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 درک مصیبت اباعبدالّله

 طرفنآ» ویند:گمی ،دمرگ داشتن به ی که تجربۀ شبیهنکسا ،نداریم هاباعبدالل   عظمت و مصیبتما درکی از 
انگار  ،میبفهم میتوانیهستیم و نم گیر ِجرمطرف این« .دکنخیلی فرق می چیزو صداها و اصاًل همه هارنگ

تمام با آن صیحه، د و شنومی ار  صدای صیحۀ حضرت زهراتمام عالم در ظهر عاشورا . مدر آب بدوی مخواهیمی
، میستین متوجه نامخودکنیم؟ ی تنمان میشود که ما از اول محرم مشکه میاصاًل چآید. هستی به جنبش درمی

هاشمی خطیب، ثمرات )«.ندکنیم زانیاز ساق عرش آو ار  یخون راهنین پآ انگار» ویند:گمی .دکنیدرک م ار  نین اماقلب اما

خندان  ار  ناز اول محرم پدرما یکس گرید»: فرمودندمی امامان معصوم .ندکندرک می ان ر آ ارواح (37، ص1االعواد، ج
  .دیدنفهممی ااصل مصیبت ر  هاآنچون  (66تبریزی، شعائر حسینیه، ص)«.دیدینم

 

ن فاصله ااعمالم. 2 هستیم؛ درگیر زمین .1چون:  ،بینیمو فقط یک جنگ می ما هیچ درکی از این مصیبت نداریم
به ما  امبانی اصیل دینی ر  ،در دل همین ماجراها و اتفاقات بیتاهلما گیر زندگی هستیم.  است. انداخته

فرصت طالیی برای آموزش اصل  وکالس  یک بینیم اما حضرات. من و شما یک جنگ میدآموزش عینی دادن
 اما. کنندینم نییوسط دعوا که نرخ تع ندیگویم االت و اوهام.های انتزاعی و خینه حرف و ،بینندمی اسالم

تنش کند،  راهنیپ خواستیم نیحسامام یوقت»فرماید: می حضرت زینب ؛کرد نیینرخ تع نیحسامام
گفتم  ،پوشیدهن قشنگ ار یپ کی، نآ یرو  دمید بعد .داشب نداشته لیم نآبه  یکسکه م هخوایم فرمود پیراهنی

 وسط (99،ص4جابن شهر آشوب، مناقب،)«.دبرنگرد دیناام د،یآیهن مار یپ یکه برا یکس نآ فرمود؟ ستیچ یبرا نیپس ا
 .دهدیمدرس  اخالقجنگ، 
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 اسالم حسینی یا یزیدی؟

 که امیرالمؤمنین است ن کاریاسالم آ انجام داد. علیبنکه حسین چیزی است اسالم آن بنده، از نظرِ 
 حیصح از اسالم نسخهکه کدام  است روز آشکارترحق آشکار است و از  ،العظیمالعلیهوالل   ل کرد.م  بعد از جنگ ج  

 طوری .دوردنآبهانه می مدامبرای شروع جنگ  د،کردنتعلل می چقدرها شروع جنگ در بیتاهل یدببین. است
گویند ، چون میما حق جهاد ابتدایی نداریماصاًل ها گفتند خیلی ،دها کردنجهاد ابتدایی بحث دربارۀکه فقهای ما 

ن ماجرایی که خبرنگار اهم ودششد، میاما وقتی ماجرا برای خدا حیثیتی می م.یدید بیتسیرۀ اهلاز این را 
 نیاما ا م،یاهدید یادیز  یهاجنگما » :گفتند بودند، دهید را عاشورا روز عیکه وقا یکسان ؛دکنینقل م ددشمن دار 

 را شیعبا آمدندیم کوچک یهابچه رفت،یم هامهیسمت خ دفعهکی یعلبننیحساز احساسات بود.  یازهیآم
گرگی به گلۀ گشت، انگار سمت ما برمیوقتی بهکرد. بعد م میاآر ها را و آن نشستی. مکردیم هیگر  و گرفتندیم

 «.بجنگدطور اینخوردگی ندیده بودیم که کسی بتواند در تشنگی و زخم .است زده انگوسفند

اما انتقام خون  ،دگیر نمی اانتقام خون همسر خودش ر  امیرالمؤمنین .دل یاد بگیریم  ج   و وسط دعواهای عاشورادین را باید 
بیدالل   و ،کندمیای که مسلمان شده و در بین اعراب زندگی ایرانی ؛گیرددر صفین میرا  زانرم  ه   بعد  .کشته است او را عمربنهع 

در جنگ جمل،  سه روز زیر آفتاب بمانند!ن کنند، مبادا بگذارید دورا دفها های اینزهاز جنگ جمل، حضرت دستور داد جنا
جی از آهن ساخته هود   را به جنگ آورده بودند، خیلی ناراحت بود. با اینکه برای جناب عایشه از اینکه زن پیامبر علیامام
د گرفته بودن عایشه را . افسار شترِ کردبه او اصابت نمی یتیر هیچ ؛ یعنی از شترش سپرهایی را آویزان کرده بودند که اصاًل دبودن

