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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

  

 والیتگاه حقیقت توحید و  جلوه اربعین حسینی

 ت خردا، ههرور  حجّر  ، قبله، کررب،، ههرور  والیت ،حقیقت توحید ،اربعین حسینیکلمات کلیدی: 

 ، نفی حدّ و مرزها، تعیّنات، عاشورا، تجلّی خدا.   یگانگیقیامت آفاقی و انفسی، ، خدا

 الحسرین  اربعرین اباعبرداهلل   در قلرو  اولیراا اوگ فرفرت.    اهلل بار دیگر اربعین شرد و احرناآ آ   

ی پیرامبر  یر  از انبیراا الهری حتّر     در مورد هری   م فرفتنچهلّکه دانید . میستابنرگ الهی  ی معجنه

 ت نیسرت. سرنّ  نیدالوصریّ منین سیّی امیرالمر  حتّر  معصومین ی همّاز ائ ی  و هی  خاتم

همرین   اسرت.  انگیرن  اعجا  ی و این ی  پدیده است الحسین اباعبداهللس وجود مقدّ اربعین مختصّ

قبرل آاراز    مردّتی شرود، و از  دارد واقع می ز در سرزمین عراق و در شهر کرب،امرو خصوصاًحرکتی که 

مردم با پای پیاده،  ،از شهرهای بسیار دور عراق مثل بصره، نندی  به ششصد کیلومتر راه که ،شده بود

ت عظریم  معلرو ، ایرن جمعیّر    های کوچ ، افرادهزآ، مرد، بچّ ششصد کیلومتر راه، !با پای برهنه بعضاً

فویند حدود بیست میلیوآ نفر در کررب،ی  که امروز می کند؛سمت کرب، حرکت می شود و بهکنده می

ی و اسرتثنائ  ی شوند، یر  پدیرده  نائل می الحسین رت اباعبداهللکنند، و به زیای حضور پیدا میمعلّ

یا سره میلیروآ نفرر جمرع     ت کنند دو لی همّدانید خیمی حجّدر مراسم بدیل در دنیای امروز است. بی

  سه میلیوآ کجا و بیست میلیوآ کجا!دو  شوند؛
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دهرد کره   ا نشاآ میها قبل بوده، روایتی شاهد بر این بحث نیست، امّ تنین از مدّعبارتی در افواه متدیّ

عرر    آتاعنرواآ روایرت خردمت    استه، مستند به روایت نیست و این را بره های پاکی برخ این از فطرت

از کعبره بره کررب، منتقرل      کننرد، قبلره را  ت خدا ههور میهست که وقتی حجّدر افواه کنم، ولی نمی

سرتند و نمراز   یاسروی کررب، ب   آ به بعد رو بره مردم از آ ورت هاهری دارد که مث،ًاین ی  ص کنند. می

نجرایی  قبلره آ  براننی دارد. امّا ی  معنای  ؛نداریم فقه ی هلّدر منابع حدیثی و ادین چینی نچ؛ بخوانند

قبله از کعبه به کرب،  کنم،ا  میهاست. من از شما س  ه د توجّ محلّ اقبا  قلو  است؛ ست که محلّا

یا مسلمین هم نیستند؛ شاید فقط شیعیاآ  سوی کرب، جهت نگرفته؟ های بشر به منتقل نشده؟ آیا د 

هرای اینترنتری قررار داده    های اجتمراعی و سرایت  شبکه در بعضاً ها هایی که از این راهپیمایی عکس در

آ صورت هاهری یر  روحرانی   های مسیحی راه افتادند با هماآ صلیب و با هماکشیشاید؛  دیدهشده، 

 ای کره در آ وعرده آ ؟!دافتمی عالم در فاقی داردچه اتّ کرب،! سمت د بهرونمی دمسیحی، پای پیاده دارن

که به را ی ادهیم که خدای متعا  وعدهکه شهادت میق بودید و خواندید، همین زیارت اربعین که موفّ

