
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 عليه السالم) نبودن»»(حسينامام ««توجيه ها و بهانه هايي براي با 

برداشته ام. اما محتوا و متن نوشتار عمال نوشتار حقير  »سيد علي اصغر علوي« بي با همين نام نوشته جناب آقاياين مطلب را، از كتا ايده
 .است و ارتباطي با نوشتار ايشان ندارد

ست، تهيه توانند كتاب ايشان را كه انتشارات بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق عليه السالم منتشر كرده ا دوستاني كه عالقه دارند، مي
  .بفرمايند

عنايت هاي پر بركت سيد الشهداء عليه السالم  خواهم كه خداوند متعال به همه ما توفيق بهره برداري حداكثري از عزاداري از خدا مي
 .بفرمايد

 چيست؟» توجيه«

 زنيم؟ مي» توجيه«شود كه دست به  چه مي

 .فرق دارد» توجيه«با » دليل«

 .گويند مي» توجيه«علت واقعي انجام كار است ولي چه زمان » دليل«

 .شود آغاز مي» توجيه«هايمان هماهنگي نداشته باشد،  ما، با ارزش» عملِ«زماني كه 

 .دهيم دانيم، انجام مي ارضاي خاطر خود يا ديگران، زماني كه كار خود را ضد ارزش مي عملي است كه براي» توجيه«

 .شوند ، آبرو سازي براي آبروي بر باد رفته كساني است كه به نيكي شناخته مي»بهانه تراشي«يا همان » توجيه«

 !امعه ديندارانبينند ولي امان از ج افرادي كه به بدي شهرت دارند، چندان نيازي به اين كار نمي

 !خود را از دست بدهند» صورت محترم«و » ظاهر«خواهند،  ها نمي آن

 .دانيم خطاكاريم پس توجيه، نوعي ظاهرسازي است، زماني كه خود مي

 است» گناه«بدتر از » توجيه گناه«

» گمراه كردن ديگران«نوعي » توجيه گناه«است. » گناهي ديگر«كه » نيك جلوه دادن«را » گناه«بلكه » گناه كردن«يعني نه فقط » توجيه گناه«
 .نيز هست

 .برسيم» توبه«را داشته باشيم، ال اقل ممكن است به مقام » قبول گناهكار بودن«شجاعت » گناه«اگر بعد از 

 .دهيم را هم معموال از دست مي» توبه«باشيم، توفيق » هتوجيه گنا«ولي اگر اهل 
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 .ندندب اهل بهانه راه توبه را بر خود مي

 .عليه السالم) نبودن، يكدست نبود»(حسين«هاي با  بهانه

 .برخي با حسين آمدند ولي براي نماندن خودن توجيه داشتند

 .برخي براي نيامدن خود توجيه داشتند

 .از ابتداء همراه حسين نشدند. او آنها را دعوت كرد ولي نپذيرفتند

 .جنگيم رويم ولي نمي اشتند. گفتند ميهايي د برخي براي رفتن در سپاه مقابل حسين بهانه

 .هايي داشتند برخي براي مبارزه با او بهانه

 ... برخي براي

 .آوردند جالب اينكه برخي براي خود امام حسين عليه السالم هم توجيه مي

 روي؟ مگر يزيد جنايتكار نيست؟ گفتند: چرا مي مي

 .به تو رحم نخواهد كرد

 .نيستند، پس با يزيد بيعت كنگفتند: مردم كوفه اهل وفا  مي

 .ما هم در مسير زندگي خود، تك تك اين مراحل را داريم

 .اگر اشتباه كنيم، معموال براي اشتباهاتمان توجيهاتي داريم

ه برايمان باالتر اينكه اگر بخواهيم درست برويم، اطرافيانمان از زن و والدين و برادر و خواهر تا دوست و فاميل و آشنا و ... آن قدر توجي
 .اي ما را از حق منصرف كنند تراشند كه به گونه مي

 .اما امام حسين و يارانش دو كار نكردند

 .نه براي اشتباه كردنشان توجيه كردند و نه توجيهات ديگران را پذيرفتند

 .وقتي راه حق را يافتند، با استقامت تمام به سوي آن حركت كردند

 تذكري مهم

 .يكي از مشكالت اين سنخ مباحث اين است كه معموال كليات آن مورد قبول همگان است

 !دانيم بهانه تراشي خوب نيست همه مي

 .كنيم دانيم كه وقتي كاري اشتباه است، نبايد آن را توجيه كرد! ولي چرا باز چنين مي همه مي

