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حزن و سرور عاشورایی
آرمان رمحیم
مهگام با فرارسیدن عاشورای حسینی ،ىر سالو واقعو و امری بس عظیم رخ می دىد و غم و حزن حسینی آشکار می گردد .در عنی حال ،امری کو شایستو تأمل و دقّت بیشرت
است ،ابتهاج و فرح و ُسرور عاشورایی است کو نوشتار حاضر ،با استفاده از آثار بعضی بزرگان ،در سو بیان ،ارائو می دارد  -و من اهلل التوفیق.
*********
در تعبریات دین مبنی اسالم بسا دیده می شود سفارش بو پرىیز از شادی یا غم از اموری کو اکثرا از آهنا شاد یا غمناکیم ،و بو عکس ،امر بو شادی یا غم از اموری کو غالبا بداهنا
بی تفاوت !از یک رو سفارش است بو عدم دلبستگی و تعلق بو مظاىر دنیوی .در بیان حقیقت زىد ،مظهر زىد و پارسایی ،موال علی علیو السالم ،چننی بیان می فرماید :
حوا با آتا ُکم" و من ل یأس علی املاضي و ل یفرح باآليت ف قد أخذ الزىد بطرفیو
الزىد ُکلو بنی کلمتنی من ال ُقرآن قال اهللُ ُسبحانو" لکیال تأسوا علی ما فات ُکم و ال تفر ُ
زىد متاما بنی دو کلمو از قرآن است کو خدای سبحان فرمود ":تا بر آنچو از دست مشا رفتو حسرت خنورید و بو آنچو بو مشا رسیده شادمان نباشید ( .")۳۲:۷۵کسی کو بر گذشتو
افسوس خنورد و بو آینده شادمان نباشد ،جوانب زىد را رعایت کرده است( .هنجالبالغة  ،حکمت )۹۲۴

در عنی حال ،در بیانی شریین ،قرآن کرًن می فرماید:
َّاس قد جاءت ُكم َّموعظة ِّمن َّربِّ ُكم وشفاء لِّما فی الص ُدور و ُىدى ورمحة لِّل ُمؤمننی ** قُل بفضل اللَّ و وبرمحتو فب َٰذلك ف لیفر ُحوا ُىو خری ِّدمَّا یم ُعون
یا أیها الن ُ
ای مردم !اندرزی از سوی پروردگارتان برای مشا آمده است؛ و درمانی برای آنچو در سینوىاست؛ و ىدایتی و رمحتی برای مؤمنان! بگو :بو فضل خداست و بو رمحت او ،پس بر آن
باید [مؤمنان[ شادی کنند کو آن از ىرچو مجع می کنند ،هبرت است)۰۱:۷۵-۷۵( .

در این آیو اهلی ،خداوند تعالی بر این نعمت عظمی بو خلق خویش شاد باش )!( می گوید .خواننده حمرتم را بو بیان متنی صاحب املیزان ارجاع میدىیم کو برکات چهار گانو طیب و
نیكوی قرآنی (موعظو ،دارو ،ىدایت و رمحت) را شرح فرموده است کو چگونو بندگان حق را مرحلو بو مرحلو از ظلمات غفلت تا مقامات عالیو دستگریی می منایند [ .]۰آری ،شاد
باشید بر این فضل و رمحت پروردگار کو برتر است از ىر ثروت و دارایی کو می اندوزید .از تکاثر فرار کنید و بو کوثر روی بیاورید .از یکی در وامهو باشید و از دیگری فرمحند و
مسرور.
توجو کنیم:
حال بو فرمایشی از امام رئوف ،رضا علیو السالمّ ،
من كان یومُ عاشورا یوم ُمصیبتو و ُحزنو و بُكائو جعل اللّوُ عّزوج ّل یوم القیامة یوم ف رحو و ُس ُروره
ىر كس كو عاشورا ،روز مصیبت و اندوه و گریو اش باشد ،خداوند روز قیامت را براى او روز شادى و سرور قرار مى دىد( .امالی صدوق ،جملس  ،۳۵حدیث )۹

