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 عاشورا حماسھ بزرگ تاریخ
عاشقان ) اشك و آه(مراسم عزادارى عاشوراى حسینى كھ ھر سال با شكوه ترین و فراگیرتر از سال قبل، در میان 

 .مكتب ساالر شھیدان برگزار مى شود، نباید ما را از روح حماسى آن غافل سازد
از روز نخست تا امروز بیفكنیم،شاھد تغییر فاحشى در  بھ تاریخ كربال -ولى با دقت  - اگر یك نگاه اجتماعى 



 .برداشت ھاى پیرامون این مكتب از این تاریخ خواھیم بود
در آغاز،عاشورا بھ صورت یك حماسھ ظھور كرد،سپس فقط بھ صورت یك حادثھ غم انگیز تواءم با اشك و آه در 

نى در میان سیل اشك و آه عاشقان مكتب آمد،و در قرن اخیر بار دیگر چھره آغازین خود را باز یافت،یع
 .حسینى،روح حماسى خود را نیز آشكار ساخت و توده ھاى مسلمین را بھ حركت در آورد

كھ بر گرفتھ از تاریخ كربال بود،در كنار اشعار پر اشك  ھیھات منا الذلة و ان الحیاة عقیدة و جھادشعارھاى انقالبى 
 :و آه محتشم

 ل نیست در بارگاه قدس كھ جاى مال
 

 سرھاى قدسیان ھمھ بر زانوى غم است 

 گویا عزاى اشراف اوالد آدم است   جن و ملك بر آدمیان نوحھ مى كنند 

كھ ھرگز نباید فراموش  -چرخشى را در افكار خطبا و شعرا و مداحان پدید آورد و ضمن عزادارى با ارزش سنتى 
اسھ مخصوصا در انقالب اسالمى و برنامھ ھاى حزب هللا این حم. ابعاد حماسھ كربال نیز تشریح گردید -شود

كل أرض، أرض كربال جنوب لبنان و اخیراء در عاشوراھا و اربعین ھاى عراق نقش بسیار مؤ ثر ایفا كرد،و نداى 
 .در فضاى كشورھاى اسالمى طنین انداز شدو كل یوم عاشورا 

مى خواست مكھ را بھ مقصد عراق ) علیھ السالم(ین بھ حق عاشورا یك حماسھ بود،زیرا آن روز كھ امام حس!آرى
 :ترك گوید،فرمود

ھر كس آماده جانبازى و شھادت و لقاء هللا  :من كان فینا باذال مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیر حل معنا
  .(1)است،با من حركت كند

ناپاك زاده،فرزند ناپاك مرا در میان شمشیر و ذلت اال و ان الدعى ابن قد تركنى بین السلة و الذلة،ھیھات منا الذلة 
  .(2)مخیر ساختھ،بھ استقبال شمشیرھا مى روم و ھرگز تن بھ ذلت نمى دھم

اگر یك بار نھ،ھفتاد بار،ھزار بار  :در شب عاشورا این سند را امضاء كرده و گفتند) علیھ السالم(و یاران حسین 
  .(3)كشتھ شویم و زنده شویم،باز ھم دست از یارى تو بر نمى داریم

چون بر حق ھستم اذن ال نبالیى بالموت در مسیر كربال با جملھ ) علیھ السالم(فرزند شجاع آن حضرت على اكبر 
 .بر این حماسھ صحھ نھاد(4) از شھادت باك نداریم 

ن آن حضرت ھر كدام در رجزھایشان در صحنھ قتال عاشورا،روح تسلیم ناپذیرى خود را در برابر دشمن،در یارا
 .قالب الفاظ ریختند و دشمن را در شگفتى فرو بردند

در كنار پیكر خونین برادر زانو و پیكر خونین را با دو دست خود از زمین ) علیھ السالم(خواھرش زینب كبرى 
 !(5)داوندا این قربانى را از ما خاندان پیامبرت قبول فرماخ:بلند كرد و گفت

گریھ مى كنید و نالھ سر مى دھید،بھ خدا :در خطبھ آتشین شیر زن میدان كربال در كوفھ،با صراحت آمده است
شما چگونھ اجازه دادید . ر بخندید، لكھ ننگى بر دامان شما نشست كھ با ھیچ آبى پاك نمى شودبسیار بگریید و كمت
و پناھگاه شما در مشكالت كشتھ شود و چراغ فروزان جامعھ شما را خاموش ) علیھ السالم(ساللھ پیغمبر اكرم 

 !(6)كنند؟
جز خوبى و  مارایت اال جمیال، :و در پاسخ ابن زیاد، آن مرد سفاك بى رحم و خطرناك با یك دنیا شجاعت فرمود

آنھا گروھى بودند كھ  ...ھوالء قوم كتب هللا علیھم القتل فبرزوا الى مضاجعھمشجاعت و عظمت در كربال ندیدم 
بود و بھ آرامگاه ابدى خود شتافتند و بھ زودى در دادگاه عدل الھى در شھادت در سرنوشت شان رقم زده شده 

  .(7)برابر آنھا ظاھر خواھى شد
شرایطى قرار داد كھ اگر حوادث سخت روزگار،مرا در :و در خطبھ آتشین دیگرش در شام در برابر یزید گفت

مجبور شوم با تو صحبت كنم،من تو را موجودى كوچك و بى مقدار مى دانم و در خور ھر گونھ توبیخ و 
  .!(8)آنچھ در توان دارى انجام ده،ولى ھرگز نمى توانى نور ما را خاموش كنى و آثار ما را محو نمایى... سرزنش

در شام و در نزدیكى مدینھ آمده است،ھر كدام ) علیھ السالم(و سخنان فراموشى نشدنى كھ در خطبھ ھاى امام سجاد 
 .بیانگر روح حماسى این واقعھ بزرگ تاریخ است
وح حماسى عاشورا را در اشعار خود كوشیدند تا ر) علیھم السالم(در طول تاریخ نیز،بسیارى از شعراى اھل بیت 

 .زنده نگھ دارند
 :دعبل شاعر شجاع و با صفا،قصیده معروف خود را با این بیت آغاز كرد

 و منزل وحى مفقر العرصات   مدارس آیات من تالوة 

را در آن مدارس آیات خدا بود كھ دشمنان نور تالوت قرآن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خانھ ھاى شما اى آل محمد 
  .(9)خاموش كردند و محل نزول وحى الھى بود كھ اكنون از ھمھ چیز نھى گشتھ است

 :شعراى معاصر ما نیز رنگ و آب تازه اى بھ آن بخشیدند و با اشعارى از این دست



 د لم یستقم ان كان دین محم
 

 اال بقتلى یا سیوف خذینیى 

  .(10)اگر دین محمد جز با شھادت من و رسوایى دشمن استوار نمى شود،اى شمشیرھا بھ سراغ من آیید
 :ساالر شھیدان كربالیا بھ گفتھ شاعرى دیگر،بھ عنوان زبان حال 

 قف دون رایك فى الحیاة مجاھدا 
 

 ان الحیاة عقیدة و جھاد 

البتھ . براى حفظ مكتب و عقیده خود در زندگى بایست و جھاد كن كھ زندگى حقیقى چیزى جز عقیده و جھاد نیست
 .ھستند) علیھم السالم(مخاطب مسلمانان و پیروان مكتب اھل بیت 

ى محو و نابودى این آیین پاك كھ مزاحم منافع نامشروع آنھاست،مى كوشند مراسم عزاى امروز دشمنان اسالم برا
حسینى را از محتوا خالى كنند و روح حماسى آن را بگیرند و درس ھایى كھ در جاى جاى این حماسھ بزرگ 

 .تاریخى نھفتھ است،بھ فراموشى بسپارند
ار الزم است كھ در حفظ محتواى این حماسھ بزرگ تاریخ بر خطباى آگاه،مداحان با ھدف،نویسندگان شجاع و بید

بكوشند و از آن براى نجات ملت ھاى مظلوم جھان عموما و مسلمین ستمدیده خصوصا بھترین درس ھاى را 
 .بگیرند

 بھترین روش براى مطالعھ تاریخ
گر مطالعھ كنند كھ در عادت دارند حوادث تاریخى را جداى از یكدی -و حتى دانش آموختگان  -بسیارى از مردم 

 .این صورت ممكن است بسیارى از پرسش ھا براى آنھا بدون پاسخ بماند
در حالى كھ تاریخ،سلسلھ حوادثى است كھ مانند حلقھ ھاى زنجیر بھ ھم پیوستھ است،ھر حادثھ بزرگ یا كوچك 

شھ ھا پیچیده تر،و آثار فزون امروز،ریشھ اى در گذشتھ و آثارى در آینده دارد،و ھر قدر حادثھ بزرگ تر باشد،ری
 .تر خواھد بود

كتابھاى كھ حوادث خونبار عاشوراى حسینى را شرح مى دھد،غالبا بھ صورت یك حادثھ غم انگیز و جدا از 
 .یكدیگر حوادث تاریخى از آن یاد كرده اند،ھر چند در ھمان محدوده داد سخن داده باشند

تاریخ اسالم و حتى در عصر جاھلیت بررسى كنیم و آثار و ثمرات آن ولى اگر ریشھ این حادثھ عظیم را در گذشتھ 
را در قرون بعد و حتى امروز مورد توجھ دقیق قرار دھیم،عاشورا عظمت و مفھوم دیگرى پیدا مى كند و جزء 

 .جزء این حادثھ معنى مى شود و پاسخ بسیارى از پرسش ھاى مربوط بھ آن آشكارتر مى گردد
آمادگى دو تن از فضالى دانشمند،جوان و با ذوق حوزه علمیھ،حجج اسالم آقایان سعید داودى و  بھ دنبال پیشنھاد و

فكر كردم خوب است این كتاب،بر ) علیھ السالم(مھدى رستم نژاد،جھت تدوین كتابى در ارتباط با قیام امام حسین 
گیزه ھا شروع شود،سپس بھ بیان اصل اساس عمین تفكر درباره قیام ساالر شھیدان نوشتھ شود كھ از ریشھ ھا و ان

 - وقایع از منابع معروف و معتبر بپردازد و سرانجام بھ بیان آثار گسترده و ثمرات مھم آن ختم گردد،تا ھمھ قشرھا 
با عمق این حادثھ بزرگ تاریخ اسالم آشناتر شده،و عظمت آن را با تمام وجود خود  - بھ ویژه نسل جوان فرھیختھ 

الھى شامل حال شد و با آمادگى این عزیزان براى انجام این كار بزرگ، راھكارھا بھ آنھا ارائھ  توفیق. درك كنند
گردید و در مسیر راه پیوستھ بر كار آنھا نظارت شد و آنان نیز،بحمدهللا بھ خوبى از عھده این مھم بر آمدند و كتاب 

 .حاضر كھ در موضوع خود كم نظیر است، بھ رشتھ تحریر در آمد
مفید  -ان شاء هللا  - بى است كامال مستند و شامل تحلیل ھاى منطقى و كاربردى كھ مطالعھ آن براى ھمھ قشرھا كتا

 .و سودمند است
و این مى تواند سرآغازى باشد براى تالش بیش تر در این زمینھ،چرا كھ عاشورا تعلق بھ ھمھ اعصار و قرون 

 .دارد
لعھ آن،بیش از پیش عارف بھ حق شھدان كربال و مخصوصا ساالر امیدوارم خوانندگان عزیز بتوانند با مطا

شھیدان،شوند و از آن در زندگى خود الگو بگیرند و حماسھ ھاى عاشورا در وجودشان نقش بندد و بر عزت و 
 .سربلندى و شھامتشان بیفزاید

  1426ربیع الثانى  -  1384حوزه علمیھ ناصر مكارم شیرازى خرداد ماه  -قم 
 ینسخن آغاز

 ھرگز نمیرد آنكھ دلش زنده شد بھ عشق 
 

 ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تاریخ بشر حوادث تلخ و شیرین بى شمارى را یھ یاد دارد و تاریخ سازان فراوانى را در دل خویش پرورش داده 
د دیده و كمتر ھجرى با پى آمدھاى گسترده اش بھ خو 61است،ولى كمتر حادثھ اى را ھمانند حادثھ عاشوراى سال 

 .تاریخ سازانى ھمچون تاریخ سازان كربال را بھ یاد مى آورد
این حادثھ ھمچون سكھ اى داراى دو روى كامال متفاوت و متمایز از یكدیگر است،یك روى آن خیانت،بى 

وفایى،ناجوانمردى،ستمگرى،پلیدى ،قساوت، بى وفایى،بى رحمى و مھمان كشى،و روى دیگر 



ى،جوانمردى،شھامت،ستم ناپذیرى،صبر،تسلیم در برابر قضاى الھى و عبودیت حق در عالى آن،وفادارى،جانباز
 .ترین درجھ آن است

ھر چند تاریخ،حوادثى دردناك تر از این حادثھ را بھ خود دیده و كشتھ ھاى بھ مراتب بیش ترى را شاھد بوده و 
ارد،ولى آنچھ كھ سبب امتیاز نھضت عاشورا قیام ھاى خونین و حق طلبانھ فراوانى را در حافظھ خود بھ یاد د

شده،نكاتى چند است كھ در دیگر حوادث مشابھ تاریخ یا وجود نداشتھ،و یا بھ این اندازه پر رنگ نبوده و یا ھمھ این 
 .امتیازات را یك جا در خود جاى نداده است

 :مھم ترین نكتھ ھاى بر جستھ این قیام از این قرار است
 ھاى خالص الھىاھداف و انگیزه  -1

آن حضرت فقط و فقط براى رضاى  .بسیار ممتاز است) علیھ السالم(عنصر نیت و انگیزه الھى در قیام امام حسین 
خدا و احیاى دین حق دست بھ قیام زد و ھرگز ھیچ عنصر دنیوى و جاه طلبانھ در قیام او دخالت نداشت،جاى جاى 

در این نھضت ھمواره بھ وظیفھ الھى خویش مى ) علیھ السالم(م از این رو،اما. تاریخ كربال گواه این مدعاست
جلوه گر ) علیھ السالم(این حقیقت بارھا در كلمات،سیره و رفتار امام حسین . اندیشید و نتیجھ را بھ خدا واگذار كرد

 .شده است در این كتاب بارھا بھ شواھد این مطلب اشاره شده است
 بھ ظاھر مسلمانكشتھ شدن حجت خدا توسط مردمى  - 2

ویژگى دیگر این حادثھ آن است كھ در این ماجرا،نھ فقط یك انسان مؤمن و حق طلب،بلكھ امامى معصوم،پنجمین 
بھ دست  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دختر رسول خدا ) سالم هللا علیھا(فرد از اصحاب كساء و فرزند فاطمھ زھرا 

مى دانستند بھ گونھ اى دردناك و بى سابقھ بھ  (ى هللا علیھ و آلھ و سلمصل(مردمى كھ خود را از امت پیامبر اسالم 
 .شھادت رسید

با آن ھمھ عظمت معنوى و اصل و نسب خانوادگى،در روز روشن و در آن ) علیھ السالم(كشتن امام حسین 
 .صحنھ،كار ساده اى نبود كھ تاریخ بتواند آن را فراموش كند

ر نفس محترمى جرم بزرگى است،ولى بھ یقین كشتن مردى كھ حجت خدا بر ھر چند كشتن ھر انسان مؤمن و ھ
روى زمین و امام عصر خویش است و براى مبارزه با ظلم و ستم بھ پا خاستھ،آن ھم بھ آن شیوه بسیار 

 .ناجوانمردانھ،گناه سنگینى است كھ نمى توان از كنار آن بھ سادگى گذشت
 :كھ مى سراید چھ زیبا سروده است محتشم كاشانى،آنجا

 یك باره بر جریده رحمت قلم زنند   ترسم جزاى قاتل او چون رقم زنند 

 دارند شرم،كز گنھ خلق دم زنند   ترسم كزین گناه شفیعان روز حشر 

اخبار و روایاتى كھ درباره آسمان و زمین و گریھ آسمانیان و فرشتگان پس از شھادت جانسوز آن حضرت در 
  .(11)قل شده است بھ این حقیقت گواھى مى دھدمنابع شیعھ و سنى ن

درد آورتر آن است كھ مردمى كھ ادعاى مسلمانى داشتند و بھ ظاھر نماز مى خواندند و قرآن تالوت مى 
 (12)ھ پیغمبرشان برخاستندكردند،تكبیر گویان بھ جنگ با جگر گوش

 .و با بى رحمى تمام اسوه تقوا و ایمان را شھید كرده و حریمش را مورد ھتك و غارت قرار دادند
 یاران ھمراه امام - 3

در حادثھ كربال بھ شھادت رسیدند،جمعیت اندكى بودند،ولى ) ھ السالمعلی(ھر چند گروھى كھ ھمراه امام حسین 
نگاھى گذرا بھ زندگى آنان و كلمات و رفتارھایى كھ از آن گروه بھ یادگار مانده است،نشان مى دھد كھ افرادى 

ورا در در شب عاش) علیھ السالم(گواه روشن این حقیقت،سخن امام . مؤمن،وفادار،فداكار و پاكباختھ بوده اند
 :وصف یاران خویش است كھ فرمود

من یارانى بھتر از فانى ال اعلم اصحابا اولى و ال خیرا من اصحابى و ال اھل بیت ابر و ال اوصل من اھل بیتى 
  .(13)اصحاب خود سراغ ندارم و اھل بیتى نیكوكارتر و بھ وظیفھ خویشاوندى پاى بندتر از اھل بیتم نمى شناسم

 ذلت ناپذیرى عاشوراییان -4
و یاران ھمراه او،در اوصاف گوناگونى ممتاز بودند ت ولى یكى از عالى ترین خصیصھ ) علیھ السالم(امام حسین 

ھر چھ تالش كرد كھ آنان را بھ تسلیم وادار  دشمن. ھایى كھ در آنان وجود داشت،ذلت ناپذیرى و نستوھى آنان بود
حسرت شنیدن یك كلمھ از پشیمانى یا ضعف را . كند و یا حتى سخنى از آنان در تأیید خالفت یزید بشنود،موفق نشد

 !بردل دشمن باقى گذاشتند
 (14)ھیھات منا الذلة  شعار

بھ خدا سوگند نھ بھ شما دست ذلت مى و هللا اعطیكم بیدى اعطاء الذلیل و ال افر فرار العبید و ھمچنین كالم ماندگار 
 1)(5دھم و نھ ھمچون بردگان فرار خواھم كرد



 !براى ھمیشھ بر تارك تاریخ مى درخشد
اباة الضیم و بحثى را با عنوان  - نھج البالغھ  51بھ مناسبت شرح خطبھ  -ابن ابى الحدید معتزلى در كتاب خود 

وى در . سرگذشت ستم ناپذیران مطرح مى كند و جمعى از ستم ناپذیران را در تاریخ اسالم نام مى برداخبارھم 
 :ى نویسدابتداى این بحث م

سید اھل االباء الذى علم الناس الحمیة و الموت تحت ظالل السیوف اختیار لھ على الدنیة،ابوعبدهللا الحسین بن على 
بزرگ و پیشواى ستم ناپذیران جھان كھ بن ابى طالب علیھما السالم عرض علیھ االمان و اصحابھ فانف من الذل 

علیھما  -بر ذلت و خوارى بھ مردم جھان داد،حسین بن على  درس غیرت و برگزیدن مرگ در سایھ شمشیرھا را
  .(16)بر او و یارانش امان عرضھ كردند،ولى آنان تن بھ ذلت ندادند. بود - السالم 

ھجرى كشتھ شدند،در اوجى از عزت نفس و  61ام یارانى كھ با عاشوراى بلكھ تم) علیھ السالم(نھ تنھا امام حسین 
نمونھ اى  ((17)علیھ السالم(رد امان نامھ شمر توسط حضرت ابوالفضل العباس . نستوھى شربت شھادت را نوشیدند

 .حقیقت استاز این 
دشمن بدنھاى آنان را مثلھ و قطعھ قطعھ كرد،ولى نتوانست از عزت و سربلندى و عظمت روحى آنان چیزى 

 :آن شاعر عرب چھ زیبا این حقیقت را ترسیم كرده است. بكاھد
 اال المكارم فى امن من الغیر   قد غیر الطعن منھم كل جارحة 

دگرگون ساخت،ولى عظمت روحى و بزرگوارى آنان را ھرگز  ضربھ ھاى نیزه و شمشیر تمام بدن آنان را
 .دستخوش تغییر نكرد

 مظلومیت،در ابعاد مختلف -5
ویارانش در یك بعد نبوده است،بلكھ ابعاد گوناگونى از مظلومیت در حادثھ ) علیھ السالم(مظلومیت امام حسین 

كشتن مھمان، بستن آب بھ روى آن كربال دیده مى شود،دعوت كردن امام و بى وفایى نسبت بھ آن حضرت،
تن،كشتن كودك  72حضرت و یاران و زنان و كودكان اھل بیت او،جنگ نابرابر سى ھزار نیروى مجھز در برابر 

زدن خیمھ ھا،تاختن اسب بر پیكر شھدا سرھا را باالى نیزه   شیر خوار،حملھ بھ كودكان و زنان،آتش 
و گرداندن آنھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نان و كودكان آل پیغمبر بردن،جلوگیرى از دفن پیكر شھیدان،اسارت ز

در شھرھاى مختلف و جھات دیگر مظلومیت،ھمھ از ویژگى ھاى این حادثھ كھ در آن از حوادث مشابھ دیگر جدا 
 .مى سازد

ست،از جملھ در در آن روز چنان بود كھ گاه دشمن بى رحم نیز مى گری) علیھم السالم(ابعاد مظلومیت اھل بیت 
 :خطاب بھ عمربن سعد فرمود) علیھ السالم(آنجا كھ زینب كبرى 

 !ابوعبدهللا را مى كشند و تو نظاره مى كنى؟!اى عمر سعداء بوعبدهللا و انت تنظر الیھ !یا عمر بن سعد
ورت از در آن حال،اشك عمر سعد سرازیر شد و بر چھره زشت و ناپاك او فرو غلتید بھ گونھ اى كھ از شرم،ص

  .(18)برگرداند) علیھ السالم(زینب 
در راه احیاى دین جدش برخورد وارد ساخت،بر ) علیھ السالم(مصائبى كھ حسین :بھ گفتھ موسیو ماربین آلمانى

در تاریخ دنیا،ھجوم این ... ھیچ یك از گذشتگان چنین مصائبى وارد نشده است شھیدان پیش از برترى اش داد و بر
  .(19)است) علیھ السالم(گونھ مصائب مخصوص حسین 

 قدرت تأثیر گذارى -6
درت تأثیر گذارى آن در افكار عمومى مسلمانان،بلكھ آزاد مردان جھان در از دیگر امتیازات این حماسھ بزرگ ق

 .طول تاریخ است
یعنى نمى توان قیام و نھضتى را . بھ جرأت مى توان گفت كھ این بعد از قیام عاشورا در طول تاریخ بى نظیر است
مبارزان در برابر ظالمان و در عالم پیدا كرد تا این اندازه الگو و اسوه آزاد مردان و سبب حركت و جوشش 

 .ستمگران،آن ھم از زمان وقوع حادثھ تا عصر حاضر باشد
نفوذ نھضت عاشورا در طول و عرض و عمق . این نھضت یك نھضت فرا زمانى و فرا مكانى است:بھ تعبیر دیگر

 .طول زمان،عرض و گسترده جغرافیایى زمین،عمق و نفوذ ژرف در جان آزادگان جھان. شگفت آور است
مى توان یافت كھ از ھمان روز شكست،فاتح و پیروز باشد و از  -ھمانند نھضت حسینى  -بھ یقین،كمتر نھضتى را 

ھمان روز مغلوب شدن غالب گردد و از ھمان ساعت كھ دشمن،كار مخالف خود را تمام شده مى دید،كار خودش 
 .بھ پایان رسیده باشد

بھترین درسى كھ از تراژدى كربال مى گیریم،این است كھ حسین و یارانش ایمان :مى نویسد(20)توماس كارالیل 
آنھا با عمل خود روشن كردند كھ تفوق عدد در جایى كھ حق با باطل روبھ رو مى . استوار بھ خدا داشتند
 (21)پیروزى حسین با وجود اقلیتى كھ داشت،باعث شگفتى من است  شود،اھمیت ندارد و



كشتن این پاك مردان نھ تنھا كمكى بھ تثبیت حكومت فرزندان ابوسفیان نكرد،بلكھ در سقوط آنان تسریع نمود و 
 .ن را شتاب فزاینده اى بخشیدسرنگونى آنا

اعتراضات فردى و گروھى مردم و قیام ھاى خونین پس از عاشورا،ھمگى از قدرت تأثیر گذارى این انقالب 
خونین و و پیروزى واقعى عاشوراییان حكایت دارد در بخش پنجم این كتاب،بیش تر در این باره سخن خواھیم 

 .گفت
 :نویسنده معاصر مصرى مى نویسد(22)عباس محمودعقاد

بر  -مى بینم و حسین را در آن روز   یزید را در داستان كربال برنده مطلق و كامیاب و پیروزمند بر حریف خویش 
ى عالئم و نشانھ ھا با وضع شگفت آمیزى مغلوب و شكستھ خورده مى نگریم،ولى پس از مدت كوتاھ -عكس 

جابجا مى شود و در كفھ ھاى سنجش،دگرگونى حیرت آورى پدیدار مى گردد،تا آنجا كھ كفھ زیرین،بر فراز آسمان 
مى رود و كفھ فرازمند،بھ زمین فرود مى آید و شگفتا كھ این حقیقت بھ قدرى روشن و آشكار است كھ جاى ھیچ 

  .(23)اى سود و زیان،براى ھیچ نظاره گرى باقى نمى گذاردسخنى را در نشخیض كفھ ھ
از جلوه ھاى دیگر نفوذ و تأثیر این حادثھ غم انگیز آن است كھ پس از قرن ھا،میلیون ھا عالقمند بھ آن 

محرم و بھ خصوص در تاسوعا و عاشوراى حسینى،بھ عزادارى براى آن حضرت و حضرت،ھر سال در ایام 
یارانش،و تجلیل و تكریم از آنان مى پردازند و در این راه ھزینھ ھاى سنگینى مى كنند و زحمات و رنج ھا را بھ 

ینى بر مى جان مى خرند و كودك و جوان و پیر،زن و مرد مشتاقانھ بھ راه اقامھ ھر چھ باشكوه تر عزاى حس
 .خیزند

 دشمنت كشت،ولى نور تو خاموش نگشت 
 

 آرى آن جلوه كھ فانى نشود،نور خداست 

 كتاب حاضر
ھر چند درباره نھضت حسینى و قیام خونین عاشورا،كتاب ھاى فراوانى در طول تاریخ نوشتھ شد،ولى از آنجا كھ 

این قیام ھر زمان درس ھاى تازه اى بھ ما مى عمق این حادثھ فراتر از آن است كھ فكر مى كنیم و بررسى ابعاد 
آموزد و نویسندگان معاصر را بھ تدوین كتاب ھاى تازه اى واداشتھ كھ بسیار ارزشمند است،ولى احساس مى شود 
ھمچنان جاى بحث و بررسى و تحلیل پیرامون این انقالب بزرگ حسینى باقى است و مى توان با نگاھى تازه، از 

 .ى گرفتآن درس ھاى تازه ا
مد ظلھ (بھ ھمین منظور،از محضر مرجع عالیقدر و نویسنده بزرگ اسالمى حضرت آیة هللا العظم مكارم شیرازى 

خواستھ شد كھ اگر مصلحت  - كھ اندیشھ و قلم وى آثار پر بركتى را براى جھان اسالم بھ ھمراه داشتھ  -) العالى
درباره عاشورا و قیام امام حسین :تقبال از این پیشنھاد،فرموندمعظم لھ ضمن اس. بداند كتاب در این باره تدوین شود

كتاب ھاى فراوان نوشتھ شده است،بنابراین نیاز است كتابى با ابتكارات تازه و مطالبى نوین بھ رشتھ ) علیھ السالم(
 .تحریر در آید،لذا در این باره باید بیش تر اندیشیده شود

بھ ) علیھ السالم(طرح تازه اى براى بررسى قیام امام حسین :فرمودپس از مدت معظم لھ ما را دعوت كرد و 
خاطرم رسیده كھ چھار چوب ھاى آن تدوین شده و اگر مطابق آن بھ تدوین مطالب بپردازید،كتاب پر محتوا و 

 .نوینى خواھد شد
 -ر مى رفت ھمان طور كھ از معظم لھ انتظا-پس از بیان سر فصل ھاى طرح توسط مرجع عالیقدر،مالحظھ شد 

 .طرحى نو و ابتكارى در این باره اندیشیده شده است كھ حقیقتا مى تواند خالءى را در این رابطھ پر كند
برابر رھنمود ایشان،شروع بھ تحقیق و تدوین كتاب با استفاده از منابع مھم و معتبر شیعھ و اھل سنت كردیم و ھر 

كرده و پس از اصالحات،آن را بھ محضر معظم لھ تحویل  قسمت كھ آماده مى شد،نخست براى یكدیگر بازخوانى
ایشان نیز با دقت آنھا را مى خواند و اصتالحاتى ارزنده را در نوشتھ ھاى ما انجام مى داد،نكاتى را بر . مى دادیم

 .بدین سان كتاب حاضر نوشتھ شده است:آن مى افزود و تذكرات براى تكمیل مطالب ارائھ م فرمود
 -ھجرى قمرى بود و تدوین كتاب نیز  1423وع برنامھ و ارائھ طرح اولیھ كتاب،در روز اربعین جالب آن كھ شر

 .بھ پایان رسید) 1384/ 1/ 11( 1426در اربعین سال  - بدون ھیچ برنامھ ریزى قبلى
 :این كتاب از شش بخش تشكیل شده است

 شخصیت امام حسین و فلسفھ عزادارى:بخش اول
 عاشورا ریشھ ھاى قیام:بخش دوم
 انگیزه ھاى قیام عاشورا:بخش سوم



 رویدادھاى قیام عاشورا:بخش چھارم
 آثار و پى آمدھاى قیام عاشورا:بخش پنجم
 بخشى از اشعار برگزیده:بخش ششم

) علیھ السالم(امیدوارم این بضاعت مزجاة مورد قبول حضرت حق و پذیرش موالى ما حضرت ابا عبدهللا الحسین 
 .اى براى روز قیامت ما گرددقرار گرفتھ و ذخیره 

اللھم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لنا صدق عندك مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلو مھجھم دون 
 (علیھ السالم(الحسین 

 آمین یا رب العالمین
 مھدى رستم نژاد -سعید داودى 
 1384/ 1/  11برابر با  1226اربعین سال 

 

 

 و فلسفھ عزادارى) علیھ السالم(م حسین شخصیت اما: بخش اول
 :اشاره

عظمت و شخصیت آن حضرت و عزادارى و ) علیھ السالم(در این بخش نكاتى در ارتباط با والدت امام حسین 
 .شیوه ھاى آن را مورد بررسى قرار مى دھیم

  (علیھ السالم(والدت امام حسین :اول
یا پنج شنبھ پنجم شعبان سال چھارم ھجرى بدنیا آمده است مطابق نقل برخى از مورخان آن حضرت در سھ شنبھ،

(24) 
در سال سوم ھجرى روز سوم شعبان بوده ) علیھ السالم(ولى مطابق برخى دیگر از نقل ھا والدت امام حسین 

  .(25)است
مشھورتر آن است كھ والدت آن حضرت سوم شعبان :مرحوم عالمھ مجلس پس از نقل این اختالفات معتقد است كھ

  .(26)است
مردم آن :نام آن حضرت نامیدند،كھ بھ گفتھ برخى از مورخان) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ دستور رسول خدا 

پیش از آن با نام حسن و حسین آشنا نبودند تا فرزندان خود را بھ این دو اسم نامگذارى كنند و این از جانب خداوند 
سالم هللا (و فاطمھ ) علیھ السالم(وحى شد،تا آن حضرت بر فرزندان على ) مصلى هللا علیھ و آلھ و سل(بر پیامبر 

  .(27)این نام ھا را بنھد) علیھا
ن و حسین دو نام ھاى اھل حس:جالل الدین سیوطى از علماى معروف اھل سنت در قرن دھم نقل كرده است كھ

  .(28)بھشت است و مردم عرب پیش از این،این دو نام را بر فرزندان خویش نمى نھادند
 شخصیت ممتاز آن حضرت:دوم

و مسلمانان در ھمان زمان،داراى شخصیت خاصى بود،چرا كھ  در میان جامعھ اسالمى) علیھ السالم(امام حسین 
این دو بزرگوار حسن و . بود و از این رو فرزند رسول خدا نیز نامیده مى شد) سالم هللا علیھا(فرزند فاطمھ زھرا 

حسن بھ سبب محبت ویژه رسول خدا و كلمات ارزشمندى كھ حضرت درباره آنان فرمود بود،مورد توجھ ویژه 
صلى هللا علیھ و (در اینجا بھ نمونھ ھایى از كلمات و برخوردھاى محبت آمیز رسول خدا . لمین قرار داشتندھمھ مس

 :با آن حضرت توجھ مى كنیم) آلھ و سلم
 :این جملھ معروف را فرمود) علیھ السالم(درباره امام حسن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول گرامى اسالم  -1

  .(29)حسن و حسین سرور جوانان بھشتندشباب اھل الجنة الحسن و الحسن سیدا 
بھ مھمانى مى رفتند،آن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گروھى با رسول خدا :در حدیث دیگرى آمده است كھ -2

صلى هللا علیھ و (رسول خدا . را دید) علیھ السالم(در اثناى راه،حسین . كت مى كردحضرت پیشاپیش آن جمع حر
صلى هللا (بھ این سو و آن سو مى دوید،پیامبر ) علیھ السالم(خواست او را در آغوش بگیرد،ولى حسین ) آلھ و سلم

ك دست خود را بھ پشت سر او و از مشاھده این حالت تبسم كرد،تا آن كھ او را در آغوش گرفتھ،ی) علیھ و آلھ و سلم
 :دست دیگر را بھ زیر چانھ او نھاد و لب ھاى مباركش را بر لب ھاى حسین قرار داد،بوسھ زد و فرمود



ھر كس حسین را دوست . حسن از من است و من از حسینم حسین منى و أنا من حسن احب هللا من احب حسینا
  .(30)دارد،خداوند وى را دوست مى دارد

را بر روى شانھ خود شوار مى كرد و با ) علیھ السالم(حسن و حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا  -3
  .(31)خواندن اشعارى بھ آنان محبت مى نمود

از منبر فرود مى آمد و در برابر  (علیھ السالم(و گاه رسول خدا بر منبر خطبھ مى خواند و با دیدن حسن و حسین 
 (32)ھمگان آنھا را در آغوش مى گرفت و بھ آنان محبت مى كرد تا جایگاه آن دو را بھ ھمگان بفھماند

حسن و حسن و ھمواره :و گاه در پاسخ این سؤال كھ كدام یك از افراد خانواده،نزد شما محبوبتر است؟ مى فرمود
  .(33)آن دو را مى بویید و بھ سینھ خویش مى چسبانید

 در زمان خلفاى سھ گانھ) علیھ السالم(امام حسین 
بھ سبب شخصیت ممتاز و نسب برجستھ اش،در زمان خلفاى سھ گانھ مورد احترام ) علیھ السالم(امام حسین 

ى تحمل مى كردند و سعى در حفظ حرمت دستگاه خالفت بود،تا آنجا كھ انتقادات سخت آن حضرت را با بردبار
 .وى داشتند

) علیھ السالم(روزى خلیفھ دوم بر منبر،خطابھ مى خواند كھ حسین :در برخى از كتب اھل سنت آمده است كھ
پدرم كھ :عمر با خونسردى پاسخ داد!از منبر پدرم فرود آى و بر منبر پدر خویش بنشین:خطاب بھ وى فرمود

 (34)را در كنار خویش نشاند و بھ اظھار محبت كرد) علیھ السالم(ن آنگاه حسی!منبرى ندارد
  .(35)ھمین ماجرا با تفاوت ھایى در كتب شیعھ نیز نقل شده است

ثبت شده است كھ ھر كدام بھ گونھ اى نشان ) علیھ السالم(در زمان عثمان نیز،در چند ماجرا حضور امام حسین 
 .احترام و عظمت آن حضرت میان عموم مسلمانان و مراعات حریم آن حضرت از سوى دستگاه حاكمیت بود

علیھ (و برادر ارجمندش امام حسن ) علیھ السالم(ر بزرگوارش امیر المؤمنان ھمراه پد) علیھ السالم(امام حسن 
در مسیر ھدایت مسلمین و دفاع از مظلومان حضور سازنده اى داشت و گاه خشم خلیفھ سوم را بر مى ) السالم

 .انگیخت،ولى بھ ھر حال،از روى ناچارى حرمتش را مراعات مى كردند
ام كھ عثمان وى را بھ سرزمین ربذه تبعید كرد و ھمگان را از بدرقھ و ھمراھى آن ھنگ -در ماجراى بدرقھ ابوذر

ھمراه پدر و برادرش در مراسم بدرقھ حاضر شدند و سخنانى با  (علیھ السالم(امام حسین  -ابوذر ممنوع ساخت 
ین اوضاع را خداوند تواناست كھ ا!عمو جان:این مضمون براى تقویت ابوذر و تسالى خاطر وى بیان كرد،فرمود

این گروه دنیاى خویش را از تو دریغ داشتند و تو دین خود را از . دگرگون سازد و ھر روز در كار تازه اى است
چرا !پس چقدر تو از دنیاى آنان بى نیازى،ولى آنان بھ دین تو سخت نیازمندند،صبر پیشھ كن!دستبرد آنان بازداشت

 (36)انھ شخصیت است كھ خیر در صبر و شكیبایى است و شكیبایى نش
عمل مى كرد و در عین حال مورد  - بدون توجھ بھ تھدیدات مخالفان - بھ وظیفھ خویش ) علیھ السالم(امام حسن 

ار و عبدهللا بن مسعود،مورد تعرض و ضرب و شتم تعرض دستگاه خالفت قرار نمى گرفت،آنگونھ كھ ابوذر و عم
 .عثمان و عمال وى قرار گرفتند،زیرا افكار عمومى سخت با این كار مخالف بود

 (علیھ السالم(در زمان خالفت امیر مؤمنان على ) علیھ السالم(امام حسین 
ایش علیھ ناكثین و در زمان خالفت پدر بزرگوارش،ھمراه آن حضرت در جنگ ھ) علیھ السالم(امام حسین 

 (37)قاسطین و مارقین شركت مؤ ثر داشت 
 (38)بھ عھده وى بود) علیھ السالم(در جنگ جمل فرماندھى جناح چپ سپاه امیر مؤمنان 

براى شركت در جنگ و ) علیھ السالم(و در جنگ صفین،چھ از راه سخنرانى ھاى پرشور و تشویق یاران على 
 (39)چھ در مسیر پیكار با قاسطین حضور فعال داشت 

  .(40)بود) علیھ السالم(در ماجراى حكمیت نیز یكى از شاھدان این ماجرا از طرف على 
  (علیھ السالم(در دوران امام حسن ) علیھ السالم(امام حسین 
علیھ (در كنار برادرش امام حسن ) علیھ السالم(پس از شھادت پدرش امیر مؤمنان ) السالم علیھ(امام حسین 

بھ ) علیھ السالم(كھ امام و پیشواى زمان خود بود،قرار گرفت و بھ ھنگام حركت نیروھاى امام مجتبى ) السالم
ح از سوى معاویھ مواجھ با پیشنھاد صل) علیھ السالم(سمت شام،ھمراه آن حضرت بود و ھنگامى كھ امام حسن 

و پس از انعقاد پیمان (41)و عبدهللا بن جعفر بھ گفتگو پرداخت ) علیھ السالم(شد،در این باره،با امام حسن 
  .(42)مت گزیدصلح،ھمراه برادرش بھ مدینھ بازگشت و در ھمانجا اقا

 تكریم و تعظیم فوق العاده مردم
بھ سبب آنچھ كھ از اصالت خانوادگى،عظمت روحى و محبوبیتش نزد رسول خدا،برخورد ) علیھ السالم(امام حسن 

 :ھ اقشار مسلمین قرار داشت،بھ عنوان نمونھبود،مورد محبت و احترام خاص ھم



. را گرفتھ و با آنان ھمراه شده بود) علیھ السالم(ابن عباس صحابى جلیل القدر زمام مركب حسن و حسین  -1
 (43)با آن كھ سنت از این دو جوان بیشتر است - آیا تو :شخصى معترضانھ بھ وى گفت

 زمام مركب آنان را مى گیرى؟ -
ان ھذین  !این دو تن،فرزندان رسول خدا ھستند،و این كار مایھ افتخار و سعادت من است:ابن عباس در پاسخ گفت

 (44)ابنا رسول هللا اءو لیس من سعادتى ان اخذ بركابیھا 
بھ سبب خستگى در راھى ) علیھ السالم(ماجراى دوم از ابوھریره است كھ روزى مشاھده كرد،حسین  -2

) علیھ السالم(وقتى كھ امام . خاك از قدم ھاى مبارك آن حضرت پاك كرد  نشستھ،نزدیك آمد و با گوشھ لباسش 
 :چنین مى كنى؟ پاسخ دادچرا :پرسید
اگر آنچھ كھ من !بھ خدا سوگند!با من كارى نداشتھ باشفوهللا لو یعلم الناس منك ما اعلم لحملوك على رقابھم !دعنى

 !(45)از عظمت و منزلت تو مى دانم مردم آگاه بودند،تو را بر شانھ ھاى خویش سوار مى كردند
را در مسیر حج پیاده مى دیدند،ھمگى بھ احترام،از ) علیھ السالم(ھنگامى كھ مسلمانان امام حسن و امام حسین  -3

مركب ھاى خود پیاده مى شدند و پیاده راه مى پیمودند،تا آنجا كھ آن بزرگواران براى این كھ مسلمانان بھ زحمت 
  .(46)د،مسیر خویش را از جمعیت جدا مى كردند،تا مسلمین بتوانند سوار بر مركب ھاى خویش شوندنیفتن

دو وجود مقدس،  ھنگامى كھ بھ طواف خانھ خدا مى رفتند،بھ سبب ازدحام مردم جھت زیارت و تبرك جستن بھ آن
  .(47)تحت فشار شدید قرار مى گرفتند

 جمع بندى
و چھ پس از آن حضرت،تا زمان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چھ در عصر رسول خدا ) علیھ السالم(امام حسین 

ھمواره مورد احترام مسلمانان و خلفا قرار داشت،چرا كھ وى عالوه بر امتیازات انسانى و عظمت خالفت معاویھ 
و مورد محبت فوق العاده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روحى و معنوى و كرامت و بزرگوارى،فرزند رسول خدا 

یشھ ھاى جریان خونین كربال را ھر چند ما معتقدیم ر. او بود،ولى در زمان معاویھ و سپس یزید وضع دگرگون شد
باید از سقیفھ پى جویى كرد كھ در جاى خود بازگو خواھد شد،اما تردیدى نیست كھ عصر معاویھ و پس از 

آن،زمان حكومت یزید،با دوران پیش از آنان تفاوت بسیار داشت و اگر تا قبل از زمامدارى معاویھ،ماجراى 
 .و اسارت خاندانش براى مردم بازگو مى شد،كسى آن را باور نمى كرد )علیھ السالم(شھادت مظلومانھ امام حسین 

علیھ (و جگر گوشھ صدیقھ كبرا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آرى،كسى باور نمى كرد كھ محبوب قلب رسول خدا 
رض و مى خواندند،مورد تع) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(توسط گروھى كھ خود را مسلمان و از امت محمد) السالم

بى حرمتى قرار گیرد،چھ رسد بھ این كھ غریبانھ،مظلومانھ و لب تشنھ در سرزمین نینوا بھ شھادت برسد و 
 .فرزندان و بانوان حرمش بھ اسارت روند

) علیھ السالم(با شروع حكومت اموى،بى حرمتى ھا از سوى معاویھ و عمالش نسبت بھ ساحت مقدس امیر مؤمنان 
و ترویج سب و لعن آنان بھ صورت علنى آغاز شد و زمینھ ھاى فاجعھ ) علیھ السالم(و فرزندانش حسن و حسین 

صلى هللا (خونین كربال بھ گونھ اى شتابان فراھم گردید و آن حسین عزیزى كھ این ھمھ مورد محبت رسول خدا 
ش ھاى آینده بھ طور در بخ. و مسلمین بود،حتى مأوایى در تمام سرزمین پھناور اسالمى نداشت) علیھ و آلھ و سلم

 .مشروح بحث آن خواھد آمد
 (علیھ السالم(در احیاى یاد و نام امام حسین ) علیھم السالم(نقش ائمھ اطھار :سوم

در آیات متعددى از قرآن مجید بر لزوم زنده نگھ داشتن یاد پیامبران الھى و شخصیت ھاى برجستھ تاریخ و 
مطالعھ این دستھ از آیات كھ معموال با . ن تاءكید شده استبازگویى سرگذشت عبرت انگیز و درس آموز آنا

آغاز مى شود بھ خوبى مى رساند كھ عرض از یاد آورى و احیاى و اتل علیھم و اذكر فى الكتاب  جمالتى نظیرن
یاد و خاطره برگزیدگان الھى،بیان بیوگرافى و شرح نام و مسائل شخصى آنان نیست بلكھ ھمواره در این گونھ آیات 

اشاره شده است كھ دلیل زنده نگھ داشتن یاد آنان دوجود صفات نیكو و خصلت ھاى پسندیده و روش ھاى الھى و 
 :در آیات ذیل مى خوانیم. انسانى در آنان است

 .در این كتاب ابراھیم را یاد كن،كھ او بسیار راستگو و پیامبر خدا بودو اذكر فى الكتاب ابراھیم انھ كان صدیقا نبیا 
(48) 

و در این كتاب از موسى یاد كن،كھ او مخلص و رسول و اذكر فى الكتاب موسى انھ كان مخلصا و كان رسوال نبیا 
  .(49)و پیامبرى و اال مقام بود

  .(50)و در این كتاب از اسماعیل یاد كن،كھ او در وعده ھایش بودو اذكر فى الكتاب اسماعیل انھ كان صادق الوعد 
و بھ خاطر بیاور بندگان ما ابراھیم و اسحق و  اھیم و اسحق و یعقوب اولى االیدى و االبصارو اذكر عبادنا ابر

  .(51)یعقوب را،كھ داراى دستھاى نیرومند و چشم ھاى بینا بودند



د در این آیات بھ جنبھ ھاى شخصى و خانوادگى و امور معمول زندگى آنان اشاره ھمان گونھ كھ مالحضھ مى شو
اى نشده است،بلكھ از صالحیت ھا و فضایل اخالقى و برنامھ ھاى سازنده آنان سخن بھ میان آمده است،و این بھ 

سندیده است و خوبى نشان مى دھد لزوم زنده نگھداشتن یاد و خاطره اینان،بھ جھت وجود این صفات و ملكات پ
ذكر نام و نشان آنان ھیچ موضوعیت و خصوصیتى ندارد،بلكھ ھركس داراى چنین برجستگى ھاى انسانى و الھى 

 .باشد،زنده نگھداشتن یاد و خاطره او از وظایف انسانى و دینى است
بھ عنوان كامل ترین در زنده نگھداشتن یاد و نام شھیدان كربال،) علیھ السالم(از این رو مى بینیم امامان معصوم 

در مناسبت ) علیھ السالم(الگوھاى فداكارى و ایثار در راه نجات امت،بھ خصوص ساالر شھیدان اباعبدهللا الحسین 
 .ھاى مختلف سعى و تالش فراوانى نمودند و ھیچ فرصتى را در زنده نگھداشتن یادشان فرو گذار نكردند

و بھ زندگى انسان ھا جھت مى رھد و روح فداكارى و . ھام بخش بودبى تردید،احیاى نام و یاد این مردان بزرگ،ال
ذكر این صالحان و . ایثار را زنده كرده و آدمى را در برابر مشكالت و حوادث سخت،مقاوم و استوار مى سازد

از آنھا الگو  -بھ خصوص مسلمین  - طرح فضایل اخالقى و روح حماسى شان باعث مى شود كھ ھر قوم و ملتى 
 .ھ و بھ آنان تأّسى و اقتدار كنندگرفت

 در زنده نگھداشتن عاشوراییان) علیھ السالم(روش ھاى ائمھ 
از شیوه ھاى گوناگونى ) علیھ السالم)در تالش براى زنده نگھداشتن یاد امام حسین ) علیھم السالم(امامان اھل بیت 

 :استفاده مى كردند،از جملھ
 برپایى مجالس سوگوارى - 1

در خانھ اش ) علیھ السالم(در روز عاشورا براى امام حسین ) علیھ السالم(نقل مى كند كھ امام باقر علقمھ حضرمى
 .اقامھ عزا مى كرد
ولیعز بعضھم بعضا بمصابھم ... و یبكیھ و یامر من فى داره ممن ال یتقیھ بالبكاء علیھ) علیھ السالم(ثم لیندب الحسین 

بر امام حسین مى گریست و بھ افرادى كھ در خانھ بودند و از آنان ) ھ السالمعلی(امام باقر  (علیھ السالم)بالحسین 
بھ ) علیھ السالم(و بھ آنان مى فرمود در مصیبت حسین ... بر آن حضرت سوگوارى كنند:تقیھ نمى كرد،مى فرمود

  .(52)یكدیگر تسلیت بگویند
آثار . بركاتى كھ امروز از مجالس سوگوارى آن حضرت نصیب امت اسالم شده و مى شود بر كسى پوشیده نیست

آنقدر زیاد است كھ قسمت اعظم فرھنگ ) علیھم السالم(فرھنگى و تربیتى و آموزشى این سنت ماندگار ائمھ اطھار 
 .آن متأثر است شیعى بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم از

 در مناسبت ھاى مختلف) علیھ السالم(یاد آورى مصایب آن حضرت  -2
 :بھ داود رقى فرمود) علیھ السالم(در حدیثى مى خوانیم امام صادق 

من ھرگز آب سرد ننوشیدم مگر این كھ بھ یاد امام حسین  (علیھ السالم(انى ما شربت ماء بارداء و ذكرت الحسین 
 (53)ادم افت) علیھ السالم(

را آتش زد،آن حضرت در ) علیھ السالم(در روایتى دیگر مى خوانیم وقتى كھ منصور دوانیقى در خانھ اما صادق 
فرداى آن روز . ه اش را آرام نمودكرده و دختران و بانوان وحشت زد  منزل حضور داشت و آتش را خاموش 

را گریان و ) علیھ السالم(امام . شرفیاب شدند) علیھ السالم)تعدادى از شیعیان براى احوالپرسى خدمت امام 
این ھمھ اندوه و گریھ از چیست؟ آیا بھ دلیل گستاخى و بى حرمتى آنان نسبت بھ شما :اندوھگین یافتند،پرسیدند

 :پاسخ داد) علیھ السالم(است؟ امام 
ال ولكن لما اخذت النار ما فى الدھلیز نظرت الى نسائى و بناتى یتراكضن فى صحن الدار من حجرة الى حجرة و 

یوم عاشورا من خیمة ) علیھ السالم(من مكان الى مكان ھذا و انا معھن فى الدار فتذكرت فرار عیال جدى الحسین 
براى این گریھ نمى كنم،بلكھ گریھ من براى این است كھ وقتى آتش ھرگز :امام فرمودالى خیمة و من خباء الى خباء 

زبانھ كشید،دیدم بانوان و دختران من از این اطاق بھ آن اطاق و از این جا بھ آن جا پناه مى برند با این كھ تنھا 
ز عاشورا افتادم در رو) علیھ السالم(نبودند و من نزدشان حضور داشتم،با دیدن این صحنھ بھ یاد بانوان جدم حسین 

 .كھ از خیمھ اى بھ خیمھ دیگر و از پناھگاھى بھ پناھگاه دیگر فرار مى كردند و مردان آنھا ھمھ شھید شده بودند
(54) 
 گریستن و گریاندن -3

) علیھ السالم(براى احیاى نھضت عاشورا گریھ بر امام حسین ) علیھم السالم(اطھار از مؤ ثرترین تدابیر ائمھ 
در طول دوران امامتش پیوستھ سوگوار قصھ عاشورا بود و در این مصیبت آن قدر ) علیھ السالم(اما سجاد . است

  .( 55)گریست كھ از بكائین عالم بسیار گریھ كنندگان لقب داده شد
ھر زمان كھ بھ یاد قتلگاه فرزندان فاطمھ  انى لم اذكر مصرع بنى فاطمة اال خنقتنى العبرة :آن حضرت مى فرمود



  .(56)كربال مى افتم اشك گلو گیرم مى شود
كھ در ھر مناسبتى بھ آن اقدام مى كردند باعث بیدارى عمومى و مانع از فراموش ) علیھ السالم(گریھ ھاى امام 

امامان بزرگوار شیعھ نھ تنھا خود در عزاى ساالر شھیدان مى گریستند،بلكھ  .شدن نام و یاد شھیدان عاشورا شد
 .تشویق و ترغیب مى كردند) علیھ السالم(بھ گریستن بر امام حسین ھمواره مردم را 

 :آمده است) علیھ السالم(در روایتى از امام رضا 
باید گریھ ) علیھ السالم(پس بر ھمانند حسین  فعلى مثل الحسین فلیبك الباكون،فان البكاء علیھ یحط الذنوب العظام

  .(57)ناھان بزرگ را مى ریزدكنندگان گریھ كنند ،چرا كھ گریھ بر آن حضرت گ
بھ موازات ثوابھاى عظیمى كھ براى گریستن در روایات آمده است،براى گریاندن و حتى تباكى حالت گریھ بھ خود 

 گرفتن ثوابھاى زیادى ذكر شده است
 :مى خوانیم) علیھم السالم(در ارتباط با گریھ بر مظلومیت اھل بیت در روایتى 

بگرید و حتى یك تن را بگریاند،پاداشش بھشت   ھر كش من بكى و اءبكى واحداء فلھ الجنة و من تباكى فلھ الجنة 
  .(58)است و ھركس حالت اندوه و گریھ بھ خود بگیرد پاداش او بھشت است

 تشویق شاعران بھ مرثیھ سرایى -4
را بھ شعر در آورده و در مجالس و محافل مى خواندند،ھمواره ) علیھ السالم(شاعرانى كھ مصائب امام حسین 

عراى بنامى چون كمیت اسدى، دعیل ش. قرار داشتند) علیھ السالم(مورد لطف خاص و عنایت ویژه ائمھ معصومین 
از موقعیت اجتماعى ) علیھم السالم)بھ عنوان شاعران اھل بیت با تشویق ائمھ اطھار ... خزاعى، سید حمیرى و

 .بلندى در بین مردم برخوردار بودند
ایم بر:بھ محضر آن حضرت شرفیاب شدم،فرمود:مى گوید) علیھ السالم(ھارون مكفوف یكى از یاران امام صادق 

این گونھ نمى خواھم،آن گونھ كھ در كنار ال كما تنشدون و كما ترثیھ عند قبره  :مرثیھ بخوان برایش خواندم فرمود
 :مرثیھ مى خوانید بخوان و من خواندم) علیھ السالم(قبر آن حضرت 

 ((فقل ال عظمھ الزكیة  امررعلى جدث الحسین ))

دیدم آن حضرت بھ گریھ افتاد،سكوت ... ھ آن استخوان ھاى پاك او بگوگذر كن و ب) علیھ السالم(از كنار قبر حسین 
 :باز ھم بخوان خواندم تا بھ این بیت رسیدم:فرمود. ادامھ بده ،ادامھ دادم:كردم،ولى فرمود

 یا مریم قومى و اندیى موالك 
 

 و على الحسین فاسعدى ببكاك 

 .رستگارى طلب كن) علیھ السالم(ر حسین برخیز و بر موالى خود ندبھ كن و با گریھ ات ب!اى مریم
یا ابا ھارون  :وقتى آرام شدند،حضرت فرمود. گریھ كرد و بانوان شیون سر دادند) علیھ السالم(دیدم امام صادق 

مرثیھ بخواند و ده ) علیھ السالم(ھركس بر امام حسین !اى ابو ھارونمن أنشد فى الحسین فاءبكى عشرة فلھ الجنة 
  .(59)،پاداش او بھشت استنفر را بگریاند

 (علیھ السالم(اھمیت بھ تربت امام حسین  -5
تھ اش و یاران پاكباخ) علیھ السالم(دشمنان اسالم از بنى امیھ و بنى عباس با تمام توان،تالش مى كردند تا قیام امام 

 .بھ دست فراموشى سپرده شود و مردم از آن سخنى نگویند و حتى اثرى از قبر امام ھمام بھ جاى نماند
  .(60)از این رو،برخى از خلفاى عباسى بارھا بھ ویران كردن قبر آن حضرت اقدام كردند

در ھر فرصتى براى مقابلھ با این جریان بپا خواستند و تربت آن حضرت ) علیھم السالم(ولى از آن سو ائمھ اطھار 
 .را قطعھ اى از خاك بھشت،مایھ شفاى دردھا و موجب بركت زندگى دانستھ اند

شیئا لتبركوا بھ فان كل تربة لنا ال تاخذوا من تربیتى  :مى خوانیم) علیھ السالم(در روایتى از امام موسى بن جعفر 
از تربت من چیزى براى تبرك بر ندارید،زیرا ھمھ تربت ھا جز تربت جدم امام حسین  محرمھ اال تربة اولیائنا

  .(61)آن را براى شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است -عزوجل  -خداوند . خوردنش حرام است (علیھ السالم(
 .را نگھ مى داشت) علیھ السالم(آمدده است كھ در پارچھ اى تربت امام حسین ) علیھ السالم(در حاالت امام سجاد 

ه اش ھرگاه وقت نماز مى رسید آن تربت را روى سجادفكان اذا حضرتھ الصالة صبھ على سجادتھ و سجد علیھ 
  .(62)مى ریخت و بر آن سجده مى كرد

وارد شده است،مى رساند كھ استفاده از بركت آن تربت ) علیھ السالم(مجوع روایاتى كھ در مورد تربت امام حسین 
ز كردن كام نوزاد با آن شده و تا واپسین لحظات حیات و قرار دادن تربت در پاك،از نخستین روز والدت،با با

  .(63)قبر،بھ پایان مى رسد



ر كمى مثال بھ اندازه یك عدس ھمچنین ساختن مھر و تسیبح با تربت كربال و ھمراه داشتن آن و خوردن مقدار بسیا
در آب حل كند و بخورد از آن بھ مقصد شفا و باز كردن افطار در روز عید فطر با اان مورد ترغیب و توصیھ 

  .(64)بوده است) علیھم السالم(ائمھ اطھار 
 (علیھ السالم(ھتمام ویژه بھ زیارت مرقد امام حسین ا -6

مى رفتند،با بیان پاداش ) علیھ السالم)گذشتھ از آن خودشان بھ زیارت قبر امام حسین ) علیھم السالم(ائمھ اطھار 
ھاى عظیم براى زیارت آن حضرت ،شیعیان را براى رفتن بھ كربال تشویق و بسیج مى كردند و خاطره آن شھیدان 

وارد مى ) علیھم السالم(فتخار را زنده نگھ داشتھ،ضربات سنگینى را بر پیكر كفر و عناد و دشمنان اھل بیت پر ا
 .كردند

 :چنین نقل شده است) علیھ السالم(از امام صادق 
 لما یرى لما یصنع بزوار الحسین بن على) علیھ السالم(ما من احد یوم القیامة و ھو یتمنى انھ زار الحسین بن على 

علیھ )ھر كسى در روز قیامت،آرزو مى كند كھ از زائران قبر امام حسین  من كرامتھم على هللا (علیھ السالم(
  .(65)باشد،از فزونى آنچھ از كرامت آنان زائران قبر آن حضرت نزد خداوند مشاھده مى كند) السالم

 :روایت شده است) علیھ السالم(و نیز از امام صادق 
ھر كس دوست دارد  (علیھ السالم(من سره أن یكون على موائد نور یوم القیامة،فلیكن من زوار الحسین بن على 

  .(66)باشد) علیھ السالم(روز قیامت در كنار سفره ھاى نور الھى بنشیند،باید از زائران امام حسین 
 :مى فرماید) علیھ السالم(امام ششم . حتى در برخى از روایات زیارت مكرر آن حضرت توصیھ شده است

ھر  (علیھ السالم(یارة قبر الحسین من سره أن ینظر الى هللا القیمة،و تھون علیھ سكرة الموت،و ھول المطلع فلیكثر ز
كس دوست دارد در قیامت نظر بھ رحمت الھى كند و سختى جان كندن بر او آسان شود و ھول و ھراس قیامت از 

  .(67)را بسیار زیارت كند) علیھ السالم(او بر طرف گردد،مرقد امام حسین 
 (علیھ السالم(تاریخھ سوگوارى برمظلومیت امام حسین :چھارم

عظمت مصیبت و مظلومیت خامس آل عبا بھ گونھ اى بود كھ گریھ و سوگوارى ھمواره قرین نام آن حضرت بوده 
عجین شده ) علیھ السالم(و ھست،ھمانگونھ كھ آزادگى و شجاعت و دفاع از دین و ارزش ھاى اسالمى با نام حسین 

 .است
  .(68)سنگینى این حادثھ ھمھ اھل اسالم را متأثر ساخت،و حتى بر عرشیان و ساكنان آسمان و زمین نیز سنگین آمد

پى  -بھ طور گذرا  -را در سھ قسمت ) علیھ السالم(ید الشھدا تاریخچھ سوگوارى و اشك ریختن بر مظلومیت س
 .گیرى مى كنیم

 پیش از تولد آن حضرت) علیھ السالم(گریھ بر امام حسین  -1
ھنگامى كھ از  -) علیھ السالم(ھزاران سال قبل از تولد امام حسین  - در روایات مى خوانیم،برخى از انبیاى الھى 

 .د،بر مظلومیت آن حضرت اشك مى ریختندماجراى كربال با خبر مى شدن
براى توبھ تعلیم مى داد،و او خدا  (علیھ السالم(ھنگامى كھ جبرئیل كلماتى را بھ حضرت آدم :در روایتى آمده است

رسید قلبش شكست و اشكش جارى شد،بھ ) علیھ السالم(را بھ پنج تن مقدس مى خواند ،وقتى كھ بھ نام حسین 
را مى برم قلبم مى شكند و اشكم جارى مى ) علیھ السالم(را وقتى كھ نام پنجمى حسین نمى دانم چ:جبرئیل گفت

 شود؟
او تشنھ كام،غریبانھ،و . بر او مصیبتى خواھد گذشت كھ ھمھ مصایب در برابر آن كوچك خواھد بود:جبرئیل گفت

علیھ (ندانش را براى آدم جبرئیل برخى دیگر از مصائب آن حضرت و خا. بدون یار و یاور بھ شھادت خواھد رسید
فبكى آدم و  گریستند،) علیھ السالم(بیان كرد،تا آنجا كھ ھر دو تن ھمچون مادر فرزند مرده اى بر حسین ) السالم

 (69)جبرئیل بكاء الثكلى 
سخن گفت و ماجراى شھادت ) علیھ السالم(از مظلومیت امام حسین ) علیھ السالم(راى موسى ھنگامى كھ خداوند ب

علیھ (مظلومانھ آن حضرت و اسارت بانوان حرمش و گرداندن سزھاى شھدا در شھرھا را بازگو نمود،موسى 
  .(70)نیز گریست) السالم



نیز وقتى كھ نام ھاى پنج تن مقدس را از جبرئیل آموخت،ھنگامى كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(زكریاى پیامبر 
بھ . را بر زبان جارى مى ساخت، بغض گلویش را مى گرفت و اشكش جارى مى شد) علیھ السالم(نام حسین 

 :خداوند عرضھ داشت
را مى برم غم و اندوھم زایل مى ) علیھ السالم(م آن چھار تن محمد،على،فاطمھ و حسن چرا وقتى نا!خدایا

را بر زبان مى آورم،اشكمن جارى مى گردد و اندوه و غم مرا فرا ) علیھ السالم(شود،ولى ھنگامى كھ نام حسین 
 مى گیرد؟

زكریا پس از شنیدن آن،بھ مدت سھ را براى زكریا شرح داد،و ) علیھ السالم(خداوند بخشى از مصایب امام حسین 
روز از مسجد بیرون نیامد و مردم را نیز اجازه نداد بھ محضرش برسند و در تمام این مدت بر مصیبت امام حسین 

  .(71)گریھ مى كرد و بر او مرثیھ مى سرود) علیھ السالم(
ھمراه با حواریون ) علیھ السالم)حضرت عیسى بن مریم ) علیھ السالم(در روایتى نقل شده است كھ امیر مؤمنان 

وقتى كھ حواریون سبب . از كربال مى گذشتند كھ آن حضرت شروع بھ گریستن كرد و حواریون نیز با او گریستند
و فاطمھ زھرا ) علیھ السالم(در این مكان فرزند پیامبر اسالم :مودفر) علیھ السالم(گریھ را پرسیدند،حضرت عیسى 

  .(72)كشتھ خواھد شد (سالم هللا علیھا(

 

 پس از والدت) علیھ السالم(گریھ بر امام حسین  -2
صلى هللا علیھ و آلھ و (نیز از ھمان شروع والدت و پس از آن،رسول خدا ) علیھ السالم(پس از والدت امام حسین 

علیھ (ھنگامى كھ از رنج ھا و مظلومیت آینده حسین ) سالم هللا علیھا)و فاطمھ زھرا ) علیھ السالم(و على ) سلم
 .آگاه مى شدند،بر او مى گریستند) السالم

 (و سلم صلى هللا علیھ و آلھ(گریھ رسول خدا 
بھ منزل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا ) علیھ السالم(پس از والدت امام حسین :در روایتى مى خوانیم

را در پارچھ اى سفید قرار ) علیھ السالم)اسماء حسین !فرزندم را بیاور:آمد و بھ اسماء فرمود) علیھ السالم(فاطمھ 
در گوش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول اكرم . آورد) لھ و سلمصلى هللا علیھ و آ(داد و بھ نزد رسول خدا 

 .اذان و در گوش چپ وى اقامھ گفت و سپس وى را در آغوش گرفت و گریست) علیھ السالم(راست حسین 
 پدر و مادرم فداى تو باد،چرا گریھ مى كنى؟:بھ حضرت عرض كردم:اسماء مى گوید

 .بھ خاطر این فرزندم گریانم:فرمود
 .او كھ ھم اكنون متولد شده است و جاى شادى و خوشحالى است،نھ اندوه:ض كردمعر

 :فرمود
وى را پس از من گروھى ستمكار بھ شھادت مى رسانند كھ ھرگز خداوند تقلھ الفئة من بعدیى ال انا لھم هللا شفاعتى 

 .شفاعتم را نصیب آنان نخواھد ساخت
 :آنگاه فرمود

فاطمھ را از این ماجرا آگاه مساز،چرا كھ او تازه !اى اسماء ا فانھا قریبة عھد بوالدتھ،یا اسماء ال تخبرى فاطمة بھذ
  .(73)صاحب این فرزند شده است

 (علیھ السالم(بر مظلومیت امام حسین ) علیھ السالم(گریھ على 
در مسیر رفتن بھ صفین ھمراه بودم،ھنگامى كھ بھ نینوا ) علیھ السالم(من با امیر مؤمنان :ابن عباس مى گوید

 .نھ نمى شناسم:آیا این مكان را مى شناسى؟ عرض كردم!اى ابن عباس:رسیدیم،با صداى بلند فرمود
نمى گذشتى جز آن كھ ھمانند من  اگر آن گونھ كھ من این سرزمین را مى شناسم،تو نیز مى شناختى،از آن:فرمود

 .گریھ كنى
مدتى طوالنى اشك ریخت،تا آنجا كھ اشك ھا از محاسن مباركش بر سینھ اش سرازیر شد و ) علیھ السالم(آنگاه امام 

آل ابوسفیان را با من چھ كار؟ مرا با !واى!واى:در ھمان حال فرمود) علیھ السالم(امام . من نیز ھمراه او گریستم
چرا كھ بھ !صبر پیشھ كن!اى اباعبدهللا. ز اجداد یزید چھ كار؟ ھمان ھا كھ حزب شیطان و اولیاى كفرندآل حرب ا

اوه اوه مالیى و الل ابیى سفیان؟ مالیى و الل حزب  .پدرت نیز از این گروه ھمان ستم ھا مى رسد كھ بھ تو مى رسد
  .(74)ك مثل الذى تلقى منھم. ابو حزب الشیطان؟ و اولیا ء الكفر؟ صبرا یا ابا عبدهللا فقد لقى

 (سالم هللا علیھا(سوگوارى فاطمھ زھرا 



و مصائب آن حضرت را بھ دخترش ) علیھ السالم(خبر شھادت امام حسین ) علیھ السالم(ھنگامى كھ رسول خدا 
این ماجراى چھ زمانى :بھ شدت گریست و آنگاه پرسید) سالم هللا علیھا(داد،زھرا ) سالم هللا علیھا(فاطمھ حضرت 

 اتفاق خواھد افتاد؟
با ) سالم هللا علیھا(زمانى كھ نھ من باشم،نھ تو و نھ على فاطمھ :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

نگاه رسول خدا وى را از برپایى عزا و سوگوارى توسط مردان و زنان آ. شنیدن این سخن گریھ اش شدیدتر شد
 .این گریھ ھا را بیان فرمود  آگاه ساخت و پاداش ) علیھم السالم(امت،بر شھداى كربال و رنج ھاى زنان اھل بیت 

(75) 
 پس از شھادت) علیھ السالم(گریھ و سوگوارى بر امام حسین  -3

بھ یقین،ماجرایى كھ پیش از . سرانجام،آن حادثھ اى خلقت ماجرایش براى اولیاى الھى گفتھ شده بود،اتفاق افتاد
ھجرى روى  61وقوعش دل ھا را بھ درد آورد و اشك ھا را جارى ساختھ بود،ھنگامى كھ در روز عاشوراى سال 

ھمراه با درس ھاى بزرگ آزادگى و آرمان . اد،شعلھ ھاى بر جان ھا زد و سوگ و ماتم را قرین خویش ساختد
خواھى و دفاع از شرف و اعتقاد تا پاى جان،عمق فاجعھ بھ اندازه اى بود كھ از روز عاشورا مراسم سوگوارى و 

ارد و تا واپسین لحظات عمر دنیا ادامھ اشك و ماتم بر آن حضرت و یاران پاكبازش آغاز شد و ھمچنان ادامھ د
 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چرا كھ بھ فرموده رسول خدا . خواھد داشت

بھ یقین شھادت حسین،حرارتى در دل مؤمنان ایجاد خواھد  ان لقتل الحسین حرارة فیى المؤمنین ال تبردا ابدا،
  .(76)كرد،كھ ھرگز خاموش نخواھد شد

در این قسمت نمونھ ھایى از گریھ و سوگوارى بر آن حضرت را پس از شھادت،از نظر خواننده عزیز مى 
 :گذرانیم

 حتى دشمن براو گریست
تاد،و ضجھ سر دادند و آنگاه زینب چشم شان بر شھدا اف) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھنگامى كھ زنان حرم نبوى 

 :شروع بھ ندبھ و نالھ كرد و با صداى محزونى صدا زد
درود خداوند بر تو !اى محمدو امحمداه صلى علیك ملیك السماء ھذا حسین مرمل بالدماء مقطع االعضاء و بناتك 

 .نت ھستند كھ اسیر شده انداین حسین توست كھ بھ خون آغشتھ است و پیكرش قطعھ قطعھ شده و این ھم دخترا. باد
ھمچنان در مصیبت برادرش و دیگر شھدا،سخن گفت و ندبھ سر داد تا آنجا كھ نقل شده ) علیھ السالم(زینب كبرى 

 :است
  .(77)دوست و دشمن را بھ گریھ آورد!بھ خدا سوگندفابكت و هللا كل عدو و صدیق 

 سوگ و ماتم در بارگاه یزید
و ) علیھ السالم(پس از آن كھ كاروان اسیران را بھ كوفھ و شام بردند،با خطبھ ھاى افشاگرانھ امام زین العابدین 

چاره اى  اوضاع شھر شام بركشت و با جو ایجاد شده بر ضد دستگاه خالفت اموى،یزید (علیھ السالم(زینب كبرى 
در چنان شرایطى،زنان حرم حسینى در شام مراسم عزا و ماتم بر پا كردند،تا . جز اظھار ندامت و فرافكنى نداشت

  .(78)آنجا كھ حتى زنان خاندان اموى نیز در آن شركت نمودند و این برنامھ تا سھ روز ادامھ داشت
 (علیھ السالم(برنامھ سوگوارى ھمسر امام حسین 

بھ شھادت ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین :نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(در روایتى از امام صادق 
براى آن حضرت مجلس ماتمى بر پا كرد،خود گریھ مى كرد و زنان و خادمانش (79)رسید،ھمسر او بھ نام رباب 

  .(80)نیز با او ھمصدا مى شدند
 (علیھ السالم(صادق  مراسم سوگوارى در محضر امام باقر و امام

اما در (81)پیش از این گذشت،) علیھ السالم(در حضور امام باقر ) علیھ السالم(برپایى مراسم سوگوارى امام حسین 
مى ) علیھ السالم(شعراى اھل بیت كھ بھ محضر امام گاه برخى از ) علیھ السالم(مورد حضرت امام صادق 

اشعارى بخوانند و گاه خود آن ) علیھ السالم(رسیدند،آن حضرت از آنان مى خواست در رثاى حسین بن على 
در پاره اى . بخوانند) علیھ السالم)اجازه مى گرفتند تا اشعارى در رثاى سید الشھداء ) علیھ السالم(شاعران از امام 

پشت پرده بنشینید و آن اشعار را بشنوید و در واقع :مى فرمود  بھ خانواده خویش ) علیھ السالم(رد امام از موا
 .براى عزاى ساالر شھیدان بر پا مى شد) علیھم السالم(،محفلى از دوستان خالص اھل بیت 

 .مداستان ابو ھارون مكفوف را پیش از این آوردیم و اینك نمونھ اى دیگر را نقل مى كنی
شرفیاب شدم و در محضور آن حضرت مرثیھ اى ) علیھ السالم(بھ محضر امام صادق :عبدهللا بن غالب مى گوید

ھنگامى كھ بھ یك بیت حساس از آن مرثیھ رسیدم،صداى زنى را از پشت . خواندم (علیھ السالم(درباره امام حسین 
 !(82)یا ابتاه پدر جان:پرده شنیدم كھ با گریھ فریاد زد



 (علیھ السالم(مراسم سوگوارى در محضر امام رضا 
علیھ (نقل شده است كھ من در ایام شھادت امام حسین ) علیھم السالم(از دعبل خزابى شاعر معروف اھل بیت 

دیدم آن حضرت محزون و اندوھگین نشستھ و یارانش . شرفیاب شدم) سالمعلیھ ال(بھ محضر امام رضا ) السالم
آفرین بر كسى كھ با دست و !خوش آمدى اى دعبل:ھنگامى كھ مرا دید فرمود. نیز گرد آن حضرت نشستھ اند

 !زبانش ما را یارى مى كند
دوست دارم امروز !دعبل اى:آنگاه بھ من فرمود. سپس در كنار خویش براى من جا باز كرد و مرا كنارش نشاند

بھ ویژه بنى  -شادمانى دشمنان ما ) علیھم السالم(براى ما مرثیھ بخوانى،چرا كھ این ایام روزھاى اندوه ما اھل بیت 
علیھم (مطالبى را در پاداش گریھ كردن و گریاندن در مصیبت اھل بیت ) علیھ السالم(سپس امام . است -امیھ 

 .بیان كرد) علیھ السالم(سین بھ خصوص مصائب امام ح) السالم
برخاست و پرده اى میان ما و حر مسراى خویش زد و خانواده اش را پشت پرده ) علیھ السالم(آنگاه امام رضا 

  .(83)گریھ كنند) علیھ السالم(نشاند،تا آنان نیز بریا مصیبت جدشان امام حسین 
و اھل بیتش ) علیھ السالم(سپس بھ دعبل فرمود اشعار خود را بخوان و وى نیز مرثیھ اى را در ماتم امام حسین 

 :خواند كھ قسمتى از آن چنین است
 و قد مات عطشانا بشط فرات   اقاطم لو خات الحسین حجدال 

 اذا للطمت الخد فاطم عنده 
 

 العین فى الوجنات  و اجریت دمع

 اءفاطم قومى یا ابنة الخیر و اندیى 
 

 نجوم سماوات بارض فالت 

 بنات زیاد فى القصور مصونة 
 

 و آل رسول هللا منھتكات 

 و آل رسول هللا فى الفلوات   و آل زیاد فى الحصون منیعة 

 و نادى منادى الخیر للصلوات   سابكیھم ما ذر فى االرض شارق 

 و باللیل ابكیھم و بالغدوات   ت شمس و حان غروبھا و ما طلع

اگر پیكر بھ خاك و خون غلطیده حسین را كھ تشنھ كام كنار شط فرات بھ شھادت رسیده بھ خاطر آورى !اى فاطمھ
در آن ھنگام اى فاطمھ كنار آن پیكر،بھ چھره ات طپانچھ مى زنى و اشك چشمانت را بر رخسارت سرازیر مى 

و بر ستارگان آسمانھا در آن صحراى خشك نالھ بزن چرا گریان !ھ اى دختر بھترین مردم،برخیزسازى اى فاطم
نباشم وقتى كھ بھ خاطر آورم دختران زیاد در قصرھاى خویش در امانند،ولى حریم خاندان رسول خدا دریده شده 

ھاى خشك و سوزان در حالى كھ آل زیاد در دژھاى محكمى آسوده اند فرزندان رسول خدا در صحرا. است
آرى تا آن زمان كھ خورشید در عالم پرتو افشانى مى كند و نداى مؤ ذنى براى نماز بلند است و مادامى . سرگردانند

  .(84)كھ خورشید طلوع و غروب مى كند و بھ ھنگام شبانگاھان و صبح گاھان بر آنان مى گریم
 سوگوارى در كنار مزار شھداى كربال

از برخى از فرازھاى تاریخ بر مى آید كھ شیعیان گاه و بیگاه در مناسبت ھا تا آنجا كھ شرایط را مساعد مى دیدند 
ز از این عمل شادمان نی) علیھ السالم(كنار مزار آن حضرت در كربال مراسم سوگ و ماتم بر پا مى داشتند و ائمھ 

 :بھ عنوان نمونھ. مى شدند و آنان را تشویق مى كردند
بھ من خبر رسیده كھ در نیمھ شعبان :بھ من فرمود) علیھ السالم(امام صادق :عبدهللا بن حماد بصرى مى گوید

ى آیند و زنانى در كربال گرد ھم م) علیھ السالم(گروھى از ساكنین اطراف كوفھ و دیگر نقاط،بر مزار امام حسین 
براى آن حضرت نوحھ گرى مى كنند،و از این جمعیت گروھى قرآن مى خواند و گروھى حوادث كربال را بازگو 

 .مى كنند و جمعى نوحى گرى كرده و برخى نیز مرثیھ مى خوانند
 .فدایت شوم،من نیز بخشى از آنچھ را مى فرمایید،دیده ام:گفتم
اوندى را كھ در میان مردم گروھى را قرار داد كھ بھ سوى ما مى آیند و براى سپاس خد:فرمود) علیھ السالم(امام 

شھداى ما مرثیھ مى خوانند و دشمنان ما را كسانى قرار داد كھ گروھى از خویشاوندان و دوستان ما و دیگر 
  .(85)مردم،آنان را بى اعتبار كرده و كار آنان را زشت و ناپسند مى شمرند

و یاران با وفایش بھ ویژه در ایام محرم و ) علیھ السالم(مراسم سوگوارى براى امام حسین :كوتاه سخن این كھ
ى عالم،بھ شیوه عاشورا حسینى از گذشتھ،تا كنون ادامھ داشتھ و شیعیان و عالقمندان بھ ساالر شھیدان،در ھمھ جا

ھاى گوناگون ھمھ سالھ در مصیبت آن حضرت بھ ماتم مى نشینند و ضمن یادآورى فداكارى و جانبازى حسین بن 
 .و یارانش در مظلومیت آنان نیز اشك مى ریزند) علیھ السالم(على 



 (علیھ السالم(فلسفھ گریھ و عزادارى براى امام حسین :پنجم
علیھ (در روایات نسبت بھ برپا نمودن مجالس عزا و گریھ بر مصائب امام حسین بھ یقین تاءكید و توصیھ اى كھ 

صلى هللا (حتى وجود مقدس پیامبر اكرم ) علیھ السالم(وارد شده است،نسبت بھ ھیچ یك از امامان معصوم ) السالم
این ھمھ آن را ) السالم علیھ(گویا در این مسئلھ سرى نھفتھ است كھ ائمھ اطھار. وارد نشده است) علیھ و آلھ و سلم

 .مورد تاءكید و سفارش قرار داده اند
بیان روایات در وعده ثواب ھاى عظیم این مجالس بھ گونھ اى است كھ عده اى آن را اغراق آمیز دانستھ و منكر آن 

مل ثواب باید با عمل تناسب داشتھ باشد،چگونھ ممكن است ع:شده اند و منشاء آن را غالت دانستھ و گفتھ اند
 !عظیم داشتھ باشد؟  اینقدر پاداش ) علیھ السالم(كوچكى مانند گریھ بر امام حسین 

) علیھ السالم(عده اى ھم در نقطھ مقابل آن،جنبھ افراط را پیمود و معتقد شده اند،ھمین كھ انسان بر امام حسین 
در نگاه . فساد فرو رفتھ باشد بگرید، ھر چند بھ قدر بال مگسى باشد اھل نجات است،حتى اگر در باتالق گناه و

 !اینان ھمھ دروغ گویى ھا،خیانت ھا،ظلم ھا و حق كشى ھا با قطره اشكى شستھ مى شود
این گونھ اظھار . مطمئنا ھیچ از این دو دیدگاه كھ در دو طرف افراط و تفریط واقع شده اند،نمى تواند صحیح باشد

این روایات و وعده ثواب ھاى فوق العاده سوگوارى ،تحلیل نظرھا از كسانى عنوان مى شود كھ نتوانستند براى 
 .صحیح و جامعى ارائھ دھند و در واقع از درك فلسفھ عزادارى عاجز ماندند

نخست تحلیل ھاى نادرست و نقد آنھا را بھ صورت گذرا بیان مى كنیم،سپس بھ سراغ تحلیل منطقى مسالھ مى 
 .رویم
 حسن ذاتى گریھ -1

آثار جسمانى و روانى گریھ و تأثیر آن در پاالیش روح و روان انسان مدعى شدند سر تاءكید  عده اى با توجھ بھ
نسبت بھ برپایى مجالس عزا بھ خاطر حسن ذاتى گریھ است،زیرا اظھار تاءثر بھ وسیلھ گریھ از ) علیھ السالم(ائمھ 

و نمى توانند بدین وسیلھ غم ھا،و اشخاصى كھ كمتر گریھ مى كنند . نشانھ ھاى طبیعى و تعادل عاطفى آدمى است
افسردگى خویش را تخلیھ كنند و عقده ھاى درونى خویش را بگشایند،از روان متعادل و سالمت جسمى و روحى 

زن ھا از مرده عقده كمترى دارند ،زیرا آنان زودتر :بھ ھمین جھت روانشناسان معتقدند .خوبى برخوردار نیستند
گریھ بیرون مى ریزند و كمتر آن را در درون خویش پنھان مى دارند و این  مشكالت روحى خویش را بھ وسیلھ

  .(86)امر یكى از رموز سالمت آنان مى باشد
سان را مى كاھد و درمان بسیارى از آالم و رنج ونیز معتقدند گریھ فشارھاى ناشى از عقده ھاى انباشتھ در درون ان

در حقیقت اشك چشم بھ منزلھ سوپاپ اطمینانى است كھ در شرایط بحرانى موجب تعادل . ھاى درونى انسان است
 .روح آدمى مى گردد

 براى دورى فرزندش سالھا اشك از) علیھ السالم(بھ عقیده اینان بھ خاطر ھمین حسن ذاتى گریھ بود كھ یعقوب 
و صحابى جلیل (87)ابراھیم  - در مرگ فرزندش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دیدگان جارى ساخت و رسول خدا 

 (88)القدرش عثمان بن مظعون بھ سختى گریست 
حضرت حمزه گریان شد و بانوان مدینھ   ھمچنین بھ ھنگام مرگ جمعى از صحابھ و یارانش و در شھادت عمویش 

  .(89)را جھت گریستن بر حمزه دعوت كرد
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در رحلت جانگداز رسول خدا ) سالم هللا علیھا(و بھ ھمین دلیل بود كھ حضرت زھرا 

در شھادت پدر بزرگوارش سالیان دراز ) السالم علیھ(و حضرت على بن الحسین (90)شبانھ روز مى گریست 
  .(91)گریان بود

ولكن ھر چند آثار مثبت گریھ در پاالیش روح انسان و حتى تكامل آن و دیگر فواید طبى آن ،قابل انكار نیست،ولى 
براى گریستن بر امام حسین ) علیھم السالم(یلى ھرگز نمى تواند سر این ھمھ تاءكید و سفارش ائمھ اطھار چنین تحل

این تحلیل یك اشتباه بزرگ است،ھر كس روایات اسالمى را در . و وعده ثواب ھاى فراوان آن باشد) علیھ السالم(
 .این زمینھ بخواند،مى داند ھدف مھم دیگرى در كار بوده است

 (علیھم السالم(درك ثواب و رسیدن بھ شفاعت اھل بیت  -2



مجالس عزا بھ پا كرده و ) علیھم السالم(در این تحلیل مردم براى استفاده از ثواب و رسیدن بھ شفاعت ائمھ اطھار 
 .بر آنان مى گریند

لحت ضعف و سستى این تحلیل نیز بھ خوبى روشن است،زیرا فرض ثواب براى عملى،فرع وجود حكمت و مص
در این مبحث ما . تا عملى داراى مصلحت و حكمتى معقول نباشد ثوابى در بر نخواھد داشت. در نفس آن عمل است

طبعا سخن از ثواب كھ در ردیف معلوالت حكم . بھ دنبال فلسفھ عزادارى یعنى محصلحت و حكمت این عمل ھستیم
 .است نھ علل آن،در این مرحلھ جایى ندارد

است در طول تاریخ احساسات میلیون ھا انسان رافقط بھ خاطر تحصیل ثواب تحریك كرد و آنان بھ عالوه،آیاممكن 
را گریاند؟ راستى اگر عشقى در كار نباشد و كانون دل،ماال مال از محبت و شور نباشد،آیا این وعده مى تواند 

 !(92)عواطف و احساسات را بر انگیزد؟
 (علیھ السالم(تشكر از امام حسین  -3

. خود را فدا كرد تا گناھان امت بخشوده شود و امام كفاره گناھان امت باشد) علیھ السالم(در این تحلیل امام حسین 
با نم ) علیھ السالم(د و مى گویند مسیح دارن) علیھ السالم(نظیر اعتقاد باطلى كھ مسیحیان نسبت بھ حضرت مسیح 

 .دادن بھ صلیب باعث پاك شدن گناھان پیروان خود شد و آنان را رستگار كرد
نیز با ) علیھ السالم(چنین برداشت كردند كھ امام حسین یا نجاة االمة معتقدان این تحلیل با تمسك بھ تعابیرى چون 

در . سقان و فاجران امت و در نتیجھ سبب نجات آنان شده استاستقبال از شھادت موجب بخشوده شدن گناھان فا
این تحلیل نیز . عوض امت با فاسقان مجالس عزا از امام تشكر و سپاسگزارى كرده و مستحق رستگارى مى شود

علیھ (با ھیچ یك از اصول و مبانى مسلم دینى سازگار نیست و موجب شده است عده اى گمان كنند كھ امام حسین 
علیھ (امام :بھ تعبیر دیگر. با شھادت خود و فرزندانش،گناھكاران را در برابر عذاب الھى بیمھ كرده است) السالم
و یارانش كشتھ شدند تا دیگران در انجام ھر گناه و جنایتى آزاد باشند و در واقع تكلیف الھى از آنان ساقط ) السالم
 .گردد

گریھ كند،ھر قدر در فساد و ) علیھ السالم(ر كس بر امام حسین ھمین پندار سبب شده است كھ عده اى گمان كنند ھ
تباھى غوطھ ور باشد و حتى نسبت بھ ضروریات دین پایبند نباشد،مورد عفو و بخشش قرار گرفتھ و اھل نجات 

 .خواھد بود
و بى  نفوذ این پندار غلط تا جایى بوده است كھ حتى سالطین جبار و ستمگرى كھ حكومتشان بر پایھ ھاى ظلم

عدالتى استوار بود و دستشان بھ خون بى گناھان آلوده بوده،در ایام عزادارى آن حضرت مجالس عزا بھ پا كنند و 
 !یا خود پابرھنھ در دستجاب عزادارى بھ سر و سینھ بزنند،و آن را مایھ نجات خود بدانند

 .دارد ھیچ كس نمى تواند شفاعت را انكار كند،ولى شفاعت حساب و كتاب و شرایطى
 تحلیل صحیح در فلسفھ عزادارى

 :در این قسمت بھ تحلیل صحیح و منطقى در موضوع فلسفھ عزادارى در چھار عنوان اشاره مى شود
 (علیھم السالم(حفظ مكتب اھل بیت  -1

عامل فوق العاده نیرومندى براى بیدارى مردم ) علیھ السالم(بھ اعتراف دوست و دشمن،مجالس عزاى امام حسین 
 .ت و راه و رسمى است كھ آن حضرت آن را بھ پیروان خود آموختھ تا ضامن تداوم و بقاى اسالم باشداس

بر حفظ آن،آنگاه روشن تر مى شود كھ ) علیھم السالم(اھمیت بر پایى این مجالس و رمز تاءكید ائمھ اطھار 
دند و تحت فشارھاى گوناگون مالحظھ كنیم شیعیان در عصر صدور این روایات بھ شدت در انزوا بھ سر مى بر

حكومت امویان و عباسیان چنان گرفتار بودند كھ قدرت بر انجام كوچكترین فعالیت و حركت سیاسى و اجتماعى 
آنان را نجات داد ) علیھ السالم(شوند ولى مجالس عزاى امام حسین   نداشتند و چیزى نمانده بود كھ بھ كلى منقرض 

تازه اى یافتند و بھ صورت قدرتى چشمگیر در صحنھ جامعھ اسالمى ظاھر باقى و در پناه آن،تشكیل و انسجام 
 .ماندند

امام . تعبیر شده است) علیھم السالم)بھ ھمین دلیل،برپایى این مجالس در روایات بھ عنوان احیاى امر اھل بیت 
 :در مورد این گونھ مجالس فرمودند) علیھ السالم(صادق 



 !(93)این گونھ مجالس شما را دوست دارم،از این طریق ما را زنده بداریدوا اءمرنا ان تلك المجالس احبھا فاءحی
 :امام خمینى قدس سره بنیانگذار نظام جمھورى اسالمى در تعبیر جامعى مى فرماید

علیھم (كھ آنچھ موجب وحدت بین مسلمین است،این مراسم سیاسى،مراسم عزادارى ائمھ اطھار ھمھ ما باید بدانیم 
است كھ حافظ ملیت مسلمین ) علیھ السالم(بھ ویژه سید مظلومان و سرور شھیدان حضرت اباعبدهللا الحسین ) السالم

  .(94)مى باشد -علیھم صلوات هللا و سلم  - بھ ویژه شیعیان ائمھ اثنى عشر
 حتى غیر مسلمانان ھم بھ این امر اعتراف دارند

ژوزف فرانسوى در كتاب اسالم و مسلمانان ضمن اشاره بھ اندك بودن شمار شیعیان در قرون اولیھ اسالم،بھ 
ظلم و ستم حاكمان بر آنان و قتل و غارت اموالشان در تحلیل جالبى مى  خاطر عدم دست رسى آنان بھ حكومت ،و

 :نویسد
یكى از امامان شیعھ،آنان را دستور تقیھ داد تا جانشان از گزند بیگانگان محفوظ باشد و ھمین امر باعث شد كھ 

ا بكشد و اموالشان را غارت شیعیان كم كم قدرت پیدا كنند و این بار دشمن بھانھ اى نیافت تا بھ واسطھ آن شیعیان ر
این . گریھ مى كردند) علیھ السالم(شیعیان مجالس و محافل مخفیانھ اى را تشكیل دادند و برمصائب حسین . نماید

بزرگترین عامل این ... عاطفھ و توجھ قلبى در دلھاى شیعیان استحكام یافت و كم كم زیاد شد و پیشرفت كردند
... مى باشد كھ دیگران را بھ سوى مذھب شیعھ دعوت مى كند) علیھ السالم(ن پیشرفت بر پا كردن عزادارى حسی

بلكھ . ھر یك از شیعیان در حقیقت مردم را بھ سوى مذھب خود مى خوانند بى آن كھ مسلمانان دیگر متوجھ بشوند
د تنھا ثواب اخروى خود شیعیان ھم شاید بھ فایده اى كھ در این كارھایشان وجود دارد متوجھ نیستند و گمان مى كنن

  .(95)كسب مى كنند
 :ماربین مورخ آلمانى نیز در كتاب سیاست اسالمى مى گوید

و آن رویدادھاى غم ) معلیھ السال)من معتقدم رمز بقا و پیشرفت اسالم و تكامل مسلمانان بھ سبب شھید شدن حسین 
انگیز مى باشد و یقین دارم كھ سیاست عاقالنھ مسلمانان و اجراى برنامھ ھاى زندگى ساز آنان بھ واسطھ عزادارى 

  .(96)بوده است) علیھ السالم)حسین 
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برنامھ آن حضرت را ) علیھ السالم(با تاءكید بر برگزارى مراسم عزادارى حسینى ) علیھم السالم(ائمھ اطھار 

بھ گونھ اى كھ امروزه در ایام شھادتش ملیونھا انسان با اختالف طبقات و نژاد و . محورى براى مردم قرار دادند
 .ستھ و گرد بیرق حسینى اجتماع مى كنندمذھب در ھر كوى و برزن بھ عزادارى آن حضرت بپا خا

بدون شك بھترین عامل وحدت پیروان . ھر ملتى براى بقا و موفقیت خویش محتاج بھ عامل وحدت و اجتماع است
كھ با كمترین زحمت و كمترین ھزینھ مى تواند توده ھاى میلیونى را حول یك محور جمع ) علیھم السالم(اھل بیت 

بھ یقین اگر ملتى از چنین قدرتى برخوردار باشد كھ بتواند در كوتاھترین . حسینى است كند،ھمین مراسم عزادارى
فرصت و با كمترین تبلیغات،نیروھاى متفرق خویش را گرد آورى كرده و سازماندھى كند،مى تواند ھر مانعى را 

 .از سر راه پیشرفت خود بر دارد
بھ اقامھ مجالس حسینى از پراكندگى نیروھا جلوگیرى بھ عمل با ترغیب مردم ) علیھم السالم(در واقع ائمھ اطھار 

آوردند و توده ھاى متفرق را بسیج كردند و با ایجاد وحدت و یكپارچگى در میان آنھا قدرت عظیمى را بھ وجود 
 .آورند

 حركت خود جوش میلیونى مردم مسلمان ایران در نھضت شكوھمند انقالب اسالمى در ماه محرم و صفر بھ ویژه
بر محور ) علیھم السالم(روزھاى تاسوعا و عاشورا كھ لرزه بر اندام طاغوتیان مى انداخت سر تاءكید ائمھ اطھار 

 .را روشن تر مى كند) علیھ السالم(قرار دادن امام حسین 
چھ بسا اگر ما شاھد آزاد سازى چنین انرژى ھاى ذخیره شده در این مجالس در انقالب نبودیم،شاید ما ھم راز 

 بر اقامھ این مجالس را كمتر درك مى كردیم) علیھم السالم(تاءكید ائمھ اطھار 
 :ماربین آلمانى در اثر خود مى نویسد

بى اطالعى بعضى از تاریخ نویسان ما موجب شد كھ عزادارى شیعھ را بھ جنون و دیوانگى نسبت دھند،ولى اینان 
و اقوام،مردمى مانند شیعھ پرشور و زنده ندیده ایم،زیرا  ما در میان ملل. گزافھ گفتھ و بھ شیعھ تھمت زده اند



شیعیان بھ واسطھ بپا كردن عزادارى حسینى سیاست ھاى عالقانھ اى را انجام داده و نھضت ھاى مذھبى ثمر 
  .(97)بخشى را بھ وجود آورده اند

  .(98)ھیچ چیز مانند عزادرى حسینى نتوانست بیدارى سیاسى در مسلمانان ایجاد كند:ھمین نویسنده آلمانى مى گوید
ھت بھ تعطیلى كشاندن آن،حتى اقدام آنان قبر امام مخالفت دشمنان اسالم با اقامھ این مجالس و تالش آنھا در ج

خود شاھد دیگرى است كھ حكومت ھا تا چھ اندازه (99)و مانع شدن از زیارت قبر آن حضرت ) علیھ السالم(حسین 
 .اشتھ و دارنداز این نیروى عظیم وحشت د

امروزه وحشتى كھ در دل دشمنان دین از برپایى این مجالس افتاده است بر كسى پوشیده نیست،تا جایى كھ گاه با 
وارد كردن اتھامات ناروا بر شیعیان از طریق وابستگان داخلى خویش و گاه با برانگیختن دیكتاتورھاى دست 

اختن مجالسى،بریا ریشھ كن كردن شعائر حسینى تالش كرده و نشانده خویش امثال رضاخان،و گاه با بى محتوا س
 .مى كنند

با نگاھى گذرا بھ تاریخ اسالم بعد از حادثھ كربال مى بینیم این مجالس و پیام ھاى عاشورایى تا چھ اندازه سرمشق 
 .قیام ھاى مجاھدان راه خداوند در مقابل گردنكشان و طاغوتیان بوده است

الس ھمھ مسلمین بھ نحو شایستھ اى بھره بردارى مى كردند و با این عامل قوى،پلیدى و براستى اگر از این مج
را پاكسازى مى نمودند،آیا ستمگران مى توانستند بر سرزمین ھاى اسالمى   آلودگى ھاى اجتماعى محیط خویش 

دست چپاولگران براى سلطھ پیدا كنند؟ و آیا اگر با احیاى این مجالس،و حماسھ عاشورا ھمواره زنده مى ماند،
 غارت ثروت ھاى كشورھاى اسالمى بھ سوى آنان دراز مى شد؟

 خودسازى و تربیت دینى الگو پذیرى -3
در این مجالس . مجالس تحول روحى و مركز تربیت و تزكیھ نفس است) علیھ السالم(مجالس عزاى امام حسین 

حضرت را الگو قرار مى دھند،در واقع زمینھ تطبیق آن ) علیھ السالم)مردمى كھ با گریھ بر مظلومیت امام حسین 
 .اعمال و كردار خویش و ھمرنگى و سنخیت خود را با سیره عملى آن حضرت فراھم مى سارند

،دگرگونى عمیقى یافتھ و تصمیم بر ترك گناه  تأثیر عمیق این مجالس بھ قدرى است كھ افراد زیادى در این مجالس 
شخاص گمراھى كھ با شركت در این مجالس تنبھ حاصل كرده و راه نجات را پیدا و معصیت مى گیرند،و چھ بسا ا

 .مى كنند
این مجالس مھد پرورش . این مجالس بھ آدمى درس عزت،آزادگى،ایثار،فداكارى و درس تقوى و اخالق مى آموزد

 .انسان ھاى حق طلب و عدالت گستر و شجاع است
مثابھ كالس ھاى درس براى توده ھاى مردم بوده است و آنان را با اضافھ بر این،در طول تاریخ این جلسلت بھ 

معارف و حقایق دینى،تاریخ ،رجال احكام و موضوعات گوناگون دیگر آشنا مى كرده است،و یكى از مؤ ثرترین 
 .پایگاه ھاى خود سازى و تھذیب نفوس و تربیت اخالق بوده است

 :ماربین آلمانى در این زمینھ مى گوید
كھ این روش و خصلت برپایى مجالس سوگوارى در میان مسلمانان وجود دارد ھرگز تن بھ خوارى نمى مادامى 

سیعیان در حقیقت از این راه بھ ھمدیگر درس جوانمردى و شجاعت تعلیم ... دھند و تحت اسارت كسى نمى روند
  .(100)مى دھند

با گشودن این باب،و تشویق مردم بھ شركت در این محافل در واقع ھمھ را بھ تحصیل و ) علیھم السالم(ائمھ اطھار 
 .تربیت در این دانشگاه حسینى دعوت كردند

لیات و لحظھ شور و ھیجان جوانان بسیجى در جبھھ ھاى نبرد در جنگ تحمیلى ھشت سالھ بھ ویژه در شبھاى عم
 .شمارى آنان براى فداكارى و ایثار و نبل بھ شھادت،گواره روشنى بر تأثیر عمیق مجالس حسینى است

 .این است كھ اگر این مجالس را مجالس تأّسى و الگو پذیرى بنامیم بیراھھ نرفتھ ایم
عند ذكر  (یھ و آلھ و سلمصلى هللا عل(مرحوم فیض كاشانى در كتاب محجة البیضاء در توضیح حدیث پیامبر اكرم 

بھ ھنگام یاد صالحان رحمت الھى نازل مى شود با اشاره بھ مسئلھ تأثیر پذیرى انسان از الصالحین تنزیل الرحمة 
 :محیط اجتماعى و الگوھاى شایستھ ،در بیان علت نزول رحمت بھ ھنگام یاد صالحان مى نویسد

عث مى شود كھ انسان از آنھا الگو بگیرد و با تحت تأثیر چون ذكر صالحان و طرح صالحیت ھاى اخالقى آنان با
واقع شدن،بھ آنھا تأّسى و اقتدار كند و زمینھ صالحیت و برخوردارى از رحمت پروردگار را بریا خود فراھم 

  .(101)سازد
) علیھ السالم(سالم كلینى رحمة هللا و شیخ الطایفھ شیخ طوسى رحمة هللا در حدیث معتبر از امام صادق ثقة اال

 :روایت كرده اند
اى :پدرم بھ من فرمودقال قال لى ابیى جعفر اءوقف من مالیى كذا و كذا النوادب یندبنیى عشر سنین بمنى ایام منى 



 (102)برپایى مجلس سوگوارى برایم در ایام حج در منى اختصاص بده  مقدارى از مالم را پس از وفاتم براى!جعفر
بیانى دارد كھ مفادش ) علیھ السالم(صاحب جواھر در كتاب طھارت در بیان حكمت و فلسفھ این وصیت امام باقر 

 :چنین است
چون برپایى مجالس عزادارى و سوگوارى ائمھ باعث شناخت فضایل اخالقى آنان و در نتیجھ اقتداء و تأّسى مردم 

  .( 103)بھ آن بزرگوار است
 .پسندیده و عملى مطلوب است لذا احیاى نام و بزرگداشت خاطره آنان حركتى

 و تعظیم شعائر) علیھ السالم(تجلیل از مجاھدت امام  -4
اساسا سوگوارى در مرگ اشخاص یك نوع تعظیم و احترام بھ آنان و رعایت موقعیت و شخصیت شان محسوب 

 :مى شود،پیامبر اكرم صلى هللا و علیھ و الھ مى فرماید
  .(104)اى كھ گریھ كننده اى نداشتھ باشد عزتى ندارد مردهمیت ال بواكیى علیھ ال اعزاز لھ 

مخصوصا سوگوارى در مرگ مردان الھى،از مصادیق بارز تعلیم شعائر الھى بوده و تحلیل از عقیده و راه و رسم 
ھنگام بازگشت از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از این رو ،رسول خدا . ن محسوب مى شودو مجاھدت و تالش آنا

جنگ احد وقتى كھ مشاھده كرد خانواده ھاى شھداى قبیلھ بنى اشھل و بنى ظفر براى شھیدان خود گریھ مى 
 :كنند،ولى عموى بزرگوارش حضرت حمزه گریھ كننده اى ندارد،فرمود

  .(105)اما امروز حمزه،گریھ كننده اى نداردالیوم لكن حمزة ال بواكیى لھ 
زنان مدینھ با شنیدن این سخن در خانھ حضرت حمزه اجتماع كرده و بھ سوگوارى پرداختند و بدین وسیلھ 

 .لیل و تكریم قرار گرفتشخصیت عظیم حضرت حمزه مورد تج
براى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)و نیز آنگاه كھ خبر شھادت جعفر طیار در جنگ موتھ بھ مدینھ مى رسد،پیامبر 

آمد،و آن بانوى بزرگ را در حال ) علیھ السالم(گفتن تسلیت نخست بھ خانھ جعفر رفت ،سپس بھ خانھ فاطمھ زھرا
 :گریھ و سوگوارى دید،فرمود

 !(106)بھ راستى براى شخصیتى چون جعفر باید گریھ كنندگان كنندمثل جعفر فلتبك البواكى على 
اثر نفرین آن  گرفتند و سرانجام در  قرآن كریم در مورد گروھى از قوم موسى كھ راه تباھى و فساد را در پیش
 :حضرت بھ ھالكت رسیدند،آنان را الیق تجلیل و گریھ ندانستھ و مى فرماید

 !(107)آسمان بر آنان گریستند و نھ اھل زمینفما بكت علیھم السماء و االرض و ما كانوا منظرین 
 .از این تعبیر بھ خوبى استفاده مى شود كھ لیاقت گریھ دیگران را نداشتن نوعى حقارت و بى ارزشى است

چنان در میان مردم منشاء آثار خیر و :مى بینیم كھ مى فرمود) علیھم السالم(از این رو،در سفارش ھاى ائمھ اطھار 
 !بركت باشید كھ بر مرگتان بگریند و از شما تجلیل كنند

 :مى فرمود) علیھ السالم(ر مؤمنان امی
با مردم آنچنان معاشرت كنید كھ اگر بمیرید بر  خالطوا الناس مخااطة ان متم معھا بكوا علیكم و ان عشتم حنوا الیكم

  .(108)مرگ شما اشك بریزند و اگر زنده بمانید بھ شما عشق بورزید
آن شخصیت ممتاز و بى نظیرى كھ خود از خاندان عصمت ) علیھ السالم(بنابراین،اقامھ عزادارى براى امام حسین 

و طھارت بود و از اولیاى الھى و امامان معصوم است،عالوه بر تجلیل از مقام شامخ آن امام ھمام،از مصادیق 
ھركس شعائر الھى را برزگ و من یعظم شعائر هللا فانھا من تقوى القلوب  :ست كھروشن تعظیم شعائر الھى ا

  .(109)دارد،این كار نشانھ تقواى دلھاست
ش نیستند،تنھا چون یاد و ذكر الھى در آنجا زنده چگونھ چنین نباشد و حال آن كھ صف و مروه با این كھ مكانى بی

 مى شود،از شعائر الھى شمرده است؟
  .(110)صفا و مروه از شعائر و نشانھ ھاى خداستان الصفا و المروه من شعائر هللا 

علیھم (كھ تمام ھستى خویش را یكجا با خداوند معاملھ كرد و با تمام اھل بیت ) علیھ السالم(سین بھ یقین امام ح
و فرزندان در قربانگاه عشق قدم نھاد و مخلصانھ از ھمھ چیزش در راه خدا گذشت،از عظیم ترین شعائر ) السالم

 .ئر الھى محسوب میشودالھى است و برپایى مجالس عزا براى آن حضرت،تعظیم یكى از بزرگترین شعا
 شیوه ھاى عزادارى:ششم

ھمان گونھ كھ در فصل ھاى گذشتھ از نظر خوانندگان محترم گذشت،اصل عزادارى و سوگوارى بر امام حسین 
شیعیان و عالقمندان بھ سرور . و یاران با وفایش مورد سفارش و تاءكید اولیاى دین بوده است) علیھ السالم(

نیز در طول تاریخ،از سوگوارى و عزادارى براى آن حضرت غافل نبوده ) لیھ السالمع(آزادگان حسین بن على 
 .اند

امروز نیز در ھر نقطھ اى از جھان كھ مسلمانان آگاه بھ ماجراى كربال حضور دارند،حداقل در دھھ نخست محرم 



توان خود،ابراز ارادت مى و بھ ویژه روزھاى تاسوعا و عاشورا بھ خیل عزاداران حسینى مى پیوندند و بھ انداره 
 .كنند

 .در این قسمت شیوه ھاى مطلوب عزادارى را بھ فشرده یاد آور مى شویم
 گریھ كردن -1

از شیوه ھاى معمول در عزادارءو سوگوارى،اشك ریختن است كھ بھ طور طبیعى ھر انسان در غم فراق عزیزى 
 .اندوھگین مى شود و اشك مى ریزد

از دنیا رفت،آن حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مى كھ ابراھیم فرزند رسول خدا در روایات مى خوانیم ھنگا
 :در مرگ او گریست و ھنگامى كھ برخى از اصحاب معترضانھ از آن حضرت سبب گریھ را پرسیدند،فرمود

سخنى كھ  چشم مى گرید و قلب بھ درد مى آید،ولى بر زبانتدمع العین و یوجع القلب و ال نقول ما یسخط الرب 
 (111)موجب خشم خدا شود جارى نمى سازیم 

صلى هللا علیھ و آلھ (ھمچنین نقل شده است وقتى كھ صحابى جلیاللقدر عثمان بن مظعون از دنیا رفت ،رسول خدا 
  .(112)او گریھ كردمدتى طوالنى بر) و سلم

  .113)(و در شھادت جعفر بن ابى طالب و زید بن حارثھ نیز بسیار گریست
مسلمانان بھ شدت گریھ و ندبھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھمچنین در تاریخ مى خوانیم پس از رحلت رسول اكرم 