 جهراآ را فرتح نکررده    آیرا امرام حسرین    شکار نیست؟آیا ع،ئمش آ 1کند،عملی می شما داد قطعاً

   شناسد!مرز نمی ؟است

خدا که ههور ت اینها برداشته شد، آیا حجّ ی همه ...فذرنامه و وینا و  اص،ً که امسا  خیلی عجیب بود

و بین نفروس، کره افرراد     شود؟ حاال چه مرزهای بین قلو ا بر این نیست که مرزها برداشته بن کندمی

تی بررای خودشراآ   آ و مروقعیّ دانند، شأاز دیگری متماین می ند و خودشاآ رای قائلآ حدّبرای خودشا

ایرن  و  شرود یگرانگی حراکم مری   کنرد،   ت خدا ههور مری وقتی حجّ ند و برای دیگراآ قائل نیستند،قائل

همره   شود؛برداشته می ... همهویژه تو موقعیّت و جایگاه حیثیّ هایی که افراد برای خودشاآ قائلند،مرز

                                            

 الجنان، زیارت اربعین: قمّی، مفاتیح محدّثو  095، ص 2االعمال، ج  طاووس، اقبال ؛ سیّدبن111، ص 6االحکام، ج  . طوسی، تهذیب1
 َه ُمْنِجٌز ما َوَعَدَک.َاْشَهُد َانَّ الل ٰ 
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بره خرانر    حتماً واحادیث هم داریم  ی ههور خود خداست. در مهت خدا مقدّههور حجّ شوند.یکی می

ْْ لَـمْ  :فرمودنرد  پیغمبر اکرم که اند ی نقل کردهفراواآ هم شیعه و هم سنّ دارید که ایا   يـَْبـ َ   لَـ ِمـْن الـدي

ْ َ  اللٰ ــل  اِ  َــ ٌو واِحــٌد لََ ْْ ــ َو َح  ــُه ذٰ  يـَ ْْ ــ َعــَ  اللٰ ــ ىٰ ِلــَ  اْلیَـ َیُ ــ  ىْســمِ اْســُمُه اِ   یدِ ْلــوُ ِمــْن ُه رَُجــ   يـَبـْ َیِ ــَو ُكنـْ ْرَض َيْمــَ ُ  اْلَ   ىُه ُكنـْ

را    ِقْسَا  َو َعْدل   ْْ از ی  روز باقی نمانده باشد، خردای متعرا     بیش افر از عمر دنیا  2:َكما ُمِلَئْت ظُْلما  َو َج

من است قیام کند و  ی کنیه همنام و  همفرزندانم که از مردى  د ]تاکنقدر نوالنی می آآ آآ روز را

از اینکه قیامت برسرد،  قبل  [زمین را پر از عد  و داد کند، چناآ که پر از هلم و ستم شده است.

 ی ما روشن است؛ مفهومش برای همه است و آفاقی و بیرونی ی این در جنبه کند.ت خدا ههور میحجّ

خدا در بانن سال  آشکارا قبل از اینکه ههور خود  ای دارد.انفسی و باننی معنای ویژه ی ا در جنبهامّ

ههور  ت خدا در بانن سال حجّ ،قبل از آآ، است وک الی اهللن قیامت انفسی در سلشود که ایپدیدار 

ِِـاَسُنرِ چوآ قرآآ فرمود:  کند.آیت اعظم خدا ههور می کند؛می ِِـا اْفِـاِو َو  ُفِسـِهمْ اَ   يِهْم آياتِنـا  بره  مرا   3:اـْ

بره آنهرا نشراآ     هایشراآ  آیات خودماآ را هم در آفاق که جهاآ بیروآ است و هم در دروآ جراآ زودی 

م برر  ت خدا هرم مقردّ  ههور انفسی حجّ م بر آااز قیامت است.ت خدا مقدّخواهیم داد. ههور آفاقی حجّ

 رت حق است؛ یروم لقراا حضررت حرق اسرت؛     ههور حض روزست. قیامت اآااز قیامت انفسی و باننی 

