
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ر پذیريیخشوع و تأث

 ایجاد انگیزه :

یـات آخشوع و تأثیر پذیري است. اگر انسان از  درسگیریم، عاشورا میاز هاي مهمی که یکی از درس
بیمـاري  ونپذیرد، فقط بشنود اما عمل نکند، این خودش یک نوع گرفتاري  کالم الهی و موعظه تأثیرو قرآن

اخالقی است، رسول گرامی اسالم به ابوذر غفاري فرمود: اباذر بعد از من دو چیـز خیلـی زود از میـان مـردم 

بنـدد و بـه ، اولین چیزي که از میان مردم رخت بر می»أول شیء یرفع من هذه األمۀ«بندد. رخت بر می

ت داري است. و همـین گونـه هـم شـد، : امان2»(اداء األمانۀ و الخشوع«شود: ي فراموشی سپرده میهورط

آن گونه بـا او برخـورد شـد، و » السالم علیک یا أمین اهللا فی أرضه«امانتی از امیرالمؤمنین باالتر نبوده؛ 

دیگري خشوع و نصیحت پذیري بود، که در میان جامعه کمرنگ شد. شما وقتی نوع بر خورد امام حسین(ع) 
نویسد آن حضـرت تـالش زیـادي در موعظـه و می نید، مقاتل و تاریخکمن دنبال میرا در روز عاشورا با دش

تبیین مسائل و نصیحت به طرق گوناگون کرد؛ گاهی به معرفـی شـخص و خـودش پرداخـت و گفـت: مـن 

ارجعـوا الـی «حسینم، فرزند زهرا هستم، جدم کیست، گـاهی آنهـا را بـه وجدانشـان ارجـاع داد، فرمـود 

)؛ بـه خودتـان برگردیـد. 51؛ مثیراالحـزان، ص55، ص2؛ کشف الغمه، ج97، ص 2: االرشاد، ج1»(أنفسکم

« هـا را رفـت احتجـاج کـرد، فرمـودي راهممکن است هر کسی از طریقی جذب شود، امام حسین(ع) همـه
اباسعید هنوز زنده است، سهل ساعدي هنوز زنده است، جابر بن عبداهللا انصاري هنـوز زنـده اسـت برویـد از 

فرمود: این حسین، جان من است، نفس بوسید یا نه؟ میآیا پیغمبر پیشانی و سینه مرا میها سؤال کنید آن
فرمود: بین آورد ومیمن است، سید شباب اهل جنت است. آنها را به وجدانشان ارجاع داد. گاهی قرآن را می

یم آیا این آیـات ظلـم را ، ببین، بیایید این آیات را به عنوان حکم قرار بدهیم ما و شما این کتاب حاکم باشد
آمد انتسـاب خـودش را بـا پیغمبـر گرامـی اسـالم مطـرح را؟ گاهی می روش ما کنند یا مشی ما وتأیید می

ي ي پیغمبر است، به عقیدهفرمود: شما ببینید این عمامهگذاشت، میي پیغمبر را به سر میکرد، و عمامهمی
فرمود این شمشـیر پیغمبـر گرفت و میشمشیر دست میکند؟ گاهی ي پیغمبر پیش من چه میشما عمامه

داد. شد و استناد به پیغمبـر مـیاندگاهی بر مرکبی سوار میکند؟ نوشتهاست، این شمشیر پیش من چه می
فرمود: اگر شما با مـن بجنگیـد از مهلکـین خواهیـد کرد و میآمد عاقبت کار را برایشان مطرح میگاهی می

ها، اسـتفاده کـرد؛ ها و روشي شیوهموعظه از همهت و آتش در انتظار شماست. براي بود، از بین خواهید رف
هاي شما از حـرام پـر شـده، لـذا نصـیحت فرمود: این شکمود حضرت گاهی میخپذیرید؟ اما چرا تأثیر نمی

مطیـع  فرمـود: شـماپذیریـد. میي دنیا هستید به همین دلیل نصیحت نمیفرمود: شما بندهپذیرید. مینمی



