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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

  

 راه نیل به مدارج کمالترین  سریع امام حسین مندی از عنایت بهره

یگانگی، عزاداری، محبّت، وسیع،  ع،یسر کشتی نجات،، امام حسینمحرّم،  :کلمات کلیدی

عبادت، تکلّف، رغبت، رحمت، مالقات، شهر توحید،  اهلل، های سلوک، شهادت، لقاء راه حقیقت حسینی،

 .موت

 ّانسان را  امام حسین است و محبّت و عزاداری برایهای تکامل م یکی از ماهماه محر

ُسُ لُ كُ رساند. زود به مقصد می های  بیت کشتیی ما اهلهمه 1:عُ رُ سُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ ُوُ ُجاةُ النُ ُنُ فُ نا

  تر است.سریع ولی کشتی امام حسین ؛نجاتیم

 تر است و وقتی که سریع امّا کشتی امام حسین ؛کشتی نجاتند بیتی اهلهمه

رو  کنند. امام حسینکشند و راه را برای آن باز میها کنار میسایر کشتی کندحرکت می

امّا با امام  ؛سوی او سریع است. راه خدا سخت است تجلّی خدا هم به ه خدا سریع است؛ب

 2 کار است. خیلی آسان و کم حسین

                                            

    .06، ص الحسین االمام سی،. مدر1ّ

 .161الهدی، ص  طیّب، مصباح مهدی .2
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از خویش  اشرفِ قربانی شدن در راه موجودِ ،آفرینش رمز تکامل در کلّکه یم ا هعرض کردخدمتتان 

شود و است. هر موجودی با قربانی موجود باالتر از خود شدن، به موجود باالتر از خود مبدّل می

-و اهل الحسین ی شهادت اباعبداهللکند. ماه محرّم خاطرهگونه پلّه پلّه مراتب تکامل را طی می این

های ایمان در وجود مؤمنان خون جدیدی در رگ کند؛بزرگوار آن حضرت را تداعی میبیت و اصحاب 

و  را به خود اباعبداهلل سوگوار اباعبداهلل گویا مُحب ّ الحسین کند. عشق اباعبداهللجاری می

 ی اباعبداهللشود و خودش در خیمهگویا حجاب زمان و مکان برداشته می ؛کندملحق می انیارانش

ی اوّل ماه محرّم گام به گم ی دههکند و در این ایّام پرحادثهحضور پیدا می در لشکر اباعبداهلل و

رسد و در سوگوار به شهادت می کند و در روز عاشورا این محبّمیحرکت  ی اباعبداهللهمراه قافله

به کربال و  اربعینو در  کندطی می ی اسرا منزل به منزل راه را تا کوفه و شامروزهای بعد همراه قافله

خودش هم  ا همراه اوست ودر ماه محرّم واقع شده، گویاز حوادث که . آنچه گرددبازمی به مدینهنهایتاً 

ها را به هم ، انسانمحبّت ورد.آاین وصل شدن را می ،است. یعنی محبّت قاطی لشکر امام حسین

 د؟یا هدیدمند است، دسالش عالقهی خرشدّت به بچّه را که بهآورد. مادری یگانگی می کند ومتّصل می

یعنی همان دردی که گویا خودش زمین خورده؛ گوید که می خورد، مادر چنان آخبچّه زمین میوقتی 

 ،مال یگانگی است. یعنی محبّت ؛این مال محبّت است .کندمادر هم احساس می ،کندبچّه احساس می

و یاران  حقیقت اباعبداهلل با مانسان را در ماه محرّ کند. محبّت امام حسینانسان را یگانه می

بار در  فرمودند: یکمیرا،  علیهتعالیاهللرضوان آقا دوالبی کند. خدا رحمت کند حاجیگانه می اباعبداهلل

بود،  نشسته بودم و کسی کنار دستمای، یا تکیه در یک مسجد، مجلس عزاداری امام حسین

و گوش تا خورد  اصغر شعبه آمد به گلوی علیّ کرد که مثالً تیر سهکر مصیبت میمنبری داشت ذ

ر یا تی ؛را شکافت اسالعبّ فرق اباالفضلو یا ضربت عمود آمد  را برید؛ اصغر گوش سر علیّ

آنجا او  و گفتاین منبری اینها را می :فرمودندمی نشست؛ الحسین شعبه آمد بر قلب اباعبداهلل سه

حمدهلل، ال :گفتلطف خدا متوجّه نبودند، با خوشحالی میبه نبود، دیگران هم هم ، متوجّه نشسته بود
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او با آن حقیقت یگانه  فهمیدم او در چه حالی است؛: من میفرمودند میآقا  الحمدهلل، الحمدهلل! حاج

روز  :فرمودند . مگر در روایات نیست که امام سجّادبردلذّت می شوداز اینکه دارد شهید می وشده 

ی پدرم و تعدادی از شد، چهرهتر و فشارها بیشتر میها سنگینآمد و داغز باال میعاشورا هر چه رو

ت شد. موفّقیّگویا این فرد خودش داشت شهید می 3.شدمیتر تر و شادابخاصّان اصحاب او، گلگون

 را همین االن اوّل جلسه اشگفت الحمدهلل. یک نمونهمی ،آورد و خوشحال بود شهادت را به دست می

همیشه با زیارت  ،باری که نزدیک به ده سال قبل شروع شد داشتید؛ خدا لطف کرده این جلسه از اوّل

کنم برای حاال بنده هم که صحبت می ؛ستی زیارت عاشورای ما جلسهجلسه عاشورا شروع شده است.