ھنگامى كھ پیامبر رحلت كرد،كوچك و بزرگ،در مرگ آن حضرت داغدار شدند و بسیار :كرردند و نقل شده است
) سالم هللا علیھا(زن و اندوھش از حضرت زھرا بر او گریستند،ولى در میان ھمھ مردم و خویشاوندان،ھیچ كس ح

  .(114)و گریھ او شدت مى یافت  حزن او پیوستھ افزایش . بیشتر تبود
ول عزادارى است و مورد سفارش نیز قرار نیز از شیوه ھاى معم) علیھ السالم(گریھ كردن بر مصائب امام حسین 

 .گرفتھ است
 :فرمود) علیھ السالم(امام رضا 

  .(115)بر ھمانند حسین باید گریھ كنندگان گریھ كنندفعلى مثل الحسین فلیك الباكون 
دارد، فراوان است كھ برخى از آنھا در فصل ھاى گذشتھ ) علیھ السالم(رغیب بھ گریھ بر ابى عبدهللا روایاتى كھ ت

 .آمده است
البتھ نباید فراموش كرد كھ این گریھ ھا جنبھ شخصى ندارد،و در واقع اعالم جنگ و ستیز با ظالمان و ستمگران 

 .مى باشد
 تباكى -2

ود حالت گریھ بگیرد،چرا كھ گاه ممكن است برخى از عالقمندان بھ سبب تباكى بھ معناى آن است كھ انسان بھ خ
پاره اى از شرایط،اشك از چشمانشان جارى نشود،ولى این نباید سبب عدم شركت در محافل و مجالس حسینى 

ت گردد،چرا كھ در این صورت مى توان با تباكى و حالت غم و اندوه و گریھ بھ خود گرفتن،بھ خیل عزاداران پیوس
و از پاداش معنوى آن نیز برخودار شد،در این كار نیز نشانھ ظلم ستیزى و مبارزه با ظالمان است چرا كھ ھدف 

 .روایت فضیلت تباكى نیز پیش از این گذشت. چیزى جز این نبود) علیھ السالم(امام حسین 
 لباس مشكى بر تن كردن -3

ن،لباس سیاه بر تن مى كنند و این رنگ لباس مرسوم و معمول میان مردم آن است كھ در غم مرگ عزیزا
بنابراین،یكى از راه ھا و شیوه ھاى مطلوب عزادارى براى خامس آل عبا،پوشیدن . را،عالمت ماتم و عزا مى دانند

 .سیاه در سالروز شھادت آن حضرت یا ایام محرم است  لباس 
ھادت رسید،زنان بنى ھاشمى لباس ھاى سیاه و بھ ش) علیھ السالم(ھنگامى كھ حسین بن على :در تاریخ مى خوانیم

  .(116)خشن پوشیدند
و ) علیھ السالم(ھنگامى كھ بر اثر خطابھ ھا و افشاگرى ھاى امام سجاد :در برخى از روایات نیز آمده است

  یزید بھ خاندان ھاشمى اجازه داد در دمشق عزادارى كنند،ھاشمى و قریشى لباس ) لیھ السالمع(حضرت زینب 
  .(117)و شھداى كربال عزادارى كردند) علیھ السالم(سیاه بر تن پوشیدند و بھ مدت ھفت روز براى امام حسین 

 تشكیل مجالس سوگوارى -4
از شیوه ھاى معمول اقامھ ) علیھ السالم(تشكیل مجالس سوگوارى و محافل عزادارى براى ابى عبدهللا الحسین 

علیھ (عزاست،عالقمندان بھ مكتب حسینى با برپایى چنین مجالسى،از اھداف عالى و ارزشمند قیام امام حسین 
مصائب آن حضرت و یارانش اشك مى ریزند و این مجالس ھمواره وسیلھ مھمى براى  آگاه شوند و بر) السالم

 .بیدارى و آگاھى توده ھاى مردم بوده است
آیا تشكیل مجلس مى دھید و با یكدیگر پیرامون : بھ یكى از یارانش بھ نام فضیل فرمود) علیھ السالم(امام صادق 



 گفتگو مى كنید؟) علیھم السالم(معارف دینى و فضایل اھل بیت 
 آرى:فضیل پاسخ داد

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
چنین مجالسى را دوست مى دارم مكتب ما را زنده نگھ ان تلك المجالس احبھا فاحیوا امرنا فرحم هللا من احیا امرنا 
 .دارید،خداوند رحمت كند كسى را كھ مكتب ما را احیا كند

كھ مصائب ما را یاد آورد و یا نزد او از ما یادى شود و اشك از  ھر كس:ادامھ داد) علیھ السالم(سپس امام 
  .(118)دیدگانش سرازیر گردد،ھر چند اندك باشد ،خداوند گناھانش را بیامرزد

 نوحھ سرایى- 5
و یارانش مى ) علیھ السالم(دن اشعار سوزناك و پر معنى در مصائب امام حسین نوحھ سرایى بھ صورت خوان

باشد و سبب تحریك احساسات و عواطف مسلمین و تبیین حوادث و خاطرات عاشورا است،شیوه اى معمول و 
 .دارد) علیھ السالم(این شیوه،ریشھ در عصر ائمھ . مرسوم در عزادارى است

با تشویق نوحھ سرایان و مرثیھ خوانان،آنان را بھ سرودن اشعار و نوحھ سرایى و ) معلیھم السال(امامان اھل بیت 
  .(119)بیان حوادث كربال و فجایع بنى امیھ ترغیب كرده و پاداش فراوانى را براى چنین اعمالى ذكر مى كردند

صلى هللا علیھ (نیز پس از رحلت پیامبر گرامى اسالم ) سالم هللا علیھا(و حضرت زھرا ) علیھ السالم(امیر مؤمنان 
  .(120)اشعارى را در رثاى آن حضرت سرودند) و آلھ و سلم

در فراق پدر بزرگوارش نقل كرده ) علیھ السالم(خى از دانشمندان اھل سنت نیز اشعارى را از زھراى مرضیھ بر
 .اند

سالم هللا (را بھ خاك سپردند،فاطمھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھنگامى كھ رسول خدا :حاكم نیشابورى مى نویسد
 :خطاب بھ انس فرمود) علیھا

آیا قلبتان رضایت داد كھ بر بدن رسول خدا خاك   اى انس حثوا التراب على رسول هللا یا انس اطابت أنفسكم أن ت
 بریزید؟

 :سپس ادامھ داد
 یا ابتاه من ربھ ما اءدناه   یا ابتاه اءجاب ربا دعاه 

 یا ابتاه جنة الفردوس ماءواه 
 

 یا ابتاه الى جبرئیل انعاه 

ردى،پدر جان اى آن كھ بھ پروردگار خویش نزدیك و ملحق پدر جان اى آن كھ دعوت پروردگارش را اجابت ك
 .شدى

  .(121)رحلت تو را بھ جبرئیل خبر مى دھم!پدر جان!بھشت برین جایت باد!پدر جان
در مرگ پسر عمویش، نوحھ سرایى كرد و با )  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(ھمچنین ام سلمھ در محضر رسول خدا 

  .(122)حزن و اندوه اشعارى را خواند
رى از مالم را وقف كن براى آن سفارش كرد كھ مقدا) علیھ السالم(بھ فرزندش امام صادق ) علیھ السالم(امام باقر 

 (123)كھ بھ مدت ده سال جمعى از نوحھ سرایان در منا برایم نوحھ سرایى كنند
 بھ سر و سینھ زدن - 6

امرى عادى و طبیعى ) علیھ السالم(ب امام حسین بھ سر و سینھ زدن در عزا و مصیبت بزرگى ھمچون مصائ
ھر چند الزم . ھمان گونھ كھ متعارف است مردم درمرگ عزیزترین عزیزان خویش بھ سر و سینھ مى زنند. است

 .است از كارھاى موھن و نادرست پرھیز شود
ت مراسم حسینى دارد و متأسفانھ بعضى از عوام دست بھ كارھاى زننده اى مى زنند كھ اثر منفى در شكوه و عظم

 .باید عقالى قوم آنھا را بازبان خوب از این گونھ اعمال زننده باز دارند
در میان راه از . نقل شده است ھنگامى كھ زنان و فرزندان خاندان ھاشمى را از شام بھ سمت مدینھ حركت دادند

ھنگامى كھ بھ آنان سرزمین . دان كربال شودراھنماى قافلھ خواستند آنھا را بھ كربال ببرد،تا تجدید دیدارى با شھی
بھ ) علیھ السالم(رسیدند، مشاھده كردند كھ جابربن عبدهللا انصارى و جمعى از بنى ھاشم براى زیارت قبر حسین 

این دو قافلھ وقتى با یكدیگر مالقات كردند، دیدارشان ھمراه با اندوه،گریھ و بر سر و صورت زدن . كربال آمده اند
  .(124)این ترتیب ماتمى جانسوز در آن سرزمین بر پا كردند بود و بھ

مطلبى ) علیھم السالم(درباره سینھ زدن بر مصائب اھل بیت - تا آن جا كھ ما جستجو كردیم - ھر چند در روایت 



 .ظاھراءشامل سینھ زنى نیز مى شود)) لطم((ولى تعبیر بھ  .یافت نشده است
 تعطیلى كسب و كار -7

در ارتباط . از نمودھاى روشن ماتم زدگى و عزادار بودن،دست كشیدن از كسب و كار و تعطیل كردن بازارھاست
 .با ترك تالش و كوشش دینوى در روز عاشورا روایتى نیز وارد شده است

 :فرمود) علیھ السالم(امام رضا 
من ترك السعى فى حوائجھ یوم عاشورا قضى هللا لھ حوائج الدنیا و االخرة و من كان یوم عاشورا یوم مصیبھ و 

دنیوى   ھر كس در روز عاشورا تالش و كوشش حزنھ و بكائھ ،جعل هللا عز و جل یوم القیامة یوم فرحھ و سروره 
ورده كند و ھر كس كھ روز عاشورا را روز مصیبت و اندوه و را رھا سازد،خداوند حوایج دنیا و آخرت او را بر آ

  .(125)گریھ قرار دھد،خداوند روز قیامت را براى وى روز شادى و سرور قرار خواھد داد
 تذكرات الزم

از ازفضل قربات است وسبب احیاى مكتب حسینى وبقاى شریعت ) علیھ السالم(عبا ھر چند عزادارى خامس آل 
 .مى شود، ولى برمؤمنین الزم است این عمل ارزشمند راباامور موھن وزننده و ناپسند آلوده نسازند

رزند و یا كفرآمیز و غلو گونھ اجتناب و) علیھم السالم(از سرودن اشعار نا مناسب و سبك و دور ازشأن اھل بیت 
از اختالط زن و مرد در تشكیل محافل و مجالس و دستھ ھا پرھیز نمایند و از قمھ زدن و حركاتى كھ موجب وھن 
شیعھ در جھان است و بھانھ بھ دست دشمن مى دھد و ضرر و زیان بر بدن وارد مى كند،دورى كنند و سخنرانان 

مایند و خود نیز در جھت تبیین اھداف قیام ابى محترم آداب عزادارى صحیح را بھ مؤمنین و مداحان گوشزد ن
و ترویج عقاید ناب محمدى و تقویت اعتقادات اصیل اسالمى و اخالق حسنھ و ایثار و ) علیھ السالم(عبدهللا الحسین 

فقط از منابع معتبر استفاده كند و از بیان امورى كھ ) علیھم السالم(فداكارى تالش كنند و در ذكر مصائب اھل بیت 
سازگار نیست،خودارى ورزند و صحنھ گردانى و مجالس آن ) علیھ السالم(ا عزت و سربلندى امام حسین ب

 .حضرت را بھ دست افراد بدنام،یا نادان نسپارند و صالحان و آگاھان زمام مجالس را بھ دست گیرند
ت خویش را حفظ نمایند و با شأن و وقار و متان) علیھ السالم(بانوان محترم نیز ضمن شركت در مجالس امام حسین 

شیوه اى كھ مناسب یك زن مسلمان و عالقمند بھ مكتب حسینى است،در مجالس و محافل عزادارى شركت كنند و 
خداى ناكرده این امر مھم دینى را با پوشش نادرست و حركات ناپسند،بھ گناه آلوده نسازند كھ مسئولیت بسیار 

 .سنگینى دارد
مخصوصا ایام ) علیھ السالم)مجالس امام حسین  -ھ ھاى اصلى چنین مجالسى ھستند كھ سرمای -جوانان عزیز 

محرم و تاسوعا و عاشوراى حسینى را غنیمت بشمارند و با حضور گسترده تر و آگاھانھ،بر آگاھى ھاى معنوى و 
الھى كوشش  دینى خویش بیفزایند و در جھت ترویج مكتب حسینى و آشنا ساختن دیگران با این حماسھ جاویدان

 .نمایند
 بھ ھیئت ھاى مذھبى و مداحان محترم -مدظلھ  - توصیھ ھاى چھارده گانھ آیة هللا العظمى مكارم شیرازى 

قمرى و برپایى ایام سوگوارى سید و ساالر شھیدان حضرت اباعبدهللا  1426در آستانھ حلول ماه محرم الحرام 
ظیم عاشوراییان در شھر مقدس قم برگزار شد كھ در این ھمایشى تحت عنوان ھمایش ع) علیھ السالم(الحسین 

ھمایش حضرت آیة هللا العظمى مكارم شیرازى مدظلھ ضمن روشن ساختن ابعادت عظیم حادثھ عاشورا،برنامھ 
چھارده ماده اى را براى مداحان عزیز و ھیئت ھاى مذھبى ارائھ كردند كھ در محافل مذھبى و رسانھ ھا انعكاس 

بھ سبب . ت و مورد توجھ عالمان و اندیشمندان،مداحان مخلص و ھیئت ھاى مذھبى قرار گرفتگسترده اى داش
 :اھمیت این تذكرات،ھمھ آن موارد را بھ طور فشرده نقل مى كنیم

و ) علیھ السالم(سخنان این عزیزان باید بر گرفتھ از مدارك معتبر كتاب و سنت باشد و شأن و مقام امام حسین  - 1
قام كربال در محتواى اشعار بھ طور كامل حفظ شده و اھداف این قیام عظیم براى عموم مردم تبیین شھداى واالم

 .گردد
 .و سایر بزرگان مى دھد،اجتناب گردد) علیھ السالم(از مطرح ساختن مسائلى كھ بوى غلو درباره ائمھ دین  -2
م بھ مداحان محترم از سوى پیش كسوتان از آنجا كھ مداحى تركیبى از علم و ھنر است،باید آموزش ھاى الز -3



 .آگاه،ارائھ شود
از چراغ سبز نشان دادن نسبت بھ گناه بھ سبب عزادارى،در مجالس و عظ و مداحى اجتناب شود و بھ تقوا و  -4

 .دیندارى توصیھ گردد
 .بھ عزاداران محترم توصیھ شود كھ از در آوردن پیراھن و لخت شدن خودارى نمایند -5
 .زنى و زنجیر زنى از شعائر حسینى است،ولى از آسیب رساندن و مجروح ساختن بدن خودارى شودسینھ  -6
 .و عاظ و مداحان محترم مراعات وقت نماز را نموده و در وقت نماز برنامھ اى جز اقامھ نماز نداشتھ باشند -7

 .شدآھنگ مداحان محترم نباید بھ آھنگ ھاى مجالس لھو و فساد شباھت داشتھ با - 8
 .ھیاءت ھاى محترم عزادارى توجھ كنند كھ بازیچھ دست سیاست ھاى مرموز قرار نگیرند -9

 .حتى االمكان پرھیز شود و بھ اشاره و اجمال از آن بگذرند) علیھ السالم(از بیان مصائب سخت اھل البیت  -10
 .گردد -جوانان  بھ ویژه -مجالس بھ گونھ اى طوالنى نشود كھ موجب خستگى و دلزدگى مردم  - 11
 .احترام بھ پیشكسوتان در این مجالس حفظ شود - 12
تقویت نظام جمھورى اسالمى،رھبرى و مراجع مد نظر قرار گیرد و عشق بھ امام زمان عجل هللا تعالى زنده  - 13

 .نگھ داشتھ شود
انش باشند،تا سخنان آنھا و یار) علیھ السالم(وعاظ و مداحان محترم باید متخلق بھ اخالق حضرت امام حسین - 14

 .ھمھ شنوندگان از آنھا الگو بگیرندكونوا دعاة للناس بغیر السنتكم بر دل نشیند و بھ مصداق 
 .بھ یقین،این مراسم عظیم با شرایط فوق خارى در چشم دشمنان اسالم و سبب تقویت اسالم و مسلمین است

 

 

 پناھگاه ستمدیدگان
محسوب مى شد،نھ . اریخ پناگاه خوبى براى جوامعى كھ تحت ستم قرار گرفتھ بودندجالب این كھ مجالس حسینى در طول ت

تنھا در انقالب اسالمى ایران،مردم حد اكثر بھره بردارى را از مجالس حسینى كرده و با شور و ھیجان این مجالس،پاسخ 
 .ز ھمین مسألھ مطرح بودنی... دندان شكنى بھ نیروھاى اھریمنى دادند ،بلكھ در استقالل عراق و پاكستان و

آن شھید بزرگ اسالم ) علیھ السالم(من زندگى امام حسین :در كالم معروفى از گاندى،رھبر استقالل ھندوستان،مى خوانیم
را بھ دقت خوانده ایم و توجھ كافى بھ صفحات كربال نموده ایم و بر من روشن شده است كھ اگر ھندوستان بخواھد یك 

  .(126)پیروى كند) علیھ السالم)تى از سرمشق امام حسین كشور پیروز گردد،بایس
ولى این در صورتى است كھ نیت ھا خالص باشد و رقابت ھاى مخرب جاى خود را بھ ھمكارى سازنده دھد و این مجالس 

 .د و نشانھ ھاى ایثار و فداكارى در آن ظاھر شودكانون وحدت گرد
در ) علیھ السالم(از آنجا كھ مسألھ اجراى عدالت و ظلم ستیزى منحصر بھ جھان اسالم نیست،تعلیماتى را كھ امام حسین 

 .مى تواند راھگشاى تمام امت ھا گردد. كربال بھ نسل بشر داد
ز ھر گونھ خرافھ پیراست و اجازه نداد افراد ناآگاه با افكار كوچك براى حفظ جاذبھ و اصالت این مراسم باید آن را ا

 .خود،چھره نادرستى از این مراسم ترسیم و از عظمت آن بكاھند و اھداف مقدس آن را زیر سؤال برند
 ریشھ ھاى قیام عاشورا: بخش دوم

 :اشاره
ھ در این صورت نمى توان براى ھمھ پرسش حوادث تاریخى را نمى توان جداى از یكدیگر مورد مطالعھ قرار داد،چرا ك

 .ھاى آن حوادث،پاسخى در خور یافت
ھر حادثھ چھ . پدید مى آید - ھمچون حلقھ ھاى بھ ھم پیوستھ زنجیر  - در حقیقت،یك حادثھ تاریخى از پیوند سلسلھ حوادثى 

 .خواھد داشت كوچك و چھ بزرگ ،ریشھ اى در گذشتھ دارد،ھمان گونھ كھ آثار و پى آمدھایى در آینده
 .طبیعى است كھ حادثھ ھر چھ پیچیده تر و بزرگ تر باشد،ریشھ یابى آن نیاز بھ دقت و پى جویى بیشترى دارد

 61حادثھ بزرگى ھمچون حادثھ عاشورا نیز از این قاعده مستثنا نیست،نمى توان آن را فقط در ظرف تحققش،یعنى سال 
ر این صورت پرسش ھاى بى پاسخ فراوانى براى یك تحلیل گر باقى مى ھجرى،مورد تحلیل و بررسى قرار داد،چرا كھ د



تنھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پرسشى از این دست كھ چگونھ مى توان باور كرد،امت اسالمى،فرزند پیامبر اسالم . ماند
ادت برساند،بھ كودك و پیر و را بھ آن صورت فجیع بھ شھ) سالم هللا علیھا(بازمانده خمسھ طیبھ و جگر گوشھ فاطمھ زھرا 

جوان و زن و مرد این خانواده رحم نكند،جمعى را از دم تیغ بگذراند و جمعى دیگر را بھ اسارت برد و از ھیچ ستمى در 
 .حق آنان دریغ نورزد

ھا  ھجرى و علل و عوامل اصلى تشكیل دھنده آن سال 61از این رو الزم است،براى شناسایى ریشھ ھاى حادثھ محرم سال 
ھر چند بھ  -را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بلكھ حوادث سالھا پیش از ظھور اسالم و تولد پیامبر اكرم . بھ عقب برگردیم
چرا كھ در سال ھاى نسبتا طوالنى،حوادثى بھ دست بھ دست ھم داده . مورد بررسى و مطالعھ قرار دھیم -صورت فشرده 

حادثھ ھایى كھ چون حلقھ ھاى زنجیر بھ یكدیگر متصل . گ سھمى بسزا داشتھ انداست كھ ھر یك در پیدایش آن حادثھ بزر
ریشھ ھاى این حادثھ عظیم را در ھشت فصل مورد بررسى . شده و نمى توان آنھا را نادیده گرفت،یا از ھم جدا كرد

 .قرارمى دھیم
 دشمنى دیرینھ بنى امیھ با بنى ھاشم: فصل اول

خود از قبیلھ قریش بود ولى واقعیت ھاى تاریخى نشان مى دھد كھ سر ) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (با این كھ پیامبر اكرم 
سخت ترین دشمنان اسالم نیز از ھمین قبیلھ برخاستھ اند و از ھیچ كوششى و تالشى در كار شكنى و عداوت علیھ 

ز رحلت پیامبر اسالم عظیم الشأن اسالم خصوصا پس ا. و فرزندانش فرو گذار نكردند)صلي هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر
 .چنان حوادث تلخ و دردناكى بھ بار آوردند كھ تاریخ اسالم ھرگز آن را فراموش نخواھد كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 مطالعھ و بررسى. دو تیره بنى ھاشم و بنى امیھ كھ خونین ترین برخوردھا بین آنان رخ داده است،از ھمین قبیلھ بودند
جنگ ھاى صدر اسالم گویاى این واقعیت است كھ بنى ھاشم ھیچ گاه مورد تعرض قرار نگرفتند،مگر آن كھ سردمدار 
متعرضین از طایفھ بنى امیھ بوده است و در ھیچ جنگى دست بھ قبضھ شمشیر نبردند جز آن كھ دود مان بنى امیھ در 

 .طرف مقابل آن قرار داشتند
 :یفھ بھ چند امر بر مى گرددمھمترین اختالفات این دو طا

 ریشھ ھاى تاریخى) الف
عبد مناف جد سوم پیامبر اسالم،با این كھ بھ خاطر خصلت ھاى نیكو و اخالق پسندیده از موقعیت خاصى در دلھا برخودار 

طبق  حكومت و ریاست. بود،ولى ھرگز در صدد رقلبت با برادر خود عبدالدار در بھ چنگ آوردن منا صب عالى كعبھ نبود
ولى پس از فوت این دو برادر فرزندان آنان در تصدى مناصب با یكدیگر . وصیت پدرش قصى با برادر وى عبدالدر بود

 .بھ نزاع پرداختند
دوتن از فرزندان عبد مناف بھ نام ھاى ھاشم و عبد شمس دوبرادر دوقلوى بھ ھم چسبیده بودند كھ ھنگام تولد،انگشت ھاشم 

  .(127)موقع جدا كردن خون زیادى جارى شد و مردم آن را بھ فال بد گرفتند. شمس چسبیده بود بھ پیشانى برادرش عبد
 .در تاریخ فرزندان ھاشم بھ بنى ھاشم و فرزندان عبد شمس بھ بنى امیھ شناختھ مى شوند

نمردى و كرم ھاشم و بذل و بخشش ھاى وى در بھبود وضع زندگى مردم و گام ھاى بر جستھ او در باال بردن جوا
بازرگانى مكیان و پیمانى كھ در این رابطھ با امیر غسان بست،و ھمچنین پى ریزى مسافرت قریش در تابستان بھ سوى شام 

 .بھ ارمغان آورده بود   و در زمستان بھ سوى یمن،محبوبیت فوق العاده اى را برایش
از این ھمھ موقعیت و عظمت و نفوذ كلمھ عمویش در میان قبایل مختلف رشك  - برادر زاده ھاشم  - امیھ فرزند عبد شمس 

ولى این بدگویى ھابیشتر . مى برد و از این كھ نمى توانست خود را در دل مردم جاى كند،بھ بدگویى از عمویش رو آورد
 .م افزودبر عظمت و بزرگى ھاش

سرانجام امیھ كھ در آتش حسادت مى سوخت،عموى خود را وادار كرد تا بھ اتفاق یكدیگر نزد كاھنى از دانایان عرب بروند 
اصرار امیھ موجب شد تا ھاشم با دو شرط پیشنھاد . تا ھر كدام مورد تمجید او قرار گرفت،زمام امور را بھ دست گیرد

 .برادر زاده اش را بپذیرد
 .ھر كدام كھ محكوم شدند صد شتر در ایام حج قربانى كند:كھاول آن 

 .شخص محكوم تا ده سال مكھ را ترك گفتھ و جالى وطن نماید:دوم
پس از این توافق بھ نزد كاھن عسفان محلى در نزدیكى مكھ رفتند،ولى برخالف انتظار امیھ،تا چشم كاھن بھ ھاشم افتاد 

این بود . الف انتطار امیھ،تا چشم كاھن بھ ھاشم افتاد زبان بھ مدح و ثناى وى گشوداین برخ. زبان بھ مدح و ثناى وى گشود
  .(128)كھ امیھ طبق قرار قبلى مجبور شد تا ده سال مكھ را ترك كند و در شام اقامت گزیند

ھ عالوه بر آن كھ ریشھ این دو طایفھ را بھ خوبى روشن مى كند ،علل نفوذ امویان را در منطقھ شام نیز مشخص این قضی



 .مى سازد كھ چگونھ روابط دیرینھ امویان با شام مقدمات حكومت آنھا را در دوره ھاى بعد فراھم ساخت
از فاصلھ و اختالف این دو تیره در زمان جاھلیت  ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ داستان دیگرى را نقل مى كند كھ

 .بیشتر پرده بر مى دارد
اختالفات كھ ناشى از بزرگى و عظمت چشم گیر بنى ھاشم از یك سو،و تحمل حقارت و بدنامى بنى امیھ از طرف دیگر 

 .است
د و بر عبدهللا بن جعفر فخر مى مطابق این نقل،یزید فرزند معاویھ در حضور پدرش،از آباء و اجداد خویش بھ نیكى یاد كر

 .فرزند عبد مناف است  الزم بھ ذكر است،معاویھ فرزند ابوسفیان فرزند حرب فرزند امیھ فرزند عبد شمس . فروخت
بھ كدامیك از نیاكانت بر من مباھات مى كنى،آیا بھ حرب،ھمو كھ بر ما پناه آورد و در پناه :عبدهللا در پاسخ یزید گفت

،یا بھ امیھ ،آن كسى كھ غالم خانگى ما بود و یا بھ عبد شمس آن كھ تحت تكفل و حمایت ما زندگى مى خاندان ما زیست
 كرد؟

معاویھ كھ تا آن لحظھ ساكت نشستھ بود،با زیركى خاصى این منازعھ لفظى را پایان داد ولى چون با پسرش یزید تنھا شد 
امیھ بھ مدت ده سال بھ خاطر قرار دادى كھ با :وضیح آن سخنان گفتسخنان عبدهللا بن جعفر را مورد تأیید قرار داد و در ت

عبدالمطلب بستھ بود در خانھ وى بھ بندگى و غالمى پرداخت و عبد شمس نیز بھ علت فقر و تھى دستى،ھمواره چشم بھ 
  .(129)دست برادرش ھاشم دوختھ بود

با وجود ھمھ حرص  -ابن ابى الحدید در جاى دیگر از استادش ابو عثمان نقل مى كند كھ در دوران جاھلیت سران بنى امیھ 
ھمواره از این مناصب  -و ولعى كھ براى بھ چنگ آوردن مناصب عالى و جایگاه ممتاز اجتماعى از خود نشان مى دادند 

ناصبى چون پرده دارى كعبھ،ریاست دارالندوه و سقایت و پذیرایى حجاج عمدتا در اختیار بنى ھاشم و دیگر دور بودند و م
  .(130)تیره ھاى قریش بود

 .حسد را در دل ھاى آناه شعلھ ور مى ساخت بھ یقین این وضع در روحیھ آنھا اثر مى گذاشت،و آتش
 ب امتیازات ویژه بنى ھاشم

 آراستگى بھ علم و فضیلت -1
فاصلھ و اختالف بنى امیھ با بنى ھاشم تنھا ریشھ در این مسائل ظاھرى و بیرونى نداشت،بلكھ برخودارى خاندان بنى ھاشم 

ره مورد حسادت و بغض رقیبان خود از بنى امیھ قرار از معنویت آشكار ،آنان ر ا در چنان سطحى قرار داد كھ ھموا
داشتند، سرانجام آنان بھ جایگاھى رسیدند كھ درخت نبوت و امامت در خاندان آنان غرش شد و خانھ ھایشان محل آمد و شد 

 .فرشتگان الھى گردید و علوم و معارف ار آنان سرچشمھ گرفت
 :ایددر سخنان جامعى مى فرم) علیھ السالم(حضرت على 

اءین الذین زعموا انھم الراسخون فى العلم دوننا كذبا و بلغیا علینا،أن رفعنا هللا و و ضعھم و اعطانا و حرمھم و ادخلنا و 
أخرجھم،بنا یستعطى الھدى و یستجلى العمى،ان االئمة من قریش غرسوا فیى عذا البطن من ھاشم،ال تصلح على سواھم و ال 

د كسانى كھ ادعا مى كردند آن ھا را سخنان در علمند نھ ما، و این ادعا را از طریق دروغ و كجاینتصلح الوالة من غیر ھم 
آنھا ھستند تا كھ خداوند ما برترى داد و آنھا را پایین آورد، بھ ما عطا كرد و آنھا را . ستم نسبت بھ ما مطرح مى نمود

مردم بھ وسیلھ ما ھدایت مى یابد و از نور . ج ساختمحروم ساخت،ما را در كانون نعمت خویش داخل نمود و آنھا را خار
بھ یقین امامان از قریش ھستند و درخت وجودشان در سرزمین این نسل از ھاشم غرس شده . ما نابینایان روشنى مى جویند

  .(131)این مقام در خور دیگران نیست و زمامدارى غیر از آنھا شایستگى والیت و امامت را ندارد. است
 پاكى وتقوا و اصالت خانوادگى -2

ولى . اصالت خانوادگى و طھارت حسب ونسب طایفھ اى كھ آیھ تطھیر درشان سران وبزرگان آنان مى شود، نیازى ندارد
میھ بھ قدرى زبانزد خاص و عام شده بود كھ با وجود این كھ آنان بعدھا ده ھا در مقابل آن،زندگى ننگین زنان و مردان بنى ا

. سال با اختناق و سركوب زمام امور مسلمین را در دست داشتند، نتوانستند آن رسوایى ھا را از خاطره ھا مجو سازد
انسان ھایى كھ چند . بوده است بوده و در خانھ ھایشان بھ روى ھر مرد بیگانھ اى باز!زنانى كھ رسما داراى پرچم خاص 

  .(132)نفر در تعیین نسبتشان با ھم درگیر مى شدند و ھر كدام خود را پدر آنھا مى دانستند
ھ كوتاه بھ ھمین نكتھ اشاره كرده،در جواب نامھ معاویھ مى در اشاره اى پر معنى در یك جمل) علیھ السالم(امیر مؤمنان 

 :فرماید
فكذالك نحن ولكن لیس امیة كھاشم و ال حرب كعبد الطلب و ال أبوسفیان كأبى طالب و ال )) انا بنو عبد مناف((و أما قولك 

آرى بھ حسب ظاھر . ھستیم و اما سخن تو بھ این كھ ما ھمھ فرزندان عبد منافالمھاجر كالطیق و ال الصریح كاللصیق 



چنین است،ولى ھرگز اءمیھ مانند ھاشم،و حرب چون عبدالمطلب و ابوسفیان مانند ابوطالب نیست و ھرگز مھاجران چون 
 !(133)اسیران آزاد شده و فرزندان صحیح النسب چون منسوب شده بھ پدر نیستند

منظور امام این است كھ آن كسى كھ از :براى پرده پوشى مى نویسدوال الصریح كاللصیق ابن ابى الحدید در توضیح جملھ 
روى اعتقاد و اخالص اسالم آورده است مانند كسى كھ از روى ترس یا بھ دست آوردن دنیا و غنایم،اسالم آورده 

  .(134)است،نیست
كلمھ لیصق بھ حسب ظاھر اشاره بھ نسبت بنى امیھ دارد و ابن :ولى عالمھ مجلسى ضمن مردود دانستن این سخن مى نویسد

از دانشمندان تصریح كرده اند كھ امیھ از نسل  ابى الحدید براى حفظ آبروى معاویھ خود را بھ نادانى زده است،حتى برخى
عبد شمس نبوده،بلكھ وى غالم رومى بوده است كھ عبد شمس او را فرزند خوانده خود قرار داد،و در زمان جاھلیت ھرگاه 

كسى مى خواست غالمى را بھ خود نسبت دھد وى را آزاد كرده و دخترى از عرب را بھ ھمسرى وى در آورده و بدین 
 .آن غالم بھ نسبت وى ملحق مى گشت ترتیب

 :آنگاه عالمھ مجلسى نتیجھ مى گیرد و مى گوید
  .(135)بنابراین،بنى امیھ اساسا از قریش نیستند،بلكھ منسوب بھ قریش مى باشند

 شایستگى ھاى فردى -3
بنى ھاشم عالوه بر فضایل معنوى و اخالقى كھ در رفتار و كردارشان آشكار بود،ھمچون جوانمردى،سخاوت،ایثار،از 

خودگذشتگى و زھد و وارستگى،از زیبایى ھاى ظاھرى چون حسن صورت و فصاحت و بالغت فوق العاده نیز برخوردار 
بھ سختى آرامش درونى آنان را بر ھم مى زد، و آتش حسد را در بودند و این جمال و كمال در مقابل زندگى آلوده بنى امیھ 

 .درونشان شعلھ ور مى ساخت
در پاسخ بھ سؤالى پیرامون ویژگى ھاى ھر یك از طوایف قریش،در بیان فرق بین فرزندان عبد ) علیھ السالم(حضرت على 

 :و بنى ھاشم چنین مى فرماید -كھ بنى امیھ از آنھا ھستند  - شمس 
اما حن فاءبدل لما فى اءیدینا و اءسمع عند الموت بنفوسنا و ھم اكثر و اءمكر و أنكر و نحن اءفصح و انصح و اصبح و أما ن

ما طالیفھ بنى ھاشم از ھمھ طوایف قریش نسبت بھ آنچھ در دست داریم بخشنده تریم و بھ ھنگام بذل جان از ھمھ 
 !(136)اند و ما فصیح تر و دلسوزتر و زیباتریم سخاوتمندتریم،آن ھا بنى امیھ پر جمعیت و مكار و زشت

 شعلھ ور شدن آتش اختالفات با ظھور اسالم
اسى واقتصادى شھر بیشتر دعوت خودرادر مكھ آغاز كرد اتفاقا قدرت سی) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھنگامى كھ پیامبر 

 .اختیار دودمانى بنى امیھ بود
سران این تیره از راه تجارت و رباخوارى،مال ھاى فراوانى اندوختھ بودند و عالوه بر آن با نگاھبانى خانھ كعبھ و پذیرایى 

ن از عرفات بھ ھمین جھت ھنگام حج وقتى كھ حاجیا. زائران،براى خویش نوعى سلطھ دینى نیز بھ دست آورده بودند
چرا كھ اعتقاد داشت باید كعبھ را با جامعھ پاك طواف كرد و جامعھ وقتى . حركت مى كردند قریش از مزدلفھ بار مى بست

و اگر آنان بھ كسى جامعھ نمى دادند طواف كننده ناچار بود،برھنھ !پاك است كھ آن را از یكى از طوایف قریش بگیرند
 !(137)طواف كند

در واقع قریش در سایھ ھمین ریاست و سلطھ دینى،قوانینى را از سوى خود وضع مى كردند و دیگر قبایل عرب نیز بھ آن 
مورد تھدید  -یاست دینى اشرافیت مادى و ر -ولى با ظھور اسالم حشمت ظاھرى قریش در ھر دو جبھھ . تن مى دادند

 .جدى قرار گرفت
ولى آرام آرام در كنار دعوت بھ ظاھر . نخستین دعوت پیامبر اسالم در یكتا پرستى و اداى شھادتین خالصھ مى شد

ساده،در خواست ھاى دیگرى در زمینھ عدالت اجتماعى و مساوات مردم در پیشگاه خدا و سپردن والیت كعبھ بھ 
بھ ویژه رؤ ساى بنى امیھ چون ابوسفیان  - در خواستى كھ با منافع و موفعیت اجتماعى سران قریش . پرھیزكاران عنوان شد

 .سخت ناسازگار بود - و ابوجھل 
دقت در نخستین آیات سوره ھمزه كھ در اوایل بعث نازل شده است،مى رساند اسالم تا چھ میزان مال اندوزان و زورمندان 

 .ظالم،تھدید جدى بھ شمار مى آید
واى بر ھر  ...ویل لكل ھمزة لمزة الذى جمع ماال و عدده یحسب أن مالھ اخلده كال لیبدن فى الحطمة و ما اءدراك ما الحطمة

مى پندارد كھ مال دنیا عمر ابدیش . ھمان كسى كھ مال فراوان جمع كرده و شماره كرده است!عیب جوى ھرزه زبان 
این زنگ ھاى خطر !تشى پرتاب مى شود و چھ مى دانى چیست آتش سوزانبلكھ بھ یقین،بھ آ!چنین نیست. خواھد بخشید

صلى هللا علیھ و (از سوى دیگر نفوذ روز افزون پیامبر . چیزى نبود كھ در گوش سران استثمارگر قریش خویشاوند باشد



ند ،قریش را متوجھ در میان قشر ضعیف یا متوسط جامعھ كھ تا پاى جان در راه ایمان خود ایستادگى مى كرد) آلھ و سلم
این خطر ساخت كھ سلطھ دینى آنان نیز بھ موازات سلطھ اقتصادى آنھا در برابر قوانین اسالم مورد تھدید قرار گرفتھ 

 .است
این بود كھ یك باره بغض و كینھ ھاى دیرینھ آنان تركید،بھ خصوص این كھ منافع و مشروع و موقعیت اجتماعى خویش را 

آنان بى آن كھ بدانند چھ مى كنند بھ . لذا با تمام قدرت بھ مبارزه با این آیین تازه برخاستند. دنددر معرض نابودى مى دی
تحریك قبایل مختلف بر ضد پیامبر اسالم پیمان با قبیلھ ھاى یھودى ساكن مدینھ و :تالش وسیع و گسترده اى دست زدند

ى خونین و توطئھ ھاى گوناگون دیگر،ولى ھیچ یك از این برانگیختن آنان بر ضد پیامبر و باالخره را ه اندازى جنگ ھا
 .تالش ھا نتیجھ اى نبخشید

از ورود بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در سال ششم مى پنداشتند با جلوگیرى پیامبر  -آنان با امضاى پیمان صلح حدیبیھ 
كھ در واقع با امضاى این پیمان بھ حكومت  مكھ وى را خوار كردند و سطلھ خودشان را بر مكھ بیمھ كردند،غافل از این

در یثرب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسمى خویش بر حجاز پایان دادند و بھ صورت ضمنى بھ حكومت رسمى پیامبر 
 .اعتراف كردند،و طبیعى بود با این اعتراف،پیمان ھایى كھ با قبایل دیگر بستھ بودند،متزلزل شود

صلى (رى،سران قبایل دیگر حجاز در انتظار پایان این نزاع و كشمكش بھ سود اسالم و پیامبر از آن سال،تا سال ھشتم ھج
 .بودند كھ سرانجام با تسلیم شدن مكھ،حشمت قریش بھ یكباره فرو ریخت) هللا علیھ و آلھ و سلم

اجتماعى و قدرت در واقع قریش،با پذیرش این شكست،ھم ریاست و سلطھ دینى خویش را از دست دادند و ھم موقعیت 
 .اقتصادى خود را

ولى فراموش نكنیم در تمام طول این مبارزه سخت و دامنھ دار،سرپرستى جنگ ھا و دیگر توطئھ ھا بر ضد پیامبر و 
 .بود - رئیس طایفھ بنى امیھ  - مسلمین با ابوسفیان 

ند،ھنگامى بھ اسالم گرویدند كھ وى و دودمانش كھ بیش از ھر گروھى اشرافیت مادى و معنوى خویش را از كف داده بود
 .جز آن چاره اى دیگر نداشتند

بھ عالوه تصور كردند در تازه اى براى برخوردارى از مطامع دنیا بھ روى آنان گشوده شده است كھ اگر بتوانند بر این 
  .(138)موج سوار شوند بھ مقصود خود نایل مى شوند،لذا سود جویانھ و منفعت طلبانھ بھ اسالم تن دادند

ولى از آنجا كھ تمام امتیازات دوره جاھلى خود را از دست داده بودند و با قبول عنوان طلقا آزاد شدگان از بند اسارت در 
و بنى ھاشم را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شدت كینھ پیامبر  روز فتح مكھ شكست و خوارى سختى را متحمل شده بودند بھ

این بود كھ پس از تسلیم شدن نیز،لحظھ اى از توطئھ ھاى پنھان و آشكار . عالوه بر كینھ ھاى موروثى سابق در دل گرفتند
فھ رقم خورده است و یزید بنابراین،تعجب نمى كنیم اگر ببینیم حادثھ خونین كربال بھ دست ھمین طای. خود دست بر نداشتند

 .پس از داستان كربال با صراحت از انتقام گرفتن از بنى ھاشم سخن گفت كھ در فصل بعد مى آید
 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(انتقام دشمنان اسالم از شكست ھاى زمان رسول خدا : فصل دوم

علیھ (از شكست ھاى خود در زمان رسول خدا  یكى دیگر از ریشھ ھاى ماجراى خونین كربال،انتقامى بود كھ بنى امیھ
 .مى گرفتند) السالم

علیھ (با ظھور اسالم،مشركان قریش بھ مخالفت برخاستند و انواع كار شكنى ھا،فشارھا و آزارھا را نسبت بھ رسول خدا 
صلى هللا (فتى با رسول خدا نیز از ھیچ گونھ مخال - در این میان بنى امیھ بھ ویژه بزرگ آنان ابوسفیان . روا داشتند) السالم

 .دریغ نورزیدند) علیھ و آلھ و سلم
نیز آزار آنان بر ضد رسول خدا ادامھ داشت،تا آن كھ در سال دوم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پس از ھجرت رسول خدا 

 .ھ ھالكت رسیدنددر این نبرد،ھفتاد تن از قریش ب. ھجرى،شكست سختى را زا مسلمانان در جنگ معروف بدر متحمل شدند
(139) 

در میان كشتھ شدگان چند تن از خویشان معاویھ نیز دیده مى شدند كھ از جملھ آنان عتبھ جد مادرى معاویھ پدر ھند و ولید 
  .(140)بودندبن عتبھ دایى معاویھ و حنطلھ معاویھ 

ھر چند در سال سوم ھجرى در جریان جنگ احد حمزه و جمعى دیگر از مسلمانان بھ شھادت رسیدند و رھبرى مشركان 
 .ھ بدر را در دل داشتھ و در پى انتقام از اسالم بودنددر این نبرد بھ عھده ابوسفیان بود،ولى بنى امیھ ھمچنان كین

رھبرى مى كرد و تا زمان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ابوسفیان كھ پس از آن،جنگ ھاى دیگرى را بر ضد رسول خدا 
اب مكھ ایمان نیاورده بود،در برابر لشكر عظیم اسالم كھ براى فتح مكھ سال ھشتم ھجرى اطراف مكھ گرفتھ بودند،ت

اما بھ شھادت . مسلمان شد -بھ ظاھر  - مقاومت نیاورد و تسلیم شد و بھ ظاھر اسالم آورد و بھ ھمراه او،پسرش معاویھ نیز 



 .قراین واضح،ھرگز اسالم آنان واقعى و از روى رغبت نبود
ھ و فرزندان آنان ھرگز از در چند جاى نھج البالغھ بھ این نكتھ اشاره دارد كھ ابوسفیان و معاوی) علیھ السالم(امام على 

 :خطاب بھ معاویھ مى فرماید 17از جملھ در نامھ . روى رغبت اسالم را نپذیرفتند
شما از كسانى بودید كھ داخل این دین شدید،اما این كار،یا براى دنیا بود و یا اما رغبة و اما رھبة :و كنتم ممن دخل فى الدین

 از ترس
 :مى فرماید 16ھمچنین در نامھ 

سوگند بھ آن لذى فلق الجنة و براء النسمة،ما اسلموا ولكن استسلموا و اءسروا الكفر فلما وجدوا اءعوانا علیھ اظھروه فوا
كسى كھ دانھ را شكافت و انسان را آفرید،آنان معاویھ و عمر و عاص و ھم دستان آنان اسالم را نپذیرفتند،بلكھ در ظاھر 

ان داشتند،اما ھنگامى كھ یاورانى بر ضد اسالم یافتند،آنچھ را پنھان كرده بودند،آشكار تسلیم شده بودند و كفر را در سینھ پنھ
 .ساختند

 در شكست مشركان قریش) علیھ السالم(نقش امیر مؤمنان على 
در شكست مشركان قریش،نقشى اساسى و انكارناپذیر بود و در جنگ ھاى دیگر سھم ) علیھ السالم(بى تردید نقش على 

 .شكست جبھھ كفر داشت و ھمین سبب شد كھ مشركان قریش كینھ اى عظیم از آن حضرت در دل بگیرندبسزایى در 
و شجاعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در این میان بنى امیھ كھ تالش گسترده آنان بر ضد اسالم،با پایمردى پیامبر اكرم 

ویشان آنان در جنگ ھاى گوناگون بھ دست آن حضرت بھ و سایر مسلمانان نافرجام ماند و جمعى از خ) علیھ السالم(على 
 .ھالكت رسیدند،منتظر فرصتى جھت انتقام گیرى از بنى ھاشم بودند

جرأت درگیرى و انتقام گرفتن را نداشتند،اما ھنگامى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(با پیروزى اسالم و در زمان رسول خدا 
 .ا آشكار ساختندكھ بر امور مسلط شدند،كینھ ھاى خویش ر

 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نگرانى رسول خدا 
را بریا ) علیھ السالم(با توجھ بھ ھمھ شرایط و با آن كھ بارھا مقام و موقعیت على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول اكرم 

ب كرد و بارھا بھ اھل بیت مسلمانان بیان فرمود و در روز غدیر خم در میان ھزاران نفر آن حضرت را بھ امامت منصو
 .و خاندان او بود) علیھ السالم(خود را بھ مسلمانان توصیھ فرمود،ولى ھمواره نگران كینھ ھاى قریش در حق على 

علیھ (بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روزى رسول خدا :عالم بزرگ اھل سنت طبرانى در معجم الكبیر نقل مى كند كھ
 (علیھ السالم(وقتى از او پرسیده شد چرا گریھ مى كنى؟ آن حضرت خطاب بھ على  .اشك ریخت نظر افكند و) السالم
 :فرمود

گریھ من براى كینھ ھایى است كھ در درون گروھى نسبت بھ تو وجود ضغائن فیى صدور قوم ال یبدونھا لك حتى یفقدونیى 
  .(141)دارد،كھ آن را پس از من آشكار خواھند ساخت

 

 

 بود) علیھ السالم(نیز نگران حسن و حسین ) علیھ السالم(على 
نیز بھ خوبى مى دانست،قریش كھ جمعى از آنان بھ ظاھر اسالم آورده بودند،ھمواره ) علیھ السالم(امیرمؤمنان 

زمینھ كافى براى اجراى ھمھ مقاصد ) علیھ السالم(م بودند ،اما با وجود شخص على منتظر فرصتى براى انتقا
خویش نمى یافتند،ولى در كمین نشستھ بودند كھ با تسلط كامل بر اوضاع،انتقام شكست ھاى زمان اسالم را از آنان 

 .بگیرند
امیر :او مى نویسد. یان استدر سخنى كھ ابن ابى الحدید از آن حضرت نقل مى كند،این نگرانى بھ خوبى نما

 :بھ خداوند عرضھ مى دارد) علیھ السالم(مؤمنان 
ضروبا من الشر و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)اللھم انیى استعدیك على قریش،فانھم اءضمروا لرسولك 

نا،و ال تمكن اللھم احفظ حسنا و حسی. الغدر،فعجزوا عنھا و حلت بینھم و بینھا ،فكانت الوجبة بیى و الدائرة على
 منھما ما دمت حیا،فاذا توفیتنى فأنت الرقیب علیھم،و انت على كل شى ء شھید  فجرة قریش 

من از تو براى پیروزى بر قریش كمك مى جویم،چرا كھ آنان كسانى بودند كھ انواع توطئھ ھا و نیرنگ ! خداوندا
ندند و تو مانع اجراى مقاصد آنھا شدى،سپس ھمھ ھا را درباره پیامبرت در نظر داشتند،ولى از اجراى آن ناتوان ما

حسن و حسین را حفظ فرما و تا زمانى كھ !پروردگار. ھیاھوھا متوجھ من شد و توطئھ ھا بر ضد من بسیج گردید



من زنده ام امكان دستیابى و توطئھ فاجران قریش را نسبت بھ آنان فراھم مساز و ھنگامى كھ مرا از میان آنان بر 
  .(142)ود مراقب آنانى و تو بر ھر چیز گواھىگرفتى،تو خ

 از سخنان معاویھ آثار كینھ و انتقام آشكار است
اورا با اسالم،قرآن و ھر چند از اعمال و رفتار معاویھ در زمان سلطھ بر كشور اسالمى مى توان بھ خوبى دشمنى 

 (143)استنباط كرد،) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول گرامى اسالم 
علیھ و آلھ و  صلى هللا(ولى تاریخ گاه سخنانى از وى ثبت كرده است،كھ بھ صراحت از دشمنى او با رسول خدا 

 .و تالش او براى محو نام آن حضرت حكایت دارد) سلم
از مطرف بن مغیره فرزند مغیرة بن شعبھ یار مورد اعتماد معاویھ نقل شده :مورخ معروف مسعودى مى نویسد

است كھ من با پدرم مغیره بھ شام آمدیم و پدرم ھر روز نزد معاویھ مى رفت و با او سخن مى گفت و بر بر مى 
شبى از نزد معاویھ برگشت،ولى بسیار اندوھگین بود،بھ گونھ اى كھ . گشت و از عقل و ھوش او تعریف مى كرد

چرا امشب این : پرسیدم. من تصور كردم مشكلى درباره خانواده ما پیدا شده است. از خوردن شام خودارى كرد
براى این كھ معاویھ خلوت :،چرا؟ گفت گفتم. من امشب از نزد خبیث ترین مردم بر مى گرد:ھمھ ناراحتى؟ گفت

 .مقام تو باال گرفتھ،اگر عدالت را پیشھ سازى و دست بھ كار خیر بزنى بسیار بجاست:كرده بودم،بھ او گفتم
 .مخصوصا بھ خویشاوندانت از بنى ھاشم نیكى كن و صلھ رحم بجا آور،آنان امروز خطرى براى تو ندارند

ابوبكر بھ خالفت رسید و آنچھ باید انجام بدھد،انجام داد،اما ھنگامى كھ از :فتناگھان او منقلب و عصبانى شد و گ
او !سپس عمر بھ خالفت رسید و ده سال زحمت كشید!ابوبكر:دنیا رفت،نام او ھم فراموش شد،فقط گاھى مى گویند

رمان عثمان بھ بعد از آنھا براد!نیز ھنگامى كھ از دنیا رفت،نامش ھم از میان رفت،فقط گاھى مى گویند عمر
ولى ھنگامى كھ از دنیا رفت،نام او ھم از میان رفت،ولى اخوھاشم اشاره !خالفت رسید و كارھاى زیادى انجام داد

اشھد أن محمداً رسول  :بھ رسول اكرم است ھر روز پنج مرتبھ،نام او را بر ماءذنھ ھا فریاد مى زنند و مى گویند
چاره اى !بھ خدا سوگندوهللا اال دفنا دفنا  :سپس گفت!اقى مى ماند،اى بى مادربا این حال،چھ عمل و نامى از ما بهللا 

 !(144)نیست جز این كھ این نام را براى ھمیشھ دفن كنم
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او از اسالم و رسول گرامى اسالم  این ماجرا بھ خوبى از برنامھ ھاى معاویھ و كینھ

و یاران اھل بیت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از این رو،وى ھرگز از دشمنى با خاندان رسول خدا . حكایت دارد
ب و دست نكشید و جنایات بى شمارى را در حق آنان مرتكب شده كھ نمونھ ھاى روشن آن رواج س) علیھم السالم)

و حجر بن عدى و یاران حجر و بسیارى دیگر ) علیھ السالم)لعن على و فرزندانش،بھ شھادت رساندن امام حسین 
 .است

 یزید و انتقام كشتھ ھاى بدر
یزید بن معاویھ كھ در فساد و بى دینى شھره آفاق بود و جنایت عظیم كربال بھ دستور او صورت گرفت و ننگ 

را براى خود خرید و ) سالم هللا علیھا(و پاره تن فاطمھ زھرا ) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (گشتن فرزند رسول خدا 
صلى هللا (صفحھ جنایت بار حكومت اموى را با این ماجرا سیاھتر و تاریك تر ساخت،بارھا از انتقام از رسول خدا 

 :ن را ذیال مالحظھ مى كنیدو كشتھ ھاى بدر سخن بھ میان آورده است،كھ چند نمونھ از آ) علیھ و آلھ و سلم
نشستھ بود و از (145)جیرون ((مورد نخست،مربوط بھ آنجایى است كھ یزید در قصر جود در محلى مشرف بر1- 

در ھمان حال شنیدند كھ . را مشاھده مى كرد) یھم السالمعل(آنجا ورود سرھاى مقدس و كاروان اسیران اھل بیت 
 :این اشعاره را زمزمھ مى كند

 لما بدت تلك الحمول و اءشرقت 
 

 تلك الشموس على ربى جیرون 

 نعب الغراب فقلت صح او ال تصح 
 

 فلقد قضیت من الغریم دیونى 

دیھاى جیرون تابید، در آن زمان زمان كالغى بر بلن)سرھاى شھدا(ھنگامى كھ آن قافلھ پیدار شد، و آن خورشیدھا
 !(146)فریاد بزنى یا نزنى، من كھ طلب جود را از بدھكارانم گرفتم: گفتم. فریاد كشید

انتقام خونھاى اجداد و اقوام خود در این جنگ ھاى  در این اشعار بھ صورت كنایھ روشن تر از تصریح از 2
) علیھ السالم(مقصودش این است كھ طلب خود یعنى خون ھاى جاھلیت را از رسول خدا . اسالمى سخن مى گوید

 !گرفتم
یزید ساختند،یزید در حالى كھ با چوبدستى   مورد دیگر آنجاست كھ سرھاى مقدس شھیدان كربال را وارد مجلس  -2

 :مى زد،این اشعاررا مى خواند) علیھ السالم)ر لب و دندان امام حسین خود ب
 خبر جاء و ال وحى نزل   لعبت ھاشم با للملك فال 

 لیت اءشیاخیى ببدر شھدوا 
 

 جزع الخررج من وقع االسل 

 و لقالوا یا یزید ال تشل   ال ھلوا والستھلوا فرحا 



 دل و اقمنا مثل بدر فاعت  فجزیناه ببدر مثال 
 لست من خندف ان لم أنتقم 

 
 (147) من بنیى احمد ما كان فعل 

 !فرزندان ھاشم رسول خدا با سلطنت بازى كردند،و در واقع نھ خبرى از سوى خدا آمده بود و نھ وحیى نازل شده
رگان من كھ در جنگ بدر كشتھ شده بودند،امروز مى دیدند كھ قبیلھ خزرج چگونھ از ضربات نیزه بھ كاش بز

 !زارى آمده است
 !اى یزید دستت درد نكند:در آن حال،از شادى فریاد مى زدند و مى گفتند

ابر شدیم ب من از امروز كیفر ماجراى بدر را بھ آنان دادیم و ھمانند بدر با آنان معاملھ كردیم و در نتیجھ بر
  .(149)نیستم اگر از فرزندان احمد رسول اكرم انتقام نگیرم(148) فرزندان خندف 

مى ) علیھ السالم(ھمچنن نقل شده است كھ یزید در ھمان جلسھ در حالى كھ بر لب و دندان ابى عبدهللا الحسین 
 1)(50امروز روزى است در برابر روز بدر یوم بیوم بدر: نواخت،مى گفت

وى در پى انتقام از خاندان رسول . از این عبارات بھ خوبى كفر یزید و عدم ایمان او بھ مبانى اسالم آشكار مى شود
بود و مى خواست انتقام كشتھ شدگان از طایفھ خویش را مھ در برابر اسالم و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 

صلى هللا علیھ و آلھ و (مسلمانان بھ ھالكت رسیدند،از رسول خدا قرآن قد علم كردند و شمشیر كشیدند و با دفاع 
. ایمان نیاورد بودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او و پدر و جدش ھیچگاه بھ قرآن و رسول گرامى . بگیرد) سلم

از این . ندبلكھ در برابر انقالب عظیم اسالمى و لشكر اسالم و پیروزى ھاى پى در پى مسلمانان تاب مقاومت نداشت
خویش ادامھ دادند و آن روز كھ بر اریكھ قدرت تكیھ زدند و رقیبى   رو بھ ظاھر مسلمان شدند و منافقانھ بھ تالش 

 .براى خویش نمى دیدند،در پى احیاى سنت جاھلى بر آمدند و بھ خونخواھى خویشان خویش برخاستند
 سخنانى از دیگر امویان

بھ عنوان اھداف نبرد خونین عاشورا ) علیھ السالم(و امیر مؤمنان ) السالم علیھ(ماجراى انتقام از رسول خدا 
 .عالوه بر آن كھ توسط یزید بیان شد، از سوى افراد دیگر از بنى امیھ نیز بر زبان جارى شد

یا براى چھ مرا مى كشید؟آ: ،روز آشورا در برابر سپاه یزید قرار گرفت و فرمود)علیھ السالم(وقتى امام حسین  -1
جنگ ما با تو بھ علت بغض و كینھ اى است كھ :حقى را ترك كرده ام؟ یا سنتى را تغییر داده ام؟ جمعى پاسخ دادند

  .(151)چرا كھ او در جنگ بدر وحنین اجداد ما را كشتھ است. از پدرت على داریم
برمنبر رفت . سعید بن عاص اموى كھ آن روز حاكم مدینھ بود) علیھ السالم(ھمچنین پس از شھات امام حسین  -2

انصار از این !امروز در برابر روز بدریوم بیوم بدر  :گفت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وبااشاره بھ قبر پیامبر 
  .(152)سخن ناراحت شدند و بھ وى اعتراض كردند

در یك جمع بندى بھ روشنى مى توان دریافت كھ یكى از ریشھ ھاى ماجراى خونین كربال،كینھ ھاى متراكم شده در 
انتقام بگیرند و آن )  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(دل امویان و انتقام آنان از شكست ھاى خویش در زمان رسول خدا 

 .شكست ھا را جبران كنند
عبدالكریم خطیب در كتاب خود بھ نام  .این قسمت را با سخنى از نویسندگان معاصر اھل سنت بھ پایان مى بریم

صلى هللا (در جنگ ھاى زمان پیامبر ) علیھ السالم(على بن ابى طالب پس از نقل شجاعت و رشادت ھاى على 
 :و نقش انكارناپذیر آن حضرت در نابودى سران شرك و كفر مى نویسد) علیھ و آلھ و سلم

در میان ھمھ مسلمانان نسبت بھ مشركان شدیدتر و سخت گیرتر بود و جمعى از فرزندان ت ) علیھ السالم(على 
ن كینھ در جان مشركان ای. پدران و خویشاوندان آنان را بھ ھالكت رساند و ھمین سبب كینھ آنان نسبت بھ وى شد

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تا آن كھ پس از رحلت پیامبر ... قریش،پس از آن كھ مسلمان شدند نیز وجود داشت
. قریش،پیر و جوان و كودكان بنى ھاشم را از دم شمشیر خود گذراندند و زنان را بھ اسارت برده و آواره ساختند

 :سپس مى افزاید
لقتالھا فیى بدر و احد و حسبنا أن نذكر مصرع الحسین و آل بیتھ فیى كربالء و ما تال ذالك من  و كانما تثار بھذا

مى خواستند انتقام كشتھ ھاى خود را در بدر و احد بگیرند و براى نمونھ كافى   گویا آنان با این كار خویش وقائع 
 .ارت زنان اھل بیت پس از آن را ذكر كنیماست كھ بھ خاك و خون افتادن حسین و خاندانش در كربال و حوادث اس

(153) 



 (نقش سقیفھ در پایھ ریزى حكومت امویان(توطئھ در سقیفھ : فصل سوم
بر ضد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اسالم بنى امیھ كھ سالھا،بزرگترین جنگ ھا و توطئھ ھا را در عصر پیامبر 

شكستى تلخ بھ عنوان طلقاا آزادشدگان پیامبر در میان مسلمانان با   اسالم بھ راه انداختھ بودند،سرانجام با پذیرش 
از ھیچ اعتبار و وجھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)آنان ھنگام رحلت پیامبر اكرم . خوارى و بد نامى مى گذراندند

 .برخوردار نبودند تا بتوانند چون دو دھھ گذشتھ در مقابل موج جدید اسالم بپا خیزنداى 
در جریان سقیفھ اتفاق افتاد و در نتیجھ  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ولى با حادثھ اى كھ پس از رحلت پیامبر اسالم 

وز كوتاه شد،شرایطى فراھم گشت دست بنى ھاشم از حكومت اسالمى و مدیریت جامعھ نو بنیاد و پر تالطم آن ر
 .كھ در نھایت بھ سلطلھ قطعى بنى امیھ بر جامعھ اسالمى انجامید

 :بگذارید این سخن را از معتبرترین منابع اھل سنت یعنى صحیح بخارى بشنویم
بودند آنان در صدد . آن روز گروھى از انصار در سقیفھ گرد ھم آمده بودند تا بریا مسلمانان امیرى انتخاب كنند

را بھ عنوان امیر برگزینند،ولى ابوبكر با بر افراشتن پرچم فضیلت  -رئیس قبیلھ خزرج  -سعد بن عباده انصارى 
پیشواى مسلمانان :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)وى با این سخن كھ پیامبر . قریش گروه انصار را شكست داد

  .(154)باید از قریش باشد
اصلى كھ اسالم با آن مبارزه كرد،و پیامبر تنھا . با تكیھ بر اصل امتیاز قریش بر سایر اقوام عرب بر آنان غلبھ كرد

 .قرار داده بود) علیھ السالم(زعامت و پیشوایى امت را در اھل بیت عصمت و طھارت 
و روایاتى كھ پیرامون گفت و گوھاى آن روز در سقیفھ امروز در دست ما است گویاى این واقعیت است كھ  اخبار

 .معیار انتخاب در آن جمع عمدتا حول محور قریشى بودن مى چرخید
 :نھج البالغھ مى گوید 26ابن ابى الحدید در ذیل خطبھ 

صلى هللا (ومت شما راضى نمى شود،زیرا پیامبرعرب ھرگز بھ امارت و حك!بھ خدا سوكند:عمر بھ انصار گفت
 .ولى قطعا از این كھ مردى از طایفھ پیغمبر حكومت كند امتناع نخواھد كرد .از قبیلھ شما نیست) علیھ و آلھ و سلم

كیست كھ بتواند با ما در حكومت و میراث محمدى معارضھ كند ،حال آن كھ ما نزدیكان و خویشاوندان او 
 (155)ھستیم؟

 :در روایت ابن اسحاق چنین آمده است
شما بھ خوبى مى دانید كھ این جماعت از قریش داراى چنین منزلت و مقامى است كھ دیگر اقوام عرب جز بر 

 .مردى از قریش متفق القول نخواھد شد
نخواھد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قوم عرب جز قریش را بھ خالفت رسول خدا :ن ابوبكر نیز آمده استو در بیا
  .(156)شناخت

ست،شایستگى و تقوى و فضیلت مفھوم این سخن آن است كھ آنچھ شرط الزم براى زمامدارى مسلمانان ا
  نیست،بلكھ آنچھ كھ باید جانب آن را رعایت كرد و محترم شمرد شرافت قبیلھ اى است كھ آن ھم تنھا در قریش 

خالصھ مى شود،چون این قریش بود كھ در زمان جاھیلت از شرافیت دینى و مالى برخوردار بوده است،بھ گونھ 
نى مى رفتند كھ قریش آن را وضع، و این قریش بود كھ سرنوشت حجار را در اى كھ سایر اقوام تنھا زیر بار فرما

نیز این قریش است كھ حق دارد زمام ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بنابد این،پس از پیامبر . آن زمان در دست داشت
ابوبكر و دستیارانش این مھترین برگ برنده اى بود كھ . امور مسلمانان را بھ دست گیرد و بر ھمگان حكمرانى كند

 .در آن روز توانستند با طرح آن بر جمع كثیر انصار غلبھ كنند
جمع بندى حوادث نیم قرن اول اسالم نشان مى دھد آنچھ در سقیفھ اتفاق افتاد تنھا شكست انصار در مقابل 

دیگر را بر جھان امتیازطلبى قریش نبود،بلكھ اصلى در آنجا بنا نھاده شد كھ زنجیروار باب مسائل و مشكالت 
 .اسالم گشود

 :مھمترین پیامدھایى سقیفھ را مى توان در سھ مطلب خالصھ كرد
 (علیھم السالم(و اھل بیت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شكستھ شدن حرمت پیامبر ) الف

یفھ سخنان در سق. بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یكى از مھمترین پیامدھاى سقیفھ، شكستھ شدن حرمت پیامبر 



براى خالفت و رھبرى امت بھ فراموشى ) علیھ السالم(در وصف على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(صریح پیامبر
 .سپرده شد و ابھت حضرت در میان امت شكستھ شد

 و مؤمنان راستین زیر بار این خواستھ ناروانروند و در) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(طبیعى بود كھ اھل بیت پیامبر
صلى هللا علیھ (نتیجھ با مقاومت دستگاه خالفت مواجھ شوند كھ این خود بھ شكستھ شدن بیشتر حرمت خاندان پیامبر

 .دامن مى زد و آن را در میان امت رسمیت مى بخشید) و آلھ و سلم
تا بدانجا  دستگاه كھ جایگاه خویش را با بر افروختن آتش تعصب قبیلھ اى بھ چنگ آورده بود،براى حفظ آن جایگاه

 .چیزءكھ تا چند صباح بھ مخیلھ ھیچ مسلمانى خطور نمى كرد. پیش رفت كھ بھ خانھ وحى و رسالت یورش برد
آنان كھ افرادى . مى دانیم كھ پس از داستان سقیفھ تعدادى از بزرگان اسالم از بیعت با ابوبكر امتناع كرده بودند

لمان فارسى،ابوذر غفارى،عمار بن یاسر،مقداد بن اسود، براء چون زبیر،عباس بن عبدالمطلب ،عتیھ بن ابولھب،س
جمع شده ) سالم هللا علیھا(بن عازب و ابى بن كعب در جمع آنان دیده مى شدند ھمگى در منزل حضرت فاطمھ 

 .بودند
 :ابن عبد ربھ دانشمند معروف اھل سنت نقل مى كند

وى با مشعلى از آتش بھ خانھ !امتناع كردند با آنان بجنگاگر آنان از بیعت :ابوبكر، عمر را فرستاد و بھ او گفت
اى زاده :جلو آمد و گفت) سالم هللا علیھا(فاطمھ . آمد تا آن را بسوزاند) سالم هللا علیھا(حضرت فاطمھ زھرا 

 !(157)مگر آن كھ چون بقیھ امت با ابوبكر بیعت كنید. آرى:آیا آمدى تا خانھ ما را بسوزانى؟ گفت! خطاب
 :ھمچنین در تاریخ طبرى آمده است

آمد،در حالى كھ طلحھ و زبیرل و مردانى از مھاجرین در آنجا گرد ) علیھ السالم(عمر بن خطاب بھ منزل على 
نھ را بر سرتان بسوزانم یا این كھ براى بیعت كردن از آن خارج خا!بھ خدا سوگند:آنگاه بھ آنان گفت. آمده بودند

  .(158)شوید
 :رو بھ عمر بن خطاب كرد و فرمود) سالم هللا علیھا(حضرت زھرا :بالذرى نیز در انساب االشرف نقل مى كند

آیا مى خواھى !اى فرزند خطابنعم و ذالك اءقوى فیما جاء بھ أبوك :اءتراك محرقا على بابیى؟ قال!ابن الخطابی
  .(159)براى آنچھ پدرت آورده است مھم تر است

را براى ) علیھ السالم(یشھ در سقیفھ داشت تا بدانجا كشیده شد،كھ وقتى امیر مؤمنان دامنھ این ھتك حرمت ھا كھ ر
بھ آن خدایى كھ جز او :اگر بیعت نكنم شما چھ مى كنید؟ گفتند:بیعت نزد ابوبكر آورده بودند،آن حضرت فرمود

 !(160)معبودى نیست،سرت را از بدنت جدا خواھیم كرد
صلى هللا علیھ و آلھ و (پر واضح بود كھ این حرمت شكنى ھا،آن ھم از سوى كسانى كھ سال ھا محضر پیامبر اكرم 

را مستقیما درك كرده،و از این جھت براى خویش وجھھ و اعتبارى كسب نموده بودند،مى توانست تا چھ ) سلم
ان مورد سوء استفاده فرصت طلبانى چون بنى امیھ قرار گیرد،و آینده اسالم را در كابوس حوادث دردناكى فرو میز

 .برد و نتایج شومى را براى آیندگان بھ بار آورد
 ب تبدیل شدن خالفت عھد الھى بھ امرى بشرى

ش از نص و تعیین مستقیم خداوند دومین نتیجھ روشنى كھ از سقیفھ بھ دست آمد تبدیل شدن خالفت الھى،كھ اعتبار
و رسولش نشاءت مى گرفت،بھ یك امر عادى بشرى بود،آن ھم بھ گونھ اى كھ مى توان سرنوشت مسئلھ اى با این 
اھمیت را در یك مشاجره كوتاه میان انصار و تنى چند از قریش ،بدون حضور بزرگان اسالم،با تكیھ بر عصبیت 

ظام اجتماعى،اگر اصلى شكستھ شود،یا قانونى بھ نفع طایفھ خاصى رقم در ن. قومى و قبیلھ اى تعیین كرد
درست بھ ھمین دلیل،پس از سقیفھ،انتخاب . خوذد،دیگر ھیچ تضمینى وجود ندارد كھ اصل ھاى دیگر شكستھ نشود

بین تكلیف مسالھ اى با این اھمیت روزى در میان مشاجره  .زمامدارى و خلیفھ از ھیچ قانون معینى پیروى نكرد
انصار و تعداد انگشت شمارى از قریش رقم خورد،و روز دیگر بھ وصیت خلیفھ اول و انتخاب شخصى او و دیگر 

جالب است بدانیم ھمین ھرج و مرج و بى ثباتى در انتخاب خلیفھ،بھانھ اى شد . بار بھ شوراى شش نفره شسپرده شد
شما مى !اى مردم:وى خطاب بھ مردم چنین گفت .كھ آن را معاویھ براى نامزدى یزید براى خالفت مطرح سازد

از دنیا رفت و كسى را جانشین خود قرار نداد،مسلمانان خود بھ سراغ )صلي هللا علیھ و آلھ و سلم(دانید كھ پیامبر



عمر . ولى ابوبكر در وقت وفاتش طبق وصیتى خالفت را بھ عمر واگذار نمود. ابوبكر رفتھ و وى را انتخاب كردند
پس چنان كھ مى بینید ابوبكر در تعیین خلیفھ كارى . ن مرگش آن را بھ شوراى شش نفرى محول كردھم در زما

ھر . آن كار را انجام نداده بود عمر ھم كارى كرد كھ ابوبكر نكرده بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)كرد كھ پیامبر 
بینم كھ براى یزید بیعت بگیرم و از امروز ھم من مصلحت مى . یك مصلحت مسلمانان را دیدند و عمل كردند

بھ . آرى،این محصول نھال شومى بود كھ در سقیفھ غرس شده بود!(161) اختالفات در میان امت جلوگیرى نمایم
 !!فت بر اندام فردى چون یزید قرار گیردنظر عجیب و طنز آلود مى رسد كھ رداى خال

 بھ قدرت رسیدن بنى امیھ در شام تبدیل خالفت بھ پادشاھى) ج
شاید حاضران در سقیفھ از ابتدا فكر نمى كردند چیزى كھ آنھا تصویب مى كنند،پس از یكى دو دھھ دیگر ،تبدیل بھ 

ود كھ یك روزه در دنیاى اسالم سر آورده حكومت بنى امیھ پدیده اى نب. یك حكومت سلطنتى موروثى خواھد شد
خالفت كھ عھدى . باشد،بلكھ این حكومت طى سالیانى با حمایت ھاى پیدا و نھان خلفا پا بھ عرصھ وجود گذاشت

الھى بود،در سقیفھ بھ زمامدارى فردى از قریش تنزل یافت و در ادامھ راه،بھ حكومت سلطنتى بنى امیھ در شام 
شرت طلبى و زر اندوزى،برترین آمال او بود و حاكمیت اسالمى را بھ امپراتورى و حكومتى كھ ع. انجامید

آن روز كھ بذر برترى جویى قبیلھ اى در سقیفھ پاشیده مى شد،ابوسفیان و . پادشاھى موروثى تبدیل كرده بود
شان در بھ راه دودمانش با این كھ بھ حسب ظاھر از مسلمانان محسوب مى شدند،ولى بھ علت سابقھ بسیار ننگین

و مسلمین در وضعیتى نبودند كھ بتوانند از فرصت استفاده كنند و ) علیھ السالم(انداختن جنگ ھا و و دشمنى ھا 
ولى از این كھ مى . چون دوران گذشتھ،دشگر قبایل را بھ زیر فرمان آورده و آنان را علیھ دین نوبنیاد بسیج كنند

تیم و عدى توانستھ بودند با تكیھ بر اصل امتیازطلبى قریش،در قدم نخست دیدند تیره ھاى بى نام نشان قریش چون 
هللا و علیھ و الھ را در ارتباط با خالفت و   انصار را كنار زده و در مرتبھ بعد سخنان صریح پیامبر اكرم ص 

چھ این كھ امتیاز . نادیده گرفتھ و راه دیگرى بپیماند،در دل شادمان بودند) علیھ السالم(وصایت امیر مؤمنان على 
مى توانست مقدمھ امتیازھاى دیگرى باشد و ھمین ھم شد كھ باالخره دیگ طمع سران بنى امیھ نیز براى بھ چنگ 

ان الخالفة صارت فیى تیم و عدى  :ابوسفیان خود با این نكتھ اعتراف كرده مى گوید!آوردن حكومت بھ جوش آمد
ست دو طایفھ تیم و عدى قبیلھ ابوبكر و عمر افتاد من نیز در آن طمع خالفت از آن ھنگام كھ بھ دحتى طمعت فیھا 

  .(162)كردم
كوتاه ) لمصلى هللا علیھ و آلھ و س)پر واضح بود كھ شخصى چون ابوسفیان كھ تا آخرین نفس در مقابل پیامبر خدا 

ھرگز (163)نیامده بود، در برابر انسانھایى چون ابوبكر و عمر كھ آنان را از رده ھاى پایین قوم قریش مى دانست،
 .كوتاه نخواھد آمد

پس از مراجعت،چون از قضایا با . د ابوسفیان در مدینھ حضور نداشتولى ھنگامى كھ ماجراى سقیفھ اتفاق افتا
رفت ولى چون جوابى نشنید بھ سوى ابوبكر و ) علیھ السالم(خبر شد،ابتدا بھ منظور فتنھ جویى بھ نزد امیر مؤمنان 

 .عمر شتافت
الى را كھ جمع آورى ابوسفیان نزد ما مى آید، وى مرد خطرناكى است بھتر است زكات امو: عمر بھ ابوبكر گفت

 !(164)كرده است،بھ خوبى او ببخشى تا سكوت كند
با این نقشھ عمر دوره ھمزیستى مسالمت آمیز ابوسفیان با دستگاه خالفت اسالمى فرا رسید ولى اسناد تاریخى نشان 

  .(165)دھد كھ واقعیت بسیار فراتر از یك حق سكوت معمولى و بى ارزش بوده است مى
 .مى كنندھر چھ بود در سال سیزدھم ھجرى بنى امیھ پادشاه این سكوت و تسلیم را این گونھ از خلیفھ وقت در یافت 

براى جنگ با رومیان بھ  - فرزند ابوسفیان و برادر معاویھ  -در آن سال، ابوبكر لشكرى را بھ سر كردگى یزید 
وى كھ پس ازمرگ . نیست-فرزند ابوسفیان -پرچمدار این سپاه كسى جز معاویھ . سوى شام گسیل مى دارد

 .فت عمر بھ والیت آن دیار نیز منصوب مى گرددبھ عنوان فرمانده لشكر برگزیده مى شود در دوره خال  برادرش 
جالب آن كھ معاویھ براى تصدى این جایگاه حتى منتظر حكم خلیفھ نمى ماند بلكھ خود راءسا اقدام مى كند و پس از 

 .مدتى حكم رسمى خلیفھ ھم بھ وى ابالغ مى گردد
یت،آن ھم با آن سرعت پس از رحلت ظاھر شدن دودمان بنى امیھ و فرزندان ابوسفیان در دستگاه خالفت و وال



در منطقھ اى بسیار دورتر از مركز خالفت اسالمى،از اتفاقات پر رمز و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر اكرم 
 .راز تاریخ اسالم است

 اتفاقى كھ بھ وسیلھ آن شالوده حكومت استبدادى و موروثى بنى امیھ در شام و سپس در سراسر دنیاى اسالم آن
 .روز،ریختھ شد

 

 

 !رمز و راز مماشات عمر با معاویھ
شگفت آورتر آن كھ بررسى ھاى تاریخى نشان مى دھد خلیفھ دوم با وجود ھمھ سخت گیرى ھایى كھ نسبت بھ 

عمال و فرمانداران خود داشت،فاحش ترین اشتباھات معاویھ چشم پوشى مى كرد و با این كھ مى دید معاویھ بساط 
ت پھن كرده و بر ضد حكومت اسالمى در منطقھ پھناور شام آشیانھ فساد بنا نموده است،ھرگز در پادشاھى و سلطن

 .و این راستى عجیب است!صدد اصالح آن حتى بھ صورت یك تذكر خشك و خالى ھم برنیامد
یر خدا عمر در حساب رسى و سخت گیرى از اعمال و فرماندارانش تا بدانجا جدى بود كھ خالد بن ولید را كھ شمش

  .(166)لقب گرفتھ بود،بھ جرم دست اندازى بھ بیت المال مسلمین از فرماندھى عزل كرد
ساخت تا بھ  محمد بن مسلمھ انصارى را بھ جانب عمر و بن عاص كھ فرماندارى مصر را بھ عھده داشت روانھ

نماینده خلیفھ در مصر بدون آن كھ . حساب و كتاب وى رسیدگى كند و در صورت تخلف اموالش را مصادره نماید
  .(167)بھ طعام آماده عمرو دست بزند نصف دارایى او را مصادره كرد و با خود بھ مدینھ آورد

و آنگاه كھ ابوھریره از طریق نا مشروع بھ بیت المال مسلمین خیانت كرد،اندوختھ اش را بھ بیت المال باز گرداند 
مادرت امیمھ تو را جز براى خر :و با شالق بر پشت و بدن وى نواخت و با خشونت بھ وى خطاب كرد و گفت

  .(168)چرانى نزاییده است
سیره و رفتار عمر چنان بود كھ ھمھ سالھ دارایى و اموال فرمانداران و عمالش را با دقت تمام رسیدگى مى كرد و 

  .(169)در صورت عزل ھر یك،دارایى ھاى آنان را مصادره مى كرد
ولى با این ھمھ سخت گیرى ھا چھ رازى در طرز رفتار وى با معاویھ نھفتھ بود كھ در مقابل خیانت ھا و بدعت ھا 

تھ اى بھ جاى زشت او ھرگز واكنش جدى از خود نشان نداد؟ در حالى كھ عزل معاویھ و قرار دادن فرد شایس
اما چنان با وى مماشات مى كرد كھ سبب حیرت و اعجاب ھمھ . وى،براى عمر در آن زمان بسیار آسان بود

 .محققان بى طرف امت است
او خود بھ ھنگام دیدن معاویھ مى . كارھا ى ضد دینى پیدا و پنھان معاویھ ھیچگاه از دیدگاه عمر پنھان نبود

 !(170)وى كسراى عرب است:گفت
ولى در عمل وى را براى طرد حاكمیت اسالمى و استقرار نظام پادشاھى،آزاد و مطلق العنان گذاشتھ بود،و قلمرو 

نى داشت و او را بر مال و جان وسیعى از سرزمین كشورھاى سوریھ ،فلسطین،اردن،لبنان امروزى را بھ وى ارزا
 .و ناموس مسلمانان مسلط كرد

روزى كھ عمر بھ دمشق پا نھاد،موكب عظیم و پرطمطراق معاویھ را در میان صدھا محافظ و نگھبان مشاھده 
  .(171)كرد،ولى تنھا بھ یك پرسش ساده و اجمالى بسنده كرد و دیگر ھیچ مخالفت جدى از خلیفھ دیده نشد

حتى آن وقت كھ شنید معاویھ خود را نخستین پادشاه عرب نامیده است،چندان حساستى از خود بروز نداد،و آنگاه 
ز بیت المال مسلمین بھ كھ خورجین پر را از ابوسفیان گرفت ،با آن كھ مى دانست آن پول ھا را فرزندش معاویھ ا

 !(172)پدرش داده است،از این خیانت آشكار بر نیاشفت
ید حیرت انگیزتر آن كھ بھ نقل ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ،عمر ھنگام مرگ از شدت درد بھ خود مى پیچ

 :بھ اھل شورى چنین گفت
پس از من اختالف نكنید و از تفرقھ بپرھیزید،چھ این كھ اگر با یكدیگر اختالف كنید معاویھ وارد عمل مى شود و 

 !(173)حكومت را از چنگ شما خواھد ربود
ى چرا خلیفھ تا آنجا دست معاویھ را در تثبیت موقعیت دودمان بنى امیھ در شام باز گذاشت كھ حال قدرت وى راست

 !را بھ رخ اھل شورى مى گشد؟
آیا منظور خلیفھ از تقویت بنى امیھ در شام این بود كھ قدرت بنى ھاشم را مھار كند؟ و در صورت بروز ھر گونھ 

 ،آنان را با قدرت دشمنان دیرینھ اسالم،یعنى بنى امیھ سركوب نماید؟تحریك و قیامى از سوى بنى ھاشم



در واقع،خلیقھ با بھ حكومت !ممكن است راز اصلى این ھمھ مدارا و مماشات در ھمین نكتھ نھفتھ باشد!آرى !
رساندن بنى امیھ در شام،ضربت امنیت خویش را باال برده و خود را در مقابل قیام ھاى احتمالى فرزندان 

از بنى ھاشم بیمھ كرده بود و از دودمان بنى امیھ بھ عنوان شپر حفاظتى خویش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر
در مقابل طوفان خشم بنى ھاشم استفاده كرده بود و بھ ھمین جھت،بھ آنان مجال مى دادتا با خاطرى آسوده پایھ ھاى 

حكومتى كھ خون فرزندان . روتمند،محكم و استوار سازندحكومت استبدادى خویش را در آن منطقھ پھناور و ث
را بھ ناحق بھ زمین ) علیھ السالم(و ساالر شھیدان اباعبدهللا الحسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر اسالم 

 .ریخت و فجایعى را در اسالم مرتكب شد كھ ھرگز از خاطره ھا محو نخواھد شد
د نیز از بنى امیھ بوده است،شتاب بیشترى یافت كھ در فصل بعد بھ آن پرداختھ این جریان در زمان عثمان كھ خو

 .مى شود
در ھمان روز سقیفھ بھ شھادت ) علیھ السالم(امام حسین فتل الحسین یوم السقیفة این جاست كھ عمق این كالم كھ 

 .رسید بیشتر آشكار مى شود
 :بھ ھمین نكتھ اشاره كرده مى گوید مرحوم محقق اصفھانى در دو بیت بسیار جامع و پر معنى

 و انمارماه من مھد لھ   و ما رماه اذ رماه حرملة 
 سھم اءتى من جانب السقیفھ

 
 و قوسھ على یدى خلیفة 

آن ھنگام كھ حرملھ تیر مى انداخت و حلقوم على اصغر را نشانھ نى گرفت این حرملھ نبود كھ تیر مى انداخت،بلكھ 
این تیرى است كھ از سوى سقیفھ !ده است كھ چنین بسترى را براى حرملھ آماده ساختھ بوداین تیر را كسى رھا كر

  .(174)رھا شده و كمانش در دستان خلیفھ بود
 مانشوراى انتصابى عمر،و بھ قدرت رسیدن عث: فصل چھارم

چھارمین نكتھ اى را كھ مى توان از ریشھ ھاى ماجراى كربال شمرد،ماجراى تشكیل شوراى انتصابى از سوى 
 .عمر بود كھ زمینھ ساز بھ قدرت رسیدن عثمان و در نتیجھ تقویت جبھھ اموى شد

 :فشرده ماجراى تشكیل این شورا و بھ قدرت رسیدن عثمان چنین است
بھ نام فیروز كھ كنیھ اش ابولؤ لؤ بود،بھ سختى مجروح شد و خود را در آستانھ  زمانى كھ عمر بھ وسیلھ مردى

تا ھنگام مرگ از این شش نفر راضى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)پیامبر :مرگ دید،چنین گفت
لذا امر خالفت باید بھ مشورت این شش . على،عثمان،طلحھ، زبیر،سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمان بن عوف:بود

آن گاه دستور داد تا ھر شش نفر را حاضر سازند،سپس نگاھى . فر انجام شود،تا یكى را از میان خود انتخاب كنندن
. دوباره جملھ را تكرار كرد. ھمھ شما مایل ھستید بعد از من بھ خالفت برسید،آنھا سكوت كردند:بھ آنھا كرد و گفت

از . عمر در ادامھ براى ھر یك از شش تن عیبى شمرد!سیمما كمتر از تو نیستم،چرا بھ خالفت نر:زبیر پاسخ داد
از دنیا رفت،در حالى كھ بھ خاطر جملھ اى كھ بعد از نزول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر:جملھ بھ طلحھ گفت

 (175)آیھ حجاب گفتھ اى از تو ناراضى بود
تو مردم را بھ راه روشن و طریق صحیح بھ خوبى ھدایت مى كنى،تنھا عیب تو این :گفت) علیھ السالم(و بھ على 

 !است كھ بسیار مزاح مى كنى
 :عمر در بر شمردن عیب عثمان چنین گفت

بى معیط على رقاب الناس ت و اثرتھم كانیى بك قد قلد تك قریش ھذا االمر لحبھا ایاك،فحملت بنیى امیة و بنیى أ
گویا مى بینم كھ خالفت را قریش بھ دست بالفى ء فسارت الیك عصابة من ذوبان العرب،فذبجونك على فراشك ذبحا 

تو داده اند و بنى امیھ و بنى ابى معیط را بر گردن مردم سوار مى كنى و بیت المال را در اختیار آنان مى گذارى و 
 !(176)سلمین گروھى از گرگان عرب تو را در بسترت سر مى برندم  بر اثر شورش 

سرانجام ابوطلحھ انصارى را خواست و فرمان داد كھ پس از دفن او با پنجاه تن از انصار،این شش نفر را در خانھ 
ند،تا براى تعیین جانشین او بھ مشورت بپردازند،ھرگاه پنج نفر بھ كسى راءى دھند و یك نفر در اى جمع كن

مخالفت پافشارى كند،گردن او را بزنند و ھمچنین در صورت توافق چھار نفر،دو نفر مخالف را بھ قتل برسانند،و 
ن بن عوف در میان آنھاست،مقدم اگر سھ نفر یك طرف و سھ نفر طرف دیگر بودند، آن گروھى را كھ عبدالرحما

دارند و بقیھ را اگر در مخالفت پافشارى كنند،گردن بزنند و اگر سھ روز از شورا گذشت و توافقى حاصل نشد،ھمھ 
 !را گردن بزنند،تا مسلمانان خود شخصى را انتخاب كنند



اھد رسید،و از امیر مؤمنان و عثمان خالفت بھ او نخو) علیھ السالم(سرانجام طلحھ كھ مى دانست با وجود على 
واگذار ) علیھ السالم(دل خوشى نداشت،جانب عثمان را گرفت،در حالى كھ زبیر حق را بھ على  (علیھ السالم(على 
بنابراین،شش نفر در سھ خالصھ . سعد بن ابى وقاص حق خویش را بھ پسر عمویش عبدالرحمان بن عوف داد. كرد
 .و عثمان عبدالرحمان) علیھ السالم(على :شدند

صلى هللا علیھ و آلھ (با تو بیعت مى كنم كھ طبق كتاب خدا و سنت پیامبر:عبدالرحمان نخست رو بھ على كرد و گفت
مى پذیرم، ولى طبق كتاب خدا و :در پاسخ گفت) علیھ السالم(على . و روش ابوبكر و عمر رفتارى كنى) و سلم

عبدالرحمان رو بھ عثمان كرد و ھمان جملھ را . دم عمل مى كنمو نظر خو) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سنت پیامبر
لذا دست . عبدالرحمان سھ بار این جملھ را تكرار كرد و ھمان جواب را شنید. عثمان آن را پذیرفت. تكرار نمود

ار را تو این ك!بھ خدا سوگند:بھ عبدالرحمان فرمود) علیھ السالم(این جا بود كھ على . عثمان را بھ خالفت فشرده
نكردى،مگر این كھ از انتظار دارى،ھمان انتظارى كھ خلیفھ اول و دوم از یكدیگر داشتند،ولى ھرگز بھ مقصود 

 !(177)خود خواھى رسید
 :در اینجا چند نكتھ قابل توجھ است

نرسد،چرا ) علیھ السالم(شكیل شوراى شش نفره بھ گونھ اى بود كھ پیش بینى شده بود،خالفت بھ على نحوه ت:اول
یعنى از ھمان قبیلھ اى كھ ابوبكر بھ آن تعلق داشت و آنان تمایلى بھ . كھ طلحھ از قبیلھ تیم و پسر عموى عایشھ بود

 .نداشتند) علیھ السالم(على 
ى امیھ بود و دایى ھا و نزدیكانش در جنگ ھاى اسالم در برابركفر و شرك،بھ سعد بن ابى وقاص نیز مادرش از بن

نیز با آن ) علیھ السالم(كشتھ شده بودند و بھ ھمین سبب،او حتى در زمان خالفت على ) علیھ السالم(دست على 
نھ توزى او بنابراین،كی. حضرت بیعت نكرد و عمر بن سعد،جنایتكار بزرگ حادثھ كربال و عاشورا فرزند اوست

شخص دیگر . متمایل نبود) علیھ السالم(مسلم بود و بھ ھمین دلیل،وى نیز بھ على ) علیھ السالم(نسبت بھ على 
در نتیجھ،فقط . عبدالرحمان بن عوف است كھ وى نیز داماد عثمان بود،چرا كھ شوھر ام كلثوم خواھر عثمان بود

ن حضرت را مى گرفت و بقیھ آراء بھ نفع عثمان ریختھ مى عالقھ داشت،جانب آ) علیھ السالم(زبیر كھ بھ على 
 .شد

در خطبھ شقشقیھ خطبھ سوم نھج البالغھ ھمین ماجرا را بھ گونھ اى فشرده بیان كرده است ) علیھ السالم(على 
 :فرمود

ش سرانجام یكى از آنھا اعضاى شورا بھ خاطر كینھ افصغا رجل منھم لضغنھ و مال االخر لصھره،مع ھن و ھن 
از من روى برتافت و دیگرى خویشاوندى را بر حقیقت مقدم داشت و بھ خاطر دامادیش بھ دیگرى عثمان تمایل 

  .(178)پیدا كرد،عالوه بر جھات دیگر كھ ذكر آن خویشایند نیست
عمر بھ صراحت معایبى براى طلحھ و سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمان بن عوف بر شمرد،كھ در عالوه بر آن،

 .واقع عدم شایستگى آنان را بھ خالفت مى رساند
  .(179)رسول خدا در ماجراى آیھ حجاب بھ خاطر سخنى كھ گفتھ بودى از تو ناراضى بود:درباره طلحھ گفت

  .(180)تو مرد جنگ ھستى كھ بھ درد خالفت و رسیدگى بھ امور مردم نمى خورى:بھ سعد بن ابى وقاص گفت
  .(181)تو مردى ضعیف ھستى و مرد ضعیفى ھمانند تو،شایستھ این جایگاه نیست:گفتبھ عبدالرحمان بن عوف نیز 

ا بر و عثمان یكى ر) علیھ السالم)او با این سخنان گویا با این افراد فقط حق راءى مى داد كھ از میان على 
 .گزینند،اما با یك چینش حساب شده كفھ تزارو را بھ نفع عثمان سنگین تر كرد

) علیھ السالم(شاید بر ھمین اساس بود كھ صاحب نظران سیاسى از قبل پیش بینى مى كردند كھ حكومت بھ على 
 .نخواھد رسید و آن حضرت را از شركت در جلسھ شورا منع مى كردند

پاسخ ) علیھ السالم(امیر مؤمنان !وارد این شورا مشو:گفت) علیھ السالم(بھ على  بنابر نقل طبرى،ابن عباس
 .نمى خواھم از جانب من مخالفتى صورت پذیرد:داد

  .(182)در این صورت آنچھ را كھ خویشاوند تو نیست،خواھى دیداذاترى ما تكره : ابن عباس گفت
براى آن كھ خود را شایستھ خالفت و امامت مى دانست،الزم دید در آن جلسھ ) علیھ السالم(امیر مؤمنان على 



شركت كند و با استدالل،حقانیت خویش را بھ اثبات رساند و ھمین اقدام را نیز كرد،اما باز دیگر آن نقشھ مرموزانھ 
نمى خواست ) علیھ السالم(عالوه بر آن على . بى بھره شدند (علیھ السالم(و مردم از رھبرى على كار خود را كرد 

شركت مى كرد،حقش را بھ وى مى   بھ ایجاد شكاف و مخالف متھم شود،و تا نگویند اگر حضرت در آن مجلس 
 .مصلحت را بھ حضور در آن شورا دید (علیھ السالم(دادند،از این رو موال 

تعجب نیست كھ عمر شورایى آن چنانى تنظیم كند كھ محصول آن بھ ھر حال خالفت عثمان باشد،چرا كھ  جاى:دوم
 .خدمتى بزرگ بھ وى كرد -پس از ابوبكر  -عثمان نیز براى رسیدن عمر بھ خالفت 

یسد ابوبكر در حال احتضار،عثمان را احضار كرد تا وصیتى در امر خالفت بنو:ابن اثیر مورخ معروف مى گوید
 ...این وصیتى است كھ ابوبكر بھ مسلمانان نموده است اما بعدبسم هللا الرحمن الرحیم  :بنویس: بھ او گفت

 :ابوبكر در ھمین حال بیھوش شد، ولى عثمان خودش این جملھ ھا را نوشت
ا قرار دادم و از من عمر بن خطاب را خلیفھ بر شم اما بعد فانیى قد استخلفت علیكم عمر بن الخطاب و لم الكم خیرا

 !ھیچ خیر و خوبى براى شما فرو گذار نكردم
و سپس !ابوبكر تكبیر گفت. بخوان و او خواند:ھنگامى كھ عثمان این جملھ را نوشت،ابوبكر بھ ھوش آمد و گفت

من تصور مى كنم این كھ عجلھ كردى و خالفت را بھ نام عمر نوشتى براى این بود كھ ترسییدى اگر من بھ :افزود
 !(183)ابوبكر در حق او دعا كرد .چنین بود!آرى:عثمان گفت. وش نیایم و بمیزم مردم اختالف كنندخ

 !راستى چھ خدمتى از این باالتر؟
 میھپیامدھاى خالفت عثمان و نقش آن در تحكیم قدرت بنى ا

از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ خالفت،بنى امیھ كھ دشمنى آنان با اسالم و رسول خدا (184) با انتخاب عثمان 
طور . فراھم شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ل هللا ھمان آغاز آشكار بود،قدرت یافتند و زمینھ ھاى انتقام از آل رسو

مستقیم یا غیر مستقیم مشاركت داشتند و قدرت و نفوذ رسول خدا را امرى دنیوى و چیزى ھمانند سلطنت و 
حكومت مى دانستند،نھ ناشى از رسالت و نبوت بھ ھمین خاطر،پس از قدرت یافتن عثمان،ابوسفیان روزى خطاب 

ت الیك بعد تیم و عدیى فاءدرھا كالكرة و اجعل اءوتادھا بنى امیة فانما ھو الملك و ال اءدریى صار :بھ عثمان گفت
اكنون آن را ھمچون توپ میان . این خالفت پس از قبیلھ تیم ابوبكر و عدى عمر بھ تو رسیده استما جنة و ال نار 

بدان كھ فقط مسالھ،فرمانروایى است نھ خالفت این نكتھ را !قبیلھ خودت بگردان و پایھ ھاى آن را بنى امیھ قرار ده
 !اسالمى من كھ بھشت و دوزخى را نمى شناسم

  .1)(85این سخن بھ اندازه اى زشت و ناپسند بود كھ عثمان نیز از آن آشفت و بھ ابوسفیان تندى كرد
اى ابو :لگد زد و گفت) علیھ السالم(ھمچنین در تاریخ آمده است در ھمان ایام،ابوسفیان بھ قبر جناب حمزه 

 :مسالھ اى كھ دیروز بر سر آن شمشیر كشیده بودیم،امروز بھ دست كودكان ما رسیده و با آن بازى مى كنند!عماره
 (186)مسى فیى ید غلماننا الیوم یتعلبون بھ یا اءبا عمارة ان االمر الذیى اجتلدنا علیھ بالسیف اء

ولى متأسفانھ عثمان بنى امیھ را از مناصب حكومتى دور نكرد و با دادن پست ھاى مختلف و اموال فراوان بھ 
 !بنى امیھ كوشیدآنان،عمال در مسیر تقویت جبھھ 

كارھایى كھ در زمان عثمان سبب تقویت جبھھ نفاق و تضعیف اسالم و مؤمنان گردید فراوان است و ما در اینجا 
 :بخش ھایى از آن را بازگو مى كنیم

 مناسب كلیدى در اختیار امویان -1
ان در اختیار او بود و سرزمین شام كھ از قبل در اختیار معاویھ قرار داشت،در زمان خالفت عثمان نیز،ھمچن

این سخن براى محققان غیر متعصب . معاویھ بیش از گذشتھ در جھت تقویت پایھ ھاى امارت خویش مى كوشید
بھ تعبیر دانشمند معروف معاصر،ویل . آشكار است كھ معاویھ كسى بود كھ ھرگز اسالم را باور نكرد

دین را پلیسى كم خرج مى دانست كھ نمى باید میان او . نبود معاویھ در كار دنیا ورزیده بود و بھ دین پایبند:دورانت
 !(187)و تمتع از لذات دنیا حایل شود

ان جائكم فاسق بنبا ولید كسى است كھ آیھ . را والى كوفھ ساخت(188) عثمان،ولید بن ابى معیط برادر مادرى خویش 
  .(189)ھرگاه شخص فاسقى خبرى براى شما نقل كند،تفحص و بررسى كنید فتبینوا



عالمھ امینى ادعاى اجماع آگاھان بھ تأویل و تفسیر قرآن را بر این شأن نزول نقل مى . در باره او نازل شده است
  .(190)كند

  .(191)وى را اھل دوزخ دانستھ است) لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(ولید كسى است كھ بھ گفتھ مسعودى پیامبر
روزى با ھمان . وى ھنگام فرماندارى كوفھ خالف كاریھاى زیادى انجام مى داد كھ یكى از آنھا نوشیدن خمر بود

  .(192)بح حاضر شد و نماز صبح را چھار ركعت خواندحال نماز ص
عثمان سعید بن عاص یكى دیگر  - بھ سبب اعتراض ھمگانى و ایجاد جو بدبینى میان مسلمین - پس از عزل ولید 

  .(193)از وى نیز امورى زشت در آنجا سر زد. فھ ساختاز امویان را فرماندار كو
نامید كھ !سعید بن عاص از سر غرور و استبدار و بھره گیرى ھمھ جانبھ از امارت كوفھ،آن شھر را بستان قریش

  .(194)اشتر قرار گرفتكھ مورد اعتراض مالك 
وى پس از عزل ابوموسى اشعرى . فرماندار دیگر عثمان عبدهللا بن عامر بن كریز است كھ پسر دایى عثمان بود

 .كھ فرماندار این شھر بزرگ شد!سال داشت 25عبدهللا فقط . توشط خلیفھ،والى بصره شد
شیوه حكومتى وى مورد اعتراض مسلمانان قرار . وى فردى رفاه طلب،خوشگذران و اھل ریخت و پاش بود

  .(195)گرفت،ولى عثمان بھ اعتراضات ترتیب اثرى نداد
وى از سوى . كى دیگر از فرمانداران عثمان از قبیلھ بنى امیھ،عبدهللا بن ابى سرح بردار رضاعى عثمان بودی

 .عثمان والى مصر شد
او از دشمنان سرسخت رسول خدا بود كھ آن حضرت را مورد استھزا قرار مى داد و از این :درباره وى نوشتھ اند

 .بھ پرده خانھ كعبھ چسبیده باشد خون او ھدر است،ھر چند:رو ،رسول خدا فرمود
بھ ھمین دلیل،وى مدتى فرارى بود،تا آن كھ پس از مدتى بھ مكھ آمد و بھ عثمان پناھنده شد و عثمان نیز او را 

صلى هللا (رسول اكرم . آنگاه وى را در فرصتى مناسب نزد رسول خدا آورد و براى او شفاعت كرد. پنھان نمود
پس از آن كھ عثمان بھ اتفاق عبدهللا خارج شد، رسول خدا . سكوتى او را عفو كردپس از ) علیھ و آلھ و سلم

 ....این سكوت من براى آن بود كھ كسى برخیزد و او را گردن بزند:فرمود
 .او پس از آن بھ ظاھر اسالم آورد،مرتد شد

كرد و ھمین سبب شكایت  عبدهللا بن ابى سرح بھ ھنگام فرماندارى مصر،با ستم و بیدادگرى با مردم رفتار مى
  .(196)مصریان از وى نزد عثمان شد

 مروان بن حكم مشاور عالى عثمان
 .از دیگر امویان كھ نقش بسزایى در تصمیم گیرى ھاى عثمان داشت،مروان بن حكم بود

سال ھاى نخستین حكومت خویش،عموى خود حكم بن ابى العاص و پسرش مروان بن حكم را كھ طرید  عثمان در
 .بودند،بھ مدینھ باز گرداند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تبعیدى رسول خدا 

از جملھ امورى كھ مردم بر :ابن قتیبھ و ابن عبد ربھ و ذھبى كھ ھمگى از معاریف اھل سنت ھستند،مى گویند
ن انتقاد داشتند،این بود كھ حكم بن ابى العاص را نزد خود جاى داد،در حالى كھ ابوبكر و عمر حاضر بھ این عثما

 !(197)كار نشدند
او پوشانید و جمع آورى زكات طایفھ قضاعھ را عثمان حكم را مقرب خویش ساخت و جبھ خز لباس گرانقیمت بر 

 .بھ وى بخشید -كھ سیصد ھزار درھم  -بر عھده او گذاشت و آنگاه ھمھ آن مبلغ را 
  .(198)مھمتر از آن بزرگداشت مروان بن حكم است

وى را بھ دامادى خویش انتخاب كرد و . ھ پسرى عموى خلیفھ بود،مورد توجھ ویژه عثمان قرار داشتمروان ك
 .آنگاه او را بھ عنوان معاون و مشاور عالى خود برگزید

ھر چند خالفت بھ ظاھر در دست عثمان داشت،ولى نفوذ مروان بھ گونھ اى بود كھ چنین بھ نظر :محققان مى گویند
 !(199)و خلیفھ واقعى مروان است!ط بھ اسم خلیفھ استمى رسید،عثمان فق

نیز با اشاره بھ این واقعیت و نفوذ و سلطھ مروان در دستگاه خالفت و تأثیر پذیرى عثمان از ) علیھ السالم(على 
 :فرمود وى،خطاب بھ عثمان



تو از اما رضیت من مروان و ال رضى منك اال بتحرفك عن دینك و عن عقلك مثل جمل الظعینة یقاد حیث یسار بھ 
مروان راضى نمى شوى و از تو خشنود نمى شود،جز آن كھ دین و عقلت را بھ انحراف بكشاند و تو در برابر او 

 !(200)ھمانند شترى ھستى كھ او را بھ ھر سو بخواھند مى كشند
در ماجراى شكایت و تظلم مردم از فرماندارن عثمان و مراجعھ آنان بھ مدینھ و وعده ھاى عثمان بھ رسیدگى بھ 

ت كھ در منابع معتبر تاریخى بھ آن داد خواھى آنان، و سپس پیمان شكنى خلیفھ،نقش مروان بسیار آشكار اس
 .پرداختھ شده است

او چنان نفوذى در دستگاه خالفت عثمان داشت كھ اجازه نمى داد مردم بھ حداقل خواستھ ھاى مشروع خویش دست 
تا آنجا كھ ھمسر عثمان نائلھ از شوھرش مى . یابند و پیوستھ عثمان رابھ مجازات داد خواھان تشویق مى كرد

خنان مروان توجھى نكند،چرا كھ نائلھ معتقد بود مروان و دیگر افراد بنى امیھ عاقبت عثمان را بھ خواھد بھ س
 !(201)كشتن خواھند داد

ن رو،آنان را بر جان و مال مسلط ساخت و آرى،عثمان قبیلھ و خویشاوندان خود را دوست مى داشت و از ای
 :دلبستگى بھ بنى امیھ بھ قدرى است كھ گفتھ است. ریاست و امارت بسیارى از شھرھاى اسالمى را بھ آنان سپرد

اگر كلیدھاى بھشت در اختیارم باشد تمام لو أن بیدى مفاتیح الجنة ال عطیتھا بنى امیھ حتى یدخلوھا من عند آخرھم 
  .(202)امیھ مى بخشم تا ھمگى وارد بھشت شوند آن را بھ بنى

 روان شدن سیل اموال بھ سوى بنى امیھ -2
ساب عثمان كار دیگرى كھ در زمان عثمان سبب تقویت جبھھ نفاق،بھ ویژه بنى امیھ شد،بخشش ھاى عجیب و بى ح

 :نسبت بھ این گروه بود كھ سبب تقویت مالى آنان گردید كھ ذیال بھ بخشى از آن اشاره مى شود
ھزار دینار مثقال طال بوده است و مبلغ یكصد  500بھ مروان بن حكم خمس غنایم آفریقا را بخشید كھ مبلغ آن  -1

 .ض زید بن ارقم كلیددار بیت المال قرار گرفتھزار درھم نقره دیگر از بیت المال بھ او بخشید كھ مورد اعترا
 .مبلغ دویست ھزار نیز بھ ابوسفیان بخشید -2
 .از غنایم جنگ دیگرى در آفریقا مبلغ یكصد ھزار دینار بھ عبدهللا بن ابى سرح برادر رضاعى خود بخشید -3
 .مبلغ سیصد ھزار درھم بھ حارث بن حكم برادر مروان بن حكم بخشید -4
 .بن عاص اموى مبلغ یكصد ھزار درھم بخشید بھ سعد -5

عثمان دختر خویش را بھ تزویج :بھ عبدهللا بن خالد اموى مبلغ سیصد ھزار درھم بخشید و بھ گفتھ یعقوبى - 6
 !ھزار درھم بھ وى عنایت كرد 600عبدهللا در آورد و آنگاه مبلغ 

مقدار فراوانى از اموال عراق را براى عثمان فرستاد كھ وى نیز ھمھ را (203) ابوموسى اشعرى والى بصره  7- 
این بخشش ھا غیر از اموال فراوانى بود كھ عثمان براى خود اندوختھ بود در تاریخ آمده  .میان بنى امیھ تقسیم كرد
ھزار دینار براى خود ذخیره كرده بود و یك ھزار  500تھ شد،میلیون ھا درھم و بیش از است كھ وقتى عثمان كش

 (204)شتر و یك ھزار برده و تعداد زیادى اسب و اموال دیگرى نیز براى خود اندوختھ بود
خشش ھاى بى حساب و كتاب بود كھ مورد اعتراض مردم قرار گرفت و در نھایت بھ شورش عمومى آرى،این ب

 .انجامید
 :درباره دوران حكومت عثمان و سوء استفاده خاندان وى از بیت المال مى فرماید) علیھ السالم(امیر مؤمنان على 

گان پدرى اش بنى امیھ بھ ھمكارى او برخاستند و قام معھ بنو اءبیھ یخضمون مال هللا خضمة االبل نبتة الربیع بست
و ھمچون شتر گرسنھ اى كھ در بھار بھ علفزار بیفتد و با ولع عجیبى گیاھان را ببلعد،بھ خوردن اموال خدا مشغول 

  .(205)شدند
مان با چنین امتیازاتى،طبقھ جدید اشرافى و ممتاز را پدید آورد كھ ره آورد آن شورش ھاى مردمى و در واقع،عث

