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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

 

 (2)درس بالجویی 

خلاو،،  خودشناسی، سااننگیی،  عاشورا، بالجویی، معیّت، حاجت، دنیا، آخرت، قرب،  کلمات کلیدی:

 سختی، رفاه، دعا، فنا، انسانیّت.

شاود ان مکتا     هایی که مای  اجمالش این بود که یکی ان درس ،عرض کردیم ی قبل مطالبی که جلسه

بایاگ   ،همراه باشگ ا امام حسینبخواهگ  می راستی . ایر کسی بهعاشورا آموخت درس بالجویی است

همراهیشان با امام  ها یفتیم بعضی .یریز نباشگبال ؛استقبال کنگان بالیا  ؛بالجویی داشته باشگ ی هروحیّ

اینهاا کساانی    .به چیازی برسانگ   قصگ بود که ان رهگذر همراهی با امام حسیناین به  حسین

هاای   تموفقیّا  ؛چ خبری نیسات هی فرمود آنها به .کرد سرنگ ؛جگاشان کرد نگ که امام حسینهست

ریاردد. در طاول   کس به طمع چیزی آمگه ب. راه ما راه شهادت است؛ بنابراین هرظاهری در کار نیست

کس به این موضاو  اشااره کردناگ تاا هار     تا ش  عاشورا و کردنگ  یهای مختلف مسیر حضرت سخنرانی

 جگا شود. چون اماام حساین   ؛برود ،برای چیز دیگری آمگه ،نیامگه خالص برای خود اباعبگاهلل

   .خواهنگ که فقط برای خود حضرت آمگه باشنگ یارانی می

فقاط   ،کنایم  شارکت مای  اهللدر مجالس حضرت اباعباگ  ببینیم واقعاً !ما هم به خودمان نگاه کنیم

 ت وگاذر ایان برکاات و ایان جلساات و هیا       ان ره تاا آییم  می ،نه ؟ یااست برای خود امام حسین

یاا   ؟ماان حال شاود   ، مشکالتی ان مشکالت ننگیی دنیویها و امثال اینهاندن اشک و سینه ها و عزاداری

ثاوابی باه    ؟دنبال این هستیم که مشکالت اخرویمان حال شاود   و بلنگتر است کمیتمان اینکه نه همّ

من منکر  !ثواب دارد خیلی ریزیم برای اینکه اشک ریختن برای امام حسین اشک می م؟وریدست آ
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ایار ماا    .آیگ به دست نمی ؛ ولی خود امام حسینآیگ اینها هم به دست می ؛ان اینها نیستم یک هیچ

 ،کسای بارای دنیاا آماگه     .دهناگ  کس برای هر چیزی بیایگ همان را به او میینها آمگیم، البتّه هربرای ا

خرت آمگه، برای آهم کسی  .دهنگ خ  همان دنیا را به او می ،نی کردهن ، سینهیریه کرده ،اشک ریخته

در  ،های عالم برنخ بر او هموار شاود  دشواری ،جان دادن نجات پیگا کنگ ی های لحظه ان سختی تاآمگه 

هاایی کاه    های اخروی و ان تبعات ینااه  ییرد و ان عذابقرار  اهللرد شفاعت حضرت اباعبگقیامت مو

این را هم به او  ،خ  ایر برای اینها آمگه ،شود و به نعمات بهشتی دست پیگا کنگمرتک  شگه خال، 

کس برای هر چیازی آماگه هماان را باه او     . هردهنگ را به او نمی منتها خود امام حسین ؛دهنگ می

چاون او   !ستحسابش جگا آمگه او حسابش جگاست! ا کسی که برای خود امام حسینامّ ؛دهنگ می

را  امام حساین  برای رسیگن به چیزی؛هگ درا پلی قرار  دیگر دنبال این نیست که امام حسین

ن کسانی که ما هر وقت یااد  آ الحسین هگفش چیز دیگری باشگ. یاران اباعبگاهلل دهگ ووسیله قرار 

ِِياما    فَاَُفوَز َمَعُكممْ   َمَعُكمْ   لَْيَتِنی ُكْنتُ يا :فرمودنگ بگوییگ ،کنیم آنها می ََ ای کاش با شما بودم و به این  1،فَممْوزً  

 ، َمَعُكممْ   ُكْنمتُ این  .این حسابش چیز دیگری است ،شگم من هم نائل میفون عظیمی که شما نائل شگیگ، 

؛ شاما باودم   ی هروحیّا  ؛ هام ؛ یعنای همفکار شاما باودم    نیست فیزیکی یهمراه ،یعنی همراه شما بودم

