
فراز شش 
تکان دهنده حادثه 

شش کربال و 
تجلی گاه اسماء  

.

هو الحی الباقی



با یک جمله تکراری شروع می کنم؛

سراسنر حادثنه کنربا: بگذارید با جمله تکراری و البته درست شروع کنم 
فنراز کلدندی در حادثنهشن  اما از نظر من  . درس و عبرت و نکته است

شان بنه کربا وجود دارد که بسدار بسدار مه  است و طایی و شاید برخی
ن چرا می گنوی  طاینیچ چنو. خاطر تکرار شدن برای ما ک  رنگ شده اند

ا بنا این  رخنود می شود . معدار انساندت و تراز عبودیت. تراز و معدار هستمد
.  کردتازه جان خود را سمجدد و راخودتراز،جمات اندازه گرفت 

ن حادثه کربال خودد کوج شد واز طرف دیگر شاید بتوان گفت کنه 
خ نمنایی اگر به دقت بمگری  تمام اسماء الهی در ای  واقعنه ر. کبیر است
. پس کربا ه  معدار است، ه  تراز است و ه  تجلی. کرده اند



مثلی 
ال یبایع مثله
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مثلهیبایع ال مثلی 
ازلحظهای درانگارکمد دقت.کمدنمیبدعت(یزید)اومانمدکسیبام ،مانمدکسی•

رویعال هایدوربد تمامانگار.کردمیصحبتماهمهبرایداشتحسد امامتاریخ،
کسیفرمودند!کم نمیبدعتیزیدبام کهنفرمودندایشان.بودندشدهزومگفتگوای 
.کمدنمیبدعتاومانمدکسیبام مانمد

گرامعماستچچهبهمابرایای .فرمانبرداریوهمراهیپدمانمعماستچچهبهبدعت•
یاری،پدماندیزیجمسازکسیهدچبانبایدکمد زندگیحسد  گونهبخواهد براستی
دی نامبهآنانکهویژهبهظالمانوناکسانفاسدان،باونبمدی فرمانبرداریوهمراهی
.نکمد بدعتمی کممدظل 

بمانمد،دهزنتادهمدمىذلتىهربهت کهآنهاکهبداوری خاطربهراشریعتیجملهای •
[کممدعزاداریشبتاصبحآنکهولو].تاریخمدپلددوخاموشهاىمرده

اینام هآنازمورددوامااندازدمیبسداریالهیمبارکهاینامیادبهرام لحظهای •
بهراخودهککسی.بزرگبسداروباالبسداریعمی.است«متکبر»و«اعلی»مبارک
چدزههمبهبی ندازیسرازکهاستبزرگقدرآنکهکسی.آالیدنمیذاللتوحقارت
!هدچبههمهازنگاهی.پاید بهباالازنگاهی.زندگیخودبهحتینگردمی



مخط القالدة 
على جید 

الفتاة
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مخط القالدة على جید الفتاة
  بنه نگناه حسند. مرگ گردنگدر فرزندان آدم است، ه  چون گردن بمد بر گردن دخترکان جنوان•

اما .  ما از مرگ درگذشت  و از بد  رفت  و تمام شدن را می فهمد. مرگ، متفاوت از همه ماست
نندگی مرگ بخشنی از ز. او می گوید مرگ زیمت زندگی است. او نگاه  به مرگ متفاوت است

زنندگی زندگی ای  جهنانی و. مرگ پلی است مدان دو زندگی. مرگ پدوست زندگی است. است
.آن جهانی

. و به همد  جهت ه  هست که نه از مرگ می هراسد و نه مرگ معادالت او را بره  منی زنند•
و اگر قرار است مرگ او، ضربه ای باشد بنر منردار حکومنت یزیندی. مرگ برای او وسدله است
سخره، ه و چه زیبا مردن را ب. مرگ برای او وسدله ای ساده بد  ندست! جامعه کوفی، چرا که نه

!  و چه عجدب مردگان را به بازی گرفت

. یالحوی البوا ای  لحظه و ای  جمله مرا به یاد کدام نام از نام های مبارک الهی می اندازدچ •
. ی بخ  استحسد  نه تمها زنده است که زندگ. اگر ندک بمگری ، آنچه باقی ماند، حسد  است

.  برازنده حسد  است[ الحی الباقی]زنده جاوید 



! نعم
یَتوبُ اللَّه 

علیک، فانزل
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!اللَّه علیک، فانزلیتوب ! نعم
ا نگذاشته که راه با آنکه از تبار ندک تو باخبر است، ام. به نصدحتت گوش نکرده. دشممت راهت را بسته•

، بنه همان دشممی که وقتی به تو رسندد بنه او آد دادی. دیگری بروی و از ای  مخمصه خاص شوی
ی بنر نمنی اسبان  تا پمج بار آد نوشاندی ولی او راه تو را بست و درست زمانی که دیگر کاری از کسن

. و سپاه دشم  آنقدر زیاد شده که عما کار تمام شده، حاال آمده است برای توبه. آمد

ما باشد  چه می کمد چ •

مندی نه اما و اگر در کنار آورد ننه خهبنه بل. حسد  نه او را تحقدر کرد و نه گذشته اش را به خاطر آورد•
یعمی ! انزلیَتودُ اللَّه علدک، ف! نع :  خواند و نه هدچ چدزی دیگری در کوتاه تری  کلمات ممک  فرمود

!همد چ بله همد ! بله، خداوند به سوی تو بازگشت، فرود آ

! دقت کمدد که نگفت خداوند توبه ترا قبول کرد، فرمود؛ خداوند به سوی تو بازگشت•

بول  کوا م»: یکی از اسامی خداوند که در صحدفه سجادیه، خداوند به آن نام خوانده شده چمد  اسنت•
برابنر خنوبی یعمی ای کسی که بدی ها را تبدیل به چمندی ؛ «السیئات باضعافها من الحسنات

