
 هاي عرفان حسینی جلوه

 *محمدكاظم كريمي

 اشاره

شةناخت و واکةاوی    نیازمندو راز ماندگاری ز    درک ماهیت قیا  اما  حسین

سیاسی  مذهبی  تارحخی و عاطفی است. حکةی   ابعاد و زواحای مختلف اجتماعی  

عةد  از ابعاد مهم احن نهضت کةه در شناسةاند  ماهیةت ز  نقةش اساسةی دارد  بر     

عرفا   شناخت قلبی است که از طرحق کشف و شةهود حاصة     عرفانی ز  است.

و دانش مبتنی بر  شود نامیده می «عارف» دارد  چنین مقامی را کسی کهشود و  می

از احن نگاه  علم رسمی که حاصة  ب ةث و اسةتدالل     1گوحند. می« معرفت»ز  را 

بلکةه فقةب نشةا ِ حقیقةت را      اناامةد   میکشف حقیقت ن بهعقلی و نقلی است  

 2کند. در صورتی که عرفا   حقیقت را به معاحنه درک می  دهد می

های  های معنوی مبتنی بر زموزه اسال   رشد و کمال واقعی انسا  را در گرو برنامه
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سةار عرفةا  نةاب کةه      تنها بر چشةمه   دحنی دانسته و معتقد است کا  تشنه انسا 

دارد و  شةد   ا  الهی ارائه گردحده  امکا  سیرابمتر  به دی  و توسب فرستادگ

دادگی و فنای در م بوب است که ابتدای ز   نمونه تا  و تما  دل  عرفا  حسینی

معرفت  عبادت و بندگی  و انتهاحش نثار جا  و مال و گذشتن از هستی خةود و  

اوج اخةالص و    تا بدحن طرحةق   نزدحکا   همراه با ت م  سختی و مرارت است

 به اثبات رساند.  خود به م بوب را نه فقب در گفتار  که در عم  عشق

 چیستی عرفان و معنویت

 بةه بةرای بقةا     عد روحانی و جسمانی است. جسةم انسةا   متشک  از دو بر  انسا 

دارد و روح که اسباب کمال و سةعادت انسةا  را   نیاز خوراک  پوشاک و مراقبت 

مسةیری    بت است. گةراحش بةه معنوحةت    سازد نیز نیازمند توجه و مراق فراهم می

  جا کةه احةن گةراحش    برای پاکیزگی  ترفیه و حفظ و مراقبت روح است و از ز 

وبیش مةورد   از گذشته تاکنو  کم  برزمده از نیازهای درونی و حقیقی انسا  است

هاحی از ز  به صةورت   الحه  وحمه در ادحا  مختلف ها بوده و به توجه ادحا  و ملت

هةای سةخت    دحن بوداحی  رحاضت  برای نمونه  نها  وجود داشته استزشکار و پ

متارکةه دنیةا و دوری     و دحن مسةی یت  1برای نیرومندسازی روح را توصیه کرده

شةهرت حافتةه  مةورد تأکیةد قةرار داده      « رهبانیت»جستن از تنعمات ز  را که به 

  2است.

نوظهةور  لهةن و    گراحی در سطح جهانی به عنةوا  حةک پدحةده    معنوحت  امروزه

رحزا  اجتماعی را به خود مشغول ساخته و انواع مختلفی از اعمةال   اندحشه برنامه

در میا  اقشار مختلف جوامع شرقی و دربی رواج حافته و حتةی    به ظاهر معنوی
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المللی گردحةده   هاحی بزر  در سطح بین اندازی دکا  اسباب راه  هاحی از ز  بخش

 است. 

از صفات و اعمالی است که شور و جالبه قوی و شةدحد و  ای  معنوحت  ماموعه

زورد تةا او را در سةیر بةه     منطقی و ص یح در انسا  به وجةود مةی    در عین حال

حةابی بةه    ت اسالمی  دسةت در سنّ  3سوی خدای حگانه و م بوب عالم پیش ببرد.

عبةارت اسةت از     عرفا از مسیر و مارای عرفا  حقیقی میسر است و   معنوحت

عرفةا   »بةه دو بخةش    کةه   از طرحق کشف و شهود  اسرار حقاحق دحنیشناخت 

تبیةین عقالنةی کشةف و      گردد. عرفا  نظةری  تقسیم می «عرفا  عملی»و  «نظری

پةردازد و   جهةا  و انسةا  مةی     شهود است و به تفسیر هستی و بیا  رابطه خةدا  

ت کةه وظةاحف انسةا  را بةا     هةاحی اسة   سیر و سلوک حا دستورعم   عرفا  عملی

کند و انسا  را به شناخت حضوری و شةهودی   خودش  جها  و خداوند بیا  می

عبةارت اسةت از شةناخت      به سةخن دحگةر  عرفةا     8 سازد خداوند رهنمو  می

اسما و صفات و مظاهرش  احةوال مبةدأ و معةاد  حقةاحق      نظرخداوند سب ا  از 

و معرفت طرحق سلوک و مااهةده    تها به لات احدح عالم و کیفیت بازگشت ز 

  1برای رهاسازی نفس و پیوستن به مبدأ خوحش.

عرفا  ناب و حقیقةی اسةت کةه      حک وجه بیشتر ندارد و ز   به هر روی  عرفا 

مبتنی بر معارف اسالمی و دحن حق است و در صةورتی کةه کسة  معنوحةت از     

ا  عرفا  بر ز  ص یح باشد  اطالق ن شده ت رحفدحنی حا مبتنی بر دحن  مسیر دیر
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بلکه معنوحت کالب است و ارتباد ز  با تروف نیز عمو  و خروص من   نیست

  ولةی برخةی صةوفیا      به احن معنةا کةه هةر عةارفی صةوفی نیسةت         وجه است

هةاحی از عرفةا  و ترةوف در پیشةینه فکةر       به همین سب   گاه گونه  3اند. عارف

فره شرحعت بةه دنةای الز  نرسةیده  بةا     که بر س اسالمی ورود حافته که به دلی  ز 

نق  شده است کةه  « باحزحد بسطامی»ه از ک چنا   عرفا  اسالمی دارای زاوحه است

 گفت:

گفةتم: بةه    ؟روی مردی در راه پیشم زمد و گفت: کاةا مةی   .عاز  سفر حج بود »

