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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

  

 (1) برخی از ثمرات گریستن بر امام حسین

برزخ، زمان بهشت، آتش دنیا و آخرت، گریه و بکاء، مصائب کربال،  ،امام حسین: کلمات کلیدی

  های شکسته.  دلحزن، 

 َْْنْ ابْ یَ فرماود:   امام رضاا شوند.  اثر می کربال بی ،ها با یاد تمام مصیبت ْیَاْ باکْ ْتْ ن َکْ ْْنْ یبْاْ بْ ش 

کنی، پس  ای پسر شبیب اگر خواستی برای چیزی گریه 1:بٍْطالَ یب ْا ْْنْ ب ْْیْ لْ عْ ْنْ ب ْْنْ یْ سْ حْ لْ ل ْْکْ ابْ ٍءْفْ یْ شْ لْ 

 2برای جدّم حسین گریه کن!

ز آن را هم   هایی ا اند و بخش مطالب فراوانی فرمودهبه پسر شبیب  ن حدیث طوالنی امام رضادر ای

 خواهی برای چیزی گریه کنمی بمر حسمین    میاگر » :فرمایند ام. حضرت می در گذشته در جلسه خوانده

مصمائبی کمه رخ    ی   در ماجرای کربال وجمود دارد. هممه  های عال ی غ  ی همه چون عصاره« گریه کن.

د دارد و اگمر کسمی بمه آن دریمای     اش در کربالی حسینی وجو ر است عصارهدادنش در عال  قابل تصوّ

مصمائب  آید! اگر کسی آن  نمی به چشمش خودش اصالً کوچکِ ی ، این برکهمصائب نگاه کند ی بیکرانه

ر ثّتوانند او را متم   شود که دیگر نمی قدر در نظرش کوچک می های خودش آن هغصّ عظی  را ببیند اصالً

رود؛ دیگمر بمرای    های خمودش یمادش ممی    کند تمام غ  ی عاشورا نگاه می کنند. لذا کسی که به صحنه
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خودش کمه  برای ، یندب ولیّ اعظ  خدا میها را آن ه  برای  آید. وقتی آن مصیبت اش نمی خودش گریه

ت خدا در کربال قابل مقایسه نیسمت،  با عظمت مصیبت حجّ ه  اصالً شحقیری است و مصیبت ی بنده

کنمد و راه   هما را تممام ممی    آن گریه کند! لذا ]غ  کربال[ غم   خاطر آید تا بخواهد به دیگر به نظرش نمی

 فرماید: لذا می بندد. ها را می مصیبت

ْبرد. را از بین می های دیگر کربال، غم غم 

ْ کسی که در عزای امام حسین بگرید یا بگریاند یا محزون شود، دیگر آتش دنیا و آخرت

مثل حضرت  در مجلس ذکر امام حسین بیت و را داغ نخواهد کرد. دوستان اهلا

 هستند که خداوند آتش را بر او سرد کرد. ابراهیم

برای  هایی که قبالً مصیبت یعنی چه، اصالً برای گریهد کربال آمد و دی ی یعنی اگر کسی در معرکه

و جایی نخواهد  رود رود؛ دیگر غ  از بین می حزن و اندوه می گیرد! اصالً اش می کرد خنده خودش می

که کیف  کسیافتاد چیزی نیست. مثل  فاقاتی که برای امام حسیندر مقایسه با اتّچون  داشت؛

و از بین اش در تصادف کشته شده  ی اعضای خانواده که همه کسیپولش گ  شده و حاال رسیده به 

خاطر آن  هماند که کیف پول  گ  شده؟ که ب یادش می اصالً بیند، وقتی مصیبت این فرد را میاند.  رفته

ماند. لذا  و غمی برایش نمیرود  یادش می ر باشد؟ وقتی این داغ بزرگتر را دید اصالًثّناراحت یا مت 

فرمود:  در حدیث قدسی بود که خدای متعال به حضرت موسی دیثی را خواندم؛احا قبل ی جلسه

ْب كىْ  ْا ب كىْ ْم ن  ْا و  ْت باكىْ ْع ل ی ه  هْ ْْح رَّم تْ ْْا و  ْالّنارْ ْْج س د  بگرید، یا دیگری را  بر حسین هرکس 3:ع ل ى

من بدن او را بر آتش  ،اشکی بگیرد ی خود بگیرد یا با زور از خود قطره بگریاند یا حالت محزون به

