
 

 حضور خدا دلیل صبر بر مصائب.3  

، شهادت جوانان و {هنگامى كه حسين

محبوبانش را ديد، تصميم گرفت كه خود به ميدان 

مدافعى هست كه از حرم پيامبر آيا »برود و ندا داد: 

 كند؟ آيا يكتاپرستى هست كه دربارۀ دفاع , خدا

ما از خدا بترسد؟ آيا دادرسى هست كه به خاطر 

ه اى هست كدهندهما برسد؟ آيا يارىد خدا، به دا

زنان، پس صداى « به خاطر خدا، ما را يارى دهد؟

به جلوى درِ خيمه آمد  ،{امام به ناله برخاست.

من  كودك خُردسالم را به»فرمود: }و به زينب

او را گرفت و ، پس «بده تا با او، خداحافظى كنم

كاهِل، تيرى  بن رم لةد كه ح  خواست او را ببوسمى

انداخت كه در گلويش نشست و او را به سوى او 

 به شهادت رساند.

 سپس«. او را بگير!»فرمود:  }به زينب {امام 

كف دستانش را زير خون ]گلوى او[ گرفت تا پُر 

شدند. خون را به سوى آسمان پاشيد و فرمود: 

 است، برايم آسانشود، آنچه بر من وارد مى»

چون بر خدا پوشيده نيست و در پيش ديد 

 1«.اوست
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 .رعایت حق الناس4

به يارانش  {عاشورا، امام حسين شب

 ،اسی بر گردن داردالنّكس حقّ ره» فرمود:

 «!برود

كند كه عمير از پدرش نقل مىبنموسى

يان م د:)در روز عاشورا( به من فرمو {امام

بر عهده  يارانم اعالم كن هر كس د يْنى ةهم

زيرا كه من از رسول ، دارد با من كشته نشود

هر كس از دنيا برود »شنيدم فرمود:  ,خدا

ات وى نسَو دَيْنى بر ذمّه داشته باشد، از حَ

 1«.شوددر فرداى قيامت برداشته مى

 .429، ص 19الحق، ج قاق. اح1

______________________________________________________ 

 

دیجیتال  برای دریافت نسخۀ

 و بروشورهای دیگر بروشور

 اسکن کنید.لطفا 

 ادامه دارد...

 لطفا با تکثیر و نشر این بروشور در ثواب آن شریک شوید.



 

 

در  جامعيت اسالمدر الگوپذيری قيام عاشورا بايد راز 

كربال درك شود و بر اساس آن، تفسيری صحيح از اين 

حادثه ارائه گردد. حادثة عاشورا و تاريخچة آن، دو 

يک صفحه سفيد و نورانی و يک صفحۀ صفحه دارد: 

 تاريک، سياه و ظلمانی.

معاويه، عبيد اهلل بن در نگاه دوم، قهرمان حادثه يزيد 

امثال اينها است. وقتی اين زياد، عمر سعد، شمر و بن

صفحة تاريک مطالعه شود، فقط ظلم است، جنايت 

است و رثای بشريت كه هيچ چيز غير از گريه، زاری و 

طلبد، امّا اگر صفحة مقابل مطالعه شود، مرثيه را نمی

است و  { حسين صفحۀ نورانیقهرمان اين 

 و اصحاب او. [اهل بيت

حماسه بلكه ديگر جنايت و تراژدی نيست،  اين صفحه

است، افتخار و نورانيت است، تجلّی حقيقت، انسانيت 

پرستی است. چرا ما صفحة نورانی اين داستان را و حق

جنبة حماسی اين كنيم در حالی كه كمتر مطالعه می

چربد و نورانيت بر جنبة جنايی آن میداستان صد برابر 

 چربد؟اين حادثه بر تاريكی آن خيلی می

رانی تاريخ حسينی را خوانديم، آن وقت اگر ما صفحة نو

گرنه بيهوده استفاده كنيم؛ و توانيماش میاز جنبة رثايی
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 .آزادگی1

 :{ امام حسين
 إ  
ين   َلُك   َيُكن   َل   ن  ُت   د    َو كُن 

َ
َل

َرارًا  ََتَاُُفَن  ح 
َ
َعاَد فَُكوُُنا أ َ

 
اْل
  ف  

ُ
اك َ 1ُدن  ي   

اگر دينى نداريد و از روز قيامت 

شما را پروايی نيست، پس الاقل 

 باشيد. آزادمرددر دنياى خود 
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 نقش حاللخوری در پذیرش حق.2

سعد سپاهيان خود را براى هنگامى كه عمربن

جنگ با ايشان آماده كرد، از هر سو آن 

به  { حضرت را در محاصره گرفتند، امام

بيرون آمد و آنها را به سكوت  دشمن سوى

دعوت كرد، امّا خاموش نشدند، خطاب به 

 آنها فرمود:

كه »  يان  چه ز ما را  ـــ ما! ش ـــ واى بر ش

تار مرا من به يد و گف به راه  گوش ده كه 

 خوانم بشنويد؟!مىفرا راست

ما از ـــ مة ش مانى مى من ه به نافر يد و  كن

خنــان مى من ســــ ن يرا گوش  هيــد، ز د

هايتان دل هايتان از حرام پر شده و برشکم

 1«.مُهر ]غفلت[ خورده است
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