بھ ھر حال،بنى امیھ در زمان عثمان ھم داراى قدرت و . آثار و پیامدھایى بود كھ سالھا دامان اسالم را گرفت
ین امتیازات سبب قدرت حزب نفاق،در فرمانروایى شدند و ھم از ثروت سرشارى بھره مند گردیدند و بى تردید ا

 .گردید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مقابلھ با اسالم راستین و مكتب نبوى 
وى درباره تقویت بنى امیھ . این فصل را با سخنى از جرج جرداق نویشنده معروف معاصر،بھ پایان مى بریم



 :توسط عثمان مى نویسد
عثمان ھم،كلید بیت المال و ھم شمشیر سلطان را در و سیف السلطان  و جعل عثمان فى ایدیھم مفتاح بیت المال

 !(206)دستان بنى امیھ قرار داده بود

 

 (علیھ السالم(توطئھ ھا در عصر امیر مؤمنان : فصل پنجم
رذ تحقیق حادثھ كریال تأثیر بسزایى داشت،توطئھ ھایى بود كھ توسط معاویھ در زمان حكومت على از جملھ عواملى كھ د

 .صورت پذیرفت) علیھ السالم(
معاویھ كھ از مدت ھا پیش براى رسیدن بھ كرسى خالفت كمین كرده بود،براى نیل بھ این ھدف از ھر وسیلھ اى سود مى 

 .جست
وضوح دستان آلوده وى را در پشت صحنھ ھمھ حوادث آن دوران كھ از قتل عثمان  با بررسى شواھد تاریخى مى توان بھ

 .شروع شده بود،مشاھده كرد
حوادثى كھ ھر یك بھ تقویت جبھھ اموى و تسلط آنان بر دنیاى اسالم از یك سو،و تضعیف و غربت اھل بیت عصمت و 

 .از سوى دیگر انجامید) علیھ السالم(طھارت 
 :ى از نقش ویرانگرى معاویھ در آن حوادث مھماینك تصویر فشرده ا

 ترك حمایت از عثمان -1
بھ كار گمارده شدن عناصر اصلى بنى امیھ در دوره عثمان بر ھمھ مناصب كلیدى در بالد و والیات و سازماندھى آنان در 

تواند چون ملك شخصى رده ھاى باالى حكومتى در سراسر قلمرو اسالمى آن روز و تلقى خلیفھ نسبت بھ بیت المال مى 
خویش آن را مصرف كند یا بھ نزدیكان و بستگان خود ببخشد،بستر مناسبى براى شكل گیرى حكومت سلطنتى خود كامھ و 

 .موروثى معاویھ شد
 :عثمان در پاسخ بھ كسانى كھ بھ بذل و بخشش ھاى بى حساب و كتاب وى از بیت المال اعتراض داشتند،مى گفت

اختیار بیت المال در دست من است و ھر فى ھذا المال بما اءراه صالحا لالمة،و اال فلما اذا كنت خلیفھ  فان االمر الى اءحكم
 207)(چھ را كھ براى امت صالح بدانم انجام مى دھد و گرنھ من چھ خلیفھ اى ھستم؟

 :روشن است كھ بھ عقیده وى صالح امت عبارت است از
بھ مدینھ و  - ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تبعدى پیامبر - اھداى فدك بھ مروان باز گرداندن حكم بن ابى العاص و مروان 

خراج  سپردن مسندى از حكومت بھ وى ،اعطاى دویست ھزار درھم بھ ابوسفیان،اعطاى صد ھزار درھم بھ مروان،تقسیم
 (208)عراق بین بنى امیھ و بذل و بخشش ھاى بى حساب و كتاب بھ ارقاب و نزدیكان خویش 

 .این بحث در قسمت قبل مشروحا گذشت
ثروت اندوزى و جنایات خویشاوندان عثمان باالخره مسلمانان . شدبدیھى است این وضعیت نمى توانست چندان دوام داشتھ با

مدتھا  -مرگز خالفت اسالمى  - بھ ویژه مدینھ . ناراضى را بر آشفت و شورش و انقالب بالد مختلف اسالمى را فرا گرفت
 .در تب و تاب این شورش مى سوخت

ترین تردیدى بھ خود راه نمى دھد،و از ھیچ عثمان كھ تصور مى كرد در آن شرایط بحرانى،معاویھ در یارى وى كم
فرصتى در كمك رسانى بھ وى دریغ نخواھد كرد،با ارسال نامھ اى از او یارى طلبید و تاءكید كرد تا با شتاب جنگجویان 

 .شام را با ھر وسیلھ اى كھ ممكن است بھ سوى مدینھ گسیل دارد
مق تنفر و بیزارى مردم نسبت بھ خلیفھ با خبر بود،در این ولى معاویھ كھ بھ خوبى اوضاع را تحت نظر داشت و از ع

این بود كھ روزھا و ھفتھ ھا در فرستادن . اندیشھ بود كھ با از میان رفتن خلیفھ،قدمى بھ كرسى خالفت نزدیك تر خواھد شد
خالفند و من از نیروى كمكى بھ سوى مدینھ تعلل ورزید و این عمل خویش را چنین توجیھ مى كرد كھ صحابھ با عثمان م

 !اجتناب مى كنم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مخالفت با صحابھ پیامبر
ھنگامى كھ عثمان از معاویھ كمك خواست معاویھ :مى نویسد - مورخ معروف قرن شوم  -ابن ابى الحدید بھ نقل از بالذرى 

فرمان داد وارد مدینھ نشود،بلكھ در یزید بن اسد قسرى را با گروھى سرباز بھ سوى مدینھ روانھ ساخت،ولى بھ وى 
 .سرزمین ذاخشب كھ سرزمینى است بھ فاصلھ یك شب از مدینھ،توفق كند و منتظر دستور بعدى بماند

این بود كھ سپاه مذكور طبق ماءموریت در بیرون مدینھ رحل اقامت افكند و آنقدر درنگ كرد تا عثمان كشتھ شد و چون آب 



  .(209)اویھ بدون آن كھ ھیچ كارى انجام داده باشند،بھ شام باز گشتنداز آسیاب افتاد،بھ دستور مع
ام بالذرى بر این باور است كھ در واقع معاویھ مى خواست عثمان در این انقالب و شورش كشتھ شود تا وى بتواند بھ ن

  .(210)عموزادگى و خونخواھى وى ،مدعى خالفت گردد
 :استاد شھید مرتضى مطھرى در این مورد مى نویسد

از زنده او و خون زمین ریختھ عثمان  معاویھ آن روزى كھ تشخیص داد از مرده عثمان بھتر مى تواند بھره بردارى كند تا
بیشتر بھ او نیرو مى دھد تا خونى كھ در رگ ھاى عثمان حركت مى كند،براى قتل او زمینھ چینى كرد و در لحظاتى كھ 

 !(211)كامال قادر بود كمك ھاى مؤ ثرى بھ او بدھد و جلو قتل او را بگیرد،او را در چنگال حوادث تنھا گذاشت
نھج البالغھ آنجا  28یكى در نامھ . خود در دو مورد از نھج البالغھ بھ این نكتھ تصریح مى كند) علیھ السالم(حضرت على 

ن دشمنى كردیم و راه ھایى را كھ بھ كشتھ كدامیك از من و تو بیشتر با وى عثما:كھ در نامھ اى بھ معاویھ خطاب مى كند كھ
یا آن كسى كھ عثمان از او یارى ... شدن او منتھى مى شد،ھمواره نمودیم؟ آن كسى كھ بى دریغ درصدد یارى او بر آمد

آنجا كھ خطاب بھ معاویھ مى  37خواست ولى او با دفع الوقت كردن،موجبات مرگش را فراھم شاخت؟ و دیگر در نامھ 
 :فرماید

تو آنجا كھ یارى عثمان بھ سودت بود او را یارى انك انما نصرت عثمان حیث كان النصر لك و خذلتھ حیث كان النصر لھ ف
 !كردى و آنجا كھ نیاز بھ یارى تو داشت وى را تنھا گذاشتى

نھ و قتل عثمان جستجو در شواھد و قراین تاریخى آن دوران نشان مى دھد معاویھ براى رسیدن بھ خالفت چشم بھ حادثھ مدی
 .دوختھ بود،تا رقیب نیرومندى چون عثمان از میان برداشتھ شود و زمینھ براى خالفت وى ھموار گردد

بلكھ مردم با تمام وجود و یك صدا بھ بیعت با امیر . ولى پس از قتل عثمان،انچھ كھ وى در سر مى پروراند اتفاق نیافتند
 .ود كھ بھ فكر نقشھ ھاى شیطانى دیگر افتادروى آوردند و این ب (علیھ السالم(مؤمنان 

 (علیھ السالم(جنگ جمل یا رویارویى غیر مستقیم معاویھ با امام  -2
آن حضرت پس از آن كھ . با شور و ھیجان خاصى انجام شد) علیھ السالم(مراسم بیعت مردم و انقالبیون با امیر مؤمنان 

از پذیرش این مسئولیت استنكاف ورزید،در مقابل اصرار بیش از حد مردم،با یك حاضر شد (212)- بنا بھ مصالحى  - ابتداثا 
 :در آن اوضاع بحرانى،زمام امور را بھ دست گیرد

د و تساوى حقوق ھمھ افراد در برابر قانون اسالم و بیت لغو كلیھ امتیازات طبقاتى كھ از زمان خلیفھ دوم شروع شده بو))
 ((المال

 :بھ آن حضرت رو كرد و گفت) علیھ السالم(مغیره بن شعبھ پس از بیعت على 
كارگزان بنى امیھ را رھا كن بر سر كارشان بمانند تا ھمگى . بگذار معاویھ بر سر كار و حكومتش بماند!امروز را در یاب

من در دینم از راه حیلھ :عاى لحظھ اى درنگ كرد و فرمود. را خواستى بر كنار كن  س از آن ھر كس پ. با تو بیعت كنند
  .(213)وارد نمى شوم و در كارم پستى راه نمى دھم

معاویھ آدم گستاخى است،مردم شام از وى اطاعت مى :عرض كرد) علیھ السالم(على مغیره بھ :در تاریخ طبرى آمده است
 .كنند بھ عالوه تو براى بقاى وى بر سر قدرت،دلیل دارى و آن این كھ عمر پیش از تو،این والیت شام را بھ وى داده بود

 :در پاسخ فرمود) علیھ السالم(على 
  .(214)حتى دو روز ھم او را در این پست بھ ناحق باقى نمى گذارم!سوگندبھ خدا و هللا اءستعمل معاویة یومین اءبدا 

 ایجاب مى كرد كھ ثروت ھاى كالنى كھ عمال بنى امیھ در دوران حكومت) علیھ السالم(عدالت جویى شگفت انگیز على 
 .عثمان بھ ناحق چنگ آورده بودند،مصادره كرده و بھ بیت المال برگرداند

 :این بود كھ آن حضرت در روز دوم حكومت خویش بھ طور رسمى اعالم كرد
اگر اموال بیت المال را بیابم كھ مھر زنان شده و یا !بھ خدا سوگندو هللا لو وجدتھ قد تزوج بھ النساء و ملك بھ االماء لرددتھ 

  .(215)انى خریده باشند،آن را بھ بیت المال بر مى گردانمكنیز
ھر كارى از دستت ساختھ است،انجام ده زیرا :ھنگامى كھ این خبر بھ عمرو بن عاص رسید،بالفاصلھ بھ معاویھ پیغام داد

 !(216)این صورت فرزند ابوطالب اموالت را از تو جدا مى كند،ھمان گونھ كھ پوست از عصا جدا مى شوددر غیر 
قابل توقع نابجاى افراد و عدم وجود كمترین اثرى از انعطاف و نرمش در م) علیھ السالم(روح تساوى طلبى على 

بھ این نتیجھ رساند كھ بھ نقل ) علیھ السالم(سرشناسى چون طلحھ و زبیر،آنان را پس از گذشت چند ماه از بیعت با على 
 :طبرى مى گفتند

دن بھره ما از این كار حكومت علوى بھ اندازه بھره اى است كھ از سگ از لیسیما لنا من ھذا االمر اال كلسحة الكلب أنفھ 



 !(217)مى برد  بینى اش 
بھ كلى ) علیھ السالم(درست در ھمین زمان كھ امثال طلحھ و زبیر از رسیدن بھ ھر مقام و امتیازى در حكومت على 

او كھ بھ خوبى روحیھ دنیا پرستى طلحھ و زبیر را مى . نھ را زیر نظر داشتمأیوس مى گشتند،معاویھ زیر كانھ اوضاع مدی
او پنھانى براى آنان نامھ . شناخت و از اشتیاق شدید آنان براى رسیدن بھ حكومت بھ خبر بود،دست بھ توطئھ اى دیگر زد

  .(218)ارد نمایداى نوشت و سعى كرد با پاشیدن بذر طمع خالفت در دلھایشان آنھا را بھ جنگ با امام و
این بود كھ بھ بھانھ زیارت خانھ خدا جھت خداحافظى بھ نزد على . طرح معاویھ بھ زودى اثر كرد و آنان مغلوب وى شدند

بھ خدا سوگند :ت،بھ آنان اجازه مسافرت داد و سپس بھ یاران خود فرمودحضرت پس از اخذ مجدد بیع .آمدند) علیھ السالم(
ھدف آنان از این مسافرت،زیارت خانھ خدا نیست بلكھ زیارت را بھانھ ساختھ اند و ھدفى جز پیمان شكنى و بى وفایى 

  .(219)ندارد
كھ عایشھ برافراشتھ بود با دیگر سران بنى امیھ گرد ) علیھ السالم(باالخره آنان بھ مكھ شتافتند تا زیر پرچم مخالفت با على 

 .ھم آیند
او . نھ در سابقھ و نھ در فضایل،نمى تواند رقابت كند) علیھ السالم(بدون شك،معاویھ بھ خوبى مى دانست كھ با امیر مؤمنان 

اندیشید نتیجھ این جنگ ھر چھ باشد بھ نفع او است،چرا كھ اگر امام شكست بخورد او بھ نتیجھ دلخواه رسیده و اگر  مى
طلحھ و زبیر از میان بروند،باز دو تن از نیرومندترین رقباى او در خالفت از میدان خارج مى شدند در ھر حالت او مى 

 !تواند گامى بلند بھ سوى كرسى خالفت بردارد
علیھ (فایده دیگر جنگ جمل براى معاویھ آن بود كھ وى بھ تنھایى جرأت و جساغرت شوریدن علیھ خلیفھ وقت،على 

لذا مى بایست افراد معروف دیگرى چون عایشھ و طلحھ و زبیر این راه را براى او ھموار كنند تا وى . را نداشت) السالم
 .بتواند بھ راحتى در آن گام نھد

دیشید براى اغفال مردم سطحى نگر الزم است افرادى چون طلحھ و زبیر كھ روزى طبق وصیت خلیفھ در واقع او مى ان
از اعضاى شوراى شش نفره تعیین خلیفھ وقت بودند،در این راه سد شكنى نمایند تا راه ) علیھ السالم(دوم،ھمردیف على 

 .شوریدن بر ضد خلیفھ مسلمین براى امثال معاویھ باز گردد
عداوتى دیرینھ داشتند و منتظر فرصتى بودند تا بر ضد حكومت آن ) علیھ السالم(گر،بنى امیھ كھ با على از سوى دی

فرمانداران و والیان . حضرت بپا خیزند،با ترغیب و تحریك معاویھ،از ھر كوى و بر زن در مكھ گرد عایشھ اجتماع كردند
. مى شدند با ثروت ھاى ھنگفت بھ سوى عایشھ شتافتند دوران عثمان كھ یكى پس از دیگرى،توسط امیر مؤمنان معزول

 .نیز در این جمع حضورى فعال داشت - داماد و مشاور خاص عثمان  -مروان بن حكم 
پس  - پسر دایى عثمان و فرماندار بصره از طرف عثمان  - مورخ معروف طبرى از زھرى نقل مى كند كھ عبدهللا بن عامر 

وى را عزل نمود با یك دنیا ثروت بھ مكھ گریخت تا در زیر پرچم عایشھ بر ضد  (علیھ السالم(از آن حضرت على 
 .وارد عمل شود) علیھ السالم(حكومت على 
با ثروتى كالن بھ سوى عایشھ ) علیھ السالم(نیز پس از عزل شدن از طرف على  -فرماندار عثمان در یمن  -یعلى بن امیھ 

  .(220)شتافت
بدین ترتیب،ساز و برگ نظامى و ھزینھ سنگین جنگ جمل از ثروت ھاى باد آورده عمال بنى امیھ كھ در دوران عثمان از 

با حكومت امیر  بیت المال غارت كرده بودند،تاءمین شد این است كھ اگر جنگ جمل را رویارویى غیر مستقیم معاویھ
 .بدانیم سخنى بھ گزاف نگفتھ ایم) علیھ السالم(مؤمنان 

 (علیھ السالم(جنگ صفین،یا رویارویى مستقیم معاویھ با امام  -3
تحقیق پیرامون اتفاقات و حوادث زنجیره اى آن دوران نشان مى دھد كھ معاویھ پس از ھر حادثھ مھم،گامى بلند بھ سوى 

وى روزى با تعلل در یارى رساندن بھ عثمان،زمینھ قتل او را . قلمرو اسالمى بر مى داشتخالفت و حكومت بر تمام 
فراھم ساخت،و این مانع بزرگ را از سر راه خالفت برداشت،روز دیگر با تحریك طلحھ و زبیر و دیگر عمال بنى امیھ 

ار بھ فكر اجراى نقشھ اى بسیار این ب. پشت صحنھ جمل را بازى كرد و باعث قتل آن دو رقیب اصلى خود شد  نقش 
 .خطرناك و ویرانگر افتاد

و ادعاى خونخواھى وى را دستاویز خود قرار داده و از دیگر سو،راه (221) او كھ از یك سو،عنوان مظلومیت عثمان 
و انبوھى از . برخاست) علیھ السالم(خلیفھ مسلمین پس از جنگ جكل باز شده بود،بھ جنگ مستقیم با امام  شوریدن بر ضد

علیھ (شامیان را كھ حدود بیست سال تحت تربیت او در یك جھالت و بى خبرى وحشتناكى بھ سر مى بردند بر ضد امام 
 .بسیج كرد) السالم



و معاویھ بود و نبرد ماه ھا طول كشید،و چنان كھ مى دانیم ) علیھ السالم(امام دشت پھناور صفین میدان رویارویى سپاھیان 
با دالورى ھاى مردانى چون مالك اشتر در ) علیھ السالم(در واپسین ساعات نبرد، آن ھنگامى كھ ستون ھاى لشكر امام 

ھمیشھ از بین برود و حكومت عدل  اعماق جبھھ شام نفوذ كرده بود و مى رفت تا نماینده تمام عیار دوران جاھلیت براى
قرآن ھا بر سر نیزه ھا قرار گرفت و   علوى سراسر قلمرو اسالم را در بر گیرد،ناگھان با طرح شیطانى عمرو بن عاص 

 .بھ یك باره سرنوشت جنگ بھ نحو دیگرى رقم خورد
تا آستانھ پیروزى رسانده بودند،در مقابل این ایستادگى كرده و خود را ) علیھ السالم(مردانى كھ ماه ھا دلیرانھ در كنار على 

در نتیجھ كار بھ داستان داورى و حكمیت كشیده شد و چون داور شام عمرو بن . نیرنگ شوم،عرصھ را بر امام تنگ كردند
عاصا آن فریبكار كھنھ كار،داور عراق ابوموسى اشعرى را فریب داد،این شكست زشت را ننگى بزرگ براى خویش 

ى براى جبران آن،بھ ننگ بزرگتریتن دادند و با بھانھ تراشى ھا ى ابلھانھ،از سپاه امام كنار گیررى كردند و بدین دانستند،ول
 .دستھ بزرگى بھ نام خوارج در اسالم ظھور كرد

گروھى كھ جھالت و نادانى آنان از سویى و نیرنگ و خدعھ ھاى معاویھ از سوى دیگر،شكاف بین مسلمانان را عمیق تر 
 .و آتش فتنھ جنگ را بھ نام جنگ نھروان شعلھ ور ساخت كرد
 ایجاد رعب و وحشت در قلمرو حكومت علوى -4

وى با اعزام . نقشھ جدیدى طراحى كرد) علیھ السالم(معاویھ پس از بازگشت جنگ صفین براى تعضیف موقعیت امام 
ناامنى وسیعى را براى ) علیھ السالم(مام سپاھان غارتگر و خونخوار خود بھ گوشھ و كنار سرزمین ھاى تحت حكومت ا

 .مسلمانان بى دفاع از عراق و یمن و حجاز وجود آورد
سپاھیان اعزامى معاویھ كھ بھ سرزمین ھاى بدون سرباز و نگھبان حملھ مى كردند و ھرگاه در مقابل سپاھیان مسلح امام 

بكشند،بسوزانند،غارت كنند و ھر چھ ) علیھ السالم(مام قرار مى گرفتند،مى گریختند،دستور داشتند تا در قلمرو و حكومت ا
 !آبادى و آبادانى مى دیدند آن را بھ ویرانھ تبدیل نمایند

افراد خونخوار مزدورى چون بسر بن ارطاة نعمان بن بشیر سفیان بن عوف و عبدهللا بن مسعده ماءموریت داشتند تا بھ 
ى اسالمى بگیرند و با این ترفند مردم را از حكومت آن حضرت مأیوس را از سرزمین ھا  فرمان معاویھ،امنیت و آرامش

 .سازند
ھر قدر مردم عراق و مخصوصا كوفھ را بھ دفاع از كیان اسالم و مسلمین ) علیھ السالم(در تمام این مدت امیر مؤمنان 

 .دعوت مى كرد،كمتر گوش شنوایى وجود داشت
علیھ (كرد و تعدادى از مردان و زنان بى گناه را بیرحمانھ بھ قتل رساند،امام ھنگامى كھ سفیان بن عوف بھ شھر انبار حملھ 

 :در واكنشى شدید بھ این اعمال وحشیانھ بھ سربازان بى اراده خویش خطاب كرد و فرمود) السالم
فتوا كلتم و .... عزوكماغزوھم قبل أن ی:اءال و انیى قد دعوتكم الى قتال ھوالء القوم لیال و نھارا و سرا و اعالنا و قلت لكم

من شب و روز پنھان و آشكار،شما را بھ مبارزه با این !آگاه باشیدتخاذلتم حتى شنت علیكم الغارات و ملكت علیكم االوطان 
اما شما ھر كدام،مسئولیت ... گروه معاویھ و حاكمان شام فراخواندم و گفتم پیش از آن كھ آنھا با شما نبرد كنند با آنھا بجنگید

بھ گردن دیگرى افكندید،و دست از یارى ھم برداشتید تا آن كھ مورد ھجوم پى درپى دشمن واقع شدید و سرزمین ھایتان را 
  .(222)از دست رفت

 .ویھ حتى بھ زنان و كودكان خردسال ھم رحم نمى كردبسر بن ارطاة یكى از خونخوارترین فرستادگان معا
 :در كتاب اغانى مى نویسد -مورخ مشھور  -ابوالفرج اصفھانى 

فرستاد و بھ وى فرمان داد تا در شھرھاى مختلف  (علیھ السالم(معاویھ بسر را بعد از داستان حكمیت بھ قلمرو حكومت امام 
  .(223)و حتى بھ زنان و كودكانشان رحم نكند

 :قساوت ھا و بى رحمى ھاى این مرد را شنید با این عبارت وى را نفرین كرد) علیھ السالم(وقتى كھ امیر مؤمنان 
 !بارالھا از او دینش را بازستان و عقلش از مرگش زایل كن

  .(224)بھ اجابت رسید و او قبل از مرگش عقل خود را از دست داد و با نكبت و خوارى طعم مرگ را چشیددعاى امام 
ستى مردم كوفھ مى نالد و دردناك تر با دقت در آن بخشى از كلمات امام در نھج البالغھ،كھ بھ سخنى از بى انضباتى و س

طلب مرگ مى كند،مى یابیم كھ این كلمات بیشتر مربوط بھ ھمین دوره است كھ با توطئھ ھاى   از آن،این كھ براى خویش 
 .را فرا گرفتھ بود) علیھ السالم(معاویھ و عمالش،ناامنى و غارتگرى بخش ھاى وسیعى از قلمرو حكومت امام 

طبق نظر آن ) علیھ السالم(بھ این نتیجھ رسیده بود كھ در صورت اجابت خواستھ امام ) علیھ السالم( در واقع،لشكر امام
اگر پیروز شوند حق ندارد اموال كسى از افراد . حضرت،مى بایست بھ تمام قید و بندھاى اخالقى و انسانى پایبند باشد



ھ اسارت گیرند و یا آزادانھ ھمھ چیز را ویران كنند و غارت ظاھرا مسلمان را بھ غنیمت بگیرند و یا زن و فرزندانشان را ب
تنھا چیزى كھ جنگ براى آنھا بھ ارمغان مى آورد ھمان خطر مرگ بود،بدون آن كھ بھ ظاھر ھیچ منفعت مادى . نمایند

ودند كسى بھ فریادھاى كھ داراى انگیزه الھى ب) علیھ السالم(این بود كھ جز تعداد اندكى از یاران امام . برایشان داشتھ باشد
 .آن حضرت پاسخ نگفت

دختران و زنان را . در مقابل،مردم شام بھ طور كامل از معاویھ اطاعت مى كردند،زیرا آنان آزاد بودند ھر كس را بكشند
این آزادى مطلق،غرایز و امیال حیوانیشان را ارضا مى . اسیركنند و ھر مالى كھ بھ چنگشان مى آمد،براى خویش بگیرند

 .كرد،لذا با دل و جان،گوش بھ فرمان معاویھ بودند
وقوع سھ جنگ ویرانگر در كمتر از چھار سال،بھ عالوه ایجاد ناامنى و آشوب در اقصى نقاط سرزمین اسالمى آن 

چرب و شیرین نمى شود،و با تیزبینى ) علیھ السالم(روز،اشراف ناراضى را كھ مى دیدند سفره آنان از ھمراھى با على 
این بود كھ با نامھ ھاى . فتھ بودند كھ آینده از آن معاویھ خواھد بود،برآ ن داشت تا پنھانى با معاویھ وارد معاملھ شونددریا

ذلت بار از حاتم بخشى ھاى وى برخوردار شدند و معاویھ نیز با استناد بھ آن نامھ ھا وانمود مى كرد،مردم عراق از وى 
 .ارھایشان بھ آنجا رودمى خواھند تا براى سامان دادن بھ ك

فرا رسیده بود،ھمھ عوامل براى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دوران غربت قرآن و بھ حاشیھ رانده شدن خاندان پیامبر
بود ) علیھ السالم(تنھا مانع بسیار مھم،شخص امیر مؤمنان على . حاكمیت بال منازع معاویھ بر قلمرو اسالمى فراھم شده بود

بح نوزدھم ماه مبارك رمضان سال چھلم ھجرى بھ دست یكى ازدست پرورده شدگان سیاھكارى ھاى كھ او نیز در ص
 .معاویھ ضربت شھادت نوشید و در شب بیست و یكم شبانھ و پنھان،دفن شد

دفن غریبانھ و مخفیانھ این حاكم بزرگ اسالمى و الھى و پنھان ماندن قبر آن حضرت در سالھاى طوالنى حكایت از عمق 
 .داشت) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ایات معاویھ و بنى امیھ و غربتاسالم راستین و اھلبیت پیامبر جن

 (علیھ السالم(شكل گیرى توطئھ ھا در عصر امام مجتبى : فصل ششم
ششمین نكتھ اى كھ مى تواند از ریشھ ھاى ماجراى كربال شمرده شود،و بر زمینھ سازى چنان حادثھ اى تأثیر گذار 

 .اتفاق افتاد و سبب تقویت جبھھ اموى شد) علیھ السالم(د،توطئھ ھایى است كھ در عصر امام حسین باش
مجموع اى از توطئھ ھا و حوادث كھ پى آمد بسیار شومى را بھ دنبال داشت و آن سلطھ كامل معاویھ بر :بھ عبارت دیگر

 .ھمھ بالد اسالمى بود
 :ستفشرده این توطئھ ھا و حوادث از این قرار ا

 توسط معاویھ) علیھ السالم(فریب خوردن برخى از فرماندھان لشكر امام حسین  -1
پس از شھادت پدر بزرگوارش خطبھ اى خواند و مردم را براى جنگ بر ضد یاغیان شامى بسیج ) علیھ السالم(امام حسین 

 .او را روانھ جبھھ نبرد كرد آن حضرت عبیدهللا بن عباس را بھ فرماندھى بخشى از لشكر خود منصوب ساخت و. كرد
توسط بسر بن ارطاة فرماندھى خونریز ) علیھ السالم(عبیدهللا بن عباس كسى بود كھ دو فرزند خردسالش در زمان على 

  .(225)معاویھ بھ شھادت رسیدند
) علیھ السالم(كھ از ماجرا مطلع شد،نامھ اى خطاب بھ عبیدهللا بن عباس نوشت و از او خواست تا دست از امام  معاویھ

بردارد و بھ او ملحق شود و در مقابل این كار،یك میلیون درھم بگیرد و نصف آن را ھم نقدا پرداخت كرد،عبیدهللا نیز 
  .(226)یھ پیوست و صبح گاھان لشكریان دیدند،بى فرمانده شده اندفریب خورد و با جمعى از لشكر یانش شبانھ بھ معاو

 توسط منا فقان و عوامل معاویھ) علیھ السالم(تضعیف موفعیت امام  -2
با معاویھ آماده مى شد و لشكر خود را بھ شمت جبھھ نبرد روانھ مى براى نبرد ) علیھ السالم(در ھمان حال كھ امام 

ساخت،توسط گروھى از لشكریان خود مورد تعرض قرار گرفت،این حركات موذیانھ و مانند آن كھ بدون تردید بى ارتباط 
واھد آمد در نھایت با عوامل نفوذى معاویھ و دسیسھ ھاى او نبود،سبب تضعیف روحیھ لشكر و پراكندگى آنان،و چنان كھ خ

 .نیز منجر بھ صلح تحمیلى معاویھ شد
) علیھ السالم(یك بار امام حسن :نفوذ عوامل معاویھ در میان لشكر آن حضرت بھ قدرى شدید شد كھ مورخان مى نویسند

و گاه برخى از بزرگان لشكر امام (227) توسط یكى از نیروھاى خودى در حال نماز با خنجر مورد تعرض قرار گرفت 
را دست بستھ تحویل دھند و یا او را بھ قتل ) علیھ السالم(بھ معاویھ نامھ نوشتند كھ حاضرند امام مجتبى ) علیھ السالم(

  .(228)برسانند
 صلح تحمیلى -3

آماده مى شد و نیروھاى گسترده اى را فراھم مى ) علیھ السالم(در حالى كھ معاویھ براى نبرد بر ضد امام حسن 



 .بھ صراحت از ترك جنگ سخن مى گفتند) علیھ السالم)شاخت،جمعى از یاران بى وفاى امام 
براى مردم خطبھ خواند ) علیھ السالم(ل بیت سنت،ابن اثیر در كتاب اسدالغابة نقل مى كند كھ امام مجتبى مورخ معروف اھ

شما چھ مى خواھید؟ :و آنان را بھ جھاد و نبرد با معاویھ و غارتگران شام دعوت كرد،و در عین حال از آنھا سؤال فرمود
 !ندگى و زنده ماندن را دوست دارید،با صراحت بگوییداگر آماده جھاد و شھادتید،دست بھ شمشیر برید و اگر ز

 !(229)ما زندگى و ماندن را مى خواھیمالبقیة البقیة : فریاد زدند) علیھ السالم(گروه زیادى در پاسخ امام 
تفاوت روحیھ مردم را در زمان شركت آنھا در جنگ صفین و روحیھ آنان را در زمان ) لیھ السالمع(در ھمین خطبھ امام 

 :خویش بیان كرده،مى فرماید
آن روز كھ بھ سوى صفین رھسپار و كنتم فى منتدبكم الى صفین و دینكم أمام دنیاكم فاصبحتم الیوم دنیاكم أمام دینكم 

لى امروز دنیاى شما پیشواى دین شماست بر اساس منافع دنیوى حركت مى كنید و بودید،دین شما پیشواى دنیاى شما بود،و
  .(230)انگیزه دینى ندارید

صلى هللا علیھ و (اھل بیت رسول خدا  بھ ھر حال،در چنین شرایطى كھ امام احساس تنھایى مى كرد و جز عده اى اندك از
  .(231)و یاران خاص،حاضر بھ ھمراھى نبودند،آن حضرت با معاویھ صلح كرد) آلھ و سلم

صلح نداشت،چرا كھ یاران او نسبت بھ جایگاه امام بصیرت  چاره اى جز) علیھ السالم(امام :شیخ مفید در ارشاد مى نویسد
كافى نداشتند و سیاست ھاى او را بھ فساد و تباھى مى كشاندند و بھ وعده ھاى خویش وفا نمى كردند و بسیارى از آنان ت 

یى دیگر،پسر بھ دشمنانش بودند و از سو) علیھ السالم(ریختن خون آن حضرت را مباح مى شمردند و آماده تسلیم امام 
نیز وى را تنھا گذاشت و بھ دشمن پیوست و در یك جملھ بسیارى از آنان بھ زندگى زود گذر دنیا عبلقمند بودند و   عمویش 

 (232) و میل الجمھور منھم الى العاجلة و زھدھم فیى االجلة: نسبت بھ آخرت و پاداش اخروى بى رغیب
یا باید بھ جنگى روى مى آورد كھ امیدى بھ پیروزى در آن نبود،اھل بیت و اصحاب خاص ) علیھ السالم(در واقع،امام 

بھ مسوئیلت جنگ را   خویش را در حالى بھ كشتن مى داد،كھ نتیجھ اى براى اسالم نداشت،زیرا معاویھ با فریبكاریھایش 
 .عھده امام مى انداخت و مردم نیز تحت تأثیر ظواھر فریبنده معاویھ قرار داشتند

و یا آن كھ براى حفظ مصالح اسالم،كند تا پرده ھاى فریب را از چھره معاویھ كنار بزند،باطن حكومت اموى را براى مردم 
 .بھ اثبات رساند) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(آشكار سازد و عدم پایبندى آنھا را بھ تعھدات دینى و سنت نیوى 

،بر اثر توطئھ ھاى معاویھ و بى وفایى و ضعف یاران،زمامدارى را (233) پس از ھفت ماه خالفت ) علیھ السالم(امام مجتبى 
 .یھ واگذار كرد،تا ھدف دوم محقق شودطبق صلح نامھ اى بھ معاو

و نفوذ منافقین در سپاه اسالم موجب صلح آن حضرت و ) علیھ السالم(سرانجام توطئھ ھاى دشمنان و ضعف یاران امام 
واگذارى امور بھ معاویھ شد و با قدرت یافتن معاویھ و خالفت رشمى وى،جبھھ اموى بھ قدرتى ھمھ جانبھ تبدیل شد و از 

بھ طور بنیانى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گشت بھ عصر جاھلیت و برانداختن ارزش ھاى الھى و سنت نبوى آن پس،باز
 .سرعت گرفت و گسترش یافت

 .در فصل بعد خالفكارى ھاى معاویھ و مبارزه او را باتعلیمات اسالم پى گیرى خواھیم كرد

 

 

 دوران خالفت معاویھ: فصل ھفتم
در این دوران . را مى توان از مھمترین عوامل زمینھ ساز ماجراى كربال دانست(234) دوران بیست سالھ معاویھ

 .حوادثى اتفاق افتاد كھ مقدمات پدید آمدن ماجراى كربال را فراھم ساخت
از یك سو،ستم ھا ،قتل ھا و غارت ھا،بدعت ھا و :اویھ بھ فرایند حادثھ كربال كمك كرددر واقع،این دوران از دو ز

ھجرى را براى امویان و انتقام آنان از اسالم آسان  61دین ستیزى ھاى معاویھ،شكل گیرى ماجراى عاشوراى سال 
یزید،عكس العمل  مى كرد و از سوى دیگر حوادث دوران او،بھ ویزه زمینھ سازى بریا خالفت فرزند فاسدش

علیھ (بھ رھبرى امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)شدیدى را از سوى مسلمانان بھ ویژه اھل بیت رسول خدا 
 .بھ ھمراه داشت) السالم

این عكس العمل ھا با شروع خال فت یزید و اصرار او براى بیعت گرفتن از ھمھ مسلمین و رسمیت بخشیدن بھ 
 .منتھى گردید 61بھ عاشوراى سال  -در پى یك سلسلھ حوادث  -شدیدتر شد،تا آنجا كھ  ھمھ خالف كارى ھایش

خالف كارى ھا،بدعت ھا و حوادث سخت و دردناك دوران معاویھ فراوان است كھ عمده آن ھا بھ طور فشرده بھ 



 :شرح زیر است
 (علیھ السالم(نقص صلحنامھ امام مجتبى  -1

بھ سبب شرایط دشوار،بھ صلح با معاویھ تن ) علیھ السالم(،امام حسن مجتبى ھمان گونھ كھ در بخش گذشتھ آمد
 :داد،و از وى براى امور زیر پیمان گرفت

و معترض شیعیان نشود،امنیت آنھا را تاءمین كند و !را سب ننماید) علیھ السالم(در قنوت نمازھا امیر مؤمنان 
 .حقوق ھر صاحب حقى را بھ وى بدھد

ین موارد را پذیرفت و برانجام آن تعھد بست و سوگند یاد كرد،ولى پس از امضاى صلح نامھ معاویھ نیز ھمھ ا
 :وقتى روز جمعھ وارد نخلیھ منزلگاه نزدیك كوفھ شد،پس از نماز،خطبھ اى براى مردم خواند و چنین گفت

!... لك ولكنى قاتلكم ال تامر علیكمانى و هللا ما قاتلتكم لتصلوا و ال لتصوموا و ال لتحجوا و ال لتزكوا،انكم لتفعلون ذ
بھ خدا اال و انیى كنت منیت الحسن اءشیاء و اعطیتھ اءشیاء و جمیعھا تحت قدمى ال اءفیى بشى ء منھا لھ 

این امور را !من براى این با شما نجنگیدم كھ نماز بگزارید و روزه بگیرید و حج بھ جا آورید و زكات دھید!سوگند
آگاه . ھدف من از پیكار با شما این بود كھ بر شما فرمانروایى كنم و بھ قدرت دست یابم!خودتان انجام مى دھید

وعد دادم و تعھداتى كردم،اما بدانید ھمھ آن پیمان ھا و  (علیھ السالم(من در صلح نامھ اموى را بھ حسن !باشید
 !تعھدات را زیر پا انداختھ و بھ ھیچكدام از آنھا وفا نخواھم كرد

اخل كوفھ شد و از مردم بیعت گرفت،و آنگاه خطبھ ھاى براى مردم خواند و نسبت بھ امیر مؤمنان على پس از آن د
  .(235)بدگویى كرد) علیھ السالم(و ھمچنین امام حسن ) علیھ السالم(

یھ در قدم اول حاكمیتت خویش،نخست ھدف خود را از آن ھمھ تالش ھا و كشتارھا بھ صراحت بدین صورت،معاو
او ھرگز مانند یك فرمانده مسلمان براى خدا فى سبیل هللا نجنگید و رسیدن بھ فرمانروایى را انگیزه . بیان كرد

صلح سخن گفت،در حالى كھ  خویش قرار داد و ھمچنین با صراحت از پیمان شكنى و نادیده انگاشتن پیمان نامھ
 .وفاى بھ عھد و پیمان حداقل چیزى است كھ از یك مسلمان انتظار مى رود

كھ از ) علیھ السالم(و بھ امام حسن  - پرچمدار توحید و عدالت  -) علیھ السالم(او با ناسزا گویى بھ امیر مؤمنان 
وى برادرش را سرور جوانان اھل بھشت  )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اھل بیت رسول خداست و پیغمبر اكرم 

نامید،ھمھ اصول اولیھ پیمان ھاى اخالقى،دینى و انسانى را زیر پا گذاشت و باطن خویش را براى مردم آشكار 
 .ساخت

 نصب منافقان در پست ھاى حساس -2
این امر . ه كندطبیعت حكومت معاویھ اقتضا مى كند كھ براى پیشبرد مقاصد نامشروع خود را افراد فاسد استفاد

موجب مى شد تا ھر چھ سریعتر مردم از تعالیم عادالنھ و حیات بخش اسالم فاصلھ گرفتھ و حكومت جبار وى نیز 
 .بھ اھداف خویش نزدیك تر گردد و صداى مخالفان را در گلو خفھ سازد

 :در یك پیش بینى شگفت آور از این واقعھ خبر داد) علیھ السالم(حضرت امیر مؤمنان على 
 ولكننیى اسى أن یلى اءمر ھذه االمة سففھاؤ ھا فیخذوا مال هللا دوال و عباده خوال و الصالحین حربا و الفاسقین حزبا

بیت المال را . من از این اندوھناكم كھ سرپرستى حكومت این امت بھ دست این بى خردان و نابكاران بنى امیھ افتد
ند و آنھا را برده خویش سازند،صالحان نبرد كنند و فاسقان را بھ غارت ببرند،آزادى بندگان خدا را سلب كن

  .(236)ھمدستان خود قرار دھند
تبھكار در پایگاه ھاى  مى رساند كھ حضور افراد فاسد و) علیھ السالم(این عبارت كوتاه و پر معناى امیر مؤمنان 

اصلى یك حكومت،بنیانگر فساد و انحراف آن نظام و حكومت است،چنانچھ حضور مردان صالح و درست كار در 
 .دستگاه حكومت،نشانھ سالمت و درستى آن است

بھ تصریح مورخان،تقریبا در ھیچ یك از سرزمین ھاى تحت امر موى حتى یك فرد صالح و امین در راءس امور 
در واقع كارگزاران اصلى حكومت معاویھ،انسان ھاى طماع و ھوس رانى بودند كھ بھ طمع رسیدن . نداشتقرار 

 .بھ آمال شیطانى اغراض مادى،تن بھ این كار داده بودند
ناگفتھ پیداست بھ كارگیرى افراد منحرف و مفسد كھ علنا تظاھر بھ فسق و فجور مى كردند تا چھ میزان مى 

 .زى منكرات در جامعھ منجر شده و ارزش ھاى معنوى جامعھ را بھ خطر اندازدتوانست بھ عادى سا
دستگاه عریض و طویل حكومتى معاویھ توسط افرادى اداره مى شد كھ تمام ھوش و ذكاوت خویش را جھت آباد 

عبھ و كردن دنیاى نامشروع خود بھ كار گرفتھ بودند دنیا پرستان و ھوس بازانى چون عمرو بن عاص مغیرة بن ش
 (237)زیاد بن ابیھ كھ از مشھورترین حیلھ گران عرب محسوب مى شدند

ت ،بھ طمع ریاست و مقام در دام ھاى فریب و نیرنگ معاویھ گرفتار آمده بودند،دینشان را دادند و در مقابل،حكوم
در واقع معاویھ با توجھ بھ شناختى كھ از  .بخشى از سرزمین را بھ تناسب ظرفیت و حساسیت،از آن خود كردند



روحیات مردم ھر منطقھ داشت با زیركى و شیطنت خاص،یكى از این كارگزاران توطئھ پرداز خویش را بر آن 
ر داد و بذر فساد و تباھى و بى دینى را در سامان مى گماشت و بدین ترتیب چھره جامعھ دینى را بھ طور كلى تغیی

 .اطراف و اكناف جھان اسالم پاشید
مصر را مادام العمر در اختیار عمروعاص یعنى عقل منفصل خود قرار داد،عراق را بھ ستمگرى و جز خون آشام 

 (238)چون زیاد و مدینھ و حجاز را بھ كینھ توزى چون مروان سپرد،
و جز این ھا از چھرھاى سفاك و خونریزى چون ضحاك بن قیس،سعید بن عاص،بسر بن ارطاة و دیگران براى 

 .سركوب و اختناق استفاده كرد و ھرگاه خطرى را احساس مى كرد با سرعت بھ تعویضى حساب شده دست مى زد
از طرف معاویھ بھ حكومت كوفھ منصوب شد، مغیرة بن شعبھ بھ  -فرزند عمروبن عاص  -ھ عبدهللا ھنگامى ك

كوفھ را بھ عبدهللا و مصر را بھ پدرش عمرو عاص داده اى و خود را در میان دو آرواره شیر قرار :معاویھ گفت
 .!!داده اى

  .(239)شعبھ را بھ جاى وى منصوب كردمعاویھ با شنیدن این سخن بالفاصلھ عبدهللا را عزل و مغیرة بن 
در این قسمت بھ طور اجمال ضمن معرفى برخى از كارگزاران اصلى حكومت معاوبھ،گوشھ ھایى از زندگانى 

 .ننگین و جنایت بارشان را بازگو مى كنیم
 و بن عاص والى مصرعمر

پدرش عاص . متولد شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عمرو عاص تقریبا سى و چھار سال،قبل از بعثت پیامبراسالم 
دشمن تو بریده  ان شانئك ھو االنتر :بن وائل از دشمنان سرسخت اسالم بود كھ قرآن مجید در نكوھش او مى فرماید

  .(240)نسل و بى عقب است
بھ گونھ اى كھ وقتى كھ وقتى كھ عمرو متولد شدت پنج . بدنام ترین زن در مكھ بود -طبق نقل مورخان  -مادرش 

م شباھتش بھ او بیشتر چرا كھ ھ. ترجیح داد كھ او را فرزند عاص بشمرد  نفر مدعى پدرى او بودند،ولى مادرش 
 .بود و ھم عاص بیشتر از دیگران بھ او كمك مالى مى كرد

عمرو  .(241)من تردید ندارم كھ عمرو فرزند من است و از نطفھ من منعقد شده است:ولى ابوسفیان،ھمواره مى گفت
ھنگامى كھ جمعى از مسلمانان مكھ بر اثر فشار شدید . بن عاص در مكھ از دشمنان سرسخت پیامبر اسالم بود

مشركان قریش بھ حبشھ مھاجرت كردند،وى از طرف بت پرستان با شخص دیگرى بھ نام عماره ماءموریت یافت 
ھ قتل برساند و یا حكومت حبشھ را بر ضد آنھا مھاجران را ب  بھ حبشھ برود و اگر بتواند جعفر بن ابى طالب رئیس

 .بشوراند
ولى بھ اعتقاد بعضى از مورخان ھنگامى كھ پیشنھاد قتل جعفر را بھ نجاشى دادند نجاشى سخت بر آشفت و بھ آن 

چنین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من نمى دانستم محمد :عمرو كھ چنین انتظارى نداشت،اظھار كرد. ھا ھشدار داد
  .(242)قامى دارد،ھم اكنون مسلمان مى شوم،و با این ظاھر مسلمان شدم

 :مرحوم عالمھ امینى در شرح حال عمرو بن عاص مى گوید
تھ بود،بلكھ ھنگامى كھ در حبشھ خبرھاى تازه اى از ما ھیچ تردیدى نداریم كھ او ھرگز اسالم و ایمان را نپذیرف

در حجاز بھ گوش او رسید و از سوى دیگر حمایت صریح نجاشى را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیشرفت پیامبر 
نسبت بھ مسلمانان حبشھ مشاھده كرد،بھ ظاھر اسالم آورد و ھنگامى كھ بھ حجاز بازگشت منافقانھ در میان 

  .(243)یستمسلمانان مى ز
. سال ھا بدین گونھ سپرى شد تا ھنگامى كھ در عھد عمربن خطاب تمام شامات در اختیار معاویھ قرار گرفت

دوران عثمان والى مصر بود،ولى پس  از فتح آن منطقھ،تا چھار سال از عمروعاص ماءمور فتح مصر شد و پس 
از آن بین عمرو و عثمان اختالفاتى پیش آمد و از حكومت مصر معزول شد و با خانواده اش بھ فلسطین منتقل 

 .گشت
شورش كرد،از عمرو عاص دعوت بھ ھمكارى ) علیھ السالم(ھنگامى كھ معاویھ در شام بر ضد امیر مؤمنان 

ا نزدیكاانش،سرانجام دعوت معاویھ را بھ شرط واگذارى حكومت مصر پذیرفت نمود،او پس از تاءمل و مشورت ب
 :و گفت(244)

 معاوى ال اءعطیك دینیى و لم أنل 
 

 بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع 

 !(245)دھم كھ در مقابل آن بھ دنیا ھم نرسم،بنگر كھ چھ باید بكنى؟ دینم را بھ تو نمى!اى معاویھ
 :طى سخنانى بھ ھمین نكتھ اشاره كرده مى فرماید) علیھ السالم(حضرت على 

او حاضر نشد با معاویھ بیعت اءتیة و یرضخ لھ على ترك الدین رضیخة انھ لم یبایع معاویة حتى شرط أن یوتیھ 
كند،مگر این كھ عطیھ و پاداشى از او بگیرد و حكومت مصر را براى او تضمین نماید و در مقابل از دست دادن 

 !(246)دینش،رشوه اندكى دریافت نماید



 :و نیز در نامھ اى بھ عمرو عاص فرمود
تو دین خود را براى دنیاى كسى معاویھ فاذھب دنیاك و آخرتك ... انك قد جعلت دینك تبعا لدنیا امرى ظاھر غیھ

  .(247)ھم دنیا را از دست دادى و ھم آخرت را... فروختى كھ گمراھى وى آشكار است
. آرى عمرو در دام فریبنده دنیاطلبى گرفتار شد،و پس از آن تمام قدرت فكرى خویش را در شیطنت بھ كار گرفت

مى كھ لشكر یكى از معروفترین نقشھ ھاى شیطانى او،داستان سر نیزه كردن قرآن ھاست كھ در جنگ صفین ھنگا
معاویھ در آستانھ شكست قرار گرفت،او با نیرنگ عجیب،لشكر او را از شكست حتمى نجات داد،دستور داد قرآن 

 .ھا را بر سر نیزه كنند و بگویند ماھمھ پیرو قرآنیم و باید بھ حكمیت قرآن،تن در دھیم و دست از جنگ بكشیم
مؤ ثر افتاد كھ بھ طور كلى ) علیھ السالم(میر مؤمنان على این نیرنگ چنان در گروھى از ساده لوحان از لشكر ا

 .سرنوشت جنگ را تغییر داد
 .معاویھ بھ پاس جنایات بى شمار و طرارى ھاى این وزیر حیلھ گرش،مصر را مادام العمر بھ وى بخشید

تھ بود كھ با چند صباحى نگذش. كھ حكومت سراسر نیرنگ و فریب این جرثمھ فساد دوام چندانى نداشت!ولى عجبا
 .پیدا شدن آثار و نشانى ھاى مرگ،لرزه بر اندامش افتاد و با حسرت و پشیمانى فراوان در كام مرگ فرو رفت

اى كاش پدرت در غزوه ذات :گفت  بھ گفتھ یعقوبى مورخ معروف،ھنگامى كھ مرگ او فرا رسید،بھ فرزندش 
من كارھایى انجام دادم كھ نمى دانم در نزد خداوند !ه بودمرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(السالسل در عصر پیامبر 
اى كاش بھ جاى اینھا،مدفوع شترى :آن گاه نگاھى بھ اموال بى شمار خود كرد و گفت. چھ پاسخى براى آنھا دار

و  دنیا را مقدم داشتم!دنیاى معاویھ را اصالح كردم و دین خودم را بر باد دادم!بود،اى كاش سى سال قبل مرده بودم
گویا مى بینم كھ معاویھ اموال مرا . آخرت را رھا نمودم،از دیدن راه راست و سعادت نابینا شدم،تا مرگم فرا رسید

 .مى برد و با شما بدرفتارى خواھد كرد
ھنگامى كھ عمرو عاص مرد،معاویھ اموالش را مصادره كرد،و این اولین مصادره اموالى بود :یعقوبى مى افزاید
  .(248)انجام پذیرفت نسبت بھ اطرافیانش  كھ توسط معاویھ

 زیاد بن ابیھ والى بصره و كوفھ
 از جملھ -سمیھ  -مادرش . وى در آغاز از خطر سازترین و ناسازگارترین دشمنان براى معاویھ بھ حساب مى آمد

زنانى بود كھ معروف است باالى خانھ اش در جاھلیت پرچم سرخى كھ خاص زنان بدكار بود برافراشتھ بود و از 
ھنگامى كھ زیاد متولد شد،بھ . در آورده بود - عبید -آنجا كھ كنیز حرث بود،وى را بھ ازدواج غالم رومى اش 

 -غالمى رومى  -ھ حسب ظاھر،پدرش عبید درستى مشخص نبود پدر واقعى او كیست،بھ ھمین جھت با این كھ ب
 .مى نامیدند!بود،وى را زیاد ابن ابیھ زیاد فرزند پدرش

ولى تیز ھوشى و سخنورى و بى باكى زیاد وى را زبانزد خاص و عام كرده بود و رفتھ رفتھ بھ فرد سرشناسى 
از طرف آن حضرت بھ ) المعلیھ الس(تبدیل شده بود تا جایى كھ بعدھا در دوران حكومت امام امیر مؤمنان 

 .حكومت سرزمین پھناور فارس منصوب شد،شاید بھ این كھ جذب دستگاه معاویھ نشود
ولى بارھا از طرف معاویھ مورد تھدید یا تطمیع قرار گرفت،اما زیاد در مقابل وى مقاومت كرد،حتى پس از صلح 

یر فرمان معاویھ قرار گرفت،تنھا قسمت با این كھ تمام سرزمین ھاى اسالمى بھ ز) علیھ السالم(امام حسن 
 .باقیمانده،فارس بود كھ ھمچنان زیر نفوذ حكومت اموى نرفت

را نزد وى فرستاد تا از طریق پیشنھاد برادر  -دوست دیرین زیاد  -معاویھ با طرح نقشھ اى عجیب مغیرة بن شعبھ 
 .وى را بھ گردن نھادن در برابر حكومت اموى وادار نماید!خلیفھ بودن

زیاد با خود انیشد دراین صورت برادر معاویھ شدن بھ یكى از قدرتمندترین مردان عرب . نقشھ معایھ كارگر افتاد
تبدل شده واز این پس پدرش نھ یك غالم رومى گمنام،كھ ابوسفیان رئیس قبیلھ قریش خواھذ بود و دیگر از رنج 

این بود كھ مغلوب این توطئھ شد و بھ سوى (249)بردگى و حقارت و غیر عرب بودن نژادش رھایى خواھد یافت،
بدین ترتیب،وى در دام ھزار رنگ معاویھ گرفتار آمد و یكى از كارگزاران حكومت اموى  .دمشق رھسپار گردید

 .خود را صرف تحكیم پایھ ھاى سلطنت ننگین معاویھ نمود گردید و سالیان دراز تمام قدرت
 :مى نویسد - مورخ مشھور -ابن اثیر 



قضیھ ملحق ساختن زیاد بھ ابوسفیان،اولین حكمى بود كھ بھ صورت علنى بر خالف شریعت مقدس اسالم اعالم 
 :فرموده بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا  .گردید

  .(250)فرزند بھ ھمسر ملحق مى شود و سھم زناكار سنگ سار شدن استر الحجر الولد للفراش و للعاھ
ھ شیخ محمد عبده از احمد عباس صالح نقل مى كنند ك. در واقع زیاد با این كار،ننگ زنازادگى خویش را مى خرید

 :وى پس از اظھار شگفتى از ماجراى الحاق زیاد بھ ابوسقیان مى گوید
شگفت آورتر آن كھ شھادت بھ رابطھ نامشروع ابوسفیان با سمیھ كھ زنى شوھر دار بود،در یك مجلس عانى و 

و !میان امتیاز برادرى با خلیفھ - رسمى صورت گرفت ھم از آن ھم از آن احساس شرمندگى نكرد،چرا كھ وى 
 !(251)برادرى را پذیرفت تا از منابع بھره مند شود - وایى و ننگ زنازادگى رس

این اتفاق در دنیاى اسالم بھ شدت باز تاب منفى پیدا كرد، و شاعران زبر دست عرب با سرودن اشعارى تند و 
  .(252)جوآمیز،از آن بھ عنوان ننگى بزرگ بر دامن بنى امیھ یاد كردندھ

ورق خورد و وى كھ تا دیروز دشمن سرسخت معاویھ بود )) زیاد((پس از این حادثھ، برگ دیگرى از زندگى 
فردى كھ شنیدن نام وى، وحشت و . حكومت معاویھ بھ خونخوارترین چھره تاریخ مبدل شده بود براى تحكیم

 .مصیبت را براى مردم بھ ارمغان مى آورد
معاویھ، حكومت كوفھ و بصره را :((مى نویسد  درشرح نھج البالغھ اش  -دانشمند مشھور معتزلى  -ابن ابى الحدید 

را از زیر سنگ و كلوخ بیرون مى كشید و بھ قتل مى ) علیھ السالم(عیان على سپرد و او شی)) زیاد بن ابیھ((بھ 
  .(((253)رسانید

زیاد بھ كوفھ، با  عبید هللا بن))بھ جرأت مى توان ادعا كرد، یكى از عواملى كھ موجب شد تا كوفیان با ورود 
 -  سرعتى شگفت آور از حمایت مسلم بم عقیل دست بكشند،ھمین ترس و وحشتى كھ پدر سنگ دل و بى رحمش

 .در دل كوفیان ایجاد كرده بود -زیاد 
 .این بود چھره واقعى یكى دیگر از زمینھ سازان حادثھ دلخراش كربال

 (مالى كوفھ(مغیرة بن شعبھ 
و بیشتر عمر خویش را در فسق (254)رخان،یكى از مشھورترین حیلھ گران جھان عرب بودمغیره بنا بھ تصریح مو

  .(255)و فجور سپرى كرده است
نقل مى كند كھ مغیره در دوران جاھلیت از زنا كارترین مردم بوده است و  -مداینى  -ابن ابى الحدید از استادش 

  .(256)این عمل زشت را در عھد عمر،زمانى كھ والى بصره بود،نیز مرتكب شد
وى با این كھ تقریبا ھفت سال قبل از بعثت متولد شده بود ولى تا اندكى بیش از صلح حدیبھ سال ششم ھجرى 

پس از آن نیز،بعد از آن كھ بھ قتل و كشتار بى رحمانھ اى دست زده بود،بھ مدینھ پناه آورد . مشرك باقى مانده بود
و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اسالم آوردن حفظ كرد،ولى مورد استقبال پیامبر و جان خود را بھ حسب ظاھر با 

  .(257)مسلمانان قرار نگرفت
 :ابن ابى الحدید در این باره مى نویسد

اسالم آوردن مغیره از روى اعتقاد صحیح و با اد صحیح و ال انابة و نیة جمیلة و كان اسالم المغیرة من غیر اعتق
  .(258)نیت صادق نبوده است

 .مان را نچشید بودبررسى زندگى سراسر نكبت بار مغیره خود بھنرین گواه است كھ وى ھرگز طعم ای
ثبت نشده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در حافظھ تاریخ ھیچ نقطھ روشنى از زندگى وى در محضر پیامبر 

بھ سختى در تحكیم حكومت خلفا كوشید،تا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است،ولى پس از ارتحال پیامبر عظیم الشأن 
 .و بھ آتش كشیدن آن،حضورى چشمگیر داشت) علیھ السالم)جایى كھ در حادثھ یورش بھ خانھ حضرت زھرا 

 :در حضور معاویھ و سران نابكار بنى امیھ در خطابى بھ مغیره فرمود) علیھ السالم(امام حسن مجتبى 
تو ھمان كسى حتى اءدمیتھا و اءلقت ما فیى بطنھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنت ضربت فاطمة بنت رسول هللا 

دختر پیامبر خدا را چنان زدى كھ بدنش خونین شد و فرزندى را كھ در ) علیھ السالم(رت فاطمھ ھستى كھ حض
  .(259)رحم داشت،سقط كرد



از مدتى بھ جرم زناى محصنھ از حكومت وى در زمان خالفت عمر بھ عنوان والى بصره برگزیده شد،ولیى پس 
 (260)آنجا معزول گشت،ولى خلیفھ،اجراى حد الھى ا حداقل تعزیر را نرا نسبت بھ وى مصلحت ندانست،

 .نصوب كرد،ولى این لكھ ننگ از دامنش پاك نشدبلكھ بھ عكس پس از مدتى او را بھ حكومت كوفھ م
 :ابن ابى الحدید در این باره مى نویسد

اگر من بر مغیره :مى فرمود) علیھ السالم(حضرت على ان ظفرت ال تبعتھ الحجارة :و كان على بعد ذالك یقول
  .(261)دست یابم او را سنگ سار مى كنم

 :در خطایش بھ مغیره در حضور معاویھ و جمعى دیگر فرمود) علیھ السالم(امام حسن مجتبى 
  .(262)تو ھمان زنا كارى ھستى كھ مستحق سنگ سار شدن مى باشى؟نت الزانیى قد وجب علیك الرجم 

در دوران معاویھ مغیره از جایگاه ویژه اى برخوردار شد و مدت ھا والیت كوفھ و اطراف آن را بھ عھده داشت و 
 .در خطبھ ھاى نماز جمعھ و در حضورجمع،چشم پوشى نمى كرد) علیھ السالم(ھرگز از سب و لعن على 
نایات مغیره بھ جوش آوردن دیك طمع معاویھ نسبت بھ طرح والیت عھدى یزید بوده یكى از مصیبت بارترین ج

پاى معاویھ را در ركابى قرار داده ام كھ :است كھ اول بار توسط وى بھ معاویھ پیشنھاد داده شد و بنا بھ گفتھ خودش
امت را چنان از ھم گسستم  جوال نگاھش بر امت محمد صلى هللا و علیھ و الھ بسیار طوالنى است و رشتھ كار این

  .(263)كھ دیگر قابل جمع كردن نیست
مغیره در طول حكومت خویش در كوفھ جنایات بى شمارى را مرتكب شد و مطابق میل و تاءكید معاویھ از شكنجھ 

 -لحظھ اى كوتاه نیامد و در مقابل اعتراض حجربن عدى ) علیھ السالم(و ھواداران امیر مؤمنان  و آزار شیعیان
 :گفتھ بود -مجاھد نستوھى كھ در راه دفاع از حریم والیت بھ شھادت رسید 

از سلطان اتق السلطان اتق غضبھ و سطوتھ در سرزمینى كھ من والى آن ھستم آشوب بھ پا مى كنى؟ !اى حجر
  .(264)ز خشم و قدرت او بپرھیزبترس،ا

از پاى ننشست و سرانجام در ھمین راه ) علیھم السالم(ولى حجر على رغم این تھدیدھا در دفاع از مكتب اھل بیت 
 .شربت شھادت نوشید

 

 

 ین زیاد در بصرهسمرة بن جندب جانش
و نیز نسبت ) علیھما السالم(امام حسن و امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)با این كھ معاویھ،نسبت بھ فرزندان پیامبر 

بھ صدھا صحابى با سابقھ ،كمترین توجھى نداشت،بلكھ موجبات آزار و قتل آنان را فراھم مى ساخت،در عین حال براى آن 
بھ نوعى مورد قبول عامھ و پذیرش مردم قرار گیرد،مجبور بود براى توجیھ كارھاى خود بھ استخدام  كھ گفتار و كردارش

را با خود یدك مى كشیدند،تا بتواند با دامن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(افراد دنیا پرستى تن دھد كھ عنوان صحابى پیامبر 
 .فتن و حق بودن است،خالف كارى ھاى خویش را توجیھ نمایدزدن بھ این تفكر كھ صحابى پیامبر بودن مساوى با حق گ

در ھمین راستا معاویھ،افرادى چون ابوھریره و یا حتى كسانى مثل سمرة بن جندب كھ ھیچ سابقھ روشنى در اسالم نداشتند 
دیث بھ نفع خود بھ جذب مى كند و آنان را در خدمت جعل احا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تنھا بھ بھانھ درك زمان پیامبر 

 .كار مى گیرد
 .روحیھ اسالم ستیزى و حق ناپذیرى سمره را مى توان در داستان حدیث الضرار بدست آورد

سمره براى سركشى بھ یك درخت خرما كھ متعلق بھ او بود،بدون اجازه وارد بستان یكى از :خالصھ داستان چنین است
جا زندگى مى كرد از وى تقاضا كرد تا پیش از ورود بھ منزل اجازه مرد انصارى كھ با خانواده اش آن. انصار مى شد

. برد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نزاع آنان باال گرفت و مرد انصارى شكایت خدمت پیامبر . بگیرد،ولى سمره نپذیرفت
ھ چند برابر قیمتش بفروشد سمره را احضار فرمود و بھ او پیشنھاد كرد آن درخت را ب) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 

درختى را در بھشت بھ جاى آن بھ او وعده داد،ولى سمره ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر . ولى سمره امتناع ورزید
 .ھمچنان سماجت كرد و زیر بار نرفت

از ریشھ در آورد و پیش بھ مرد انصارى دستور داد تا درخت را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اینجا بود كھ پیامبر اسالم 



 (265)ال ضررو ال ضرار فیى االسالم : روى سمره بیفكند و فرمود
 :ابن ابى الحدید بھ نقل از استادش ابو جعفر مى نویسد

و من الناس من یشرى نفسھ اویھ حاضر شد این حدیث را جعل كند كھ آیھ سمره با گرفتن چھار صد ھزار درھم از مع
  .(266)نازل شده است،درشأن ابن مجلم است) علیھ السالم(كھ در مورد حضرت على  207بقره،

 .خواھد آمد مشروح این روایت بھ زودى
كوتاه سخن این كھ معاویھ از وجود سمره در دستگاه خویش سود یسیار برد و او نیز از معاویھ پاداش خوش خدمتى ھایش 

را مى گرفت و سرانجام بھ عنوان جانشین زیاد در بصره برگزید شد،و این تاریك دل،در بصره ھزاران نفر را بھ جرم دین 
 .بھ قتل رساند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ت پیامبر دارى و عشق و و ارادت بھ اھل بی

آیا سمره كسى را بھ قتل رسانده است؟ :پرسید)) ابن سیرین((نقل مى كند كھ محمد بن سلیم از  - مورخ معروف  -طبرى 
 :پاسخ داد

آیا مى شود من الناس ھل یحصى من قتل سمرة ابن جندب؟ استخلفھ زیاد على البصرة و اءتى الكوفة فجاء و قد ثمانیة آالف 
تعداد گشتھ شدگان بھ دست سمره را بھ شمار در آورد؟ زیاد او را بھ جانشینى خویش در بصره قرار داد و وى ھشت ھزار 

 .تن را بھ قتل رساند
عداد اگر دو برابر این ت: پاسخ داد!آیا نترسیدى در این میان،بى گناھى را كشتھ باشى؟:زیاد از سمره پرسید:طبرى مى افزاید

  .(267)را نیز مى كشتم باكى نداشتم
سمره فقط از قوم من در یك سپیده دم چھل و ھفت تن از جمع آورى كنندگان قرآن را :مردى بھ نام ابوسوار عدوى مى گوید

با این كھ سمره براى رسیدن بھ منابع مادى حاضر بھ ھر جنایتى بود و سالیان درازى در دستگاه  .(268) بھ قتل رساند
از شش ماه دوام حكومت معاویھ بھ توجیھ جنایات وى و سران بنى امیھ اشتغال داشت، ولى حكومتش بر بصره بیش 

 نیافت،ھنگامى كھ حكم عزلش از جانب معاویھ صادر شد،از روى خشم گفت
اگر آن گونھ كھ از معاویھ !بھ خدا سوگند!خدا لعنت كند معاویھ راو هللا لو اطعت هللا كما اطعت معاویة ما عذبنیى ابدا !لعن هللا

  .(269)نمى كرد اطاعت كردم ،از خداوند اطاعت مى نمودم ھرگز مرا گرفتار عذاب
 بستر سازى ھاى فرھنگى براى پیشبرد اھداف شوم خویش -3

 معاوییھ براى پیشبرد اھداف خویش و تثبیت حكومت اموى و محو تدریجى آثار اسالم،نیاز بھ انجام مقدمات و ایجاد
او مى بایست فرھنگ جدیدى را از اسالم بھ جامعھ اسالمى عرضھ كند،تا در پرتو . بسترھاى مناسب فرھنگى داشت

از این رو،دست بھ حركات مختلف و شگردھاى گوناگونى زد كھ بخشى از آنھا بھ شرح . آن،امور سیاسى خود را پیش ببرد
 :زیر است

 جلوگیرى از تفسیر قرآن) الف
قرآن در جامعھ اسالمى براى معاویھ ممكن نبود،ولى از آن جا كھ وجود قرآن با تفسییر صحیح و فھم  محو ظاھرى الفاظ

. درست آیات آن،مانع خود كامگى ھاى او بود،از دانشمندان امت اسالمى مى خواھد از تفسیر و تأویل صحیح آن بپرھییزند
 :ماجراى گفتگوى معاویھ با ابن عباس در این زمینھ شنیدنى است

اى ابن :برخورد كرد،وقتى كھ او را دید،گفت  در سفرى كھ معاویھ در ایام خالفت خویش بھ مدینھ داشت،بھ ابن عباس 
ما بھ ھمھ سرزمین اسالمى نامھ نوشتیم كھ كسى حق ندارد از مناقب على و خاندانش چیزیى را نقل كند پس تو نیز !عباس

 !زبانت را نگھ دار و چیزى مگو
 یا ما را از خواندن قرآن نھى مى كنى؟ابن عباس گفت،آ

 !ھرگز:معاویھ گفت
 پس ما را از تفسیر و تأویل آن باز مى دارى؟:ابن عباس گفت

 !معاویھ گفت،آرى
كدام یك بر ما واجب تر :آنگاه ادامھ داد!بنابر این ما فقط باید قرآن بخوانیم،ولى از مقصود آن چییزیى نپرسیم:ابن عباس

 !عمل بھ قرآن:مل كردن بھ آن؟ معاویھاست،خواندن قرآن،یا ع
چگونھ بھ قرآن عمل كنیم در حالى كھ نمى دانیم خدا چھ امرى را قصد كرده است بنابراین،بدون فھم آیات نمى :ابن عباس

 .شود بھ آن عمل كرد
بیت تو تفسیر نمى اشكالى ندارد،شما تأویل و تفسیر آیات را از كسانى بپرسید كھ مطابق تفسیر و تأویل تو و اھل :معاویھ

 !كنند



نازل شده است،آنگاه تفسیر آن را از آل ابوسفیان ) علیھ السالم(قرآن بر اھل بیت ما رسول خدا و خاندان پاگش :ابن عباس
 ...!بپرسیم؟

 :معاویھ كھ پاسخى نداشت با نھایت گستاخى بھ ابن عباس گفت
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(درباره شما اھل بیت رسول خدا قرآن بخوانید و تفسیرش كنید،ولى آنچھ را كھ از آیات قرآن 

اگر ناچار از نقل چنین آیاتى مى باشى،آن را :آنگاه افزود... نازل شده است را روایت نكید،و غیر آن را براى مردم نقل كنید
  .(270)پنھانى نقل كن كھ كسى آن را آشكار از شما نشنود

بود،آگاه شوند وى بھ دنبال ) علیھم السالم(معاویھ نمى خواھد مردم از حقایق قرآن مخصوصا آنچھ مربوط بھ اھل بیت 
بن عباس كھ و حتى بیان آن را از مردى ھمانند ا!تفسیر قرآن و بیان مصادیق و شأن نزول آیات مطابق تفسیر اموى است

آشناى بھ تفسیر و تأویل آیات است،بر نمى تابد،چرا كھ آگاھى از حقایق قرآن،بزرگترین مانع خود كامگى ھاى او و 
حكومت اموى است و بھترین راه براى چنین ھدفى،در جھل نگھ داشتن مردم است مردم است،ھمان گونھ كھ سال ھا مردم 

 .م نگھ داشت و حداكثر استفاده را از نا آگاھى آنان در پیشبرد مقاصد خویش بردشام را در بى خبرى از حقیقت قرآن و اسال
 ترویج مذھب جبر) ب

عمل و :معاویھ براى پیشبرد اھداف خویش عقیده جبر را میان مسلمانان ترویج مى كرد نقل شده است كھ معاویھ مى گفت
  .(271)كوشش ھیچ نفعى ندارد،چون ھمھ كارھا بھ دست خداوند است

 :این سخن معاویھ نھ از رویى اعتقاد،بلكھ براى تحمیل خالفت خود بر مردم بود،چنان كھ از او نقل شده است كھ مى گفت
 !(272)ى خداست و از قضا و قدر پروردگار مى باشدخالفت من یكى از فرمان ھاھذه الخالقة اءمر من هللا و قضاء هللا 

بدین معنا كھ آنچھ امروز اتفاق مى افتد،خواست . در واقع ترویج این عقییده براى جلوگیرى از اعتراض و قیام مردم بود
 .در برابر قضا و قدر الھى بى فایده است خداست و مقاومت

معاویھ با این ترفند،بذر سستى و بى اثر بودن تالش ھاى معترضانھ را در جامعھ منتشر میى ساخت و آن ھا را وارد بھ 
 .مى كرد  پذیرش كارھاى خالف خویش 

 و جعل حدیث درباره دیگران) علیھ السالم(تحریم ذكر فضایل على ) ج
علیھ (و بھ ویژه امیر مؤمنان على  -) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وگیرى از نفوذ معنوى اھل بیت رسول هللا معاویھ برایى جل

پرداخت،از ییك سو چنان بر شیعیان و عالقمندان آن حضرت ) علیھ السالم(بھ مقابلھ با نشر فضایل آن حضرت  - ) السالم
را پییدا نكند،و از سوى دیگر دستور داد،برایى خلفاى ) المعلیھ الس(سخت مى گرفت كھ كسى جرأت بیان فضایل موال 

 .گذشتھ،بھ ویژه عثمان بھ نقل و جعل فضایل بپردازند و برایى ناقالن این فضایل جوایز فراوانى در نظر گرفت
 :ابن ابى الحدید معتزلى در این باره مى نویسد

عالقمندان عثمان و آنان كھ فضایل و : آنان ابالغ كرد كھ معاویھ بھ والیان شھرھا نامھ نوشت و طیى بخش نامھ اى بھ ھمھ
مناقبش را نقل مى كنند،از مقربان دستگاه حكومتى قرار داده و مورد اكرام و احترام ویژه قرار دھند و اگر كسى روایتى را 

 !و پاداش دھم در فضلیت وى نقل كرد،عالوه بر نام او،نام پدر و خویشاوندانش را بنویسید،تا بھ ھمھ آنان جایزه
این بخش نامھ اجرا شد و در نتیجھ جوایز و پاداش ھاى فراوانى میان مردم میان مردم سرازیر گردید و چند سالى بھ ھمین 

از این پس از مردم بخواھید تا در ! احادیث در فضایل مناقب عثمان فراوان شد:منوال گذشت،تا آن كھ بار دیگر نوشت
علیھ (بھ نقل حدیث بپردازند و در برابر ھر حدیثى كھ در فضلیت على  - آن دو خلیفھ بھ ویژه  - فضایل دیگر صحابھ 

 !بپردازند) علیھ السالم(نقل شده است،با نقل ھمان فضایل براى دیگر صحابھ بھ مقابلھ با فضایل على  (السالم
 :ابن ابى الحدید مى افزاید

مى خواست ) علیھ السالم(اگر مردى از شیعیان امیر مؤمنان سخت گرفت كھ ) علیھ السالم(معاویھ چنان بر شیھیان على 
حدیثیى را درباره آن حضرت و یا از آن حضرت براى افراد مورد اعتماد نقل كند،از او پیمان ھاى مؤ كد مى گرفت و او 

 .را سوگند مى داد كھ این ماجرا را پنھان نگھ دارد،سپس حدیث را براى وى مى گفت
سبب شد كھ احادیث دروغین  -بھ ویژه عثمان  - بذل و بخشش ھاى معاویھ جھت نشر فضایل خلفا  این سخت گیرى ھا و آن
  .(273)براى كسب متاع دنیا حدیثى در فضیلت افراد مورد نظر معاویھ نقل كند  فراوان شود و ھر كس 

 :این دانشمند بزرگ اھل سنت در جاى دیگر از كتابش مى نویسد
جلوگیرى كردند،و ھر كس روایتى را در این باره نقل مى كرد،مجازات ) علیھ السالم(بنى امیھ از آشكار شدن فضایل على 

یلت وى نبود،بلكھ حتى روایتى كھ مربوط بھ فض -مى كردند،تا آنجا كھ اگر كسى مى خواست روایتى را از آن حضرت 
یعنى ابو زینب چنین ) عن ابى زینب:(نقل كند،جرأت نداشتند،نام آن حضرت را ببرد،بلكھ مى گفت -درباره احكام دینى بود



  .(274)گفتھ است
گذشتھ و حتى خود معاویھ و بیان آن در منبرھا و مكتب خانھ ھا را مرحوم طبرسى نیز در  داستان جعل فضایل براى خلفاى

  .(275)احتجاج نقل مى كند
احادیث جعلى و دروغین در فضایل صحابھ،در عصر بیشترین :ابن ابى الحدید از یكى از بزرگان علم حدیث نقل مى كند كھ

حاكمیت بنى امیھ ساختھ و ترویج شد،ھدف حدیث سازان این بود كھ با كوبیدن بنى ھاشم بھ حاكمان بنى امیھ نزدیك شوند و 
  .(276)بھ مال و مقام دست یابند

دستگاه خالفت معاویھ بھ این مقدار نیز اكتفا نكرد،بلكھ بھ یكى از حدیث سازان،مقدار فراوانى پول داد،تا شأن نزول برخى 
 !و بھ ضرر آن حضرت تحریف كند) علیھ السالم(از اایات را بھ نفع دشمنان امیر مؤمنان 

ن جندب یكى از حدیث سازان داد،تا اعالم كند كھ این دو آیھ معروف است معاویھ مبلغ چھارصد ھزار درھم بھ سمرة ب
 :نازل شده است (علیھ السالم(درباره على 

و من الناس من یعجبك قولھ فى الحیاة الدنیا و یشھد هللا على ما فیقلبھ و ھو اءلد الخصام و اذا تولى سعى فى االرض لیفسد 
 (277)د فیھا و ییھلك الحرث و النسل و هللا ال یحب الفسا

و از مردم كسانى ھستند كھ گفتار آنان در زندگى دنیا مایھ اعجاب تو مى شود،و خدا را بر آنچھ در دل دارند،گواه مى 
كوشند و زراعت ھا و چھار پایان را نابود مى سازند،با این  گیرند،و از نزد تو خارج مى شوند در راه فساد در زمین مى

  .(278)كھ مى دانند خدا فساد را دوست نمى دارد
صلى هللا (ده است،كھ در عصر رسول خدا در حالى كھ این آیھ مطابق سخن مفسران درباره اخنس بن شریق منافق نازل ش

  .(279)دست بھ جنایاتى زد) علیھ و آلھ و سلم
 :سوره بقره كھ مى فرماید 207وى ھمچنین اعالم كرد آیھ 

در . برخى از مردم جان خویش را بھ خاطر خشنودى خدا مى فروشندهللا و من الناس من یشریى نفسھ ابتغاء مرضات 
در ماجراى ) علیھ السالم(نازل شده است،در حالى كھ این آیھ درباره على ) علیھ السالم(وصف ابن ملجم قاتل امیر مؤمنان 

  .(280)لیلة المبیت نازل شده بود
تمام این تالش ھا براى آن بود كھ خط فضیلت علوى مورد تردید مسلمانان قرار گیرد،و بغض و كینھ جانشین آن شود تا در 

 .پناه آن،معاویھ خط سیاه اموى را كھ از سرچشمھ جاھلیى سیراب مى شد، ترویج كند و بھ اھداف دنیا طلبانھ خویش یرسد
 (علیھ السالم(ترویج ناسزا گویى بھ على  )د

و ترویج فضایل ساختگى سایر خلفا و بعضى از صحابھ اكتفا نكرد،بلكھ بھ ) علیھ السالم(معاویھ بھ پرده پوشى فضایل على 
سبب و ناسزا گویى آن حضرت روى آورد و آنچھ را كھ پیش از آن میان مردم شام سنت ساختھ بود،بھ سایر بالد اسالمیى 

در محافل و مجالس و بر فراز منبرھا و در خطبھ ھاى نماز ) علیھ السالم(یز گسترش داد و بھ سبب و لعن امیر مؤمنان ن
 .جمعھ فرمان داد

 :مرحوم عالمھ امینى با استناد بھ منابع معتبر اھل سنت مى نویسد
جعل كند و این كار را آن قدر  (السالمعلیھ (معاویھ پیوستھ اصرار داشت كھ روایاتى در نكوھش مقام امیر مؤمنان على 

ھنگامى كھ پایھ ھاى بغض و . ادامھ داد كھ كودكان شام با آن خو گرفتند و بزرگ شدند و بزرگساالن بھ پیرى رسیدند
را بھ ) علیھ السالم(در قلوب نا پاكان نحكم شد،سنت زشت لعن و سب موال على ) علیھم السالم(عداوت نسبت بھ اھل بیت 

  .(281)مازھاى جمعھ و جماعت و بر منابر،در ھمھ جا،حتى در محل نزول وحى یعنى مدینھ رواج داددنبال ن
را مورد سب و لعن قرار مى داد ) علیھ السالم)على (282)جاحظ نقل مى كند كھ معاویھ در پایان خطبھ نماز،با كلماتى زشت 

نیز ھماھنگ با او این گونھ آن حضرت را لعن !و آنگاه ھمین جمالت نامھ اى بھ ھمھ بالد اسالمى فرستاد،تا خطباى جمعھ
  .(283)نمایند

  .(284)را لعن مى كرد) علیھ السالم(ھمچنین نقل شده است كھ معاویھ در قنوت نماز خویش على، حسن و حسین 
را لعن مى ) علیھ السالم(بھ دستور معاویھ خطبا در ھر آبادى و بر فراز منبرھا،على :بن ابى الحدید معتزلى مى نویسدا

  .(285)كردند و بھ او و خاندان پاكش ناسرا مى گفتند
 :وقتى كھ معاویھ،مغیرة بن شعبھ را والى كوفھ ساخت،بھ وى گفت: عروف مى نویسدطبرى مورخ م

 !(286)از ناسزاگویى و مذمت نسبت بھعلى پرھز نكنال تتحم عن شتم على و ذمھ 
ا آنجا بود كھ وقتى در مراسم حج شركت كرد و وارد مدینھ شد،تصمیم داشت،بر منبر رسول اصرار معاویھ بر این كار ت

بھ او گفتند سعد بن ابى وقاص در اینجا حضور دارد و از . را لعن كند) علیھ السالم(على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 



 .ورت كنىاین كار ناخشنود خواھد شد،بنا بر این،خوب است پیش از آن،با وى مش
معاویھ كھ . اگر چنین كنى،من دیگر بھ مسجد پیامبر نخواھم آمد:سعد گفت. معاویھ قصد خویش را با وى در میان گذاشت

  .(287)چنین دید تا زمانى كھ سعد زنده بود در آنجا اقدام بھ لعن نكرد
چرا ابو تراب :در كتاب صحیح مسلم از كتاب ھاى معروف و معتبر اھل سنت آمده است معاویھ بھ سعد بن ابى وقاص گفت

صلى هللا علیھ و آلھ و (بھ خاطر سھ جملھ اى كھ از رسول خدا :را ناسزا نمى گویى؟ سعد در پاسخ گفت) علیھ السالم(على 
شنیده ام كھ اگر یكى از آنھا در حق من بود،از داشتن شتران سرخ مو كنایھ از اموال ) علیھ السالم(در عظمت على ) سلم

 .فراوان است برایم بھتر بود
  .(288)آنگاه سعد بن ابى وقاص آنھا را نقل كرد

جیبى بود و شاید كمتر كسى در كینھ توزى بھ پاى او مى رسید تا آنجا كھ در خواست برزگان اسالم و معاویھ كینھ توز ع
 .ادامھ مى داد  حتى برخى از بنى امیھ را جھت ترك این عمل زشت و نفرت انگیز رد مى كرد و ھمچنان بھ كار خویش 

تو على را مى شناسى و سابقھ !اى معاویھ:بھ وى گفتدر مالقاتى كھ ابن عباس با معاویھ داشت،:عالمھ مجلسى نقل مى كند
او را در اسالم مى دانى و بھ فضل و مقام وى آگاھى،اكنون كھ وى از دنیا رفتھ است دستور بده بر منبرھایتان بھ وى ناسزا 

  .(289)معاویھ با وقاحت تمام در خواست وى را رد كرد. نگویند
تو بھ آنچھ خواستى :بھ معاویھ گفتند -گروھى از بنى امیھ با توجھ بھ آثار منفى این كار :ابو عثمان جاحظ مى گوید

با آن بزرگ باید آن خدر این كار را ادامھ یابد،تا كودكان !نھ بھ خدا سوگند:پاسخ داد!رسیدى،دیگر از لعن على دست بردار
 !(290)شوند و بزرگساالن با آن پیر گردند و ھیچ كس فضیلتى براى على نگوید

ھزار منبر در عصر و خاندان وى بھ صورت یك سنت در آمد و ھفتاد ) علیھ السالم(بھ ھر حال،با این برنامھ،لعن على 
  .(291)را لعن مى كردند) علیھ السالم(امویین در سراسر كشور اسالمى نصب شد و بر فراز آن ھا على 

ن ھر روز آشكارتر مى شد،تا آن كھ وى در زمان خالفت این برنامھ تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامھ داشت و آثار منفى آ
  .(292)ھجرى طى بخش نامھ اى بھ ھمھ بالد اسالمى دستور لغو این سنت زشت را صادر كرد 99خویش سال 

و در نتیجھ گرایش مردم بھ خط ) علیھ السالم(ھ زشت خود و جلوگیرى از نشر فضایل على آرى،بنى امیھ براى كتمان سابق
در واقع،آنان ادامھ حكومت جنایت بار خویش را بر پایھ چنین سنتى استوار . علوى بھ سبب و لعن آن حضرت روى آوردند

 .این نكتھ اى است كھ مروان بن حكم بدان تصریح كرده است. مى دیدند
مى خوانیم كھ وقتى از مروان حكم سؤال شد كھ چرا شما على را سب و لعن مى كنید؟ و این كار چھ نفعى براى  در تاریخ

 :شما دارد؟ پاسخ داد
  .(293)حكومت ما جز با این كار سامان نمى یابدال یستقیم لنا االمر اال بذالك 

آنان با طرح و گسترش چنین حركت زشت و ناجوانمردانھ اى،آزار،كشتن و اسارت خاندان ھاشمى را براى مزدوران 
 .خویش امرى ساده و حتى مورد رغبت و پسندیده مى ساختند و در پناه آن بھ اھداف شوم دنیا طلبانھ خویش دست مى یافتند

 (علیھ السالم(م حن مجتبى بھ شھادت رساندن اما - 4
نمى تواند بھ سادگى بھ اھداف شوم دراز مدت خویش و تثبیت ) علیھ السالم(معاویھ مى دانست كھ با وجود امام حسن 

خالفت در خاندان اموى دست یابد مخصوصا كھ در پیمان نامھ صلح او با امام مجتبى آمده است كھ معاویھ پس از خویش 
  .(294)ى نكند و كار آن را بھ مسلمین بسپاردكسى را براى خالفت معرف

از این رو،معاویھ براى برداشتن موانع از سر راه خویش و ھمواره ساختن سلطنت یزید فاسد،دست بھ جنایت دیگرى زد و 
ولى براى در امان ماندن از پى آمد چنین جنایت بزرگى،مخفیانھ و با مسموم . را بھ شھادت رساند) المعلیھ الس(امام مجتبى 

 .ساختن آن حضرت،بھ چنین عملى اقدام كرد
بود،پیام (295) كھ دختر اشعت بن قیس ) علیھ السالم(مطابق نقل جمعى از مورخان شیعھ و سنى،معاویھ بھ ھمسر امام حسن 

معاویھ براى . را مسموم سازد،او را بھ ھمسرى پسرش یزید در خواھد آورد) علیھ السالم(داد كھ اگر وى حسن بن على 
پذیرفت كھ ھمسر خود دختر اشعت نیز . جلب اعتماد جعده دختر اشعت مبلغ یكصد ھزار درھم نیز براى وى فرستاد

را مسموم سازد و بھ شھادت برساند ھر چند معاویھ،وى را ھرگز بھ ھمسرى یزید در ) علیھ السالم(حضرت امام مجتبى 
 !(296)نیاورد

معاویھ مى خواست براى فرزندش یزید از مردم بیعت بگیرد،ولى وجود امام :یسدمورخ معروف ابوالفرج اصفھانى مى نو
  .2)(97و سعد بن ابى وقاص كار را براى او مشكل مى ساخت،از این رو،ھر دو تن را مسموم ساخت) علیھ السالم(حسن 

بھ شام رسید،معاویھ و دیگر درباریان جنایتكارش خوشحال ) علیھ السالم(تأسف بارتر آن كھ،وقتى خبر شھادت امام حسن 



  .(298)شدند و بھ سجده افتادند
اویھ براى رسیدن بھ اھداف خود،سعى مى كرد ھمھ موانع را از سر راه بر دارد و مسیر را بھ ھر حال،تردیدى نیست كھ مع

با آن ھمھ  (علیھ السالم(براى خالفت موروثى آل امیة ھموار سازد كھ یكى از موانع مھم،حضور امام حسن مجتبى 
آلوده و بھ واسطھ زنى دنیا پرست  از این رو،دست خود را بھ این جنایت عظیم. شایستگى و عظمت فردى و خانوادگى بود

 .بھ ھدفش نائل شد -بھ خیال خویش  -
 كشتن شیعیان بھ بھانھ ھاى گوناگون -5

و بر (299)معاویھ بعد از تثبیت قدرت خویش و پس از مسموم ساختن امام مجتبى ع لیھ السالم بر خالف مفاد صلح نامھ 
دست زد،تا با از میان برداشتن ) علیھ السالم)خالف تمام اصول انسانى و دینى بھ كشتار وسیع شیعیان امیر المؤمنین على 

 .مخالفان راه،را براى خود كامگى ھایش ھموارتر سازد
بھ ) علیھ السالم(یعیان ادامھ داشت،تا آنگاه كھ امام حسن فشارھا بر ش:ابن ابى الحدید با اشاره بھ این دوران مى نویسد

شھادت رسید،پس از آن سخنى ھا و فشارھا بر شیعیان افزایش یافت،بھ گونھ اى كھ ھر شیعھ،از كشتھ شدن و یا تبعید و 
  .(300)آواره شدن بیمناك بود

 :با اشاره بھ فضاى تاریك و وحشت بار عصر معاویھ مى فرماید) علیھ السالم(امام باقر 
فقلت شیعتنا بكل بلدة و قطعت االیدیى و االرجل على ) علیھ السالم(و كان عظم ذالك و كبره زمن معاویھ بعد موت الحسن 

بیشترین و بزرگترین فشارھا بر شیعیان در ءو نھب ما لھ اءو ھدمت داره الظنة و كان یذكر بحبنا و االنقطاع الینا سبحن ا
بود،در آن زمان در ھز شھرى شیعیان ما كشتھ مى شدند و دست ھا ) علیھ السالم(عصر معاویھ،پس از شھادت امام حسن 

ى ما یاد مى شدت سخت گیرى بھ حدى بود كھ اگر كسى از دوست. پاھایشان با اندك گمان و بھانھ اى قطع مى شد
  .(301)كرد،زندانى مى شد و اموالش مصادره مى گردید و یا خانھ اش ویران مى گشت

را بھ خوبى مى شناخت،بھ ) السالمعلیھ (در این ھنگام،معاویھ فرماندارى كوفھ را بھ زیاد بن ابیھ سپرد،وى كھ شیعیان على 
شدت سخت . را بھ قتل رساند) علیھ السالم(تعقیب آنان پرداخت و بسیارى از افراد سرشناس و مؤ ثر از دوستان على 

 :گیرى و جنایت زیاد را ابن ابى الحدید معتزلى این گونھ ترسیم مى كند
ھر مكانى یافت بھ قتل رساند،آنھا را دچار ترس و وحشت را زیر ھر سنگ و كلوخى در ) علیھ السالم(زیاد شیعیان على 

ساخت و دست و پاى آنان را قطع كرد و چشم ھاى آنھا را از حدقھ بیرون آورد،آنان را بھ دار آویخت و گروھى از آنان زا 
  .(302)از سرزمین عراق آواره ساخت،تا جایى كھ ھیچ فرد سرشناسى از شیعیان در عراق نماند

 :بھ معاویھ نیز آمده است،در بخشى از نامھ آن حضرت مى خوانیم) علیھ السالم(جنایات زیاد در نامھ امام حسین 
آنگاه زیاد را بر مسلمانان ع النخل ثم سلطنتھ على اھل االسالم یقتلھم و یقطع اءیدیھم و اءرجلھم من خالف و یصلبھم جذو

یكدیگر بھ طرز وحشتناك قطع مى كند و   مسلط ساختى و او نیز آنان را بھ قتل مى رساند و دست و پاى آنان را بھ عكس 
  .(303)آنان را بر دار اعدام مى آویزد

 

 

 (304)شھادت حجر بن عدى 
از جنایات عظیمى كھ در این مدت توسط عمال معاویھ انجام گرفت و بسیارى از مورخان شیعھ و سنى آن را نقل كرده 

اینان از مردان شایستھ و بھ زھد و تقوا و ایمان شناختھ شده بوده اند و . نقدرش بوداند،شھادت حجربن عدى و یاران گرا
و ایستادگى در برابر ناسزاگویى زیاد نسبت بھ آن حضرت بھ طرز فجیعى بھ ) علیھ السالم(فقط بھ جرم پیروى از على 

 :شھادت رسیدند،كھ فشرده آن چنین است
علیھ (حاكم كوفھ شد، بھ دستور معاویھ در خطبھ ھا و سخنرانى ھا نسبت بھ على زمانى كھ مغیرة بن شعبھ از سوى معاویھ 

) علیھ السالم(در این میان حجر بن عدى در برابر او ایستادگى مى كرد و از فضایل على . دشنام و ناسزا مى گفت) السالم
كوفھ بود،با بپایش توطئھ ھاى  حجر كھ مردى با نفوذ و از شخصیت ھاى معروف. و معاویھ را رسوا مى ساخت. مى گفت

 .مغیره را خنثى مى ساخت
مغیره كھ ترس داشت . جمع زیادى از مردم كوفھ نیز با وى ھمراھى مى كردند و بھ مخالفت با سخنان مغیرة مى پرداختند

گفت ھمھ  مى ترساند و مى  دست خویش را بھ خون آنان آلوده سازد،تحمل مى كرد،ولى ھمیشھ حجر را از پى آمد سخنانش 



ھجرى بھ ھالكت  51مغیره در سال . حاكمان مانند من تحمل نخواھد كرد و در برابر تو شدت عمل بھ خرج خواھند داد
زیاد نیز ھمانند دیگر والیان . رسید و آنگاه معاویھ زیاد را كھ والى بصره بود ،با حفظ سمت،بھ والیت كوفھ منصوب كرد

مى پرداخت كھ با مخالقت ) علیھ السالم(ر و در سخنرانى ھا بھ سبب و بدگویى على جور و بھ دستور معاویھ بر فراز مناب
 .حجر مواجھ مى شد

حجر بن عدى و یارانش كھ تحمل این ناسزاگویى را نداشتند،در برابر دستگاه ستمگر معاویھ و زیاد ایستادگى كردند و از 
 دات زیاد ستمگر اعتنایى نداشتندافشاى حاكم شام و آل ابوسفیان خودارى نمى كردند و بھ تھدی

 .سرانجام زیاد،آنھا را دستگیر و ھمراه با نامھ ایى در مذمت و بدگویى از آنان بھ شام روانھ ساخت
 .حجر و یارانش را در مرج عذرا مطقھ اى در نزدیكى دمشق نگھ داشتند،تا حكم آنان از سوى معاویھ صادر شود

د،ھفت تن با وساطت بعضى بھ نزد معاویھ نجات یافتند،ولى حجر بھ ھمراه شش تن از میان این گروه كھ چھار ده تن بودن
 .بھ طرز فجیعى بھ شھادت رسیدند -) علیھ السالم(جرم دیندارى و محبت بھ على  - بھ  - از یارانش كھ مقاومت مى كردند 

(305) 
 :در كتاب كنز العمال از كتاب ھاى معروف اھل سنت آمده است مھ حجر بھ ھنگام شھادت چنین وصیت كرد

غل و زنجیر را ال تطلقوا عنیى حدیدا و ال تغلسوا عنیى دما و ادفنویى فیى ثیابیى فانیى الق معاویة بالجادة و انیى مخاصم 
چرا كھ مى خواھم بھ این صورت معاویھ را در !نشویید و مرا در پیراھنم دفن كنید از دست و پایم باز نكنید و خونم را

  .(306)قیامت براى دادخواھى در پیشگاه خدا دیدار كنم
ذرا در نزدیكى دمشق معروف و مشھور است و زیارتگاه گروه زیادى قبر جناب حجر و یارانش امروزه در منطقھ مرج ع

 .از مسلمانان مى باشد
شھادت حجر بن عدى و یارانش چھ در ھمان زمان و چھ پس از آن،مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و از آن بھ 

 .عنوان لكھ ننگى در زندگى معاویھ یاد مى شد
 :اشاره مى كند و مى فرماید  بھ معاویھ بھ شھادت حجر و یارانش در نامھ اى ) علیھ السالم(امام حسین 

اءلست قاتل حجر و اءصحابھ العابدین الخبتین الذین كانوا یستفطعون البدع،و یاءمرون بالمعروف،و ینھون عن المنكر،فقلتھم 
اى معاویھ آیا تو ھمان استخفافا بعھده  ظلما و عدوانا من بعد ما اءعطیتھم المواثیق الغلیظة و العھود المؤ كدة جراة على هللا و

نیستى كھ حجر و یارانش را كھ عابد و در برابر خدا متواضع بودند،بھ قتل رساندى؟ آنان كھ از بدعت ھا بیزار بودند،امر 
پس از پیمان ھاى محكم در عدم تعرض بھ  - بھ معروف و نھى از منكر مى كردند،ولى تو آنان را از روى ستم و عداوت 

  .(307)كشتى و این عمل را از روى نافرمانى در برابر خداوند و سبك شمردن پیمان او انجام دادى -ن آنا
!!! مصلحت امت را در آن دیدم:سخ دادچرا حجر و یارانش را كشتى؟ معاویھ پا:عایشھ نیز در مالقاتى با معاویھ بھ وى گفت

 :از رسول خدا شنیدم كھ درباره آنان مى فرمود:عایشھ گفت
بھ زودى در منطقھ عذرا مردمانى كشتھ مى شوند كھ خداوند و آسمانیان بھ سیقل بعذراء ناس،یغضب هللا لھم و أھل السماء 

  .(308)خاطر آنان خشمگین مى شوند
معاویھ چھار عمل زشت انجام داد كھ ھر یك از آنھا بھ تنھایى جرم و جنایت :از حسن بصرى نقل شده است كھ مى گفت

سپس دو . دیكى از آنھا چھار مورد،كشتن حجر بن عدى بو... بزرگى محسوب مى شود و براى تبھكارى معاویھ كافى است
 :بار گفت

 !(309)واى بر وى معاویھ از ماجراى حجر و یاران حجرو یال لھ من حجر و اصحاب حجر 
 !آمد اخروى آن وحشت داشت از پى - بھ ظاھر  -ماجراى شھادت حجر بھ قدرى مظلومانھ بود كھ خود معاویھ نیز 

اى  یومى منك یا حجر طویل، :در كامل ابن اثیر بھ نقل از ابن سیرین آمده است كھ معاویھ بھ ھنگام مرگ مى گفت
  .(310)روزى طوالنى براى محاكمھ نزد خدا با تو خواھم داشت!حجر

 شھادت عمرو بن حمق
 .از دیگر شخصیت ھاى بزرگ اسالمى كھ توسط معاویھ بھ شھادت رسید،جناب عمرو بن حمق خزاعى است

بود و مطابق نقل محدثان و مورخان روزى بامقدارى شیر رسول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وى از اصحاب رسول خدا 
خدایا او را از اللھم متعھ بشبابھ  :را سیراب كرد،آن حضرت در حق وى چنین دعا كرد) مصلى هللا علیھ و آلھ و سل(خدا 

عمرو نیز بھ بركت این دعا،ھشتاد سال بر او گذشت،ولى امیر مؤمنان سپیدى در سر و رویش !جوانى اش بھره مند ساز
  .(311)دیده نشد

ھنگامى كھ حواریون و یاران ویژه امیر مؤمنان  (علیھ السالم(امام كاظم ) علیھ السالم(وى از شیعیان خاص امیر مؤمنان 



  .(312)را بر مى شمارد،از عمرو بن حمق نیز نام مى برد) علیھ السالم(
 :در جنگ صفین پس از اعالم آمادگى و وفاتدارى خالصانھ عمرو،بھ وى فرمود) علیھ السالم(امیر مؤمنان 

 (313)كاش در میان لشكریانم یكصد نفر ھمانند عمرو بن حمق تو بودندلیت أن فیى جندى مائة مثلك 
معاویھ قرار داشت،تا آن كھ معاویھ در زمان   مورد بغض ) علیھ السالم(عمر و بن حمق بھ سبب عشق و ارادت بھ على 

مدت  عمرو از شھر خویش گریخت،ولى معاویھ با وقاحت تمام ھمسرش آمنھ را بھ. خالفت،وى را در مورد تعقیب قرار داد
  .(314)دو سال در زندان دمشق حبس كرد،تا آن كھ عمال معاویھ عمرو را در منطقھ موصل دستگیر كردند

 !حمق خزاعى بود نخستین سرى كھ در اسالم شھر بھ شھر گردانده شد،سر عمرو بن:مورخان نوشتھ اند
 (315)اءول راءس حمل فى االسالم راءس عمرو بن الحمق : ابن سعد در طبقات بھ نقل از شعبى از بزرگان تابعین مى نویسد

ماءموران سنگجدل حاكم شام،سرآن شھید را بھ دامن . زندان فرستاد شدبھ دستور معاویھ سر بریده عمرو براى ھمسرش در 
  .(316)آمنھ انداختند و آمنھ نیز كلماتى آتشین و باحزن و اندوه در فراق شوھرش بیان كرد

در نامھ اش بھ معاویھ بھ شھادت عمرو بن حمق اشاره كرده و ار آن بزركمرد بھ عظمت یاد مى ) علیھ السالم(امام حسین 
 :كند و مى فرماید

آیا تو تو قاتل عمرو بن حمق نیستى،ھمان مردى كھ  اءو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذیى أخلقت و اءبلت وجھھ العبادة
  .(317)كثرت عبادت چھره اش را فرسوده كرده بود

بھ ویژه افراد بانفوذ و ایجاد ترس و وحشت میان آنان در پى انتقام از امیر ) علیھ السالم(آرى،معاویھ با كشتن شیعیان على 
ین بر آمد تا بتواند بھ خط اموى استحكام بیشترى ببخشد و راه را و در واقع انتقام از اسالم راست (علیھ السالم(مؤمنان على 

 .براى خود كامگى ھایش ھموارتر سازد
 تنگناى اقتصادى مخالفان -6

 :روایت كرده است كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از حضرت رسول گرامى اسالم  - مورخ مشھور -یعقوبى 
آنگاه كھ فرزندان ابوالعاص پسر امیھ بھ سى تن هللا دوال و عباده خوال و دینھ دخال  اذا بلغ بنو أبى ثلثین رجال جعلوا مال

  .(318)برسد،بیت المال را در انحصار خود قرار م دھند و بندگان خدا را برده خویش،و دین خداوند را مایھ فریب مى سازند
 .این سھ اصل پایھ ھاى حكومت استبدادى است كھ حكومت بنى امیھ بر اساس آن شكل گرفتھ است

معاویھ كھ در سال ھاى اول حكومتش یا سیاستى مزورانھ پا بھ میدان نھاد و با بذل و بخشش ھاى فراوان و تظاھر بھ 
شاندن آنان داشت و بھ ھر شكل مى خواست ھمگان در برابر بردبارى و چشم پوشى از دشمنان،سعى در بھ سازش ك

حكومت او سر تسلیم فرود آورند و یا حداقل سكوت كنند،پس از استحكام پایھ ھاى حكومتش سیماى واقعى خویش را نمایان 
 .ساخت و شدیدترین فشارھاى اقتصادى را بر مردم بى نوا روا داشت

ھاى كشور اسالم را بھ رایگان تقدیم موالیان و نزدیكان خویش مى كرد،با وضع وى با این كھ ثروت ھاى عمومى و دارایى 
مقررات سنگین اقتصادى نسبت بھ مخالفان خویش،چنان عرصھ را بر آنان تنگ كرده بود كھ بسیارى از مردم با فقر و 

 .فالكت دست و پنجھ نرم مى كردند
  .(319)قیام بر ضد او نیفتداو این كار را براى این انجام مى داد تا احدى بھ فكر 

عبدهللا در . این سیاست در دوران یزید نیز ادامھ یافت تا جایى كھ نسبت بھ افرادى چون عبدهللا بن عباس نیز اعمال مى شد
 :اعتراض كرده،مى نویسدنامھ اى بھ یزید بھ ھمین نكتھ 

تو از حقوق ما جز !بھ جانم سوكندفلعمریى ما تؤ تینا مما فیى یدیك من حقنا اال القلیل و انك لتحبس عنا منھ العریض الطویل 
 !(320)مقدار ناچیزى بھ ما ندادى و تمام آن را خود برداشتى

 .معاویھ كھ براى تصاحب اموال مردم مسلمان خیز بر داشتھ بود ھر روز دستورى صادر مى كرد
یك روز فرمان داد تمام اراضى مربوط بھ پادشاھى ساسانى كھ در اطراف كوفھ قرار داشت،تصرف شودت در پى این 

 5در آمد این زمین ھا در ھر سال تا . وصى او قرار گرفتفرمان،تمام آن سرزمین ھاى وسیع و آباد جزء اموال خص
 .روز دیگر فرمان داد،بصره و امالك آباد اطراف آن را بھ سرزمین ھا اضافھ كنند. میلیون درھم مى رسید

بھ ھدایایى كھ رعایاى ایرانى در ایام نوروز و مھرگان بھ پادشاھان ساسانى مى پرداختند،از این :در مرحلھ سوم دستور داد
  .(321)بعد بھ دستگاه خالفت بپردازند

لذا ھر طورى كھ میلش باشد عمل مى كند !زمین از آن خداست و وى خلیفھ خدا:منطق معاویھ بر این اساس بود كھ مى گفت
 :او مى گفت

زمین از آن خداست و من ھم خلیفھ او،پس نا خلیفھ هللا فما اخذ من مال هللا فھو لیى و ما تركتھ كان جائزا لیى االرض r و أ



  .(322)اگر در مالى تصرف كنم،متعلق بھ من است و اگر تصرف نكنم باز مجاز بھ تصرف آنم
بھترین مدافعان  -در حالى كھ مردم شام . بر اساس منطق معاویھ و الیات و شھرھا بھ صورت تبعیض آمیزى اداره مى شد

در امنیت و رفاه بھ سر برده و ارزق عمومى بھ وفور و با قیمتى مناسب در اختیارشان قرار مى گرفت و  -حكومت معاویھ 
خشش ھاى بى دریغ معاویھ بھره مند بودند،مردم شھرھاى دیگر تحت فشار سخت ترین تنبیھات ھرگاه و بى گاھھ از بذل و ب

 .اقتصادى قرار داشتند
بود،با وضع بسیار دردناكى روبرو ) علیھ السالم(خصوصا شھر كوفھ كھ پایگاه اصلى شیعیان و دوست داران امیر مؤمنان 

این سیاست تبعیض آمیز معاویھ تا دھھا . از مردم كوفھ دریغ مى داشت ارزاق عمومى را - والى كوفھ  - مغیرة بن شعبھ. بود
در حالى كھ بر حقوق  -!بھ اصطالح عادل ترین آنان -سال پس از وى نیز ادامھ یافت،تا آن جا كھ عمر بن عبدالعزیز 

 !(323)شامیان ده دینار افزود بود بر اھل عراق ھیچ نیافزود
بلكھ پس از آن معاویھ بر زمین ھاى یمن و شام و . غصب زمین ھاى آباد بالد اسالمى،تنھا بھ كوفھ و بصره خالصھ نشد

ا در آورد و بین النھرین نیز دست انداخت و سرزمین ھایى كھ در گذشتھ عنوان خالصھ و تیول داشت،از چنگ صاحبان آنھ
 .در تصرف خویش قرار داد

وى حتى از دو شھر مقدس مكھ و مدینھ نیز صرف نظر نكرد،ھر سال مقدار زیادى خرما و گندم از این دو شھر بھ عنوان 
بود جزء تیول مروان بن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مالیات و خراج مى گرفت و فدك را كھ متعلق بھ فرزندان رسول خدا 

 !(324)ار دادحكم قر
 :ابن عبد ربھ مى نویسد

 (325)مدینھ اختصاص نمى یافت   در دوران حكومت معاویھ ھیچ بودجھ اى از بیت المال براى شھر مقدس 
 .،چھ این كھ در این شھر بزرگانى زندگى مى كردند كھ ھمھ از سران مخالفان حكومت اموى بودند

والیان منصوب معاویھ،مردم این سامان را مجبور كردند تا با بھاى ناچیزى امالك خویش را بفروشند و بسیارى از زمین 
 .بھ اجبار بھ تصرف دستگاه حكومت در آوردند ھاى اطراف مدینھ را

بھ حكم معاویھ،گاه مروان بن حكم و گاه نیز سعد بن عاص بر مدینھ حكومت مى كرد و ھر دو در تضعیف مردم مدینھ 
  .(326)خصوصا بزرگان قوم از ھیچ كوششى دریغ نمى كردند

