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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

 ی عزای عاشوراو اقامه رمز زیارت اتّحاد و الحاق به حقیقت حسینی

رمز  زیزار ، عز اداری    اتّحاد و الحاق،  ، حقیقت انسانیّت، شفاعت،حقیقت حسینیکلمات کلیدی: 

استمرار روح عاشورا، زندگی حسینی، اقتزدا، رفتزار و ازفا  و    عاشورا، تکرار ذکر، لقاء امام، مقام معیّت، 

 ثبا  قدم، بذل مُهجه، شکر بر مصیبت.لعن و سالم، تخلیه و تحلیه، ادق، خلق و خوی حسینی، 

ی بین کوفه و شام را سرا فاالهی ا ایّامی که قافله. الحرام قرار داریم ی سوم ماه محرّم در روزهای دهه

 ، سفر عجیبی است. اهلل آلو سختی برای   کنند. این سفرِ سرشار از درد، رنج، اندوه، دشواری طی می

داران و شیعیانشان آموختند، همه در یک کالس و به دوست خود در زندگی بیت هایی که اهل درس

در مجلس بحث و   یا یکی از ائمّه اکرمپیغمبر به یک شکل نبوده است. در برخی از موارد،

کوفه بر فراز منبر مسجد  درس، درون مسجدالنّبی نشستند و سخن گفتند؛ یا مانند امیرالمؤمنین

ی جهاد و شهاد  یا در سفرِ طوالنی و پر  ها هم در احنه برخی از درسو  هایی را ایراد فرمودند؛ خطبه

 . تعلیم داده شد بیت رنجِ اسار ، به شیعیان و رهروان راه اهل

های عمیق این نهضت عظیم الهی  ی عظیم الهی باشیم و آموزه آموز این مدرسه امیدواریم بتوانیم درس

شایستگی بیاموزیم و راه آنها را در زندگی طی  بهراستی و بهرا که توسّط این چهارده نور پاک بر پا شد، 

بازشان به همین خاطر وفا و پاکو یارانِ با بیت و اهل الحسین کنیم. ایّام سوگواری اباعبداهلل

شود و مجالس به ذکر  ی عظیم عاشورا تجدید می ی حادثه شود. اگر هر سال خاطره ب رگ داشته می
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است. در  بسیار آموزنده و اثرگذار ،است که تکرار این خاطر یابد، به یاختصاص م بیت اهل مصائب

ای که  یم که رم ِ تکرار در اذکار الهی، همین است که حقیقت و آموزه کرده تأکیدبحث ذکر عرض و 

و از ذهن و فکر، به  ذ کندنفوتر وجود انسان  های عمیق ، در الیهی انسان آن را شناخته و پذیرفتهاندیشه

ی وجود انسان را  ذکر همهشود حقیقت  قلب و دل راه پیدا کند و در آنجا مستقر شود. تکرار سبب می

که   پی در  ی عاشورا و مجالس پی ثهحاد داشتاست. تکرارِ ب رگ تعالی و تکاملگیرد. تکرار، راز ب رگ دربر

شود، چنین  پا می بر الحسین ع ای اباعبداهللی  خصوااً در دو ماه ب رگ محرّم و افر، برای اقامه

کند. چون حقیقت امام، حقیقت  واالخواهد انسان را به حقیقتِ امام  کند؛ می هدفی را دنبال می

هاست. حقیقت انسانیّت انسان است. و همان  ی انسان هاست. امام، جانِ جانِ همه ی انسان راستینِ همه

ایم و آن را فراموش و گم  ایم. ما از خویشتنِ خویش غافل و جدا شده منِ برتر ماست که از آن دور افتاده

و یاران باوفای آن  الحسین های اباعبداهلل بازیی جان ها و تکرار خاطره ایم. تمام این سوگواریکرده

ن وجود امامِ معصوم و حجّت ب رگوار، به خاطر همین است که بتوانیم به حقیقتِ خودمان که هما

ها االشان همان درخت  برگو این اند  بر او روییده ییها درختی است که برگ دیم. امامبرگر خداست،

ها،  اند. هدفِ این تجدید خاطره منتها از آن متفرّع شده ؛درخت است ی ساقه و شاخهتنه، است؛ همان 

