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عاشقان کربال
باشی، عاشق سرزمينی هستی،  را که عاشق  کربال 
که وجب به وجب آن، طعم خوش تربت دارد و بوی 
سيب، از چهار سوی ميدانش به مشام جان، می رسد 
و ديگر برايت فرقی نمی کند کربالی حسين باشد يا 
کربالی خمينی، که در نهايت به کربالی حسين ختم 

می شود.
کربال را که عاشق باشی، چه فرقی دارد که کربالی 
سال 61 هجری باشد يا کربالی ايران، همه برای تو 

می شوند کربال.

شهيدان  ی  همه  عاشق  باشی،  عاشق  که  را  کربال 
کرباليی. چه فرقی می کند، کودک شش ماهه، اصغر 
باشد که گلوی نازکش با تيری تيز شکافت، يا عبدا... 
و قاسم باشند که در راه دفاع از عمو، لبخندزنان، جان 
دادند؛ يا اينکه جوان عزيز و رشيد کربال، اکبر باشد که 

پيکرش پاره پاره شد، اربا اربا.
چه فرقی دارد سقای وفادار حسين، 
عباس باشد که دستان رشيدش در 
راه دوست، جدا شد، يا پير پارسای 
نينوا، حبيب، که در پيشگاه موالی 
همچون  )ع(،  حسين  خويش، 
جوانی برومند، جنگيد و به خون 

نشست؟
کربال را که عاشق باشی چه فرقی 
و  خانواده  از  شهيدش  کند  می 
چه  نباشد؟  يا  باشد  تو  دوستان 
فرقی می کند از مسجد محله تان 
اعزام شده باشد يا از مسجدی ديگر 
در آن سوی اين شهر و استان و 

کشور؟
کربال را که عاشق باشی، عاشق شهيد و شهادتی. عاشق 
هر آن کس که همه ی هستی اش را بی هيچ منت 

و ادعايی در راه دوست داد و عاشقانه، جاودانه شد. 
عاشق خونی می شوی که خون خداست، ثاراهلل است. 
خونی که اعتبارش را هيچ کس، جز صاحب آن که 
خداست، نمی داند. خونی که حق را، حقيقت را، راستی 
را، درستی را، نيکی را، پاکی را، صداقت را و...تضمين 
می کند و همچون آبی زالل و پاک، در آوندهای شجره 
طيبه ی انسانيت، جريان می يابد و ميوه های خوش 

طعم و گوارا به بار می آورد.
کربال را که عاشق باشی، عاشق اشکی؛ آب می نوشی، 
اشک می ريزی، مرغکی را پيش رويت سر می برند 
اشک می ريزی، تشنه می شوی اشک می ريزی، گرد 

و غبار می بينی اشک می ريزی.
چيزی  هر  باشی  عاشق  که  را  کربال 
از  که  اشکی  آورد.  می  در  را  اشکت 
چشمه های جوشان چشم هايی پاک 
و پاکيزه می تراود و هر چه آلودگی و 
ناپاکی و زشتی و پلشتی را با خود می 
شويد و می برد. آن وقت فرقی ندارد؛ 
هر  ذکر حماسه ی  و  نام  شنيدن  با 
شهيدی دلت می لرزد و اشک، پشت 
پلک هايت حلقه می زند و اجازه حضور 

تا پهنای صورتت را می يابد.
کربال را که عاشق باشی، عاشق همه آنانی هستی که 
کربال را عاشقند؛ و چه کسی بيشتر از شهيدان عاشق 
کربالست؟ شهيدانی که نامشان مثل خورشيد می 
درخشد مثل ماه زيباست مثل ستارگان راه آشناست. 
ميان  در  است.  مهاجر  پرندگان،  ميان  در  نامشان 
و  زنده  قرآن،  در  ملک،  آسمانيان، 
محبوبشان  اند؛خدا،  ناميده  شاهد 
می خواند. در زمين، گمنام اند و در 

آسمان آشنا.
نامشان شهيد است همين؛ شهيد 
از  معناتر  با  و  زيباتر  نامی  چه  و 

شهيد؟...
همه  ياد  امسال،  محرم  دهه  در 
ی بچه هايی که در دفاع مقدس 
و  اينکه دين  برای  و  بزرگ شدند 
ميهن اسالمی مان بماند رفتند و 
از خود گذشتند و به عشق حسين 
و کرباليش به شهادت رسيدند را 

گرامی می داريم.
ياد همه شهيدان بخير و جايشان در اين شب ها و 

روزهای عزاداری محرم در دارالمومنين دزفول، خالی.
عبدالکريم خاضعی نيا

حرف اول ...