ر شما را س را پر کنم؛ بیتا ذکر مصائب اهلی بین خواندن زیارت عاشورا تاصلهکه فاست  این

ست و آن ذکر مصائب ، همان خواندن زیارت عاشوراگرم کنم که این فاصله پر شده باشد؛ واالّ اصل

در پایان  ،کندی آن همه داغ را تجدید میخاطرهانسان بعد از اینکه در زیارت عاشورا . بیتاهل

ُل ل ُ  :کندشکر می گزارد وسر به سجده می د  ُع لیُ ا ل ح م  ُع ظُ ُه  او  !این همان مقام یگانگی نیست؟ !یر ز ی تُ يم 

کند که چنین موفّقیّتی نصیبش شکر میخدا را بیند و متّحد می خودش را با آن حقیقت حسینی

ُل ل ُ  کرده است. د  ُر ز ی تُ ع ظُ ُه ُع لیُ ا ل ح م  دُ لل ُ ا ُُ؛یيم  د ُح م  ُال ح م  ُع لُاك ر ینُ الشُ  ه م ُل ك  واالّ یعنی چه که  !اب ه مُ م صُىُ ل ك 

مال این است که خودش با آن حقیقت یگانه شده و  !کندشکر  بر مصیبت، !کندحمد انسان عزادار 

مرا موفّق کردی این همه مصائب را در راه  کند که مرا موفّق کردی شهید شوم؛میدارد خدا را شکر 

 عشق تو متحمّل شوم.

                                            

ال ُُ:نُ يُ س احُ الُ ُنُ ب اُیُ ل اعُ ُقاا ُ  ، باا  الواو    222االخبار، ص  ، به نقل از معانی292، ص 44. مجلسی، بحاراالنوار، ج 1 ام  ُ ُدُ تُ اُاش  اال  ُرُ م 
اُهُ ع امُ ُنُ م اُضُ ع اباُ ُوُ ُنُ يُ س احُ الُ ُكاا ُ ُُوُ ُ...ُهُ ي ال ُا ُُرُ ظ ان ُُبُ طالُ ُیب ُا ُُنُ ب ُُیُ لُ عُ ُنُ ب ُُنُ يُ سُ حُ الُ بُ  اصائُ خُ ُنُ م  ات ُُهُ ص  اتاُ ُوُ ُمُ هُ واناُ ل اا ُُقُ رُ ش  اُأُ دُ ه  ات ُُوُ ُمُ هُ حُ وارُ ج  ُمُ هُ وس افُ ناُ ُنُ كُ س 
 .ُتُ وُ مُ الُ ب ُُیبالُ واُلُیُ رُ ظُ ن ُا ُُضُ عُ باُ ل ُُمُ هُ ضُ عُ باُ ُقا ُ فُ 
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رخ داد،  انو اصحابش آن حوادثی که برای اباعبداهلل یولذا همه آورد؛حال محبّت یگانگی می ایّ علی

و منازل کمال را دارد طی  دهد و همان مراتبدر طول ماه محرّم دارد برای خود این فرد رخ میگویا 

عبداهلل  که وقتی جابربن افتد. یادتان هستدر حالی که صورت ظاهر هیچ اتّفاقی برایش نمی کند؛می

آن رفیق همراه  ، برای عطیّهآمد و تربت پاک آن حضرت برای زیارت امام حسین اربعین ،انصاری

ما با شما در  عرض کرد: وگفت راز دل می داشت با امام حسین حدیثی نقل کرد؛ اوّلخودش 

و  آخر ما چطور با اباعبداهلل :پرسید ه تعجّب کرد!عطیّ شریکیم.ی مراتب و منازلی که هستید،  همه

ما که سختی ندیدیم!  !هجرت نکردیم و از مکّه به کربالما که از مدینه به مکّه،  !کیم؟اصحابش شری

نقل  آن حدیث را از پیغمبر جابربعد  تشنگی ندیدیم! شهادت ندیدیم! تیغ تیز متحمّل نشدیم!

، با آن قوم در آنچه آنها به آن راضی باشد اگر کسی به عمل قومی :فرمود اکرمکرد که پیغمبر

 ؛و اصحابش کردند خوشنودیم به آنچه امام حسین و راضیو و ما عاشقیم  4.شریک است اندهرسید

هر  الحسین ام که دوست اباعبداهلل ایتان خواندهبررا روایت آن . شریکیم ولذا با آنها در درجاتشان

 ،دادرخ  بیت و اصحابشکه برای آن بزرگوار و برای اهلرا و مصائب و حوادثی  وقت امام حسین

ُک نُ ت نُ ل يُ  یااگر بگوید:  ،کندیاد می ُع ظُ فا وُ ُم ع کُ ُوزُ فُ اُ فُ ُکُ م عُ  تُ ی ُيماًُزًا زاًُفا وُ ُمُ م ع کُ  وزُ فُ ناُ ُوُ ُمُ کُ م عُ  اک نُ  یت نُ ل يُ  یا،

 جزء شهدای کربال شود؛شهادت شهیدان کربال شریک می گوید در اجرهمین عبارت را که می 5،يماًُع ظُ 

، عاشق و شیدای امام ولذا دوست امام حسین همان مقام یگانگی است؛. این مال شودمی

ش رخ واربیت بزرگو اصحاب و اهل ی آنچه برای امام حسیندر همین ماه محرّم همه، حسین

صورت ظاهر  دهد؛الواقع دارد رخ می او هم فی برای ،داد و مقاماتی که از رهگذر او به آن نائل شدند

                                            

قوی، سفینةالبحار، و محدّث 26، ص الوصطفىآملى، بشارةطبرى ؛190، ص 92و ج  111، ص 06. مجلسی، بحاراالنوار، ج 4

ُفُ   121، ص 2ج  ر ك  ُا ش  م  ُع م ل ُقا و  ُا ح ب  ُم ن  ُم ع ه م ُو  ر  ماًُح ش  ُقا و  ُا ح ب  ل ه م .یُم ن   ع م 