اد با و اتّح ،ارتباط پیدا کردن و برگشتن به اال الحسین اباعبداهلل ب رگداشتهدفِ مجالس ذکر و 

در زیار   شفاعت است.و نیل به مقام  معیّتحاد و الحاق به امام، رسیدن به مقام حقیقت والیت، و اتّ

با امام باشیم؛ با اینکه  1؛ َمَعُكمْ  َيْجَعَلِنی  َانْ خواهیم:  کنیم. از خدا می عاشورا همین را از خدا درخواست می
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ُهمَّ اْرزُقِنی َشفاَعَة الل ٰ را روزی ما کند:  امام حسین شفاعتخواهیم  باشیم. از خداوند می بیت اهل

 . معیّتشدن، به اتّحاد رسیدن؛ یعنی همان مقام  ملحق یعنی جفت شدن، پیوستن، شفاعت 2.الُحَسْینِ 

کنیم؟ به کسی که به  سالم دادن به امام و زیار  کردن امام هم نماد همین است. به چه کسی سالم می

ی مالقا  با امام است؛  ایم. سالم به امام نتیجه با او مالقا  کرده و ایم به او رسیدهایم؛  او برخورده

ی راه یافتن به امام و ارتباط پیدا کردن با امام است. زیار  هم که لفظش خیلی روشن است؛  نتیجه

 . شدن لئناامام  ءلقایعنی دیدار! یعنی دیدن امام، یعنی به 

با  معیّتخواهیم به مقام  میشود؛  این هدف دنبال می ی نهضت حسینی در تجدید خاطره

 شفاعت وخواهیم  خواهیم به شفاعت و مقام محمود برسیم؛ می شویم. می لئنا الحسین اباعبداهلل

؛ یعنی با شامل حال ما شوداختصاص داده،  بیت که خدای متعال برای پیغمبر و اهلمقام محمودی 

ی  شدهگمشویم؛ دوباره به حقیقت  لیمعیّت ناق شویم؛ به مقام ملحن ب رگواران جفت شویم؛ به آنها آ

وجود خودمان که همان حقیقت انسان کامل و حقیقت حجّت خداست، راه پیدا کنیم؛ با او متّحد و به 

 او واال شویم.

 استمرار تاریخی روح عاشورا در بستر زمان

یک هجری، در ماه و ریخ، در سال شصتاز تا مقطعیتاریخی دارد که در  مصداقعاشورا و کربال، یک 

در بیرون دارد و یک مصداق فراگیر باطنی در تاریخی هم  مستمرّ مصداقشد. امّا یک  واقعالحرام  محرّم

ها هم  ی سرزمین ی روزها عاشوراست و همه ، همهالءُ بَ رْ ٍض کَ  ُء َو ُکلُّ َارْ وراٍم عاشُ  ُکلُّ يـَوْ درون. در بیرون 

حق و باطل،  ی جبههو حقیقت عاشورا که رویارویی دو  الحسین یعنی روح نهضت اباعبداهلل بال؛کر

ی  ی االح و فساد، رویارویی جبهه ی شیطانی و اهریمنی بود، رویارویی جبهه ی خدایی و جبهه جبهه

                                            

 . همان.2



 

 

 

 

4 

ی ی عبودیّت و بندگ ی دنیاطلبی و دنیاپرستی بود، رویارویی جبهه خداخواهی و خداجویی با جبهه

ی تاریخ بشر  ی خودپرستی و استکبار و خودخواهی بود، این روح بر همه محض حقّ متعال با جبهه

 حاکم است.

 رگ است این آب شیرین و آب شوررگ
 

 رود تا نزفزخِ اززور بزر خزالیززق مزی 

 

 ا يـَْوم  ذهٰ گویید:  ست ولذا در متن االی زیار  عاشورا میی عاشورا ی فراگیر تاریخی واقعه این جنبه

فرمودند: این زیار  را هر روز  و ائمّه 3. َمْروانَ   زِياٍد َو آلُ   آلُ   ِبهِ   َفرَِحتْ   ذا يـَْوم  هٰ ، و اَُمیَّةَ تـَبَـرََّكْت ِبِه بـَنُ 

ه توانستند به خاطر اینک امیّه، همین امروز، روزی است که بنی ...ذا يـَْوم  هٰ یعنی هر روز بگویید:  4بخوانید.