یعنی از غم دنیا بپرىیزید ولیکن غم حسینی را حصن حصنی خود قرار دىید! از این فرار کنید و در آن قرار .این نقمت است و آن نعمت .این حسرت است و آن دولت.
سر آن ُسرور است ،کو آخرت در واقع باطن مهنی دنیاست .یک نوع غم دارًن کو غم سیاه حمض است کو
و نکتو دیگر آنکو گر چو ظاىر عزای حسنی غم است ،ولیکن باطن و ّ

ریشو آدمی را می خشکاند و دنیا و آخرتش را بو باد می دىد .ولیکن نوعی دیگر غم است کو غم سبز است .برونش آتش است و اندرونش گلستان .ظاىرش سوزاننده است و
باطنش رویاننده .آنچو می سوزاند پلیدی و گناه است و آنچو می رویاند ،روشنایی و صفا .اصوال حکم حکیم حضرت حق بر این قرار گرفتو است کو امور بو ظاىر متضاد ،در ىم
پیچیده شوند .از این روست کو پیامرب پروردگار عاملیان  -درود بی پایان حق بر او و خاندانش  -می فرمود:
إ َّن اْلنَّة ُحفَّت بالمكاره و إ َّن النَّار ُحفَّت بالشَّهوات
مهانا هبشت پوشیده شده است با مکروىات و مهانا آتش پوشیده شده است با ل ّذهتا! (بو روایت موال علی ،هنجالبالغة  ،خطبو )۰۵۱

تأمل در حاالت و جتربیامتان ،می دانیم کو چو بسا دو امر بو ظاىر متضاد دقیقا دو روی یک سکو اند :این مهان و آن مهان .آیا در کالم
بلکو از کالم حق و اولیای او ،و حتی ّ
حق ندیده اًن کو می فرماید:
إ َّن الَّذین یأ ُكلُون أموال الیتام َٰى ظُلما إَّمنا یأ ُكلُون فی بُطُوهنم نارا وسیصلون سعریا
بو حتقیق کسانی کو اموال یتیمان را بو ظلم و ستم میخورند ،مهانا تنها آتش میخورند؛ و بزودی در شعلوىای آتش (دوزخ) میسوزند ()۰۱:۹

آری عجب ل ّذتیست ل ّذت مجع مال برای بسیار حتّی اگر بو قیمت نابودی قومی دیگر باشد ،ولیکن آتشیست این مجع مال در مهنی حال کو در شکمها فرو می رود ،گر چو

بسیاری از حرارتش اکنون غافلند ،ولیکن بزودی خواىند سوخت .در واقع ىم اکنون در حال سوختنند ولیکن وعده چشیدن بو روز جزا !در برابر اینان ،بودند آنان کو در مهنی عال
بو متاشای باطن اعمال می نشستند و حقیقت امر را رؤیت می منودند .مولی عبدالرزاق کاشانی در تفسری خود ،در اشاره بو طعام دوزخی تبهکاران کو در کتاب وحی" غسلنی "
(چرک خون!) معرفی شده است ( ، (۱۴:۲۵-۲۱میگوید" :مهانا مشاىده کردًن آنان را عینا کو مهان را می خورند!" ( و لقد شاىدناىم یأکلوهنا عینا).
و آیا در کالم حق ندیده اًن کو می فرماید:

الصابرین ** الَّذین إذا أصاب ت ُهم مصیبة قالُوا إنَّا للَّ و وإنَّا إلیو راجعُون ** أُولَٰئك علیهم صلوات ِّمن َّرِّهبم
ولنب لُونَّ ُكم بشیء ِّمن اْلوف واْلُوع ون قص ِّمن اْلموال واْلن ُفس والثَّمرات وبشِّر َّ
ورمحة وأُولَٰئك ُى ُم ال ُمهت ُدون
و بی تردید مشا را با چیزی از ترس ،گرسنگی ،و کاىش در ماهلا و جاهنا و میوهىا ،آزمایش میکنیم؛ و بشارت ده بو استقامتکنندگان؛ آهنا کو ىر گاه مصیبتی بو ایشان میرسد،
میگویند " :ما از آن خدائیم؛ و بو سوی او بازمیگردًن"؛ آهنا ىستند کو درودىا و رمحت خدا شامل حالشان شده و آهنا ىستند ىدایتیافتگان(۳:۰۷۷-۰۷۵( .

