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 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

ل عرض شد که سعی کنیم در اهداف امام حسین تأمل کنیم. اوّل بشناسیم، بعد تأمل و تفکّر  ی اوّجلسه در

ها  آن ی  کنیم و سعی و تالش کنیم که در زندگیمان پیاده کنیم. چهار تا از اهداف را ذکر کردم و امروز ادامه 

حاال چه خانه باشد چه اداره باشد  م  در جاهایی که هستی تابلو کنیم و  ها راکنم و سعی کنید اینرا عرض می 

 که همیشه در دید باشد.  

مال ما نیست به خاطر همین است که اگر کسی که  ین نفسی که ما داریم امانت است  ا  هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة   - 5  

رود. لذا ما حق نداریم نفسمان را ذلیل کنیم. ذلّت به هر معنا اگر در جایی  خودکشی کند مستقیم جهنم می 

جلسه ای شرکت کنید که در آن ذلیل بشوید حق نداری در آن جلسه شرکت کنید ذلت  بخوای شرکت کنی،

نباید زیر بار ذلّت رفت و مسئول هستیم    هَیْهَاتَ مِنَّا الِذّلَّة تیتر را عرض کنم.    که فقط   به هر معنا من قرار است

 روز قیامت اگر ذلّت را پذیرفتیم.

یَنْصُرُنی   -   6 مِنْ ناصِرٍ  فش مشخص است و نصرت  این صدای امام حسین)ع( در طول تاریخ است اهدا  هَلْ 

حق و راه حق    سبیل  که خواهد در ارتباط با این نصرت می خصوص امر به معروف و نهی از منکر  خواهد. درمی 

خواهد. در  و امر به معروف کنیم نصرت می که نهی از منکر کنیم  خواهد. در ارتباط با این برویم نصرت می را  

 که من را نصرت بدهد؟ آیا هست کسی   هَلْ مِنْ ناصِرٍ خواهد. نصرت می   هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة   ارتباط با  

این درس بسیار بزرگی است از عاشورا که از زبان شریک امام حسین)ع( زینب کبری    ما رأیت اال جمیالا   - 7

هیچ چیزی جز جمال و جز زیبایی من در عاشورا ندیدم . ایشان که اهل مبالغه   ما رأیت اال جمیالا جاری شد   

. تأمل کنیم. زینب  توانیم این معنا را درک کنیم باید زیاد تفکّر کنیمم و نمی نیست. من و شما اگر اشکال داری

را دید. شهادت حسین)ع(،  )س( کبری برادرانش  فرزندانش،  درعاشورا شهادت  ابوالفضل)ع(، شهادت  شهادت 

من جز زیبایی چیزی ندیدم. من    ما رأیت اال جمیالا فرماید:  هاشم، شهادت اصحاب را دید و می شهادت بنی 

هایی که در روز محرم  کنم و لذا در محرم از خدا بخواهیم که این درس خیلی عقب هستم که این را درک نمی 

 د فرا بگیریم. شوی انسانیت در آن می که خالصه 

گوید  ش می یدر ارتباط با قاسم کسی که کم سن و سال بود در کربال ولی به عمو  مِنَ العَسَل   لی ا  حلَ الموت ا   -   8

جا جای مبالغه کردن نیست، جای شعار دادن نیست، قاسم)ع(  تر است. آن که مرگ برای من از عسل شیرین

شورا باید گفت نه چیزی که  ها را در روز عااست. این  مِنَ العَسَل   ا حلَا   به کجا رسید که موت و مرگ برای او  

گونه تحرکی  ها که در تاریخ با شک و تردید و هیچ )ع( و امثال این سمصحت ندارد و بحث عروسی حضرت قا

کند و شاید توهین باشد به اهل بیت در آن روز امام حسین)ع( بفرماید: آرزویم این است  برای ما ایجاد نمی 

http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=67998
https://www.mizan.news/fa/news/548558/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%8E%DB%8C-%D9%85%D9%90%D9%86%D9%8E-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8E%D8%B3%D9%8E%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


  ا لی حلَ الموت ا   ین جمله اگر هیچی نگفته فقط همین قاسم ا  را ببینم. که در امروز عروسی حضرت قاسم)ع(  

توانیم درک  چگونه این را من و امثال من نمی ای این کالم چی هست؟  هچی هست ریشه   ببینیم.  مِنَ العَسَل 

 کنیم؟  

سرش هست ایی که برامهعمدانستند  امام حسین)ع( هر چه نصیحت کرد می   ملئت بطونکم من الحرام   - 9

دانند فرزند  ی رسول اهلل است، شمشیری که در دستش است شمشیر ذوالفقار امام علی)ع( هست. می امهعم

فرماید که چرا  گذارد، خود امام حسین)ع( می دهند و کالم حسین)ع( اثر نمیزهرا)س( است امّا گوش نمی

ها از حرام پر شده این درس  های اینچون شکم   من الحرام هم  ملئت بطون فرماید:  گذارد. می اثر نمی   کالم من

تواند گوش بدهد. هر چه که  ش شنوا ندارد به حق نمی دهد اگر شکم کسی از حرام پر شده دیگر گورا می 

دهد. این هم  انسان نصیحت کند، آیات قرآنی خوانده شود امام حسین)ع( معلّم و ناصحش شود گوش نمی

درس است این نیست که بگوییم ما از کنار آن بگذریم نه درسی است که باید از حرام اجتناب کرد اگر حق را  

راه نیکان را بخواهیم  بخواهیم، اگر حسین)ع( را بخواهیم، اگر علی)ع( را بخواهیم، اگر  بخواهیم، اگر بهشت را  

     سالم علیکم والرحمه اهلل   ال و   این را باید تابلو کنیم و جلوی خودمان بگذاریم. تا درس دیگر 
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