
 جلسه چهاردهم دعای 54 )رفع غم و اندوه(
جلسه 246 شرح دعای صحیفه سجادیه

1398 / 06 / 25





فهرست

  تبدیل مشکالت به نردبان ترقی با کیمیای توحید

  وقتی بال و گرفتاری، نعمت می شود

  مصیبت حقیقی

  بیمناکی مؤمن از کامیابی های مادی 

  زندگی موحدانه بن بست ندارد

  معنای اجابت دعا

  در بال هم می چشم لذات او

  ای شمشیرها، مرا در بر بگیرید

  شیرین تر از عسل 

  تلخی ها در راه دین، شیرین می شود

  چرا من؟

  چند صحنه تکان دهنده در کربال



2

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــْد  ــاٍب َق ــرِ كِتَ ــْن َخیْ ــَألَُك مِ »أْس
ــرِّ  ــْن َش ــَك مِ ِ ــوُذ ب ــَا، َو أُع َخ
كِتـَـاٍب َقــْد َخــَا، أْســَألَُك َخــْوَف 
ــَن لََك، َو عِبَاَدَة اَلَْخاِشــعِیَن  اَلَْعابِِدی
لِیــَن َعَلیـْـَك،  لـَـَك، َو یَقِیــَن اَلُْمتََوكِّ
َعَلیْــَك«. اَلُْمْؤمِنِیــَن  َل  تَــَوكُّ َو 

و  تبــارک  خداونــد  امیدواریــم 
تعالــی عــرض ارادت هــای بــرادران 
و خواهــران عزیــز بــه ســاحت 
مقــدس حضــرت اباعبــداهلل )علیه الســام( 
و اهــل بیــت مکــّرم آن حضــرت را 
بــه لطــف و َکَرمــش بپذیــرد، و 
ــگان  ــرای هم ــد و ب ــص گردان خال
ذخیــره ســازد. بــه همــه ی مــا توفیق 
دهــد در فرصت هــای باقی مانــده، 
ــاه  ــاه محــّرم و چــه در م چــه در م
صفــر، بهــره بیشــتری از توســل 
بــه آن بزرگــوار داشــته باشــیم.

در محضــر مبــارک صحیفه ســجادیه 

هســتیم. بــه دعــای پنجــاه و چهــارم 
ــَألَُك  ــیدیم: »أْس ــراز رس ــن ف و ای
ــَا...«. ــْد َخ ــاٍب َق ــرِ كِتَ ــْن َخیْ مِ

 
تبدیل مشکالت به نردبان ترقی 

با کیمیای توحید

و  مهــم  بســیار  مطلــب  اینجــا 
حساســی مطــرح می شــود. فضــای 
عمومــی دعــا، درخواســت گشــایش 
از اندوه هــا و غم هــا بــود. مــادام 
ایــن  در  هســتیم،  دنیــا  در  کــه 
مرحلــه و ایــن مرتبــه و ایــن منــزل، 
ــض و  ــی، در قب ــورت طبیع ــه ص ب
بســط هســتیم، در فــراز و فــرود 
هســتیم، در شکســت و کامیابــی 
هســتیم، در عســر و یســر می باشــیم. 
ــوی اســت.  ــی دنی ــع زندگ ــن طب ای
ــی  ــی دنیای ــع زندگ ــن طب ــا همی ب
می شــود. امتحــان  انســان 

ــه  ــت ک ــا اس ــع دنی ــن طب ــا همی  ب
و  روز خوشــحال هســتیم،  یــک 
ــب اســت،  ــک روز ناراحــت. جال ی
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حتــی نــه یــک روز، گاهــی در 
یــک روز، در بخشــی از روز انســان 
احســاس خوشــحالی و شــادمانی 
غــم  دیگــر  بخــش  در  می کنــد، 
عالــم روی دل انســان می نشــیند.

خیلــی جالــب اســت کــه امــام 
)علیه الســام( همیــن مســئله را ـ کــه 

مســئله ی خیلی عــادی و معمولی در 
زندگــی هــر انســانی اســت ـ بــرای 
مــا بــه یــک نردبــان جهــت صعــود 
در مراتــب توحیــد تبدیــل می کنــد.

و  غــم  و  گرفتاری هــا  مســئله ی 
ــان  ــط ایم ــی در محی ــادی ها، وقت ش
قــرار می گیــرد، بــرای انســان مؤمــن 
ــی  ــد و فرصت ــود کاس توحی می ش
ــدی. ــه ی توحی ــای رتب ــرای ارتق ب

امــام )علیه الســام( درواقــع نقشــه راه 
گرفتاری هــا  از  بهره منــدی  و 
مــا  همــه ی  کــه  را  اندوه هــا  و 
ــویم  ــا نش ــه آن مبت ــم ب عاقه مندی
ــرای  ــا شــدیم، راهــی ب و اگــر مبت

رهایــی و نجــات بــه مــا نشــان داده 
ــک فرصــت  ــه ی ــن را ب شــود، همی
بــرای عمــق بخشــیدن بــه باورهــای 
شناســایی  و  کشــف  توحیــدی، 
می کننــد. تبدیــل  خویشــتن 

ــت  ــا اس ــن گرفتاری ه ــا همی ــا ب م
ــن  ــا همی ــویم، ب ــناخته می ش ــه ش ک
در  گرفتاری هــا  و  دردســرها 
ــار ایمــان انســان  مســیر زندگــی عی
ــدق  ــزان ص ــود، می ــناخته می ش ش
دینــی  مســائل  در  مــا  کــذب  و 
شــناخته  و  شناســایی  ایمانــی  و 
و  ابتائــات  در همیــن  می شــود، 
فــراز و نشــیب ها اســت کــه گوهــر 
ــورد. ــک می خ ــان مح ــی انس ایمان

ــن  ــان در ای ــن انس ــر ای ــاوه ب  ع
ــی  ــه خودشناس ــد ب ــوارد می توان م
ــری برســد. ضمــن  ــب باالت در مرات
اینکــه می توانــد از مشــکات بــرای 
رشــد، بالندگــی، تقویت بنیــه ایمانی 
و دســتیابی بــه مراتــب باالتــری 
ببــرد. بهــره  ایمــان  درجــات  از 
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)علیه الســام(  امــام  ترتیــب  ایــن  بــه 
نقشــه ی  راه،  نقشــه ی  به زیبایــی 
صعــود و اوج و پــرواز را در اختیــار 
ــت. ــرار داده اس ــا ق ــترس م و دس

 
وقتی بال و گرفتاری، نعمت 

می شود

ــه  ــراز ک ــن ف ــه ای ــیدیم ب حــاال رس
ــق  ــت. طب ــا هس ــر دع ــًا اواخ تقریب
ادبیــات صحیفــه کــه ادبیــات توحید 
اســت، انســان وقتــی در زندگــی اش 
ــورد،  ــع برمی خ ــا و موان ــه گره ه ب
وقتــی بــه دردســرها می افتــد و 
می شــود،  مبتــا  دلگیری هــا  بــه 
ــت  ــه بن بس ــه ب ــی ک ــت جای درس
گشــایش  و  راه  آنجــا  می رســد، 
لحظــه  همــان  در  زیــرا  اســت؛ 
حضــرت  بــه  پناهندگــی  بــرای 
حــق بهانــه پیــدا کــرده اســت.

