   ...كَْك 

ََْصَْْیهْ ملْلاْ ياْ، به نقل از ابومخنف: 493، ص 5الحسین، ج  االمام و موسوعۀ ْقَْب راًْ تَْال مُْْیاثَْياْغْ ،ْواكَْسْ ْودَْع بُْالْمَْْوَْْكَْضائْ لىل  .ینَْیثْ غْ ُ 
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فقاط خواساتم مناازل را نشاانتان      ؛هایتان همراه این قافله رفات ماه محرّم دلی حال در آستانه ایّ علی

مثال سایر ظااهری،     بدانید که سیر باطنی همراه اباعباداهلل فقط  شوم. دهم. وارد بحث مفصّل نمی

کند؛  طور شما را وقت ببینید با شما  ه می آن، بسیارید قابل طی شدن است. دل را به اباعبداهلل

هاا!  ها؟! منِ آلوده و این حارف برد. به خودتان هم نگاه نکنید؛ نگویید من و این حرف همراه خودش می

هاا را  کجا؟! این حارف  ی اباعبداهللمن کجا و قافله !همه خجلت اینمن و  !همه معصیت  من و این

ریز و درشات   ی اباعبداهللدر قافله ندارد!ها  به این حرف! او کاری برد او می !بسیاریدنزنید. دل به او 

هماه  امام حسین ی برد. در قافلههمه را می ی اباعبداهللکنند. قافلهکنند؛ زشت و زیبا نمینمی

ل کیمیاست. مس وجود سالک را باه زر نااب حساینی تبادی     جور انسانی هست. یک نگاه اباعبداهلل

خواهاانِ  یر عثمانی! زهیری که در گاروه خون با زُهیر  ه کرد؟ زُه یک نگاه اباعبداهللدیدید کند. می

 تر؟! دیدید نگاه امام حساین جنگیدند! دیگر از این آلودهمی عثمان بود. با علی و فرزندان علی

باه  همسرش خواست برود؛ اوّل نمی!؟ با او  ه کرد؟ یک پیام فرستادند؛ دیدید  طور زیر و رویش کرد

با تو کار دارد! رفت؛ امّاا   !پسر پیغمبر برایت پیغام فرستاده؟! کشیفرستاد. گفت: خجالت نمی زور او را

همسارش را  زهیار  . را کارده باود   شکار خود امام حسین دیگر آن زهیر قبلی نبود؛ وقتی برگشت

   دیگر رفتم! حسینی شدم! من :و گفتبرگرداند 

 اباعباداهلل ندیدید که داماد مسیحی را  همه تیپ آدمی بودند. آن جوان تازه عبداهللی ابادر قافله

ن تعابیر عجیب را باه کاار   ایستند و آبرابر این شهید میرد ارواحنافداه با او  ه کردند؟ که امروز امام زمان

 ا!  پناه بر خد 5!یمْ ُاْْوَُْْت ْ فمْ یْاَْبْ ب اَْ برند:می

                                            

قمی، مفاتیح، زیارت شهدا پس از زیارت امام  و محدّث 514و  534مشهدی، مزار، ص  ابنو  732، ص 3. طوسی، مصباح، ج 4

  در شب قدر و عید فطر. 7حسین
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فارار نکنیاد. اگار نگااه      اقاالً  محروم تصوّر نکند. همّت کنیاد؛ راه بیفتیاد.  کس خودش را بنابراین هیچ

خودتان را پشت دیوار نفس، پشت دیوار غفلت قایم نکنید. بگذارید این نگاه به شاما  ، آمد اباعبداهلل

-آن نگاه حسینی انسان را جاذب مای   نسان مال خودش نیست.دل ادیگر بخورد. آن نگاه وقتی برسد، 

ی یااران باه شاهادت رسایده     های آخر کاه هماه  التماس کردند! در لحظه امام حسین کند. دیدید

ها و خستگی این های فراوان و شمشیر زدنتاختنبعد از اسب  کسی را نداشتند، بودند و حضرت دیگر

