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برخی از ثمرات گریستن بر امام حسین
کلمات کلیدی :امام حسین

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی
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 ،مصائب کربال ،گریه و بکاء ،آتش دنیا و آخرت ،بهشت ،زمان برزخ،

حزن ،دلهای شکسته.
 تمام مصیبتها با یاد ،کربال بیاثر میشوند .امام رضاا

فرماود :یَابْنْْشَبْیبْاْنْْْکْنَتْْباکْیَاْْ

ب 1:ای پسر شبیب اگر خواستی برای چیزی گریه کنی ،پس
لْشْیْ ٍءْفْابْکْْلْلْحْسْیْنْْبْنْْعْلْیْْبْنْْاْبْیطالَ ٍْ
برای جدّم حسین گریه کن!
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در این حدیث طوالنی امام رضا

به پسر شبیب مطالب فراوانی فرمودهاند و بخشهایی از آن را هم

در گذشته در جلسه خواندهام .حضرت میفرمایند« :اگر میخواهی برای چیزی گریه کنمی بمر حسمین
گریه کن ».چون عصارهی همهی غ های عال در ماجرای کربال وجمود دارد .هممهی مصمائبی کمه رخ
دادنش در عال قابل تصوّر است عصارهاش در کربالی حسینی وجود دارد و اگمر کسمی بمه آن دریمای
بیکرانهی مصائب نگاه کند ،این برکهی کوچکِ خودش اصالً به چشمش نمیآید! اگر کسی آن مصمائب
عظی را ببیند اصالً غصّههای خودش آنقدر در نظرش کوچک میشود که دیگر نمیتوانند او را متم ثّر
کنند .لذا کسی که به صحنهی عاشورا نگاه میکند تمام غ های خمودش یمادش ممیرود؛ دیگمر بمرای
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خودش گریهاش نمیآید .وقتی آن مصیبتها را آن ه برای ولیّ اعظ خدا میبیند ،برای خودش کمه
بندهی حقیری است و مصیبتش ه اصالً با عظمت مصیبت حجّت خدا در کربال قابل مقایسه نیسمت،
دیگر به نظرش نمیآید تا بخواهد بهخاطر آن گریه کند! لذا [غ کربال] غم هما را تممام ممیکنمد و راه
مصیبتها را میبندد .لذا میفرماید:
ْغم کربال ،غمهای دیگر را از بین میبرد.
 ْکسی که در عزای امام حسین بگرید یا بگریاند یا محزون شود ،دیگر آتش دنیا و آخرت
او را داغ نخواهد کرد .دوستان اهلبیت
ابراهیم

در مجلس ذکر امام حسین

مثل حضرت

هستند که خداوند آتش را بر او سرد کرد.

یعنی اگر کسی در معرکهی کربال آمد و دید مصیبت یعنی چه ،اصالً برای گریههایی که قبالً برای
خودش میکرد خندهاش میگیرد! اصالً حزن و اندوه میرود؛ دیگر غ از بین میرود و جایی نخواهد
داشت؛ چون در مقایسه با اتّفاقاتی که برای امام حسین

افتاد چیزی نیست .مثل کسی که کیف

پولش گ شده و حاال رسیده به کسی که همهی اعضای خانوادهاش در تصادف کشته شده و از بین
رفتهاند .وقتی مصیبت این فرد را میبیند ،اصالً یادش میماند که کیف پول گ شده؟ که بهخاطر آن
ناراحت یا مت ثّر باشد؟ وقتی این داغ بزرگتر را دید اصالً یادش میرود و غمی برایش نمیماند .لذا
جلسهی قبل احادیثی را خواندم؛ در حدیث قدسی بود که خدای متعال به حضرت موسی
من ْبكىْ ْعلیه ْاو ْابكىْ ْاو ْتباكىْ ْح َّرمتْ ْجسدهْ ْعلى ْالنّارْ 3:هرکس بر حسین

فرمود:

بگرید ،یا دیگری را

بگریاند یا حالت محزون به خود بگیرد یا با زور از خود قطرهی اشکی بگیرد ،من بدن او را بر آتش
حرام میکن  .تباکی به هر دو معنا هست؛ ه به این معناست که قیافهی یک فرد گریهکن و محزون
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را به خودش میگیرد ولو اشکش ه جاری نمیشود .حالت حزن گرفتن ه به این معنا که بهزور
قطرهی اشکی از خودش درآورد .چنین کسی نه آتش دوزخ او را میسوزاند ،نه آتش دنیا .آتش دنیا
ه دیگر او را نمیسوزاند .اگرچه در آتش ه هست ،یعنی فقر دارد ،بیماری دارد ،مشکالت دارد ،امّا
در آتش .حضرت ابراهی

در آتش بود؛ امّا آتش برای او

دردش نمیآید ،مثل حضرت ابراهی

گلستان بود .در خارج که نگاه میکردی آتش بود ،حضرت ابراهی

وسط کوهی از آتش افتاده بود،

منتها آتش بر او سرد و سالم شد .قرآن فرمود :یاْنارْكونیْبَرداْوْسالماْعلىْْاْبراهیمْْ4.آتش بود؛ امّا برد و
بگرید ،یعنی توجّه کند ،چون گریستن یا گریاندن

سالم بود .بنابراین کسی که بر مصائب اباعبداهلل

یا حالت محزون و گریان به خود گرفتن ،مقدّمهاش این است که مصائب اباعبداهللالحسین

را یاد

کند ،اینگونه که شد دیگر آتش دنیا ه او را نمیسوزاند؛ یعنی آن چیزهایی که انسان را در دنیا
میسوزاند ،مثل فقر شدید ،بیماری دردناک ،داغ از دست دادن عزیزان ...،وقتی این فرد در فضای کربال
قرار گرفت ،دیگر آن سختیها ،آن دردها و مصیبتها برایش قابل احساس نیست.
منتها اینجا به نکتهای اشاره کن ؛ چون حدیثی هم داریم کمه مَنْبكَىْْاوْْابكَىْْواحَداْفَلَهْالننََّوْوْمَنْ
تباكىْْفَلهْالننََّو 5:کسی که گریه کند یا یک نفر را بگریاند ،بهشت بر او واجب شده اسمت؛ و کسمی هم
که تباکی کند و بهزور قطرهی اشکی از چشمش بگیرد یا فقط حالت یک فمرد محمزون را بمه خمودش
بگیرد بهشت بر او واجب شده است .بله ،البتّه همینطور است؛ بهشت بر او واجمب شمد؛ منتهما ایمن را
بدانی که ممکن است بهشت بمرای کسمی واجمب شمده باشمد ،امّما تما رسمیدنش بمه بهشمت ،در راه،
سختیهایی ه داشته باشد .یعنی در قیامت ایمن فمرد قطعماً بهشمتی اسمت؛ سمند بهشمت را بمرایش
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نوشتهاند؛ امّا برزخ را نباید طی کند؟! برزخ را باید طی کند و ممکن است سختی داشته باشد .اینگونه
نیست که اگر قطرهی اشکی ریخت ،امّا کنارش خدای ناکرده گناهی یا خطایی بود ،ظلمی به مخلموقی
بود ،اینها اصالً مه نباشد و هیچ اثر نکند! خیر! بهشت برایت واجب شد؛ امّا تا به بهشمت برسمی خمدا
میداند چقدر راه داری و چطور بر تو بگذرد! لذا به صرف اینکه بهشت بر ما واجب شمد قمانن نباشمی .
خیلی چیز خوبی است که انسان قطره اشکی در مصائب اباعبداهلل

از چشمش جاری شود و بهشمت

برایش قطعی شود؛ یعنی این فرد قطعاً بهشتی است؛ امّا در روایات معصومین

فراوان داریم  ،یمادم

است در کتاب سرّ حق ،فصل سوم ،به مناسبتی بعضی از این روایمات را نقمل کمردم کمه ائمّمه