 .جه به مصاديق استگاهي از روي آگاهي است ولي در بسياري از موارد از روي عدم تو



آورد، توجيهي از وساوس ابليس است كه بر او پوشيده  خواهد بهانه تراشي كند ولي غافل است از اينكه اين دليلي كه مي يعني فرد نمي
 !مانده

 .اند اند، خيلي به مصاديق اين توجيهات پرداخته لذا حتي غربيهايي كه در اين زمينه كتاب نوشته

 .ال به اقسام توجيهات از زاويه ديني خواهيم پرداختبه اميد خدا ما هم مفص

 اتمام حجت

 .كنند هاي برتر اين است كه بر همگان اتمام حجت مي هاي انسان يكي از خصلت

 .بندند راه عذر و بهانه را بر همه مي

 .يوسف راه عذر را بر زيبارويان بست و يوسف زهرا، راه عذر را بر همگان

 ...از دست دادن همه چيزانجام وظيفه حتي با قيمت 

 2توجيه المسائل : مساله 

 .خداوند متعال ما را از تلبيس هاي ابليس حفظ كند

 !بياييم از بهانه كساني سخن بگوييم كه با حسين جنگيدند

 .شايد با خود بگوييد كه اين قسمت براي ما كاربردي نيست

 .ما هر چه باشيم با حسين نخواهيم جنگيد

 .روبروي پسر رسول خدا بايستيم مگر ميشود كه ما در

 .ولي من طور ديگري فكر ميكنم

 .فكر ميكنم اگر كمي از بهانه هاي كساني را كه در مقابل حسين ايستادند، بشنويد نظر شما هم عوض شود

د كاروان ابي عبد اهللا كرد، قصد گرفتن گوشواره از يكي ازافرا اند كه شخصي در روز عاشورا در حالي كه گريه مي در برخي از مقاتل نوشته
 .را داشت

 كني؟ آن دختر كه از ديدن اين صحنه تعجب كرده بود، گفت چرا گريه مي

 !هايي كه به شما خاندان رسالت وارد شده است او پاسخ داد: از ديدن مصيبت

 خواهي گوشواره مرا بگيري؟ دختر بيشتر تعجب كرد و گفت: اگر چنين است، پس چرا مي

 !برند م، ديگران ميگفت: اگر من نگير

 !خوب دقت كنيد



 :گوييم اين بهانه و توجيهي كه اين شخص كرده است، دقيقا همان چيزي است كه ما امروز با اين ادبيات مي

 !خورند در ميان گرگان گرگ بايد بود! اگر گرگ نباشي، تو را مي

 .خورند؟ بر فرض بخورند! ما بايد انسان باشيم كي گفته اگر گرگ نباشيم، ما را مي

فرمايد: جزاي سيئه و بدي را با خوبي بده و بعد دشمن مسلم تو، دوستي ميشود كه گويا دوست صميمي تو بوده است.(فصلت  قرآن مي
 (34آيه 

 :ام كه وقتي به آنها ميگوييم بارها از اين و آن شنيده

 .كنيد. مثال حساس نبودن به بيت المال خوب نيست ر عزيز! چرا در فالن مسأله بي دقتي ميبراد

 !شنويم! آقا سريعا در پاسخ مي

 دهي!؟ كنند را رها كردي به من گير مي شما آن كساني كه فالن ميليارد اختالس مي

 !اينها حق من از بيت المال است! حق من بيش از اينهاست

 3له توجيه المسائل: مسأ

 .خداوند متعال به همه ما توفيق رو راست بودن در مسير خودش عنايت بفرمايد

 .يكي از عواملي كه سبب شد برخي رو به روي امام حسين بايستند، رشوه بود

 .نوشته اند به برخي از افراد براي اينكه در سپاه حضور داشته باشند، تا صد هزار درهم و بيش از اينها رشوه دادند