 اشتر ر » :فرمود امیرالمؤمنین تا دست قطع شد. هفتادرکب نیفتد، برای اینکه این م   .سقوط کند دذاشتنگنمی و
ول، صابن)«بزنید. حرمش ر وبر » :فرمودند ،م شداتمجنگ وقتی  (106العبری، تاریخ مختصر الد   (258، ص3االثیر، کامل فی التاریخ، جابن)«رید.و بیا اید م 
دستور  ،در یک کار کاماًل امنیتیت حضر  «.برو. کسی دیگر جلو نرود شما جلو» فرمود:صدا کرد،  برادر عایشه را ،بکرابیبنمحمد

به در راه عایشه گویند می .را برسانند ناموس پیامبر ،بکرابیبنمحمدهمراه بهبا لباس مردانه،  زنچهل تا داد 
ای در حالیکه در کجاوه ؟دنیاگردبرمیبه مدینه  دتا مرد داری بین چهل ار  ناموس پیغمبر که ،دادفحش می المؤمنینامیر 

این را  .برادرش است هم و آن مرد داشت فقط یکجمع  این. دید دبرداشتن اها ر نقاب د،رسیدنآنجا  به که بعدکاماًل پوشیده بود. 
  خوب گفت. هم تاریخ نقل کرده که اینجا درمورد امیرالمؤمنین

 

یک زن  ت را رعایت کنند وشرعیا دبخواهن بود که ندر سپاهشا یزن آیا .دزنجیر بستن اسرای کربال یهابه دست ویندگمی
برای زنان همان که  را زینبی حضرت ببند؟ اها ر ا اینآقا شم دگفتن الحسینبنعلی بهآیا  ببندد؟! ها راطنابجلو برود و 

. به چرخاندند شهر به شهر ار  ناموس پیامبر د.ندندر شهرها چرخا و نجاد آنبرد ،دادها، تفسیر قرآن درس میکوفی
 «!خود دانید ردیگ .اینجاست فتح کرد، ان کسی که خیبر ر آناموس بیایید » :دگفتن د،کردنشام زندگی می درهایی که یهودی
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را نبیند.  شپدر  یا شپسری جنازۀ برادر  وقت، تا یکدفن کنیدها را جنازهفرمود در جنگ  امیرالمؤمنین
جلوی چشم مردم این کارها را  .دجلوی چشم مردم مشکل دار  کردنقربانی» :گفتندنیا میفاطمی یآقاحاج

و  هازن که ددستور دادن عمدبه کربالاما در  ، شیعه مثل امامش مهربان است.طوری نیستشیعه این« نکنید.
پدرش ر س  » :گفت «.دگیربهانه می ددار  ایچهارسالهسه دختر» :د. در جایی گفتندها ببرناز کنار جنازه ار  هاچهب
 د:کنعباس نقل میابن «سر را نگاه کرد، سنکوپ کرد. حضرت رقیهتا » :کندتاریخ نقل می «ش ببرید.یبرا ار 
شت را حمزه ،یوحش آن یوقت» به آنجا ِهند هم وقتی ورد. ش بیایبرا ار  او دبِ از طرف مادر معاویه مأمور شد که ک   ،ک 

صفیه وقتی  «.ها را خشک و نخ کرد و به گردنش انداختبرید. بعد آن با چاقو اهای حمزه ر گوش و بینی رسید،
 شده هخبر نداشت که چ .دندناپوش را تحضر سریع روی پیکر مطهر  آمد،جلو میداشت  حمزهحضرت خواهر 

ُم أك  »به زبیر فرمود:  علیامام .است  (14، ص3سعد، طبقات کبری، جابن)«هوای مادرت را داشته باش.برو و ؛ اُذُْكْر ِلأ

 من نگرانیعنی  (71، ص1ج شهید ثانی، مسکن الفواد،)«إأّن أ أ خ اُف ع ل ى ع ْقلأه ا» ، فرمود:دید اصفیه ر  و تا رسید پیامبر
  .دببین ای بدن ر جاهیچ د خواهرشذاشتنگ. ندپر برش عقل از س   وقتهستم یک

 شناخت.نمیاو را  ،رسید حسینبه اماموقتی  . حضرت زینبدرد کردن شهدا ًا زنان و کودکان را از کنارعمددر کربال 
ه قدر که تیر و نیزه به پیکرش زده بودند.، آنتیغی افتاده بودجوجه کمثل ی بالتشبیه ویندگمی  ؛دعادی نزدنرا  اباعبدالل 

  روش کی
 
 دکندنچالۀ بزرگ می کی ؛دردنکبرای شکار استفاده می و زمان جاهلیت بود مال که اعراب رایج بود بیندر  تلق

نزدیک  آن به دترسیدنمیها اینو  افتاد، اگر مثاًل شیر بودپوشاندند. این شکار وقتی به چاه میبا پارچه یا چیز دیگری می و
 هم این هبرای اباعبدالل   .گفتندمی "صبر قتِل "به این روش  .تا از پا دربیاید زدندمی سنگ آن بهقدر آناز دور  ،وندشب

 مواجه شد.  ایصحنه چنینآمد، با  زینبحضرت وقتی کار را کردند. 

