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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

 

 (2شام غریبان در ظاهر و باطن )

مؤمن، شب یازدهم محرّم، استمرار، لیل دنیا، ظاهر، باطن، حقایق، شام غریبان، کلمات کلیدی: 

 .، ظهور حجّت خداتبغر

. کنم بیان میای در تکمیل آن بحث  ای را خدمتتان عرض کردم. چند جمله ی گذشته نکته جلسه

شام غریبان آغاز شد و این شام تا ظهور حجّت  الحسین یم، بعد از شهادت اباعبداهللعرض کرد

ُُّکل ُّطورکه  ویک هـ ق شام غریبان نبود. همان ادامه دارد. فقط شب یازدهم محرّم سال شصت خدا

کند. این  استمرار پیدا می ی شام غریبان تا ظهور حجّت خدا طور هم این دامنه ، همانءوراٍمُّعاشُُّو ُّی  ُّ

 کنم.  باز می تعبیر شام غریبان را خیلی مختصر

ی تاریکی شب است. دنیا لیل است؛ دنیا شب است. در شب چیزها پیدا نیست؛  شام غریبان! شام عرصه

بینیم، غیر حقایق عالم   در دنیا هم حقایق اشیاء و امور مخفی است و پیدا نیست. ظواهری که ما می

شود و  ت که در شب دیده میهایی اس هایی است، مثل شبح بینیم، مثل سایه است. این ظواهری که می

حقیقت آنها مخفی است. لذا دنیا اساساً لیل است؛ دنیا شب است. مؤمن هم در دنیا غریب است. مؤمن 

نه مؤمن اهل دنیا را درک  ،شناسند در دنیا ناشناخته است؛ غریب است. نه اهل دنیا مؤمن را می

 ؛کند اتشان با هم فرق میروحیّ ؛کند یافکارشان با هم فرق م ؛کند زبانشان با هم فرق می .کند می

یعنی آن منطقی  ،فهمد لذا نه مؤمن زبان اهل دنیا را می ؛کند شان با هم فرق مییها آرمان ،شانیآرزوها
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و نه اهل دنیا مؤمن را  ،کنندگیری می ، تصمیمکنند اقدام می ،کنند که اهل دنیا بر اساسش صحبت می

 ؛بیند های عالم را نمی تواقعیّ ؛برد مؤمن در عالم هپروت به سر می ،اهل دنیا به نظرشان .فهمند می

گویند  می .کنند فکر می طور به مؤمن این عراجاهل دنیا  .کند الت دارد زندگی میبا تخیّ ؛خیالباف است

 ،تعبیری که در روایات داریمبنا به  .کنند الت دارند زندگی میدر عالم اوهام و تخیّ ؛پردازند اینها خیال

ُّی  ُقولُّ ند:فرمود حضرت امیر در عالم  !فهمند نمی اصالً !اینها قاطی کردندگویند  می1ُّ!واطُُُّخول ُُّّد ُّق ُّ و 

 به مؤمن این است.  اهل دنیا قضاوتشان راجع .اندیشند ؛ منطقی نمیها نیستند تواقعیّ

فهمد اینها یعنی  نمی اصالً! ؟یعنی چهها  کاری، این تزویرها و دغلها فهمد این شیطنت مؤمن هم نمی

این  ؛در عالم جاری است ت حقّمشیّ ؛در عالم جاری است حقّ ی داند اراده چون مؤمن می چه!

ای نیست.  های شیطانی و امثال اینها، در عالم کاره ها و سیاست ها و سالوس این دغلکاریها،  شیطنت

م است که چرا اینها این کارها را لذا برای مؤمن هم نامفهو ؛شود رقم خورده جاری میدر عالم باال آنچه 

در لذا مؤمن  ؟کنند چرا شیطنت می؟ کنند چرا به هم ظلم می ؟گذارند چرا سر هم کاله می !کنند می

؛ در دعای در روایات هم داریم ؛ها هم داریم مناجات وغریب است. در دعاها  این عالم ناشناخته است؛

به خدا عرضه  ادامام سجّ موفّقید،ه خواندنش ثمالی که سحرهای ماه مبارک رمضان ب ی مزهابوح

ُّف یا ُّ: دارد کهمی ن يُُّّذ ه ُّه  ُُّّر ح م  ُّالد  به قول  !من غریبم !خدایا در این دنیا به غربت من رحم کن 2!ُُّغر ب ت یا

  :حافظ

 بیــغر اریــنــه از د بمیــحب اریــمــن از د

                  

ــازم   ــان خــود رســان ب ــه رفیق ــا ب  مُهیمن

 

  :گفت .من اهل اینجا نیست. مؤدیار غربت استبرای مؤمن دنیا  .دیار غربت استاینجا 
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ـ ا ما به فلـک بـوده    میـ ا ملـک بـوده   اریـ  می

                  

 جا رویم جمله که آن شهر ماست باز همان 

 

! شود فهمید که اینجا شام غریبان است این است که حاال می .غریب است ؛مؤمن شهرش اینجا نیست

برد  در یک شام غریبانی به سر می الحسین از بعد از شهادت اباعبداهلل بیت دوست اهل یعنی

  !این شب تمامی ندارد ت خدات خدا و ظهور حجّکه جز با طلوع فجر حجّ

 کند.   ن چند جمله کفایت میری بود در تکمیل بحث قبلی و در حد همیاین مختص

ُّص لَّىیاُُُّّّع ل ي ك ُُُّّّاللُُُُّّّص لَّى ُّص لَّىُُّّع ل ي ك ُُُّّّاللُُُُّّّا باع ب د الل ُّو  3ُّیاُّا باع ب د الل ُُُّّّع ل ي ك ُُُّّّاللُُُُّّّیاُّا باع ب د الل ُّو 
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