بُ ُنُ ی ابُ   166، ص 1اخبارالرّضا، ج  و عیون 116صدوق، امالی، ص  .6 ُُ ُ !ُاُ يبُ ش  ُاسُ ی كُ ُ ُ اُ س ر ك  ُم ثل ُماُل م ن  ُالث واب  ُم ن  ُم ع ُت شُ و  ُل ك  ه د 

يُ الُ  ُبُ ح س  ُع لُ ن  ُذ ك رُ ُفا ق لُ ُیُ ن  ُم ع ه مُ ك نُ ُُیت نُ ت ه :ُیاُل يُ م تى   ُاً.يمع ظُ ُزاًُوز ُفا وُ فُ اُ فُ ُت 
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کند. و این نقش کیمیایی و ی این مدارج و مراتب را طی میدر باطن دارد همهبینید؛ ولی شما نمی

 های تکامل است. پس ماه محرّم یکی از ماه کند؛ت و عشق است که چنین کاری میاکسیری محبّ

های درستی که مورد تأیید از راه ،هیچ راهی را همو ما  های مختلفی هست؛ر سیر و سلوک راهدر مسی

قصد هم رسیده است. کس از راهی رفته و به مکنیم. باالخره هر، انکار نمیاست بیتقرآن و اهل

او هم اگر  اندوزی و سیر علمی حرکت کرده؛ ، از راه علم و دانشنیستیم. یکی های دیگرمنکر راه

 ها و اذکار ونشینی طاعات و عبادات و ریاضات و چلّه از راه ،رسد. یکیدرست حرکت کند به مقصد می

منکر او  رسد؛کند به مقصد می او هم اگر خالصانه و درست طی د و امثال اینها مسیر را طی کرده؛اورا

رساند راه امام انسان را به مقصد می ،راه میانبری که زودتر از همه ،های سلوکنیستیم. امّا در بین راه

عرض کردم، خود ایشان  علیهعالیتاهللرضوان آقای دوالبی حاجاست. یادتان است در خاطرات سیر  حسین

کردم رضایت التماس پدرم به هرچه  ؛بمانم فرمود که با پدرم رفتیم نجف، آرزو داشتم در حوزهمی

که تمام کشیدم ام را به ضریح قدر سینه نشدم، آمتوسّل به حضرت  در حرم امیرالمؤمنین نداد.

راهی باز نشد. سراغ علما رفتم از  شده بود؛ ؛ زخمام رفته بودپوست سینه وام کنده شده موهای سینه

آنها هم  ،برنگردم و همراه او به ایرانبمانم در حوزه  ،آنها مجوّزی بگیرم که حرف پدرم را اطاعت نکنم

از این  ؛ عالم بزرگی بشوم؛درس بخوانمو بمانم کردم در حوزه فکر می ؛اذن ندادند. مأیوس  مأیوس بودم

نرسید.  ای نتیجههیچ به هایم ا تالشامّ شوم؛ ین دوستان امیرالمؤمنینای در بطریق فرد شایسته

ی آن چیزهایی که همه باالی سر اباعبداهلل الحسین ولی وقتی آمدیم کربال در حرم اباعبداهلل

درس خواندن و درس دادن و شصت سال، معلوم نیست چقدر زمان  خواستم ظرف پنجاه،می

 جا باالی سر امام حسینو امثال اینها به دست آورم، در بعد تبلیغهای علمی در حوزه و مجاهدت

 دادند.به من همه را 
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! کسی کندکند. خیلی راه را نزدیک میطور است. خیلی راه را نزدیک می این راه امام حسین

، نیاید اشروی گونه ای قطره و حتّی جاری نشودتر شود،  الحسین مژگانش از نم اشک بر اباعبداهلل

هایش را کمی نمناک  فقط پلک ،قدر نباشد که جاری شود آن حلقه بزند و در چشمشفقط یعنی اشک 

کسی خدای نکرده  است! گویم بی قید و شرطهمه هم که می شود!ی گناهانش بخشیده میند، همهک

خودش را حاشیه بزند  بیتبه روایات اهل که هرکسام گفتهقبالً هم در جلسه حاشیه نزند. 

 شود... . خیر!دیگر نمیاین را  بخشد!را که دیگر خدا با این نمی حروم کرده است. نگوید فالن چیزم

 پیدا کنید که شود. یک راه دیگراهانش بخشیده میی گنهمه :هیچ قید ندارد. فرمودند ارد!هیچ قید ند

خواهد می کلسایک حاال است.  فقط راه امام حسین این طور گناهانش بخشیده شود! کسی این

در  وقتی آتش عشق امام حسین در حالی که[ ... ]چقدر باید تالش کند؟توبه کند، تزکیه کند،

خیلی زود انسان را  سوزاند. لذا کشتی امام حسینمی ،ستهرچه غیرخدا آید،میجان یک محب 

در این دریای  کنند؛های متعدّدی دارند حرکت میرساند. در این دریای هستی، کشتی به مقصد می

نُ اُ لقمان به پسرش فرمود: که عالم، در این دریای دنیا،  ُالد  ُف يهُيقٌٌُرُع مُ ياُب حُ    ُه ل ک  ثُ ق د  ُک  دنیا  6:يرٌُاُع ال ٌم

در این دریای  ند،ند، هالک شدی از اهل عالم هم در آن غرق شدی زیادعدّه ،دریای پر ژرفایی است

راهش این است که سوار  ،در امان بماند امواج خروشان، از این اعماق ژرف از اینانسان دنیا برای اینکه 

بیت من کشتی اهل :فرمود اکرم: ما کشتی هستیم. پیغمبرفرمودند کشتی باشد. ائمّه

ُبا ي تُ اُ م ث ل ُهستند.  ل  ُکُ تُ مُ یُاُ فُ ُیه  ُر ك ب هاُن جس فُ ُم ث لُ ی ُم ن  ُع ن ه م نُ ُوُ اُين ة ُن وح  -مثال اهل 7:[ه ل کُ ُوُ ا ُ]ُغ ر قُ اُت خ ل ف 

در  ،که سوار نشدهر  که بر آن سوار شد نجات پیدا کرد ومثال کشتی نوح است؛ هر  بیت من در امّتم

                                            

. باا انادکی   120العقاو،، ص   حرّانای، ححا    شاعبه  و ابان  10، ص 1؛ کلینی، کافی، ج 104، ص 2ابراهیم، التّفسیر، ج  بن ، علیّقوّی .0

 حفاو .

