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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 کربال قحط آب ظاهری و باطنی

شیعه، حجاب زمان و  عطش ظاهری و باطنی،، اهل حرم، قحط آبهفتم محرّم،  ،کربال: کلمات کلیدی

 مکان، زیارت عاشورا، تضییع حقوق، قحط محبّت و انسانیّت، آمادگی برای شهادت.

داند میبه همین آب نوشیدنی است. همین عطش ظاهری هم خدا م که نسبتیک عطش ظاهری داری

آید عطش که میخیلی سنگین است. همین خبر  ،عطشی است! چه چیز بزرگی است! چه چیز عجیب

رش آمده و ما هنوز فقط خب دهند آب قطع شده و آب نیست،بر میهمین که خ شکند!کمر انسان می

گویند ای داد بیداد آب نیست! گیرد. همه میولی ببینید چه هول و هراسی همه را می ایم،تشنه نشده

دهد؛ امّا آب انسان را قدر افراد را تکان نمیحاال چه کنیم؟ بگویند نان قطع شده، این !آب قطع شده

دهد. تشنه! عطشناک! فرض کنید یک دهد. دیدن فرد تشنه هم انسان را خیلی تکان میخیلی تکان می

ب گوید من آروند، به پدر و مادرش میی کوچک که مثالً سوار اتوبوس هستند و مسافرت میبچّه

آب ، رسیمب یی کهاوّلین جا ؛عزیزم کمی صبر کن :گویندخواهم و آب هم در دسترسشان نیست. میمی

نشنیدید چه گفتم؟  گوید: مگرمی ؛بیند به آب نرسیدبچّه می ؛گذردخوریم. چند دقیقه میگیریم میمی

گوید ای که میکند. بچّهی اتوبوس را زیر و رو میهمه ،دطور آب بخواهسه بار این دو خواهم!من آب می

  !کندخواهم و آب نیست، همه را منقلب میآب می

 صحاب و اهل شد آب را بر ا سته  بیت اباعبداهللشب هفتم محرّم که اعالم  اند، اهل ب

شب سته های هفتم محرّم که میحرم هول کردند. حاال هم  شب آب بر اهل حرم ب گویند ام
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شیعه هول می شخص کمی دوام کند. هول غیر شد،  ست. در خوف و ترس  از خوف و ترس ا

 1افتد. آورد؛ ولی وقتی هول آمد، بالفاصله از پا میمی

ها اید که از شب اوّل محرّم که مجلسهمین خبرش آمد که آب را بستند، ]اهل حرم هول کردند.[ دیده

رسد، خوانند. به شب هفتم که میها هر شب یک روضه میها و عزاداریها، تکیههشود. حسینیّشروع می

همین بستند.  آورند که امشب آب را بر خیام اباعبداهللشود. خبر میی عطش خوانده میروضه

هول غیر از خوف و ترس است. در خوف و ترس شخص  کند!داند با انسان چه میخدا می ،خبرش

این عطش ظاهری است. همین  افتد.آورد؛ ولی وقتی هول آمد، بالفاصله از پا میکمی دوام می

بستند، همین ظاهر  های اباعبداهللعطش ظاهری در کربال چه کرد؟! وقتی گفتند آب را بر خیمه

تنها این آب ظاهری نبود که در کربال نایاب  لی که این عطش حقیقتی هم داشت!عطش چه کرد! در حا

 شد. گفت:

یان ند کوف قه کرد  از آب هم مضااااای

 

 مهمان کربالخوش داشاااتند حرمت  

 

 دیمکیو م رابیو دد همه س ویبودند د
 

 کربال مانیخاتم ز قحط آب سااال 

 

گویند میوقتی فقط قحط آب ظاهری نبود. اینکه  این آب ظاهری است؛ امّا قحط آب باطنی هم بود؛

دانید مال چیست؟ مال این است که مؤمن حجاب زمان و مکان را کند، میشیعه هول می ،آب قطع شد

 ءُ وراُکلُّ یَ ْوٍم عاشُ که  رسدمی]حقیقت[ این کند و به دارد و از حجاب زمان و مکان عبور میمیان برمی از

ی همه نه محدود به زمان معیّنی. کربال نی است ودیگر نه محدود به مکان معیّ 2؛ْرٍض َکْرَبالءُ اَ و ُکلُّ 

                                           

 .299الهدی، ص طیّب، مصباحمهدی .1

 از  اقوال اهل معرفت.. 2



 

 

 

 

3 

 !ْرٍض َکْرَبالءُ اَ و ُکلُّ  ءُ وراُکلُّ یَ ْوٍم عاشُ گیرد. برمیی تاریخ خلقت را در عاشورا همه ؛گیردهای عالم را میمکان

 کند.. در متن حادثه حضور پیدا می بیتلذا دوست اهل

ه جلسه ای نبوده مگر اینکهیچ هفته ،برقرار بودهما در طول ده سالی که جلسات  ،ایددیدهطورکه همان

 !جلسه چه حالتی دارد شود،نده میعاشورا خواتی زیارت بینید وقو میبا زیارت عاشورا شروع شده 

 بیتبیند که اهله جلوی چشمش میگویا در خود صحنه هستیم. مثل اینک !آیدهای گریه میهای

جا کند؛ لذا همیناز حجاب زمان و مکان عبور می بیتشیعه و دوست اهل شوند!قلم میچطور قلم

بینید که الست. خدا شاهد است اگر چشمتان باز شود، میخوانید کربکه شما دارید زیارت عاشورا می

خدا  بینید! منتها چون تحمّلش سخت است،جا میها را همینی آن صحنهست و همهجا کربالهمین