بــه نظــر مــن در همــان کلمــه ی اول 
ــه ی  ــام( هم ــام )علیه الس ــا، ام ــن دع ای
ــرده و  ــرح ک ــا مط ــب را یک ج مطل

ــار مــا گذاشــته اند؛ همانجــا  در اختی
ــمِّ  ــارَِج الَْه ــا ف ــد: »ی ــه فرمودن ک
نْیا  ، یــا َرْحمــَن الدُّ َوكاِشــَف الَْغــمِّ
َصــلِّ  َرحیَمُهمــا،  َو  َواْلِخــَرةِ 
ــٍد، َواْفــُرْج  ــٍد َواِل ُمَحمَّ َعلــى  ُمَحمَّ
ــى«. در ادامه  ــى، َواْكِشــْف َغمِّ َهمِّ
ــُد  ــُد یااََح ــد: »یاواِح ــز فرمودن نی
ــْم  ــْد َولَ ِ ــْم یَل ــْن لَ ــُد، یاَم یاَصَم
یُولـَـْد َولـَـْم یَُكــْن لـَـُه ُكُفــواً اََحــٌد، 
ْرنــى«. حــاال مــن از  اِْعِصْمنــى َوَطهِّ
تــو عصمــت و طهــارت می خواهــم.

کــه  گرفتاری هایــی  و  دردســرها 
ــتم،  ــا هس ــه آن مبت ــون ب ــن اکن م
مــن خــودم درســت کــرده ام. چــون 
ــورده  ــره خ ــم گ ــه ه ــان ب زندگی م
اســت، پــدر مــا، مــادر مــا، همســر 
مــا، فرزنــد مــا، دوســت مــا، رفیــق 
ــا،  ــایه م ــا، همس ــهری م ــا، همش م
ــان،  ــه کار خودم ــم ب ــره انداختی گ
ــم.  ــان درســت کردی ــا را خودم اینه
ــو اســت. ــا گشــایش از ســوی ت ام

ایــن پناهندگــی بــه خــدای متعــال، 
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ایــن توجــه بــه حضــرت حــق، 
ــت  ــی اهلل و بازگش ــاع ال ــن انقط ای
بــه ســوی خــدای متعــال، ایــن 
ایــن  اســتغفار،  حالــت  و  توبــه 
ــارک و  ــق تب ــن ح ــه دام ــت ب دس
ــت. ــودش راه اس ــدن، خ ــی ش تعال

چنیــن  گرفتــاری  یــک  اگــر 
دســتاوردی داشــته باشــد، چیــز 
چنانچــه  بــود.  خواهــد  خوبــی 
ــی  ــیر زندگ ــاری در مس ــک گرفت ی
باشــد،  انقطــاع  دســتاوردش 
باشــد،  بیــداری  باشــد،  یقظــه 
ــود را  ــد، خ ــدن باش ــود آم ــه خ ب
مراجعــه  باشــد،  کــردن  کشــف 
از  عبــور  باشــد،  خویشــتن  بــه 
ــبب ها  ــن س ــگ باخت ــباب و رن اس
متوجــه مســبب  را  مــا  باشــد و 
ــی  ــت زه ــد گف ــد، بای ــباب کن االس
ــی اســت  ــز خوب ســعادت! چــه چی
ــاری. ــدوه و گرفت ــج و ان ــم و رن غ

 

مصیبت حقیقی

ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــت وقت مصیب
بــه دام غم هــا اســیر شــود و شــروع 
کنــد بــه زمیــن و زمــان بــد گفتــن. 
ــان  ــه انس ــت ک ــی اس ــت وقت مصیب
اســیر غم هــا شــود و بــا زاویــه دیــد 
غلــط، بــا تحلیل اشــتباه، خــودش را 
بــه اندوه هــای بزرگ تــری مبتــا 
ســازد. آن وقــت مصیبــت اســت که 
ــال  ــد، دنب ــل اشــتباه کن انســان تحلی
متهــم می گــردد، بــا ایــن زاویــه دید 
ــمت  ــه س ــام ب ــت اته ــط، انگش غل
زمیــن و زمــان و پشــت پــرده و 
ــن  ــد. چنی ــرده برمی گردان ــش پ پی
ــاده  ــل افت ــک دور باط ــردی در ی ف
نجــات  نــدارد.  نجاتــی  راه  کــه 
همــان هســت کــه عــرض کردیــم.

ــه ای  اگــر اندوهــی پیــش آمــد، بهان
اســت بــرای ارتقای بینــش توحیدی 
ــرض  ــه ع ــی ک ــن توضیح ــا همی ب
کردیــم و بــا همیــن قواعــدی که در 
ــی شناســایی شــد. ــن نوران ــن مت ای
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بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه 
حضــرت حــرف آخــر را اول گفتند: 
 .» »یــا فــارَِج الَْهــمِّ َوكاِشــَف الَْغــمِّ
مگــر در ایــن عالــم فــرج و کشــفی 
جــز تــو هســت؟ جــز اراده تــو، جز 
خواســت تــو، جــز نظــر تــو، چیزی 
نیســت؛ همــه ی درها بســته هســت.

 
بیمناکی مؤمن از کامیابی های 

مادی

بــه  انســان  آنجایــی کــه  حتــی 
نظــرش می رســد کــه دری بــاز 
ــه  ــحالی اولی ــت و خوش ــده اس ش
ــر  ــه حســب ظاه ــه ب ــا ک دارد، آنج
ــًا  ــون مث ــت، چ ــاد اس ــی ش خیل
فــان پــول را بــه دســت آورده  
ــده   ــق ش ــان موف ــان امتح ــا در ف ی
بــه  دری  می کنــد  احســاس  و 
ــه  ــد ک ــده، نمی دان ــاز ش ــش ب روی
در بن بســت های جدیــدی افتــاده 
کــه اگــر می دانســت، بــه جــای 
ــن  ــت! ای ــزا می گرف ــحالی، ع خوش
ــتش  ــه دس ــه ب ــی ک ــا منصب ــول ی پ

آمــد، صــد جــور مســئولیت جدید و 
داســتان های تــازه بــه دنبالــش دارد.

