
 ی امام حسین)ع( ل مدرسه ی اوّبرنامه 

 

   بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 اسالم علیک یا ابا عبداهلل  

رسیده با توجّه به    ن)ع( به دست ماینهضت امام حسال در خصوص  خدمت دوستان عرض کنم که تعدادی سؤ

االت را خواهیم داد ولی قبل  شاءاهلل پاسخ این سؤ، انهستو بیش االت و ابهامات در جامعه کم  که این سؤاین

کنم. خداوند متعال به  را خدمت شما در دو یا سه جلسه عرض می ایاالت برسیم مقدمه ه به پاسخ سؤکاز این

 فرماید دهد و میپیامبرش دستور می 

 َشكُور  صَبَّارٍ  لِكُلِّ لَآیَاتٍ ذَلِکَ فِی  إِنَّ وَذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ   

ا مسلمانان را، مؤمنین را به ایام اهلل یادآوری کن چرا که در این ایام اهلل آیات هست برای هر  مردم ر  پیامبر 

کسی که بسیار شكیبا و بسیار شكر کننده است. ما هم این وظیفه را داریم که ایام اهلل را یادآوری کنیم و  

پا کنیم  ایام اهلل است هم خودمان برن از  ی محرم و روز عاشورا از ایام اهلل است و چوشكی در آن نیست که دهه 

د:  )ع( فرموتر از روز حسین)ع( که امام حسنگ هی بزرو هم دیگران را به این ایام اهلل یادآوری کنیم. چه ایام اللّ

 فرماید:یوم کیومک. یا امام رضا)ع( می ال

 ...    والبالء الی یوم االنقضاءاقرح جفوننا واسبل دموعنا واذل عزیزنا واورثنا الكرب انَ الیوم الحسین  

های ما را جاری کرد و عزیزانمان را و عزیزمان را  های چشمانمان را زخم کرد و اشکروز امام حسین)ع( پلک 

قیامه. ما باید شعار حسینی را . اندوه و بال ارث ما است از این فاجعه الی یوم  کرب  و  واورثنا الكرب  تحقیر کرد  

گونه اثر مثبت  ن)ع( هست فرا بگیریم و نباید محرّم بیاید و برود و در وجود ما هیچ ی امام حسیکه از مدرسه 



توانیم رشد کنیم و در محرّم حرکت کنیم به سوی کمال که تأمل کنیم، تفكّر کنیم در  نگذارد و وقتی می 

ر این راه  هایی که امام حسین)ع( برای آن به شهادت رسید و برای من و شما این راه را گذاشت که ددرس 

مسلمانان رفتند ما باید بیشتر سبقت بگیریم. من به بعضی از این شعائر حسینی که باید طوری که غیر همان

که اهل قلم هستند، اهل منبر  کنم بنویسید و کسانیو خواهش می   کنم ه می در وجود ما حرکت ایجاد کند اشار

 ها را تكثیر کنند.  هستند این

اصل. هر انسانی اصلی دارد برای اصل و اصول خود باید فداکاری کند.    کشته شدن به خاطر مبدأ و  -1

امام حسین)ع( پای اصولش ایستاد تا شهید شد. خب این درسی برای من و شما است تا چه اندازه  

 توانیم برای اصولمان هزینه کنیم.  می 

کم هست،  .  امام حسین)ع( در مقابل طغیان و سرکشی انقالب کرد، طغیان و سرکشی نسبی است  -2

اوّمتوسط هست، زیاد هست. در از آن  نباشیم و قبل  تفاوت  بررسی  ل  مقابل طغیان و سرکشی بی 

جا بینیم در آن بریم و می خودمان اهل طغیان و سرکشی نباشیم امّا اگر در جایی به سر می   ،کنیم

 تفاوت نباشیم.  طغیان هست، سرکشی هست، بی 

اند اگر مقاومت و ایستادگی در راه حق و این را در کلمات امام حسین)ع( بارها، به آن اشاره کرده   -3

مقابل باطل بایستیم و حریم حق را نگه داریم. حق  حقی هست از حق دفاع کنیم. اگر حقی هست در  

 اگر تشخیص دادیم در مقابل آن پایداری داشته باشیم، مقاومت داشته باشیم. 

ی نهی از منكر و امر به معروف تأمل  نهی از منكر و امر به معروف از اهداف امام حسین)ع( بود. درباره   -4

حزن و اندوه و اشک    فقط   مام حسین که شهید شد آیا ا  کنیم، تفكّر کنیم. چقدر در زندگی ما هست؟

ها را از خدا بخواهیم ما را کمک  خواهد؟ اینها را از ما می خواهد؟ یا این درس و سینه زدن از ما می 

هایی که امام حسین)ع( برای ما گذاشت و به خاطر  تر تأمل کنیم در این درس کند در ماه محرم بیش 

 ها به شهادت رسید.  آن

                       

 

     سالم علیكم والرحمه اهلل  الو

 


