
 «عاشورا در( س)زینب حضرت رسالت»له اخالصه مق

 

 ندوها و درد ما از امام .نیست کافی تنها اندوه و گریه اما گرییم؛می السالمعلیه حسین امام بر ما

 که بیاموزد و بیاموزد ما به را مردن چگونه و زیستن چگونه خواهدمی او. خواهدمی تربیتی

 اشتهند باور خود آرمان به اگر نیز اکثریت و خوردنمی شکست خود اندک یعده سبب به اقلیت

 .باشد برحق هرچند شود؛نمی پیروز باشد

 راه و بطلبد یاری تا آمد بیرون( س)زینب حضرت افتاد، زمین بر اسب از حسین امام وقتی

 بیانگر عاشورا در( س)زینب و السالمعلیه حسین امام شعارهای. دهد ادامه را برادرش یمبارزه

 با کندنمی کمک او به عمرسعد دانستمی اینکه با معرکه در( س)زینب. است هاآن اهداف

 امتم را حسین کار گفت و کرد گریه سعد پسر. کند رسوایش که خواست او از خواستن کمک

 .است عمرسعد مثل کندنمی یاری را امام اما کندمی گریه که کسی. کنید

 برمال را آن بودن باطل و کنند روشن را دشمن یچهره اقدامات این با تا خواستندمی هاآن

 السالمعلیه حسین دین .کنند تأکید الهی هایارزش و اهداف بر تا خواستندمی. سازند

 .کندمی دینش فدای را خود جان رو این از و اوست خود از گرانبهاتر

 اگر که چرا است؛ هم با آخرت و دنیا بهشت منظور «جنتان ربه مقام خاف لمن و» عبارت در

 خدا راه در را جانمان اگر اما شویم؛می بیچاره و خوار نداریم برپا را الهی هایارزش دنیا در

 .گرددبرمی خودمان به اشنتیجه یعنی «الینا یوف» کنیم انفاق

 چه برای را ما مال و جان خدا. بفروشند او به را مالشان و جان مومنین خواهدمی خدا

 .بدهیم قرار او اختیار در را جانمان خواهدمی ما خود مصلحت سبب به! خواهد؟می

. بود خواهد ما خود متوجه سودش بسازیم را جامعه و کنیم انفاق و برداریم گام خدا راه در اگر

 .است محفوظ خدا نزد مال انفاق مثل هم جان انفاق پاداش

 شما به و کنیدمی خوار را حق و کشیدمی را ما شما که فرمودند کوفیان یآینده مورد در امام

 .کند دفاع حق و شما از که بود نخواهد کسی و کرد خواهند ظلم



 حقیقی حیات هاارزش برای مرگ. گریخت هالکت از بلکه نمرد؛ حقیقت در شهادت این با امام

 .است مردن خواری با هالکت. است

 یعمو آنکه حال دانست؛می امیهبنی و هاشمبنی میان جویانهانتقام جنگی را نبرد این یزید

. است آمده قرآن در «تب و لهب ابی یدا تبت» عبارت در نامش که است هاشمی یک پیامبر

 اب و است نشده متوقف و است تاریخ بستر در هاارزش جنگ نیست؛ قبیله و قوم جنگ این

 بنی هم نهایت در. است شده موجب را زیادی هایقیام جامعه عمومی وجدان کردن بیدار

 .آمدند کار روی الحسینلثارات یا شعار با عباس

. ببینند را هاآن روحی و معنوی شکست خواستندمی دادند عبور قتلگاه کنار از را اسرا وقتی

 و کرد بلند را برادرش پیکر( س)زینب اما بشکنند؛ و کنند زاری و شیون هاآن خواستندمی

 نشان و کند حفظ را امام رسالت و عزت خواستمی او. «بپذیر ما از را قربانی این خدایا: »فرمود

 ودب زینب این امام از پس. ندارد پشیمانی و بوده خدا دین یاری برای انتخاب یک این که بدهد

 .کردمی رهبری را معرکه باید که

 ما بگوید خواهدمی او. است عزتمندانه یزید و زیاد ابن مجلس در و شهرها در او هایخطبه

 ینا از بیش اگر و ایمداشته نظر در را خدا فقط و ایمنیامده جنگ این به دنیا ناچیز متاع برای

 .کردیممی فدا خدا برای داشتیم هم

 و ندیدم زیبایی جز سوگند خدا به گویدمی او شماتت جواب در و کندنمی سالم زیاد ابن به

 صحبتهم و کندمی تحقیر را یزید همچنین او. ماست غیر آن که شودمی رسوا منافق و کافر

 پیروزی «آزادشدگان پسر ای» عبارت با و شماردمی روزگار ناگوار حوادث حاصل را او با شدن

 .زندمی پیوند الهی فتح آن به را کربال و کندمی مالمتش و آوردمی یادش به را گذشته

 ما میان هنوز باطل و حق جنگ. است نشده تمام مبارزه این. است تاریخ جنگ، این بستر

 او اهداف به که ایاندازه به ما و پابرجاست السالمعلیه حسین امام اهداف چون پابرجاست؛

 .ایمکرده یاری را او کنیم یاری را او دین و شویم نزدیک
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