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 الرَِّحیمِ  نِ ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـ  

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 حجّت خداساز راهیابی به حریم  عشق و پاکبازی زمینه

، حجّا، خادا  ، خادا  یّولا  داللا،،  عشق، پاکباازی، للا ،   ،الحسین اباعبداهلل کلمات کلیدی:

 ظهور.سلوک، حرم، حریم، مَ، گمنامی

 ریشمشا  ریزگم اس،؛ خلق  نیدر ب، خدا یّول که اس، نیا اس،، الزم نجایه به آن در اکه توجّ یا نکته

خادا   ءایاول! که به او زدند ییها تهم، و که به او کردند ییها اهان، ،ها سنگ ،ها شکسته زهین ،ها شکسته

 .بخوانند ودشانسم، خ ما را به دیو خود آنها هستند که با 1!یبِ قُبا ت  ی ت حْ یائِ لِ وْ أ   ؛ندگم

راه  یبارا هام،  اهلل مطلاق   یّۀ  ولآن  یعنی ؛را هم دالل، کردند ن یحضرت ز، حضرت اباعبداهلل

لارف فطا     نیا از ا ؛س،یلرف راه ن نیاز ا .اعظم دارد یّبه دالل، خود ول ازین ،اعظم خدا یّبه ول افتنی

ر مطهّا  کریبه پ افتنیکردن و دس،  دایوجود مشتاق راه پ ی با همه ن یحضرت ز هکنیا؛ اس، ازین

اجابا، از   یولا  ؛فطا  خواسا، اسا،    ؛فطا  للا  اسا،    ؛اس، ازیفط  نلرف  این .س،ا اباعبداهلل

و  ریدر سا  یلمّأقابال تا   ی نکتاه  نیا ؛لرف اس، راه دادن از آن؛ لرف اس، آندعوت از ؛ لرف اس، آن

 اس،.   سلوک

                                            

ــت    ِلیــاِئیأ وْ : 582ر ص 9المتّقیی، ر    مجلسیی ر ضۀ یی  . 1 ــال يـ   بــاِئیق    ت  ْح الیی ر ۀ غزّ 502ر ص 8  الب،یی، ر   ر ضۀححقّیی ؛ یرِ ْیــغ   مْ هُ فُـ رِ ْع

 . ی .../ قُبابِ  یِقبابِ   ت  حْ ت    ِلیاِئیأ وْ  :111ر ص 11  الدّی ر  علوم اح،،ء
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راه  ،خاود  د  بسا،   هایبداند اگر به تطالّ دیکند با دایخدا راه پ یّبه ول خواهد یم یاگر کس نیبنابرا

باه لاعا،    ،باه عباادت خاود     ،مجاهادت خاود   باه   ،اگر به تال  خود  .کند ینم دایپ ییبه جا

راه باه   ،د  بسا،  ،به مراقبات خاود   ،خود  یها به ذکر و فکر ،خود  یها ینینش هبه چلّ ، خود

منتهاا   ؛شودخدا  یّکردن به ول دایراه پ یبرا یسببو ، تواند علّ ینمیک  چیه نهایا .کند ینم دایپ ییجا

یَّـ ینادا  نیا .خدا را بشنود یّول یبتواند صدا نکهیا یکند برا یمستعد م فرد را، و عطش یتشنگ نیا  ةُاخ 

یَّ  !ةُاخ  که نطل شاده حضارت   هم را  یامیآن پ اینکهکما ؛دندیشن ینمبودند، که آنجا  یگرانیدرا  2! ِال یَّ ِال یَّ

 شنیدند:، نمیدادندبه دختر بزرگوارشان  اباعبداهلل

ُتْم  مـــــام هْ  یع تِ یِشـــــ ـــــرِبـْ ـــــْفاذ ف ـــــا ُْ ُرو ِ  مـــــا   ش   یع 
 

ـــــــــــِمْعُتْم ِب  رِ  أ وْ   ـــــــــــهِ  بذ يـــــــــــس   یف ا ْـــــــــــُدبُ  ِ  دذ یأ ْو ش 
 

 یو ِــــــتـ ْنظُرُ  عــــــا  یمِ ج   ار عاُشــــــ ُ  ْ مِ يــــــ یِفــــــ ت ُکمْیــــــل  
 