. 22، ص 2اخبارالرّضا، ج  و صدوق، عیون 44ص ؛ نعوانی، غیبت، 912، ص 2و ج  01، ص 1سلیم، ج  قیس، کتا  بن اللی، سلیمه .2
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 کشتی نجاتند؛ بیتاز اهل یکهر  کشتی هستند. بیتغرق و هالک شد. پس اهلدریای دنیا 

به  کنید؛متوسّل باشید نجات پیدا می نایک از ایشبه هر  شان کشتی نجاتند؛ ؛ همهکندفرق نمی

، به امام ، به امام سجّادبه اباعبداهلل، به امام مجتبی، ، به حضرت زهراامیرالمؤمنین

، به ، به امام هادی، به امام جواد، به امام رضا، به امام کاظم، به امام صادقباقر

ارواحنا، یا به امام عصرریامام عسک ها خیلی میل و رغبت به ی بعضیهروحیّ کند.فرقی نمیفداه،

امّا  ان. یکی گرچه به همه ارادت دارد؛نوش جانش هم قشنگ است؛خیلی  دارد؛ امیرالمؤمنین

به یکی از  ، هرکست امام مجتبیدارد. یکی به غربت و مظلومیّ ای به حضرت زهراارادت ویژه

علما که  ؛ارادت دارد و امام صادق مام باقرهستند. کسی به ا ۀجاالنّسفینۀاینها همه ، ائمّه

ی این ند. همهشو می و امام صادق خوانند، سوار کشتی امام باقردروس علمی دینی می

ها کند. امّا این کشتیشود، نجات پیدا میها ها کشتی نجاتند و هرکس صادقانه سوار این کشتیکشتی

و امام  سوار کشتی امام باقرکه اهل علم مثل د، نکنگروه خاصّی را سوار می ،یکاوّالً هر 

و هم عُسُ وُ اُ هم  ،ها یک کشتی هست که به تعبیر روایاتشوند. امّا در بین این کشتیمی صادق

یک  تر است.وسیع ی ائمّهاز کشتی همه کشتی امام حسین :عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  است. عرُ سُ اُ 

کشتی  ند؛شدیک کشتی را اهل علم و دانش سوار می ند؛شدکشتی را اهل عبادت و تهجّد سوار می

که را دو تنی هفتادوبرای همه جا دارد. این  ؛وسیع است شود؛ها سرش نمیاین حرف امام حسین

مفسّرین  های زاهد و عابد، ازاز پیرمرد به شهادت رسیدند نگاه کنید؛ الحسین همراه اباعبداهلل

و  و امام مجتبی و امیرالمؤمنین اهلل ی رسولبزرگ قرآن و محدّثین بزرگ که صحابه

ی که هیچ ندارند؛ دستشان سوادتا افراد بی ،از اینها در این کشتی هست ،بودند الحسین اباعبداهلل

ت و و عبادچنانی هم نبودند؛ اهل آن زهد  چندان اهل طاعت و تقواهای آن افرادی که خالی است؛

ی بزرگ هست تا غالم هاتهجّدها هم نبودند. همه تیپ انسانی هست. از افراد خیلی شریف و خاندان

این  لذا دیدید وقتی کس را ندارد که به او افتخار کند؛ هیچ مثل جون که ؛کس را ندارد سیاهی که هیچ
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ستم؟ مال کدام د که هفرزن !چه نگاه کرد دید بگوید من که هستم؟غالم سیاه به میدان آمد، هر

. اهل گناه دهدهمه را جا می کشتی اباعبداهلل 8!نٌُيُ سُ یُحُ يرُ مُ اُ کس را ندارد. گفت:  ام؟ دید هیچ قبیله

 معاویه! مرجانه و یزیدبن حرّ سردار لشکر ابن دهد. وهب نصرانی! زهیر عثمانی!صیت را هم جا میو مع

به سعد از شهدای کربال شب عاشورا از لشکر عمر تن پنجو دانید که سی راه به روی همه باز است. می

برای همه  !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  ملحق شدند و فردا به شهادت رسیدند. ی اباعبداهلل الحسینخیمه

در جمع  ؛. نگو من اهل علم نیستمراه داری که هستی اینجاجا هست؛ در به روی همه باز است. هر

در جمع یاران  ؛جا ندارم. اهل مناجات و راز و نیاز با خدا نیستم و امام باقر اصحاب امام صادق

فقط نه  !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  برای همه جا هست. جا ندارم. در کشتی امام حسین امام سجّاد

محدود به  ، عزاداری امام حسینالحسین آن روز، امروز هم شما نگاه کنید؛ مجلس اباعبداهلل

نه محدود به اهل طاعت است، نه محدود به اهل تشیّع  نیست. نه محدود به اهل علم است، کس هیچ

هندو عزاداری  کند!کند! بودایی عزاداری میالم است. ارمنی عزاداری میاست، نه محدود به اهل اس

است. ُعسرَا است، ثانیاً ای سایر ائمّههی کشتیتر از همهاوّالً وسیع !عُ سُ وُ ا ُُنُ يُ سُ حُ الُ ُةُ ينُ فُ سُ  !کندمی