مورد جنایت  گونهآنرا  وفای اباعبداهللو ااحاب با بیت پیامبر و اهل خدافرزند رسول 

ی روزها  همین امروز، آن روز است. یعنی آن روح بر همه !ذا يـَْوم  هٰ دانند.  قرار دهند، آن را مبارک می

حادثه نَمُرد؛ ز همان روز است. آن امرو ذا يـَْوم :هٰ حاکم است که به ما اجازه داده شده که هر روز بگوییم: 

وز لذا هر ر ؛دادجای  ی روزها را در تاریخ بشریّت، در خودش آن حادثه همه آن حادثه نگذشت؛

روزهای زندگی ما باید   یگونه است، پس همهو حال که این عاشوراست و هر سرزمین کربالست؛

رفتار کنیم؛  ؛ باید حسینیگ ینیمرا بر ی حسینی ، باید جبههاین عاشوراعاشورایی باشد و در 

  ُهمَّ اْجَعلْ لل ٰ اخوانیم:  باشد. این مفهوم دعایی است که در زیار  عاشورا می زندگی و مرگ ما حسینی

است و هر شود. هر روز ما عاشور یعنی زندگی ما باید زندگی حسینی .ُمَحمَّدٍ   َمْحیا ُمَحمٍَّد َو آلِ   َمْحیایَ 
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که در  آن است ی فراگیر تاریخیِ طی کنیم. این جنبه لحسینا ی اباعبداهلل ان را باید در جبههروزم

 ی زندگی چگونه باید رفتار کرد. احنه

 در تمامی مراتب وجود انسانحقیقتی فراگیر عاشورا 

ی فعل و  گیرد؛ چه در مرتبه ی مراتب وجود انسان را دربرمی ی باطنی هم، حقیقت عاشورا همه در جنبه

که انسان باید خُلق و خوی  و افت خُلقی  چه در مرتبه رفتار کند، عمل، که انسان باید حسینی

به اال  پیوند پیدا کند؛ حقیقت حسینیکه باید با  ذا  ی در مرتبهچه  داشته باشد، حسینی

 شود. فانی  دریاآن قطره در این  صل شود؛راه پیدا کند و متّ حقیقت وجودی خودبه  برگردد؛ خود

به  قتدایاِ. لذا با توان به ذا  راه پیدا کردبا افا  می و راه یافت توان به افا  با عمل می

عمل و رفتارِ هر روزه، )همان راز تکرار که عرض کردم( یعنی هر روز  ی عراهدر  الحسین اباعبداهلل

اقتدا کردن، راه او را در پیش گرفتن و از رفتارهای  الحسین عمل کردن و به اباعبداهلل حسینی

کند؛ یعنی از  را در وجود ما حاکم می تدریج خُلق و خوی حسینی به تبعیّت کردن، حسینی

ام که با تکرار گفته های خودسازی و سِیر و سلوک این مطلب را در بحث. یابیم راه میافت فعل به 

آن عمل، کا  متناسب با ند. اگر انسان عملی را تکرار کند، ملتواند به مَلَکا  راه پیدا ک عمل، انسان می

در انسان پدید  آید. پس با مکرّر حسینی رفتار کردن، خلق و خوی حسینی در جان او پدید می

هم به معیّت و اتّحاد با  و استمرار تخلّق به اخالق حسینیاست  قتخلُّ، اقتدای  آید. ثمره و میوه می

 ه حقیقت حسینیب در باطن شود. یعنی یار حقیقی امام حسین یمنتهی م الحسین اباعبداهلل

 الحسین د. فانیِ در اباعبداهللشو می لنائ َفناِء ِفی اْلُحَسیِن و بَقاِء بِاْلُحَسینِ ؛ به کند راه پیدا می

از  مظهریدر حدّ وجودیش،  گاه خود او،خواهد شد. آن الحسین و باقیِ به اباعبداهللمیشود 

، تکرار ذکر ها ع اداریشود. این راهی است که در تکرار  ای از ایشان می و جلوه الحسین اباعبداهلل

  .شود، طی میها ، تکرار خواندن زیار الحسین اباعبداهلل
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 راز تکرار در زیارت عاشورا

را باید تکرار کرد؛ اد بار سالم را باید تکرار  لعندر خود زیار  عاشورا هم تکرار وجود دارد. اد بار 

های وجودی ما نفوذ کند تا  ی الیه این تکرارها به خاطر این است که باید حقیقت لعن در همه کرد.