قرار داد ه بود،در بخشنامھ اى بھ ھمھ عمال   معاویھ كھ مبارزه با علویان و ھواخواھان مكتب علوى را وجھھ نظر خویش 
 :خویش اعالم كرد

ر كھ مواظب باشید ھانظر الى من قامت علیھ البینة انھ یحب علیا و اءعل فامحوه من الدیوان و اءسقطوا عطاء ه و رزقھ 
و اھل بیت او است اسم او را از دفتر بیت المال حذف كنید و حقوق و مزایاى او ) علیھ السالم(ثابت شد كھ از شیعیان على 

  .(327)را قطع نمایید
براى آن بود كھ وى ھمواره از شیعیان احساس خطر عظیمى مى كرد و لذا با قساوت  این ھمھ سخت گیرى از جانب معاویھ

 .تمام با این گونھ اعمال ننگین و شرارت بار دست مى زد
نقل مى كند كھ شرایط چنان سخت شده بود كھ اگر كسى از دوستى ما یاد مى كرد ) علیھ السالم(ابن ابى الحدید،از امام باقر 

  .(328)مصادره مى گردید و یا خانھ اش ویران مى گشت  والش زندانى مى شد و ام
 :فشارھا چنان زیاد و فراگیر شده بود كھ شعبى مى گوید

چھ كنیم؟ اگر او را ) علیھ السالم(نمى دانیم با على  رناما ندریى ما نصنع بن أبى طالب ان أحببناه افتقرنا و ان ابعضاه كف
  .(329)دوست بداریم ،چنان بر ما سخت مى گیرند كھ فقیر و نیازمند مى شویم و اگر او را دشمن بداریم كافر مى شویم

 ھابدعت  -7
معاویھ براى پیشبرد اھداف خویش و تحكیم پایھ ھاى مقام و موقعیت خود،كھ سخت بھ آن عالقھ داشت،بھ احكام اسالمى نیز 
دست اندازى كرد و بدعت ھایى را در دین پدید آورد كھ از مھم ترین آن ھا انحراف خالفت اسالمى از مسیر صحیح خود و 

 .خصوصا انتخاب فرزند آلوده و ناصالحش براى والیت عھدى بودتبدیل آن بھ سلطنت استبدادى و موروثى،م
در جمع عده زیادى از صحابھ و انصار و فرزندان آنھا در ) علیھ السالم(این خطر بھ قدرى جدى و مھم بود كھ امام حسین 

 :منى،با آن كھ جاسوسان معاویھ ھمھ جا مراقب اوضاع بودند،در این باره فرمود
من بیم آن دارم كھ در اثراعمال معاویھ دین اسالم فرسوده گشتھ و بھ طور كامل ھذا الحق و یذھب  فانیى أخاف أن یندرس

  .(330)ریشھ كن گردد
و نھ رضایت آنھا از حكومت او،بلكھ با شمشیر بھ  معاویھ خود تصریح مى كرد كھ خالفت را نھ با محبت و دوستى مردم



  .(331)دست آورده است
 .بنابراین،دلیلى ندارد كھ خواستھ ھاى ملت مسلمان را رعایت كند

 :جاحظ مى گوید
بود،سالى كھ )) عام الفرقة و القھر و الغلبة((نامید،در حالى كھ آن سال )) عام الجماعة((رسیدمعاویھ آن سال را كھ بھ قدرت 

  .(332)غضب شد و قیصرى گردید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(امام بھ سلطنت و نظام كسرایى تبدیل شد و خالفت پیامبر 
  .(333)معاویھ خود را اولین ملك شاه مى خواند

  .(334)معاویھ اولین كسى بود كھ خالفت را بھ سلطنت تبدیل كرد:سعید بن مسیب مى گفت
ابو اال على مودودى در كتاب خالفت و ملوكیت چند ویژگى براى تفاوت نظام سلطنتى معاویھ با خالفت پیش از وى بر 

 .شمرده است
ند،ولى معاویھ در پى آن بود با ھر خلفاى پیشین،خود براى كسب خالفت قیام نمى كرد. دگرگونى روش تعیین خلیفھ:نخست

 .وسیلھ اى كھ شده مسند خالفت تكیھ زد
 .دگرگونى در روش زندگى خلفا و استفاده از روش پادشاھى روم و ایران:دوم
زیرا در دوران معاویھ بیت المال بھ صورت ثروت شخصى او و دودمان او در اامد و . چگونگى مصرف بیت المال:سوم

 .اره حساب و كتاب بیت المال از حكومت وى باز خواست كندكسى نمى توانست درب
این روش از عھد معاویھ با كشتن حجر بن عدى آغاز . پایان آزادى ابراز عقیده و امر بھ معروف و نھى از منكر:چھارم

 .شد
 .پایان آزادى دستگاه قضایى اسالم:پنجم
 خاتمھ یافتن حكومت شورایى:ششم
 ومىظھور تعصبات نژتدى و ق: ھفتم
  .(335)نابودى برترى قانون بر خواستھ ھاى شخصى:ھشتم

 :ابن ابى الحدید پس از نقل سخنانى در مورد خالفت كارى ھا و بدعت ھا معاویھ،مى گوید
پوشیدن حریر،استعمال ظروف طال و نقره،جمع آورى غنایم براى خود،اجرا :اعمال خالف و آشكاراى معاویھ از قبیل

نكردن حدود الھى و مقررات اسالم درباره اطرافیان و كسانى كھ مورد عالقھ اش بودند،ملحق كردن زیاد بھ خود و او را 
فرزند بھ ھمسر ش و للعاھر الحجر الولد للفرا :برادر خود خواندن،با این كھ پیغمبر اكرم ص هللا و علیھ و الھ فرموده بود

كشتن حجر بن عدى و یاران پاك او توھین بھ ابوذر و او را سوار شتر . ملحق مى شود و سھم زناكار سنگسار شدن است
و ابن عباس بر ) علیھ السالم(و امام حسن ) علیھ السالم(برھنھ كردن و فرستادنش بھ مدینھ،ناسزا گفتن بھ امیر مؤمنان على 

  .(336)ھمھ و ھمھ دلیل بر كفر و الحاد او است... بر،و لیعھد قرار دادن یزید شراب خوار و قمار باز وروى منا
 .نمى نھادمعاویھ در بدعت گزارى ھیچ حد و مرزى قائل نبود و بھ اعتراض دیگران نیز وقعى 

 :ابودرداء مى گوید
شنیدم ھر كسى از ظروف طال و نقره بیاشامید آتش جھنم درونش را ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ معاویھ گفتم از پیغمبر 

 :معاویھ گفت. فرا خواھد گرفت
 اما من براى آن ایرادى نمى بینم أما أنا فال اءرى بذالك باءسا

من !نقل مى كنم تو راءى شخصى خود را اظھار مى كنى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر  من از!عجبا:ابودرداء پاسخ داد
 !(337)دیگر در سرزمینین كھ تو ھستى ھخواھم ماند
ذكر اسناد و مدارك روشن بدعت ھا و فجایعى را كھ شخص معاویھ انجام داده  مرحوم عالمھ امینى در كتاب نفیس الغدیر با

جمع آورى كرده است،در این جا فھرست از آن نظر خوانندگان عزیز مى گذرد و شرح و تفصیل منابع آن را مى توانند در 
 .الغدیر جلد یازدھم مطالعھ كنند

 :این مرد محقق مى نویسد
 .خمر و خریدن آن اقدام كرد،معاویھ بود نخستین كسى كھ آشكارا بھ شرب

 .نخستین كسى كھ در محیط اسالم فحشا را اشاعھ داد،معاویھ بود
 .نخستین كسى كھ ربا را حالل شمرد،معاویھ بود

 .نخستین كسى كھ ازدواج با دو خواھر را در یك زمان اجازه داد،معاویھ بود
 .را در باب دیات تغییر داد،معاویھ بود) سلمصلى هللا علیھ و آلھ و (نخستین كسى كھ سنت پیامبر 



 .نخستین كسى كھ لبیك را در مراسم زیارت خانھ خدا ترك كرد،معاویھ بود
 .نخستین كسى كھ از اجراى حدود الھى سرباز زد،معاویھ بود

 .نخستین كسى كھ اموالى را براى جعل حدیث اختصاص داد،معاویھ بود
 .را شرط مى كرد،معاویھ بود) علیھ السالم(دم بیزارى از على نخستین كسى كھ بھ ھنگام بیعت با مر

عمرو بن حمق را جدا كرده و در شھرھا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نخستین كسى كھ سر یكى از اصحاب پیامبر اكرم 
 .گردش داد،معاویھ بود

نخستین كسى كھ بھ دین . اخت،معاویھ بودرا بھ سلطنت مبدل س) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نخستین كسى كھ خالفت پیامبر 
 .خدا اھانت كرد و فرزند فاجرش را بھ خالفت برگزید،معاویھ بود

 .را غارت كنند،معاویھ بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نخستین كسى كھ دستور داد مدینھ پیامبر 
 .ودرا رواج داد،معاویھ ب) علیھ السالم(نخستین كسى كھ سب و ناسزاگویى بھ على 

بر نماز عید مقدم داشت،تا بتواند ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نخستین كسى كھ خطبھ نماز عید را بر خالف دستور پیامبر 
  .(338)را سب كند،معاویھ بود) علیھ السالم(قبل از متفرق شدن مردم،ضمن خطبھ خود،على 

و زیر پا نھادن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)این تنھا بخشى از فجایع معاویھ در زمینھ تغییر احكام الھى و نقض سنت پیامبر 
دستورات خدا بود و اگر كسى تمام تاریخ زندگى او و سایر بنى امیھ را بررسى كند،باز ھم بھ نمونھ ھاى بیشترى دست مى 

د و بھ راستى اگر حكومت این ظالمان بیگانھ از اسالم ادامھ مى یافت،بھ یقین چیزى از اسالم باقى نمى ماند و این سخن یاب
و ما تعجب مى كنیم چرا بعضى اصرار دارند چشم بر ھم نھند و !با مدارك گسترده اى كھ در دست است، جاى انكار ندارد

 !(339)انصاف كجاست؟!ا بستایند،براستى شگفت آور استبا این ھمھ فجایع،باز معاویھ و بنى امیھ ر
 تحمل بیعت یزید بر مردم -8

و (340)ش كردطبق نوشتھ ابن عبد ربھ معاویھ ھفت سال تمام بھ منظور آماده سازى افكار عمومى براى بیعت با یزید تال
 .براى رسیدن بھ این مقصود از ھمھ وسایل فریب و نیرنگ سود جست و از ھیچ فرصتى چشم پوشى نكرد

از این رو . ھ اى چون یزید بیعت نخواھند كردمعاویھ،از ھر كسى بھتر مى دانست كھ مردم بعد از وى ھرگز با فرد فرو مای
این بود كھ با حیلھ و تزویر مدعیان آینده خالفت،چون امام حسن . بر مى آید پیشاپیش انجام دھد  الزم دیید ھر چھ از دستش

  .(341)سعد بن ابى وقاص و دیگران را یكى پس از دیگرى از میان برداشت) علیھ السالم(مجتبى 
نیز نگذشت و چون از شامیان شنید كھ او را  -فرزند خالد بن ولید،از ھمسنگران جاھلى خویش  - وى حتى از عبدالرحمان 

  .(342)براى خالفت آینده مناسب مى دانند،وى را توسط طبیب مخصوص خویش بھ قتل رساند
عھدى یزید بھ صورت رسمى  ،بر این باورند كھ اولین بار طرح والیت(343) جمعى از مورخان چون یعقوبى و ابن اثیر

معاویھ بنا داشت مغیره را از حكومت كوفھ عزل كند و سعید بن عاص را بھ جایش . توسط مغیرة بن شعبھ كلید زده شد
از اطالع از این تصمیم،بھ سرعت خود را بھ شام رساند و براى تحكیم موقعیت   منصوب نماید،ولى مغیره پس 

 .یھ پیشنھاد داد و افزود كھ راضى كردن مردم كوفھ با منخویش،والیت عھدى یزید را بھ معاو
 !معاویھ كھ مقصود اصلى مغیره را دریافت،گفت،بھ كوفھ باز گرد و بھ این كار بپرداز

 :پس از آن معاویھ در نامھ اى بھ زیاد حاكم بصره نوشت
ھنگامى كھ !این كار را انجام دھى!درتمغیره مردم را بھ بیعت یزید فرا خوانده است،تو شایستھ ترى كھ نسبت بھ پسر برا
 !نامھ ام بھ دست تو رسید مردم بصره را جمع كن و از آن ھا براى یزید بیعت بگیر

یزید مردى است كھ با سگ ھا و میمون ھا بازى :وقتى كھ نامھ معاویھ رسید،در شگفتى فرو رفت و بھ معاویھ چنین پیام داد
پیوستھ شراب مى نوشد و شب را با ساز و آواز مى گذراند،اگر مردم را بھ  مى كند و جامھ ھاى رنگا رنگ مى پوشد و

عبدهللا بن ) علیھ السالم(بیعت وى بخوانم بھ ما چھ خواھند گفت؟ در حالى كھ ھنوز مردانى چون حسین بن على 
شاید بتوان !الق اینان در آیدیزید را وارد كھ یكى دو سال بھ اخ. عباس،عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن زبیر در میانشان ھستند

 .در آن صورت مردم را بھ این بیعت راضى كرد
 :معاویھ از شنیدن این پیام خشمگین شد و گفت

او را بھ مادرش سمیھ و پدرش !شنیده ام در گوشش خوانده اند كھ وى پس از من امیر است،بھ خدا سوگند!واى بر پسر عبید
  .(344)عبید باز مى گردانم

 .چاره اى حز تسلیم نداشت!طبیعى بود كھ زیاد در مقابل ابطال ھویت و شناسنامھ جعلى اش
كنار  بدین ترتیب،معاویھ و كارگزاران وى وارد كار سخت و دشوار شده بودند،معاویھ با ھر زحمتى كھ بود از گوشھ و



مملكت،سران و بزرگان قبایل را بھ دمشق فرا مى خواند و با تھدید،یا بخشیدن پول ھا ھنگفت و گاه با دادن امتیازات دیگر 
 .چون فرمانروایى و حكمرانى،آنان را بھ بیعت با یزید وارد مى كرد

مخصوصا  -تنھا این دو شھر . دادند بھ بیعت تحمیلى یزید تن -جز مكھ و مدینھ  - سال ھا طول كشید تا ھمھ بالد اسالمى 
مانع تحقیق این ) علیھ السالم(حضور افراد ذى نفوذى چون امام حسین . ھمچنان دست نخورده باقى مانده بود - مدینھ 

 .مقصود بود
تنایى دستور داد تا از مردم آن شھر بیعت بگیرد،ولى مردم مدینھ اع -والى وقت مدینھ  -معاویھ در ابتدا بھ مروان بن حكم 

مروان و معاویھ دروغ مى گویند،آن ھا :در جمع مردم با صراحت گفت - فرزند خلیفھ اول  - بھ این امر نكردند ،عبدالرحمان 
  .(345)مى خواھند حكومت را تبدیل بھ پادشاھى كنند كھ ھر شاھى مرد،شاه دیگر پسرش جانشین وى گردد

معاویھ چاره اى ندید جز . مروان را در انجام اینن ماءموریت ناكام ساخت) علیھ السالم(سرانجام اعتراض شدید امام حسین 
ا تعداد این بود كھ ب. این كھ شخصا بھ این دو شھر مقدس سفر كند و مردم آن سامان را بھ بیعت تحمیلى با یزید مجبور نماید

 .زیادى از نظامیان و گارد مخصوص خویش بھ حجاز سفر نمود
علیھ (ابن قتیبھ در كتاب االمامة و السیاسة داستان این سفر و سخنان عتاب آمیز معاویھ را در مدینھ با حسین بن على 

 .و دیگر سرشناسان بھ تفصیل نقل كرده است) السالم
 :وى مى نویسد

ھ مسجد فرا خوانند و چون مردم جمع شدند برخاست و در مورد شایستگى و لیاقت یزید سخن معاویھ فرمان داد مردم را ب
تمام مسلمانان در كلیھ بالد اسالمى جز شما مردم مدینھ با یزید بیعت كردند،من براى اھمیت این شھر آن را بھ :راند و گفت

 !تم بھ خدا سوگند براى او بیعت مى گرفتمتأخیر انداختھ ام و اگر در امت اسالمى كسى رابھتر از یزید مى شناخ
 :برخاست و سخن وى را قطع كرد و فرمود) علیھ السالم(در این لحظھ امام حسین 

از خود او بھتر و شایستھ تر است كنار   كسى را كھ پدرش از پدر یزید و مادرش از مادر وى و خودش !بھ خدا سوگند
 !نھادى و یزید را مطرح ساختى

 یا خودت را مى گویى؟گو:معاویھ گفت
 .آرى:فرمود) علیھ السالم(امام 
دختر رسول خدا ) علیھ السالم(چھ این كھ فاطمھ . اما سخن تو كھ مادرت از مادر یزید بھتر است سخن بھ حقى است:گفت

از پدر یزید است و كسى در دین و سابقھ بھ پاى وى نخواھد بود،و اما این كھ مى گویى پدرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 !!بھتر است،خدا پدر یزید را بر پدر تو پیروز كرد

 .این جھالت و نادانى براى تو بس است كھ دنیاى زود گذر را بر آخرت جاویدان بر گزیده اى:امام فرمود
یھ و آلھ و صلى هللا عل(یزید براى امت محمد !اما این كھ مى گویى خودت از یزید بھتر ھستى بھ خدا سوگند:معاویھ ادامھ داد

 !!از تو بھتر و شایستھ تر است) سلم
 !(346)این دروغ و بھتانى بیش نیست،آیا یزید شراب خوار و عشرت پیشھ از من بھتر است؟:فرمود) علیھ السالم(امام 

معاویھ مدتى در مدینھ ماند تا سرانجام با تھدید صریح در حالى كھ نظامیان با شمشیرھاى آختھ و آماده بنابر نقل ابن اثیر 
 .بیعت گرفت و سپس بھ سوى شام رھسپار گردید -غیر از آن چھار تن  -اطراف مردم را در مسجد گرفتھ بودند،از آنان 

(347) 
با این كھ معاویھ بھ حسب ظاھر از مردم شھرھاى مختلف براى یزید بیعت گرفت و یزید را بھ عنوان جانشین انتخاب 

 .كرد،ولى این عمل بھ عنوان یكى از كارھاى بسیار زشت معاویھ در خاطره تاریخ باقى ماند
حتى در باور فردى چون زیاد نمى گنجید و بھ ھمین جھت بھ معاویھ  - مچنان كھ گذشت ھ -زشتى این انتخاب تا آنجا بود كھ 

 گفت،چگونھ مردم را بھ بیعت فرد شراب خوار و میمون باز دعوت كنیم؟
معاویھ چھار عنل انجام داد كھ ھر یك از آن ھا براى تباھى او كافى بود،و آن :ابن اثیر از حسن بصرى نقل مى كند كھ گفت

 :ى از آن ھا را چنین مى شماردگاه یك
جانشین كردن فرزند بسیار مست و شراب خوار خود را  و استخالفة بعده ابنھ سكیرا خمیرا یلبس الحریر و یضرب بالطنابیر

  .(348)كھ لباس حریر مى پوشید و بھ ساز و آواز مشغول بود
 :ھنگامى كھ بھ عبدهللا بن عمر پیشنھاد شد با یزید بیعت كند گفت -مورخ مشھور  - بھ گفتھ یعقوبى 

در این صورت بھ خداوند چھ پاسخى . با كسى كھ میمون باز و سگ باز و شراب خوار و داراى فسق آشكار است،بیعت كنم
 (349)بدھم؟



در نتیجھ ضربت . بھ ھر حال،عالقھ معاویھ بھ فرزندش یزید و بقاى خالفت در خاندان اموى سبب چنین بیعت تحمیلى گردید
 .از این طریق وارد شد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كارى دیگرى بھ جامعھ اسالمى و شریعت نبوى 

 :سید قطب،نویسنده و دانشمند معروف مصرى مى نویسد
  .(350)تعیین یزید براى خالفت یك ضربھ كارى بھ قلب اسالم و بھ نظام اسالمى و ھدف ھا و مقاصد آن بود

 

 

 بار یزیدحكومت جنایت : فصل ھشتم
 .آخرین حلقھ حوادثى كھ بھ ماجراى خونین كربال ختم شد،بدست گرفتن خالفت توسط یزید بن معاویھ بود

حوادثى كھ از سقیفھ شروع شد و ھر دوره اى بیش از گذشتھ سبب تقویت جبھھ اموى و منافقان گردید،در نھایت 
 .ت یزید فاسد،شراب خوار و ھوس باز افتادكار را بھ آن جا رساند كھ با نھایت تأسف خالفت مسلمین بھ دس

او با غروز و خود خواھى در پى بیعت گرفتن و بھ رسمیت بخشیدن حكومت فاسد خویش بر آمد و در مسیر اجراى 
فرعون بود،بلكھ   سیره ییزید،ھمان روش :ھاداف خود،دست بھ ھر جنایتى مى زد ،بھ گفتھ مسعودى مورخ معروف

  .(351)مردم،بیش از یزید بھ عدالت رفتار مى كردباید گفت فرعون در میان 
 .در این قسمت،براى آشنایى یا افكار و عقاید و اعمال یزید،كارنامھ سیاه او را كمى بررسى مى كنیم

 والدت و تربیت یزید
ھجرى زاده شد و مادر وى میسون نام داشت،معاویھ میسون را در حالى كھ یزید را در  26یا  25یزید در سال 

  .(352)شكم داشت،طاق داد و میسون وى را در زمانى كھ ھمسر معاویھ نبود،بھ دنیا آورد
یافت و قبیلھ مادرش پیش از اسالم مسیحى   یزید نزد دایى ھاى خود در بادیھ پرورش :از نویسندگان معتقدند برخى

بودند و ھنوز حال و ھواى دوران مسیحیت در یر آنان بود و از این رو،یزید بیش از آن كھ تربیت او اسالمى 
  .(353)ى اسالمى امر غریبى نبودباشد،تربیت مسیحى داشت،بنابر این،پرده درى وى نسبت بھ ارزش ھا

 :چنین مى سراید -بھ ھنگام كھ مى خواھد شراب بنوشد  -شاید از این روست كھ یزید در اشغال خویش 
 و ان حرمت یوما على دین احمد 

 
 یح بن مریم فخذھا على دین المس

  !(354)اگر نوشیدن شراب در دین اسالم حرام است،آن را مطابق دین مسیح بنوش
. شار حضور داشتنددولت روم در دربار بنى امیھ نفوذ داشت و برخى از مسیحیان روم در دربار شام بھ عنوان مست

بھ سوى كوفھ،یزید بھ توصیھ سرجون ) علیھ السالم(مورخان تصریح مى كنند كھ بھ ھنگام حركت امام حسین 
سرجون این توصیھ را . رومى عبیدهللا زیاد را كھ والى بصره بود با حفظ سمت بھ حكومت كوفھ نیز منصوب كرد

  .(355)بھ نقل از معاویھ بھ یزید نمود
. در طلیعھ ندیمان یزید،شاعرى مسیحى بھ نام اخطل قرار داشت:ابوالفرج اصفھانى درباره ھم نشینان یزید مى گوید

پس . بھ ھمراه خود مى برد این دو تن با ھم شراب مى نوشیدند و ساز و آواز مى شنیدند و یزید وى را در سفرھا
از مرگ یزید وانتقال خالفت بھ مروانیان،اخطل در دوران خالفت عبدالملك مروان،از نزدیكان او قرار داشت و 

ھر زمانى مى خواست،نزد او مى رفت،در حالى كھ گردنبند طال در گردن داشت و قطرات خمر از موى صورتش 
  .(356)مى چكید

 افكار،اندیشھ ھا و رفتارھاى ضد دینى یزید
آنچھ را كھ تاریخ از افكار و اندیشھ ھاى این عامل فساد و تباھى و رفتارھاى او نقل مى كند،ھمھ حكایت از فسق و 

 .فجور و رفتارھاى الحادى دارد
 :نویسدقاضى نعمان مصرى مى 

 :بھ معاویھ نظر افكند و فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روزى رسول خدا 
اءى یوم ال متیى منك،و اءى یوم سوء لذریتیى منك من جرو یخرج من صلبك یتخذ آییات هللا ھزوا و یستحل من 

رزندى كھ از صلب امت من چھ روز سخنى از تو خواھند داشت؟ و خاندان من از ف حرمتیى ما حرم هللا عزو جل
ھمان فرزندى كھ آیات خدا را بھ استھزا مى گیرد و آن چھ را كھ !تو خارج مى شود،روز بدى را در پیش دارد

  .(357)خداوند از حریم من حرام كرده،وى حالل مى شمارد
ر كفرآمیز یزید و سخن گفتنن از انتقام از پیامبر و یاد آورى كشتگان مشرك در جنگ بدر و كشتن امام حسین اشعا

  .(358)در برابر آنان،ھمگى از عدم اعتقاد او بھ دین اسالم حكایت دارد) علیھ السالم(



وى در زمان خالفت پدرش بھ مى گسارى و ھوسرانى مشغول بود،معاویھ تصمیم گرفت براى ساختن سابقھ اى 
دینى،وى را بھ جھاد بر ضد رومیان بفرستد،از این رو،او را بھ فرماندھى لشكرى براى جنگ با رومیان اعزام 

معشوفھ خود ام !یزید در این سفر جھادى .ساختكرد و سفیان بن عوف غامدى را نیز در این مسیر با وى ھمراه 
در این سفر لشكریان ییزید كھ گروھى از لشكریان وارد روم شده بودند ،بھ تب و آبلھ . كلثوم را نیز بھ ھمراه داشت

گرفتار شدند،ولى یزید در ھمان حال در منزلى بھ نام دیر مران محلى در نزدیك دمشق در كنار ام كلثوم بھ 
وقتیى از این حادثھ با خبر شد با بى اعتنایى بھ آنچھ بر لشكریانش اتفاق . وسرانى مى پرداختاستراحت و ھ

 :افتاد،چنین سرود
 ماان اءبالیى بما القت جموعھم 

 
 بالغدقذونة من حمیى و من موم 

  !بدیر مران عندى ام كلثوم  اذا اتكات على االنماط فیى غرف 

منطقھ غذقذونھ ناحیھ اى در نزدیك سرزمیین روم دچار تب و آبلھ شدند،آنگاه  من باكى ندارم از این كھ جمعیت در
 !(359)كھ من در دیر مران در میان غرفھ ھا بر بالش ھا تكیھ زده ام و ام كلثوم را در كنار خود دارم

مان خالفت كوتاھش دربار یزید،مرگز فساد و فحشا و گناه بود و آثار آن در جامعھ نیز گسترش یافتھ بود،بھ در ز
گونھ اى كھ بھ گفتھ مسعودى در دوران حكومت كوتاه وى،حتى در محیط مقدسى ھمچون مكھ و مدینھ جمعى بھ 

  .(360)نوازندگى و استعمال آالت لھو و لعب مى پرداختند
ھنگامى كھ گروھى از مردم مدینھ بھ سرپرستى عبدهللا بن حنظلھ غسیل المالئكھ براى آگاھى از افكار و عقاید و 

فاجعھ اى كھ مسلمین گرفتار  اعمال یزید بھ شام سفر كردند و برگشتند،عباراتى در معرفى یزید گفتھ اند كھ از عمق
 .آن شده بودند،حكایت مى كند

 :ابن اثیر در كتاب خویش نقل مى كند،آنان گفتند
ما از نزد مردى آمدیم كھ دین ندارد،شراب مى نوشد،طنبور مى نوازد،نوازندگان بھ نزد وى بھ لھو و لعب 

 !(361)مشغولند،با سگ ھا بازى مى كند،با جمعى از دردان شب نشینى دارد
 !(362)وى شراب مى نوشد و بھ گونھ اى مست مى شود كھ نماز را نیز ترك مى كند!بھ خدا سوگند:دیگرى گفت

 :ابن جوزى دانشمند معروف اھل سنت از قول عبدهللا بن حنظلھ نقل مى كند،كھ گفت
انھ رجل ینكح االمھمات،و البنات و االخوات و !و هللا ما خرجنا على یزیید حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء

كھ خوف آن داشتیم كھ بر اثر گناھان فراوان وى ما در حالى از نزد یزید بیرون آمدیم  یشرب الخمر و ییدع الصالة
از آسمان سنگ بر سر ما ببارد،او مردى است با مادران و دختران و خواھران نیز زنا مى كند،وى شراب مى 

  .(363)نوشد و و نماز نمى خواند
مى گسارى وى بھ طور علنى و سرودن اشعارى در حال مستى و دھن كجى بھ ارزش ھاى اسالمى در آن 

 .حالت،از صفحات تاریك زندگى یزید است
برخیزید و بھ !یاران ھم پیالھ من:سبط بن جوزى در تذكرة الخواص مى نویسد،وى در حال مستى چنین مى سرود

. ھ ھاى شراب را پى در پى سر بكشید و بحث ھاى علمى را كنار بگذاریدپیال. نغمھ ھاى خوانندگان گوش فرا دھید
نغمھ ھاى ساز و آواز بھ گونھ اى مستم مى كند كھ مرا از شنیدن صداى اذان باز مى دارد و من خمره ھاى شراب 

 !(364)و لذات مستى را بر وعده ھاى الھى ترجیح مى دھم. را با حوران بھشتى معاوضھ كردم
یزید براى تشكر از ابن زیاد وى را بھ شام دعوت ) علیھ السالم(در تاریخ آمده است كھ پس از شھادت امام حسین 

اب بھ باده بھ دستان و كرد و بساط باده نوشى را پھن كرد و در حالى كھ ابن زیاد در كنار وى نشستھ بود،خط
 :ساقیان سرود

 ثم مل فاسق مثلھا ابن زیاد   اسقنى تروى مشاشیى 
 صاحب السر و االمانة عندیى 

 
 و لتسدید مغنیى و جھادیى 

ھمو كھ . بھ من شرابى بنوشان كھ جان مرا سیراب كند،سپس جامى از شراب پر كن و بھ ابن زیاد بنوشان!اى ساقى
آنگاه بھ نوازندگان !آن كس كھ كار جھاد و غنیمت من بھ دست او استحكام یافت .ر من استراز دار و ا مانت دا

  .(365)دستور داد كھ بنوازند
نگامى كھ وارد مدینھ شد،در آنجا نیز بساط یزید بھ قدرى دلبستھ شراب بود كھ حتى در زمان پدرش در سفر حج ھ

 !(366)شراب را گستراند
در نامھ معروف خود بھ معاویھ،بھ شراب خوارى یزید اشاره مى كند، آن حضرت در ) علیھ السالم(امام حسین 

 :كارى وى فرمودشمردن خالف 
از خالف كارى ھاى دیگرت بیعت و أخذك الناس ببیعة ابنك غالم من الغلمان یشرب الشراب و یلعب بالكعاب 



  .(367)گرفتن از مردم براى پسرك جوانت مى باشد ھمان كھ شراب مى نوشد و قمار بازى مى كند
یزید بن معاویھ در !خلیفھ مسلمین - بھ اصطالح  -مجموعھ فسادھاى اخالقى و انجام كارھاى سبك و جلف توسط

 :چنین آمده است -مورخ و دانشمند متعصب و معروف اھل سنت  -عبارت كوتاھى از ابن اثیر 
ا و الصید و التخاذ العلمان و القیان و الكالب و النطاح و قد رویى أن كان قد اشتھر بالمعازف و شرب الخمر و الغن

بین الكباش و الدباب و القرود،و ما من یوم اال یصبح فیھ مخورا و كان یشد الفرد على الفرس مسرجة بجبال و یسوق 
شى یزید بھ نوازندگى،شراب نوبھ و یلبس القرد قالنس الذھب و كذالك الغلمان و كان اذا مات القرد حزن علیھ 

خوانندگى ،شكار،بھ خدمت گرفتن غالمان و كنیزان خیانتگر،سگ بازى و بھ جان ھم انداختن قوچ ھا چھار پایان و 
او بوزینھ اى رابر پشت اسب زین شده اى . ھر بامدادان مست و مى زده بر مى خاست. بوزینھ ھا شھرت داشت

ن مى پوشانید و ھنگامى كھ بوزینھ اش مرد،بر او سوار مى كرد و مى گرداند و بر بوزینھ و غالمان،كاله ھاى زری
  .(368)اندوھگین شد

ھنگامى كھ آن میمون بر اثر حادثھ اى مرد،یزید در مرگ او !او را میمونى بود كھ ابوقیس نام داشت و ھمدم او بود
و بھ شامیان فرمان داد كھ بھ وى در این مصیبت !سیار ناراحت شد و دستور كفن و دفن وى را صادر كردی

 !( 369)سرود  تعریب بگویند و خود نیز اشعارى در سوگ ابوقیس !بزرگ
 جنایات یزید

ید در مدت كوتاه خالفت خویش كھ سھ سال و چند ماه بیشتر طول نكسید،جنایات بزرگى مرتكب شد كھ ھر یك یز
 :از میان آن ھا سھ جنایت مھم اشاره مى شود. از آن ھا بھ تنھایى براى رسوایى و ننگ وى و خاندانش كافى است

 فاجعھ خونین كربال -1
ھجریى و  61ى حكومت وى انجام شد،ماجراى خونین كربال سال مھمترین جنایتى كھ بھ دستور یزید در ابتدا

و یاران پاكباختھ و با ایمان او و بھ اسارت بردن زنان و كودكان حریم نبوى ص ) علیھ السالم(شھادت امام حسین 
 .هللا و علیھ و الھ بھ دست عمال وى باشد

نوشت و از وى خواست بھ ھر قیمتى كھ  - نھ والى مدی - یزید در ابتداى حكومت خویش نامھ اى بھ ولید بن عتبھ 
  .(370)عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن زبیر براى او بیعت بگیرد) علیھ السالم(شده از امام حسین 

و عبدهللا بن زبیر آگاه شد،نامھ دیگرى بھ ) علیھ السالم(رى امام حسین مطابق نقل ابن عثم ھنگامى كھ یزید از خودا
از بیعت،سرش را براى من بفرست،تا ) علیھ السالم(ولید نوشت و در آن تاءكید كرد كھ در صورت امتناع حسین 

  .(371)جوایز فراوانى نصیب تو شد
ماجراى . از بیعت و حركت بھ سمت مكھ و كوفھ،در نھایت كار بھ حادثھ كربال ختم شد) علیھ السالم(با امتناع امام 

خونین كربال و جنایات كربال و جنایات لشكریان یزید و سرداران سپاه او در این واقعھ در كتاب ھاى شیعھ و سنى 
ت و حتى میان غیر مسلمان نیز مورد بحث و بررسى قرار گرفتھ است و كتاب ھاى بھ طور مشروح آمده اس

 .مشروح این ماجرا در بخش چھارم بخش رویدادھا خواھد آمد .فراوانى در این زمینھ نوشتھ شده است
 كشتار وسیع مردم مدینھ -2

  .(373)و بھ واقعھ حره نیز معروف است(372) ھجریى واقع شد 63این فاجعھ در ذى حجھ سال 
اعالم قیام و جھاد از سوى عبدهللا  پس از حادثھ خونین كربال و آگاھى مردم از ماھیت یزید و پلیدى و خباثت وى،و

 .بن حنظلھ غسیل المالئكھ و برخى دیگر از صاحب نفوذان، انقالب خونینى در مدینھ آغاز شد
مردم مدینھ نخست با عبدهللا بن حنظلھ تا پاى جان بیعت كردند و آنگاه عثمان بن محمد بن ابو سقیان والى مدینھ را 

 .وان بن حكم اجتماع كردند و ھمگى در آن جا محبوس شدندبنى امیھ در منزل مر. بیرون كردند
یزید كھ از ماجرا مطلع شد،لشكر . مردم مدینھ یزید را از خالفت خلع كرده و بھ بدگویى و سب و لعن وى پرداختند

  .(374)عظیمى فراھم ساخت و فرماندھى آن را بھ عھده مردى خونریز بھ نام مسلم بن عقبھ گذاشت
این فرمانده سفاك، پس از محاصره مدینھ،مقاومت آنان را در ھم شكست و بھ قتل و غارت مدینھ پرداخت و كشتار 

 .وسیعى را در شھر بھ راه انداخت
كریانش مباح ساخت كھ ھر گونھ بخواھند در آن عمل مسلم بن عقبھ،مدینھ را سھ روز بر لش:ابن اثیر مى نویسد



  .(375)آنان بھ كشتار وسیع مردم پرداختھ و اموال آنان را نیز غارت كردند. كنند
زنى وارد شد كھ گودكى شیرخوار داشت،سرباز از او اموالى یكى از سربازان شامى بھ منزل :ابن قتیبھ مى نویسد

 .ھر چھ مال در خانھ داشتم،ھمھ را بھ غارت بردند:را طلب كرد،زن اظھار داشت 
سرباز سنگدل یزیدى طفل شیرخوار را از دامن مادر جدا كرد و در برابر چشم او چنان سرش را بھ دیوار كوبید 

  .(376)كھ مغزش متالشى شد
مسلم بن عقبھ وقتى بر مردم مسلط شد،از آنان بھ عنوان بردگان یزید بیعت مى گرفت كھ اختیار اموال و خانواده آن 

  .(377)ع مى ورزید،كشتھ مس شدھر كس امتنا. ھا بھ دست یزید مى باشد كھ ھر گونھ بخواھد در آن ھا تصرف كند
  .(378)در این فاجعھ از بزرگان مھاجر و انصار ھزار و ھفتصد تن و از سایر مسلمین ده ھزار تن بھ قتل رسیدند

چنان . لشكریان شام،مردم مدینھ را سر بریدند،آن گونھ كھ قصاب گوسفند را سر مى برد:ابن ابى الحدید مى نویسد
خون ھا ریختھ شد،كھ قدم ھا در میان آن ھا فرو مى رفت،فرزندان مھاجر و انصار و مجاھدان بدر را بھ قتل 

  .(379)از آن كھ باقى ماندند،بھ عنوان بردگان براى یزید بیعت گرفترساند و 
مورخان نوشتھ اند كھ از بس مسلم بن عقبھ خون بى گناھان را ریخت بھ مسرف خونریز بى حد و حصر معروف 

  .(380)شد
  .)(381در این فاجعھ بھ زنان مسلمان نیز بى حرمتى شد و جمعى از آنان مورد تجاوز قرار گرفتند

 .در این فاجعھ مسلم بن عقبھ،زنان را نیز بر سربازان خویش مباح ساخت:یاقوت حموى در معجم البلدان مى نویسد
(382) 

ھیچ !بھ خدا سوگند:ن فاجعھ یاد كرد و گفتسیوطى دانشمند معروف اھل سنت نقل مى كند كھ حسن بصرى از ای
كس از آن حادثھ نجات نیافت یا كشتھ و یا زخمى شد و یا مورد آزار و توھین قرار گرفت،گروه زیادى از صحابھ 

 !!و دیگر مسلمانان در آن ماجرا بھ قتل رسیدند،مدینھ غارت شد و ھزار دختر مورد تجاوز قرار گرفت
 انا r و انا الیھ راجعون  :تسپس از روى تأسف و اندوه گف

 :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این در حالى است كھ رسول خدا :آنگاه ادامھ داد
ھر كس اھل مدینھ را نترساند،خداوند اءجمعین   من أخاف أھل المدینة أخافھ هللا و علیھ لعنة هللا و المالئكة و الناس 

 !(383)داد و لعنت خدا و فرشتگان و ھمھ مردم بر او باداو را مورد خوف و خشم خود قرار خواھد 
 آتش زدن كعبھ -3

مسرف بن عقبھ در بین راه . لشكر یزید پس ار غارت مدینھ براى نبرد با عبدهللا بن زبیر بھ سوى مكھ حركت كرد
  .(384)بھ ھالكت رسید

لشكریان شام مكھ را . وى بھ ھنگام مرگ،بھ سفارش یزید،حصین بن نمیر را بھ فرماندھى لشكر انتخاب كرد
آنان با منجنیق،حرم الھى . ده بود،مورد حملھ قرار دادندمحاصره كردند و ابن زبیر را كھ بھ مسجد الحرام پناھنده ش

 .را آتش باران كردند كھ در نتیجھ پرده ھا و سقف كعبھ آتش گرفت و سوخت
 .ھجرى واقع شده است 64مورخان نوشتھ اند كھ این آتش سوزى در سوم ربیع االول سال 

داشت،تا آن كھ خبر مرگ یزید بھ شامیان رسید  محاصره و درگیرى شامیان با عبدهللا بن زبیر و طرفدارانش ادامھ
  .(385)و پس از آن ھا متفرق شدند و بھ شام بازگشتند

ال و ناموس مسلمین دست آرى،یزید در مدت كوتاه خالفتش،ھر سالى را با جنایتى بزرگ سپرى كرد و بھ جان و م
 .ھجرى را پدید آورد 61تعرض دراز كرد و از ھمھ عظیم تر،جنایت بزرگ عاشوراى سال 

 :بھ پایان مى بریم،وى در معرفى یزید مى نویسد -دانشمند معروف اھل سنت  -این بحث را با جملھ اى از ذھنى 
دولتھ بمقتل الشھید الحسین،و اختتمھا بواقعة الحرة كان ناصبیا،فظا،غلیظا،جلفا،یتاول المسكر،و یفعل المنكر،افتح 
مسكرات مى نوشید و مرتكب منكرات مى شد . یزید ناصبى دشمن على و خاندانش،خشن،تندخو و بى ادب بود

  .(386)دولت وى با كشتن حسین شھید آغاز و با واقعھ حره مدینھ پایان یافت
 !نفرین تمام كنندگان جھان بر او باد

 انگیزه ھاى قیام عاشورا: بخش سوم



 :اشاره
نیت و انگیزه بھ ھمھ كارھا . آنچھ كھ ھمھ اعمال و رفتار و گفتار انسان را روح مى بخشد،نیت و انگیزه اوست

انگیزه ھاى مادى و نیت ھاى الھى،تأثیرھاى متمایزى . مى افكندرنگ و جھت مى دھد و بر تمامى تالش ھا سایھ 
 .در تالش ھاى انسان مى گذارند،نتایج متفاوتى بھ بار مى آورند و نمودھاى مختلفى را از خود بروز مى دھند
كسانى كھ در تالش خویش،غیر از خدا را مى جویند،از ھمھ ابزارھاى مشروع و نامشروع و مقدمات روا و 

راى رسیدن بھ اھدافشان بھره مى گیرند،ولى جامع ھمھ این تالش ھا،رسیدن بھ مقصدى دنیوى و نیل بھ ناروا،ب
ولى ھنگامى كھ انگیزه تالش انجام وظیفھ الھى،خشنودى خق و جلب رضایت . اھداف مادى بھ ھر قیمتى است

ند،سود و زیان،نفع و ضرر خداوند باشد،آن زمان ھمھ مقدمات،ابزارھا و افراد ھمراه،رنگ و بوى دیگرى دار
 .،كامیابى و ناكامى نیز معناى دیگرى پیدا مى كند

سرباز جبھھ حق و عامل بھ وظیفھ الھى،زمانى خود را كامیاب و خوشبخت مى بیند كھ توانستھ باشد وظیفھ 
پو براى عبودیت و بندگى را بھ نحو احسن انجام دھد و ھیچ كس و ھیچ انگیزه اى جز نگاه بھ حضرت دوست و تكا

جلب محبت پروردگار،توجھ او را جلب نكرده باشد و اگر غیر از این بیاندیشد و یا عمل كند،خود را ناكام و زیان 
 .دیده مى داند

 .با این مقدمھ بھ سراغ انگیزه ھاى قیام عاشورا مى رویم
و تحلیل ھاى مختلفى ارائھ داده تحلیل گران،تفسیر ) علیھ السالم(در ارتباط با اھداف و انگیزه ھاى قیام امام حسین 

اند و برخى از این تحلیل ھا كھ عمدتا از سوى مستشرقان و یا نا آگاھان از حقیقت دین و جوھره اسالم ارائھ شده 
 .ناسازگار است (علیھ السالم(است ،دور از واقعیت مى باشد و با مبانى اعتقادى امام حسین 

 .ه بھ پاره اى از كلمات آن حضرت است و ھمھ جانبھ نیستبرخى از تحلیل ھا نیز،یك جانبھ و با نگا
برویم و با استفاده از  - بھ طور جامع  - اما بھترین راه این است كھ بھ سراغ سخنان و خطبھ ھاى خود آن حضرت 

 .كلمات ساالر شھیدان،انگیزه ھاى آن حضرت را جستجو كنیم

 

 

 عت ھااحیاى آیین خدا و نجات اسالم از چنگال بد: فصل اول
از ھمھ حوادث شكننده آن و  (علیھ السالم(بھ یقین نھضت خونینى ھمچون نھضت كربال و استقبال امام حسین 

 .پذیرش شھادت خود،یاران و فرزندان و اسارت زنان و كودكانش،نمى تواند مسالھ ساده اى باشد
بودند كھ تقدیم جان و مال و پذیرش ھر باید مطمئن بود كھ آن امام بزرگوار و یاران گرانقدرش بھ دنبال ھدفى مھم 

ھدفى كھ واالتر از سرمایھ ھاى زندگى مردانى ھمچون . نوع سختى و آزار را براى آنان سھل و آسان مى كرد
قبال گذرى بھ آیات قرآن مى افكنیم تا در یابیم خداوند در چھ بذل جان و مال را الزم مى . حماسھ سازان كربال بود

 .شمرد
رآن كریم از قتال فى سبیل هللا سخن بھ میان آمده است و بھ مجاھدان راه خدا بشارت داده و از آنان در جاى جاى ق
  .(387)تجلیل شده است

و از شھیدان راه (388) خدا كشتھ شدند، گرامى داشتھ  یاد مردان خدا پرستى را كھ ھمراه جمعى از پیامبران در راه
  .(389)خدا بھ عظمت یاد كرده است

و كلمھ هللا ھى در واقع قدر این آیات،تجلیل از جھادى است كھ ھدف آن،تقویت دین خدا و اعالى كلمھ حق باشد 
 (390)العلیا

لم و الحاد بر جامعھ اسالمى احساس شود،تقدیم آرى،آنجا كھ آیین خدا بھ خطر افتد و خطر سلطھ شرك و كفر و ظ
در واقع، آیین خدا كھ راھگشاى ھمھ انسان ھا بھ سوى سعادت . جان و مال و مقام،كارى است واال و پر ارزش

و یاران با ایمانش براى نجات آن از ) علیھ السالم(جاویدان است بھ قدرى مھم است كھ مردانى ھمچون امام حسین 
 .دشمنان حق،ھستى خویش را مخلصانھ تقدیم مى كنند سلطھ منافقان و

. اسالم آن قدر عزیز است كھ فرزندان پیغمبر،جان خودشان را فداى اسالم كردند:بھ تعبیر امام خمینى قدس سره
با آن جوان ھا،با آن اصحاب،براى جنگیدند و جان دادند و اسالم را احیا ) علیھ السالم(حضرت سید الشھداء 



 (391)كردند
 :در روایتى مى فرماید) علیھ السالم(امیر مؤمنان على 

ھنگامى كھ حادثھ اى پیش آمد كھ دین یا جان شما را تھدید مى كند جان خویش فاذا نزلت فاجعلو ا أنفسكم دون دینكم 
 (392)نھ دینتان رارا فدا كنید،

صلى هللا (تاریخ بھ خوبى گویاى این حقیقت است كھ از عصر اسیالى بنى امیھ بر یالد اسالمى،زحمات رسول خدا 
یین خدا بھ تاراج رفت،ارزش ھاى اسالمى زیر پا گذاشتھ و تالش مجاھدان صدر اسالم در نشر آ) علیھ و آلھ و سلم

بھ میان آمد و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سخن از محو نام رسول هللا . شد،بدعت و فسق و فجور رایج گشت
تبعیض و بى عدالتى، ستم و بیدادگرى،شكنجھ و آزار مؤمنان،شاخصھ این حاكمیت بود كھ در بخش گذشتھ شرح آن 

 .متقن گذشتبا مدارك 
خط انحراف از اسالم ناب كھ از ماجراى سقیفھ آغاز شد،در عصر استیالى معاویھ شدت گرفت،ولى تالش معاویھ 

ھر چند،ھر قدر سلطھ او قوى تر . بر آن بود كھ با حفظ ظواھر دینى و در پس پرده نفاق،بھ مقاصد خویش برسد
،ولى با این حال،ھمچنان عناوینى ھمچون خال مى شد،جسارت و عقده گشایى ھاى وى نیز،آشكارتر مى گشت

المؤمنین صحابى رسول هللا و كاتب وحى را یدك مى كشید،تا آنجا كھ در نظر بسیارى از مردم عامى،امام حسین 
مربوط بھ اختالف  -بھ اصطاح  -و معاویھ ھر دو صحابى پپامبر بودند و اختالف این دو با یكدیگر ) علیھ السالم(

 !ین و درگیرى دو صحابى در نحوه برداشت از قرآن و سنت بوددر قرائت از د
در اواخر عمر معاویھ،مبارزه خود را بھ گونھ اى علنى آغاز مى كند و با ) علیھ السالم(از این رو،امام حسین 

سخنرانى معروفش در سرزمین منا،در جمع گروھى از صحابھ و تابعین و فرزندان آنان با افشاگریى عملكرد 
 .آینده خواھد آمد  مى پردازد و زمینھ یك قیام را فراھم مى كند شرح این سخنرانى در بخش  معاویھ

 (393)ھمچنین نامھ ھایى كھ آن حضرت بھ معاویھ مى نویسد و با شجاعت تمام بھ نكوھش او مى پردازد،
مبارزه خود را آغاز كرده است،ھر چند بر اساس پایبندى ) علیھ السالم(ھمگى از این حقییقت حكایت دارد كھ امام 

) علیھ السالم(دست بھ قیام مسلحانھ نمى زند،ولى روشن است كھ امام  (علیھ السالم(بھ صلح برادرش امام حسین 
 .عاویھ بدان اقدام كندقیام بزرگى را در نظر دارد و منتظر است پس از م

 :در پاسخ نامھ جمعى از مردم كوفھ كھ براى ھمراھى و قیام،اعالم آمادگى كرده اند،نوشت) علیھ السالم(امام حسین 
فالصقوا باالرض،و أخفوا الشخص،و اكتموا الھوى،و احتر سوا من االظناء مادام ابن ھند حیا فان یحدث بھ حدث  ..

ون حركتى انجام ندھید،و از آشكار شدن،دورى نمایید و خواستھ خویش پنھان كنید و از اكن و انا حى یاءتكم راءبى،
اگر او مرد و من زن بودم،تصمیم . پرھیز نماید -تا زمانى كھ فرزند ھند معاویھ زنده است  -حركات شك برانگیز 

  .(394)خود را بھ شما اعالم خواھم كرد
را تھدید مى كرد،ولى از اقدام عملى و درگیر ) علیھ السالم(معاویھ با آن كھ از این ماجراھا مطلع بود و گاه امام 

 .شدن با آن حضرت پرھیز داشت،اما روشن بود كھ این وضع پس از مرگ معاویھ ادامھ نخواھد یافت
ھ شرایط تغییر كرد،چرا كھ از سویى،بھ فسق و فجور و بى دینى شھره بود و از انجام ھیچ پس از مرگ معاوی

گناھى حتى بھ صورت علنى پروا نمى كرد،و از سوى دیگر،یزید ھیچ سابقھ اى ھر چند ھر چند بھ صورت ظاھر 
نان نیز دارى ھیچ گونھ در اسالم نداشت،جوانى خام،ناپختھ و ھوسران بود،بھ ھمین دلیل،میان صحابھ و فرزندان آ

اعالم آمادگى ) علیھ السالم)امتیاز و مقبولیتى نبود و از سوى سوم،گروه زیادى از مردم كوفھ براى ھمراھى با امام 
 .كرده بودند

مى دید اگر از این فرصت براى افشاى چھره واقعى بنى امیھ و یارى دین خدا استفاده نكند،دیگر ) علیھ السالم(امام 
با ) علیھ السالم(امام حسین . باقى نخواھد ماند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سالم و قرآن و رسول خدا نامى از ا

با تشكیل حكومت  -اگر ممكن است  - ھدف احیاى دین خدا قیام و حركت خویش را آغاز كرد،در مرحلھ نخست
 .سداسالمى و در غیر این صورت،با شھادت خود و یارانش بھ مقصود بزرگ خود بر

را زنده كرد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ ھر حال،مى بایست دین از دست رفتھ و سنت فراموش شده رسول خدا 
 .و چھ كسى سزاوارتر از فرزند رسول خداست كھ پیش گام چنین حركتى شود

 :نخست با این جملھ) علیھ السالم(امام حسین 
زمانى كھ امت اسالمى گرفتار زمامدارى مثل یزید شود،باید فاتحھ  و على االسالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید

 (395)اسالم را خواند
خدا در حكومت  تصریح كرد كھ با وجود خلیفھ اى ھمچو یزید، فاتحھ اسالم خوانده است و دیگر امیدى بھ بقاى دین

 .یزید نمى رود
ھمچنین در نامھ اى بھ جمعى از بزرگان بصره بھ بدعت ھاى موجود در جامعھ اشاره كرده،و ھدفش را از قیام بر 



 :مى فرماید. ضد حكومت یزید،احساى سنت و مبارزه با بدعت ھا معرفى مى كند
فان السنة قد امیتت و ان البدعة قد احییت و ان ) و سلمصلى هللا علیھ و آلھ (و انا ادعوكم الى كتاب هللا و سنة نبیھ 

من شما را بھ كتاب خدا و سنت پیامبرش فرا مى خوانم،چرا كھ  استمعوا قولى و تطیعوا امریى اھدكم سبیل الرشاد
نید، اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اصاعت ك. این گروه سنت پیام را از بین برده و بدعت در دین را احیا كردند

  .(396)شما را بھ راه راست ھدایت مى كنم
آن گاه كھ در مسیر كربال با فرزدق مالقات مى كند،بھ روشنى از بدعت ھا و خالف كارى ھا ى حاكمان شام و قیام 

 :ى گویدبراى نصرت دین خدا سخن م
یا فرزدق ان ھوالء قوم لزموا طاعة الشیطان،و تركوا طاعة الرحمان و اظھر الفساد فیى االرض،و ابطلوا الحدود و 

شربوا الخور،و الستاثروا فیى اموال الفقرء و المساكین و انا اولى من قام بنصرة دین هللا و اعزاز شرعھ و الجھاد 
اینان گروھى اند كھ پیروى شیطان را پذیرفتند و اصاعت خداى !اى فرزدق  فیى وسبیلھ لتكون كلمة هللا ھى العلییا

رحمان را رھا كردند و در زمین فساد را آشكار ساختند و حدود الھى را از بین بردند ،باده ھا نوشیدند و دارایى 
و جھاد در راھش  ھاى فقیران و بیچارگان را ویژه خود ساختند و من از ھر كس بھ یارى دین خدا و سربلندى آینش

  .(397)تا آیین خدا پیروز و برتر باشد. سزاوارتم
بسیار دیده مى شود،كھ در بخش آینده ) علیھ السالم(تعبیراتى با این مضمون،در كلمات و خطابھ ھاى امام حسین 

 :مھمى از آنھا خواھد آمد،این مطلب را با جملھ دیگرى از آن حضرت پایان مى دھیمقسمت 
اال ترون الى الحق الیعمل بھ،و  :امام در خطبھ اى كھ در مسیر كربال در جمع لشكریان حر ایراد كرد فرمود

ى شود و از باطل جلوگیرى آیا نمى بینید بھ حق عمل نمالیالباطل ال یتناھى عنھ لیرغب المومن فى لقاء ربھ حقا حقا 
  .(398)شھادت باشد  نمى گردد،در چنین شرایطى بر مؤمن الزم است راغب دیدار پروردگارش 

بیان مى كند و ھم آمادگى خویش را   ركتشبا این كلمات ھم ھدف خویش را از قیام و ح) علیھ السالم(امام حسین 
 .براى شھادت در طریق مبارزه با باطل و احیاى دین خدا اعالم مى دارد

احیاى دین خدا مبارزه با بدعت ھا و  (علیھ السالم(بنابر این،روشن است كھ یكى از اھداف مھم قیام امام حسین 
ان و دشمنان خدا بود و در این راه موفقیت بزرگى نصیب آن مفاسد دستگاه بنى امیھ و رھایى اسالم از چنگال منافق

حضرت شد،ھر چند آن حضرت و یاران با وفایش بھ شھادت رسیدند،ولى تكانى بھ افكار خفتھ مسلمین دادند و لرزه 
صلى (بر اندام حكومت جباران افكندند،در نتیجھ اسالم رازنده ساختند و از اضمحالل دستاوردھاى نھضت نبوى 

 .جلوگیرى كردند و مسلمانان را از حیرت و گمراھى نجات دادند) علیھ و آلھ و سلم هللا
 :در زیارت معرف اربعین مى خوانیم

او حسین خون پاكش را در راه تو نثار كرد،تا بندگانت و بذل مھجتھ فیك لیستنقذ عبادك من الجھالة و حیرة الضاللة 
 .را از جھالت و حیرت گمراھى نجات دھد

وقتى ابراھیم بن ) علیھ السالم(پس از شھادت امام حسین :آمده است) علیھ السالم(در روایتى از امام صادق  ھمچنین
 :گفت) علیھ السالم)طلحة بن عبیدهللا،خطاب بھ امام سجاد 

 !چھ كسى در این مبارزه پیروز شد؟!اى على بن الحسنیا على بن الحسین من غلب؟ 
 :فرمود) علیھ السالم(امام 
علیھ (اگر مى خواھى بدانى چھ كس یزییید یا امام حسین اردت أن تعلم من غلب و دخل وقت الصالة فاذن ثم اقم اذا 

پیروز شده است ،ھنگامى كھ وقت نماز فرا رسید،اذان و اقامھ بگو آن گاه ببین چھ كسانى ماندند و چھ ) السالم
  .(399)كسانى رفتند
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)مى خواھد بگوید،ھدف حكومت یزید محو نام رسول خدا ) علیھ السالم(امام چھارم 

با شھادتش از این كار جلوگیریى كرد،بھ ھنگام اذان و اقامھ ھمچنان نام محمد ) علیھ السالم(بود،ولى امام حسن 
كھ نشانھ بقاى مكتب اوست برده مى شود و ھر قدر زمان مى گذرد این حقیقت ) لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(

 .آشكارتر مى شود
 :بھ گفتھ شاعرى با اخالص

 اى یاد تو در عالم،آتش زده بر جان ھا 
 

 ھر جا ز فراق تو چاك است گریبان ھا 

 نگین ھر اللھ بھ بستان ھا از خون تو شد ر  اى گلشن دین سیراب با اشك محبانت 

 بسیار حكایت ھا گردیده كھن اما
 

 جانسوز حدیث تو،تازه است بھ دوران ھا 

 در دفتر آزادى،نام تو بھ خون ثبت است 
 

 شد ثبت بھ ھر دفتر،با خون تو عنوان ھا 

 این سان كھ تو جان دادى،در راه رضاى حق 
 

 آدم بھ تو مى نازد،تى اشرف انسان ھا 

 اى مفتخر از عزمت ھمواره مسلمان ھا   اسالمى با ھمت مردانھ  قربانى



 اصالح امت،امر بھ معروف و نھى از منكر: فصل دوم
از بیعت با یزید و یا پاسخ بھ دعوت ) علیھ السالم(با آن كھ بھ حسب ظاھر عواملى چون امنتاع امام حسین 

بھ طور مكرر از ) علیھ السالم(ین حال در كلمات امام كوفیان،در تحقیق این قیام خونین بى تأثیر نبود،ولى در ع
اصالح امت و دو فرضیھ مھم امر بھ معروف و نھى ار منكر بھ عنوان یكى از انگیزه ھاى اساسى این نھضت 

 .بزرگ یاد شده است
 :كردن آن معرفى كرده،مى فرماید  دو فریضھ اى كھ قرآن ھالكت و انقراض اقوام پیشین را بھ سبب فراموش 

چرا در قرون و اقوام پیش از شما دانشمندان صاحب  فلوال كان من القرون من قلبكم اءولوا بقیة ینھون عن الفساد
  .(400)قدرت نبودند كھ از فساد در زمین جلوگیرى كنند

قرار ) علیھ السالم(آن گروه از بنى اسرائیل كھ مورد لعن پیامبرانى چون حضرت داود و عیسى  ھمچنین درباره
 :گرفتند،مى فرماید

چون آنان از اعمال زشتى كھ انجام مى دادند یكدیگر را نھى كانوا ال یتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون 
  .(401)نمى كردند،چھ بدكارى انجام مى دادند

در حقیقت این بى تفاوتى و سازش كارى آنان بود كھ موجب تشویق افراد گناھكار مى شد،و در نھایت بھ ھالكت 
 .انجامید

ى امت اسالمى بھ عنوان امت برتر در آیھ اى دیگر خداوند اجراى این اصل را بھ صورت گسترده از ویژگى ھا
 :دانستھ،مى فرماید

 rشما بھترین امتى بودید كھ بھ كنتم خیر امة أخرجت للناس تاءمرون بالمعروف و تنھون عن المنكر و تؤ منون با
  .(402)سود انسان ھا آفریده شدید چھ این كھ امر بھ معروف مى كنید و نھى از منكر، و بھ خدا ایمان دارید

نكتھ جالب توجھ در این آیھ آن است كھ دلیل بھترین امت بودن را امر بھ معروف و نھى از منكر و ایمان بھ خدا 
مقدم مى دارد تا بیانگر این معنى  و جالب تر این كھ امر بھ معروف و نھى ار منكر را بر ایمان بھ خدا. مى شمرد

باشد كھ بدون این دو فریضھ،ریشھ ھاى ایمان بھ خدا نیز در دلھا سست مى شود و پایھ ھاى آن فرو مى ریزد و بھ 
ھمان گونھ كھ اصالح ھمھ امور جامعھ بر آن دو  .(403)تعبیر دیگر ایمان بھ خدا بر آن دو فریضھ استوار مى گردد

 .استوار است
 :مى فرماید) علیھ السالم(امام باقر 

و تاءمن المذاھب و تحل المكاسب و ترد   ان االمر با المعروف و النھى عن المنكر فریضة عظیمة بھا تقام الفرائض 
امر بھ معروف و نھى از منكر دو فریضھ بزرگ الھى  داء و یستقم االمرالمظالم و تعمر االرض و ینصف من االع

است كھ بقیھ با آن ھا بر پا مى شوند و بھ وسیلھ این دو،راه ھا امن مى گردد و كسب و كار مردم حالل مى شود و 
و آن ھمھ كارھا حقوق افراد تاءمین مى گردد و در سایھ آن زمین آباد و از دشمنان انتقام گرفتھ مى شود و در پرت

  .(404)رو بھ راه مى گردد
 :نیز در بیانى نورانى فرمودند) علیھ السالم(امیر مؤمنان على 

ت بر پایھ امر بھ معروف و نھى از قوام شریع قوام الشریعة االمر باامعروف و النھى عن المنكر و اقامة الحدود
  .(405)منكر و اقامھ حدود الھى استوار است

در از این روایات پر معنى بھ خوبى استفاده مى شود كھ اگر در جامعھ اى این دو فرضیھ،یعنى مسولیت ھمگانى 
و امور . برابر فساد بھ فراموشى سپرده شود،پایھ ھاى شریعت در ھم شكستھ و رفتھ رفتھ اصل دین از بین مى رود

 .جامعھ بھ فساد و تباھى كشیده مى شود
احیاء كنندگان امر بھ معروف و نھى از نمكر را نماینده خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این است كھ پیامبر اكرم 

من امر بالمعروف و نھى عن المنكر فھو خلیفھ هللا فیى أرضھ و  .جانشین پیامبر و كتاب معرفى مى كنند در رمین و
 (406)خلیفة رسول هللا و خلیفة كتابھ 

 :ر مھم این دو فریضھ در مقایسھ آن با سایر فرایض مى فرمایددر تبیین جایگاه بسیا) علیھ السالم(على 
تمام و ما اعمال البر كلھا و الجھاد فیى سبیل هللا عند االمر بالمعروف و النھى عن المنكر اال كنفثة فى بحر لجى 



یك كارھاى نیك،حتى جھاد در راه خدا،در برابر امر بھ معروف و نھى از منكر چون آب دھان است در برابر 
  .(407)دریاى پھناور

از این تعبیر بھ خوبى استفاده مى شود كھ تا چھ اندازه این موضوع در اسالم از اھمیت و ارزش بى نظیرى 
 .برخودار است
ھ مراحل سھ گانھ امر بھ معروف و نھى از منكر اشاره كرده،مى در سخن دیگرى ب) علیھ السالم(حضرت على 

 :فرماید
أیھا المومنون انھ انھ من راى عدوانا یعمل بھ م منكرا یدعى الیھ فأنكره بقبلھ فقد سلم و برى،و من أنكره بلسانھ فقد 

ین ھى السفلى فذلك الذیى اجر و ھو افضل من صاحبھ و من أنكره بالسیف لتكون كلمة هللا ھى العلیا،و كلمة الظالم
ھر كس ببیند ستمى صورت مى گیرد و !اى مؤمنان اصاب سبیل الھدى و قام على الطریق و نور فیى قلبھ الیقین

مردم را بھ سوى كار زشتى دعوت مى كنند،اگر تنھا در دلش آن را انكار كند سالم مانده و گناھى بر وى نیست بھ 
ى كھ آن را با زبانش انكار كند،پاداش الھى نصیب او شده و مقامش از اولى شرط آن كھ بیشتر از آن نتواند و كس

برتر است و آن كس كھ براى اعتالى نام خدا و سرنگونى ظالمان با شمشیر بھ مبارزه برخیزد،او كسى است كھ بھ 
 !(408)راه راست ھدایت یافتھ و بر جاده حقیقى گام نھاده و نور یقین در دلش تابیده است

آن حضرت عالوه بر امر بھ معروف قلبى و . را باید قھرمان این میدان دانست) علیھ السالم(بھ راستى امام حسین 
را انجام داد،و با شجاعتى وصف  زبانى ،عمل بھ آن را نیز بھ منتھاى اوج خود رساند و باالترین مرحلھ عملى آن

 :ناپذیر بھ ھمگان اعالم كرد
ھر كس از شما !اى مردم فمن منكم یصبر على حد السیف و طعن االسنة فلیقم معنا و اال فلینصرف عنا!أیھا الناس

 !!(409)در برابر تیزى شمشیر و زخم نیزه ھا شكیبا است،با ما بماند و اال از ما جدا شود
مطابق روایات قیام با شمشیر در جاى خود عالى ترین و پرفضیلت ترین مرحلھ از مراحل امر بھ معروف و نھى 

 .بھ آن اقدام كرد) علیھ السالم(از منكر است كھ امام حسین 
 :گانھ امر بھ معروف و نھى از منكر قلبى،زبانى و عملى،فرمود امیر مؤمنان پس از بیان مراحل سھ

امااز ھمھ از ھمم تر سخن بھ حقى است كھ در برابر پیشواى و افضل من ذالك كلھ كلمة عدل عند امام جائر
  .(410)ستمگرى گفتھ شود

نھ تنھا با سخنانش بھ افشاى جنایات بنى امیھ پرداخت كھ با شمشیر بر ضد آنان بھ مبارزه ) علیھ السالم(امام حسین 
برخاست و تا پاى جان ایستادگى كرد و این حركت خویش را امر بھ معروف و نھى از منكر و اصالح امور جامعھ 

این فریضھ بزرگ یاد كرد،و با صراحت،یكى از انگیزه ھاى نامید و در بیان و سخنان خویش بھ طور مكرر از 
 .حركتش را احیاى ھمین امر مھم شمرد

 .جان مى سپاریم  اكنون بھ مھمترین بخش از سخنان آن حضرت و یارانش،دراین مورد گوش 
نا آن حضرت دو سال قبل از ھالكت معاویھ،در میان جمع زیادى از مھاجرین و انصار در سرزمین مقدس م -1

طى یك خطابھ بسیار مھم،سرشناسان جامعھ اسالمى آن روز را بھ سبب مسامحھ و سھل انگارى نسبت بھ فریضھ 
چرا از نكوھشى :امر بھ معروف و نھى از منكر در اصالح امور جامعھ،مورد مالمت و سرزنش قرار دادو فرمود

 :فرمود كھ خداوند نسبت بھ علماى یھود فرموده است پند نمى گیرید؟ آنجا كھ
چرا علماى یھود،مردم را از سخنان گناه آلود و لوال ینھاھم الربانیون و االحبار عن قولھم االثم و اكلھم السحت 

  .(411)خوردن حرام نھى نمى كردند
 :در ادامھ چنین فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام . وگیرى نمى كردنداز فساد و تباھى جامعھ جل

و انما عاب هللا ذالك علیھم،ال نھم كانوا یرون من الظلمة الذین بیین اظھرھم المنكر و الفساد،فال ینھونھم عن ذللك 
مكاران بودند ولى خداوند تنھا از این جھت بر آنھا عیب مى كیرد كھ آنھا با چشم خود شاھد زشتكارى و فساد ست

 .ھیچ عكس العملى نشان نمى دادند و آنان را نھى نمى كردند
 :سپس در مورد اھمیت و عظمت این دو فریضھ فرمود

ھرگاه فریضھ امر بھ معروف و نھى از منكر بھ درستى انجام شود اذا ادیبیت و اقیمت استقامت كلھا ھینھا و صعبھا 



  .(412)ان و دشوار انجام خواھد شددیگر اعم از آس  و اقامھ گردد،فرایض 
در آن شرایط خفقان بار و در آن جمع كثیر،نشان مى دھد كھ امام منتظر ) علیھ السالم(این خطابھ یسیار مھم امام 

 .ر حد اعال جامعھ عمل بپوشاندفرصتى بود تا این فریضھ الھى را د
 :ھمان گونھ كھ در نامھ اى بھ معاویھ مى نویسد

  .(413)بھ خدا سوگند از این كھ االن با تو نبرد نمى كنم،مى ترسم در پیشگاه الھى مقصر باشم!اى معاویھ
 یعنى من دنبال فرصت مناسبى ھستم تا با تو بستیزم

از سوى والى مدینھ بھ بیعت با یزید فراخوانده شد،امام ) علیھ السالم(بعد از ھالكت معاویھ،زمانى كھ امام  - 2
بھ شدت بر آشفت و آن را مردود شمرد و شبانگاه بھ سوى روضھ شریف نبوى رفتھ بھ راز و نیاز ) علیھ السالم(

 :ت و در آن نیایش خالصانھ بھ درگاه الھى چنین عرضھ داشتپرداخ
و أنا ابن بنت نبیك و قد حضرنیى من االمر ما قد عملت، اللھم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اللھم ھذا قبر نبیك محمد 

ن ھم فرزند و م) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این قبر پیامبر تو محمد !خداوندانیى احب المعروف و انكر المنكر 
 !(414)من معروف را دوست داشتھ و از منكر بیزارم!دختر او ھستم،از آنچھ براى من پیش آمده تو آگاھى،خداوند

این جملھ كوتاه،آن ھم در كنار مرقد پاك جد  انگیزه ھاى اصلى قیام خویش را در) علیھ السالم(در واقع امام 
 .در مقدس ترین بیان داشت و آن را بھ سینھ تاریخ سپرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بزرگوارش 

در تبیین انگیزه اصلى قیامش را جملھ اى دانست ) علیھ السالم(شاید بتوان صریح ترین و رساترین تعبیر امام  -3
آن حضرت پس از آن كھ انگیزه ھایى چون ھوى . بھ برادرش محمد حنفھ آمده است كھ در وصیت نامھ آن حضرت

 :و ھوس و كسب مقام را از قیام خود دور دانست،چنین نوشت
و انما خرجت لطلب اال صالح فیى امة جدیى ارید ان امر بالمعروف و أنھى عن المنكر،و اسیر بسیرة جدیى و أبى 

  .(415)رفتار نمایم) علیھ السالم(زه اصالح در امت جدم و پدرم على بن ابى طالب من تنھا بھ انگیعلى بن أبى طالب 
ند كھ در این عبارت كوتاه و گویا در ھمان آغاز راه،ھدف حركت الھى خویش را بیان مى ك) علیھ السالم(امام 

فصدش كشور گشایى و بھ چنگ آوردن مال و مقام دنیا نیست،بلكھ ھدفش فقط اصالح جامعھ اسالمى و احیاى امر 
 .بھ معروف و نھى از منكر است

توسط نیروھاى ابن زیاد با مكر و حیلھ  -سفیر آن حضرت در كوفھ ) علیھ السالم(بعد از آن كھ مسلم بن عقیل  - 4
 :وارد گشت و او،مسلم را متھم بھ فتنھ انگیزى ساخت،آن حضرت در پاسخ گفت دستگیر شد و بھ مجلس او

من فاءتیناھم لنا مرناھم بالمعروف و ننھا ھم عن المنكر .... ما لھذا آتیت،و لكنكم اءظھر تم المنكر،و دفنتم المعروف
و معروف و خوبى ھا را  براى این چیزھا كھ تو مى گویى بھ كوفھ نیامدم،بلكھ شما منكرات و زشتى ھا را ظاھر

  .(416)پس ما بھ پا خواستیم تا مردم را بھ معروف دعوت كنیم و از منكرات دور سازیم... دفن كرده اید
) علیھ السالم(گشت و بى وفایى كوفیان آشكار شد و امام با سپاه حر رو بھ رو ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام  -5

 :خود را با شھادت مواجھ دید در میان اصحاب خویش بر خواست و طى سخنانى چنین فرمود
آیا نمى بینید بھ حق عمل اءال ترون أن الحق ال یعمل بھ،و أن الباطل ال یتناھى عنھ لیرغب المومن فیى لقاء هللا محقا 

طل جلوگیرى نمى گردد،در چنین شرایطى بر مؤمن الزم است قیام كند و شیفتھ مالقات پروردگار نمى شود و از با
  .(417)و شھادت باشد

ز جان باید گذشت یعنى در مرحلھ اى كھ استفاده مى شود كھ در چنین شرایطى ا) علیھ السالم(از این سخن امام 
خطر،كیان و مذھب را تھدید مى كند،وجود ضررھاى مالى و جانى نمى تواند مانع امر بھ معروف و نھى از 

 .منكر،گردد
 :در نامھ اى بھ بزرگان كوفھ نوشت) علیھ السالم(طبق نقل مورخان آنگاه كھ حر مانع حركت امام شد،امام  -6

قال فیى حیایة من راءى سلطانا جائزا مستحال لحرم هللا ناكثا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا  فقد عملتم أن رسول
لعھد هللا مخالفا لسنة رسول هللا،یعمل فیى عبادهللا باالثم و العدوان ثم لم یغفر بفعل و ال قول كان حقیقا على هللا أن 

ھر كس سلطان ستمگرى را :ھ و الھ در زمان حیاتش فرمودشما مى دانید پیامبر خدا صلى هللا و علییدخلھ مدخلھ 
ببیند كھ حرام خدا را حالل شمرده و پیمان خدا را شكستھ،با سنت پیامبر مخالف مى ورزد و در میان بندگان خدا بھ 



آن  ظلم و ستم رفتار مى كند ولى با او بھ مبارزه عملى و گفتارى برنخیزد،سزاوار است كھ خداوند او را در جایگاه
  .(418)سلطان ستمگر جھنم وارد كند

با این سخنان ضمن گوشزد كردن وظایف ھمھ قشرھاى مردم،خصوصا بزرگان كوفھ،عزم جزم ) علیھ السالم(امام 
با خود كامگان و ستمگران بنى امیھ اعالم مى دارد،و این مبارزه را  خویش را براى اصالح امور و مبارزه كامل

مشروط بھ حمایت آنھا ھم نمى كند و آماده است جان گرامى خویش را در این راه نیز فدا كند و لذا ما امروز در 
 :برابر مرقد آن حضرت ایستاده و مى گوییم

من شھادت مى دھم كھ تو نماز را روف و نھیت عن المنكر اءشھد أنك اءقمت الصالة و اتیت الزكاة و اءمرت با لمع
  .(419)بھ پا داشتى و زكات را ادا كردى و امر بھ معروف كرده و نھى از منكر را بجا آوردى

ى،گواھى در محكمھ قضا و در حضور قاضى و داور نیست بلكھ بھ این معنى نكتھ قابل توجھ آن است كھ این گواھ
است كھ من بھ این حقیقت اذعان دارم كھ نھضت تو،نھضت امر بھ معروف و نھى از منكر و اصالح جامعھ 

 .اسالمى بود

 

 

 تشكیل حكومت اسالمى و مبارزه با ستمگران: فصل سوم
پیشبرد اھداف مقدس خویش،در صدد تشكیل حكومت بر آمدند،چرا كھ بدون شك با انبیا و اولیاى الھى در طول تاریخ براى 

تشكیل حكومت،بھتر مى توان مردم را بھ سوى ارزش ھاى معنوى و انسانى سوق داد و در راه بسط عدالت اجتماعى 
 .ادگرى كمك نمودكوشید و فرامین الھى را بھ صورت ضابطھ مند اجرا كرد و بھ برقرارى عدل و دفع ظلم و شرك و بید

بھ طور مطلوب  -الاقل  -ھمچنین بسیارى از احكام الھى است كھ بدون تشكیل حكومت نمى توان آنھا را اجرا كرد و یا 
 .تحقیق نمى یابد

صلى (از این رو،پیامبران پیشین تا آنجا كھ شرایط اجازه مى داد،در صدد تشكیل حكومت دینى بودند و پیامبر بزرگ اسالم 
نیز در نخستین فرصت،اقدام بھ تشكیل حكومت اسالمى در مدینھ كرد و خود شخصا رھبرى این ) ھ و آلھ و سلمهللا علی

 .حكومت را بھ عھده گرفت
را بھ جانشینى ) علیھ السالم(در روز عیید غدیر خم،على  - آن حضرت براى ادامھ خط حاكمیت صالحان بھ فرمان الھى 

كرد از این رو،در روایات ما،از والیت و رھبرى،بھ عظمت یاد شده است،از  خود و امامت مردم پس از خویش منصوب
 :مى خوانیم) علیھ السالم(جملھ در روایت معروف امام باقر 

اسالم بر پنج اصل اساسى بنیان نھاده شده بنى االسالم على خمسة اءشیاء على الصالة و الزكاة و الحج و الصوم و الوالیة 
 .وزه و والیتبر نماز،زكات،حج،ر:است

 :آنگاه در پاسخ بھ این سؤال كھ از این پنج اصل كدام یك برتر است،مى فرماید
والیت از ھمھ چیز برتر است،چرا كھ والیت و تشكیل حكومت اءلوالیة اءفضل النھا مفتاحھن،و الوالیى ھو الدلیل علیھن 

  .(420)مر مھم مى باشداسالمى كلید بقیھ است و والى امام راھنماى مردم نسبت بھ آن چھار ا
آرى،با تشكیل حكومت دینى و پذیرش حاكمان صالح بھ خوبى مى توان بھ اجراى احكام الھى كمك كرد و اصول،اخالق و 

رھبرى امت اسالمى در جایگاه اصلى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا متأسفانھ پس از رسول . احكام شریعت عینى بخشید
را از خالفت دور نگھ داشتند،ولى آن حضرت ھر زمان كھ فرصتى ) علیھ السالم(خویش قرار نگرفت و امیر مؤمنان على 

 .ددست مى داد،بر حق حاكمیت خویش پاى مى فشرد،و خود را سزاوارتر از ھمھ بھ خالفت اسالمى مى شمر
ھجرى در یك بیعت عمومى بھ خالفت ظاھرى رسید و در مسیر اقامھ قسط و عدل و  35سرانجام آن حضرت در سال 

كرد،ولى زخم ھاى بر جاى مانده از دوران گذشتھ و حوادث سخت و شكننده خویش دست   احیاى ارزش ھاى دینى تالش 
علیھ )و چھ در عصر خالفت كوتاه امام حسن ) السالمعلیھ (توطئھ ھاى معاویھ چھ در عصر امیر مؤمنان على . نیابد

و تالش ھاى جبھھ نفاق براى تضعیف خط علوى و نا آگاھى جمعى از مردم و دنیا زدگى گروه دیگر،بار دیگر ) السالم
سنگ آسیاى خالفت را از محورش خارج ساخت و این بار دشمنان قسم خورده حاكمیت اسالم راستین،بر اریكھ قدرت قرار 

 !فتندگر



كھ شایستھ و وارث حاكمیت نبوى و علوى و رھبر معنوى امت اسالمى بود،براى احیاى ارزش ) علیھ السالم(امام حسین 
ھاى اسالمى و بسط قسط و عدل و مبارزه با ستمگران بھ ھدف تشكیل حكومت اسالمى بھ پا خاست،بھ این قصد كھ اگر 

دت خویش و یارانش،چھره واقعى بنى امیھ را آشكار سازد و بھ ریشھ ممكن شود با تشكیل حكومت اسالمى و گرنھ با شھا
 .كن ساختن درخت ظلم و كفر و نفاقشان بپردازد اسالم و امت مظلوم اسالمى را یارى كند

 :در خطبھ اى با صراحت ھدف از تالش و تكاپوى خویش را چنین بیان مى كند) علیھ السالم(امام حسین 
ن ما كان منا تنافسا فیى سلطان و ال التماسا من فضول الحطام،ولكن انرى المھالم من دینك و نظھر اللھم انك تعلم انھ لم یك

تو مى دانى كھ آنچھ از ما !خداونداالصالح فیى بالدك و یاءمن المظلومون من عبادك و یعمل بفرائضك و سنتك و اءحكامك 
مر زمامدارى و یا بھ چنگ آوردن ثروت و مال در طریق تالش براى بسیج مردم صورت گرفت،بھ خاطر رقابت در ا

نبود،بلكھ ھدف ما آن است كھ نشانھ ھاى دین تو را ااشكار سازیم و اصالح و درستى را در ھمھ بالد بر مال كنیم تا بندگان 
  .(421)مظلومت آسوده باشند و فرایض و سنت ھا و احكامت مورد عمل قرار گیرد

آنھایى كھ خیال مى كنند حضرت سید الشھدا براى ... امام خمینى قدس سره در سخنى در تبیین ھمین مطلب مى گوید
لشھدا حكومت نیامده،خیر این سخن صحیح نیست بلكھ اینھا براى حكومت آمدند،براى این كھ باید حكومت دست مثل سید ا

  .(422)باشد،مثل كسانى كھ شیعھ سید الشھدا ھستند،باشد
 .مى دانست سرانجام در این راه شھید مى شود) علیھ السالم(ھر چند امام 

زندگى ھمھ انبیاى عالم،ھمھ انبیا از ) علیھ السالم(ضرت صاحب الزمان زندگى سید الشھدا،زندگى ح:در جاى دیگر مى گوید
  .(423)اول،از آدم تا حاال ھمھ این معنا بوده است كھ در مقابل جور،حكومت عدل درست كنند

راى اثبات این مطلب قیام براى تشكیل حكومت اسالمى و مبارزه با ستمگران بھ سراغ سخنان و سیره با این مقدمھ اكنون ب
 .آن حضرت مى رویم

 نگاھى بھ گذشتھ
نگاه كنیم بھ خوبى در مى یابیم كھ آن حضرت از نوجوانى فقط اھل بیت ) علیھ السالم(اگر بھ زندگى اباعبدهللا الحسین 

 .فت اسالمى مى دانسترا شایسھ خال) علیھم السالم(
خطبھ مى خئاند و در خطبھ خویش ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روزى عمر بر منبر رسول خدا :در تاریخ مى خوانیم

 !من بھ مؤمنان از خودشان سزاوارترم:گفت
صلى هللا علیھ ( از منبر پدرم رسول خدا:فریاد زد -خطاب بھ عمر  -كھ در گوشھ مسجد نشستھ بود) علیھ السالم(امام حسین 
 !این منبر پدر تو نیست كھ بر فراز آن قرار گرفتھ اى و این گونھ ادعاھا مى كنى!پایین بیا) و آلھ و سلم
بھ جانم سوگند قبول دارم كھ این منبر پدر توست،نھ پدر من،ولى بگو چھ كسى اینھا را بھ تو یاد داده !اى حسین:عمر گفت

 !است؟ پدرت على بن ابى طالب؟
اگر من مطیع فرمان پدرم باشم بھ جانم سوگند او ھدایت كننده است و من ھدایت شده او خواھم :فرمود) علیھ السالم( حسین

دارد كھ اان را جبرئیل از ناحیھ خداوند نازل ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(او بیعتى بر گردن مردم از زمان رسول خدا . بود
مردم آن با قلب خویش شناختند و دانستند حق با پدرم است ولى با . ار نمى كندكرد و جز منكر كتاب خدا،این مطلب انك

 ...!زبان آن را انكار كردند ،واى بر منكران حقوق ما اھل بیت
ولى من بى تقصیرم چرا كھ مردم ما را امیر !ھر كس حق پدرت را انكار كند،لعنت خدا بر او باد!اى حسین: عمر گفت

 !و اگر پدرت را امیر مى كردند،ما اصالعت مى كردیم ساختند و مانیز پذیرفتیم
كدام مردم تو را بر خویش امیر ساختند،پیش از آن كھ تو ابوبكر را بر !اى پسر خطاب:پاسخ داد) علیھ السالم(امام حسین 

ایت شما دو و بدون رض) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وى نیز بدون حجت و دلیلى از پیامبر  .خود و مردم امیر قرار دھى
 !نفر، ھمان رضایت خدا و پیامبر است؟

) علیھ السالم(رفت و از حسین ) علیھ السالم(عمر كھ پاسخى نداشت،خشمگین از منبر فرود آمد و بھ ھمراه جمعى نزد على 
  ...4)(24شكایت كرد
علیھ (و برادرش امام حسن ) علیھ السالم)در تمام دوران خالفت پدر بزرگوارش امیر مؤمنان ) علیھ السالم(امام حسین 

 .براى تقویت حكومت اسالمى در كنار آن بزرگواران حضور داشت و با دشمنان حكومت اسالمى مبارزه مى كرد) السالم
 یھدر برابر معاو) علیھ السالم(سخن امام حسین 

ھنگامى كھ معاویھ براى گرفتن بیعت ییزید بر آمد و بھ شھرھا سفر كرد،در مدیینھ نیز اجتماعى براى معرفى و بیعت براى 
 :یزید تشكیل داد و گفت



 !!اگر من در میان مسلمین كسیى بھتر از یزید را سراغ داشتم،براى او بیعت مى گرفتم!بھ خدا سوگند
 :و فرمود برخاست) علیھ السالم(امام حسین 

تو كسى را كھ از یزید از جھت پدر،مادر و شایستگى ھا و !بھ خدا سوگندو هللا لقد تركت من ھو خیر منھ اءبا و أما و نفسا 
 !ارزش ھاى فردى و صفات انسانى بھتر است،كنار گذاشتى

 گویا خودت را مى گویى؟:معاویھ گفت
  .(425)معاویھ خاموش شد!آرى:فرمود

 :فرمود) علیھ السالم(مطابق روایت دیگرى امام 
من از !بھ خدا سوگندأنا و هللا اءحق بھا منھ فان اءبى خیر من اءبیھ و جدى خیر منن جده و امى خیر من اءمھ و أنا خیر منھ 

چرا كھ پدرم از پدرش و جدم از جدش و مادرم از مادرش بھتر است و خودم نیز از او او یزید بھ خالفت سزاوارترم،
 !(426)بھترم

ود را شایستھ خالفت مى در آن زمان فقط خ) علیھ السالم(از این كلمات صریح،بھ خوبى روشن مى شود كھ امام حسین 
 .باید زمام امور مسلمین را بھ دست گیرد -با آن عظمت خانوادگى و معنوى  - دانست و معتقد بود شخصى ھمانند او 

 براى تشكیل حكومت اسالمى در زمان یزید) علیھ السالم(تالش امام حسین 
بیش از زمان  -ان و تشكیل حكومت اسالمى پس از مرگ معاویھ و بھ خالفت رسیدن یزید،شرایط براى مبارزه با ستمگر

 :فراھم شده بود و آن حضرت در این مسیر اقداماتى را در پیش گرفت - گذشتھ 
 ترك بیعت با یزید) الف

یزید را ھرگز شایستھ این جایگاه رفیع ) علیھ السالم(و اعالم عدم شایستگى او براى خالفت با توجھ بھ این كھ امام حسین 
را بھ حق شایستھ ترین فرد براى امكر خالفت مى دید،با یزید بیعت نكرد و حكومت او را بھ رسمیت  نمى دانست و خود

 .نشناخت
در ) علیھ السالم(از این رو ھنگامى كھ خبر مرگ معاویھ بھ مدینھ رسید و آن حضرت توسط والى مدینھ احضار شد،امام 

ھیچ گاه با یزید بیعت نخواھم كرد،چرا كھ امر خالفت پس از :پاسخ بھ عبدهللا بن زیبر كھ پرسید چھ خواھى كرد؟ فرمود
  .42)(7انیى ال اءبایع لھ اءبدا الن االمر انما كان لیى من بعد اخیى الحسن .تنھا شایستھ من است) علیھ السالم(برادرم حسن 

 :ھمچنین بھ والى مدینھ نیز فرمود
و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس الحرمة معلن بالفسق و ... انا أھل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئكة

. ى استدر حالى كھ یزید مرد... ما از خاندان نبوت و معدن رسالت و جایگاه رفیع رفت و آمد فرشتگانم مثلیى ال یبابع لمثلھ
بنابر این،ھرگز شخصى ھمانند من . فاسق،مى گسار،قاتل بى گناھان،او كسى است كھ آشكارا مرتكب فسق و فجور مى شود

  .(428)،با مردى ھمانند وى بیعت نخواھد كرد
 :در پى اصرار مروان بن حكم براى بیعت با یزید با قاطعیت فرمود) ھ السالمعلی(ھمچنین امام 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و على االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید، و لقد سمعت جدیى رسول هللا 
رفتار آید،باید فاتحھ اسالم را ھنگامى كھ امت اسالمى بھ زمامدارى مثل یزید گالخالفة محرمة على آل أبى سفیان :یقول

  .(429)خالفت بر خاندان ابوسفیان حرام است:من از جدم رسول خدا شنیدم كھ فرمود!خواند
صلى (یزید را بیان مى كند و با استھشاد بھ كالم رسول خدا  با این جملھ، عمق فاجعھ زمامدارى) علیھ السالم(در واقع امام 

 .تصدى خالفت توسط فرزندان ابوسقفیان را حرام مى شمارد) هللا علیھ و آلھ و سلم
 - بھ ھر قیمتى  -در سخن دییگرى كھ آن حضرت خطاب بھ برادرش محمد حنیفھ مى فرماید،بار دیگر بر عدم بیعت با یزید

 :فرمایدتاءكید مى ورزد و مى 
اگر در ھیچ نقطھ اى !بھ خدا سوگند!اى برادروهللا لو لكم یكن فیى الدنیا ملجا و ال ماءوى لما بابیعت یزید بن معاویة !یا أخى

  .(430)از دنیا ،ھیچ پناھگاه و جاى امنى نداشتھ باشم ھرگز با یزید بن معاویھ بیعت نخواھم كرد
 ب نصریح بھ شایستگى خود براى خالفت

عالوه بر آن كھ یزید را شایستھ این جایگاه واال نمى دانست بھ شایستگى خود نسبت بھ امر والیت ) علیھ السالم(امام حسین 
ن جمالت در مسیر تشكیل حكومت اسالمى و بھ عھده با ای) علیھ السالم(در واقع امام . و حاكمیت اسالمى تصریح مى كند

 .گرفتن خالفت مسلمین حركت مى كند
 :در خطبھ اى كھ پس از نماز عصر در جمع لشكریان حر خواند،فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
م من ھوالء المدعین ما و نحن اولى بوال یة ھذه االمور علیك) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنا ابن بنت رسول هللا !أیھا الناس



من فرزند دختر رسول خدایم،ما بھ والیت این امور بر شما و امامت مسلمین از این مدعیان دروغین !اى مردملیس لھم 
  .(431)سزاوارتریم

بھ  - آنگاه كھ مسألھ و ال یتعھدى یزید مطرح شد - در حیات معاویھ) علیھ السالم(ى كھ امام حسین ھمھ اینھا عالوه بر موارد
 .شایستگى خویش بر امر خالفت تاءكید ورزید كھ پیش از این گذشت

 پاسخ بھ دعوت كوفیان) ج
جھت پذیرش رھبرى قیام براى تشكیل حكومت اسالمى،پاسخ بھ دعوت كوفیان ) علیھ السالم(از نمودھاى تالش امام حسین 

 .بر ضد حكومت نامشروع یزید است
سفیر و نماینده خود،جناب مسلم بن عقیل رحمة هللا را بھ كوفھ براى ارزیابى دعوت ) علیھ السالم(ھمچنین فرستادن امام 

 .و الھى داردجھت تشكیل حكومت اسالمى ) علیھ السالم(آنان و بسیج نیروھا و گرفتن بیعت از مردم،حكایت از عزم امام 
بر ) علیھ السالم(بود،تصمیم امام حسین ) علیھ السالم(با توجھ بھ این كھ كوفھ مركز عالقمندان و شیعیان على بن ابى طالب 

آن بود كھ این شھر را پایگاه اصلى قیام و نھضت اسالمى خود قرار داده و از آن مكان انقالب را رھبرى كرده و بھ دیگر 
 .شھرھا گسترش دھد

 (علیھ السالم(مھ سران كوفھ بھ محضر امام نا
پس از مرگ معاویھ و بھ دنبال یك گرد ھمایى در منزل سلیمان بن صرد خزاعى جمعى از بزرگان كوفھ نامھ اى بھ محضر 

 .نوشتھ و براى پذیرش رھبرى آن حضرت جھت بر پایى نھضتى ھمگانى اعالم آمادگى كردند (علیھ السالم(امام 
كھ نام چھار تن از بزرگان شیعھ،یعنى سلیمان بن صرد،مسیب بن نجبھ،رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاھر مضمون نامھ را 

 :و گروھى دیگر از شیعیان در آن آمده،چنین است
سوار شد :خداى را سپاس مى گوییم كھ معاویھ آن دشمن ستمكار و كینھ توز را نابود ساخت،ھمو كھ بدون امت بر گرده آنا

 ...را غضب كرد و خوبان آنان را كشتھ و بھ نابكاران میدان داد و اموال آنھا
 .بدان امید كھ خداوند بھ بركت وجود تو ھمھ ما را بر محور حق گرد آورد!اینك ما،امام و پیشوایى نداریم،بھ سوى ما بیا

اضر نمى شویم و بھ او نعمان بن بشیر والى كوفھ در دارا الماره است و ما با او در نماز جمعھ و اجنماعات عمومى ح
  .(432)مى سازیم  اعتنایى نداریم و اگر با خبر شویم كھ بھ سوى ما مى آیى،او را از كوفھ بیرون كرده و بھ شام ملحقش 

 بھ كوفھو اعزام مسلم ) علیھ السالم(پاسخ امام 
آن حضرت نامھ اى در پاسخ ) علیھ السالم)بھ دنبال نامھ ھاى متعدد مردم كوفھ و اعالم آمادگى براى پذیرش رھبرى امام 

 :چنین است) علیھ السالم(نامھ امام . بھ آنان نوشت،سپس پسر عمویش مسلم بن عقیل را بھ آن شھر فرستاد
و  -فان ھانئا و سعیدا قدما على بكتبكم :اما بعد. المال من المؤمنین و المسلمینبسم هللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى 

انھ لیس علینا امام فقبل، لعل هللا ان :و قد فھمت كل الذیى اقصصتم و ذكرتم،و مقالة جلكم -كانا آخر من قدم على من رسلكم 
یى من اھل بیتى مسلم بن عقیل و اءمرتھ ان یكتب الى و قد بعثت الیكم أخیى و ابن عمیى و ثقت. یجمعنا بك على الھدى و الحق

 .بحالكم و اءمركم و راءیكم
قد اجمع راءى كلئكم،و ذویى الفضل و الحجى منكم، على مثل ما قدمت على بھ رسلكم و قراءت فى كتبكم،اقدم :فان كتب الى

لقسط،و الدلئن بالحق،و الحابس نفسھ على ذات هللا و علیكم و شیكا ان شاء هللا فلعمریى ما االمام اال العامل بالكتاب و االخذ با
 السالم 

ھانى و سعید ھمراه نامھ !بھ بزرگان از مؤمنان و مسلمانان) علیھ السالم(بھ نام خداوند بخشنده مھربان،از حسین بن على 
ھمھ نامھ ھایتان بھ طور محتواى  - و این دو تن آخرین كسانى بودند كھ نامھ ھایتان را آوردند - ھایتان بھ سوى من آمدند

امید است كھ خداوند بھ وسیلھ تو ما را بر محور حق و ھدایت گرد ! امام و پیشوایى نداریم،بھ سوى ما بیا:فشرده این بود كھ
را بھ سوى شما مى فرستم،بھ او فرمان  - مسلم بن عقیل  - اكنون من برادر،پسر عمو و شخص مورد اعتماد از خاندام  .آورد

ھرگاه بھ من اطاع دھد كھ بزرگان و خردمندان شما،با اانچھ كھ در . برنامھ ھا و افكارتان را براى من بنویسددادم كھ و 
 نامھ ھایتان ذكر شده،ھمراه و ھماھنگند،بھ زودى بھ سوى شما خواھم آمد ان شاء هللا

خدا عمل كند و عدل و داد را بر پا امام و پیشوا تنھا كسى است كھ بھ كتاب !بھ جانم سوكند:در پایان نامھ اضافھ فرمود
  .(433)دارد،دین حق را پذیرفتھ و خود را وقف راه خدا كند

ونى حكومت پلید اموى و تشكیل در مسیر قیام براى سرنگ) علیھ السالم(این نامھ بھ خوبى گویاى این حقیقت است كھ امام 
از این رو،براى ارزیابى اوضاع،نخست نماینده اى آگاه و مورد اعتماد را بھ شھر اعزام . حكومت اسالمى گام بر مى داشت

 .مى كند تا از حقیقت امر آگاه شود و با بسیج نیروھا و آمادگى شیعیان در این راه قدم بردارد



كھ  - نیز تاءكیدى است بر شایستگى خود جھت امامت و رھبرى و عدم لیاقت حاكم شام ) معلیھ السال(جملھ پایانى سخن امام 
كھ این خود قرینھ اى  -نھ بھ كتاب خدا عمل مى كند و نھ عدل و داد را بر پا مى دارد و نھ خود را وقف راه خدا مى كند 

 .است بر عزم امام جھت پذیرش امامت و خالفت مسلمین و برپایى عدل و داد
خطاب بھ او مرقوم مى دارد،بار دیگر بر ) علیھ السالم(ھمچنین در نامھ اى كھ ھمراه با اعزام مسلم ) علیھ السالم(امام 

 :در این نامھ مى خوانیم. بسیج نیروھا و آماده سارى مردم تاءكید مى ورزد
على بیعتى فعجل لى بالخیر، حتى اءعما محجتمعین   وداع الناس الى طاعتى، و اخذلھم عن آل ابى سفیان، فان راءیت الناس 

مردم را بھ پیروى از من دعوت كن و آنان را از حمایت آل ابى ) چون بھ كوفھ رسید) .على حسب ذلك أن شاءهللا تعالى
  .(434)اگر مردم متفقا بیعت كردند،مرا با خبر ساز تا برابر آن عمل كنم. سفیان باز دار

و یكپارچگى آنان براى ) علیھ السالم(پراكنده ساختن مردم از حمایت خاندان ابوسفیان و فراخوانى مردم بھ اطاعت امام 
 .بیعت و ھمراھى،ھمھ و ھمھ نشان از تھیھ ساز و كارھاى مناسب جھت تشكیل حكومت دارد

بھ كوفھ و بیعت گروه زیادى از مردم با وى و اعالم آمادگى آنان براى جانبازى و ) علیھ السالم(لم پس از ورود مس
علیھ )و انعكاس آن بھ محضر امام ع لیھ السالم توسط فرستادگان جناب مسلم امام حسین ) علیھ السالم(ھمراھى با امام 

  .(435)از مكھ عازم كوفھ مى شود) السالم
اینھا نامھ ھا و فرستادگان كوفیان و ھذه كتب أھل كوفة و رسلھم،قد وجب على اجابتھم و قام لھم العذر على عندهللا سبحانھ 

  .(436)است بر من الزم است دعوت آنان را پاسخ دھم،چرا كھ حجت الھى بر من تمام شده. است
 :ھمچنین بھ عبدهللا بن زبیر فرمود

بیعت چھل ھزار تن از مردم كوفھ در وفادارى بھ  اءتتنیى بیعة اءربعین اءلفا یحلفون لیى بالطاق و العتاق من اھل الكوفة
 (437)طالق و عتاق 

  .(438)سوگند خورده اند،بھ دستم رسیده است
بھ صراحت  -ھنگامى كھ از علت خروج حضرت از مكھ سؤال مى كند  - هللا بن مطیع در مالقات با عبد) علیھ السالم(امام 

 :مى فرماید
مردم كوفھ نامھ نوشتند و از ان أھل الكوفة كتبوا الى یساءلوننى أن اءقدم علیھم لما رجوا من احیاء معالم الحق و امامة البدع 

  .(439)كومت اسالمى نشانھ ھاى حق زنده و بدعت ھا نابود شودمن خواستند كھ بھ سوى آنان بروم،بدان امید كھ با تشكیل ح
یكى از  -كھ بخشى از آن گذشت و قسمتى از آن در بخش رویدادھا خواھد آمد -بھ ھر حال،با توجھ بھ شواھد تاریخى 

تشكیل حكومت اسالمى و در واقع باز گرداندن خالفت اسالمى بھ جایگاه اصلى خویش ) علیھ السالم(م امام حسین اھداف قیا
پشتیبانى و اعالم آمادگى  .بود،تا در پناه آن عدل و داد گسترش یابد،حق احیا شود و باطل و پلیدى و بدعت ھا نابود گردد

تمام كرد كھ باید با نیروى چند ده ھزار نفرى ) علیھ السالم(جت را بر امام مردم كوفھ و تاءكید و اصرار آنان بر این امر،ح
بر ضد حاكم غاصب و فرمانرواى ستمگرى مانند یزید قیام كند و از این رو بھ سمت كوفھ آمد و قبل از آن نیز توسط سفیر 

 .خویش جناب مسلم از ھمراھى كوفیان با خبر شد
 گاھى از شھادتقیام براى تشكیل حكومت اسالمى با آ

از شھادت خویش و یارانش در مسیر حركت بھ سوى كوفھ ) علیھ السالم(اكنون جاى طرح این سؤال است كھ آیا امام حسین 
و قیام بر ضد یزید،آگاه بود،یا خبر؟ و اگر از ایم امر مطلع بود،آگاھى بھ شھادت با قیام وبرنامھ ریزى براى تشكیل حكومت 

 ت؟اسالمى چگونھ سازگار اس
از فرجام قیام خویش آگاه بود و با یقین بھ ) علیھ السالم(بر اساس شواھد تاریخى جاى ھیچ تردیدى نیست كھ امام حسین 

شھادت،نھضت خویش را آغاز كرد و شواھد روشن آن در ھمین كتاب آمده است ولى در این قسمت نخست بھ بخشى از 
بھ شھادت خویش را تأیید مى كند،اشاره كرده سپس بھ پاسخ پرسش فوق ) علیھ السالم(شواھد مزبور كھ علم و آگاھى امام 

 .مى پردازیم
در موضوع ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)الزم بھ ذكر است روایات و اخبارى كھ از طریق شیعھ و اھل سنت از پیامبر اكرم 

 :عباس مى گویدنقل شده است بھ اندازه اى مشھور بود كھ ابن  (علیھ السالم(شھادت امام حسین 
ما اھل بیت ھمگى تردیدى نداشتیم كھ یفتل بالطف ) علیھ السالم(ما كنا نشك أھل البیت و ھم متوافرون أن الحسین بن على 

  .(440)در سرزمین طف كربال بھ شھادت خواھد رسید) علیھ السالم(امام حسین 
چنان كھ از مفاد این روایت استفاده مى شود،نھ تنھا امام،بلكھ عموم اھل بیت حتى از محل شھادت آن حضرت با اطالع 

 .بودند



  .(441)عالمھ مجلسى در بحاراالنوار ھفتاد و یك روایت در این باره نقل كرده است
 .نمونھ ھایى كھ بھ دنبال مى آید تنھا بخش كوچكى از آن است كھ از زبان خود آن حضرت نقل شده است

 :امام عع در آغاز حركتش در مدینھ در خطاب بھ بنى ھاشم چنین نوشت -1
ز شما بھ من بپیوندد بھ شھادت مى رسد و ھر كس بماند بھ ھر كس اان لحق بیى منكم استشھد،و من تخلف لم یبلغ الفتح 

  .(442)پیروزى نخواھد رسید
) علیھ السالم(م حسین نقل كرد،اما (علیھ السالم(ھنگامى كھ یكى از برادرانش خبر شھادت امام را از زبان امام حسین  -2

 :در پاسخ وى فرمود
پدرم نقل كرده حدثنى اءبى أن رسول هللا أخبره بقتلھ و قتلى،و أن تربتى تكون بقرب تربتھ فتظن انك عملت ما لم اءعلمھ 

ن او را از كشتھ شدن پدرم و من با خبر ساختھ است و فرمود كھ تربت م) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(است كھ رسول خدا 
  .(443)نزدیك تریبت پدرم خواھد بود،تو فكر مى كنى چیزى را مى دانى كھ من نمى دانم؟

محمد حنفھ پیشنھاد آنگاه كھ . شبیھ ھمین مطلب در گفتگوى آن حضرت با برادرش محمد حنفھ در مكھ عنوان مى شود - 3
 :از رفتن بھ عراق خودارى كند،فرمود) علیھ السالم(كرد امام 

بعد از آن كھ اخرج فان هللا قد شاء أن یراك قتال !یا حسیین:بعد ما فارقتك فقال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آتانى رسول هللا 
حركت كن،زییرا خداوند !اى حسیین:دیدم كھ فرمودرا در خواب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از تو جدا شدم رسول خدا 

  .(444)خواستھ است تو را كشتھ ببیند
ساختم،خداوند آن  من تو را بھ سوى اھل كوفھ روانھ:نمونھ دیگر،سخنى است كھ امام ھنگام اعزامم مسلم بھ وى فرمود 4

 .گونھ كھ خود دوست دارد و مى پسندد كارت را سامان دھد
 :آنگاه امام افزود

  .(445)امیدوارم كھ من و تو در جایگاه شھدا قرار گیریم اءرجو أن اكون انا و انت فى درجة الشھیداء
راه شھادت را برگزیده است و ھمین را آرزو   براى خود و یارانش ) علیھ السالم(این سخن گویاى این حقیقت است كھ امام 

 .مى كند
عجیب آن كھ آن حضرت در پاسخ مردى از اھل كوفھ،با اشاره بھ نامھ ھاى مردم كوفھ،آنان را قاتل خویش معرفى  -5

 :كرده،مى فرماید
  .(446)این نامھ ھاى مردم كوفھ است ولى من آنان را جز قاتل خود نمى دانمأھل الكوفة الى و ال اءراھم اال قاتلى ھذه كتب 

مع مكھ قبل از حركت بھ سوى عراق ایراد كرد و در ج) علیھ السالم(صریح تر از ھمھ این ھا سخنانى است كھ امام  -6
 :چنین فرمود

و خیرلیى مصرع أنا ال قیھ كانى باءوصالیى تتقطعھا عسالن الفلوات بین النواویس و كربال،فیمالن منیى اءكراشا جوفا و  ...
گویا . بھ آن خواھم رسیدخداوند براى من شھادت گاھى اختیار كرده است كھ من عن یوم خط بالقلم   الجربة سغبا،ال محیص 

مى بینم كھ گرگ ھا بیابان ھاى عراق میان نواویس قبرستان یھود در نزدیكى كربال و كربال بند بند مرا جدا كرده و شكم ھا 
از روزى كھ با دست قضا و قدر الھى نوشتھ . و جیب ھاى خالى خود را با كشتن من و دریافت جوایز پر مى كنند

  .(447)شده،چاره اى نیست
با مالحظھ این سخن و نمونھ ھاى فراوان دیگر ار این دست،شكى باقى نمى ماند كھ امام نھ تنھا از اصل كشتھ شدن خویش 

 .بوده است آگاھى داشت،بلكھ دقیقا از محل شھادت نیز قاتالن خود با اطالع
از سرانجام این حركت آگاه بود،این سؤال مطرح مى شود كھ چگونھ اطمینان امام ) علیھ السالم(اینك با توجھ بھ این كھ امام 

) علیھ السالم(بھ شھادت با حركت آن حضرت براى دستیابى بھ حكومت اسالمى قابل جمع است؟ یعنى چگونھ مى شود امام 
بھ شھادت خویش و یارانش یقین داشتھ باشد و در عین حال بھ قصد تشكیل حكومت اسالمى قیام ھم سرانجام كار را بداند و 

 كند؟
پاسخ بھ این سؤال بھ اندازه اى اھمیت دارد كھ برخى از نویسندگان را كھ نتوانستند بین اداى وظیفھ و آگاھى از نتیجھ وفق 

و تمام ادلھ تاریخى و روایى را كھ در این موضوع !را انكار كننددھند،بر آن داشت تا بھ طور كلى آگاھى امام از فرجام كار 
 !وارد شده است،زیر سؤال برند

در فرھنگ دین،آنچھ مھم است تشخیص وظیفھ و . غافل از اان كھ نتیجھ كار نمى تواند تعیین كننده وظیفھ مردان الھى باشد
 .ر داردعمل بھ آن است و اما رسیدن بھ نتیجھ دلخواه،در مرحلھ دوم قرا