سنّ باال، باا  ، با ی عمر خودش استو در ششمین دهه سالگی ، آن هم کسی که در مقطع شصتهاتقالّ

ها آمدند؛ از اسب همه تقالّ، حضرت دیگر خسته شدند! نزدیک خیمه ن، با آهمه داغ نی، با آآن تشنگ

امّا سر باه   داند آن نیزه هم  قدر داغ بود!میخدا  ا به زمین زدند؛ در آن آفتاب داغ!پیاده شدند؛ نیزه ر

یکای  عاروه! یکای   بان  هانیعقیل! یا بنیکی اصحاب را صدا زدند: یا مسلم تند و یکیی غریبی گذاشنیزه

دیگر زنم شما که یاران وفاداری بودید؛  ه شد که صدایتان می؟ فرمودند  ه شدند؛ اصحاب را صدا زد

ز م بود که احادی ا سعد هم که کامالً مأیوس شده بودند. مسلّدهید؟! از لشکر عمرنمیرا حسین جواب 

طارف یااری در لشکرشاان    یاک  حاال کاه از  عین  در مّاسوی هدایت برایش نمانده است. اآنها راهی به

حضارت  گوناه فریااد زدناد؛     ، دیدیاد  طرفی کسی برای پیوستن به لشکرشان وجود ندارد نیست و از

؟ فرمودند: ْالرَُّسول  َْ َرم  ََن  ْ َْيُذبُّ ٍرْيَمن ُصُرف ی؟َْهع ْم نْ ابٍّ ْفاص   6ْ!َهع ْم ن 

نکنید! ایشان د؛ فرار خواهی خودش یار میبرای قافله پیچد. امام حسیناین ندا هنوز در عالم می

َْدهْ ا نَّْف یْاَْ خود را در معرض قرار دهیم؛طلبند؛ ما را می ََحاتْ ْر ُک ْ يّام  ی  م و صفر بزرگترین نفحهمحرّ !فَم

واْرَّضُْالْفَمتَمعََْاْ های الهی است؛، روزگار شما، نفحه: در ایّام عمر شمافرمودند اکرمپیغمبرالهی است. 

                                            

و حهارری،   113، ص 5الحسهین، ج   االمهام  و موسهوعۀ  51، ص 54بحهاراالنوار، ج   و مجلسهی،  111طاووس، لهوف، ص  سیّدبن. 6

منْ َْْهمعْ ؟ْْاهللْ َْْرُسمولْ َْْ َرمْ ََْْنْ َْْيُذبَُّْْْ ابٍّْْْم نْ َْْهعْ  :378، ص 3المجالس، ج  تسلیۀ مٍدَْيخما ُْْْم  منْ َْْهمعْ ْ؟ف ینماْْاهللَُْْْمَو   َْْهمعْ ْ؟غاثَت نماا ْب ْْْيَمر ُجموْاهللَُْْْمغ یم ٍْْْم 

ن َدْاهللْ ُْْمع ینٍْْْم نْ   َ ْفاصْ ع ْمْ هَْْ:278و طریحی، منتخب، ص ْ؟َافَت ناا ْْیفْ ْْيَمر ُجوْماْ  ؟  هارْ اال َْْهُْتَْيمَّْرْ  ُْْرُْن صُْيمَْْرٍْن 
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ْ َْو ََنْ ر ضُْالتُمعْ َلها ْ خواهد شما کاری کنید؛ فقط نفحه آمد خودتان را عرضه کنید؛ نمیوقتی این  7؛هاوا

 کند.خودتان را در اختیار قرار دهید؛ ببینید با شما  ه می

ی واقعای و درساتی بباریم. اماام     بهاره  ،شاویم  مای توفیق دهاد وارد ایان ایّاام کاه     امیدواریم خداوند 

-کس مای هار خواهد گناهش بخشیده شود همراه من بیاید؛ نفرمودند نفرمودند هرکس می حسین

مُه،هارکس   :فرمودند. یدخواهد مشکالت زندگی دنیویش حل شود همراه من بیا َُ  َ ْاهلل ْفَم ْل ءماا  ََلمیل  ُمَو  نمًاْ

