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کربال  حماسه که باشد.  یبوده ام. حاال هر موضوع زاریموضوع نگاه کنم ب کیو گذرا و در حد عوام الناس به  یسطح نکهیاز ا شهیهم

 تیرا هدا تیاست. چراکه قصد دارد بشر دهیچیتو در تو و پ اریدارد و بس یرینظ یب نشیو چ یاست که معمار یاز آن دست موضوعات

 باشد. یاز پوچ ییو رها ریکردن مس دایپ یدر دست انسان ها برا یینما قطبکند و تا ابد به عنوان 

  یداد. آقا جهیفوق العاده اثربخش بود و نت ر،یمس نیمن در درک ا یبود که برا ییاز کتاب ها یکیها  یپوچ با مبارزه کربال  کتاب

و  یجیکند تا خواننده را از گ یشهر شلوغ عمل م کیراه بلد در  یراننده  کیمانند  قا  یکتاب، دق نیا سندهیطاهرزاده ، نو اصغر

 درک شود. شتریو ب شتریحماسه ب نیا نجات دهد و کمک کند تا بال،در حماسه کر یسردرگم

 یمذهب یفرهنگ یاز مجموعه ها یکی یکانال تلگرام قیرا داشتم که از طر قیتوف نیکتاب را دو بار مطالعه کردم و به لطف خدا ا نیا

 در اصفهان، در حد وسعم به انتشار و توسعه مطالب ارزشمند آن کمک کنم.

 آمده است: نگونهیانتخاب کرده ام ا یکتاب که آن را به صورت تصادف یاز بخش ها یکی در

! از آن به بعد قتیماند، نه حق یم "بیفر" شهیهم یبرا گریرسوا بشود د "بیفر" کیکه  نی: همدیرا بدان یخیقاعده تار نیشما ا"

آرام نخواهد  گرید روز،یآرام د یشته شدن فرزند رسول اهلل، زندگنظر کنند. با ک دیخود تجد یدر زندگ دیخوردگان اند که با بیفر نیا

 نگوبودند، گرفت.  افتهیبادآورده به آن دست  یرا از دست آرامش دارها که با ثروت ها نیدروغ ین آرامش های)ع( چن نیبود و حس

 تیجدا شدن از اهل ب یرسوا شد. عمق فاجعه  "بیفرهنگ فر"کار  نینفر را کشتند و تمام شد. نه! با ا 72 نیاز زم یکه در گوشه ا

! بلکه فرهنگ ستندینفر در کربال ن 72مشخص گشت. پس فقط  یاسالم لیکرد و به عنوان فرهنگ اص دایپ یمعن عهیروشن شد. ش

معلوم شد که  یی)ع( آنها نیکند و به واقع، بعد از حس یم دیتهد امتیق امیرا تا ق "بیفر فرهنگ"است که همه  یکربال، فرهنگ

از کربال سراسر نظام جامعه  بعد .یتحول در عالم انسان جادیا یعنی نینظر کنند و ا دیدر روش و فکر خود تجد دیخورده اند با بیفر

)ع( همه از بودن خود  نیخود ادامه دهد. بعد از شهادت امام حس یبه زندگ یمسئله دار شد و نتوانست به همان شکل قبل ،یاسالم

 ب،یترت نیشد! و به ا رانیزمانه و یزدند. اصال  نظام فرهنگ یبر فرق خود م ریآمدند و شمش یبر سر قبر اباعبدهلل مننگ داشتند. 

 ."... دی)ع( فرهنگ نجات اسالم گرد نینهضت امام حس