پس در تعریف مؤمن باید گفت او آن است کو با چشم سر نار بیند و با چشم دل ،نور .در ظاىر غم بیند و در باطن ،شادی .در برون حمنت می کشد و در درون ،جنّت .و لذا
می بینیم کو زیارت عاشورا با بیانی عجیب و سجده ای کو ظاىرا سجده شکر )!( است ختم میشود:

مدهلل علی عظیم رزیَّيت
مد محد ال ّشاکرین لک علی ُمصاهبم ال ُ
اللّ ُه َّم لک ال ُ
خدایا تو را ستایش مى كنم بو ستایش شكر گذاران تو برمصیبتشان .سپاس خدای را بر عزادارى و اندوه و غم بزرگ من.

مسرت و سرور است و شایستو شکر و محد و سپاس فراوان .این برای بسیاری از ما ملموس است کو غمهای
پس غم حسینی کو غمی بس مطلوب و دمدوح است در واقع برکت و ّ
متداول ،رومحان را پژمرده می سازند ولیکن عزای حسنی جانی نو در درون ما می دمد .اگر چو از یک نگاه ،شب قدر شاید ىر آن شبیست کو قدرش دانیم ،ولیکن گویا ریزش
حمرم (!) و در حنی عزا مست می شوًن و از باده ای بی مثال می نوشیم .چو
ّ
خاص رمحت حق را ىر سالو دو بار جتربو می کنیم :یکی شب قدر ماه رمضان و دیگری شب قدر ماه ّ
زیباست و شورانگیز شعری کو بعضی خادمان مراسم حسینی زمزمو می کنند:
مساوری کو بو بزم حسنی می جوشد خبار رمحت آن جرم خلق می پوشد
حدیث باده و تسنیم و سلسبیل کمرت گوی بگو حکایت مستی کو چای می نوشد

*********
تأمل است کو واقعو عاشورا پل عبور دلباختگان حق بو قرب اهلی و برکات و نعمات بی پایان بوده است ،و از این لاظ حتی شایستو شادی و
از منظری دیگر این نکتو شایستو ّ
سرور .عال جلیل الشأن و دلباختو حق ،سیّد ابن طاووس ،در آغاز کتاب شریف هلوف ،کو بو تعبری بعضی بزرگان كتابی در میان كتب مقاتل بو اندازه اعتبار و اعتماد بو آن منى
حق اصل منت را ادا منی کند) می آورًن :
رسد ،مق ّدمو ای بسیار زیبا و شامل نکاتی عمیق و لطیف بیان می دارد کو ترمجو آن را (گرچو ّ

محد و سپاس خداى را كو پرتوى نورش از افق عقلهاى ناب براى بندگانش متجلّى گشت و مرام و مرادش را بو وسیلو زبان گویاى سنّت و كتاب آشكار ساخت .آن خدائى كو دل
دوستان و دلباختگان خود را از چنگال دنیاى دلفریب رىانید و بو سوى نورىاى سرورانگیز كشانید  ...روح آهنا شرف خشنودى و رضاى خدا را دریافت تا اینكو اعماق دهلایشان
متوجو حق گردید و در سایو لطف و عنایت او آرام گرفت و مست و سوى آرزوىایشان بو فضل و كرم اهلى سوق یافت  ...پیوستو شوق آنان بو كمال قرب خداوند در تزاید است و
ّ

خرم  ...پس
دهلایشان متمایل بو اذمام تكالیف اهلى است و در این راه ج ّدیت كامل دارند و گوشهایشان براى شنیدن اسرار اهلى مهیّاست و دهلایشان از حالوت ذكر خدا ،شاد و ّ
چقدر كوچك شد در نزد ایشان ىر چیزى كو روگردان گشت از جالل و عظمت او و چقدر مرتوك و مبتذل گردید بر ایشان ىر آنچو باعث دورى از وصال او آمد ،بو ح ّدى كو
ایشان مهواره از اُنس با چنان کرم و کمال ل ّذت مى برند و پیوستو بو زیورىاى ىیبت و جالل اهلى ُملبّس اند.