هاي شـما مثـل آهـن فرمود: مردم! این قلبپذیرید. پیغمبر گرامی اسالم بارها میشیطانید، که نصیحت نمی
ي آهن معلوم است یک ضد زنگی است، به هـر حـال شـیء زند، سمبادهماند، چگونه گاهی آهن زنگ میمی

: 2(»کال بل ران علی قلـوبهم«د:فرمایـبرد. قرآن هم میخاصی است که این رنگ و این زنگار را از بین می
گیـرد، چـه زند و زنگار میها زنگ مییا رسول اهللا! اگر این قلب -به معناي زنگار است» رین) «14مطففین، 

یوم با ینفع مال و ال بنـون* إال مـن أتـی اهللا «فرماید: کنیم که این قلب جال پیدا کند؟ چون قرآن می

زنگار و بـدون قسـاوت بایـد وارد صـحراي محشـر شـود. الم و بی)؛ قلب س89-88: و شعراء،1»(بقلب سلیم
هاي شـما هاي شما و انگیزهپیغمبر خدا فرمود: خداوند به صورت اعمال شما کاري ندارد، به قلوب شما، نیت

ها قساوت نگیرد، فرمود: سه چیز یعنی ها زنگار نگیرد، و این قلباهللا! چه کنیم که این قلبکار دارد. یا رسول
برد. لذا خود پیغمبر با آن عظمت و جایگاه گـاهی ها شما میالوت قرآن، موعظه و یاد مرگ زنگار را از قلبت

اهللا! مـن شـما را موعظـه کـنم؟ قنبـر شـاگرد مـرا موعظـه کـن. یـا رسـول» عظنی«فرمود: به جبرئیل می

آقا من براي  -» عظنی«فرمود: یتر از او است گاهی امیرالمؤمنین به او مامیرالمؤمنین است، به مراتب پایین
فرمود: در شنیدن اثري است که در گفتن و در خواندن نیست. پیغمبـر خـدا گـاهی بـه شما چه بگویم؟ می

فرمود: بله، اما بخوان، چون در شـنیدن فرمود:  قلب شما ظرف قرآن است، پیغمبر میعبداهللا بن مسعود می
عاشورا درس خشوع و تأثیر پذیري اسـت، ایـن کـه انسـان از هاي مهم : پس یکی از درس2اثر زیادي است.(

. لذا معناي خشوع و تأثیر پذیري ایـن اسـت درحوادث پیرامون خودش، از وقایع و اتفاقات و موعظه اثر بپذی
 ست و از موعظه و آیات قرآن تأثیر بپذیرد.اکه انسان از آنچه که پیرامون خودش 

 هاي با تقوا پذیرش موعظهویژگی انسان

آن قلبی که قساوت  واي بر)؛ 22زمر، : 3»(فویل للقاسیۀ قلوبهم من ذکراهللا«فرماید:قرآن مجید می
اشک ندارد، قلب قسی نگاهش به اطرافش بدبینانه است. عبدالملک مروان  پذیرد،یرد. قلب قسی تأثیر نمیبگ

حال نداشت، هر چه کرد دید  خواست نماز بخواندخواست طواف کند، حال نداشت، میبه مکه آمده بود و می
هیچ حالی براي نماز طواف ندارد، دنبال شخصی به نام ابوحازم فرستاد، وقتی آمد به او گفت: من حال گناه و 

شوم و برایم عـادي اسـت، معصیت دارم، اگر حجاج به من بگوید صد نفر دویست نفر آدم کشتم ناراحت نمی
آید. گفـت: اگـر چیـزي بـه تـو از این اعمال خوشم نمیندارم، اصالً دانم چرا براي طواف و نماز حال اما نمی

قلب مثـل  -هاي داردشوي؟ گفت: نه بگو. گفت: عبدالملک، قلب انسان یک سري بیماريبگویم ناراحت نمی
مغز پیدا شد، فـالن قسـمت  يکل براي قلب پیدا شد، فالن مشکل براشگویند فالن مجسم است، گاهی می

گفـت: عبـدالملک قلـب و روح  -ي عالئم حیاتی قطع شد و آقا از دنیـا رفـتاد، کم کم همهبدن از کار ایست
گویـد کنـد، بعضـی اوقـات میهاي را براي روح بیان میقرآن یک سري بیماري –انسان هم این گونه است. 