برخورد زینب)س( با پیمان شکنان

زشتی و عاقبت پیمان شکنی بر اساس آموزه 
های قرآنی:

کلمه »عهد« در قرآن کريم گاهی به معانی سفارش 
و توصيه و تأکيد کردن به کار رفته که الزمه ی آن، 
امر و فرمان است و گاهی نيز عهد به معنای قرارداد 
دوطرفه آمده است که اصطالحاً به آن، معاهده نيز 
گفته می شود. عهد به اين معنا)معنای دوم( گاهی 
بين دو فرد، دو گروه، دو جامعه، جامعه و فرد، جامعه 
و گروه و يا گروه و فرد برقرار می شود و گاهی نيز 

بين انسان و خداوند تحقق پيدا می کند.
در کتاب انسان سازی در قرآن می خوانيم: »يکي 
به  پاي بندي  اجتماعي،  ارزش هاي  روشن ترين  از 
همة  و  دارند  عمومي  مقبوليت  که  است  تعهدات 
عقال بر آن متفق اند. وجوب رد امانت و وفا به عهد 
است  احکامي  از  يعني  است؛  عقليه  مستقالت  از 

به  نياز  بدون  عقل  که 
راهنمايي شرع، آن را درک 

مي کند.«1
شکنان  عهد  با  برخورد 

در قرآن :
قرآن  در  متعال  خداوند 
زيان  را  کريم عهد شکنان 
»آنان  می کند:  معرفی  کار 
که عهد خدا را پس از تأکيد 
آنان   ... بشکستند  آن  بر 
برخی  در  و  کارند.2«  زيان 

آيات قرآن اشاره می شود که خداوند عهد شکنان را 
نمی بخشد و در قيامت با آنان سخن هم نمی گويد. 
حتی نگاهشان هم نمی کند، آنان از رحمت خدا 

بسيار دورند... 3 .
شکنی  عهد  ننگ  )س(  زينب  که  است  چنين  و 

کوفيان را در کوچه های کوفه فرياد می زند: 
را  آغازين بی وفاييشان  ار همان عبارت  در کوفه 

چونان پتک بر سرشان می کويد:
»يا اهل الکوفه يا اهل الختر و الخذا اتبکون؟«: 

ای اهل کوفه، ای بی وفايان سست عنصر، آيا گريه 
می کنيد؟

»بگرييد چشمتان از اشک خشک مباد)که از چشم 
ما خونابه جاری است( و سينه هاتان هماره سوزان 
و بريان باد. شما به زنی رشته باف می مانيد که 
در  و  می بافد  و  می تاباند  تمام  قوت  با  را  رشته ها 
پايان ديگر بار می گسلد و جدا می سازد. پيمان ها و 

سوگندهايتان چنين است... «
زينب به استناد قرآن 4 سخن می گويد:

»چه کار زشتی کرديد . چه توشه بدی برای جهان 
ديگر اندوختيد. خشم خدا را خريديد و)ايمان خود 

فروختيد( و عذاب جاودانه بهره خود کرديد... «
...و امانتشان را به يادشان آورد و خيانتی که زشتی 

آن حتی آسمان و زمين را شرمسار کرده است:
»هيچ می دانيد چه جگری از رسول خدا دريديد؟ 
و چه  او شکستيد  از  دانيد چه حرمتی  هيچ می 
خونی از او ريختيد؟ کاری چنان زشت و ناپسند 
کرديد که زمين و آسمان از تباهی و سياهی آن 

سرشار است... «
حتی يزيد را هم به سيلی 
بيت  اهل  به  گستاخی 

می نوازد:
بر  که  زودا  يزيد!..  »ای 
و  درآيی  خدا)ص(  رسول 
خون  ريختن  سنگين  بار 
فرزندانش را بر دوش بکشی 
و شکستن حرمت خاندانش 

را برعهده داشته باشی... «
 والبته:

را  خدا  عهد  که  ...کسانی 
پس از تأکيد بر آن بشکستند ... آنان از رحمت خدا 

به دورند و جايگاه بدی دارند .5
.................

1 . مصباح يزدي، محمدتقي، انسان سازي در قرآن، قم: 
انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، 

1392.ص  464. 
2 . بقره، 27.