بیا به من دِه که صاح  عیالم  :دوحست درهم. گفت :حج. گفت: چه داری؟ گفتم

طبعةاً   2«.داد  و بازگشةتم  :احن اسةت. گفةت    و هفت بار گِرد من گَرد که حج تو

بةا    اما فتوا به جةاحگزحنی ز    امری پسندحده و باحسته است  دستگیری از مستمند

گةردد و طةواف    گةری در احکةا  شةرع مةی     فرحضه جاحز نیست و منار به اباحی

 رود. گذاری در دحن به شمار می ف کعبه نیز بدعتبه جای طوا  مستمند

 هر کردند و زبانش دوخت دهرکه را اسرار حا آموخت د                      مُ

 هاي عرفان اسالمی ویژگی

  احوال و اسةباب سةیر و   األشراف  اوصاف در کتاب  خواجه نریرالدحن طوسی

  هر حک ها ز لقات سلوک را در شش مرحله بیا  کرده و ضمن شرح و بسب متع

را دارای شش جزء دانسته که سالکا  طرحق حقیقت و معنوحت برای رسةید  بةه   

 همت گمارند: ها ز باحد به رعاحت  مقا  قرب الهی 

 نابه و اخالص.إاحما   ثَبات  نیت  صدق   :شام   شروع حرکت .3
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 .اتوبه  زهد  فقر  رحاضت  م اسبه و تقو :شام   . دفع موانع حرکت8

 خلوت  تفکر  خوف  رجا  صبر و شکر. :شام   حرکت حا سیر و سلوک .1

 اراده  شوق  م بت  معرفت  حقین و سکو . :شام  مراح   مسیر سلوک .3

 توک   رضا  تسلیم  توحید  ات اد و وحدت. :شام   زثار و نتاحج سلوک .5

 1که فنای در توحید است.  داحت سلوک .1

بةه بیةا  مقامةات و احةوال عارفةا        شارات والتنبیهةات  اإل ابن سینا نیز در کتاب

پرداخته و مقا  عارف را برتر از زاهةد و عابةد دانسةته و امکةا  وقةوع کرامةات       

بةا الهةا  از نکةات فةوق  برخةی از       2منسوب به عارفا  را تردحق کةرده اسةت.  

 عرفا  اسالمی عبارت است از: های وحمگی

عةالم    شناسی قدسی و توحیدی اسةت و هسةتی   دارای هستی  . عرفا  اسالمی3

سةت.  ا دارای نظةا  و مبنةا    دار و رابطه انسا  با عالم هستی و دحگر کائنةات امعن

از   گرفتن از تعلقات دنیوی و قطع ارتباد با خلق و برقراری ارتباد با خالق فاصله

 دنیةوی    تاذگرحز از لة  :چنین عرفانی است  ارتباطی که م رول ز  های وحمگی

  به خوحشتن خوحش و حضور در حرحم معبود است.بازگشت 

بةر باورمنةدی بةه معةاد       معادباور است. اساس عرفا  اسالمی  . عرفا  اسالمی8

 هدف داحی ز  است.   استوار گشته و جل  رضای الهی و قرب به درگاه ربوبی

مطابق فطةرت انسةانی و برزمةده از نیازهةای اصةی  و واقعةی         . عرفا  اسالمی1

بند است  نه م ملی برای جبةرا    های الهی و معنوی پای انسانی است و به ارزش

ها و برزورد  نیازهای مادی و حیوانی انسا  که مدعیا  معنوحت  خواهةا    ناکامی

 ز  هستند. 
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گرحزی نیست  بلکةه بةا    تی جداحی از جامعه و مسئولیابه معن  . عرفا  اسالمی3

 ز  است. های دحگر وحمگیاز   خلق بود  و با رنج و م نت زنا  زحستن

. مدار است گیری نیست  بلکه تکلیف گزحنی و گوشه تنها خلوت  . عرفا  اسالمی5

 دارد. واالدر ز  جاحگاهی   عبادت و راز و نیاز و تضرع به درگاه الهی از احن رو 

  زحرا شةهود عرفةانی  ستیز   نه عق  و پسند است ا و عق خردگر  . عرفا  اسالمی1

 سنّتو  قرز با  مطابقتاحن مهم را از طرحق نیازمند منطق و مالک صدق است و 

روش عرفانی مبتنةی بةر مشةاهده قلبةی      اگرچهگونه    بدحن کند. مین میأو عق  ت

 ست.ا  بسته دلعالوه بر شهود  به برها  عقلی نیز  ارفع   امااست

هةای   حقاحق هستی و شهود و درحافةت جلةوه   و کشف اسرار اگرچهر روی  به ه

وحمه زگاهی  اما راه رسید  به احن مرات  و به  نیست مکنبرای همگا  م  حقیقت

به روی همه گشوده است و هةر    به صفات جمال و جالل حق و مشاهده زثار ز 

ای از ز  درحافةت نماحةد و بةر     توانةد بهةره   کس بر حس  سعه وجودی خود می

  اساس همین مقدار شناخت  به عبادت و پرستش خداوند بپردازد. بةدحهی اسةت  

تةدرحج بةه روی    شةود درهةای رحمةت الهةی بةه      تالش در احن زمینه باعةث مةی  

 ی ز  زشکار شود.  ها جوحندگا  باز گردد و زثار و نشانه

 به قول حافظ:

 آید ک  به سرم بل مرصود نتوانست رسید        آن  در هست که بانگ جرسی می

 هاي عرفان حسینی جلوه

 . معرفت الهی1

با معرفت عاین است  معرفتی عمیق نسبت بةه جةالل و جمةال      عرفا  حسینی

لات باری تعالی حق که به دل راه حافته و موج  کرنش اعضا و جوارح در برابر 

هةا و   و طاعةات چیةزی بیشةتر از حالةت      زحرا بدو  معرفةت  عبةادات    گردد می

از شةرحعت اسةت و    برخاسةته احةن عرفةا      های جسمانی نخواهةد بةود.   حرکت
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وجةو   حقیقت را از مسیر شرحعت و با التزا  به احکةا  و دسةتورات دحةن جسةت    

 وَبَلَّغَتْ وَإِنْبَاؤُكَ اللَّهُمَّ كِتَابُكَ قَصَدَ»فرماحد:  در دعای عرفه می از احن رو  کند. می

 1  دِينِدكَ  مِدنْ  بِهِدمْ  وَ لَهُدمْ  وَشَدرَعْتَ   وَُْيِكَ مِنْ عَلَيْهِمْ أَنْزَلْتَ مَا وَرُسُلُكَ أَنْبِيَاؤُكَ

چةه از   هر ز   راست است و پیامبرا  و رسوالنت  کتاب تو و خبرهای ز  !خداحا

تشةرحع   احشةا  و بةه وسةیله    ها ز چه از دحن برای  ز وحی بر احشا  فرستادی و 

 «.نمودی  ابالغ کردند

حضور خةدای متعةال را در سراسةر     تدرحج شود انسا  به باعث می  شهود عارفانه

  . به احةن سةب   هستی و در درو  خود حس کند و خوحش را در م ضر او ببیند

 يَددُلُّ  دَلِيدلٍ  إِلَدى  تَحْتَداجَ  َُتَّدى  غِبْدتَ  مَتَدى »فرماحد:  در دعای عرفه ز  حضرت می