« عم ا »کسای کاه    ، عما  دارد! ایان همراهای   ، مْ َمَعُكماین  .ای کاش مثل شما بودم ؛آرمان شما بودم هم

در حقیقاات یعناای  ،شااود ساات و بااه آن فااون عظاایم نائاال ماای  االحسااین اصااحاب اباعبااگاهلل

او دیگار حساابش جگاسات ان     .شاود  بااقی مای   ت حسینیو به هویّشود  فانی می الحسین اباعبگاهلل

خاواه   ،حاال خواه دنیا باشاگ  دیگری؛چیز را پلی قرار دادنگ برای رسیگن به  کسانی که امام حسین

غیار   ،دهاگ مات معنوی و عرفانی و امثال اینها. هر چیزی را هگف قارار  ی مگارج و مقاخواه حتّ ،آخرت

ا باه خاود حضارت    آن چیزها را به او بگهنگ، امّا ممکن است حضرت،  ی خود حضرت و بیایگ در خیمه
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چیاز را   ؛ یعنای هماه  خود حضارت بیایاگ   رسگ. رسیگن به خود حضرت مستلزم این است که برای نمی

بلکاه   ،وردبه دسات آ چیزی را تنها نخواهگ ان رهگذر بودن با حضرت  ر بگذارد. به یک تعبیر، نهپشت س

باه پاای حضارت بریازد و فاگای       به این قصگ بیایگ که هر چیزی را هم که دارد در همراهی با حضرت

، نم بارای خاودم  اهم ان حضارت چیازی بک ا   خاو  وقت مان مای   . یکه استاین دو تا روحیّ .کنگحضرت 

در  ،ه را داردو یفتایم کسای کاه ایان روحیّا      ؛بریزمخواهم هر چیزی دارم به پای حضرت  وقت می یک

  :یفت .م نیستدنبال تنعّ وشود  بال وارد می ی عرصه

 ی رنگان بالکش باشگعاشقی شیوه  نانپرورد تنعّم نبرد راه به دوست

 داشته باشگ؛ لذا عباراتی رارا ل بال بایگ آمادیی تحمّ ،راه به دوست پیگا کنگخواهگ  میکسی  یعنی ایر

ًو ِلْلَبالءِ  نگ:که فرمود خوانگماهللعبگاباان خود حضرت  آماده باشیگ  ؛بال باشیگ مستعگّ 2:ًِْسَتِعدُّ

ِفينا   َمْن كانَ  نگ:فرمود 3.ًِْسُتْشِهدَ   ِبی  َلِحقَ   َمنْ  :راه ما راه شهادت است نگل هم فرموداوّ ی برای بال. ان لحظه

ََلٰى ِلقاِء ًهلِل نَمْفَسُه فَمْليَمْرَحْل َمَعنا؛  باِذًل  ُمْهَجَتهُ   .دیگر که عرض کردم بسیاری ان مواردو  4ُمَوطِّنا  

اصل بالء در قرآن کریم روی قگر چ .قابل توسعه دادن است ،به هر تقگیر این بحثی که عرض کردم

چون یاهی  ؛یک کارکرد بال محک ندن انسان است البتّه بالء با چنگ کارکرد مختلف؛ است! کیگ شگهتأ

ت برد که واقعیّ هایی می یعنی به خودش یمان ؛شود های باطلی می باوری انسان دچار خوشاوقات 
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هیجانات عرفانی  کمییک  ،ییرد چهار تا مطل  عرفانی یاد می ،خوانگ چهار تا شعر عرفانی می .نگارد

های باطلی به خودش  یمانی انسان خوشیاهی اوقات یعنی  !کنگ شگ عارف بعگ فکر می ،کنگ پیگا می

و در دل این محک خوردن  خورد محک میانسان فرستگ،  می بال راو کنگ  خگا عنایت می ؛کنگ پیگا می

خگا برای شناختن ما نیانی به  !شناسگ خگا که ما را می ،دانیگ چون می .برد ت خودش پی میبه واقعیّ

شجو خوب درس خوانگه یا م نیست که برای اینکه بفهمم دانمعلّ خگا که مثل منِ. امتحان کردن نگارد

با امتحان پی  و خوان بوده یا نهکه درس دانم، خبر نگارم چون نمی ؛شوم ان او امتحان بگیرمنه مجبور 

پس  ؛ت عبگ برای خگا مکشوف استهویّ .برد پی نمیت عبگش به هویّخگا که با امتحان امّا  .برم می