ی خـتم اهللا علـ«گویـد: گیـرد، بعضـی اوقـات میگویـد زنگـار میگیرد، بعضی اوقات میقلب، قساوت می

گویـد خورد، بعضی اوقـات میگوید قلب قفل میشود، بعضی اوقات میقلب مختوم می)؛ 7: بقره،1»(قلوبهم

ها روحشـان گویـد بعضـیشمارد تـا ایـن کـه میخورد، همین گونه میمهر می)؛ 155: نساء، 2»(طبع اهللا«

ی زیر بار ابوجهل را نصیحت کن یزید بخواهیدشوند. حاال شما دنیا را هم دور بري متحرك میمیرد و مردهمی
رود. روز تاسوعا شمر به عمر سعد گفت: امروز کـار را رود. اگر بخواهید شمر را نصیحت کنید زیر بار نمینمی

؛ اصال تـو انسـان نیسـتی، »شمر انما انت البهیمۀ«تمام کن. عصر روز نهم زهیر مقابل شمر آمد و صدا زد: 
ند، تو یک چهارپایی، تو یک حیوان هستی. شمر گفت: زهیر، تو کـه در حیف است که اسم انسان بر تو بگذار

کنی؟ گفـت: اي از پسر فاطمه دفاع میخط امام حسین نبودي، تو عثمانی مذهب بودي، چه شده حاال آمده
خواسـتم بیـایم؛ امـا در اثـر ام نیستم، اول در خط امام حسین نبودم و نمیمن قبول دارم، من منکر گذشته

همسرش به او گفت: برو پسر فاطمه را تنها نگذار، آمـد بـه پسـر  -یري از  یک موعظه این جا هستمتأثیرپذ
: اگر مرا قطعه قطعه کنند اگر هفتاد مرتبـه عرض کرد حسین فاطمه پیوست و از آن کسانی است که به امام

م در مسیر  نبودم، اما شمر، تو یک بهیمه هستی، من قبول دار -دارمبمیرم و زنده شوم دست از شما بر نمی
هایشان مرده و ها قلبپذیري؟ امام حسین فرمود: زهیر! برگرد، فایده ندارد اینبرگشتم، تو چرا نصیحت نمی

دانی چـرا حـال دعـا دانی چرا حال طواف نداري؟ میتأثر پذیر نیست. ابوحازم به عبدالملک مروان گفت: می
و مرده، تو یک میت متحرکی. امان از آن زمانی که انسان بـه دانی چرا کسالت داري؟ چون قلب تنداري؟ می

کنـد بعـد از آن این جا برسد که از ارتکاب گناه لذت ببرد، خیلی خطرنـاك اسـت. یـک وقـت آدم گنـاه می
ي خوانم ولی بعد از آن نـاراحتم، از هـر صـحنهبعضی اوقات نمازم را نمی آمد و گفت: جوانی  -ناراحت است

کنم آن روز، روز خـوانم احسـاس مـیکنم، هر روز که نماز نمیشوم خودم را سرزنش مییگناهی که بلند م
ي مثبـت تـو اسـت در تاریکی است، همین طور چندین مورد را شمرد. گفتم: همین خوب است، این نقطـه

؛ شرح آقـا 362، ص16: مستدرك، ج1»(إذا صنع إلیک معروف فانشره«همین مورد امیرالمؤمنین فرمود: 

)؛ نقاط مثبت را بگیرید و منتشر کنید. همین که پیش مـن 116، 3ل الدین خوانساري بر غررالحکم،  ججما
شـود، امـان از ها بسته نمیي روزنهي مثبت است. گاهی در زندگی انسان همهکنی نکتهاي و سؤال میآمده

إیاك و «امام سجاد فرمود:  آن زمانی که انسان گناه کند و بعد خوشحال شود و تلخی گناه را احساس نکند.

