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عشق و پاکبازی زمینهساز راهیابی به حریم حجّت خدا
 ،عشق ،پاکباازی ،للا  ،داللا ،،ولایّ خادا ،حجّا ،خادا

کلمات کلیدی :اباعبداهللالحسین

،

گمنامی ،حریم ،مَحرم ،سلوک ،ظهور.
نکتهای که توجّه به آن در اینجا الزم اس ،،این اس ،که ولیّ خدا ،در بین خلق گم اس،؛ زیر شمشایر
شکستهها ،نیزه شکستهها ،سنگها ،اهان،هایی که به او کردند و تهم،هایی که به او زدند! اولیاء خادا
گمند؛ أ ْولِیائِی ت ْحت قُبابِی! 1و خود آنها هستند که باید ما را بهسم ،خودشان بخوانند.
حضرت اباعبداهلل

 ،حضرت زین

را هم دالل ،کردند؛ یعنی آن ولیّۀ اهلل مطلاق هام ،بارای راه

یافتن به ولیّ اعظم خدا ،نیاز به دالل ،خود ولیّ اعظم دارد .از اینلرف راه نیس،؛ از ایانلارف فطا
نیاز اس،؛ اینکه حضرت زین
اباعبداهلل

با همهی وجود مشتاق راه پیدا کردن و دس ،یافتن به پیکر مطهّار

اس .،اینلرف فط نیاز اس،؛ فطا للا اسا،؛ فطا خواسا ،اسا،؛ ولای اجابا ،از

آنلرف اس،؛ دعوت از آنلرف اس،؛ راه دادن از آنلرف اس،؛ این نکتاهی قابال تاأمّلی در سایر و
سلوک اس.،
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بنابراین اگر کسی میخواهد به ولیّ خدا راه پیدا کند باید بداند اگر به تطالّهای خاود
به جایی پیدا نمیکند .اگر به تال

د بسا ،،راه

خود  ،باه مجاهادت خاود  ،باه عباادت خاود  ،باه لاعا،

خود  ،به چلّهنشینیهای خود  ،به ذکر و فکرهای خود  ،به مراقبات خاود  ،د بسا ،،راه باه
جایی پیدا نمیکند .اینها هیچیک نمیتواند علّ ،و سببی برای راه پیدا کردن به ولیّ خدا شود؛ منتهاا
این تشنگی و عطش ،فرد را مستعد میکند برای اینکه بتواند صدای ولیّ خدا را بشنود .این نادای اُخیَّـة
اُخیَّة! اِل َّی اِل َّی! 2را دیگرانی که آنجا بودند ،نمیشنیدند؛ کمااینکه آن پیامی را هم که نطل شاده حضارت
اباعبداهلل

به دختر بزرگوارشان دادند ،نمیشنیدند:

ِش ـ ـیعتِی م ْهمـ ــا شـ ـ ـ ِربْـتُ ْم مـ ــا ع ـ ـ ْف ذ
ا ف ـ ــا ْ ُ ُروِی

أ ْو سـ ـ ـ ـ ـ ِـم ْعتُ ْم بِ ِري ـ ـ ـ ـ ـ ذ
ب أ ْو ش ـ ـ ـ ـ ـ ِهی ذد فا ْ ـ ـ ـ ـ ـ ُدبُ ِی

ل ْی ـ ـ ـت ُکم فِ ـ ـ ـی ي ـ ـ ـ ْ ِم عا ُش ـ ـ ـ ُرا ج ِمیعـ ـ ــا تـ ْنظُُروِـ ـ ـی

ْی ـ ـف أ ْست ْس ـ ـ ِ ی لِ ِط ْفلِ ـ ـی ف ـ ـأبـ ْ ا أ ْن يـ ْرح ُم ـ ـ ِی

این را هم حضرت سکینه

3

شنید؛ اینگونه نبود که دیگران هام بشانوند؛ یعنای آن وجاود مساتعد

اس ،که میتواند ندای ولیّ خدا را بشنود و به حریم پاکی که در آنجا صدای ولایّ خادا قابال شانیدن
اس ،،راه پیدا کند .گف :،گو

نامحرم نباشد جای پیغام سرو !

بنابراین ،آن لل  ،آن خواس ،،آن عطش و تشنگی ،مطدّمهای برای مستعد شدن وجود سالک خواهاد
شد و این وجود که مستعد شد ،آن ندا را میشنود .ندای ولیّ خدا هیچوق ،خامو

نشده؛ دائماا ایان

ندا در هستی لنینافکن اس ،و دارد دعوت میکند.