گویاى این واقعیت است كھ جمع بین وظیفھ و نتیجھ ھر چند اولویت ) علیھ السالم(تعالیم قرآن و اسالم و سیره معصومین 



 .دارد،ولى عمل بھ وظیفھ مقدم بر رسیدن بھ نتیجھ مى باشد
ھ مطلوب برسد چھ بھتر،و اگر بر ھر فرد با ایمانى الزم است در مسیر انجام وظیفھ گام نھد،ھر گاه بھ نتیج:بھ عبارت دیگر

. نرسد نفس این كار كھ وارد مسیر انجام وظیفھ شده،خود مطلوب مھمى است كھ مى تواند افراد بھانھ جو را بھ كار وارد
زیرا بسیار مى شود كھ بھانھ جویان بھ بھانھ این كھ حصول نتیجھ مشكوك است،از انجام وظیفھ و رسیدن بھ نتیجھ باز مى 

 .مانند
در كنار سخنانى كھ با صراحت از شھادت خویش و یارانش یاد مى كند،در عین حال اغاز ) علیھ السالم(ست كھ امام این ا

انگیزه ھاى الھى حركت خویش نیز بھ عنوان وظیفھ الھى و تكلیف دینى،سخن بھ میان مى آورد و حتى مى فرمایدو حتى 
 .باز نمى دارد بى وفایى یاران و كمى نفرات مرا از تكلیفم:مى فرماید

 :آن حضرت در روز عاشورا پیش از آغاز جنگ بھ ھمین نكتھ اشاره كرده مى فرماید
كھ من حجت را تمام !آگاه باشیداءال قد اءھذرت و أنذرت،أنذرت اال انیى زاخف بھذه االسرة على قلة العتاد خذلة االصحاب 

با ھمین خانواده با وجود نداشتن سپاه و بى وفایى یاران،جھاد  كھ من!آگاه باشید. كردم و از عافبت شوم مخالفان حق خبر داد
  .(448)خواھم كرد
این است كھ . ى كنددر صدد اداى وظیفھ است و نداشتن سپاه و كمى یاران،خللى در عزم او وارد نم) علیھ السالم(آرى،امام 

امام با وجود این كھ كامال از عاقبت امر آگاه بود،با انگیزه تشكیل اسالمى قیام كرد و این درست بھ حكم عمل بھ وظیفھ بوده 
 .است

آنان از این منظر در ھر حال . ھمواره طبق تكلیف دینى و عمل بھ وظیفھ بوده است) علیھ السالم(سیره امامان معصوم 
 .مى رسیدند -شھادت یا پیروزى (449)- یكى از دو نیكى احدى الحسنیین و بھ تعبیر قرآن بھ . ى مى كردنداحساس پیروز

علیھ (ن مبنا است كھ امام حسین بر ھمی. پیروزى بود:چھ پیروز مى شدند و چھ شھید مى شدند،ھر دو صورت براى آنا
 :مى فرماید) السالم

ان نزل القضا بما نحب فنحمدهللا على نعمائھ،و ھو المستعان على اءداء الشكر،و ان حال القضاء دون الرجاء فلم یعتد من كان 
سگزارم و براى شكر اگر قضاى الھى بر آنچھ مى پسندیم نازل شود،خداوند را بر آن نعمت سپاالحق نیتھ و التقوى سر یرتھ 

گزارى از او یارى مى طلبیم و اگر تقدیر الھى میان ما و آنچھ بھ آن امید دارییم مانع شود،و بھ شھادت برسیم پس كسى كھ 
  .(450)نیتش حق و درونش تقوا باشد از حق نگذشتھ و بھ وظیفھ خود عمل كرده است

 :یكى از جلوه ھاى با شكوه عمل بھ وظیفھ بود،نتیجھ ھر چھ بود فرقى نمى كرد،لذا مى فرماید) علیھ السالم(حركت امام 
امیدوارم آنچھ خداوند براى ما مقرر فرموده خیر باشد،چھ كشتھ  اءرجو أن یكون خییرا ما اءراد هللا بنا،قلنا اءم ظفرنا

 !(451)ویم،چھ پیروز گردیمش
با این بیان روشن است كھ ھیچ منافاتى بین آگاھى از سرانجام كار شھادت و عمل بھ وظیفھ قیام براى تشكیل حكومت 

 .اسالمى نیست
نیز ضرورى است كھ وجود انگیزه تشكیل حكومت در این قیام مقدس،بھ معنى دستیابى عملى و در پایان،یاد آورى این نكتھ 

بالفعل بھ آن حكومت در ھمان برھھ از زمان نیست،بلكھ شھادت آن حضرت زمینھ ساز كوتاه شدن بازماندگان دوران 
علیھ (بود بھ عالوه انگیزه ھاى حركت امام جاھلیت از حكومت اسالمى در آینده بود و این واقعیتى است كھ امام بھ دنبال آن 

منحصر بھ این یك ھدف نبود،اھداف دیگرى نیز در تحقیق این حركت مقدس دخیل بوده كھ در مباحث گذشتھ بھ آنھا ) السالم
 .اشاره شد

 

 

 رویدادھاى قیام عاشورا: بخش چھارم
 :اشاره

. عصر معاویھ تا شھادت آن حضرت در كربال مى پردازیماز ) علیھ السالم(در این بخش،بھ حوادث مربوط بھ امام حسین 
در این سیر تاریخى، از یك سو،رویدادھا و حوادثى مورد توجھ است كھ از روح مبارزه و نستوھى آن حضرت حكایت 

ھجرى و شھادت  61دارد و از سوى دیگر،بھ سلسلھ ماجراھایى پرداختھ مى شود كھ از پى یكدیگر بھ عاشوراى سال 
 .و یارانش منجر گردیده است) علیھ السالم( الحسین اباعبدهللا



در این بخش،رویدادھایى كھ مربوط بھ اصحاب آن حضرت است،مورد بحث قرار نگرفتھ است،مگر آنچھ را كھ در ضمن 
 .آمده است) علیھ السالم(كلمات امام 

 .یا تجلیل از آن رویداد آمده است الزم بھ یاد آورى است كھ در ذییل نقل این رویدادھا عمدتا نكاتى در تحلیل و
 خواستگارى ام كلثوم -1

نامھ اى نوشت و از وى  -كھ استاندار حجاز بود -معاویھ بھ مروان :مرحوم بحرانى در كتاب عوالم چنین نقل مى كند
عفر رفت و مروان بھ سراغ عبدهللا بن ج. خواست ام كلثوم دختر عبدهللا بن جعفر را براى فرزندش یزید خواستگارى كند

 .جریان خواستگارى را با او در میان گذاشت
 است كھ دایى دختر است) علیھ السالم(اختیار ام كلثوم بھ دست من نسیت،بلكھ بھ دست آقاى ما حسین :عبدهللا گفت

خشنودیت از خداوند طلب خیر مى كنم،خدایا را بھ آنچھ مایھ :رساندند،فرمود) علیھ السالم(موضوع را بھ اطالع امام حسین 
اجتماع ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روز موعود فرا رسید و مردم در مسجد رسول خدا !از آل محمد است موفق بدار

بھ من فرمان داده !اشاره بھ معاویھ است!امیر مؤمنان:نشست و گفت) علیھ السالم(كردند،مروان نیز آمد و كنار امام حسین 
ھمراه !گارى كنم و مھریھ او را مطابق خواستھ پدرش قرار دھم،بھ ھر مقدار كھ باشداست كھ ام كلثوم را براى یزید خواست

 .با آشتى میان دو قبیلھ بنى ھاشم و بنى امیھ و نییز اداى دیون پدرش
كسانى كھ بھ خاطر وصلت شما با یزید بھ حال شما غبطھ مى !بدان:گفت) علیھ السالم(سپس خطاب بھ امام حسین 

مایھ شگفتى است كھ چگونھ یزید :آنگاه گفت. كسانى كھ بھ یزید بھ سبب وصلتش با شما غبطھ بخورندخورند،بیشترند از 
براى كسى مھریھ قرار مى دھد و حال آن كھ وى در شأن و منزلت ھمتایى ندارد و مردم با توسل بھ روى او طلب باران 

 !سخنم را با نظر مثبت پاسخ بگو!اى ابا عبدهللا. مى كنند
 :فرمود) علیھ السالم(ن امام حسی

الحمدr الذى اختار لنفسھ،وارتضانا لدینا و اصطفانا على خلقھ،و انزل علینا كتابھ و وحیھ و ایم هللا ال ینقصنا احد من حقنا 
 شیئا اال انتقصھ من حقھ فى عاجل دیناه و آخرتھ،و ال یكون علینا دولة اال كانت لنا العاقبة و لنعلمن نباه بعد حین

 ان قد قلت فسمعنایامرو
مھرھا حكم اءبیھا بالغا ما بلغ فلعمریى لو اردنا ذلك ما عدونا سنة رسول هللا فیى بناتھ و نسائھ و اھل بیتھ و ھو ثنتا :اما قولك

مع قضاء دین ابیھا،فمتى كن نسائنا یقضین دیوننا؟ و اما صلح ما بین :عشرة اءوقیة،یكون اربعماة و ثمانین درھما و أما قولك
 .ین الحیین،فانا قوم عادینا كم فى هللا و لم نكن نصالحكم للدنیا،فلعمریى فلقد اعیى النسب فكیف السببھذ

 .العجب لیزید كیف یستمھر؟ فقد استمھر من ھو خیر من یزید،و من اءب یزید و من جد یزید:و أما قولك
 .الیوم ما زادتھ امارتھ فیى الكفاءة شیئا ان یزید كفو من ال كفو لھ،فمن كان كفوه قبل الیوم فھو كفوه:و أما قولك
 .(صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بوجھھ یستسقى الغمام،فانما كان ذلك بوجھ رسول هللا : و أما قولك
 .من یغبطنا بھ اكثر ممن یغبطھ بنا،فانما،یغبطنا بھ أھل الجھل،و یغبطھ بنا أھل العقل:و أما قولك

نت عبدهللا بن جعفر من ابن عمھا القاسم بن محمد بن جعفر،على اربعمائة و ثمانین فاءشھدوا جمعا انى زوجت ام كلثوم ب
 .درھما،و قد نحلتھا ضیعتى بالمدینة اءو قال أرضى بالعقیق،و ان غلتھا فى السنة ثمانیة آالف دینار،ففیھا لھما غنى ان شاء هللا

 
دینش انتخاب كرد و مارا بر خلقش برگزید و  ستایش مخصوص خداوندى است كھ ما براى خویش اختیار نمود و برایى

ھر كس حقى از ما كم بگذارد،خداوند در دنیا و آخرت حقش !بھ خدا سوگند. كتاب و وحى خود را بر خاندان ما نازل فرمود
لب را سلطھ یابد،باید بداند كھ عاقبت كار،از آن ما خواھد بود و این مط - براى مدتى  - را كم خواھد گذاشت و ھر كس بر ما 

 .بھ زودى خواھید دانست
 :تو سخن گفتى و ما شنیدیم و اكنون ما مى گوییم و تو بشنو!اى مروان:سپس فرمود

ما ھرگز از سنت !خواھد بود،بھ جانم سوگند - ھر چند زیاد باشد -اما این كھ گفتى مھریھ این دختر،مطابق خواستھ پدرش 
كھ مھر السنة است ھمان دوازده اوقیھ واحدى است . اوز نخواھیم كردرسول خدا در مھریھ دختران،ھمسران و اھل بیتش تج

 .درھم است 480در وزن كھ برابر با 
از چھ زمانى زنان ما دیون ما را ادا مى كردند كھ امروز !دیون پدرش را نیز ادا خواھیم نمود،اى مروان:و اما این كھ گفتى

 !چنین شود؟
بیلھ،باید بگویم كھ ما با شما در راه خدا و براى دشمنى كرده ایم و لذا حاضر نیستم و اما در مورد مسالھ صلح میان این دو ق

براى سازش با شما از قرابت نسبى بنى ھاشم با بنى امیھ كارى ساختھ !بھ جانم سوگند!بھ خاطر دنیا با شما مصالحھ كنیم



 .نیست،تا چھ برسد بھ قرابت سببى پیوند زناشویى
تعجب مى كنم چگونھ یزید مھریھ قرار مى دھد،پاسخ آن این است كھ كسى از یزید و پدر و :ىو اما آن سخنت كھ گفتھ ا

یزید كفو و ھمتایى ندارد این است كھ :و اما پاسخ این سخنت كھ گفتى! جدش بھتر است،مھریھ قرار مى داد چھ برسد بھ یزید
 .آن كھ فرمانروایى وى چیزى بر شأن او بیفزایدآن كس كھ قبل از امروز كفو او بوده،ھمین امروز نیز كفو اوست بدون 

و اما آن سخنت كھ درباره یزید گفتھ اى با توسل بھ روى وى طلب باران مى شود،این تنھا بھ بركت چھره رسول خدا بوده 
 .است نھ یزید

نى ھستند كھ بھ كسانى كھ بھ خاطر وصلت با یزید ت بھ حال ما غبطھ مى خورند ت بیشتر از كسا:و اما این كھ گفتھ اى
حال یزید بھ جھت وصلتش با ما غبطھ خواھند خورد،پاسخش آن است كھ فقط نادانان بھ خاطر وصلت ما با یزید بھ حال ما 

ھمگى شاھد باشید كھ من ام كلثوم دختر عبدهللا بن جعفر :پس از سخنانى فرمود) علیھ السالم(غبطھ مى خورند،سرانجام امام 
درھم قرار دادم و زمین حاصلخیزم را  480و مھر ییھ اش را !قاسم بن محمد بن جعفر در آوردم را بھ ازدواج پسر عمویش

ھزار درھم  8مزرعھ ام را در سرزمین عقیق بھ وى بخشیدم كھ در آمد آن ساالنھ  -. در مدینھ نیز بھ این دختر بخشیدم
 !(452)دینار است و ھمین مزرعھ براى زندگى این دو كافى است،ان شاء هللا

این سخنان تیرى بود كھ بر قلب نا پاك یزید خصوصا،بنى امیھ عموما،نشست و نقشھ اى را كھ براى فریب مردم،از طریق 
 .نزدیكى بھ بنى ھاشم،كشیده بودند نقش بر آب كرد

د منفور و آلوده اى بودند كھ مى خواستند از طریق انتساب بھ بنى ھاشم در میان مردم كسب آبرویى كنند و پایھ بنى امیھ افرا
 .بود -دختر عبدهللا بن جعفر  - ھاى قدرت شیطانى خود را از طریق تقویت نماید،یك نمونھ آن جریان خواستگارى ام كلثوم 

مودو تیر آنھا بھ سنگ خورد،و ساحت مقدس بنى ھاشم با انتساب بھ بنى امیھ بھ موقع اقدام فر) علیھ السالم(ولى امام حسین 
 .آلوده نشد

 (علیھ السالم(وحشت از نام على  -2
معاویھ،مروان بن حكم را والى مدینھ قرار داد و بھ او فرمان داد كھ براى جوانان قریش سھمیھ اى از بیت المال قرار 

 .دھد،او نیز چنین كرد
من نزد او رفتم تا حق خود را از بیت المال بگیرم مروان بھ من :مى گوید) علیھ السالم(بن الحسین امام سجاد،على 

 نامت چیست؟:گفت
 .گفتم على بن الحسین

 نام برادرت چیست؟:پرسید
 !على:گفتم
ى كھ وقت. پدرت چھ منظورى دارد كھ نام ھمھ فرزندان را على مى گذارد؟سپس سھمیھ مرا مشخص كرد!على و على؟:گفت

 :بھ نزد پدرم بازگشتم و ماجرا را بازگو نمودم،پدرم فرمود
واى بر پسر زن زاغ چشمى كھ ویلیى على ابن الزرقاء دباعة االدم،لو ولد لیى مائة ال حببت أن ال اسمى اءحدا منھم اال علیا 

  .(453)راى آنان انتخاب نكنمپوست ھا را دباغى مى كرد،من اگر یكصد فرزند داشتھ باشم،دوست دارم جز على نامى دیگر ب
علیھ (مى خواستند نام على از اذھان مردم فراموش شود،ولى فرزندان على ) علیھم السالم(آرى دشمنان اسالم و اھل بیت 

نام على را ) علیھ السالم(پر زنگ تر در سینھ ھا نقش بندد،بھ ھمین دلیل امام حسین سعى داشتند این نام ھر چھ ) السالم
 .براى ھمھ فرزندانش برگزیده بود،تا خارى در چشم دشمنان باشد

 !افتخار شما فقط فاطمھ است -3
ر افتخارتان بھ گفت ن اگ) علیھ السالم)حسین . مرحوم طبرسى در احتجاج نقل كرده است كھ روزى مروان بن حكم بھ اما

 !نبود،دیگر چھ چیزى داشتید كھ با اان بر ما افتخار كنید؟ (سالم هللا علیھا(فاطمھ 
كھ پنجھ قدرتمندى داشت،گلوى مروان را گرفت و آن را بھ شدت فشار داد و آنگاه عمامھ اش را ) علیھ السالم(امام حسین 

سپس بھ جماعتى از قریش رو كرد و . د،آنگاه وى را رھا كردبر گردنش پیچید تا آنجا كھ مروان سست شد و بر زمین افتا
 :فرمود

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(انشدكم باr اال صدقتمونیى ان صدقت اءتعلمون أن فیى االرض حبین كانا أحب الى رسول هللا 
 .اللھم ال:منیى و من أخى؟؟و على ظھر االرض ابن بنت نبى غیریى و غییر أخیى؟ قالوا

و انیى ال اعلم أن فیى االرض مفعون ابن غیر ھذا و اءبیھ طریدى رسول هللا،و هللا ما بین جابرس و جابلق اءحدھما بباب :قال
المشرق و االخر بباب المغرب رجالن ممن ینتحل اال سالم اءعدى r و لرسولھ و ال ھل بییتھ منك و من اءبیك اذ كان و 



 وك عن منكبك عالمة قولیى فیك أنك اذا غصبت سقط ردا
آیا در زمین كسیى را مى شناسید كھ از من و . شما را بھ خدا سوگند مى دھم كھ اگر راست مى گویم،سخنم را تصدیق كنید

نزد رسول خدا محبوبتر باشند؟ و آیا بر روى زمین،كسى جز من و برادرم،فرزند دختر ) علیھ السالم(برادرم امام حسن 
 !نھ ھرگز:ادندپیامبر وجود دارد؟ ھمگى پاسخ د

بھ یقین در روى زمین ملعون پسر ملعونى را غیر از این مرد مروان و پدرش حكم :سپس فرمود!نھ ھرگز:سپس پاسخ دادند
آنگاه رو بھ مروان كرد و . این دو تن را بھ خاطر نفاقشان طرد كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نمى شناسم كھ رسول خدا 

ن مشرق و مغرب از میان كسانى كھ ادعاى اسالم مى كنند،پر عداوت تر از تو و از پدرت در میا!بھ خدا سوگند:فرمود
نسبت بھ خدا و رسولش و اھل بیتش نمى شناسم و نشانھ این سخنم آن است كھ نو ھرگاه خشمگین مى شوى،ردایت از شانھ 

 !ھایت فرو مى افتد
 !خاست،تكانى خورد و ردایش از شانھ اش فرو افتادوقتى كھ مروان خشمگین شد و از آن مجلس بر:را وى مى گویدا

بھ فراموشى سپرده شود،و اگر نتوانند،ال اقل آن را محدود سازند ) علیھم السالم(بنى امیھ اصرار داشتند افتخارت اھل بیت 
جوج اموى یعنى با بیان منطقى خود،این مرد ل) علیھ السالم(ولى امام حسین . كھ نمونھ آن را در حدیث باال مشاھده كردیم

سالم هللا (مروان را كھ از دشمان سرسخت اھل بییت بود بر سر جاى خود نشاند و نشان داد گرچھ وجود فاطمھ زھرا 
 است و لى افتخارات آنھا فراتر و گسترده تر از آن است) علیھم السالم(از بزرگترین افتخارت اھل بیت ) علیھا

 مصادره اموال معاویھ -4
اموالى را كھ از یمن براى معاویھ مى بردند،مصادره كرد و در پى آن بھ ) علیھ السالم(است كھ امام حسین در حدیثیى آمده 

 :معاویھ نوشت
فان عیرا مرت بنا من الیمن تحمل ماال و حلال و عنبرا و طیبا :من الحسین بن على الى معاویة بن أبى سفیان،اما بعد

علیھ (از حسین بن على النھل ببنى اءبیك و انى احتجت الیھا فاخذتھا و السالم  الیك،لتودعھا خزائن دمشق، و تعمل بھا بعد
گذر كاروانى بھ ما افتاد كھ از یمن ھمراه با اموال،پوشاك عنبر و عطریاتت،بھ !بھ معاویة بن ابى سفیان،اما بعد) السالم

از این رو . من بدآنھانیاز داشتم. ن سیر كنىسوى تو مى آمد،تا آنھا را در خزانھ دمشق جاى دھى و فرزندان پدرت را با اا
 (454)و السالم . آنھا را تصرف كردم

ید ولى معاویھ با شنیدن این خبر سخت بر آشفت،بھ خصوص این كھ فزونى اموال بنى ھاشم را خطرى براى خود مى د
 .چاره اى جز سكوت نداشت

 !مالقات با حسین ممنوع -5
علیھ (ولید بن عتبھ فرماندار مدینھ مانع مالقات مردم عراق با امام حسین :بالذرى دانشمند معروف اھل بیت نقل مى كند

 :بھ ولید فرمود (علیھ السالم(امام . شده بود) السالم
اى كسى كھ بھ خویشتن ستم  !و بین قوم عرفوا من حقیى ما جھلتھ أنت و عمك؟یا ظالما لنفسھ،عاصیا لربھ،عالم تحول بیتى 

در . چرا مانع مالقات من با مردى مى شوى كھ قدرت و منزلت مرا مى شناسند!نموده،و پروردگارت را نافرمانى كرده اى
 حالى كھ تو و عمویت معاویھ نسبت بھ آن جایگاه جاھلید؟

بردبارى ما در برابر تو،سبب نشود كسانى غیر از ما نسبت بھ تو دست بھ كار جاھالنھ  اى كاش حلم و:ولید در پاسخ گفت
اى نزنى،كھ در آن صورت كارى مخاطره آمیز انجام داده اى و اگر مى دانستى كھ پس از ما چھ بر تو خواھد گذشت چرا 

 !!(455)واھى داشتكھ ھمھ مثل من بردبار نیستند ھمین گونھ كھ امروز ما را دشمن مى دارى،دوست خ
خصوصا،در درون دلھاى مردم ) علیھ السالم)عموما و امام حسین ) علیھم السالم(بنى امیھ مى دانستند كھ اھل بیت :آرى

لزل آنھا را متزلزل تر مى سازد،لذا با ھر وسیلھ اى این رابطھ را قطع جاى دارند و ارتباط با مردم پایھ ھاى حكومت متز
 .مى كردند

وحشت داشتند،و انواع مزاحمت ھا را براى مسلمانان پاكباز كھ ) علیھ السالم(آرى،آنھا از مالقات مردم با امام حسین 
با شمشیر زبان بر آنھا مى تاخت و ) سالمعلیھ ال(بودند،روا مى داشتند،ولى امام حسین ) علیھم السالم(عاشقان اھل بیت 

 .رابطھ را برقرار مى ساخت
 با معاویھ) علیھ السالم(برخورد شدید امام حسین  -6

ھنگامى كھ معاویھ حجر بن عدى و یارانش،آن مردان شجاع و پاكباز از :مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج چنین نقل مى كند
علیھ )وقتى كھ امام حسین . ساند،در ھمان سال براى مراسم حج رھسپار حجاز شدرا بھ شھادت ر) علیھ السالم(شیعیان على 

 :را مالقات كرد بھ آن حضرت گفت) السالم



 !آیا بھ تو خبر رسیده كھ ما با حجر و یاران و پیروانش و شیعیان پدرت چھ كردیم؟!اى ابا عبدهللا
 با آنھا چگونھ رفتار كردید؟و ما صنعت بھم؟  :امام فرمود

 !!آنان را كشتیم و كفن كردیم و بر آنان نماز گذاردیم:تگف
 :تبسم تلخى كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 

خصمك القوم یا معاویة لكننا لو قلنا شیعتك ما كفناھم و ال صلینا علیھم و ال قبرناھم و لقد بلغنى وقیعتك فیى على و قیامك 
فانك و هللا لقد اءطعت ... لك فارجع الى نفسك،ثم سلھا الحق علیھا و لھاببعضنا و اعتراضك بنى ھاشم بالعیوب فاذا فعلت ذ

 فینا رجال ما قدم اسالمھ و ال حدث نفاقھ و ال نظر لك فانظر لنفسك لو دع 
اى معاویھ آنان با تو دشمن بودند،ولى مسلمان خالص بودند اما اگر ما پیروان تو را بھ قتل برسانیم نھ آنان را كفن مى كنیم 

 !نھ بر آنان نماز مى خوانیم و نھ آنان را بھ خاك میى سپارییم چرا كھ آنان را مسلمان نمى دانیمو 
دشمنى مى ورزى و ناسزا مى گویى و بھ دشمنى با ما برخاستھ ) علیھ السالم(بھ من خبر رسیده كھ تو نسبت بھ پدرم على 

عمالى انجام مى دھى،بھ خویشتن مراجعھ كن،سپس از ھر زمان كھ چنین ا. اى و نسبت بھ بنى ھاشم عییب جویى مى كنى
 .....وجدان خود حق را بپرس و عیوب خود را بنگر خواه بھ ضرر تو باشد یا بھ نفع تو

تو در دشمنى با ما،از مردى عمروعاص اطاعت كردى كھ سابقھ اى در اسالم ندارد،نفاق او تازگى نداشتھ و !بھ خدا سوگند
 !(456)بھ ھر حال،خودت براى خویش چاره اى بیندیش و یا این كارھا را رھا كن .قصد خییرى براى تو ندارد

ییر كند،ولى امام را تحق) علیھ السالم(معاویھ مى خواست با این سخن قدرت نمایى كند،و امام را تھدید نماید و شیعیان على 
در ضمن بھ یكى از ریشھ ھاى مھم بدبختى او،یعنى اطاعت از . چنان پاسخى بھ او داد كھ دھانش بستھ شد) علیھ السالم(

 .عمرو عاص،اشاره فرمود
 بھ معاویھ) علیھ السالم(نامھ شدید اللحن امام حسین  -7

 :نوشت(457)در پاسخ نامھ معاویھ ) علیھ السالم(امام حسین 
و ان الحسنات ال یھدیى لھا و ال یسدد الیھا ... أما بعد فقد جأنیى كتابك تذكر فیھ انھ انتھت الیك عنى امور لم تكن تظننى بھا

رقاه المالقون المشاءون بالنمیمة،المفرقون بین الجمع،و كذب الغاوون  اال هللا تعالى،و أما ما ذكرت انھ رقى الیك عنیى فانما
المارقون،ما اءردت حربا و ال خالفا،و نیى ال حشى هللا فیى ترك ذلك منك و من حزنك القاسطین الحلین،حزب الظالم،و 

 .اءعوان الشیطان الرجیم
عون البدع و یامرون با لمعروف و ینھون عن اءلست قاتل حجر و اءصحابھ العابدین المخبتین الذین كانوا یستفظ

 .فقلتھم ظلما و عدوانا من بعد ما اءعطیتھم المواثیق الغلیظة،و العھود الموكدة جراة على هللا و استخفافا بعھده!المنكر؟
فھمتھ العصم  اءولست بقاتل عمرو بن الحمق الذیى أخلقت و اءبلیت وجھھ العبادة؟ فثتلتھ من بعد ما اءعطیتھ من العھود ما لو

 .نزلت من شعف الجبال
أن الولد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءو لست المدعى زیادا فیى االسالم،فزعمت انھ ابن ابیى سفیان،و قد قضى رسول هللا 

ثم سلطتھ على أھل االسالم یقتلھم و یقطع اءیدیھم و اءرجلھم من خالف ت و یصلبھم على جذوع . للفراش و للعاھر الحجر
 لنخل؟ا

لكانك لست من ھذه اال مة و لیسوا منك اءو لست قاتل الحضر الذیى كتب الیك فیھ زیاد انھ على دین على !سبحان هللا یا معاویة
الذیى اءجلسك مجلسك الذیى أنت فیھ و لو ال ذلك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كرم هللا وجھھ، و دین على ھو دین ابن عمھ 

ال :رحلة الشتاء و الصیف،فوضعھا هللا عنكم بنا منة علیكم و قلت فیما قلت:آبائك تجسم الرحلینكان اءفضل شرفك و شرف 
 .تردن ھذه االمة فیى فتنة و انیى ال اءعلم لھا فتنة اءعظم من امارتك علیھا

قربة الى ربیى و  انظر لنفسك ولدینك و المة محمد و انیى و هللا ما اءعرف افضل من جھادك،فان اءفعل فانھ:و قلت فیما قلت
 .ان لم اءفعلھ فاءستغفر هللا لدینى،و اءسالھ التوفیق لما یحب و یرضى

متى تكدنیى اءكدك فكدنیى یا معاویة فیما بذالك،فلعمریى لقد یما یكاد الصالحون و انیى ال رجوا أن ال تضر :و قلت فیما قلت
و اعلم أن r كتابا ال یغادر صغیره و كبیرة اال اءحصاھا،و !معاویةاال نفسك و ال تمحق اال عملك فكدنیى ما بدالك و اتق هللا یا 

اعلم أن هللا لیس بناس لك قتلك بالظنة و أخذك بالتھمة و امارتك صبیا یشرب الشراب و یللعب بالكالب،ما اءراك قد اءوبقت 
 نفسك،و أھلكت دینك و اءضعت الرعیة السالم 

از جانب من بھ تو اخبارى رسیده است كھ گمان نمى كردند من :یاد آور شده اىنامھ تو بھ دستم رسید كھ در آن !اما بعد
دست بھ چنین كارھایى بزنم ،البتھ فقط خداست كھ انسان ھا را بھ سمت خوبى ھا ھدایت كرده و موفق مى گرداند،و اما این 

ا كار چاپلوسان سخن چین و تفرقھ گزارش این گونھ خبرھ:كھ گفتھ اى چنین اخبارى از جانب من بھ تو رسیده باید بگویم



 .انداز است،گزارش گران گمراه بى دین دروغ گفتھ اند
علیھ (من در حال حاضر،قصد جنگ و درگیرى با تو را ندارم بھ خاطر پیمان صلحى كھ میان تو و برادرم امام حسن 

را حالل شمرده اند،ھمان گروه ستم  كھ حرام خدا - امضا شده است و براى ترك مبارزه با تو و با حزب ستمكارت ) السالم
 !از خداى خود بیمناكم - پیشھ و یاران شیطان رانده شده 

بودند،بدعت ھا بر آنان گران بود،امر بھ معروف   آیا تو قاتل حجر بن عدى و یارانش نیستى؟ ھمان ھا كھ عابدان خدا ترس
از  - د و پیمان ھاى محكم بستى كھ آزارى بھ آنھا نرسانى پس آن كھ امان دادى و عھ -تو آنھا را . و نھى از منكر مى كردند

 .و این جز بھ خاطر نافرمانى در برابر خداوند و سبك شمردن پیمان الھى نبود!روى بیداد گرى و دشمنى كشتى
مان او را نیز پس از پی. را فرسوده كرده بود  آیا تو قاتل عمرو بن حمق نیستى؟ ھمان مردى كھ عبادت فراوان چھره اش 

 !ھاى عدم تعرض بھ قتل رساندى،پیمان ھایى كھ اگر آھوان بیابان آن را در مى یافتند از بلنداى كوه ھا بھ زیر مى آمدند
(458) آیا تو ھمان كسى نیستى كھ در اسالم براى نخستین بار زیاد را بھ پدرت نسبت داده اى و او را فرزند ابوسفیان خواندى 

چنین حكم كرد كھ فرزند از آن شوھر است و براى زناكار سنگسار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(در حالى كھ رسول خدا 
 !شدن نصیبى نیست

ط ساختى كھ آنھارا بھ قتل برساند ودست و پس از آن كھ زیاد زا بھ ابوسفیان ملحق كردى،این مرد آلوده رابر مسلمانان مسل
 !پایشان را قطع كرده و آنھا را بر شاخھ ھاى نخل بھ دار بیاویزد

آیا تو قاتل حضرمى یستى؟ ! اى معاویھ!اى معاویھ گویا تو از امت اسالمى نیستى و این مردم نیز از تو نیستند!سبحان هللا
علیھ (است بدان كھ دین على ) علیھ السالم(نوشت كھ وى بر دین على ھمان كسى كھ زیاد والى كوفھ در باره او بھ تو 

است،ھمان پیامبرى كھ تو را بھ جایگاه امروزى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھمان دین پسر عمش رسول خدا ) السالم
درانت،ھمان تحمل و اگر این جایگاه را بدست نمى آوردى،چھ افتخارى داشتى؟ برترین قدر و منزلت تو و پ!رسانده است

  .(459)رنج كوچ ھاى زمستانھ و تابستانھ بود
در گفتھ ھایت :سپس افزود. خداوند بر شما منت نھاد و آن زحمت ھا را از دوش شما بھ بركت ما خاندان نبوت برداشت

پس بدان كھ من براى امت اسالمى فتنھ اى بزرگتر ار !این امت را در فتنھ و آشوب میانداز:من چنین آمده بود كھ خطاب بھ
 !فرمانروایى تو سراغ ندارم

مالحظھ خودت و دینت و امت محمد را بنما و از مخالفت و قیام بر ضد من بر :از جملھ سخنانت خطاب بھ من این بود كھ
 !حذر باش

من كارى را برتر از جھاد با تو سراغ ندارم،پس اگر چنین كارى كنم مایھ تقرب و نزدیكى من بھ پروردگار !بھ خدا سوگند
در آنچھ را دوست دارد و بدان  -خواھد بود و اگر دست بھ كارى نزنم،از خداوند براى ترك جھاد استغفار مى كنم و از او 

 .طلب توفیق مى نمایم -خشنود است 
 .ھرگاه تو نقشھ اى بر ضد من طرح كنى،من نیز چنین مى كنم:اى ھمچنین بھ من گفتھ

ھمیشھ تاریخ صالحان مورد توطئھ و آزار قرار مى !ھر چند مى توانى بر ضد من توطئھ كن بھ جانم سوگند!اى معاویھ
خاطرت مى  گرفتند من امیدوارم دسیسھ ھایت جز بھ خودت آسیب نرساند،و جز كار و تالشت را تباه نسازد،پس ھر چھ بھ

 !رسد درباره من فرو گذار نكن
تقواى الھى پیشھ كن و بدان كھ براى خداوند كتاب و محل ثبت اعمالى است كھ ھیچ عمل كوچك و بزرگى را !اى معاویھ

 .فرو گذار نمى كند و ھمھ آنھا را شماره خواھد كرد
ھانھ بھ قتل رسانده اى و با اتھامات واھى دستگیر و بدان كھ خداوند فراموش نمى كند كھ تو چھ افرادى را با یك پندار و ب

 كرده اى؟
ھمچنین جوانكى شرابخوار و سگ باز را اشاره بھ یزید است بھ والیت عھدى خود رسانده اى با این كار،خودت را خوار 

 !(460)و السالم!كرده و دینت را نابود ساختھ و مردم را تباه كرده اى
آن ھم در زمانى كھ ظاھرا قدرتى در دست ندارد،در برابر ) علیھ السالم(این نامھ شجاعانھ و متین و حساب شده امام 

ن بنى امیھ را سلطان ستمگر و جبارى ھمچون معاویھ كھ ھمھ چیز را در دست داشت،نامھ اى كھ گوشھ ھایى از تاریخ ننگی
حتى در زمان قدرت معاویھ نیز دست از وظیفھ امر ) علیھ السالم)افشا مى كند و بھ نقد آن مى پردازد،نشان مى دھد كھ امام 

 .بھ معروف و نھى از منكر بر نمى داشت و با صراحت حكومت معاویھ را غیر اسالمى بلكھ غیر انسانى،معرفى مى كرد
نامھ بھ سھ بخش از كارنامھ بھ سھ بخش از كارنامھ سیاه معاویھ اشاره مى كند كھ ھر كدام از در این ) علیھ السالم(امام 

 :دیگرى شرم آورتر است



نخست،ریختن خون افراد پاكباز و با تقوا و با ایمانى كھ از بھترین الگوھاى حھاد و ظلم ستیزى بودند،مانند حجر بن عدى و 
زشت جاھلى و مخالفت با قانون مسلم اسالمى الولد للفراش و للعاھر الحجر و عمرو بن حمق و دیگر زنده كردن یك سنت 

در این نامھ جھاد ) علیھ السالم(امام . دیگر،پسردن پست ھاى كلیدى كشور اسالمى بھ افراد بدنام و بى آبرو و بى شخصیت
 .ین ھراسى بھ خود راه نمى دھدبا دستگاه فرعونى معاویھ را از آرزوھاى مھم خویش مى شمرد،و از تھدیدھاى او كمتر

 

 ھمان نامھ بھ روایت دیگر -8
 :در پاسخ نامھ معاویھ چنین نوشت) علیھ السالم(مطابق روایتى دیگر،ساالر شھیدان امام حسین 

 أما بعد فقد كتابك تذكر انھ قد بلغك عنى امور أنت لیى عنھا راغب و أنا بغیرھا عندك جدیر،فان الحسنات ال یھدى لھا و ال
 .یسدد الیھا اال هللا

و اما ما ذكرت انھ انتھى الیك عنیى فانھ انما رقاه الیك المال قون المشاؤ ن بالنمیم،و ما اءریدك لك حربا و ال علیك خالفا،و 
 ...ایم هللا انیى لخاف r فیى ترك ذلك

مون البدع،و ال یخافون فى هللا لومة ال تم اءلست القاتل حجرا أخاكندة و المصلین العابدین الذین كانوا ینكرون الظلم و یستعظ
ثم قلتھم ظلما و عدوانا من بعد ما كنت اءعطیتھم االیمان المغلظة و المواثیق المؤ كدة و ال تاخذھم بحدث كان بینك و بینھم و 

 .ال باجنة تجدھا فیى نفسك
بد الصالح الذیى اءبلتھ العبادة فنحل جسمھ و الع (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول هللا 

صفرت لونھ بعد ما اءمنتھ و اءعطیتھ من عھود هللا و مواثیقھ ما لو اءصطیتھ طائر لنزل من راءس الجبل ثم قتلتھ جراة على 
و قد قال  اءولست المدعیى زیاد بن سمیھ المولود على فراش عبید ثقیف،فرعمت انھ ابن اءبیك. ربك و استخافا بذلك العھد

اءلولد للفراش و للعاھر الحجر فتركت سنتھ رسول هللا تعمدا و تبعت ھواك بغیر ھدى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا 
من هللا ثم سلطنھ على العراقین اءیدى المسلمین و اءرجلھم،و یسمل اءعینھم و یصلبھم على جذوع النخل،كانت لست من ھذه 

لست صاحب الحضرمیین الذین كتب فیھم ابن سمیة انھم كانوا على دین على صلوات هللا علیھ فكتبت  االمة و لیسوا منك اءو
و هللا الذیى مان یضرب علیھ ) علیھ السالم(أن اقتل كل من كان على دین على فقتلھم و مثل بھم باءمرك و دین على . الیھ

 .ن شرفك و قرف اءبیك الرحلتیناءباك و یضربك و بھ جلست مجلسك الذیى جلست،و لو ال ذلك لكا
و انى ال اءعلم فتنة . انظر لنفسك و لدینك و ال مة محمد و اتق شق عصا ھذه االمة و أن تردھم الى فتنة:و قلت فیما قلت

علینا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءعظم على ھذه االمة من و ال یتك علیھا و ال اعلم نظرا لنفسى و لدینى و ال مة محمد 
 .فضل من أن اءجاھدك فان فعلت فانھ قربة الى هللا و ان تركة فانیى اءستغفرهللا لذنیى و اءسالھ توفیقھ ال رشاد اءمریىاء

انیى ان أنكرتك تنكرنیى و ان اكدك تكدنیى فكدنیى ما بذالك فانیى اءرجوا أن یضربنیى كیدك فیى و أن ال :و قلت فیما قلت
ال نك قد ركبت جھلك و تحرصت على نقض عھدك و لعمریى ما وفیت بشرط،و لقد یكون على اءحد اءضر منھ على نفسك 

نقضت عھدك بقتلك ھوالء النفر الذین قتلتھم الصلح و اال یمان و العھود و المواثیق فقتلتھم من غیر أن یكونوا اءمر قاتلوا و 
ءمر لعلك لو لم تقلتھم مت قبل أن یفعلوا اءو ماتوا قتلوا و لم تفعل ذلك بھم اال لذكر ھم فضلنا،و تعظیمھم حقا،فقتلتھم مخافة ا

 .قبل أن یدركوا
 )(461فاءبشر یا معاویة بالقصاص،و استقین بالحساب،و اعلم أن r تعالى كتابا ال یغادر صغیرة و ال كبیرة اال اءحصاھا

و لیس هللا بناس ال خذك بالظنة و قتلك اءولیاءه على التھم و نفیك اءولیا من دورھم الى دار الغربة و أخذك الناس ببیعة ابنك 
غالم حدث یشرب الخمر،و یلعب بالكالب ال اءعملك اال اءعملك اال و قد خسرت نفسك و بترت دینك و غششت رعیتك و 

 یھ الجاھل،و أخفت الوارع التقى ال جلھم و السالم أخریت أمانتك و سمعت مقالة السف
نامھ تو بھ دستم رسید،یاد آور شده اى كھ درباره من خبرھایى بھ تو رسیده است كھ از من انتظار آن رانداشتى و براى تو 

 .ناخوشایند بود
 .مى كندالبتھ تنھا خداوند است كھ انسان را بھ سمت كارھاى نیك ھدایت كرده و بھ انجام آن موفق 

 .گزارش ھایى درباره من بھ تو رسیده این نوع گزارش ھا كار چابلوسان سخن چین است:اما این كھ گفتھ اى
 ...و من اكنون آھنگ جنگ و درگیرى با تو را ندارم،ولى بھ خدا سوگند كھ در ترك این عمل از خداوند بیمناكم

نیستى؟ ھمان ھا كھ ظلم را ناخوش داشتند و بدعت ھا را بزرگ آیا تو قاتل حجر كندى و جمعى از نمازگزاران عبادت پیشھ 
 شمردند،و در مسیر رضاى خدا از ھیچ مالمت و سرزنشى نترسیدند؟

تو آنھا را پس از سوگندھاى غلیظى كھ یاد كرده اى و پیمان ھاى محكمى كھ بر عدم تعرض بھ آنان بستھ اى،و این كھ آنھا 



آنان وجود داشت و كینھ اى كھ در دل نسبت بھ آنان داشتى آزار ندھى،با ستم و عداوت را بھ خاطر اختالفى كھ میان تو و 
 !ھر چھ تمامتر بھ قتل رسانده اى

آن عبد صالحى كھ عبادت فراوان،وى را فرسوده و بدنش را  -مگر تو نبودى كھ عمرو بن حمق صحابى رسول خدا را 
ساندى؟ آن ھم پس از آن كھ بھ وى امان داده بودى چنان پیمان و بھ قتل ر - . رنگ رخسارش را دگرگون كرده بود. نحیف

ولى تو با نافرمانى پروردگارت و سبك !میثاقى كھ اگر بھ پرندگان آسمان مى دادى،از باالى كوه ھا نزد تو فرود مى آمدند
 .شمردن آن پیمان ھا،او را بھ قتل رسانده اى

فرزند پدرت ابوسفیان خوانده اى؟ در  -در حبالھ نكاح غالم ثفیق بود ھمان كس كھ -مگر تو نبودى كھ زیاد بن سمیھ را 
فرزند متعلق بھ مردى است كھ زن در حبالھ نكاح اوست،و براى زناكار جز سنگسار شدن :حالى كھ رسول خدا فرمود

پیروى نموده  - بدون توجھ بھ دستورات الھى  - نصیبى نیست ولى تو رسول خدا را عمدا ترك كرده اى و از ھواى نفس خود
 .اى

دست و پاى مسلمانان را بریده چشم ھاى  - براى خوش خدمتى بھ تو  -سپس او را بر كوفھ و بصره مسلط ساختى،و او نیز 
 !گویا تو از این امت نیستى و آنھا نیز از تو نیستند. آنان را كور مى كند و آنان را بھ دار مى كشد

ھمان ھا كھ پسر سمیھ درباره آنان نوشت كھ از دوستان و پیروان على  -  مگر تو نبودى كھ دستور دادى حضرمى ھا را
 !بھ قتل برساند و بھ او نوشتى كھ ھر كس كھ پیرو على است را بھ قتل برسان - ھستند ) علیھ السالم(

 !او نیز بھ فرمان تو آنھا را كشت و بدن آنان را قطعھ قطعھ كرد
نى است كھ آن حضرت بھ خاطر آن،بر ضد پدرت ابوسفیان و تو شمشیر مى زد دین على ھمان دی!اى معاویھ بھ خدا سوگند

و بھ حركت ھمان دین است كھ تو در این جایگاه نشستھ اى و اگر این آیین نبود،منزلت تو و پدرت ھمان سفره ھاى پر 
 .مشقت تابستانھ و زمستانھ براى تحصیل مقدارى از مال دنیا بود

ولى بھ !اقب خودت و دینت و امت محمد باش و از ایجاد تفرقھ و فتنھ میان امت اسالمى بپرھزمر:ھمچنین بھ من گفتھ اى كھ
و كارى براى خویش و براى دین خود و امت محمد برتر !من بزرگترین فتنھ را برایى این امت فرمانروایى تو مى دانم!یقین

 !از جھاد با تو سراغ ندارم
 .خداوند است و اگر بھ خاطر شرایط درستى كارم توفیق دھدپس اگر دست بھ جھاد بزنم مایھ تقرب بھ 

اگر مرا انكار كنى،تو را انكار خواھم كرد و اگر با من از در دسیسھ در آیى،من نیز چنین :از جملھ بھ من نوشتھ اى كھ
 !خواھم نمود

تو آسیبى بھ من نرساند و با صراحت مى گویم ھر چھ مى توانى درباره من مكر و حیلھ بكار ببر،من امیدوارم كھ حیلھ 
فریب و توطئھ ات بیش از ھر كسى بھ خودت زیان رساند، چرا كھ تو بر مركب جھل خویش سوار شده اى وبر نقض عھد 

پس از آن  - تو ھرگز بھ پیمان ھاى خود وفادار نبوده اى و با كشتن آن مؤمنان پاكباز !بھ جانم سوگند. و پیمان تالش مى كنى
 .بى اعتبار بودن پیمان ھایت را روشن ساختى - ان ھاى موكد ھمھ سوگندھا و پیم

بھ قتل رساندى و این كار را با  -بدون آن كھ دست بھ جنگ و پییكارى بر ضد تو بزنند و كسى را كشتھ باشند  -آنان را 
 .آنان فقط بھ این خاطر كردى كھ فضایل ما را بازگو مى كردند و حق ما را بزرگ مى شمردند

و یا آنان عمرشان بھ . ا براى ترس از كارى بكنند،عمرت بھ پایان مى رسید و دستت بھ كشتن آنھا آلوده نمى شدتو آنان ر
 .پایان مى رسید و ضررى بھ تو نمى رساندند

و بدان كھ براى خداوند !خودت را بھ قصاص و انتقام الھى بشارت ده و بھ حساب رسى الھى یقین داشتھ باش!اى معاویھ
و خداوند . ثبت اعمالى است كھ ھیچ عمل كوچك و بزرگى را فرو گذار نكرده و ھمھ آنھا را احصا مى كند كتاب و محل

ھرگز فراموش نمى كند كھ تو چگونھ مسلمانان را با گمان و پندار دستگیر كرده اى و با اتھامات واھى آنان را بھ قتل 
مكان ھاى دور دست تبعید كرده اى و براى پسرك خود كھ  رسانده اى و جمعى دیگر از اولیاى خدا راازخانھ ھایشان بھ

 .خمر مى نوشد و سگ باز است از مردم بیعت گرفتھ اى
من تو را جز این نمى بینم كھ بھ خودت زیان رسانده اى و دینت را نابود ساختھ اى و نسبت بھ رعیت خود،خیانت ورزیده 

ادان،گوش فرا داده اى،و بھ خاطر آن گروه نادان انسان ھاى اى،و امانت خود را تباه ساختھ اى و بھ سخنان سفیھ ن
 .پرھیزكار متقى را ترسانده اى و السالم

این نامھ مشان مى دھد كھ او نسبت بھ ما كینھ و دشمنى :را خواند گفت) علیھ السالم(وقتى كھ معاویھ نامھ امام حسین 
 !خاصى دارد

 !كھ وى را كوچك كند و در نامھ،پدرش را بھ بدى یاد كن بھ وى پاسخى بده:یزید كھ آنجا بود،بھ پدرش گفت



 نامھ حسین را دیده اى؟:معاویھ بھ وى گفت. ھمزمان عبدهللا بن عمرو بن عاص وارد شد
چرا بھ وى جواب تحقیرآمیزى :چھ نامھ اى؟ معاویھ نامھ براى وى خواند عبدهللا براى خوشایند معاویھ گفت:عبدهللا پرسید

 نمى دھى
 بھ پدرش نظرت درباره پیشنھاد من چیست؟ یزید نیز

 .یزید ھم ھمین پیشنھاد را داده است:معاویھ رو بھ عبدهللا كرد و گفت
 !یزید حرف درستى زده است:عبدهللا گفت

) علیھ السالم(شما دو تن اشتباه مى كنید،آیا مى پندارید اگر از على :معاویھ با سیاست شیطانى مخصوص خود بھ آنان گفت
بگویم؟ براى شخصى چون من صحیح ) علیھ السالم(ى كنم گفتھ ھاى من حقیقت دارد؟ من چھ عیبى براى على عیب گوی

 .نیست كھ بھ باطل و بھ چیزى كھ نمى دانم عیبجویى كنم و اگر چنین كنم مردم بدان اھمیت نمى دھند و آن را نمى پذیرند
من ابتدا در نظر داشتم نامھ اى در . من در وى عیبى نمى بینمھم عیبى بگویم،چرا كھ ) علیھ السالم(نمى توانم از حسین 

جواب وى بنویسم و وى را تھدید كنم و بترسانم،ولى بعدا تصمیم گرفتم چنین كارى نكنم و با وى بھ تندى برخورد 
 !462)(ننمایم

 .در این نامھ معاویھ را بر سكوى اتھام نشانیده،و او را محاكمھ و محكوم كرده است) علیھ السالم(ھمان گونھ كھ گفتم امام 
 .در ادامھ نامھ، او را بھ شدیدترین وجھى زیر رگبار سرزنش و مالمت گرفتھ و چیزى براى او باقى نگذاشتھ است

 .و او مستحق ھر گونھ تحقیر و مجازات دانستھ است افزون بر این عمال بھ او اعالن جنگ داده
 .و این نشان مى دھد مبارزه با بین امیھ از زمان یزید شروع نشد،بلكھ از زمان پدرش آغاز گردیده بود

 !حكومت معاویھ بزرگترین فتنھ- 9
و گمتن مى كنم كھ تو  من از ایجاد شورش و فتنھ توسط حسین آسوده نیستم:مروان بن حكم در نامھ اى بھ معاویھ نوشت

 !روزھاى طوالنى و سختى را با حسین در پیش داریى
 :نامھ اى بھ این مضمون نوشت) علیھ السالم(معاویھ نیز بھ امام حسین 

خبردار شدم كھ جمعى از مردم كوفھ تو را بھ خالفت و درگیرى فرا خوانده اند در حالى كھ تو عراقیان را آزموده اى و مى 
ر پدر و برادرت را تباه ساختند و با آنھا بى وفایى كردند از خدا بترس و بھ یاد پیمان صلح باش،چرا كھ اگر دانى چگونھ كا

 !تو با من كید و مكر نمایى،من نیز چنین خواھیم كرد
 :در پاسخ نوشت) علیھ السالم(امام حسین 

اال هللا و ما اءردت لك محاربة و ال علیك خالفا و ما  اءتانیى كتابك و أنا بغیر الذیى بلغك عنیى جدیر و الحسنات ال یھدیى لھا
نامھ ات بھ دستم رسید،من  !!!و ما اءعلم فتنة اءعظم من والیتك اءمر ھذه االمة!!اءظن أن لیى عندهللا عذرا فیى ترك جھادك

من اكنون . ھدایت كند سزاوار نسبت ھایى كھ بھ من داده شده است،نیستم و جز خداوند كسى نمى تواند انسان را بھ نیكى ھا
بناى مبارزه و مخالفت با تو را ندارم و البتھ گمان نمى كنم كھ براى ترك جھاد با تو،نزد خداوند عذرى داشتھ باشم و من 

 .!!ھیچ فتنھ اى را بزرگتر از فرمانروایى تو بر این امت نمى شناسم
و مبارزه با ! ا اباعبدهللا حسین بن على را جز یك شیر نمى یاییممان اءثرنا بایى عبدهللا اال اسدا  :معاویھ با خواندن نامھ گفت

 !(463)شیر خطرنا؟است
لدرى ھمچون معاویھ از ھمان آغاز كار چنان آشكار بود كھ حتى دشمن خطرناك و ق) علیھ السالم(آرى شجاعت امام حسین 

 .و جز این انتظارى از او نمى رفتاسدهللا و اسد رسولھ  او را شیر خطاب مى كرد، او بھ حق پسر شیر خدا بود،
این نامھ ھاى آتشین،آتش كیینھ و عداوت را در دل بنب امیھ روز بھ روز شعلھ ورتر مى ساخت و در انتظار انتقام بھ سر 

این نامھ ھا در معار كردن خود كامگى ھاى ایین دو دمان آلوده و شجره خبیثھ تأثیر عمیقى مى بردند،ولى تردیدى نیست كھ 
 .داشت
 نكوھش معاویھ بر انتخاب یزید - 10

 (464)قاضى نعمان مصرى 
نامھ اى بھ معاویھ نوشت و در آن نامھ او را بھ خاطر كارھاى زشتى كھ انجام مى ) علیھ السالم(نقل مى كند كھ امام حسین 
 .داد،سرزنش و محكوم كرد

 :از جملھ در آن نامھ آمده است
ثم ولیت ابنك و ھو غالم یشرب الشراب و یلھو بالكالب فخنت أمانتك و أخرجت رعیتك و لم تود نصیحھ ربك فكیف تولیى 

د ص هللا و علیھ و الھ من یشرب المسكر؟ و شارب المسكر من الفاسقین و شاربى المسكر من االسرار و لیس على امة محم



  .فعن قلیل ترد على عملك حین تطوى صحائف اال ستغفار !شارب المسكر باءمین على درھم فكیف على االمة؟
بنابر این در امانت خیانت و . شانده اىتو پسر جوانت را كھ خمر مى نوشد و با سگ بازى مى كند،بر تخت حكومت ن

 .مسلمین را بدبخت كرده اى و حق فرمان پروردگارت را ادا نكرده اى
تو چگونھ مردى باده نوش را بر امت محمد فرمانروایى داده اى؟در حالى كھ نوشنده مسكرات از فاسقان است و از اشرار 

 !!ھ رسد بر یك امت؟حتى بر درھمى امین نیست چ بھ شمار مى آید باده نوش 
 !(465)بھ زودى بھ كیفر عملت خواھى رسید،در آن زمان كھ پرونده عذر خواھى و طومار زندگى بستھ شود

ز روى كار آمدن یزید پیش بینى كرد و بھ پدر گمراھش معاویھ آینده بسیار تاریك جامعھ اسالمى را بعد ا) علیھ السالم(امام 
 .شنوایى نداشت كھ پیام حق را درك كند،غرق آرزوھا و گرفتار خیاالت خام خویش بود  گوشزد نمود،ولى او گوش 

 بھ معاویھ) علیھ السالم(پاسخ كوبنده امام  - 11
از جملھ در . جاز آمده بود،در مدینھ جلساتى را تشكیل دادمعاویھ كھ براى زمینھ سازى خالفت یزید و گرفتن بیعت بھ ح

ابن عباس زودتر آمد،معاویھ با وى بھ صورت . و ابن عباس فرستاد) علیھ السالم(روز دوم ورودش،سراغ حسین بن على 
در سمت راست را دید ) علیھ السالم)وارد شد،معاویھ وقتى كھ حسین ) علیھ السالم(آھستھ مشغول گفتگو شد،تا آن كھ حسین 

وارد شد و براى رعایت ادب اسالمى معاویھ وى را در ) علیھ السالم(خویش بالشتى را براى وى آماده كرد امام حسین 
 .و احترام نمود. شد) علیھ السالم(سمت راست خویش نشاند و از او جویاى احوال فرزندان امام حسین 

راى فرزندش یزید خواند و از فضایل او یاد كرد و خواستار بیعت پس از آن معاویھ خطبھ اى را درباره خالفت و بیعت ب
 .براى او شد

بھ وى اشاره كرد ) علیھ السالم(ابن عباس دستش را براى گفتن باال برد و آماده شد كھ پاسخ معاویھ را بدھد،ولى امام حسین 
ابن عباس سكوت . ھ تھمت زده استمقصود او معاویھ از سخنانش من ھستم و بھ من بیش از ھم!دست نگھدار :و فرمود

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ایستاد و پس از حمد و ثناى الھى و درود بر رسول گرامى اسالم ) علیھ السالم(كرد و حسین 
 :فرمود
ت بھ من جمیع جزءا،و قد ما لبس) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یودى القائل و ان اءطنب فیى صفة الرسول !یا معاویة:أما بعد

فضح فحمة الدجى و بھرت !الخلف بعد رسول هللا من ایجاز الصفة و التنكب عن استبالع العبیعة و ھیھات ھیھات یا معاویة
الشمس أنوار السرج و لقد فضلت حتى اءفرطت و اءستاثرت حتى اءجحفت و منعت حتى بخلت و جرت حتى جاوزت ما 

حظھ االوفر و نصیبھ االكمل و فھمت ما ذكرتھ عن یزید من اكتمالھ و  بذلت لذیى حق من اثم حقھ بنصیب حتى أخذ الشیطان
ترید أن توھم الناس فیى یزید كانك تصف محجوبا،اءو تنعت غائبا،اءو تخیر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سیاستھ المة محمد 

ا أخذ بھ من استقرائھ الكالب عما كان مما احتویتھ بعلم خاص، و قد دل یزید من نفسھ على موفع راءیھ فخذ لیزید فیم
المھارشة عند التحارش،و الحمام السبق ال ترابھن،و القینات ذوات المعازف و ضروب المالھى،تجده ناصرا،ودع عنك ما 

 .تحاول
 فما اءغناك أن تلقى هللا جور ھذا الخلق بأكثر مما أنت القیھ،فوهللا ما برحت تقدر باطال فیى جور،و حنقا فیى ظلم حتى مالت

اال سقیة و ما بینك و بین الموت اال غمضة فتقدم على عمل محفوظ فیى یوم مشھود،و الت حین مناص،و راءیتك عرضت بنا 
والدة و جئت لنا بھا ما حجتھم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد ھذا االمر،و منعتنا عن آبائنا،و لقد لعمرهللا اءورثنا الرسول 

كان و :دعن للحجة بذلك و رده االیمان الى النصف فركبتم اال عالیل و فعلتم االفاعیل و قلتمبھ القائم عند موت الرسول،فاء
یكون حتى اءتاك االمر یا معاویة من طریق كان قصدھا لغیرك فھناك فاعتبرا یا اولى االبصار ت و ذكرت قیادة الرجل القوم 

قد كان ذلك و لعمرو بن العاص یومئذ فضیلة بصحبة الرسول و و تاءمیره لھ و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعھد رسول هللا 
) هللا علیھ و آلھ و سلم  صلي (بیعتھ لھ و ما صار لعمر و یومئذ حتى أنف القوم امرتھ و كرھوا تقدیمھ و عدوا علیھ افعالھ فقال 

ول فیى اءوكد االحول و اءوالھا ال جرم معشر المھاجرین ال یعمل علیكم بعد الیوم غیرى فكیف یحتج بالمنسوخ من فعل الرس
بالجتمع علیھ من الصواب؟ ام كیف صاحب تابع و حولك من ال یومن فیى صحبة و ال یعتمد فیى دینھ و قرابتھ و تتخطاھم الى 

الناس شبھة یسعد بھا الباقیى فیى دنیاه و تشقیى بھا فیى آخرتك ان ھذا لھو الخسران المبین و   مسرف مفتون ترید أن تلبس 
 ءستغفرهللا لیى و لكم ا

صلى هللا علیھ و آلھ و (ھر گوینده اى ھر چند بسیار طوالنى در وصف رسول خدا !اما بعد از حمد و ثنا الھى اى معاویھ
سخن بگوید،ھرگز نمى تواند از ھمھ اوصاف آن حضرت بى گمان دانستم كھ تو درباره جانشین واقعى بعد از رسول ) سلم

 .كمتر سخن گفتھ اى و از بیان جریان واقعى آن طفره رفتھ اى) لھ و سلمصلى هللا علیھ و آ(خدا 
سپیدى صبح تاریكى و ظلمت شدید شب را رسوا كرد،و روشنایى خورشید،نور چراغ ھا را بى فروغ !ھیھات اى معاویھ



حد اجحاف رساندى تو بھ حد افراط برترى جویى كردى و بھ اندازه اى بیت المال را بھ خود اختصاص دادى كھ بھ . ساخت
و بھ گونھ اى حق خدا و خلق را منع كردى تا آنجا كھ بھ وصف بخل گرفتار شدى ستمگرى را از حد گذراندى سھم حق 

 .دار را بھ او نپرداختى تا این كھ شیطان بھره فراوان و نصیب كامل خود را بھ دست آورد
گفتھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(درباره امت محمد   یتش من مى دانم تو براى چھ ھدفى از كماالت یزید و سیاست و مدیر

گویا تو كسى را كھ در پرده است . تو با این توصیفات مى خواھى مردم را درباره یزید گمراه سازى و دچار اشتباه كنى!اى
ى؟ یا از كسى و مردم او رل نمى شناسد معرفى مى كنى؟ یا فردى را كھ اعمالش از دید مردم پنھان است وصف مى نمای

 !خبر مى دھى كھ با دانش ویژه اى او را كشف كرده اى؟
تو براى یزید سرنوشتى را رقم بزن كھ خود بھ   پس . در حالى كھ یزید با اندیشھ و اعمال خویش،خود را معرفى كرده است

رنان نوازنده و خواننده و  آن عالقمند است كھ ھمان جنگ و ستیز با سگان ستیزه جو و بازى كبوتران نر و ماده و تماشاى
ھرزه نواختن آالت لھو و لعب است كھ او را در این زمینھ پیشرو خواھى یافت و رھا كن آنچھ را اكنون در صدد آن ھستى 

 !چھ فایده كھ افزون بر گناھانت،با وزر و بال گناھان خلق كھ بر عھده گرفتھ اى خدا را مالقات كنى؟!اى معاویھ
باطل را در بیدادگرى،و خشم و غضب دا در ستمگرى پیموده اى تا آنجا كھ پیمانھ آن را پر نمودى در  تو راه!بھ خدا سوگند

پس از آن با لعمالى مشخص در روزى آشكار بر !حالى كھ میان تو و مرگ جز بھ اندازه یك چشم بر ھم زدن فاصلھ نیست
 .خدا وارد مى شوى و چاره اى جز این نخواھى داشت

صلى (پیامبر !مى بینم كھ بھ ما بدى كردى و حق پدران ما را از ما منع نموده اى و حال آن كھ بھ خدا سوگندتو را در حالى 
از زمان والدت ما را وارث آن كرده بود،و ھمان استداللى كھ پس از رحلت پیامبر صلى هللا و علیھ و ) هللا علیھ و آلھ و سلم

وى خلیفھ اول آن دالیل را باور كرد،ولى بعدا انصاف داد و بھ خطاى !وردىالھ در جریان سقیفھ آوردند تو نیز علیھ ما آ
خود اعتراف كرد در نتیجھ دست بھ توجیھات زد و ھر چھ خواستید انجام دادید و چنین و چنان گفتید تا این كھ امر حكومت 

 .د عبرت بگیرندبھ دست تو اى معاویھ افتاد،البتھ از راھى كھ ھدف آن غیر از تو بود صاحبان خرد بای
بھ عنوان امیر از طرف ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و یاد آورى كردى كھ آن مرد عمرو بن عاص در زمان رسول خدا 

صلى هللا علیھ و آلھ و (حضرت انتخاب شده بود،آرى چنین بود آن روز عمروبن عاص بھ خاطر ھمراھى و بیعت با پیامبر 
ن حال بھ گونھ اى عمل كرد كھ مردم امارت وى را نپذیرفتند و كارھاى ناپسند او را بر داراى فضیلتى بود،ولى با ای) سلم

از امروز بھ بعد جز من كسى بر شما امارت !اى مھاجران:فرمود (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شمردند،تا جایى كھ پیامبر 
ھ در شرایط خاصى صورت گرفت سپس آن را ك) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نخواھد داشت چگونھ بھ عمل منسوخ پیامبر 

 نسخ فرمود مى توان تمسك جست؟
یا چگونھ با كسى ھمدمى كھ نمى توان بھ او اعتماد كرد؟ و اطراف تو كسى است كھ دین و خویشاوندى اش مورد اطمینان 

یندازى كھ وى در نیست تو مى خواھى مردم را بھ سوى مردى اسرافگر و فریب خورده سوق دھى و آنان را در مسیرى ب
دنیایش لذت ببرد و تو آخرت خویش را بر باد دھى،بھ یقین این ھمان زیان آشكار است از خداوند براى خود و شما طلب 

  .(466)مى كنم  آمرزش 
) علیھ السالم(امام حسین :و در عین حال صریح و شجاعانھ بیانگر این حقیقت است كھ اوال این خطبھ حساب شده و منطقى

بگیرد و  -مخصوصا در نصب یزید بھ خالفت  -سعى داشت با منطق و استدالل روشن،جلو خودكامگى ھاى معاویھ را 
واج خروشان افكار عمومى مسلمین صفات زشت واقعى یزید را بر شمرد،ام. عواقب شوم دنیوى و اخروى آن را نمایان كند

 .را بر ضد او نشان دھد
معاویھ گوشزد كرد كھ افكار عمومى مسلمین یبر ضد تو و مخصوصا بر ضد یزید است،ھمھ از سوابق زشت او آگاه :ثانیا

 .شده اند و پرده پوشى بر آن ممكن نیست
عدل الھى را بھ او یادآور شد و او را بھ شدت انذر  اضافھ بر ھمھ اینھا نزدیك بودن پایان عمر او و بازخواست در دادگاه

 .كرد
در عصر خالفت معاویھ ھرگز از ) علیھ السالم(ھمھ اینھا نشان مى دھد كھ بر خالف پندار بعضى از گویندگان،امام حسین 

 .مبارزه با او و یارانش بر نداشت
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بھ مدت سھ روز از مردم فاصلھ ) علیھ السالم)آن خطبھ خطبھ پیشین و شنیدن پاسخ كوبنده امام حسین معاویھ پس از ایراد 

گرفت و بیرون نیامد تا غوغاى مردم فرو نشیند پس از سھ روز از منزل خارج شد و دستور داد كھ مردم را در مسجد جمع 
 .كنند

 .امتناع كرده بودند،كنار منبر نشستندمردم در مسجد اجتماع كردند و آنھا كھ از بیعت با یرید 
اى مردم :سپس گفت!معاویھ حمد و ثتاى الھى را بھ جاى آورد، آنگاه در فضل یزید و قرائت قرآنش و از سخن گفت

من مصمم ھستم كھ براى یزید بیعت بگیرم و از این رو،شھر و روستایى نبود جز آن كھ براى بیعتش افرادى را !مدینھ
بزرگ این قوم و اصل و :من بیعت مردم را تأخیر انداختم چرا كھ با خود گفتم. سلیم شدند و بیعت كردنداعزام كردم،ھمھ ت

ریشھ آن اینجاست و اینان كسانى اند كھ من در امر بیعت با آنھا مشكلى ندارم و كسانى كھ از بیعت با یزید امتناع كردند،بھ 
ا مى یافتم كھ از یزید جھت تصدى امر خالفت بھتر و شایستھ تر اگر كسى ر!بھ خدا سوگند!مھربانى با او سزاوارترند

 !!بود،براى ھمان شخص بیعت مى گرفتم
تو كسى را كھ از !بھ خدا سوگندو هللا لقد تركت من ھو خیر منھ اءبا و أما و نفسا  :برخاست و گفت) علیھ السالم(امام حسین 

 .انسانى بھتر است كنار گذاشتى یزید از جھت پدر ،مادر و ارزش ھاى فردى دینى و صفات
 !گویا خودت را مى گویى؟:معاویھ گفت

 !آرى:فرمود
اگر مادرت ھیچ . مادر تو از مادر وى یزید بھتر است!پاسخش آن است كھ آرى از نظر مادر،بھ جانم سوگند:معاویھ گفت

چھ برسد بھ این كھ وى !ھ زنانندفضیلتى نداشت،جز آن كھ زنى از زنان قریش بود،كافى است چرا كھ زنان قریش افضل ھم
مادرت از !بنابر این،بھ خدا سوگند. عالوه بر آن كھ دین و سابقھ وى در اسالم،فضیلت دیگرى است. دختر رسول خداست

 .بھتر است  مادرش 
پیروز و اما پدرت،بدان كھ پدر تو كار پدرش را معاویھ بھ خدا واگذار كرد و در آن منازعھ خداوند پدرش را بر پدر تو 

 .ساخت
چھ قدر نادانى تو دنیاى زود گذر را بر آخرت آثرت العاجل على االجل !حسبك جھلك :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

و اما این كھ خودت را برتر از یزید مى دانى،بھ خدا :معاویھ گفت. و با نیرنگ و حیلھ بر تخت قدرت نشستى!برگزیدى
 !ز تو بھتر استیزید براى سرپرستى امت محمد ا!سوگند

این سخن تو بسیار نادرست ھذا ھو االفلك و الزور،شارب الخمر و مشتریى اللھو خیر منیى  :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
 !و باطل است،آیا یزید شارب الخمر و آن كس كھ خریدار لھو و گناه است،از من بھتر است؟

،چرا كھ اگر نزد وى از او بدگویى كنى آنقدر بردبار است كھ پسر عمویت را ناسزا مگو:معاویھ كھ پاسخى نداشت،گفت
 !!!ھرگز بھ تو ناسزا نخواھد گفت

شما مى دانید !اى مردم:در مانده بود،رو بھ مردم كرد و گفت) علیھ السالم(معاویھ كھ در برابر سخنان محكم امام حسین 
و بیعت و خالفت او،بیعتى صحیح !بكر را خلیفھ كردندمسلمانان ابو!رسول خدا از دنیا رفت ولى كسى را خلیفھ قرار نداد

ابوبكر بھ كتاب خدا و سنت رسولش عمل كرد و ھنگامى كھ وقت مرگش فرا رسید راءیش بر این قرار گرفت كھ عمر . بود
عمر نیز بھ كتاب خدا و سنت رسولش عمل كرد،تا ھنگام مرگش چنین بھ خاطرش رسید كھ . را بھ جانشینى خود برگزید

در نتیجھ ابوبكر براى بعد از خودش راھى را پیش گرفت كھ رسول خدا انجام . فت را بھ شوراى شش نفره واگذار نمایدخال
ھمھ اینھا كارھایى را كھ بھ تشخیصشان بھ . نداده بود و عمر نیز بھ شیوه اى عمل كرد كھ ابوبكر آن گونھ عمل نكرده بود

جھت !و با یك نظر منصفانھ!داده ام،براى جلوگیرى از اختالف و پراكندگى نفع مسلمین بوده انجام دادند،من ھم تشخیص
  .(467)مسلمانان براى یزید بیعت بگیرم

و مرگز بزرگان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)اكرم یعنى كانون ھدایت ھاى پیغمبر  - معاویھ از یك سو مى دانست اگر مدینھ 
با فرزند او بیعت نكند كار او سامان نمى گیرد و مناطق دیگرى كھ بیعت  -اسالم اعم از مھاجران و انصار و فرزندان آنھا 

دید،فریب و از طریق تطمیع،تھ:كرده اند تدریجا باز مى گردند،لذا سعى داشت بھ ھر حیلھ اى شده براى یزید بیعت بگیرد
ولى كسى كھ نقشھ ھاى او را نقش بر آب و او را در رسیدن بھ مقصود ناكام گذاشت،امام . نیرنگ و ھر وسیلھ ممكن دیگر

بود كھ در جلسات تبلیغى معاویھ حضور مى یافت و با فصاحت و بالغت و شجاعتى كھ از پدر ) علیھ السالم(حسین 
 .بود،دھان معاویھ را مى بست و نیرنگ او را براى ھمھ مردم فاش مى ساخت بھ ارث برده) علیھ السالم(بزرگوارش على 
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بھ اتفاق عبدهللا بن عباس و عبدهللا ) علیھ السالم(یك سال قبل از مرگ معاویھ امام حسین :سلیم بن قیس روایت كرده است كھ
مردان و زنان بنى ھاشم و خادمان آنھا را و از انصار ھر كس را كھ ) یھ السالمعل(در این سفر امام . بن جعفر بھ حج رفت

آنھا كھ بھ درستى و تقوا معروف  - سپس بھ سراغ اصحاب رسول خدا . و اھل بیتش آشنا بود جمع كرد) علیھ السالم(با امام 
ر نتیجھ جمعیتى بیش از ھفتصد نفر در د. فرستاد و ھمھ آنھا را در منا جمع فرمود - بودند،و در موسم حج حضور داشتند

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آن مكان اجنماع كردند كھ اكثر آنھا از تابعین و حدود دویست نفر نیز از اصحاب رسول خدا 
 :پس از حمد و ثناى الھى فرمود. برخاست و میان آنان خطبھ اى ایراد كرد (علیھ السالم(امام حسین . بودند

الطاغیة قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد راءیتم و علمتم و شھدتم و انیى اءرید أن اءساءلكم عن شى ء فان صدقت اما بعد ھذا 
و قرابتیى من نبیكم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فصدقونیى و ان كذبت فكذبونیى و اءساءلكم بحق هللا علیكم و حق رسول هللا 

 عوتم اءجمعین فیى اءمصاركم من قبائلكم من آمنتم من الناس لما سیرتم مقامیى ھذا و وصفتم مقالتیى و د
ھمھ شما دیدید دانستید و شاھد بودید كھ این مرد طغیانگر معاویھ با ما و شیعیان ما چھ كرده است؟ من اكنون مى !اما بعد

و شما را !تكذیبم نماییدخواھم از شما امورى را بپرسم كھ اگر راست گفتم،مرا تصدیق كنید و اگر خداى ناكرده خالف گفتم،
و نسبتى كھ با پیامبرتان دارم،سوگند مى دھم كھ حادثھ امروز را بھ  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ حق خداوند و پیامبر خدا 

 !مردم برسانید و سخنانم را براى آنان بازگو كنید و در شھرھایتان افراد مطمئن از مردم را دعوت كنید
 :ست كھ پس از جملھ اگر سخنم نادرست باشد،آن را تكذیب نمایید فرموددر روایت دیگرى آمده ا

اسمعوا مقالتیى و اكتبوا قولیى ثم ارجعوا الى امصاركم و قبائلكم فمن آمنتم من الناس و وثقتم بھ فادعوھم الى ما تعملون من 
  ...كره الكافرونحقنا فانیى اءتخوف ان یدرس ھذا االمر و یذھب الحق و یغلب وهللا متم نوره و لو 

سخن مرا بشنوید و یادداشت كنید و ھنگامى كھ بھ شھرھا و قبیلھ ھایتان بازگشتید،افراد مورد اعتماد از مردم را بھ سوى 
اھداف ما فرا خوانید،چرا كھ من مى ترسم امر دین كھنھ و نابود شود و حق از بین برود،و مغلوب شود،ھر چند كھ خداوند 

 !اگر چھ كافران آن را ناخوشایند دارند نورش را كامل مى كند
ھر چھ از آیات قرآن درباره اھل بیت نازل شده بود را تالوت و تفسیر فرمود و تمام سخنانى كھ ) علیھ السالم(آنگاه امام 

 و برادرش و) سالم هللا علیھا(و مادرش حضرت زھرا ) علیھ السالم(پدرش على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 
ھمھ ما این سخنان را :درباره خودش و اھل بیتش فرموده بود،نقل كرد و اصحاب نیز گفتارش را تصدیق كرده مى گفتند

 .شنیده ایم
 :آنگاه امام فرمود

این سخنان را براى كسانى كھ بھ آنان و دینشان !شما را بھ خدا سوگند مى دھم ...أنشدكم هللا اال حدثتم بھ من تثقون بھ و بدینھ
 .ماد دارید نقل كنیداعت

 :آنان را بھ اقرارش سوگند داد،این بود كھ فرمود) علیھ السالم(از جملھ امورى كھ امام حسین :سلیم بن قیس مى گوید
حین آخى بین اصحابھ فاخى بینھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنشدكم هللا اءتعلمون ان على بن ابیى طالب كان أخا رسول هللا 

 .قال أنت أخیى و أنا أخوك فیى الدنییا و االخرة؟ قالوا اللھم نعم و بین نفسھ، و
اشتریى موضع مسجده و منازلھ فابتناه ثم ابتنى فیھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنشدكم هللا ھل تعلمون أن رسول هللا :قال

یر بابھ فتكلم فییى ذلك من تكلم عشرة منازل تسعة لھ و جعل عاشرھا فیى وسطھا الیى ثم سد كل باب شارع الى المسجد غ
 ...ما أنا سددت أبوابكم و فتحت بابھ ولكن هللا اءمرنیى بسد أبوابكم و فتح بابھ ثم نھى الناس أن یناموا فیى المسحد غیره:فقال
 اللھم نعم:قالوا
حین آخیى بین اصحابھ فاخى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(انشدكم هللا اتعلمون ان على بن ابى طالب كان أخا رسول هللا :قال

 اللھم نعم:بینھ و بین نفسھ و قال أنت أخیى و أنا أخوك فیییى الدنیا و االخرة؟قالوا
اءفتعلمون ان عمر بن الخطاب حرص على كوة قدر عینھ یدعھا فیى منزلة الى المسجد فاءبى علیھ ثم خطب فقال ان هللا :قال

 .اللھم نعم:ى و غیر اخیى و بنیھ؟ قالوااءمرنیى ان ابنى مسجدا طاھرا ال یسكنھ غیری
نصبھ غدیر خم فنادى لھ بالوالیة و قال لیبلغ الشاھد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنشدكمم هللا اءتعملون أن رسول هللا :قال

 .اللھم نعم:الغائب قالوا
أنت منى بمنزلة ھارون من موسى :غزوة تبوكقال لھ فیى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنشدكم هللا اءتعملون أن رسول هللا :قال

 .و أنت ولى كل مؤمن بعدیى؟قالوا، اللھم نعم
قال أنشدكم هللا اءتعملون أن رسول هللا حین دعا النصارى نت أھل نجران الى المباھلة لم اال بھ و بصاحبتھ و ابنیھ قالوا اللھم 

 .نعم



ال دفعھ الى رجل یحبھ هللا و یحب هللا و رسولھ كرار غیر فرار :یبر ثم قالأنشدكم هللا اءتعملون أنھ دفع الیھ اللواء یوم خ:قال
 .اللھم نعم:یفتحھا هللا على یدیھ؟ قالوا

اللھم :ال یبلغ عنیى اال أنا اءو رجل منیى؟ قالوا:بعثھ ببراءة و قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعملون أن رسول هللا :قال
 .نعم
لم تنزل بھ شدة قط اال قدمھ لھا ثقة بھ،و أنھ لم یدعھ باسمھ قط اال ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم( اءتعلمون أن رسول هللا:قال

 .یا اخیى و ادعوا لیى اخى؟ قالوا اللھم نعم:یقول
یا على أنت منیى و أنا منك و :قضى بینھ و بین جعفر و زید فقال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعلمون أن رسول هللا :قال

 أنت ولى كل مومن بعدیى؟
 .قالوا اللھم نعم

كل یوم خلوة و كل لیلة دخلة اذا ساءلھ اءعطاه و اذا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعملون انھ كانت لھ من رسول هللا :قال
 .سكت اءبداءه؟ قالوا اللھم نعم

حمزة حین قال لفاطمة زوجتك خیر أھل بیتیى، فضلھ على جعفر و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعلمون أن رسول هللا :قال
 .اللھم نعم:اءقدمھم سلما،و اءعظمھم حلما و أكثرھم علما؟ قالوا

أنا سید ولد بنیى آدم و أخیى على سید العرب و فاطمة سیدة نساء :قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعلمون أن رسول هللا :قال
 .اللھم نعم:اشباب أھل الجنة؟ قالواأھل الجنة و الحسن و الحسین ابناى سید 

 .اللھم نعم:اءمره بغسلھ و أخبره ان جبرئیل یعینھ علیھ؟ قالوا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعلمون أن رسول هللا :قال
و أھل  انیى تركت فیكم الثقلین كتاب هللا:قال فیى آخر خطبة خطبھا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءتعلمون أن رسول هللا :قال

  .اللھم نعم:بیتیى فتمسكوا بھما لن تضلوا؟ قالوا
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(برادر رسول خدا  (علیھ السالم(آیا مى دانید على بن ابى طالب !شما را بھ خدا سوگند مى دھم

داد،میان على و خودش عقد یارانش را با یكدیگر برادر قرار ) هللا علیھ و آلھ و سلم  صلي(بود، در آن زمان كھ رسول خدا 
آرى بھ خدا :در دنیا و آخرت تو برادر من و من برادر تو خواھم بود؟ ھمگى گفتند:برادرى و اخوت خواند و بھ وى فرمود

 !سوگند
آیا مى دانید كھ رسول خدا زمین مسجد مسجد النبى را و زمین منزل ھاى خود را !شما را بھ خدا سوگند مى دھم:فرمود

علیھ (براى پدرم على  -در وسط آن مكان  -آنجاه حجره ساخت كھ نھ تاى آن را براى خود و دھمى آن را خرید،سپس در 
در این باره . سپس بھ فرمان خدا ھمھ درھایى را كھ بھ مسجد باز مى شد،بست بھ جز در خانھ پدرم را. قرار داد) السالم

خود درھاى خانھ ھاى شما را نبستم و   من از پیش :خدا فرمود رسول!برخى بھ پیامبر صلى هللا و علیھ و الھ اعتراض كردند
مردم را از خوابیدن در  - بھ جز پدرم  - سپس رسول خدا  .در خانھ او را باز نگذاشتم،بلكھ خداوند بھ من چنین فرمان داد

 آرى بھ خدا سوگند شنیده ایم:ھمگى گفتند... مسجد نھى كرد
ا مى دانید كھ عمر بن خطاب سعى داشت سوراخى بھ اندازء چشم خود از منزلش بھ آی:سپس امام در ادامھ این سخن افزود!

خطبھ اى خواند و   جلو این مقدار را نیز گرفت،سپس) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مسجد باقى بگذارد،ولى رسول خدا 
و فرزندانش كسى ) علیھ السالم(على  خداوند بھ من فرمان داد كھ بناى مسجد را پاك قرار دھم و لذا جز من و برادرم:فرمود

 !آرى بھ خدا سوگند شنیده ایم:حق سكونت در آن ندارد؟ ھمگى گفتند
علیھ (على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا مى دانید رسول خدا !شما را بھ خدا سوگند مى دھم:فرمود) علیھ السالم(امام 

آرى بھ :حاضران بھ غایبان این جریان را اطالع دھند؟ گفتند:مودرا در روز غدیر خم بھ والیت منصوب كرد و فر) السالم
 !خدا سوگند مى دانیم

در جریان جنگ تبوك ھنگامى كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا مى دانید رسول خدا !شما را بھ خدا سوگند مى دھم: فرمود
) علیھ السالم(ان كنایھ آلود منافقان و گالیھ على را بھ عنوان جانشین خود در مدینھ گذاشت،در پى سخن) علیھ السالم(على 

موقعیتت و جایگاه تو در نزد من،ھمانند جایگاه ھارون است :خطاب بھ وى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر اكرم 
 !ندآرى بھ خدا سوگ:نسبت بھ موسى ھارون جانشین حضرت موسى بود و تو بعد ار من سرپرست تمامى مؤمنانى؟ گفتند

ھنگامى كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا مى دانید كھ رسول خدا !شما را بھ خدا سوگند مى دھم:فرمود) علیھ السالم(امام 
آرى :و ھمسرش و دو فرزندش را ھمراه خود نبرد؟ گفتند) علیھ السالم(نصاراى نجران را براى مباھلھ فرا خواند،جز على 

شما را بھ خدا سوگند مى :فرمود. بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)بھ منزلھ نفس پیامبر ) المعلیھ الس(پس على !بھ خدا سوگند
پرچم را بھ دست مردى :سپرد و فرمود) علیھ السالم(آیا مى دانید كھ در جنگ خیبر،رسول خدا پرچم را بھ دست على !دھم



را دوست دارد،پیوستھ بھ صف دشمن حملھ مى كند مى سپارم كھ خدا و رسولش او را دوست دارند و او نیز خدا و رسولش 
 !آرى بھ خدا سوگند مى دانیم:و ھرگز فرار نمى كند،خداوند فتح و پیروزى را بھ دستان او تحقق مى بخشد؟ گفتند

 براى جریان برائت و خواندن آیات نخستین سوره توبھ میان) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا مى دانید كھ رسول خدا :فرمود
جبرئیل از جانب خداوند بھ :را فرستاد،و براى پیش گیرى از اعتراض بعضى فرمود) علیھ السالم(مشركان ھنگام حج على 

آرى بھ خدا :من فرمان داد كھ این آیات را جز خودم و یا مردى از بستگان من كھ بھ جاى من است نباید ابالغ كند؟ گفتند
 !سوگند مى دانیم

روى نمى آورد مگر آن كھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یچ گاه سختى و مشكلى بھ رسول خدا آیا مى دانید كھ ھ:فرمود
براى رفع آن مى فرستاد و دیگر آن كھ ھرگز وى را بھ نام،فرا نمى  -بھ سبب اعتمادى كھ بھ وى داشت  - را ) علیھ السالم(

آرى بھ خدا سوگند مى :ادرم را فرا خوانید؟ ھمھ گفتندبر: و مى فرمود!اى برادرم:خواند مگر آن كھ در پى آن مى فرمود
بین على و جعفر و زید بن حارثھ داورى كرد و ھر یك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا مى دانید كھ رسول خدا :فرمود. دانیم

ى و سرپرست ھمھ اى على تو از منى و من ا تو،و تو پس از من ول:فرمود) علیھ السالم(را بھ وصفى ستود و درباره على 
صلى هللا علیھ و آلھ (ھر روز با رسول خدا ) علیھ السالم(آیا مى دانید كھ على :اما فرمود!ارى بھ خدا سوگند:مؤمنانى؟ گفتند

صلى هللا علیھ و آلھ و (خلوتى داشت و ھر شب بر وى وارد مى شد و در مجلس خصوصى از محضر رسول خدا ) و سلم
سؤ الى مى كرد، بھ وى پاسخ مى داد و ھرگاه ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)ه از رسول خدا استفاده مى كرد و ھرگا) سلم

آرى بھ خدا سوگند :خود شروع بھ سخن گفتن با او مى نمود؟ گفتند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سكوت مى كرد،رسول خدا 
 .مى دانیم

من سروز فرزندان آدم مى باشم و :فرمود) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (آیا مى دانید كھ رسول خدا :فرمود) علیھ السالم(امام 
سرور زنان اھل بھشت است و فرزندانم حسن و حسین ) علیھ السالم(،سرور عرب است و فاطمھ  (علیھ السالم(برادرم على 

 .آرى بھ خدا سوگند مى دانیم:سرور جوانان اھل بھشتند؟ گفتند) علیھ السالم(
فرمان داد كھ غسلش دھد و بھ وى خبر ) علیھ السالم(بھ على ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھ رسول خدا آیا مى دانید ك:فرمود

ھر ) علیھ السالم(امام : خالصھ این كھ .آرى بھ خدا سوگند مى دانیم:داد كھ جبرئیل در این مكان كار كمكش مى كند؟ گفتند
و درباره ) علیھ السالم(بھ طور ویژه درباره على ) علیھ و آلھ و سلم صلى هللا(چھ را كھ در قرآن و ھمچنین بھ زبان پیامبر 

و درباره اھل بیتش آمده بود بیان كرد و صحابھ و تابعین را سوگند داد و از آنان اقرار گرفت صحابھ ) علیھ السالم(على 
 .ده اندآرى براى ما نیز افراد فالنى و فالنى نقل كر:آرى ما شنیدیم و تابعى مى گفت:مى گفتند

ھر كس گمان :مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آیا شنیده اید كھ رسول خدا :سپس در پایان آنان را سوگند داد و فرمود
را دشمن مى دارد،دروغ گفتھ است،نمى شود مرا دوست بدارد و على ) علیھ السالم(كند مرا دوست دارد در حالى كھ على 

 .را دشمن
ھر كس او را دوست دارد،مرا . زیرا كھ او از من است و من از اویم:چرا نمى شود؟ فرمود!ل خدااى رسو:كسى سؤ ال كرد

دوست مى دارد و ھر كس مرا دوست مى دارد،بھ یقین خدا را دوست دارد و ھركس على را دشمن بدارد،بھ یقین با من 
 .آرى این را نیز شنیده ایم:فتنددشمنى كرده است و ھر كس با من دشمنى كند،خدا را دشمن داشتھ است؟ ھمگى گ

  .(468)پس از آن ھمگى متفرق شدند و این خبر در تمام شھرھا پیچید
زمان مھمترین مجمع در نوع خود با این خطابھ حساب شده و پر معنى در آن مجمع بزرگ،كھ در آن ) علیھ السالم(امام 

محسوب مى شد،با حضور دویست نفر از صحابھ و صدھا نفر از تابعین و شخصیت ھاى سرشناس و معروف علمى و 
 :دینى جھان اسالم چند ھدف مھم را دنبال مى فرمود

ز منابر سب و ناسزا گویند بھ چھ را بر فرا) علیھ السالم(امام نشان داد كھ حاكمان ظالم بنى امیھ كھ دستور داده اند على  -1
و برادر و جانشین و وصى او بود،و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كسى بدگویى مى كنند؟ آن كس كھ ھمچون جان پیامبر 

ھمین امر سبب شد كھ مردم از یك سو بھ ماھیت ضد اسالمى بنى امیھ پى ببرند و از سوى دیگر با این برنامھ ننگین یعنى 
 .بر منابر بھ مبارزه برخیزندناسزاگویى 

ھدف دیگر این بود كھ قدرت بنى امیھ دلیلى بر حقانیت آنھا شمرده نمى شود و مردم جنایات آنھا را بھ دست فراموشى  -2
 .نسپارند

كھ بھ بذرھاى انقالبھا و قیام ھاى آینده را بر ضد شجره خبیثھ ملعونھ در افكار پاشید و چیزى نگذشت ) علیھ السالم(امام  -3
 .ثمر نشست

در كربال با قیام و مبارزه نظامى خود و نوشیدن شربت شھادت،بنى امیھ را رسوا ساخت،در اینجا ) علیھ السالم(اگر امام  -4



با این قیام فرھنگى افكار را بیدار ساخت و راه و رسم مبارزه با این گروه از منافقان را كھ متأسفانھ بر جایگاه پیامبر 
 .تكیھ زده بودند،نشان داد) و آلھ و سلم صلى هللا علیھ(

 

 من فقط براى اقامھ حق قیام كردم - 14
است كھ درباره امر بھ معروف و نھى از نكر ایراد فرموده است این كالم از امیر ) علیھ السالم(از خطبھ ھاى امام حسین 

 اءولیاه من سوء ثنائھ على االخبار اذ یقول اعتبروا ایھا الناس بما وعظ هللا :نیز نقل شده است) علیھ السالم(مؤمنان على 
 (469)لوال یناھم الربانیون و االخبار عن قولھم االثم (

 (470)لبس ما كانوا یفعلون :لعن الذین كفروا من بنى اسرائیل الى قولھ:و قال
و انما عاب هللا ذلك علیھم النھم كانوا یرون الظلمة الذین بین اظھرھم المنكر و الفساد فال ینھونھم عن ذلك رغبة فیما كانوا 

 ((471)وا الناس و اخشونفال تخش:(ینالون منھم و رھبة مما یحذرون و هللا یقول
و المؤمنون و المؤمنات بالمعروف و النھى عن المنكر فریضة منھ لعلمھ بانھا اذا اءدیت و اءقیمت استقامت الفرائض :و قال

 (472)بالمعروف و النھى عن المنكركلھا ھینھا و صعبھا،و ذلك أن االمر 
فبدهللا باالمر بالمعروف و النھى عن المنكر فریضة منھ لعلمھ بانھت اذا اءدیت و اءقیمت استقامت الفرائض كلھا ھنینھا و 

معروف و النھى عن المنكر دعاء الى االسالم مع رد المظالم و مخالفة الظالم،و قسمة الفیى ء و صعبھا و ذلك أن االمر بال
 .الغنائم و أخذ الصدقات من مواضعھا و وضعھا فیى حقھا

ثم أنتم العصابة عصابة بالعلم مشھورة و بالخیر مذكورة،و بالنصیحة معروفة و باr فیى أنفس الناس مھابة یھابكم الشریف،و 
رمكم الضعیف، و یؤ ثركم من ال فضل لكم علیھ و ال یدلكم عنده تشفعون فیى الحوائج اذا امتنعت من طالبھا،و تمشون فیى یك

كل ذلك انما نلتموه بما یرجى عندكم من القیام بحق هللا،و ان كنتم عن اكثر حقھ   الطیق بھیبة الملوك و كرامة اال كابر،اءلیس 
فأما حق الضعفاء فضیعتم،و أما حقكم بزعمكم فطلبتم فال مال بذلتوه و ال نفسا خاطتم بھا للذیى تقصرون فاستخفتم بحق االئمة 

 .خلقھا و ال عشیرة عادیتوھا فیى ذات هللا أنتم تتمنون على هللا جنتھ و مجاورة رسلھ و أمانھ من عذابھ
بلغتم من كرامة هللا منزلة فضلتم بھا و من یعرف  لقد خشیت علیكم أیھا المتمنون على هللا أن تحل بكم نقمة من نقماتھ ال نكم

باr ال تكرمون و أنتم باr فیى عباده تكرمون و قد ترون عھود هللا منقوضة فال تفزعون و أنتم لبعض دمم آبائكم تفزعون و 
ن،و ال من عمل فیھا ذمة رسول هللا محقورة،و العمى و البكم و الزمن فى المداین مھلة ال ترحمون و ال فیى منزلتكم تعملو

تغون،و باالدھان و المصانعة عند الظلمة تاءمون كل ذلك مما اءمركم هللا بھ من النھیى و التناھیى و أنتم عنھ غافلون،و أنتم 
 .اءعظم الناس مصیبة لما غلبتم علیھ من منازل العلماء لو كنتم تسعون

 rاالمناء على حاللھ و حرامھ فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك بأن مجارى االمور و االحكم على اءیدیى العلماء با
ذلك اال بتفرقكم عن الحق و اختالفكم فى السنة بعد البینة الواضحة و لو صبرتم على االذى و تحملتم المؤ ونة فیى ذات هللا 

زلتكم،و اءسلمتم امور هللا فیى اءیدیھم كانت امور هللا علیكم ترد و عنكم تصدر،و الیكم ترجع و لكنكم مكنتم الظلمة من من
یعملون بالشھبات و یسیرون فیى الشھوات سلطھم على ذلك فراركم من الموت و اعجابكم بالحیاة التیى ھى مفارقتكم فاءسلمتم 

ن الضعفاء فیى اءیدیھم فمن بین مستعبد مقھور و بین مستضعف على معیشتھ مغلوب یتقلبون فیى الملك بارائھم و یستشعرو
الخزى باءھوائھم اقتداء باالشرار،و جراة على الجبار فیى كل بلد منھم على منبره خطیب یصقع فاالرض لھم شاغرة و 

اءیدیھم فیھا مبسوطة و الناس لھم خول ال یدفعون ید ال مس فمن بین جبار عنید و ذیى سطوة على الضعفة شدید،مطاع ال 
 اءعجب و االرض من غاش غشوم و متصدق ظلوم،و عامل على المؤمنین بھم یعرف المبدى ء و المعید فیا عجبا و مالیى ال

 .غیر رحیم،فاr الحاكم فیما فیھ تنازعنا و القاضى بحكمھ فیما شجر بیننا
اللھم انك تعلم انھ لو یكن ما كان منا تنافسا فیى سلطان و ال التماسا من فضول الحطام ولكن انرى المعالم من دینك و نظھر 

ح فیى بالدك و یامن المظلومون من عبادك و یعمل بفرائضك و سنتك و اءحكامك فانكم اال تنصرونا و تنصونا قوى االصال
  .الظلمة علیكم و عملوا فیى اطفاء نور نبیكم،و حسبناهللا و علیھ توكلنا و الیھ أنبنا و الیھ المصیر

ت پند گیرید،مانند نكوھشى كھ از علماى یھود فرموده از آنچھ كھ خداوند دوستان خود را بھ آن موعظھ كرده اس!اى مردم
چرا دانشمندان نصارى و علماى یھود آنھا را از لوال یناھم الربانیون و االجبار عن قولھم االثم  :است آنجا كھ مى گوید

سان داوود و لعن الذین كفروا من بنى اسرائیل على ل :سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نھى نمى كردند و نیز فرمود
 عیسى ابن مریم ذلك بما عصوا و كانوا یعتدون كانوا ال یتناھون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا یفعلون 

این بھ خاطر آن بود كھ گناه كردند و تجاوز مى . كافران بنى اسرائیل بر زبان داود و عیسى بن مریم لعن و نفرین شدند



 !دند،یكدیگر را نھى نمى كردند،چھ بدكارى انجام مى دادندآنھا از اعمال زشتى كھ انجام مى دا. نمودند
این سرزنش و نكوھش براى این بود كھ آنھا از گروه ستمكاران منكرات و مفاسدى روشن مى دیدند،ولى آنان را نھى نمى 

ا مى ترسیدند،با آن كردند،و این بھ خاطر آن بود كھ بھ آنچھ از دنیا و زرق و برق دنیوى نزد آنان بود طمع داشتند و از آنھ
 .از مردم نترسید،فقط از من بترسید فال تخشوا الناس و اخشون :كھ خداوند مى فرماید

مردان و زنان با و المؤمنون و المؤمنات بعضھم اءولیاء یاءمرون بالمعروف و ینھون عن المنكر  :ھمچنین فرمود
خداوند در اینجا از میان ھمھ فریضھ ھا از امر . ر مى كنندایمانى،ولى ویار و یاور یكدیگرند، امر بھ معروف و نھى از منك

بھ معروف و نھى از منكر آغاز كرده،چرا كھ مى دانست اگر این فریضھ بھ درستى انجام شود و اقامھ گردد فرایض دیگر 
ه با رد مظالم اعم از آسان و دشوار،اقامھ مى گردد چون كھ امر بھ معروف و نھى از منكر،در حقیقت دعوت بھ اسالم ھمرا

 .و مخالفت با ستمگر و تقسیم صحیح بیت المال و غنایم و گرفتن زكات از جاى خود و صرف آن در مورد صحیح مى باشد
معروف ھستید و بھ خیر و نیكى یاد مى شوید و بھ خیر   افرادى ھستید كھ بھ علم و دانش !شما اى گروه سرشناس و قدرتمند
در دل مردم ابھتى دارید كھ شرافتمندان از شما حساب مى برند و افراد ضعیف بھ شما خواھى مشھورید و بھ خاطر خدا 

شما از . احترام مى گذارند و كسانى كھ بر آنان برترى نداشتھ و حق نعمتى بر آنان ندارید، شما را بر خود ترجیح مى دھند
ملوكانھ و كرامت بزرگان گام بر مى دارید بھ با ھیبت . كسانى كھ خواستھ ھایشان نزد حاكمان رد مى شود شفاعت مى كنید

آیا ھمھ این جایگاه ھاى اجتماعى براى این نیست كھ مردم بھ شما . ھر حال،شما افراد با نفوذى در جامعھ اسالمى ھستید
عى را سبك در حقیقت حقوق پیشوایان واق. امیدوارند كھ بھ حق خدا قیام كنید،ھر چند نمى توانید تمام حقوق الھى را ادا كنید

- بھ زعم خود  - شمرده اید و در اطاعت از آنھا كوتاھى ورزیده اید و حق ناتوانان را پایمال كرده اید ولى حق خویش را
حقوق خدا و خلق بذل كرده اید نھ جایى براى خدایى كھ آن را آفریده بھ مخاطره انداختید،و نھ با خاندان خود !آرى. گرفتھ اید

با این حال شما از خداوند آرزوى بھشت او ھمجوارى پیامبرانش و ایمنى از . دا دشمنى ورزیده ایددر راه خدا با دشمنان خ
 !عذابش را دارید؟

من مى ترسم كھ خداوند شما را بھ كیفرى از كیفرھاى خود گرفتار سازد،چرا كھ شما بھ سبب كرامت !اى امیدواران بھ خدا
و صحابھ پیامبر بھ مقامى رسیده اید كھ مورد احترام و ) علیھ و آلھ و سلمصلى هللا (الھى و انتساب بھ قبیلھ رسول خدا 

مردان الھى را كھ بھ شما معرفى مى شوند گرامى نمى دارید با این كھ خود بھ خاطر خدا مورد احترام مردم . برترى ھستید
 .ھستید

كھ براى نقض پیمانى از پدران خود بھ با این !شما مى بینید كھ پیمان ھاى الھى شكستھ مى شود،ولى نگران نمى شوید
كم ارزش شده، و افراد نابینا،گنگ و زمین گیر و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھراس مى افتید،اكنون پیمان رسول خدا 

ناتوان و ضعیف در شھرھا رھا شده اند و مورد ترحم و حمایت قرار نمى گیرند آرى،عدالت اجتماعى پایمال شده است،ولى 
 .وت اختیار كرده ایدشما سك

شما نھ در حد منزلت و جایگاه خود عمل مى كنید و نھ كسانى را كھ در آن حد عمل مى كنند،مورد حمایت قرار مى دھید و 
 .با سھل انگارى و سازش با ستمكاران،خود را آسوده خاطر نگھ مى دارید

ھى كنید و جلوگیرى بھ عمل آورید ولى شما از انجام ھمھ این موارد،از اموى است كھ خداوند بھ شما دستور داده از آنھا ن
 .آن غافلید

. مصیبت شما از ھمھ مردم بیشتر است چرا كھ شما در حفظ منزلت و جایگاه دانشمندان و علماى دین،مغلوب و ناتوان شدید
ز این روست كھ سر این ھمھ فریاد من براى شكستن سكوت توسط شما و قیام براى خدا ا!خود را مى كردید  اى كاش تالش 

رشتھ كارھا و اجراى احكام الھى،بھ دست علماى الھى است،ھمان ھا كھ امین بر حالل و حرام خداوند مى باشند اما این 
صلى هللا علیھ و (جایگاه از شما گرفتھ شده و این نیست مگر آن كھ از اطراف حق پراكنده شده اید و در سنت رسول خدا 

 .اختالف نموده اید -روشن  پس از برھان - ) آلھ و سلم
اگر در مقابل آزارھا صبر پیشھ مى كردید و در راه خدا مشكالت را تحمل مى نمودید،امور الھى بھ شما عرضھ مى شد و 

از ناحیھ شما صادر شده و بھ شما باز مى گشت،ولى شما براى ستمكاران امكان تعرض بھ جایگاه خویش را فراھم كردید و 
 .را بھ دست آنان سپردید،آنھا نیز بھ شبھات عمل كرده و در شھوات سیر مى نماینداجراى احكام الھى 

كھ روزى از آن جدا  - اگر سرنوشت مسلمین بھ دست آنان افتاد براى آن است كھ شما از مرگ فرار كرده و بھ زندگى دنیا 
،بھ گونھ اى كھ برخى ھا بھ بردگى در نتیجھ مردم مستضعف را در چنگالشان گرفتار ساختید. دل بستھ اید -خواھید شد

 .كشیده شده و بعضى نیز دشوارى ھاى زندگى مغلوبشان كرده است
با ھوس رانى،بدنامى و رسوایى بھ بار مى آورند و ھمھ این . ستم گران بھ دلخواه خود در امور كشور اسالم عمل مى كنند



در ھر شھرى خطیبى بر منبر دارند كھ بھ . جرأت كردند ھا بھ خاطر آن است كھ بھ اشرار اقتدا نموده و بر خداوند جبار
مردم در برابر آنان بردگانى ھستند كھ . سودشان سخن مى گوید،كشور در قبضھ آنان است و دستشان در ھمھ جا باز است

وایى برخى از این ھا جبار سركش اند و بعضى با تمام ناتوان سخت مى گیرند آنھا فرمانر. نیروى دفاع از خود ندارند
 !ھستند كھ نھ مبدء را مى شناسند و نھ معاد را

در حالى كھ سرزمین اسالم در دست ظالمى دغل و با جگیرى ستمگر و فرمانروایى  -و چگونھ در شگفت نباشم  - !شگفتا
 .بى رحم است

كھ آنچھ از ما در تو مى دانى !قاضى اختالفات ما اوست خداوند. در آنچھ كھ ما با شما در گیریم خداوند داور حاكم است
طریق و تالش براى بسیج مردم صورت مى گیرد بھ خاطر رقابت در امر زمامدارى و یا بھ چنگ آوردن ثروت و مال 

ھدف ما آن است كھ نشانھ ھاى دینت را بنمایانیم و اصالح و درستى را در آبادى ھایت آشكار سازیم تا بندگان . نیست
اگر شما ما را یارى نكنید و بھ داد خواھى ما بر !اى مردم. ھا و احكامت عمل شودمظلومت آسوده باشند و بھ فرایض،سنت 

خداوند ما را كفایت . نخیزید،ستمگران بیش از پیش بر شما مسلط مى شوند و در خاموش كردن نور پیامبرتان مى كوشند
  .(473)تمى كند و بر او توكل مى كنیم و بھ سوى او باز مى گردیم و بازگشت ھمھ بھ سوى اوس

در طول دوران حكومت معاویھ،و قبل از یزید نیز ھرگز خاموش ) علیھ السالم(خطبھ باال بھ خوبى نشان مى دھد كھ امام 
 !و خطرات سنگین این كار را بھ جان مى خریدسكوت را در برابر آن ظالم بیدادگر مجاز نمى شمرد . نبود

تالش مى كرد و ھمھ را براى قیام بر ضد آن حكومت غیر  -بھ خصوص نخبگان امت  -او پیوستھ در بیدار ساختن مردم 
 .بود فرا مى خواند - یعنى فرزند ابوسفیان  - اسالمى كھ در راءس آن بقایاى عصر جاھلیت 

طبھ و استدالالت متین و محكم و پر مایھ آن حضرت و فصاحت و بالغتى كھ در آن بھ كار در این خ) علیھ السالم(لحن امام 
با ھمان منطق كوبنده پدر در برابر ظالمان ) علیھ السالم(رفتھ،حكایت از این دارد كھ این فرزند بھ حق على بن ابى طالب 

 .ایستاده بود و از ھر فرصتى بھره مى گرفت
ضع ناھنجار خو بگیرند و تعلیمات اسالم را فراموش كنند و بھ حكومت ھاى فرعونى تن در مبادا مردم تدریجا بھ آن و

 .دھند
 توطئھ شبانھ براى گرفتن بیعت - 15

 .و عبدهللا بن زبیر فرستاد و آنھا را بھ خانھ خود دعوت كرد) علیھ السالم(ولید فرماندار مدینھ شبانھ كسى را خدمت امام 
اى ابا عبدهللا این ساعت كھ ولید ما را خواستھ ساعتى نیست :كرد و عرضھ داشت) علیھ السالم(مام عبدهللا بن زبیر رو بھ ا

بھ . كھ ولید نشست عمومى براى مردم داشتھ باشد،از این كھ در این ساعت ما را فراخوانده من از آن احساس خطر مى كنم
 نظر شما براى چھ منظورى ممكن است ما را خواستھ باشد؟

اذا أخبرك اءبابكر انیى اءظن بأن معاویة قد مات و ذلك أنیى راءیت البارحة فیى منامیى كان منبر معاویة  :مودامام فر
گمان :كینھ عبدهللا بن زبیر اكنون بھ تو مى گویم!اى ابابكرمنكوس و راءیت داره تشعل نارا فاولت ذلك فیى نفسیى انھ مات 

شب گذشتھ در خواب دیدم كھ منبر معاویھ سرنگون شده و از خانھ اش آتش  مى كنم معاویھ از دنیا رفتھ است چرا كھ من
  .(474)من پیش خودم تعبیر كردم كھ وى مرده است. زبانھ مى كشد

قد ظننت أن طاعیتھم قد ھلك فبعث الینا لیاخذنا بالبیعة قبل أن یفشوا فى  :فرمود) علیھ السالم(مطابق روایت ابومخنف امام 
من گمان مى كنم طغیانگر این قوم ھالك شده است،از این رو ولید قصد دارد پیش از آن كھ مردم با خبر الناس الخبر 

  .(475)شوند،از ما بیعت بگیرد
بھ یقین ھمین گونھ است كھ مى گویى،اكنون اگر براى بیعت با یزید دعوت شوى،چھ !اى فرزند على:عبدهللا بن زبیر گفت

 خواھى كرد؟
فصنع معاویة ) معلیھ السال(اءصنع أنیى ال اءبایع لھ اءبدا االمر انما كان لیى من بعد أخى الحسن :فرمود) علیھ السالم(امام  !