َمِئٍذ ااِضَرةٌ  :ست که به تعبیر قرآآاروزی  ْْ ٌْه يـَ   ّبره ر ]آآ روز[ های شادابی کره  چهره 4:َرةٌ رَبِّها اـاظِ   لىٰ اِ  ُوُج

وَ  متعرا  اسرت.   روز ههور خدای است؛قیامت چنین روزی  کنند.خودشاآ نظر می ْْ ِه ؟ ِللٰ ـِلَمـِن اْلُمْلـُ  اْلیَــ

ـارِ  ََهَّ ْاِحـِد اْل شرود، ههرور   ی انفسی واقرع   هم در جنبه آفاقی ی هم در جنبه ،ینکه این ههوربل از اق  5!اْل

                                            

بطریق،  و ابن 514، ص 2الغمّه، ج  ؛ اربلی، کشف276بالمنن، ص  طاووس، التّشریف ؛ سیّدبن520حسن، غیبت، ص  . طوسی، محمّدبن2

    رت.. با اندکی تفاوت در عبا511االخبار، ص  صحاح عیون عمدۀ

  .01ی  ی فصّلت، آیه . سوره1

  .21-22ی قیامت، آیات  سوره. 5

  .16ی  ی غافر، آیه . سوره0
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هرم در انفرس دارد    هم در آفاق ،فاقاین اتّکه خواهم بگویم ببینید و حاال می شود.واقع میت خدا حجّ

 شناسد.که هی  مرز نمی الحسین سمت اباعبداهلل ها به ه د این اقبا  قلو ، این توجّ افتد؛می

 فقرط نگفت  برداشت! را مرزها ی همهعاشورا  ی هم در واقعههاهری  ی در جنبه دیدید امام حسین

همرراه مرن   کهنسا  و صاحب فضل و دانش، و صاحب سروابق جهراد و مبرارزه در راه دیرن،      ی صحابه

 ها برا مرن بیاینرد؛   نگفت فقط شیعه ها با من بیایند؛ سنگفت مقدّ نین با من بیایند؛نگفت متدیّ ند؛بیای

 احی شده!نرّت بشریّ ی ترکیبی از همهفویا  یاراآ اباعبداهلل در ها با من بیایند! ت فقط مسلماآنگف

ی  صرحابه  ،اسرت  اهلل ی رسرو   صرحابه  کره  مظراهر  برن  ی پیر و کهنسرالی مثرل حبیرب    ز صحابها

از او هسرت ترا    است، الحسین عبداهلل ی ابی ست و حاال صحابها امام مجتبی و منینامیرالم 

در خروآ عثمراآ    را منینامیرالم و  دادهعثماآ چاک می که فریباآ برای حقّ مذهب هیر عثمانیزُ

مرزهرا را   ی همره  اباعبرداهلل حی! دامراد مسری   کرده، تا وهب نصرانی، ی  جواآ ترازه ی میتلقّمجرم 

ت از ههور حجّر  ی  نماد کوچ  اند.بر سر آآ سفره نش ت رابشریّ ی ای پهن کرد و همهسفره .برداشت

منرتقم   وت خردا  کره حجّر   هنگامیدهد تا نشاآ  فاه و در بین یاراآ خودش شکل داد خدا را در خیمه

، با هم کردندافرادی که با هم دشمنی می ی همهافتد. فاقی میکند، چه اتّههور می خوآ اباعبداهلل

ت حجّر  ی آیند سر سفرهاینها می ی از بین ببرند، همه بدرّند و همدیگر را خواستندمیاخت،ف داشتند، 

 نشینند.خدا می

 6خورنرد. کند، فرگ و میش بر سرر یر  آبشرخور آ  مری    ههور میت خدا حجّ وقتی فویند روایات می

آینرد سرر یر  آبشرخور و آ      میش مری  نام فرگ و دیث فقط این نیست که حیواناتی بهمعنای این ح

خواستند همردیگر را  هایی که مثل فرگ و میش می انساآکه ست آ این احادیث آحقیقت ا خورند. می