و محزون  کن یک فرد گریهی  این معناست که قیافه ه  به ؛تباکی به هر دو معنا هستکن .  حرام می
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زور  هه  به این معنا که ب گرفتنحالت حزن شود.  گیرد ولو اشکش ه  جاری نمی را به خودش می

آتش دنیا. آتش دنیا  ند، نهسوزا می نه آتش دوزخ او را چنین کسی ی اشکی از خودش درآورد. قطره

ا یعنی فقر دارد، بیماری دارد، مشکالت دارد، امّ سوزاند. اگرچه در آتش ه  هست، ه  دیگر او را نمی

ا آتش برای او امّ در آتش بود؛ در آتش. حضرت ابراهی  آید، مثل حضرت ابراهی  دردش نمی

، وسط کوهی از آتش افتاده بود هی اکردی آتش بود، حضرت ابر در خارج که نگاه میبود. گلستان 

ْك ون ین فرمود: تها آتش بر او سرد و سالم شد. قرآمن ْس الما ْع لىْ ْیاْنار  ا برد و امّ آتش بود؛4ْ.ْب راه یمْ ا ْْْبَ ر دا ْو 

چون گریستن یا گریاندن ه کند، یعنی توجّ ،بگرید سالم بود. بنابراین کسی که بر مصائب اباعبداهلل

را یاد  الحسین اش این است که مصائب اباعبداهلل  ، مقدّمهمحزون و گریان به خود گرفتنیا حالت 

آن چیزهایی که انسان را در دنیا یعنی  سوزاند؛ ه شد دیگر آتش دنیا ه  او را نمیگونه ک کند، این

فضای کربال در  فردوقتی این یزان،... سوزاند، مثل فقر شدید، بیماری دردناک، داغ از دست دادن عز می

 ها برایش قابل احساس نیست.  آن دردها و مصیبت ،ها آن سختیدیگر  ،قرار گرفت

ْب كَىْ کمه   حدیثی هم  داریم   چون  ای اشاره کن ؛ منتها اینجا به نکته ْْا ب كَىْ ْا وْ ْم َن  ْم َن  نََّو ْو  فَ ل َه ْال ن  َداْ  واح 

نََّو :ْْت باكىْ  و کسمی هم    ؛ ه اسمت بهشت بر او واجب شد ،یک نفر را بگریاند یاکسی که گریه کند  5فَ ل ه ْال ن 

محمزون را بمه خمودش    یک فمرد  اشکی از چشمش بگیرد یا فقط حالت  ی زور قطره هبو که تباکی کند 

منتهما ایمن را    طور است؛ بهشت بر او واجمب شمد؛   همین ، البتّه. بلهه استبگیرد بهشت بر او واجب شد

، در راه ،ا تما رسمیدنش بمه بهشمت    کسمی واجمب شمده باشمد، امّم      ممکن است بهشت بمرای که بدانی  

بهشمتی اسمت؛ سمند بهشمت را بمرایش       قطعماً  فمرد هایی ه  داشته باشد. یعنی در قیامت ایمن   سختی
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گونه  و ممکن است سختی داشته باشد. اینا برزخ را نباید طی کند؟! برزخ را باید طی کند اند؛ امّ نوشته

ا کنارش خدای ناکرده گناهی یا خطایی بود، ظلمی به مخلموقی  امّ ،ختاشکی ری ی نیست که اگر قطره

ا تا به بهشمت برسمی خمدا    امّ مه  نباشد و هیچ اثر نکند! خیر! بهشت برایت واجب شد؛ اینها اصالً ،بود

داند چقدر راه داری و چطور بر تو بگذرد! لذا به صرف اینکه بهشت بر ما واجب شمد قمانن نباشمی .     می

شود و بهشمت   از چشمش جاری وبی است که انسان قطره اشکی در مصائب اباعبداهللخیلی چیز خ

یمادم   فراوان داریم ،  معصومینا در روایات امّ بهشتی است؛ یعنی این فرد قطعاً برایش قطعی شود؛

 هبم  هبه مناسبتی بعضی از این روایمات را نقمل کمردم کمه ائمّم      ،فصل سوم ،سرّ حقاست در کتاب 

  و شمما بما   کنمی  حت باشد ما بهشت شما را تضممین ممی  دوستان و شیعیانشان فرمودند که خیالتان را