تر از عمل صالحی بزرگو  ه 8ْ؛َََمماًلْصمال حاًَْْممعْ یَمعْ فَملْ ْواْل ءاَاْرَب هْ جُْکاَنْيَمرْ َْْمنْ  !دل به لقا، خدا سیرده هرکس

کام ؛ درسات بباریم   ی بهاره کنایم؛   درست استفادهمواظب باشیم !؟ به کربال رفتن همراه اباعبداهلل

 تر نکنیم. ارزشتر را خر   یز کمهمّت نباشیم. امر شریفدون ؛همّت نباشیم

سری اسما،  یکام که دو جور اسما، داریم.  های قبلی عرض کردهبحثدر  اسما،اهلل وسیله هستند.

اهلل، رحمن، ودود، رحیم، کریم،  بریم:ل همین اسمائی که به کار میند؛ مثهست حضرت حقّی لفظیّه

بیت عصمت و  اهلیا اسما، حُسنی که  ی حضرت حقّسری هم اسما، خارجیّه غفور، شکور. یک

ُنْاال َْهستند. خودشان فرمودند:  طهارت َمااَُْفح  نْس   ُ َُواْاهلَلْاَْد: قرآن فرمو!ْْىْلال ُح ْاد  مْلُقع  َُواْالرَّ   ْاد  َنْو 

َُواْفَمَلُهْاَْ نىْلاال َْيًّاْماَْتد   ُ ماُاْال ُح خواهید بخوانید؛ خدا را با هر نام که می بگویید اهلل یا بگویید رحمن؛ 9؛ْس 

                                            

، 4اثیهر، النّهایهه، ج    و ابن 243، ص 91و ج  331، ص 19و مجلسی، بحاراالنوار، ج  119، ص 5اللّئالی، ج  جمهور، عوالی ابی ابن .7

ر ُك ْ ْْا نَّْل َرب ُك  ْف یْاَيّامْ  . با اندکی تفاوت:81ص  ََحاتٍَْْْده  ْا.َااَلْفَمتَمَعرَُّضواَْلهْْفَم

 .111یآیهی کهف، سوره. 9

  . 111ی  سراء، آیهی اِ . سوره8
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نىْلاال َْفَمَلُهْ: بعد فرمود  ُ ماُاْال ُح ُنَْوْاهللْ  فرمودند: بیت اهل و نیکویی دارد. حسنی و خدا اسما،ْ؛ْس  َْفح 

َمااُْاال َْ نْس   ُ  !به خدا سوگند اسما، حسنای خدا ماییم 11!ْىْلال ُح

ی توجّه به خدا، درست رابطه برقرار کنیم. اسم وسیلهی  با اسما، خارجیّهی خدا هم لفظیّه هم با اسما،

 یااد آورد و متوجّاه  برند برای آن است که انسان آن شخص را به که می صاحب اسم است. نام کسی را

تر توجّه به خدای متعال است. نام خدا را خار   یاز کاو ک   ی آن شخص شود. بنابراین نام خدا وسیله

 بگویناد از ائمّاه  و  ودبشبه من هم انتقاد این  نکنیم؛ نام خدا را خر  رفع مشکالتمان نکنیم. شاید

فقارش  د، ن تعداد مرتبه، این تعداد روز ببرروایت داریم که مثالً کسی فالن ذکر را، فالن نام خدا را، ای

فرمودناد   پاس  طاور ائمّاه    شود؛شود؛ مشکلش برطرف میرطرف میشود؛ بیماریش ببرطرف می

 اه کساانی بودناد؟ گااهی       باید ببینیم مخاطب ائمّاه  !گویید انجام ندهید؟انجام دهید؛ شما می

رود آن او مای  دهیاد، ای را مینشانی داروخانهدهید، دکتری را مینشانی به او  کسی بیمار است،اوقات 

معالجاه شاود؛ امّاا     دارو بگیارد و د بیند؛ آمده بوبیند؛ عطّار را میبیند؛ آن داروفروش را میدکتر را می

