خدا و این بنده اش!

بر اساس روایات صحیح ،چهار نفر از حضرت سید الشهدا علیه السالم برترند؛ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله،
حضرت امیرالمومنین علیه السالم ،حضرت فاطمه ی زهرا سالم اهلل علیها ،و امام حسن مجتبی علیه السالم.
با این حال خود خدای متعال با امام ح سین علیه ال سالم به صورت یک م سئله ی ا ستثنایی و بی مانند رفتار
نموده ،یعنی به ا ستناد روایت اهل البیت علیهم ال سالم م سئله ی خون سید ال شهدا و عا شورا پدیده ی خاص و
ویژه ای است.
عزاداری ها ،خدمات ،اطعام ها و سوگواری هایی که طی ماه های محرم و صفر و به خصوص در روز تاسوعا و
عاشورا برای امام حسین علیه السالم انجام می شود در طول یک سال برای سایر معصومین انجام نمی گیرد .اگر
تمام فعالیت های مذهبی مانند مجالس رو ضه ،ج شن ها ،هیأت ها ،و د سته جات عزاداری و سینه زنی ،که طی
دوازده ماه برای سیزده مع صوم دیگر انجام شده ا ست با حجم فعالیت ها و عزاداری هایی که فقط در تا سوعا و
عاشورا برای امام حسین علیه السالم انجام می شود ،مقایسه شود ،پی می بریم که از فعالیت های انجام شده در
روزهای تا سوعا و عا شورا به مراتب کمتر ا ست ،چه ر سد به انبوه مجالس و عزاداری هایی که در دوره ی سال
برای آن حضرت برگزار می گردد .خدای متعال ،امام حسین علیه السالم را استثنا قرار داده است.
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حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نیز با این مسئله به صورتی کامالً استثنایی برخورد کرده اند.آن
ح ضرت خطاب به جد بزرگوار شان ح ضرت امام ح سین علیه ال سالم عر ضه می دارند :وألبکِیَنَّ عَلَیکَ بَدَلَ
الدُّموعِ دَماً؛  ...و به جای اشک برایت خون گریه می کنم .بر اساس آنچه به ما رسیده آن ح ضرت این خطاب را
به دیگر مع صومین به کار نبرده اند ،با این که م صیبت شهادت ح ضرات مع صومین علیهم ال سالم ب سیار سنگین و
جانسوز است.
امام ح سین علیه ال سالم و روز عا شورای ای شان و حتی زیارت ای شان شگفتی ها و ا ستثنائات ب سیاری دارد .از
انبوه روایات مع صومین علیهم ال سالم آ شکارا دریافت می شود که نه سرزمینی همانند کربال ه ست و نه روزی
 . 1بر حسبببو یات ،عز ی تم ت س حسبببه یسهم ترسبببمس لی ی رط لس ن اردهس حرتیل ا ظرس ی ز د ررم ی تلتیم ح بببرع
سهرترشهرتسن یسهم ترسمس تسن.

همانند عاشورا .بنابراین ،حتی سرزمین کربال زمینی بی مانند و کامالً استثنایی است و روز عاشورا نیز در مقایسه
با سایر روزهای سال از استثنائات به شمار می رود .عزاداران ،دوستان و زوّار امام حسین علیه السالم نیز استثنا
هستند.
روایات و نقل های تاریخی بسیاری نشان می دهد که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم نیز با سوگواران،
زائران ،خدمتگزاران و ک سانی که نام و یاد امام ح سین علیه ال سالم را زنده نگاه می دارند به نحوی ا ستثنائی و
خاص برخورد می نمایند و اینها همه نشااانه ی آن اساات که ما هم باید برای این وجود مقدس توجهی خاص و
ویژه در زندگی مان داشته باشیم.
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ی ،را ب لر ن بم ل ،ر ح ببرتع رنببل ه یسههط ترسببمس حرتیل ا تسببخ م لی لر ن بم
 .2یاشب تسببن م ت ،سب
ح ببرع زررت سببمس تی یسهه لی ت ،س وهم ا  ،لر ن بم املل را ت س ز ل یهلل تی ار ر رمم ترشببر،م لی روم م
یازر م س ل حهسن؛ بسکم رر لر خ بم شر ئر حسهن ا رب تسن بم لی س لتعز ت س ینر یسهم ترسمس ا تربخم ا رب تسن بم
لیگ ه لرتم خر ل.