ُمــــ  ِ يـ   بـ ْ ا أ نْ أ  ف ــــ یِلِطْفِلــــ یأ ْست ْســــ ِ  ف  ْیــــ      3یْرح 
 

آن وجاود مساتعد    یعنا ی ؛شانوند بهام   گرانینبود که د گونه نای ؛دیشن نهیهم حضرت سک را نیا

 دنیخادا قابال شان    یّولا  یآنجا صدادر  که یپاک میبه حرو  شنودبخدا را  یّول یتواند ندا یاس، که م

 ! سرو غامیپ یگو  نامحرم نباشد جا :گف، .کند دایراه پ، اس،

خواهاد  مستعد شدن وجود سالک  یبرا یا مهمطدّ ی،آن عطش و تشنگ ،آن خواس، ،آن لل  ،نیبنابرا

 نیا ادائماا    ؛وق، خامو  نشده چیخدا ه یّول یدا. نشنود یآن ندا را م ،شد عدوجود که مست نیو اشد 

 .کند یدارد دعوت م و افکن اس، نیلن یدر هستندا 

                                            

  .131ر ص 10ر   الحس،  االم،م موسوع  .5

قمّی ر   ۀ محیدّ   928 ر ص 11العلیومر     اصفه،ن ر عوالم ؛ بحران 111اند: کفعم ر مصب،حر ص  ل ضا نقل کردهب،ت اۀّ من،بع ضۀای . 3

ُتمْ  ا ِإنْ م  یِشیع تِ : 311المهمومر ص  نفس ِمْعُتْم ِب   /  یف ا ُْكُرو ِ  [ما ذ  ا  فْ ع  ]ع ْفاذ  یَّ ر    ش رِبـْ ـِهیدذ ف ا ْـُدبُ  ِ أ ْو س  ،ت بعید  دض منی،بع   ب،ا .یرِيـبذ أ ْو ش 

ُتمْ  ا ِإنْ مــ)بیی، افیی،ۀت انییدک  دض کلمیی،ت     بحرالعلییوم  هدض مرث،ّیی ن،ییزدیگییر ۀ  ــرِبـْ ــ   ش  ُتمْ مــا هْ / م   مــا ذ  ا  فْ ع  ــرِبـْ آمییده اسییت:  ( ...ش 

  .312ص ر 1اله،ج،ءر    ا ر فرس، محالّ ( ۀ31ر ص 5السّبط، ر    نقل از مع،ل  به) 080ر ص 1ر   ]مجتب [حس  ام،م   دانشن،مه
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در آن غربا، و   ،کردناد  یدرگااه الها   میخاود را تطاد   ارانیا  ی همه نکهیبعد از ا، حضرت اباعبداهلل

شده  لمتحمّ هساعت نیجنگ چند آن که در یمختلف یو فشارها نیسنگ یها داغ، هوا یگرما ،ییتنها

اصاحاب   دینیخ  بب .ندزددادند و اصحاب را صدا  هیتک یبیغر ی زهیبه ن ،درنگ کردند یا لحظه، بودند

وجودشاان  چاون  ا امّا  ،جاان اسا،  یب یشانکرهایپ ظاهرا  نکهیبعد از ا و شانیبعد از شهادت ظاهر یحتّ

 !،هسا  یدر هسات  شاه یآن نادا هم . دندیرا شان  لل  نصرت حضرت اباعبداهلل یندا ،اس، مستعد

ـرذ يـ ْنُرـُرِ ی  ه لْ  یندا ِِ نادا را   نیا ااسا،   کاه مساتعد   یمنتهاا وجاود  ؛ سا، ه یدر هست شهیهم 4؟ِمـْن  ا

 .ردیپذ یمو  دیگو یم کیّرا لب آن ندا، وق، شنود و آن یم

 یکا یعنوان  به ،اهلل یدر سلوک ال شود یم واس،  یلمّأقابل ت ی نکته نیا، عاشورا ی در واقعه، هرصورت به

 .ه کندنکته توجّ نیبه ا دیبا ینیسالک حس. آن بهره گرف،  از ،ها ساز در

را در ماا   یفتگیو شا  ییدایآن عشاق و شا   ،ما را آماده کناد  ،ما را مستعد کند متعا  یخدا امیدواریم

چاه باوالنش را در لباق اخاال      ، ه ظاواهر  چ، خودمان را یهست ی که همه، وج برساندا هب یرلو