سپس در بیانی عجیب می فرماید:
پس چون دانستند كو حیات و زندگى آنان مانع از كمال بندگى و متابعت حكم اوست ،و بقایشان حایل میان آنان و اکرام او ،از بقاء خود گذشتند و بو لقاى حضرت حق
پیوستند و در طلب این رستگارى تا سرح ّد ایثار و جانبازى پیش رفتند ،و آماده شدند كو جان و تن خود را در معرض نیزه ىا و مششریىاى ّبران قرار دىند .جاهنایشان براى رسیدن
این كمال و شرافت  ،قفس تن را درىم شكستند و بو پرواز درآمدند و سبقت و مبادرت بو شهادت را سبب ل ّذت و آرامش دانستند .چنانچو سید مرتضى علم اهلدى رمحو اللّو سروده:
الرمضا ُمهملة )...براى آنان بدهناٌن است كو بر ریگزار گرم افتاده و جاهنایشان در جوار خدا آرمیده ؛ گویا اینان كساىن اند كو آسیب رسانندگانشان،
(هلُم نُ ُفوس على َّ
سود دىندگان آهنا بو مشار مى آیند و قاتالن آنان ،زنده كنندگان آنان حمسوب مى شوند!
و اگر نبود امتثال فرمان ُسنّت پیامرب و كتاب پروردگار در پوشیدن لباس جزع و مصیبت زدگى ىنگام از بنی رفنت نشانو ىاى ىدایت و ایاد بدعتها و تأ ّسف برآنچو از دست دادًن از
این سعادت و تأثّر بر چننی شهادت ،ىرآینو در مقابل این نعمت بزرگ ،جامو ىاى سرور و بشارت بو تن مى كردًن!

غصو نیز ىست :یکی غریت بر بی حرمتی ىا بو ناموس پروردگار و حجج
آری ،در حالی کو بو تعبری سیّد این روز شایستو جشن و سرور است ولیکن بو دو دلیل شایستو غم و ّ

تأسف بر بُعد ما از آن یکّو تازان صفا و معنویّت .مگر دمکن است انسان دوستدار کسی باشد و از بی حرمتی بو او عمیقا متأثّر نگردد؟ یا از فراق او دلتنگ نشود؟
اهلی ،و دیگری ّ
پس عزاداری بر ساالر شهیدان ریشو در خصایص انسانی دارد و صفات روحانی .و بسی حکمت و برکت در پس این پرده هنفتو است چرا کو آنکو از بی حرمتی ىا مصیبت زده
حق و حقیقت و حرمتها می شود ،و آنکو از فراق ناالن است ،ىستیش دملو از دوست می گردد .چننی مصیبت زده ای خود در دل روح و رحیان است،
ىم و غمش احیای ّ
استّ ،
و در برون ج ّد و جهدش بر ایاد هبشتی دیگرست برای خلق خدا ،کو او از یزید و یزیدیان بیزار است و در پیکار .و ّاال آنکو نو با اىردین درون و نو با دمشن برون در کارزار است،

کارش زار است و زاریش ننگ و عار .در ادامو ،سیّد می فرماید:

وىل چون نالو و مامت در مصیبت دخرتزاده حضرت خامت سبب رضاى خداست ،و نیكوكاران را غرضى در این عزادارى مرتتّب است ،ما ىم جامو عزا پوشیدًن و اشك از دیدگان جارى
ساختیم و بو چشمان خود چننی خطاب كردًن :اى دیدگان ! از پى در پى گریسنت غافل نباشید ،و بو دهلاى خود خطاب كردًن  :مهچون زنان فرزند مرده در نالو و زارى بكوشید ...

