
 
  امام حسینقیام  ۀزیانگ

  *د تر ناصر رفیعیاالسالم والمسلمین حجت

 هاشار

دگداه و عدراق و در آور ۀعاشورا در ساعاب  محدود، در سرزمین بفتیدد ۀحادث
ارزش و ضد ارزش به وقدوع پیوسدت  ، و عزح و ذّلت ۀ بردی  ابرابر بین دو جبه

بدر اسداس  در کسد  ایدن حادثده را و از آن حادثه، روزگاران زیادی سپری شده 
بهترین راه شدناخت ا دداف   استکرده  قد و بررس  و آن را دیدگاه خود بحلی  

 ۀکده منجدر بده ایدن حادثد ی  داو جریانایشان  ا گیزه، ارالع از حسین امام
اسدت  قبد  از  آن امدام بزرگدوار کلمداح و  یز پرداختن به خو ین و ما دگار شد،

بددوا یم بددا مراجعدده بدده سددخنان م  ، ددای دیگددرانو بحلی  یدداحشددنیدن  ظر
جدا بده کندیم  در اینزبان ایشان بررسد  را از آن قیام و بحلی  این ، اللهعبدابا

 یا ائمه معصومین ایشانالله با ذکر پنج میال از کلماح عبدمهم ابا ۀپنج ا گیز
 پرداخته خوا د شد 

                                                           
  حوزۀ علمیۀ قمببلیغ   خبۀ  *



916    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 د؟کرقیام  اهللعبدچرا ابا

 دینی ۀانگیز. 1

امدور اسدت   ۀحفظ دین که حفظ دین در رأس  مو  یعن  اقامه ،دین  یزۀا گ
بدان را حفدظ نییمواظدب باشدید دیدن و آ، ای مردم» :ایدفرمم  امیرالمؤمنین

ایدن شود و اگدر خندای   دم در دار م دین ۀ   ر کس متدین باشد، جامع«یدکن
، دین باشند، اما بده ظدا رای است که ب تر از آن جامعههجامعه صورح بگیرد، ب

ابعاد، بمام جامعه و  ۀدین و اعتقاداح باید در  م؛ زیرا کار ای خوب ا جام د ند
ایدن شدا د  و دیند  بدود ۀه، ا گیدزاللدعبدابا ۀجریان داشته باشد   خستین ا گیز

به پنج بن از سران  و ای به مردم بصرهدر  امه ای است که امام،  مان جملهمسئله
 ؛ زیدرا   بصدره  ددارمیدالعمد  رؤسدای قباجا  وشته بود  من کاری بده عکسآن

کدار اصدل   ؛پاسخ میبت   داد دد ،گو ه که بایدو آن  داشتندالعم  خوب  عکس
   این  امه است:من با پیام 

ـَوِتي َو » ِمیَتـتإ َفـِإنإ ُتِجیُبـوا َدعإ
ُ
َة َقـدإ أ نَّ ِه َفِإنَّ السُّ ِه َو ِإَلی َنِبیِّ ُعوُکمإ ِإَلی اللَّ دإ

َ
ي أ ِإنِّ

شادِ  ِدُکمإ َسِبیَل الرَّ هإ
َ
ِري أ مإ

َ
یُعوا أ ِِ    1« ُت

 و مضمو ش این است:  بود بیشتر امه دو سنر 
 است: ر عالم افتادهمردم بصره، مردم د یا، دو ابفاق د

 ؛پا گذاشته شده است ریز امبریسنت پ  1
 بدعت گذاشته شده است  ن،یدر د  6
مردم! سدنت مدرا ای »خودش فرمود:  پیامبر؛ زیرا ستی  باالبر نیا از یخنر 

 ۀای مردم! ستون و اسدتوا » فرماید:م  البالغهنهجالمؤمنین در   امیر«حفظ کنید
 سال بعدد از بعیدت، پیدامبر 27سنت  که  « نیدسنت و کتاب خدا را حفظ ک
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مگر ایراد فرمود   … برایش زحمت کشید و این  مه روایاح، احادیث، کلماح و
 چه بود   سنت پیامبر

   و ایندککه حاکم بایدد عدادل باشدد ستا نیا امبریپ ی اسنت زیک  ا
 ، ای پیدامبرسدنت دیگدر یزید است و بسدیار ظدالم  یکد  دیگدر از ،حاکم

بیدت ا  موّدح بستگان و  ،فرمود: مزد رسالت من ایشان بیت است محبت ا  
 من است   )قرب (

گو ه بدا این کوفه، و حجاز ی اابانیب در را اللهاباعبد که است  محبت چه نیا
کنند  آیا بهتر از این  دم جسارح م ایشان چرخا ند و به خا دان م  اشهخا واد

اللدده از اشددت  بعددد از جریددان شددهادح اباعبدشددود سددنت را زیددر پددا گذم 
ما دده اسدت  گفدت: مدن بدا  مالک پرسید د: چقدر از سنت پیدامبربنا س