3 . ال عمران، 77.
4 . عهد خدا را با بهای اندک مفروشيد که آن چه نزد خدا 
است، برای شما بهتر و سودآورتر است؛ زيرا آن چه نزد 
شما است فانی است و آن چه نزد خدا است باقی. نحل/ 

95 و 96.
5. رعد/ 25.

نام كتاب: غنچه های خونین آل عقیل
) داستان غمبار اسارت و شهادت طفالن مسلم(

 مؤلف: مرتضی اديب يزدی
 محل نشر: قم
 ناشر: دارالفکر

 تاريخ انتشار: 1390
 تعداد صفحات: 183

سرگذشت طفالن مسلم 
کيفيت  چنان  عقيل  بن 
اندوه  و  گداز  و  پرسوز 
آفرينی دارد که برخی از 
مورخان و مقاتل نويسان 
نيز  تشيع  اهل  معروف 

درباره ی واقعيت آن با اندکی ترديد و احتياط اظهار نظر 
می کنند.

نخسـتين مقتـل مکتـوب از ماجـرای طفـالن مسـلم 
حـدود 230 سـال بعـد از واقعـه ی کربال و به وسـيله ی 
محمدبـن جرير طبـری، در گذشـته ی سـال 310 ه ق 

نوشـته شد.
وقايع  جزئيات  در  دقت  و  کندوکاو  با  حاضر  کتاب 
تاريخی،بررسی مناسبات اجتماعی و رفتارشناسی قومی 
و جغرافيايی در قرن اول هجری، منطق رخدادها را متکی 
به شرايط آن دوران پر اُفت و خيز قرار داده است و واقعه 
تلخ و حزن انگيز شهادت طفالن مسلم  را از دل روايت 

های متنوع بيرون کشيده است.
ويژگی داستانی کتاب نيز کوششی برای باورپذير شدن اين 
واقعيت تاريخی و انتقال حس و حال افراد و ماجراهاست.

کتاب غنچه های خونين آل عقيل متشکل از يازده فصل 
می باشد.

عناوين فصول به ترتيب عبارتند از:
1- حج ناتمام    2- پيش آهنگ کربال    3- بهشت در 
انتظار    4- مسافرانی خسته از غربت    5- حصار تنگ 
بی کسی    6- آتش سوزان انتقام    7- بارقه ی اميد 
8- دوباره ی تنهايی    9- با کاروان   10- خانه ی پر مهر 

11- واپسين واگويه ها

معرفی کتابدرس هایی از خطاب ها و خطبه های حضرت زینب)س(

انا قتیل العبره به چه معناست؟
رة« و »الّسالم ىلع تقيل  َ عبارت های: »َاَن تقيل الَع�ب

ريختن  اشک  نقش  و  اهميت  به  مربوط  رات«  الع�ب
ذکر  مختلفی  جاهای  در  و  است  امام حسين)ع(  بر 
گشته که از آن جمله می توان به زيارت اربعين امام  

حسين)ع( اشاره کرد.
که  اشک هائی  واسطه  به  من  می فرمايند:  اباعبدا... 
دشمنان دين در غم از دست دادن کفار ريختند به 

شهادت رسيدم . اين جمله بدين معناست که :
درک  به  بواسطه  ابيطالب  علی بن  به  نسبت  بغض 
علی بن  دست  به  بنی اميه(  کفار)از  شدن  واصل 
ابيطالب  باعث شد که کسانی که از روی نفاق اسالم 
آورده بودند ، کمر به قتل حسين بن علی و خاندانش 
ببندند. و يزيد )لعنة ا... علیه( از نوادگان هند جگر 

خوار از سلسله همين افراد است .
يکي از معاني »انا قتیل العبره« اين است که من 
کشته رحمت هستم؛ يعني به شهادت رسیدم 
تا جامعه اسالمي با اشک ريختن بر من لبريز از 
رحمت گردد و دل ها نرم و با يکديگر مهربان 

گردد.1 
جمله  اين  معنای  در  مجلسی  عالمه  مرحوم 
می فرمايد: منظور اين است که: »هيچ مؤمنی به ياد 
من نمی افتد مگر اين که گريه می کند يا بغض، گلوی 

وی را می گيرد«.2 
في  َحراَرًة  الُْحَسْيِن  لَِقْتِل  »إِنَّ  فرمود:  پيامبر)ص( 
ُقُلوِب الُْمْؤِمنيَن ال تَْبُرُد أَبَدا؛ شهادت امام حسين)ع( 
هرگز  که  است  حرارتي  همچون  مؤمنان  قلب  در 