غصو ىا را بو صورت فریاد از دل برمى آورد و این گرفتارى كو مهو
خدایا !بو تو پناه مى برًن از این كارىاى بزرگ كو دهلا را جرحیو دار كرده و از این مصیبت ىاى عظیم كو غم و ّ
گرفتاریها را كوچك و ناچیز مى مناید … چرا این چننی نباشد؟ حال آنكو پاره اى از گوشت بدن پیامرب ،عریان بر روى شن ىاى بیابان  ،افتاده و خون شریفش بو تیغ گمراىان رخیتو
شده و صورهتاى دخرتانش در مقابل چشم شرترانان و مشاتت گران عرضو شده و تاراج لباسهایشان در دیدگاه ىر گویا و خاموش صورت پذیرفتو و بدهناى باعظمت و پیكرىاى
باكرامت [شهدای حسینی] در حاىل كو برىنو از لباس ىستند ،بر روى خاك افتاده اند … اى مردم آگاه و اى انساهناى تیزبنی  ،قتلگاه این خاندان را بو یاد آورید و بو ىب كسى و
تأسف خورید،
غربت آنان و زیادى دمشنان  ،نوحو سراٌن كنید و با غم و اندوه دائم و اشك چشمانتان  ،آنان را یارى منایید ،و بر از دست دادن یاری و نصرت آنان [در روز عاشورا] ّ
كو جاهناى آنان امانتهاى سلطان آفرینش و میوه دل رسول و نور چشم زىرای بتول می باشند.

*********
رابطو ىر فرد با ساالر شهیدان بستگی بو خود فرد دارد و وسعش .چنانکو هبره کوزه از دریا بو اندازه وسع کوزه است نو دریا .می توان از یک منظر مؤمننی را بو چند قسم تقسیم
السالم  -عزاداری می کنند .گروىی دیگر آنانند کو بو وادی توحید واصل
منود :گروه ّاول آنانند کو گرفتار وادی کثرتند ولیکن بو نسبت احساسات و حمبّتشان بو امام حسنی  -علیو ّ
جمرد
شده اند و فانی در ّ
حق گردیده اند و مهو مجال می بینند و دلیلی بر مامت بر نیل خوبان بو قرب حق منی یابند .عال عارف و حم ّقق وارستو عالمو حسینی طهرانی در کتاب روح ّ

کو یادنامو استاد معنوی خویش حاج سیّد ىاشم ح ّداد می باشد چننی می نگارد (ص:)۵۵

حمرم] ،حال حضرت ح ّداد بسیار منقلب بود .چهره سرخ میشد و چشمان درخشان و نورانی؛ ولی حال حزن و اندوه در ایشان دیده منیشد؛ سراسر ابتهاج و
در متام دىو عزاداری[ ّ
غصو میخورند و مامت و اندوه بپا میدارند! صحنو عاشورا عالیترین مناظر عشقبازی است؛ و زیباترین مواطن
باختو
جان
شهید
این
ای
ر
ب
كو
غافلند
مردم
چقدر
مسرت بود .میفرمود :
ّ
ّ

السالم جز عبور از درجات و مراتب ،و وصول بو أعلی ذروۀ حیات جاویدان ،و منسلخ شدن از
مجال و جالل إهلی ،و نیكوترین مظاىر أمساء رمحت و غضب؛ و برای اىل بیت علیهم ّ
مسرت اىل بیت است .زیرا روز كامیابی و ظفر و قبولی ورود در حرًن خدا و
مظاىر ،و حت ّقق بو اصل ظاىر ،و فنای مطلق در ذات أحدیت چیزی نبوده است .حتقیقا روز شادی و ّ
حرم امن و امان اوست .روز عبور از جزئیت و دخول در عال كلّیت است .روز پریوزی و ذماح است .روز وصول بو مطلوب غائی و ىدف اصلی است .روزی است كو گوشوای از
آنرا اگر بو سالكان و عاشقان و شوریدگان راه خدا نشان دىند ،در متام عمر از فرط شادی مدىوش میگردند و یكسره تا قیامت بر پا شود بو سجدۀ شكر بو رو در میافتند.حضرت
آقای ح ّداد میفرمود : ...آن كشنت مرگ نبود؛ عنی حیات بود .انقطاع و بریدگی عمر نبود؛ حیات سرمدی بود .در دىو عاشورا حضرت آقای ح ّداد بسیار گریو میكردند ،ولی مهواش
گریو شوق بود .و بعضی اوقات از ش ّدت وجد و سرور ،چنان اشكهایشان متوالی و متواتر میآمد كو گوئی ناودانی است كو آب رمحت باران عشق را بر روی حماسن شریفشان مرییزد.