ای کةه   چةه وقةت از نظةر داحة  بةوده      2 رَقِيباً عَلَيْهَا تَرَاكَ الَ عَيْنٌ ... عَمِيَتْ عَلَيْكَ

نیازمند دلی  باشی تا به سوی تو راهنما باشد... کور باد چشمی که تو را نبیند کةه  

 «.مراق  او هستی

 عَلَديَّ  أَوْجَبْدتَ »کةه فرمةود:    چنةا    کنةد  معرفت الهی  حات را بر انسا  تما  می

بةر  « .با الها  معرفتت  حاتت را بر من تما  کردی 3 مَعْرِفَتَكَ أَلْهَمْتَنِي بِأَنْ ُُجَّتَكَ

  اسةت  زمیخته شدهبا شناخت خداوند     مبنا و داحت عرفا  حسینیهمین اساس

 إِلَيْدكَ  أَنَّ وَ رَبِّدي  بِأَنَّدكَ ( مُقِدرٌّ ) لَكَ مُقِرّاً بِيَّةِبِالرُّبُو أَشْهَدُ وَ إِلَيْكَ أَرْغََُ إِنِّي اللَّهُمَّ»

قرار ا .دهم اشتیاقم به سوی توست و به پروردگاری تو شهادت می !خداحا 4 مَرَدِّي

 «.که تو پروردگار منی و بازگشتم به سوی توست دار  به احن

احن اوج معرفت ز  حضرت به معبود است که وی را در ش  عاشورا بةه تضةرع   
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اری بةه درگةاهش   زو شةکرگ  الهةی  های عظةیم  نعمت حادزوریبه درگاه ربوبی و 

أُثْنِي عَلَى اللَّهِ أََُْْنَ الثَّنَاءِ وَ أَُْمَدُهُ عَلَى الَّْدرَّاءِ وَ الضَّدرَّاءِ اللَّهُدمَّ إِنِّدي     »کشاند:  می

وَ جَعَلْدتَ لَنَدا     كَ عَلَى أَنْ أَكْرَمْتَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقُدرْآنَ وَ فَقَّهْتَنَدا فِدي الددِّينِ    أَُْمَدُ

ست و ا از ز  خدا  بهترحن ستاحش 1 أَسْمَاعاً وَ أَبْصَاراً وَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِين

دلیة  وجةود نعمةت     تو را به !خداحا .مگوح سپاس می  او را در شادی و گرفتاری

پیامبر و زموختن قرز  و فهماند  دحن و داد  گوش و چشم و قل  به ما ستاحش 

 «کنم. پس ما را از شکرگزارانت قرار بده. می

 . عشق به محبوب2

تر باشةد    عشق و معرفت  الز  و ملزو  حکدحگرند و هر چه داحره معرفت گسترده

عاشةق   امةا  حسةین   بوب نیز بیشةتر خواهةد بةود.   میزا  عشق و عالقه به م 

عزحةز و   حةق تعةالی  خداوند است و همین عشقش به معبود است که او را نةزد  

در زحارت عاشةورا از خداونةد بةه واسةطه او       به احن سب  .زبرومند ساخته است

الَّْالمِ فِي الدُّنْيَا  عَلَيهِاللَّهُمَّ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً بِالْحَُْيْنِ » کنیم: درخواست زبرو می

مرا در دنیا و زخرت نةزد  ة که سال  بر او باد ة    به واسطه حسین !خداحا 2 وَالْآخِرَة

 «.خودت زبرومند ساز

ای از ز  همةه سةختی و    گاه شِةکوه و گالحةه   به واسطه همین عشق است که هیچ

در مقابة  ز   بیتش رفت  از او سر نزده است و   مریبت که بر ز  حضرت و اه 

بةر زبةا    «  لَا َُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّدا بِاللَّده  »لکر  پیوستههمه مریبت  جز نکو نگفت و 

رسةا  واقعةه عاشةورا      داشت. نه فقب خود که شاگرد مکت  ز  حضةرت و پیةا   

 ـــــــــــــــــــــــ

  ،ق2047 العظمی المرعشى، اوّل، اهلل آيت مکتبة قم: الباطل، وإزهاق الحق شوشتری، قاضی نوراهلل، إحقاق .1
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زحبةا دحةد و در برابةر      گذشت ها ز بر  را چه نیز همه ز  حضرت زحن  کبری

به جز زحباحی  1 مَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيالً»حاد در دربار کوفه فرمود: توزانه ابن ز سؤال کینه

 «.چیزی ندحد 

فرمةود:   احشةا  « چقدر خوف شما از خدا زحاد اسةت! »به ز  حضرت عرض شد: 

از همةین   2«.مگر ز  که در دنیا از خةدا بترسةد    روز قیامت کسی در اما  نیست»

 كَدأَنِّي  أَخْشَداكَ  اجْعَلْنِدي  اللَّهُدمَّ » فرماحد: بار می اشک یدر دعای عرفه با چشمان رو 

 «.بینمت مرا چنا  از خودت بترسا  که گوحی دار  می !خداحا 3 أَرَاكَ

 :شیخ بهاحیبه تعبیر 

 مابود و زاهود   ة وومع  رفت  بوه در 
 

 دید  هموه را پویش رخوت راکو  و سواجد      
 

  ومعه مابود  در در میکده رهبان  و
 

 دیوور  و گووه سوواکن مسوو د گووه معتکوو   
 

   ب  خانه به خانه یع ی که تو را می                            

 . رضا و خشنودي3

خشنودی از فع  و اختیار الهی  از جمله زثار عشق به م بوب است. وقتی نزد ز  

فقر  نزد مةن بهتةر از دنةا  و    »حضرت از قول جناب ابولر نق  شد که گفته بود: 

 نمَد   ولُأقُفَد  أندا  أمّا ر،أباذَ عالىتَ اللّهُ مَُِرَ»فرمود:   «سالمتی است بهتر ازبیماری  

 4 هُلَد  لّجَد زّوَعَ اللّدهُ  هُختدارَ إ مدا  يدرَ غَ نَّمَتَيَد  ملَ هُلَ عالىتَ اللّهِ يارِختِإ ُُْنِ لىعَ لَكَتَّإ

گوحم هر کس بر اراده خداوند اعتماد کند   اما من می  خداوند ابالر را رحمت کند

 «.ای ندارد براحش اراده کرده  خواسته مرتبه چه خداوند بزر  جز ز 

کنةد و   در دعای شرحف عرفه  خواست و اراده الهی را جلوه عدالت الهی بیا  می

 ـــــــــــــــــــــــ

  .221، ص 01ق، ج 2041. مجلسی، محمدباقر، بحار األنوار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، دوم، 1
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عدل   حق ماقضای تو در  1 قَضَاؤُكَ فِينَا عَدْلٌ»داند:  خود را در برابر ز  تسلیم می