 يد صد هزار درهم يعني چه قدر؟دان مي

 !ديه كامل 10هزار درهم است. صد هزار درهم يعني  10ديه كامل، 

 .و نيم ميليارد تومان2به پول زمان ما چند ميليارد ميشود؟ حدود 

 !اگر به ما بگويند كه شما اين مبلغ را بگير و فقط در سپاه مقابل باش

 !داريم! فقط اين سمت حضور داشته باش خواهد شمشير بزني! به اندازه كافي نيرو نمي

 !برخي اين چنين خود را در اين سپاه جاي دادند! بهانه خوبي بود

 !ميگفتند: ما كه نجنگيديم! ما صرفا حضور داشتيم

 .كنيم ما هم گاهي چنين عمل مي

 با اينكه ميتوانيم مقابله كنيم، سكوت ميكنيم! چرا؟

 .خن گفتن، هزينه داردچون با منافعمان در تعارض است. گاهي س



 .خداوند متعال به همه ما توفيق تحمل سختي در راه حق عنايت كند

 4توجيه المسائل: مسأله 

 .بود» يك دست صدا ندارد«ها، خصوصا افرادي كه ديروز گفتيم را حفظ كرد، بهانه  بهانه ديگري كه خيلي

 !د اضافه شوم، ياري خاصي نميتوانم انجام دهمميگفتند، اگر من يك نفر از اين سپاه بروم و به آن افراد محدو

 !صرفا جانم از دست ميرود! اينجا هم كه هستم، كاري بر عليه او انجام نميدهم

 .اين چنين شد كه عده زيادي از اين سپاه، در همينجا ماندند و حسين فاطمه را تنها گذاشتند

 !، جامعه اصالح نميشودما هم در زندگي خود گاهي اينگونه ايم. من يك نفر درست باشم

 !صرفا به من آسيب ميرسد. من كه زورم به مفسدين نميرسد! من هم كه فساد نميكنم! پس سكوت ميكنم

 !كنند توانند تخريبش مي آورند و تا مي در مسائل خانوادگي! شخصي مظلوم را گير مي

 !كسي ميگويد! از دست من كه كاري ساخته نيست! لذا سكوت ميكنم

 .اگر هر كسي ميگفت: يك دست صدا ندارد، هيچ گاه اين دست بزرگ توليد نميشد

 .در دستگاه توحيدي، يك دست اگر خدايي باشد، اثري به بلندي تاريخ دارد

 .اين است امام حسين ما

 .اميدوارم خداوند به همه ما توفيق تحمل سختي هاي راه حق از جمله مخالفت هاي ديگران را بدهد

 5سائل: مسأله توجيه الم

 !خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت باش

 .اين بهانه برخي از افرادي بود كه در لشكر مقابل حسين بودند

 !گفتند: فالني و فالني و فالني خروج حسين را خروج از طاعت ولي امر دانسته اند

 !اگر من خالفش را بگويم رسوا ميشوم

 :آري! شعار ياران حسين اين بود

 !همرنگ، رسواي جماعت باشخواهي نشوي 

 .آري! عار و بي آبرويي ساده تر از آتش جهنم است

 .حر حاضر به بي آبرويي شد! گفتند بروي ميگويند حر ترسو بود! اما او عار را بر آتش ترجيح داد

 6توجيه المسائل: مسأله 



 !ترس هم بهانه خوبيست! بسياري ترس را بهانه كردند! ما ميترسيم با حسين باشيم

 !ميترسيم از خودمان! ميترسيم از خانوادمان

 !اگر با امام حسين باشيم، فالني خانواده ما را نابود خواهد كرد

 .اگر با حسين باشيم، اموالمان غارت خواهد رفت! اگر با حسين باشيم آبرويمان را خواهند ريخت

 .بسياري از كوفيان به بهانه ترس، در لشكر حضور داشتند

 .لم را رها كردند. به بهانه ترس به او پناه ندادندبه بهانه ترس مس

 .مسلم ميگفت: من نماينده حسينم. ميگفتند: ميترسيم پناهت دهيم

 امروز هم همين طور است. چرا امر به معروف نميكني؟

 :چرا نهي از منكر نميكني؟ پاسخ بسياري چنين است

 .ميترسم آبرويم را بريزند. ميترسم به من آسيب بزنند

 .سم سر فالن كس فالن بال را در بياورندميتر

 !آري

 .سال گذشته است ولي هر لحظه زندگي ما، ميتواند مصداق حسيني بودن يا يزيدي بودن باشد 1400از واقعه عاشورا 