 بیرون براند. ، ضدّ خدای متعال است،، ضدّ اهل بیتالحسین ضدّ اباعبداهلل آنچه را

ی قصاعال و اَاَتا رسیدن به مقصد  دارد که راه سالک را اد میداننام  کتابی به خواجه عبداهلل انصاری

سلوک الی اهلل، به اد مرحله و اد میدان تقسیم کرده است. آیا این اد بار لعن و اد بار سالم، همان 

انسانِ ذاکری کند؟ تکراری که عرض کردم، در واقع تکرار نیست؛  اد میدان نیست که سالک طی می

تسبیحا  حضر   کند. در همین ی جدیدتری پیدا میمعناآن ذکر در هر بار،  گوید، که ذکری را می

  ُسْبحانَ و  ها   هاَْلَحْمُد ِلل ٰ دوم است؛ دومی غیر از سومی است.  ْكَبراَ  هُ الل ٰ اوّل شما غیر از  ْكَبراَ  هُ الل ٰ  ،زهرا

 کنید؛ به معنای دیگر، های بلندتری راه پیدا می به یک معنا به افقپس در تکرار،  طور.هم همین ها  هالل ٰ 

کنید. اگر در زیار  عاشورا لعن و  دهید و حاکم می تر خود نفوذ می های عمیق یهحقیقت آن ذکر را بر ال

ی مراتب وجود ما باید حقیقت لعن را دریابند تا هرچه  شود، به خاطر همین است. همه سالم تکرار می

بیرون ریخته شود؛ اعمال ضدّ خدایی بیرون ریخته شود؛  ی وجود انسان ضدّ خدایی است، در آن مرتبه

 کهلقیّا  ضدّ خدایی بیرون ریخته شود؛ روحیّا  ضدّ خدایی بیرون ریخته شود. کار لعن این است خ

 شود.  در سلوک با لعن طی و محقّق می  ی تخلیه مرحله ری د. بیرون می را ضدّ خدایی استهرچه 

کند؛ هر  های خدایی را در وجود ما وارد می حلیه است؛ یعنی حقیقتی ت طی کردن مرحله سالم،

  َحلَّتْ   الَِّتی  ْروا ِ اْلَ   َو َعَلى هِ لسَّالُم َعَلْیَك يا اَباَعْبِدالل ٰ اَ  گوییم: اد بار میکند.  ی وجود ما را حسینی می مرتبه

آِخَر اْلَعْهِد ِمنِّی ِلزِيارَِتُكْم السَّالُم  هُ الل ٰ اللَّْیُل َو النَّهاُر َو ل َجَعَلُه  بَِقیَ  اََبدًا ما بَِقیُت وَ  هِ الل ٰ َسالُم  َعَلْیَك ِمنِّی  ِبِفناِئكَ 
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در هر یک از این اد  5.ْصحاِب اْلُحَسْینِ اَ  ْولِد اْلُحَسْیِن َو َعلىٰ اَ   ْبِن اْلُحَسْیِن َو َعلىٰ  َعِلیِّ  َعَلى اْلُحَسْیِن َو َعلىٰ 

ل کند و به آن واا قا  میمال ای از حقیقت حسینی وجود انسان با مرتبهی  سالم، یک مرتبه

لذا اگر این معنا را در لعن  ، واال؛لقاءف، دیدار، یعنی راه یافتن، تشرّ سالمولذا سالم معنا دارد.  شود می

کنیم. هر یک از این اد سالم، سالم جدیدی است؛ یک  ها درک کنیم دیگر احساس تکرار نمی و سالم

کند؛ به مقام  مالقا  می تری از حقیقت حسینی ی عمیق تر از وجود انسان با مرتبه ی عمیق رتبهم

عنی که در آن است، با ل الحسین رسد؛ و آنچه ضدّ اباعبداهلل ال میاو شفاعت و اتّحاد و و معیّت