کنةد و   گر  تقدحر نیک در امور را از خداونةد طلة  مةی   1و در فرازی دی« .است

 فِدي  لِدي  وَخِدرْ »کنةد:   را به اراده و مشیت الهةی واگةذار مةی    کارهاتقدحم و تأخیر 

 2 جَّلْدتَ عَ مَا تَأْخِيرَ وَالَ أَخَّرْتَ مَا تَعْجِيلَ أََُُِّ الَ َُتَّى قَدَرِكَ فِي لِي وَبَارِكْ  قَضَائِكَ

در قضاحت خیر براحم مقدر فرما و مقةدراتت را بةراحم مبةارک گةردا  تةا       !خداحا

چةه تةو پةیش     افتةاد  ز   ای و پةس  چه تو به تأخیر انداخته افتاد  ز  خواها  پیش

 « نباشم  ای انداخته

سرلوحه تما  حةاالت    حرکت در جهت اناا  امر الهی و جل  رضای پروردگار

گونه که ابتدای قیا  خوحش را امتثال  بوده است و هما  و حرکات اما  حسین

تا زخرحن ل ظه به احن عهد وفةادار    امر خداوند و جل  رضاحت او قرار داده بود

و هنگا  حرکت بةه سةوی مکةه چنةین فرمةود:       ماند. در کنار قبر رسول خدا

 قَّحَد بِ اإلكرامِ وَ اللِالجَ اذَ يا كَلُأسئَ إنّي وَ رَنكَالمُ رُأنكِ وَ وفَعرُالمَ َُّأُُ إنّي مَّاللّهُ»

 وَ ىًََد رِ كَولِسُد رَلِ وَ ىًََد رِ كَلَد  وَهُد  مدا  أمري نمِ رتَاختَ إلّا فيهِ نمَ وَ برِالقَ هذاَ

مةن خةوبی را دوسةت دار  و از بةدی بیةزار  و از تةو        !خةداحا  3 ىًََرِ نينَؤمِلمُلِ

خواهم ای صاح  شکوه و عظمت  به حق احن قبةر و ز  کةه در ز  زرمیةده      می

چه مورد رضای تو و رضةای رسةولت و رضةای مؤمنةا  اسةت  بةراحم مقةرر         ز 

 « .فرماحی

و اوج عرفا  حسینی هم ز  زما  به نماحش گذاشته شد که چو  به اطراف خةود  

زشةا  مشةاهده    افکند و خود را تنها و بدو  حار و حاور در میا  لشةکر خةو   نظر 

به درگةاه    ها را به سوی زسما  بلند کرد و با نهاحت اخالص و بندگی کرد  دست

 ـــــــــــــــــــــــ
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 يا غيدا َ  واكَسِ ودَعبُالمَ كَأمرِْليماً لِتَ كََائِرِيً بََِالهي رِ»معبود حکتا فرحاد زد: 

ضای تو خشنود   تسلیم فرما  تو هستم  معبودی جز تو به ر !خداحا 1 غيثينْتَالمُ 

 «!ای فرحادرس فرحادخواها  .وجود ندارد

ها  و  ها و معنوحت ترحن تفاوت عرفا  حسینی از دحگر عرفا  احن وحمگی  برجسته

 راز ماندگاری ز  است.

 . دعا و عبادت4

تةرحن جلةوه    نیاز با وی در قال  عبادت و نیةاحش  عةالی   خلوت با معبود و راز و

ندا با ساحر ملکوتیا   گاه هم خداباوری در وجود انسا  است. عارف در احن خلوت

سر تعظیم بر زستا  جانا  و بارگاه قدس ربوبی فةرود    قدس ینشینا  سرا و پرده

ز و نیةاز  و روز را بةه مناجةات و را    شة    ا بةا فرشةتگا  الهةی   زو زورد و هةم  می

 اپردازد و با دل و زبا   وجود خالق زسةما  و زمةین را کةه عظمةت و کبراحة      می

دانةد.   دهد و جز او را سزاوار تسةبیح و ت میةد نمةی    ست  گواهی میا مختد او

 هِتِبادَعِبِ غنوااستَ وَ ،وهُدُبَعَ وهُفُرَعَ إذافَ ،وهُعرفُيَلِ إلّا اللّهِ لقَخَ قَلَخَ ما اللّهَ إنَّ النّاس هاأيُّ»

موجودات را جز برای شناخت خودش خلق نکةرد و    خداوند 2 واهُماسِ ةبادَعِ نعَ

از عبةادت دیةر او     چو  او را شناختند  باحد او را عبادت کننةد و بةا عبةادت او   

 «جوحند.نیازی  بی

خلوت با معبود و مناجات با پروردگار اهمیتی گةرا  دارد.   اما  حسیناز نگاه 

خواست تةا از دشةمن مهلةت     عرر روز تاسوعا از حضرت عباساز احن رو  

بگیرد و حک ش  دحگر را به عبادت و مناجات با پروردگةار بپردازنةد و فرمةود:    

 ـــــــــــــــــــــــ
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 1 فَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ قَدْ أَُُُِّ الصَّلَاةَ لَهُ وَ تِلَاوَةَ كِتَابِدهِ وَ كَثْدرَةَ الددُّعَاءِ وَ الِاسْدتِغْفَار    »

ند که من نمةاز بةرای او و تةالوت کتةابش  و دعةا و اسةتغفار زحةاد را        دا خدا می

مناجات و  8وپنج بار پیاده به زحارت خانه خدا مشرف شد  او بیست« دوست دار .

تةرحن   ی معنةوی و در کنةار کعبةه  مقةدس    حرا در فضةا عرفه  اش در روز عاشقانه

ه و بةه عنةوا    بةار قرائةت کةرد    با دلی پرسوز و چشمانی اشک  جاحگاه مسلمانا 

مناجةات امةا     .برای اه  احما  به حادگار گذاشةته اسةت    منشور جاوحدا  توحید

تةرحن   عةالی   کةه در ز   سةت ا از زحبةاترحن دعاهةا  حکی   در روز عرفه حسین

اهمیةت دعةا در روز    کنةد.  تی دلنشین بیا  میعبارامضامین توحیدی را در قال  

موج  ضعف  گرفتن در احن روز گر روزها :دان فرمودهکه  بسیار است  چنا   عرفه

 1.استقد  م بر روزه  دعا خواند   دارد از دعا کرد  بازمی شخد را شود و می

در عرفةات در    عرر روز عرفةه  :کنند پسرا  دال  اسدی نق  می  «بشر و بشیر»

با گروهةی از اهة     و از خیمه خود بیرو  زمدند  پس .خدمت ز  حضرت بودحم

و خشةوع  در جانة  چةو کةوه      فروتنةی بةا نهاحةت     بیت و فرزندا  و شةیعیا  

هةا را برابةر صةورت     احستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دسةت 