خوا ند و شدهادح محشور بودم فق   مین  مازی که مردم م   اسال پیامبر
بینم  سنت را  م  کنم، سنت پیامبر  دیگر  ر چه  گاه م «اللهااّل ان ال اله »

چیزی  یست  حکومت عدالت بود  سنت پیامبروبیت ا  محبت  پیامبر
 دیم قدرن از رحلدت آن حضدرح و در حال  کده که اکنون در جامعه وجود دارد 

 خواری و جنایت باشد شراب ،بعدی ،این  مه ظلم است، گذشته
به آن اشداره   فرموده و پیامبر خداو د به آن که یزیچ  ر ست یبدعت چ

ارائده را به اسم دیدن بده مدردم امری یست و اگر کس  چنین در دین   است  کرده
گویدد مد و  کندم بدعت است  گا   کس  به رور ذوق  منلب  را بیان ، د د

منلدب یدا یدک   کتده، این ذوق خود من است و ممکن اسدت در قالدب شدعر،
اما اگر کس  چیزی را که جزو دین  یست وارد دیدن کندد و بده آن  ،برداشت باشد

 ای زیدادی مواجده ما در رول بداریخ بدا بددعت گویند به آن بدعت م  بیفزاید
گددا   ایشددان حتدد  پددیش از آن،  و اکرمرحلددت پیددامبر  نگددامایم  در بددوده
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و  شددپیددا م  شان ای مبارکا د زیر بغ برد د که  وشته ایشان را باال م دست
ندد و  در کدس گویای درمورد مدن سدخنان بارد  م ای مردم، عده» فرمود:م 
جایگدا ش در آبدش اسدت  پیدامبر  ،مدن سدخنان بارد  و دروغ بگویدد بارهدر

ع  ج امبری ام پ شد د  چقدر روایت بهمربب این خنر را متذکر م  اکرم
 هیدمعاو  دزد  شخصد یجا کرد دد  روزبهجا را قرآن احیآ ریچقدر بفسو کرد د 

 اسدت رالدب ابد بدن  علد شدأن در کده را یاهیآ رد و یگم   و از او پول دیآم 
 کرد دد پنهدان را نیمنؤرالمی  امیملجم  ازل شده است  فضادر شأن ابن دیگو م
ز دا بددعت اسدت  یچ نی   مدد دیبراشد فراوان مناقب  و یفضا گران،ید یبرا و

اشدت، در گذ پا ریز را امبریپ سنت  اگر کس  دارد و گذشته با  امروز  م فرق
به وجود آورد و از خودش  ن، خرافهیدر د  ت و چنا چهاس کرده جادیا بدعت نید

 نیحسدامدام  امیپ نی م داد، جامعه خورد به نید اسم به و کرد اختراع یزیچ
  شود م حالش شام 

مفسر کتداب  و ما در دین، بابع قرآن و سنت  ستیم  عالم دین ، مرجع بقلید
راه حد   یا حدیث اسدت مستندش آیه  ،کنندو قرآن  م اگر چیزی بر ما ابالغ م 

ـَوِتي َو » : وجدود  ددارد بیشدتراین مشک  چیست  یک راه چاره  َفـِإنإ ُتِجیُبـوا َدعإ
ِري مإ

َ
یُعوا أ ِِ شاد ُت ِدُکمإ َسِبیَل الرَّ هإ

َ
بیایید من شما را به سمت رشدد و   ماگر د بال 1؛«أ

 ادر مندای که در خنبه شبیه  مین جمله را  اباعبدالله کنم راه صحیح  دایت م 
    خوا ده بود  م فرمود د

یعند  سدنت  ؛دیند  ۀاز آمدن به کربال چه بود  ا گیدز حسینامام زۀیا گ 
ما یک عم  به وظیفه داریدم و که دا ید احیا شود و بدعت کنار رود  البته شما م 

 تیجده دسدت مدا ، امدا د دداش را ا جدام م دریافت  تیجه  مؤمن وظیفه، دیگر
                                                           

  23، صاالحزان مثیر ما حل ، ابن  1



   911   .امام حسينقيام انگيزۀ 

خدا بوک  کرد  اباعبدالله، بکلیه را ا جام داد و  تیجده ایدن بدود باید به  و   یست
امیه که حکومت بن  و  ای  رخ دادقیام ،آمد  ای  به وجودبیداری ،که در جامعه

 حسینمعاویه چه  سال برای استقرارش بالش کرده بود، بعد از شهادح امام
ه در مدینه و قیام بوابین و از  م پاشید  مدب  از این حادثه  گذشته بود که قیام حّر 

 دا ایدن قیام کدردن یدا  فد  و قیام مختار شروع شد  من در مقام بأیید یدا بحلید 
در عصدر   ا دد ظران گفتهحت  بعض  از صداحب که این است ماما سخن ، یستم

 و  افرادی در کربال فریاد زد د و گفتند: خون حسدین، خدون مظلدوم بدود ،عاشورا
 بدن ا تقام از خون مظلوم قیام کرد  مدردم کوفده بده دور سدلیمانباید برای اعاده و 