                                            

ئْ  وَ َعا الش اُة تـَرْ : 257، ص 2النّاصب، ج  ری، الزامائح و یزدی 575االثر، ص  گلپایگانی، منتخب . صافی6  .دٍ واحِ  َمکانٍ  ِِا بُ الذِّ
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مقیراس   حراال در  خورنرد. آ  می آیند بر سر ی  آبشخوراینها می کردند،ل نمیتحمّ بدرّند، همدیگر را

مختلر  دینری چطرور     یهرا  هرا و جریراآ  آ نگاه کنیم، نحلهدینی خودما ی همین جامعه درکوچکش 

 آآ فیلسروف را  خواهرد بردرّد، ایرن صروفی    مری  کننرد، ایرن فقیره آآ صروفی را    ل نمیتحمّ همدیگر را

آ خواهرد آ م مری آ مرتکلّ م را از میراآ برردارد، آ  خواهرد آآ مرتکلّ  آ فیلسوف میخواهد پاره کند، آ می

حکرم ارترداد    !بینریم دیگرر  مری  اینها رار درفیر است. آ مفسّث با آث سر به تنش نباشد، آآ محدّمحدّ

ت خردا کره ههرور    حجّر  !اینها فرگ و مریش نیسرتند؟   کنند،حکم تکفیر صادر میعلیه هم  دهند،می

آ حقیقتی چوآ آ ؛دهدبا هم آشتی می همه را نشاند؛می سر ی  سفره آوردمی اینها را ی کند همه می

خودش که ههور  شکل تامّ آ حقیقت بهشناختند، آفهم و زعم خودشاآ می از اینها، در حدّ ی که هر 

کره مرا   اسرت  نی فوید ایرن همرا   فیلسوف میففتیم. ست که ما میافویند این همانی کند، همه میمی

کره مرن   اسرت  نی فوید ایرن همرا   فقیه می ففتیم.که ما میاست نی فوید این هما میعارف  ففتیم.می

نشرینند و یگانره   ت خردا مری  آیند برر سرر خرواآ حجّر    . همه میفوید م هم همین را میمتکلّ ففتم. می

ههرور توحیرد    ی مهمقدّ ی قیامت است؛ مهمقدّ ی توحید است؛ مهت خدا مقدّو این ههور حجّ شوند؛ می

 ؛شرود قیامرت مری   یگانه که شدند، عالم مسرتعدّ  کند.یگانه می ها را انساآآید خدا که میت حجّ است.

 حدّ]هر چه بگوییم[ شود! که خدا دیده نمی و حدود هست تا این حدّ شود.ههور خود خدا می مستعدّ

 شود.برداشتیم، خدا دیده می و حدود را وقتی این حدّ ایم. ففته آ راو حدود خودما

با ی  قلم یا سیاه،  برد چه تخته ک،س، چه وایت ی روی تختهشما  فر  کنید ساده بننم،ی  مثا  

کشید، ی  متوازی ث میمثلّ و ی کشید، ی  دایره ع میمربّ کشید؛ ی های مختل  می شکل ف 

 ی دارند و خودشاآ راها حدّ از این شکل هر ی  .کشیدهای مختل  می شکل االض،ع، ی  مستطیل...

 ،عمربّ ،بینید ث میکنید مثلّ ندارند. لذا وقتی نگاه میراه اینها به یگانگی  کنند؛از دیگری جدا می

این حدود را پاک و کن را بردارید  پاک ا حاال تختهامّ ؛نداردتوجّه کسی به اصل تخته  مستطیل... اص،ً
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... اض،ع اینها را پاک کنید. چه یاالض،ع، لوزی، دایره، بیض ع را، متوازیمربّرا، ث اض،ع مثلّ .کنید

ی اینها  شود! یعنی آآ چینی که هستی او بستر ههور همه افتد؟ حاال خود تخته دیده می فاقی میاتّ

تا  شود؛ ه نشود خدا دیده نمیشود! حاال دیگر حدها برداشته شد. تا حدها برداشت او دیده می بود،