 لِلَّدهِ  اَلْحَمْددُ »احن دعا را خواندنةد:   گاه . ز طلبد میمانند مسکینی که طعا    گرفتند

 الْوَاسِعُ الْجَوَادُ هُوَ وَ  صَانِعٍ صُنْعُ كَصُنْعِهِ الَ وَ مَانِعٌ لِعَََّائِهِ الَ وَ دَافِعٌ ئِهِلِقَضَا لَيْسَ الَّذِي

  سپاس خداحی کةه بةرای حکمةش    4 ... الصَّنَائِعَ بِحِكْمَتِهِ أَتْقَنَ وَ الْبَدَائِعِ أَجْنَاسَ فَََّرَ

 ـــــــــــــــــــــــ
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  ای ساخته هةیچ سةازنده  ای وجود ندارد و  کننده منع  کننده و برای بخشش او دفع

هةا را زفرحةد و    انواع پدحده .گر است بخشنده گشاحش  مانند ساخته او نیست و او

 «... .ساخت استوار ها را به حکمت خوحش زفرحده

 به سخن خواجه شیراز:

 ما درس سو ر در ره میخانوه نهوادی    
 

 م صووول دمووا در ره جانانووه نهووادی    
 

 در خرمن  د زاهدِ ما وا زنود آتوش   
 

 این داغ که موا بور دل دیوانوه نهوادی      
 

خدمت احشا  رسةید و عةرض   « ثمامه ابو»در اوج جنگ و هنگا  زوال خورشید  

دوست دارحةم خداونةد را در    .رسیده است جنگ ادامه دارد و وقت نماز فرا :کرد

ذَكَدرتَ  »فرمةود:   امةا   .جةا زورده باشةیم  ه حالی مالقات کنیم که احن نماز را ب

 نمةاز را حةاد کةردی    1 جَعَلَكَ اهللُ مِنَ المُصَّلِّينَ الدذَّاكِرِينَ، نَعَدم، هَدذَا وَقتُهَدا    الصَّلَوةَ 

سةپس  « اکنةو  وقةت ز  اسةت.    قرار دهةد. هةم  لاکر خداوند تو را از نمازگزارا  

 دستور داد تا از لشکر اجازه بگیرند و به عبادت خدا مشغول شوند.

 هدایت خلق. دوستی و 5

الهی هستند و خداوند مخلوقات خود را دوسةت دارد. از احةن   بندگا   مخلوقات 

ورزد.  های الهی هستند  عشق می رو  عارف نیز به مخلوقات الهی که زثار و نشانه

برد. در خوشی و ناخوشی  ها رنج می ها حساس است و از رنج ز  به سرنوشت ز 

خةود   ها را مشک  خود  و خوشی زنا  را خوشةی  ها شرحک است و مشک  ز  ز 

 کند.  تلقی می

 :به گفته سعدی

   از اوست     رّ  از آن  که جهان خُرّبه جهان خُ

 ماشر  بر همه ماي  که همه ماي  از اوست

 ـــــــــــــــــــــــ
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 و نیز: 

 نوایان رُخ  زرد کرد غ  بی            یَ  روی زرد            نوایی نِ من از بی

تأمین سعادت دنیةا و   . ز  حضرت دارای منزلت است نزد اما  حسین  انسا 

 اللّدهِ  مِعَنِ نمِ ميكُإلَ النّاسِ جَوائَُِ إنّ»دانست:  می حشها را رسالت خو زخرت انسا 

از   نیازهای مرد  به سوی شةما  1 ماًقَنِ ميكُلَعَ ودُعُتَفَ مِعَالنِّ لكَتِ نمِ الّوُمِتَ الفَ ميكُلَعَ

بةه    ها رنایده نشوحد که به صةورت نقمةت   از احن نعمت .های خدا هستند نعمت

 «.گردند شما برمی

 دحةد او کةه در بسةتر بیمةاری بةود  رفةت        زید بن  اسامة به عیادت  اما  وقتی

ات چیست؟ عرض  علت ناراحتی :کند. فرمود تابی می شدت بی دمگین است و به

کنم. عةرض   اخت میز  را پرد  درهم بدهکار . اما  فرمود: من شرت هزار :کرد

مگر   میری نمی :که از دحن ز  خالص شو . فرمود ترسم بمیر  قب  از احن کرد: می

مةود. سةپس   نو ز  را قبة  از مةرگش پرداخةت      که من ز  را ادا خواهم کرد احن

الْبَُْدلُ عِنْددَ   شَرُّ خِصَالِ الْمُلُوكِ الْجُبْنُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ الْقَْْوَةُ عَلَى الضُّدعَفَاءِ وَ  »فرمود: 

گیری بر ضعیفا  و بخة    ترس از دشمن  سخت    بدترحن صفات حاکما الْإِعََّْاء

 2«.هنگا  بخشش است

خبر دادند که پسرش در ری اسیر شده « بَشیر حَضرمی  بن م مد»ش  عاشورا به 

بةرو بةرای    .من بیعت خود را از تةو برداشةتم  »نزد او زمد و فرمود:  است. اما 

زنةده    زنةده »عةرض کةرد:   « .تةوانی اناةا  بةده    ندت هر کاری که میرهاحی فرز

پةس  »حضرت فرمةود:  « .اگر چنین کنم و از تو دور شو   خوراک درندگا  شو 

  سةپس « .استفاده کند ها ز ها را به فرزندت بده تا در ناات برادرش از  احن لباس

 ـــــــــــــــــــــــ
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  1به او عطا کرد.  هزار دحنار بود ها ز که ارزش  را پنج جامه اما 

  اثةری از زخةم بةر پشةت      چنین بود که وقتةی بعةد از شةهادت ز  حضةرت     احن

احةن اثةر   »پرسیدند  فرمود:  دلی  ز  را از اما  سااد و شا  مشاهده شد مبارک

هةای بینواحةا   حتیمةا  و     ای است که پدر  برای رساند  به خانةه  های زلوقه انبا 

 2«.کشید مساکین به دوش می

همه هستی خود را فدا نمود و در   ضرت برای هداحت خلق و ناات جامعهز  ح

هدف قیا  و انقةالب خةود را ناةات      حنفیه م مد   نامه خود به برادرش وصیت

ترسةیم نمةود:    رسول خدا و والحت اه  بیةت  سنّتجامعه اسالمی و احیای 

وَ لَا ظَالِماً وَ إِنَّمَا خَرَجْتُ لََِّلََِ الْإِصْلَاحِ فِي  أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بََِّراً وَ لَا مُفِْْداً»

  أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَسِيرَ بِِْيرَةِ جَدِّي وَ أَبِدي  أُمَّةِ جَدِّي