راه  و کشندمی کنار کنند؛ادب می های سایر ائمّهآید کشتیکه می یعنی کشتی امام حسین

کنند. ادب می در برابر امام حسین ی ائمّهبرود. همه کنند که کشتی امام حسینرا باز می

، از یک ندامام معصوم بیمار شداید که  شنیدهیک حساب جداگانه است با خدا.  حساب امام حسین

باالی  دهم برو کربال زیارت امام حسینمن به تو پول می به او پول دادند، فرمودند: و ندنفر خواست

! اهلل : یابن رسولیکی از اصحاب عرض کرد برای خوب شدن من دعا کن! سر تربت امام حسین

ند: خودتان دعا کنید که خوب بشوید. فرمود هستید؛ شما هم حجّت خدا هستید؛ شما هم امام معصوم
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-هم ادب می خود ائمّه حسابش حساب دیگری است! امام حسین انت را ببند!ده هیچ نگو!

 کردند.پا می مجلس عزا بردر ماه محرّم  کردند. خود ائمّه

کشند، کشتی های دیگر کنار میی کشتیهمه ،آیدمی لذا وقتی کشتی امام حسین

ی ، همهکشتی امام سجّاد، کشتی امام مجتبی، کشتی حضرت زهرا، امیرالمؤمنین

شود، می شود، و غرق عشق حسینیمی الحسین باعبداهللها. سالک وقتی سوار کشتی اکشتی

 پنج نفر به لشکر اباعبداهللو ی بین پیوستن آن سیسیرش بسیار سریع و کوتاه و آسان است. فاصله

! شاید سه، چهار ساعت! ببینید و ورود به آن مدارج بلند معنوی و اخروی چقدر بود؟ ا شهادتشانت

ها چند سال سیر و سلوک کردند؟ چند سال تهجّد و امثال وهب نصرانی سیرشان چقدر کوتاه بود!

رکعت نماز در دانیم اصالً فرصت کرد دو نشینی داشتند؟ نمی دت داشتند؟ چند سال ریاضت و چلّهعبا

پدر و  :گویدمیو ایستد میجلوی مرقد او  ارواحنافداهم بخواند یا نه! بعد به جایی رسید که امام زماناسال

  9ای شما ای انصار اباعبداهلل!مادرم به فد

خطر این عالم های پرها و گردابهم در لجّه است،ُعُ سُ وُ اُ هم  خیلی سریع است؛ کشتی امام حسین

کند. شهادت خیلی نزدیک است به حرکت می بیتهای اهلی کشتیتر از همهاست و سریع عُ رُ سُ اُ 

 اهلل! کند به وجه. نظر میشودباز می اش به لقاء پروردگارششهید شد، دیده فردلقاء خدا. همین که 

 خیلی راه سریع است. 

واقعی کند. اگر محبّت، محبّت کند. زنده زنده شهیدت میانسان را شهید می و عشق امام حسین

یکی دو هم های محبّت راستین را شاخصه .[کندانسان را شهید می] ،باشد، محبّت راستین باشد

                                            

الجناان، هفتواین    قوّای، مفااحی    و محدّث 116، ص 1االعوا،، ج  طاووس، اقبا، ؛ سیّدبن221، ص 2الوتهجّد، ج  طوسی، مصباح یخش .9
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شود. میوارد کند و شهید بر خدا انسان را شهید می ی قبل اشاره کردیم. محبّت اباعبداهللجلسه

 تقرّب الی اهلل است، محبّت امام حسین وبرای وصال الهی  ،اهلل استاگر سیر و سلوک برای لقاء

محبّت  وانسان مردانه در وادی عشق اگر کم مؤونه.  وخیلی سریع،  ،کند. خیلی آساناین کار را می

راستی  به! بیاید رسد. منتها مردانه به میدان، خیلی سریع و آسان به مقصد میبیاید امام حسین

خواهد برسد؟ د. انسان دیگر به کجا میخواهد کرمتّحد  با آن حقیقت حسینیاو را  ،عاشق باشد! عشق

دیگر کدام نقطه از نقاط  ،؟ اگر مندکّ و فانی در حقیقت حسینی شدخواهد برسدبه کجا میسالک 

 !کمال است که به آن نائل نشده است؟

 مجرا و نهری بین خدا و خلق است. هرکس محاذی او شود، او را بهه بها     امام حسین

کارت اصالح شد، عبادتت هم تمام شد، دنیا هم تمام شهد و   برد. وقتی با امام حسین می

 .  ای به جای اصلی خودت رفته

مجرا و نهری بین خدا و خلق است؛ فقط کاافی اسات کسای خاودش را در ایان نهار        حسین امام

بیندازد؛ چون فرق جادّه با نهر این است که وقتی در جادّه پا گذاشتی تازه باید زحمت راه رفتن را هام  

و  برد بکشی؛ امّا خودت را در نهر و رودخانه بینداز، الزم نیست دست و پا هم بزنی؛ جریان آب تو را می

 طباطبایی را رحمت کند؛ فرمود:  رساند. خدا عالّمه به دریا می

پایم که به سیل  و سر  یمن خس ب

 افتادم

 رفت مرا هم به دل دریا برد او که می 

یک نهر  جاری خروشان است؛ کافی است شما خودت را در  این است! امام حسین حسین امام

اش  بده، دیگار بقیّاه   برد. خودت را تحویل امام حسین خود تو را می آن بیندازی، جریان  آب خودبه

کناد.   ی وادی توحید نائل می برد؛ تا بیکرانهتو را تا شهر توحید می . امام حسینبا امام حسین

بار نگاه حضرت به تو بیفتاد و از جلاوی نگااه    یک مالقات کنی؛ یک فقط کافی است با امام حسین