تأمل اند.
این بیانات کو روز عاشورا "روز كامیابی و ظفر و قبولی ورود در حرًن خدا و حرم امن و امان اوست" و "روز وصول بو مطلوب غائی و ىدف اصلی است" بسیار قابل ّ
سپس در توضیح این مقام بیان می دارد (ص:)۵۱

باید دانست كو :آنچو را كو مرحوم ح ّداد فرمودهاند ،حاالت شخصی خود ایشان در آن أوان بوده است كو از عوال كثرات عبور منوده و بو فنای مطلق فی اهلل رسیده بودند ،و بو
دوم كو فی اهلل است داشتواند . ...جنبو وجو اْللقی [ایشان]  ...تبدیل بو جنبو وجو ال ّقی و وجوالربّی گردیده است؛ و از
عبارت دگر :سفر إلی اهلل بو پایان رسیده ،اشتغال بو سفر ّ
حق متمكّن گردیدهاندّ .اما سائر افراد مردم كو در عال كثرات گرفتارند و از نفس برون نیامدهاند ،حتما باید گریو و
عز توحید و حرًن وصال ّ
درجات نفس عبور كرده ،در حرم ّ

عزاداری و سینوزنی و نوحوخوانی كنند تا بدینطریق بتوانند راه را طی كنند و بدان مقصد عالی نائل آیند .این جماز قنطرهای است برای آن حقیقت .مهچنانكو در روایات كثریۀ
مستفیضو ما را امر بو عزاداری منودهاند تا بدینوسیلو جان خود را پاك كنیم و با آن سروران در طی این سبیل ىم آىنگ گردًن.

سوم) در عنی وحدت کثرت را نیز می نگرند ،و بعد از فنا باقی گردیده اند ،و بو تعبری استادمان دکرت سلیمان پناه ،این
در عنی حال ،معدودی از نیک خبتان رىرو حقیقت (گروه ّ
حساس ترین خلق خدایند .این اولیای
و
ند،
ر
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عباد حق چون بو مقام ىوشیاری و صحو بعد از حمو رسیده
ّ

اهلی دارای حیات طیّبو اند ،و از عمیقرتین و لطیفرتین مناظر ،خلق حق را می نگرند ،و لذا درکشان حمدود بو سرور عال وحدت منی باشد و درد و رنج عال کثرت را نیز عمیقا ادراک
مقرب اهلی می تواند بو آذما رسد
می منایند ،چرا کو حضرت حق خود چشم و گوش آنان شده است (حدیث قرب نوافل) و بلکو آنان چشم و گوش او .بو بیان اىل معرفت  ،عبد ّ
کو از خملوقات بو انفسشان اولی و اقرب گردد ،تا آذما کو ىر درد و رنج کو بر آنان وارد می گرددّ ،اول بر قلب شریف وی وارد شود ،کما اینکو از آیو شریفو "النَِّب أو َٰىل بال ُمؤمننی من
أن ُفسهم" ( )۲۲:۱استنباط شده است .این بدان خاطر است کو وجود اجوف و پر از خأل عبد بو واسطو بندگی خدای صمد پر می گردد و وی بو مراحل خمتلف ىستی احاطو می

یابد و مهراه با مراحل خمتلف وجودی دمکنات ،و قبل و بعد ىر مرحلو ،حضور می یابد .عالمو طهرانی در ادامو می فرماید:

حق ىر عال را كما ىو ح ّقوّ رعایت منودن است كو با خداوند
و تازه [پس از عبور از مراحل فنا و حمو] ...از لوازم بقاء باهلل بعد از مقام فناء فیاهلل ،متشكّل شدن بو عوال كثرت ،و ّ
در عال خلق بودن و متّصف بو صفات خلقی در عنی وحدت ربوبی گردیدن میباشد كو ىم عشق است و ىم عزا ،ىم توحید است و ىم كثرت؛ چنانكو عنی خود این حاالت در
جترد ،دارای مقام بقاء بودهاند .توأم با مهان عشق شدید ،در جمالس سوگواری ،گریو و
حضرت آقای ح ّداد در اواخر عمر مشاىده میشد كو پس از مقام فناء صرف و متكّن در ّ
السالم ىم بو حضرت سكینو دخرت عزیزشان فرمودند:
و
عزاداری ناشی از سوز دل و حرقت قلب از ایشان مشهود بود .خود حضرت سی ّ
دالشهداء علی ّ
وح فی ُجثماين
ال ُحترقي ق لِب بدمعك حسرة
الر ُ
مادام منّی ّ
قلب مرا با سرشكت آتش مزن ،این سرشكی كو از روی حسرت
میریزد؛ تا وقتیكو جان در بدن دارم!