آنجایــی کــه شــما بــه حســب ظاهر 
ــازی  ــا در ب ــحالی ی ــک خوش ــه ی ب
ــایش  ــح و گش ــن فت می رســید، ای
ــت  ــا، بن بس ــم معن ــری در عال ظاه
آن  اســت.  تودرتــو  حجــاب  و 
خوشــحالی حتمــًا قریــن انــدوه ابــد 
ــل  ــم متص ــش ه ــت، آن اندوه اس
ــط  ــای دیگــر اســت. فق ــه اندوه ه ب
ــت  ــن اس ــش ای ــک راه دارد. راه ی
کــه شــما بــه محضــر حضــرت 
ــه  ــد. ب ــی بروی ــارک و تعال ــق تب ح
ــی  ــر اندوه ــید، اگ ــه برس ــا ک آنج
داری و دری بــه رویــت بســته شــده 
ــی،  ــاری مال ــه گرفت ــت، چنانچ اس
اقتصــادی، اجتماعــی، خانوادگــی 
ــرای  ــا تحصیلــی درســت شــده، ب ی
تــو یــک فتــح بــزرگ می شــود. 
چنانچــه از ایــن عالــم عبــور کنیــد، 
از ایــن حجاب هــا عبــور کنیــد، 
ابتائــات  و  گرفتاری هــا  ایــن  از 
هســتید.  فاتــح  کنیــد،  عبــور 
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زندگی موحدانه بن بست ندارد

ــه  ــده ک ــته ش ــت نوش ــی برای گاه
فعــًا بایــد پشــت ایــن در بمانــی و 
ــی داشــته باشــی،  ــًا دردســر مال مث
ــر مســیری  ــه ه ــن صــورت ب در ای
ایــن در بــاز نمی شــود.  بــروی، 
شــخصی  کــه  دیده ایــم  بارهــا 
ــده،  ــا ش ــاری مبت ــک گرفت ــه ی ب
از هــر مســیری مــی رود، بهبــود 
گرفتــه  بیمــاری  یــا  نمی یابــد. 
در  ســر  اصــًا  پزشــک ها  کــه 
نمی آورنــد بیمــاری اش چیســت. 
کار  بــه  را  تجهیزاتشــان  تمــام 
نمی تواننــد  ولــی  می گیرنــد، 
ــد مشــکل چیســت. تشــخیص دهن

در  مــا  می گوینــد:  برخــی 
داریــم،  گرفتــاری   زندگی مــان 
یک جــا را درســت می کنیــم، جــای 
دیگــرش خــراب می شــود. اگــر بــه 
نــگاه توحیــدی کــه حضــرت امــام 
ــوزش  ــما آم ــه ش ــجاد )علیه الســام( ب س
از  می دهــد، رســیدید، هیچ کــدام 
ــت.  ــت نیس ــو بن بس ــرای ت ــا ب اینه

ــران  ــگاه دیگ ــه در ن ــزی ک آن چی
ــان  ــگاه انس ــت، در ن ــته هس درِ بس
ــوده   ــه و درِ گش ــاب الجن ــد ب موح
ــا  ــد: »ی ــا می گوی ــن ت ــت. مؤم اس
 » فــارَِج الَْهــمِّ َوكاِشــَف الَْغــمِّ
می کنــد. عبــور  بســته  در  از 

 
معنای اجابت دعا

خیــال نکنیــد وقتــی بــا خــدای 
ــًا  ــم و مث ــت می کنی ــال صحب متع
الَْهــمِّ  فــارَِج  »یــا  می گوییــم: 
مــا  مشــکل   ،» الَْغــمِّ َوكاِشــَف 
می شــود.  برطــرف  به ســرعت 
چنانچــه پشــت آن در بســته ماندیم، 
ــای  ــه دع ــت ک ــن نیس ــش ای معنای
ــا مســتجاب نشــده اســت؛ چــون  م
ــت.  ــت چیس ــم مصلح ــا نمی دانی م
ــگاه توحیــدی مجهــز  ــه آن ن اگــر ب
ســاحت  بــه  همین کــه  شــدید، 
ــد،  ــارج رفتی ــف و ف ــرت کاش حض
ــد،  ــق رفتی ــن ح ــه دام ــه ب همین ک
چــه  رســیده اید؛  گشــایش  بــه 
ایــن در بــاز شــود، چــه نشــود.
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اگــر خودتــان را متهــم کردیــد، 
خداونــد  بــه  کردیــد،  اســتغفار 
متعــال پنــاه آوردیــد، اشــکاالت 
خــود را کشــف و اصــاح کردیــد، 
از اســباب دیگــری کمــک گرفتیــد، 
شــدید،  تــازه ای  مســیرهای  وارد 
هدایــت و بــه راه هــای دیگــری 
داللــت شــدید، ســبب جدیــدی 
در کار شــما قــرار گرفــت و آن 
ــل  ــری تبدی ــط ظاه ــه بس ــض ب قب
شــد، کــه چــه بهتــر؛ خــدا را شــکر.

برخــی  چــه؟  نشــد،  اگــر  امــا 
ذکــری  گاهــی  می گوینــد: 
می خوانیــم، ولــی اتفاقــًا کارمــان 
خراب تــر شــده، یــک در جلویمــان 
ــم  ــر ه ــا در دیگ ــود، دو ت ــته ب بس
بســته می شــود! مثــًا همیــن دعــای 
امــام ســجاد )علیه الســام( را مشــغول 
شــده، بــا احســاس خوب و توســل، 
ایــام هــم کــه ایــام توســل بــه 
حضــرت اباعبــداهلل )علیه الســام( اســت، 
می خواهــد  متعــال  خداونــد  از 
مریضــِی بچــه اش خــوب شــود؛ 

ــچ،  ــد، هی ــوب نش ــه خ ــی اینک ول
شــد! گرفتــار  هــم  یکــی  آن 

ــرده  ــم ک ــرا را فه ــل ماج ــر اص اگ
همیــن  کــه  می دانیــم  باشــیم، 
پناهندگــی بــه آســتان حق تبــارک و 
تعالــی و از آن غفلــت بیــرون آمــدن 
ــن  ــباب، و دام ــدن از اس ــا ش و ره
مســبب االســباب را گرفتن، خودش 
می شــود. محســوب  گشــایش 

خودتــان  بــه  صــورت  ایــن  در 
یــا  بیمــاری  ایــن  می گوییــد 
ــود!  ــی ب ــز خوب ــه چی ــاری چ گرفت
ــید.  ــا رس ــاد م ــه فری ــش ب ــه وقت ب
مــن از ایــن تاریکــی بــه آن تاریکــی 
اکنــون  امــا  می خــوردم،  غوطــه 
ــن در  ــس حــاال م ــم. پ نجــات یافت
حالــت گشــایش هســتم. تــا رفتیــد 
بــه محضــر حــق، و ایــن نــگاه 
ــکل  ــما ش ــاور در ش ــه و ب و توج
ــارَِج  ــا ف ــد: »ی ــا گفتی ــت، ت گرف
شــد. تمــام  مشــکات   » الَْهــمِّ
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در بال هم می چشم لذات او

ــا  ــام( وارد کرب ــین )علیه الس ــام حس ام
قــدم  دیگــر  ذوالجنــاح  شــدند، 
بعضی هــا  برنداشــت.  قــدم  از 
حتــی  حضــرت  نوشــته اند 
ــی آن  ــد، ول ــوض کردن ــب ع مرک
مرکب هــا نیــز تــکان نخوردنــد.