، 2؛ کشـف الغمـه، ج159، ص75: بحـاراالنوار، ج2»(االبتهاج بالذنب فإن االبتهاج به أعظم مـن رکوبـه

یه گناه، زیرا خوشحالی بر گناه بدتر از ارتکـابش اسـت. امـان از آن ج) بپرهیز از شادي بر گناه، از تو108ص
نکند، نماز و دعا برایش سنگین باشـد، ارتبـاط بـا خـدا  زمان که انسان شیرینی و حالوت عبادت را احساس

هاي با تواست. فضیل یـک هاي انسانأثیر پذیري از موعظه یکی از ویژگیبرایش سنگین باشد. لذا خشوع و ت

: اي گنه کارهـا، وقـت آن نرسـیده کـه 3»(ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر اهللا«آیه شنید: 



دست بردارید و خاشع شوید؟ گفت: خدایا وقتش رسیده، آمد و عوض شد، تغییر کرد. مطعم ابـن جبیـر بـه 
همین که آیات خواند،ي طور را میي مبارکهپیغمبر داشت آیات سورهمدینه آمده بود تا اسیر خودش را ببرد،

 شدو با اسالم برگشت.  ها زیباست. عوض شد، آمد مسلماناهللا، چقدر اینرا شنید، گفت: یا رسول

 جریان صفوان و وهب بن عمیر

اي از مشـرکین در رسول گرامی اسالم حضرت محمد(ص) به مدینه آمدند، جنگ بدر واقع شد، عـده 
هاست، ابوسفیان در پی انتقام این قضیه است، شخصی بـه نـام این جنگ کشته شدند، مکه عزادار این کشته

دالحرام شدم، دیدم شخصی نشسته و سرش را پایین انداخته و ناراحت گوید: وارد مسجمی» وهب بن عمیر«
کند، خیلی ناراحت است جلو رفتم، دیدم صفوان بن امیه است، از و اندوهناك اشعاري را با خودش زمزمه می

سران مشرکین. گفتم: صفوان، چه شده؟ خیلی ناراحتی!  از این باالتر که این شخص، یعنی پیغمبر در میـان 
هیچ جایگاه و پایگاه حکومتی نداشت، از میان ما برخاست، خواستیم او را ترور کنیم اما او کرد، ندگی میما ز

شد پیش آمد و ما شکست خوردیم. اگر کسی پیدا می ال بین ما جنگابه مدینه رفت،  آنجا یاور پیدا کرد، ح
بخواهـد در اختیـارش بگـذارم. گفـت: کرد، من حاضر بودم هر اندازه پـول و امکانـات که پیغمبر را ترور می

کنم. جا اسیر است او را آزاد مـیکنم، پسرم هم آنیامبر را ترور میپروم صفوان، پاي حرفت هستی؟ من می
دهم، شمشیر و امکانات هر چه بخواهی بـه تـو ه من خرج تو را میهاي صفوان جهید. گفت: بلدر چشم برق
هایـت کنم. گفت: قرض هم دارم. گفت: قرضي خودم تأمین میو بچهي تو را بهتر از زن دهم، زن و بچهمی
ام بده، شمشیر خریداري شد، شمشیر را مسموم کرد و به طـرف مدینـه دهم تو برو این ترور را انجهم میرا 

آمد. وقتی به مدینه رسید، سؤال کرد: رسول گرامی اسالم کجاست؟ گفتند: با او چه کار داري؟ گفت: پسـرم 
است بعد از نماز صبح به مسجد آمـد، رسـول  خواهم با پیغمبر مذاکره کنم. گفتند: در مسجدت میاسیر اس

خدا نشسته بود و اطراف پیغمبر یاران و اصحابش بودند. رسول خدا نگاهی به چشمان وهب بن عمیر کـرد و 
ما اجازه بدهید، فدیـه اي؟ گفت فرزندم اسیر است اگر شآیی؟ گفت: از مکه. براي چه آمدهفرمود: از کجا می

اي؟ جا خورد، گفـت: مسـیري کـه آمـدم خطرنـاك بـود، بدهم آزادش کنم. فرمود: این شمشیر را چرا بسته
باالخره حوادث هست. فرمود: چرا مسمومش کردي؟ چرا زهر آلودش کردي؟ عجب، پیغمبر خدا غیـب هـم 

