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الرِح ِیم
الر ْحمـٰ ِن َّ
اهلل َّ
ْ
مرحلهی آمادهسازی فایل
تصحیح و ویرایش اوّلیّه

پیادهسازی

ویرایش دوم

ذکر مآخذ

ِِ
لى ربِّ ِ
ك برای امام حسین
مقصود از تعبیر ْارجعی إِ ٰ َ
کلمات کلیدی :امام حسین

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی
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 ،سورهه ی فجور ،وورن نو و و دو رد ،آ واه ،ولای خلو ،،ه ور ،

بازگش  ،ودا .
پرسش:
ِ 1
ك ،برای امام حسین
لى َربِّ
س ال ُْمط َْمئِنَّةُ ْارِج ِعی إِ ٰ
نقل شله که آیهی يا أَيَّـتُـ َها النَّـ ْف ُ

اس ؛ زمانی که به

ِِ
لى ربِّ ِ
ك! اه ی ی نی برگرد! اگر من دهس
شهادت هسیلنل .امّا ده این آیه خلاونل میفرمایلْ :ارجعی إِ ٰ َ
فهمیله باشم ،ی نی ووتی انسان داهد بهسمتی میهود ،هویش ها برگردانل ،برگردد و به یک سم دیگر
برود .ولی حضرت که میشه هویشان بهسم
حسین

خلا برده؛ پس چرا میگرینل این آیه ما امام

اس ؟

پاسخ:
ورن ن و پیغمبر

و ائمّه

ها نگاه کنیل! یک پایین آملن داهنل .ده منا ات ب ل از دعای

عرفه  -که البتّه باه ا گفتیم آن منا ات ما امام حسین

نیس  ،ولی منا ات بسیاه زیبایی اس و

وع إِلَى ْاْلثَا ِر :خلایا تر به من امر
الر ُج ِ
ت بِ ُّ
نکات خیلی وشنگ عاهفانهای ده آن س  - ،آمله که إِلـٰ ِهی أ ََم ْر َ
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ك :خلایا من آملم بهسم
مرا ه کنم؛ حاال فَأ َْرِج ْعنِی إِل َْی َ

کردی که به آ اه خلقت
خل،؛ مردم ها لای

آ اه؛ آملم بهسم

کردم؛ کاه ایی ها که برعهلهام برد کردم؛ حاال میخرا م دوباهه برگردم پیش

الس ِّر َع ِن النَّظَ ِر إِلَْیـ َها 2:طرهی م برگردم که ادالً سِرّم
صو َن ِّ
خردت .من ها برگردان پیش خردتَ .م ُ
مصرن از نظر به اینها باشل .ی نی گریا ادالً من خلقی نلیلم؛

تر احلی ها نلیلم؛ پس برگشتن

اس !
یا ده یک فراز دیگر س
خلق

ِ ِ
ِ
ب بُـ ْع َد ال َْمزا ِر :خلایا این آمل و شل من ده آ اه
که :إِلـٰ ِهی تَـ َردُّدی فی ْاْلثَا ِر يُوج ُ

ك بِ ِخ ْدم ٍة تُ ِ
وصلُنِی
اج َم ْعنِی َعلَْی َ
تر سبب شله که دیلاه تر برای من دوه شرد؛ بُ ل م اه پیلا کنم .فَ ْ
َ

ك 3:خلایا من ها با خلمتی مع کن که مرا به ودا خردت برسانل .بنابراین آنها پایین آملنل برای
إِل َْی َ
دستگیری ما؛ برای لای
این بهم نای این نیس

ما؛ و دلشان میخرا ل دوباهه برگردنل مان ایی که بردنل .دوّ

کردیل!

که خلای نکرده بیتر ّه به خلا شله باشنل .خیر! آنها به ر چی نگاه

میکننل ،وبل و ب ل و مراه و دهون آن چی خلا ها میبیننل .ولی به رحا این حال
خل ،یک بحث دیگر اس ؛ یکوو

انسان خلا ها ده آینه میبینل ،یکوو

پرداختن به

مستقیماً با خلا مرتبط

اضیةً مر ِ
اس  .این اس که خلای مت ا امر کرد :ارِج ِعی إِ ٰ ِ ِ
ضیَّةً :دیگر مأمرهیّت ها انجام دادی؛ از
ْ
لى َربِّك ر َ َ ْ
پیش من بهسم خل ،آملی و مأمرهیّت ها انجام دادی .حاال پیش خردم برگرد!

ك يا اَ َ ِ ِ
ك يا اَ َ ِ ِ
باع ْب ِداهلل
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
صلَّى اهللُ َعلَْی َ
ك يا اَ َ
باع ْبداهلل َو َ
باع ْبداهلل َو َ
َ
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