زیارت امام حسین
امام صادق (ع ) مي فرمايد" :ان زيارة الحسين عليه السالم افضل ما يکون من االعمال .
همانا زيارت حسين (ع ) از هر عمل پسنديده اي ارزش و فضيلتش بيشتر است.
زيرا که اين زيارت در حقيقت مدرسه بزرگ و عظيم است که به جهانيان درس ايمان و عمل صالح مي دهد و
گويي روح را به سوي ملکوت خوبيها و پاکدامنيها و فداکاريها پرواز مي دهد .هر چند عزاداري و گريه بر
مصايب حسين بن علي (ع ) ،و مشرف شدن به زيارت قبرش و بازنماياندن تاريخ پرشکوه و حماسه ساز
کرباليش ارزش و معياري واال دارد ،لکن بايد دانست که نبايد تنها به اين زيارتها و گريه ها و غم گساريدن
اکتفا کرد ،بلکه همه اين تظاهرات  ،فلسفه دين داري  ،فداکاري و حمايت از قوانين آسماني را به ما گوشزد
مي نمايد ،و هدف هم جز اين نيست  ،و نياز بزرگ ما از درگاه حسيني آموختن انسانيت و خالي بودن دل از
هر چه غير از خداست مي باشد ،و گرنه اگر فقط به صورت ظاهر قضيه بپردازيم  ،هدف مقدس حسيني به
فراموشي مي گرايد.
اخالق و امام حسين (ع)
عالئلي در کتاب "سمو المعني " مي نويسد:
"ما در تاريخ انسان به مردان بزرگي برخورد مي کنيم که هر کدام در جبهه و جهتي عظمت و بزرگي خويش
را جهان گير ساخته اند ،يکي در شجاعت  ،ديگري در زهد ،آن ديگري در سخاوت  ،و ...اما شکوه و بزرگي
امام حسين (ع ) حجم عظيمي است که ابعاد بي نهايتش هر يک مشخص کننده يک عظمت فراز تاريخ است
 ،گويا او جامع همه ( )43واالييها و فرازمنديها است.
آري  ،مردي که وارث بي کرانگي نبوت محمدي است  ،مردي که وارث عظمت عدل و مروت پدري چون
حضرت علي (ع ) است و وارث جالل و درخشندگي فضيلت مادري چون حضرت فاطمه (س ) است  ،چگونه
نمونه برتر و واالي عظمت انسان و نشانه آشکار فضيلتهاي خدايي نباشد .درود ما بر او باد که بايد او را
سمبل اعمال و کردارمان قرار دهيم.
امام حسين (ع ) و حکايت زيستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد کردارش نه تنها نمونه يک بزرگ مرد
تاريخ را براي ما مجسم مي سازد ،بلکه او با همه خويشتن  ،آيينه تمام نماي فضيلتها ،بزرگ منشيها،
فداکاريها ،جان بازيها ،خداخواهيها وخداجوييها مي باشد ،او به تنهايي مي تواند جان را به الهوت راهبر باشد
و سعادت بشريت را ضامن گردد .بودن و رفتنش  ،معنويت و فضيلتهاي انسان را ارجمند نمود.
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