
 

 

 

سلم به معنای مسالمت و سازگاری ات راغب، درمفرد 

ای سالم : فعل ماضی از سلم و به معن و صلح آمده است. 

 سازش در صلح و تو با من حسین! ای یعنیصلح کردن  

 مطیع می و تسلیم تو وامر فرمان مقابل در و هستم،

 هستم، صمیمیت و اخالص با تو به نسبت من و باشم،

 نمی باشم. مخالفتو  ستیز و جنگ در تو با هرگز

 

 پیکار و ستیز و و جنگ معنای به حرب کلمه  

                                            است.  سازگاری و نا دشمنی و مخالفت

به معنای جنگ و مبارزه، درمفردات راغب، حرب 

فعل حارب فعل ماضی از حرب، به  معنا شده است و

 من ای حسین! شد. یعنیبامی« جنگ کردن»  معنای 

و  تو و راه تو با آنکه با هستم دشمنی و جنگدر

 است جنگ و پیکار در تو والیت

 روزآن منظور از قیامت، روز آخرت است و علت آن که 

قیامت گفتند، این است که همه مردم برای حساب  را

خیزند و در محضر عدل الهی و کتاب از جای خود برمی

کنایه از ابدی و  د.شونحاضر می

 کردن این برائت و بیزاری است

 یعنی ای حسین من در صلح و سازش هستم باآنکه با

 جنگ درتا روز قیامت  و صلح وسازش باشد در تو

 باشد. جنگ در تو با آنکه با هستم

 

 

 که است سوال این اینجا حائزاهمیت است در آنچه اما

 تکلیف شرایط در و بوده زنده قیامت روز تا ما مگر

این چنین  قیامت روز تا ما گویممی که بود خواهیم

 بود؟ خواهیم

سه جهت  دهنده نشاناین جمله  گفت: باید در جواب 

 است:

از  حسین)ع( امام روش راه و ،منطق و مکتب :

 هایسنت وحی الهی و سرچشمه بشری و فطرت

 هرگزتاروز قیامتو  گرفته نشأت آسمانی جاودان

 حضرت حرام و حالل چنانکه کرد نخواهد پیدا تغییر

 .کرد نخواهد پیدا رقیب قیامت روز در )ص(محمد

و  آن از دفاع و حسین)ع( امام مکتب به دعوت

 کربال و عاشورا منحصردر آن مخالفان با مخالفت

  نیست 



ا روز قیامت باید تبلیغ و دفاع کرد و با مخالفان بلکه ت

 مخالفت کرد.

تاروز )ع( سینح من با امام  و دوستی والیت

 بامن  مخالفت و دشمنی و قیامت باقی می ماند

 ادامه خواهد داشت .حضرت  آن مخالفان

از دشمنان و قاتلین اهل بیزاری خود بعد از اعالم 

را مخاطب )ع(مجددا سیدالشهدا السالم( بیت)علیهم

مراحل ی قرار داده و هماهنگی کامل خود را در تمام

؛ یعنی پیروی ما از آن بزرگواران در بیان می داریم

حدی است که در مقابل دوستان آنان، حقیقت 

قت و در برابر دشمنان آنان حقی

 .       داریممدّ نظررا  

 

پیامبر )ص(در حدیث کسا فرمودند:                     همانطور که

 

 

                                                                                           

گرد آمدند،  پنج تن آل عبا آن زمانی که تمامیپس 

رسول خدا طرفین عبا را گرفتند و با دست راست خود 

ا اینان اهل به سوی آسمان اشاره فرمودند: پروردگار

بیت و خاصان و یاوران من هستند، گوشت آنان، 

گوشت من و خون آنان، خون من است. آنچه که ایشان 

را بیازارد، مرا آزرده است و آنچه که آنان را به زحمت 

افکند، مرا به زحمت افکنده، هر کس با آنان بجنگد، با 

من جنگیده و هر کس با آنان در سلم و صلح باشد با 

سلم و صلح است و هر کس که با آنان دشمنی من در 

ورزد با من دشمنی ورزیده و هر کس که آنان را دوست 

بدارد مرا دوست داشته است. من از آنان و آنان از من 

و رحمت و آمرزش هستند. پس پروردگارا صلوات و برکات 

از آنان زدوده،  خود را بر من و آنان قرار بده و پلیدی را

 و پاکشان گردان.

پس از خواندن فرمایشات رسول گرامی اسالم می توان 

با گوشت و خون  )ص(پرسید که امت پیامبر اکرم

را  )س(ایشان چه کردند؟ تنها دخترش فاطمه زهرا

 )ع(علیحضرت آنگونه به شهادت رساندند و نسبت به 

را )ع(حسن امام آن حرمت شکنی ها و غصب خالفت، 

را آنگونه، با بی )ع( حسین  امام با جام زهر، و باالخره

                                                                رحمانه ترین وضع به شهادت رساندند. 

.                                    و وضعیت دیگر امامان نیز مشخص است

 داری و توجه به توصیه های پیامبراین بود رسم امانت

                                                         اسالم؟!        عزیز

با امام زمانمان، آخرین یادگار رسول خدا؛ راستی  

                                                                 چگونه رفتار می کنیم؟

که هر کس باید  !این سوالی است تامل برانگیز

 جمله  بیاندیشد و صادقانه به خود پاسخ دهد.

 امام مورد در

ند.نیز صدق پیدا می ک (عج)زمان  

منابع :اسرار عاشقان ومقامات عارفان در زیارت عاشورا، مرتضی 

 زاهدی جلد اول

 پیام عاشورا )شرح زیارت عاشورا ( شیخ علی صحت

تهرانی کتاب شرح زیارت عاشورا، علی اصغر عزیزی  
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