یــک  ایــن  فرمودنــد   حضــرت 
نشــانه هســت. ســپس فرمودنــد: 
ــد؟  ــا را می شناس ــی اینج ــه کس چ
ــخصی را  ــت؟ ش ــا چیس ــم اینج اس
آوردنــد، گفــت: اینجــا غاضریــه 
پرســیدند:  حضــرت  هســت. 
نــام دیگــری هــم دارد؟ گفــت: 
ــاز  ــرت ب ــت. حض ــوا اس ــا نین اینج
پرســیدند: اســم دیگــری هــم دارد؟ 
اســم  گفــت:  الفــرات.  شــاطِئ 
ــا  ــت: اینج ــم دارد؟ گف ــری ه دیگ
ــه  ــا اســت. حضــرت دســت ب کرب
آســمان برداشــت و فرمــود: »اللَُّهــمَّ 
ــْرِب  ــَن الَْك ــَك مِ ِ ــوُذ ب ــي أُع ِّ إِن
حجــت  اینکــه   .» الْبَــَاءِ؛]۱[  َو 
ـِـَك مِــَن  ــوُذ ب ــد: »أُع خــدا فرمودن

مســتجاب  الْبَــَاءِ«  َو  الَْكــْرِب 
ــال  ــا نشــد؟ شــاید شــما خی شــد ی
چــه  بــه  اســتجابتش  می کنیــد 
چیــزی هســت؟ اســتجابتش بــه این 
هســت کــه یــک دفعــه آن مأموریــن 
بگوینــد: آقــا دیگــر مــا در خدمــت 
شــما هســتیم! کجــا می خواهیــد 
تشــریف ببریــد، شــما را به ســامت 
ــم! هــر کاری داشــته باشــید،  می بری
ــق  ــا طب ــم! ی ــان انجــام می دهی برایت
کــرد؟  پیــدا  ادامــه  کار  معمــول 
ــوا  ــد: »انِْزلُ خــود حضــرت فرمودن
ــَفُك  ــا َو َمْس ــطُّ رَِحالِنَ ــا َمَح َهاُهنَ
ــد  ــرود آیی ــا ف ــا؛]۲[ همین ج دَِمائِنَ
و  مــا  شــدن  پیــاده  جــای  کــه 
ــت«. ــا اس ــون م ــن خ ــل ریخت مح

در زیــارت اربعیــن، مقتــل را مــرور 
ــَاُم  »السَّ می گوییــم:  و  می کنیــم 
ــِل  ــاِت َو َقتِی ــیرِ الُْكُربَ ــى أِس َعَل
الَْعبَــَراِت؛]۳[ ســام بــر گرفتــار 
اندوه هــا و کشــته اشــک ها«. نــه 
یکــی، نــه دوتــا، نــه ده تــا، نــه صــد 
ــد،  ــر کنی ــما فک ــه ش ــه ک ــا، هرچ ت
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اســباب انــدوه و ماتــم از راه  رســید.

ــت  ــل بی ــی اه ــا وقت ــن روزه همی
ــنگین  ــخت و س ــس س ــه آن مجل ب
وارد شــدند، ســر اباعبــداهلل هــم 
عــادی  مجلــس  اســت،  آنجــا 
آن  در  هــم  بچه هــا  نیســت، 
نانجیــب  آن  هســتند،  وضعیــت 
می گویــد:  )ســام اهلل علیها(  زینــب  بــه 
چــه  شــماها  بــا  خــدا  دیدیــد 
کــرد؟ زینــب )ســام اهلل علیها( کــه ســرتاپا 
مکتــب  تربیت شــده  و  توحیــد 
مبالغه گویــی  نــه  اســت،  وحــی 
از  رجزخوانــی،  نــه  می کنــد، 
یــک حقیقــت پــرده بر داشــت و 
فرمــود: »َمــا َرأیـْـُت إِلَّ َجِمیــًا؛]۴[ 
ندیــدم«. چیــزی  زیبایــی  جــز 

اتفاقــات  آن  ظاهــری،  نــگاه   در 
مصیبــت  بــود؛ امــا از نــگاه حســین 
پرده درپــرده  )علیهما الســام(  زینــب  و 
زیبابــی بــود. کســی کــه بــه دســتگاه 
کیمیــای  و  توحیــدی  جهان بینــی 
ــاور  ــه ب ــد، و ب ــز ش ــد مجه توحی

رســید و در ایــن بــاور رشــد کــرد و 
پختــه شــد، هــر دشــواری و بایــی 
کــه پیــش بیایــد، برایــش یــک اندوه 
ــت  ــی پش ــری دارد، ول ــه ظاه اولی
ــط و  ــحالی و بس ــرح و خوش آن ف
بهجــت غیرقابــل تصور وجــود دارد.

 ســّرش ایــن اســت کــه انــدوه 
بــه  را  انســان  اتصــال  بــا،  و 
قوی تــر  کریــم  رب  ســاحت 
ــک« کــه  ــد. کلمــه ی »اعــوذ ب می کن
ــد،  ــا گفتن ــدای دع ــرت در ابت حض
ــرم  ــاه می ب ــو پن ــه ت ــن ب ــی م یعن
و پناهنــده تــو هســتم. لــذا هــر 
دشــواری کــه پیــش آیــد، ایــن 
می کنــد. تقویــت  را  پناهندگــی 

 
ای شمشیرها، مرا در بر بگیرید

باالتریــن درجــه ی ایــن بحــث را در 
ــا  ــون ب ــد. چ ــوان دی ــا می ت کرب
بــر حضــرت بــه خاطــر دیــن نــازل 
می شــد و حضــرت می خواســت 
پرچــم حــق برافراشــته باشــد، پــس 
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ــى؛]۵[  ــیُوُف ُخِذین ــا ُس ــت: »ی گف
ای شمشــیرها مــرا در بــر بگیریــد«. 
ایــن  اگــر  فرمودنــد:  حضــرت 
ــی  ــود، ول ــازل می ش ــا ن ــه م ــا ب ب
محکــم  می مانــد،  اســتوار  دیــن 
ــت  ــت تقوی می شــود، اســباب هدای
می شــود، اســباب رفــع جهالــت 
بشــر  زندگــی  در  ضالــت  و 
تقویــت می شــود، مــا آماده ایــم؛ 
ــت. ــاده اس ــر آم ــینه و س ــن س ای