دانمد   ا ما نگران برزخ شما هستی ! کاری برای برزخ خود بکنید! خمدا ممی  امّ شفاعت ما بهشتی هستید؛

ا بمرای  مّم ا شود؛ ها یک چش  به ه  زدن طی می ل برزخ چقدر زیاد است! برای بعضیها طو برای بعضی

ی نیسمت؛ قمدری   همای زمینم   نی است! منتها زمانش از جنس زمانداند چقدر طوال بعضی دیگر خدا می

به صبح را متفماوت طمی   که دو نفر یک شب تا انی است. زمان روانی یعنی مثل آنهای رو شبیه به زمان

شمدیدی داشمته و   درد  دیگری دندانو  ،خیلی به او خوش گذشتهو یکی مهمانی داشته  کنند. مثالً می

لی که به اند. اوّ به صبح طی کرده هفت یا هشت ساعت را از شب تا ،خیلی به او بد گذشته است. هر دو

یمه طمی شمد.    مثل یک ثان ؛نفهمیدم اصالًگوید: یک چش  به ه  زدن بود؛ من که  او خوش گذشته می

گذشت! ایمن زممان روانمی    صد سال به من  ی : دیشب تا صبح به اندازهگوید دیگری که درد کشیده می

ا از نظمر طبیعمی و فیزیکمی    ! امّم شتهلی یک ثانیه و به دومی صد سال گذاز نظر روانی به اوّ است. واقعاً

ها مثل یک چشم    برای بعضی گونه است. هشت ساعت گذشته است. برزخ ه  اینهفت یا  ،هر دو برای

ل ه  که باشد وقتی برزخ طی شمد  ساها  میلیون .گذرد شود؛ چون به آنها خوش می بر ه  زدن طی می

 نفهمیدی  برزخ یعنی چه! ما همین االن مردی  و همین االن هم  از قیاممت سمر    ما که اصالً :گویند می

ا آید. امّم  بینند؛ خیلی کوتاه به نظرشان می برزخ را نمی قدر به آنها خوش گذشته که اصالً درآوردی ! این
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بمه   هگمذرد! لمذا ائمّم    ند چقدر بر آنها طوالنی و سخت ممی دا بری  به خدا! خدا می ها پناه می بعضی

بما شمفاعتمان مشمکالتتان را     باالخره کنی ؛ امتتان کاری میما برای قی :شیعیان و دوستانشان فرمودند

ف نیسمتی  کماری بکنمی . فکمری     برای برزخ شما موظّ؛ خودتان است ی عهده ا برزخ بهامّ کنی ؛ حل می

 برای برزختان بکنید که ما نگران برزخ شما هستی . 

! اسمت  درسمت  و،نََّنْ الْ ْهْ لْ و،ْفَْ نَّنْ الْ ْهْ ل ْْتْ بْ جْ وْ یادمان نرود که برزخی ه  هست!  ،قیامت تضمین شد اگرلذا 

مصمائب آن  در  الحسمین  خیالتان راحت باشد که اشمکی از برکمت اباعبمداهلل    .اینها مال بهشت است

تا رسیدن به بهشت فکمری بکنمی . کماری     مانا برای راهامّشود؛  بهشت قطعی میحضرت جاری شود، 

بگمویی  هممین االن ممردی  و هممین االن وارد      و شمود طی ه  زدن  ی  که برزخ مثل یک چش  برکن

نه اینکه خدای  ؛طور شود شاءاهلل این گویند طوالنی است کجاست؟! ان بهشت شدی ! پس برزخی که می

کنمی  سرشمار از دشمواری و     ا این راهی که طی ممی امّ ،ناکرده سند بهشت به اسممان صادر شده باشد

 سختی باشد.