 علیبنحسین. وسط روضه دینتان را پیدا کنید. امام و حجت من بر مسلمانی، ، درس اخالق بگیریدوسط روضه
کاری  دستنخواها وقتی میداعشی .است مقایسۀ همین دو رفتار از اسالممصیبت برای اسالم،  ترینبزرگ است.

الگو از او  «.ودشپس می ،است در صدر اسالم امیرالمؤمنین یزید هم انجام داده» :دگفتنمی هند،انجام بد
ما شگفتیم ها میبه روسسر اینکه  وجود آمد، برتنش به هاها و روسبین ایرانیبارها ماجرای سوریه  در .رفتندگمی

ید افتخار کن .ودگناه کشته نشبی است که خاطر اینزن ما بههای نقطهاصاًل موشک .حق ندارید مردم عادی را بزنید
خواهید اسالم حاال خداوکیلی اگر می .دجوشمی ناوجودت دراخالق  و دیو انسانهستید  حسینکه محب امام

؟ علیبنامیه و مروان و یزید؟ یا اسالم حسینکنید؟ اسالم بنیانتخاب کنید، کدام اسالم را انتخاب می
ر نشکند ؛هست یزچهمهحواسش به  حسینامام ر بگوید  ،حواسش هست که دل ح   ،به میدان برودکه زود به ح 

حاال شما انتظار دارید  .دشنومی ددار  اها ر صدای العطش بچهو ست ا شرمنده حر است که وریطاینجا و ج  چون 
 اید.امروز قطعًا آمرزیده امروز این آقا دستتان را نگیرد؟

 کربالدر 
عمد دستور به

 هادادند که زن
را از  هاو بچه

ها کنار جنازه
 ببرند.

افتخار کنید که 
محب 

 حسینامام
و  یدو انسانهستید 

اخالق در وجودتان 
 جوشد.می
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حسیِن امامزمانتان مفید باشید. همین االن یک ید که برای امامبخواه .دنیامسیر بم درکه  یدبخواهاز خدا 
 .است ها رفتهوگرنه آقا که سراغ خیلی اعمال بد ما فاصله انداختهاست.  زنده داریم که اسمش مهدی

خاطر اینکه یک بار دیگر خداوند متعال فرج ایشان را عقب انداخته، به .یدنابجوش اندلت در ااین محبت ر 
باید امتحان پس  ،اعتماد خدا نیستیمموردد، هنوز ن خبر دار امیهاخدا از دلقصۀ عاشورا تکرار نشود. 

  .باقی بمانیم تأثیرگذاریک عنصر مهم و  عنوانرا بخواهیم که مؤثر باشیم و در نقشۀ ظهور به این .هیمبد

 

از ایشان  امیرالمؤمنین .دکنشفاعت می در محشر ست کها اولین کسی حضرت زهرانقل است که 
ه آل عبدالل  )«.فرزندم عباس ۀدیبر  یهادست»: فرمایدمی بیبی «؟یاهآورد هشفاعت امت چ یبرا» د:پرسمی

شد؟ برای  فرزند حضرت زهرا که حضرت عباسشد  هچ ست وراهش چی (258درویش، المجالس العاشوریه، ص
کم   م برای علیه منو مثل خودم است، فرمود ا حضرت زهرا گذاشت. تمام سنگزمانش امام

امروز  کنیم.میمشخص  زمانبا امام ان ر است. امروز نسبت خودما هاشیعهبچهامروز روز قدر ما  ذاشتم.گن
 و ذاریمگنمی "لبیک یا مهدی!"و این یعنی « لبیک یا حسین!»حسین بگوییم: سال به امام 1400آمدیم بعد از 

خدایا این معنی  .خون دادیم متر  برای سنگ ح   د.م شما چپ نگاه کننر  ها به سنگ ح  دشمنکه ذاشتیم گن
 انرسیده این ظهور ر  آیا وقتش ؟گردیممیما دورش بینمان قرار بگیرد،  زمانری دارد جز اینکه اگر امامدیگ
شما ببخشی؟  ااش ر بقیه ودشمی، گناهکاریم کهنیم ادمی همه اضطرار،این و دنیا درهمه اتفاقات نی؟ اینابرس

 ست.ا ها دست شماقلب ی او بایستیم،پاکه  یدکن مانکمک

 

 یا اباصالح!
 خوان جدت باش...بیا و خودت روضه

امروز روز قدر ما 
ها است شیعهبچه

امروز نسبت 
خودمان را با 

 زمانامام
 کنیم.مشخص می