شود. همین قدر که فرار نکنی و بگذاری یک نگاه به تو بیفتد؛ و خوش باه  حضرت فرار نکنی؛ تمام می
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داند کاه هایچ    افتد، خدا می حالت اگر نگاه تو هم، همزمان در چشم حضرت بیفتد. نگاه که در نگاه می

چه کرد؟ هیچ شرطی نگذاشت!  حسیناقی نمانده است. دیدید در سفر کربال امام ای ب راه طی شده

کارد و مواظاب    مذهب چه کرد. همین کسی که فارار مای   قین عثمانیبا زهیربن یک نگاه اباعبداهلل

منزل نشود؛ پیک حضرت که آمد در رفتن درنگ کارد؛ زناش    در بین راه هم حسینبود که با امام 

تو را خواسته! حاال یک قدم برو! همین زهیار وقتای    کشی؟ پسر پیغمبر جالت نمیبه او گفت: خ

هاا کارد! وقتای     افتاد و این نگااه باا زهیار چاه     آمد، نگاهش به نگاه اباعبداهلل خدمت اباعبداهلل

-کناد؛ اماام    ی خلق را نگاه مای  همه حسین ام! امامبرگشت به زنش گفت: من دیگر حسینی شده

فارار نکنایم؛ خودماان را     حساین  که دریغ ندارد؛ ما هستیم که باید از جلوی دید امام حسین

-ی خلق است؛ حضرت رحمات  پشت حجابی نبریم و مخفی نکنیم؛ محروم نکنیم. نگاه حضرت به همه

کس را از نگاه خودش محروم نکرده است. آنهایی که محرومند خودشاان خاود را    الواسعه است؛ هیچاهلل

اند، خودشان فرار کردند و خودشان خود را محجوب کردند. خاودت را در معارض بگاذار؛     کردهمحروم 

وقت سرت را بلناد کان و بباین چاه اتفااقی افتااده اسات؟ گرچاه          کند و آن ببین نگاه حضرت چه می

جاایی   رسید، همان ی اوّل انسان روی سر بلند کردن ندارد. دیدید حرّ وقتی خدمت اباعبداهلل لحظه

!بست، وقتای حضارت باه او فرمودناد:      راه را بر امام حسینکه  ُا م اك  ل ت اك  ماادرت باه عزایات     11ث ك 

نبود، هرکس دیگری چیازی   ی زهرا بنشیند! او ادب کرد و گفت: به خدا قسم اگر مادر شما فاطمه

اسات. یکای دو چشامه ادب     دادم؛ ولی چه کنم که مادر شما فاطماه  گفته بود، من جوابش را می

رویام در صاف    رد. ظهر شد؛ حضرت خواستند نماز بخوانند؛ آمد و به لشکریانش گفات: ماا هام مای    ک

بسته باود و باه جناگ حضارت      کنیم؛ با اینکه راه را بر امام حسین اقتدا می اصحاب اباعبداهلل

حارّ را گرفات تاا دیدیاد کاه روز       جا نگاه لطف اباعباداهلل آمده بود. دو سه چشمه ادب کرد؛ همان
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کارد! آماد و باه     گونه آمد و خودش را تسالیم اباعباداهلل   اشورا چه کرد؟ سرلشکر سپاه یزیدی آنع

شاد و اجاازه    پیوست. منتها وقتی خدمت حضرت رسید، اوّل از اسب پیاده نمای  ی اباعبداهلل جبهه

پاایین   خواست به میدان برگردد و جانش را فدا کند. حضرت فرمودند: نه تو مهمان ما هستی؛ حاال بیا

کارد؛ مان باعاث     نشست؛ امّا سرش پاایین باود و مارور مای     و کمی بنشین؛ آمد خدمت اباعبداهلل

و آب ماانع ایجااد    حساین  بستم؛ من بین اماام  حسین ی کربال شدم؛ من راه را بر امام صحنه

ساادگی دسترسای باه آب نداشاته      را مجبور کردم جایی خیمه بزند که باه  حسین کردم؛ من امام

سرش را پایین انداخته بود و به اینها فکار   11دهد... باشد؛ من مقصّر این حوادثی هستم که دارد رخ می

!کرد؛ رو نداشت به حضرت نگاه کند؛ تا سرش پایین افتااد، حضارت فرمودناد:     می ُیااُح ار  ُر أ س اك   12ا ر ف اع 

د؛ حااال آمادی باه ماا     سرت را باال کن حرّ! حاال موقع شرمندگی نیست؛ شرمندگی ماال آن موقاع باو   

افتاد و بعاد دیدیاد    حسین پیوستی؛ سرت را باال کن! سرش را که باال کرد، چشمش به چشم امام

چگونه رفت و جان باخت. همین قدر که خودمان را در محااذات حضارت قارار دهایم... نگااه رحمات       

گیارد.   ذهب را هم مای م احدی را محروم نگذاشته؛ وهب نصرانی، جوان مسیحی ی اباعبداهلل بیکرانه

هماه را نگااه    حسین گذارد. امام ی حضرت حق فراگیر است؛ احدی را محروم نمی رحمت رحمانیّه

افتاد، این دو  حسین کند؛ منتها وقتی که طرف مقابل سرش را باال کرد و نگاهش به چشم امام می

ناد. هارکس محااذی او    ک ی حضرت حق طلوع مای  وقت رحمت رحیمیّهنگاه که به هم دوخته شد، آن

 وقتی کهارت بها امهام   درست شد.  حسین گونه شد، کارت با امام برد. وقتی اینشود او را باال می

                                            

ابُ حُ ُیذُ ال اُكُ بُ اُصاحُ ن ُاُ !ُداكُ فُ ُتُ لُ عُ :ُجُ نُ يُ سُ حُ لُ ل ُُقا ُ   466، ص 1، ج الحسین االمام موسوعة .11 اعُ جُ ُوُ ُوعُ ج االرُ ُنُ ع اُكُ س  مااُُوُ ُكُ ب اُعُ ج 