هاي افتاده اطالع دارد بلکه، این از ویژگی پیغمبر خدا از حوادثی که در مکان و زمان دیگري اتفاق -داند،می
واست انکار کنـد حضـرت فرمـود: انکـار نکـن، تـو و خاول  -هاي رسول خداستمعصوم است، این از ویژگی

ات را تقبل کرد، قرار شد این جا صفوان کنار حجر اسماعیل بودید که او قرضت را تقبل کرد، خرج زن و بچه
اهللا، مثل اینکه شما نفر سوم ما بودي، ما دو بـه ور نیست؟ گفت: بله، یا رسولاین طبیایی و من را ترور کنی،

وپاي پیامبر را بوسید، شهادتین را گفت و وگو را کردیم. بالفاصله شمشیر را دور انداخت و دستدو این گفت
هنـر  مسلمانان شد. پیغمبر هم گفت پسرش را بیاورید. پسر هم مسلمان شد. ایـن کادرسـازي اسـت و ایـن



است. بالفاصله این دو مسلمان به طرف مکه حرکت کردند، صفوان منتظر اسـت آنهـا خبـر تـرور پیـامبر را 
هایـت را کلی خرج کردم قرضبرایش بیاورند. آنها وارد مکه شدند، صفوان به آنها گفت: چه شد؟ من تا حاال 

. گفت: عجب، من شـما را بـراي کشـتن ات را دادم. گفتند: آقا ما رفتیم مسلمان شدیمدادم، خرج زن و بچه
اش را بـا او قهر کرد و رابطـه کنی.پیغمبر فرستادم، رفتید مرید شدید؟ گفتند: بله، صفوان تو هم اشتباه می

ها گذشت، وقتی پیغمبر خدا مکه را فتح کرد، همه را بخشید جز ده نفر، فرمود: من ایـن آنها قطع کرد، سال
ی پیش آمد و پیغمبر بسیاري از آنها را هم بخشـید. یکـی از آنهـا ثبعداً هم حوادالبته  -بخشم.ده نفر را نمی

 ي ترور مرا ریخته بود، باید محاکمه شود.فرمود: او نقشه -همین صفوان است.

 دقت در انتخاب رفیق

خـوب انتخـاب کنیـد. بـا  تسـها دوت خوب چقدر اثر دارد. جوانخوب چقدر خوب است، دوسرفیق 
تی نریزید، وهب بن عمیر آمد پیش صفوان گفت: اگر من بروم پیش پیغمبر و واسطه شوم هرکسی طرح دوس

ي ترور پیغمبر را کشیدي، او نیز تو ها قبل تو نقشهکنی مسلمان شوي؟ نصیحتش کرد، گفت: سالقبول می
اهللا، رسـولشوم. نزد رسول خـدا آمـد وگفـت: یـا ي تو میروم و واسطهرا مهدورالدم اعالم کرد، ولی من می

ي مبارکش را از سربرداشت، فرمود: این را بـه وگو کند؟ فرمود: بیاید. حضرت عمامهرفیقم بیاید با شما گفت
هید که روي دستانش بگیرد تا مردم با او کاري نداشته باشند؛ چون حکم او اعالم شده بود، ممکن بـود او بد

ي پیغمبر روي دستش بود که بر پیغمبـر بکشند. عمامهقبل از اینکه خدمت پیغمبر برسد، او را ترور کنند و 
اهللا، دو مـاه بـه مـن فرصـت ام تحقیق کنم. یا رسولام مسلمان شوم، آمدهاهللا، نیامدهوارد شد گفت: یا رسول

خواهد برو تحقیق کن. آخـر دهیم تا تحقیق کنی هر چقدر دلت میبدهید. فرمود: چهار ماه به تو فرصت می

أدعوا إلی اهللا علی «؛ پیغمبر، به مردم بگو راه ما راه روشن است، »قل هذه سبیلی«: دهآمي یوسف سوره

ي مرتبه کلمه 77)؛ دین ابهام ندارد، در دین جهل نیست، دین آشکار است. بیش از 108: یوسف، 1»(بصیرة

)؛ 4-3: علـق 2»(اقرأ و ربک األکرم* الذي علم بالقلم«ي علم است: علم در قرآن آمده؛ آغاز وحی با واژه
گوید روایات علم آموزي و تحریک بر علم، و ثواب بر علم کمرشکن است، آن قدر زیاد مرحوم شهید ثانی می

ع شد، آن موقع صفوان آمد و ورمدتی گذشت تا این که جنگ حنین ش هستند که غیر قابل شمارش هستند.
سال فاصله تأثیر پذیرفت. خـوب اسـت  مسلمان شد. شما ببینید این شخص تأثیر پذیرفت، او با هفت هشت

 قلب انسان تأثیر پذیر باشد.