دسنت حتنی پس هدچگاه برای بازگشت دیر ن. کار او یعمی کار خدا. حسد ، تجلی خداوند است. می کمی
چنرا کنه . شداگر تمام زمد  را به آت  کشدده باشی، الزم باشد خداوند تمام گذشته ات را به آت  می ک

. استو تدابشابر کل مافات و شبارخداوند 



فکأن الدنیا 
لم تکن وکأَن

اآلخرة لم تزل، 
.والسالم
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.فکأن الدنیا لم تکن وکأَن اآلخرة لم تزل، والسالم

تد کنه هاشن  می فرسنامام حسد  نامه ای از کربا به برادر ناتمی اش محمند بن  حمفدنه و بمنی •
لی محمند بن  اهلل الرحم  الرحد ، م  حسد  ب  علی ابس  ». بسدار کوتاه. اعجاد برانگدز است

از « .سنامبعد فکأن الدندا ل  تک  وکأَن اآلخرة لن  تنزل، والبمی هاش ، اما م  قبله م  علی و 
نزدینک]دارد حسد  اب  علی، به محمد اب  علی و هر آن کس از بمنی هاشن  کنه او را قبنول 

وده دندا چمان است که گویا هرگز نبوده است وآخرت، چمان است کنه گنویی همنواره بن[: اوست
.«!است

اره ای در ده کلمه عصن. دانستکدتاه ترکن رساله عرفانی شهان ای  را به جرات می توان •
زی اصنل حسد  می گوید بهوش باش که چه چد. گفته شده که سالها می توان در آن حدران بود

. راداست و چه چدزی فرع و اگر بخواه  دقدق تر بگوی  چه چدزی واقعی است و چه چدزی سن
ح ات را بدهی رونمی ارزد »را به ذه  متبادر می کمد که گفته بود مسدح ای  نامه آن پدام عدسی 

.«را بگدریجهانی و 
همنه. الهی را به یاد آدمی می آورد که همه چدز به او خت  منی شنودآخرای  جمله نام مبارک •

هد ه کف های روی آد می ترکمد، از خواد برمی خدزی ، همه سراد ها ناپدید می شوند در آخر ب
.  می رسد اآلخر 



تقبل ! اللهم
منا هذا قلیل 

القربان

5



تقبل منا هذا قلیل القربان! اللهم
د،شمیغایبنظرشازبرادرشگاههرگهواره،دروبودکودکوقتیگویمدمی•

یم.گرفتمیآرامدید،میرابرادرشکههمگامیوکردمیقراریبیوگریه
گاهنبرادرشچهرهبهنخستاقامه،ازقبلنمازهمگامشد،بزرگوقتیگویمد
.خواندمینمازبعدومی کرد

همهازوجان برادرش،حاالولی.دانستمدمیشهرهمهرااوعشقداستان•
:هکممدمبهوتمی گویدکامیاوو.بگذری ....اوچشمانپد امام مه  تر

!!پذیربماازراانلک ربانیای !خداوندا«القربانقلدلهذامماتقبل!الله »
!شهداسدد!حسد کمدچمیصحبتکسیچهمورددر!اندکچ•
اس جلیتایمجا.بدمدمىکوچکرادیگریچدزهرببدمد،بزرگراخداکهکسى•

گوید ناگرشوند،میکوچکچدزهمهاوبرابردر.استالعظیمالعلیهدمبارک
.شوندمیهدچکه



ما رأیت 
اال 

جمیالً
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ما رایت اال جمیال
بهپدکرشابوشدهکشتهممک شکلتری رحمانهبیبهنفستبرادرت،جانت،امامت،•

اسارتهبراخاندان اند،زدهآت راخدمه های شده،رفتارممک شکلادبانه تری بی
مجروحتجانوخستهتمت.استبمددردستتاست،خهردرسجادیادگارش؛اند،گرفته

کهایمجاستومی کشدچال بهراتومغرورانهوفاتحانهزشتپوزخمدیبادشم و
شدمی.نلکلمزکباکیشزچیزیمی شود؛خلقعال جماتزیباتری ازیکی
شاموکوفهبستهدستانبازیمب.شمددرایزیدوزیاداب استخوان هایشدنخردصدای

.کردفتحرا
زیباییکهمدمی کپددامعمازمانیشکر. کدرمبارکاسمتجلی لاکنجازکنب•

زیمبو.تعارفدمی شونهوگرکمیشکرآنگاهوکمیدرکحقدقتاراندکوییوببدمیرا
هض رایباستسمگد بازکمیفکرجملهای بهکهه سالیک.ندیدزیباییجز

.زیمبحضرتمقامازدوری چقدروشدن
جراتهدچگاهشایدنبودجملهای اگرو.بودعاشوراواقعهختامحس جملهای •

.کمد صحبتعاشورامورددرنمی کردی 



راز 
جاوادنگی 

(ع)حسین



:و آخرین نکته

حسین این نیست که مظلوم بود، تنها بود، راز جاودانگی 
خواستنی های تمام در اینست که . تشنه بود و شهید شد

اکبر، اصغر، عباس، زینب، خاندان و یاران، )این جهانی را 
عشقی به پای بزرگترین خود را ( حرمت و احترام و آرامش

راز . بودمی توان متصور شد ریخت و آن عشق خدا که 
!جاودانگی حسین، خداست وبس



!حسینیا 
سخن،پایان ِ 

است،پایان ِ من 
...نداریانتها تو


