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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

  کربالدر رفتن به  امام حسین ی اصلی انگیزه

نهی از امر به معروف، جهاد، مبارزه با ظلم، ، ، کربال، انگیزه، قربانیحسین امام: یکلیدکلمات 

 .قالب و روح نهضت، حماسه و عشقمنکر، 

  در مورد علّت رفتنشان به کربال به هرکس مطابق عقلش چیزی فرمود؛ حسینامام

خواهم قربان شما به خداوند گفت من می حسین امام ولی علّت اصلیش معلوم نشد.

 1بشوم.

روم. در بعضی باره دارند که چرا کربال می فرمایشات متنوّعی در این دانید که حضرت اباعبداهللمی

ی نهضت است. امّا روح  این پیکره روم امر به معروف و نهی از منکر کنم.موارد حضرت فرمودند که می

اْلُمْؤِمُن ِالٰی ِلقاِء رَبِِّه لِيَ ْرَغَب  ؟َعْنهُ َاال تَ َرْوَن ِاَلی اْلَحقِّ اليُ ْعَمُل ِبِه َو َانَّ اْلباِطَل اَليُ َتناهٰی باید در این پیکره بیاید. 

يَر اُرِيُد َاْن آُمَر بِاْلَمْعُروِف َو اَْنهٰى َعِن اْلُمْنَكِر َو َاسِ  خواهم بروم امر به معروف و نهی از منکر کنم.می 2؛ُمِحّقا  
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ِمْثِلی  خواهند مرا وادار به بیعت با یزید کنند.جای دیگری حضرت فرمودند: اینها می 3 ِبِسيَرِة َجدِّی َو اَِبی؛

ِانَّ الدَِّعیَّ اْبَن الدَِّعیِّ  مثل منِ حسینی با مثل یزید، فرد پلیدی، هرگز بیعت نخواهد کرد. 4اليُباِيُع ِمثْ َلُه:

لَّةِ   اثْ َنتَ ْينِ   َقْد رََكَز بَ ْينَ  لَّةُ  بَ ْيَن السِّلَِّة َو الذِّ 5؛َو َهْيهاَت ِمنَّا الذِّ
ی اینها هم درست و امثال این تعابیر که همه 

تعبیری  ی حسنکرشمهی کتاب است؛ منتها هر یک متناسب با مخاطبی است. بنده در آخرین صفحه

یک کالبد دارد و یک  الحسینهضت اباعبداهللاش هم گفته باشم که ن؛ شاید در مقدّمهام کار بردهبه 

پیکر. این پیکر، مبارزه با ظلم است؛ مقابله با فساد است؛ این پیکر، امر به معروف و نهی از منکر است؛ 

دینی است. این ها و ظلم و ستم و فساد و آلودگی و کفر و بی حماسه است و جهاد؛ مبارزه با تباهی

ای یک بدن  طورکه هر موجود زندهیک روح هم دارد. همان اباعبداهلل پیکره و قالب است؛ امّا نهضت

دارد و یک روح، این نهضت هم که یک حقیقت همیشه زنده در طول تاریخ است یک پیکره دارد و 

به خداوند گفت  حسین. امامیک روح. روح آن نهضت چیست؟ علّت اصلیش باید معلوم شود

این است. این روح عاشقانه و عارفانه  نهضت اباعبداهلل روح خواهم قربان شما بشوم.من می

گوید قربانت شوم. مادر به اید انسان وقتی کسی را دوست دارد، می خواست قربان شود. دیدهاست؛ می

خواهد قربان شود. خودش را گوید قربانت بروم، دورت بگردم، فدایت شوم. عاشق دلش میاش میبچّه

د؛ فدای محبوبش شود. روح عمل حضرت، جان باختن برای معشوق بود؛ در راه معشوقش قربانی کن

کنیم به شاءاهلل کارهایی هم که ما می اینکه من خودم را در راه معشوق و محبوبم قربانی کنم. ان
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6باشد که فرمودند در وجود من برای شما اسوه است. اقتدای اباعبداهلل
 خود حضرت اباعبداهلل 

