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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

شهداءمطهّر سراجساد ربحسين امام يگريه

ممفدّ،ا   عواطف  انسفانی، ممفام ، فا،      ،مطهّر شهداء اجساد ،حسین امام ی گریه کلماتکليدي:

 .  اصغر حضر  علیّ ،پیغمبر پسرابراهیم  ،و ، ایت الهی، انسان کامل، جمع عواط 

ی کربال همه چیزشان ،ا د، ،اه خفدا بدهدفد، پف      انتخاب شدند که د، عرصه امام حسین ال:سؤ

 چیست؟  حضر  برایی  گریه

، د، مبحث ، ا، بحثی تحت عدفوان اههفا، عواطف  و ، فا دا،یفم. آن فا       شراب طهو،د، کتاب  پاسخ:

وجفود نفدا،د. ههفو،     ام که تعا، ی بین ،ا ی بودن به ممدّ،ا  الهفی و ههفو، عواطف  انسفانی    نوشته

انسفان خفوبی    احسفا  عاطفه و بفی عواط  انسانی یک ویژگی مثبت است؛ یک کمال است؛ انسان بی

 کسی 1: ال يـُـْرَحم  ال يـَـْرَحمْ   َمـنْ فرمودند:  و پیغمبر نیست. لذا با،ها هم پیش آمده که خود ائمّه

 شفود. مفثالو وقتفی پسفر پیغمبفر     که د، او ،حم و عاطفه نیست، مو،د ،حمت خدا هم واقع نمفی 

از  ی پیغمبفر یا مثالو نوهگریستدد؛  ی قبطیّه بود، از دنیا ،فت، پیغمبرابراهیم که پسر ما،یه

کردند که شما گفتید خدا هر کا،ی دانستدد، اعتراض میها که نمی دنیا ،فت، حضر  گریستدد. بعضی
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،یزد؛ امّفا آنهفه   سوزد؛ چشمم اشک میکدد، ما باید ،ا ی باشیم! حضر  فرمودند: من ،ا یم! دلم می

 با هم قابل جمع است.   گویم. یعدی این دو د، یک انسانخالف ، ایت خداست نمی

 ترین موجود جهان آفریدش اسفت؛ ولفذا اقتضفای آن   باعاطفه هرحال وجود ممدّ  امام معصوم  به

بفه آنهفه هسفت،     وجه به این معدا نیسفت کفه نسفبت   هیچعواط  همین اشک و اندوه است؛ امّا این به

ََ  ،،ا بریفد  اصفغر  لفیّ نا،ا ی است. لذا طبق آنهه د، مماتل نمل شده، وقتی تیر آمد و گلفوی ع  ِب ُُ فَـ

جا،ی شفد، امفام    که اصغر خون گلوی حضر  علیّ 2!َو ِمَن اْلَورِيِد ِاَلا اْلَورِيدِ  نُُذ ِ نُُذِ  ِاَلا ااْلُ الطِّْفُل ِمَن ااْلُ 

 یدستشان ،ا زیر خون گرفتدد و آن ،ا به آسمان پاشیدند. د، ،وایا  دا،یم که مالئکه همه حسین

 نریخت. بعد بفه خفدا عفرض کردنفد:    به زمین  اصغر یک قطره از خون حضر  علیّآنها ،ا گرفتدد و 

 آنهه بر من نازل شد، این اتّفاقی که برای مفن افتفاد، تحمّلفش بفرایم     3: هِ اللٰ ـ  ِبَعْینِ   اَنَّهُ  ما نـََزَل ِبا َهوََّ  َعَلاَّ 

ا و عواطف ،  دو، یعدی جمع بفین ، ف  هرحال این  ی خدا اتّفاق افتاد. بهکه د، برابر دیدهسان است؛ چراآ

،ا ی نیست، یفک انسفان کامفل     طو، که انسانی که به ممدّ،ا  الهی یکی از کماال  انسان است. همان

که انسفان کامفل اسفت، هفر      انسانی هم که عواط  ندا،د، انسان کامل نیست. امام معصوم نیست،

 دوی آنها ،ا د، اوج خودش دا،د.

 4يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  ا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّىي  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى
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