 شود. بیرون رانده می شود مراتب تکرار می

 صدق و ثبات قدم شرط وصول به حقیقت حسینی

را روزی ما کرد و به اعتبار همین  الحسین اباعبداهللمعرفت زیار  عاشورا خدا را شاکریم از اینکه  در

و  ، محبّتو یاران آن حضر  الحسین معرفت اباعبداهللکنیم.  هایی می از خدا درخواست ،معرفت

و محبّت به امام  معرفتهمچنین . آورد را به دنبال میباز ایشان و یاران پاک عشق به اباعبداهلل

ی تاریخ  در همه های پلیدی که رثومهان جار از ج لعن و تبرّی و نفر  و ، طبیعتاًیارانشانو  حسین 

سو، و سالم و  لعن و تبرّی از یک آورد. را به دنبال می کنند، میمقابله و حقیقت حسینی،  با اباعبداهلل

  َذا اْلیَـْومِ هٰ   ِفی  ِالَْیكَ   اَتـََقرَّبُ   ِانِّی  ُهمَ الل ٰ مکمّل هم هستند.  الهی قرباز سوی دیگر، برای رسیدن به مقام  یتولّ

ُهْم َو اللَّْعَنِة َعَلْیِهْم َو بِاْلُموالِة لَِنِبیَِّك َو آِل نَِبیِّكَ  ذا َو اَي اِم َحیاِتیهٰ  َمْوِقِفی  َو ِفی إلی  بتقرّپس راه  6؛بِاْلَبراَءِة ِمنـْ

 الحسین به اباعبداهلل و سالم و تولّی نسبت الحسین اباعبداهللروی  هی روب جبهه لعن و تبرّی از ،اهلل

 و یارانشان است.  بیت عصمت و طهار  و اهل

                                            

 زیارت عاشورا.. 5

 . همان.1
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این مسیر، نیازمند دو عنصر مهم است؛ یکی ادق که انسان بازیگری نکند؛ حقیقتاً و  سلوک و طی

دوم ثبا  قدم؛ یعنی  بیاید. از سوی دیگر، تولّیو سو، و سالم  دقانه به وادی لعن و تبرّی از یکاا

ی لِ  ثـَبِّتْ گوییم:  ی آخر زیار  عاشورا می پایمردی در سلوک. در سجده نبودن و مت ل لقدم بودن،  ثابت

این دو شرط رسیدن به حقیقت  یکی ثبا  قدم و دیگری ادق، .نِ یْ سَ الحُ  عَ مَ  کَ دَ نْ عِ  ِصْدقٍ  مَ دَ قَ 

، لحق شدن به اباعبداهللشفاعت و م 7،ودِ اْلُورُ   يـَْومَ   َشفاَعَة اْلُحَسْینِ   اْرزُْقِنی  ُهمَ الل ٰ است. در  حسینی

تواند به  است. سالک نمی ادق و ثبا  قدم در سلوک مستل م، الحسین جفت شدن با اباعبداهلل

گر از رهگذر ل شود، ممعنای مطلق کلمه نائ خدا، انسان کامل به اعظمحقیقت واال حجّت خدا و ولیّ 

تا جایی که انسان خون  8؛اْلُحَسْینِ   ُدونَ   وا ُمَهَجُهمْ َبَذلُ   لَِّذينَ اَ ادق و ثبا  قدم. ثبا  قدم تا کجا؟ 

ی خود قلب است؛ نه خونی که  کننده ونی است که تغذیهخ مُهْجَهقلبش را هم در راه محبوبش بدهد. 