 
شیرین تر از عسل

چیــزی کــه در نــگاه دیگــران زهــر 
هســت، در نــگاه ولــی الهــی شــهد 
مــرگ  نوجوانشــان  لــذا  اســت. 
دربــاره ی  می بیننــد؛  شــیرین  را 
چــه  دگــر  کــه  بزرگ ترشــان 
بگوییــم. در آن جلســه کــه یــک 
ــب و  ــر و حبی ــر و بری ــش زهی طرف
ــرش  ــرف دیگ ــت، و ط ــلم اس مس
عبــاس و علی اکبــر عــون و عبــداهلل 
حضــرت  و  )علیهم الســام(،  جعفــر  و 
بــا آنهــا صحبــت می کننــد، هــر 

ــد. کســی  ــی می زن کســی دارد حرف
کــه یــک گوشــه نشســته و بــه 
ــرض  ــًا در مع ــر اص ــب ظاه حس
ــتش  ــت، دس ــی نیس ــه جنگ مباحث
می گویــد:  و  می کنــد  بلنــد  را 
در ماجرایــی کــه شــما تعریــف 
ــن کجــا اســت؟  ــد، جــای م می کنی
ســخن از قتــل هســت و کشــته 
ــه هــر  ــزی ک شــدن و شمشــیر. چی
ــا و دردســر  ــرب و ب گوشــه اش ک
و اســباب انــدوه و غــم اســت.

ــاله  ــیزده س ــوان س ــن نوج ــاال ای ح
می گویــد: مــن کجــای ایــن ماجــرا 
ــا  ــد: »ی ــرت فرمودن ــتم؟ حض هس
بُنَــىَّ َكیْــَف الَْمــْوُت عِنْــَدَک؛ 
فرزنــدم، مــرگ در نــزد تــو چگونــه 
ــک  ــود؟ ی ــه ب ــواب چ ــت؟«. ج اس
ــی  ــم باق ــا عال ــه ت ــت ک ــه گف کلم
اســت، ایــن کلمــه می درخشــد. 
مِــَن  »أْحلــى   داشــت:  عرضــه 
ــیرین تر«.  ــل ش ــِل؛]۶[ از عس الَْعَس
نــگاه همــه،  در  کــه  آن چیــزی 
مثــل جــام زهــر اســت، بــرای 
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اســت.   عســل  از  شــیرین تر  او 

هنــگام ورود بــه کربــا، سیدالشــهدا 
َّــا لّل وإِنـّـا إِلَیــهِ  )علیه الســام( گفــت: »إِن

ــتیم  ــدا هس ــا از خ ــوَن؛]۷[ م َراِجُع
بازمی گردیــم«.  او  ســوی  بــه  و 
)علیه الســام(  علی اکبــر  حضــرت 
ــه  ــت: چ ــو و گف ــد جل ــریع آم س
شــد کــه اســترجاع را بــر زبــان 
جــاری ســاختید؟ حضــرت گفــت: 
ــر از  ــن خب ــه م ــادی ای ب ــون من اکن
مــرگ و شمشــیر و کشــته شــدن و 
قطعه قطعــه شــدن داد و گفــت ایــن 
جماعــت بــه ایــن ســمت می رونــد. 
ــر )علیه الســام( گفــت:  حضــرت علی اکب
ــت:  ــدر گف ــق؟ پ ــنا ال الح اولس
بلــه. پســر یــک جملــه گفــت: 
»فــاذان لنبالــى ال المــوت؛«. آقــا 
ــرد  ــف ک ــام( کی ــین )علیه الس ــام حس ام
ــن پاداشــی را  ــت: خــدا بهتری و گف
ــد  ــدر می توان ــک پ ــوی ی ــه از س ک
بــه فرزنــدش بدهــد، بــه تــو بدهــد.

ایــن یــک جــواب هســت در ورود 

ــد  ــیده بودن ــوز نرس ــا، هن ــه کرب ب
بــه آنجایــی کــه ذوالجنــاح حرکــت 
نکــرده بــود، هنــوز بــه آنجا نرســیده 
بودنــد، بعــدش ماجــرای قاســم 
ــاز شــرایط  ــه ب هســت آن شــب، ک
ــا  ــن گفتگوه ــود و ای ــوری ش این ط
برســد بــه آن نقطــه آن دفعــه جــوان 
رشــید آن طلعــت نــازه آن قبــه 
العــرش علی اکبــر هســت خیــال 
ــوری  ــت؟ این ط ــی هس ــد ک کردی
می گویــد ایــن دفعــه هــم قاسمشــان 
هســت، ایــن نوجوانشــان یــک کلمه 
ــن العســل؛«. ــى م ــد: »احل می گوی

 
تلخی ها در راه دین، شیرین 

می شود

ــه  ــی ک ــا را وقت ــن دع ــرت ای حض
غــم و انــدوه و گرفتــاری پیــش 
البتــه بــه  می آمــد، می خواندنــد. 
مــن و شــما هــم آمــوزش می دهنــد؛ 
چــون در ادامــه اش شــما را بــه 
محضــر قــرآن و آیت الکرســی و 
ــروع  ــا ش ــد؛ منته ــن می برن معوذتی
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بــا ایــن جملــه هســت: »یــا فــارَِج 
، یــا َرْحمــَن  الَْهــمِّ َوكاِشــَف الَْغــمِّ
نْیــا َواْلِخــَرةِ َو َرحیَمُهمــا«.  الدُّ
ــن  ــی م ــد می گوی ــه خداون ــی ب وقت
بــه تــو پنــاه آوردم، همیــن جــا 
ــرای شــما کشــف و گشــایش رخ  ب
می دهــد، حــاال ایــن کشــف ممکــن 
ــارن  ــری مق ــف ظاه ــا کش ــت ب اس
شــود، یعنــی واقعــًا آن انــدوه و 
ــر  ــه چــه بهت ــا برطــرف شــود ک ب
ــت  ــی آن وضعی ــا گاه ــن؟! ام از ای
ــًا  ــد، مخصوص ــی می مان ــوار باق دش
وســط  دیــن  پــای  کــه  جایــی 
اســت. یعنــی علــت دشــواری ها 
ایــن اســت کــه شــما ثبات قــدم 
ــرای  ــد. ب ــان می دهی ــان نش ازخودت
می خواهیــد  شــما  چــون  مثــال 
ورشکســت  باشــید  حال خــور 
ــت  ــئله ای برای ــراً مس ــدید. ظاه ش
کــه  حالــی  در  می شــد،  حــل 
نبــود،  نــگاه توحیــدی حــل  در 
بیچارگــی  باطنــش بدبختــی و  و 
ــه  ــما ب ــون ش ــت. چ ــر هس بزرگ ت
ــد، از  ــن پافشــاری می کنی خاطــر دی

ایــن منصــب تــو را کنــار گذاشــتند؛ 
می کنیــد،  پافشــاری  چــون 
می کننــد؛  بــازی  آبرویــت  بــا 
می کنیــد،  پافشــاری  چــون 
افتادیــد.  مالــی  دردســرهای  در 
خیلــی اوقــات این طــور هســت.

