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 عاشورا امیبزرگان درباره ق سخنان

 (:یحیمس شمندیبارا )اند آنتوان

 یرقیاو ب یبرا ینیاز آن ما بود در هر سرزم نیحس اگر

برپا  یاو منبر یبرا ییو در هر روستا میافراشت یبر م

فرا  تیحیبه مس نیو مردم را با نام حس میکرد یم

  .میخواند یم

 (:یمعروف مصر سندهی)نویطالشا بنت

را در کام  یروزیلذت پ ،یبن عل نیخواهر حس نبیز

آنان  یروزیخراب کرد و درجام پ هیام یو بن ادیابن ز

پس از  یاسیدر همه حوادث س ختیقطرات زهر ر

و سقوط  ادیمختار و عبداهلل بن ز امیعاشورا همچون ق

 شهیو ر انیحکومت عباس ییو برپا انیدولت امو

نقش  بالقهرمان کر نبیز عیمذهب تشدواندن 

 داشت. زانندهیبرانگ

 

 (:یکارل)خاورشناس و پژوهشگر آلمان بروکلمان

 ،یاسیو اثرات س جیعالوه بر نتا نیحس شهادت

 نیو ا دیگرد عهیو اشاعه مذهب ش میتحک موجب

 .ضد غرب شد التیمذهب مرکز و مظهر تما

 

 
 :یمطهر دیشه

 زهیالسالم با انگ هیعل نیامام حس ییعاشورا نهضت

عدل و  یازمنکر و با هدف برقرار یامر به معروف و نه

 انینجات اسالم و مبارزه با طغ یبرا تینها عدالت و در

به شرط آنکه  میراه کوشش کن نیا هرچه ما در بود.

اما متأسفانه  به جاست، میده صیهدف آنرا تشخ

 نکهیکردند بدون ا الیرا نشناختند خ نیا یا عده

و مکتبش آشنا کنند و  ینیحس امیمردم را با فلسفه ق

قدر که  نیکنند هم ینیمردم عارف به مقامات حس

کردند  هیو ندانسته گر دندیآمدند و نشستند و نفهم

 .کفاره گناهان است

 

 

 

 

 
 صدر: دیشه

 نیا فیاز تحر یریجلوگ یالسالم برا هیعل نیحس امام

تل عام کربال تا روز ق نهیروز در مد نیاز اول امیق

 نیچن نیا او کرد یم انیرا ب شانیاهداف و شعارها

غرور  ای یسرخوش یقسم به خدا من از رو :فرمود یم

 ینکردم من برا امیق زانهیستمگرانه و فساد انگ ای

کردم تا امر به معروف و  امیطلب اصالح در امت جدم ق

 از منکرکنم. ینه

مام موضع ا انیبن حاکم، ایحکومت  هیعل انقالب

السالم برابر دشمنان اسالم در عصر  هیعل نیحس

مفهوم  ایحاکم  ایحکومت  هیانقالب عل نیا بود. شانیا

دارد و به  وندیدرباره مراتب مخالفت با حاکم پ یاسالم

 کیباره مرتبط است که از  نیاسالم درا یحکم شرع

حاکم تا  کی تیوضعو از  گریحکومت تا حکومت د

 ت استمتفاو گریحاکم د تیوضع
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