ثابت  مُهْجَهبا بذل ادق ی خون. قدم  شود؛ یعنی آخرین قطره مپاژ میپ ها توسّط قلب به سایر اندام

قدم بماند  ی خونش در مسیر سلوک ثابت ن قطرهیعنی انسان تا اینجا راه را ترک نکند؛ تا آخری شود؛ می

یل به مقاما  و مدارج و دنبال اشد؛ دنبال کاسبی نباشد؛ در پی نو اادقانه این راه را طی کند. بازیگر نب

ادق طی کند و خروی هم نباشد. این راه را با حتّی در پی نیل به نِعَم ا های دنیوی دستیابی به جایگاه

وقت  آنشود؛  متّحد می فاق بیفتد انسان با حقیقت حسینیقدم باشد. اگر این اتّ در طی این راه ثابت

مسائلی است که برای مان هخواهد بود. مسائلی که برای او مطرح است،  زندگی او، زندگی اباعبداهلل

هایی است که  آورد، همان محرّک میح است. چی ی که او را به حرکت درمطر اباعبداهلل

شود. دیگر مشکال  او مشکال   گونه میاین را به حرکت درآورد. به مقام معیّت که رسید، اباعبداهلل

 ع ادار نخواهد بود.های دنیوی  بتخاطر مصی یا و امثال اینها نخواهد بود. بهو دن معیشتنان و نام و 
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مصیبت  ! ِبُكمْ   ِبُمصاِبیشود:  خواهد شد. در زیار  عاشورا هم گفته می مصیبت او، مصیبت اباعبداهلل

گونه این فانی شد، ی جانگدازی است که برای شما رخ داد. وقتی فرد در حقیقت حسینی من، حادثه

  اللَُّهمَ  کند: گذارد و خدا را حمد می خاک میی آخر زیار  عاشورا، سر به  شود. وقتی انسان در سجده می

 بحمدی که شاکران در مصائ کنم، خدایا من تو را حمد می :ُمصاِبِهمْ   َعلیٰ   َلكَ   َحْمَد الش اِكرِينَ  اْلَحْمدُ   َلكَ 

 برای شاکران، مصائب اباعبداهلل یعنی کنند، را حمد می ن، به آن اور  توو یاران ایشا اباعبداهلل

بال موفّقیّت است. شاکران در توفیقی که ی خودشان است. حمد در قبال نعمت است؛ در ق مسأله

خاطر این موفّقیّت است که خدا را شکر  شوند و به ن پیدا کردند، سهیم میو یارانشا اباعبداهلل

برای  در پایان ،ب و داغ و ماتم خواندیزیار  عاشورا را با آن همه مصائ .کنند؛ واالّ شکر معنی ندارد می

ی. مگر ندیدید وقتی ملحق شد اینکه به حقیقت حسینی ی؟ برایا هی شکر گ ارد چه سر به سجده

با محبوب خود به راز و نیاز مشغول شدند؟  گ اردند و  ادند، سر به سجدهاز مرکب پایین افت اباعبداهلل

ر زمین افتاده و سر به ب زینگویا او هم از روی  است، ملحق شده لذا کسی که به حقیقت حسینی

چون به آن حقیقت ملحق  کند؛ خدا را شکر می ،شده نصیبشخاطر موفّقیّتی که و به هسجده گ ارد

 شده است.

انصاری رسید، از مدینه حرکت  اهللعبد به جابربن بداهللخاطرتان هست که وقتی خبر شهاد  اباع

با هم  دوستش عطیّه که زیار  کرد. بعد به را الحسین بال رسید و اباعبداهللروز اربعین به کر کرد،

شریک هستیم. عطیّه خیلی تعجّب کرد؛ گفت:  و یارانشان قاما  اباعبداهللآمده بودند، گفت: ما در م

 یم،و یارانش، از شهر و دیار خود آواره نشد ما مثل حسین !زنی؟ ست که میجابر این چه حرفی ا

به  یم،ها را متحمّل نشد زخم تیر و تیغ یم،توهین تحمّل نکرد ی نکشیدیم، گرسنگی نکشیدیم،تشنگ

 !که ما هم سهیم هستیم؟ زنی ، این چه حرفی است میبین سر و بدنمان فااله نیفتاد یم،شهاد  نرسید

فرمودند: هر کس به عمل قومی  نقل کرد که رسول خدا حدیثی از پیغمبردر پاسخ او جابر 
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ی وجود ما برای اینکه همراه  همراه است. و ما راضی هستیم؛ همه با آن قوم راضی باشد، در آن عمل

را یاد کردید،  فرمودند: هر وقت اباعبداهلل اینکه ائمّه 9کشید. پر می باشیم، امام حسین

11،َمَعکَ   ُكْنتُ    ا لَْیَتِنیيید: بگوی
ای کاش من هم آن روز بودم و  یعنی از عمق جان بگویید حسین جان! 