 حسيني هستيم يا يزيدي؟

 ...بيانديشيم

 7توجيه المسائل: مسأله 

 .خداييست تدبيريها بي بي خدايي سخت است. منشأ تمام اين بي

 .اگر خدا در اين دنيا مالك همه چيز است و حاكم همه چيز است، ديگر چه معنا دارد من از كسي غير او بترسم

 ديگر چه معنا دارد كه دل به تطميع ديگري ببندم؟

آن نيز راضي شد ولي در آخر كار، بعد از بزرگترين جنايتها و تحمل  مگر نبود آن كسي كه به فكر حكومت ري بود و در نهايت به جو
 !بيشترين هزينه ها، به همان جرم كشته شد؟

 .آري! تاريخ همواره در حال تكرار شدن است

 .عده اي به تطميع عده اي ، دست به اشتباهاتي ميزنند و آنها را توجيه ميكنند

 .ند و دست به بزرگترين اشتباهات ميزنندعده اي از ترس عده اي، خدا را فراموش ميكن



 (32حتي خود دستور دهندگان، بهانه هاي اينها را قبول ندارند!(سوره سبأ، آيه 

 .آري! اين بهانه ها آن قدر قوي هستند كه حتي شخص را به قتل حسين وادار ميكنند

 .تاكنون سخن از بهانه هاي كساني بود كه با حسين جنگيدند

 .ين نجنگيدند بلكه او را تنها گذاشتند. اينها هم بهانه هايي داشتنداما عده اي با حس

 .بهانه هايي كه به عمري حسرت و پشيماني منجر شد

 ....هاي با حسين نيامدن از اينجا بهانه

 ...آيا تا به حال شده است بهانه اي براي با امام زمان نبودن داشته باشيم؟ بيانديشيم

 .ا توفيق تحمل هزينه هاي راهش را عنايت بفرمايداميدوارم خداوند متعال به م
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 .يكي از دوستانم نماز قضاي بسياري داشت

 !روزي به او گفتم: شما كه اين همه نماز قضا داريد، چرا نميخوانيد

 !يها را بخوانمبا لحني غرور آميز گفت: من مقيد هستم كه بعد از هر نمازي تسبيحات حضرت زهراء سالم اهللا عل

 !به همين دليل نماز خواندن وقت بيشتري از من ميگيرد! به همين جهت، نماز قضايم را نميخوانم

 !گفتم: ترك واجب به خاطر تقيد به مستحب! عجب تقدسي

او، ديگر حسني آري! بهانه برخي از عدم همراهي با امام حسين اموري بود كه به خودي خود، خوب هستند ولي در ميان انتخاب حسين و 
 .ندارند

 !برخي درس و بحث داشتند! برخي خانواده! برخي هم مشغله و كار

 .همه اينها مهم هستند ولي تا جايي كه ما را از همراهي حسين بازندارند

 .مشغله و كاري كه ما را از با خدا بودن بازدارد، دنيايي است. محك خوبيست

هر وقت خواستيد ببينيد كه مشغله خدايي است و در آخرت هم ماندني است و ثوابي براي آخرت هم دارد يا اينكه صرفا در همين دنيا، 
 .داراي آثار است به همين سؤال پاسخ دهيد

 آيا مشغله ام، من را از خدا دور ميكند؟ آيا به او نزديك ميكند؟ يا هيچ كدام!؟

 .توفيق هزينه كردن از عمر، وقتي،مال،سالمتي و...براي ابي عبداهللا عليهم السالم را عنايت كندخداوند متعال به همه ما 

 10توجيه المسائل: مسأله 



 .هزار درهم رشوه گرفتند، تا سكوت كنند 100نوشته اند كه برخي در واقعه كربالء تا مبلغ 

 .برخي براي جنگيدن رشوه گرفتند

 .بودند، اما اعتراضشان قيمت داشت اما برخي براي سكوت. برخي معترض

 .وقتي به قيمتشان ميرسيدند سكوت ميكردند

 .قيمت ما چه قدر است

 .اآلن در خانواده ما، در جامعه ما، در محيط كار ما، اشتباهي صورت ميگيرد

 .يك وقت به ما ميگويند اين قدر به شما ميدهيم، اشتباه كن! شايد اهل اين معامالت نباشيم