 اوماا و   نیاس، که حجاب با  اینو  میاعظم خدا کن یّول میتطد؛ میکن خدا، حجّ میو تطد میبگذار

 ودهاد و باه محضار ا    یباه او راه ما  ؛ کند یکند و با او آشنا م یاو م میو ما را محرم حر برد یم نیرا از ب

داد عْ تِ ْسـاِ باه   ریتعباز این آمادگی، حاال  .میآنچه دار ی همه میتطد یبرااس،  یآمادگاین  ؛شود یم راهبر

ـلْ لِ   ییزهاا یآن چ ی ماوت از دسا، دادن هماه   . اس، نیهمه هم ،هس،که  یگرید ریتعابیا شده  5ت ْ م 

 ؛یاجتماع گاهیو جا لشغ و ،یّنه موقع ،دارد ینه ما  و ثروت ،ردیمیم انسان یوقت .دارد انساناس، که 

 نیا ا مستعدّ انسانو تا  ،کرده میرا تطد ز یچ مهه، شاعتبارات ی همه، شجسم و جان ،ندارد چیهدیگر 

                                            

رذ يـ نْ  ا ما ِمنْ : 031ر ص 10ر   الحس،  االم،م . موسوع  1 ِِ رذ يـ ْنُرُر ُ رِّي: 319طریح ر منتخبر ص ۀ  ُرُر ا؟ ا ِِ ْل ِمْن  ا  ت ُه ااْل ْطهاِر؟ــَـّ ه 

ۀهفیتم می،ه    اعم،ل شیب ب،سیت  الجن، ر  قمّ ر مف،ا،ح ؛ محدّ 218؛ کفعم ر مصب،حر ص 558ر ص 1االعم،لر    ط،ۀۀسر اقب،ل . س،ّدب 2

اِفي  ع ْن د اِر اْلُ ُروِر ضمض، :  ْ ِت قـ ْبل  ُحُل لِ اللَُّهمَّ اْرزُْقِني التَّج  اد  ِلْلم   .  اْلف ْ ت  و  اْْلِ  اب ة  ِإل ى د اِر اْلُخُل ِد و  ااِلْسِتْعد 
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کاه الزم  را  نهاا یاز ایاک  نرساند که آماده شود هار   ییجابه را  نسان، اییدایآن عشق و ش یعنی ،نشود

م باه  متنعّ هگرچ .کند ینم دایرا پ میبه آن حر افتنیامکان راه  ،نرسد نجایتا به ا ،بدهددر راه خدا ، بود

ظهور نکارده و حضاور خاود  را در محضار      اوحضور در  آن حسّ؛ س،یا حاضر نامّ ،اس، ،یوال مینع

ارتباا  را   نیا ا ، یاز راه غفط  او  ؛نداردعامل ت، خداوند با حجّشکل آشکارا،  به .ندیب ینمخداوند  یّول

 .دارد

 یِروز ،عاشوراسا،  مکتا   زرگب یهااز درس یکیکه ، را ییدایعشق و ش نیا ،متعا  یخدا امیدواریم

مان را در یهسات  ی کاه هماه   یا گونه به ؛شیمبا اباعبداهلل یعاشق خدا ،عاشق اباعبداهلل ؛کند ما

کاار را   نیا اگار ا  .میکنا  میرا تطاد  ناجاازه دهناد آ  کاه   میو ملتمسانه تطاضا کن میلبق اخال  بگذار

 .میکنیم دایوق، اس، که راه پ آن انجام دهیم، میتوانست

ِ لَّى اهللُ ع ل ْیك  يا ا باع ْبِداهللِ   ا باع ْبِداهللِ ِ لَّى اهللُ ع ل ْیك  يا  ِ لَّى اهللُ ع ل ْیك  يا ا باع ْبِداهللِ   و    6 و  

 

 

 

                                            

ِ ـلَّى اهللُ  :121ر ص 98ۀ مجلسی ر بحی،ضاالنواضر      193ر ص 11ر   هالشّی،ع حرّع،مل ر ۀسی،لل  ؛212ر ص 1. کل،ن ر ک،ف ر   0 قُـْل 

لِ   ث الثا  ف ِانَّ السَّالم  ع ل ْیِه ي ِرُل ِمْن ق رِيبذ و  ب ِعیدذ.  ك  ع ل ْیك  يا ا باع ْبِداهلِل تُِعیُد   


