
 مـن الرحیـم اهلل الرحمـبس

 داهللـاعبـلیک یا ابـالم عـالس

 الـاری کربدگـانـز مـرم

 نــحسی  ال داردـــاروان کربـــروی دل با ک                      ین      ـــربال دارد حسـوای کـر هـــان دیگــشیعی      

 نـا دارد حسیـصف  مروه پشت سر نهاد امّا               در حریم کعبه ی جدّش به اشکی شست دست                 

 بیش از این ها حرمت کوی منا دارد حسین              م             ـــیح عظــادو دو ذبــال هفتــــمی برد در کرب     

 می هم در قفا دارد حسینــک و آه عالــاش                   ت       ــافیش نیســتی کــار نیســه دیپیش رو را     

 عوامل مؤثر در اهمیّت جنگ ها:

 سال. 8ایران و عراق  –ساله ) اوس و خزرج (  033 –ساله ) صلیبی (  033جنگ  طول زمان: – 1

 ایران و روم –جنگ جهانی  تعداد نفرات: – 2

 نهروان. –صفین  –جمل  –احزاب و ... ( طالوت و جالوت  –احد  –غزوات پیامبر )ص( ) بدر  تقابل حق و باطل: – 3

 سنگ. –تیر و کمان  –شمشیر  –نیزه  –اتم  –موشک  –تانک  –توپ  نوع سالح: – 4

 انگیزه ) با توازن بیشتر عموماً جنگ طوالنی تر می شد ( –تخصص  –تکنیک  –نفرات  –هم سان بودن سالح  توازن قوا: – 5

 هیچ یک از عوامل مذکور در کربال قابل ذکر نیست

 سنگ. –نیزه  –تیر و کمان  –شمشیر  :سالح          هزار نفر 03در مقابل  27 :توازن              نفر 27 :تعداد         ساعت 03 :زمان

 : عاشورارمز ماندگاری 

  : بعد فرهنگی – 1

حرکت های فرهنگی، ماندگار است تا جایی که فرهنگ ملت ها شناسنامه هویت آن هاست. اباعبداهلل)ع( با انجام تدابیر پنجگانه فرهنگی و 

 ماندنی کرد را عاشورا ،فرهنگساز

 رکت بیدارساز فوری و شبانه از مدینهح الف:

 سؤال برانگیز بود خروج از مکه در زمان حساس که به شدت ب:

 تأخیر یک روزه جنگ و برگزاری مراسم دعا و نیایش شب عاشورا در برابر لشکر دشمن ج:

 وارد کردن علی اصغر در صحنه و خنثی سازی فتوای شریح قاضی در مورد قتل اباعبداهلل )ع( د:



 برگزاری نماز ظهر عاشورا. هـ :

 بعد عاطفی: – 2

شکل می گیرد پایدار می شود همچنان که عشق و محّبت ماندنی است و سراسر واقعه کربال احساسات  امور عاطفی چون با احساس دورنی

 بشریت را تحت تأثیر قرار می دهد.

 پیمان شکنی، خیانت، ترس و سستی کوفیان الف:

 السّالم، زنان و کودکان در صحنه که دل ها را آتش می زد محضور اهل بیت علیه ب:

 ودکان و زنان و اهل عیال پیامبراکرم )ص(اسارت مظلومانه ک ج:

 فریادها و ناله های زینب عزیز در کوفه و شام که به وجود آمد توابین و قیام های بعد را به دنبال داشت د:

پیوسته کربال را  ،اشک های معنادار مرثیه خوانی ها، اشعار و کتاب ها –در زمان های بعد مراسم عزاداری در عاشوراها و اربعین ها  هـ :

 زنده نگه داشت.

 ادامه این مسیر به عهده ی ماست و باید به نسل های آینده پیام رسانی شود.

 

 