بةر  گذرانی  فساد و ستم  نه به قرد سرکشی  خوش  من 3   عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالٍَِ

ة کةه درود حةق بةر او و      بندگا   بلکه برای اصالح امت جةدّ  رسةول خةدا   

خةواهم   قیا  کرد  و قرد امر به معروف و نهی از منکر دار  و می خاندانش باد ة 

 «.رفتار کنم  امؤمن و پدر  امیر  به روش و سیره جدّ  رسول خدا

قیةا  و شةهادت جةد      با بیةا  فلسةفه   به نق  از اما  صادق  در زحارت اربعین

وَ بَدذَلَ مُهْجَتَدهُ فِيدكَ    »دارد:    به خداونةد عرضةه مةی   اما  حسین  بزرگوارش

جا  خود را در راه تو داد تا بندگانت  4 لِيَْْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَة وَ َُيرَةِ الضَّلَالَةِ

 «.را از جه  و نادانی و سرگردانی در وادی گمراهی ناات دهد

ای  و نیز در نامةه بةه بزرگةا  کوفةه بةا       ر کربال در وادی بیضه طی خطبهدر مسی

 ـــــــــــــــــــــــ
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روای ستمکاری را ببیند  کسی که فرما »که فرموده:  استناد به کال  رسول خدا

رسول خدا عم  کند  سنّتکه حالل خدا را حرا   عهد خدا را شکسته و مخالف 

و سةخن بةا او مخالفةت    کنةد  و در عمة     و میا  بندگا  به گناه و ستم رفتار می

امیةه   بنةی » :اعةال  داشةت    «نکند  بر خداوند است که او را در جاحش قرار دهةد 

پیروی از شیطا  را برگزحدند و از اطاعت خداوند سرباز زدند  فساد را در زمةین  

زشکار ساخته و حدود الهی را تعطی  نموده  حالل خةدا را حةرا  و حةرا  او را    

 هةا  ز قةرابتم بةه رسةول خةدا  بةرای مبةارزه بةا         هةت جبه   اند و من حالل کرده

 1«سزاوارتر .

 . عزت و شجاعت6

ال،  يدفَ كَجاعٌ، وَشُد  فُلعدارِ اَ »گوحد:  می شارات و التنبیهاتاإل بوعلی سینا در کتاب

در حالی   شااع است و چگونه شااع نباشد  عارف 2 وتالمَ ةِقيَّن تَعَ زلٍعَمَبِ وَهُوَ

گذشتن از همه هسةتی خةود در    اما  حسین« .ه استکه او از پروای مر  منزّ

را  الهیداند و مر  در مسیر  راه اعتالی کلمه حق را ماحه مباهات و سربلندی می

معنةا نشةده اسةت:     «تةرس »ند و در قةاموس او  واژه  بی ماحه عزت و شااعت می

 إنّ وتَالمَد  أخدافُ  ْدتُ لَ ،كَنُّد ظَ خابَوَ  كَمُهَسَ طاشَ يهاتَهَ ني،فُوََِّتُ وتِالمَبِأفَ»

 لهَد  وَ وتِالمَد  نمِد  وفداً خَ يمَالضَّد  لُُمِأَ أن نمِ أعلىلَ تيمَّهِوَ  ذلكَ نمِ رُأكبَلَ فْينَ

 دمِهَ لىعَ ونَرُقدِالتُ مكُنَّلكِ وَ اللّهِ بيلِسَ في تلِالقَبِ باًرَُمَ تلي،قَ نمِ رِأكثَ لىعَ ونَرُقدِتَ

ترسانی؟ هیهةات کةه تیةرت بةه      زحا مرا از مر  می 3 فيرَشَ وَ زّيعِ حوِمَ وَ جديمَ

بزرگوارتر و   از مر  باکی ندار  و نفس من  من .خطا رفته و گمانت باط  است

گیری کنم. زحا بةه بیشةتر از    کناره  ترس از مر  دلی همتم برتر از ز  است که به 
 ـــــــــــــــــــــــ
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اما شما قادر به نابودی عزت و  !خداقت  من توا  دارحد؟ زفرحن به شهادت در راه 

 «.شرف من نخواهید بود

گةاه خةم بةه ابةرو نیةاورد و قةدرت و        هیچ  در برخورد با خودکامگی ستمکارا 

زورگوحی حاکما  او را در دفاع از حق دچار تردحد نکرد. زمانی که ز  حضةرت  

نزد او حاضر اختالف پیدا کرد    حاکم مدحنه  عقبه  بن بر سر مال حا ملکی با ولید

حکم کةه شةاهد     بن  شد و عمامه از سرش برداشت و دور گردنش پیچاند. مروا 

عرضه داشت تا امروز احن چنةین جسةارتی از کسةی بةه امیةرش        احن ص نه بود

  ناراحتی مةن نگفتةی   جهتاحن جمله را به  !ندحده بود . ولید گفت: به خدا قسم

سةت. چةو    ا او از ز ِ  ا ملةک ای! امة  داری مةن حسةادت کةرده    بلکه به خوحشتن

بةه   3احن سخن را شنید  فرمود: ملک هم برای خودت باشد و خارج شد. اما 

شَرُّ خِصَالِ الْمُلُدوكِ الْجُدبْنُ مِدنَ الْأَعْددَاءِ وَ الْقَْْدوَةُ عَلَدى       »فرموده است:   احن سب 

تةةرس از دشةةمن    بةةدترحن صةةفات حاکمةةا  2 الضُّددعَفَاءِ وَ الْبَُْددلُ عِنْدددَ الْإِعََّْدداء

 «.گیری بر ضعیفا  و بخ  هنگا  بخشش است سخت

 نمود نماحی لشکر کوفه نیز در عز  جز  او برای زشکار نبرد نابرابر کربال و قدرت

 بةر  ماهیت پلید زر و زور و رسواکرد  چهره مدعیا  درودین خالفت و حکومت

بِيَدِي إِعََّْاءَ الذَّلِيلِ وَ لَا أَفِرُّ فِدرَارَ   لَا وَ اللَّهِ لَا أُعَِّْيكُمْ» خللی احااد نکرد:   انامسلم

 !به خدا قسةم  1 وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِْابِ  الْعَبِيدِ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي

کنم و همانند بردگا  فرار نخواهم کةرد و بةه    دست للت به سوی کسی دراز نمی

که زحر بار هر ستمگری که به روز قیامت احما  ندارد  قةرار   ز احنبر  ا خدا پناه می

 «.بگیر 
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 الحَدقَّ  أنَّ تَدرَونَ  ألَدا » شااعانه فرحاد زد:  حسم در مسیر راه در وادی لی حضرت

لَدا أَرَى   إِنِّدي  مُحِقًّدا،  لِقَاءِاللَّهِ فِي المُؤمنُ لَيَرغََُ عَنهُ، لَايُتَنَاهِى البَاطِلَ أنَّ وَ بِهِ لَايُعمَلُ