 ؛خیالی نشود ؛ دچار کجت خودش پی ببردعبگ به هویّ کنگ تا خودِ ؟ خگا امتحان میکنگ چرا امتحان می

هایش چیست  بفهمگ دارایی ؛هایش چیست هایش چیست و ناتوانی بفهمگ که توانایی ؛م نشوددچار توهّ

  .کنگ ابتالء میاست که خگای متعال  لذا این فضل ؛هایش چیست و نگاشته

آن  البتّه ؛کردنگ نقل میحگیثی خاطرم هست  ،ار علیه تعالی اهلل رضواندوالبیخگا رحمت کنگ حاج آقای 

به خگای متعال عرض  این بود که حضرت رسول مضامین مختلفی داشت؛ یک قسمتشحگیث 

گ عرضه نت داررحمتی که حضرت نسبت به امّفت و ت مرا امتحان نکن! ان شگّت رأکه خگایا امّ نگکرد

شود!  شود که امتحان نکنم! نمی نه این نمی نگ:خگاونگ فرمود را امتحان نکن!ت مکه خگایا امّ نگداشت

فهمم  نمی ،ایر من امتحان نشوم !امتحان یک فضل است !شود؟ چون امتحان یک لطف است چرا نمی

 استمثل این  ؟مانگ چه می بهکنگ  امتحانی که خگا میدانیگ  می .کجا مشکل دارم که بروم رفع کنم

یویگ برو آنمایش خون  پزشک به من می ؛دانم چه مشکلی دارم ولی نمی ؛که من حالم خوب نیست

من ان  !کنیگ ت میدقّ .شود چه مشکلی داریبکن، تا معلوم  اسکن و سیتی آرآی ام ،عکس بگیر ،بگه

؛ ست؛ چربی خونم باالی دارمی ه مریضیفهمم که چ می «خودم»دهم  رهگذر آن آنمایش خونی که می

برای این است که  ،آورد امتحاناتی که خگا پیش می .چه مشکلی دارم...  ؛ست؛ قنگم باالستام باال اوره

عمرم برای برطرف کردن آن  ی دارم تا ان این فرصت باقیمانگهبفهمم کجاها کسری خودم من 
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در ننگیی مانگ و من  ها و عیوب در من می ، این کسریپیش نیایگها استفاده کنم. ایر امتحان  کسری

لطف  آورد ابتالئی که خگا پیش میشوم؛ پس  مانم و فردای قیامت هم ناقص محشور می ناقص می

؛ برای اینکه من خودم است برای خودشناسی یکه امتحان ستبالیا ی . این یک جنبهفضل است ؛است

 خودسانی است.  ی بهتر بسانم. خودشناسی هم مقگمهخودم را را بهتر بشناسم تا بتوانم 

. شود انسان در دل سختی ساخته می .ستها ها و سختی دشواری ، ساننگییامتحاندیگر  ی جنبه

های انسان در دل  ناخالصی .شود خالص نمی ؛کنگ رشگ نمی ؛شود م ساخته نمینعّانسان در رفاه و ت

فلز  ،شود و یک فلز نابهایش جگا کننگ تا آشغال مثل فلزی که ذوبش می ؛رود ها ان بین می سختی

گ و خاک و امثال اینها قاطی ؛ با سنها قاطی است با آشغال لاوّ واالّ ؛یگو طالی ناب به دست آ خالص

برای اینکه تمحیص  5 ؛لُِيَاحِّصَ  است. به کار بردهرا برای خالص شگن انسان تعبیر تمحیص قرآن  است.

ها  گ و سختیی چه؟ یعنی برای اینکه انسان را خالص کنیم، او را به شگائکنیم. تمحیص یعن

اینکه  برای ؛هایشان را ان بین ببریم ها و آشغال خالصیو نابرای اینکه خالصشان کنیم ؛ انگانیم می

سختی مگرسه رفتن و  و ه ایر در خانه بمانگکنگ. بچّ بگون سختی رشگ نمیرشگشان بگهیم. انسان 

 ،شودخواهگ باسواد  ایر می .مانگ بیسواد می ،ل نکنگدرس خوانگن و امتحان دادن و امثال اینها را تحمّ

خ  بایگ سختی  ،شویگخواهیگ یک ورنشکار قهرمان دنیا  ها را بپذیرد. شما می بایگ این سختی

م ننگیی کرده نعّکه در دل ت . کسیکنگ بگون سختی انسان رشگ نمی .تمرینات ورنشی را بپذیریگ