طور حرکت کنیم؛ یعنی کالبد حرکتمان ه من تأسّی کنید. پس ما هم همینفرمودند، شما باید ب

حماسه باشد و مبارزه با ظلم و فساد و امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با حکومت فاسدانی که نام 

کنند. این پیکره و قالب حرکت ما باشد؛ ولی روح حرکت ما دین بر خود نهادند و بنیاد دین را برمی

ای که بخواهیم خودمان را قربان و فدای معشوق و محبوبمان، خدای  روح عارفانه و عاشقانه همان

طورکه برای جهاد در راه خدا، جهاد با  متعال، کنیم. قربانی کردن هم مرحله به مرحله است؛ همان

رحله اموال داریم، جهاد با انفس داریم، قربان شدن در واقع همان جهاد است و این هم مرحله به م

کند و وقت آسایش و فراغت خاطرش را قربانی میکند. یکوقت انسان مالش را قربانی میاست. یک

خاطر معشوقش  اندازد؛ خودش را بهها میها و بحرانها، نگرانیها، التهابی اضطراب خودش را در ورطه

امد رفتن به آن میدان و رود که پیکند؛ در میدانی میوقت آزادیش را قربانی میکند. یکقربانی می

ای از آفرینی در آن، این است که او را بگیرند و به زنجیر و بند بکشند. هر یک از اینها مرتبه نقش

دهد؛ یک پایش را رود یک دستش را میکند و میوقت سالمتی خود را قربانی میقربانی است. یک

دهد و قربانی وقت جانش را میشدند. یکهمه عزیزانی که به جبهه رفتند و جانباز  دهد؛ مثل اینمی

آقای  دهد. حاجوقت حیثیّت و وجاهت و آبرویش را میمرتبه از قربانی است. یککند. این هم یکمی

خواهیم آبرو را با خودمان به گور ببریم! آبرو را به ما دادند که در فرمود: ما نمیمیعلیه  اهلل حمۀر دوالبی

خوب است که در راه خدا ریخته شود؛ نه در راه دنیا و اغراض حیوانی و همین دنیا بریزیم؛ منتها 

خواهیم با خودمان ببریم؛ دادند به ما تا طبیعی و شیطانی و... . آبرو را باید ریخت؛ آبرو را که نمی

بریزیم و خرجش کنیم. هر چه به ما دادند، دادند که خرجش کنیم. چشم دادند، گوش دادند، دست 
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دادند، ذهن دادند، حافظه دادند، فکر دادند، عقل دادند، قدرت دادند، هر چه دادند همه را  دادند، زبان

یک را ندادند که ما نگه داریم. هر یک را نگه داری، دم گور همه از دستت رفته باید خرج کرد. هیچ

خدا به انسان اند برای خرج کردن؛ منتها بری. آبرو را هم دادهماند! با خودت به گور نمیاست. نمی

توفیق دهد و نصیب انسان شود که آبرویش برای خدا و دین خدا برود؛ این هم یک نوع قربانی شدن 

خواهم حال قربانی شدن انواع مختلفی دارد. روح حرکت انسان این باشد که خدایا می ایّ است. علی

ابراین گمان نشود که اگر قربان تو بروم! قربان تو شوم! فدای تو شوم ای معشوق و ای محبوب من! بن

یک حرکت عاشقانه برای فدا کردن خودش در راه معشوقش است،  ما گفتیم حرکت اباعبداهلل

ی مبارزه با حکومت ستمگری ی امر به معروف و نهی از منکر هستیم؛ یا مخالف جنبهمخالف جنبه

کرد، امّا شام حکومت می ، دراهللی رسولمعاویه، خلیفهنام امیرالمؤمنین یزیدبن هستیم که به

 کند. فکر نکنیم که اگر گفتیم حرکت اباعبداهللی دین را داشت از جا میضدّ دین خدا بود و ریشه

گرفتیم. خیر! روح حرکت، عشق، فداکاری، و قربان  عاشقانه بود، آن جنبه را از نهضت اباعبداهلل

 کردن خویش در راه معشوق بود. گفت:

 حافظ سپرده دوست این جان عاریت که به
 

 روزی رخششش ببیششنم و تقششدیم وی کششنم    
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