خاموش نمي شود«.3
همان طور که مي دانيد و در اين احاديث هم به آن 
اشاره شده ياد امام و گريه بر ايشان به خودي خود 
در وجود تمام مؤمنان نهفته است که هر يک  به 
زعم خويش و به اندازه اي که امام و پيشواي خويش 
را بشناسد براي او دلتنگ شده و گريه مي کند. در 
عين حال بايد گفت که عزاداري بر امام فقط منحصر 
به گريه و تباکي کردن نيست. همين که ما در دل 
و جان خويش به اين اصل توجه داريم خود مؤمن 
بودن را به دنبال دارد. البته بايد توجه داشته باشيم 
که گريه و تباکي نمودن دليل کافي بر مؤمن بودن 
نيست و چنان چه بخواهيم مؤمن واقعي باشيم راه 

درازي را پيش رو داريم. 
.................................

1. فروغ شهادت، علي سعادت پرور، ص 300.
2. بحاراالنوار، ج 110، ص 356.

3. مستدرک الوسائل، ج10، ص319.

با ياد دمشق غرق غم می باشم
در بين همين نوحه و دم می باشم

با پرچم سرخ يا اباعبدا...
سرباز مدافع حرم می باشم
اينبار اگر رقيه گريان گردد

زينب ز جسارتی پريشان گردد
بر خيل يزيديان زجان می تازيم

تا عبرت جن و انس و شيطان گردد
ا... علی َمن عاداک يا زينب لعنت 



وقايع سوم محّرم سال 61 هجري 
شهادت  به  شهادتش  شباهت  به  امام)ع(  اشاره ي   -

حضرت يحيی)ع( 
- ارسال نامه ی ابن زياد به کربال برای اباعبدا... الحسين 

)عليه السالم(، 
- آمدن عمر سعد در رأس 3000 سوار به کربال 

وقايع چهارم محّرم سال 61 هجري
- نامـه نـگاری عمرسـعد بـه عبيـدا... زيـاد بـا هـدف 
ميانجي گـري. او در ايـن نامـه مطرح کرد کـه امام  در 
پاسـخ بـه نامه هـاي کوفيـان آمده اسـت و اينـک اگر 
عبيـدا... اجـازه دهد بـاز مي گـردد.و تأکيد عبيـدا... بر 

سـختگيري بـر امام.

فعالیتهای عبادی- سیاسی امام سجاد)ع( 
دارد،  زيادی  که جنبه سياسی  عبادت ها  از  بخشی 
آن  اهتمام  است.  بوده  )ع(  سجاد  امام  توجه  مورد 
جمله  آن  از  حج  باشکوه  مراسم  مورد  در  حضرت 
پياده  را  حج  سفر  بار  بيست  سجاد)ع(  امام  است. 
برگزار کردند و در طول مدت 34 ساله امامت خود، 
کنگره  حج،  داشتند.  توجه  عبادت  اين  به  همواره 
برگزار  مکه  در  بود که همه ساله  عظيم مسلمانان 

می شد. 
بهترين  مردمان،  ميان  در  )ع(  سجاد  امام  حضور 
مواضع  اعالن  و  اسالم  پيام  رساندن  برای  فرصت 

شيعيان در قبال ظالمان و ستمگران بود. 
گفته شد که بسياری از فقيهان و بزرگان، امام را در 
سفر حج همراهی می کردند. از همه طبقات جامعه، 
کارگزاران، فقيهان، محدثان، اشراف، رجال مذهبی، 
اوقات  گاهی  و  مردم  عموم  و  اجتماعی  و  سياسی 
شخص خليفه در آن شرکت می کردند. امام سجاد 
)ع( با دعا و موعظه و سلوک فردی، جمعيت را به 
برائت عملی را که  حقيقت و روح حج توجه داده، 
تجسم حج ناب بود، به نمايش می گذاشت. گزارش 
مالقات هشام بن عبد الملک با امام سجاد )ع( و شعر 
حماسی فرزدق در مدح آن حضرت )ع( مشهور است 
اعالن  از  نمونه ای  امويان،  به  امام  بی اعتنايی  اين  و 

برائت به شمار می آيد. 