نوشتنگ که در بصره حنیف فرمانگارشان  بن ای که به عثمان در آن نامه المؤمنینکنگ. امیر رشگ نمی

حاال آن  ؟!، به او انتقاد کردنگ که چرا این کار را کردیکه فقط اشراف بودنگرفته بود یک مهمانی  به

ًًَل َو ًِنَّ ِلُكلِّ َمأُموٍم  :فرماینگ لش که حضرت میان اوّان هم ؛است؛ خیلی هم عمی  و نیبل استنامه مفصّ

ْلِاهِ  ًِماما  يَمْقَتِدی ِبِه َو َيْسَتِضی َِ ی دارد که بایگ به او ؛ امامیک پیشوایی دارد ،هر پیروی ،هر مأمومی :ُء بُِنوِر 

من آیا  ؛کنم ننگیی می چطورعلی  خ  ببین منِ .ان نور علم او و دانایی او روشنایی بجویگ و اقتگا کنگ
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اینها جاهایی  ؟روم می ،مین هستنگفقط متنعّو به آنجا راه نگارد که هیچ فقیری  های اشرافی مهمانیبه 

داریم  چگونهدر ننگیی شخصی و فردیمان نگاه کنیم که بایگ ما تک  تکهم امرون  است که واقعاً

ما هم  ی مگیران و رهبران جامعه یا نه؟ م کشیگه شگیمل و رفاه و تنعّسمت تجمّ به ؟کنیم ننگیی می

این ویالهای خارج و  ،التاین تجمّ کننگ؟ قگر علوی ننگیی می؛ ببیننگ چنگاهی به خودشان بینگاننگ

آن  ساند؟! حاال اینها با آن الگوی حکومت علوی می ،های مملو ان ارن و ریال این حساب ،داخل کشور

علی ان  فرماینگ که منِ ولی آخر آن نامه حضرت می ؛لی داردنامه خودش یک بحث مفصّبخش ان 

ًًَل َو ًِنَّ ًِماَمُكْم َقِد  :ای بسنگه کردم کرباس کهنه ی ان جوین و به یک جامهدنیای شما به دو قر، ن

ین نچخ  یک  ،ممکن است بگوینگ بیننگ، بعگ حضرت می  6.ِبُقْرَصْيهِ   َو ِمْن طُْعِاهِ   ًْكَتفٰى ِمْن ُدْنياُه ِبِطْاَرْيهِ 

پشت به پشت هم  عرب ی های مبارنه بگویگ ایر همه توانگ در میگان می چگونهفردی با این غذای کم 

ترس در قاموس  ،روم میبه میگان جنگ آنها علی تنها بمانم، یکّه و تنها  منِ و شونگدهنگ و یک لشکر 

 ًْلبَمرِّيَّةَ  ًلشََّجَرةَ   ًِنَّ  وَ  ًًَل نگ:دبعگ فرمو ؟رسگ نورش میگونه چین غذایی نچ باآخر یوینگ  می ،من نیست

 ،کننگ های بادهای تنگ رشگ می هایی که در صحراهای داغ دربرابر تانیانه بگان درخت  ؛َُودً    ًَْصَلبُ 

 ؛تر است شش بسیار پرحرارتسوناننگ آت ها را می تر است و وقتی این چوب شان خیلی مستحکمیها چوب

بادی به آن نخورد و  هیچکه  انگ هنگ و هر رون هم مواظبتش کردا هداشت نگهای  نهالی که در سایها امّ

شود. انسان در دل  خم می یک باد به آن بخورد !استنانی خیلی نان ،مشکلی برایش پیش نیایگ

به اعتبار  ؛بشریمل اوّشود. به تعبیری ما  ست که ساخته می؛ در دل بالیاکنگ ها صالبت پیگا می سختی

انسان روحانی به ما  ی ا به اعتبار جنبهامّ ؛بشره یعنی پوستچون  یوینگ؛ می بشرجسمی به ما  ی جنبه

نیانمنگ سختی  ،انسان بودن ارتقاء پیگا کنیم ی بشر بودن به مرتبه ی برای اینکه ما ان مرتبه .یوینگ می

                                            

 ص ،12 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 575 ص ،22 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 517 ص ،54 یخطا، الاءغ ،نهج سیّدرضی، .1

45. 
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ْنسانَ  :هستیم. قرآن فرمود ت ما ما انسان را در دل سختی آفریگیم. یعنی انسانیّ 7:َكَبدٍ    ِفی  َلَقْد َخَلْقَنا ًًْلِ