 هاي خاشعنعالئم انسا

؛ عالمت »عالمۀ الخاشع فأربعۀ«از پیغمبر خدا سؤال کردند: آقا، عالمت قلب خاشع چیست؟ فرمود:  

 قلب خاشع و تأثیر پذیر و قلبی که قساوت ندارد چهار چیز است.



 مراقبت -1

بینـد، چـه ؛ مراقبت بر خداوند دارد؛ یعنی همه جا خدا را نـاظر می»السرِّ و العالنیۀمراقبۀ اهللا فی «

گفت: هر کرد، میما تحقق پیدا کند. یکی از اساتید ما نقل میهمه آشکار. این امر باید در زندگی مخفی چه 
کردیم، ایشـان میرسیدیم از ایشان تقاضاي نصیحت اهللا تعالی علیه میوقت خدمت عالمه طباطبایی رضوان

ایـن موضـوع در بیند. اگـر )؛ انسان، خدا تو را می14: علق،1»(ألم یعلم بأن اهللا یري«خواند: این آیه را می

آورد، و به همان میزان آسیب پذیري باشد به همان میزان خشوع می هداشت قکم تحق زندگی انسان هر چند
ی افرادي که در کربال بودند، نبود. سپاهیان ابـن زیـاد، دهد. این ویژگی در زندگدر مقابل گناه را کاهش می

گوید هـر کـس از طاووس میسید بن با فرزند پیغمبر خدا برخورد کردند.دیدند که این گونه خدا راناظر نمی

ها مثل کندوي زنبـور عسـل صـداي مناجـات ؛ از آن»لهم دوي کدوي النحل«شد ها رد میدور این خیمه

). چرا امروز 91؛ اللهوف، ص394،ص44: بحاراالنوار، ج2آمد.(ها صداي گریه میل خیمهآمد، امشب از داخمی
عباس را فرستاد تا اجازه بگیرد؟ براي چه امام حسین اجازه گرفـت؟ وقتـی اباالفضـل آمـد، حضـرت فرمـود: 

کنت قد أنی «گوید: برادر، برو سوار شو امشب را از آنها مهلت بگیر، به آنها بگو حسین می -»بنفسی أنت«

خواهم امشب را می )؛391،ص44بحاراالنوار،ج :3(»أحب الصالة له و تالوة کتابه و کثرة الدعا و االستغفار

هاي ي آن حضرت را ببینید، نمازبراي نماز، دعا و استغفار. حسینی که خود تجسم دعاست، شما دعاي عرفه
اهللا، ها گفتند: یـابن رسـولگذاشت بعضین قبر میطوالنی او را ببینید، وقتی امام سجاد بدن مبارکش را میا

هایش قـدیمی اسـت! بعضـی ازایـن ها جدید نیست، بعضـیهایی که بر بدن پدرت هست، همه ایناین زخم
هـایی طور است، اینهـا جـاي انبانهاي قبل از کربال دارد! فرمود: همین ها، حکایت از جریانها و خراشزخم

: هـزار و یـک حکایـت اخالقـی، 1برد. (ي فقرا، و مستمندان مید، و به خانهکشیاست که پدرم به دوش می
گوید امشب را اجازه بگیرید تا نماز و دعا بخوانم چه روحیاتی! )؛ این شخصیت با این همه تالش، می469ص

یا نفهمد. آید، خواه کسی بفهمد ، اگر خدا را ناظر و حاضر ببینید، ضریب ارتکاب گناه پایین می»مراقبۀ اهللا«
ایـن فـیلم، سـی دي،  ونن، گناه افسردگی دارد، ممکن است اکبه خداقسم، گناه تلخ است، گناه مرارت دارد

