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 ینیحس خط یسو به مقالهخالصه 

 

) نیحس چون است یواجب فهیوظ ما یبرا امر نیا و میکن توجه نیحس امام شهادت وهدف قتیحق به دیبا ما

 معروف به وامر جد امت سفراصالح ازآغاز را خود هدف شانیماست،ا به متعلق یگرید هرکس از شیپ( ع

 .کرد اعالم جامعه اصالح ازمنکر یونه

 انیدیزی و دیزی با(ع) نیحس یدشمن و امبرنبودیپ امت در یزیانگ فتنه ایو حکومت مطالبه یبرا امیق نیا

 یبرپائ و خدا نیازد یپاسدار یبرا(ع) نیحس امینبود،ق اسالم از قبل نهیرید ی خصومتها از یناش

 .بود توان حد در جامعه اصالح و ازمنکر ینه و معروف به نماز،زکات،امر

 من شدن کشته با جز(ص) محمد نید اگر)است امیق هدف ی کننده مشخص امام سخن نیآخر و نیاول

 .(دیبرسان مرا رهایشمش یا پس شود ینم راست و و اصالح

 کشته او راه ودر او به خدمت و او یبرا نیدارد،حس نید که یهرکس و بود نید راه در(ع) نیحس امام سفر

 رخدایدرمس دارندو مانیخداا نید به که یکسان یبرا دیشه نامند،چون یم ثاراهلل اورا جهت نیهم شده،به

 .شودیم دیکنند،شهیم حرکت

 شتریب براو( ع) نیحس شتر،اختصاصیب انسان مانیا هرچه و است مومن انسان هر یبرا نیحس شهادت

 نیحس به نسبت ما ،اندوه رادارد خود به نیحس بودن متعلق یمانش،ادعایا یادعا زانیم به هرکس نیبنابرا.

 یانکس ما روانیکند،پیم دیتاک امام که است جهت نیهم ما،از یمانیا یب نشان ما ییاعتنا یب و مانیا نشان

 .شوندیم شاد ما یشاد سبب به و نیاندوهگ ما اندوه سبب به که اند

 نیاندوهگ پدرم یبرا من یوقت. است.. و پدر،برادر لیقب از یگرید خدمت هر از فراتر نید به نیحس خدمات

. است یرگید اندوه هر از فراتر ن،یحس بر ما اندوه ن،یبنابرا. شوم نیاندوهگ شتریب نیحس یبرا دیبا شوم،یم

 نیا عظمت ما که میکن ثابت زین خود عمل با زبان بر افزون م،یخواهیم که است آن ۀنشان اریبس یعزادار

 آنکه از شیپ( ع)نیحس. میکنیم احساس خود یهادل در را شهادت نیا قیعم ریتأث و اندوه و بتیمص

 هژیوبه میاداده دست از بود، ما به متعلق که را یزیچ چون م،یناراحت ما. ماست دیشه باشد، گرانید دیشه

 . است کرده یفداکار ما یبرا او میکنیم احساس آنکه

 یبرا ها،نیا ۀهم حفظ یبرا نیحس یول. شود کشته ما یآبرو و عزت ای مال حفظ یبرا یکس است ممکن

 مینیحس ونیمد ما. است قیعم یقدردان احساس از یناش ما قیعم اندوه احساس نیا و شد کشته شما و من

 .میکن ادا را خود نید نیا میتوانینم و



 و جبران یبرا نه م،یده انجام یخدمات دیبا رو، نیا از. مییاو یهایفداکار قدردانان و عزاداران نینخست ما

 وا یروزیپ بر است یدیتأک نیحس به ما خدمت. بخواهد قبالش در یزیچ تا نکرده یفداکار او چون غرامت،

 .مییافزایم او یروزیپ بر قت،یحق در م،یکنیم محقق را( ع)نیحس امام اهداف یوقت. جهاد در

 ودهب روزتریپ مراتب به نیحس شود، شتریب ترو قیعم مـا ـنید هرچـه پـس. شد کشته ـنید یبرا نیحس

 . است

 فهیظو نیا م،یبفهم مسئله نیا برابر خودرادر ی ۀفیوظ و میکن درک را عاشورا امیپ دیبا یهرکس از شیپ ما

 دانانقدر نینخست از ما رایز ابد،ی ظهور ما تین و زبان و احساسات و کارها در.ابدی تحقق ما قلب و زبان دبایبا

 فدا را خود ز،یچهمه( ع)نیحس نکهیا به باتوجه. میکنیم تالش اهدافش تحقق یوبرا م،ینیحس یهایفداکار

 را وبردارش پسرش( ع)نیحس دیکنیم تصور. است خدمات ۀهم با برابر او خدمات که میابی یدرم کرد،

 تو زا پس: )گفت نیچن آنان بتیمص با ییارویرو در آشکارا که همانطور ، داشت دوست قطعا نداشت؟ دوست

 .«شکست کمرم اکنون: »گفت ای و.(ندارد یارزش چیه ایدن

 ی همه سعادت یبرا یول داشت، دوست را..( ش،یآسا برادرو فرزندان)خدا یهانعمت ۀهم ،( ع)نیحس امام

 ؟ستیچ خدمت نیا برابر در ما ۀفیوظ. کرد یراقربان انها ما

 و ادا را واجبات ای بردارم دست عادات یبرخ از ای کنم فدا را خود وقت ای شیآسا از ساعت کی من اگر

 اریبس یکار( ع)نیحس باشد، سخت چقدر هر کارها نیا ام؟داده صورت یدشوار کار ایآ کنم، ترک را گناهان