ی وجودمان پر  یعنی همه کردم؛ ها می بر تو، سپر تیغ و تیرکردم؛ پیکرم را در برا جانم را سپر جان تو می

و حاال  ؛اردی شکر بگ  سر به سجدهانسان که جا دارد ولذا  شود. ت حاال عیّ؛ یعنی مبکشد برای این امر

به دست  موفّقیّتی که برای امام حسین هخاطر موفّقیّتی که خودِ او به دست آورده است؛ نبهدیگر 

متّحد  متّحد شده است؛ با حقیقت یاران اباعبداهلل حقیقت حسینی با که. شکر اینآمده است

 تیغ و تیر خورده است.  خود اوست که و شده است. ااالً خود اوست که کشته شده

خواند.  خوان روی منبر روضه می فرمودند: در مجلسی نشسته بودیم؛ روضه می علیهاهللرمحة آقای دوالبی حاج

َفُذِبَح الطِّْفُل ِمَن  گفت: تیر آمد خورد به گلوی علی ااغر خوان مثالً می شخصی کنار من بود. روضه

گفت: عمود آهن به فرق  خوان می گفت: الحمدهلل! روضه او می 11!َو ِمَن اْلَورِيِد ِاَلی اْلَورِيدِ  نُُذنِ نُُذِن ِاَلی اْلُ اْلُ 

گفت: الحمدهلل! مرتّب بلند  شکافت. آن شخص می فرق حضر  و خورد اسعبّال ابوالفضلحضر  

دند. فهمی ه نمیه کدانستم او در چه حالی است؛ ولی بقیّ فرمودند: من می حاج آقا می گفت الحمدهلل! می

وقتی  دید. و یارانشان یکی می او خودش را با حقیقت امام حسین تر! تر! آرام پنهانی به او گفتم: آرام

ن لحظه به عمود آهن همی کرد خودش تیر خورده است. فکر می کرد احساس می گفتند تیری خورد، می

گونه جانبازی داد در راه ایشان این گفت الحمدهلل که خدا به من توفیق ولذا می فرق خودش فرود آمده؛

                                            

 ،،قمّ  مح ،ّث  و 115، ص 18    ،171 ص ،15   بح اراالنوار،  مجلس ،،  ؛75 ص ،المب فف، بش ار   ن،عمادال ،ّی  آمل ،، طحرى .1

 .787 ص ،8   سفینةالححار،

ِهَد َمَع ُتشْ وَن َلَك ِمَن الثَّواِب ِمثُل ما ِلَمِن اسْ َيكُ  نْ اَ َسرََّك  نْ ! اِ یبٍ َشبِ  نَ يَابْ : 744، ص 1،   اخحارالرّضا و عیون 174. ص،وق، امال،، ص 14

  اً.یمَعظِ  زاً وَز فـَوْ فُ اَ فَ  ُت َمَعُهمْ ُكنْ   یَتنِ َتُه: يا َلیْ َمتٰى نُذََكرْ  فـَُقلْ  ی  َعلِ ِن ِن بْ ُحَسیْ الْ 
 .881 ص ،11   ،210 ص ،0   ،الحسین االمام موسوعة و 78منتخب، ص  طریح،،. 11
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معنی  زیار  عاشورا ی شکر آخر سجدهگونه  است. این الحسین ی اتّحاد با اباعبداهلل ین نتیجهکنم. ا

مصیبتی یعنی این  :ییِم َرزِيَّتِ َعظِ  َعلیٰ  هِ ل ٰ لِ ُمصاِبِهْم اَْلَحْمُد ِ  يَن َلَک َعلیٰ ِکرِ ا َلَک اْلَحْمُد َحْمَد الش  کند:  پیدا می

کنم برای این مصیبتی که مرا الیق دانست و به  و خدا را شکر می که برای خودم اتّفاق افتاده است است

 نائل کرد و آن مصیبت را شامل حال من کرد.  آن

مسائلش، درگیر روزمرّگی دنیا است.  مسائلش، مسائل اباعبداهلل اگر کسی به این افق راه پیدا کند،