 ؛ه استانسان بالقوّیک بشر ؛ انسان نیستیم. ل بشریمشود. ما اوّ خل  می ؛شود گ میدر سختی متولّ

و انسان واقعی ایجاد شود، ، شکوفا شوده و استعگاد ایر بخواهگ بالفعل انسان بالفعل نیست. این قوّ

ی  نیر خیمهکسی که  ،دوست اباعبگاهلل .ها برود ایگ در دل سختیب شود، نه انسان بالقوّه،

  فَاَُفوَز َمَعُكمْ   َمَعُكمْ   يا لَْيَتِنی ُكْنتُ  :گنیوی همان یارانی باشگ که می خواهگ جزو و میآیگ  می اهللاباعبگ

ِِياا   ََ آرنوهایش  ؛ان میگان سختی فرار نکنگ ؛ان میگان بال فرار نکنگ ؛بالیا باشگ ی بایگ آماده 8،فَمْوزً  

  .م نباشگآرنوی تنعّ

 یرچه واقعاً ؛آن بزریوار داریم که ما هرچه داریم انرحمت کنگ را  علیه تعالی اهلل رضوان آقای دوالبی حاجخگا 

نگ؛ فرمود حال ایشان همین تعبیرها را میهر ؛ ولی بهشود های بنگه ادا نمی آن بزریوار با این حرف ح ّ

آمگنگ هی روی ما کار کردنگ که ما ان دنیا  اءانبی نگ،فرمود می .رسگ م کسی به جایی نمینعّدر ت اینکه

اده چه نشینیم سر سجّ ما هی می ؛سمت اولیای خگا ؛ بهسمت خگا ؛ بهتسمت معنویّ بهبرویم و بکنیم 

ی  همه !برویمباال  کمیو شویم وقت کنگه  دونیم که نکنگ یک هی خودمان را به دنیا می ؟کنیم کار می

 !خگایا راحتی بگه !خگایا شغل بگه !ه بگهخگایا بچّ !خگایا نن بگه !خگایا پول بگه !استدعاهای ما دنی

بمانیم. و در این دنیا بچسبیم با دعاهایمان خواهیم  اش می ! همهمریضم را خوب کن !آسایش بگه

 ی بهترین وسیله ؛ستبه عالم باالروان انسان پ ی آمگنگ یادمان دادنگ که دعا وسیله ءکه انبیا درحالی

بر شما باد به دعا که هیچ  9:ًهلِل ِبِاْثِلهِ  ًل تَمَقرَّبُوَن ًَِلى  بِالدَُّاِء َفِانَُّكمْ   َََلْيُكمْ  :حگیث داریم .پروان است

ولی ؛ رسیگن ما به قرب الهی است ی پس دعا وسیله ؛رسانگ ای مثل دعا شما را به قرب الهی نمی وسیله

                                            

 .5 یآی، بلد، یسوره .7

 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 21 ص الزّیارات، کامل قولوی،، اب  و 472 ص ،2 ج االعما ،اقاا  طاوو،،ب ا و 405 ص مصاا،، کفعمی، .9

 .111 ص ،89

 .202 ص ،80 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 22 ص ،7 ج الشّیع ،وسائل حرّعاملی، و 517 ص ،2 ج کافی، کلینی، .8
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برای کنگه  و عزاداری اباعبگاهلل اهللعبگ! مجلس اباما دعا را وسیله کردیم برای چسبیگن به دنیا

کردیم! آمگیم در  ی چسبیگه شگنمان به دنیا را وسیله عبگاهلل؛ ما مجلس اباستشگن ان دنیا

گا کنیم. این آن چیزهایی هم که ان دنیا نگاریم پی ؛که بیشتر به دنیا بچسبیم عبگاهللمجلس ابا

قرآن . کنیم چیز بزرگ را داریم خرج کوچک می !حیف است خیلی کوچک است! !درست نیست

ر    ًلَِّذی ُهَو ًَْدنىٰ   َتْسَتْبِدُلونَ ًَ  :یویگ می ارنش  آن چیزی را که پست و کم خواهی میآیا  10؟بِالَِّذی ُهَو َخيمْ

ضرر  ؟وریبه دست آ ،ارنشمنگتر استاست به قیمت ان دست دادن چیزی که بهتر و نیکوتر و 

ست که انسان را ان دنیا مجلسی ا ،عبگاهلل، مجلس عزای اباعبگاهللی ابا مجلس روضه !کنی می

 اینچسبانگه به دنیا ما را که تا چیز داریم پنجاه نه اینکه بیاییم در این مجلس که ایر  ؛نگکُکنگه  دل