بده د بدال  اسدرائی  موسد  را بنهدا گذاشدتند وُخزاع  گرد آمد د  وقت  بن  ُصرد
ول به آ ها گفت:او رفتند،  گوساله سامری خواِذُکمْالِع   ُفَسوُكمِْباتِّ ُتمُْان   1؛َظَلم 

 پرست شددید  سدلیمانید و بتشما به خودبان ظلم کردید چون خدا را ر ا کرد
د بن ما اشتباه کردیم کده : ُخزاع  این آیه را در جمع بّوابین کوفه خوا د و گفت ُصری

ای اجازه  دادیم که بدا او  مدراه شدو د و به عده و را بنها گذاشتیم حسین امام
ُفَسوُكمَْفتوبوواْإلو ْ گفدت: او ای دیگدر  دم کوبدا   کرد دد عده وُتمُْان  َظَلم 
 ا آمد د و کندار قبدر اباعبداللده ا د: آنای مردم! بوبه کنید  لذا  وشته 2؛ئُكمبارِْ

 بیشدتراز  مین جا بود که قیام بوابین شک  گرفت  البته  و  عزاداری کرد دو گریه 
ای دیند  ا گیدزه ، داۀ آناما ا گیدز ،منلوب  رسیده است ۀ ا به  تیجاین  هضت

 بود 

 اجتماعی  ۀانگیز .2

 را جامعده و کنشدهیر را ا حدراف نیا دیمعه دچار ا حراف شد، امام بااگر جا
                                                           

  00 ، آیه  بقره1
  مان   2
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ایشدان بده  ۀمشهوری که در  ام  ق  ربب زه،یا گ نیدوم  کند تی دا راست راه به
ِِ » ا د:اصالح جامعه اسدت  امدام  وشدته ،محمد حنیفه آمده َلـ

َِ َمـا َخَرجـُت ِل ِانَّ
اصدالح را کجدا بده  ،اد کنم  ا سانمن قیام کردم با اصالحاح را ایج 1؛«ااِلصََلِح 

آن را از ریشده درآور دد و دوبداره باشدد و آیا اگر سداختما   خدراب  برد م  کار
آن را خدراب  و گویند   ما ا اگر جای  اصالح شده بدودبساز د به آن اصالح م 

آن  ای گویند  اصالح  ر چیزی برحسب ویژگ دیگر به آن اصالح  م  ،کردیم
  ا و سقف  محکم داشته باشددح ساختمان به این است که پایهاصال ؛ میالا است

کنم معنای اصالح این است  به منلب  که عرت م  د دیوار ای آن استوار باش و
مدا بایدد ایدن  و پیچددمد  در  م یز با خدا  نماۀخوب دقت فرمایید  گا   رابن

 له:از جم ؛رابنه را اصالح کنیم  روایاب  در این زمینه وجود دارد
َلَح ما بَ » َن الّناس اللهَ  یَن َنه و بَ یإ َمنإ َاصإ َنه و َبیإ َلَح اللُه ما َبیإ  ر کس رابنده  2؛«َاصإ

یعند     اینکنداش را با مردم اصالح م خدا رابنه، خودش را با خدا اصالح کند
 فرمایدد:کند که  زد مردم، محبوب شود  خداو د متعدال م چه  یعن  کاری م 

وَينْآمنوواْوْ، اگر این رابنه اصالح شدد و با من اصالح کنید بان رارابنه» ْالا ََّ إ
ا حمَنُْودا َْلُهُمْالرَّ َعل  الحاتَْسَی   من )خدا( شما را محبوب جامعه  7؛َعِملواْالصا

ِکـد »رو به دشمن کدرد و فرمدود:  یزینب کبر ،عاشوراۀد م  در حادثقرار م 
َدک مدا را از دل مدردم بیدرون بکنیدد و بوا یدد محبدت  م  ، ر کاری کنیدد ؛«کیإ
 رور  م شد  مین

یکد  : ما چنددین خصوصدیت داریدم»بر منبر شام فرمود د:  امام سجاد
مَحبَّ » کهاین   یکد  از « ای مردم اسدتمحبت ما در دل« فی ُقلوب المُمنین ةُ َالإ
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قبدر  ،وزیرش گفدت: قربدان  رفته بود  ادی عباس به کنار قبر امامخلفای بن 
از شدنیدن ایدن سدخن بده  دم او جاست و  ما ا بخریب شده است  رح اینپد

خاصد  بدرای آن در  ۀبودجکه این قبر امام شیعیان و مسلما ان با و گفت:  ریخت
گفت:  گو ه است   به چه علت اینباشدم زیبا و شکی  ، بسیار  ظر گرفته  شده

 در دل مردم جا دار د  ا که ایناین برای
شدان برای اصالح رابنه و یز حسین امام حیضر یبرا خود  دگمردم از ز  

الرشید در مکه مالقداح کدرد با  ارون کنند  وقت  امام کاظمبا خدا  زینه م 
این آقا جدایش در دل  ؛«ُ وی إماُم الُقلوب»به  ارون گفتند: این آقا کیست  گفت:

ینید امدروز در د یدا بدا شود از دل بیرون را د  شما ببمردم است  محبت را که  م 
وجود دارد، در پاکسدتان،  ندوسدتان، ا گلسدتان، عدراق و در  هاین بهدید ای  ک

که مردم را به این  است  مه د یا عزاداری اباعبدالله برپاست! کدام جریان سیاس 
   کدام جریدان منسدجم، مدردم را بده کوچده و خیابدانکندم برغیب  ا عزاداری

این  مان اسدت کده زیندب  گذار د وم از جان خود مایه  کشا د  واقعاا مردمم 
َدک»فرمود:  یکبر  بکن   ،خوا   بکن م   ر کاری ؛«ِکدإ َکیإ

اجتماع  است گا   رابنده آدم بدا خددا دچدار  قدح  ۀدومین ا گیزه، ا گیز
بده  و آن را باید اصالح کرد کهریزدگا   رابنه ا سان با مردم به  م م و  گرددم 

َِ گویند: این م  بان را بدا فرماید: اگدر رابندهم    امیرالمؤمنینالَبینإ ِاصَلُح َذا
ا د از یک سال عبادح بهتدر از یک عمر عبادح و بعض  گفته ،اصالح کنید مردم

َلِة َو » است  َِ الَبیِن َافَضُل ِمن َعاَمِة الصَّ  ۀاگدر بتوا یدد رابند 1؛«الّصیام ِاصََلُح َذا
بهتر از یک سال یا یک عمر عبادح،  مداز و روزه اسدت   ،ددو  فر را بهبود بخشی

 ا را اصدالح سدت  بیاییدد رابندهابرادران عزیز و خوا ران گرام ! این پیام عاشور
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 اصدالح  دوع کید نیا! میر بگذارکنا  ست  اختالف و ، کدورحاگر کینه و کنیم
  ندید شدده واصالح  ظام دیاصالح رابنه با مردم   ظام حاکم بر جامعه با است؛

  یدبحل افراد از  لیخ م ی خوا  را امیق  یدل نیحسامام  خود از ما چرا  باشد
 نیحسدامدام ! ریخ: مییبگو افراد نیا به دیبا! آمد حکومت يآقا برا ا د کهکرده

 کتداب ندهیزم نیدا در  دا لیخ  آمدد دیدزی بدا عتیب عدم یبرا! آمد هیبکل یبرا
 مأخدذ و منبدع نیبهتدر  ولد عه،یشدریغ عه ویش ،انرمسلمی، غمسلمان ؛ا دوشته 

  است شانیا خودی  اامام، کالم و خنبه ۀزیا گ به بردن  پ يبرا

  انگیزۀ فرهنگی. 3

 م  دارد! بندابراین بایدد  حیبشخ قدرح و شود م جه  دچار جامعه  گا 
د: فرمایدم  صدادق جامعه را بیدار کرد  شما زیارح اربعین را بخوا یدد  امدام

ـََلَلةِ » بو جان دادی ،جان حسین ِقَذ ِعَبـاُدَک  ِمـَن الَجَهاَلـِة َو َحیـَرِة الضَّ ـَتنإ  1 «ِلَیسإ
 بدا آیندد ا م غریبشدن است و  جاح اید وقت  کس  در دریا در حال غرقدیده

جامعه را به گدرداب  صادق شود ! امامد چقدر خوشحال م ناو را  جاح د 
سا   را که در این گرداب  ستند به آن کسد  کده دارد و ک است جه  بعبیر کرده

را بدده فددرد امدادرسددان و  حسددین و امددام کددرده اسددتبشددبیه شددود غددرق م 
: جد ما قیام کرد با مید  کسد  کده غریدب را از آب فرمایدم ایشان غریب!  جاح

 جامعه را از گرداب جه   جاح د د! ،د د جاح م 
گفتند: ما فامیل    د و زد او آمد رخ ب د،یرس قدرح به سفاح ابوالعباس  وقت

شدناختیم! ببینیدد بدا چده حدد ببلیغداح کدرده امیه  م غیر از بن  برای پیامبر
 ،در جنگ صفین دید جوا   در حال کدارزار و جنگیددن بود د! امیرالمؤمنین

اچه م  :فرمود و خوا د  جلو آمدقرآن م  دارم  ،اْلحسنخوا    جوان گفت: یا ابی
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أ م س بی حیم خوا م وره  ی مِنْالرَّ ح  ِهْالرَّ ِمْاللَّ ِْْبس  ََ َْيَتساَئلو َعظویمعمَّ َبِإْال   ؛َعِنْالنَّ
که بایدد  شو د! معنایش این استال واقع م سؤعظیم مورد  أ ب در خصوص مردم

یعن  خبر بدزرگ  خبر دای بدزرگ زیداد  ،عظیم أعظیم پاسخ د ید   ب أدرمورد  ب
ۀ  امدر زیارح دیگر آنمصداق  باشد وم خبر قیامت و معاد   ااست  یک  از آن

