
پنج فراز تکان دهنده
حادثه کربال و پنج 

تجلی گاه اسماء  
.

هو الحی الباقی



با یک جمله تکراری شروع می کنم؛

سراسنر حادثنه کنربا: بگذارید با جمله تکراری و البته درست شروع کنم 
ربا اما از نظر من پمج فراز کلیدی در حادثه کن. درس و عبرت و نکته است

ه خناطر وجود دارد که بسیار بسیار مه  است و طایی و شاید برخی شان ب
از و چرا می گوی  طاینی  چنون تنر. تکرار شدن برای ما ک  رنگ شده اند

ات من خنود  را بنا اینن جمن. معیار انسانیت و تراز عبودیت. معیار هستمد
.  اندازه می گیر  و راه  را می سمج  و جان  و هدف  را تازه می کم 
. بیر استاز طرف دیگر شاید بتوان گفت که حادثه کربا خود یک جوشن ک
پن  . داگر به دقت بمگری  تما  اسما الهی در این واقعه رخ نمایی کرده انن

. کربا ه  معیار است، ه  تراز است و ه  تجلی



مثلی 
ال یبایع مثله

1



مثلهیبایع ال مثلی 
ازلحظهایندرانگارکمی دقت.کمدنمیبیعت(یزید)اومانمدکسیبامن،مانمدکسی•

رویعال هایدوربینتما انگار.کردمیصحبتماهمهبرایداشتحسیناما تاریخ،
کسیفرمودند!کم نمیبیعتیزیدبامنکهنفرمودندایشان.بودندشدهزو گفتگواین
.کمدنمیبیعتاومانمدکسیبامنمانمد

گرامعماست چهبهمابرایاین.فرمانبرداریوهمراهیپیمانمعماست چهبهبیعت•
همراهییاری،انپیمیزیدجم ازکسیهیچباکمی زندگیحسین گونهبخواهی براستی

.نبمدی فرمانبرداریو
بمانمد،دهزنتادهمدمىذلتىهربهتنکهآنهاکهبیاوری خاطربهراشریعتیجملهاین•

[کممدعزاداریشبتاصبحآنکهولو].تاریخمدپلیدوخاموشهاىمرده
نا  هایآنازمورددوامااندازدمیبسیاریالهیمبارکهاینا یادبهرامنلحظهاین•

راخودکهیکس.بزرگبسیاروباالبسیاریعمی.است«متکبر»دیگریو«اعلی»مبارک
چیزهمههببی نیازیسرازکهاستبزرگقدرآنکهکسی.آالیدنمیذاللتوحقارتبه
!هیچبههمهازنگاهی.پایینبهباالازنگاهی.زندگیخودبهحتینگردمی



مخط القالدة 
على جید 

الفتاة
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مخط القالدة على جید الفتاة
ن بنه نگناه حسنی. مرگ گردنگیر فرزندان آد  است، ه  چون گردن بمد بر گردن دخترکان جنوان•

اما .  ما از مرگ درگذشتن و از بین رفتن و تما  شدن را می فهمی. مرگ، متفاوت از همه ماست
نندگی مرگ بخشنی از ز. او می گوید مرگ زیمت زندگی است. او نگاهش به مرگ متفاوت است

.زندگی این جهانی و زندگی آن جهانی. مرگ پلی است میان دو زندگی. است

. از مرگ می هراسد و نه مرگ معادالت او را بره  منی زنندنه و به همین جهت ه  هست که •
و اگر قرار است مرگ او، ضربه ای باشد بنر منردار حکومنت یزیندی. مرگ برای او وسیله است
ه سنخره و چه زیبا مردن را ب. وسیله ای ساده بیش نیستمرگ برای او ! جامعه کوفی، چرا که نه

!  گرفتچه عجیب مردگان را به بازی و 

.ا الحی االای  این لحظه و این جمله مرا به یاد کدا  نا  از نا  های مبارک الهی می اندازد  •
. ی بخش استحسین نه تمها زنده است که زندگ. اگر نیک بمگری ، آنچه باقی ماند، حسین است

.  برازنده حسین است[ الحی الباقی]زنده جاوید 



! نعم
یَتوبُ اللَّه 

علیک، فانزل
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!اللَّه علیک، فانزلیتوب ! نعم
ا نگذاشته که راه است، امباخبر با آنکه از تبار نیک تو . به نصیحتت گوش نکرده. دشممت راهت را بسته•

، بنه همان دشممی که وقتی به تو رسنید بنه او آد دادی. دیگری بروی و از این مخمصه خاص شوی
ی بنر نمنی اسبانش تا پمج بار آد نوشاندی ولی او راه تو را بست و درست زمانی که دیگر کاری از کسن

. حاال آمده است برای توبهشده، عما کار تما  که و سپاه دشمن آنقدر زیاد شده . آمد
ما باشی  چه می کمی   •
زی نه اما و اگر در کار آورد و ننه هنیچ چین. حسین نه او را تحقیر کرد و نه گذشته اش را به خاطر آورد•