امّا گفت ؛ چمون دیمدم در   . نزده  ها را  باید ادب کرد و این حرف الحسین ه در ساحت اباعبداهللالبتّ

ی مسمائل چمی؟! ایمن را     شود؟ پس بقیّمه  ها این خلجان آمد که یعنی چه بهشت واجب می ذهن بعضی

دسمتگاه دیگمری اسمت؛     فقط برای اینکه ذهن آنها را پاک کن  عرض کردم. دستگاه اممام حسمین  

بماب عنایمات و   امیدواری  که خدا به ما استعدادی دهد کمه اگمر   کند که بماند.  کارهای دیگری ه  می

ام.  توضمیح داده  حق سرّها را در کتاب  این بحثی نداشته باشی . ادب نشوی  و تجرّ الطاف باز شد ما بی

اشد که برزخت هم  حمل شمود، حماال     بنا بر این ب اصالًدر دیزی باز است، حیای گربه کجاست؟!  :گفت

، بعمد  کشی؟! مموالی بمه ایمن خموبی داری     آید؟ خجالت نمی پروا گناه کنی؟! حیفت نمی خواهی بی می

رنجاند؛ دل اممام   را می گناه یعنی کاری که امام حسین بروی کاری کنی که ]موالیت آزرده شود؟[

ی  عهمده  برزخمت هم  بمه    گوید اصالً آورد! تو موالی به این خوبی داری که می را به درد می حسین

وقت انسان یک چنین مموالی   ی من، خیالت راحت باشد! آن اش برعهده من، دنیا و برزخ و قیامتت همه
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کند پمس بمروم همی     که این موالی خوب مرا تنبیه نمی یلی خب حاالبعد بگوید خ ،خوبی داشته باشد

دهد که موالی به این خوبی  اجازه می انسانت و جوانمردی به دهد؟! مروّ تش کن ! انصاف اجازه میاذیّ

، ممن  ت کنمی چه ه  ممرا اذیّم  گوید هر کاری ه  بکنی، هر قدر مهربان است که می داشته باشد که این

خدای ناکرده ناجوانمردانه و بدون مروّت، بمدون   انسانوقت  قدر مهربان و خوب!! آن کن ! این تالفی نمی

کمن !؟ انسمان    تمت ممی  کنی ببین چطوری اذیّ یه نمیحیا و ادب تجرّی کند و بگوید حاال که تو مرا تنب

 اهلل  رحمة خیلی گسترده است؛ بری  به خدا! باب عنایات حسینی جرّی به گناه پیدا کند؟! پناه میت

ام شمرو  کمردم بمه     های دیگر را ه  که نزده خدا عنایت کرد و من بعضی از حرف ا اگرامّ است! الواسعة

 ا حیای گربه کجا رفته است؟! در دیزی باز است، امّ، کنارش یادمان باشد که گفتن

چمون در ذهمن   ا برای خمودم هم  گفتمنش تلمد بمود، امّم       ،به برزخ اشاره کردم بخش آخر که راجناین 

از همر   انسمان ادبی است که  بی دستگاه امام حسین الزم شد که بگوی ، واالّ درها خطور کرد  بعضی

اممام   ذوب شمو،  نگماه کمن و در عشمق اممام حسمین      چیزی بگوید. فقط به خود اممام حسمین  

و عاشمق   ت حسمینی بمرو در دریمای محبّم    گمذارد.  گمذارد؛ گنماه نممی    هیچ چیمز نممی   حسین

شمود   وجمودت ممی   ی ممانی؛ هممه   ماند! تویی نمی گذارد از تو؟! هیچ چیز نمی شو، چه می هللاباعبدا

را بسوزاند و به جهمن  ببمرد؟! العیاذبماهلل! تمو      خواهد امام حسین . آیا خدا میالحسین اباعبداهلل

ملکموت   شود! ببین که ملمک و  ببین چه می و باقی شو به امام حسین فانی شو در امام حسین

شاءاهلل خمدا قلمب مما را دچمار عشمق       گشایند. ان سوی تو می کنند و آغوش به روی تو باز می عال  در به

در گمذارد   یک صفت رذیله می عشق اباعبداهلل گذارد. چیز نمی  داند هیچ کند، خدا می اباعبداهلل

 گذارد در زندگیت بماند! وجودت بماند؟! یک معصیت ه  می

  گیرد. دلی که بشکند، شیطان با او کااری   ، مورد رحمت خداوند قرار میبشکنددل وقتی

 است. های زودشکن شما از برکت امام حسین دارد. قدر خود را بدانید؛ این دلن
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اس   فقط یک کلمه که از امام حسین ،رحمی این دنیای قساوت و بی در ،عاطفگی در این دنیای بی

ن که نصیب ما شده شکدل زودشوی . این  منقلب میخوان ، ببینید چطور همه  ه  نمی برم، روضه می