خدود امیرالمدؤمنین اسدت  امدام  کده امیرالمؤمنین و حت  در مفدابیح  دم آمدده
بو داری با مصداق ایدن  «من خبر عظیم  ستم! 1؛أنا َنَباِالعظیم» فرمود: عل 

ا بایدد از خوا    این جه  و دروغ است  ایدن امدر رجنگ  و قرآن  م م آیه م 
مدردم بایدد بدا ندد  و بخش  یک وظیفه اسدتآگا   وزدای  جامعه زدود  جه 

داری، بقوا،حجاب و رواب  صحیح چیست  مشکل  که مدا اکندون در اثراح دین
 ای دیند  ما به برخ  ارزش ان و جوا انکه گا    وجوا  جامعه داریم این است

 ا د  بوجهب 
 امده دیددم کده  ای کشور در قالدب پایانستانیک  از ارا در مورد  یمن آمار

 ،برخد  از مسدائ  دیند  در موردجوان و  وجوان در آن استان  آمارِی  ۀچرا جامع
 ای  که بیان شده بود به جه  جوا دان و بسیاری از علت و ا دبفاوحسست و ب 

 گفته بود د مگر خدا به عبادح ما  یداز بسیاری گشت  وجوا ان درمورد دین برم 
اگدر حتد   یازی به  ماز ما  دارد   و او خداست ،دارد  ما  ماز بخوا یم یا  خوا یم

 شدیند  دین باشند مگر بر عظمت و کبریای او گدردی م بمام کائناح کافر و ب 
چه  یازی به این سجده و رکوع ماسدت  ایدن  دا سدتن و   بخوا یم  ماز برای چه

! سدتی  ایددر ازید   یددل ای ه به دررودخا شدن و وص یافتن جه  است! اربباا 
بده خدالب  اگدر عبدد  شدود اگر وص  شد ما ددگار مو ! است رودخا ه ازی  بلکه

و  کندد م ما ددگار را  فا  ، وصِ  به باق رایاست،ز وص  شدخودش را باال برده
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 شفقت و  رفب و مهربا  ا سان، به مهربان و بیشف ب،یرف غفور، یبه خدا  کی زد
  د د م

مدا معضد  بددحجاب  اسدت   ۀسفا ه یک  از مشکالح حداد در جامعدمتأ 
 ددای  کدده حجدداب را رعایددت  ددا و  وجوانخیلدد  از  مددین دا شددجویان، جوان

الزاماا  ر بددحجاب  در مسدیر فسداد  یسدت  و کنند، اعتقاداح خوب  دار د!  م 
ح یدک امدا ایدن مسدئله بده صدور ، ای  دار د که مقید دخا وادهو ابفاقاا غیور د! 

گو ه است یا در فامید  ما اینۀ خا واد :گویدم فرد فر نگ و ساختار شده است  
دخترخاله و  ۀما، رابن ۀدر ز دگ  و ساختار خا وادکه این رور است یاما رسم این

دا یم  مگدر خوا ر و برادر اسدت و یکددیگر را  دامحرم  مد  ۀپسرخاله می  رابن
از  ظدر ارزش و احتدرام مید   ،اسدت دختر خاله  م می  خوا ر است  درسدت

و  مه ملزم بده رعایدت است حریم گذاشته  ،خوا ر است ول  اسالم در این بین
ایدن امدر  اشد  از  ،مرزشکن  ممنوع است! بسدیاری اوقداحو آن حریم  ستیم! 

از  وداشتن ارالع کاف  است  من گا   با پدران و  مسران این افدراد صدحبت  
یا  مسر شما با این وضع در کوچده و  ،ا راض   ستید دخترام: آیال کردهؤ ا سآن

گویندد: خیدر! خیلد   ای زیدادی را بده خدودش جلدب کندد  م بوجه ،خیابان
گدویم: شدما بخوا یدد یدا غیدرح دارد  م  و بینید حساس اسدت ا  م م وقت

ایدد  مندی را در اختیار مردم و جوان مجرد قدرار دادهبخش  از این بهره ، خوا ید
شود به بوی محر  است  اگر دِر عنر باز شد  م  ، بسیارباالخره این رقم پوشش

اگر دّر و صددف را از  بو! ی  ما مسدود را عنر در دیپس با  عنر بگوی  بیرون  یا
! یریدبگ  بوا   م که را دزد  زار یجلو ، در مح  روباز گذاشت مح  حفاظت

  مده به ابانیخ در  بوا   م بو!  نک جادیا ُدّرح یبرا حفاظ  بوا  م خودح اما
 نیدپدس ا  یاوریب رونیب حجاب با را احخا واده  بوا  م  ول  کن،  گاه ی بگو
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  است ارزش کی
ای که داغ دیده و پدرش را از آمد کنار آن دختربچه یکبر نبیربب  ق ، ز

الی بدا عمده بدا بدود  گرسنه و بشنه، در بیابان مسیر را گم کدرده بود و دست داده
کده این من سرم را بپوشا م! با با یک قنعه پارچه بده ،عمه جان :آمد، گفتسرش 