 !ه ما ميگويند: اين قدر ميدهيم، ساكت باش. حرف نزن! نه دفاع كن و نه تخريباما گاهي ب

 (ميليون= ديه كامل 250اينجا چي؟ يك ميليون! دو ميليون! صد ميليون! ده هزار درهم!(=

 (ميليارد تومان= تقريبا ده ديه كامل 2.5برخي با صد هزار راضي شدند!(=

 قدر است؟ شويم؟ قيمت ما چه ما با چه قدر راضي مي

 .خدايا به جاي ذهن بهانه جو، ذهني حقيقت جو به ما عنايت كن

 10توجيه المسائل: مسأله 

 امام حسين عليه السالم به شخصي فرمودند: مرا ياري كن و با ما همراه شو

 !او گفت: من نميتوانم تو را ياري كنم! در عوض شمشير خيلي تيزي دارم و اسبي بسيار چابك

 !ميدهم آن دو را به تو

 !امام عليه السالم فرمودند: ما به اسب و شمشيرت نيازي نداريم! خودت را ميخواستيم

 .آري! يكي از بهانه هاي بسيار رايج در متدينين از اين نوع است

 !ميدانيم وظيفه مان چيز ديگري است. اما نميخواهيم آن را انجام دهيم

نجام ندهيم ولي براي راضي شدن دل خودمان(!!) ، جاي آن كار، كار ديگري انجام راهكاري كه پيش ميگيريم اين است كه آن كار را ا
 !دهيم

 !حج واجب است! ميگويد حج نميروم و در عوض صدقه ميدهم

 !عزيز دل! آن جاي خود، اين جاي خود! هر دو اهميت خود را دارد

 !م! فالن كار ميكنمخمس الزم است! ميگويد آن را نميدهم، در عوض نماز ميخوانم! مهماني ميده



 !، كاري كند»عمل خطايي«بايد عمال بر عليه 

 !اما! به جاي كار و مقابله عملي، سخن ميگويد! با يك سخنراني خيال خود را راحت ميكند

 !به اينها ميگويند كالههاي بسيار بزرگي كه گاهي سر خود ميگذاريم به گونه اي كه كاله تا كف پايمان كشيده ميشود

 .كشتي نجات او در اين ايام غوغا ميكند. كافيست دست رد به او نزنيم تا از هالكت در درياي مواج گمراهي نجات بيابيم
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 !مأمورم و معذور

 .آري! برخي چنين عمل ميكردند

 !حر زماني كه با لشكر سيد الشهداء مواجه شد، جلوي ايشان را گرفت

 !ماز خواند و به ايشان اقتداء كردحتي پشت سر حضرت ن

 !اما وقتي حضرت خواستند كه راه ايشان را باز كند گفت: مأمورم و معذور

 !آري! مأمورم معصيت خداوند متعال را كنم

 (246، ص1هيچ طاعتي براي مخلوق در معصيت خالق نيست.(محاسن برقي، ج

 !ردن دل خوداينها عذر درست كن نيست! اينها بهانه هاييست براي راضي ك

 !بهانه هايي براي نيامدن با حسين! بلكه بهانه هايي براي با حسين جنگيدن

 !ميبيني كه ظلمي ميكند! ميگويي چرا؟ ميگويد رئيس دستور داده است

 ميگويد قانون دستور داده است! اگر قانون دستور ظلم داد، حالل ميشود؟

 .ستوري بر قانون الهي غلبه نداردآيا اگر ربا قانوني شد، حالل است! هيچ قانوني و د

 .حر يعني در عرض چند دقيقه از قعر جهنم به اوج بهشت رسيدن. با يك انتخاب مصمم حر امام زمانمان باشيم

 قرار جهنم و بهشت   خدايا عزاداريهاي همه ما را توشه و سرمايه معنوي تمام عمرمان قرار بده به گونه اي كه هر گاه در مقابل دو راهي
 .تيم، حسيني بودن را برگزينيمگرف
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 !مجبورم

 !من اگر فالن مال حرام را نگيرم، زندگي ام نميچرخد! اگر فالن كار ناشايست را نكنم، بدبخت ميشوم

 !ميشد آري! بهانه برخي از با حسين نيامدن و تنها گذاشتن او چنين بود! جبرهايي خود ساخته كه از بي خدايي آنها ناشي