رسد و به این نتیجه ي گناه براي فرد لذت آنی بیاورد اما همان هم آخرش به بن بست میعکس و این صحنه

أستغفرك ... من کـل سـرور بغیـر «اید: فرمنیست. امام سجاد می ها راه لذت و راه سروررسد که اینمی

)؛خدایا هر شادي و سرور که در 44؛ منهاج النجاح فی ترجمه الفالح، ص151،ص91: بحاراالنوار، ج2»(قربک

اي براي من ارزش دارد که تو راضی باشی، لذا فرمـود: و شادي خواهم. سرورآن قرب تو نباشد من آن را نمی
 که خدا ناظر است. اولین عالمت قلب خاشع مراقبت است

 اندیشه در قیامت -2



کـه پاهایمـان را دراز اندیشه در قیامت یعنی چه؟ آیا یعنی این ؛»التفکر لیوم القیامۀ«پیامبر فرمود: 

کنیم و بگوییم منتظر مرگیم و از خانه هم بیرون نرویم؟ خیر، به این معنا نیست. کسی نـزد پیغمبـر آمـد و 

شـود کـاري یا میآ؛ »هل یحشر مع الشهداء أحد؟«با شهدا محشور شوم؟  اهللا، چه کنم کهگفت: یا رسول

: مسـتدرك، 3»(قال نعم من یذکر الموت بین الیوم و الیلۀ عشرین مرة«کنم که با شهدا محشور شوم؟ 

)؛ فرمود بله، هر کس در شبانه روز بیست مرتبـه بـه یـاد مـرگ 268ص ، 1؛ مجموعه ورام، ج104، ص 2ج

: أفضل الزهـد 4»(أفضل التفکر ذکر الموت«محشور خواهد شد. یاد مرگی که پیامبر فرمود: بیفتد با شهدا 
فی الدنیا ذکر الموت و أفضل العبادة ذکر الموت و أفضل التفکر ذکر الموت فمن أثقله ذکر الموت وجده قبره 

)؛ 165ص ؛ جـامع االخبـار، 137، ص 6؛ بحـاراالنوار، ج104، ص 2روضۀ مـن ریـاض الجنـۀ( مسـتدرك، ج
باالترین تفکر است. یاد مرگ یعنی چه؟ یعنی انسان فرایض و واجباتش را خوب انجام بدهـد؛ یعنـی انسـان 

آید با یاد قیامت خودش را کنار بکشد، این اي که معصیت پیش میگناه راکنار بگذارد؛ یعنی انسان در صحنه
؟ اگر شما یاد کنکور بودید آیا یدخوابیدمی معناي یاد مرگ است. اگر شما یاد امتحان بودید آیا شب امتحان

کردیـد؟ معنـاي خواندید؟ اگر شما فردا آزمون رانندگی داشتید و به یادش بودید آیـا تمـرین نمیدرس نمی
کردنـد، هاي مختلف نسبت به این قضیه یادآوري میي ما به مناسبتآمادگی و تفکر در قیامت که تمام ائمه

 ي قلب خاشع تفکر است.ن نشانهاین است. لذا فرمود: دومی

 وگو با خداوندگفت -3

اي وگوي بـا خـدا اسـت. ایـن کـه انسـان در گوشـه، گفت»المناجات هللا«ي قلب خاشع سومین نشانه
بنشیند و دعاهایی که در مفاتیح است بخواند، اگر هم کسی بخواهد خودش با زبان خودش با خـدا صـحبت 

گر شما یک حادثه را دو بار براي بهترین دوستت تعریف کنی براي بـار وگو است. اکند این هم یک نوع گفت
گوید من گریـه را گوید این تکراري است، چند بار این را گفتی. اما خدا میسوم که بخواهی تعریف کنی می
 دوست دارم، اصرار را دوست دارم.