 بود، کنار بدن اباعبدالله ،رور که مشهور است  آن داشتشاید این بچه بکلیف  
روز  ،بیت و ا   یگرچه اعتقاد خود من این است که حجاب زینب کبر

 دا را  توا سته است چهدره و مدوی آنکنار  رفته و کس   عاشورا و حت  بعد از آن
اما با این فرت ببینید دختر اباعبدالله گله و شکوه و درد دلش بدا پددر ایدن  ،ببیند

 ا د!  ا شدهمتعّرت حجاب آن است که بعض 
حدّر  ه ه ما ندد عبیدالّلدبود د، ابیفرصت ُحّروار که  خوشا به حال آن کسا 

گذرد  امدروز  ده رلب  باریخ م تسعد فرص سوز و  ه می  عمرفرصت جعف 
یزید ریاح   چرا ما  بنحّر  جعف  و  هحّر  سعد در جامعه است  ه عبیدالله عمر
حدّر  عبیداللده ،یابفرصت ،گوییم حّر م  و کنیم ا را به سه شاخه بقسیم م این

از مرکدب عاشدورا حدّر    چدونبودرلب عمرسعد فرصت و سوزجعف  فرصت
مرکب عاشورا را سوار  شد و  ،جعف حّر  عبیدالله ،فاده کردبرای  دایت خود است

عمرسعد خواست از ایدن مرکدب بده ری برسدد و  و گو ه از کاروان عقب ما دآن
کس بخوا دد از گنداه بده  ددف و  اباعبدالله فرمود:  ر ، رسید! موالی ما و شما

گناه به  ۀبست است! عمرسعد از کوچگناه بن ۀبدا د که کوچ ،خود برسد ۀخواست
گنداه بده  ۀکوچ از  ربع بن شبث! دیگناه به ثروح  رس ۀخول  از کوچ ،ری  رسید
م و مسلمان و عالِ  چقدر  کرد ا تیخ چقدر صدام  دینیبب را خیبار  دیقدرح  رس

ش چه شد  درسدت اسدت کده عاقبت رسا د  شهادح و قت  به را گناه ب و نیمتد
بسدت بن کوچده، نیدا اما عاقبدِت  د،کش م رول  و گا  باشدم  ادیصبر خدا ز
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 است 
زدای  اسدت  فر نگ  بده معندای جهد  ۀاباعبدالله، ا گیز زۀیا گ نیپس سوم

بدان مسائ   ،اثر عبادح چیست و جوان ما اگر بدا د اثر گناه و بدحجاب  چیست
 رچده   یدزشود  ما باید این آثار را بدرای جدوان ببیدین کندیم  قدرآن مند م عالقه

لوأِقِمْ مدیالا  ؛کندبالفاصله اثرش را  م بیان م  ،کندبوصیه م  رمْ الصا ک  َِ  ؛ِلو
زکداح و  ،شدودبقوایتدان زیداد م  ،با یاِد مدن بیفتیدد  روزه بگیریدد  ماز  بخوا ید
  مدیگر را مسخره  کنید، غیبت  کنیدداگر شود  مالتان پاکیزه م  ،خمس بد ید

لُهـمَّ »آثار را شدمرده اسدت: ،د قرآنما د! خوبان سالم م ۀبهمت  ز ید، جامع و َالَّ
 َِ َعا َُ الدُّ ِتی َتحِب ُنوَب الَّ شود دعایتان گنا ا    ستند که باعث م   1« اغِفر ِلَی الذُّ

 عۀ ا باید زدوده شود  جامیا  عمت بر شما فرود  یاید  این جه  ،مستجاب  شود
سدرزمین کدربال   ای  کده بدهاز آن  خیل بود و گرفتار جه  زمان امام حسین

 ،قدرح بحلی   م  داشتند  مدردم شدام و دا ستندواقعاا قضایا را  م  ،آمده بود د
چون افدرادی کده  ،را جشن بگیر دبیت ا  واقعاا بصورشان این بود که باید ورود 

امدام  ۀامدا خنبد ،ا دا د کشته شدده ا( قیام کردهعلیه حکومت برحب )به زعم آن
 زدای  کرد جه  یرو سخنان زینب کب سجاد

 سیاسی ۀانگیز. 4

را اداره کندد   آنبوا د را بشناسند و بدا د که  ر کس   م  امامش دیجامعه با
  مچندین عمل  بمام فقه، حکومت اسدالم  اسدت  ۀفرمود: ثمر خمین امام 

آورد  روشن اسدت بصورش بصدیب م  ،حکومت اسالم  و والیت فقیه :فرمود
با قوا ین اسالم   قوا ین اسدالم را چده  ؛ه باید اداره شوداسالم  چگو  ۀجامعکه 
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کارشناسان دیند   اگدر خواسدتند  ،بعد از ائمهو دا د  پیامبر خدا، ائمه کس  م 
 (میالا مهنددس  فدت)یک مهندس  ،یک بیمارستان را با قوا ین پزشک  اداره کنند

