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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

 

 (1شام غریبان در ظاهر و باطن )

، حسینی، یزیدی، سپاه عمرسعد، یاران اباعبداهللشب یازدهم محرّم، شام غریبان، کلمات کلیدی: 

 دنیا، دین، مصائب، ظهور حجّت خدا، ظاهر، باطن.

تا قیام حجّت خدا شام غریبان ویک هجری  شب شام غریبان است. از شب یازدهم محرّم سال شصت

سال دیگر  یک ؛ یک ماه دیگر نیست؛فکر نکنیم امشب شام غریبان است و فردا شب نیست است!

ن و به آتش کشیده شد انو اوالد و اصحاب بزرگوارش الحسین نیست! نه! با شهادت اباعبداهلل

ت مگر با ظهور حجّ آغاز شد که تمامی ندارد؛اهلل، شام غریبانی  ی بیابان شدن آل ها و آواره خیمه

چون دو  [، بدانند که شام غریبان است.]به این وادی آمدند بیت حاال اگر دوستان اهل. خدا

دانید که مسلمانان  وجود دارد. چون میالواقع دو جبهه  است؛ امّا فیسه جبهه  ظاهراً وجود دارد.جبهه 

سپاهیان ان، یک گروه شای و یاران صدیق الحسین هراً سه گروه شدند. یک گروه، اباعبداهللظا

مدن ی آن طرف، یک گروه سوم هم که ظاهراً خود را توجیه کردند و از آ عمرسعد و شامیان و جبهه

هایی بودند که مشغول ذکر و عبادت و طواف کعبه بودند.  در این صحنه فرار کردند، همان

رفتند اف حجّ سمت منا و عرفات و طو الحجّه از مکّه بیرون آمدند و آنها به هشتم ماه ذی اباعبداهلل

ه دنیاطلب ک گروهیک  ؛ندسه گروه . ظاهراًفاق افتادماندند تا این واقعه اتّه در مکّبسا  و بعد هم چه

یک گروه هم  ؛ی شام؛ یک گروه که عاشقان حقیقتند: یاران اباعبداهلل صریحند: طرفداران جبهه

به اسم ایمان و  ،اسم زهد و تقوابه  ،سبه اسم عبادت و تقدّ ،به اسم تصوّفکسانی که به اسم عرفان، 
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ند که در زیارت عاشورا نفرینشان ی هستکسان  د. اینها همانی رویارویی گریختن ، از این صحنهدیانت

ِه ُ َلَعَن الله  گوییم: میو  کنیم می ِِدينََن َل ُن قنت  بنالتَُّمكنينن    اُلمهَم بعد از اینکه کسانی را که به جنگ با  1النكهُ ؛من

که سکوت کردند و با سکوتشان زمینه را مستعد هم کسانی را  ،یمکن میآمدند نفرین  اباعبداهلل

به سپاهیان  ،به سپاهیان شاملذا آنها هم  .یمکن مینفرین  ،دهدی عظیمی رخ  ه چنین فاجعهکردند ک

 با حسینحسینی هستی و اگر  ،ر با حسینی. اگدو جبهه استالواقع  فی. پس ملحقند سعدعمر

 یزید کنارمیخواهی در میخانه  ،ه مشغول طواف کعبه باشاهی در مکّمیخو نیستی یزیدی هستی؛

 مشغول شرابخواری باش. 

ی شام  حرامیان جبهه کنند. پیدا میی عظیم، استمرار  و این فاجعهی عاشورا  این دو جبهه بعد از واقعه

ر این شام غریبان دارند زندگی اعظم خدا د یاران ولیّ و یاران اباعبداهلل همواره خواهند تاخت

فشارها و  ،ها آمد کاستی ابتالئات آمد،و ها  این است که وقتی مصائب آمد، سختیکنند.  می

شود انتظار خوشی داشت؟  و ببینیم آخر ما کجاییم؟! آیا می، یک نگاه بیندازیم ها آمد محرومیّت

ب گوارایی از ی عاشورا دیگر آ انتظار راحتی داشت؟ بعد از فاجعهشود  رفاه داشت؟ میشود انتظار  می

و انتقام این خون را  هور کندظ ! تا قبل از اینکه منتقم خون اباعبداهللرود؟ گلوی شیعه پایین می

دیدیم به  اگر ،خانه شدیم اگر دیدیم بی ،نباشد، اگر دیدیم آواره شدیم عمانلذا خیلی خالف توقّ بگیرد!