أنھ ال یجعل الخالفة الحد من بعده من ولده أن یردھا الى ان كنت حیا فان كان ) علیھ السالم(ما صنع و حلف الخى الحسن 
بما كان ضمن فقد و هللا اءتانا ما ال قوام لنا بھ انظر ) علیھ السالم(معاویة قد خرج من دنیاه و لم یف لیى و ال الخیى الحسن 

ال و !یى اءبایع لیزید و یزید رجل فاسق معلن الفسق یشرب الخمر و یلعب باكالب و الفھود و یبغض بقیة آل الرسولاءبابكر أن
  .هللا ال یكون ذلك اءبدا

شایستھ من است ولى معاویھ آن ) علیھ السالم(چرا كھ امر خالفت پس از برادرم حسن . من ھرگز با وى بیعت نخواھم كرد
پیمان مؤ كد بستھ بود كھ پس از ) علیھ السالم(ل كرد،در حالى كھ معاویھ با برادرم امام حسن گونھ كھ دلش خواست عم

خودش،امر خالفت را بھ ھیچ یك از فرزندانش نسپارد،بلكھ اگر من زنده بودم آن را بھ من واگذار كند،اكنون او از دنیا 



 !حادثھ اى رخ داد كھ آینده روشنى ندارد!ا سوگندرفتھ،در حالى كھ بھ پیمانش درباره من و برادرم وفا نكرده بھ خد
عالوه بر آن آیا مى شود من با یزید بیعت كنم و زمام امور مسلمین را بھ دست او بسپارم با این كھ او مردى فاسق است كھ 

دان شراب مى نوشد و با سگان و یوزپلنگان بازى مى كند مردى سبكسر و آلوده است و با خان. بر ھمگان آشكار است
ھرگز چنین چیزى بیعت من با یزید اتفاق نخواھد !نھ بھ خدا سوگند!دشمنى مى ورزد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 

  .(476)افتاد
پدرش معاویھ بود كھ مى خواست پیشدستى كند و بھ پندار خود از امام این نخستین گام شرارت از سوى یزید بعد ازمرگ 

بیعت بگیرد و آن را وسیلھ اى براى گرفتن بیعت از سایر مردم قرار دھد،اما چنان كھ در بحث آینده خواھیم ) علیھ السالم(
 .خاندان نبوت بیگانھ بودرا نشناختھ بود،چرا كھ او از فرھنگ ) علیھ السالم(دید تیرش بھ خطا رفت و اساسا امام 

شھادت آمیختھ با قداست و سربلندى را بر بیعت با ظالمان فاسق و آلوده، بھ یقین ) علیھ السالم(او نمى دانست امام حسین 
ترجیح مى دھد و محال است دست بیعت در دست مردى بیگانھ از اسالم و فاسد بگذارد كھ اگر بگذارد چیزى از آیین جدش 

 !باقى نمى ماند)  علیھ و آلھ و سلمصلى هللا(پیامبر 
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امیر !اى عبدهللا:و عبدهللا بن زبیر در حال گفتگو بودند كھ فرستاده ولید نزد آنان بازگشت و گفت) علیھ السالم(امام حسین 
 !براى شما دو تن جلسھ خاصى ترتیب داده مناسب است نزد او بروید

 :بھ وى تندى كرد و فرمود) المعلیھ الس(امام حسین 
 فمن أحب أن یصیر الیھ منا فانھ صائر الیھ،و أما أنا فانیى اءصبر الیھ الساعة ان شاء هللا تعالى !انطلق الى اءمیرك ال اءم لك

ھر یك از ما اگر بخواھیم نزد وى مى رویم ولى من ھم اكنون نزد او مى روم ان شاء !بھ سوى امیرت برگرد!اى بى مادر
 .هللا

 :رو بھ حاضران كرد و فرمود) علیھ السالم(سپس امام 
 قوموا الى منازلكم فانیى صائر الى ھذا الرجل فأنظر ما عنده و ما یرید

 .بھ خانھ ھاى خود بروید من اكنون بھ نزد ولید مى روم تا ببینم چھ خبرى نزد اوست و چھ مى خواھد
من مى ترسم تو را رھا نكنند،مگر !اى پسر دختر رسول خدا فدایت شوم:دعرض كر) علیھ السالم(عبدهللا بن زبیر بھ امام 

 .آن كھ بیعت كنى،یا كشتھ شوى
 :امام پاسخ داد

انیى لست اءدخل علیھ وحدیى،ولكن اءجمع اءصحابى الى و خدمیى و أنصاریى و أھل الحق من شیعتیى ثم آمرھم أن یاخذ 
و فعلوا ما اءمرتھم !یا آل الرسول ادخلوا: ئیى فاذا أنا اءو ماءت الیھم و قلتكل واحد سیفھ مسلوال تحت ثیابھ ثم یصیروا بازا

بھ فاءكون على االمتناع و ال اءعطیى المقادة و المذلة من نفسیى فقد عملت و هللا انھ جاء من االمر ماال قوام بھ ولكن قضاء 
 هللا ماض فى و ھو الذیى یفعل فیى بیت رسولھ ما یشاء و یرضى 

نھایى نزد او نمى روم،بلكھ گروھى از اصحاب و یاران و مردان حق از شیعیانم را با خود مى برم و بھ آنان دستور من بھ ت
مى دھم كھ ھر یك شمشیرى را زیر لباسش پنھان كند و پشت سر من بیایند اگر احساس خطر كردم و بھ آنان اشاره نمودم و 

بنابر این من از بیعت امتناع خواھیم  .بھ آنچھ فرمان دھم عمل خواھند كرد آنان داخل شوند و!گفتم اى آل پیامبر وارد شوید
 .كرد و زمامم را ھرگز بھ دست او نمى سپارم و خود را ذلیل نخواھم كرد

مى دانم حادثھ اى رخ داده است كھ آینده اش روشن نیست،ولى قضاى الھى درباره من بھ انجام خواھد رسید و !بھ خدا سوگند
  .(477)آنچھ را كھ بخواھد و بپسندد انجام مى دھد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خاندان رسول خدا  اوست كھ در

بیعت بگیرد ،غافل از این كھ امام ) معلیھ السال(آرى تصمیم فرماندار مدینھ،ولید بر این بود كھ بھ ھر قیمت شده از امام 
 .پیش بینى ھاى الزم را نموده،و با رعایت تمام جوانب كار بھ سوى او مى رود و او را ناكام مى سازد) علیھ السالم(

ترجیح داد،دعوت ولید را بپذیرد و شبانھ نزد او برود؟ دلیلش این بود كھ مى خواست بر حسب ) علیھ السالم(ولى چرا امام 
كھ  - ھر از جریان ھاى پشت پرده آگاه گردد،تا در عمل انجام شده قرار نگیرد،و در برابر مرگ معاویھ و بیعت با یزید ظا

 .از موضع قدرت سخن بگوید -پیش بینى فرموده بود) علیھ السالم(امام 
 ھمان مطلب بھ روایت دیگر - 17

آنگاه دو ركعت نمازش بھ گونھ اى كھ . واست و وضو ساختبھ منزلش رفت،لباس پوشید و آبى خ) علیھ السالم(امام حسین 
ھنگامى كھ از نماز فارغ شد،كسى را بھ سراغ جوانان،خویشان،بنى ھاشم و دوستان و اھل بیتش  .مى خواست دعا كرد

 :فرمود  فرستاد و آنان را از تصمیم خود آگاه ساخت،سپس 



عتم أن صوتیى قد عال و سمعتم كالمى و صحت بكم فادخلوا یا آل كونوا بباب ھذا الرجل فانیى ماض الیھ و مكلمھ فان سم
الرسول و اقتحموا من غیر اذن ثم اشھروا السیوف و ال تعجلوا فان راءیتم ما تكرھون فضعوا سیوفكم ثم اقتلوا من یرید قتلیى 

كھ صدایم بلند شد و شما را فرا ،بر در خانھ این مرد ولید بایستید من بھ نزداو مى روم و با او سخن مى گویم اگر شنیدید 
اى خاندان پیامبر وارد شوید بدون اجازه بھ منزل ھجوم آورید،و شمشیرھا را از نیام خارج سازید،ولى شتاب :خواندم

نكنید،اگر چیز ناخوشایندى از دشمنان درباره من دیدید فورا شمشیر بكشید و ھركس كھ قصد كشتن مرا داشت بھ قتل 
 .برسانید

صلى هللا علیھ و آلھ و (از منزل خارج شد،در حالى كھ چوب دستى رسول خدا ) علیھ السالم(امام حسین :دیگرى مطابق نقل
آنھا را بیرون در ) علیھ السالم(امام . در دستش بود،و ھمراه او سى تن از مردان بنى ھاشم و یاران و شیعیانش بودند) سلم

 :خانھ ولید نگھ داشت،و فرمود
مراقب باشید،و از سفارشى كھ بھ شما كم فال تعتدوه و أنا ارجوا ان اخرج الیكم سالما ان شاءهللا انظروا ماذآاوصیت

  .(478)ان شاء هللا -كردم،تخطى نكنید ،امیدوارم كھ سالم بھ سوى شما باز گردم 
عت حسینى ایجاب مى كرد از دعوت حاكم مدینھ بھ خاطر وحشت از توطئھ سرباز نزند،ولى درایت آن امام بزرگوار شجا

نیز ایجاب مى كرد كھ جانب احتیاط را از دست ندھد،ازاین رو جمعى از جوانان شجاع و نیرومند بنى ھاشم و شیعیان را با 
 !لزوم آنھا را بھ درون خانھ بخواند و توطئھ دشمن را در ھم بشكنند خود بھ سوى خانھ حاكم مدینھ،ولید برد كھ در صورت

 .ھمراھان را با خود بھ درون خانھ نبرد بلكھ شخصا وارد شد،و آنھا بر در خانھ ماندند) علیھ السالم(جالب این كھ امام 
ن گفت و او را براى ھمیشھ در با چھ صالبت و شھامتى با ولید سخ) علیھ السالم(ادامھ این ماجرا نشان مى دھد كھ امام 

 .برابر پیشنھاد بیعت با یزید مأیوس و ناكام كرد و موضع خود را در برابر او آشكار ساخت
 (علیھ السالم(پاسخ كوبنده امام  - 18

بر ولید وارد شدو طبق آداب اسالمى سالم كرد،ولید با خوشرویى پاسخ دا و او را نزد خویش ) علیھ السالم(امام حسین 
 ...حضور داشت  در مجلس  - با این كھ پیش از این،بین وى و ولید كینھ و نفرت حاكم بود - مروان بن حكم . اندنش

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
آیا از حال معاویھ بھ شما خبرى رسیده  ھل اءتاكم من معاویة كائنة خبر فانھ كان علیال و قد طالت علتھ،فكیف حالھ االن؟

 .ى طوالنى بیمار بود،اكنون حالش چگونھ است؟است؟ چرا كھ وى مدت
براى تو بود،كھ اكنون !وى عموى صادقى!خداوند تو را در مرگ معاویھ پاداش دھد!اى اباعبدهللا:ولید آھى كشید،آنگاه گفت

 !طعم مرگ را چشیده است و این نیز نامھ امیر المؤمنین یزید است
 !اكنون براى چھ منظورى مرا خواستھ اى؟الیھ راجعون اناr و انا  :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

براى این كھ مجلس ) علیھ السالم(امام !تو را براى بیعت دعوت كردم، و ھمھ مردم با یزید بیعت كرده اند:ولید پاسخ داد
 :بدون درگیرى پایان یابد فرمود

ماعة و لكن اذا كان من الغد و دعوت الناس الى ان مثلیى ال یعطیى بیعتھ سرا،و انما أحب تكون البیعة عالنیة بحضرة الج
شخصى مانند من مخفیانھ بیعت نمى كند،و دوست دارم بیعت من اگر بخواھم بیعت  البیعة دعوتنا معھم فیكون اءمرنا واحدا

چون صبح شد، و تو مردم را براى بیعت فراخواندى،تصمیم ما و مردم یكسان خواھد !كنم علنى و در محضر مردم باشد
  .(479)ودب

 :فرمود) علیھ السالم(مطابق نقل شیخ مفید امام 
نع من گمان نم كنم تو بھ بیعت پنھانى من با یزید قا  انیى ال اءراك تفنع ببیعتیى لیزید سرا حتى اءبایعھ جھرا فیعرف الناس

 .باشى ،مگر آن كھ من آشكارا بیعت كنم تا مردم ھمگى با خبر شوند
 !آرى:ولید گفت

 :امام فرمود
  .(480)پس بگذار صبح شود،تا نظرت در این باره مشخص گرددفتصبح وترى راءیك فیى ذلك 

 :سپس ادامھ داداناr و انا الیھ راجعون  :پس از شنیدن خبر مرگ معاویھ فرمود) علیھ السالم(مطابق نقل ابومنحف امام 
ما ما ساءلتنیى من البیعة فان مثلى ال یعطیى بیعتھ سرا و ال اءراك أن تجتزى بھا منیى سرا دون أن تظھرھا على رووس  .

یعت تو آن است كھ،كسى مانند من بھ طور پنھانى بیعت نمى كند و تو نیز این نوع اما پاسخم بھ تقاضاى بالناس عالنیة 
 .بیعت را كافى نمى دانى،جز آن كھ بیعتم آشكارا میان مردم باشد تا ازاین طریق از مردم بیعت بگیرى

 !آرى:ولید گفت



 :امام فرمود
بنابر این وقتى كھ فردا میان مردم آمدى و ھمھ ا واحدا فاذا خرجت الى الناس فدعوتھم الى البیعة دعوتنا مع الناس،فكان امر

  .(481)مردم و ما را بھ بیعت فراخواندى تصمیم ما و مردم بھ گونھ واحدى خواھد بود
اكنن برو در . و من این گونھ پاسخت را پسندیدم و من باورم درباره تو ھمین بودسخن درستى گفتى !اى ابا عبدهللا:ولید گفت

اگر حسین ھم اكنون از تو جدا !بھ خدا سوگند:مروان كھ در جلسھ حاضر بود،بھ ولید گفت. پناه خدا،تا فردا با مردم بیایى
جلوى او را  .انى میان شما اتفاق افتدشود و بیعت نكند،ھرگز چنین فرصتى،بھ چنگ نخواھى آورد،مگر آن كھ كشتار فراو

 !بگیر و مگذار از نزد تو بیرون رود،تا بیعت كند و گرنھ گردنش را بزن
 :ناگھان از جایش برخاست و فرمود) علیھ السالم(امام 

بھ خدا اى پسر زرقاء زن چشم كبود بد سیرت،تو مرا مى گشى یا او؟ یابن الزرقاء أنت تقتلنیى ام ھو؟ كذبت وهللا و اثمت 
 !(482)دروغ گفتى و گناه كرده اى!سوگند

 :بھ وى فرمود) علیھ السالم(بھ روایت ابن اعثم امام 
د من الناس لسقیت االرض من دمھ قبل كذبت و هللا و هللا لو رام ذلك اح!ویلیى علیك یابن الرزقاء اءتامر بضرب عنقیى؟

تو فرمان كشتن مرا مى دھى؟ بھ خدا !واى بر تو اى پسر زرقاءذلك،و ان شئت ذلك فرم ضرب عنقیى ان كنت صادقا 
اگر كسى از مردم چنین اراده اى كند،قبل از آن كھ بتواند كارى كند،زمین را از !بھ خدا سوگند!سوگند دروغ مى گویى
 !(483)م،اكنون اگر راست مى گویى،بیا تھدید خود را عملى كن و گردنم را بزنخونش سیراب مى كن
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 :دبا صراحت وارد بحث شد و رو بھ ولید بن عتبھ كرد و فرمو) علیھ السالم(آنگاه امام 
انا أھل بیت النبوة و معدن الرسالة و مختلف المالئكة و محل الرحمة و بنا فتح هللا،و یزید رجل فاسق !أیھا االمیر

المحرمة معلن بالفسق مثلیى ال یبایع لمثلھ و لكن نصبح و تصبحون و ننتظرون اءینا اءحق   شارب خمر قاتل النفس 
 بالخالقة و البیعة 

. نبوت و معدن رسالت و جایگاه رفت و آمد فرشتگان و محل نزول رحمت الھى مى باشیمما از خاندان !اى امیر))
در حالى كھ یزید مردى است فاسق، مى گسار، قاتل بى گناھان . با ما آ غاز كرد و با ما پایان برد) اسالم را(خداوند 

، با مردى ھمانند وى بیعت بنابر این ھرگز شخصى مانند من. و آن كسى كھ آشكارا مرتكب فسق و فجور مى شود
ولى بھ ھر حال بگذار صبح شود و بھ انتظار بمانیم و ببینیم كدام یك از ما،بھ خالفت و بیعت شایستھ ! نخواھد كرد

 !(484)تریم
 :بھ ولید فرمود: مى گوید) صدوق قدس سره(مرحوم 
 (485)یاعتبة 

قد عملت أنا أھل بیت الكرامة بیت الكرامة و معدن الرسالة و اءعالم الحق الذین اودعھ هللا عزو جل قلوبنا،و انطق 
ان الخالقة محرمة ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ل،ولد لقد سمعت جدیى رسول هللا بھ اءلسنتنا،فنطقت باذن هللا عزوج

 ھذا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(على ولد أبى سفیان و كیف اءبایع أھل بیت قد قال فیھم رسول هللا 
اى حق كھ خدا بھ تو مى دانى كھ ما اھل بیت كرامت و بزرگوارى و معدن رسالتیم،و ماییم آن نشانھ ھ!اى پسر عتبھ

از جدم رسول خدا :سپس فرمود. دل ھایمان سپرده و زبان ما را بدان گویا ساختھ كھ بھ اذن خداوند گویا است
اكنون من چگونھ با خاندانى !خالفت بر فرزندان ابوسفیلن حرام است:شنیدم كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

 !(486)ت نماییم؟بیع:كھ رسول خدا درباره آنان چنین فرمود
این سخن صریح از یك سو با دلیل عقلى،یزید را محكوم مى كرد،چرا كھ یك فرد آلوده بھ فسق و فجور و قتل 

صلى هللا (دیگر با دلیل نقل،زیرا پیامبر اسالم بیگناھان ھرگز سزاوار خالفت و حكومت بر مردم نیست و از سوى 
 .فرمودخالفت بر دودمان ابوسفیان حرام است) علیھ و آلھ و سلم

این سخنان ھمچون پتكى بر سر ولید فرود آمد،و فھمید با كسى روبرو است كھ آشیانھ اش بسیار بلند است و در این 
 .دامھا ھرگز نمى افتد

 !وسفیان حرام استخالفت بر آالب:پاسخ نھایى - 20
براى شنیدن خبرھا از منزل بیرون آمد،در بین راه با مروان بن حكم برخورد ) علیھ السالم(فرداى آن روز،امام 

 !نصیحتى بھ تو مى كنم،از من بشنو كھ خیر و صالح تو در آن است!اى ابا عبدهللا :مروان گفت. كرد
 :فرمود) علیھ السالم(امام 



 !نصیحت تو چیست؟ بگو تا بشنویم و ما ذلك؟ قل حتى اءسمع
 !!!یزید بیعت كنى كھ براى دین و دنیاى تو سودمندتر است!پیشنھاد مى كنم با امیر المؤمنین:مروان گفت

انا r و انا الیھ  :را بر زبان جارى ساخت و فرموداناr و انا الیھ راجعون كلمھ استرجاع ) علیھ السالم(امام 
زمانى كھ امت اسالمى گرفتار زمامدارى مثل یزید الم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید راجعون و على االسالم الس

 :رو بھ مروان كرد و فرمود) علیھ السالم(سپس امام . بشود باید فاتحھ اسالم را خواند
النك  ال اءمومك على قولك!لقد قلت شططا من القول یا عظیم الزلل!اءتامرنییى ببیعة یزید و ھو رجل فاسق!و یحك

و أنت فیى صلب اءبیك الحكم بن أبى العاص،فان لعنھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اللعین الذیى لعنك رسول هللا 
 ال یمكن لھ و ال منھ أن یدعو الى بیعة یزید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول هللا 
است؟ تو كسى ھستى كھ داراى لغزش  مرا بھ بیعت با یزید فرا مى خوانى،در حالى كھ وى مردى فاسق!واى بر تو

البتھ من را براى این گفتار سرزنش نمى كنم،زیرا تو ھمان . ھاى بزرگى مى باشى،بھ یقین سخن ناروایى گفتى
ھنگامى كھ ھنوز در صلب پدرت حكم بن عاص  - تو را) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كسى ھستى كھ پیامبر خدا 

س را كھ پیامبر خدا لعنت كند،از او جز این انتظار نمى رود كھ مرا بھ بیعت با بھ یقین آن ك. لعنت كرد - بودى 
 .یزید فرا خواند

 :سپس فرمود!
و الحق فینا و بالحق تنطق اءلسنتنا و قد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فانا أھل بیت رسول هللا !الیك عنیى یا عدو هللا

الخالفة محرمة على آل أبى سفیان،على الطلقاء اءبناء :یقول )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سمعت رسول هللا 
ما اھل بیت رسول خداییم و حق ھمیشھ در میان ماست،و زبان ما جز بھ !از من دور شو اى دشمن خدا ....الطلقاء

خالفت بر دودمان ابوسفیان و بر آزاد شدگان بھ :من خود از پیامبر خدا شنیدم كھ مى فرمود. حق سخن نمى گوید
  .(487)دست پیامبر پس از فتح مكھ و فرزندان آنھا حرام است

من ھرگز تو را رھا نخواھم كرد،مگر آن كھ با :بھ خشم آمد و گفت) علیھ السالم(مروان با شنیدن سخن امام حسین 
 !ویھ بیعت كنىیزید بن معا

شما خاندان ابو تراب كینھ فرزندان ابوسقیان را در دل دارید،و البتھ جا دارد كھ با آنھا دشمن باشید و آنان نیز با 
 .شما دشمنى ورزند

 :امام فرمود
صلى هللا (الیك عنیى فانك رجس،و انا أھل بییت الطھارة الذین أنزل هللا عز و جل على نبیھ محمد !ویلك یا مروان

از من !واى بر تو اى مروانانما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و ییطھركم تطیھرا :فقال) علیھ و آلھ و سلم
دور شو كھ تو دور شو كھ تو پلیدى و ما از اھل بیت طھارتیم كھ خداوند درباره آنان بھ پیامبر آنان بھ پیامبر وحى 

  .(488)ناه را از شما اھل بیت دور كند و كامال شما را پاك سازدخداوند مى خواھد پلیدى و گ:كرده است و فرمود
ادامھ ) علیھ السالم(امام . مروان سرش را با خوارى بھ زیر افكند و ساكت شد) علیھ السالم(پس از این سخن امام 

 :داد
یوم تقدم على ربك فییسالك جدیى عن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءبشر یابن الرزقاء بكل ما تكره من الرسول 

اى پسر زرقاء، بھ خاطر ھمھ آنچھ را كھ از رسول خداناخشنودى، تو را بھ عذاب الھى بشارت حقیى و حق یزید 
رباره حق من و حق یزید از تو سؤ ال خواھد در آن روز كھ در محضر پروردگارت و جدم رسول خدا د. مى دھم

 .((كرد
جدا شد و بھ نزد ولید رفت و آنچھ را كھ از امام شنیده بود، براى وى ) علیھ السالم(مروان با خشم و غضب از امام 

  .(489)بازگو كرد
بھ )) علیھ السالم(سھل انگارى ولید، در بیعت گرفتن از امام حسین (مطابق نقل ابن شھر آشوب، وقتى این ماجرا 

 !(490)یزید رسید، بالفاصلھ ولید را از فرمانروایى مدینھ بر كنار و مروان را بھ جاى وى منصوب كرد
 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كنار قبر پیامبر) علیھ السالم(امام حسین  -21

را دیدم در حالى كھ خرامان مى  (علیھ السالم(در مسجد مدینھ امام حسین : ((از ابوسعید مقبرى نقل شده است كھ
 :ین استرا مى خواند كھ مضمونش چن)) یزید بن مفرغ((رفت و این اشعار

 ال دغرت السوام فیى فلق الصبح 
 

 مغیرا و ال،دعیت یزیدا 

 و المنایا یرصدننیى أن احیدا   یوم اءعطیى من الھابة ضمیما

بھ بیدادگرى دھم و ترس از . من آن نیستم كھ گلھ اى آرام شتر را در سپیده دم آسوده بگذارم و اگر از بیم تن
از  (علیھ السالم(بھ یقین امام !بھ خدا سوگند:با خود گفتم. نام شاعر نباشد مرگ،مرا از راه بھ در برد،نامم یزید

خواندن این شعر مقصودى دارد و مى خواھد چنین بگوید كھ اگر تسلیم خواستھ ھاى یزید شوم من حسین فرزند 



  .(491)پیامبر نخواھم بود
 :رفت و عرض كرد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شبانگاه كنار قبر جدش رسول خدا ) علیھ السالم(امام حسین 

أنا الحسین بن فاطمة،أنا فرخك و ابن فرختك و سبطك فیى الخلف الذیى خلقت على اءمت !السالم علیك یا رسول هللا
سالم بر تو اى خذلونیى و ضیعونیى و انھم یحفظونى و ھذا شكواى الیك حتى اءلقاك  انھم قد. فاشھد علیھم یا نبى هللا

رسول خدا من حسین پسر فاطمھ ام،منم فرزند دلبند تو و فرزند دختر تو و من سبط تو ھستم كھ مرا میان امت بھ 
 .یادگار گذاشتى
نداشتند،این شكوه من است نزد تو تا   ا پاسگواه باش كھ آنان دست از یارى من برداشتند و مقام مر!اى پیامبر خدا

 .آنگاه كھ تو را مالقات كنم
  .(492)سپس امام برخاست و بھ نماز ایستاد و پیوستھ در ركوع و سجود بود

ود را در برابر خواستھ ھاى یزید گرفت و بھ خاطر نجات اسالم و مسلمین در تصمیم نھایى خ) علیھ السالم(امام 
كھ ھرگز با ظالمان و ستمگران . راه پر خطرى كھ در پیش داشت آگاھانھ گام نھاد،و پیمانى را كھ با خدا بستھ بود

 .ماده حركت از مدینھ شدفرا روى خود قرارا داد،و آ -ھمكارى نكند بلكھ مبارزه با آنان را وظیفھ اصلى خود بداند 
 من نیكى ھا را دوست دارم!خدایا - 22

آمد و دو ركعت نماز ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بار دیگر كنار قبر پیامبر ) علیھ السالم(چون شب دوم شد امام 
 :گزارد و پس از آن عرضھ داشت

و انیى احب المعروف و اءكره !قد عملت اللھماللھم ان ھذا قبر نبیك و أنا ابن بنت محمد و قد حضرنیى من االمر ما 
بار اخترت من اءمریى ھذا ما ھو لك رضى (493)المنكر و انا اءسالك یا ذالجالل و االكرام بحق ھذا القبر و من فیھ ما

  از آنچھ براى من پیش. است و من فرزند دخت محمدم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تو محمد این قبر پیامبر !الھا
من از تو اى خداوند صاحب جالل و . من معروف را دوست دارم و از منكر بیزارم!آمده است آگاھى خدایا

ت برایم مقرر دارى بزرگوارى مى خواھم بھ حق این قبر و كسى كھ در آن است راھى را كھ خشنودى تو در آن اس
(494) 
را در عبارت  -یعنى امر بھ نیكى ھا و مبارزه با زشتى ھا و پلیدى ھا  -انگیزه اصلى قیام خود) علیھ السالم(امام 

 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ترین مكان ھا در كنار قبر جدش پیامبر  كوتاه در پیشگاه خداوند و در یكى از مقدس
 .بیان مى دارد و آن را بھ سینھ تاریخ براى قضاوت آیندگان مى سپارد

 (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(با قبر جدش پیامبر ) علیھ السالم(وداع امام حسین  - 23
از بیدارى برخاست با قبر جدش وداع   را فرا گرفت،پس ) معلیھ السال(براى مدتى كوتاه خواب چشمان امام حسین 

 :كرد و عرضھ داشت
بأبى أنت و اءمیى یا رسول هللا لقد خرجت من جوارك كرھا و فرق بینیى و بینك حیث أنیى لم اءبایع لیزید بن 

پدر و مادرم فداى معاویة شارب الخمور و راكب الفجور وھا أنا خارج من جوارك على الكراھة فعلیك منیى السالم 
من بھ ناچار از جوار قبر تو خارج مى شوم میان من و تو جدایى افتاد،زیرا من دست بیعت بھ !تو اى رسول خدا

با ناراحتى تمام از نزد تو بیرون مى روم خدا حافظ اى پیامبر . یزید بن معاویھ،آن مرد شراب خوار و فاجر ،ندادم
 .خدا

علیھ (براى حركت بھ كوفھ با خبر شدند،گروھى از آنان امام ) علیھ السالم(ن ھنگامى كھ مردم از قصد امام حسی
  .(495)را از این سفر بر حذر داشتند) السالم
بعد از خودارى و استنكاف از بیعت با یزید و در واقع اعالن جنگ بھ حكومت بنى امییھ،ھمان ) علیھ السالم(امام 

تفالھ ھاى دوران جاھلیت عرب ناگزیر از سفر بھ سوى كوفھ بود،زیرا نفوذ بنى امیھ در مدینھ كھ در دوران 
اس و متنفذ مدینھ زیاد بود،و مكھ نیز بھ عنوان حكومت عثمان بھ اوج خود رسیده بود،ھنوز در میان افراد سرشن

 .حرم امن خدا باید از ھر گونھ درگیرى بر كنار باشد
بود و اگر اختالف و پراكندگى و ترس و ) علیھم السالم(در حالى كھ كوفھ مرگز شیعیان و عالقھ مندان اھل بیت 

 .نفور براى آنان كار مشكلى نبودبزدلى را از خود دور مى كردند ساقط كردن حكومت یزید و یزیدیان م



بعد از مخالفت علنى با بیعت و بھ طور كل با حكومت یزید و آل ابى سفیان ناچار از ) علیھ السالم(بھ ھر حال امام 
 .این سفر بود

 !اگر در دنیا ھیچ پناھگاھى نداشتھ باشم،با یزید بیعت نخواھم كرد - 24
تو !برادرم:برادرش محمد حنفیھ بھ نزد وى آمد و عرض كرد. ازگشتھنگامى صبح بھ خانھ ب) علیھ السالم(امام 

من از خیر خواھى در حق كسى دریغ نمى كنم،تو از !بھ خدا سوگند. محبوبترین و عزیزترین مردم نزد من ھستى
ھمھ بھ خیر خواھى من سزاوارترى زیرا من و تو از یك ریشھ ایم و تو جان و روح و چشم و بزرگ اھل بیت من 

ى،و پیروى تو من بر من واجب است چرا كھ خداوند تو تو را بر من شرافت بخشید و تو را از بزرگان اھل ھست
 .بھشت قرار داده است

 :محمد حنفیھ در ادامھ افزود
كھ آنان یاران جد . بھ مكھ برو،اگز آنجا براى تو امن بود پس در آنجا بمان،اگر چنین نبود بھ سوى یمن رھسپار شو

اگر آنجا براى تو امن بود كھ مى مانى . آنان مھربانترین و با محبت ترین و مھمان نوازترین مردم اند. دو پدر توان
تا ببینى كار این مردم بھ كجا منتھى !و از شھرى بھ شھر دیگر كوچ كن!و گرنھ بھ شن زارھا و شكاف كوھھا رفتھ

 .مى شود و خداوند بین ما و این گروه فاسق داورى خواھد كرد
 :فرمود) علیھ السالم(ام ام

اگر در ھیچ !بھ خدا سوگند!اى برادریا أخیى و هللا لو لم یكن فیى الدنیا ملجا و ال ماءوى،لما بابیعت یزید بن معاویة 
 .نقطھ اى از دنیا ھیچ پناھگاه و جاى امنى نداشتھ باشم ھرگز با یزید بن معاویھ بیعت نخواھم كرد

 :نیز مدتى با وى گریست،سپس فرمود) علیھ السالم(امام . تاد و گریستمحمد حنفیھ از سخن گفتن باز ایس
یا أخى جزاك هللا خیرا لقد نصیحت و اءشرت بالصواب و أنا عازم على الخروج الى مكة،و قد تھیات لذلك أنا لذلك 

ك أن تقیم بالمدینة أنا و اخوتیى و بنو أخیى و شیعتیى،و اءمرھم اءمرییى و راءیتم راءیى و أما أنت یا أخى فال علی
خیر خواھى كردى . برادرم خداوند بھ تو پاداش نیكو دھدفتكون لیى عینا علیھم و ال تخف عنیى شیاء من اءمورھم 

من اكنون عازم مكھ ھستم و خود و برادرنم و برادر زادگان و پیروانم را براى این . و بھ راه راست اشاره كرده اى
ماندن تو در مدینھ ایرادى !ءیشان ھمان برنامھ و راءى من است اما تو اى برادرمبرنامھ و را. سفر آماده كرده ام

 !(496)ندارد تا در میان آنان چشم خبر رسان من باشى و از تمام امورشان مرا با خبر ساز
بھ خوبى نشان مى دھد كھ بنى امیھ عرصھ را بر آن حضرت تنگ كرده بودند،ولى او ) علیھ السالم(تعبیرات امام 

تصمیم نھایى خود را گرفتھ بود كھ ھرگز تن بھ ذلت و ننگ،ذلت و ننگى كھ مایھ سرافكندگى مسلمین و تزلزل 
 .نشناسدآرى،ھرگز با یزید بیعت نكند و حكومت او را بھ رسمیت . مبانى اسالم است ندھد

بستھ بود و بر این عھد وفادار ماند و شربت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این عھدى بود كھ با خدا و جدش پیامبر 
 .شھادت را با افتخار نوشید

 (علیھ السالم(وصیت نامھ تاریخى امام حسین  - 25
 :ش محمد حنفیھ نوشتدوات و كاغذى خواست و این وصیت نامھ را براى برادر) علیھ السالم(سپس امام 

بسم هللا الرحمن الرحیم ھذا ما اءوصى بھ الحسین بن على بن أبى طالب الى طالب الى أخیھ محمد المعروف بابن 
أن الحسین یشھدا أن ال الھ اال هللا وحده ال شریك لھ،و أن محمدا عبده و رسولھ جاء بالحق من عند الحق و : الحنفیة

اعة آتیة ال ریب فیھا و أن یبعث من فیى القبور و انیى لم أخرج اءشرا و ال مفسدا و ال أن الجنة و النار حق و أن الس
ظالما و انما خرجت لطلب اال صالح فیى امة جدیى اءرید أن آمر بالمعروف و أنھى عن المنكر و اءسیر بسیرة 

الحق و من رد على ھذا اءصبر فمن قلبنیى بقبول الحق فاr اءولى ب) علیھ السالم(جدیى و أبى على بن أبى طالب 
حتى یقضى هللا بینیى و بین القوم بالحق و ھو خیر الحاكمین و ھده وصیتیى یا أخیى الیك و ما توفیقیى اال باr توكلت 

 و الیھ أنیب 
بھ برادرش محمد معروف ) علیھ السالم(بسم هللا الرحمن الرحیم،این وصیتى است از حسین بن على بن ابى طالب 

حسین شھادت مى دھد كھ معبودى جز خداى یگانھ اى كھ شریكى ندارد نیست،و محمد بنده و فرستاده :حنفیھ بھ ابن
 -بدون شك  - اوست كھ از جانب حق بھ حق مبعوث شده است و این كھ بھشت و دوزخ حق است و روز رستاخیز 



یان و فساد انگیزى و ستمكاران قیام خواھد آمد،و خداوند خفگان در قبرھا رابر مى انگیزد و من از سر مستى و طغ
نكردم ،تنھا براى اصالح در امت جدم بھ پا خواستم مى خواھم امر بھ معروف و نھى از منكر كنم و بھ روش جدم 

ھر كس سخن حق مرا پذیرفت،پس خداوند بھ پذیرش پاداش . رفتار نمایم (علیھ السالم(و پدرم على بن ابى طالب 
دعوت مرا نپذیرفت صبر مى كنم تا خداوند میان من واین مردم بھ حق داورى كند كھ  آن سزاوارتر است و ھر كس

 .او بھترین داوران است
توفیق من جز از ناحیھ خداوند نیست بر او توكل مى كنم و بازگشتم بھ سوى !این وصیت من است بھ تو اى برادر

 .اوست
  .(497)سپرد و با وى خداحافظى كرد نامھ را بھ پایان برد و آن را مھر كرد و بھ برادرش محمد

قیام آن :را از قیام آینده اش نشان مى دھد و مى گوید) علیھ السالم(این وصیت نامھ تاریخى بھ خوبى اھداف امام 
از سر ھوس حكومت و سلطھ بر مردم،یا بھ چنگ آوردن مال و مقام حضرت،نھ براى كشور گشایى بود،نھ 

دنیا،بلكھ ھدف اصالح امت اسالم و بر طرف ساختن كژیھایى بود كھ بر اثر حكومت نا اھالن بھ وجود آمده بود،و 
مؤمنان و امیر ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(نیز احیاى امر بھ معروف و نھى از منكر و سنت و سیره پیغمبر اكرم 

 .بود) علیھ السالم)على 
بھ یقین گام نھادن در چنین وادى خطرناكى كھ ستمگران بنى امیھ بھ وجود آورده بودند جز این ھدف الھى ھدفى 

 .نمى توانست داشتھ باشد،ھر چند عافیت طلبان و مصلحت اندیشان نزدیك بین،آن را نمى پسندیدند
 !من ھرگز تن بھ ذلت نخواھم داد - 26
چنین نقل ) علیھ السالم(یكى از برادران امام حسین ) علیھ السالم(بن عمر پدرش عمر بن على بن ابى طالب  محمد

رفتم و   از بیعت با یزید امتناع كرد،در وقت مناسبى بھ نزدش ) علیھ السالم(ھنگامى كھ برادرم امام حسین :مى كند
برایم ) علیھ السالم(از پدرش امیر مؤمنان ) علیھ السالم(فدایت شوم برادرت امام حسین !عرض كردم اى ابا عبدهللا 

مرا بھ سینھ چسیاند و ) علیھ السالم)امام  -در این ھنگام گریھ مھلتم نداد و صداى گریھ ام بلند شد -:نقل فرمود
 !بھ تو خبر داد كھ من كشتھ مى شوم؟حدثك أنیى مقتول  :فرمود

 !خدا نكند اى فرزند رسول خدا:عرض كردم
آیا تو را بھ كشتھ شدنم با خبر ساخت؟ عرض !تو را بھ حق پدرت سوگندساءلتك بحق اءبیك بقتلیى خبرك؟  :ودفرم

 آرى،پس چرا اقدام نكرده و بیعت ننمودى؟:كردم
اخبره بقتلھ و قتلیى و أن تربتیى تكون بقرب تربتھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حدثنیى أبى أن رسول هللا  :فرمود

عملت ما لم اعملھ و أنھ ال اعطیى الدنیة من نفسیى اءبدا و لتلقین فاطمة اباھا شاكیة ما لقیت ذریتھا من فتظن أنك 
وى را از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پدرم نقل كرد كھ پیامبر خدا اءمتھ و ال یدخل الجنة اءحد اذاھا فیى ذریتھا 

تو گمان كردى بھ چیزى . دیك تربت او خواھد بودشھادتش و شھادت من با خبر ساخت و این كھ تربت من نز
سالم (آگاھى دارى كھ من ندارم؟ و ھمچنین خبر داد كھ من ھرگز تن بھ ذلت و خوارى نخواھم داد،و این كھ فاطمھ 

بھ دیدار پدرش شتافت در حالى كھ از ظلم امتش بر فرزندانش شكایت خواھد كرد و ھر كس كھ او را ) هللا علیھا
  .(498)زندانش بیازارد ھرگز وارد بھشت نخواھد شدنسبت بھ فر

 !مى دانم كھ شھید مى شوم!مادرم - 27
صلى هللا (خدا  مى خواست از مدینھ بیرون رود،ام سلمھ ھمسر با وفاى رسول) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین 

با رفتنت بھ سوى عراق مرا اندوھگین مساز،چرا كھ از جدت !پسرم:كرد  نزد وى آمد و عرض ) علیھ و آلھ و سلم
در سرزمین عراق در دشت ) علیھ السالم(فرزندم حسین :شنیدم كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

 .كربال كشتھ خواھد شد
 :امام فرمود

أنا و هللا ذلك،و أنیى مقتول ال محالة و لیس لیى من ھذا بد و انیى و هللا ال عرف الیوم الذیى اقتل فیھ و  یا اماه و
اءعرف من یفتلنیى،و اءعرف البقعة التیى ادفن فیھا و انیى اءعرف من یقتل من أھل بیتى و قرابتیى و شیعتیى و ان 

من نیز این را مى دانم،و یقینا من كشتھ خواھم شد !ا سوكندبھ خد!اى مادراءردت یا أماه اءریك حفرتیى و مضجعیى 



 .و راه گریزى برایم نیست
من روزى را كھ در آن كشتھ مى شوم و كسى را كھ مرا مى كشد و مكانى را كھ در آن دفن مى شوم !بھ خدا سوگند

 !ھمھ را مى شناسم. و آنان كھ از اھل بیت و نزدیكان و شیعیانم كشتھ مى شوند!مى دانم
 !اگر بخواھى قبر و مرقدم را بھ تو نشان دھم؟:اى مادر

سپس بھ سوى كربال اشاره كرد،زمین ھمواره شد تا آنجا كھ مرقد و مدفن و جایگاه سپاھان خود و نیز محل توقف و 
 .در این ھنگام ام سلمھ سخت گریست و كار او را بھ خدا واگذار كرد. شھادت خود را بھ وى نشان داد

یا أماه قد شاء هللا عزو جل أن یرانیى مقتوال مذبوحا ظلما و عدوانا و قد شاء أن یرى  :فرمود) السالم علیھ(امام 
حرمییى و رھطیى و نسائیى مشردین و اءطفالیى مذبوحین مظلومین ماءسورین مقیدین و ھم یستغبثون فال یجدون 

ارزه با ظلم و عدوات ستمگران و شھید ببیند خداوند چنین خواست كھ مرا در طرییق مب!اى مادرناصرا و ال معینا 
و نیز خواست كھ خاندان و خویشان و زنان مرا پراكنده و رانده از دیار خویش و كودكانم را مذبوح،ستمدیده و 

 .گرفتار زنجیر اسارت ببیند در حالى كھ آنان فریاد رسى را مى طلبند،ولى یار و یاورى نمى یابند
صلى هللا علیھ و آلھ و (نزد من تربتى است كھ جدت رسول خدا :م سلمھ عرض كرددر روایت دیگرى آمده است ا

 .آن را در شیشھ اى بھ من سپرده است) سلم
 :فرمود) علیھ السالم(امام 

من بھ یقین مى دانم شھید خواھم شد !بھ خدا سوگند و هللا انیى مقتول كذلك و ان لم اخرج الى العراق یقتلونیى اءیضا
سپس تربت دیگرى را گرفت و آن را در شیشھ اى قرار داد . عراق ھم نروم نیز مرا خواھند كشت و اگر بھ سوى

آن را نزد شیشھ جدم اجعلیھا مع قارورة جدیى فاذا فاضتا دما فاعملیى أنیى قد قتلت  :و بھ ام سلمھ سپرد و فرمود
 !بگذار،پس ھر گاه خون در آن شیشھ جوشید،بدان كھ من كشتھ شده ام

چون روز عاشورا رسید،عصر آن روز بدان دو شیشھ نگاه كردم ناگھان دیدم خون در آن مى :مھ مى گویدام سل
 (499)جوشد پس فریادى كشیدم 

 !پایان این راه شھادت است -28
و ماندن ) علیھ السالم(درباره رفتن اما حسین :مى گوید) علیھ السالم(ران امام صادق حمزة بن حمران یكى از یا

اى حمزة،من خبرى بھ تو مى دھم ولى :فرمود) علیھ السالم(محمد بن حنفیھ در مدینھ گفتگو مى كردیم ،امام صادق 
محمد بن حنفیھ جدا شد و    از برادرش) علیھ السالم(از این درباره آن چیزى مپرس ھنگامى كھ امام حسین   پس 

 :آھنگ حركت كرد،كاغذى خواست و در آن نوشت
بسم هللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على أبى طالب الى بنى ھاشم أما بعد فان من لحق بیى منكم استشھد و من 

بھ ھمھ بنى ) معلیھ السال(بسو هللا الرحمن الرحیم از حسین بن على بن ابى طالب  تخلف لم مبلغ الفتح و السالم
اما بعد،ھر كس از شما بھ من بپیوند،شھید خواھند شد،و ھر كس چنین نكند،بھ پیروزى نخواھد رسید و السالم :ھاشم
(500) 

از ھمان آغاز،پایان راه مى دید،و على رغم پندارھاى ) لیھ السالمع(این خبر كوتاه و پرمعنى نشان مى دھد كھ امام 
) علیھ السالم(اطالعى ندارند،بھ ما مى گوید امام ) علیھ السالم(نادرست كسانى كھ از وسعت بینش و آگاھى امامان 

 .با علم بھ این كھ فرشتھ شھادت در انتظار او است از مدینھ حركت كرد
ھ براى ترك بیعت با یزید بھ خاطر حفظ و پاسدارى از اسالم چھ بھاى گرانى را باید آرى،او بھ خوبى مى دانست ك

 .بپردازد و این،عظمت مقام آن حضرت را شفاف تر نشان مى دھد
كھ بازماندگان و بھ تعبیر دیگر عقب افتادگان از قافلھ شھادت نیز بھ جایى نخواھند رسید و :در ضمن اشاره فرمود
 .یزیدى روزگار بدى خواھند داشت در زیر سلطھ دژخیمان

 از مدینھ خارج مى شود) علیھ السالم(امام حسین  - 29
ھجرى بھ اتفاق  60در شب یكشنبھ،دو روز مانده بھ پاییان ماه رجب سال ) علیھ السالم(امام حسین 

حالى كھ این آیھ از مدینھ خارج شد در  -جز محمد بن حنیفھ  - فرزندان،برادران،برادر زادگان و ھمھ خاندان خود
موسى از شھر خارج شد در حالى كھ فخرج منھا خائفا یترفب قال رب نجنى من القوم الظالمین  :را تالوت مى كرد



 (501)مرا از ایین گروه ستمگر رھایى بخش !پروردگار:نگران بود و ھر لحظھ در انتظار حادثھ اى عرض كرد
اى فرزند دختر :پسر عمویش مسلم بن عقیل عرض كرد. مكھ را در پیش گرفت -شاھراه مدینھ ) علیھ السالم(امام 

بھ عقیده من اگر ھمانند عبدهللا بن زبیر از راه فرعى مى رفتیم بھتر بود،زیرا نگرانیم دشمنان ما را !دسول خدا
 !تعقیب كنند

ال فارقت ھذا الطریق اءبدا اءو أنظر الى اءبیات مكة اءو !ال و هللا یابن عمیى :بھ وى فرمود) علیھ السالم(امام 
من ھرگز از این راه جدا نمى شوم !نھ بھ خدا سوگند اى پسر عمویقضى هللا فیى ما یحب فیى ذلك ما یحب و یرضى 
  .(502)ست دارد و مى پسندد پیش آوردتا خانھ ھاى مكھ را ببینم یا خداوند آنچھ را كھ دو

در ھمان گام ھاى نخستین نشان مى دھد كھ شجاعانھ قدم بر مى دارد و چنان نیست كھ از یك ) علیھ السالم(امام 
راه بر او یورش برد،وحشتى بھ خود راه دھد،بلكھھ آماده است ضربات خود  گروه گشتى دشمن كھ بخواھد در اثناى

زینبده نیست كھ از ترس چنین حمالتى راه  (علیھ السالم(را یكى پس از دیگرى بر آنھا وارد سازد براى امام حسین 
 .اصلى را رھا كرده از بیراھھ برود

صلى هللا علیھ و آلھ و (چون سایھ،پسر پیغمبر خدا در ضمن این حقیقت آشكار مى شود كھ دشمن غدار و سفاك،ھم
 .را دنبال مى كرد،زیرا در برابر مطامع آنھا نشده بود) سلم

 

 

 بھ مكھ) علیھ السالم(ورود امام حسین  - 30
ھجرى در حالى كھ این آیھ را تالوت مى كرد وارد سرزمین  60در شب جمعھ سوم شعبان سال ) علیھ السالم(امام حسین 

و ھنگامى موسى بھ جانب مدین روانھ شد و لما توجھ تلقاء مدین قال عسى ربى أن یھدینى سواء السبیل  :مكھ شد
  .(503)امیدوارم پروردگارم مرا بھ راه راست ھدایت كند و بھ مقصود برساند:گفت

در مكھ براى عبدهللا بن زبیر كھ در ) علیھ السالم(با ورود بھ مكھ خاندانش بسییار خوشحال شدند ولییى حضور امام  و
در مكھ كسیى با  (علیھ السالم(اندیشھ بیعت مردم با خود بود سخت و نگران كننده بود زیرا مى دانست با وجود امام حسین 

 (504)وى بیعت نخواھد كرد
نبود زیرا مى دانست درگیرى میان او و یزید حتمى است و او نمى ) علیھ السالم(بھ یقین مكھ مقصد نھایى امام حسین 

نشناس كھ حرمتى براى ارزشھاى خواست حرم امن خدا مورد ھتك یزیدیان قرار گیرد،و قداست آن با ھجوم این گروه خدا 
 .واالى اسالم قائل نبودند زیر سؤ ال برود

ھمان گونھ كھ در مورد عبدهللا بن زبیر چنین اتفاق افتاد،او مدتى بعد مكیان را با خود ھمراه كرد و بھ ھنگام ھجوم لشكر 
ى كھ از منجنیق پرتاب شد آن را در ھم یزید بھ خانھ خدا پناه برد ولى آنھا احترام كعبھ را نگاه نداشتند و با سنگ ھای

 .كوبیدند
 (علیھ السالم(تالش ابن عباس و عبدهللا بن عمر براى منصرف ساختن امام  - 31

در آن ایام عبدهللا بن عباس . باقیمانده ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذى القعده را در مكھ ماند) علیھ السالم(امام حسین 
عبدهللا . آمدند) علیھ السالم(آن دو كھ قصد مراجعت بھ مدینھ را داشتند با ھم نزد امام . در مكھ بودندو عبدهللا بن عمر نیز 
تو از دشمنى و !از خدایى كھ بازگشت تو بھ سوى اوست پروا كن .خداتو را رحمت كند!اى اباعبدهللا:بن عمر عرض كرد

ید تو از دشمنى و ستم این دیار نسبت بھ خاندان خویش ستم مردم این دیار نسبت بھ خاندان خویش آگاھى،این مردم،یز
آگاھى،این مردم،یزید بن معاویھ را بھ زمامدارى پذیرفتھ اند،من مى ترسم كھ مردم بھ جھت زر و سیم بھ او یزید گرایش 

) یھ و آلھ و سلمصلى هللا عل(من از رسول خدا . پیدا كنند و تو را بھ قتل برسانند و بھ خاطر تو افرادى زیادى كشتھ شوند
حسین كشتھ خواھد شد و اگر او را قتل رسانند و تنھایش گذارده یارى اش نكنند خداوند تا روز :شنیدم كھ مى فرمود

و ھمچنان كھ پیش از !و من مصلحت مى بینم تو نیز ھمانند سایر مردم با یزید سازش كنى!رستاخیز آنان را خوار مى كند
 !رزیده اى اكنون نیز صبر پیشھ ساز،تا خداوند بین تو و این گروه ستمگر داورى كنداین در برابر معاویھ شكیبایى و

صلى هللا (أنا اءبایع یزید و ادخل فیى صلحھ و قد قال النبى !اءبا عبدالرحمن :در پاسخ او فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
در آیم با آن كھ  با یزید بیعت كنم و با وى از در سازش  آیا من!اى ابا عبدالرحمنفیھ و فیى اءبیھ ما قال؟ ) علیھ و آلھ و سلم



عبدهللا بن عمر ھیچ پاسخى در برابر این !!درباره وى و پدرش آن سخنان را فرمود؟) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 
 .سخن نداشت

در حیات ) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(پیامبر  .راست گفتى!اى ابا عبدهللا:ابن عباس كھ تا لحظھ ساكت نشستھ بود،عرض كرد
را ) علیھ السالم)او فرزندم و دختر زاده ام حسین !خداوند كار یزید را مبارك نگرداند!مرا با یزید چھ كار؟:خود فرمود

سوگند بھ آن كس كھ جانم در دست اوست فرزندم در میان گروھى كھ از كشتھ شدنش جلوگیرى نكرده . خواھد كشت
 .د مگر آن كھ خداوند میان قلب و زبانشان جدایى افكند و آنان را بھ نفاق گرفتار كنداند،كشتھ نخواھد ش

تعلم أنیى ابن بنت رسول !یابن عباس :نیز ھمراه او گریھ كرد و فرمود) علیھ السالم(سپس ابن عباس گریست و اما حسین 
 !ھستم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دختر رسول خدا  آیا مى دانى كھ من فرزند!اى ابن عباس (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا 

صلى هللا علیھ و آلھ و (مى دانیم و مطمئنیم كھ كسى جز تو در این دنیا فرزند دختر رسول خدا !آرى:این عباس پاسخ داد
واجب  - یستكھ ھیچ یك از این دو بدون دیگرى پذیرفتھ ن -نیست و یارى تو بر این امت ھمانند فریضھ نماز و زكات ) سلم

 .است
من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فما تقول فیى قوم أخرجوا ابن بنت رسول هللا !یابن عباس :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

داره و قراره و مولده و حرم رسولھ و مجاورة قبره و مولده و مسجده و موضع مھاجره فتركوه خائفا مرعوبا ال یستقر فیى 
فیى موطن یریدون فیى ذلك قتلھ و سفك دمھ و ھو لم یشرك باr شیئا و ال اتخذ من دونھ ولیا و لم یتغیر  قرار و ال یاءویى

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(چھ مى گویى درباره گروھى كھ دختر زاده پیامبر خدا !اى ابن عباسعما كان علیھ رسول هللا 
و از مجاورت قبرش و مسجد و محل ھجرتش بیرون كرده اند؟ و او  را از خانھ و كاشانھ و زادگاھش و از حرم رسول خدا

را نگران و ھراسان تنھا گذاستھ اند كھ نھ در جایى آسایش دارد و نھ در دیارى پناه مى خواھند خونش را بریزید با آن كھ 
) هللا علیھ و آلھ و سلم صلى(ھرگز چیزى را براى خداوند قرار نداده و جز او را ولى خود برنگزیده و از سنت رسول خدا 

 .چیزى را تغییر نداده است
أنھم كفروا باr و برسولھ و ال یاءتون الصالة االو ھم كسالى  :من درباره آنھا جز این نمى گویم كھ:ابن عباس عرض كرد
  .(505)كافر شده اند و نماز را جز بھ حالت كسالت و از روى نفاق بھ جا نمى آورند  آنان بھ خدا و رسولش 

در یراءون الناس و ال یذكرون هللا االقلیال مذبذبین بین ذلك ال الى ھوالء و ال الى ھوالء و من یضلل هللا فلن تجد لھ سبیال 
كنند آنھا افراد بى ھدفى ھستند كھ نھ بھ سوى اینھا و نھ سوى آنھایند و  برابر مردم ریا مى كنند و خدا را جز اندكى یاد نمى

 !(506)ھركس را كھ خداوند گمراه كند راھى براى او نخواھى یافت
صلى هللا علیھ و (ھولناكى فرود خواھد آمد،ولى اى فرزند دختر رسول خدا  بر امثال این گروه عذاب:سپس ابن عباس افزود

و فرزند سرور زنان عالم حضرت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تو بزرگ ھمھ افتخار كنندگان بھ رسول خدا ) آلھ و سلم
كن كھ خداوند از آنچھ را كھ گمان م) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى فرزند دختر رسول خدا . ھستى) علیھ السالم(بتول 

ستمگران انجام مى دھند غافل است من گواھى مى دھم كھ ھر كس از ھمراھى با تو دورى كند و در اندیشھ جنگ با تو و 
 !باشد،بھره اى از ایمان ندارد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر خدا محمد 

 !خدایا گواه باشاللھم اشھد  :امام فرمود
گویا مى خواھى من بھ تو بپیوندم و )!صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فدایت شوم اى فرزند دختر رسول خدا :مھ دادابن عباس ادا

اگز من با این شمشیرھا در پیش روى تو آنقدر بجنگم كھ شمشیر !بھ خدایى كھ معبودى جز او نیست سوگند!تو را یارى كنم
 !اكنون من در خدمتت ھستم فرمان ده!از كفم رھا شود،باز یك صدم از حق او را ادا نكردم

عبدهللا بن عمر كھ تا آن لحظھ شاھد گفتگوھاى امام و ابن عباس بود و مراتب اخالص و ارادت ابن عباس را شنید بھ سخن 
آنگاه عبدهللا بن عمر رو بھ امام كرد !بس است از این گونھ سخنان بگذریم!اى ابن عباس:كرد و گفت  آمد و رو بھ ابن عباس 

 :و عرض كرد
از تصمیمى كھ گرفتھ اى،دست بردار و از ھمین جا بھ مدینھ باز گرد و با این گروه از در سازش در آى و از !اى ابا عبدهللا

و اگر بناى بیعت ندارى !و بھ دست این گروه كھ بھره اى از ایمان ندارد بھانھ مده!زادگاه و حرم جدت رسول خدا دور مشو
مدت زیادى عمر نكند و  -كھ خدا لعنتش كند  - امیداست یزید بن معاویھ . نكردى،با تو كارى ندارند تا وقتى كھ مخالفت علنى

 .خداوند تو را از شر وى كفایت كند
اءسالك باr یا عبدهللا أنا عندك على خطا !اءف لھذا الكالم اءبدا ما دامت السماوات و االرض :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

براى ھمیشھ تا آنگاه كھ آسمان و زمین پا بر ؟ فان كنت على خطا فردنیى فانیى أخضع و اءسمع و اءطیع من اءمریى ھذا
آیا بھ نظر تو من در تصمیم خود اشتباه مى !تو را بھ خدا سوگند مى دھم!اى عبدهللا ابن عمر!خاست نفرین بر این سخن باد



خداوند ھرگز فرزند دختر !نھ بھ خدا سوگند:عبدهللا بن عمر گفت كنم؟ اگر من در اشتباھم،بگو كھ من مى شنوم و مى پذیرم
با تویى كھ پاك و برگزیده خاندان پیامبرى  -كھ خدا لعنتش كند - رسول خدا را در اشتباه نمى گذارد،و ھرگز یزید بن معاویھ 

ه و از این امت برخوردى را در امر خالفت ھم پایھ نیست ولى مى ترسم كھ این چھره زیباى تو را آماج شمشیرھا قرار داد
پس با ما بھ مدینھ برگرد و اگر دوست نداشتى كھ بیعت كنى،ھرگز بیعت مكن ولى در خانھ . كھ انتظارش را ندارى ببینى

 !ات بنشین و پرچم مخالفت بلند نكن
حتى اءبایع و أنا كاره اءو  ان القوم ال یتركونیى و ان اءصابونیى و ان لم یصیبونیى فال یزالون!ھیھات یابن عمر :امام فرمود

الى بغیة ) علیھ السالم(أن من ھوان ھذه الدنیا على هللا تعالى أنھ اءتى براءس یحیى بن زكریا !یقتلونیى أما تعلم یا ابا عبدهللا
ین طلوع أن بنیى اسرائیل كانوا یقتلون ما ب!أما تعلم اءبا عبدالرحمن! من بغایا بنى اسرائیل و الراءس ینطق بالحجة علیھم؟

الفجر الى الشمس سبعین نبیا ثم یحبلسون فیى اءسواقھم یبیعون و یشترون كلھم كانھم لم یصنعوا شیئا فلم یعجل هللا علیھم ثم 
فان كان !یا ابن عمر... اخذھم بعد ذلك أخذ عزیز مقتدر اتق هللا اءبا عبدالرحمن و ال تدعن نصرتیى و اذكرنیى فیى صالتك

اجلس عن القوم و ال تعجل بالبیعة لھم حتى تعلم الى ... علیك و یثقل فأنت فیى اءوسع العذر و لكن الخروج معیى مما یصعب
 ما تؤ ول االمور

این گروه مرا رھا نخواھند كرد ھر چند مرا بر حق دانند و اگر ھم بر حق ندانند باز رھایم نخواھند !اى فرزند عمر!ھیھات
آیا نمى دانى از نشانھ ھاى پستى دنیا نزد خدا !اى عبدهللا بن عمر. مرا بھ قتل رسانندكرد تا بھ اكراه ھم شده بیعت نمایم یا 

این است كھ سر یحى بن زكریا را براى زن بدكاره اى از زنان بنى اسرئیل بردند با این كھ سر بریده علیھ آنان بھ روشنى 
فجر تا طلوع آفتاب ھفتاد پیامبر را مى كشتند سخن مى گفت؟ اى عبدالرحمن آیا نمى دانى كھ قوم بنى اسرئیل از طلوع 

آنگاه با خیالى آسوده در بازارھا نشستھ و بھ خرید و فروش مى پرداختند آن چنان كھ گویى ھیچ كار خالفى مرتكب نشده 
 كوبید اند؟ خداوند نیز در كیفرشان شتاب نفرمود تا آن كھ پس از فرصتى آنان را با صالبت و قدرت بھ كیفر رساند و در ھم

 ...و دست از یارى من بر مدار و در نماز خود مرا یاد كن!از خدا بترس!اى ابا عبدالرحمن
از این گروه كناره بگیر و ... ولى!اگر براى تو ھمراھى با من دشوار و سنگین است پس معذور و مرخصى!اى فرزند عمر

 !در بیعت شتاب مكن تا ببینى كار بھ كجا مى انجامد
انك ابن عم والدیى و لم تزل تامر بالخیر منذ ! یابن عباس  :رو بھ عبدهللا بن عباس كرد و فرمود) السالم علیھ(سپس امام 

عرفتك و كنت مع والدى تشیر علیھ بما فیھ الرشاد،و قد كان یستنصحك و یستشیرك فتشیر علیھ بالصواب فامض الى المدینة 
ك فانیى مستوطن ھذا الحرم،و مقیم فیھ اءبدا ما راءیت أھلھ یحبونیى و فیى حفظ هللا و كالئھ و ال یخفى على شى ء من أخبار

یوم القیى فیى ) علیھ السالم(ینصرونیى فاذا ھم خذلونیى استبدلت بھم غیرھم و استعصمت بالكلمة التیى قالھا ابراھیم الخلیل 
 النار حسبیى هللا و نعم الوكیل فكانت النار علیھ بردا و سالما 

و پسر عموى پدر منى،و از آن زمان كھ تو را شناختم ھمواره بھ خیر و نیكى فرمان مى دادى،تو با پدرم ت!اى ابن عباس
دریغ نمى ورزیدى آن  -بھ ھنگام مشورت  - ھمراه بوده اى و از بیان گفتار درست،نزد او نیز  (علیھ السالم(امیر مؤمنان 

بیان مى كردى پس در پناه و حمایت خداوند بھ مدینھ حضرت با تو مشورت مى كرد و تو نیز سخن صحیح و درست را 
برو،و خبرھا و گزارش ھا را از من پنھان مكن من در این حرم امن الھى مى مانم و تا آنگاه كھ مردمش مرا دوست داشتھ 

رفت و بھ و یاریم كنند،خواھم ماند و ھرگاه مرا رھا كنند و احساس كنم امنیت حرم در خطر مى افتد بھ جاى دیگر خواھم 
خدا مرا كافى است و حسبى هللا و نعم الوكیل  :پناه مى برم كھ گفت -آنگاه كھ در آتش افكنده شد - ) علیھ السالم(سخن ابراھیم 

 .او بھترین حامى من است در نتیجھ آتش بر او سرد و سالم گردید
نیز براى مدتى با آنھا گریست سپس با آن ) معلیھ السال(در این ھنگام ابن عباس و ابن عمر ھر دو بھ شدت گریستند و امام 

  .(507)دو خداحافظى كرد و عبدهللا بن عمر و ابن عباس رھسپار مدینھ شدند
ف پندار كج اندیشان از ھمان آغاز تصمیم نھایى خود را بر خال) علیھ السالم(این گفتگوھا بھ خوبى نشان مى دھد كھ امام 

گرفتھ بود،و تسلیم در برابر یزید و حكومت خود كامھ بنى امیھ را كھ بر محو آثار اسالم مى كوشیدند،خطرى عظیم براى 
ابن عباس یا آرى تصمیم گرفتھ بود تا پاى جان بایستد و تسلیم نشود،حتى طبق صالحدید افرادى ھمچون . اسالم مى دانست

عبدهللا بن عمر حاضر نبود در خانھ بنشیند و و سكوت اختیار كند،و شاھد و ناظر خشكیدن درخت تنومند اسالم بھ وسیلھ 
او مى خواست سایھ این درخت بارور ھمچون بر سر مسلمانان جھان باشد،ھر . آفت عظیمى ھمچون حاكمان بنى امیھ باشد

 !ذیردچند آبیارى آن با خون پاكش صورت پ
 (علیھ السالم(بھ مردم كوفھ بھ ھنگام اعزام حضرت مسلم ) علیھ السالم(نامھ امام حسین  - 32

مردم كوفھ در نامھ ھاى . زمانى كھ در مكھ بود،پیوستھ از جانب مردم كوفھ نامھ دریافت مى كرد) علیھ السالم(امام حسین 



 .كردند خود،حضرت را بھ جانب كوفھ و پذیرفتن رھبرى خویش دعوت مى
كھ آخرین  -نامھ اى در پاسخ مردم كوفھ نوشت و بھ ھمراھى ھانى بن ھانى و سعید بن عبدهللا ) علیھ السالم(امام حسین 

 .ارسال كرد -فرستادگان كوفیان بودند 
و  -ا على بكتبكم فان ھانئا و سعیدا قد م:بسم هللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى المال من المؤمنین و المسلمین اما بعد

انھ لیس علینا امام فاءقبل لعل هللا أن :و قد فھمت كل الذیى اقصصتم و ذكرتم و مقالة جلكم -كانا آخر من قدم على من رسلكم 
 یجمعنا بك على الھدى و الحق

 اءمركم و راءیكمو قد بعثت الیكم أخیى و ابن عمیى و ثقتیى من أھل بیتیى مسلم بن عقیل و اءمرتھ أن یكتب الى بحالكم و 
أنھ قد اءجمع راءى ملثكم،و ذوى الفضل و الحجى منكم على مثل ما قدمت على بھ رسلكم و قراءت فیى كتبكم :فان كتب الى

اقدم علیكم و شیكا ان شاء هللا فلعمرى مااالمام اال العامل بالكتاب،و االخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحامس نفسھ على ذات هللا 
 و السالم 

 !بھ بزرگان مؤمنان و مسلمانان) علیھ السالم(بھ نام خداوند بخشاینده مھربان،از حسین بن على 
محتواى  -و این دو تن آخرین كسانى بودند كھ نامھ ھایتان را آوردند  -ھانى و سعید ھمراه نامھ ھایشان بھ سوى من آمدند 

امید است كھ خداوند بھ وسیلھ تو ما را بر !اریم بھ سوى ما بیاامام و پیشواى ند:ھمھ نامھ ھایتان بھ طور فشرده این بود كھ
محور حق و ھدایت گرد آورد اكنون من برادر ،پسر عمو و شخص مورد اعتماد از برنامھ ھا و افكارتان را براى من 

گند بھ زودى بھ بنویسد اگر نوشت كھ بزرگان،اندیشمندان و خردمندان شما با آنچھ كھ در نامھ ھایتان بود ھمراه و ھماھن
 .سوى شما خواھم آمد ان شاء هللا

امام و پیشوا فقط كسى است كھ بھ كتاب خدا عمل كند و عدل و داد را بر پا دارد،دین !بھ جانم سوگند - در پایان نامھ نوشت 
 (508)حق را پذیرفتھ،و خود را وقف در راه خدا كند و السالم 

نوشتند و براى پذیرش رھبرى آن حضرت و مبارزه با دشمنان ) علیھ السالم(مردم كوفھ با نامھ ھاى متعددى كھ براى امام 
 .اسالم اعالم آمادگى كامل كردند،خود را در بوتھ آزمایش جدیدى قرار دادند

سابقھ سوء آنھا را در دوران حكومت پدر و برادر بزرگوارش بھ خوبى مى دانست اما بھ این  با این كھ) علیھ السالم(و امام 
امید كھ حوادث دردناك گذشتھ و بالھایى را كھ حكام ظالم و بى رحم و بى ایمان بنى امیھ بر سر آنھا آوردند،آنھا را بیدار 

نماینده خاص خود مسلم بن عقیل آن مرد شجاع و پاكباختھ كرده باشد بھ نامھ ھاى آنھا پاسخ مثبت داد،و براى آزمون آنان 
 .را بھ سوى آنھا روانھ نمود

حضرت مسلم نیز با این كھ خطرات بزرگ این سفر را پیش بینى مى كرد رھسپار كوفھ گشت،ولى تجربھ نشان داد كھ 
 .ھمان بى وفایان سست عنصرى ھستند كھ در گذشتھ بودند -جز گروه محدودى  -كوفیان 

 برنامھ ریزى براى بیعت و قیام - 33
انیى موجھك  :پس از نوشتن نامھ،مسلم بن عقیل را فرا خواند و نامھ را بھ سوى وى تسلیم كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 

الى أھل الكوفة و ھذه كتبھم و سیقضیى هللا من اءمرك ما یحب و یرضى و أنا اءرجو أن اءكون و أنت فیى درجة الشھداء 
ض على بركة هللا حتى تدخل الكوفة فاذا دخلتھا فانزل عند اءوثق أھلھا وادع الناس الى طاعتیى و اخذ لھم عن آل اءبى فام

 سفیان فان راءیت الناس مجتمعین على بیعتیى فعجل لیى بالخبر حتى اءعمل على حسب ذلك ان شاء هللا تعالى 
شان بھ من است و خداوند بھ زودى كار تو را آن گونھ كھ دوست من تو را بھ سوى مردم كوفھ مى فرستم و این نامھ ھای

پس در پناه خداوند بھ سمت كوفھ حركت !دارد و مى پسندد بھ انجام برساند و امیدوارم من و تو ھم رتبھ شھیدان باشیم
نان را از چون بھ كوفھ رسیدى نزد مطمئن ترین مردم آنجا منزل گزین و مردم را بھ پیروى از من دعوت كن و آ!كن

حمایت آل ابى سفیان باز دار اگر مردم را در بیعت با من متحد دیدى مرا بھ زودى با خبر ساز تا در برابر با آن عمل كنم 
 ان شاء هللا تعالى

  .(509)سپس امام دست در گردن مسلم انداخت و با وى خداحافظى كرد و ھر دو گریستند
براى آن كھ كسى از بنى امیھ از ماءموریت وى با خبر نگردد مخفیانھ از مكھ بھ سوى مدینھ حركت ) علیھ السالم(مسلم 
با خانواده سپس در تاریكى شب . رفت و دو ركعت نماز گزارد) علیھ السالم(چون بھ مدینھ رسید ابتدا بھ مسجد پیامبر . كرد

. از مدینھ خارج شد -كھ آنان را براى این كار اجیر كرده بود  - خود خدا حافظى كرد و بھ ھمراه دو تن راھنما از قبیھ قیس 
آن دو رو بھ مسلم كرد و . در بین راه آن دو تن راه گم كرده و از ھمراھى با وى باز ماندند و ھمگى بھ شدت تشنھ شدند

ولى مسلم راه را ادامھ داد و نجات یافت و ! (یر و برو تا بھ آب برسى و خود از تشنگى جان سپردنداین راه را بگ: گفتند
تاءكید فرمود راه خود را ھمچنان ادامھ دھد، ) علیھ السالم)نوشت و ماجرا را خبر داد و امام ) علیھ السالم(نامھ اى بھ امام 



  .((510)او اطالعت كرد و ادامھ داد و بھ كوفھ رسید
 بھ مردم بصره و برنامھ ریزى براى قیام) علیھ السالم(نامھ امام حسین  - 34

ذرین مالك بن مسمع بكرى،احنف بن من - نامھ اى در یك نسخھ بھ پنج تن از اشراف بصره) علیھ السالم(امام حسین 
بھ این مضمون نوشت و توسط فرستاده اى براى آنان  -بن ھیثم و عمرو بن عبیدهللا بن معمر  جارود،مسعود بن عمرو،قیس 

 .فرستاد
على خلقھ و اءكرامھ بنبوتھ و اختاره لرسالتھ ثم قبضھ هللا و قد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فان هللا اصطفى محمدا :أما بعد

ما اءرسل بھ صصصص و كنا أھلھ و اءولیاءه و اءوصیاءه و ورثتھ و اءحق الناس بمقامھ فیى الناس نصح لعباده و بلغ 
 ...فاستاثر علینا قومنا بذلك فرضینا و كرھنا الفرقة و أحببنا العافیة و نحن نعلم أنا اءحق بذلك الحق المستحق علینا ممن تواله

فان السنة قد ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كم الى كتاب هللا و سنة نبیھ و قدد بعثت رسولیى الیكم بھذا الكتاب و أنا اءدعو
 اءمیتت و ان البدعة قد اءحییت و ان تسمعوا قولیى و تطیعوا اءمریى اھدكم سبیل الرشاد و السالم علیكم و رحمة هللا 

یامبرى خود گرامى داشت،و براى انجام را بر خلقش برگزید و او را بھ پ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خداوند محمد :اما بعد
رسالتش وى را انتخاب كرد،سپس او را بھ نزد خویش برد،در حالى كھ حق خیر خواھى بندگان را ادا كرده بود و رسالتش 

 :را بھ درستى ابالغ نمود سپس افزود
بھ جانشینى وى بودیم،ولى قوم ما،ما و اوصیا و وارثان و شایستھ ترین مردم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ما خاندان پیامبر 

را بھ ناحق كنار زدند و ما نیز بھ ناچار پذیرفتیم،چرا كھ تفرقھ را ناخوش داشتھ و عافیت سالمت دین و امت اسالمى را 
 اكنون فرستاده خود.... در حالى كھ ما بھ یقین مى دانستیم از كسانى كھ بر این مسند تكیھ زدند،سزاوارتریم. دوست داشتیم

را با این نامھ بھ سوى شما اعزام كردم و من شما را بھ كتاب خدا و سنت پیامبرش فرا مى خوانم،چرا كھ این گروه سنت 
را از بین برده و بدعت در دین را احیا كردند،اگر سخنانم را بشنوند و فرمانم را اطاعت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 

 (511)والسالم علیكم و رحمة هللا . مى كنمكنید،شما را بھ راه راست ھدایت 
دوستان فراوانى در آنجا داشت ھر چند دشمنان و ) علیھ السالم(بصره از مراگز حساس عراق بعد از كوفھ بود و امام 

مى خواھد با این نامھ آنھا را بیازماید و روحیھ سران آنان را كشف كند،یا ) علیھ السالم(ید امام مخالفان نیز كم نبودند،شا
 .الاقل از مخالفت صریح آنھا جلوگیرى فرماید

و كنار زدن ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ این كھ ھدف احیاى اسالم و سنت پیامبر ) علیھ السالم(بھ ھر حال تصریح امام 
در این حركت از آغاز چھ بوده است و چھ ) علیھ السالم(ظالم و غاصب است ،نشان مى دھد كھ شعار حضرت  سنت شكنان

 .ھدفى را دنبال مى كرد
 !من ماءموریت دارم - 35

آمد و حضرت را بھ بیعت با یزید و سازش با بنى ) علیھ السالم(ابن عباس خدمت امام :در برخى از نوشتھ ھا آمده است كھ
 :فرمود (علیھ السالم(امام !یھ كردامیھ توص

ھیھات ھیھات یا ابن عباس ان القوم لن یتركونیى و انھم یطلوننیى این منت حتى اءبایعھم كرھا و یقتلونیى و هللا انھم لیعتدون 
و انا r حیث امرنیى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(على كما اعتدت الیھود فیى یوم البست و انییى ماض فیى اءمر رسول هللا 

 و انا الیھ راجعون 
اینان دست از من بر نخواھند داشت و ھر جا باشم بھ من دست خواھند یافت تا بھ اجبار بیعت !اى ابن عباس!ھیھات!ھیھات

آنان ھمانند یھود كھ در روز شنبھ پیمان خدا را شكستند و ستم كردند بھ من ستم !بھ خدا سوگند. كرده و مرا بھ قتل برسانند
  .(512)د كردخواھن

مرا بدان ماءمور ساختھ است،خواھم رفت،ما از آن خداییم و بھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من بھ ھمان راھى كھ پیامبر 
 .ك نداریمو ھر چھ پیش آید از آن با. سوى او باز مى گردیم
آنان تو را بھ . شنییدم كھ قصد رفتن بھ عراق را دارى،با آن كھ آنان مردمى فریبكارند!اى پسر عمو: ابن عباس عرض كرد

 :فرمود) علیھ السالم(جنگ مى خوانند،شتاب مكن و در مكھ بمان امام حسین 
رسلھم و قد وجب على اجابتھم و قام لھم العذر  الن اقتل هللا بمكان كذا احب الى من ان استحل بمكة و ھذه كتب اھل الكوفة

اگر من در آن مكان آنچنانى كشتھ شوم نزد من محبوب تر است از این كھ در اینجا بمانم !بھ خدا سوگندعلى عند هللا سبحانھ 
اسخ دھم تا و حرمت مكھ شكستھ شود عالوه بر آن اینھا نامھ ھا و فرستادگان كوفیان است بر من الزم است دعوت آنان را پ

 .حجت الھى بر آنان تمام شود
و احسیناه و االسفاه على  :عبدهللا بن عباس با شنیدن سخنان امام،بھ قدرى گریست كھ محاسنش تر شد و درد مندانھ صدا زد



 الحسین 
. رى كردبھ سمت كوفھ،بسیار پافشا) علیھ السالم(عبدهللا بن عباس،براى جلوگیرى از حركت امام :و نیز روایت شده است

ھر كل نفس ذائقة الموت و انما توفون اءجوركم  :براى آرام كردن وى بھ قرآن تفاءل زد و این آیھ آمد) علیھ السالم(امام 
  .(513)كسى مرگ را مى چشد و شما پاداش خود را خواھید گرفت

 :افزود) علیھ السالم(امام 
  .(514)ما از خداییم و بھ سوى او باز مى گردیمانا r و انا الیھ راجعون 

 .خدا و پیامبرش راست فرمودندصدق هللا و رسولھ 
دیگر پس از این پافشارى مكن كھ !ابن عباساس فال تلح على بعد ھذا فانھ ال مرد لقضاء هللا عزوجل یا ابن عب :سپس فرمود

  .(515)فرمان و قضاى خداوند برگشت ندارد
یك ماءموریت الھى در این حركت داشت كھ از سوى خداوند و ) علیھ السالم( این تعبیرات بھ وضوح نشان مى دھد كھ امام

 .بھ او ابالغ شده بود،و در مسیر با عزم راسخ گام بر مى داشت (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر 
،و پیمودن طریق ولى امثال ابن عباس كھ از مسائل پشت پرده غیب بى خبر بودند بھ گونھ اى دیگر بھ مسألھ نگاه مى كردند

 !ترجیح مى دادند - از سر خیر خواھى  - عافیت و تسلیم شدن در برابر بیعت یزید را 
ھرگاه تن بھ چنین  - بھ فرض محال  -مى دانست ) علیھ السالم(در ضمن این نكتھ نیز از سخن باال استفاده مى شود كھ امام 

كمین بودند و از ھر فرصتى براى قتل او استفاده مى كردند بیعت ننگینى مى داد،آنھا دست از حضرتش بر نمى داشتند در 
 !زیرا حضرت را خطر مھمى براى خود مى دانستند و راستى ھم چنین بود
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 :بھ عبدهللا بن زبیر چنین فرمود) علیھ السالم(در حدیثى مى خوانیم امام 
بیعت چھل ھزار تن از مردم كوفھ كھ در وفادارى  یحلفون لیى بالطالق و العتاق من اھل الكوفةاءتتنیى بیعة اءربعین اءلفا 

 .بھ دستم رسیده است(516)بھ طالق و عتاق سوگند خورده اند
مى خواھى بھ سراغ مردمى بروى كھ پدرت را كشتھ و برادرت را از نزدشان بیرون آیا :عبدهللا ابن زبیر عرض كرد

 (517)كردند؟
سات الھى و ارزشھاى این روایت نشان مى دھد كھ مردم عراق از ظلم و ستم بنى امیھ بھ ستوه آمده بودند،و ھتك مقد

اسالمى بھ وسیلھ این بازماندگان عصر شرك و جاھلیت ھمھ را بھ ماھیت این جنایتكاران خائن آشنا ساخت و تردیدى براى 
 .مردم در كفر آنھا باقى نگذارد

یل نامھ ھاى س (علیھ السالم(لذا آنھا بھ دنبال رھبرى مى گشتند كھ در سایھ او قیام كنند چھ رھبرى بھتر از امام حسین 
حجت را بر حضرت تمام كرد،ھر چند این افراد بى وفا این بار ھم عھد و پیمان ) علیھ السالم(كوفیان و بیعت آنان با امام 

 .را تنھا گذاردند) علیھ السالم(خود را شكستند و سرانجام امام 
 !فقط جان بر كفان با ما ھمراه شوند - 37

 :م گرفت از مكھ رھسپار عراق شود،برخاست و خطبھ اى بھ این مضمون ایراد فرمودتصمی) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام 
الحمد r ما شاء هللا و ال قوة باr و صلى هللا على رسولھ خط الموت على ولد آدم مخط القالدة و ما اءوھنیى الى اءسال فیى 

طعھا عسالن بین النواویس و كربالء فیمالن منیى اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیرلیى مصرع انا ال فیھ كانیى با وصالیى تق
اكراشا جوفا و اجربة سغبا ال محیص عن یوم خط بالقلم رضى هللا رضانا اھل البیت نصبر على بالئھ و یوفینا اجر الصابرین 

ھم بھم وعده لحمة و فى مجموعة لھ فى حنطیره القدس بھم عینھ و ینجر) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(لن تشذ عن رسول هللا 
 من كان باذال فینا مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیر حل معنا فاننیى راحل مصبحا ان شاء هللا تعالى 

حمد و سپاس از آن خداست آنچھ او بخواھد ھمان شود و ھیچ توان و قوتى جز بھ كمك او نیست و درود خداوند بر فرستاده 
قالده مرگ بر گردن آدمیزاد،ھمانند گردنبندى است بر گردن دختران !اه باشیداش حضرت محمد ص هللا و علیھ و الھ آگ

جوان مرگ ھمیشھ ھمراه آدمى است اشتیاق من بھ دیدار گذشتگانم پدر و مادر و جد و برادرم ھمانند اشتیاق یعقوب بھ دیار 
بین  -مى بینم گرگان درنده بیابان براى من شھادت گاھى برگزیده شده كھ بھ یقین بھ آن خواھم رسید و گویا !یوسف است

بند بند را پاره پاره كرده و گویى از من شكم ھاى تھى و مشك ھاى خالى خود را پر مى كنند از آن روز  - نواویس و كربال 
خشنودى خداوند خشنودى ما اھل بیت است آنچھ را !كھ روز عاشورا قلم تقدیر الھى بر آن رقم خورده است،گریزى نیست



و او پاداش عظیم . د بدان خشنود است ما اھل بیت نیز بھ ھمان خشنودیم ما در برابر بال و آزمایش الھى شكیباییمكھ خداون
ھرگز پاره تن رسول خدا از وى جدا نمى شود و در حطیرة القدس درجات عالى بھشت بھ او . صابران را بھ ما خواھد داد

بھ ذریھ اش روشن مى شود و وعده اش را در مورد ) و آلھ و سلمصلى هللا علیھ (ملحق خواھد شد و چشمان رسول خدا 
ھر كس آماده اسشت خون خود را در راه ما نثار كند و خود را آماده لقاى خداوند سازد،با ما رھسپار . آنان وفا خواھد كرد

  .(518)فردا صبح حركت خواھم كرد - بھ خواست خداوند  -شود،چرا كھ من 
 :است كھ نشان مى دھد) علیھ السالم(این خطبھ كوتاه از پر معنى ترین خطبھ ھاى امام 

بھ خوبى آگاه بود ولى چون دضاى خدا را در آن مى  -سفر عراق  -از آینده این سفر پر خطر ) علیھ السالم(امام :اوال
 .بھ آن اقدام فرمود دانست

بھ تعبیر دیگر،ا ن را یك آزمون بزرگ الھى مى دید كھ در كوتاه مدت و دراز مدت آثار مھمى براى جھان خواھد داشت و 
سبب رسوایى خطرناكترین دشمنان اسالم و سرنگونى آنان خواھد شد،و درسى پر از عبرت و حماسھ و عزت و افتخار 

 .براى آیندگان بجا خواھد گذارد
ھیچ كس از ھمراھان خود را كھ در این مسیر گام نھاده بودند از آینده آن بى خبر نگذاشت و اغفال نكرد تا فقط  -ثانیا

پاكبازان عاشق شھادت در راه خدا با او حركت كنند،ھمان كسانى كھ باید نامشان در دفتر روزگار بھ عنوان بھترین شھیدان 
 راه حق رقم خورد
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در ) علیھ السالم(محمد بن حنفیھ برادر امام حسین :نقل مى كند) علیھ السالم(سید بن طاووس با سند خویش از امام صادق 

اى :شرفیاب شد و عرض كرد) علیھ السالم(از مكھ رھسپار عراق بود،بھ محضر امام  (علیھ السالم(شبى كھ فردایش امام 
ر و برادرت شناختھ اى من نگرانم كھ با تو نیز چنین كنند اگر در مكھ بمانى تو تو بى وفایى كوفیان را نسبت بھ پد!برادر

 .عزیزترین و محترم ترین شخص خواھى بود
من بیم از !برادریا اخیى قد خفت ان یغتالنیى یزید بن معاویة فیى الحرم فاكون الذیى یستناح بھ حرمة ھذا البیت  :امام فرمود

 .رم امن خدا بریزد و بدین سبب حرمت این خانھ شكستھ شودآن دارم كھ یزید،خونم را در ح
اگر از این جھت نگرانى،بھ سمت یمن یا بھ سرزمین ھاى ناشناختھ دیگر كوچ كن كھ تو در :محمد بن حنفیھ عرض كرد

 آنجا محفوظترى و كسى بھ تو دست نخواھد یافت
 .ندیشمدر این باره مى اأنظر فیما قلت  :پاسخ داد) علیھ السالم(امام 

سحرگاھان آماده كوچ كردن بھ سوى عراق است چون خبر بھ محمد بن حنفیھ رسید نزدیك ) علیھ السالم(ولى دیدند كھ امام 
 :را بھ دست گرفت و عرض كرد (علیھ السالم(آمد و مھار ناقھ امام 

 آیا نفرمودى كھ در این باره مى اندیشم؟!اى برادر
 آرى:فرمود) علیھ السالم(امام 

 پس چھ شده است با این شتاب رھسپارى؟:كردعرض 
اخرج فان هللا قد شاء ان ) علیھ السالم(یا حسین :بعد ما فارقتك فقال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تانیى رسول هللا  .:فرمود

اى :را در خواب دیدم،بھ من فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھنگامى كھ از تو جدا شوم پیامبر خدا  یراك قتال
 !خداوند مى خواھد تو را كشتھ ببیند. رھسپار عراق شو!حسین

ما از آن خداییم و بھ سوى خدا بر مى گردیم با این حال چرا این زنان را با انا ببھ و انا الیھ راجعون  :محمد بن حنفیھ گفت
 !خود مى برى؟

 !!خداوند مى خواھد كھ آنان را اسیر ببیند:فرمودرسول خدا بھ من ان هللا قد شاء أن یریھن سبایا :قد قال لیى :امام فرمود
 !(519)پس از این گفتگو با برادرش خداحافظى كرد و رفت) علیھ السالم(امام 

داد،پرده ار ) علیھ السالم(عالم رؤ یا بھ فرزند دلبندش امام حسین در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دستورى كھ پیغمبر اكرم 
روى حقیقت مھمى بر داشت و آن این كھ گاه درھم شكستن دشمن سبب پیروزى رسیدن بھ اھداف مقدس مى شود و گاه 

 !شھادت و اسارت و این بار نوبت شھادت اسارت بود
مى كرد كھ با شھادت امام و یارانش و اسارت ھمسر و خواھر و بى شك خواست خدا بدون حكمت نیست بالغھ الھى ایجاب 

دخترانش از یك سو پرده از چھره ننگین حاكمان ظالم و بى ایمان بنى امیھ برداشتھ شود و جھان اسالم بر ضد آنھا بشورند 
و قدوه ملتھاى مظلوم جایگاھى در تاریخ جھان پیدا كنند كھ اسوه   و یارانش) علیھ السالم(و از سوى دیگر،امام حسین 

بھ مقامى رسد كھ بزرگترین شفیع روز  (علیھ السالم(گردند و درس آزادگى را از مكتب آنھا فرا گیرند و از سوى سوم امام 



 !جزا گردد
 از شھادت خویش خبر مى دھد) علیھ السالم(امام  - 39

ركت كند عبدهللا بن جعفر ھمسر حضرت زینب قصد دارد بھ سمت عراق ح) علیھ السالم(چون بھ مدینھ خبر رسید كھ امام 
 :نوشت) علیھ السالم(نامھ اى بدینن مضمون براى امام ) علیھ السالم(

تو را بھ خدا سوگند مى دھم از مكھ !از عبدهللا بن جعفر،اما بعد) علیھ السالم(بھ نام خداوند بخشنده مھربان بھ حسین بن على 
صورت تو و خاندانت كشتھ شوید و در نتیجھ نور زمین خاموش شود چرا كھ تو من بیم آن را دارم كھ در آن !خارج مشو

من از یزید و ھمھ بنى امیھ براى جان و مال و فرزندان !روح ھدایت و امیر مؤمنانى در رفتن بھ سمت عراق شتاب مفرما
 و خاندانت امان مى گیرم و السالم

 :امام در پاسخ وى نوشت
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قراتھ و فھمت ما ذكرت و اءعلمك أنیى راءیت جدیى رسول هللا فان كتابك ورد على ف!أما بعد

فیى منامیى فخبرنیى باءمر و أنا ماض لھ لیى كان اءو على هللا یابن عمیى لو كنت فیى جحر ھامة من ھوام االرض ال ستخر 
اما بعدب نامھ ات بھ دستم رسید آن را على السبت و السالم  جونیى و یفتلونیى و هللا یابن عمیى لیعتدن على كما اعتدت الیھود

خواندم و مقصودت را دانستم بھ تو خبر مى دھم كھ من جدم رسول خدا را در خواب دیدم كھ بھ من فرمانى داد و من در پى 
ااشیانھ بومى نیز باشم  اگر من در!اى پسر عمو!انجام آن فرمان مى روم خواه ظاھرا بھ نفعم باشد یا بھ زیانم بھ خدا سوگند
آنان ھمچون قوم یھود كھ در ماجراى روز شنبھ !مرا از آنجا بیرون آورده و بھ قتل مى رسانند بھ خدا سوگند اى پسر عمو

  .(520)یوم السبت ستم نموده اند بر من ستم روا خواھند داشت
تسلیم شدن در برابر یزید و بر :خود را بر سر دو راھى مى دید) علیھ السالم(این تعبیرات بھ خوبى نشان مى دھد كھ امام 

) علیھ السالم(جنایات و گمراھى ھاى آل امیھ صحھ نھادن و عدم تسلیم و تن بھ شھادت شرافتمندانھ و بیدارگر سپردن و امام 
 .یده بود،ھر چند گروھى راه اول را توصیھ مى كردنددومى را برگز

 -و شرح آن گذشت  - با نامھ ھاى داغ و كوبنده و ھشدارھاى شدیدى كھ در زمان حكومت معاویھ مى داد) علیھ السالم(امام 
ند یا شھید سازش ناپذیرى خود را اثابت فرموده بود، و آنھا ھم تصمیم داشتند یا آن حضرت را بھ زور وادار بھ تسلیم كن

در كوتاه مدت و دراز  - نمایند،ولى نمى دانستند در پشت این شھادت چھ تحویل و حركتى روى خواھند داد،و چھ آثارى 
 .در جھان اسالم بھ جاى خواھند گذاشت - مدت 
 امان دشمن را نمى پذیرد) علیھ السالم(امام حسین  - 40

ھراسان شده بھ نزد عمرو بن سعید فرماندار مكھ رفت و ) علیھ السالم(م عبدهللا بن جعفر بھ دنبال پیشنھاد خود و پاسخ اما
اطمینان دھد و از او بخواھد بھ مكھ ) علیھ السالم(كرد و از وى خواست بھ امام ) علیھ السالم(تقاضاى امان نامھ براى امام 

شد كھ بھ نزد من بیا كھ تو در كنار من  نوشت و در آن یاد آور) علیھ السالم(عمرو بن سعید نامھ اى براى امام . باز گردد
 .در امان و آسایشى

ان كنت اردت بكتابك الى بریى  :رسید در پاسخ چنین مرقوم داشت) علیھ السالم(چون امان نامھ فرماندار مكھ بھ دست امام 
ال اننیى من المسلمین و خیر و صلتیى فجزیت خیرا فیى الدنیا و الخرة و انھ لم یشاقق هللا من دعا الى هللا و عمل صالحا و ق

 االمان امان هللا و لم یومن من لم یخفھ فیى الدنیا فنسال هللا مخافة فیى الدنیا فنساءل هللا فیى الدنیا توجب لنا امان االخرة عنده
بھ سوى آن كسى كھ مردم را !اگر مقصودت از این نامھ نیكى و پیوند با من است در دنیا و آخرت پاداش نیك ببینى بھ یقین

خداوند فرا مى خواند و عمل صالح انجام مى دھد و مى گوید من از مسلمانانم،ھرگز با خدا مخالفت نمى كند بھترین 
كس كھ در دنیا از خداوند نترسد بھ خدا ایمان نیاورده است از خداوند خوفى را در دنیا طلب مى كنیم :امان،امان خداست و آ

 !(521)اشدكھ موجب امان ما در آخرت نزد او ب
بھ گفتھ ھاى و امان آنھا اطمینانى نداشت ) علیھ السالم(امام :بھ خوبى نشان مى دھد كھ اوال) علیھ السالم(این گفتار امام 

خدا داشتند نھ بھ روز قیامت و امان نامھ چنین اشخاصى در خور اعتماد  زیرا بنى امیھ و عوامل آنھا نھ ایمان درستى بھ
 .نیست و با این طناب ھاى پوسیده ھرگز نمى شد ،بھ چاه رفت

ھدفى را دنبال مى كرد كھ فراتر از فكر و درك ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بھ فرمان پیغمبر اكرم ) علیھ السالم(امام :ثانیا
مى خواست دین و ) علیھ السالم(سالم بماند و امام ) علیھ السالم(انھ ترین فرض،آنھا مى خواستند امام آنھا بود در خوشبین
تفالھ ھاى عصر جاھلیت و بیت  -سالم بماند،چیزى كھ با حكومت بنى امیھ ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اایین جدش پیامبر 

 .ممكن نبود - پرستى 
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از ) علیھ السالم(امام . برخورد كرد) علیھ السالم(زدق شاعر معروف عرب در بیرون مكھ با كاروان امام حسین فر
 !دلھاى مردم با تو و شمشیرھایشان بر ضد توست:وضعیت مردم كوفھ سؤ ال كرد و فرزدق پاسخ داد

طاعة الرحمان و اءظھروا الفساد فیى االرض و  یا فرزدق ان ھوالء لزموا طاعة الشیطان و تركوا :فرمود) علیھ السالم(امام 
ابطلوا الحدود و شربوا الخمور،و استاثروا فیى اءموال الفقراء و المساكین و أنا اءولى من قام بنصرة دین هللا و اعزاز شرعھ 

ند و اطاعت خداى اینان گروھى ھستند كھ پیروى شیطان را پذیرفت!اى فرزدقو الجھاد فیى سبیلھ لتكون كلمة هللا ھى العلیا 
رحمان را رھا كردند و در زمین فساد را آشكار ساختند و حدود الھى را از بین بردند و بادھا نوشیدند و دارایى ھاى فقیران 

سزاوارترم،تا   و بیچارگان را ویژه خود ساختند و من از ھر كس بھ یارى دین خداوند و سر بلندى آیینش و جھاد در راھش 
  .(522)ز باشدآیین خداوند پیرو

 .فرزدق با شنیدن این سخن برگشت و رفت
روى حمایت و وفادارى مردم كوفھ بھ ھیچ وجھ حساب نمى ) علیھ السالم(این سخن بھ خوبى نشان مى دھد كھ امام 

مینى كھ شھادت او در آن،موج عظیمى را در جھان اسالم بیندازند،و پایھ ھاى قدرت ظالمان فرو كرد،بلكھ بھ سوى سرز
مایھ را متزلزل كند وظیفھ خود مى دانست و اال سزاوار بود با شنیدن سخن فرزدق و با جوابى كھ خود بھ او داد،مسیر 

 .خویش را تغییر داده بھ مكھ باز گردد یا راه دیگرى را در پیش گیرد
مبارزه با كسانى كھ اطاعت شیطان را بر اطاعت خدا مقدم شمرده،و حدود الھى را ) علیھ السالم(و بھ تعبیر دیگر امام 

تعطیل،و فسق و فجور را آشكار ساختھ،و حقوق مستضعفان را پایمال كرده بودند،وظیفھ اصلى خود مى دانست بھ ھر قیمتى 
 !پردازدكھ تمام شود و ھر بھایى كھ الزم براى آن ب

 در پاسخ مردم كوفھ) علیھ السالم(نامھ دیگر از امام  - 42
د رسید، نامھ اى توسط قیس بن مسھر صیداوى براى كوفیان فرستا(523)بھ وادى حاجر بطن الرمھ ) علیھ السالم(چون امام 

 :كھ مضمون آن چنین است
بسم هللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى اخوانھ من المؤمنین و المسلمین سالم علیكم فانیى اءحمد الیكم ال الھ اال ھو 

أما بعد فان كتاب مسلم بن عقیل جائنبیى یخبرنیى فیھ بحسن راءیكم و اجتماع ملئكم على نصرنا و الطلب بحفنا فسالت هللا أن 
یحسن لنا الصنع و أن یثیبكم على ذلك اءعظم الجر و قد شخصت الیكم من مكة یوم الثلثاء لثمان مضین من ذیى الحجة یوم 

الترویة فاذا قدم علیكم رسولیى فاكمشوا اءمركم و جدوا فانیى قادم اءیامیى ھذا ان شاء هللا و السالم علیكم و رحمة هللا و 
 بركاتھ 

سالم علیكم،سپاس مى گویم خدایى !بھ برادران مؤمن و مسلمان) علیھ السالم(ربان از حسین بن على بھ نام خداوند بخشنده مھ
را كھ معبودى جز او نیست اما بعد نامھ مسلم بن عقیل بھ دستم رسید،مرا از حسن نیت و اتحاد بزرگانتان بر یارى ما و 

و گرداند و بھ شما پاداش عنایت كند،من روز سھ شنبھ ھشتم گرفتن حق ما با خبر ساخت از خداوند خواھانم نا كارمان را نیك
ھنگامى كھ فرستاده من بھ نزدتان آمد ھر چھ بیشتر در . از مكھ بھ سوى شما رھسپار شده ام - روز ترویھ  - ذى حجھ 

خداوند بر شما وارد مى شوم سالم و رحمت و بركت  -اگر خدا بخواھد  -كارتان شتاب و تالش كنید من در ھمین روزھا 
 !بر شما باد

بھ سمت كوفھ حركت كرد تا آنگاه كھ بھ قادسیھ رسید حصین بن تمیم وى ) علیھ السالم(قیس بن مسھر صیداوى با نامھ امام 
بر فراز قصر داراالماره برو و بھ حسین بن على :را دستگیر كرد و بھ نزد عبیدهللا بن زیاد فرستاد عبیدهللا بھ وى گفت

 .زا بگوناس) علیھ السالم(
 :قیس بر فراز قصر رفت و چنین گفت

بھترین خلق خدا،پسر فاطمھ دختر رسول خداست و من فرستاده وى بھ سوى شما ) علیھ السالم(این حسین بن على !اى مردم
سپس عبیدهللا بن زیاد و پدرش را لعنت كرد و براى على بن ابى . ھستم از او در وادى حاجز جدا شدم،او را اجابت كنید

 .طلب رحمت نمود) علیھ السالم(لب طا
 !(524)عبیدهللا دستور داد وى را از باالى قصر بھ زیر افكندند،پیكر شریفش قطعھ قطعھ شد و بھ شھادت رسید

مسلم بن عقیل گذارده ) علیھ السالم)وفھ دست بیعت در دست نماینده امام این نامھ بھ خوبى نشان مى دھد كھ مردم ك
چون از روحیھ ضعیف كوفیان و سابقھ پیمان شكنى آنان آگاھى داشت،این نامھ را براى تقویت ) علیھ السالم(بودند،امام 

بھ زودى بھ آنھا مى پیوندند در ) السالمعلیھ (روحیھ آنھا نوشت شاید این بار بر سر پیمان خود بایستند و بھ این امید كھ امام 
 .كنار مسلم باشند و مقاومت كنند و اگر چنین مى كردند اوضاع شكل دیگرى بھ خود مى گرفت

دستگیر و شھید شد،ولى او در واقع رسالت خود را انجام داد و از فراز قصر داراالماره ) علیھ السالم(گرچھ فرستاده امام 



بز دل و عافیت طلب كوفھ گویى این پیام صریح را نشنیدند،و سرانجام مسیر خود را بھ سوى  گفتنى ھا را گفت،ولى مردم
 .تسلیم و ذلت تغییر دادند
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ھنگامى كھ از بطن الرمھ راه افتاد و با عبدهللا بن مطیع ) علیھ السالم(امام حسین :محدث معروف دینورى نقل كرده است

(525) 
پدر و مادر فداى تو اى پسر رسول :كرد  سالم دادو عرض ) علیھ السالم(وى بھ امام . كھ از عراق مى آمد،برخورد كرد

 چھ چیز تو را از حرم خدا و حرم جد تو بیرون كشاند؟!خدا
ان أھل الكوفة كتبوا الى یساءلوننیى أن اءقدم علیھم لما رجوا من احیاء معالم الحق و اماتة البدع  :فرمود) علیھ السالم(امام 

مردم كوفھ نامھ نوشتند و از من خواستند كھ بھ سوى آنان بروم بدان امید كھ با قیام علیھ بنى امیھ نشانھ ھاى حق زنده و 
  .(526)بدعت ھا نابود شود

بھ سوى كوفھ تعجب كنند و از ) علیھ السالم)ھنگامى كھ امثآل محمد بن حنفھ و ابن عباس و عبدهللا بن عمر از حركت امام 
فردى مانند عبدهللا بن مطیع كھ  فلسفھ و عمق این حركت سرنوشت ساز در تاریخ اسالم بى خبر باشند،جاى تعجب نیست كھ

 .در اسالم سابقھ اى نداشت بھ شگفتى فرو رود
ھدف من احیاى حق و نابود كردن :در جواب او است كھ فرمود) علیھ السالم(ولى آنچھ براى ما مھم است عبارت امام 

 !بدعت ھاست خواه از طریق غلبھ بر حریف باشد،یا از طریق شھادت و اسارت
 (علیھ السالم(با فرزندش على اكبر ) علیھ السالم(ر معنى امام گفتگوى پ - 44

 (527)بھ منزل ثعلبیھ ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام :خوارزمى مورخ معروف نقل مى كند
سپس گریان از خواب برخاست . در آنجا فرود آمد،خواب سبكى وى را فرا گرفت) السالمعلیھ (موقع ظھر بود امام . رسید

 .سبب گریھ تو چیست؟ خداوند دیدگانت را گریان نكند! پدر جان:عرض كرد) علیھ السالم)فرزندش على بن حسین 
براءسى خفقة فراءیت فارسا على  یا بنى آنھاساعة ال تكذب فیھا الرویا،فاءعملك انیى خفقت :پاسخ داد) علیھ السالم(امام 

این !فرزندمانكم تسرعون المسیر و المنایا بكم تسرع الى الجنة فعلمت أن أنفسنا نعیت الینا !یا حسین:فرس وفق على فقال
شما شتابان !اى حسین:در خواب دیدم اسب سوارى در برابرم ایستاد و گفت. زمان ساعتى است كھ خواب آن دروغ نیست

 .پس دانستم كھ از مرگ ما خبر مى دھد!با شتاب شما را بھ بھشت مى برد مى روید و مرگ
بلى یا بنى والذیى  :فرمود) علیھ السالم(آیا ما بر حق نییستم؟ امام !پدر جانیا اءبت اءفلسنا على الحق  :على اكبر عرض كرد

 .ست بر حقمسوكند بھ خدایى كھ بازگشت ھمھ بندگان بھ سوى او!آرى فرزندم !الیھ مرجع العباد
 .پس از مردن باكى نداریماذا ال نبالیى بالموت  :عرض كرد) علیھ السالم(على اكبر 

خداوند بھ تو بھترین پاداشى كھ از ناحیھ جزاك هللا یا بنى خیر ما جزى بھ ولدا عن والد  :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
  .(528)داده مى شود عطا فرماید  پدرى بھ فرزندش 
. براى گریھ نمى كرد،زیرا در سخنان پیشتن آن حضرت ،استقبال از شھادت كرار آمده بود) علیھ السالم(بھ یقین امام حسین 

یا بھ حال فرزندان و اصحاب بود،یا بھ اسالم و ) علیھ السالم(و این خواب مطلب جدیدى در این زمینھ نداشت گریھ امام 
 .مسلمین

بود،پاسخ شجاعانھ و مخلصانھ او نیز چیز را ) علیھ السالم(و در ھر حال آزمون بزرگى براى فرزند رشیدش على اكبر 
د روشن ساخت،و نشان داد این خاندان در مسیر حق،از ھیچ چیز باك ندارد،و از خبر شھادت در ضطراب فرو نمى رون

 .بلكھ با آغوش باز از آن استقبال مى كنند
 (علیھ السالم(بنى امیھ در تعقیب امام  - 45

اى فرزند رسول :شرفیاب شده سالم كرد و گفت) علیھ السالم(در منزلگاه ثعلبیھ مردى بھ نام اباھره ازدى بھ محضر امام 
 بیرون آمدى؟) و آلھ و سلمصلى هللا علیھ (چھ چیزى سبب شد كھ از حرم خدا و حرم جدت محمد !خدا

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
یا اءبا ھرة ان بنى امیة أخذوا مالیى فصبرت و شتموا عرضیى فصبرت و طلبوا دمى فھربت،و اءیم هللا یا اءبا ھرة لتقلنیى 

ذل قوم سبا ملكتھم امراة منھم  و لیلبسنھم هللا ذال شامال و سیفا قاطعا و لیسلطن هللا علیھم من یذلھم حتى یكونوا!الفئة الباغیة 
 فحكمت فیى اءموالھم و دمائھم 

بنى امیھ دارایى ام را تصرف كردند و من شكیبایى كردم حرمتم را شكستند صبر كردم در صدد ریختن خونم !اى اباھرة
داوند لباس ذلت گروھى ستمگر مرا خواھند كشت ولى بھ یقین خ!اباھرة!بودند بھ ناچار از آنان دور شدم و سوگند بھ خدا



فراگیر بر آنان خواھد پوشانید و شمشیر برنده اى را بر آنان خواھد كشید و خداوند كسى را بر آنان مسلط خواھد كرد كھ از 
  .(529)قوم سبا خوارتر گردند ھمان قومى كھ زنى زمامدارشان بوده و بر مال و جانشان حكم مى راند

 

 مردم را براى بازگشت آزاد مى گذارد) علیھ السالم(امام حسین  - 46
عبدهللا بن یقطر  -رسید،خبر شھادت برادر رضاعى اش (530)بھ منزلگاه زبالھ ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین 

 :را شنید،نوشتھ اى را بیرون آورد و براى مردم خواند - عالوه بر شھادت مسلم و ھانى 
قتل مسلم بن عقیل و ھانیى بن عروة و عبدهللا بن یقطر و قد !بسم هللا الرحمن الرحیم أما بعد فقد اءتانا خبر فضیع

خبر ناگوار !بھ نام خداوند بخشنده مھربان امام بعدالنصراف فلیتصرف لیس علیھ منا ذمام خذلتنا فمن أحب منكم ا
شھادت مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه و عبدهللا بن یقطر بھ ما رسید شیعیان ما از یارى مان دست كشیدند پس ھر 

 .ھیچ بیعتى از ما بر عھده او نیست. كس از شما بخواھد برگردد مى تواند
بال این سخنان مردم از چپ از اطراف امام پراكنده شدند،تنھا ھمان عده از یاران آن حضرت كھ از مدینھ با بھ دن

 .او ھمراه بودند باقى ماندند
بھ شھرى وارد مى شود كھ مردم آن ) علیھ السالم(این سخن را بدان جھت فرمود كھ عده اى فكر مى كردند امام 

ولى !امام زمام حكومت را بھ دست خواھد گرفت و آنھا بھره مادى خواھند برد سامان ھمھ مطیع فرمان او ھستند و
ھنگامى كھ دیدند مردم بى وفاى كوفھ دست از یارى امام كشیدند و قاعدتا راھى جز شھادت براى امام و یارانش 

  .(531)نیست از گرد آن حضرت پراكنده شدند
رسالت و ماءموریت خاصى در این سفر خطرناك براى ) علیھ السالم(این سخنان بھ خوبى نشان مى دھد كھ امام 