خواسدتند یدک اگدر   مچندین  یر ددگعنوان رئیس بیمارسدتان بده کدار  م  را به
دان را شدناس و بداریخیدک جامعه ،ریدزی کننددبیمارستان را از  ظر مهندس  پ 

عمدران  ۀباید کسد  باشدد کده در رشدت و د ند!مهندس  اظر ساختمان قرار  م 
بحصی  کرده و کارشناس باشد! این امدری بددیه  و مشدخح اسدت  عجیدب 

 مده متخصدح  ،دیدنامدر امدا در  ،ند سدت جا د بال متخصدح  مهکه است 
شدو د  چندور شدما بدرای  ظر م  مده صداحب ،در مسائ  شدرع  و شو دم 

د بال   ،برق کار ای برای و کنیدعمران را د بال م  ۀرشت ،ساختمانفراگیری علم 
متخصدح  پزشدکان د بال  ادرمان بیماریبرای  یا رویدمهندس الکترو یک م 

معاویده متخصدح دیدن  ویزیدد قدر مظلوم است که بایدد ول  دین آن ،رویدم 
چدرا  ، سدت مفسر قرآن شود ! جای  که امام صدادق ،االحبارکعب  د یاشو

 ۀ ا به خود اجدازچرا آن ،دیگران باید اظهار  ظر کنند  جای  که اباعبدالله  ست
ای کده سیاس  است   امه ۀچهارم، ا گیز ۀد ند  ا گیز ا را م گو ه گستاخ این
َفَلَعمـِرى َماااِلَمـاُم االَّ »، بدین مضمون اسدت:کوفه  وشت به مردم حسین امام

َُ َنفَسـهُ  اِئُن ِبالَحقِّ َوالَحـاِب بده جدان  1؛الَحاِکُم الَعاِمُل ِبالِكَتاِب َو اآلِخُذ ِبالِقسِط َوالدَّ
که بر اساس کتاب خدا حکومدت خودم سوگند، امام و پیشوا کس   یست مگر آن

رد، پایبند دیدن حدب باشدد و خدود را وقده در راه خددا کند، عدل و داد را بر پا دا
    «کند

 شخصی ۀانگیز. 5

پس بایدد  ا از مسیر خارج شده است  به بعبیر آنو امام خروج کرده!  :گفتند
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قددر خنبده دا یدد چدرا روز عاشدورا ایناباعبدالله به د یا بگوید من کیسدتم  م 
بروید از اصحاب بپرسدید  از فرمود:   گا   م است چرا محاّجه کرده و خوا ده

فرمدود: ریزیدد  گدا   م چرا خون مرا م   جابر بپرسید  من کیستم و اباسعید
در بمام د یا اکنون پسر پیامبری غیر از حسین وجود دارد  آیا پسر پیامبری غیدر از 

 ۀرده کده از فارمد ۀکدربال و واقعد  جدری 21 ۀ سدالدر حادث امام حسین
 سد  بقیه  و که به شهادح رسیده بود امام حسن  وجود داشتباشد  ز را

  رسید م  به پیامبر حضرح ز را ایشان از
    کردم عرت خالصه  لیخ که بود یمحور پنج نیا

اباعبدالله از آمدن بده کدربال چده بدود  قبد  از  در مکاشدفه و  زۀیسؤال: ا گ
  بصدره دیند !  امده بده مدردم ۀسدراغ کدالم خدود ایشدان بیاییدد: ا گیدز ،بحلیل 

اجتمدداع    ۀا گیددز ،بدددعت زدوده شددود دوم و گددرددخددوا م سددنت احیددا م 
خدوا م جهد  از فر نگد   م  ۀا گیدز ، ا را اصالح کنم سدومخوا م خراب م 

خوا م مردم بدا ند چه کسد  بایدد م   سیاس ۀ ا گیز ،جامعه زدوده شود چهارم
 شخص    ۀا گیز ،پنجمدین باشد   به آشنای وشناس حاکم شود  حاکم باید قرآن

 گدرید و شدود بسدته جدا مان کدربال هیقض داشتند دوست  لیخ  انیالبته ا
ز دده عاشدورا را  ، دا ا و عزاداریاما  مان سوگواری ،جا بیرون  رودنآ از یزیچ

دوسدت و  ،روضده خوا دد ،در گدودال قتلگداه ی  وقت  زینب کبر گاه داشت
بمام افراد مدینده بدا  ،واحسیناه گفت ،ر مدینهالسلمه ددشمن گریه کرد د! وقت  ام

 و  نگام  کده کوفه اشک ریختند ۀکربال آشنا شد د  وقت  کوفیان در درواز ۀواقع
ُن الَعِشان ِبَكـربَل»باالی منبر شام فرمود: ،سیدالساجدین پدر مدرا بدا  ؛«أنا ابإ

تم کده من پسر آن کس   س :فرمود زما   که  مچنین لب بشنه در کربال کشتند!
 ،سدال 70یدا  70شام غرق در عزا شد   زدیک بده  ۀمننق ،بد ش را عریان کرد د
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ـُن » :صددا زد ،غذا آورد دد یا ر افنار و غیر افنار اگر آب  امام سجاد ُقِتـَل ابإ
شانا ِإ  دای فرمود: مردم د یا، من با  گاه به آب به یاد لبم ایشان «  ِسو  الله َع