اگر  حقوقمان را به تاراج بردند، حقوقمان را تضییع کردند،، اگر دیدیم ما تهمت زدند، به ما سیلی زدند

، یک چیز خالف این که در شب شام غریبان هستیم. دانیمب دیدیم ما را متهم کردند، بر ما تاختند،

 ،دربیاورد، قبل از اینکه جزع و فزع کنیمتا ما را از پا ها آمد  هر وقت سختیو عجیب است.  استثنائی

شود  و ببینیم کجاییم! مگر می، یک نگاه بیندازیم خود نشان دهیم کالفگی از ،لی نشان دهیمتحمّ بی
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است؛ ولی های ظاهری  این در جنبه ؟ع خوشی و شیرینی و گوارایی داشت، توقّر شب شام غریبانکه د

های  ا در جنبهامّ ترین شهدها در همین شام غریبان است. داند که شیرین های باطنی خدا می در جنبه

کشیده شدن گوشواره از  ؛هاست به آتش کشیده شدن خیمه ست؛ها غارت خیمه طبیعی، وظاهری 

شود؛ دیگر کالفگی  ل میدیگر برایش قابل تحمّ ،کند گوش کودکان است؛ لذا وقتی انسان نگاه می

شود،  جدا می رش از پیکرهّرسد، سر مط طور به شهادت می آن اعظم خدا وقتی ولیّ .دهد نشان نمی

بر پیکر هایی که  !! دیدید همانو با افتخار !تازند زنند و بر بدن حجّت خدا می ها را نعل تازه می اسب

تخوان سالم شان رفتند افتخار کردند که یک اس هوقتی پیش فرماند ،اسب تاخته بودند حجّت خدا

نتظار راحتی داشته باشیم؟! ااینجا حاال ما اند!  اند و همه را پودر کرده نگذاشته بر پیکر حسین

 انتظار شیرینی طبیعی ظاهری داشت؟ این است که یک نگاه بیندازیم  شود انتظار راحتی داشت؟ می

مگر ؛ نخواهد شد؛ مگر با ظهور حجّت خدا. این شام سحر کنیم تا بدانیم در شام غریبان زندگی می

و بسیار هم نزدیک است. قرآن  ی صبح است . آنجاست که آغاز طلیعهقیام منتقم خون اباعبداهلل با

ب  اَ  فرمود: آیا صبح این است که  هم شی باطنی ! در جنبه؟آیا صبح نزدیک نیست 2؟لَُيَس الصُُّبحه بنَقرَن

! آیا هنوز صبح ببین !نگاه کن ،خواهد بگوید شاید می ،به ما بدهد خواهد یک تکانی مینزدیک نیست؟ 

. ظهور عمومی هم صبح نزدیک است و ی ظاهری ا در جنبهامّ ؛ی باطنی پیام این است ! در جنبه؟نشده

ُ  ََ َرُونَهه ان فرمود:  ِه بًا؛  ن َّ ِه َّ ، دعایمان این باشد: ها فشار آورد ت که هر وقت سختیاین اس 3بَعنييًا َو َنراهه َقرَن اَلل ّٰ

بنَحقِد مهَحمَّي  َو آلنهن اَعجِدُل لنَولنيِدَک ا ِه َّ َعجِدُل لنَولنيِدَک اُلَفَرَج! ن ِه َّ َعجِدُل لنَولنيِدَک اُلَفَرَج! اَلل ّٰ  لط اهنرَنَن.ُلَفَرَج! اَلل ّٰ
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