بینیةد کةه بةه حةق عمة        زحا نمةی  1 الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَ الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَماً

د؟ در احن حال  مؤمن حقیناً بةه لقةای پروردگةار    گرد نمی  شود و از باط  نهی نمی

ز و زندگی با ستمگرا  را ج سعادتمر  را جز   من در احن شراحب .است مشتاق

 «.بینم ننگ نمی

مندانةه   با صدای رسا مرز خود با مدعیا  را زشکار ساخت و پیا  عةزت  چنین  هم

أَلَا إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيَّ قَدْ رَكَزَ بَديْنَ  »را به گوش جهانیا  رساند و فرمود:  حشخو

مرا میا  جنگ و   فرزند بدکار بدکار  2 ةالذِّلَ مِنَّا اثْنَتَيْنِ بَيْنَ الَّْلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَيْهَاتَ

و نیةز  « .از ما دور است  که للت و خواری حال ز   داد  به للت مخیر ساخت تن

برتر از زندگی بةا للةت     مر  با عزت 3 مَوْتٌ فِي عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ َُيَاةٍ فِي ذُلٍّ» فرمود:

 «.است

دحد کةه   خود را در مسیری می  گاه که زما  شهادت و وصال معبود فرارسید و ز 

های بیدار عالم پیموده خواهد شةد و پیةا     العا  داشت توسب ززادگا  و وجدا 

 بةن   از حضرت عل  که شیخ مفید چنا   او را به جهانیا  خواهند رساند خونین 

من   شهید شد  کند که فرمود: در ز  شب  که پدر  صبح ز  رواحت می حسین

کرد. ناگاه دحد  پةدر  داخة  خیمةه     می  زحن  مرا پرستارىا   نشسته بود  و عمه

نزد پدر  بود و شمشیر او را زماده و   خود شد و جوحن که دال  ابولر دِفاری بود

را دو حةا سةه بةار     هةا  ز خوانةد و   کرد. پدر بزرگوار  احن اشعار را می اصالح می

 را فهمید : ها ز تکرار فرمود تا 
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 نْ خَلِيدلِ يَا دَهْرُ أُفإ لَكَ مِد 
 

  كَددمْ لَددكَ بِالْإِشْددرَاقِ وَ الْأَصِدديلِ   
 

  مِنْ صَاٍَُِ أَوْ طَالٍَِ قَتِيدلِ 
 

  وَ الددددَّهْرُ لَدددا يَقْنَدددعُ بِالْبَددددِيلِ   
 

   وَ إِنَّمَا الْدأَمْرُ إِلَدى الْجَلِيدلِ   
 

 1  وَ كُدددلُّ َُددديإ سَدددالِكٌ سَدددبِيلِي 
 

 [حق و حقیقت]اف بر تو باد! چقدر صبح و شا   دوست و جوحنده   اى روزگار»

جز احن نیست  .شود گرفتن قانع نم  دهی؟ روزگار به عوض و بدل را به کشتن می

راه مةرا خواهةد     دلةی  که اختیار امر به دست خداى جلی  است و هر انسا  زنده

 « .پیمود

 توجهی به دنیا . بی7

د که چند صباحی را باحد در ز  بةه  بین گذرگاهی موقت میمنزله به  دنیا را  عارف

تهیه زاد و توشه همت گمارد و حکم پلی دارد که اسباب وص  عاشق به معشوق 

شاحسته دنیاطلبا  است که ز  را بةه    بستن به دنیا داد  و دل سازد. دل را فراهم می

رگرفتن در دنیةا و  در قرا را شا  کنند و مقرود نهاحی عنوا  جاحگاه ابدی نظاره می

عةد  وابسةتگی بةه      اما هنر مردا  الهةی   کنند گیری از تنعمات ز  ترور می بهره

در دار فةانی را   همیشةگی کند  از ز  است. زنا  سودای اقامةت   مظاهر دنیا و دل

بةه    نداشته  بلکه مأواگرفتن در جوار م بوب و درک حضور حار در سرای بةاقی 

 بخشد.  یزرامش م ها ز های نازرا   دل

 به قول موالنا: 

 رو  آخر ن مایی و    ا  آمدن  بهر به بود        به ک ا می از ک ا آمده

خُدطَّ   النَّاسُ أيُّهَا»هنگا  ترمیم برای خروج به سوی عراق فرمود:  اما  حسین

اشْدتِيَاقَ    الْمَوْتُ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مَََطَّ الْقِلَادَةِ عَلَى جِيدِ الْفَتَاةِ وَ مَا أَوْلَهَنِي إِلَدى أَسْدلَافِي  

 ـــــــــــــــــــــــ

، قم: كنگره  آل البيت مؤسسةاهلل على العباد، تصحيح:  حجج معرفةاإلرشاد فی شیخ مفید، محمد بن محمد، . 1

 .63، ص 2 ق، ج 1413 اوّل،شيخ مفيد، 



 

 

 

 
 

361    3131توشه محرم الحرام  ره 

بةر گةرد      بنةد  مر   بر فرزندا  زد  همانند گرد ای مرد !  1   يَعْقُوبَ إِلَى يُوسُف

بةه حوسةف  بةه دحةدار     چونا  اشةتیاق حعقةوب     کند و من دخترا  خودنماحی می

ای  از حقیقةت دنیةا پةرده     در روز عاشورا طی خطبةه  حا و« .نیاکانم مشتاق هستم

نبسةتن بةه    جستن از مظاهر دنیا و دل برداشت و الزمه کس  تقوای الهی را دوری

 د:فرموها و تنعمات ز  بیا   خوشی

 يَقِد بَ أو دٍأَُد لِ تقيَد بَ ولَد  نياالدُّ إنَّفَ ،رٍذََُ لىعَ نياالدُّ نمِ واونُكُ وَ وا اللّهقُتَّاِ اللّهِ بادَعِ»

 اللّدهَ  نّاَ يدرَ غَ ،ضاءِالقَبِ أرَىوَ َاالرِّبِ أولى وَ قاءِالبَبِ قُّأَُ ءُاألنبيا تكانَلَ ،دًأَُ يهالَعَ

 هاورُرُسُوَ لٌّحِضمَمُ هاعيمُنَ وَ بالٍ هاديدُجَفَ ،ناءِلفَلِ هاأهلَ قَلَخَوَ ،الءِلبَلِ نياالدُّ قَلَخَ تعالى

 لَعَلَّكُدمْ  اللَّهَ اتَّقُوا وَ  التَّقْوى، الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ فتَزَوَّدُوا" ،ةٌلعَقَ الدارُوَ ةٌلغَبَ لَنزِالمَوَ رًفهَكَمُ

دار باشةید و از دنیةا    تقوای الهی پیشةه کنیةد و خوحشةتن    !بندگا  خدا 2 "تُفْلِحُونَ

توانست در ز  باقی باشد  پیامبرا  بةرای   بپرهیزحد که اگر ماندنی بود حا انسا  می

و برای احن حکم و قضةای الهةی     تر و برای رضاحت از دنیا مناس   بقا سزاوارتر

ی امت ةا  و ابةتال و   دنیةا را بةرا    اما خدای متعال  تر بودند تر و پسندحده م بوب

هةای ز     نعمةت گیةر    گرحبةا    تازه ز   شد  زفرحد. پس ساکنانش را برای نیست

شونده اسةت و منزلگةاهی گةذرا و سةراحی ناپاحةدار       رفتنی و شادی ز   تلخ ازبین

ها  تقوا اسةت  و بةا تقةوا باشةید تةا       پس  توشه برگیرحد که بهترحن توشه"است. 

