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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

 

 عاشورا جشن پیروزی کشتگان جور و زندگان عشق در عصر

امام عالم حقیقت، سر مطهّر زندگان عشق، ، جشن پیروزیعاشورا،  کربال، عصر: کلمات کلیدی

 طاووس. انبیاء و اولیاء، لهوف سیّدبن، سرهای مطهّر اصحاب، تشنگی، حسین

  و بده آتدش    عصر عاشورا پس از به شهادت رسیدن تمامی اصحاب و خود اباعبددال

بلند شدند و سدر   ها، در عالم حقیقت، موالیمان امام حسینکشیده شدن و غارت خیمه

هدای  یک اصحاب را نیز به بدنسپس سرهای یک کشان را به بدن خود ملحق فرمودند.مبار

ی )همهه و آنها پیرامون حضرت نشستند.  نه در عالم ظاهر( ؛)در عالم حقیقت آنها ملحق نمودند.

ز دستان خود را به صورت آنگاه حضرت کف یکی ا بودند.(ی آنها تشنه هم همه اصحاب نشستند؛

ی اصدحاب را  آورده و از انگشت دست دیگرشان آبی درون آن جاری ساختند و همهپیاله در

و امیرمؤمنان و حضرت زهدرا و   سیراب نمودند. آنگاه مجلسی برپا شد که پیامبر خاتم

ی به شدکرانه  ند و امام حسیندر آن حضور داشت ءو اولیا ءی انبیاامام مجتبی و همه

صدحاب بزرگدوارن نمدوده بدود     موفقیّتی که خداوند در روز عاشورا نصیب آن حضدرت و ا 

 1 پذیرایی نمودند. ءو اولیا ءی انبیابرگزار کردند و از همه مهمانی
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ی کربال افتاده  روز در دشت تفتیدهپیکرهای غرق به خون و قطعه قطعه شده سه شبانه ،صورت ظاهر

دانید  طور نبود. میبود؛ زیر آفتاب داغ و بادهای تند صحرای کربال افتاده بود؛ امّا در عالم حقیقت این

-اند و کسانی که از ما مردهت فرمودند: کشتگان ما کشته نشدهدر حدیث معرفت به نورانیّ هکه ائمّ

َِمیِّـاِ اند. اند، نمرده َِلمِ نَّ  ،صورت ظاهر !کدام شکست؟ !ام مرگ؟لذا در عالم حقیقت کد 2!َیُمتِ َِتنا

اند؛ امّا کدام شکست؟ را شکست داده انو اصحابش کردند که اباعبداهلللشکریان عمرسعد گمان می

در عالم حقیقت جشن  ی تاریخ هستند؛ لذا! آنها پیروز همیشهخورد؟مگر ولیّ خدا شکست می

اند که اصالً عاشورا باید د ماندهمردّ ،تندگرفتند. ولذا آن بزرگانی هم که اهل آشنایی با عالم حقیق

خواهیم طاووس  ای را از لهوف سیّدبن جمله ،ی شرح مصباح در ادامه !جشن گرفت یا سوگواری کرد؟

 3که ایشان همین نکته را اشاره کرده است. خواند

4ِیاِاَباَعب د اللِ َِِعَلی كَِِِاللُِِِاَباَعب د الل َِوَِصلَّىیاَِِِعَلی كَِِِاللُِِِیاِاَباَعب د الل َِوَِصلَّىَِِعَلی كَِِِاللَُِِِصلَّى
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