داند به سوی تنو یعمی بله، خ! یَتودُ اللَّه علیک، فانزل! نع :  دیگری در کوتاه ترین کلمات ممکن فرمود
!همین! بازگشت، فرود آ

! به سوی تو بازگشتخداوند دقت کمید که نگفت خداوند توبه ترا قبول کرد، گفت •
ایل ايی ا »: اسنتشده چمین به آن نا  خوانده سجادیه، خداوند یکی از اسامی خداوند که در صحیفه •

برابنر خنوبی ؛ یعمی ای کسی که بدی ها را تبدیل به چمندین«السیئ تاب ضع فه ا ناالحسن ت
.می کمی

تی اگنر تمنا  پ  هیچگاه برای بازگشت دیر نیست ح. کار او یعمی کار خدا. حسین، تجلی خداوند است•
داوند تواد چون خ. باشی، الز  باشد خداوند تما  گذشته ات را به آتش می کشدزمین را به آتش کشیده 

. است



فکأن الدنیا 
لم تکن وکأَن

اآلخرة لم تزل، 
.والسالم
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.فکأن الدنیا لم تکن وکأَن اآلخرة لم تزل، والسالم

تد کنه هاشن  می فرسناما  حسین نامه ای از کربا به برادر ناتمی اش محمند بنن حمفینه و بمنی •
لی محمند بنن اهلل الرحمن الرحی ، من حسین بن علی ابس  ». بسیار کوتاه. اعجاد برانگیز است

از « .سنا بعد فکأن الدنیا ل  تکن وکأَن اآلخرة لن  تنزل، والبمی هاش ، اما من قبله من علی و 
نزدینک]دارد حسین ابن علی، به محمد ابن علی و هر آن ک  از بمنی هاشن  کنه او را قبنول 

وده دنیا چمان است که گویا هرگز نبوده است وآخرت، چمان است کنه گنویی همنواره بن[: اوست
.«!است

اره ای در ده کلمه عصن. دانستکوت هاترينارس لهاعرف ن اجه نااین را به جرات می توان •
زی اصنل حسین می گوید بهوش باش که چه چی. که سالها می توان در آن حیران بودگفته شده 

. راداست و چه چیزی فرع و اگر بخواه  دقیق تر بگوی  چه چیزی واقعی است و چه چیزی سن
ح ات را بدهی رونمی ارزد »را به ذهن متبادر می کمد که گفته بود مسیح این نامه آن پیا  عیسی 

.«را بگیریجهانی و 
همنه . این جمله نا  مبارک آخر الهی را به یاد آدمی می آورد که همه چیز به او خنت  منی شنود•

ه هو کف های روی آد می ترکمد، از خواد برمی خیزی ، همه سراد ها ناپدید می شوند در آخر ب
.  اآلخر می رسی 



ما رأیت 
اال 

جمیالً
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ما رایت اال جمیال
بهپیکرشابوشدهکشتهممکنشکلترینرحمانهبیبهنفستبرادرت،جانت،امامت،•

اسارتهبراخاندانشاند،زدهآتشراخیمه هایششده،رفتارممکنشکلادبانه ترینبی
مجروحتجانوخستهتمت.استبمددردستتاست،خطردرسجادیادگارش؛اند،گرفته

کهایمجاستومی کشدچالشبهراتومغرورانهوفاتحانهزشتپوزخمدیبادشمنو
شدمی.نليلمزيا ي جزچیزی؛می شودخلقعال جماتزیباترینازیکی

شا وکوفهبستهدستانبازیمب.شمیدرایزیدوزیادابناستخوان هایشدنخردصدای
.کردفتحرا
وبیمیراعمتینکهمی کمدپیدامعمازمانیشکر.شکورمبارکاس تجلیشدایمجازیمب•

جزیمبزو.تعارفمی شودنهوگرباشیکردهدرکولم حقیقتانیکوییوزیبایی
شدنهض رایباستسمگینبازکمدفکرجملهاینبهسالیکآدمیاگر.ندیدزیبایی

.زیمبحضرتازدوری چقدرو
جراتهیچگاهشایدنبودجملهایناگرو.بودعاشوراواقعهختا حسنجملهاین•

.کمی صحبتعاشورامورددرنمی کردی 



:و آخرین نکته

حسین این نیست که مظلوم بود، تنها بود، راز جاودانگی 
خواستنی های تمام در اینست که . بود و شهید شدتشنه 

یاران، اکبر، اصغر، عباس، زینب، خاندان و )را این جهانی 
عشقی به پای بزرگترین خود را ( حرمت و احترام و آرامش

راز . بودمی توان متصور شد ریخت و آن عشق خدا که 
!جاودانگی حسین، خداست وبس



یا حسین
پایان ِ سخن

پایان ِ من است
..تو انتها نداری 