 «".رستگار شوحد

 یبایی . صبر و شک8

ای گةرد   که همه حارا  خود را از دست داد  بةانوا  را در خیمةه   پس از ز  اما 

و با قلبةی شکسةته    نمود زورد و زنا  را دلداری داد و به صبر و شکیباحی سفارش
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های سفر و از دست داد  حارا  و فرزندا   ت م  سختی 1از زنا  خداحافظی کرد.

سوز بةه حةک طةرف  امةا        مرائ  جا و صبر بر تما بیت خانمانی اه  و بی

ز  گاه تبلور حافت که دیر از خود کسی از حةارانش    اوج شکیباحی و بردباری اما 

زنده نمانده بود و تشنگی و خستگی بر او چیره گردحده بود و چةو  بةه اطةراف    

اند. زنا  که  لشکری گمراه را مشاهده کرد که قرد جا  او را کرده  خود نگرحست

خواسةتند مةزد دعةوت و     شا   دددده اصةلی امةا  بةود و مةی     عادتهداحت و س

را  هةا  ز   اش برای امت پیغمبر را احن گونه پرداخت کنند. در احن حةال  سوزی دل

 ةًريعَشَد  لدى عَ أم هالتُدَّبَد  ةٍنَّسُد  لىعَ ونيلُقتُأتَ مكُيلَوَ»مورد خطاب قرار داد و فرمود: 

 2 أبيدكَ لِ غضاًبَ كَلُقتُنَ إنّا  هُلَ واقالُفَ ؟هُكتُرَتَ قٍَُّ لىعَ مأَ ؟هُلتُعَفَ رمٍجُ علىَ أم ها؟رتُيَّغَ

ی را مبدل ساختم  حا شةرحعتی را  سنّتزحا   ؟خواهید مرا بکشید وای بر شما  چرا می

 جهتتغییر داد   حا گناهی مرتک  شد   حا حقی را ضاحع کرد ؟ جواب دادند: به 

 «.رسانیم تو را به قت  می  دشمنی با پدرت

 بَاعَ وَ الدُّنْيَا غَرَّتْهُ مَنْ عَلَيْهِ تَوَازَرَ قَدْ وَ»فرماحد:  در زحارت اربعین می اما  صادق

 وَ هَدوَاهُ  فِدي  تَدرَدَّى  وَ تَغََّْرَسَ وَ  الْأَوْكَسِ بِالثَّمَنِ آخِرَتَهُ شَرَى وَ الْأَدْنَى بِالْأَرْذَلِ َُظَّهُ

ضد ز  حضةرت   بر  شا  داده بود کسانی که دنیا فرح  3 نَبِيَّكَ أَسََْطَ وَ أَسََََّْكَ

شا  را به بهای ناچیزی  دست شدند و خود را به چیز پستی فروختند و زخرت هم

و هوس سرنگو  کردند و تةو و پیغمبةرت را    امعامله کردند و خود را در چاه هو

 «.به خشم زوردند

 آن روز که آه گ سفر داشت حسین
 

 از راز شووهادتش خبوور داشووت حسووین   
 

 سوور    از بهوور سوورودن یکووی  نعووه 
 

 دو واژه در نمور داشوت حسوین    و هفتاد 
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 خودگذشتگی . فداكاري و از9

بیتش گذشةت     و اه  اما  حسینزنچه تنها در ل ظات پاحانی روز عاشورا بر 

بةه میةدا  رفةت و رجةز      حکاحت از اوج احثار و فداکاری ز  حضرت دارد. چو 

 چنةا   ز هاى کمرشکن که ز  حضرت دحده بود   با ز  حال تشنگ  و داغ  خواند

جامه بلنةد کةرد    که پیشان  مقدسش را شکستند. تا ز خود شااعت نشا  داد از 

و  اصابت کردشعبه به قل  مبارکش  تیر زهرزلود سه که خو  از چهره پاک کند تا

خةو  از جةاى ز  جةارى شةد.       ید  ماننةد نةاودا   تیر را از قفا بیرو  کشة چو  

 کةه  تةا ز   رحخةت.  کرد و بةه جانة  زسةما  مةی     ها را از ز  پر می حضرت دست

ز  جنةاب  بر ش بود  ضعف و ناتوان  مبارک هاى فراوا  که بر بد  واسطه زخم به

  1از کارزار احستاد. از باالی اس  بر زمین افتاد و  و به سب  ز  عارض شد

 اگر غ ط نک   مرش بر زمین افتاد            شاهی ز  در زین افتاد ب  دمرتبه

وا » :دحد  از خیمه بیرو  دوحد و فرحةاد برداشةت  ص نه را احن کبری  چو  زحن 

عبةداهلل را  واى عمةر! اب »: صةدا زد و عمةر سةعد را    2«.يتداه بَ هدلَ أداه وا يِّخاه وا سَأ

شةکر  رو بةه ل زحنة    .دادجواب نة   ز  ملعو  !«کن  کشند و تو او را نظاره م  م 

احدى جةواب او را   «مگر میا  شما حک نفر مسلما  نیست. !واى بر شما»فرمود: 

  چةه هسةتید  نتظةر  م  تا  بنشةیند  به عزای تا شمر  لشکر را ندا کرد که مادر .نداد

تةا   کنید. پس همگ  بةر ز  حضةرت حملةه کردنةد.     چرا کار حسین را تما  نمی

رحمی تما   به بد  خةونین   الاوشن  با قساوت و بی لی  بن سراناا  شمرکه  احن

رمق ز  حضرت نزدحک شد و سر مبارکش را از قفا جدا کرد و بدحن طرحق   و کم

ظَلَمدوا أيَّ    الَّدذِينَ   وسَديَعْلَم » 3علیین بةه پةرواز درزمةد.    عالا سوی روح شرحفش به

 «. مُنْقَلََ يَنْقَلِبونَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِين
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