 !ميگفت اگر من بيايم شما را ياري كنم، خانواده ام هالك ميشوند! از گرسنگي ميميرند

 !مگر اين جهان خدا ندارد و تو روزي رسان خانواده ات هستي

 !اينكه چند صباحي وسيله روزي رسيدن به خانواده ات بودي، خيال بر تو غلبه كرد و فكر كردي كه تو هستي كه روزي ميرساني

 !ي حجت خدا به تو ميگويد بيا با من همراهي كن، تو سخن از روزي رسيدن به خانواده ات ميگويي؟وقت

 اگر واضح شد كه وظيفه ما در اين لحظه كار ديگريست، ديگر سخن از چه ميگوييم؟

 !مجبور بودم، گناه كنم! اين چه جبري است

 !ه حالل ميشودبله! در فقه هم بحثي داريم كه اگر مجبور به گناهي شدم، گنا

 !ولي آن مجبور شدن بحثي است و جبرهاي ما بحثي ديگر

 .مثال اگر تهديد به مرگ شديم، چون جان مهم تر است، ميتوانيم حرامي كوچكتر انجام دهيم

 .ولي حتي در تهديد به مرگ هم حق نداريم كسي را بكشيم. چون ديگر مهمتر بودني در كار نيست

 !اما ترس از مشكالت كه جبر نيست

 .آري! سخن حقي ميگوييم كه از آن اراده باطلي شده است

 .اميدوارم كه خداوند همه ما را از وعده هاي دروغين نفس و شيطان برهاند
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 !وعده هاي دروغين

 !شخصي به حسين گفت: كاري دارم

 !دم تا تو را ياري كنمميروم انجام ميدهم و به سرعت باز ميگر

 !شخصي ديگر گفت: فالن كارم كه تمام شوم به تو ميپوندم

 !شخصي ديگر گفت: فالن جا كه رسيدي بگو تا به تو بپيوندم

 !اما همه اينها دير رسيدند! زماني رسيدند كه كار از كار گذشته بود

 !ديگر حسيني نبود كه او را ياري كنند

 .ما هم در زندگي چنين هستيم

 !يگويند فالن جا كاري خيري روي زمين مانده است! مالي داريد كه كمك كنيدم

 !ميگوييم، اآلن نميشود!(در حالي كه اآلن هم ميتوانيم و مشكل چنداني پيش نميĤيد. نهايتا بايد كمي صرفه جويي كنيم.) سر برج ان شاء اهللا



 !اما افسوس كه ديگر هيچ وقت سر برجي نميرسد

 !كاري روي زمين مانده است. ميگوييم، ميروم وقتي بر ميگشتم كمك ميكنمبه جايي ميرسيم. 

 .اما وقتي بر ميگرديم ديگراني كار را از روي زمين برداشته اند و سكوي پرش ما به سوي بهشت، از دست رفته است

 .برخي از كارها هستند كه فوري بايد انجام شوند

 .يك لحظه تأخير هم در آنها درست نيست

 .مروز و فردا، يكي از وسوسه هاي شيطان و نفس است كه ما را از خيرات زيادي باز ميداردوعده ا

 .اميدوارم همه ما توانسته باشيم توشه كافي از عزاداريهاي سيد و ساالر شهيدان برداشته باشيم

 .آري، امام حسين، همان كسييست كه حر را در چند لحظه از فرش به عرش ميبرد

 .ند حر آزاده باشيم تا بتوانيم در كشتي نجات او سوار شويماي كاش ما هم مان
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 !شتر ديدي، نديدي

 .زهير در نهايت موفق شد، اما در ابتدا چنين نبود

جايي اقامت با اينكه ميدانست، پسر رسول خدا، نياز به كمك او دارد، براي اينكه با ايشان مواجه نشود، در مسيري ديگر حركت ميكرد و 
 .ميگزيد كه حضرت اقامت نگزينند

 !آري! شايد توجيه او اين بود كه در اين صورت، كار بدي نكرده است

 !خب! حضرت به او كه نگفته بودند! حضرت از ديگران ياري خواسته بودند و نه از او

 !ما هم در زندگي خود، گاهي چنين بهانه مي آوريم

 !ميدانيم كسي از اطرافيانمان مشكلي دارد كه قادر بر حل آن هستيم

 !اما ميگوييم از ما كه نخواست! از ديگران خواست! هر موقع از ما خواست، ياري اش ميكنيم