ر و سلوک هم همین است. افر سال  آرزومند لقاا شود. در سی محدود به حدود هستیم خدا دیده نمی

اَ  رَبِِّه َِـْلیَـْعَمْل َعَم   صاِلحا  َو  :فرمود وخداست و قرآآ هم بشارت این را داد  ْا لَِ ل ُيْشِرْك ََِمْن كاَن يـَْرُج

بخشیده پاک  ناینکه این حدودی که من را تعیّمگر  ،شود حاصل نمی لقاا ر ّاین  7،َحدا  ِبِعباَدِة رَبِِّه اَ 

 محلّ ؛د دارمتولّ محلّ ؛ی دارمکارت ملّ ی شماره ؛شماره شناسنامه دارم ؛فامیل دارم ؛شود. اسم دارم

 ؛دارم ت اجتماعیموقعیّ ؛شغلی دارم ؛تحصیلی دارم ی رشته ؛تحصی،ت و مدرکی دارم ؛سکونت دارم

شود.  ن حدود هست خدا دیده نمیاست و تا ای اینها همه حدّ !عبادتی دارم! ناعتی دارم! تقوایی دارم

این حدود باید برداشته شود. افر کسی نالب دیدار است، باید بتواند از این حدود رد شود. باید از 

هی   آآ تا بتواند آشنا شود با آآ سرزمینی که در نی راه پیدا کند؛د تا به مقام التعیّنات ببرُتعیّ ی همه

  :قو  مولوی ههماآ وننی که ب اصلی خودش برفردد؛واند به آآ ونن تا بت نی نیست؛تعیّ

 این ونن مصر و حجاز و شام نیست
 

 این ونن جایی است کو را نام نیست 

 

عرالم از آنجرا    ی همره  راه ندارد. هماآ وننی که ما از آنجا آمردیم؛ به آآ ونن کسی ا وقتی نام باشد ت

و همه در بانن خودماآ نالب و ملتهب راه  نداست. هماآ نیستانی که نی وجود ما را از آنجا برید آمده

 د به هماآ جاییم. یافتن مجدّ

 هر کسی کو دور ماند از اصل خرویش 
 

 بازجویرررد روزفرررار وصرررل خرررویش  
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ما را  ،ناتمگر اینکه فم شود! چوآ تعیّ نات بگذرد؛مگر اینکه انساآ بتواند از تعیّ ،شود باز نمی این راه و

برا   مرا  شرویم. اسرم   ما از دیگری متماین مری  ؛شویم ص مینات آمد ما مشخّکنند. همین که تعیّ پیدا می

ا وقتری ایرن   صراتماآ فررق دارد. امّر   مشخّ؛ شغلماآ فرق دارد؛ تحصی،تماآ فرق دارد ؛دیگراآ فرق دارد

ث و ع را کره پراک کردیرد، مثلّر    و مربّ ثآآ اض،ع مثلّ شود! میشود؟ این عبد فم  نات رفت چه میتعیّ

 :فم شد! ففت ع چه شد؟مربّ

 الهرری برره آنرراآ کرره در تررو فمنررد    
 

 مردمنررررد ی نهرررراآ از د  و دیررررده 

 

  ، همره فرزنردش  ،نات را ریخت. زنرش تعیّ ی همه الحسین و کرب، سرزمین فم شدآ است! اباعبداهلل

ی لذا عصرر عاشرورا فقرط خداسرت کره آنجرا تجلّر        .ن بود ریختهر چه تعیّ چین را ریخت؛  چین... همه

حردود   ی اسرت؛ چروآ همره    ه اللٰ ـلَّ اِ  هَ ٰـ لـل اِ ی است! روز تجلّر  ه اللٰ ـلَّ اِ  هَ ٰـ لل اِ کند! روز عاشورا روز ههور  می

ی تعلقرات بلنرد   ی؛ حتّر قات پسرت مرادّ  ق بود رفت. نه تعلّبود برداشت. هر چه تعلّ شکست. هر چه حدّ

 !رفت اسعبّ !رفت قاسم !رفت اکبر علیّ !رفت اصغر آنها هم رفت. علیّ ی همه روحانی!

