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السالم علی  الحسین و علی علی بن الحسین و علی اوالد 
الحسین و علی اصحاب الحسین عشق و عالقه به امام 
حسین علیه السالم در وجود همۀ شیعیان قرار دارد و 
هرروز این محبت و ارادت به امام حســین)ع( بیشتر 
می شــود. ما از کودکی آموخته ایم با پوشیدن لباس 
سیاه و ساخت علم و شرکت در مراسمات عزاداری 
و... یاد و خاطرۀ عاشــورا را زنده نگه داریم و آن را به 
کوچک ترها منتقل کنیم. در این بین، آشنایی با واقعه 
کربال و اتفاقات محرم ســال 61 هجری قمری، ما را 
با ابعاد قیام تاریخی امام حســین)ع( و یاران وفادارش 
آشنا می کند. یاران خدا در این واقعه در مقابل یاران 
شیطان ایستاده و با وجود کم بودن تعدادشان در برابر 
آنها تسلیم نشده و تن به ذلت ندادند. یاران حسین)ع( 
با وفاداری به پیمان خود با خدا استوار مانده و ماندگار 
شدند. کتابی که در دست شماست، قصد دارد شمارا 
با قیام امام حسین)ع( و دلیل شکل گیری آن آشنا کند؛ 
این کتاب ســعی دارد با زبانی ساده و مطالبی مفید و 
کاربردی حادثه عاشورا و اتفاقات آن را برای شما بیان 
کند. امیدوارم ما را از دعای خیر خود بی نصیب نگذارید.  


