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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

  

 دانیم؟ کربال را فاجعه می ی با توجّه به خیر بودن حوادث، چرا واقعه

ی کربال، فاجعه، خیر بودن حوادث، منظر توحیدی، فعلل الهلی، زییلایی، منظلر      واقعه کلمات کلیدی:

 .و ظلم بشری، جنایت

 یم؟  نامی کربال را فاجعه میرا واقعهچ پرسش:

افتلاده را از دو   واقعه یعنی چیزی که اتّفاق افتاده و واقع شده است. این واقعه، ایلن املر اتّفلاق    پاسخ:

طور که همان یعنی از منظر الهی نگاه کنیم،شود نگاه کرد. یک منظر که منظر الهوتی است، منظر می

َف َكْیـزیاد خواست زخمی به دل حضلرت بااشلد، تفلت      ابنزیاد، وقتی  در دربار ابن حضرت زینب

ُت مـا رَأَيْـا که خدا با برادرت حسین کرد؟ فرمودنلد   چگونه دیدی کاری ر 1ِن؟ُحَسـیْ الْ  َع اهلِل بَِاِخیكِ ِت ُصنْ رَأَيْ 

 !ً چیز ندیدم. این از منظر الهی است. یعنی اتر از منظر توحیدی نگاه کنیم و  جز زییایی هیچ 2ِاّلا َجِمـی

ِت َف رَأَيْـَكْیـفعل را فعل الهی بیینیم، ماجرای کربال جز زییایی نیست. چون سلاال او هلم هملین بلود      

هلم بله هملین     حضرت زینبرا با برادرت حسین چطور دیدی؟  کار خدا ِن؟ُحَسـیْ الْ  بَِاِخیـكِ  َع اهللِ ُصـنْ 

ً! ما رَأَيْ  .فرمودند کار خدا را زییا دیدم جواب دادند  بنلابراین از   جز زییایی اصالً هیچ ندیلدم   ُت ِاّلا َجِمی
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تلرین  ترین و متعالیزییاترین، عمیقترین، این منظر نگاه کنید، ماجرای کربال جز زییایی نیست. لطیف

هلای روحلی و   ترین کراملت بینید. بزرگی کربال میهای عشق و شیدایی و دلدادتی را در صحنهجلوه

نیست که آنجلا نشلود دیلد. امّلا      بینید. از این منظر هیچ زییاییمی ی کربالاخالقی انسان را در صحنه

تر از آنچه در کربال اتّفاق افتاد به مقابل، انسان جنایتی عظیمبرتردید از منظر دیگر نگاه کنید. از منظر 

دانه مورد ظللم و تعلدّی   تونه ناجوانمربیت حجّت خدا را این آورد. حجّت معصوم خدا را، اهلمیخاطر ن

شود. پس هلر  لذا از آن منظر نگاه کنید، فاجعه می  شود دید؟تر کجا میاز این فاجعه عظیم قرار دهند 

های علالم هسلتی و تلاری     ترین صحنهاست. هم بگوییم زییاترین، شکوهمندترین و متعالی دو درست

 بارترین فجلایع و جنایلات در کلربال   ترین و قساوتهم بگوییم عظیم ،بشر در کربال رخ داد و تجلّی کرد

داریم، از  بیت ه کنیم. در تعابیری هم که از اهلیک از دو منظر نگا رخ داد. بستگی دارد که از کدام

در کوفله و بعلد سلخنرانی     هلای حضلرت زینلب   اند. در همین سخنرانیهر دو منظر صحیت کرده

هلای   هلای قیلل ملتن سلخنرانی     سلال انلد. خلدا توفیلق داد    ایشان در شام از هر دو منظر نگلاه کلرده  

،... و ، حضلرت سلکینه  ، حضلرت زینلب  خواندیم. سخنرانی حضرت سلجّاد را  بیت اهل

ندیدنلد و   ییایی و شکوه و جالل و جیروت هلیچ ز هر دو منظر نگاه کردند. از یک نظر جز زبیینید که ا

دین حکومت اموی را تییین کردند. پس این ایرادی از منظر دیگر هم اوج شقاوت و جنایت دستگاه بی

 ندارد.

 3يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ  اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّىيا   َعَلْیكَ   اهللُ  يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ  َصلَّى
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