 عبگاهللیفتنگ برویگ در مجلس ابا ؛به مادادنگ بگ آمونش  پنجاه تا را بکنیم صگ تا! غیر ان این است؟

بگوینگ آقا عاشورا برو خگمت مثل اینکه  ؛دهنگ می خواهیگ به شما هرچه ان دنیا می

رود کربال  عاشورا میرون  انسان !خواهی ان دنیا بگیر در میگان کربال هرچه می الحسین اباعبگاهلل

  ! آن یارانی که مانگنگ!اهلل آمگنگ دنیا بگیرنگ؟ان اباعبگ! یاردنیا بگیرد؟ اهللخگمت اباعبگ

انسانی  ،مانسان متنعّ .ساختن انسان است یکی ان کارکردهای بال کردم که حال این را عرض میهر به

 ؛کنگ فرار می و رود میبیرون ان میگان  ، یک پِخ کننگ،قگرت نگارد هیچ و که در نان و نعمت رشگ کرده

ْنيا  لّناسُ ًَ نگ: مگر حضرت نفرمود .رود میو کنگ  سختی بیایگ میگان را خالی می کمی مردم  :ََِبيُد ًلدُّ

يُن َلعِ  !نگدنیای ی  بنگه ََلٰى ًَْلِسَنِتِهمْ َو ًلدِّ فَِاذً  چرخاننگ. انی است که در دهانشان میدین مثل آب دهو  :ق  

يّانُونَ  برای خالص شگن. وقتی فشاری تمحیص یعنی چه؟ یعنی فشار آمگن  11.ُمحُِّصًو بِاْلَبالِء َقلَّ ًلدَّ

يّانُونَ  ؟شود آیگ چه می می . آدم نانپرورده تا شونگ کردنگ کم می عای دیانت میکسانی که ادّ !َقلَّ ًلدَّ

مگر شیعیان همین چنگ نفری بودنگ که در کربال شهیگ شگنگ؟  .کنگ آیگ میگان را خالی می سختی می

                                            

 .11 یآی، بقره، یسوره .10

 .225 ص ،17 ج العلوم،عوال  اصفهانی،بحرانی و 254 ص العقو ،تحف حرّانی،شعا،اب  و 292 ص ،55 ج بحاراالنوار، مجلسی، .11
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حضرت در یکی ان  ،ر آمگیقط بن خبر شهادت مسلم و هانی و عبگاهللوقتی  !شیعه داشتی کوفه کلّ

ما را خوار  ،شیعیان ما 12:َقْد َخَذلَنا ]َخَذلَْتنا[ ِشيَعُتنا نگ:فرمودو  نگاصحاب را جمع کردمنانل بین راه 

شیعه  اغل ولی  ؛بود ادر آنهی هم سنّ ی نبودنگ؛سنّ س آنهایی که در کوفه بودنگ شیعه بودنگ؛پ !!!کردنگ

نیاد میگان را خالی کردنگ؛ پشت  بن اهلل خ عبیگهایی که با یک پِ ! شیعههای پفکی ؛ منتها شیعهبودنگ

در سختی صالبت پیگا  انساناین است که  .کردنگ در آن غربت رهااو را  ؛عقیل را خالی کردنگ بن مسلم

یوییم  ای بزرگ بالیا این است. ایر میکارکردهاین یکی ان . بنابرشود مرد می ،در سختی مرد .کنگ می

برای  ،کنگی بالجویی پیگا  هبایگ روحیّ ،آیگ میحسینی  ی کسی که نیر خیمه ،اهللدوست اباعبگ

. این کنگ خگا را پیگا می ت و لیاقت فنای در ولیّصالحیّ ؛کنگ اینکه در بالجویی است که او رشگ می

خگا  ولیّ .چیز ان خودش نگارد گر هیچدی ،شود میفانی خگا  کسی که در ولیّ !مقام کمی نیستمقام، 

یک  ؛در میگان بود امام حسین هفتادوسهنشینگ. لذا رون عاشورا  جای او میدر وجودش آیگ  می

مگر غیر ان این است که حضرت  .بودنگفانی  اهللدر اباعبگ اصحاب .نبود امام حسین

انسان  ...نگاه کرددر آب  ،آورددست کرد آب را باال و رفت  فرات ی وقتی در شریعه اسالعبّ الفضلابا