شرکت در نماز جمعه
امام سجاد )ع( در نمازهای جمعه شرکت می کرد و 
نماز را به جماعت می خواند. اين حرکت، گرچه در 
و  با حاکم و زمامدار است  به معنای همراهی  ظاهر 
شرکت نکردن در آن، به معنای به رسميت نشناختن 
حکومت تلقی می شد، اّما امام در آن شرکت می کرد؛ 

زيرا خطر عدم حضور بيشتر بود و بهانه ای به دست 
از  استفاده  سوء  با  معاويه،  دوره  از  می داد.  دشمن 
اصولی نظير اصل لزوم جماعت و اصل شّق عصای 
مسلمانان )خالف ورزيدن جماعتی از اسالم( و نظاير 
جريان  و  حکومتی  نظام  با  که  را  شخصی  هر  آن، 
حاکم در جامعه هم گام نمی ديدند، با استناد به اين 
اصول طرد کرده، يا به کيفر می رساندند. نماز جمعه 
و  داشت  زيادی  اهميت  آن،  سياسی  بعد  دليل  به 
حضور در آن مهم می نمود. کناره گيری امام )ع( از 
را  تا وی  بود  کافی  عبادی-سياسی  اين گردهمايی 

عامل تفرقه و اختالف معرفی کنند و يا او را منکر 
نماز و تارک معروف بشناسانند. همچنين پيامدهايی 
و  امام  ضرر  به  داشت،  تبليغات  و  تهمت ها  آن  که 
شيعيان بود. امام با شرکت در نماز جمعه، آنان را 
خلع سالح کرد، اّما پس از اقامه نماز جمعه، آن را 
از تکليف نماز ظهر کافی نمی دانست و نماز ظهر را 
نيز می خواند. در حقيقت با اين عمل، نامشروع بودن 
آن و عدم صالحيت امام جمعه را مطرح می کرد و 
از اين نماز عبادی-سياسی نيز به شيوه ای مطلوب 

بهره می جست. 
ذکر صلوات بر پیامبر)ص(

ذکر  قالب  در  امام،  عبادی  کارهای  از  ديگر  يکی 
صلوات بر پيامبر )ص( و خاندان او بود. 

گفته شد که سياست امويان، بر ترور شخصيت اهل 
پيامبر  داشتن  منزوی  و  متروک کردن  و  )ع(  بيت 
)ص( ، اهل بيت )ع( و سنت نبوی بود. امام سجاد 
)ع( در مقابله با اين سياست دشمن، با ذکر صلوات به 
زنده نگه داشتن نام و ياد پيامبر و خاندانش پرداخت؛ 
صحيفه،  دعاهای  بيشتر  يا  و  همه  تقريبا  ازاين رو، 

دربردارنده ی ذکر صلوات است. 
منبع: 

حيدری ، خانجانی ، فالح زاده ، محمدی ،تاريخ تشيع، 
دانشگاهها  اسالمی  علوم  تدوين کتب  و  سازمان مطالعه 

)سمت(، چاپ اول، قم، 1384 ، ص -184 198.

قول احسن
به  که  »کسانی  ده«  بشارت  مرا  بندگان   «
سخنان)اين و آن بدون در نظر گرفتن گوينده و 
خصوصیات ديگر( گوش فرا می دهند و) با نیروی 
عقل و خرد( بهترين آن ها را بر می گزينند)سوره 

زمر، آيات 17 و 18(«
مفسران در تفسير اين آيه شريفه،»قول احسن: بهترين 
سخن« را قرآن، مطلق اوامر الهی ، پيروی از طاعات و ... 

دانسته اند.
ولی هيچ گونه دليلی بر اين تفسيرهای محدود در دست 
نيست، بلکه ظاهر آيه هر گونه قول و سخن را شامل 
می شود و بندگان با ايمان خداوند از ميان تمام سخنان، 
»احسن« آن را برگزيده ، از آن تبعيت می کنند، و در 

عمل به کار می بندند.
حال اگر منظور از قول احسن، کالم وحی باشد؛ بر اساس 
ِ َو  ِّي تَارٌِک فِيُکُم الثََّقلَْيِن ِکَتاَب اهللَّ روايت شريف نبوی:» إِن

ِعْتَرتِي أَْهَل بَْيِتي 1 «: قول عترت و اهل بيت پيامبر همانند قول قرآن ، احسن است 
و تبعيت از آن الزم، و تمسک به آن واجب و مايه هدايت خواهد بود، چنان که در 
ُّوا َو اَل تَِضلُّوا  ُکوا بِِهَما اَل تَِزل بسياری از منابع روايی در ادامه روايت می خوانيم: » َفَتَمسَّ
ُموُهْم َفَتِضلُّوا 2«: پس به آن دو )قرآن و عترت( تمسک جوييد تا نلغزيد و  َو اَل تََقدَّ