خویش مى دید،و گرنھ بعد از علم و اطالع از پیمان شكنى مردم كوفھ و شھادت مسلم و ھانى و عبدهللا بن یقطر مى 
مدینھ باز گردد و تردیدى بھ خود راه ندھد،نھ این كھ بھ سوى كوفھ كھ ابن زیاد بر آن تسلط كامل  بایست بھ مكھ یا

پیدا كرده بود برود،بھ خصوص این كھ بیعت را از ھمھ ھمراھان بر مى دارد و با صراحت مى گوید ما بھ سوى 
 .خطر مى رویم آنھا كھ غیر از این گمان مى كردند آزادند باز گردند

 !حقایق را براى یارانش بازگو مى كند) علیھ السالم(امام  - 47
در منزلگاه زبالھ پس از شنیدن خبر شھادت ) علیھ السالم(دانشمند معروف اھل سنت قندورزى نقل مى كند كھ امام 

 :مسلم بن عقیل و بى وفایى كوفیان رو بھ ھمراھانش كرد و چنین فرمود
ھر كس از !اى مردمالسیف و طعن اال سنة فلیقم معنا و اال فلینصرف عنا أیھا الناس فمن كان منكم یصبر على حد 

  .(532)شما در برابر تیزى شمشیر و زخم نیزھا بربار است با ما بماند واال از ما جدا شود
 قالب اشعارى پر معنااھداف امام در  - 48
ھمچنان بھ سوى كوفھ پیش مى رفت تا فرزدق شاعر معروف را دید فرزدق سالم كرد و ) علیھ السالم(امام 
و  -مسلم بن عقیل  - چگونھ بھ مردم كوفھ اعتماد كردى با آن كھ آنان پسر عمویت !اى فرزند رسول خدا:گفت

 :فرمودپیروانش را گشتند؟ اشك از دیدگان امام جارى شد و 
خداوند رحم هللا مسلما فلقد صار الى روح هللا و ریحانھ و جنتھ و رضوانھ،اال انھ قد قضى ما علیھ و بقى ما علینا 

مسلم را رحمت كند،او بھ سوى روح و ریحان و بھشت ورضوان خداوند رھسپار شد،بدانید او بھ تكلیف خویش 
 :اشعار را ایراد فرمودسپس این . عمل كرد و ھنوز تكلیف ما باقى مانده است

 فان تكن الدنیا تعد نفسة 
 

 فدار ثواب هللا اءعلى و أنبل 

 فقتل امرى بالسیف فیى هللا اءفضل   و ان تكن اال بدان للموت أنشات 

 فقلة حرص المرء فیى الرزق اءجمل   و ان تكن االرزاق قسما مقدرا 

 و ان تكن االموال للترك جمعا 
 

 حر یبخل فما بال متروك بھ ال

اگر لذات دنیوى با ارزش بھ شمار آید سراى پاداش الھى بھشت از آن برتر و ارزشمندتر است و اگر بدن ھا براى 
مرگ آفریده شده،شھادت در زیر ضربات شمشیر در راه خدا بھتر است و اگر روزى ھا بھ تقدیر الھى تقسیم 

دارایى براى واگذاشتن جمھ آورى مى شود چرا  شده،حریص نبودن در طلب روزى زیباتر است و اگر اموال و
 (533)آزاد مردان در بذل و بخشش آن بخل بورزند؟

 :ابن شھر آشوب در كتاب مناقب این جملھ را نیز در ذیل این سخن نقل كرده است
 هللا یا آل احمد علیكم سالم

 
 فانیى ارانیى عنكم سوف اءرحل 



  .(534)من مى بینم بھ زودى از میان شما كوچ خواھم كرد!سالم خداوند بر شما اى آل احمد
 :ه استو اربلى مؤلف كشف الغمة بر آن اشعار افزد

 و ان كانت اال فعال یوما ال ھلھا 
 

 كما ال فحسن الخلق ابھى و اكمل 

  .(535)اگر كردار آدمى روزى مایھ كمال اوست پس اخالق نیكو،زیباتر و كاملتر است
یا ابنتیى أنا أبوك و بناتیى أخواتك  :ھ امام بھ دختر مسلم بن عقیل رو كردد و فرموددر روایتى آمده است ك

 !(536)من بھ جاى پدرت و دخترانم بھ جاى خواھران تو ھستند!دخترم
و اھداف او در این اشعار كامال جلوه گر است او مى داند براى رھایى خود از ننگ ) علیھ السالم(اوج عظمت امام 

تسلیم در برابر خود كامگان فرو مایھ و براى نجات اسالم از چنگال مشركان مسلمان نما از دودمان بنى امیھ راھى 
از این طریق یاران خود را ) علیھ السالم(امام . جز پذیرش شھادت و آمادگى براى استقبال از شمشیرھا وجود ندارد

 .نیز براى ھدف بزرگ مى سازد و آماده مى كند
 در نخستین برخورد با دشمن) علیھ السالم(خطبھ امام  - 49
اه حر سپاھى كھ از سوى ابن زیاد براى جلوگیرى از ورود امام با سپ(537) در منطقھ ذو حسم ) علیھ السالم(امام 

بھ كوفھ فرستاده شده بود برخورد كرد و ھر دو سپاه در آنجا فرود آمدند،چون وقت نماز ظھر رسید ) علیھ السالم(
 :امام بھ حجاج بن مسروق فرمود

حجاج برخاست و اذان . از بگزاریمتا نم... اذان بگو،خداوند ترا رحمت كندحتى نصلیى !.... اءذن رحمك هللا
 :بھ حربن یزید خطاب كرد (علیھ السالم(گفت،آنگاه امام 

آیا تو قصد دارى با یاران خویش نماز بگزارى و من اءترید أن تصلى باءصحابك و اءصلى باءصحابیى؟ !یابن یزید
 نیز با یاران خود نماز بگزارم؟

 !بھ تو اقتدا مى كنیم شما با یارانت نماز بگزار،ما نیز:حر پاسخ داد
جلو ایستاد و ھر دو سپاه ) علیھ السالم)اقامھ بگو اقامھ گفت و امام :بھ حجاج بن مسروق فرمود) علیھ السالم(امام 

پس از نماز از جاى خویش برخاست و بھ شمشیرش تكیھ داد و خطبھ خواند و پس از حمد و ثناى . بھ او اقتدا كردند
 :الھى چنین فرمود

آنھامعذرة الى هللا و الى من حضر من المسلمین انیى لم اءقدم على ھذا البلد حتى اءتتنیى كتبكم و قدمت !اسأیھا الن
علینا امام فلعل هللا أن یجمعنا بك على الھدى فان كنتم على ذلم فقد جئتكم فان   على رسلكم أن اقدم الینا انھ لیس 

دخلت معكم الى مصركم و ان لم تفعلوا و كنتم كارھین لقدومیى تعطونیى ما یثق بھ قلبى من عھودكم و من مواثیقكم 
 علیكم انصرفت الى المكان الذیى اءقبلت منھ الیكم 

این اتمام حجتى است در پیشگاه خداوند و مسلمانان حاضر،من خود بھ سوى دیار شما نیامدم مگر آن كھ !اى مردم
بھ سوى ما بیا چرا كھ ما پیشوایى نداریم بدان :دند و گفتندنامھ ھاى شما بھ دستم رسید و فرستادگانتان بھ سویم آم

. امید كھ خداوند بھ وسیلھ تو ما را در مسیر ھدایت گرد آورد اگر ھمچنان بر دعوت خود باقى ھستید كھ اكنون آمدم
ا وارد بنابر این اگر با من پیمان و میثاق ھاى محكم مى بندید بھ گونھ اى كھ مایھ اطمینان خاطرم گردد،با شم

 .شھرتان مى شوم و اگر چنین نكنید و از آمدنم بھ این دیار ناخشنودید بھ مكانى كھ از آنجا آمده ام باز مى گردم
 :و طبق روایت فرمود .(538)ساكت مانده و جوابى ندادند) علیھ السالم(حر و سپاھیانش در برابر سخنان امام 

انھ قد نزل نت االمر ما قد ترون و ان الدنیا قد تغیرت و تنكرت و اءدبر معروفھا و استمرت جدا و لم یبق منھا اال 
عیش كالمرعى الوبیل اال ترون الى الحق یعمل بھ،و الى الباطل ال یتناھى عنھ   صبابة كصبابة االناء و خسیس

 المومن فیى لقاء ربھ حقا حقا فانیى ال اءرى الموت اال سعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما لیرغب 
ھمھ شما مس بینید كھ چھ پیش آمده است مى بینید اوضاع زمانھ دگرگون و نامشخص شده و خوبى آن روى 

ى پستى ھمچون چراگاه دشوار گردانیده و با شتاب در گذر است و از آن جز اندكى ھمانند تھ مانده ظرف ھا و زندگ
و خطرناك باقى نمانده است آیا نمى بینید بھ حق عمل نمى شود و از باطل جلوگیرى نمى گردد،در چنین شرایطى 

بر مؤمن الزم است شیفتھ دیدار پروردگارش شھادت باشد بھ یقین من مرگ در راه حق را جز سعادت و زندگى در 
  .(539)ى بینمكنار ستمگران را جز ننگ و خوارى نم

 :در ادامھ چنین فرمود) علیھ السالم(عالمھ مجلسى افزوده است كھ امام 



مردم ل الدیانون ان الناس عبید الدنیا و الدین لعق على اءلسنتھم یحوطونھ ما درت معائشھم فاذا محصوا بالبالء ق
بندگان دنیایند و دین ھمانند چیز خوش طمع و لذیذى بر زبانشان است كھ تا آنگاه كھ زندگى شان بھ وسیلھ آن پر 

  .(540)رونق است آن را نگھ مى دارند ولى ھنگامى كھ بھ بال در امر دین آزموده شوند تعداد دین داران اندك گردند
گذارد و خود و یارانش پشت سر ) علیھ السالم(با این كھ حربن یزید ریاحى بیشترین احترام را در ظاھر بھ امام 

اجازه  بھ كوفھ نزدیك شود و) علیھ السالم(امام نماز خواندند ولى ماءمور بود بھ ھر قیمتى شده اجازه ندھد امام 
را در یك منطقھ دور از آبادى ھا فرود آورد تا لشكرھا فرا ) علیھ السالم(بازگشت بھ مدینھ را ھم ندھد بلكھ امام 

 .را در محاصره كامل قرار دھند) علیھ السالم(رسند و امام 
جایگاه اصلى ام  شما مرا دعوت كردید،اگر حاضر بھ ھمكارى نیستید بھ:مى فرماید) علیھ السالم(اگر مى بینم امام 

مى خواست باز ) علیھ السالم(باز مى گردم،در واقع براى اتمام حجت بر آن گروه پیمان شكن است زیرا اگر امام 
گردد،بعد از خبرھاى قطعى كھ از شھادت و ھانى و پیمان شكنى اھل كوفھ بھ او رسیده بود و ھیچ مانعى در ظاھر 

 .وجود نداشت باز مى گشت
اند مسیر او بھ سوى كربال،میدان جانبازى و شھادت او است،و این خبر از جدش رسول خدا او بھ خوبى مى د

 .بھ او رسیده بود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
 در برابر لشكر حر) علیھ السالم(خطبھ دیگر امام  - 50

علیھ (مھ بگوید،سپس امام بھ مؤ ذن خود فرمان داد اذان و اقا) علیھ السالم(ھنگام نماز عصر امام :مطابق روایتى
جلو ایستاد و ھر دو سپاه بھ آن حضرت اقتدا كردند پس از نماز امام برخاست و حمد و ثناى الھى را بجاى ) السالم

 :آورد و فرمود
و نحن اءولى بوال یة ھذا االمور علیكم من ھوالء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أنا لبن بنت رسول هللا !أیھا الناس

ما لیس لھم و السائرین فیكم بالظلم و العدوان فان تثقوا باr و تغرفوا الحق ال ھلھ فیكون ذلك r رضى و ان  المدعین
 كرھتمونا و جھلتم حقنا و كان راءیكم على خالف ما جاءت بھ كتبكم و قدمت بھ رسلكم انصرفت عنكم 

امامت بر مسلمین از این مدعیان دروغین كھ من فرزند دختر رسول خدایم،ما بھ والیت این امور بر شما !اى مردم
اگر بھ خدا اعتماد كنید و صاحبان حق را بشناسید . در میانتان بھ ظلم و ستم و تجاوز رفتار مى كند سزاوارتریم

مایھ خشنودى خداوند است و اگر ما را ناخوش داشتھ و حق ما را نشناسید و عقیده شما بر خالف آن باشد كھ در 
اى ابا :حر بن یزید در پاسخ عرض كرد. نوشتھ اید و فرستادگانتان گفتند،از نزد شما باز مى گردم برنامھ ھایتان

 .ما از این نامھ ھا و فرستادگان بى خبریم)!علیھ السالم(عبدهللا 
 ھات الخرجین اللذین!یا عقبة بھ یكى از خدمت گزاران بھ نام عقبھ ابن سمعان رو كرد،و فرمود) علیھ السالم(امام 

آمده،بھ نامھ   اى عقبھ نیز نامھ ھاى شامیان و كوفیان را حاضر كرد و پیش روى آنان ریخت،آنان پیش فیھما الكتب 
ما از آنان كھ این نامھ ھا را نوشتند نیستیم،ماءموریت ما آن است كھ از !اى ابا عبدهللا:حر گفت!ھا نگاه مى داشتند

 .زیاد ببریمتو جدا نشده تا تو را نزد امیر عبیدهللا بن 
 .مرگ از انجام این كار بھ تو نزدیك تر استالموت اءدنى الیك من ذلك  :تبسمى كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 
(541) 

و سپاه حر است كھ در میان آنھا بھ یقین از نامھ نگاران و  بھ كوفیان) علیھ السالم(این دومین اتمام حجت امام 
 .فراوان بودند،زیرا كسى جز حر نوشتن نامھ را انكار نكرد (علیھ السالم(دعوت كنندگان امام 

بھ یقین از آنھا بسیار بودند و شرمنده شدند ولى اراده آنھا از آن ضعیف تر بود كھ درست بیندیشند و از راه خطا 
 .باز گردند

 .مانند پتكى بر سر حر شد و چیزى نگفت) علیھ السالم(جملھ آخر امام 
 با حر) علیھ السالم(گفتگوى پر معناى امام  - 51
زنان را بر مركب ھا سوار كنید تا ببینیم حر :پس از گفتگو با حر بھ یاران خود رو كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 

 .و یارانش چھ خواھند كرد؟
وار ششدند و زنان را جلوى كاروان حركت دادند ولى سواران كوفھ پیش آمده و راه را بر آنان اصحاب امام س



ما الذیى ترید أن تصنع؟ !ثكلتك امك :امام دست بھ قبضھ شمشیر برد و بر سر حر فریاد كشید و فرمود. بستند
 !مى خواھى چھ كار بكنى؟! مادرت بھ عزایت بنشیند

چنین سخنى بر زبان جاریى مى ساخت،پاسخش را مى  -جز تو  - ركسى از عرب بھ خدا سوگند اگ:حر پاسخ داد
اما بھ خدا سوگند من نمى توانم نام مادرت را بھ علت عظمت فوق العاده آن حضرت !دادم،ھر كھ مى خواست باشد

 .بر زبانم جارى سازم،ولى ناچارم شما را بھ نزد عبیدهللا بن زیاد ببرم
 :سخ فرموددر پا) علیھ السالم(امام 

 !بھ خدا سوگند من نمى آیم مگر آن كھ كشتھ شوماذا و هللا ال اءتبعك اءو تذھب نفسیى 
 .!من نیز از تو دست نمى كشم مگر آن كھ خود و یارانم كشتھ شویم!بھ خدا سوگند:حر پاسخ داد

 :حضرت فرمود
یارانم و ان قتلتك اءرحت الخلق منك برز اءصحابى و اءصحابك و ابرز الى فان قتلتنیى خذ براءسیى الى ابن زیاد 

اگر غلبھ كردى سرم را نزد ابن زیاد ببر و اگر من تو را بھ قتل . با یاران تو مى جمگد و من با تو نبرد خواھیم كرد
 !رساندم،مردم را از تو آسوده كردم

تو جدا نشوم تا تو را نزد من ماءمورم نیستم با تو نبرد كنم،بلكھ ماءموریت من آن است از !اى ابا عبدهللا:حر گفت
من مى دانم كھ ھمگان براى نجات خویش در فرداى قیامت بھ شفاعت جد تو امید بستھ اند،و اگر .... ابن زیاد ببرم

با تو بستیزم مى ترسم بھ كوفھ بر گردم،این راه را در پیش گیر و ھر جا كھ خواستى برو،تا بھ عبیدهللا بن زیاد نامھ 
 !من مخالفت كرد و من نتوانستم كارى بكنم،تو را بھ خدا سوگند مى دھم جان خویش را حفظ كناى بنویسم كھ او با 

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
من در !آرى ابا عبدهللا:اى حر،گویا از كشتھ شدن مرا مى ترسانى؟ حر عرض كردكانك تخبرنیى أنیى مقتول !یا حر

 .مگر آن كھ از ھمان راھى كھ آمده ام بر گردى این مورد شكى ندارم كھ اینھا چنین تصمیمى دارند
 :فرمود) علیھ السالم(امام 

 درى ما اءقول لك ولكنیى اءقول كما قال أخو االوس حیث یقول. ما
ساءمضیى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى خیرا،و جاھد مسلما و واسى الرجال الصالحین بنفسھ و قارق 

فسى ال اءرید بقاءھا لتلقى خمیسا فیى الوغاء عرمرما فان عشت لم اءلم و ان مت لم مذموما و خالف مجرما اءقدم ن
تنھا پاسخى كھ مى توانم بھ تو بدھم ھمان پاسخى است كھ آن مرد از قبیلھ اوس بھ اءذم كفى بك ذال أن تعیش مرغما 

 :پسر عموى خویش ھنگامى كھ مى خواست بھ یارى پیامبر برود داد
 :ن مضمون بیان فرمودسپس اشعارى بھ ای

 .من این راه را مى روم و مرگ براى جوانمرد ننگ نیست
 .آنگاه كھ آھنگ خیر كند و در راه اسالم مجاھدت نماید

 .و براى مردان صالح از جان خود مایھ بگذارد
 .و از بدى ھا دورى گزیده و با تبھكاران مخالفت ورزد

 .رم تا در كشاكش نبرد با تمام سپاه دشمن بستیزممن جانم را بر كف گرفتھ و دیگر قصد ماندن ندا
 نمى شوم  پس اگر زنده ماندم پشیمان نخواھم بود،و اگر كشتھ شوم نكوھش 

 !!(542)تو را ذلت ھمین بس كھ با خوارى بھ این زندگى ننگین خود ادامھ دھى .
از آن استفاده شده نشان مى دھد كھ شجاعت پدرش على ) علیھ السالم(تعبیرات و اشعارى كھ در این گفتار امام 

و هللا ال بن ابیطالب  :در وجود مباركش بھ طور كامل وجود نداشتھ است ھمان گونھ كھ پدرش فرمود) علیھ السالم(
وگند عشق و عالقھ فرزند ابوطالب بھ مرگ از عالقھ طفل شیرخوار بھ بھ خدا سآنس بالموت من الطفل بثدى امھ 

  .(543)بیشتر است  پستان مادرش 
رگ شھادت در راه خدا و من از این طریق مى روم و مساءمضیى و ما بالموت عار على الفتى  :او ھم مى فرماید

شجاعتى كھ سبب مى شود بر مرگ لبخند زند و از ھییچ !نشر حق و عدالت براى جوانمردان عیب و عار نیست
 .تھدیدى نھراسد و شاھد مقصود مقدس خویش را بھ ھر قیمت شده در آغوش گیرد



و بھ محتواى آن بیندیشید،چگونھ از است زمزمھ كنیید ) علیھ السالم(یك بار دیگر اشعار فوق را بر زبان حال امام 
 .مرگى كھ مایھ حیات و عزت و افتخار است و حییاتى كھ مایھ ننگ و خوارى و بدبختى است،سخن مى گوید

 درباره ذلت ناپذیرى) علیھ السالم(تعبیر دیگرى از امام  - 52
أن من یخاف الموت ما لیس شأنیى ش :در روایت دیگرى آمده است كھ حضرت بعد از خواندن آن اشعار فرمود

اھون الموت على سبیل نیل العز و احیاء الحق لیس الموت فیى سبیل العز اال حیاة مع الذل اال الموت الذیى معھ 
افبالموت تخوفنیى ھیھات طاش سھمك و خاب ظنك لست اخاف الموت ان نفسیى الكبر من ذلك و ھمتیى ال على من 

مرحبا بالقتل فیى سبیل هللا و لكنكم ال تقدرون !درون على اكثر من قتلیى؟أن اءحمل الضیم خوفا من الموت و ھل تق
 على ھدم مجدیى و محو عزیى و شرفیى فاذا ال اءبالیى بالقتل 

مرگ در راه رسیدن بھ عزت و احیاى حق،چقدر آسان است؟ آرى !در شأن چون منى نیست كھ از مرگ بھراسد
 .و زندگى ذلت بار جز مرگ تھى از زندگى نمى باشد!نیست مرگ در راه عزت و سربلندى جز زندگى جاوید

 !تیرت بھ خطا رفت و پندارت بیھوده است!آیا مرا از مرگ مى ترسانى؟ ھیھات
 !من آن نیستم كھ از مرگ بترسم،روحم بزرگ تر و ھمتم برتر از آن است كھ از ترس مرگ زیر بار ستم بروم

 !تھ شدن در راه خداخوشا بھ كش!آیا بھ پیش از كشتن من قادرید؟
 !(544)ولى شما بر نابودى عظمت و عزت و شرف من ناتوانید،حال كھ چنین است من از كشتھ شدن باكى ندارم

 .ج شھامتراستى آفرین بر این ھمت،و درود خدا بر ایین عظمت روح و او
 آیا این گونھ سخنان تا كنون از كسى شنیده شده؟

 آییا ھر كس توان گفتن این كلمات را دارد؟
كھ عالیترین درس را در كوتاھترین عبارت بھ ما !درود بر تو اى پییشواى آزادگان و اى ساالر شھیدان

 !آموختیى،درود و صد ھزار درود
 جمع یاران حردر ) علیھ السالم(خطبھ دیگرى از امام  - 53

 (545)ادامھ دادند تا بھ منزلگاه بیضھ   و حر ھر كدام با سپاھیان خود بھ راه خوییش ) علیھ السالم(سرانجام امام 
 :و سپاه حر،پس از حمد و تناى الھى چنین فرمودند در آنجا براى یاران خود) علیھ السالم(امام . رسیدند

من راءییى سلطانا جائرا مستحال لحرم هللا ناكثا لعھد هللا :قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اءییھا الناس،ان رسول هللا 
على هللا أن یدخلھ مخالفا لنفسھ رسول هللا یعمل فیى عباد هللا باالثم و العدوان فلم یغیر علیھ بفعل و ال قول كان حقا 

مدخلھ اءال و ان ھوالء قد لزموا طاعة الشیطان و تركوا طاعة الرحمن،و اظھروا الفساد،و عطلوا الحدود و استاثروا 
 .بالفیى و اءحلوا حرام هللا و حرموا حالل هللا و أنا اءحق من غیر

یى فان تمتم على بیعتكم تصیبوا رشدكم فأنا قد اءتتنیى كتبكم و قدمت على رسلكم ببیعتكم أنكم ال تسلونیى و ال تخذلون
نفسیى مع أنفسكم،و أھلیى مع أھلیكم،فلكم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الحسین بن على و ابن فاطمة بنت رسول هللا 

فى اءسوة و ان لم تفعوا و نقضتم عھدكم و خلعتم بیعتیى من اءعناقكم فلعمریى ما ھى لكم بنكر لقد فعلتموھا بأبى و 
و المغرور من اغتر بكم فخظكم أخطاتم و نصیبكم ضیعتم فمن نكث فانما ینكث على نفسھ و !خیى و ابن عمیى مسلمأ

 سیغنى هللا عنمك و السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ 
ھر كس سلطان ستمگرى را ببیند كھ حرام خدا را حالل :فرمودند) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر خدا !اى مردم

شمرده،پیمان الھى را شكستھ و با سنت رسول خدا مخالفت ورزیده،در میان بندگان خدا بھ ستم رفتار مى كند و او 
با زبان و كردارش با وى بھ مخالفت بر نخیزد،سزاوار است خداوند او را در جایگاه آن سلطان ستمگر دوزخ 

 .بیاندارد
ند شده و از پیروى خداوند سر پیچى كرده اند،فساد را آشكار این گروه بنى امیھ بھ طاعت شیطان پایب!ھان اى مردم

آنان بیت المال را بھ احضار خویش در آورد،حرام خدا را حالل و حالل . ساختھ و حدود الھى را تعطیل كرده اند
 .خدا را حرام شمرده اند و من كھ فرزند رسول خدایم بھ قیام براى تغییر این اوضاع از ھمھ كس سزاوارترم

شما با من پیمان بستھ كھ :بھ نزدم آمدند و گفتند -با خبر بیعت شما  -مھ ھاى شما بھ دستم رسید و فرستادگانتان نا
 .مرا در برابر تنھا نخواھید گذاشت



و فرزند ) علیھ السالم(اكنون اگر بھ بیعت خود وفادار ماندید بھ رشد و كمال خود دست یافتند من حسین بن على 
 .من در كنار شما،و خاندانم در كنار خاندان شما است اسوه و الگوى شما من ھستم. خدایمفاطمھ دختر رسول 

این رفتار از !و اگر چنین نبودید و پیمانتان را شكستھ اید و از بیعت خویش با من دست كشیده اید،بھ جانم سوگند
فریب خورده !ن گونھ رفتار كردیدچرا كھ شما با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم ھمی!شما ناشناختھ و عجیب نیست

كسى است كھ فریب شما را بخورد در واقع این شمایید كھ ھماى سعادت را از دست داده و بھره خویش را تباه 
ھر كس پیمان شكنى كند،تنھا بھ زیان خود و پیمان فمن نكث فانما ینكث على نفسھ  :ساختھ اید قرآن مى فرماید

  .(546)شكستھ است
 .و بھ زودى خداوند مرا از شما بى نیاز خواھد كرد،و السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھ

 بھ نزدش آمده و ھمگى براى یارى حضرت اعالم) علیھ السالم(ھنگامى كھ این خطبھ بھ پایان رسید،یاران امام 
  .(547)از خداوند براى آنھا خیر و سعادت طلب نمود) علیھ السالم(یارى كردند و امام 

انى كھ براى ھر با صراحت تمام ھدف قیام خونین عاشورا را شرح مى دھد،بی) علیھ السالم(این گفتار تاریخى امام 
قیام خود را تبلوى از وظیفھ عمومى ھمھ مسلمین مى داند كھ در ) علیھ السالم)امام . زمان و ھر مكان كاربرد دارد

ظالمانى كھ نھ فقط بندگان خدا را بھ زنجیر ستم گرفتار ساختھ اند،بلكھ خدا . برابر حكام جائر و ظالم بر عھده دارند
 .الل شمرده اندرا حرام كرده و حرام او را ح

چرا كھ سكوت سبب امضاى اعمال آنان مى !بھ یقین سكوت در برابر چنین افرادى براى ھیچ مسلمانى جایز نیست
آرى،ھمھ باید فریاد كشند و قیام كنند . شود و امضاى اعمال سبب اتحاد سرنوشت سكوت كننده با ظالمان مى گردد

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(وارتر بھ این امر،فرزند پییغمبر اسالم و كاخ بیدادگران را واژگون كنند و از ھمھ سزا
 !چھ منطقى از این گویاتر و زنده تر. است) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و امام معصوم 
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رسید در آنجا خیمھ اش توجھش را جلب (548) با سپاه اندك خویش بھ قصر بنى مقاتل ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام 

. حجاج بن مسروق را بھ نزد او فرستاد) علیھ السالم(امام . عبیدهللا بن حر جعفى:این خیمھ از كیست؟ گفتند:كرد،پرسید
 :بن حر آمد،سالم كرد و گفتحجاج بھ خیمھ عبیدهللا 

 .بھ خدا سوگند شایستھ آن باشى كھ بپذیرى خداوند بھ تو كرامتى عظیم ھدیھ كرده است!اى پسر حر
 كدام كرامت؟:گفت

است،كھ تو را بھ سارى خویش فرا مى خواند پس اگر در ركاب آن ) علیھ السالم(این حسین بن على :حجاج پاسخ داد
 .،پاداش بزرگى نصیب تو خواھد شد و اگر كشتھ شوى،بھ فیض شھادت نایل گردىحضرت با دشمنانش نبرد كنى 

بھ كوفھ قدم گذارد و من ) علیھ السالم(من از كوفھ بیرون نیامدم مگر آن كھ بیم داشتم حسین بن على :عبیدهللا بن حر گفت
ت خدمت امام برگرد و این مطلب را بھ آنجا باشم و یارى اش نكنم در كوفھ ھیچ یاورى نمانده مگر كھ بھ دنیا رو كرده اس

 .عرضشان برسان
امام برخاست و با تنى چند از یاران خود بھ نزد . رساند) علیھ السالم(حجاج نزد امام آمد و ماجراى را بھ عرض امام 

و ثناى الھى  استقبال گرمى بھ عمل آورد و امام نشست و پس از حمد) علیھ السالم)عبیدهللا از امام . عبیدهللا بن حر آمد
 :فرمود

فان مصركم ھذه كتبوا الى و خبرونیى أنھم مجتمعون على نصرتیى و أن یقوموا دونیى و یقاتلوا عدویى و ! أما بعد یابن الحر
أنھم ساءلونى القدوم علیھم فقدمت و لست اءدرى القوم على ما زعموا ال نھم قد اءعانوا على قتل ابن عمیى مسلم بن عقیل 

و اءجمعوا على ابن مرجانة عبیدهللا بن زیاد یبایعنیى لیزید بن معاویة و أنت یابن الحر فاعلم أن هللا . شیعتھرحمھ هللا و 
عزوجل مؤ اخذك بما كسبت و اءسلفت من الذنوب و اءدعوك الى نصرتنا أھل البیت فان اءعطینا حقنا حمدنا هللا على ذلك و 

 ت من اءعوانیى على طلب الحق قبلناه و ان منعنا و حقنا و ركبنا بالظلم كن
ھمشھریان تو این نامھ ھا را برایم نوشتند و خبر دادند كھ ھمگى بر یارى من متفق اند و در كنار من !اى پسر حر!اما بعد

ولى گمان نمى كنم كھ آنان بر . و از من خواستند كھ نزدشان بروم و من نیز آمدم. ایستاده و با دشمنانم پیكار خواھند كرد
و یارانش با دشمنان ھمكارى كردند و - مسلم بن عقیل رحمھ هللا  - ان پایدار بمانند،زیرا آنان بر كشتن پسر عمویم عھدش



بھ !و تو اى پسر حر بدان. كھ از من مى خواھد با یزید بیعت كنم،ھمراه شده اند - عبیدهللا بن زیاد  - ھمگى با پسر مرجانھ 
داده اى و گناھانى كھ در ایام گذشتھ مرتكب شده ایى،از تو باز خواست خواھد یقین خداوند در برابر كارھایى كھ انجام 

علیھ (كرد،و من در این لحظھ از تو مى خواھم كھ با آب توبھ گناھانت را شستشو دھى و تو را بھ یارى خاندان اھلبیت 
 .فرا مى خوانم (السالم

یم و اگر آن را از ما باز داشتند و بھ ظلم و ستم بر ما چییره اگر حقمان را بھ ما دادند خدا را بر آن شكر كرده و مى پذیر
 .شدند تو در طلب حق،از یاوران من خواھى بود و در ھر صورت زیانى نخواھى دید

اگر در كوفھ كسانى بودند كھ تو ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(اى فرزند رسول خدا !بھ خدا سوگند:عبیدهللا بن حر عرض كرد
تو را . در ركابت پیكار مى نمودند،من مقام ترین آنان را بنى امیھ و شمشیرھایشان بھ خانھ ھاى خود خزیدند رایارى كرده و

از تو دریغ نخواھم كرد این اسب را  - از كمك ھاى مالى  - من ھر چھ بتوانم  .بھ خدا سوگند كھ این خواھش را از من مكن
او دست یافتم و با آن از مھلكھ اى نگریختم جز آن كھ نجات یافتم و این از من بپذیر كھ در پى آن روان نشدم مگر آن كھ بر 

 .شمشیر را تقدیم تو مى كنم بھ ھر چھ فرود آوردم آن را برید
 :فرمود) علیھ السالم(امام 

ى ء من ما جئناك لفرسك و سیفك انما اءتیناك لنسالك النصرة فان كنت قد بخلت علینا بنفسك فال حاجة لنا فیى شی!یابن الحر
من سمع داعیة أھل بیتیى و لم یینصرھم على حقھم اال :و ھو یقول) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(قد سمعت رسول هللا .... مالك

اگر از تقدییم جانت . ما بھ قصد اسب و شمشیرت نیامدیم تا از تو یارى بطلبیم!ایى فرزند حراءكبھ هللا على وجھھ فى النار 
شنیدم كھ مى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(من از رسول خدا .... ى،ھیچ نییازى بھ مالت نداریمدر راه ما دریغ مى ورز

 .دوزخ اندازد  ھر كس فریاد اسغاثھ اھل بیت مرا بشنود و بھ یارانشان نشتابد خداوند را بھ رو در آتش :فرمود
  .(549)برخاست و بھ نزد یاران خود برگشت) علیھ السالم(آنگاه امام حسین 

 :در روایتى آمده است كھ امام پس از این گفتگوھا در پایان بھ عبیدهللا بن حر چنین فرمود
اگر قصد ییارى ما را رنا اال ھلك فاال تنصرنا فاتق هللا أن ال تكون ممن یقاتلنا فوهللا ال یسمع و اعیتنا اءحد ثم لم ینص

ھر كس فرییاد استغاثھ ما را بشنود و بھ یارى ما !بھ خدا سوگند!ندارى،پس از خدا بترس و با آنان كھ با ما مى جنگند مباش
 .نشتابد یقینا آخرت او تباه شد

 !نھ ھرگز چنیین نخواھد شد:عبیدهللا عرض كرد
  .(550)اھم كردان شاء هللا و من با دشمن شما ھمراھى نخو

بار دیگر با این سخنان پر معنى خود نشان مى دھد با این كھ امیدى بھ مردم كوفھ ندارد و مى داند آنھا ) علیھ السالم(امام 
نامھ ھاى خود وفا كنند و بھ ییارى او برخیزند،باز بھ راه خود ادامھ مى  بى وفاتر از آن ھستند كھ بھ پیمان و دعوت

 .دھد،زیرا رسالت او چیزى دیگرى است و برنامھ ایى دیگر
در ضمن ھر كس را ببیند با او اتمام حجت مى كند،و صاحبان نفوس مزمئنھ و سعادتمندان پر افتخار و مؤمنان راستین را با 

آن كار زار تاریخى عاشورا شھد شھادت را بنوشند و با خون ھاى پاك خود نھال را آبیارى  خود ھمراھى مى سازد،تا در
 .كنند و پرده از چھره منافقان و دشمنان قسم خورده اسالم بر افكنند
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كربال در ھیچ منزلگاه فرود نیامد و در مسیر  (علیھ السالم(امام حسین :نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(از امام سجاد 

 :كوچ نكرد،مگر آن كھ از یحیى بن زكریا پیامبر بزرگ خدا و كشتھ شدن وى یاد فرمود،و روزى چنین فرمود
از پستى دنیا نزد خداوند ھمین بس و من ھوان الدنیا على هللا أن راءس یحیى بن زكریا اھدى الى بغى من بغایا بنیى اسرائیل 

 !(551)زكریا را براى زناكارى از زنا كاران بنى اسرائیل ھدیھ بردند كھ سر یحى بن
 :در توضیح این مطلب فرمود) علیھ السالم(در روایت دیگرى امام 

بنتھا منھ للملك فاستشار المللك یحیى بن زكریا فنھاه عن ذلك المراءة ذلك  ان امراءة بنیى اسرائیل كبرت و اءرادات أن تزوج
 ما حاجتك؟:و زینت بنتھا و بعثتھا الى الملك فذھبت و لعبت بین یدیھ فقال لھا الملك

 .راءس یحیى بن زكریا:قالت
 .یا بنیة حاجة غیر ھذه:فقال الملك

 فیى طشت من ذھب فاءمرت االرض فأخذتھا،و سلط هللا علیھم بخت نصر  فقتلھ ثم بعث براءسھ الیھا.... ما اءرید غیره:قالت
پادشاه با یحیى بن زكریا در این . ھمسر پادشاه بنى اسرائیل پیر شده بود،خواست دخترش را بھ ھمسرى آن پادشاه در آورد

و دخترش را آرایش  مورد مشورت كرد حضرت وى را از این كار بر حذر داشت ھمسر پادشاه از این ماجرا با خبر شد



 .كرد و بھ نزد پادشاه فرستاد،دختر بھ نزد پادشاه رفت و بھ طنازى و عشوه گرى پرداخت تا ھوش از سر پادشاه ربود
 براى آن كھ بھ وصالت برسم چھ مى خواھى؟:پادشاه گفت
 !سر یحیى بن زكریا را:دختر گفت
 .چیز دیگرى بخواه!دخترم:پادشاه گفت

 !جز این نمى خواھم:گفت
گرفت و آن حضرت را بھ قتل ) علیھ السالم(وى پس از این تصمیم بھ قتل حضرت یحیى ... ادامھ داد) علیھ السالم(امام 

رساند سر مباركش را در طشت طالیى نھاد و بھ نزد آن دختر فرستاد و چندان نگذشت كھ زمین دختر را در خود فرود برد 
  .(552)و بخت نصر بر آنان مسلط شد

آنجا كھ سر یحیى را دفن كردند پیوستھ از آن محل خون مى جوشید تا بخت نصر گروه زیادى از ظالمان بنى اسرائیل را 
 .كشت تا خون از جوشش افتاد

یا ولدیى على و هللا  :فرمود) علیھ السالم(بھ فرزندش امام سجاد ) علیھ السالم(لذا در پایان این ماجرا مى خوانیم امام حسین 
بھ خدا سوگند !على جان!فرزندم ال یسكن دمیى حتى یبعث هللا المھدى فیقتل على دمیى من المنافقین الكفرة الفسقة سبعین اءلفا

و او ھفتاد ھزار تن از منافقین كافر و فاسق را بھ من آرام نخواھد كرد تا آنگاه كھ خداوند فرزندم مھدى عج را مبعوث كند 
  .(553)قتل برساند

 .در مسیر كربال یكى از دیگرى پربارتر و عجیب تر است) علیھ السالم(گفتھ ھاى كوتاه و پر معنى امام 
اشاره بھ این نكتھ است كھ حكام ظالم و جبار و ھوا ) علیھ السالم(از طرح ماجراى حضرت یحیى ) علیھ السالم(ھدف امام 

پرست او را بھ جرم پاكى و تقوا و مبارزه با آلودگى ھا و ھوسبازى ھا شھید مى كنند و سر بریده اش را براى ناپاك زاده 
از جزئیات شھادت خود آگاه بوده،و براى اصحاب و یاران و ) السالمعلیھ (ھدیھ مى برند و این نشان مى دھد كھ امام 

جملھ خون . فرزندانش شرح مى داده و آن مردان شجاع را آماده جانبازى و فداكارى تا آخرین قطره خون مى كرده است
ى حسینى در طول قیام كند اشاره پر معنایى بھ استمرار عاشوراھا) علیھ السالم)من از جوشش باز نمى ایستد تا مھدى 

  (علیھ السالم(صدق هللا و رسولھ و اولیائھ تاریخ است،ھمان چیزى كھ امروز با چشم خود مى بینیم 
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 :ھجرى بھ اتفاق یاران خویش بھ سرزمین كربال وارد شد،ابتدا بھ یارانش رو كرد و فرمود 61امام در دوم محرم سال 
مردم،بندگان دنیا ھستند و دین لعق على اءلسنتھم یحوطونھ ما درت معایشھم فاذا محصوا بالبالء قل الدیانون الناس عبید الدنیا 

ھمانند چیزى است كھ بر زبانشان باشد،تا آنگاه كھ زندگى شان بھ وسیلھ آن پررونق است آن را نگھ مى دارند،ولى ھنگامى 
 .شود كھ با مشكالت آزموده شوند عدد دین داران اندك مى

 !آیا اینجا كربال است:آنگاه پرسید
 !آرى اى پسر پیغمبر:پاسخ دادند

 :آن حضرت فرمود
این دیار،جایگاه اندوه و بال و ھذا موضع كرب و بالء ھھنا مناخ ركابنا و محط رحالنا،و مقتل رجالنا و مسفك دمائنا 

ز كاروان ما،و محل شھادت مردان ما و جارى سرزمین گرفتارى و آزمون است اینجا محل خوابیدن شتران ما،و بار اندا
  .(554)شدن خون ماست

ردو ا) علیھ السالم(پیاده شدند حر نیز با ھزار سوار جنگى در ناحیھ دیگرى در مقابل امام ) علیھ السالم(سپس اصحاب امام 
 .بھ كربال با خبر ساخت) علیھ السالم(زد و نامھ اى بھ عبیدهللا بن زیاد نوشت و در آن نامھ او را از ورود امام حسین 

 :در روایت دیگرى چنین مى خوانیم
 .كربال:اسم مكان چیست؟ پاسخ دادند:فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

 :فرمود
ھاھنا محط :عند مسیره الى صفین و أنا معھ فوقف فساءل عنھ فأخبر باسمھ فقالذات كرب و بالء و لقد مر أبى بھذا المكان 

ھذه و هللا ھى :ثقل الل بیت محمد ینزلون ھاھنا و قبض قبضة فشمھا و قال:ركابھم و ھاھنا مھراق دمائھم فسئل عن ذلك فقال
 االرض التیى أخبر بھا جبرئیل رسول هللا أننیى اءقتل فیھا أخبرتنیى ام سامة 

در مسیر جنگ صفین كھ من نیز ھمراه او بودم از این سرزمین ) علیھ السالم(سرزمین اندوه و سختى پدرم امیر المؤمنین 
اینجا محل كاروان آنان و جاى :وقتى كھ نامش را شنید فرمود. عبود كرد،چون بھ اینجا رسید ،ایستاد و از نام آن پرسید

 ریختھ شدن خون ھاى پاكشان است



 چھ خبر مى دھى؟ از:پرسیدند
 .از حوادث سنگینى براى خاندان پیامبر كھ روزى در این مكان فرود مى آیند:فرمود

این ھمان سرزمینى است كھ جبرئیل بھ !بھ خدا سوگند:مشتى از خاك گرفت و بویید و فرمود) علیھ السالم(سپس امام حسین 
 .ن شھید مى شومخبر داد كھ من در آ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر خدا 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(روزى جبرئیل نزد پیامبر :ام سلمھ ھمسر بزرگوار رسول گرامى اسالم بھ من خبر داد و گفت
فرزندم را رھا كن و من تو را رھا :نزد من بودى،پس گریستى،پیامبر فرمود) علیھ السالم(بود و تو ھم اى حسین 

صلى هللا علیھ و آلھ (جبرئیل از پیامبر  .تو را در آغوش گرفت و بر دامانش نشاند) ھ و سلمصلى هللا علیھ و آل(كردم،پیامبر 
 :آرى جبرئیل گفت:را دوست دارى؟ پیامبر فرمود) علیھ السالم(آیا حسین :پرسید) و سلم

خواستھ باشى خاك امت تو وى را خواھند كشت و چنانچھ فان اءمتك ستقتلھ و ان شئت اءریتك تربة أرضھ التیى یقتل فیھا 
 زمینى را كھ در آن شھید مى شود بھ تو نشان دھم؟

 !آرى:پیامبر فرمود
  .(555)آنگاه جبرئیل بالش را بر زمین باز كرد و آن زمین را بھ پیامبر نشان داد

ب مقتل خویش از كلبى نقل مى كند كھ امام و حر با سپاھیان خود راه مى پیمودند تا آن كھ در روز ابومخف در كتا
از آن پیاده ) علیھ السالم(از حركت ایستاد امام ) علیھ السالم(چھارشنبھ بھ سرزمین كربال رسیدند ،ناگھان اسب امام حسین 
. ت،اسب ھاى متعددى عوض كرد،ولى ھیچ یك حركت نكردندشد و سوار بر مركب دیگر شد ولى آن اسب نیز قدم بر نداش

 نام این سرزمین چیست؟:چون این امر شگفت آور را مشاھده كرد پرسید) علیھ السالم(امام 
 .نینوا:آیا نام دیگرى دارد؟ گفتند:غاضریھ فرمود:گفتند

 .كربال:نامى دارد؟ پاسخ دادند آیا باز ھم:شاطى الفرات ساحل فرات فرمود:بھ جز اینھا چھ مى نامند؟گفتند:فرمود
 .دشت اندوه و بال استأرض كرب و بالء  :پس آھى كشید و فرمود

 :سپس افزود
 قفوا و ال ترحلوا منھا،فھاھنا و هللا مناخ ركابنا،و ھاھنا و هللا سفك دمائنا و ھاھنا و هللا ھتك حریمنا و ھاھنا و هللا قتل رجالنا

 نا و هللا تزار قبورنا و بھذه التربة و عدنیى جدیى رسول هللا و ال خلف لقولھ و ھاھنا و هللا ذبح اطفالنا،و ھاھ
خوابگاه شتران ما و جاى ریختھ شدن خونمان است بھ خدا !ھمین جا توقف كنید و از آن كوچ نكنید پس بھ خدا سوگند

ا بھ این تربت نوید داده است اینجا محل ھتك حریم ما و كشتھ شدن مردان و ذبح كودكان ماست جدم رسول خدا مر!سوگند
  .(556)كھ در فرموده او تخلفى نیست

سرزمین كربال از خاطره انگیزترین سرزمین ھاى كشور اسالم است،سرزمین دالورى ھا و رشادت ھا،سرزمین ایثارھا و 
 .ارى ھاو سرزمین پایمردى ھا در مسیر ھدففداك

در زمان خود از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كامال آشنا بود،چرا كھ پیامبر اسالم ) علیھ السالم(نام كربال براى امام حسین 
شنید،كھ طبق روایات از جبرئیل،امین وحى خدا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(آن خبر داده بود و این خبر را رسول خدا 

 .فرزندت حسین را در سرزمین شھید خواھند كرد شھادتى كھ موج آ ثارش پھنھ تاریخ را فرا خواھد گرفت
مطابق روایتى ھنگامى كھ از آن عبور مى كرد صحنھ ھاى آینده این سرزمین را با ) علیھ السالم(حتى امیر مؤمنان على 

 .بھ پایمردى بیشتر دعوت كردچشم خود دید و در آنجا نماز گزارد و حسین عزیزش را 
بھ این سرزمین موعود رسید،دستور داد بارھا را بگشایند و خیمھ ھا را بر پا كنند ) علیھ السالم(لذا ھنگامى كھ امام حسین 

 !و فرمود منزلگاه مقصود ما ھمین جاست
 با فرستاده عبیدهللا) علیھ السالم(برخورد عزتمندانھ امام  - 57

خبر ورودت بھ كربال بھ من !اى حسین!اما بعد:نوشت) علیھ السالم(ھ این مضمون براى امام حسین ابن زیاد نامھ اى ب
بھ من نوشتھ است كھ سر بر بالین ننھم و غذاى سیرى نخورم تا تو را بھ قتل برسانم و بھ  -!یزید -رسید،امیر المؤمنین 

 .یھ گردن نھىخداوند لطیف و خبیر ملحق كنم و یا بھ فرمان من و یزید بن معاو
ال اءفلح آثروا مرضاة أنفسھم  :رسید و آن را خواند،نامھ را بھ دور افكند و فرمود) علیھ السالم(چون این نامھ بھ امام حسین 

 .گروھى كھ خشنودى خود را بر خشنودى خداوند برگزیدند ھرگز رستگار نخواھند شدعلى مرضاة الخالق 
 جواب نامھ چھ شد؟!اى ابا عبدهللا:فرستاده عبیدهللا پرسید

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
 !این نامھ نزد من جوابى ندارد زیرا عبیدهللا مستحق عذاب الھى شده استما لھ عندیى جواب النھ قد حقت علیھ كلمة العذاب 



  .(557)چون قاصد نزد عبیدهللا بازگشت و جریان را گفت ابن زیاد بھ شدت بر آشفت ولى پاسخى نداشت
با این سخن كوتاه و پر معنى نشان داد كھ با كسانى كھ خشنودى بندگان طاغى و یاغى را بر خشنودى ) علیھ السالم(امام 

و این گروھند،الیق و شایستھ پاسخ نمى داند،آن خدا مقدم مى شمردند،ھیچ سر سازش ندارد و نامھ امثال ابن زیاد را كھ جز
 .را مى خواند وبھ دور مى افكند،ھر چند جان شریفش در خطر باشد

 خاموش نشستن گناه است - 58
علیھ (آنگاه امام . در یك طرف و حر بن یزید نیز با ھزار مرد جنگى،در ناحیھ دیگر اردو زدند) علیھ السالم(سرانجام امام 

كاغذى طلب كرد و نامھ اى براى بزرگان كوفھ كھ مى دانست بر راءى خود استوار مانده اند و در واقع قلم و ) السالم
 :خطاب بھ عموم مردم كوفھ بھ این مضمون نوشت

بسم هللا الرحمن الرحیم من الحسین بن على الى سلیمان بن صرد،و المسیب بن نجبة و رفاعة بن شداد و و عبدهللا بن وال،و 
قد قال فیى حیاتھ ن من راءى سلطانا جائرا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(فقد علمتم أن رسول هللا :منین أما بعدجماعة المو

مستحال لحرم هللا ناكثا لعھد هللا مخالفا لسنة رسول هللا یعمل عى عباد هللا باالثم و العدوان ثم لم یغیر بقول و ال فعل كان حقیقا 
د علمتم أن ھوالء القوم قد لزموا طاعة الشیطان و تولوا عن طاعة الرحمن و اظھروا الفساد و على هللا ان یدخلھ مدخلھ و ق

صلى هللا (عطلوا الحدود و الستاثروا بالفیى و اءحلوا حرام هللا و حرموا حاللھ و انیى اءحق بھذا االمر لقرابتیى من رسول هللا 
 (علیھ و آلھ و سلم

رسلكم ببیعتكم انكم ال تسلمونیى و ال تخذلونیى فان و فیتم لیى ببیعتكم فقدا اءصبتم حظكم  و قد اءتتنیى كتبكم و قد قدمت على
و رشدكم و نفسیى مع أنفسكم و اھلیى و ولدیى مع اءھالیكم و اءوالدكم،فلكم بى اءسوه و ان لم تفعلوا و تقضتم عھودكم و 

و المغرور من اغتربكم فحظكم أخطاتم و نصیبكم !یى عمىخلعتم بیعتكم فلعمریى ما ھى منكم بنكر لقد فعلتموھا بأبى و أخ
 ضیعتم فمن نكث فانما ینكث على نفسھ و سیغنى هللا عنكم و السالم 

بھ سلیمان بن صرد،مسیب بن نجبھ،رقاعة بن شداد،عبدهللا بن ) علیھ السالم(بھ نام خداوند بخشنده مھربان،از حسین بن على 
 :در زمان حیات خود فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دانید پیامبر اكرم شما مى :وال و ھمھ مؤمنین اما بعد

ھر كس سلطان ستمگرى را ببیند كھ حرام خداوند را حالل شمرده و پیمان خدا را شكستھ و با سنت پیامبر اكرم مخالفت 
 ان ستمگر جھنم وارد كندورزیده و در میان بندگان خدا بھ ظلم و ستم رفتار نموده ولى او را در جایگاه اان سلط

شما مى دانید كھ این گروه بنى امیھ بھ طاعت شیطان پاى بند شده و از پیروى خداوند سرباز زدند و فساد را آشكار ساختھ و 
حدود الھى را تعطیل كرده اند بیت المال مسلمین را بھ انحصار خویش در آورده حرام خداوند را حالل و حاللش را حرام 

 .من بھ جھت قرابت و نزدیكى با پیامبر خدا خود را سزاوارتر از دیگران مى دانم كھ با آن مبارزه كنمشمرده اند و 
از طرفى نامھ ھاى شما بھ من رسید،فرستادگانتان با خبر بیعت شما بھ نزدم آمدند و گفتند كھ شما با من بیعت كرده اید كھ 

 .رزه تنھایم نخواھید گذارد و در میانھ راه بھ ن پشت نخواھید كردمرا ھرگز بھ دشمن تسلیم نخواھید كرد و در میدان مبا
حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدار بھ رشد و كمال خود دست یافتید من در كنار شما د خاندان و فرزندانم در كنار خاندان 

ھد خود استوار نباشید و بیعت خود و فرزندان شما خواھد بود و من اسوه و مقتداى شما خواھم بود و اگر چنین نكنید و بر ع
چرا كھ شما با پدر و برادرم و پسر عمویم مسلم !را بشكنید بھ جانم سوگند كھ چنین رفتارى از شما ناشناختھ و عجیب نیست

ھمین گونھ رفتار كردید فریب خورده كسى است كھ فریب شما را بخورد پس در این صورت شما سعادت را از دست داده 
را تباه ساختید ھر كس پیمان شكنى كند،تنھا بھ زیان خود پیمان شكستھ است و خداوند بھ زودى مرا از شما  و بھره خویش

 (558)بى نیاز خواھد كرد و السالم 
یچید و بھ قیس بن مسھر صیداوى داد تا بھ مردم كوفھ برساند و چون امام از خبر نامھ را مھر كرد و پ) علیھ السالم(امام 

 :جارى گشت و عرضھ داشت  كشتھ شدن قیس مطلع شد ،اشكش 
براى !خداوندااللھم اجعل لنا لشیعتنا عندك منزال كریما و اجمع بیننا و بینھم فیى مستقر نت رحمتك انك على كل شى ء قدیر 

نزد خود جایگاه واالیى قرار ده و ما را با آنان در جوار رحمت خود گرد آور كھ تو بر انجام ھر كارى  ما و شیعیان ما در
 (559)توانایى 

نوشتھ است بار دیگر اتمام حجت مى  -صا بزرگان آنھا مخصو - در این نامھ كھ براى عموم مردم كوفھ ) علیھ السالم(امام 
از یك سو وظیفھ سنگین آنھا را در قیام بر ضد جنود شیطان و سرد مداران فساد و كفر و ظغیان روشن مى سازد و از . كند

 .سویى دیگر عھد و پیمان و بیعت مؤ كد آنان را در حمایت از آرمان ھاى خود یاد آور مى شود
جزم خود را براى مبارزه تا آخرین نفس با . رگز قیام و مبارزه خود را مشروط بھ قیام آنھا نمى كند و عزجالب این كھ ھ

 .توكل بر خداوند آشكار مى سازد



این اھداف نھ ھوس حكومت . را از قیام عاشورا روشن مى سازد) علیھ السالم(این نامھ،بار دیگر اھداف مقدس امام 
ا براى مبارزه با خود كامگان انحصار طلبان،ظالمان و ستمگران و آنھایى است كھ ارزش است،نھ آرزوى مقام،بلكھ تنھ

 .ھاى الھى را پایمال كرده اند و فقط براى جلب رضاى خدا است
 !خوشا چنین مرگى - 59

 .ایستاد) علیھ السالم(چیزى نگذشت كھ عمر بن سعد با لشكر عظیمى بھ كربال آمد و در برابر لشكر محدود امام 
تقدیم نمود و عرض ) علیھ السالم(سالم كرد و نامھ ابن سعد را بھ امام . آمد) علیھ السالم(فرستاده عمر بن سعد نزد امام 

 چرا بھ دیار ما آمده اى؟!موالى من:كرد
 :در پاسخ فرمود) علیھ السالم(امام 

شما بھ من نامھ نوشتند و مرا كرده اند و  اھالىكتب الى أھل مصركم ھذا أن اءقدم فاما اذ كرھونیى فانا أنصرف عنھم ب 
 !(560)اگر از آمدن من نا خوشایند باز خواھم گشت

احبك انیى لم ھذاالبلد ولكن یا ھذا بلغ ص :بھ فرستاده عمر بن سعد فرمود) علیھ السالم(امام :خوارزمى روایت كرده است
كتب الى أھل مصركم ھذا ان آتیھم فیبایعونیى و ینصرونیى و ال یخذلونیى فان كرھونیى انصرفت عنھم من من حیث جئت 
از طرف من بھ امیرت بگو من خود بھ این دیار نیامده ام بلكھ مردم این دیار مرا دعوت كردند تا بھ نزدشان بیایم و با من 

 (561)مرا از دشمنام باز دارند و یارییم نماید،پس اگر ناخشنودند از راھى كھ آمده ام باز میى گردم  بیعت كنند و
امیدوارم كھ خداوند مرا از جنگ با :توقتى فرستاده عمر بن سعد بازگشت و او را از جریان امر با خبر ساخت،ابن سعد گف

 :برھاند آنگاه این خواستھ امام را بھ اطلع ابن زیاد رساند ولى او در پاسخ نوشت) علیھ السالم(حسین 
اگر چنین كرد،ما نظر خود را خواھیم . بخواه تا او و تمام یارانش با یزید بیعت كنند) علیھ السالم(از حسین بن على 

 !...نوشت
 .تصور من این است كھ عبیدهللا بن زیاد،خواھان عافیت و صلح نیست:ابن زیاد بھ دست ابن سعد رسید،گفتچون نامھ 

 .فرستاد) علیھ السالم(عمر بن سعد متن نامھ عبیدهللا بن زیاد را نزد امام حسین 
 :امام فرمود

آیا باالتر از . ابن زییاد پاسخ نخواھم دادمن ھرگز بھ این نامھ الاءجیب ابن زیاد بذلك ابدا فھل ھو اال الموت فمرحبا بھ 
 !(562)مرگ سرانجامى خواھد بود؟ خوشا چنین مرگى

 مى خواھم با تو سخن بگویم - 60
خت كھ مى خواھم شب ھنگام در فاطلھ دو سپاه با ھم مالقاتى قاصدى نزد عمر بن سعد روانھ سا) علیھ السالم(امام حسین 
نیز با بیست تن از یاران خود ) علیھ السالم(چون شب فرا رسید ابن سعد با بیست نفر از یارانش و امام حسین . داشتھ باشیم

 .در محل موعود حضور یافتند
. س برادرش و على اكبر فرزندش را نزد خود نگاه داشتبھ یاران خود دستور داد تا دور شوند تنھا عبا) علیھ السالم(امام 

 .ھمین طور ابن سعد نیز بھ جز فرزندش حفص و غالمش بھ بقیھ دستور داد،دور شوند
 :آغاز سخن كرد و فرمود) علیھ السالم(ابتدا امام 

وم و كن معیى فانھ اءقرب لك الى هللا و یلك یابن سعد أما تتقیى هللا الذیى الیھ معادك؟ اءتقاتلنیى و أنا من عملت؟ ذر ھوالء الق
ندارى؟ آیا با من مى جنگیى در حالى كھ   واى بر تو،اى پسر سعد آیا از خدایى كھ بازگشت تو بھ سوى اوست،ھراس تعالى 

 .مى دانى من پسر چھ كسى ھستم؟ این گروه را رھا كن و با ما باش كھ این موجب نزدیكى تو بھ خداست
من آن را أنا اءبنیھا لك  :فرمود) علیھ السالم(امام . ین گروه جدا شوم مى ترسم خانھ ام را ویران كننداگر از ا:ابن سعد گفت

 :امام فرمود. من بیمناكم كھ اموالم مصادره گردد:براى تو مى سازم ابن سعد گفت
 .ى دھممن از مال خودم در حجاز بھتر از آن را بھ تو م أنا أخلف علیك خیرا منھا من مالیى بالحجاز

 .من از جان خانواده ام بیمناكم مى ترسم ابن زیاد بر آنان خشم گیرد و ھمھ را از دم شمشیر بگذراند:ابن سعد گفت
ھنگامیى كھ مشاھده كرد ابن سعد از تصمیم خود باز نمى گردد،سكوت كرد و پاسخى نداد و از ) علیھ السالم(امام حسین 

 :مى خاست فرمود وى رو بر گرداند و در حالى كھ از جا بر
تو را چھ مى مالك ذبحك هللا على فراشك عاجال و ال غفر لك یوم حشرك فوهللا انیى الرجوا اال تاكل من بر العراق اال یسیرا 

من امیدوارم كھ از  !بھ خدا سوگند. خداوند بھ زودیى در بسترت جانت را بگیرد و تو را در روز رستاخیز نیامرزد!شود
 .ناچیزى نخورى گندم عراق جز مقدار

  .(563)جو عراق مرا كافى استو فیى الشعیر كفایة عن البر : ابن سعد گستاخانھ بھ استھزا گفت



ادعاى بى اطالعى نكند،جالب این كھ فرمانده لشكر در ھر گاه بھ اتمام حجت مى پردازد تا ھیچ كس فردا،) علیھ السالم(امام 
از بیرحمى و قساوت   و ناحق بودن دشمن او را تصدیق مى كند،تنھا عذرش ترس ) علیھ السالم)نیز تلویحا حقانیت امام 

 !آنھاست و این اعتراف جالبى است
الش دشمن افروختن این آتش است غافل خاموش كردن آتش جنگ است و تمام ت) علیھ السالم(از سوى دیگر تمام تالش امام 

 .از این كھ این آتش سرانجام شعلھ مى گشد و تمام حكومت دودمان بنى امییھ را در كام خود فرو مى برد
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بن سعد براى گرفتن عمر ) علیھ السالم(پس از بى نتیجھ ماندن راه ھاى مسالمت آمیز و تسلیم ناپذیرى امام حسین 

با این فرمان ھزاران تن . بیعت اجبارى و یا كشتن امام و یارانش در عصر تاسوعا فرمان حملھ را صادر كرد
روانھ شدند،صداى ھمھمھ آنھا در بیابان كربال پیچیده و بھ ) علیھ السالم(سواره و پیاده بھ سمت اردوى اباعبدهللا 

 .درسی (علیھ السالم(گوش لشكریان امام 
اى برادر دشمن بدین :شرفیاب شد، وعرض كرد) علیھ السالم(محضر امام ) علیھ السالم(حضرت عباس بن على 

 .سو مى آید
 :برخاست و فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

اى حتى تلقاھم فتقول لھم ما لكم؟ و ما بذالكم؟ و تسالھم عما جاء بھم؟  - یا اخیى  -اركب بنفسیى أنت !یا عباس
چھ :ھدف آنھا چیست؟ چھ روى داده است؟ و بپرس!سوار شو و برو از آنھا بپرس!جانم بھ فدایت اى برادر!عباس

 دستور تازه اى بھ آنان داده شده؟
قمر بمى ھاشم عباس با بیست سوار كھ زھیر بن قیس و حبیب بن مظاھر از جملھ آنان بودند،در برابر دشمن آمد و 

 ى خواھید؟شما را چھ شده است؟ و چھ م:پرسید
بھ تازگى فرمان امیر بھ ما رسیده است كھ بھ شما بگوییم یا حكم او را بپذیرید بھ طور كامل تسلیم شوید یا :گفتند

 .آماده كارزار باشید
 .بروم و پیام شما را بھ ایشان برسانم) علیھ السالم(شتاب مكنید تا نزد برادرم ابى عبدهللا :عباس فرمود

 .برسان و پاسخش را بھ ما ابالغ كن) علیھ السالم(پییام ما را بھ ابى عبدهللا :آنان پذیرفتند و گفتند
برگشت و ماجرا را بھ عرض رساند و ھمراھانش ھمانجا در ) علیھ السالم(بھ تنھایى نزد امام ) علیھ السالم(عباس 

 .برابر سپاه دشمن ماندند و بھ نصیحت سپاه ابن سعد پرداختند
بھ برادر ) علیھ السالم(رساند،امام ) علیھ السالم(پیام ابن سعد را بھ عرض امام ) لسالمعلیھ ا(ھنگامى كھ عباس 

 :خطاب كرد و فرمود
ارجع الییھھم فان استطعت أن توخرھم الى غدوة و تدفعھم عنا العشیة لعنا نصلى لربنا الیلة و ندعوه و نستغفره فھو 

نزد آنان برگرد چنانچھ توانستى از آنان كھ  الدعاء و االستغفار یعلم انیى كنت أحب الصالة لھ و تالوة كتابھ و كثرة
جنگ را تا سپیده دم فردا بھ تاخیر بیاندازند و یك امشب را مھلت بگییر تا در این شب بھ درگاه خداوند نماز 

و نیاز فراوان خدا مى داند كھ من نماز براى او و تالوت قرآن و راز . بگذاریم و بھ راز و نیاز و استغفار بپردازیم
 .و استغفار را دوست دارم

سوار بر اسب بھ سمت دشمن بر گشت و ھنگامى كھ رو در روى سپاه قرار گرفت،بھ آنان ) علیھ السالم(عباس 
 .یك امشب را از شما مھلت مى خواھد) علیھ السالم(ابا عبدهللا !اى مردم:خطاب كرد و فرمود

عد گفتگویى رد و بدل شد تا آن كھ عمرو بن حجاج زبیدى پس از این سخن،در میان سپاھییان عمر بن س
اگر اینان از مردم دییلم كفار بودند و از تو چنین تقاضایى مى كردند،سزاوار بود كھ !بھ خدا سوگند!سبحان هللا:گفت

تو كھ آنان بیعت نخواھند كرد و فردا با !در خواست آنھا را بپذیر،بھ جانم سوگند:قییس ابن اشعث گفت. بپذیرى
 !اگر بدانم كھ چنین كنند ھرگز این شب را بھ آنان مھلت نمى دھم!بھ خدا سوگند:ابن سعد گفت. خواھند جنگید

فرستاده عمر بن سعد نزد ما آمد و در جایى كھ :آمده است كھ فرمود) علیھ السالم(در روایتى از على بن حسین 
ھلت میى دھیم،اگر تسلیم شدید شما را نزد عبیدهللا بن ما تا فردا بھ شما م:صدایش بھ گوش مى رسید ایستاد و گفت 

  .(564)زیاد خواھیم برد و اگر سرباز زدید از شما دست نخواھیم كشید
پاك ترین و خالص ترین ساللھ آدم بود و دیگرى از  آرى در كربال دو لشكر در برابر ھم قرار گرفتند كھ یكى از

خبیث ترین و كثیف ترین اعوان شیطان یك لشكر شبیى را مھلت مى خواست تا در واپسین ساعات زندگى با خداى 



خود خلوت كند،و با راز و نیاز او خود را آماده لقاء هللا در بھترین حاالت سازد و دیگرى مى رفت تا آخرین نمونھ 
 .بگذارد  حطاط و پستى و رذالت را در برابر كسى كھ یادگار بزرگترین پیغمبر خداست بھ نمایش ھاى ان

 .صحنھ كربال از این نظر استثنایى بود
صداى زمزمھ مناجات یاران امام كھ بھ پیروى پیشوایشان سر داده بودند،فضاى كربال را پر كرده !شب عجیبى بود

لھى بود یا صداى تسبیح خازنان بھشت،در آن محیط روحانى بى نظیر،دلھا ا  گویى آواى فرشتگان در عرش . بود
 بھ عشق شھادت مى طپید و در انتظار سپیده دم،لحظھ شمارى مى كردند

 در شب عاشورا) علیھ السالم(خطبھ تاریخى امام  - 62
 .پس از بازگشت ابن سعد،امام یاران خود را نزدیك غروب بھ نزد خود فرا خواند

من نیز در حالى كھ بیمار بودم،نزدییك امام رفتم تا سخنان او را بشنوم :مى گوید) علیھ السالم(لحسین على بن ا
 :شنیدم پدرم بھ اصحاب خود مى فرمود

اثنیى على هللا اءحسن الثناء و اءحمده على السراء و الضراء اللھم انیى اءحمدك على أن اءكرمتنا بالنبوة و علمتنا 
 الدین و جعلت لنا اءسماعا و ابصارا و اءفئدة و لم تجعلنا من المشركینالقرآن و فقھتنا فى 

أما بعد فانیى ال اءعلم اءصحابا اءولیى و ال خیرا من اءصحابى و ال اھل بیت اءبر و ال اءوصل من أھل بیتیى 
اءذنت لكم فانطلقوا فجزاكم هللا عنیى جمعیا خیرا اءال و انیى ال ظن یومنا من ھوالء االعداء غدا اءال و انیى قد 

 جمیعا فیى حل لیس علییكم منیى ذمام ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال
تو را سپاس مى !خداى را ستاییش مى كنم بھترین ستایش ھا و او را سپاس مى گویم در آسایش سختى بار خدایا

و بھ ما قرآن را آموختى و ما  گرامى داشتى) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(گویم كھ ما را بھ پیامبرى حضرت محمد 
را فقیھ در دین ساختى و گوشى شنوا و چشمى بینا و دلیى آگاه بھ ما عطا فرمودى و ما را در زمره مشركین قرار 

ندادى اما بعد،من یارانى برتر و بھتر از اصحاب خود سراغ ندارم و اھل بیتى نیكوكارتر و بھ خویشاوندى پایى 
 !اسم خداوند بھ ھمھ شما پاداش خیر عنایت فرمایدبندتر از اھل بیتم نمى شن

من بھ شما اجازه دادم كھ برویید و بییعت خود را . من مى دانم كھ فردا كار ما با ایین دشمنان بھ كجا خواھد انجامید
سیاھى شب را در بر گرفتھ است از این . ھیچ عھد و ذمھ اى از جانب من بر عھده شما نیست. از شما برداشتم

  .(565)كى ھمچون یك مركب استفاده كنید و از محل خطر دور شویدتاری
 :امام در آن شب فرمود:ابن اعثم مى گوید

فھذا اللیل قد فقوموا و اتخذوا جمال انیى ال اعلم اءصحابا اءصح منكم و ال اءفضل أھل بیت فجزاكم هللا عنیى خیرا 
ولیاخذ كل رجل بید صاحبھ اءو رجل من اخوتییى و تفرقوا فیى سواد ھذا اللیل و ذرونیى و ھوالء القوم فانھم ال 

 یطلبون غیریى و لو اءصابونیى و قدروا على قتلیى لما طلبوكم 
ز خاندان خود برتر سراغ ندارم خداوند بھ شما من ھیچ اصحابى را از شما سالم تر و عادل تر و ھیچ خاندانى را ا

 !پاداش نیكو عطا فرماید
اكنون این شب است كھ رو آورده،برخیزید و از تاریكى آن بھ ھمانند یك مركب استفاده كنید و از اینجا دور شوید و 

و مرا با این  ھر یك از شما دست دوستش یا دست یك تن از مردان مرا بگیرد و در این سیاھى شب پراكنده شوید
گروه دشمن تنھا بگذارید كھ آنان مرا مى طلبند و اگر بر من دست یابند و مرا بھ قتل برسانند دیگر بھ سراغ شما 

  .(566)نخواھند آمد
من در آن شبى كھ فردایش پدرم بھ شھادت :نقل مى كند كھ فرمود) علیھ السالم(ابو حمزه ثمالى از على بن الحسین 
این گروه . اكنون شب است از تاریكى آن بھ عنوان مركب استفاده كنید:فرمود  رسید نزد پدرم بودم امام بھ یارانش 

 .تنھا قصد جان من كرده اند و چون مرا كشتند با شما كارى ندارند ،شما آزادید كھ بروید
ما مى مانیم و در ركابت !ھرگز چنین چیزى مبادا!نھ بھ خدا سوگند:یك صدا گفتند) علیھ السالم(ولى یاران امام 

 :شربت شھادت مى نوشیم اما چون وفادارى اصحاب را تا مرز شھادت مالحظھ كرد فرمود
ئل خواھید شد و كسى از شما فردا ھمھ شما ھمانند من بھ فیض شھادت ناانكم تقتلون غدا كذلك ال یقلت منكم رجل 

 .باقى نخواھد ماند
خداى را سپاس كھ افتخار شھادت را در راھش را در الحمدr الذییى شرقنا بالقتل معك  :یاران با شادمانى گفتند

 .ركاب تو نصیب ما كرد
 :در حق ھمھ آنان دعا كرد و آنگاه فرمودند) علیھ السالم(امام 

 .خود را بلند كنید و جایگاه خود را ببینید سرھاىارفعوا رؤ وسكم و انظروا 
جایگاه ) علیھ السالم(یاران و اصحاب نظر كرده و جایگاه و مقام خود را در بھشت برین مشاھده كردند و امام 

 :رفیع ھر كدام را بھ آنھا نشان مى داد و مى فرمود



این جایگاه از آن توست و این قصر تو !ساى فالن كھذا منزلك یا فالن و ھذا قصرك یا فالن و ھذه درجتك یا فالن 
 .و آن درجھ رفیع تو

این بود كھ اصحاب با سینھ ھاى گشاده و چھره ھاى باز با شادى و افتخار بھ استقبال نیزه ھا و شمشیرھا مى رفتند 
  .(567)تا سریعتر بھ جایگاھى كھ در بھشت دارند،برسند

در آن شب تاریخى،بیانگر این واقعیت است كھ امام و اسوه شھیدان راه حق و ) علیھ السالم(این خطبھ تاریخى امام 
یاران دلیر و پاكبازش با آگاھى از سرنوشتى كھ در پیش داشتند بھ استقبال از شھادتى پر شكوه كھ تاریخ اسالم را 

 .ساخت و منافقان زشت سیرت را رسوا كرد روشن
شھادتى كھ امواج آن قرون و اعصار را در نوردید و بھ صورت سرمشقى فراموش نشدنى براى ھمھ امت ھاى در 

 .بند در آمد
با صراحت تمام حوادث فردا را بازگو كرد،و بھ ھمھ یارانش اعالم كرد كھ ھر كس در این ) علیھ السالم(آرى،امام 
 .اند شھید خواھد شد،و راه نجاتن و رھایى را بھ موقع بھ ھمھ آنھا نشان دادندمیدان بم

و با علم !اما آن پروانگان كھ بھ عشق سوختن گرد آن شمع جمع شده بودند یكصدا گفتند كھ زندگى بعد از تو ھرگز
بھ زندگى جاویدان  آگاھى بھ استقبال شھادت شتافتند و شھد آن را ھمچون آب حیات نوشیدند و در جوار قرب حق

 .رسیدند
 .این شھد شیرین تر از ھر چیز نوش جانشان باد
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مى ) علیھ السالم(در كتاب الدمعة الساكبة بھ نقل از كتاب نور العین آمده است كھ حضرت سكینھ،دختر امام حسین 

ھ ناگاه صداى گریھ و نالھ اى توجھم را جلب نمود،نگران بودم در یك شب مھتابى در میان خیمھ نشستھ بودم ك:گوید
كھ زنان متوجھم شوند بپا خاستم و بھ دنبال آن رفتم دیدم پدرم نشستھ و در حالى كھ اصحابش بھ گرد وجود او حلقھ 

 :زدند چنین مى فرماید
ھم و قد انعكس االمر النھم استحود اعملوا أنكم خرجتم معیى لعلكم أنیى اءقدم على قوم بایعونیى باءلسنتھم و قلوب

علیھم الشیطان فأنسیھم ذكر هللا و االن لیس یكن لھم مقصد قتلیى و قتل من یجاھد بین یدى و سبى حریمیى بعد سلبھم 
و أخشى أنكم ما تعلمون اءو تعلمون و تستحیون و الخدع عندنا أھل البیت محرم فمن كره منكم ذلك فلینصرف فاللیل 

ل غیر و خطیر و الوقت لیس بھجیر و من واسانا بنفسھ كان معنا غدا فیى الجنان نحبیا من غضب ستیر و السبی
ولدیى حسین یقتل بطف كربالء غریبا وحیدا عطشانا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الرحمن و قد قال جدیى رسول هللا 

 بنا یوم القیامةفریدا فمن نصره فقد نصرنیى و نصر ولده و لو نصرنا بلسانھ فھو فیى حز
شما زمانى با من ھمراه شدید كھ فكر مى كردید من بھ سوى قومى مى روم كھ با زبان و قلبشان با من بیعت !بدانید

كرده اند و اكنون عكس آن را مى بینم شیطان بر آنھا چیره شده و آنھا را از یاد خدا غتافل نموده است و آنھا ھدفى 
رت كشاندن خانداه من بعد از غارت آنان ندارند و من مى ترسم بعضى از شما جز كشتن من و ھمراھانم و بھ اسا

صلى هللا )از این وضعیت بى خبر باشید یا خبر دارید ولى شرم دارید كھ مرا ترك كنید بدانید نزد ما خاندان پیامبر 
م اكنون باز گردد كھ خدعھ و نیرنگ حرام است پس ھر كس ماندن در كنار ما را نمى پسندد ھ) علیھ و آلھ و سلم

شب پوششى خوبى است و راه بى خطر و زمان ھم براى رفتن بسیار،ولى ھر كس با جان خود ما را یارى كند از 
فرموده ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خشم خداوند نجات یافتھ و با مادر بھشت برین خواھد بود جدم پیامبر خدا 

غریب و تنھا و تشنھ شھید خواھد شد ھر كس او را یارى نماید مرا و  در كربال) علیھ السالم(فرزندم حسین :است
حضرت قائم عج را یارى كرده است و ھر كس با زبانش ما را یارى كند در روز قیامت در حزب ما   فرزندش 

 ...خواھد بود
رم را بھ سوى من چھره پدرم كھ سرش را پایین انداختھ بود نگریستم گریھ امانم نداد ترسیدم متوجھ من شود س

 آسمان باال گرفتم و عرض كردم
این مردم دست از یارى ما برداشتند دست از یاریشان بردار و ھیچ دعایى را از آنان مستجاب نكن و بر !بار الھا

 !آنان ظالمان را مسلط كن و از شفاعت جدم در روز قیامت محرومشان دار
چھ شده است؟ :ایم جارى بود عمھ ام ام كلثوم مرا دید و فرمودھنگامى كھ باز مى گشتم و اشك از دیدگانم بر گونھ ھ

 ...اى واى بر بى یاورىواجداه واعلیاه واحسناه و احسیناه  جریان را نقل كردم،عمھ ام فریاد زد،
 :ما را بھ حرم جدمان برسان فرمود!برادر:عمھ ام گفت

 .ین كار نیستراھى براى انجام ا!ھان اى خواھرلیس لیى الى ذلك سبیل !یا اختاه
 .براى این مردم از منزلت جدت و پدر و مادرت و برادرت بگو و بھ یادشان آور:ام كلثوم عرص كرد

 :امام فرمود



ذكرتھم فلم یذكروا،و و عظتھم فلم یتعظوا و لم یسمعوا قولیى فما لھم غیر قتلیى سبیال و ال بد أن ترونیى على الثرى 
بریة و الصبر على البلیة و كظم الرزیة و بھذا وعد جدكم و ال خلف لما وعد جدیال لكن اءوصیكن بتقوى هللا رب ال

یاد آورى كردم ولى توجھى نكردند،پندشان دادم ولى نپذیرفتند آنان ھیچ ھدفى جز كشتن  ودعتكم الھى الفرد الصمد،
د كھ پروردگار عالم است و من ندارند و بھ ناچار مرا در این دشت بھ خاك افتاده خواھید دید،شما را بھ تقواى خداون

صلى هللا )بردبارى در برابر گرفتارى ھا و خویشتن دارى در برابر مصائب سفارش مى كنم جد شما پیامبر اكرم 
مرا بھ این روز نوید داداه است وعده اى كھ تخلفى در آن نخواھد بود شما را بھ خدا یگانھ بى ) علیھ و آلھ و سلم

 .نیاز مى سپارم
آنھا بھ ما ستم نكردند بلكھ و ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسھم یظلمون  :ستم و امام این آیھ را تالوت كردسپس مدتى گری

  .(568)بھ خود ستم مى نمودند
علیھ (ابتدا عباس بن على برادر رشیدش بھ امام ) علیھ السالم(پس از سخنان صریح و آزاد منشانھ ابى عبدهللا 

براى چھ دست از تو برداریم؟ براى این كھ پس از تو زنده بمانیم؟ خدا نكند ھرگز چنین روزى :عرض كرد) السالم
 !!را ببینم

ینب بھ پیروى از آنگاه برادران امام و فرزندان و برادر زادگان او و فرزندان عبدهللا بن جعفر فرزندان حضرت ز
از این ھمھ وفادارى و پایمردى و شھامت ) علیھ السالم(عباس یكى پس از دیگرى ،سخنان مشابھى گفتند،طبعا امام 

 .در انتخاب بھترین راه و بھترین سرنوشت شاد شد
 :آنگاه روى بھ فرزندان نمود و فرمود

ار شھادت مسلم براى خاندان شما كافى است اینك من افتخحسبكم من القتل بمسلم اذھبوا قد اءذنت لكم !یا بنیى عقیل
 .بھ شما اجاز مى دھم كھ بروید و از این وادى پر خطر خود را نجات دھید

مى گویند ما بزرگ خاندان و ساالر و افتخار خود و عموزادگان خود را ! مردم چھ مى گویند؟:آنھا عرض كردند
،بى آنكھ كھ با آنھا بھ طرف دشمن تیرى رھا كنیم و یا با نیزه كھ بھترین مردم بودند در چنگال دشمن رھا كردیم

 .!!ھاى خویش زخمى بر دشمن وارد سازیم و یا شمشیرى علیھ آنان بھ كار ببریم
چنین نمى كنیم بلكھ جان خود و اموال و اھل خود را فداى تو سازیم و در كنار تو جھاد مى نماییم !نھ بھ خدا سوگند

 !ت را كھ تو پیشتاز آن ھستى مى پیماییم زندگى پس از تو ننگمان بادو راه پر افتخار شھاد
آیا تو را در این شرایط در حلقھ محاصره دشمن رھا كنیم و برویم؟ در :سپس مسلم بن عوسجھ بھ پا خاست و گفت

ا فرو برم و تا پیشگاه خدا تنھا تو چھ عذرى داریم؟ بھ خدا سوگند از تو جدا نخواھم شد تا نیزه خود را در سینھ آنھ
قبضھ این شمشیر در دست من است بر آنان حملھ مى كنم و اگر سالحى نداشتھ باشم كھ با آن پیكار كنم با سنگ بر 

 .آنان حملھ كنم تا آنجا كھ ھمراه تو جان بسپارم
 :پس از او شجاع دیگرى بھ نام سعید بن عبدهللا حنفى بپا خاست و ضمن بیان وفادارى خود گفت

صلى هللا علیھ و (ا سوگند ھرگز تو را،رھا نخواھیم ساخت تا خداوند را گواه بگیریم كھ حرمت پیامبر اكرم نھ بھ خد
را در غیاب او در حق تو رعایت كردیم بھ خدا سوگند اگر بدانم كھ در راه تو كشتھ مى شوم و دگر بار ) آلھ و سلم

ى دھند و ھفتاد بار،با من چنین كنند،باز ھم ھر گز از زنده شده و در آتش سوزانده مى شوم و خاكسترم را بھ باد م
پس چرا چنین نكنم در حالى كھ كشتھ شدن فقط یك بار است و پس از . تو جدا نخواھم شد تا در ركاب تو جان دھم

 .آن كرامتى جاودانھ كھ پایانى ندارد
صحاب سخنان حماسى ھمانند بر زبان زھیر بن قین و گروه دیگرى از ا) علیھ السالم(پس از او،یاران نامدار امام 

  .(569)جارى ساختند
تاریخ جھان را ورق بزنید آیا جریانى شبیھ جریان شب عاشورا پیدا كنید،شبى كھ پیشواى مردم و فرمانده لشكر بھ 

فسران خود اذن ترك منطقھ و نجات از مھلكھ دھد و آنھا با علم و یقین بھ مرگ در فرداى آن شب ھمھ سپاھیان و ا
 !با افتخار و شادى اعالم وفادارى كنند و آماده باشند كھ نھ جان بلكھ اگر ھزار جان داشتھ باشند فداى او كنند

ینى بھ شھادت در راه خدا و در چھ حماسھ با شكوه چھ صحنھ عجیب و فراموش نشدنى و چھ عالقھ و عشق آتش
 .ركاب یك رھبر الھى و آسمانى

بى شك اگر اراده آھنین و عزم راسخ و وفادارى بى نظیر آنھا در میان مسلمین جھان تقسیم گردد ھر كدام سھم 
 .وافرى خواھند داشت و دشمنان را براى ھمیشھ مأیوس خواھند كرد

 .یاد این بزرگ مردان تاریخ گرامى باد
 !شان پر رھروو راھ
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ماجراى وفادارى یاران و خاندان حضرت را در شب ) علیھ السالم(ابو حمزه ثمالى در روایتى از امام سجاد 



خبر شھادت ھمھ یارانش را داد،در آن ھنگام قاسم بن حسن بھ ) علیھ السالم)عاشورا بازگو مى كند،تا آنجا كھ امام 
 آیا من ھم فردا در شمار شھیدان خواھم بود؟أنا فیى من یقتل؟  :ض كردعر) علیھ السالم(امام 
مرگ در نزد تو چگونھ است؟ !فرزندم یا بنى كیف الموت عندك؟ :با مھربانى و عطوفت فرمود) علیھ السالم(امام 

 !عمو جان از عسل شیرین تریا عم اءحلى من العسل عرض كرد 
 :امام فرمود

عمویت !آرى بھ خداحد من یقتل من الرجال معیى بعد تبلوا ببالء عظیم و ابنیى عبدهللا  ایى وهللا فداك عمك انك ال
تو نیز از شھیدان خواھى بود آن ھم پس از گرفتارى سخت و پسرم عبدهللا شیر خوار نیز شھید خواھد ! فداى تو باد

 !شد
 !ار نیز شھید مى شود؟آیا آنان بھ زنان ھم حملھ مییى كنند كھ عبدهللا شیر خو!اى عمو:قاسم گفت

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
ناولونیى :فداك عمك یقتل عبدهللا اذ جفت روحیى عطشا و صرت الى خیمنا فطلبت ماء و لبنا فال اءجد قط فاقول

ابنییى ال شرب نت فیھ فیاءتونیى بھ فییضعونھ على یدیى فاحملھ الذینة نت فیییى فیرمیھ فاسق بسھم فینحره و ھو 
اللھم صبرا و احتسابا فیك فتعجلنیى االسنة فیھم و النار :ى فیفیض دمھ فیى كفیى فاءرفعھ الى السماء و اءقولیناغی

عمویت بھ فداى تو تسعر فى الخندق الذیى فیى ظھر الخیم فاءكر علیھم فیى اءمر اوقات فیى الدنیا فیكون ما یرید هللا 
گى زیاد بى تابم و در خیمھ ھا دنبال آب یا شیر مى گردم ولى عبدهللا ھنگامى كشتھ خواھد شد كھ من از تشن!باد

پس فرزندم عبدهللا را طلب كنم از لبانش سیراب شوم چون او را در دستم دھند پیش از آن كھ . چیرى نمى یابم
ستانم لبھایم را بر دھان او بگذارم ناگاه فاسقى گلوى او را با تیرى بشكافد و او دست و پا مى زند و خون او در د

از تو صبر مى طلبم و این را براى تو و بھ !خدایا:در آن حال او را بھ آسمان بلند كنم و مى گویم!جارى گردد
 .حساب تو مى گذارم

آنگاه نیزه ھاى دشمن مرا بھ سوى خود بخواند و آتش از خندق پشت خیمھ ھا زبانھ كشد و من بر آنان در آن تلخ 
 .ا خواھد رخ خواھد دادترین زندگیم حملھ كرد و آنچھ خد 

 .آنگاه او گریست و ما نیز گریستیم و صداى گریھ فرزندان پیامبر در خیمھ ھا پیچید:فرمود) علیھ السالم(امام سجاد 
سرنوشت سرور ما على :عرضھ داشتند (علیھ السالم(زھیر بن قین و حبیب بن مظاھر اشاره بھ من كردند و بھ امام 

 :در حالى كھ اشك مى ریخت فرمود) علیھ السالم(خواھد شد؟ امام  چھ) علیھ السالم(امام سجاد 
نگران نباشید خداوند نسل مرا  (علیھ السالم(ما كان هللا لیقطع نسلیى من الدنیا فكیف یصلون الیھ؟ و ھو ثمانیة ائمة 

 (570)در دنیا قطع نخواھد كرد بھ امام سجاد چگونھ دست مى یابند در حالى كھ او پدر ھشت امام است؟
ھمھ چیز را در آن ) علیھ السالم(نقل شده است امام حسین ) علیھ السالم(طبق این روایت پر معنى كھ از امام سجاد 

ندان و یاران خود پنھان نساخت سپس با شب تاریخى پیش بینى فرمود،ھمھ گفتنى ھا را گفت و چیرى بر فرز
روحى آرام و پر از شوق لقاى حق بھ استقبال شھادت شتافت یاران و فرزندان حتى فرزندان بھ ظاھر خردسال نیز 

 .آگاھانھ و با اشتیاق فروان ھمگى بھ استقبال شھادت رفتند
خ اولیاء هللا را با شكوه و عظمت بى سابقھ ترین حوادث تاری چھ زیباست این سخنان سخنانى كھ یكى از تلخ !خداوندا

 .اى ترسیم كرده و درس عشق بھ خدا و شھادت طلبى را بھ گونھ اى فراموش نشدنى بر سینھ تاریخ ثبت نموده است
درسى كھ مى تواند براى ھمھ افراد و ھمھ ملت ھاى در بند آموزنده و راھگشا باشد،درسى كھ دشمان حق و 

 .ھاى شیطانى را در ھراس عمیقى فرو مى برد فضیلت و پاسداران مكتب
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شبى كھ پدرم فردا ى آن بھ شھادت رسید بیمار بودم و عمھ ام زینب از من :مى گوید) علیھ السالم(على بن الحسین 
غالم سابق ابوذر نیز در (571) حوى . پرستارى مى كرد در این حال پدرم،از اصحاب كنار كشیده و بھ خیمھ آمد

 :خدمت آن حضرت بود و شمشیر او را آماده مى كرد و پدرم این اشعار را زمزمھ مى كرد
 یا دھر اءف لك من خلیل 

 
 كم لك باالشراق و االصیل 

 و الدھر ال یقنع بالبدیل   یل من صاحب اءو طالب فت

 و كل حى سالك السبیل   و انما االمر الى الجلیل 

تو چقدر بى وفایى؟ ھر صبح و شام چھ بسیار از دوستان و مشتاقانت را بھ !اف بر دوستى تو!اى روزگار!ھان
گردد و ھر موجود  كشتن مى دھى و روزگار بھ جاى آنان بدلى نمى پذیرد و پایان كارھا بھ خداى بزرگ باز مى

 .زنده اى بھ راه خود خواھد رفت و سرانجام با مرگ دیدار خواھد كرد
این اشعار را پدرم دو سھ بار تكرار كرد،من مقصود او را یافتم،گریھ گلویم را فشرد ولى خوددارى و سكوت نمودم 

بھ خاطر رقت قلب و بى تابى كھ در اما عمھ ام زینب چون این زمزمھ امام را شنید . و دانستم كھ بال نازل شده است



است عنان شكیبایى را از كف داد و در حالى كھ لباسش بھ زمین كشیده مى شد بپا خاست و بى اختیار بھ نزد :زنا
اى كاش مرگم فرا مى رسید و امشب را نمى دیدم گویى امروز در سوگ !آه از این مصیبت:پدرم رفت و گفت

اى جانشین شایستھ نیاكان گذشتھ و اى !ھان!برادر ارجمندم حسن نشستھ اممادرم فاطمھ پدرم امیر مؤمنان و 
 !خبرھاى وحشتناكى مى دھى!پناھگاه باز ماندگان

خواھر یا أخیة ال یذھبن بحملك الشیطان  :بھ سوى خواھرش نگریست و فرمود) علیھ السالم(پس امام حسین 
 !مبادا شیطان شكیبایى ات را برباید!عزیزم

 !آیا بھ ستم كشتھ خواھى شد؟ جانم بھ قربان تو!در و مادرم فدایت باد اى ابا عبدهللاپ:عمھ ام گفت
 :را فشرد و اشك در چشمانش حلقھ زد و فرمود) علیھ السالم(بغض گلوى امام 

لو ترك القطا لیال لنام اگر مرغ قطا پرنده اى زیبا و خوشخوان را صیادان بھ حال خود رھا مى كردند در آسایش و 
 .مش بھ خواب مى رفتآرا

آیا راه چاره را بر خود بستھ مى بینى؟ و این دا مرا بیشتر جریحھ دار كرده و جانم را مى !اى واى:عمھ ام گفت
 .پس بر صورت خود زد و گریبان چاك كرد و بى ھوش افتاد!سوزاند

 :برخاست و خواھد را بھ ھوش آورد و فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
هللا و تعزیى بعزاء و اعملیى أن أھل االرض یموتون و أن أھل السماء ال یبقون و أن كل شى ء ھالك یا أخیة اتقیى 

اال وجھ هللا الذیى خلق بقدرتھ و یبعث الخلق فیعودون و ھو فرد وحده أبى خیر منیى و امیى خیر منیى و أخیى منیى 
 ولیى و لھم ولكل مسلم برسول هللا اسود 

ا پیشھ ساز و بھ شكیبایى الھى خود را تسلى بده و بدان كھ ھمھ زمینیان مى میرند،و اھل تقواى خدا ر!خواھر جان
آسمان نمى مانند و ھمھ چیز جز ذات پاك آفریدگار فانى شوند ھمان خدایى كھ با قدرت خود زمین را آفرید و خالیق 

 .را بر مى انگیزد و ھمھ بھ سوى او باز مى گردند و او یگانھ بى ھمتاست
علیھ (برادرم امام مجتبى . از من بھتر بود - ) سالم هللا علیھا(فاطمھ  -م امیر مؤمنان از من بھتر بود مادرم پدر

از من بھتر بود و با این وصف ھمھ رخ در نقاب خاك كشیدند و بھ سراى باقى شتافتند و ما نیز باید برویم ) السالم
و ھر مسلمانى در تحمل بالھا و مصیبت ھا الگو و سرمشق  پیامبر اكرم صلى هللا و الیھ و الھ براى من و آنان

 .است
 :خواھر خود را با این گونھ سخنان تسلى داد و بھ او فرمود) علیھ السالم(امام 

یا أخیة انیى اءقسم علیك ال تشقیى على جیبا و ال تخمشیى على وجھا و ال تدعیى على بالویل و الثبور انا اذا ھلكت 
بھ خدا سوگند مى دھم و بر آن تاءكید مى كنم كھ در مصیبت من گریبان خود را چاك مزن و تو تو را !اى خواھر

 .صورت خود را مخراش و پس از شھادتم فریاد و شیون و زارى بلند مكن
  .(572)پس از این كھ عمھ ام آرام گرفت پدرم او را در كنار من نشانید:مى گوید) علیھ السالم(على بن الحسین 

در آن شب تاریخى عاشورا نخست یاران و سپس خویشان و نزدیكان خود را براى ) علیھ السالم(بھ این ترتیب امام 
 .این آزمون بزرگ الھى آماده ساخت

علیھ (یھ عالى،ایمان قوى،و آمادگى كامل دارد،و امام آرى انجام كارھاى بزرگ و سرنوشت ساز نیاز بھ روح
با آن وسعت دید و سعھ صدرى كھ داشت،تمام خاصان و بستگان خود را در مدتى كوتاه با كالم فوق العاده ) السالم

نافذ خویش پرورش داد،و نتیجھ آن حماسھ اى بود كھ در فرداى آن شب آفریدند و روزھاى بعد بھ وسیلھ خبل اسرا 
یب شد و كار بھ جایى رسید كھ خواھرش زینب كبرى كھ شب عاشورا طاقت تحمل شنیدن خبر شھادت برادر را تعق

خداوند این قربانى :نداشت روز یازدھم دست زیر جسد خونین برادر كرد و كمى از زمین بلند نمود و عرض كرد
 !را از خاندان پیامبرت قبول فرما
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شب عاشورا از خیمھ خود بیرون آمدم تا از حال برادرم حسین :نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(حضرت زینب از 



در خیمھ خود تنھا نشستھ و با پروردگارش راز و نیاز مى كند ) علیھ السالم(و یارانش با خبر شوم دیدم امام ) علیھ السالم(
مى روم و برادران و !ار است برادرم در چنین شبى تنھا بماند؟ بھ خدا سوگندپیش خود گفتم آیا سزاو. و قرآن تالوت مى كند

آمدم ناگاه ھمھمھ و صداى غرایى ) علیھ السالم(پس بھ خیمھ عباس . عموزادگان خود را بھ این خاطر سرزنش مى كنم
كھ  - رادر زادگان گرد عباس نظر انداختم دیدم عموزادگان و برادران و ب  شنیدم،ھمانجا پشت خیمھ ایستادم و بھ داخلش 

حلقھ زده اند و او خطبھ اى مشتمل بر حمد و ثناى الھى و سالم و درود بر پیامبر  -چون شیرى بر زانویش تكیھ زده بود 
نشنیده بودم و در پایان  (علیھ السالم(ایراد كرد،كھ مانند آن خطبھ را جز از امام حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا 

فرمان فرمان تو :ھنگامى كھ سپیده دم طلوع كرد چھ مى كنید؟ عرض كردند!برادر زادگان و عموزادگان!اى برادان:افزود
این اصحاب با امام پیوند خویشاوندى ندارند و بار سنگین را جز :است ھر چھ تو فرمایى ھمان مى كنیم عباس فرمود

ما باید پیش از . لین كسى كھ بھ میدان نبرد مى شتابد،شماییدھنگامى كھ سپیده صبح آشكار شد او. صاحبانش بر نمى دارند
آنان كشتھ شویم تا مردم نگویند اصحاب خود را پیش انداختند و چون آنان كشتھ شدند خود با شمشیرھایشان ساعت بھ ساعت 

 .مرگ را بھ تأخیر انداختند
ما ھمگى تحت فرمان تو :رادرم عباس گرفتھ گفتندبنى ھاشم از جاى بر خاستھ شمشیر از غالف بیرون كشیدند و در برابر ب

 .ھستم
وقتى كھ این یكپارچگى و عزم راسخ و تصمیم قلبى آنان را دیدم،دلم آرام گرفت و خوشحال شده : افزود) علیھ السالم(زینب 

گاه از خیمھ رفتھ و جریان را بھ اطالعش بر سانم كھ نا) علیھ السالم(خواستم بھ سوى برادرم حسین . اشكم سرازیر شد
حبیب بن مظاھر نیز ھمھمھ و سر و صدایى شنیدم بھ آنجا رفتم و پشت بھ آنجا رفتم و پشت خیمھ ایستادم و بھ داخل آن نظر 

 :افكندم دیدم اصحاب نیز بر گرد حبیب بن مظاھر حلقھ زده اند و او مى گوید
 .خنانتان را روشن و بى پرئده بیان كنیدبراى چھ منظورى بھ اینجا آمده اید؟ خدا رحمتتان كند س!ایى ھمراھان

 .یارى كنیم) سالم هللا علیھا(غریب فاطمھ ) علیھ السالم(آمده اییم تا حسین :گفتند
 چرا زنان خود را طالق داده اید؟:گفت
 (علیھ السالم(براى یارى حسین :گفت
 اگر صبح شد چھ مى كنید؟:گفت

 .چى نمى كنیمگفتند فرمان فرمان تو است ما از فرمان تو سر پی
ھنگامى كھ صبح شد اول كسى كھ بھ میدان مبارزه گام نھد شمایید ما پیش از بنى ھاشم بھ میدان مى رویم و تا خون :گفت

در رگ یكى از ماست نباید بگذاریم حتى یك نفر از آنان كشتھ شود مبادا مردم بگویند آنھا سروان خود را پیش انداختھ و 
ما ھمھ با تو عقیده و :زیدند پس یاران شمشیرھایشان را بھ اھتراز در آوردند و یك صدا گفتندخود از بذل جانشان دریغ ور

 .تحت فرمان توایم
من از این استوارى قدم خوشحال شدم و اشك بر چشمانم حلقھ زد و در حالى كھ مى :در ادامھ فرمود) علیھ السالم(زینب 

 .روبرو شدم مسلط شده و در چھره او تبسم كردم) علیھ السالم(گریستم بر گشتم كھ ناگھان با برادرم امام حسین 
 عرض كردم بلى،برادر جان!خواھر:فرمود
 :فرمود

از وقتى كھ از مدینھ حركت كردیم تو را !خواھریا اختاه رحانا من المدینة ما راءیتك متبسمة اخبر ینیى ما سبب تبسمك 
 نقش بستھ است؟ متبسم ندیده بودم اینك چھ شده است كھ بر لبلنت تبسم

 .لبخندم بھ خاطر چیزھایى است كھ از بنى ھاشم و اصحاب مشاھده كردم!برادر جان:عرض كردم
 :فرمود

ھل تحبین ان تنظریى الى  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یا اختاه اعملیى ان ھوالء اءصحابیى و بھم وعدنیى جدیى رسول هللا 
مژده آنان را بھ من ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ران من بودندن و جدم رسول خدا بدان اینان از عالم ذر یا!خواھراءقدامھم 

 داده بود آیا دوست دارى پایدارى آنان را مشاھده كنى؟
 !آرى:گفتم

 !بھ پشت خیمھ برو:فرمود
 .من بھ پشت خیمھ رفتم:در ادامھ فرمود) علیھ السالم(زینب 

 :برادرم ندا داد
 برادران و پسر عموھایم كجایند؟ى این اخوانیى و بنو اءعمامی



 بلھ چھ مى فرمایید؟:بنى ھاشم ھمگى بر خاستھ و عباس جلوتر از آنان گفت
 :امام فرمود

 .مى خواھم تجدید پیمان كنمارید ان اجدد لكم عھدا 
 :ھمگى نشستند آنگاه امام ندا داد!فرمود بنشینید) علیھ السالم(ھمھ بنى ھاشم حاضر شدند و امام 

 حبیب بن مظاھر زھیر ھالل و دیگر یارانم كجایند؟؟ *ب بن مظاھر اءین ھالل اءین االصحاب این حبی
 (علیھ السالم(بلھ یا ابا عبدهللا :ھمگى پیش آمدند و جلوتر از ھمھ حبیب بن مظاھر عرض كرد

طبھ رسایى خواند و بنشینید و آنان نشستند آنگاه حضرت خ:فرمود) علیھ السالم(ھمگى شمشیر بھ كف حاضر شدند و امام 
 :فرمود

یا اءصحابیى اعملوا أن ھوالء القوم لیس قصد سوى قتلیى و قتل من ھو معیى و انا أخاف علیكم من القتل فأنتم فیى حل 
بدانید اینان جز شھید كردن من و شھادت كسانى كھ !یارانمبیعتیى و من أحب منكم اال نصراف فلینصرف فیى سواد ھذا اللیل 

ھدفى ندارند و من از كشتھ شدن شما بیمناكم اكنون از شما بیعتم را بر داشتم ھر كس از شما قصد بازگشت دارد با من باشند 
 .در این سیاھى شب بر گردد

 :در این ھنگام بنى ھاشم و اصحاب بر خاستھ و در پایدارى و استقامت خویش سخن گفتند وقتى كھ امام چنین دید فرمود
اكنون كھ چنین است پس سر بر دارید و جایگاھتان را در وسكم و انظروا الى منازلكم فیى الجنة ان كنتم كذلك فارفعوا رؤ 

 .بھشت بنگرید
پرده از جلو دیدگان آنان كنار رفت و منزل ھا و جایگاه خود را در بھشت دیدند و ھمگى بر ) علیھ السالم(با این سخن امام 

عبدهللا بھ ما اجازه بده كھ بر این گروه یورش بریم و با آنان بستیزیم تا  با ابا:خاستند و شمشیرھا را كشیدند عرض كردند
 .آنچھ را كھ خدا در حق ما و آنان بخواھد بھ انجام رساند

 :امام فرمود
رحمت خدا بر شما  - !بنشینید اجلسوا رحمكم هللا و جزاكم هللا خیرا ال و من كان فیى رحلھ امراة فلیتصرف بھا الى بنى اءسد

 .ھر كس زنى بھ ھمراه دارد وى را بھ قبیلھ بنى اسد بسپارد - خدا بھ شما جزاى خیر دھد  باد و
 سرورم براى چھ؟:بر خاست و عرض كرد) علیھ السالم(على بن مظاھر یكى از یاران امام 

 :امام فرمود
وند و من از اسیرى زناتنان بعد از شھادت من زنانم اسیر مى شان نسائیى تسبى بعد قتلیى و أخاف على نسائكم من السبیى 

 !بیمناكم
على بن مظاھر بھ خیمھ اش بر گشت ھمسرش بھ احترام بر خاست و تبسم كنان بھ استقبالش شتافت على بن مظاھر 

را شنیدم ولى در ) سالم هللا علیھا(اى فرزند مظاھر من خطبھ فرزند فاطمھ :االن چھ وقت تبسم است؟ گفت!مرا واگذار:گفت
) علیھ السالم(ھمسرم امام :على بن مظاھر گفت:چھ مى فرماید (علیھ السالم(ھمھمھ نگذاشت كھ بفھمم امام  پایان آن صداى
ھر كس ھمسرش ھمراه اوست وى را نزد عموزادگانش قبیلھ بنى اسد بر گرداند چون من فردا شھید مى :بھ ما دستور داد

 .شوم و زنانم اسیر مى گرداند
 مى خواھى چھ كنى؟:زن گفت

 .برخیز تا تو را بھ نزد عموزادگانت ببرم:خ دادپاس
تو با من منصفانھ رفتار نكردى آیا تو مى پسندى كھ !بھ خدا سوگند:زن بر خاست و سرش را بھ عمود خیمھ كوبید و گفت

دارند و بر ) علیھ السالم(اسیر شوند و من در امان باشم چادر از سر زینب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دختران رسول خدا 
را بر بایند و گوشوارھاى من زینب گوشم ) سالم هللا علیھا(آیا تو مى پسندى گوشواره ھاى دختران زھرا !من پوشیده بمانم

سالم هللا )رو سفید باشى و من نزد فاطمھ زھرا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(باشند؟ آیا مى پسندى كھ تو نزد رسول خدا 
 !رو سیاه؟) علیھا

 .گند شما مردان را یارى مى كنید و ما زنان رابھ خدا سو
 چرا گریھ مى كنى؟:بر گشت امام بھ وى فرمود) علیھ السالم(پس على بن مظاھر گریان بھ نزد امام 

 .ھمسرم جز یارى شما را قبول نمى كند!سرورم:عرض كرد
 :گریست و فرمود) علیھ السالم(امام 

 (573)جزاى خیر مى دھدخداوند بھ شما از جانب ما جزیتم منا خیرا 
 آیا تاریخ جھان ھمانند این ایثار و فداكارى بھ خاطر دارد؟



وایش دیده شده آیا این گونھ اخالص و از خود گذشتگى و شھامت آمیختھ با معنویت و ایمان در ھیچ گروھى نسبت بھ پیش
 !است؟

 .نھ تنھا بستگان و خویشان كھ یاران و دوستان و ھمر زمان ھمھ پرورش یافتھ یك مكتبند و شاگردان یك آموزگار
 نھ تنھا مردان مردان كھ زنان ھم ھمانند روحیھ فداكارى را دارند گویى ھمھ از یك پستان شیر نوشیده اند؟

 :مى گوید  بن مظاھر كھ بھ شوھرش  چھ زیبا و با شكوه است سخن ھمسر على!وه
 رو سیاه) سالم هللا علیھا(زھرا   آیا مى پسندى تو در قیامت در برابر رسول خدا رو سفید باشى و من در پیش 

 !آرى این است جالب ترین صحنھ ھاى ایثار
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مى دانید ھم اكنون در خواب چھ :ھ خوابى سبك فرو رفت و چون بیدار شد فرمودب) علیھ السالم(بھ ھنگام سحر امام حسین 
 دیدم؟

 چھ دیدى؟!اى پسر پیغمبر:اصحاب گفتند
 :فرمود

راءیت كان كالبا قد شدت على لتنھشنیى و فیھا كلب اءبقع راءیتھ اشدھا على و اءظن ان الذیى یتولى قتلیى رجل اءبرص من 
و معھ جماعة من اءصحابھ و ھو یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بعد ذلك جدیى رسول هللا بین ھوالء القوم انیى راءیت 

یا بنیى انت شھید آل محمد و قد استبشر بك اھل السومات و أھل الصفیح اال على فلیكن افطارك عندیى اللیلة عجل و ال :لیى
ءیت و قد اءرف االمر و اقترب الرحیل من ھذه الدنیا ال توخر فھذا ملك نزل من السماء لیاخذه دمك فیى قارورة فھذا ما را

 شك فیى ذلك 
سگانى را دیدم كھ بھ من حملھ مى كنند تا مرا پاره پاره كنند و در میان آنھا سگى دو رنگ دیدم كھ نسبت بھ من از دیگر 

ھ این خواب جدم رسول خدا و در دنبال!گمان مى كنم كھ قاتل من مردى دو رنگ و ابرص باشد!سگ ھا بیشتر حملھ مى كرد
تو شھید آل محمدى و !فرزندم:را دیدم كھ تعدادى از اصحابش ھمراه بودند و بھ من مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

امشب بھ ھنگام افطار نزد من خواھى بود شتاب كن و كار را بھ . اھل آسمانھا و فرشتگان عالم باال از مژده آمدنت شاد مانند
ینداز این فرشتگان است كھ از آسمان فرود آمده است تا خون تو را گرفتھ و در شیشھ سبز رنگى قرار دھد و براى تاخیر م

 !فرشتگان ھدیھ برد
این خواب گویاى آن است كھ پایان عمر نزدیك شده است و بانگ رحیل و كوچیدن از دنیا بھ صدا در آمده است !یاران من