اینکه فرمودند هر جا اسم  شود!داند چه دیده میرود، خدا میپرده انداخته است. اگر پرده کنار ب

ردند؛ تشبیه و تعبیر ادبی نکردند؛ خدا ی حضرت است، اغراق نکجا قبّهبیاید همان الحسیناباعبداهلل

بینید می خوانید اگر چشمتان باز باشدنشینید زیارت عاشورا میجا که مینداند همین است. همیمی

بینید روز عاشوراست و کنار اید و اگر کمی دیگر عبور کنید مینشسته که در کنار ضریح اباعبداهلل

  !الل  د  بْ باعَ یا اَ  کَ یْ لَ عَ  المُ لس  اَ گویید: اید و میو اصحابش نشسته رق به خون اباعبداهللپیکر غ

ر خیام بستند، شیعه تکان م است و آب را بگویند شب هفتم محرّست، که حاال هم که میا به این خاطر

ل ماه محرّم، اصالً اوّ یدهه اید که در سه روز آخرریزد. دیدهچیز به هم میی همهخورد و شیرازهمی

مادر خبر از  نه پدر و ،نه شوهر خبر از زن دارد ،نه زن خبر از شوهر دارد ها خانواده نیستند؛خانواده

قحط  امّا ه عرض کردم این قحط آب ظاهری بود؛طورکو همان !همه سراسیمه ولو هستند ها دارند،بچّه

 .ت! آب والیت هم قطع بودیعنی آب محبّ ،آب حقیقت

 هم قحط محبّت.  ،در کربال هم قحط آب بود 
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طور نبود که آب پیدا نشود و از تشنگی جسمانی رنج ببرند. آنجا بویی از محبّت، بویی از عطوفت فقط این

کس رحم نکردند. به پیر، جوان، زن، مرد، به طفل شد. دیدید چه کردند! به هیچنمی و انسانیّت استشمام

که  مجتبی حسن پسر امام !ی ده سالههچه جرمی دارد؟! و بچّ ماههشش یبچّهآخر  خردسال!

زمین افتادند و در گودی  قتی حضرت از اسب براست. و الحسینین شهید کربال قبل از اباعبداهللآخر

 سمت اباعبداهللدوان بهاش رها کرد و دوانعمّه این بچّه خودش را با اصرار از دست ،قتلگاه بودند

دستش  الحسنبنعبداهللبعد آن خبیث که شمشیر بلند کرد تا حضرت را به شهادت برساند،  آمد.

این طفل شد! بویی از عطوفت  قتلگاه و چطور آغوش اباعبداهلل ...!هدست کوچک این بچّ ...را بلند کرد

طوفت ی رودهای عآنجا قحطی آب حقیقت است. غیر از آب ظاهری، همه نیست! بویی از شفقت نیست!

ها را چه کردند؟ ها چه کردند؟ خیمهبویی از عطوفت نیست. دیدید با زن ت بسته شده؛ت و محبّو انسانیّ

 آید. ها کردند. بوی عطوفت نمیی بیابانهای یتیم داغدیده را چگونه شب یازدهم آوارهبچّه

طوری است. لذا اگر دنیا این این طبیعت دنیاست؛ ، هم قحط محبّت!در کربال هم قحط آب بودلذا 

و در کربالی زمان، در کربالی زمین، و در عاشورای زمان  !ْرٍض َکْرَبالءُ اَ و ُکلُّ  ءُ وراُکلُّ یَ ْوٍم عاشُ گفتید 

از آنچه طبیعی است.  ظاهریتان را از شما دریغ داشتند، طبیعی است. اگر نیازهای دیدید،محبّتی بی

ار اویید. اگر دیدید از ظاهری است که عطشناک و خواستآب همان ، که حقّ شماستنیازهای ظاهری 

ست. اگر کربالیی ، آب باطن است، و این طبیعت کربالآیدت هم بویی نمیمحبّت و انسانیّ  آن عطوفت و

ر است. همیشه عاشورا طوبدانید هر دوی اینها را از شما دریغ خواهند کرد. همیشه کربال این ،شدید

در کربالی سرزمین خودشان و در عاشورای دوران و باید  ،ندهست که حسینی ولذا آنهایی طور است.این

زمان خودشان آماده باشند. باید خودشان را آماده کنند تا هم حقوق ظاهریشان تضییع شود و هم با 

 گوید:مهری با آنها رفتار کنند. این طبیعت دنیاست. حافظ خیلی قشنگ میبی
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شکر اریزان  شکا یدلنوازم،  ست با   تیا

 

 تیحکانیخوش بشنو ا یدان عشقگر نکته 

 

 که کردم یبود و منّت، هر خدمت مزدیب
 

خدوم ب ای  باد کس را م نایرب م  تیع

 

نه ندان تشااا  کس دهدینم آبی را لبر

 

 تیوال نیرفتند از ا شاااناساااانیول ییگو 

 

 کانجا چیدل مپیا در زلف چون کمندش

 

 تیجنایو ب جرمیب ،ینیب دهیسااارها بر 

 

پیچیدید و زلفتان را به زلف او گره زدید، دیگر بدانید که  این طبیعت دنیاست. اگر به زلف اباعبداهلل

 جنایت!جرم و بیسرها بریده بینی، بیی جان دادن است. صحنه ؛ی شهادت استی کربال صحنهصحنه

 هم قحط محبّت. ،در کربال هم قحط آب بودبنابراین 

 3یا اَباَعْبد الل   َعَلْیكَ  اللُ  یا اَباَعْبد الل  َو َصل ى َعَلْیكَ  اللُ  یا اَباَعْبد الل  َو َصل ى َعَلْیكَ  اللُ  َصل ى
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