گمراه نشويد و برآنان تقدم نجوييد، که گمراه می شويد. 
به طور کلی منظور از قول احسن، گفتاری است که دارای رشد و حقانيت بيشتر است 

و گفتار امام حسين)ع( در تمام زندگی به ويژه در دوران قيام  از بهترين نمونه هايی 
است که بايد از آن تبعيت نموده و به آن تمسک نمود؛ چنان چه خود آن حضرت 

در منزل بيضه خطاب به کوفيان فرمود: 
فرستاده های  و  رسید  دستم  به  شما  »نامه های 
شما)پی در پی( آمدند که )تأکید کرده بوديد( با 
بیعت خود مرا به دشمن نسپرده، رهايم نمی کنید. 
خود  رشد)وکمال(  به  بمانید  خود  بیعت  بر  اگر 
فرزند  علی)ع(  بن  حسین  من  اکنون  می رسید. 
دخت رسول خدايم)ص(، خودم با شمايم و خاندانم 

خاندان شماست؛ من برای شما الگو هستم 3«
دهنده  رشد  کالمی  در  خطبه  همين  ابتدای  در  و 

می فرمايند:
»هان ای مردم! همانا رسول خدا)ص( فرمود: هر 
که فرمانروايی ستمگر را ببیند که حرام های خدا 
را حالل می شمرد، پیمان خدا را می شکند، با سنت 
بندگان  میان  در  کرده  مخالفت  خدا)ص(  رسول 
خدا با گناه و تجاوز رفتار می کند و او با کردار و 
گفتار خود بر او نشورد، بر خداوند است که او را در 

جايگاه )پست و عذاب آور( آن ستمگر در آورد 4«
.............................

1. تفسير القمي، ج 2، ص 345.
2. الکافي )ط - اإلسالمية(، ج 2، ص 415.

3. فرهنگ جامع سخنان امام حسين)ع(، ترجمه علی مؤيدی، ص205.
4. همان، ص204.

پيوند دو فرهنگ »عاشورا« و »انتظار«، از داليل و 
شواهد متعددی برخوردار است. در اينجا به برخی از 

اين پيوندها اشاره می نماييم:

1( مهدی)عج( خونخواه حسین)ع(
در روايات متعددی، وارد شده است:»القائم مّنا اذا 
طلب بثار الحسين«.  امام باقر)ع( در مورد آيه ی 33 
سوره اسرا، می فرمايد: »مقصود از »من قتل مظلوماً« 
ما  و  مظلوم کشته شد  که  است  علی  بن  حسين 
اوليای او هستيم و قائم ما چون قيام کند، در طلب 
انتقام خون حسين)ع( بر می آيد... مقتول حسين)ع( 

و ولّی او قائم)عج( است«.
2( یاری حسین)ع(، یاری مهدی)عج(

حضرت سکينه)س( نقل می کند: امام حسين)ع( 
 ....« ياران خود فرمود:  به  شبی در کربال، خطاب 
من  فرزند  فرمود:  خدا)ص(  رسول  جدم  همانا 
حسين در زمين کربال، غريب و تنها، عطشان و بی 
کس کشته می شود. کسی که او را ياری کند، مرا 
و فرزندش مهدی را ياری کرده است و هر کس به 
زبان خود، ما را ياری کند، فردای قيامت در حزب 

ما خواهد بود.«
3( رجعت حسین)ع( در دولت مهدی)عج(

امام باقر می فرمايد: »بشارت باد شما را به بهشت، 
به خدا قسم، بعد از آنچه بر ما جاری شود، مکث 
خواهيم کرد، آنقدر که خدای تعالی خواسته باشد، 
هنگامی  آن  در  را  شما  و  ما  می آورد  بيرون  پس 
که قائم ما ظاهر شود. پس انتقام خواهد کشيد از 
ظالمان؛ و ما و شما، ايشان را در زنجيرها و غل ها و 
گرفتار به انواع عذاب و نکال مشاهده خواهيم کرد...«

امام حسين)ع( در روز عاشورا، دوباره از »رجعت« 
کسی  اولين  »من  می فرمايد:  گفته،  سخن  خود 

رجعت  و  شود  می  شکافته  زمين  که  بود  خواهم 
می کنم«.

