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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

  

 آیا زمان در روز عاشورا طوالنی شد؟

 باطن، زمان فیزیکی، زمان روانی.اسرارالشّهاده، ، طوالنی شدن روزعاشورا،  صبح: یکلیدکلمات 

 صبح عاشورا خداوند به خورشید : گوید در اسرارالشّهاده می علیه اهللحمۀرآقا دربندی مالّ حاج

گفت آرام حرکت کند؛ لذا پیش از ظهر عاشورا هفتاد ساعت طول کشید تا اصحاب یک به 

  1دهند.بیک به میدان بروند و کارشان را انجام 

البتّه که کتاب خاصّی است و  اسرارالشّهادهنام کتابی دارد به مالّ فاضل دربندی دانید که حاج می

ت یّآن هست. بعضی قائل به غلوّ هستند؛ بعضی قائل به عدم سنددر مورد هم نظرهای مختلفی اظهار

دربندی ی آقامالّ  دانند. حاج. بعضی هم آن را کتاب اهل باطن و حاوی اسرار میهستندایشان های حرف

راز و وزن ظر تهم هست و از نهادی سبزواری مالّ  ی بوده؛ آدم معمولی نبوده و معاصر با حاجانسان بزرگ

گوید: صبح می دربندی در اسرارالشّهاده مالّ آقا حاجدر همان حدّ است.  ،اگر باالتر از او نباشد

عاشورا خداوند به خورشید گفت آرام حرکت کند؛ لذا پیش از ظهر عاشورا هفتاد ساعت طول 

این جمله را که دیدم دهند. بکشید تا اصحاب یک به یک به میدان بروند و کارشان را انجام 

نتوانستند هضم کنند. گفتند یعنی چه؟ مگر خورشید  مصباحهای دیگر مثل برخی از جمله ها بعضی

مگر یک روز صبح تا ظهر  گونه باشد؟[ روز ]اینشبانهشود شود. مگر میمثالً سرعتش کم و زیاد می
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 شدنی نیست؛ امّا  خیره را ببینید، ؟ اگر صورت فیزیکی قضیّمگر شدنی است شود؟هفتاد ساعت می

 دانیم غیر از زمان فیزیکی، یک زمان روانی هم وجود دارد که حسابش از زمان فیزیکی جداست.می

درد شدید بگیرید، از  یا کلیهدرد  درد شدید بگیرید، گوش خدا نکند یک شب مثالً شما دندانمثال برای 

شته نداتزریقی هم  و دهندهواد تسکینپیچد و دسترسی به من دردهایی که خیلی انسان به خودش میآ

گویید صد سال طول گویید؟ میچه می ،. از شما بپرسند که دیشب تا صبح چقدر طول کشیدباشد

برای شما  ،گذردوقتی سخت می بوده؛ امّاهشت ساعت یا  که از نظر فیزیکی مثالً هفت در حالی !کشید

گوید: دیشب ، میبه او خوش گذشته خیلی کسی هم از شب تا صبححاال صد سال طول کشیده است. 

یک ثانیه بود. این زمان، زمان روانی  اصالً ما نفهمیدیم چه شد! تمام شد. هم زدن تا صبح یک چشم به

 کند و باالخرهساعت کار می این غیر از زمان فیزیکی است کهاز زمان.  ستاست؛ یعنی احساس ما

دو بار  ؛شودیک ساعت میو شود شصت دقیقه طی می شود؛یک دقیقه میو شود شصت ثانیه طی می

شود. به احساس ما روز می یا یک شبانهساعت  چهار و بیستد و گردنهای ساعت در صفحه میعقربههم 

  کند. خورشید دیر حرکت معنا پیدا میگویند؛ ولذا به این تعبیر، آن جمله از زمان، زمان روانی می

صبح شود دکتر بروم، اصالً ساعت از جایش تکان که کردم عت نگاه میچه به ساگویید هرکند. میمی

با همان  ساعتخورد؟ از نظر فیزیکی تکان نمیکشیدید. حاال ساعت  چون شما درد می خورد!نمی

امشب  کند.هم زدن بود، حرکت میگفتی یک چشم بهعت که در آن شبی که به تو خوش گذشت و سر

داد از جایش بینی ای داد بیکنی بلکه صبح شود، میامّا هی نگاه می؛ همان استکشی، هم که درد می

این همان ادراک  .کشدخیلی طول می ...شمارش و ساعت شمار ش، دقیقهشمار ثانیه !خوردتکان نمی

این جمله جور ماست. ادراک ما از زمان که تابع احساسات و حاالت باطنی ماست و حاال با این معنا 

  آید.میدر

 يا اَباَعْبِداللِ   َعَلْيكَ   الله   يا اَباَعْبِدالِل َو َصلَّى  َعَلْيكَ   الله   يا اَباَعْبِدالِل َو َصلَّى  َعَلْيكَ   الله   َصلَّى


