نکتههایی از معارف حسینی
دکتر محمد حسین مردانی نوکنده
.1سخ اناند شم دانغیرمسلمان ربارهامامحسی
موری

دوکبری(ژنویشمنوفرژنسوی) :

بیایید ما هم از زیردستی یریدیان بته نتوعی خالصتی یتابیم و متر بتاعزت را بتر زنتدگی بتا
ذلت ترجیح دهیم؛ زیرا مر

با عزت و شرافت بهتر از زندگی با ذلت است.

مهاتمااانوی(رهبرژ تقاللهنو) :
اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز شود ،باید از زندگی امام حسین پیروی کند.

محموعلیشناح(قاعوژعظمپاکستا ) :

به عقیده متن تمتام مستلمین بایتد از سرمشتق (امتام حستین) ایتن شتهیدی کته ختود را در
سرزمین عرا قربانی کرد ،پیروی کنند.

توماسکارالیل(فیلسوفومورخژنگلیسی) :

بهترین درسی که از واقعه کربال می گیریم ،این است که حسین و یتارانش ،ایمتان استتوار
به خدا داشتند.

پروفسورژدوژردبرژو (شرقشناسژنگلیسی) :

آیتتا قلبتتی پیتتدا میشتتود کته وقتتتی در بتتاره ک تربال ستتخن میشتتنود ،آغشتتته بتته حتتزن و انتتدوه
نشود

پروفسورماربین(فیلسوفوخاورشناسآلمانی) :

متتن معتقتتدم ک ته رمتتز بقتتا و پیشتترفت استتالم و تکامتتل مستتلمانان بتته ختتاطر شتتهید شتتدن
حسین
بول

و آن رویدادهای غمانگیز است.

 المه(نویسنوسوشاعرمسیحیلبنانی) :

شت هایی ک ته بیتتدار بتتودم ی تکبتتار بتترای متتدتی طتتوالنی بتته ستتب
بررگوار _ امام علی و امام حسین

عالقتتهای کته بتته آن دو

_ داشتم ،گریستم س س شعر علی و حسین را سرودم.

عباسمحمودعقاد(نویسنوسوژدیبمصری) :

جنتتبش حستتین ،یکتی از بینظیرتتترین جنبشهتتای تتتاریخی استتت کته تتتا کنون در زمینتته
دعوتهای دینی یا نهضتهای سیاسی پدیدار گشته است.

اابریلآنگری(نویسنوسفرژنسوی) :

آرامگتتاه حستتین در ک تربال بعتتد از کعبتته ،بتتدون تردیتتد دومتتین زیارتگتتاه مستتلمانان استتت.
جنایت کربال وحشتانگیز و غیرانسانی بود.

عبوژلرحمنشرقاوی(نویسنوسمصری) :
سال سوم ،شماره ،12زمستان 1397
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حسین

 ،شهید راه دین و آزادگی است .نه تنها شیعه باید به نام حسین ببالتد ،بلکته

تمام آزادمردان دنیا باید به این نام شریف افتخار کنند.

ژبنژبیژلحویو(دژنشمنووشاعرعرژقی) :

ماننتتد حستتین چتته کستتی را ستتراغ دار یتتد بتته راستتتی ایتتن متترد متتافو بشتتر کیستتت کتته
لحظهای پستی را نمیپذیرد و با اختیار خود در برابر ستمگران سر تعظیم فرود نمیآورد
 .2سیرهخواندنیپیامبراکرم

رسول خدا

اززبانمبارکامامحسی

هیچ نشستت و برخاستتی نمتیکترد مگتر بتا ذکتر ختدا و در هتیچ مجلستی

ج تتای مخصوص تتی ب تترای خ تتود انتخ تتاب نم تتی ک تترد و از صدرنش تتینی نه تتی میفرم تتود .و در
مجالس هرجا که خالی بود مینشست و اصحاب را هم دستور میداد که چنان کنند.

رستتول ختتدا

ز بتتان ختتود را از غیتتر ستتخنان متتورد لتتروم بتتاز میداشتتت و بتتا متتردم انتتس

می گرفت و آنان را از خود رنجیدهخاطر نمی کرد .برر هر قتومی را احتترام می کترد و تولیتت
امور قوم را به او واگذار مینمود
هرکس حاجتی از او طل

می کرد برنمیگشت مگر ایتنکته یتا حاجتت ختود را گرفتته بتود

یا با بیانی قانع ،دلخوش شده بود .خلق نازنینش اینقدر نرم بود که بته متردم اجتازه متیداد
او را بتترای ختتود پتتدری مهربتتان برندارنتتد و همتته نتتزد او در حتتق مستتاوی بودنتتد .مجلستتش،
مجلس حلم و حیا و راستی بود.
نفتتس ختتود را از ستته چیتتز پرهیتتز متتیداد .1 :متتراء و مجادلتته  .2پرحرفتتی  .3گفتتتن ستتخنان
بیهوده.

نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز می کرد .1 :هرگز احدی را مذمت و سترزنش نمتیکترد.
 .2هرگتتز لغتتزش و عی هایشتتان را جستتتجو نمتتینمتتود .3 .هتتیچوقتتت حتترف نمتتیزد مگتتر در
جایی که امید ثواب در آن میداشت.
سکوت رسول خدا

چهار جور بود .1 :حلم  .2حذر  .3تقدیر  .4تفکر
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