ههرور  روز عاشورا  .ی کردهمه رفتند! لذا ی  جلوه از قیامت در عاشورا هاهر شد. خدا تجلّ ؛همه رفتند

ش در خاصّ ی کند؛ آآ چینی که جلوه ی عام پیدا میخدا دیده شد. و این حقیقت در قیامت کبری تجلّ

 فاق افتاد. عاشورا اتّ

داریرم  در دنیای امروز عر  کردیم آنچه در اربعین  دیم، جمع کنم.این صحبت را که به آآ کشیده ش

ت خردا  مات ههور آفاقی حجّاینها مقدّ .شود مرزها دارد برداشته می و ی حدّ همه ؛بینیم همین است می

نور که مرزهای کشورها  ههور انفسی توأم باشد. یعنی همیناین ههور آفاقی با  هم هست و امیدواریم

 شاااهلل در بانن اآهم نور  هماآ ه دارد هوس کر  و ب، بسم اهلل...و وینا منتفی، هر ک منتفی، فذرنامه

، عشق تواند این مشکل را حل کند و تنها اکسیری که می .بتوانیم از اینها نجات پیدا کنیم و اینها بریند

دی کنرار  در ایرن وا   هائمّر  سرایر  یتوانرد! حتّر   نمری  است. هی  چیرن دیگرری   الحسین اباعبداهلل
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است که در این دریرای   کشتی اباعبداهلل !عُ َسـوْ اَ  نِ یْ َسـحُ الْ  ةُ ینَ فِ سَ  جلو است! امام حسین ؛کشند می

م وقتری محررّ   !بینید دیگرر  هم می در محیط خودماآرا  عَسـوْ اَ  نِ یْ سَ حُ الْ  ةُ ینَ فِ سَ خروشاآ پیشتاز سیر است. 

، سرر و  تی برا فضراهای مرذهبی نردارد    سنخیّ رفتارشاآ هی و هاهرشاآ  ی که اص،ًکسان ،شود آااز می

چره  ها ببینید  در عناداری ،ها ، در دستهها زنی شود. در سینه هاهر می شاآ در مجالس اباعبداهلل کلّه

 صری کره اصر،ً   متشخّ افرراد فیرند!  ایستند اذا می ها می هایی که دم هیأت در این ص  کسانی هستند!

تواننرد   هرای بانکیشراآ مری    یکی از حسرا   ی فوشهتمام آآ خانه و تمام آآ بسانی که اذا پخته را با 

برار   یر  هررف یر     مرث،ً کره  ستند ای ها می در این هیأت کنند، آیند فردآ کج می بخرند، چطوری می

 مصرف اذا بگیرند. 

براز   دارد راه را برای ههورهم عا  دارد و خدای مت نات را برمیحدود و تعیّ ی همه الحسین اباعبداهلل

و افرراد   شرکند  مرزها و حدود می ،شود کند و فرافیر می ی میکه تجلّ . یعنی عشق حسینیکند می

آآ  .فرذارد  جرا نمری   هچوآ او وقتی بیاید دیگر چیرنی از مرا بر    ؛بپذیرندحجّت خدا را  تاشوند  آماده می

وقتری خورشرید نلروع     شرود!  . فرم مری  شرود  این حدود فم مری  ی حقیقت اعظم وقتی ههور کند همه

ای  نور درخشراآ خورشرید دیگرر سرتاره    ا فم شدند. در برابر امّ ؛؟ نابود نشدندها کجایند کند، ستاره می

 را  ی آآ زمینره دارد  ت خدا این است و امام حسینشود. ههور حجّ ماهی دیده نمی ؛شود دیده نمی

 کند.             اربعینش فراهم میدر 

 8يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْی َ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْی َ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْی َ   اهللُ  ىَصلَّ 
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