حضــرت  بعــدی  جملــه  در 
ــک  ــن کم ــه م ــا ب ــد: خدای می گوی
ــه  ــی ام ب ــن در زندگ ــل م ــن عم ک
ــن  ــه ذره ای از دی ــد ک ــه ای باش گون
ــران  ــه دیگ ــم. هرچ ــاه نیای ــو کوت ت
خــوف  از  بگوینــد،  می خواهنــد 
مــردم و از تــرس ایــن و آن از دینــم 
دســت برنــدارم و کوتــاه نیایــم.

ــه را  ــن جمل ــه ای ــت ک ــب اس  جال
حضــرت ذیــل دعــای »اْستِكشــاِف 
می گویــد:  می گوینــد.  الُْهُمــوم « 
مــن آنجــا بِایســتم. اگــر آنجــا 
دشــواری هایت  بِایســتی، 
ــخص  ــر ش ــود. اگ ــر می ش افزون ت
ــمِّ  ــارَِج الَْه ــا ف ــت »ی ــه حقیق ب
ــد،  ــیده باش « رس ــمِّ ــَف الَْغ َوكاِش
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آنجایــی کــه بــه حســب ظاهــر 
تلــخ اســت، بــه حســب واقــع 
برایــش شــیرین می شــود؛ چــون 
ایســتادگی روی مــرز دیــن و صراط 
چیــزی  چنیــن  اســت.  مســتقیم 
بخواهیــم. متعــال  از خداونــد  را 

نکتــه  ایــن  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
می دهــد،  آمــوزش  مــا  بــه  را 
می گویــد ســر عهدتــان بِایســتید 
باشــید؛  مســتقیم  صــراط  در  و 
ــود. ــود، بش ــد بش ــه می خواه هرچ

 
چرا من؟

برخــی وقتــی در زندگــی دچــار 
می گوینــد:  می شــوند،  مشــکل 
ــرای مــا ایــن مشــکل پیــش  چــرا ب
آمــد؟ »چــرا بــرای مــا؟«، از آن 
فــرض  اگــر  اســت.  حرف هــا 
ــود،  ــی نب ــه ســخن گناه ــم ک بگیری
ایــن  بایــد  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
می گفــت:  و  مــی زد  را  حــرف  
ــه  ــن ک ــرم، م ــر پیغمب ــه پس ــن ک م

خــودم حجــت خــدا هســتم، چــرا 
ــام(  ــین )علیه الس ــام حس ــی ام ــن؟ ول م
ــاال باشــد،  ــن ب ــد پرچــم دی می گوی
ــود. ــود، بش ــد بش ــه می خواه هرچ

ایــن مطالــب را قبــًا عــرض کــرده 
ــا  ــاره ب ــتم دوب ــی خواس ــودم، ول ب
ــرت  ــتان حض ــری در آس ــان دیگ بی
را  درس  ایــن  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
مــرور کنیــد. از عبــارت »أعــوُذ 
ــن  ــه ای ــود ک ــوم می ش ــَك« معل ِ ب
همــان  درحقیقــت  پناهندگــی 
اســت. الغــم  و  الهــم  کشــف 

 
چند صحنه تکان دهنده در کربال

صحنــه  چنــد  عاشــورا،  روز  در 
وجــود  تکان دهنــده  خیلــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــک نقط دارد. ی
»َو  )علیه الســام(  اباعبــداهلل  حضــرت 
ــَری  ــم یَ ــماًل َفَل ــًا َو ِش ــَر یَمین نََظ
ــداً«؛]۸[ نگاهــی  ـِـه اََح ــن اَصحاب مِ
بــه ســمت راســت کــرد، دیــد 
بــه  نگاهــی  نیســت،  هیچ کــس 
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ــی  ــد کس ــرد، دی ــپ ک ــمت چ س
باقــی  هیچ کــس  دیگــر  نیســت. 
نمانــده بــود. بعــد حضــرت شــروع 
یکی یکــی  را  اصحــاب  کردنــد 
مســلم،  هانــی،  زدنــد،  صــدا 
بریــر، زهیــر، حبیــب... عبــاس.

ــت  ــن اس ــده اش ای ــه تکان دهن جمل
کــه گفــت: چــه شــده اســت؟ چــرا 
جــواب حســین را نمی دهیــد؟ چــرا 
هرچــه مــن شــما  را صــدا می زنــم، 
جوابــم را نمی دهیــد؟ بــه تعبیــر 
ــل از  ــا شــما داشــتم قب ــا، کاری ب م
ــر  ــا حاض ــم، اینج ــدا کن ــه ص اینک
بودیــد، امــا اکنــون هرچــه صدایتــان 
ــد.  ــرا نمی دهی ــواب م ــم، ج می زن
ــد  ــرت می خواهن ــه حض ــل اینک مث
ــا  ــد ی ــاز  کنن ــدار ن ــک مق ــا ی آنج
ــم. ــود، نمی دان ــه ب ــند. چ ــاز بکش ن

 ســپس گفــت: نکنــد دیگــر حســین 
را دوســت نداریــد؟ بعــد حضــرت 
خودشــان جــواب دادنــد و فرمودند: 
ــان  ــت، بدن هایت ــور نیس ــه، این ط ن

روی زمیــن افتــاده و امکانــی بــرای 
پاســخگویی نداریــد. حــاال کــه 
این طــور اســت، خــودم تنهایــی 
بــار همــه ی شــماها را می کشــم. 
ــن جمــات  ــل از اینکــه ای ــه قب البت
ــه آن  ــری دارد ک ــود، تعبی ــام ش تم
اســت.  تکان دهنــده  خیلــی  نیــز 
می کنــد،  صدایشــان  کــه  آنجــا 
فرمودنــد: مگــر نمی بینیــد اینهــا 
ــد؟  ــا می رون ــمت خیمه ه ــد س دارن
از ایــن بــه بعــد دیگــر خیمــه 
هســت و حــرم و زینــب و بچه هــا.