 .5موسوع االم،مالحس،
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حضرت اباعبداهلل

 ،بعد از اینکه همهی یااران خاود را تطادیم درگااه الهای کردناد ،در آن غربا ،و

تنهایی ،گرمای هوا ،داغهای سنگین و فشارهای مختلفی که در آن جنگ چندین ساعته متحمّل شده
بودند ،لحظهای درنگ کردند ،به نیزهی غریبی تکیه دادند و اصحاب را صدا زدند .خ ببینید اصاحاب
حتّی بعد از شهادت ظاهریشان و بعد از اینکه ظاهرا پیکرهایشان بیجاان اسا ،،امّاا چاون وجودشاان
مستعد اس ،،ندای لل

را شانیدند .آن نادا همیشاه در هساتی هسا!،

نصرت حضرت اباعبداهلل

ِ
ِ
ر ُـرِی؟ 4همیشه در هستی هسا،؛ منتهاا وجاودی کاه مساتعد اسا ،ایان نادا را
ندای ه ْل م ْـن اِـ ذر يـ ْن ُ
میشنود و آنوق ،،آن ندا را لبیّک میگوید و میپذیرد.
بههرصورت ،در واقعهی عاشورا ،این نکتهی قابل تأمّلی اس ،و میشود در سلوک الیاهلل ،بهعنوان یکای
از درسها ،از آن بهره گرف .،سالک حسینی باید به این نکته توجّه کند.
امیدواریم خدای متعا ما را مستعد کند ،ما را آماده کناد ،آن عشاق و شایدایی و شایفتگی را در ماا
لوری به اوج برساند ،که همهی هستی خودمان را ،چه ظاواهر  ،چاه باوالنش را در لباق اخاال
بگذاریم و تطدیم حجّ ،خدا

کنیم؛ تطدیم ولیّ اعظم خدا کنیم و این اس ،که حجاب باین ماا و او

را از بین میبرد و ما را محرم حریم او میکند و با او آشنا میکند؛ باه او راه مایدهاد و باه محضار او
راهبر میشود؛ این آمادگی اس ،برای تطدیم همهی آنچه داریم .حاال از این آمادگی ،تعبیر باه اِ ْسـتِ ْعداد
لِ ْلمـ ْ ت 5شده یا تعابیر دیگری که هس ،،همه همین اس .،ماوت از دسا ،دادن هماهی آن چیزهاایی
اس ،که انسان دارد .وقتی انسان میمیرد ،نه ما و ثروتی دارد ،نه موقعیّ ،و شغل و جایگاه اجتماعی؛
دیگر هیچ ندارد ،جسم و جانش ،همهی اعتباراتش ،همهچیز

 . 1موسوع االم،مالحس،

را تطدیم کرده ،و تا انسان مستعدّ ایان

ِ ِ
ِ ِ
ر ُر ُ ِّريـَّـتهُ ْاالطْها ِر؟
ر ُر ا؟ ۀ طریح ر منتخبر ص  :319ه ْل م ْن اِ ذر يـ ْن ُ
ر 10ر ص  :031اما م ْن اِ ذر يـ ْن ُ
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ضمض : ،اللَّ ُه َّم ْارُزقْنِي التَّجافِي ع ْن دا ِر الْ ُُروِر و ِْ
ت قـ ْبل ُحلُ ِل الْف ْ ت.
ْ
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نشود ،یعنی آن عشق و شیدایی ،انسان را به جایی نرساند که آماده شود هار یاک از اینهاا را کاه الزم
بود ،در راه خدا بدهد ،تا به اینجا نرسد ،امکان راه یافتن به آن حریم را پیدا نمیکند .گرچه متنعّم باه
نعیم والی ،اس ،،امّا حاضر نیس،؛ آن حسّ حضور در او ظهور نکارده و حضاور خاود

را در محضار

ولیّ خداوند نمیبیند .بهشکل آشکارا ،با حجّ ،خداوند تعامل ندارد؛ او فط از راه غی  ،ایان ارتباا را
دارد.
امیدواریم خدای متعا  ،این عشق و شیدایی را ،که یکی از درسهای بزرگ مکتا عاشوراسا ،،روزیِ
ما کند؛ عاشق اباعبداهلل
لبق اخال

 ،عاشق خدای اباعبداهلل

باشیم؛ بهگونهای کاه هماهی هساتیمان را در

بگذاریم و ملتمسانه تطاضا کنیم کاه اجاازه دهناد آن را تطادیم کنایم .اگار ایان کاار را

توانستیم انجام دهیم ،آنوق ،اس ،که راه پیدا میکنیم.

اهلل و ِلَّى اهلل عل ْیك يا اباع ْب ِد ِ
اهلل و ِلَّى اهلل عل ْیك يا اباع ْب ِد ِ
ِلَّى اهلل عل ْیك يا اباع ْب ِد ِ
اهلل
ُ
ُ
ُ
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ـل ِـلَّى اهللُ
 .0کل،ن ر ک،ف ر 1ر ص 212؛ حرّع،مل ر ۀسی،للالشّی،عهر 11ر ص  193ۀ مجلسی ر بحی،ضاالنواضر 98ر ص  :121قُ ْ
يب و ب ِع ذ
ِ ِ
عل ْیك يا اباع ْب ِد ِ
رل ِم ْن ق ِر ذ
ید.
اهلل تُ ِعی ُد لِك ثالثا فِا َّن َّ
السالم عل ْیه ي ُ
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