4( مصیبت حسین)ع( و تعجیل در فرج
از  يکی  می گويد:  المکارم  مکيال  صاحب 
در  را  حجت)ع(  مواليمان  صالحم  دوستان 
سخنی  حضرتش  و  بود  کرده  ديدار  خواب 
است:»همانا  اين  مضمونش  که  بود  فرموده 
برای هر شيعه ای که مصيبت جد شهيدم را 
ياد کند و سپس برای تعجيل فرج و تاييد)امر 

من( دعا کند، من )نيز( برای او دعا خواهم کرد«.
5( بیعت نکردن با طاغوت

امام حسين)ع( می فرمايد: »نه به خدا قسم دستم را 
از روی خواری و ذلت به شما ندهم و مانند بردگان 

فرار نمی کنم«. 

مهدی)عج( نيز بيعت هيچ طاغوتی را به گردن ندارد: 
» هر کدام از ما )اهل بيت)ع(( در زمان خود بيعت 
به  تقيه(  روی  )از  را  زمان  طاغوت های  و  حاکمان 
عهده داريم، مگر قائم... تا هنگامی که قيام می کند 
فرزند  نهمين  او  نباشد.  حاکمی  بيعت  برگردنش 

برادرم حسين است«.

منبع: کتاب نينوا و انتظارف تاملی نو، عاشورا و انتظار، 
مسعود پورسيدآقايی

از مکه خبر آمده داغ است خبرها
بايد برسانند پدرها به پسرها

از مکه خبر آمده از رکن يمانی
نزديک اذان ناله بلند است سحرها

داغ است خبرها نکند باد مخالف
در شهر بپيچد بزند شعله به درها

نزديک سحر قافله ای رد شد از اينجا
مانديم دوباره من و اما و اگرها

بايد بروم زود خودم را برسانم
حتی شده حتی شده از کوه و کمرها

از مکه خبر رفته رسيده ست به کوفه
حاال همه با خيره سری، خيره، به سرها

بر خاک، عزيزی ست... ولی پيرهنش را...
سربسته بگويند پسرها به پدرها

برخاک، عزيزی ست و در راه، عزيزی ست
خود را برسانيد که داغ است خبرها

 حسن بیاتانی

به همت موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورای شهرستان دزفول نمايش 
عاشورايی »صله«، بر اساس داستان شاعر اهل بيت مقبل کاشانی به کارگردانی و 
نويسندگی محمدعلی زارع در سالن اجتماعات دبیرستان کوثر در شب های 
دهه ی اول محرم پس از سخنرانی محقق عاشورايی دکتر محمدرضا سنگری و 

ديگر سخنرانان در ساعت 21:30 به نمايش در خواهد آمد. 

اين نمايش زيبا، راز ماندگاری قيام عاشورا و عاشوراييان و عاشقان حضرت اباعبدا... الحسين )ع(  را به تصوير 
می کشد. انسان هايی که خود را وقف عاشورا نمودند و  برای امام عاشورا شعر سرودند. شاعرانی مثل محتشم 

که  شعرش دل را به درد می آورد و اشک را ميهمان چشم ها می کند.

اين نمايش آيينی کاری از گروه ياران آفتاب می باشد.
از همه عالقه مندان جهت ديدن اين نمايش دعوت بعمل می آيد.

داغ است خبرها پیوندهای میان عاشورا و انتظار

  خـبـــــــــر

شخصيت سياسی و اجتماعی امام سجاد عليه السالم

حسین آموزگار سخن

وقایع روز سوم و چهارم

امام حسین علیه السالم می فرمايند:

ْم  ا َو ادّليُن لَْعٌق ىلَع َالِْسَنِتِ �نْ�ي ِانَّ انّلاَس َعيُد ادلُّ
الِء  صوا ِبْلَ ذا   ُمحِّ ُهْم َفِ �شُ ِ

ئ ْت َمعا� َيوحطوَنُه ما َدرَّ
ّياونَن؛ َقلَّ ادلَّ

به راستی که مردم بنده دنیا هستند و دين لقلقه 
زبان آنهاست، تا آنجا دور و بر دين را می گیرند 
که زندگی شان در رفاه باشد، و چون در معرض 

امتحان قرار گیرند، دينداران کم می شوند.
)تحف العقول/ 245(

کالم نور...