شــگفت انگیز  قســمت  اینجــا  از 
وقتــی  می شــود.  ماجــرا شــروع 
میــدان  تنهــا  )علیه الســام(  اباعبــداهلل 
نمی توانســت  کســی  می آینــد، 
مقاومــت کنــد. همــه می دیدنــد 
ــی  ــده. وقت ــدان آم ــه می ــی ب ــه عل ک
بــه لشــکر مــی زد، ســپاه عمــر 
ــیر  ــر ش ــاه از براب ــل روب ــعد مث س
ــه  ــارای مقابل ــد. کســی ی می گریختن
نداشــت؛ چــون حضرت بــا جالش 
بــه میــدان آمــده بــود کــه جــال اهلل 
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ــیرش را  ــام( مس ــام )علیه الس ــت. ام اس
ــه  ــود ک ــرده ب ــاب ک ــوری انتخ ط
کار عاطفــی اش  آن  بتوانــد  دائــم 
ــت  ــذا هروق ــد. ل ــم انجــام ده را ه
زود  می کشــید،  طــول  نبــرد 
می کــرد،  تاکتیکــی  عقب نشــینی 
ــه  ــد، ب ــر می آین ــدم عقب ت ــد ق چن
خیمــه نزدیــک می شــوند، یــک 
َه  تکبیــر یــا »َل َحــْوَل َو َل ُقــوَّ
دوبــاره  می گوینــد،  بِــالل«  إِلَّ 
ــد.  ــدان جنــگ برمی گردن ســمت می
ــت  ــال رف ــم در ح ــور دائ همین ط
و برگشــت بودنــد. کاری را کــه 
علی اکبــر  می کــرد،  عبــاس 
بریــر  می کــرد،  زهیــر  می کــرد، 
عوســجه  بــن  مســلم  می کــرد، 
ــای  ــود آق ــد خ ــاال بای ــرد، ح می ک
ــد. ــام ده ــا انج ــک و تنه ــم ت عال

ــم  ــاال کم ک ــات« ح ــیر الكرب  »اس
نشــان  بیشــتر  را  خــودش  دارد 
جــای  بــه  رســید  کار  می دهــد. 
ســخت. دشــمن  فهمیــد عطــش، 
اســت.  کــرده  ســخت  را  کار 

کار خیلــی ســخت شــد  دیگــر 
ــام  ــه ام ــه ای ک ــه نقط ــید ب ــا رس ت
آن  در  )عّجل اهلل فرجه الشــریف(  عصــر 
ســام ها بــه آن اشــاره می کننــد. 
کســانی کــه گــزارش صحنــه را 
هرچــه  می گوینــد  می دهنــد، 
چهــره  می شــد،  ســخت تر  کار 
زیباتــر،  برافروخته تــر،  حضــرت 
می شــد. دلرباتــر  و  دلنوازتــر 

می شــد!  ســخت تر  کــه  هرچــه 
ایــن؟!  از  ســخت تر  دیگــر 
زمیــن  روی  اینکــه  از  ســخت تر 
می گویــد:  نانجیــب  آن  افتــاده؟! 
گرفتیــم  تصمیــم  جمعــی 
هروقــت  کنیــم.  تمــام  را  کار 
نمی توانســتند کار را تمــام کننــد، 
ــد.  ــیم می کردن ــان تقس ــن خودش بی
ــم.  ــو بروی ــًا جل ــاال جمع ــد ح  گفتن
می کننــد،  گــزارش  کــه  کســانی 
ــت ها  ــم دس ــط دیدی ــد فق می گوین
ــن  ــی رود، پایی ــاال م ــیرها ب و شمش
می آیــد، عــده ای نیــز نیزه هــا را 
ــا اینکــه  ــن. ت ــد و پایی ــاال می آورن ب
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طــرف قصــد کــرد کار را تمــام کند.

ــم های  ــوی چش ــون جل ــراً خ ظاه
لــذا  بــود؛  گرفتــه  را  حضــرت 
ندیدنــد چــه کســی روی سینه شــان 
نشســته اند. شــرایط اصــًا قابــل 
ســینه  دیدنــد  نبــود.  توصیــف 
»لقــد  فرمودنــد:  ســنگین شــد، 
ــر  ــًا؛]۹[ ب ــا عظیم ــت مرتق ارتقی
جــای بلنــدی پــای گــذارده ای«.

ــاز  ــن ب ــد: م ــگر می گوی آن گزارش
نگاهــم بــه چهــره ی حضــرت افتــاد. 
آرامــش و زیبایــی چهــره چنــان مــرا 
جــذب کــرده بــود کــه حواســم بــه 
لب هــای  دیــدم  نبــود.  اتفاقــات 
می خــورد  تــکان  دارد  خشــکیده 
ــا  ــم: خدای ــد. گفت ــزی می گوی و چی
ــن لحظــات آخــر  ــد ای حســین نکن
خــوب  می کنــد.  نفریــن  دارد 
ــا کــس  ــدم دارد ب ــردم دی گــوش ک
دیگــری حــرف مــی زد: »إلهِــى 
رًِضــى بَِقضائـِـَك تَســلِیًما ألْمــرَِک 
ل َمعبــوَد ِســواَک یــا غِیــاَث 

ــن،  ــتَغیثیَن؛]۱۰[ ای خــدای م الُمس
ــو  ــه قضــا و حکــم ت مــن راضــی ب
ــو  ــر و اراده ت ــلیم ام ــتم و تس هس
ــو  ــز ت ــودی ج ــچ معب ــم. هی می باش
نیســت، ای پنــاه هــر پناهجــو«. گویا 
می گویــد: کار دیگــری بایــد بکنــم؟ 
چیــز دیگــری مانــده کــه بایــد انجام 
ــوی؟ ــی ش ــن راض ــا از م ــم ت ده

ــب )ســام اهلل علیها( حــاال می خواهــد   زین
شــود.  خــارج  مرحلــه  ایــن  از 
مســئولیت ها  ایــن  بــار  تمــام 
حــاال یک جــا روی دوش زینــب 
بایــد  شــده.  گذاشــته  )ســام اهلل علیها( 

وگرنــه  کنــد،  جمع بنــدی  را  کار 
ایــن صحنــه خــارج  از  چطــور 
شــود؟ آنهــا را بــرای خــارج کــردن 
از کربــا از کنــار قتلــگاه عبــور 
ناتمامــی  اینجــا کار  امــا  دادنــد. 
هســت کــه بایــد انجــام شــود.