ا حضرت امّ !؟ عکس خودشافتگ می آب درعکس چه چیزی  ،آورد میش صورت یجلو وقتی آب را

! عکس را دیگ عبگاهللهای خشک ابا ل  ؟وقتی به آب نگاه کرد چه چیزی دیگ لفضلاابا

! اهللشگه اباعبگ الفضلیعنی ابا 13!َََطَش ًْلُحَسْينِ َفذََكَر  !افتاده بوددر آن آب  اهللاباعبگ

 است!روی آب  آن باال روبه لفضلاکه صورت ابا درحالی ؛افتادهدر آن آب  اهللعکس اباعبگ

هایی که در  دهم که ایر یفتیم یکی ان درستوضیح خگمتتان ای  چنگ کلمه خواستمبه هر تقگیر 

را که ای دارد. شما صفاتی  این حرف چه پشتوانه ،است شود یرفت درس بالجویی مکت  عاشورا می

                                            

 .275 ص ،55 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 221 ص الوری،اعءم طارسی، و 74 ص ،2 ج ارشاد، ،مفید .12

 .227 ص النّجا،،منهاج بهایی، و 155 ص ،9 ج سفین الاحار، قمی،محدّث و 291 ص ،48 ج بحاراالنوار، مجلسی، .12
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راهبان دل ش  و  14:ًُُسد  بِالنَّهارِ   بِاللَّْيلِ   رُْهبان   :بخوانیگ ،در روایات آمگه فگاهارواحناامام عصریاران برای 

ش ای که دائم نان ! یربهتوانگ کار شیر را بکنگ ملوس که نمی ی شیران میگان کارنار در دل رون. یربه

َو ًْجَعْلنا  :کهکنیم  ایر ما آرنو می بالجوینگ.هم  فگاهارواحنا. اصحاب امام عصرکننگ نوانشش می ؛کننگ می

نِِه َو ًَْنصارِِه َو ِشيَعِتِه َو ُمِحبِّيهِ  ًَْو  ،باشیم افگاهارواحنعصرکنیم که ان بهترین اصحاب امام  دعا می 15،ِمْن َخْيِر ًَ

یریز که جوی خطر طل  راحت منعّنانی تهای نان انسان !اینها هستنگ ارواحنافگاهعصرخ  اصحاب امام 

و بین  خواهنگ! می رنمنگه ؛گنخواه سربان می ارواحنافگاه امام نمان !شونگ نمی ارواحنافگاه اصحاب امام نمان

که عرفان یعنی  ها به اشتباه رفته آن چیزی که در ذهن بعضی .عرفان و رنمنگیی هیچ تعارضی نیست

ربطی به عرفان ؛ مال عرفان هنگوییزم است ؛این مال عرفان بودایی است ،ردن میگان مبارنهخالی ک

های  ی سلسله ها که همه ترین عارف االقطاب و عارف . قط ربطی به عرفان شیعی نگارد ؛اسالمی نگارد

حتّی ! غیر ان این است؟ کیست؟ امیرالمؤمنینکننگ  وصل میبه او ی خودشان را عرفای شیعه و سنّ

 ،جز یک سلسله کننگ؛ به وصل می المؤمنینبه امیرت خودشان را سنّ ی اهل ههای صوفیّ سلسله

یوینگ  همه میت، سنّ ی اهل هصوفیّ ی هل را ابوبکر داد، بقیّی اوّ یوینگ خرقه ه که مییعنی نقشبنگیّ

ا امّ ؛عثمان بودابوبکر و عمر و  بله، حکومت سیاسی مالیوینگ  می .است المؤمنینعرفان ان امیر

فان در اسالم است، عرفان کانونی عر ی نقطه المؤمنینایر امیر! خ  المؤمنینعرفان فقط امیر

یا رقص  ؟سما  درویشی کردن بود ؟و هو کشیگن بودرفتن عرفان کنج یک خانقاه  المؤمنینامیر

 ؟ بود آن رقص شمشیر حضرت در میگان احگ و خیبر المؤمنینی امیر عارفانه

، در مکت  حماسه و عرفانموضو ،  این دو .این است که بایگ خیلی مواظ  باشیم دچار اشتباه نشویم

ل که ان همان اوّ !آمونش دادنگ بگ به ماقابل جگا شگن نیست.  و به هم یره خورده بیت اهل

                                            

 .205 ص ،42 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 457 ص امالی، صدوق، و 222 ص ،2 ج کافی، کلینی، .15

 ،طارسیی  و 501 ص ،1 ج مصیاا،،  طوسیی،  و طیاهره  حجیج  بر صلوات الجنان، مفاتیح قمی، محدّثو  210کفعمی، بلداالمی ، ص  .14