ست و این این قلب حزین یک عطای بزرگ خدا است. گوهر بزرگی است. این از برکت امام حسین

 یحدیثی قبل  جلسه شود. شکند و اشک جاری می دلی که می اشکبار عطای دومی است؛چش  

ْف ی: ندکه حضرت فرمود خواندمرا  اکرممنسوب به پیغمبر ْاهلل ْع ب دا ْن ص ب  ْْن ائ ح وْ ْْقَ ل ب هْ ْا ذاْا ح بَّ م ن 

ْاهللْ  ْف ا نَّ ْح ز ینٍْال ح ز ن  ْقَ ل ٍب ْك  ََّ بك ای را دوست بدارد، ناله و نسیمی،  تعال وقتی بندهخدای م6ْ ْ.ْی ح 

های  ی قلب خدا همه .ستات خدمحبّ ی ؛ این حزن نشانهدهد ز حزن را در قلب او قرار میجویباری ا

ْاهللْ ْوْ دارد.  محزون را دوست می ْا ی ن  ْف قس ئ  َ  ْقَ ل وبَ هْ ؟ ر ة  ْال م ن ك س  ْع ن د  ْ:مْ ال 
ال شد که خدا از حضرت سؤ7ْ

ی محبّت خدا و ست و تجلّپس حزن یک عطای خدا های شکسته است! : خدا در دلفرمودکجاست؟ 

ْست. گفت:دلش دلی است که با درد آشنااد. عبد است که حزن را در قلب او جا د

 افمممروز ای ده آتمممش الهمممی سمممینه
 

در آن سممینه دلممی، وان دل همممه   

 سممممممممممممممممممممممممممممممموز

 

 کرامممت کممن درونممی درد پممرورد  
 

 دلی وان دل برون درد و درون درد 

 

ْ

                                              

                                              

                                            

  .15، ص 1الشّیعه، ج  و حرّعاملی، وسائل 95، ص 1؛ دیلمی، ارشادالقلوب، ج 151الدّاعی، ص  فهدحلّی، عدّۀ ابن .5

  .161، ص 10و مجلسی، بحاراالنوار، ج  120. راوندی، دعوات، ص 1
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وقمت   غ  و حمزن شکسمت آن  و وقتی این دل در اثر  ، محبوب خداست؛ستبا غ  و حزن آشنادلی که 

َر ة ْقَ ل َوبَ هْ ست. ی خدا این دل خانه ْال م ن ك س  انی  و خمدا را شمکر کنمی . ایمن     لذا باید خیلی قمدر بمد  ! مْ ع ن َد 

شمود، خمدا    اشمک از آنهما جماری ممی     عاطفگی به این راحتی هایی که در این دنیای قساوت و بی چش 

به آدمی کمه   گریه برای دنیا ه  خوب است، نسبتی قبل گفت  که حتّ ی ارزد! جلسه داند چقدر می می

ولمو   ی اندکی لطافت روحمی در اوسمت؛   دهنده در چشمش نیست. چون باالخره نشان هیچ اشکی اصالً

همین هم    کند؛ برای شغلش، برای دردی که بدنش گرفته دارد گریه می ،اش ، برای خانهبرای دنیایش

عممری چشمشمان اشمک نمدارد؛      اصمالً افراد نمود کوچکی از وجود عاطفه در این فرد است. بسیاری از 

اند کمه وقتمی    وقت در این دنیا، چنین عطایی که به ما کرده اند! آن القلب شده عاطفه و قسیّ قدر بی این

شود... ایمن   و جان انسان بلند می روح گیرد و طوفانی در انسان آتش میآید جان  می اس  اباعبداهلل

کننمد. دلمی کمه غم       یمت بزرگمی اسمت کمه نصمیب دوستشمان ممی       عطای بزرگی اسمت. غمشمان عنا  

 ست.ی خدا است؛ خانه بیت ی اهل در آن باشد، خانه بیت اهل

 شکستگان نمزدیک   گفتی که به دل
 

 ما نیز دل شکسته داری  ای دوست 

 

                                   

ْص لَّىْْع ل ی كْ ْْاهللْ ْْص لَّى ْص لَّىْْع ل ی كْ ْْاهللْ ْْیاْا باع ب د اهلل ْو  8ْیاْا باع ب د اهللْ ْْع ل ی كْ ْْاهللْ ْْیاْا باع ب د اهلل ْو 
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