دار شود و گریه کند.  خاطر از دست دادن دنیا غصّهدست آوردن دنیا ذوق کند؛ بهخاطر بهنیست که به

 12:طاِلبٍ ُحَسْیِن ْبِن َعِلیِّ ْبِن اَبِیفَاْبِك ِللْ  ءٍ  ِاْن ُكْنَت باِكیًا ِلَشیْ   َشِبیبٍ   يَا اْبنَ شبیب فرمودند:  به پسر امام رضا

چه خواستی گریه کنی، برای بر هر خواهی بر چی ی گریه کنی، ! اگر میای پسر شبیب

باشد؛ دیگر کم و زیاد  ی تو باید مسائل حسینی گریه کن. یعنی مسأله طالبابی بن علیّ بن حسین

نکند و به گریه نیندازد. افق تو، افق  مح وندنیا تو را  مصائب و ابتالئا  کند.دنیا تو را متالطم ن

 ااغر های دیگری بود. دیدید داغ علیّ مصیبت طور که مصیبت امام حسینهمان تری باشد؛بلند

و  را گرفتند، به آسمان پرتاب کردند ااغر های گلوی علیّ حضر  خون را چگونه تحمّل کردند!

یک قطره از آن است،  به امام باقربه روایتی که منسوب ها را در آسمان گرفتند. بنا خون مالئکه آن

بعد امام  (برد. ی اهل عالم را از بین می شد و همه می عذاب نازل)واالّ  13ریخت،نخون بر زمین 

                                            

 ع امل،، و حرّ 505، ص 2االعم ا ،     ط اوو،، اقح ا    ؛ س یّ،بن 211، ص 1،   اخحارالرّض ا  ، عی ون 174ص،وق، ام ال،، ص  . 12

 .542، ص 10الشّیعة،    وسائل

، ص 14  ، 212، ص 0  ، الحس ین  االم ام  موسوعةو  01، ص 05مجلس،، بحاراالنوار،   ؛ 117طاوو،، لهوف، ص  سیّ،بن .17

َلْم َيْسُقْط ِمْن نُذٰ : اِقرُ قاَل اْلب :112 ِم َقْطَرة  ِاَلى اْلَ فـَ  ْرِض.ِلَك الدَّ
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تحمّل این  14: هِ الل ٰ   ِبَعْینِ   اَنَّهُ  ما نـََزَل ِبی َهوََّن َعَلیَّ  !فرمودند: تحمّل این داغ برای من آسان است حسین

 داغ برای من آسان است؛ این داغ برای من سبک است؛ سنگین نیست؛ چون در برابر دیدگان خدا، این

 گونه باشد. باید این ها سوگواری اداری ومجالس ع  !گونه شدباید اینبیند.  شود و خدا می کار انجام می

 باید به اینجا منجر شود. ها و تکرارها  تجدید خاطره

شود، درست انتخاب  تکرار می زنی مراسم سینههایی که در  م که اگر نوحها هعرض کرددر جلسا  قبل 

تّب فردی که ابح تا ظهر یک نوحه را مر گذارد. عجیبی میبسیار ، آثار و در تکرار آنها توجّه باشد شود

جای آن  را به راند و حسین ، با سینه زدن، منِ خود را از قلبش بیرون میتکرار کرده و به سینه زده

  ای است!  هکند! چه معج داند چه می جّه باشد، خدا میزنی توگذارد. اگر در این سینهمی

ها، سوز و  ها، اشک و آه زنی ، سینهها ع اداریاز حقیقت  یریم خدای متعال درک درستواهرحال امید به

 ظواهری االی را برگیریم. فقط مشغول  ها را به ما بشناساند تا از آنها بهره و زیارتنامه خواندن گدازها

  ی وسیله ی مقدِّمی دارد؛ جنبهجنبه ظواهرآنها ارزشمند است؛ ضروری است؛ امّا  ظواهرچه نباشیم. گر

؛ است دارد؛ مقصد نیست؛ هدف نیست. مقصد و هدف، رسیدن به مقام واال به حقیقت حسینی

ی  و اتّحاد است؛ رسیدن به حقیقت شفاعت است. امیدواریم خدای متعال به همه معیّترسیدن به مقام 

 ما چنین توفیقی را عنایت فرماید.

 15يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى
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