 عاارت. در تفاوت اندکی با .585 ص االساوع، جما  طاوو،، اب  و 584 ص ،2 ج احتجاج،
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 ؛قگر سرطانی نیاد است؛ چمریض سفارش کردنگ ، آقا دم در به ماآییم در مجلس امام حسین می

... پول وجود دارد های بی قگر آدم؛ چافراد کار نگارنگ ؛پسرها نن نگارنگ ؛قگر دخترها شوهر نگارنگچ

چرا  !رفتیم بیرون ایر قرار بود دنبال دنیا برویم که میآخر  !!دنیا یکسره !!اش دنیا همه !اش دنیا همه

بشر برای دنیا  .کردیم تجارت می ؛کردیم بانار معامله مین همادر  ؟!برویم مجلس امام حسین

اولیاء  ،دین آمگ ؛ست! طبیعت بشر دنبال دنیانیان به دین نگاشت !اهلل نگاشتءخواستن که نیان به اولیا

ل ! ما را به حقیقت انسانی نائما را بساننگ ؛ننگپروردیی بک م و نانان تنعّ ؛ننگخگا آمگنگ تا ما را ان دنیا بک 

  .کننگ

به او را دنیا  ،کسی برای دنیا هم بیایگیفتم ه البتّرشگ دهیم. نگاهمان را بایگ هرحال یک مقگار  هب

 و چهار ساله هم داردسه  مثالً ی هیک بچّ و ستمثل یک پگر دانشمنگی که در خانه امنتها  ؛دهنگ می

این نخودچی را خ  پگر  !بانی بگه ! اسبابچی به من بگهیویگ: باباجون یک خرده نخود آیگ می ه میبچّ

بهره  ا واقعاًامّ ؛بانی کن بانی با این اسباب برو مثالً !نخودچی کشمش یویگ بیا این می دهگ؛ میاو  به

ان او نخودچی  ؟بانی بگیرد انسان برود ان او اسباباین است که  بردن ان این پگر عالم و دانشمنگ

ْنيا و ًِنََّاا ًْلَحيٰ  :قرآن فرمود  ؟!کشمش بگیرد؟ حیف نیست حاال  !بانی است ی دنیا اسباب همه 16 ؛َلِعب  ُة ًلدُّ

ََِلی   :نگنفرمود مگر پیغمبرء که پگران ما هستنگ، ما برویم پیش اولیا من و  17:ًًْلُمَّةِ   ًََبًو ٰهِذهِ   ًَنَا َو 

ُة و ًِنََّاا ًْلَحيٰ  !دنیا بگه !بانی بگه م پیش این پگرمان بگوییم اسبابخ  ما بروی ،تیمعلی دو پگر این امّ

ْنيا َلِعب     ؟!حیف نیست  !ًلدُّ

پیگا فهم بهتری ان بالجویی  تاشود بان بحث  مقگاری اینخواستم ولی  ؛شگو تلخ تنگ  بحثمان کمی

طورکه  همان .آموخت ان این مکت  درس بسیار بزریی است و در کنار صگها درس دیگر، بایگکه کنیم 

                                            

 .20 یآی، حدید، یسوره و 21 یآی، محمّد، یسوره .11

 .140 ص ،1 ج صافی، کاشانی،فیض و 84 ص ،11 ج بحاراالنوار، مجلسی، و 42 ص االخاار،معانی صدوق، .17
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های بزریی است  ها هم درس ؛ ولی این درسکنیمنمیمنحصر  هابه اینرا های عاشورا  آمونهعرض کردم 

سخنرانی مختلف راجع صگوده  ءن سایت اهل والدر همیخگا توفی  داده،  بایگ آموخت.شاءاهلل  انکه 

بگانیگ چه  تامراجعه کنیگ  دوست داشتیگو ایر فرصت کردیگ هست؛ های مختلف عاشورا  به درس

دانگ این  خگا می واالّ ؛ما هخودم یفت فهم انگک من در حگّ حاال .شود ان این مکت  یرفت هایی می درس

، به به برکت این مجالس ،امخگای متعال به برکت این ایّ!! امیگواریم بینهایت !مکت  بینهایت است

به لطف  وجود داشته و هنون هم اهلل و سون و یگانهایی که در مصائ  آلها  برکت این اشک و آه

یردانگ و به ما هم توفی    را محقّ فگاهارواحنااالعظم اهللۀبقیّخودش حضرت  ولیّامر فرج وجود دارد، خگا 

 فرمایگ. ت ساخته شگن برای یاری و سربانی آن حضرت را عنای

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