:ُقا ُ .ُفُ  ُ زُ انُ ،ُفُ كُ يُ لُ عُ ُهُ الل ُ ُوبُ تُ ،ُیاُ مُ عُ :ُناُ نُ يُ سُ حُ الُ ُقا ُ ؟ُفُ ُُةُ ب ُوُ تاُ ُنُ مُ ُیل ُُرىُ ت ُُلُ هُ ،ُفاُ عالىُ ت ُُهُ ىُالل ُ ل ُا ُُبٌُاُتائُ ن ُا ُُ،ُوُ رىُ اُ ماُُكُ نُ مُ ُو ُ غُ لُ باُ یاُ ُمُ وُ قُ الُ ُُ ُ ا ُُتُ نُ ناُ ظُ 
 .یرُ مُ ا ُُرُ آخُ ُيرُ صُ ی ُُو ُ زُ ىُالناُ ل ُا ُُ،ُوُ لًُراجُ ُكُ ل ُُینُ مُ ُرٌُياُ خُ ُساًُفارُ ُكُ اُلُ ن ُاُ 
ُوُ ه اُوُ ُهُ ي الُ جُ رُ ُوُ ُنُ يُ س احُ الُ ُدُ ی اُلُ ب اقُ یاُ ُلُ عُ جُ ُوُ ُهُ سُ أ ُرُ ُأُ طُ أُ طُ ُوُ ُهُ وادُ جُ ُرُ هُ ظُ ُنُ عُ ُهُ الل ُ ُهُ مُ حُ رُ ُرُ حُ الُ ُ ُ زُ ناُ فاُ   416، ص 1، ج الحسین االمام موسوعة .12

 ...وعُ جُ الرُ ُنُ عُ ُكُ تُ عُ ناُ مُ ُیذُ اُالُ ن ُاُ !ُیُ لوُ :ُیاُمُ قا ُ ُوُ ُهُ سُ أ ُرُ ُعُ ف ُرُ فاُ ُ!خُ يُ یاُشُ ُكُ سُ أ ُرُ ُعُ ف ُرُ :ُاُ نُ يُ سُ حُ الُ ُهُ ل ُُقا ُ .ُفُ یداًُدُ شُ ُكاءًُب ُُیكُ بُ یاُ 
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چون عبادت آمده تا ماا را باه عبودیّات نائال کناد؛       اصالح شد، عبادتت هم تمام شد؛ حسین

ُعبادت آمده تا ما را به موت نائال کناد. قارآن فرماود:      ُر ب اك  ُاع ب اد  ت ایُ و  ُال ي ق اين :ُح  پروردگاارت را   13ی أ ت ي اك 

 عبادت کن تا به یقین برسی و به موت نائل شوی. یقین، بیان دیگرش موت است. وقتی کارت باا اماام  

ی یقین برسااند. ناه    اصالح شد، دیگر عبادتت هم تمام شد. عبادت آمده بود تو را به مرتبه حسین

ی؛ بلکه دیگر عمل تو تعبّد نیست؛ چون عبادت عملی اسات کاه   گیر خوانی و روزه نمی اینکه نماز نمی

شود؛ امّا وقتی که کاارت  دهد. تعبّد با تکلّف و زحمت و تالش انجام می فرد با زحمت و تکلّف انجام می

زناد. شاما ا ن نفاس     اصالح شد و به موت نائل شدی، دیگر رفتارهای عبادی با زحمت از تو سر نمای 

شود. به بیان کنید؟ آن رفتارهای عبادی، حالت طبیعی وجود تو می حمت میکشید، هیچ احساس ز می

شاد، حااال باا طاوع و      شود؛ یعنی عملی که با تکلّف و تعبّد انجام مای  دیگر عبادت به طاعت تبدیل می

شود. دیگر عبادت تمام شد. عبادت آنجایی بود که ریاضت و زحمت کشیدن، مجاهدت  رغبت انجام می

تحمیل کردن بود، خود را به زور وادارکردن بود، با کُره عمل را انجام دادن باود؛ ایان    و سختی بر خود

ی موت عبور کردی، دیگر عبادتی به ایان معناا وجاود نادارد؛ دیگار       عبادت بود؛ امّا وقتی که از مرحله

ه زور شاود؛ ناه اینکاه با    زند. حالت طبیعی تاو ایان مای    طور طبیعی از تو سر می ی آن رفتارها به همه

مجبوری خودت را وادار کنی. عبادت به طاعت تبدیل شد. طاعت باالتر از عبادت اسات. طاعات یعنای    

شود. عبادت یعنای عملای کاه انساان باه زور خاودش را وادار باه         عملی که با طوع و رغبت انجام می

رت کها  حسهین  وقتهی بها امهام   دارد؛ لذا کند؛ خودش را به تکلّف به انجامش وامیانجامش می

چون دیگر به موت و یقین نائل شدی. به یقین و موت کاه نائال    اصالح شد؛ عبادتت هم تمام شد؛

ت یُ شدی، عبادتت تمام شد.  ُح  ُر ب ك  ُاع ب د  ُال ي ق اين ؛ُو  انتهای راه عباادت، یقاین اسات. باه یقاین کاه        ی أ ت ي ك 

دنیها ههم   شود.  ز تو صادر میرسیدی، دیگر طاعت است؛ عبادت نیست؛ دیگر با طوع و رغبت اعمال ا
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های دنیا ماال  چون بعد از موت که دنیایی وجود ندارد؛ دنیا مال قبل از موت است. جذّابیّت تمام شد؛

های دنیا برایش وجود ندارد. صاورت ظااهر هام     قبل از موت است. وقتی کسی به موت رسید، جذّابیّت

افتاد؟ او مارد! تماام شاد!      مُارده آب مای  شما جلوی یک مُارده لذیاذترین غاذاها را بگذاریاد، دهاان      

کند. شهوات تمام شد؛ غضب تمام شد؛ لاذا دنیاا تماام شاد.      های دنیوی دیگر روی او کار نمی جذّابیّت

ُالواقاع در دنیاا نیسات.     کند؛ امّا فی درست است که صورت ظاهر در دنیا زندگی می ن ياُب ا ب ادا   ب واُالاد  ص اح 

ال ُال  ع لایُ ا ر واح هاُم ع ل ق ٌةُب الُ  هایشاان آویختاه در محالّ    اینها با بدنشان مصاحب دنیا هستند؛ امّا روح 14:م ح 

 اعلی است.  