ــم خــم  ــه خان ــته اند ک ــل نوش  مقات
کنــار  را  شمشــیرها  و  می شــود 
ــد،  ــار می زن ــا را کن ــد، نیزه ه می زن
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ــون  ــد، چ ــار می زن ــنگ ها را کن س
در  بعــد  بــود،  آنجــا  همه چیــز 
جایــی متوقــف شــد و نشســت. 
پیکــری را بــا کیفیــت خاصــی دیــد. 
شــاید در آغــوش گرفــت. البتــه 
ــن کار  ــت ای ــم در آن وضعی نمی دان
اصــًا امــکان داشــته اســت یــا نــه؟

و طوفانــی  اول روضــه خوانــد   
خطــاب  را  روضــه  کــرد.  به پــا 
)صلی اهلل علیه وآلــه(  اکــرم  پیغمبــر  بــه 
ــداْه  شــروع کــرد و فرمــود: »واُمَحمَّ
ــماءِ،  ــُك السَّ ــَك َملی ــي َعَلیْ َصّل
هــذا ُحَســیٌْن بِالَْعــراءِ، ُمَرمَّــٌل 
ــُع األْْعضــاءِ؛]۱۱[ ای  مــاءِ، ُمَقطَّ بِالدِّ
محمــد کــه فرشــتگان بــر تــو درود 
فرســتادند، ایــن حســین اســت کــه 
در بیابــان خشــک بــه خــون خویش 
غلتــان، و اعضایــش از یکدیگــر جدا 
ــد  ــد بگوی ــت«. می خواه ــده اس ش
ــینت  ــر از حس ــول اهلل دیگ ــا رس ی
ــا و  ــده. خانم ه ــی نمان ــزی باق چی
مرکــب  روی  بعضی هــا  بچه هــا 
دنبــال  هــم  بعضی هــا  بودنــد، 

بعــد  بودنــد.  عزیزانشــان  پیکــر 
بــه آنهــا اشــاره کــرد و فرمــود: 
ــم  ــت را ه ــبایا«؛ َحَرم ــَك َس »بَناتُ
ــد. ــد می برن ــارت دارن ــه اس ــه ب ک

اســتثنا  بــدون  می گویــد:  راوی 
دوســت و دشــمن همــه گریــه 
ــام اهلل علیها(  ــب )س ــه زین ــد. روض می کنن
ــد  ــا ش ــرد. اینج ــا ک ــه پ ــی ب طوفان
ــینی.  ــزاداری حس ــس ع ــاز مجال آغ
بــا  نقل هــا  از  بعضــی  طبــق 
امیرالمؤمنیــن، حضــرت زهــرا و 
صحبــت  )علیهم الســام(  حســن  امــام 
کــرد. بعــد بــه نیابــت از پیغمبــر، بــه 
نیابــت از میرالمؤمنیــن، بــه نیابــت از 
حضــرت زهــرا، بــه نیابــت از امــام 
از  نیابــت  بــه  )علیهم الســام(،  حســن 
همــه، دســت بــرد زیــر پیکــری کــه 
ــمتی  ــر قس ــود. ه ــاء ب مقطع االعض
را می گیــرد، قســمت دیگــر روی 
زمیــن هســت. بــه هــر ترتیبــی 
بــود دســت بــرد زیــر آن پیکــر 
ـل  مطهــر و گفــت: »الّلهــمَّ تََقبَـّ
ــدا،  ــان؛]۱۲[ خداون ــا هــذا القرب منّ



19

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

بپذیــر«.  مــا  از  را  قربانــی  ایــن 
ــل نوشــته اند گفــت:  بعضــی از مقات
ــل  ــذا قلی ــا ه ــل منّ ــمَّ تََقبَّ »الّله
ایــن  خداونــدا،  القربــان؛]۱۳[ 
قربانــی انــدک را از مــا بپذیــر«.

یــک لحظه زینب )ســام اهلل علیها( با چشــم 
باطنــی خــود دیــد اتفاقــی کــه چنــد 
ســاعت قبــل افتاد کــه گویــا زمین و 
عالــم دارد در هــم پیچیــده می شــود، 
ــد  ــاره دارد تکــرار می شــود؛ دی دوب
می ریــزد. هــم  بــه  دارد  عالــم 

متوجــه شــد جــان حجــت خــدا در 
ــا  ــر را ره خطــر اســت. پیکــر مطه
کــرد، دوان دوان برگشــت. ماحظــه 
دارد  )علیه الســام(  ســجاد  امــام  کــرد 
ــا،  ــای م ــود: آق ــد. فرم ــان می ده ج
امیــد  ای  گذشــتگان،  باقی مانــده 
تَُجــوُد  أراَک  »مالِــي  آینده هــا، 
جــان  بــا  چــرا  بِنَفِســَك«؛]۱۴[ 
خودتــان بــازی می کنیــد؟ حضــرت 
ــر حجــت  ــان، پیک ــه ج ــت: عم گف
خــدا بــر روی زمیــن مانــده اســت. 

فرمــود: عزیــز دلم آرام بــاش، نگران 
اینجــا می شــود کعبــه ی  نبــاش؛ 
عّشــاق، بیســت میلیــون اربعیــن 
ــم  ــه ی عال ــینه زنان از هم ــه سروس ب
اینجــا می رســانند... خودشــان را 

ِ َصلَّى اللُ َعَلیَْك یَا أبَا َعبِْد الل

خداونــدا، َقَســمت می دهیــم بــه 
حــق و حقیقــت اباعبــداهلل )علیه الســام(، 
ــتان  ــا و دوس ــر م ــام و رهب ــه نظ ب
امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( در سراســر 
عالــم عــزت روزافــزون کرامــت 
از  را  مــا  جــوان  نســل  بفرمــا. 
ــظ  ــی حف ــات آخرالزمان ــه ی آف هم
ــام  ــاری ام ــرای ی ــه را ب ــن. هم ک
زمــان تقویــت بفرمــا. ایمــان کامــل 
ــا. ــت بفرم ــراوان کرام ــوای ف و تق

محمــد  بــه  می دهیــم  َقَســمت 
عزیــزان  )علیه الســام(،  محمــد  آل  و 
ــی را  ــن محضــر نوران حاضــر در ای
ــان.  ــان برس ــه ی آرزوهایش ــه هم ب
رکاب  در  شــهادت  ســعادت 
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حضــرت حجــت را روزی مــا قــرار 
ــان را  ــر از جانم ــر عزیزت ــده. رهب ب
ــار آن  ــی عصــر در کن ــا ظهــور ول ت
ــا. دشــمنانش  ــظ بفرم حضــرت حف
ــکای  ــا. آمری ــل بفرم را خــوار و ذلی
صهیونیســتی،  رژیــم  جهانخــوار، 
انگلیــس خبیــث، داعــش پلیــد و آل 
ــه  ســعود ملعــون را بیــش از ایــن ب
ــر  ــان ام ــان. پای ــت بنش ــاک مذل خ
مــا بــه شــهادت در راه خــودت بــه 
ــر  اوج ســعادت برســان. ارواح مطه
ــأن  ــل عظیم الش ــام راح ــهدا و ام ش
و شــهدای عزیــزی کــه مجــاور 
بــا  را  همــه  هســتیم،  حرمشــان 
ــردان. ــور بگ ــهیدان محش ــاالر ش س
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