بمه

دوستان و شیعیانشان فرمودند که خیالتان راحت باشد ما بهشت شما را تضممین ممیکنمی و شمما بما
شفاعت ما بهشتی هستید؛ امّا ما نگران برزخ شما هستی ! کاری برای برزخ خود بکنید! خمدا ممیدانمد
برای بعضیها طول برزخ چقدر زیاد است! برای بعضیها یک چش به ه زدن طی میشود؛ امّما بمرای
بعضی دیگر خدا میداند چقدر طوالنی است! منتها زمانش از جنس زمانهمای زمینمی نیسمت؛ قمدری
شبیه به زمانهای روانی است .زمان روانی یعنی مثل آنکه دو نفر یک شب تا به صبح را متفماوت طمی
میکنند .مثالً یکی مهمانی داشته و خیلی به او خوش گذشته ،و دیگری دنداندرد شمدیدی داشمته و
خیلی به او بد گذشته است .هر دو ،هفت یا هشت ساعت را از شب تا به صبح طی کردهاند .اوّلی که به
او خوش گذشته میگوید :یک چش به ه زدن بود؛ من که اصالً نفهمیدم؛ مثل یک ثانیمه طمی شمد.
دیگری که درد کشیده میگوید :دیشب تا صبح به اندازهی صد سال به من گذشت! ایمن زممان روانمی
است .واقعاً از نظر روانی به اوّلی یک ثانیه و به دومی صد سال گذشته! امّما از نظمر طبیعمی و فیزیکمی
برای هر دو ،هفت یا هشت ساعت گذشته است .برزخ ه اینگونه است .برای بعضیها مثل یک چشم
بر ه زدن طی میشود؛ چون به آنها خوش میگذرد .میلیونها سال ه که باشد وقتی برزخ طی شمد
میگویند :ما که اصالً نفهمیدی برزخ یعنی چه! ما همین االن مردی و همین االن هم از قیاممت سمر
درآوردی ! اینقدر به آنها خوش گذشته که اصالً برزخ را نمیبینند؛ خیلی کوتاه به نظرشان میآید .امّما
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بعضیها پناه میبری به خدا! خدا میداند چقدر بر آنها طوالنی و سخت ممیگمذرد! لمذا ائمّمه

بمه

شیعیان و دوستانشان فرمودند :ما برای قیامتتان کاری میکنی ؛ باالخره بما شمفاعتمان مشمکالتتان را
حل میکنی ؛ امّا برزخ بهعهدهی خودتان است؛ برای برزخ شما موظّف نیسمتی کماری بکنمی  .فکمری
برای برزختان بکنید که ما نگران برزخ شما هستی .
لذا اگر قیامت تضمین شد ،یادمان نرود که برزخی ه هست! ْوجْبْتْْلْهْْالْنْْنَّوْ،فَْلْهْْالْنْنََّو ،درسمت اسمت!
اینها مال بهشت است .خیالتان راحت باشد که اشمکی از برکمت اباعبمداهللالحسمین

در مصمائب آن

حضرت جاری شود ،بهشت قطعی میشود؛ امّا برای راهمان تا رسیدن به بهشت فکمری بکنمی  .کماری
کنی که برزخ مثل یک چش بر ه زدن طی شمود و بگمویی هممین االن ممردی و هممین االن وارد
بهشت شدی ! پس برزخی که میگویند طوالنی است کجاست؟! انشاءاهلل اینطور شود؛ نه اینکه خدای
ناکرده سند بهشت به اسممان صادر شده باشد ،امّا این راهی که طی ممیکنمی سرشمار از دشمواری و
سختی باشد.
البتّه در ساحت اباعبداهللالحسین

باید ادب کرد و این حرفها را ه نزد .امّا گفت ؛ چمون دیمدم در

ذهن بعضیها این خلجان آمد که یعنی چه بهشت واجب میشود؟ پس بقیّمهی مسمائل چمی؟! ایمن را
فقط برای اینکه ذهن آنها را پاک کن عرض کردم .دستگاه اممام حسمین