 !آري! مؤمن به فكر فرصت خير ميگردد و نه تحميل خير و توفيق اجباري

 :در روايتي فرمودند

 !ؤمنت ياري اش كني، هنر نيستاينكه بعد از درخواست برادر م

 !آن زمان او رو زده است و آبرويش را به خطر انداخته است و اگر بتواني و ياري نكني، به او جفا كرده اي

 !اي اگر دانستي و بدون رو زدن ، او را ياري كردي، هنر كرده



 .در آن حضوري پر رنگ داردپايان دهه محرم، پايان نيست، شروع زندگي جديدي است كه اين بار ابي عبد اهللا 
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 !ندانستن

 !روزي به شخصي گفتم: اين كار شما احتماال اشكال دارد

 !چون دقيقا نميدانستم، چه ميكند به صورت احتمالي گفتم

 !از او خواستم كه به من توضيح بدهد تا اگر كارش اشتباه بود برايش تبيين كنم

 !ما را رها كندر پاسخ گفت: حاج آقا! 

 !اگر بگويم و معلوم شود كه اشتباه است، مجبور ميشوم اين كار را ترك كنم. بگذار ندانم تا ال اقل عذري داشته باشم

 !در روز قيامت كسي كه ميدانسته و انجام نداده، يك خطا دارد! عمل نكردن به علم

 !ن و خطاي و عمل اشتباهولي كسي كه نميدانسته و انجام داده، دو خطا دارد! خطاي نپرسيد

 !آن جهلي كه ميگويند عذر است، جهل بدون تقصير است

 .جهلي كه ناشي از اشتباه ما نبوده است! سرا دانستن نرفتن، از اشتباهات بزرگ است

 !برخي با خود گفتند آن قدر از حسين دور ميشويم كه صداي ياري اش را نشنويم تا مسئوليتي نداشته باشيم

 !ر برف كنيم تا مشكلي پيش نيايدآري! سر را د

 !عذري كه برخي براي خود درست كردند و بهانه اي كه آوردند تا با حسين نيايند

 !آن قدر دور شويم كه صدايي نشنويم

 .وجوب طلب علم، نه مختص به زمان خاصي است و نه مكاني خاص و نه شرايطي خاص

 .طلب علم همواره واجب است، هر كس به شكل خاصي

 !اخداي

 .هاي يزيديان يا رهاكنندگان امام حسين باقي مانده است اين آخرين بهانه ايست كه از بهانه

 .هاي ما در راه رسيدن به تو بسيار بيش از اينهاست اما بهانه

 !خدايا! ما را در داشتن فكري وظيفه طلب و نه بهانه طلب ياري فرما
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 .اما خيلي با حسين همراه شدند، اما با او نماندند



 .يعني ميدانستند او حق ميگويند و ميدانستند او مظلوم است و ميدانستند نياز به ياري دارد

 .هاي با حسين همراه شدن، با موفقيت گذشته بودند حتي خيلي اهل بهانه تراشي هم نبودند، زيرا از بهانه

 دند؟اما به راستي چرا با او نمان

 !ها يك چيز بود! تنها يك چيز ركن تقريبا همه بهانه

 «راحت طلبي و رفاه گرايي«

 .آري! راحت طلبي درجاتي دارد. آنها از برخي از مراحل گذشته بودند ولي تحمل از دست دادن برخي از راحتيها مشكل است

 .حتي اگر به قيمت جان تمام شود ياران حسين آنهايي هستند كه هيچگاه بين حق و راحتي، سراغ راحتي نميروند

 اگر حق ميگوييم تا زماني كه به ضرر ما يا نزديكانمان نباشد،

 اگر حق عمل ميكنيم تا زماني كه به فالن درجه از سختي نرسد،

 .يعني ما اهل ماندن با حسين نيستيم

 ...يعني ما هم رفيق نيمه راهيم

 تا كجا حاضريم با حسين باشيم؟

 !جا؟با امام حسين تا ك

 .نسل راحت طلب، نسلي ناتوان است كه از عهده امور خود نيز بر نمي آيد

 .ريشه اصلي بسياري از بيكاريها، ضعف و ناتواني و كم تحمل نسبت به سختيهاي راه موفقيت است

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سالم علي المرسلين و الحمد هللا رب العالمين

 


