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امـام حسین)ع( بخشش فراوانی بـرای بشـریت داشـته اسـت. او جان خود و جان همۀ فرزندان و خویشان و 

اما از نظر مـادی  .دوستان خود را در راه پاسداری از حق فدا کرد و هیچ پاداش و سپاسی بابت آن طلب نکرد

کند؛ گاه همۀ وجود ن خود را تقدیم میهـا درجـاتی دارنـد. گـاه انسان بخشی از نیرو و توانیز فـداکاری

کند؛ شود؛ گاه همراه با خود همۀ فرزندان و نوادگان خود را نیز تقدیم میکند و شهید میخود را تقدیم می

دهد؛ و گاه همۀ آنچه دارد، فدا بیت خود را نیز در معرض اسارت و زندان قرار میگاه همۀ زنان و اهل

گونه فداکاری کرد، یعنی هر آنچه داشت در راه خدا و در راه خیر و حق تقدیم کرد. امام حسین این .کندمی

بنابراین، فداکاری امام حسین هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی به هیچ وجه نظیر ندارد. امام به هیچ 

 .خواست برای خود چیزی نگهداردوجه نمی

ر برابر حاکمان ستمگر و دل بستن به اوهام رسیده بود و امت به نهایت تباهی و انحطاط اخالقی و کرنش د

فشانی خود، این شوک را به امت وارد کرد. امام برای سخت نیازمند شوکی قوی بود. امام حسین)ع( با جان

توانست در این راه تقدیم کند، ترین چیزی را که میاین اقدام خود وضعیت مناسب را برگزید و سخاوتمندانه

 .فدا کرد

گیریم و چیزی به امام کنیم چیزی تازه برای خود برمیما در هر اجتماعی که برای امام حسین شرکت می

 .خواهددهیم. امام حسین از ما چیزی نمیحسین نمی

گونه اجتماعات، در حد و اندازۀ خود این اجتماعات آییم؟ اگر بزرگان و پیشگامانِ اینما برای چه گرد هم می

برداری باشند، این اجتماعات اهداف و نتایجی دارد. ولی اگر ناتوان و ناامید باشند و نتوانند از این سرمایه بهره

گونه و نه از جانب امام حسین)ع(. این در مورد اصل این کنند، کوتاهی از جانب آنان است، نه از جانب مردم

کنندگان در مراسم حسینی وجود دارد، در بین ای که در میان شرکتاجتماعات. اما از نظر روحیه نیز روحیه

 .شودکنندگان در هیچ اجتماع دیگری مشاهده نمیشرکت

 ایم. اگر انسان دارونگیریم گناهی دوچندان مرتکب شدهبرادران عزیز، اگر ما از این نعمت و این سرمایه بهره 

ر د و ابزار درمان نداشته باشد و به سبب بیماری بمیرد هیچ سرزنشی بر او نیست. ولی اگر ابزار درمان را

گر ما از این ا .شوداختیار داشته باشد، ولی خود را درمان نکند و بمیرد، فردی بیچاره و محروم شمرده می

کنندگان، از این محتوا و عظیم، از این اجتماعات پرشور، از این روحیۀ موجود در میان شرکتسرمایۀ 

ها را به مردم ارائه ندهیم، درست مانند کسی هستیم که در کنار آب بها استفاده نکنیم و آنهای گراندرس

 .تشنه مانده است

 .خالف هدف امام حسین)ع( استبسنده کردن به اندوه و گریه در این زمان جایز نیست و بر 

 :گفت: امام حسین سه دسته دشمن داردیکی از دانشوران می



خطرترین دشمنان هستند، چون تنها جسم امام را که محدود دستۀ اول آنان که او را کشتند. این دسته کم

 .بود کشتند

ن کردند و از آمدن زائران جلوگیری دستۀ دوم آنان که تالش کردند آثار امام را محو کنند: قبر امام را ویرا

کردند، مورد آزار و اذیت قرار دادند. خطر این کردند و کسانی را که در اطراف قبر آن حضرت زندگی می

 .دسته بیشتر از دستۀ اول است، ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند

اند که کوشیدند نانترین دشمنان آن حضرت هستند، آدستۀ سوم از دشمنان امام حسین که خطرناک

اهداف امام حسین و ابعاد انقالب حسینی را تحریف کنند و آن را ابزار کسب و درآمد قرار دهند و 

استفاده و برای منافع شخصی قرار دهند. اینان ارزش از آن کنند و یا آن را مورد سوءهای بیبرداریبهره

 .نی را از بین ببرندتالش کردند باالترین بُعد حسینی یعنی هدف نهضت حسی

 هایمان راایم و دلاگر به حضور در مراسم و گریه کردن بسنده کنیم، بدان معناست که به خود دلداری داده 

 ایم تا بیشتر و بیشتر شود و ازایم و مشکالت را به حال خود رها کردهو اندکی آرام شده ایمتسکین بخشیده

ایم، یعنی معنا و محتوای این اعتبار کردهایم و این یعنی ما امام حسین را بیای نبردهاین مجالس بهره

 .نمان اثر کندایم در دل و جاایم و نگذاشتهمجالس و این سرمایۀ بزرگ را از آن گرفته

کنیم. گریه کردن کار خوب و درستی است، ولی مقدمه است. ما باید از این مجالس بهره ببریم. من گریه می

ایم؟ چه ایم؟ چه سودی به دست آوردهای بردهپرسم: ما از روز عاشورا چه بهرهاز خودم و از شما می

ایم؟ اگر استفاده نبرده باشیم و تنها گریه مینۀ فردی بردهای در زای در عرصۀ عمومی و چه استفادهاستفاده

 .دهم که این کار سودی نداردباشیم من به شما خبر می کرده

کشد؟ روشن است که امام حسین)ع( االن کند و حسین را میخواهید برایتان بگویم چه کسی گریه میمی

تر از خود امام حسین در دستان ماست: ....حسین، مهم بهاتر ونیست تا کسی او را بکشد، ولی چیزی گران

کرامت امت حسین، مقدسات حسین. اگر ما گریه کنیم، ولی در عین حال برای تضعیف اهداف امام حسین 

یه دهیم؛ اگر گر تالش کنیم؛ اگر گریه کنیم، ولی در صف باطل باشیم؛ اگر گریه کنیم، ولی گواهی دروغ

کنیم و به اختالف و تفرقه در جامعۀ خود دامن زنیم؛ اگر گریه کنیم، ولی کنیم، ولی به دشمنان کمک 

 کشیم، زیرا تالشکنیم، ولی در عین حال حسین را نیز میگناهمان بیشتر شود، در این صورت ما گریه می

 .یماللّه ما از این دسته نیستشاءکنیم هدف حسین را از بین ببریم که گرانبهاتر از خود اوست. انمی

گویم: شما مستقیماً مسئول هستید، یعنی بر خود شما واجب است که من از زبان امام حسین)ع( به شما می

تالش کنید و برای به دست گرفتن اسلحه آماده شوید. من، سید موسی، نیز وظیفه دارم برای به دست 

را پیچ و تاب دهیم و بگوییم رویم؟ آیا باید مسائل گرفتن سالح در این میدان آماده شوم. به کجا می

 .کنندریزی میاللّه مسئوالن برنامهشاءاللّه چیزی نیست. انشاءشاءاللّه چیزی نیست. انان