دسمتگاه دیگمری اسمت؛

کارهای دیگری ه میکند که بماند .امیدواری که خدا به ما استعدادی دهد کمه اگمر بماب عنایمات و
الطاف باز شد ما بیادب نشوی و تجرّی نداشته باشی  .این بحثها را در کتاب سرّ حق توضمیح دادهام.
گفت :در دیزی باز است ،حیای گربه کجاست؟! اصالً بنا بر این باشد که برزخت هم حمل شمود ،حماال
میخواهی بیپروا گناه کنی؟! حیفت نمیآید؟ خجالت نمیکشی؟! مموالی بمه ایمن خموبی داری ،بعمد
بروی کاری کنی که [موالیت آزرده شود؟] گناه یعنی کاری که امام حسین
حسین

را میرنجاند؛ دل اممام

را به درد میآورد! تو موالی به این خوبی داری که میگوید اصالً برزخمت هم بمهعهمدهی

من ،دنیا و برزخ و قیامتت همهاش برعهدهی من ،خیالت راحت باشد! آنوقت انسان یک چنین مموالی
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خوبی داشته باشد ،بعد بگوید خیلی خب حاال که این موالی خوب مرا تنبیه نمیکند پمس بمروم همی
اذیّتش کن ! انصاف اجازه میدهد؟! مروّت و جوانمردی به انسان اجازه میدهد که موالی به این خوبی
داشته باشد که اینقدر مهربان است که میگوید هر کاری ه بکنی ،هرچه ه ممرا اذیّمت کنمی ،ممن
تالفی نمیکن ! اینقدر مهربان و خوب!! آنوقت انسان خدای ناکرده ناجوانمردانه و بدون مروّت ،بمدون
حیا و ادب تجرّی کند و بگوید حاال که تو مرا تنبیه نمیکنی ببین چطوری اذیّتمت ممیکمن !؟ انسمان
تجرّی به گناه پیدا کند؟! پناه میبری به خدا! باب عنایات حسینی

خیلی گسترده است؛ رحمة اهلل

الواسعة است! امّا اگر خدا عنایت کرد و من بعضی از حرفهای دیگر را ه که نزدهام شمرو کمردم بمه
گفتن ،کنارش یادمان باشد که در دیزی باز است ،امّا حیای گربه کجا رفته است؟!
این بخش آخر که راجنبه برزخ اشاره کردم ،برای خمودم هم گفتمنش تلمد بمود ،امّما چمون در ذهمن
بعضیها خطور کرد الزم شد که بگوی  ،واالّ در دستگاه امام حسین
چیزی بگوید .فقط به خود اممام حسمین
حسین
اباعبداهلل

بیادبی است که انسمان از همر

نگماه کمن و در عشمق اممام حسمین

ذوب شمو ،اممام

هیچ چیمز نممیگمذارد؛ گنماه نممیگمذارد .بمرو در دریمای محبّمت حسمینی

و عاشمق

شو ،چه میگذارد از تو؟! هیچ چیز نمیماند! تویی نمیممانی؛ هممهی وجمودت ممیشمود

اباعبداهللالحسین

 .آیا خدا میخواهد امام حسین

فانی شو در امام حسین

و باقی شو به امام حسین

را بسوزاند و به جهمن ببمرد؟! العیاذبماهلل! تمو
ببین چه میشود! ببین که ملمک و ملکموت

عال در بهروی تو باز میکنند و آغوش بهسوی تو میگشایند .انشاءاهلل خمدا قلمب مما را دچمار عشمق
اباعبداهلل

کند ،خدا میداند هیچ چیز نمیگذارد .عشق اباعبداهلل

یک صفت رذیله میگمذارد در

وجودت بماند؟! یک معصیت ه میگذارد در زندگیت بماند!
 دل وقتی بشکند ،مورد رحمت خداوند قرار میگیرد .دلی که بشکند ،شیطان با او کااری
ندارد .قدر خود را بدانید؛ این دلهای زودشکن شما از برکت امام حسین
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است.