در هنایت نتیجو گریی می فرماید:

و بو عبارت خمتصر و كوتاه :داستان كربال داستان بسیار غامض و پیچیدهای است .عینا مانند سکّو دو رو میباشد :یك روی آن عشق و شور و نیل و فوز حضرت سید ال ّشهداء
غصو و اندوه و عذاب و شكنجو و گریو میباشد ّ .اما كسی میتواند آن روی سكّو را متاشا كند كو این رو را دیده و متاشا كرده و
السالم میباشد بو آن عوال ،و روی دیگر آن ّ
علیو ّ
از آن عبور منوده باشد؛ بثل ىذا فلیعمل العاملون.

جل جاللو ،برخورداری از برکات واسعو و پایان
این اسرار را ،کما ىو ح ّقو ،فقط ّ
خاصان حق در می یابند و این بیانات تنها اشاراتی است در ح ّد فهم قاصر ما .از خداوند یکتاّ ،

علی مرتضی ،و فاطمو زىرا ،و حسن جمتبی ،و حسنی شهید
ناپذیر او و درک و فهم معارف و اسرار اولیای او را عاجزانو خواستارًن؛ بو ّ
حق پنج تن آل عباّ ،
حممد مصطفی ،و ّ
بکربالء  -علیهم افضل التّحیة و الثّناء.

پاورقی:

[ ]۰در تفسری آیو  ۷۵سوره یونس ،عالمو طباطبائی می فرماید:
آیو شریفو بیان جامعی است برای مهو آثار [چهار گانو] طیب و نیكوی قرآن كو در نفوس مؤمننی ترسیم میشود و آن [آثار] را از مهان اولنی لظوای كو بو گوش مؤمننی میرسد تا آخرین مرحلوای كو در
جان آنان استقرار دارد در قلوبشان حك میكند .آری ،قرآن در اولنی برخوردش با مؤمننی آنان را چننی در مییابد كو در دریای غفلت فرو رفتو ،و موج حریت از ىر سو بو آنان احاطو یافتو و در نتیجو
باطن آنان را بو ظلمتىای شك و ریب تاریك ساختو و دهلایشان را بو انواع رذائل و صفات و حاالت خبیثو بیمار منوده است ،لذا با مواعظ حسنو اندرزشان میدىد و از خواب غفلت بیدارشان میكند و
از ىر نیت فاسد و عمل زشت هنیشان منوده ،بو سوی خری و سعادت وادارشان میسازد .و در مرحلو دوم آغاز می مناید بو پاكسازی باطن آنان از ىر صفت خبیث و زشت ،و بطور دائم آفاتی را از عقل
آنان و بیماریهائی را از دل آنان یكی پس از دیگری زائل میسازد ،تا جائی كو بكلی رذائل باطنی انساهنای مؤمن را زایل سازد .و در مرحلو سوم آنان را بو سوی معارف حقو و اخالق كردیو و اعمال صالو
داللت و راىنمائی میكند ،آهنم داللتی با لطف و مهربانی ،بو این معنا كو در داللتش رعایت درجات را میكند ،و بو اصطالح دست آدمی را گرفتو پا بو پا میبرد و او را منزل بو منزل نزدیك میكند ،تا
مقربنی رسانیده بو فوز خمصوص بو خملصنی رستگار سازد .و در مرحلو چهارم جامو رمحت بر آنان پوشانیده در دار كرامت منزلشان میدىد و بر اریكو سعادت مستقرشان میسازد تا
در آخر بو سر منزل ّ
جائی كو بو انبیاء و صدیقنی و شهداء و صالنی (و حسن اولئك رفیقا( ملحقشان منوده ،در زمره بندگان مقرب … در اعلی علینی جای میدىد.