 احسان به دیگران -4

)؛ 120؛ تحـف العقـول، ص120، ص1نوار،ج: بحـاراال2»(و رکـوب الجمیـل«ي چهارم فرمـود: نشانه
رسد، حتی اگر دیگران در حق او بـدي کننـد او ویی کردن. آدمی که خاشع است ضرر او به دیگران نمیکنی

و ال تستوي الحسـنۀ و ال السـیئۀ ادفـع بـالتی هـی «کند. و دستور قرآن هم همین اسـت: خوبی می

 ز هم تو خوبی و احسان کن. )؛ اگر دیگران هم بدي کردند با34: فصلت، 3»(أحسن



خالصه قلب خاشع چهار نشانه دارد: مراقبت، تفکر، یاد مرگ و معـاد، و احسـان بـه دیگـران. یکـی از 
گیریم، درس خشوع و تاثیر پـذیري اسـت، ایـن کـه انسـان بتوانـد از موعظـه و هایی که از عاشورا میدرس

دهد. ی معصیت، این خشوع خودش را نشان مینصیحت اثر بپذیرد. در اشک چشم در حالوت عبادت، در تلخ
شود، در نماز حضور قلب دارد، قلب خاشع بـر موعظه واقع می تحت تأثیر لب خاشع اشک دارد، قلب خاشعق

 ها را ندارد.پذیرد. و در مقابل، قلب قسی هیچ کدام از این تأثیر پذیريگذارد و موعظه را میاو اثر می

 گریز و روضه :

نشیند. وقتی این زائرها شود غم و اندوه به دل میدانم چه شده؟! همین که نام تو برده مینمیحسین جان، 
 زنند:افتد ناله میآیند همین که نگاهشان به گنبد تو میبین الحرمین می

 اي پیامبراي شیعه فرستاده  سالم بر تو که در زیر تیغ با لب خشک

نوشید، بگویید: حسین. (سوگنامه آل محمدا، ص آب خنک می ابا عبداهللا ع فرمود: اي شیعیان هر وقت
بیند، بگوئید: حسین. هر وقت اوالد از دست دادید، پدر از دست دادید، مصیبت ) هر وقت مصیبت می399

 دیدید، همه جا بگویید: حسین، حسین.

 اي پیامبراي شیعه فرستاده  سالم بر تو که در زیر تیغ با لب خشک

 مامابیا گلوي تو بوسم به جاي   نب که آن دم گفتسالم بر تو و زی

دانند هر ها میشود. [کربال رفتهشود، وقتی وارد گودال قتلگاه میانسان هر وقت وارد حرم حسین می
 افتد، یاد این شعر:مصیبتی آن جاست] اول یاد این مصیبت می

 بویم او رارسم میبه هر گل می  جویم او راام میگلی گم کرده

کند؛ فَأبْکَتْ کُلَّ عَدُوًّ وَ صَدیقٍ. اول ینب در قتلگاه کاري کرد که به خدا قسم دیدم دوست و دشمن گریه میز
 رو به خدا کرد:

 ما قبول کن.اللّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّا هَذا الْقَلیلَ مِنَ الْقُربانِ؛ خدایا این قربانی را از 

صَلَّی عَلیکَ مَلیکُ السَّماء، هذَا الْحُسِینُ بِالَعَراء مُرَمِّلُ بِالدِّماء مُقَطَّعُ بعد رو به مدینه کرد، گفت: یا مُحَمَّداه!  
؛ مثیراالحزان، ص 130؛ اللهوف، ص 59، ص 45االَعْضاءِ وَ بَناتُکَ فَأبْکَتْ کلَّ عَدُوٍّ وَ صدیقٍ (بحاراالنوار، ج 

84.( 

 پا زده در خون حسین توستاین صید دست و   ي فتاده به هامون حسین توستاین کشته



 بعد رو به فاطمه کرد. فاطمه جان، حسین را از قفا سر بریدند.

بعد رو به اصحاب کرد، فرمود: اي اصحاب حسین، اي اکبر، اي قاسم، اي حبیب، بلند شوید ببینید آقایتان 
هم جان  قطعه، قطعه، شده است. سپس نشست شروع کرد به مرثیه خواندن: حسین جان، هم داغ دیدي و

؛ قصه کربال، ص 555و  556دادي! حسین جان، با لب تشنه سبر از تنت جدا کردند! (منتهی االمال، ص 
413( 

 