در این دنیای بیعاطفگی ،در این دنیای قساوت و بیرحمی ،فقط یک کلمه که از امام حسین

اس

میبرم ،روضه ه نمیخوان  ،ببینید چطور همه منقلب میشوی  .این دل زودشکن که نصیب ما شده
گوهر بزرگی است .این از برکت امام حسین

است .این قلب حزین یک عطای بزرگ خداست و این

چش اشکبار عطای دومی است؛ دلی که میشکند و اشک جاری میشود .جلسهی قبل حدیثی
منسوب به پیغمبراکرم

ب ْاهلل ْعبدا ْنصب ْفی ْقَلبهْ ْنائحوْ ْمنْ
را خواندم که حضرت فرمودند :اذاْاح َّ

ب ْك َّ َ ْقَل ٍ
ب ْحزی ٍْنْ 6ْ.خدای متعال وقتی بندهای را دوست بدارد ،ناله و نسیمی،
الحزن ْفا َّن ْاهللْ ْیح ك
جویباری از حزن را در قلب او قرار میدهد؛ این حزن نشانهی محبّت خداست .خدا همهی قلبهای
محزون را دوست میدارد .وْ ْسئ َ ْاین ْاهللْ؟ْفقال ْعند ْالمنكسرة ْقَلوبَهْمْ ْْ 7:از حضرت سؤال شد که خدا
کجاست؟ فرمود :خدا در دلهای شکسته است! پس حزن یک عطای خداست و تجلّی محبّت خدا و
عبد است که حزن را در قلب او جا داد .دلش دلی است که با درد آشناست .گفتْ :
الهمممی سمممینهای ده آتمممشافمممروز

در آن سممینه دلممی ،وان دل همممه
سممممممممممممممممممممممممممممممموز

کرامممت کممن درونممی درد پممرورد

دلی وان دل برون درد و درون درد

ْ

 5.ابنفهدحلّی ،عدّۀالدّاعی ،ص 151؛ دیلمی ،ارشادالقلوب ،ج  ،1ص  95و حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،1ص .15
 .1راوندی ،دعوات ،ص  120و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،10ص .161
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دلی که با غ و حزن آشناست ،محبوب خداست؛ و وقتی این دل در اثر غ و حمزن شکسمت آنوقمت
این دل خانهی خداست .عنَدْالمنكسَرةْقَلَوبَهْمْ! لذا باید خیلی قمدر بمدانی و خمدا را شمکر کنمی  .ایمن
چش هایی که در این دنیای قساوت و بیعاطفگی به این راحتی اشمک از آنهما جماری ممیشمود ،خمدا
میداند چقدر میارزد! جلسهی قبل گفت که حتّی گریه برای دنیا ه خوب است ،نسبتبه آدمی کمه
اصالً هیچ اشکی در چشمش نیست .چون باالخره نشاندهندهی اندکی لطافت روحمی در اوسمت؛ ولمو
برای دنیایش ،برای خانهاش ،برای شغلش ،برای دردی که بدنش گرفته دارد گریه میکند؛ همین هم
نمود کوچکی از وجود عاطفه در این فرد است .بسیاری از افراد اصمالً عممری چشمشمان اشمک نمدارد؛
اینقدر بیعاطفه و قسیّ القلب شدهاند! آنوقت در این دنیا ،چنین عطایی که به ما کردهاند کمه وقتمی
اس اباعبداهلل

میآید جان انسان آتش میگیرد و طوفانی در روح و جان انسان بلند میشود ...ایمن

عطای بزرگی اسمت .غمشمان عنا یمت بزرگمی اسمت کمه نصمیب دوستشمان ممیکننمد .دلمی کمه غم
اهلبیت

در آن باشد ،خانهی اهلبیت

است؛ خانهی خداست.
ما نیز دل شکسته داری ای دوست

گفتی که به دلشکستگان نمزدیک

صلَّىْْاهللْْعلیكْْیاْاباعبداهللْوْصلَّىْْاهللْْعلیكْْیاْاباعبداهللْوْصلَّىْْاهللْْعلیكْْیاْاباعبداهللْْ 8

 .1کلینی ،کافی ،ج  ،3ص 616؛ حرّعاملی ،وسائلالشّیعه ،ج  ،13ص  393و مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،33ص .301
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