 اش فهیوظ انجام از او یول ماست، تیوضع از دشوارتر و ترسخت( ع)نیحس تیوضع. داد انجام آن از ترسخت

 . نکرد یخوددار

 سلوک و میکن یبازنگر مانیزندگ در دیبا زانیم همان به م،یکنیم یوقدردان بتیمص احساس که یزانیم به

 و خششوب یفداکار اوج به یعنی بودن ینی،حس میشو ینیحس که میازمندین شدت به ما م؛ینیبرگز یا تازه

 و یخواه خود از برداشتن دست که است درست. میبرس گذشت و عفو ۀمرتب نیباالتر به و خدمت و یوفادار

 نیحس ادی یۀسا در ن،یبنابرا نبود؟ سخت شیبرا داد، انجام نیحس آنچه ایآ یول دیایم نظر به غرورسخت

 . میکن اصالح را خود یزندگ دوباره تا میکوشیم

 زین انیجهان برابر در و ندارد وجود ما در ینفسان کماالت از کیچیه. ستین مطلوب مایخارج و یداخل وضع

 ما ؛میندار فرزندان تیترب و گرانید با برخورد و اخالق در ییگراآرمان چیه. میندار یافتخار و کمال و ازیامت

 ۀمه رییتغ یبرا یخوب فرصت عاشورا امیا. میآن رییتغ به قادر خود و مینامطلوبمان تیوضع مسئول ،خود،

 ادی پرتو ددریبا. ستین نیحس م،راهییمایپیم یزندگ در که یراه و ما یزندگ یاصل خطوط نچو. است اوضاع

 .میکن جبران را بتیمص نیا و میبردار گام راهش در ن،یحس



 خط در میتوانیم یخودخواه و غرور از برداشتن دست و امور در نکردن یفروگذار و خدمت ، یفداکار با ما

 انجام یکار نتوانستند هاثروت و هاافزارجنگ و هاملت و هادولت نیفلسط تجربه در. میکن حرکت نیحس

 دیانب. .کنند حفظ را کشور و درآورند حرکت به را جماعت توانستند کف بر جان ییفدا نفر چند یول دهند،

 میوانتیم میباش نیحس خط در م،اگریکن کار همه میتوان یم ینیخودب دورکردن شرط رشمرد،مابهیحق خودرا

 .میکن میتقد را کندیم اقتضا که مبارزه،آنچه راه در

 خود یهانهیک اگر م؛یکن یم دایپ یتعال آنگاه م،یکرد تالش و میدیپوش چشم خود یوعادتها یراحت از اگر ما

 کرد، حرکت انیجر خالف بر( ع)نیحس م،یرسیباالترم یامرتبه به میکرد یوبرادر یدوست و میکنارگذاشت را

 به و ستادیا غاتشانیتبل و خدمات و افکار و انیسپاه و هاسالح ۀهم با و کوچک و بزرگ از ستمگران برابر در

 .کرد میتقد را زیچهمه و کرد مخالفت هاانیجر نیا با ییتنها

 شیآسا اگر اما. میکن حرکت او راه در خود یزندگ و عزت یایاح و( ع) نیحس هدف به دنیرس یبرا دیبا ما

 اگر.  میمانیم میهست که یتیموقع همان در م،یدار نگه را خود اخالق و یخودخواه و یخوشبخت و ثروت و

 جاکی سنگ همچون و یاکرده مشخص خود یبرا یکوچک هدف ،یباش یابوده که گونههمان یخواهیم

 نارک را ینیخودب از یبخش یتوانیم ، یابی یتعال و یکن تالش اندازه هر یول. یانکرده رییتغ و یامانده

 . یبگذار

 و رفت (ع)نیحس که میبرو ییسو همان به و میابیب یزندگ در یا تازه فرصت میتوانیم ن،یحس ادی هیسا در

 اندوه و مییآ خود به و میکن یزندگ( ع)نیحس ادی با دیبا هدف، نیا به دنیرس ی،برا میبرس بهتر یتیوضع به

 یهاصحنه یوقت یول دهد، رییتغ را خود که است سخت انسان یبرا.  کند دایپ نمود ما یزندگ تمام در

 . شودیم دگرگون کبارهی به( هایوفداکار مصائب از) شودیم ادآوری به را کربال باعظمت

 او( عثمان طرفداران از یجعف حر بن داللّهیعب. )اندشده دگرگون یروز نیچن در یجماعت زین شما از شیپ

 .است ممکن امر نیا.داد ریمس رییتغ حق خط به باطل خط از بارهکی یول بود، گمراه یمرد

 و دیکن اصالح را خود یعموم و یشخص یزندگ و دیریبگ شیپ در یدیجد یمشخط و برنامه دیتوانیم شما

 نیا. دیکن شروع دیهست مقدم گرانید از ،یاله ریشعا برپادارندگان شما. دیآور ارمغان به عزت امت، یبرا

 رانگید حرکت منتظر و بتیمص و یخوار و یگرفتار با یزندگ. است یجیتدر مرگ بلکه ست،ین یزندگ

 نیچن ما یبرا هرگز او رسول و خدا و است، مرگ ست،ین یزندگ کنند، نییتع را ما سرنوشت آنان تا ماندن

 نید که یا اندازه مابه رایز میدهیم رییتغ و میکنیم تالش که میباش یکسان نینخست دیبا ما و اندنخواسته

 . دارد تعلق ما به نیحس گران،ید از شیب و اندازه همان به و مینیحس به متعلق زانیم همان به م،یدار