من در میان جمع و دلم جای دیگر   ای هرگز وجود حاضر و غایب شنیده

 است

 کند؛ امّا حقیقتشان جای دیگار اسات.  کند و زندگی می ای از آنها در دنیا بین خلق دارد عبور می سایه

اصالح شد، دنیا هم برایت تمام  حسین آنها از دنیا عبور کردند؛ دنیا هم تمام شد. اگر کارت با امام

اهلل تو شود؛ تاو را متوقّاف کناد و باه     تواند ترمز سیر الی  شد؛ دیگر دنیا برایت جذّابیّت ندارد. دنیا نمی

تواناد روی  سات. بعاد از ماوت دنیاا نمای     بیراهه بکشاند. جذّابیّت دنیا رفت. جذّابیّت دنیا قبل از موت ا

ا ن ااُگونه شد به جای اصلی خودت هم برگشتی. مگر غیر از این اسات کاه    انسان کاری بکند و چون این

ع او  ،ل ل ُ  ُا ن اُا ل ي اه ُراج  وقتی به موت نائل شدی، برگشتی. آمده بودی پایین، دوباره برگشتی سر جایت.  15ه ُو 

 گفت: 

 گویدم که اناّاا الیاااه راجعاااون  ن ارغنونپس عدم گردم عدم چو

                                            

حیون،  ابنو  121العقو،، ص  حرّانی، حح  شعبه ؛ ابن91، ص 1؛ ثقفی، الغارا ، ج 492، ص 141البالغه، حکوت  سیّدرضی، نهج .14

 .121، ص 2االخبار، ج  شرح
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کند و وقتای   انسان را شهید می که ملحق شدی، شهید شدی. محبّت اباعبداهلل حسین به امام

ُشهید شدی تمام شد؛ سر جای اصلیت رفتی. شهید عنداهلل است؛ قرآن چقدر تأکید کرد:  ان  لُتا ق ول اواُل م 

ُاهلل ُ ت ل ُف یُس ب يل  ام ؛16ُا م واٌت؛یا ق  ُر ب ه  يااٌءُع ن اد  ُاهلل ُا م واتااًُب ال ُا ح  ُق ت لو اُف یُس ب يل  ُال ذ ین  س ب ن  عناد ربّ اسات؛    17لُت ح 

شهیدش کرد. شهید که شد، سار جاای اصالیش     سر جای اصلی خودش برگشت. محبّت اباعبداهلل

ُر ب ه مُ برگشت؛  رود؛ امّا او شهید شاده و کاارش    م راه میشاید صورت ظاهرش زنده است و بین مرد .ع ن د 

او را شاهید   بینند. عشق اباعباداهلل  ای از او اینجا می طرف است؛ خلق فقط سایهتمام است. ا ن آن

افتاد، دلت طوری رفات کاه هرچاه داشاتی دادی.      کرد. بنابراین وقتی که نگاهت به نگاه اباعبداهلل

 گفت:

دین و دل به یک دیدن باختیم و 

 خرسندیم

 در قمار عشق ای جان کِی بود پشیمانی؟ 

دهی. گفت: هار کاه دالرام دیاد، از دلاش      بیفتد همه را می الحسینیک نگاهت به جمال اباعبداهلل

ی خلق دوخته اسات؛   آرام رفت. یک نگاه! سرت را بلند کن و نگاه کن! حضرت که دائم نگاهش به همه

طرف دریغی نیسات و   را بلند کنند تا این اتّفاق بیفتد. از آنمنتظر است که آنها هم یک لحظه سرشان 

کنایم؛ ماا حواسامان     بخلی نیست؛ اگر محرومیّتی هست ناشی از این است که ما سرمان را بلناد نمای  

جای دیگر است و چقدر زشت است که موالی انسان حواسش به انسان باشد و انساان حواساش جاای    

 دیگری باشد!

 شاید که نگاهی کند آگاه نباشید  ن ماه نباشیدیک چشم زدن غافل از آ
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بریم، مال ایان اسات    کنیم و بهره نمی کند؛ اگر ما احساس نمی این شاید نیست؛ حتماً او دارد نگاه می 

قرار دهیم و از جلوی نگااه حضارت    که ما حواسمان جای دیگر است. خودمان را محاذات اباعبداهلل

 شاءاهلل. کند. ان میفرار نکنیم؛ نگاه حضرت کارش را 

ی ماا بفرمایاد و ماا را در     را نصیب هماه  عیار اباعبداهلل امیدواریم خدای متعال عشق و محبّت تمام

 واصل گرداند. مندکّ و فانی کند و ما را به حقیقت حسینی حقیقت حسینی

 

ُص ل ىُُع ل ي كُ ُُاهللُ ُُص ل ى ُص ل ىیاُُُع ل ي كُ ُُاهللُ ُُیاُا باع ب د اهلل ُو  18ُیاُا باع ب د اهللُ ُُع ل ي كُ ُُاهللُ ُُا باع ب د اهلل ُو 
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