یک دل نه صد دل عاشق این دکتار  ! داشتنی استعجب دوست! عجب دلرباست که بیند را می ووقتی ا

 خواهد!  رود. دیگر دارو نمید. اصالً بیماریش یادش میشوشود؛ عاشق آن داروفروش میمی

 میغام دل باا تاو بگاو     ییایا گفته بودم  و ب

                  

 ییایکه غم از دل برود  ون تو ب می ه بگو 

 

ه باود  را بهانه کرده باود؛ دیاد   وت مریضی را به تو داد، نداد که بروی دارو بگیری! کسی که نشانی دکتر

-از اوّل نمای  ... اوجا یک دکتر خوبی هسات  گفت فالن ا بهانه کرد؛گردی، این ردکتر میدنبال دارو و 

خواست برای معالجه بروی؛ فقط این را بهانه کرده بود تا ترتیب یک مالقات و دیادار را بدهاد. هماین    

هام   ، دیدی  ه ماهرویی است! دل به او باختی! یک دل نه صد دل عاشق او شادی! مریضای  که رفتی

                                            

 .34، ص 4و مجلسی، بحاراالنوار، ج  441، ص 1معاجزاالرمّه، ج  بحرانی، مدینۀ و  155، ص 1. کلینی، کافی، ج 11
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حااال خاود دکتار را     خاواهی! ای نداری؛ خود او را میتهت رفت؛ دیگر دنبال دارو هم نیستی؛ خواسیاد

 گفتند یک غنای  ؛ه این آدرس را دادندائمّ ؛کنند جا کمک مالی می نخواهی. فقیر بودی؛ گفتند فالمی

ی آن غنای  اناه خرِ کند. با این بهاناه تاو را د  فقرت را برطرف می؛ کندهست؛ بروی سراغ او کمکت می

جمال مطلق دلات را بارد.   فرستادند. همین که در زدی داخل رفتی و یک نگاه به او کردی، آن صاحب

 خواهی؛ جز خود او!. دیگر هیچ نمیباختی که فقرت را فراموش کردیبه او   نان دل

در افاق پاایینی   همیم برای  ه ما را به گفتن این اذکار راهنمایی کردند. آنها دیدند این انساان  حاال بف

پولم؛ بدهی دارم؛ مریضم؛ در زنادگی مشاکل دارم.   ی بزرگ زندگیش این است که من بیاست؛ مسأله

ی او پاول بود؛ سالمتی بود؛ رفاه باود؛ خواستند او را به افاق بااالتر  خواستند او را رشد دهند. خواسته

خاواهی  می؟ ذکر یا رزّاق را بگو. مریضی ی؟ بنشین این ذکرِ یا غنی را بگو؛خواهبابرند. گفتند پول می

کنناد. او را  مای کار   ه دارند دانستندحالت خوب شود؟ بنشین ذکر یا شافی را این تعداد بگو. آنها می

باخت. پس این ذکار را  به او  ی آن محبوب بردند. وقتی دید؛ آشنا شد؛ دلخانهبه  ی مریضیشبهانه به

باختن، وسیله قرار دادند. خیلی کو ک است که ما ذکر و نام خادای  برای مالقات با خدا و دل به خدا 

اگار   گویم اثر ندارد؛ این اذکار راهای کو ک خودمان وسیله قرار دهیم. نمیمتعال را برای این خواسته

خواهم بگاویم خیلای کو اک اسات.     میزنم؛ امّا   نین حرفی نمیشود؛ نه! بگویید آن مشکل حل نمی

 نام معشوق را خر  دنیاای خاودش کناد!    !های خودش کند؟ام خدا را خر  بدهیحیف نیست انسان ن

ایان در اساما، لفظیّاه    حااال  کنای؟!  خر  مریضی خود کند؛ نام معشوق را! معشوق را خر  خودت می

را خار    حاقّ  ند خدای ناکرده اسما، حسنای حضارت طور است. نک ه نیز همیناست. در اسما، خارجیّ