با  گاه به ارفال صغیر، یداد غربدت او و به یاد گرسنگ  با  گاه به غذا  ،پدرم ۀبشن
 گیر شود و  مهز ده بما د  ا باعث شد فر نگ کربال افتم  ایناصغر م عل 

جدزو ا دداف  و گریده امدا خدود عدزاداری خود، یجا نی دف امام حس
آشنای  با مکتدب  ،گریه بر اباعبدالله ۀاست  خود گریه  دفمند است  چون  تیج

 اوست  
من در ایتالیا منبر  گفت: ما منبر ا   دوستان از  کی کنند  م هیچرا مردم گر

آمد دد   دای لبندان و عدراق پدای منبدر م بودم  جمعیدت زیدادی  دم از عرب
آن کس  که باشگاه را از او اجاره کردیم یک مسیح  بدود  وی بمدام ده  :گفتم 

بعدد از سدخنرا   و  ،کدرد  شدب د دمآمد و مدا را بماشدا م مراسم م به شب 
مداح  و وعظ و عزاداری مرا صدا زد و گفت: در این باشگاه چه خبر است  من 

 دا و  ای  از قبید  میتینگبدرای بر امده ؛د م ا اجداره مد جا را برای جشدناین
 دا چده کنندد  بدو بده آن شدینند و گریده م  ا  چرا ده شدب اسدت م مالقاح

بدر سدر و  و ریز ددقددر اشدک م ندد  چدرا اینکنقدر گریه م گوی  که اینم 
شروع کدردم بدرای  ،که خسته بودمبا این :ز ند  ایشان گفتصورح خودشان م 
 ب  ما رسول الله است  پیامبر مدا دختدری داشدت بده  دام  :او از پیامبر اکرم گفتم

و  دو بدا پسدر داشدت بده  دام حسدن ،فارمه که بنها یادگارش بود  این دختدر
 شدانی الب وصورح   شا د و زا و م و شا ه یرو را  اآن امبریپ  نیحس

و گذاشدت  ماحترام  و به آ ان کرد م را  اآن سفارش خود ارانی به و دیبوس م را
حرمدت دختدرش را  گده  رفت،امدا ایداز د  مبرایدا تمام و محبت داشدت  پ

او  و  داشدتندرا  گده    حرمت امام حسنا د دبه شهادح رس و او را ، داشتند
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: گفدت م  کرد دد محاصدره کدربال در را نیحس دومش فرز د  شد دیشه زی 
 رفد  شدشبسدتند،  شیدگفتم: آب را بده روخوا دم و  او یبرا را مقت  دوره کی

« إِبـاً إِبـًا »دگا ش یددر برابدر دجدوا ش را  کشدتند، چشمش یاش را جلوما ه
ش را چهد  مندزل در شدهر ا زن و فرز دد د د ویم اسب بر بد ش دوا ُس  کرد د،

 جداآن که  م  مسرش که کرد هیگر  حیمس یآقا نیا قدرآن: گفت گردا د د  م
ن او را ستیبا به حال گر کنم؛ م  سال است با او ز دگ  س من: گفت بود حاضر

  کددردم هیددبعر شیبددرا نیحسدد از: گفددتم  یکددرد چدده او بددا  بددودم دهیدد د
ددراح اسددت  فرمددو یددقت ،نیحسدد بی ــا » : ا  سددتماشددک ۀمددن کشددت :دالعی َن

َ
أ

ـَرةَقِتیُل  َعبإ  یرو را او امبریدپ  گدا  که  نیحس  گفتم شی  از اباعبدالله برا1«الإ
 قاعددباا  دیبا  بود  خبر چه کربال در  دیکربال کن ۀروا  را  ادل   گذاشت م نهیس

  دیکشد  سدخت  مده، او از شیچون بد ،خوا د یکبر نبیز از زبان را روضه
سدوخته و می  ی امدهیخ بشدنه، و گرسدنه شدهدا ی دابچده ن،یزم یرو  اهکشت

 ا را بچده آمدد و م  اشم بن ۀلیعق  گا  … امساعد حال با نیدالساجدیس
 در  گدا   رفتندد بداز م آورد،امدا م یاگوشده وبه داشت  ا برمکشته یاز رو

 بود دد آورده پنداه ابدانیکده از بدرس آبدش بده ب را ی  ابچده گشت و م  اابانیب
 خودش نبیاما ز کرد، م آرام را نیدالساجدیس و آمد م    گا افتی م

 بدر اریبسد  دهیدبرادر د داغ پسرِ  ده ویداغ برادر دده، یداغ جوان د بود؛ دهیدداغ  م
،  ا سدختن یا ۀبا  م ،خوا ران و  ا، برادرانجوان گذشت، اما سخت نبیز

    شبش را خوا د ماز در دل شب بلند شد و 
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