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 جلد اول ینیکتاب حماسه حسمعرفی 

 

 :یعنیحماسه  سخن

و  یشجاعت و مردانگ رتیاز غ ییکه در آن بو یسخن

 و مقاومت باشد. یستادگیا

بود  عتیو شر تیحماسه انسان ،«»نیحماسه امام حس 

 ...تیّو من تیّنه قوم

 

خودش، ملت  یکه حماسه مقدس دارد روحش برا یکس

بلکه او  ستیودش، نژاد خودش، قاره و مملکت خودش نخ

 .ندیب یرا م قتیفقط حق و حق

 

 حماسه مقدس: مشخصات

 هدف پاک و منزه است.-۱

 .نندیب ینم گرانید ندیب یکننده م امیرا که ق یزیچ -۲

  یاند کالم و سخن که همه ساکن و مرعوب یدر حال -۳

 مرگبار. یخاموش کیدر  دیگو یم

 

افتد و روح که  یکه بزرگ شد تن به زحمت مروح  اساساً

 (۳۱)ص .کند یم دایپ  شیکوچک شد تن آسا

 

 «»نیاز امام حس یسخنان

 با ذلت بهتر است. یمردن با عزت و شرافت از زندگ 

 

که  یکند در نزد کس یبر آن طلوع م دیآنچه خورش عیجم 

را درک کرده،  یدارد و عظمت اله ییآشنا شیخو یبا خدا

 است. هیاس کیمثل 

آن  یایو ماف ایکه به دن شود ینم دایمرد آزاده پ کی ایآ 

 (۳۵اعتنا باشد.)ص  یب

 

 یوقت مسلمانان اسالم را نگهدار چیه یقول اقبال الهور به

 اند..  نکرده

 «»نیحس نیا مینکرده ا یرا نگهدار «»نیحس ما

اسالم است که مسلمانان  نیکرده ا یاست که ما را نگهدار

 (۲۲۲کرده است.)ص یررا نگهدا

 

ثوابش  «»نیبر امام حس هیآمدند گفتند گر یا عده

شود  یم نکاریا یبرا یا لهیاست که از هر وس ادیآنقدر ز

 کند.. یرا مباح م لهیاستفاده کرد، گفتند هدف وس

 بله

 لهیگفتند: به هر وس میانیبگر لهیاما به چه وس ستیگر دیبا

 !!هر چه شد لهیکه شد هدف مقدس است وس

 ..دی،کرددیکرد یشود هر کار یم یقدر که اشک جار نیهم

 یعروس ،میکن یکار تیمعص م،یطبل بزن م،یبزن پوریش 

 ..میکن فیجعل و تحر م،یقاسم درست کن

 

 یها مانع حرف نیا«»نیگفتند در دستگاه امام حس 

 ندارد.. 

دروغ  نجایجداست اگر ا گرانیاز د«»نیامام حس دستگاه

 !!یشو یم دهیبخش یجعل کرد یشو یم دهیبخش دیگفت

 

 م و دروغ و غلط است.ها توهّ حرف نیا

 

کند،  یرا مباح م لهیحرف درست باشد که هدف وس نیا اگر

 ماند. ینم یبه عنوان گناه باق ایدر دن یزیاساساً چ گریپس د

 

ادخال سرور در قلب مومن است،  یاسالم یها از هدف یکی 

 بتیچون او از غ کنم یم بتیغ یگریپس در حضور د

 ،دیآ یخوشش م

کنم چون آنها  یلواط م خورم یزنا  کنم شراب م یگرید با

 (۸۱ص)شود...  یم ییچه غوغا دینیبب دیآ یخوششان م

 

مردم را با مکتب امام  نکهیکردند بدون ا الیخ یا عده

 نیهم میآشنا کن«»نیامام حس امیو ق «»نیحس

 (۷۹)صشود کفاره گناه. یکردند م هیقدر که نشستند و گر

 

خودمان را  روح یعنیماست  اتیح دیروز تجد عاشورا

 .میاموزیاسالم را ب ی.از نو مباد میشستشو بده

فلسفه عاشورا است نه گناه کردن و بعد به نام امام  نیا

 شدن! دهیبخش «»نیحس

 

با روح  یوندیکه روح ما پ شود یم دهیگناه آن وقت بخش 

بخورد قطعاً گناهان ما  وندیاگر پ بخورد «»یعل بن نیحس

 نیشدنش ا دهیعالمت بخش یشود ول یم دهیبخشنده بخش

 (۱۷۵.)صمیرو یدنبال آن گناه نم گریاست که دو مرتبه د

 



 

مر به آرا که  یلعنت کند کس خدافرمودند: « »یامام عل

از  یآن را بر خالف آن انجام بدهد و نه یمعروف است ول

 (۲۱۹)ص.انجام دهدمنکر بکند و خودشان را 

 

نقل  «»اکرم غمبریکه از پ« »از امام رضا یثیحد

 کنند: یم

از منکر را به عهده  یهرگاه مردم امر به معروف و نه  

 نکهیهر کس سکوت کند به انتظار ا یعنیبگذارند  گریهمد

 چیه جهیاز منکر کند و در نت یامر به معروف و نه یگرید

 منتظر و آماده باشند. یعذاب اله ینکند پس برا امیکس ق

  ...ینه عذاب اله د؟یایسنگ از آسمان ب ؟یچه عذاب 

 

 بیان شده: نیسوره انعام چن ۶۵ هیآ ریدر  قرآن تفس

سر  یبگو خدا قادر است که از باال (دی)از عذاب خدا بترس

جوشاند بشما از آب  یپا ریاز ز ایشما بر شما عذاب بفرستد 

خود شما را به خود  انیز کهنیا ایشما را دست دست کند  ای

 ۲۰۱ص.(اندازدیب گریکدی جان خودتان را به یعنیشما برساند)

 

 نیکشته شد که سنن و مقررات و قوان« »نیحس امام

سنن  یشود که پا رو یبهانه ا نکهیزنده شود نه ا یاسالم

 (۸۱۴ص)بگذارند.  یاسالم

 

 :ینقطه ضعف مردم در مجالس عزادار دو

  .باشد ادیام زو ازدح تیجمع -۱  

بلکه غوغا شود و  زندینه تنها اشک بر بتیدر ذکر مص -۲

 (۱۱۵ص)شور برپا شود.

 

 چیدر گفتن خودش ه یعنیناصح و مخلص باشد  دیبا مبلغ

آن طرف است  ریکه خ امیجز رساندن پ یهدف و غرض

 نباشد.

 

 عالم باشند، نکهیمردم در هالکند مگر ا 

در  زیامل باشند و عامل آن نع نکهیدر هالکند مگر ا زین علما

در  زیکه مخلص باشند و مخلصان آن ن نیهالکند مگر ا

 ...خطرند

 

 

 

 فرد* ی*هدا جهان                    

 (غیسال اول رشته تبلطلبه سطح سه)            
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 معرفی کتاب                              

 حماسه حسینی                               

 شهید مرتضی مطهریاستاد                    

 

 
 

 