 ... . گرفتاری، مشکالت خانوادگی ،ظاهریمان کنیم؛ فقر، بدهی، مریضیالت همین مشک
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یَلَة؛اْ َوْابم تَمُغواْ ها وسیله هستند؛ قرآن هم امر کرد:بله آن سوی خدای متعال وسیله بجویید. امّا به 11لَی ه ْال َوس 

ْ :فرمود ْابم تَمُغوا ی حلّ مشکالت آنها را وسیلهبرند.  سوی او میای هستند که تو را به اینها وسیلهْ!لَی هْ اْ َو

یَلَة؛اْ َوْابم تَمُغواْ خود کن! اهلل ی سیر الیدنیوی خود نکن؛ وسیله  اهللی تقرّب الی وسیله ائمّهْلَی ه ْال َوس 

برویم برای امام  ممان را خر  مسائل دنیویمان کنیم!ند. نکند بخواهیم عاشورایمان و محرّهست

بار دیگر هم این را عرض مریضمان خوب شود! پناه بر خدا! یک یگریه کنیم تا حال بچّه حسین

-زنم و  ون رای  است، ادب می کنم و این حرف را نمیمدارا می ؛کنم می مراعات البتّه معموالًام؛  کرده

خوانیام؛ گویم؛ ولی اگر بخواهید وارد وادی عشق شوید، ماجرا همین است. ما روضاه میکنم و نمی

؛ گوییم؛ شهادت امام حسین را می گویایم؛ وقایع عاشاورای اباعابداهللا میر مصائب ائمّه

ت نباشید!! حاجگویند بیها میمدّاح هامان را کردیم؛ مخصوصاً؛ بعد که گریهاکبر  شهادت علیّ

ی و دنیوی. های غالباً مادّحاجت نباشید یعنی  ه؟! یعنی همین حاجتبی خواهم روضه بخوانم!می

کند به دعا کردن که خدایا مریض منظور را شفا بده! ای داد بیداد! شهادت امام شروا می ز روضهبعد ا

دری ! خدایا فقرای ما را غنی کن! دربههنوز یاد مریضت هستی؟ را جلوی  شمت دیدی! حسین

نکند خدای  !دری خودت هستی؟آن همه اشک ریختی؛ هنوز یاد فقر و دربه را دیدی! بیت اهل

ُْ اَْ: کنیم. به تعبیر قرآن  بزرگتر را خر   یز کو کناکرده  یز  لَُْتبْ َت ر ؟یُْهَوَْخیمْ ب الَّذْ ْفیْلدْ َاْْیُْهوَْوَنْالَّذْ د 
12 

 خرجش کنیم؟! را برتر استآنچه  تر را بگیریم، یز پست

، به ائمّها  از ایشان  ه بخواهیم؟ توسّل به تهخواستن از خود خداست؛ من ،خواستن از ائمّه

ْامر خود خداست. خود خدا فرمود:  ْابم تَمُغوا یَلَة؛اْ َو ْال َوس  ولی باید ببینیم  سوی خدا وسیله بجویید؛ به لَی ه 
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َْفحْ : فرمودند بیت اینکه اهل یَلُة!ُن ایم، این وسیله  یست؟ خواستن از وسیلهبیت  اهلما  13ال َوس 

ی شما نگاه ا به  هرهزنم، امّبا شما حرف میدارم من  ،، عین خواستن از خداست. ببینیدبیت اهل

 ،کنم. مقصود من خود شمایید؛ امّا نگاه من به وجه شماست. ائمّهکنم؛ به وجه شما نگاه میمی

نُْ: ند؛ فرمودندهست اهلل جهو َْْفح  ُه ، باید به  ه نگاه خواهیم به خدا توجّه کنیمپس وقتی می 14!ْاهللْ َوج 

َْقَصَدُهْتَمَوجََّهْب ُك ْ  خوانید:کبیره میی در زیارت جامعه! به ائمّه اهلل! کنیم؟ به وجه هرکس قصد  ؛َمن 

ای دربرابر حدّهت علیکه شخصیّ اهلل هستید. ائمّهکند؛  ون شما وجهخدا کند، به شما توجّه می

ْاَْ: خوانیدخدا ندارند. باز در همین زیارت جامعه می هرکس شما را دوست  ؛اهللََْْ بََّْاْْفَمَءدْ َْ بَُّک ْ َمن 

ْاَْداشته باشد، خدا را دوست دارد.  ْفَمَءد  ْاَبم َغَضُک   َْمن  شما بغض و کینه داشته  بهکس و هر ؛َغَضْاهللَْبمْ َو

ََُک ْ َاَْْمنْ ْوَْباشد، به خدا بغض و کینه دارد.  اطاعت کند، از  هرکس از شما ائمّهْ؛ اَعْاهللََْاْْفَمَءدْ ْ ا

هرکس دربرابر شما سرکشی و عصیان کند،  15؛اهللَْْیََصَْْفَمَءدْ ََْصاُک ْ َْمنْ ْوَْخدا اطاعت کرده است. 

خواهید . میندارند ای و جداگانه حدّهت علیشخصیّ دربرابر خدا سرکشی و عصیان کرده است. ائمّه

ُ ْْيَمب تَمُغوَنْا لیْل: قرآن فرمود .هستنداهلل ی الی باید از آنها بخواهید. آنها وسیله از خدا درخواست کنید، رَب ه 

یَلَةْا بین آنها به  آنکه در!َْربُْقمْ َاْْيمُُّه ْ َاْ جویند؛ آن وسیله کیست؟سوی خدا وسیله می به 16؛َربُْقمْ َاْْيمُُّه ْ اَْل َوس 

 سوی توسّل هدایت کرده؛ امّا در توسّلمان مواظب باشیم! ما را بهآیات قرآن  تر است.خدا نزدیک

 ی وصل شدن و وصال الهی؟ ی راه یافتن به خدا؟ وسیلهکنیم؟ وسیله یز میی  ه را وسیله ائمّه

 !ی دنیای خودمان؟ناکرده وسیله لقا، و دیدار خداوند؟ یا خدای

                                            

 .32، ص 34بحاراالنوار، ج مجلسی،  و  11برسی، مشارق، ص  و حافظ 115االمامۀ، ص  آملی، دالرل . طبری12

 .179الوصیّۀ، ص  و مسعودی، اثبات 11، ص 1صفّار، بصاررالدّرجات، ج و  152، ص 1کلینی، کافی، ج . 15

  قمی، مفاتیح، زیارت جامعه. با اندکی تفاوت. و محدّث 311، ص 1ج کافی، کلینی، و  114، ص  3الیحضر، ج  . صدوق، من14

 .47ی آیهی اِسراء، سوره. 11



 

 

 

 

14 

-کاه اهال  برسایم  باه آنجاایی    بیات مان جوری شود که در این قافله همراه اهلهروحیّامیدواریم 

باا  ا هماه ر  را محروم نداناد. اماام حساین   کس خودش در این قافله هیچ ،. گفتمرسیدند بیت

َُنُْفرمودناد:   بیات اگر کسی ماند، خودش مانده اسات. اهال   برند.خودشان می ِ ْالنَُّْکلُّنماُْسم ْک نْ مْلولمجما

یْ یَنُةْالْ َسَْ  َُ ْاَُْح تر است. خیلای بازرگ   وسیع کشتی امام حسین ولی؛ ی ما کشتی نجاتیمهمه ؛َسم ُْوْ ن 

اسات؛ منتهاا    ساوی بهشات   بزرگتارین در باه   ست. درِ امام حسینخداسوی  ؛ بزرگترین در بهاست

بتوانیم  ،ی ما عنایت کندامیدواریم خدای متعال به همهشا،اهلل درست بهره ببریم.  مواظب باشیم که ان

 .باشیم ی اباعبداهللای برای قافلهای در سیر حسینی و همراهان شایستهسالکان شایسته

ََب د اهلل َْوَْصلَّىَََْْلی كَْْْاهللَُْْْصلَّى ََب د اهلل َْوَْصلَّىَََْْلی كَْْْاهللُْْْياْاَبا ََب د اهللْ َََْْلی كَْْْاهللُْْْياْاَبا 17ْياْاَبا
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