 (574)كھ در آن شكى نیست 
این گرانبھاترین ھدیھ اى است كھ از زمین بھ سوى آسمانھا فرستاده مى شود ھدیھ خون شھیدان ھدیھ خون ساالر شھیدان 

 (علیھ السالم(امام حسین 
ھا نماھا باشد انسان ھایى درنده خو و زشت سیرت كھ ھمچون سگان پلید  و چھ بھتر كھ این شھادت بھ دست پلیدترین انسان

 .وحشى ھستند و نسبت بھ ھیچ كس رحم نمى كنند حتى اگر او یكى از شریف ترین فرزندان آدم باشد
 !آخرین توشھ - 68
 :در آن شب روى بھ یاران خود كرد و فرمود) علیھ السالم(امام 

بر خیزید و آب بنوشید كھ این ر زادكم و توضاءوا واغتسوا و اغسلوا ثبابكم لتكون اءكفانكم قوموا فاشربوا من الماء یكن آخ
 !آخرین توشھ شماست و وضو گرفتھ و عسل كنید و لباس ھاى خود را بشویید تا كفن ھاى شما باشد

كرد خندقى را كھ در پشت حفر جنگى داد،و امر   نماز صبح را با اصحابش خوانده و بھ سپاه خود آرایش) علیھ السالم(امام 
 .كرده بودند و از نى و ھیزم انباشتھ كردند آتش زدند تا دشمن نتواند از پشت حملھ كند و كار زار تنھا از سوى مقابل باشد

(575) 
گفتھ مى شود چنان جمال كعبھ دیدار محبوب   و پیروانش ) علیھ السالم(خن شھادت در میان امام راستى چھ ساده و آسان س

 !آنھا را بھ سوى خود مى كشاند خارھاى مغیالن در نظرشان ھمچون حریر مى آید
رد و و بھ راستى براى رھروان این راه چھ درس بزرگ و جالبى است كھ شنیدن این سرگذشت آنھا را بر سر شوق مى آو

 !مى گویند اى كاش ما ھم در آن حلقھ بودیم
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در روز عاشورا آن ھنگام كھ سپاه دشمن حملھ ور شد امام :نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(از امام على بن الحسین 
 :دست ھاى خود را بھ دعا بلند كرد و بھ پیشگاه الھى عرض كرد) علیھ السالم(



ت ثقتیى فیى كل كرب و أنت فیى رجائیى فیى شدة و أنت فیى كل اءمر نزل بیى ثقة وعدة كم من ھم یضعف فیھ الفؤ اللھم أن
اد و تقل فیھ الحیلة و یخذل فیھ الصدیق و یشمت فیھ العدو أنزلتھ بك و شكوتھ الیك رغبة منیى الیك عمن سواك ففرجتھ عنیى 

تو تكیھ گاه من در ھر اندوه و امید من در شدت ! خداونداو منتھى كل رغبة و كشفتھ فانت ولى كل نعمة و صاحب كل حسنة 
و ناراحتى ھستى و تو در ھر مشكلى كھ براى من پیش آید پشت و پناه منى چھ بسا اندوھى كھ قلب در آن ناتوان و چاره در 

ه تو آوردم و شكوه نمودم تا از آن اندك و دوست در آن خوار مى شد و دشمن شماتت مى كرد و من ھمھ آنھا را بھ پیشگا
ھمگان بریده و تنھا بھ تو رو آورده باشم و تو مرا از آن گرفتاریھا نجات بخشیدى تو ولى ھر نعمت و صاحب ھر كار نیك 

 (576)و خیر و منتھاى ھر مقصودى 
در این مناجات در آن روز بحرانى و خطرناك تقاضاى خاصى از خداوند نمى كند چرا كھ ) علیھ السالم(جالب این كھ امام 

مى داند شاھد مقصود یعنى شھادت را در آغوش خواھد كشید و درسى پایدار براى ھمھ انسانھا تا دامنھ قیامت از خود بھ 
 یادگار مى گذارد

 .كل خود را بھ لطف بى پایان پروردگار ابراز مى دارداو فقط اعتماد كامل و تو
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كھ میان اشراف  -برابر سپاه دشمن آمد در حالى كھ بھ صفوف سیل آساى آنان و عمر بن سعد ) علیھ السالم(پس از آن امام 
 :مى نگریست فرمود -كوفھ ایستاده بود 

اء و زوال متصرفة بأھلھا حاال بعد حال فالمغرور من غرتھ و الشقیى من فتنتھ فال ھذه الحمدr الذیى خلق الدنیا فجعلنا دار فن
الدنیا فانھا تقطع رجاء من ركن الیھا و تخیب طمع من طمع فیھا و اءراكم قد اجتمعتم على اءمر قد اءستخطتم هللا فیھ علیكم و 

لرب ربنا و بئس العبد أنتم اءقررتم بالطاعة و آمنتم اءعرض بوجھھ الكریم عنكم و اءحل بكم نقمة و جنبكم رحمة فنعم ا
ثم انكم زخفتم الى ذریتھ و عترتھ تریدون قتلھم لقد استحود علیكم فانساكم ذكر هللا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بالرسول محمد 

 دا للقوم الظالمینالعظیم فتبا لكم و لما تریدون انا r و انا الیھ راجعون ھوالء قوم كفروا بعد ایمانھم فبع
حمد و ستایش خداى راست كھ دنیا را آفرید و آن را خانھ فنا و زوال قرار داد،كھ ھمواره اھلش را از حالى بھ حال دیگر 

در آورد فریب خورده كسى است كھ دنیا او را فریب دھد و نگون بخت كسى است كھ دنیا او را مفتون خود كند مراقب 
یبد كھ دنیا امید ھر كسى را كھ بھ او دل ببندد قطع مى كند و طمع آزمندان بھ خود را مى خشكاند این دنیا شما را نفر!باشید

شما را مى بینم كھ تصمیم بر كارى گرفتھ اید كھ خداوند را خشمگین ساختھ و روى كریمانھ اش از شمال بر تافتھ و عذابش 
 .را بر شما نازل كرده و رحمتش را از شما دریغ داشتھ است

اى ما چھ پروردگار خوبى است و شما چھ بندگان بدى ھستید بھ ظاھر اقرار بھ طاعت او كرده و بھ پیامبرش محمد خد
بھ یقین شیطان بر شما !ایمان آورده اید ولى قتل و كشتن فرزندان و ذریھ اش ھجوم آوردید) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(

ھمھ ما از خداییم و بھ سوى او باز مى !گ بر شما و بر خواستھ ھایتانچیره شده و شما را از یاد خدا غافل كرده است مر
 گردیم اینان جماعتى ھستند كھ بعد از ایمان كافر شدند دور باد رحمت پروردگار از ستمگران

این فرزند !بھ خدا سوگند!با او تكلم مى كنید؟!در این ھنگام عمر بن سعد رو بھ اشراف كوفھ كرد و گفت ن واى بر شما
در این ھنگام  .مان پدرى است كھ اگر یك روز ھم بھ سخنش ادامھ مى داد از گفتن باز نمى ماند پس پاسخش را بگوییدھ

 :امام فرمود!اینھا چیست كھ مى گویى؟ بھ گونھ اى سخن بگو كھ ما بفھمیم!اى حسین:شمر جلو آمد و گفت
نتھاك حرمتى فانیى ابن بنت نبیكم و جتیى خدیجة زوجة نبیكم و لعلھ اتقوا هللا ربكم و ال تقتلونیى فانھ ال یحل لكم قتلیى و ال ا

از خدا بترسید و دست از كشتن من بر دارید زیرا كشتن من و قد بلغكم قول نبیكم الحسن و الحسین سیدا شباب أھل الجنة 
ت و شاید این سخن من فرزند دختر پیامبر شما ھستم و جده من خدیجھ ھمسر پیغمبر شماس. ھتك حرمت من جایز نیست

  .(577)حسن و حسین دو آقاى جوانان اھل بھشتند:پیامبر بھ شما رسیده باشد كھ فرمود
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ناد أن ال یقتل رجل علیھ دین و  :در روز عاشورا بھ من فرمود) علیھ السالم(ھ امام موسى بن عمیر از پدرش نقل مى كند ك
من مات و علیھ دین من حسناتھ یوم القیامة :یقول (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ناد بھا فیى الموالیى فانیى سمعت رسول هللا 

صلى هللا علیھ و آلھ و (د زیرا كھ من از رسول خدا میان ھمھ یارانم اعالم كن فر كس دینى بر عھده دارد با من كشتھ نشو
 .ھر كس از دنیا برود و دینى بر ذمھ داشتھ باشد از حسنات وى در فرداى قیامت بر داشتھ مى شود:شنیدم فرمود) سلم

 :بھ من فرمود) علیھ السالم(امام :در نقل دیگرى آمده است كھ عمیر انصارى گفت
میان مردم رجل علیھ دین فانھ لیس من رجل یموت و علیھ دین ال یدع لھ وفاء اال دخل النار  ناد فى الناس أن ال تقاتلن معیى

اعالم كن فر كس بدھكار است در ركاب من پیكار نكند زیرا ھر كس از دنیا برود در حالى كھ دینى بر عھده اش باشد كھ 



 .چاره اى براى آن نكرده باشد گرفتار دوزخ مى شود
 :پاسخ داد) علیھ السالم(امام . ھمسرم پذیرفت كھ از طرف من بپردازد:تمردى بر خاست و گف

 !(578)كفالت آن زن چھ فایده اى دارد؟ آیا او قدرت دارد چنین كند؟و ما كفالة امراة و ھل تقصیى امراة 
عجیب است كھ انسانى در بحرانى ترین شرایط حتى بھ بدھكاراى ھاى اصحاب و یاران خود بھ مردم توجھ داشتھ راستى 

 .باشد و راضى نشود بدھكاران ھمراه او پیكار كنند و شھید شوند مبادا حقوق مردم از دست برود
و حقوق مردم بوده و كمترین اھمیتى براى آن  این نامھ را با كار كسانى مقایسھ كنید كھ سراسر زندگى آنھا انباشتھ از حرام

 !!قائل نبودند اصال چیزى را بھ نام حق الناس باور نداشتند
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 :در صبح روز عاشورا پس از حمد و ثناى الھى فرمود) علیھ السالم(امام 

ال حد اءو بقى علیھا اءحد كانت االنبیاء اءحق بالقاء و اءولى  عباد هللا اتقوا هللا و كرنوا من الدنیا على حذر فان الدنیا لو بقیت
بالرضى و أرضى بالقضاء غیر أن هللا تعالى خلق الدنیا للبالء و خلق أھلھا للفناء فجدیدھا بال و نعیمھا مضمحل و سرورھا 

 حون مكفھر و المنزل بلغة و الدار قلعة فتزودوا فان خیر الزاد التقوى فاتقوا هللا لعلكم تفل
تقواى الھى پیشھ كنید و از دنیا دورى نمایید،اگر دنیا براى كسى مى ماند و یا كسى در آن مى ماند پیامبران !اى بندگان خدا

بھ بقا شایستھ تر بودند چرا كھ آنان بھ جلب رضایت،سزاوارتر و بھ قضاى الھى خشنودتر بودندن و حال آنكھ خداوند دنیا را 
اھل آن را براى فنا و زوال آفریده است تازه ھاى آن كھنھ مى شود و نعمت ھایش نابود مى گردد براى آزمایش و امتحان و 

و شادمانى آن آمیختھ با غم است چرا كھ دنیا منزلى است نا پایدار و خانھ اى است كھ بھ ناچار باید از آن رخت بر بست 
  .(579)ھ كنید تا رستگار شویدپس توشھ راه بر دارید و بھترین ره توشھ تقواست تقواى الھى پیش

براى بیدار ) علیھ السالم(از آنجا كھ سر چشمھ ھمھ گناھان حب دنیا حب جاه و مقام و مال و ثروت و شھوات است امام 
ھاى مكرر دلباختگى در برابر زر و زینت دنیا را از دلھا بیرون كند شاید در طریق ساختن مخاطبان سعى مى كند با ھشدار

صحیح گام بر دارند و پیش از آن كھ فرصتھا از دست برود بھ خود آیند بھ یقین یاران با وفاى او از این نظر ساختھ شده 
 !آنھا را پیدا نكردكھ دشمنان مست شھوات بودند كھ این گفتارھاى انسان ساز   بودند ولى افسوس 

 

 بھ ھنگام صف آرایى دشمن) علیھ السالم(خطابھ شوراانگیز امام  - 73
مركب خود را طلب كرد و بر آن سوار شد و بات ) علیھ السالم(ھنگامى كھ سپاه دشمن آماده حملھ شد،امام حسین 

 :صداى بلند بھ طورى كھ ھمگى صداى آن حضرت را مى شنیدند فرمود
یى و ال تعجلونیى حتى اءعظكم بما لحق لكم على و حتى اعتذر الیكم من مقدمیى علیكم فان قلبتم قول!أیھا الناس

عذریى و صدقتم قولیى و اءعطیتمونیى النصف كنتم بذلك اءسعد و لم یكن لكم سبیل و ان لم تقلبوا منیى العذر و لم 
شتاب مكنید تا شما را بھ چیزى كھ حق  سخن مرا بشنوید و براى كشتن من!ھان اى مردمتعطوا النصف من أنفسكم 

شما بر من است موعظھ كنم و دلیل آمدنم را بھ این دیار با شما در میان بگذارم اگر سخنم را پذیرفتھ و گفتارم را 
تصدیق كردید و انصاف دادید سعادتمند خواھید شد و اگر عذرم را نپذیرفتھ و از مسیر عدل و انصاف كناره گرفتند 

 .ستتان ساختھ است انجام دھیدھركارى از د
 :سپس این آیات را كھ اتمام حجت در برابر لجوجش بود تالوت فرمود

سپس ھیچ چیز بر شما پوشیده نماند فاجمعوا اءمركم و شركاءكم ثم اءمركم علیكم غمة ثم اقضوا الى و ال تنظرونى 
  .(580)تمام جوانب كارتان را بنگرید سپس مھلتم ندھید

ولى و سرپرست من خدایى است كھ قرآن را نازل كرده و او ان ولیى هللا الذى نزل الكتاب و ھو یتولى الصالحین 
  .(581)والیت و سرپرستى ھمھ صالحان را بر عھده دارد

خواھران و دختران امام با شنیدن این سخنان گریستند و صدایشان بھ زارى بر خاست امام برادرش عباس و 
 :را بھ سوى آنان فرستاد و فرمود) علیھ السالم(فرزندش على اكبر 

 .پس از این بسیار خواھند گریست!نید بھ جانم سوگندآنان را آرام كاءسكتاھن فلعمریى لیكثرن بكاوھن 
صلى (چون آنھا ساكت شدند حمد و ثناى الھى را بجا آورد و خدا را بھ عظمت یاد كرد و بر پیامبر گرامى اسالم 

و فرشتگان خدا و پیامبران الھى درود فرستاد چنان با شیوایى و فصاحت سخن گفت كھ راوى ) هللا علیھ و آلھ و سلم
 .سخنى با این زیبایى نھ پیش از آن و نھ بعد از آن از كسى نشنیدم!بھ خدا سوگند:گویدمى 
 :در ادامھ سخن خود فرمودند) علیھ السالم(امام 



أما بعد فانسبونیى فانظروا من أنا؟ ثم ارجعوا الى أنفسكم و عاتبوھا فانظروا ھل یحل لكم قتلیى و انتھاك 
و ابن وصیھ و ابن عمھ و اول المومنین باr و المصدق ) هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (الست ابن بنت نبیكم !حركتیى؟

جعفر الشھید الطیار ذالجناحین   الرسولھ بما جاء بھ من عند ربھ اءو لیس حمزة سید الشھداء عم أبى؟ اءولیس 
 !عمیى؟

لیى و ال خیى ھذان سیدا شباب أھل  قال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أن رسول هللا :اءو لم یبلغكم قول مستفیض فیكم
 !الجنة؟

 فان صدقتمونى بما اءقول و ھو الحق فوهللا ما تعمدت كذبا مذ علمت أن هللا یمقت علیھ أھلھ و یضر بھ من اختلقھ
و ان كذبتمونیى فان فیكم من ان سالتموه عن ذلك أخبر كم سلوا جابر بن عبدهللا االنصاریى اءؤ اءبا سعید الخدریى 

صلى (ھل بن سعد الساعدیى اءوزید بن اءرقم اءو أنس بم مالك یخبروكم أنھم سمعوا ھذه المقالة من رسول هللا اءو س
 !لیى و ال خیى اءفما فییى ھذا حاجز لكم عن سفك دمیى؟) هللا علیھ و آلھ و سلم

اب و سرزنش قرار خود را مورد خط  اى مردم نسب مرا بررسى كنید و ببینید من كیستم؟ و بھ خود آیید و نفس 
دھید آیا كشتن من و ھتك حرمتم براى شما رواست؟ آیا من پسر دختر پیامبر شما و فرزند جانشین و پسر عموى او 

 !نیستم؟ ھمتن كسى كھ قبل از ھمھ ایمان آورد و رسول خدا را بھ آنچھ از جانب خداى آورده بود تصدیق كرد؟
جعفر طیار كھ با دو بال در بھشت پرواز مى كند عموى من نیست؟ آیا و آیا !آیا حمزه سید الشھدا عموى پدرم نیست

این دو سرور جوانان اھل :درباره من و برادرم فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شما نمى دانسد كھ رسول خدا 
 بھشتند؟

دروغگویان خشم  از زمانى دانستم خداوند نسبت بھ!اگر سخنان حق مرا تصدیق كنید بھ نفع شماست بھ خدا سوگند
مى گیرد و دروغ پردازان زیان خواھند دید ھرگز آھنگ دروغ نكرده ام و اگر كالم مرا باور نكردید در میان شما 

از جابر بن عبدهللا انصارى ابو سعید خدرى و سھل . افرادى ھستند كھ اگر از آنھا بپرسند بھ شما خبر خواھند داد
الك بپرسید آنان بھ شما خبر خواھند داد كھ خودشان این سخن را از پیامبر بن م  بن ساعدى و زید بن ارقم و انس 

خدا شنیده اند كھ آن را در حق من و برادرم فرموده است آیا این گونھ گواھى سبب نمى شود كھ دست از قتل من 
 بردارید؟

چھ مى گوید و سخنانش نا او تنھا خداوند را بھ زبان مى پرستد اگر بداند كھ :در اینجا شمر بن ذى الجوشن گفت
 .مفھوم است

من تو را مى بینم كھ خدا را بھ ھفتاد زبان آمیختھ با انواع شك و !بھ خدا سوگند:حبیب بن مظاھر در پاسخ گفت
و من گواھى مى دھم كھ نو راست مى گویى نمى فھمى كھ امام چھ !مى كنى  تردیدھا و ضد و نقیض ھا پرستش

 .ھر زده استخداوند بر دل تو م!!مى گوید
 :چنین ادامھ داد) علیھ السالم(سپس امام 

فان كنتم فیى شك من ھذا القول اءفتشكون اثرا ما انیى ابن بنت نبیكم؟ فوهللا ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبى 
ھلكتھ؟ اءو غیریى منكم و ال من غیركم أنا ابن بنت نبیكم خاصة أخبرونیى اءتطلبونیى بقتیل منكم قتلتھ؟ اءو مال است

 بقصاص من جراحة؟ 
بھ خدا سوگند كھ در !!اگر بھ این سخن شك دارید؟ آیا در این ھم شك دارید كھ من پسر دختر پیامبر شما ھستم؟

 .جز من نیست - در میان شما و غیر شما  -شرق و غرب عالم فرزند دختر پیامبرى 
او را مى طلبید؟ آیا مالى را از شما برده ام و یا كسى آیا كسى را از شما كشتھ ام كھ از من خونبھاى :بھ من بگویید

 !را مجروح ساختھ ام كھ قصاص آن را از من مطالبھ مى كنید؟
 .سكوت سنگینى بر سپاه دشمن سایھ انداختھ بود و كسى سخن نمى گفت

 :فریاد بر آورد و فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام 
قیس بن االشعث و یا یزید بن الحارث الم تكتبوا الى أن قد اءینعت الثمار یا شبث بن ربعیى و یا حجاز بن اءبجر و یا 

 !و أخضر الجنات و طمت الجمام و انما تقدم على جند لك مجند فاقبل؟
آیا شما براى من نامھ ننوشتید كھ !اى یزید بن حارث!اى قیس بن اشعث!اى حجاز بن ابجر!اى شبث بن ربعى

سر سبز شده است و چاه ھا پر آب كشتھ و تو در سرزمینى پا مى گذارى كھ  درختان ما ثمر داده است و باغھا
 !لشكرى آراستھ و انبوه در خدمت تو است پس بھ سوى ما بیا

 !ما چنین نامھ اى ننوشتیم:آنان در پاسخ گفتند
 :امام فرمود
 .تیدشما این نامھ را نوش!آرى بھ خدا سوگند!سبحان هللابلى و هللا لقد فعلتم !سبحان هللا

 :سپس فرمود



اگر از آمدن ما بھ این دیار نا !اى مردم ! اذ كرھتمونیى فدعونیى انصرف عنكم الى مامنیى من االرض! أیھا الناس
 .خشنودید پس ما را رھا كنید تا بھ سرزمین امنى برویم

دارى مى رسى چرا كھ بھ آنچھ كھ دوست !آیا نمى خواھى زیر پرچم پسر عمویت یزید در آیى:قیس بن اشعث گفت
 !و از آنان بدى نخواھى دید

 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
ال و هللا ال اءعطیھم بیدیى !أنت أخو أخیك محمد بن اشعث اءترید أن یطلبك بنو ھاشم باكثر من دم مسلم بن عقیل؟

شعث ھستى كھ مسلم را در تو برادر ھمان برادرى تو ھمانند برادرت محمد بن ا !اعطاء الذلیل و ال اقر اقرار العبید
بھ خدا !كوفھ بھ شھادت رساند آیا مى خواھى بنى ھاشم بیشتر از خونبھاى مسلم بن عقیل را از تو طلب كنند؟ نھ

یا فرار  .سوگند دستم را ھمانند افراد ذلیل و پست در دست آنان نخواھم گذاشت و مانند بردگان نیز تسلیم نخواھم شد
 .نخواھم كرد
 :ادآنگاه ادامھ د

من بھ پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از  و اعوذ بربى و ربكم أن ترجمون !اى بندگان خدا !عبادهللا
  .(582)این كھ مرا متھم كنید

من بھ پروردگارم و پروردگار شما پناه مى برم ل متكبر ال یومن بیوم الحساب اعوذ بربى و ربكم من ك :و نیز افزود
 (583)از ھر متكبرى كھ بھ روز حساب ایمان نمى آورد

تا زنوان مركب را ببندد اشاره بھ این كھ من آغاز گر  آنگاه مركب خود را خواباند و بھ عقبة بن سمعان فرمود
  .(584)جنگ نیستم و آنان آھنگ حملھ كردند

فتنى ھا را گفت تا در تاریخ در روز عاشورا بود كھ ھمھ گ) علیھ السالم(این رساترین و گویاترین اتمام حجت امام 
 .ثبت گردد و بھ گوش ھمگان برسد

با این خطبھ غرا نقاب مكر و فریب را از چھره بنى امیھ كنار زد و مسلمانان را بھ خطرات ) علیھ السالم(امام 
 .جدى حكومت این ستمگران بى ایمان و بى رحم آشنا ساخت

ا آگاھانھ تنھا یادگار و فرزند پیامبر خود را مى كشند بى آن كھ با این خطبھ ثابت كرد كھ آنھ) علیھ السالم(امام 
 .كچكترین خطایى از او سر زده باشد و بھ این طریق توحش و بى ایمانى خود را ثابت كردند

با این پیشنھاد امان در صورت تسلیم بھ او داده شد ولى ھرگز ننگ تسلیم در برابر ظالمان را ) علیھ السالم(امام 
شھدات را بر ھمھ چیز ترجیح داد و آگاھانھ بھاى این . و سر در برابر خود كامگان بى ایمان فرود نیاوردنپذیرفت 

 .آزادگى را پرداخت تا پیشواى آزادگان جھان باشد،و سرمشقى براى ھمھ ملتھاى در بند
 در برابر سپاه دشمن) علیھ السالم(خطبھ حماسى امام  - 74

آراست و پرچم ھا را در جاى خود بر افراشت و ) علیھ السالم(جنگ با امام حسین عمر بن سعد سپاه خود را براى 
احاطھ ) علیھ السالم(سپاه ابن سعد از ھر طرف بر امام حسین . امام نیز سپاه خود را بھ میمنھ و میسره نظام بخشید

 .كردند و حلقھ محاصره را بر آن حضرت و یارانش تنگ كردند
امام بھ آنھا !!رابر سپاه كوفھ ایستاد و از آنھا خواست كھ ساكت شوند ولى آنان نپذیرفتنددر ب) علیھ السالم(امام 

 :فرمود
ویلكم ما علیكم أن تنصتوا الى فتسمعوا قولیى و انما ادعوكم الى سبیل الرشاد فمن اءطاعنیى كان من المرشدین و من 

د انخزلت عطیاتكم من الحرام و ملئت بطونكم عصانیى كان من المھلكین و كلكم عاص المرى غیر مستمع لقولیى ق
 من الحرام فطبع هللا على قلوبكم و یلكم اال تنصتون اال تسمعون؟ 

چرا ساكت نمى شوید تا سخنان مرا گوش كنید؟ من شما را بھ راه راست دعوت مى كنم ھر كس از من !واى بر شما
 .نى كند ھالك خواھد شدپیروى كند بھ راه راست ھدایت مى شود و ھر كس از من نافرما

شما از دستور من سر پیچى مى كنید و بھ سخنانم گوش فرا نمى دھید چرا كھ ھدایاى شما جوایزى كھ براى كشتن 
من گرفتید تنھا از راه حرام بوده و شكم ھایتان از حرام پر شده است و خداوند بر دلھاى شما مھر زده است واى بر 

 سخنانم گوش فرا نمى دھید؟آیا ساكت نمى شوید؟ آیا بھ !شما
 :پس از سكوت آنھا امام فرمود!گوش فرا دھید:در اینجا اصحاب عمر سعد یكدیگر را سرزنش كرده و گفتند

تبالكم اءیتھا الجماعة و ترحا اءفحین استصر ختمونا و الھین متحیرین فاصبر خناكم مودین مستعدین سللتم علینا سیفا 
لفتین التیى جناھا عدوكم و عدونا فاءصبحتم البا على اءولیائكم و یدا علیھم ال عدائكم فیى رقابنا و حششتم علینا نار ا

بغیر عدل اءفشوه فیكم و ال اءمل اءصبح لكم فیھم اال الحرام من الدنیا أنالوكم و خسیس عیش طمعتم فیھ من غیر 
 حدث كان منا و ال راءى تفیل لنا

تجھزتموھا و السیف لم یشھر و الجاش طامن و الراى لم یستحصف ولكن فھال لكم الویالت اذ كرھتمونا و تركتمونا 



اءسرعتم كطیرة و تداعیتم الیھا كتداعیى الفراش فقبحا لكم فانما انتم من طواغیت االمة و شذاذ االحزاب و نبذة 
مبیریى عترة  الكتاب و نفثة الشیطان و عصبة االثام و محرفیى الكتاب و مطفیى السنن و قتلة اءوالد االنبیاء و

 االوصیاء و ملحق العھار بالنسب و مؤ ذیى المومنین و صراخ اءئمة المستھزئین الذین جعلوا القرآن عضین
و هللا الخذل فیكم معروف و شجت علیھ عروقكم و !و أنتم ابن حرب و اءشیاعھ تعتمدون و ایانا تخذلون اءجل
صدوركم فكنتم أخبث شى ء سنخا للناصب اءال لعنة هللا  توارثتھ اءصولكم و فروعكم و نبتت علیھ قلوبكم و غشیت

على الناكثین الذین ینقضون االیمان بعد توكیدھا و قد جعلتم هللا علیكم كفیال فأنتم و هللا ھم اءال ان الدعى ابن الدعیى 
و حجور طھرت و قد ركز بین اثنتین بین القتلة و الذلة و ھیھات ما آخذ الدنیة اءبى هللا و رسولھ و جدود طالبت 

أنوف حمیة و نفوس اءبیة ال توثر طاعة اللدام على مصارع الكرام اءال قد اءعذرت و أنذرت اال انیى زاخف بھذه 
 االسرة على قلة العتاد و خذلة االصحاب 

آیا با آن شور و شوق فروان كھ ما را بھ یارى خویش طلبیدید و ما !ھالكت و اندوه ھمیشگى بر شما باد!اى مردم
راى فریاد رسى بھ سوى شما شتافتم و بھ یارى تان بر خاستم روا بود شمشیرى را كھ براى دفاع از ما بھ دست ب

گرفتھ بودید بھ روى ما بكشید؟ و آتش فتنھ اى كھ دشمن شما و ما فراھم ساختھ بود بر ضد ما شعلھ ور سازید؟ یك 
ى آن كھ آنان در میان شما بھ عدل رفتار كرده باشند و ب. پارچھ بر ضد دوستانتان و بھ یارى دشمنانتان بر خاستند

آرزویى از شما بر آورده سازند بھ جز اندك مال حرام و زندگى پستى كھ بدان طمع دارید و بى آن كھ از ما گناھى 
 سر زده باشد یا سخن ناروایى گفتھ باشیم؟

گاه شمشیرھا در نیام و دلھا آرام و فكرھا بى كھ از ما روى بر تافتھ و از یارى ما سر باز زدید آن!پس واى بر شما
تشویق بود شما آتش فتنھ را آماده ساختید و مانند مور و ملخ از ھر سو بھ جانب ما روى آورید و بسان پروانھ ھا 

شمایید ھمان طاغوت ھاى این امت و باز ماندگان احزاب و رھا !از ھر سو ھجوم آورید پس رویتان زشت باد
و كشندگان فرزندان انبیا و نابود كنندگان عترت اوصیا و ملحق ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مبر كنندگان سنت پیا

كنندگان نا پاكان بھ صاحبان نسبھاى پاك و آزار دھندگان مؤمنان و فریاد رسان رھبران استھزاگر كھ قرآن را پاره 
 .كردند

كھ این !یارى ما بر مى دارید؟ آرى بھ خدا سوگندشما بھ پسر حرب معاویھ و پیروانش تكیھ مى كنید و دست از 
پیمان شكنى خوى دیرینھ شماست و ریشھ ھاى وجود شما بر آن استوار گشتھ و شاخھ ھاى شما از آن رشد یافتھ و 

 .دلھاى شما بر آن روییده و سینھ ھاى شما با آن پوشیده است
لعنت خدا بر پیمان شكنانى !قمھ اى گوارا و لذیذیدشما باغبان خود پلیدترین نھال ولى براى تجاوز كاران غاضب ل

كھ میثاق ھاى محكم خود را شكستند شما خدا را ضامن پیمانھاى خود قرار داده بود بودید بھ خدا سوگند شما ھمان 
 !پیمان شكنان ھستند

كشتھ شدن یا :ه استكھ این یزید نا پاك زاده فرزند نا پاك زاده مرا در میان دو انتخاب قرار داد!ھان بھوش باشید
 (585)قبول شدن یا قبول ذلت و چقدر دور است كھ ما تن بھ ذلت دھیم 

كھ ما را  خداوند و پیانبر او ھرگز براى ما ذلت و زبونى نمى پسندند و نیاكان پاك سرشت و دامن ھاى پاكى
ما ھیچگاه !پرورانده اند و بزرگ مردان غیرتمند و انسان ھاى با شرافت این را از ما نمى پذیرند ھرگز

بدانید من با شما اتمام حجت كردم و شما را  .فرمانبردارى فرو مایگان را بر مرگ شرافتمندانھ ترجیح نخواھیم داد
ن خاندان و یاران اندك و آمادگى كم با شما پیكار مى كنم و آماده من با ھمی!زا عاقبت كارتان بیم دادم بھ ھوش باشید

 !شھادتم
 :آنگاه این اشعار را خواند

 فان نھزم فھزامون قدما 
 

 و ان نھزم فغیر مھزمینا 

 و ما أن طبنا جبن و لكن 
 

 منایانا و دولة آخرینا 

بھ ظاھر شكست بخوریم باز ھم شكست از  اگر ما در جنگ دشمن را در ھم بشكنیم این شیوه دیرین ما است و اگر
ما نیست و در حقیقت دشمنان ما شكست خورده اند ترس زینبده ما نیست ولى اینك دولت و حكومت دیگران با 

 .كشتن ماھمواره گشتھ است
 :آنگاه ادامھ داد كھ

أبى عن جدیى فاءجمعوا  أما انھ ال تلبون بعدھا اال كریث ما یركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى عھد عھده الى
اءمركم و شركاءكم فكیدونیى جمعیا ثم ال تنظرون انى توكلت على هللا ربى و ربكم ما من دابة اال ھو آخذ بناصیتھا 

 (586)ان ربى على صراط مستقیم 
نھم قطر السماء و ابعث علیھم سنین كسنیى یوسف و سلط علیھم غالم ثقیف یسقیھم كاسا مصبرة فال اللھم احبس ع



یدع فیھم احدا قتلة بقتلة و ضربة بضربة ینتقم و ال ولیائیى و ال ھل بیتیى و اءشیاعیى منھم فانھم غرونا و كذبونا و 
 خذلونا و أنت ربنا علیك توكلنا و الیك أنبنا و الیك المصیر

ما پس از من چندان باقى نخواھد ماند،مگر بھ مقدار سوار كارى كھ بر مركب خود سوار شود روزگار چون ش
سنگ آسیا بر شما بگردد و شما را بھ كیفر كردارتان بر ساند این پیشگویى از آینده را پدرم از جدم پیامبر خدا 

ھمراھان خود راجمع كنید و ھمگى با من پیكار  بھ من خبر داده است پس فكر خویش و) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)
كنید و مھلتم ندھید كھ من بر خدا كھ پروردگار من و شما است توكل كرده ام و ھیچ جنبنده اى نیست مگر این كھ 

باران را از آنان دریغ دار و سال ھاى !خداوند. زمام امورش بھ دست خداست پروردگار بر راھى راست است
زمان یوسف بر آنان پدید آور و آن فرزند ثقیف حجاج را بر آنھا مسلط ساز تا جام زھر ذلت  قحطى بسان خشكسالى

و حقارت را بر كامشان فرو ریزد و كسى را در میانشان سالم وا مگذارد تا آنجا كھ در برابر ھر قتلى كھ انجام داده 
ند و انتقام خون من و دوستان و اھل بیتم اند بھ قتلى و در برابر ھر ضربھ اى كھ زده اند بھ ضربھ اى گرفتار شو

 .را از اینھا بگیرد چرا كھ اینھا بھ ما نیرنگ زدند و ما را تكذیب كرده و بى یاور گذارند
 .تویى پروردگار ما بر تو توكل كرده و بھ سوى تو بازگشت مى نماییم كھ بازگشت ھمھ بھ سوى توست!خدایا

 :فرمود) علیھ السالم(سپس امام 
عمر بن سعد كجاست؟ او را نزد من بخوانید عمر سعد را در حالى كھ راضى  !ر بن سعد؟ ادعوا لیى عمراءبن عم

 .بھ این مالقات نبود فرا خواندند
 :بھ او فرمود) علیھ السالم(امام 

معھودا یا عمر أنت تقتلنیى؟ تزعم أن یولیك الدعى ابن الدعیى بالد الرى و جرجان و هللا ال تتھنا بذلك اءبدا عھدا 
فاصنع ما انت صانع فانك ال تفرح بعدیى بدنیا و ال آخرة و لكانیى براءسك على قصبة قد نصب بالكوفة یتراماه 

یا عمر تو مى خواھى مرا بھ قتل برسانى؟ گمان مى كنى كھ اان مرد ناپاك فرزند الصبیان و یتخذونھ غرضا بینھم 
شد؟ بھ خدا سوگند كھ ھرگز طعم خوش آن روز را نخواھى ناپاك ابن زیاد حكومت رى و گرگان را بھ تو مى بخ

چشید این پیمانى است الھى غیر قابل تغییر ھر چھ از دستت بر آید انجام ده كھ پس از من نھ در دنیا و نھ در آخرت 
 شادمان نخواھى شد گویى مى بینم سر تو را در كوفھ بر نى افراشتھ و كودكان آن را ھدف قرار مى دھند و بھ آن

  .(587)سنگ مى زنند
و برنامھ او مانند پدرش على ) علیھ السالم)آشنا ھستند مى دانند كار امام ) علیھ السالم(آنھا كھ بھ نھج البالغھ على 

و از طریق مختلف این ھدف الھى را دنبال مى كرد تا نسبت بھ آنھا كھ  روشنگرى و بیدار سازى بود) علیھ السالم(
 .اندك امیدى بھ ھدایتشان ھست اتمام حجت شود

گاه از طریق تشویق و بشارت گاه از طریق عواطف انسانى گاه بھ وسیلھ اعتقادات دینى و مذھبى و گاه از طریق 
مى كرد ولى افسوس آن گروه ستمگر و خیره سر كمترین  انذار و تھدید بھ عذاب ھاى الھى این ھدف را پى گیرى

لیاقت ھدایت را نداشتند و در گرداب دنیا پرستى آن چنان غوطھ ور بودند كھ بھ گمان آب در پى سراب مى 
و یارانش كامال از شھادن خود خبر داشتند و ) علیھ السالم(تمام قرائن و شواھد نشان مى دھد كھ امام !دویدند

 .از این نظر بھ خود راه نمى داند كمترین ترسى
آنھا مرگ شرافتمندانھ را در زیر ضربات تیر و خنجر و شمشیر بر زندگى تواءم با ذلت در سایھ كاخ خاى پر 

شكوه ترجیح داده بودند و در ھیچ یك از این كلمات كمترین تردیدى دیده نمى شود چون مى دانستند این مرگ مایھ 
جامعھ اسالمى و بیدارى آنھا و نجات اسالم از چنگال احزاب جاھلى و منافقان است  حیات جاویدان و مایھ حیات
 ھنیئا لھم ثم ھنیئا لھم گوارا باد بر آنھا گوار باد 

 (علیھ السالم(اعتراف كوفیان در مقابل منطق گویاى امام  - 75
 :با صداى بلند فرموددر مقابل لشكر در حالى كھ بر شمشیر خود تكیھ داده بود ) علیھ السالم(امام 

 آیا مرا مى شناسید؟!شما را بھ خدا سوگند
 آرى تو فرزند و سبط رسول خدایى:گفتند

آیا مى دانید !شما را بھ خدا سوگند؟ )صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ھل تعملون أن جدیى رسول هللا !انشدكم هللا



 جدمرسول خداست؟
 .آرى

آیا مى دانید پدرم على بن ابیطالب !شما را بھ خدا؟ )علیھ السالم(ى طالب ھل تعملون أن اءبى على بن أب!انشدكم هللا
 است؟
 .آرى

آیا مى دانید !شما را بھ خدا سوگندھل تعملون أن جدتیى خدیجة بنت خویلد اءول نساء ھذه االمة اسالما؟ !انشدكم هللا
 جده ام خدیجھ دختر خویلد اولین زن مسلمان این امت است؟

 .آرى
آیا مى دانید حمزه سید الشھدا عموى !شما را بھ خدا سوگندھل تعملون أن حمزة سید الشھداء عم أبى؟ !انشدكم هللا

 پدر من است؟
 .آرى

 آیا مى دانید جعفر طیار عموى من است؟!شما را بھ خداھل تعامون أن جعفر الطیار فیى الجنة عمیى؟ !انشدكم هللا
 .آرى

پس چرا و بھ چھ دلیل ریختن فبم تستحلون دمیى  :رارھاى دیگر فرمودسپس امام بعد از گرفتن این اقرارھا و اق
 ...!خونم را مباح مى شمرید؟

ما تمام اینھا را مى دانیم ولى دست از تو بر نخواھیم كشید تا با تشنگى جان :آنھا كھ ھیچ پاسخى نداشتند گفتند
  ...!(588)دھى
با شواھد زیادى كھ در بحث ھاى گذشتھ آمد بھ خوبى مى دانست راھى جز شھادت فى سبیل هللا ) علیھ السالم(امام 

 .در پیش ندارد
ولى مھم این بود كھ این شھادت قاطبھ مسلمین را بیدار كند و تكان سختى بھ افكار عمومى دھد و این امر میسر 

علیھ (بود مگر این كھ از تمام جھات اتمام حجت و تبیین موقعیت شود مبادا بعضى ادعا كنند لشكریان یزید امام ن
 .را بھ خوبى نشناختھ بودند و بھ گمان این كھ یك فرد خارجى است خون آن حضرت را ریختند) السالم
خود از آنان گرفت و سند رسوایى آنھا را در  تمام این بھانھ ھا را با خطبھ ھاى مختلف و مكرر) علیھ السالم(امام 

 !تاریخ اسالم و بشریت ثبت كرد
 بھ اصحاب بزرگوارش) علیھ السالم(سخنان امام  - 76

 :قبل از شھادتش بھ اصحاب خویش رو كرد و فرمود) علیھ السالم(امام ) علیھ السالم(طبق روایتى از امام باقر 
لعراق و ھیى أرض بھا النبیون و اءوصیاء النبیین و ھیى أرض تدعى ان رسول هللا قال لیى انك ستساق الى ا

عموراء و انك تستشھد بھا و یستشھد معك جماعة من اصحابك ال یجدون الم مس الحدید و تلى قلنا یا نار كونى بردا 
بھ من ) و سلمصلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر گرامى و سالما على ابراھیم یكون الحرب بردا و سالما علیك و علیھم 

تو بھ سرزمین عراق كشانده خواھى شد و آن سرزمینى است كھ پیامبران و جانشینان پیامبران در !فرزندم:فرمود
آن با یكدیگر دیار كرده اند و بھ آن عمورا گفتھ مى شود تو در آنجا بھ شھادت خواھى رسید و با تو گروھى از 

 .شیر و نیزه را احساس نمى كند بھ شھادت خواھند رسیدیارانت كھ از شوق لقاى یروردگار درد ضربات شم
گفتم اس آتش بر ابراھیم سرد و سالم باش  قلنا یا نار كونى بردا و سالما على ابراھیم :آنگاه این آیھ را تالوت كرد

(589) 
  .(590)گ نیز بر تو و یارانت سرد و سالم خواھد بودآن جن

در این چند جملھ بھ خوبى نمایان است آنھا چنان فانى در ) علیھ السالم(مقام واالى یاران و اصحاب سید الشھدا 
 .كھ حتى درد ضربات شمشیر و نیزه را بر بدن ھاى خود احساس نمى كردندعشق خداوند بودند 

جاى تعجب نیست ھنگامى كھ در یك عشق مجازى زود گذر زنان مصر دست ھاى خود را بى خبر ببرند و آگاه 
 .نشوند این پاكبازان كوى عشق الھى و شھادت،نباید زخم تیر و خنجر را بر پیكر خود احساس كنند

راھیم وار در آتش نمرودیان زمان وارد شدند و این آتش بر آنھا برد و سالم شد و لذت دیدار محبوب آنھا اب!آرى



 !ھمھ چیز را از یاد آنھا برد
 بشتابید ایى دلیر مردان - 77

ھمگى نزد :روز عاشورا عمر بن سعد را بر كمان نھاد و بھ سویى یاران امام ھدف گرفت و رھا ساخت و گفت
بھ دنبال او لشكرییان سپاه امام را !ن زیاد گواھى دھید اول كسى كھ بھ سویى آنان تیر انداخت من بودمامیر عبیدهللا ب

 :بھ یارانش فرمود) علیھ السالم(امام . تیر باران كردند
ى بشتابید بھ سوى مرگ!خدا رحمتتان كندقرموا رحمكم هللا الى الموت الذیى البد منھ فان ھذه السھام رسل القوم الییكم 

 !كھ از آن چاره ایى نیست این تیرھا فرستادگان این جماعت است
پس اصحاب آن حضرت شجاعانھ با دشمن درگیر شدند و بخشى از روز را پیكار كردند تا آن كھ گروھى از یاران 

دست بر محاسن شریفش گذاشت و ) علیھ السالم(شربت شھادت نوشیدند در این ھنگام امام ) علیھ السالم(امام 
 :مودفر

اشتد غضب هللا الیھود اذ جعلوا لھ ولدا و اشتد غضب هللا على النصارى اذ جعلوه ثالث ثالثة و اشتد غضب هللا على 
الجوس اذ عبدوا الشمس و القمر دونھ و اشتد غضبھ على قوم كلمتھم على قتل ابن بنت نبیھم أما و هللا ال اءجیبھم الى 

 و أنا مخضب بدمیى شى ء مما یریدون حتى القى هللا تعالى 
 بھ ھنگام صف آرایى دشمن) علیھ السالم(خطابھ شوراانگیز امام  - 73

مركب خود را طلب كرد و بر آن سوار شد و بات ) علیھ السالم(ھنگامى كھ سپاه دشمن آماده حملھ شد،امام حسین 
 :صداى بلند بھ طورى كھ ھمگى صداى آن حضرت را مى شنیدند فرمود

و ال تعجلونیى حتى اءعظكم بما لحق لكم على و حتى اعتذر الیكم من مقدمیى علیكم فان قلبتم  قولیى!أیھا الناس
عذریى و صدقتم قولیى و اءعطیتمونیى النصف كنتم بذلك اءسعد و لم یكن لكم سبیل و ان لم تقلبوا منیى العذر و لم 

تاب مكنید تا شما را بھ چیزى كھ حق سخن مرا بشنوید و براى كشتن من ش!ھان اى مردمتعطوا النصف من أنفسكم 
شما بر من است موعظھ كنم و دلیل آمدنم را بھ این دیار با شما در میان بگذارم اگر سخنم را پذیرفتھ و گفتارم را 

تصدیق كردید و انصاف دادید سعادتمند خواھید شد و اگر عذرم را نپذیرفتھ و از مسیر عدل و انصاف كناره گرفتند 
 .تان ساختھ است انجام دھیدھركارى از دست

 :سپس این آیات را كھ اتمام حجت در برابر لجوجش بود تالوت فرمود
 بھ ھنگام صف آرایى دشمن) علیھ السالم(خطابھ شوراانگیز امام  - 73

مركب خود را طلب كرد و بر آن سوار شد و بات ) علیھ السالم(ھنگامى كھ سپاه دشمن آماده حملھ شد،امام حسین 
 :لند بھ طورى كھ ھمگى صداى آن حضرت را مى شنیدند فرمودصداى ب

قولیى و ال تعجلونیى حتى اءعظكم بما لحق لكم على و حتى اعتذر الیكم من مقدمیى علیكم فان قلبتم !أیھا الناس
لم  عذریى و صدقتم قولیى و اءعطیتمونیى النصف كنتم بذلك اءسعد و لم یكن لكم سبیل و ان لم تقلبوا منیى العذر و

سخن مرا بشنوید و براى كشتن من شتاب مكنید تا شما را بھ چیزى كھ حق !ھان اى مردمتعطوا النصف من أنفسكم 
شما بر من است موعظھ كنم و دلیل آمدنم را بھ این دیار با شما در میان بگذارم اگر سخنم را پذیرفتھ و گفتارم را 

اگر عذرم را نپذیرفتھ و از مسیر عدل و انصاف كناره گرفتند تصدیق كردید و انصاف دادید سعادتمند خواھید شد و 
 .ھركارى از دستتان ساختھ است انجام دھید

 :سپس این آیات را كھ اتمام حجت در برابر لجوجش بود تالوت فرمود
 بھ ھنگام صف آرایى دشمن) علیھ السالم(خطابھ شوراانگیز امام  - 73

مركب خود را طلب كرد و بر آن سوار شد و بات ) علیھ السالم(م حسین ھنگامى كھ سپاه دشمن آماده حملھ شد،اما
 :صداى بلند بھ طورى كھ ھمگى صداى آن حضرت را مى شنیدند فرمود

قولیى و ال تعجلونیى حتى اءعظكم بما لحق لكم على و حتى اعتذر الیكم من مقدمیى علیكم فان قلبتم !أیھا الناس
ى النصف كنتم بذلك اءسعد و لم یكن لكم سبیل و ان لم تقلبوا منیى العذر و لم عذریى و صدقتم قولیى و اءعطیتمونی

سخن مرا بشنوید و براى كشتن من شتاب مكنید تا شما را بھ چیزى كھ حق !ھان اى مردمتعطوا النصف من أنفسكم 
ا پذیرفتھ و گفتارم را شما بر من است موعظھ كنم و دلیل آمدنم را بھ این دیار با شما در میان بگذارم اگر سخنم ر



تصدیق كردید و انصاف دادید سعادتمند خواھید شد و اگر عذرم را نپذیرفتھ و از مسیر عدل و انصاف كناره گرفتند 
 .ھركارى از دستتان ساختھ است انجام دھید

 :سپس این آیات را كھ اتمام حجت در برابر لجوجش بود تالوت فرمود
ت گرفت كھ براى او فرزند قائل شدند و بر امت مسیح آن ھنگام غضب خداوند غضب خداوند آنگاه بر قوم یھود شد

شدت گرفت كھ او را یكى از سھ خدا دانستند و بر زرتشتیان وقتى خشمگین شد كھ بھ جاى خدا ماه و خورشید را 
 !پرستیدند و غضب خداوند اكنون بر این گروه شدت گرفت كھ بر كشتن پسر دختر خود ھماھنگ شدند

آنچھ را از تسلیم در برابر ظلم و تن دادن بھ ذلت از من مى خواھند اجابت نخواھم كرد تا آن كھ !خدا سوگندبھ 
 !(591)آغشتھ بھ خون خویش خداوند را مالقات كنم

ن بھ تماشا نشستھ بود و زمین انتظار تا این صحنھ ھاى پر غوغا و فراموش نشدنى لحظات حساسى بود،گویى آسما
را بنگرند و پیكار شیر مردانى را كھ جز بھ خدا نمى اندیشیدند و آغوش خود را براى شھادت گشوده بودند نظاره 

 !ھزاران آفرین!كنند و بھ آن ھمھ عظمت و ایثار آفرین گویند

 

 !آخرین نماز - 78
دالورانھ پیكار مى كردند و یكى پس از دیگرى بھ شرف شھادت نایل مى آمدند ابوثمامھ ) علیھ السالم(امام یاران 

جانم فدایت مى بینم این گروه بھ تو نزدیك شده اند بھ !اى ابا عبدهللا:صائدى مردى از یاران آن حضرت عرض كرد
كھ  -اوند را مالقات مى كنم این آخرین نماز را ولى دوست دارم چون خد!پیش از تو من باید كشتھ شوم!خدا سوگند

 .با تو خوانده باشم -وقتش رسیده است 
 :سر بھ آسمان بر داشت و فرمود) علیھ السالم(امام 

نماز را بھ یاد آوردى خداوند تو را از نماز  نعم ھذا اءول وقتھا!ذكرت الصالة جعلك هللا من المصلین الذاكرین
 ن وقت فضیلت نماز استگزاران قرار دھد آرى اكنو

 :سپس فرمود
 .از این گروه بخواھید از ما دست بشویند تا نماز گزاریمسلوھم أن یكفوا عنا حتى نصلیى 

حبیب بن مظاھر در !!نماز شما پذیرفتھ نیست:حصین بن تمیم یكى از فرماندھان سپاه یزید فریاد بر آورد كھ
  .(592)ل خدا پذیرفتھ نیست و نماز تو پذیرفتھ استمى پندارى كھ نماز از آل رسو!اى حمار:پاسخش گفت

بھ جاى حجاج بن مسروق مؤ ذن رسمى خود ) علیھ السالم(در روایتى دیگر از ابو مخف مى خوانیم امام حسین 
 :شد فریاد بر آورد اذان گفت و چون از آن فارغ

واى یا ویلك یا عمر بن سعد انسیت شرایع االسالم اءال تفق عن الحرب حتى نصلیى و تصلون و نعود الى الحرب 
اى ابن سعد آیا احكام و دستورات اسالمى را فراموش كرده اى؟ چرا در این ھنگام دست از جنگ نمى كشى !بر تو

 نید و آنگاه بھ نبرد ادامھ دھیم؟تا نماز بھ پا داریم و شما نیز نماز بخوا
 !!(593)شیطان بر او چیره شده است استحوذ علیھ الشیطان: ندا داد) علیھ السالم(ابن سعد پاسخى نداد و امام 

لو امام ایستادن و سینھ را سپر كردند و امام آخرین نماز خود را در زیر بعضى از یاران ج:و در روایتى آمده است
 !(594)تیرھاى دشمن خواند

ه حق آشكار ساخت و معنى این نماز تاریخى و بى نظیر،روح نماز را زنده كرد و مفھوم نماز را براى راھیان را
واقعى عبودیت و پاكبازى در راه معبود را نشان داد،و قلم سرخ بر معبودھاى خیالى و بت ھاى شیطانى دنیا 

پرستان و بندگان زر و زور كشید و اگر امروز از ماءذنھ ھى بلند شھرھا صداى تكبیر و اذان بلند است بھ بركت 
ر این سال ھا دستھ جات عزادارى بھ ھنگام ظھر عاشورا در ھر كوى و آن نماز و اذان است و چھ زیباست كھ د

 .بر زن و ھر مكانى ھستند توقف مى كنند و نماز بجا مى آورند
 !درھاى بھشت بھ رویتان گشوده شد - 79

 :نماز طھر عاشورا را خواند بھ یارانش خطاب كرد و فرمود) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام 
لجنة قد فتحت ابوابھا و اتصلت انھارھا و اینعت ثمارھا و زینت قصورھا و تاءلفت ولدآنھاو یااءصحابیى ان ھذه ا

و الشھداء الذین قتلوا معھ و أبى و اءمیى یتوقعون قدومكم و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حورھا و ھذا رسول هللا 
  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(ل هللا یتباشرون بكم و ھم مشتاقون الیكم فخاموا عن دین هللا و ذبوا حرم رسو

بھ راستى این بھشت است كھ درھاى آن گشوده شده است نھره ھایش بھ ھم پیوستھ و میوه ھایش !اى یاران من



رسیده و قصرھایش آراستھ و غالمان و حورش در انتظار شما گرد آمده اند و این رسول خدا و شھیدانى كھ در 
و مادر من است كھ ھمگى انتظار شما را مى كشند و بشارت آمدن شما را مى ركابش بھ شھادت رسیدند و پدر 

 .دھند و مشتاق دیدار شمایند از دین خدا حمایت كنید و از حرم رسول خدا دفاع نمایید
) علیھ السالم(خاندان و زنانش را صدا زد و آنان پریشان حال بیرون آمدند و بھ یاران امام ) علیھ السالم(سپس امام 

 :ا دادندند
از دین خدا حمایت كنید و از حرم رسول خدا دفاع نمایید و !شما را بھ خدا!اى جماعت مسلمانان و اى گروه مؤمنان

از امام و فرزند دختر پیامبرتان پشتیبانیى كنید چرا كھ خداوند بھ سبب ما شما را آزمایش كرده است و اكنون شما 
محبان ما مى باشید پس دفاع كنید خداوند از ناحیھ ما بھ شما بركت  ھمسایگان ما در جوار جد ما و بزرگواران و

 .فرماید
 :فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام حسین 

این بھشت است آن را بھ دست آورید و !اى امت قرآن ھذا الجنة فاطلبوھا و ھذه النار فاھربوا منھا!یا اءمة القرآن
 .این ھم آتش جھنم است از آن بگریزید

  .(595)بھ نداى آن حضرت لبیك گفتند و صداى گریھ شوق بلند كردند) علیھ السالم(ام یاران ام
ند آغوش خود را براى شھادت گشوده ا  راستى جوشش عشق و عرفان در این لحظات حساسى كھ امام و یارانش 

 .شگفت انگیز است كلمات و واژھا از شرح و بیان آن عاجز است
با صراحت خبر از شھادت و پرواز آنھا بھ سوى بھشت مى دھد و یاران گریھ شوق سر مى ) علیھ السالم(امام 

 .دھند و مسرورند
عشق بھ عنوان این لحظات پر شكوه در تاریخ كربال براى ھمیشھ ثبت شد و این ھمھ ایثار و فداكارى و علم و 

درسى در پیشانى تاریخ پر افتخار آن بزرگ مردان براى ھمیشھ مى درخشد و راه و رسم زندگى شرافتمندانھ و 
 .مرگ با عزت و عظمت را ترسیم مى كند

 .آمین یا رب العالمین. اى كاش جامى از این شراب طھور ھم نصیب و بھره ما گردد و در زمره محرومان نباشیم
 اھد باشخدایا ش - 80

او زیباترین و . على اكبر اولین فرد از بنى ھاشم بود كھ آماده نبرد شد) علیھ السالم(حضرت على بن الحسین 
. سال نوشتھ اند 25سال و بھ روایتى  18سال تا  19سن آن حضرت را در ھنگام شھادت . خوشخوترین مردم بود

) علیھ السالم(امام  .در گرامى اش آمد و اذن میدان طلبیداو اولین شھید از آل ابى طالب است كھ روز عاشورا نزد پ
بى درنگ بھ او اجازه فرمود و در ھمان حال ناامید از حیات او،بھ قامت رعنایش نگریست و باران اشك از 

 .دیدگانش فرو ریخت
و عرض  بھ چھره نورانى فرزندش على اكبر نگریست سر بھ سوى آمان بر داشت) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام 

 :كرد
صلى هللا علیھ و آلھ (اللھم اشھد على ھوالء القوم فقد برز الیھم غالم اشبھ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولك محمد 

كنا اذا اشتقنا الى نبیك نظرنا الى وجھھ اللھم امنعھم بركات االرض و فرقھم تفریقا و مزقھم تمزیقا و اجعلھم  (و سلم
 ة عنھم اءبدا فانھم دعونا لینصرونا ثم عدوا علینا یقاتلونناطرائق قددا و ال ترض الوال

بر این گروه ستمگر گواه باش كھ اینك جوانى بھ مبارزه با آنان مى رود كھ از نظر صورت و سیرت و گفتار !خدایا
است ما ھر زمان كھ مشتاق دیدار ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شبیھ ترین مردم بھ رسول تو حضرت محمد 

بركات زمین را از آنان دریغ دار و اجتماع آنان را پراكنده و !خدایا. یامبرت مى شدیم بھ چھره او مى گریستیمپ
كھ !متالشى ساز و آنان را گروه ھاى مختلف و متفاوتى قرار ده و والیان آنھا را ھیچگاه از آنان راضى مگردان 

 .ك ستمكارانھ بھ جنگ با ما برخاستنداینان ما را دعوت كردند تا بھ یارى ما برخیزند ولى این
 :رو بھ عمر سعد كرده فریاد زد) علیھ السالم(پس امام 

و ال بارك هللا لك فیى اءمرك و سلط علیك من یذبحك بھدیى على فراشك كما قطعت رحمیى و !مالك؟ قطع هللا رحمك
ا ریشھ كن كند و بھ ھیچ كارت بركت خدا نسل تو ر (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(لم تحفظ قرابتیى من رسول هللا 

ندھد و بر تو كسى را چیره سازد كھ سرت را بعد از من در بستر از تن جدا سازد ھمان گونھ كھ تو رشتھ رحم مرا 
 !قطع كردى و پیوند مرا با رسول خدا نادیده گرفتى

ابراھیم و آل عمران على العالمین  ان هللا اصطفى آدم و نوحا و آل :آنگاه امام با صداى رسا این آیھ را تالوت كرد
خداوند آدم و نوح و آل ابراھیم و آل عمران را بر جھانیان برترى داد آنھا ذریة بعضھا من بعض و هللا سمیع علیم 

فرزندان و دودمانى بودند كھ از نظر پاكى و تقوى و فضیلت بعضى از بعضى دیگر گرفتھ شده بودند و خداوند 



  .(596)شنوا و داناست
 :در این ھنگام على اكبر بر سپاه اموى حملھ كرد در حالى كھ این رجز را مى خواند

 أنا على بن الحسین بن على 
 

 نحن و بیت هللا اولى بالنبى 

 كم بالرمح حتى ینثنیى اءطعن  و هللا ال یحكم فینا ابن الدعى 

 اءضربكم بالسیف اءحمیى عن أبى 
 

 ضرب غالم ھاشمى علوى 

پسر !ما بھ رسول خدا از ھمھ كسى سزاوارتریم بھ خدا سوگند!منم على پسر حسین فرزند على بھ خانھ خدا سوگند
از پدرم با شمشیر بر شما  زیاد را نمى رسد كھ درباره ما حكم كند آنقدر با نیزه بر شما بزنم تا كج شود در حمایت

 !ضربت فرود آورم ضربتى چون ضربت جوان ھاشمى علوى
پس از بر سپاه دشمن تاخت و بسیارى از آنان را بھ ھالكت رساند و بھ گونھ اى كھ دشمن از كثرت كشتھ شدگان بھ 

 .فغان آمد
در حالى كھ زخم ھاى زیادى  با آن كھ تشنگى بر آن حضرت چیره شده بود یكصد و بیست نفر را بھ خاك افكند و

 :كرد  بر داشتھ بود نزد پدر آمد و عرض 
پدر العطش قد قتلنیى و ثقل الحدید اءجھدنیى فھل الى شربة من ماء سبیل اءتقوى بھا على االعداء !یا اءبھ

جنگ تشنگى مرا از پاى در آورد و سنگینى سالح ناتوانم ساخت آیا جرعھ آبى ھست كھ بتوانم بنوشم و بھ !جان
 !ادامھ دھم؟

 :فرمود) علیھ السالم(امام 
پسر یا بنى یعز على محمد و على على اءبیك أن تدعوھم فال یحبیبونك و تستغیث بھم فال یغثونك یا بنى ھات لسانك 

چقدر بر حضرت محمد و على و پدرت ناگوار است كھ آنان را بخوانى ولى پاسخى بھ تو ندھند و از آنان !جان
 !زبان خود را نزدیك آر!یاریت نكنند اى فرزندم یارى بطلبى ولى

 :زبان على اكبر را در دھان گرفت و مكید و انگشتر خود را بھ او داد و فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام 
خذ ھذا الخاتم فیى فیك الى قتال عدوك فانیى اءرجوا أنك ال تمسى حتى یسقیك جدك بكاسھ االوفى شربة ال تظما 

ین انگشتر را در دھانت بگذار و بھ نبرد با دشمن باز گرد امیدوارم كھ ھنوز بھ شب نرسیده جدت ا بعدھا اءبدا
 !(597)رسول خدا با جامى سرشار از شربت بھشتى تو را سیراب سازد بھ گونھ اى كھ پس آن ھرگز تشنھ نگردى

كھ حكایت از تسلیم و رضاى مطلق در برابر انجام رسالت حاكى از ایمان و ) علیھ السالم(سخنان پر معنى امام 
اخالص فوق العاده او است درسھایى است بزرگ براى ھمھ رو ھروان راه حق مخصوصا جوانان مسلمان كھ مى 

 .تواند راھگشاى آنھا در تنگناھاى زندگى باشد
رعھ آبى از پدر مى طلبد نھ براى ادامھ حیات چند روزه دنیاست بلكھ براى قدرت و قوت بیشتر جھاد با اگر ج

دشمنان حق است و آنگاه كھ شھادت با تمام شكوه و عظمتش در برابر او قرار گرفت پدر بزرگوارش بشارت مى 
یا افتخارى از این برتر یافت مى دھد كھ با جامى لبریز از شراب طھور بھشتى از دست جدش سیراب خواھد شد آ

 !شود؟
 !بھ خدا سوگند بر عمویت دشوار است - 81

حضرت عبدهللا بن حسن كھ بر اساس برخى از روایات ھمان قاسم ) علیھ السالم(پس از شھادت حضرت على اكبر 
) علیھ السالم(امام  او نوجوانى بود كھ ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده بود ھنگامى كھ نزد. بن حسن است آماده پیكار شد

 .آمد و نگاه حضرت بھ او افتاد وى را در آغوش گرفت با ھم چنان گریستند كھ از حال رفتند
نپذیرفت آنقدر دست و پاى امام را بوسھ زد تا رضایت امام ) علیھ السالم(قاسم اجازه میدان رفتن خواست ولى امام 

 :و این رجز را مى خواند را جلب كرد و در حالى كھ اشك مى ریخت بھ میدان آمد
 ان تنكرونیى فأنا ابن الحسین 

 
 سبط النبى المصطفى و المؤ تمن 

 ھذا حسین كاال سیر المرتھن 
 

 بین اناس ال سقوا صوب المزن 

 !اگر مرا نمى شناسید بدانید من فرزند امام حسنم
 !كھ او فرزند پیامبر برگزیده و امین خداست

 كھ ھمانند اسیرى است گروگاناست ) علیھ السالم(این حسین 
 .میان گروھى كھ خداوند آنان را از باران رحمت خود سیراب نكند

چھره مباركش ھمانند پاره ماه مى درخشید پیكار سختى كرد تا آنجا كھ با سن كمش سى و پنج نفر را بر زمین 
 .افكند

 :حمید بن مسلم مى گوید
ریستم كھ پیراھن و لباسى بلند بھ تن و نعلینى بھ پا داشت كھ بند من در لشكر ابن سعد بودم بھ این نوجوان مى نگ



من بھ او حملھ مى !بھ خدا سوگند:یكى پاره بود فراموش نمى كنم كھ بند نعلین چپش بود عمرو بن سعد اءزدى گفت
من حملھ  اگر این نوجوان بر!سبحان هللا این چھ تصمیمى است؟ بھ خدا سوگند:كنم تا وى را از پاى در آورم گفتم

 .ھمان گروھى كھ وى را احاطھ كرده اند او را بس است. كند من بھ سوى وى دست تعدى داز نخواھم كرد
من بر او یورش خواھم برد،پس حملھ كرد و بر نگشت تا آن كھ با شمشیرش فرق او !بھ خدا سوگند!نھ ھزگز:گفت

 .مرا دریاب!عمو جان:دبا صورت بھ زمین افتاد و فریاد ز (علیھ السالم(را شكافت قاسم 
 :حمید بن مسلم مى افزاید

قاتل  - چون باز شكارى صف ھا را شكافت و مانند شیر ژیان حملھ كرد و با شمشیر بر عمرو) علیھ السالم(امام 
ضربتى زد كھ دستش را از بدن جدا كرد عمرو در حالى كھ فریاد مى كشید گریخت كوفیان خواستند وى را  -قاسم 

 .نجات دھند ولى بدنش زیر سم اسبان قرار گرفت و كشتھ شد (علیھ السالم(از دست امام 
بر بالین قاسم عع نشستھ است و قاسم پاھایش را بر ) علیھ السالم(ھنگامى كھ گرد و غبار فرو نشست دیدند امام 

 :فرمود (علیھ السالم(زمین مى سایید امام 
بھ خدا فال یعینك اءو یعینك فال یغنیى عنك بعدا لقوم قتلوك عز و هللا على عمك أن تدعوه فال یجیبك اءو یجیبك 

بر عمویت ناگوار است كھ وى را بخوانى ولى نتواند بھ تو پاسخى دھد یا پاسخى دھد ولى نتواند تو را یارى !سوگند
 .كند و یا بھ كمكت بشتابد ولى تو را بى نیاز نكند دور باد از رحمت خدا گروھى كھ تو را كشتند

 :فرمود) علیھ السالم(یت دیگرى آمده است كھ امام در روا
بعدا لقوم قتلوك و من خصمھم یوم القیامة فیك جدك عز و هللا على عمك أن تدعوه فال یجیبك اءو یجیبك ثم ال ینفعك 

دور باد از رحمت خدا گروھى كھ تو را كشتند و خونخواه تو را از اینان در یوم و هللا كثر واتره و قل ناصره 
امروز روزى است كھ رنج و !امت جد تو خواھد بود پاسخ دھد ولى بھ حال تو سودى نبخشید بھ خدا سوگندقی

 .مظلومیت عمویت فراوان و یارانش اندك است
 .را برداشت و بھ سوى خیمھ ھا روانھ شد) علیھ السالم(پیكر خونین قاسم ) علیھ السالم(سپس امام 

سینھ اش بھ سینھ امام چسبیده بود و پاھایش بھ زمین كشیده مى شد با خود  گویا ھم اكنون مى بینم:راوى مى گوید
 :قرار داد و آنگاه عرض كرد) علیھم السالم(امام چھ مى كند؟ دیدم او را آورده كنار شھداى اھل بیت :گفتم

ومتیى صبرا یا أھل اللھم اءحصھم عددا و اقتلھم بددا و ال تغادر منھم اءحدا و ال تغفر لھم اءبدا صبرا یا بنیى عم
خدایا از تعدادشان بكاه و آنان را پراكنده ساز و بھ قتل برسان و ھیچ كس از  بیتیى ال راءیتم ھوانا بعد ھذا الیوم ابدا

بعد از این روز !صبر كنید!اى اھل بیتم!صبر پیشھ سازید!اى عمو زادگانم!آنان باقى مگذار و ھرگز آنان را نیامرز
  .(598)دھرگز خوارى نخواھید دی

 براى لب تشنگام آبى تھیھ كن!برادرم - 82
ھنگامى كھ دید تمام یاران و . بود (علیھ السالم(پرچمدار لشكر برادرش امام حسین ) علیھ السالم(عباس بن على 

ن شربت شھادت نوشیدند گریست و بھ شوق دیدار پروردگار جلو آمد و پرچم را بر گرفت و برادران و عمو زادگا
كھ از فراق برادر سخت ناراحت بود ) علیھ السالم(اجازه میدان خواست امام ) علیھ السالم(از برادرش امام حسین 

 :بھ سختى گریست بھ گونھ اى كھ محاسن شریفش از اشك دیدگانش تر شد و فرمود
خیى كنت العالمة من عسكریى و مجمھ عددنا فاذا أنت غدوت یول جمعنا الى الشتات و عمارتنا تنبعث الى یا أ

تو نشانھ شكوه و عظمت و بر پایى سپاه من و محور پیوستگى نفرات ما ھستى اگر تو بروى و !برادر جانالخراب 
 .شھید شوى جمعیت ما پراكنده و ویران مى گردد

 :رض كردع) علیھ السالم(عباس 
جان برادرت فدایت قد ضاق صدریى من حیاة الدنیا و اءرید أخذ الثار من ھوالء المنافقین !فداك روح أخیك یا سیدیى

 !سینھ ام از زندگى دنیا بھ تنگ آمده است مى خواھم از این منافقان انتقام آن خون ھاى پاك را بگیرم!اى سرورم
 :فرمود) علیھ السالم(امام 

اینك كھ آھنگ میدان دارى براى این كودكان آبى تھیھ لجھاد فاطلب لھوالء االطفال قلیال من الماء اذا غدوت الى ا
 كن

بھ نزد . رھسپار میدان شد و آنان را موعظھ كرد و از عذاب خدا ترساند ولى اثرى نبخشید) علیھ السالم(عباس 
ن بھ گوشش رسید بى درنگ بر اسب برادرش بازگشت و ماجراى را گزارش داد كھ ناگھان صداى العطش كودكا

شد و نیزه و مشك را برداشت و بھ سوى فرات روانھ شد چھار ھزار تن از ماءموران فرات را محاصره كردند و 
ھدف بھ سوى فرات روانھ شد چھار ھزار تن از ماءموران فرات را محاصره كردند و ھدف نیزه ھا قرار دادند 

 .شكافت و ھشتاد نفر از آنان را بھ خاك ھالكت افكند و وارد فرات شد ولى آن حضرت دالورانھ لشكر دشمن را
و ھاھل بیتش را بھ خاطر آورد آب را ) علیھ السالم(ھنگامى كھ خواست مقدارى آب بیاشامد تشنگى امام حسین 



 .روى آب ریخت مشكش را پر كرد و بر دوش راست خود نھاد و بھ سوى خیمھ رھسپار شد
ى بستند و از ھر طرف آن حضرت را احاطھ كردند وى دلیرانھ مى جنگید تا نوفل ازرق دست دشمنان راه را بر و

مشك را بھ دندان . راستش را از بدن جدا كرد مشك را بر دوش چپ نھاد كھ نوفل آن را نیز تیرى از مچ قطع كرد
اسبش بھ زمین افتاد  گرفت تیرى آن را سوراخ كرد و آب آن ریخت تیرى دیگر آمد و بر سینھ مباركش نشست و

 مرا دریاب!برادر جان:صدا زد
 .گریست  بر بالینش رسید وى را كشتھ دید پس ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین 
االن انكسر  :فرمود) علیھ السالم(شھید شد امام حسین ) علیھ السالم(ھنگامى كھ عباس :ھمچنین نقل شده است
 :راه چاره بر من محدود شد آنگاه گریست و این اشعار را خواند اینك كمرم شكست وظھریى و قلت حیلتیى 

 تعدیتم یا شر قوم ببغیكم 
 

 و خالفتم دین النبى محمد 

 أما نحن من نجل النبى المسدد   أما كان خیر الرسل اءوصاكم بنا

 أما كان من خیر البریة اءحمد   أما كانت الزھراء اءمیى دونكم 

 نیتم لعنتم و أخریتم بما قد ج
 

 فسوف تالقوا حر نار توقد 

) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(با ستمكارى خویش بر ما تعدى كردید و با آیین پیامبر خدا محمد !اى بدترین مردم
 .مخالف ورزیدید

آیا بھترین پیامبر سفارش ما را بھ شما نكرده بود؟ آیا ما از نسل پیامبران راستین نیستیم؟ آیا جز این است كھ 
 مادر من است نھ شما؟ اایا او از نسل بھترین انسان ھا نبود؟) سالم هللا علیھا(رت زھرا حض

 !(599)بھ سبب جنایتى كھ مرتكب شدید ملعون و خوار گشتید و بھ زودى گرفتار آتش شعلھ ور الھى خواھید شد
 .در ھر گام درسى است از فضیلت و ایثار درسى از شجاعت و از خود گذشتگى

چھ كسى در آن صحنھ بى نظیر فداكارى حاضر بود كھ رسیدن عباس را بھ منبع آب و ننوشیدن و تشنھ شھید شدن 
ھاى بعد بھ الھام الھى خبر  یا فرزندانش از دور تماشا مى كردند؟ آیا امام) علیھ السالم(را گزارش دھد؟ امام حسین 

 !دادند؟ یا فرشتگانى كھ ناظر این منظره ایثار بى نظیرى بودند پیام آوردند؟ و یا بھ صورتى دیگر؟
 .ھر كھ بود و ھر چھ بود در پیشانى تاریخ ثبت شد و براى ھمیشھ براى رھروان راه حق بھ یادگار ماند

  #!ى برسانیداو طفلى شش ماھھ استت پس جرعھ اى آب بھ و - 83
شھادت خاندان و فرزندانش را دید و از آنان كسى جز امام و زنان و كودكان و ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام 
 :نماند ندا داد - (علیھ السالم(امام سجاد  -فرزند بیمارش 

ا؟ ھل من معین ھل من ذات عن حرم رسول هللا؟ ھل من موحد یخاف هللا فینا؟ ھل من مغیث یرجوا هللا فیى اغاثتن
آیا كسى ھست كھ از حرم رسول خدا دفاع كند؟ آیا خدا پزستى در میان شما پیدا مى یرجوا ما عندهللا فیى اعانتنا؟ 

شود كھ از خدا بترسد و ستم بر ما روا ندارد؟ آیا فریاد رسى ھست كھ براى خدا بھ فریاد ما برسد؟ آیا یارى كننده 
 ند بھ یارى ما بر خیزد؟اى ھست كھ با امید بھ عنایت خداو

) علیھ السالم(صداى گریھ و نالھ از بانوان حرم برخاست امام ) علیھ السالم(با طنین افكن شدن نداى استغاثھ امام 
 :بھ خیمھ ھا نزدیك شد و فرمود

 .فرزند خرد سالم على را بھ من بدھید تا با او وداع كنمناولونیى علینا ابنیى الطفل حتیى اودعھ 
 :در حالى كھ طفلش را مى بوسید خطاب بھ او فرمود) علیھ السالم(امام . را نزد وى آوردندفرزندش 

صلى هللا علیھ و آلھ (بدا بھ حال این گروه ستمگر آنگاه كھ جدت رسول خدا ویل لھوالء القوم اذا كان خصمھم جدك 
ود كھ حرملة بن كاھل اسدى او را با آنان بھ مخاصمھ برخیزند؟ ھنوز طفل در آغوش امام آرام نگرفتھ ب) و سلم

دست ھا را ) علیھ السالم(ھدف قرار داد و تیرى بھ سوى وى پرتاب كرد و گلوى او را درید خون سرازیر شد امام 
 :زیر گلوى آن طفل گرفت تا از خون پر شد آنگاه خون ھا را بھ سوى آسمان پاشید و گفت

اگر در این دنیا ما در ظاھر بر این قوم پیروز نشدیم !بار الھا لنااللھم ان حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما ھل خیر 
 .بھتر از آن را روزى ما فرما
از اسب پیاده شد و با غالف شمشیر قبر كوچكى كند و كودكش را بھ ) علیھ السالم(بعد از شھادت آن طفل امام 

  .(600)خونش آغشتھ ساخت و بر وى نماز گذارد ودفن نمود
 :امام فرمود:عالمھ مجلسى مى افزاید

 .این مصیبت بر من آسان است چرا كھ در محضر خداستھون على ما نزل بیى أنھ بعین هللا 
از خون گلوى على اصغر كھ امام آنھا را   فلم یسقط من ذلك الدم قطرة الى االرض :فرمود) علیھ السالم(امام باقر 

 !بھ آسمان پاشید قطره اى بھ زمین بر نگشت
 :فرمود) علیھ السالم(در روایت دیگریى آمده است كھ امام حسین 



فرزندم نزد تو !خدایا ال ییكون اءھون علیك من فصیل اللھم ان كنت حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما ھو خیر لنا
اگر پیروزى ظاھرى را از ما دریغ داشتھ اى بھتر از آن را روزى ما !لح پیامبر نیست خدایاكمتر از بچھ ناقھ صا

 !(601)فرما
 :گوید معالى السبطین از قول ابومخف شھادت طفل شیرخوار را بھ گونھ دیگرى آورده است مى

 :پس از شھادت على اكبر بھ خواھرش ام كلثوم فرمود) علیھ السالم(امام 
بھ فرزند خرد سالم نیكى كن او !خواھرم یا اختاه اوصیك بولدیى الصغیر خیرا فانھ صغیر و لھ من العمر ستة اءشھر

 .ماه دارد  خردسال است و تنھا شش 
وز است كھ جرعھ آبى ننوشیده است از این گروه كمى آب این طفل بھ مدت سھ ر!برادر جان:ام كلثوم عرض كرد

 !بطلب
 :با شنیدن این سخن طفلش را گرفت و بھ سوى دشمن روانھ شد و فرمود) علیھ السالم(امام 

یا قوم قد قتلتم أخیى و اءوالدیى و أنصاریى و ما بقیى غیر ھذا الطفل و ھو یتلظى عطشا من غیر ذنب اتاه الیكم 
شما برادر و فرزندان و یارانم را كشتید و كسى جز این طفل كھ بى ھیچ گناھى از !اى مردمالماء فاسقوه شربة من 

 (602)تشنگى مى سوزد نمانده است او را با جرعھ آبى سیراب كنید
 :فرمود) علیھ السالم(امام  و بھ تعبیر نفس المھموم

  .(603)اى مردم اگر بھ من رحم نمى كنید بھ این طفل خردسال رحم كنیدیا قوم ان لم ترحمونى فارحموا ھذا الطفل 
حرملة بن كامل اسدى  -ان بود كھ بناگاه تیرى از سوى ستمگرى سیاه دل در حال گفتن این سخن) علیھ السالم(امام 

كف دستش را زیر گلوى بریده ) علیھ السالم(امام حسین . حلقوم طفل را پاره كرد و از گوش تا گوش را درید -
گلوى  طفل گرفت و چون از خون پر شد آن را بھ آسمان پاشید و در روایت دیگر آمده است امام دستانش را زیر

 :طفل گرفت و گفت
در برابر این ھمھ !اى نفسیا نفس اصبریى فیما اءصابك الھیى ترى ما حل بنا فیى العاجل ذلك ذخیرة لنا فیى االجل 

آن را براى روز   تو مى بینى كھ در این دنیاى فانى چھ مصائبى براى ما رخ داده پس !خدایا! مصیبت شكیبا باش 
  .(604)رستاخیزمان ذخیره ساز

 :گفت) علیھ السالم(در روایت دیگرى آمده است كھ امام 
عنھم قطر السماء و احرمھم بركاتك اللھم ال   اللھم أنت تعلم أنھم دعونا لینصرونا فخذلونا و اءعانوا علینا اللھم احبس 

عنھم اءبدا اللھم انك ان كنت حبست عنا النصر فیى الدنیا فاجعلھ لنا ذخرا فیى االخرة و انتقم لنا من القوم ترض 
تو مى دانى كھ اینان ما را دعوت كردند تا بھ یارى مان بشتابند ولى ما را رھا كردند و در برابر ما !خدایاالظالمین 

دار و آنان را زا بركاتت محروم كن خدایا ھرگز از آنان خشنود مشو باران آسمان را از آنان دریغ !بپا خاستند خدایا
خدایا اگر در دنیا پیروزى را از ما دریغ داشتھ اى آن را ذخیره آخرت ما قرار ده و از گروه ستمكاران انتقام ما را 

 (605)بستان 
 !پیام ھاى عاشورا ھمھ شنیدنى است و پیام شھادت كودك شیرخوار از ھمھ شنیدنى تر و عبرت خیزتر

سربازان شیرخوار دوش بھ دوش جوانان . نخستین پیامش این كھ در مبارزه با دشمنان حق ھیچ كس مستثنى نیست
 .مى گیرندو سالخوردگان بھ میدان مى آیند و بھ موقع در صفوف شھدا قرار 

بدیھى است ھر سربازى سالحى دارد یكى تیر و نیزه و شمشیر و دیگرى ھم گلوى نازك و چندین قطره خون پاك 
كھ گویاترین دلیل مظلومیت است خونى كھ ھم بھ آسمان پاشیده شد و ھم بر زمین و ھر دو با آن شكوھى تازه 

 .گرفت
الترین حد خود رساندند كھ حتى بر كودك شیر خوار زاده دیگر این كھ دشمنان ستمگر قساوت و جنایت را بھ با

 !زھرا در آغوش پدر نیز رحم نكردند
آخرین پیام این كھ تحمل ھمھ درد و رنج ھا و مصیبت ھا در راه خدا آسان است چرا كھ عالم محضر اوست و ھمھ 

 .اینھا در پیشگاه او انجام مى گیرد
 یا عنایت بخورم زھر كھ شاھد ساقى است 

 
 ا محبت بكشم درد كھ درمانم از اوست ب
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بھ آن قوم نگاھى كرده و پیوستھ بھ راست و چپ مى نگریست و ھیچ یك از اصحاب و ) علیھ السالم(امام حسین 

 :د و پس ندا دادیاران خود را ندید جز آنان كھ پیشانى بھ خاك ساییده و صدایى از آنھا بھ گوش نمى رسی



یا مسلم بن عقیل و یا ھانى بن عروة و یا حبیب بن مظاھر و یا زھیر بن القین و یا یزید بن مظاھر و یا یحیى بن 
كثیر و یا ھالل بن نافع و یا ابراھیم بن الحصین و یا داود بن الطرماح و یا اءسد الكلبى و یا عبدهللا بن عقیل و یا 

الطرماح و یا حر الریاحى و یا على بن الحسین و یا اءبطال الصفا و یا فرسان الھیجاء  مسلم بن عوسجة و یا داود بن
مالیى أنادیكم فال تحبیبونیى و اءدعوكم فال تسمتونیى؟ أنتم نیام اءرجوكم تنتبھون؟ ام حالت مودتكم عن امامكم فال 

ھن النحول فقوموا من نومتكم أیھا الكرام و لفقدكم قد عال) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تنصرونھ؟ فھذه نساء الرسول 
ادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام و لكن صرعكم و هللا ریب المنون و غدر بكم الدھر الخؤ ون و اال لما كنتم عن 

 دعوتیى تقصرون و ال نصرتیى تحتجبون فھا نحن علیكم مفتجعون و بكم ال حقون فانا r و انا الیھ راجعون 
اى یحیى بن !اى یزید بن مظاھر!اى زھیر بن قین!اى حبیب بن مظاھر!اى ھانى بن عروة!عقیل اى مسلم بن

اى مسلم بن !اى عبدهللا بن عقیل!اى اسد كلبى!اى عمیر بن مطاع!اى ابراھیم بن حصین!اى ھالل بن ناقع!كثیر
سوران میدان  و اى!اى دالور مردان خالص!اى على بن الحسین!اى حر ریاحى!اى داود بن طرماح!عوجسھ

چھ شده است شما را صدا مى زنم ولى پاسخم را نمى دھید؟ و شما را مى خوانم ولى دیگر سخنم را نمى !نبرد
شنوید؟ آیا بھ خئاب رفتھ اید كھ بھ بیدارى تان امیدوار باشم؟ یا از محبت امامتان دست كشیده اید كھ او را یارى نمى 

 كنید؟
و از حرم رسول !ھ از فقدانتان ناتوان گشتھ اند از خوابتان بر خیزید اى بزرگواراناین بانوان از خاندان پیامبرند ك

 .خدا در برابر طغیانگران پست دفاع كنید
مرگ شما را بھ خاك افكنده و روزگار خیانت پیشھ با شما وفا نكرده و گرنھ ھرگز از اجابت !ولى بھ خدا سوگند

كشیدید آگاه باشید ما در فراق شما سوگواریم و بھ شما ملحق مى  دعوتم كوتاھى نمى كردید و از یاریم دست نمى
 (606)انا r و انا الیھ راجعون شویم 

تنھا در صحنھ كربال دیده شده سخن گفتن با پیكرھاى در خون غلطیده شھیدان آن ھم با این حماسھ ھاى جاویدان 
 .بر سینھ یاران شھیدش نصب كرد تا دامنھ قیامت مى درخشید) علیھ السالم(است و این مدال پر افتخار بود كھ امام 

دالور مردانى كھ اگر بھ آنھا اجازه داده مى شد بھ این جھان باز مى گشتند و بار دیگر جانفشانى مى كردند و 
 .بیشترى مى نوشیدند شربت شھادت را با عالقھ

آرى آنھا چنان شجاع بودند كھ گویى دلھا را بر زره ھا پوشانده بودند و برترین سرمایھ ھا را براى ایثار آماده كرده 
  .(607)بودند

 !اى بھشتى و پرواز بھ سوى ابدیت بودندآرى آنھا الیق پوشیدن لباس ھ
 !گوارایشان باد

 .عمویت را نیز كشتند!پسرم - 85
تنھا شد بھ خیمھ ھاى برادرانش سر كشید آنجا را خالى ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین :در روایتى آمده است

د سپس بھ خیمھ ھاى یارانش نگریست آنگاه بھ خیمھ ھاى فرزندان عقیل نگاھى انداخت كسى را در آنجا نیز ندی. دید
آنگاه . را فراوان بر زبان جارى مى ساختال حول و ال قوة اال باr العلى العظیم كسى را ندید امام در آن حال ذكر 

او را دید كھ بر روى پوست . رفت) علیھ السالم(بھ خیمھ ھاى زنان روانھ شد و بھ خیمھ فرزندش امام زین العابدین 
) علیھ السالم(از او پرستارى مى كند چون حضرت على بن الحسین ) علیھ السالم(ه و عمھ اش زینب خشنى خوابید

كمكم كن تا :نگاھش بھ پدر افتاد خواست از جا برخیزد ولى از شدت بیمارى نتوانست پس بھ عمھ اش زینب گفت
وى را بھ سینھ اش تكیھ داد و ) ھ السالمعلی)آمده است زینب ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بنشینم چرا كھ پسر پیامبر 

 :او حمد الھى را بجا آورد و گفت:از حال فرزندش پرسید) علیھ السالم(امام حسین 
 امروز با این گروه منافق چھ كرده اى؟!پدر جانیا ابتاه ما صنعت الیوم مع ھوالء المنافقین؟ 

 :در پاسخ فرمود) علیھ السالم(امام 
ھم الشیطان فانساھم ذكر هللا و قد شب القتال بیننا و بینھم لعنھم هللا حتى فاضت االرض بالدم یا ولدیى قد استحوذ علی

شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است و جنگ بین ما و آنان چنان شعلھ ور !فرزندم منا و منھم 
 !شد كھ زمین از خون ما و آنان رنگین شده است

 :عرض كرد) معلیھ السال(حضرت سجاد 
عمویم عباس كجاست؟ در این ھنگام اشك بر چشمان زینب حلقھ زد و بھ !پدر جان یا ابتاه اءین عمى العباس؟

خبر شھادت عباس را بھ وى نداده بود زیرا ) علیھ السالم(چرا كھ امام  - برادرش نگریست كھ چگونھ پاسخ مى دھد 
 !كھ مى ترسید بیمارى وى شدت پیدا كند

 :پاسخ داد) السالم علیھ(امام 
عمویت كشتھ شد و دستانش كنار فرات از پیكر !پسر جانیا بنى ان عمك قد قتل و قطعوا یدیھ على شاطى ء الفرات 



 !جدا شد
آن چنان گریست كھ بى ھوش شد چون بھ ھوش آمد از دیگر عموھایش پرسید و امام ) علیھ السالم(على بن الحسین 

 .پاسخ مى داد ھمھ شھید شدند
 :گاه پرسیدآن

برادرم على اكبر حبیب بن مظاھر مسلم و اءبن أخیى على و حبیب بن مظاھر و مسلم بن عوسجة و زھیر بن القین؟ 
 بن عوسجھ و زھیر بن قین كجایند؟

 :امام پاسخ داد
رى یا بنى اعلم انھ لیس فیى الخیام رجل اال أنا و أنت و أما ھوالء الذین تسال عنھم فكلھم صرعى على وجھ الث

 .ھمین قدر بدان كھ در این خیمھ ھا مردى جز من و تو نمانده است ھمھ آنان بھ خاك افتاده و شھید شده اند!فرزندم
یا عمتاه على بالسیف  :گفت) علیھ السالم(سخت گریست آنگاه بھ عمھ اش زینب ) علیھ السالم(پس على بن الحسین 

 شمشیر و عصایم را حاضر كن!عمھ جان و العصا
 مى خواھى چھ كنى؟و ما تصنع بھما  :رمودپدرش ف

فانھ ال ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(أما العصا فاتوكا علیھا و أما السیف فاذب بھ بین یدى ابن رسول هللا  :عرض كرد
دفاع نمایم ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(بر عصا تكیھ كنم و با شمشیرم از فرزند رسول خدا خیر فیى الحیاة بعده 

 .كھ زندگى پس از او ارزش ندارد چرا
یا ولدیى أنت اءطیب ذریتیى و اءفضل عترتى  :او را باز داشت و بھ سینھ چسباند و فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

و أنت خلقتیى على ھوالء العیال و االطفال فانھم غرباء مخذولون قد شملتھم الذلة و الیم و شماتة االعداء و نوائب 
اذا صرخوا و آنسھم اذا استو حشوا و سل خواطرھم بلین الكالم فانھم ما بقى ملن رجالھم من الزمان سكتھم 

یستانسون بھ غیرك و ال اءحد عندھم یشكون الیھ حزنھم سواك دعھم یشموك و تشمھم و یبكوا علیك و تبكیى علیھم 
و كودكانى آنان غریب و بى كس اند تو پاك ترین ذریھ و برترین عترت منى و تو جانشین من بر این بانوان !فرزندم

كھ تنھایى و یتیمى و سرزنش دشمنان و سختى ھاى دوران آنان را فرا گرفتھ است ھرگاه كھ نالھ سر دادند آنان را 
آرام كن و چون ھراسان شدند مونسشان باش و با سخنان نرم و نیكو خاطرشان را تسلى بخش چرا كھ مردانشان 

ان باشد و غم ھایشان را بھ وى باز گویند بگذار آنان تو را ببویند وتو آنان را ببویى و جز تو نمانده است تا مونسش
 !آنان بر تو گریھ كنند و تو بر آنان

 :دست فرزندش را گرفت و با صداى رسا فرمود) علیھ السالم(آنگاه امام 
ن أن ابنى ھذا خلیقتیى علیكم و ھو امام یا زینب و یا ام كلثوم و یا سكینة و یا رقیة و یا فاطمة اسمعن كالمیى و اعلم

اى رقیھ و اى فاطمھ سخنم را بشنوید و بدانید كھ این فرزندم !اى ام كلثوم اى سكینھ!اى زینبمفترض الطاعة 
 .جانشین من بر شماست و او امامى است كھ پیروى از او واجب است

 :سپس بھ فرزندش فرمود
سالمم را بھ !فرزندمان اءبى مات غریبا فاندبوه و مضى شھیدا فاكبوه  یا ولدیى بلغ شیعتیى عنیى السالم فقل لھم

  .(608)شیعیانم برسان و بھ آنان بگو پدرم غریبانھ بھ شھادت رسید پس بر او اشك بریزید
بزرگ ایثار و فداكارى بھ خوبى نشان مى دھد كھ از چنان نفس مطمئنھ و آرامى  آخرین سخنان این پیشواى

برخوردار بود كھ نھ تنھا مرگى را كھ در چند قدمى قرار داشت بھ چیزى نمى گرفت و نھ تنھا شھادت عزیزان و 
امتش مى افزود و ھر تغییرى در روح و فكر بلند او ایجاد نمى كرد بلكھ بر استق -جز در جنبھ ھاى عاطفى  -یاران 

 !زمان آتش شوق دیدار یار در دلش افروختھ مى شد
را آماده پذیرش مسئولیت عظیم بھ ثمر زساندن ) علیھ السالم(او در این لحظات حساس تنھا فرزندش امام سجاد 

با او در نھال برومندى را كھ در كربال نشانده و با خون عزیزانش آبیارى كرده بود مى ساخت آخرین وصایایش را 
 .میان مى گذارد و سفارش اصاعت از او را بھ خواھران و دخترانش مى كرد

شیعیان و پیروان مكتبش را در این لحظات بحرانى و طوفانى نیز فراموش نمى كند و پیام ) علیھ السالم(امام 
 .حربھ اى استفاده كنندبھ آنھا مى رساند تا بذانند در ادامھ راه از چھ   مظلومیت خود را بھ وسیلھ تنھا پسرش

 لباس كھنھ چرا؟ - 86
 :عزم میدان كرد فرمود) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین 

برایم جامعھ كھنھ اى بیاورید كھ كسى بھ ائتونیى بثوب ال یرغب فیھ البسھ غیر ثیابیى ال اجرد فانیى مقتول مسلوب 
دتم مرا برھنھ نكنید زیرا مى دانم پس از شھادت لباسھایم آن رغبت نكند تا آن را زیر لباسھایم بپوشم و بعد از شھا

 .ربوده خواھد شد
این لباس اھل ذمھ ھذا لباس أھل الذمة  :آن را نپوشید و فرمود) علیھ السالم(لباس تنگ و كوتاھى آوردند ولى امام 



 كفار اھل كتاب است
در آن ھنگام حضرت . وان حرم خداحافظى كردآن را پوشید سپس با بان) علیھ السالم(امام . لباس بلندترى آوردند

 :سكینھ گریھ سر داد امام وى را بھ سینھ چسبانید و فرمود
 سیطول بعدیى یا سكینة فاعملیى 

 
 منك البكاء اذا الحمام دھانیى 

 مادام منیى الروح فیى جثمانیى   ال تحرق قلبیى بدمعك حسرة 

 و اذا قلت فانت اولى بالذیى 
 

 النسوان  تاتینھ یا خیرة

 .بدان پس از شھادتم گریھ ھاى طوالنى خواھى داشت!سكینھ جان
 تا جان در بدن دارم با اشك حسرتت دلم را آتش مزن

 (609)ھنگامى كھ شھید شدم پس تو از ھر كس بھ سوگوارى سزاوارترى !اى بھترین زنان
و در روایت دیگرى آمده است ھنگامى كھ لباس كھنھ آوردند چند جایش را پاره كرد تا ارزشى براى بیرون آوردن 

  پوشید ولى پس از شھادت امام دشمن ناجوانمرد پست آن را نیز از بدنش   نداشتھ باشد و آن را زیر لباس ھایش 
  .(610)بیرون آوردند

با دقت تمام در جاى جاى داستان كربال چھره واقعى یاران خود و دشمنانش را ترسیم كرد و ) علیھ السالم(امام 
 !براى ثبت در تاریخ بھ یادگار گذاشت

اكار و پاكبازش در شب و روز عاشورا داشت نشان داد كھ آنھا از در صحنھ ھایى كھ با یاران فد) علیھ السالم(امام 
ارزنده ترین انسانھاى تاریخ بودند ھمان گونھ كھ نشان داد دشمنانش از پست ترین و فرو مایھ ترین انسانھا بودند 

 !بلكھ درندگان و شیاطینى بودند در لباس انسان
بعد از ) علیھ السالم(د چھ ارزشى دارد كھ از تن مبارك امام یك پیراھن كھنھ كھ چندین جاى آن را پاره كرده باشن

 شھادت بدر آورند و بدن مبارك او را برھنھ زیر آفتاب سوزان بگذارند این نشانھ چیست؟
 از آن كھ بر نكند خصم بد كھر ز تنش   لباس كھنھ بپوشید زیر پیرھنش 

 لباس كھنھ چھ حاجت كھ زیر سم ستور 
 

 جامعھ یا كفش  تنى نماند كھ پوشند
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ھنگامى كھ بھ ھفتاد و دو تن از یارانش نگریست كھ بھ خاك و خون ) علیھ السالم(امام حسین :در تاریخ آمده است

 :افتاده اند بھ سوى خیمھ رفت و ندا داد
خداحافظ من !اى ام كلثوم!ى زینبا!اى سكینھ اى فاطمھعلیكن منیى السالم !یا الم كلثوم! یا زینب!یا فاطمة!یا سكینة
 .ھم رفتم

 :آیا تسلیم مزگ شده اى؟ امام پاسخ داد!پدر جان:سكینھ فریاد بر آورد
 چگونھ تسلیم نشود كسى كھ یار و یاورى براى او نمانده است؟كیف ال یستسلم من ال ماصر لھ و ال معین؟ 

 !ردانحال كھ چنین است ما را بھ حرم جدمان بر گ!پدر جان:سكینھ گفت
اگر مرغ قطار را رھا مى كردند در آشیانھ اش آرام مى گرفت اشاره بھ این كھ ما !ھیھاتھیھات لو ترك القطا لنام 

 .را رھا نخواھد كرد
  .(611)صداى گریھ بانوان برخاست،امام آنان را آرام كرد و بھ سوى دشمن حملھ ور شد

 در برابر دشمن) علیھ السالم(سخنان و اشعار امام  - 88
 :بھ دشمنان نزدیك شد و خطاب بھ آنان فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

چرا !واى بر شمایا ویلكم اءتقتلونیى على سنة بدلتھا؟ ام على شریعة غیرتھا اءم على جرم فعلة اءم على حق تركتھ؟ 
با من مى جنگید؟ آیا سنتى را تغییر داده ام؟ یا شریعتى را دگرگون ساختھ ام؟ یا جرمى مرتكب شده ام؟ و یا حقى 

 را ترك كرده ام؟
 (612)بلكھ بھ خاطر كینھ اى كھ از پدرت بھ دل داریم با تو مى جنگیم و تو را مى كشم انا نقتلك بعضا ال بیك : گفتند
 :چون این اشعار را مى خواند بر آنان حملھ ور شد) علیھ السالم(امام 

 عن ثواب هللا رب الثقلین   كفر القوم و قدما رغبوا

 قتل القوم علینا و ابنھ 
 

 حسن الخیر كریم الطرفین 

 حنقا منھم و قالوا اءجمعوا 
 

 احشروا الناس الى حرب الحسین 

 یا لقوم من أناس رذل 
 

 جمعوا الجمع الھل الحرمین 

 باجتیاحیى لرضاء الملحدین   ثم ساروا و تواصوا كلھم 

 لم یخافوا هللا فیى سفك دمیى 
 

 لعبید هللا نسل الكافرین 

 و ابن سعد قد رمانیى عنوة 
 

 بجنوئ كوكوف الھاطلین 



 غیر فخریى بضیاء الفرقدین   قبل ذا  ال لشى ء كان منیى
 بعلى الخیر من بعد النبى 

 
 و النبى الفرشى الوالدین 

 خیرة هللا من الخلق أبى 
 

 ثم امى فانا ابن الخیرتین 

 فضة قد خلصت من ذھب 
 

 فانا الفضة و ابن الذھبین 

 اءو كشیخیى فانا ابن العلمین   من لھ جد كجدیى فیى الورى؟ 

 قاصم الكفر ببدر و حنین   راء اءمیى و أبى فاطم الزھ
 عبدهللا غالما یافعا

 
 و قریش یعبدون الوثنین 

 یعبدون الالت و العزى معا 
 

 و على كان صلى القبلتین 

 فأبى شمس و اءمیى قمر 
 

 و أنا الكوكب و ابن القمرین 

 شفت الغل بفض العسكرین   و لھ فیى یوم احد وقعة 

 الفتح معا ثم فیى االحزاب و
 

 كان فیھا حتف أھل الفیلقین 

 اءمة السوء معا بالعترتین؟   فیى سبیل هللا ماذا صنعت 

 عترة البر النبى المصطفى 
 

 و على الورد یوم الجحفلین 

 فاطم الزھراء اءمیى و أبى 
 

 وارث الرسل و مولى الثقلین 

 یوم بذر و باحد و حنین   طحن االبطال لما برزوا 

 خیبر اذ بارزھم  و أخوا
 

 بحسام صارم ذیى شفرتین 

 والذیى اءودى جیوشا اءقبلوا 
 

 یطلبون الوتر فیى یوم حنین 

 وھب هللا لھ اءجنحتین   من لھ عم كعمیى جعفر 

 و اءبى الموفییى لھ بالبیعتین   جدى المرسل مصباح الھدى 

 بطل قرم ھزبر ضیغم 
 

 ماجد سمع قوى الساعدین 

 لى ذاكم عروة الدین ع
 

 صاحب الحوض مصلیى القبلتین 

 مع رسول هللا سبعا كامال 
 

 ما على االرض مصل غیر ذین 

 مع قریش مذ نشا طرفة عین   ترك االوثان لم یسجد لھا 

 یاخذ الرمح فیطعن طعنتین   و أبى كان ھزیرا ضیغما 

 كتمشى االشد بغیا فسقوا 
 

 كاس حتف من نجیع الحنظلین 

 فیى ذھب ذھب من ذھب 
 

 و لجین فى لجین فیى لجین 

 فلھ الحمد علینا واجب 
 

 ما جرى بالفلك احدى النیرین 

 فأنا الزھرا و ابن االزھرین   خصھ هللا بفضل و تقى 

 ترك اال صنام منذ خصھ 
 

 و رقا بالحمد فوق النیرین 

 و اءباد الشرك فیى حملتھ 
 

 برجال اترفوا فیى العسكرین 

 ن و االذن التیى و أناابن العی
 

 اءدعن الخلق لھا فیى الخافقین 

 نحن اءصحاب العبا خمستنا 
 

 قد ملكنا شرقھا و المغربین 

 و لنا البیت كذا و المشعرین   ثم جبریل لنا سادسنا 

 و كذا المجد بنا مفتخر 
 

 شامخا یعلوا بھ فیى الحسین 

 خالق الخلق و مولى المشعرین   فجزاه هللا عنا صالحا 

 عروة الدین على المرتضى 
 

 صاحب الحوض معز الحرمین 

 و كذا اءفعالھ فیى الخافقین   یفرق الصفان من ھیبتھ 

 و الذییى صدق بالخاتم منھ 
 

 حین ساوى ظھره فیى الركعتین 

 طیبلوا أنفسا ! شیعة المختار
 

 فغدا تسقون من حوض اللجین 

 فعلیھ هللا صلى ربنا 
 

 ن وحباه تحفة بالحسنی

 .است روى گردان بودند  این قوم كافر شدند و از دیر باز از پاداش خداوندى كھ پروردگار جن و انس 
از روى حسادت  -كھ نیك بود و از پدر و مادرى كریم  - ) علیھ السالم(و فرزندانش حسن ) علیھ السالم(آنان با على 

 .جنگیدند
 .گرد آیید) معلیھ السال(ھمگى براى جنگ با حسین :و اینك گفتند



 .فریاد از مردمى پست كھ جماعت را براى كشتن اھل حرمین مكھ و مدینھ گرد آوردند
 .سپس بھ راه افتاده و بھ یكدیگر جھت دستگیرى من براى خشنودى ملحدان توصیھ كردند

و براى  براى جلب رضایت عبیدهللا ابن زیاد كھ از نسل كافران است در ریختن خون من از خداوند پروا نكردند
 .قھرآمیز بھ سوى من تاختند -با سپاھیان خود ھمانند بارانى سیل آسا  - جلب رضایت ابن سعد 

علیھ (حضرت على :و این ھمھ نھ بھ خاطر آن كھ گناھى از من سر زده باشد جز انتقام بھ روشنایى دو ستاره
 .پدر و مادرش از قریش اندو پیامبر كھ  -بھترین انسان از پیامبر صلى هللا الیھ و الھ  -) السالم

 بھترین خلق برگزیده خداوند پدر و مادرم ھستند و من فرزند آن دو برگزیده
 .نقره اى بر گرفتھ از طال پس من نقره اى ھستم كھ فرزند دو طالیم

 .پس من فرزند دو بزرگ ھستم. چھ كس در میان مردم،جدى ھمانند جد من و یا پدرى چون پدرم دارد
 .ھرا است و پدرم ھمان است كھ در جنگ پدر و حنین سپاه كفر را در ھم شكستمادرم فاطمھ ز

 .در نوجوانى بھ عبادت خدا پرداخت در حالى كھ قریش بتھا را مى پرستیدند
بھ دو قبلھ ) علیھ السالم(آنان الت و عزى دو بت بزرگ دوران جاھلیت را عبادت مى كردند در حالى كھ پدرم على 

 .نماز مى گذارد
 .رم خورشید و مادرم ماه است و منم ستاره فرزند آن دوپد

و نیز افتخارى است در جنگ . براى پدرم در جنگ احد ماجرایى است كھ با شكستن سپاه دشمن دلھا را شفا بخشید
 .احزاب و فتح كھ در آن جنگ ھا انبوه دشمن بھ كام مرگ فرو رفتند

 در راه خدا چھ كردند؟) لى هللا علیھ و آلھ و سلمص(بگویید این امت بد كردار باا عترت رسول هللا 
 .آن جنگ آور روز پیكار) علیھ السالم(عترت آن نیكوكار،پیامبر برگزیده خدا و على 

 .است و پدرم وارث پیامبران و موالى جن و انس است) سالم هللا علیھا(مادرم فاطمھ زھرا 
 .ا در ھم كوبیدھمو كھ در میدان بدر و احد و حنین پھلوانان نامدار ر

 .او كھ فاتح روز خیبر است و با آن شمشیر بران دو لب بر آنان تاخت
دارد كھ ) علیھ السالم(چھ كس عمویى چون عموى من جعفر . آن كسى كھ خونخواھان روز حنین را نابود كرد

 .خداوند بھ او دو بال در برابر قطع شدن دستھایش عطا كرد
وفا ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رم كسى است كھ بھ ھر دو بیعتش با پیامبر جدم پیامبر،چراغ ھدایت است و پد

 .كرد
 .اوست پھلوان، بزرگ شیر میدان بزرگوار بخشنده و داراى بازوان پر توان

 .است و اوست صاحب حوض كوثر و آن كھ بھ دو قبلھ نماز گزارد) علیھ السالم(دستگیره دین على 
 .گزارد در زمانى كھ جز آن دو نماز گزارى بر روى زمین نبود ھفت سال تنھا با پیامبر نماز

 .از ابتدا بت پرستى را رھا كرد و حتى بھ یك چشم بر ھم زدنى با قریش در سجده بھ بتھا ھمراه نشد
 .پدرم شیر میدان نبرد بود كھ با نیزه اش بھ دشمنان ضربھ مى زد

 .اندو چونان شیرى خشمگین جام ھاى مرگ را بھ آنان مى چش
 .او طالیى است از ریشھ طال در كانون طالیى و نقره ایى است از ریشھ نقره در كانون نقره اى

تا زمانى كھ یكى از دو خورشید و ماه در گردش است سپاس الھى بر ما واجب است چرا كھ خداوند او پدرم را بھ 
 .فضیلت و تقوى ویژگى بخشید پس منم تابناك فرزند تابناكان

مان كھ مورد توجھ خاص خداوند قرار گرفت بتھا را رھا كرد و در ستایش از ماه و خورشید پیشى وى از آن ز
 .گرفت

 .و در حملھ ھاى خود بھ ستمگران از سپاه دشمن شرك را نابود ساخت
 .و منم زاده آن چشم و گوش حق كھ مردم شرق و غرب عالم بدان معتقدند

 .را مالكیمماییم اصحاب خمسھ عبا كھ شرق و غرب عالم 
 .جبرئیل ششمین ما است و بیت و مشعر از ما است



مجد و بزرگوارى افتخارش بھ ما است افتخارى كھ او را در دنیا و آخرت باال برد خداوندى كھ آفریننده جھانیان و 
 .صاحب مشاعر است بھ او پدرم از جانب ما پاداش نیك عنایت كند

 .حرم خدا و رسول خداست  ض كوثر و عزت بخش دستگیره دین على مرتض است ھمو كھ صاحب حو
 از ھیبت و كردارش صف ھاى حق و باطل در شرق و غرب عالم از ھم جدا مى شومد

 .او كسى است كھ انگشتر خویش را در حال ركوع بھ سائل بخشید
 .سیراب خواھید شد  شادمان باشید كھ فرداى قیامت از حوض نقره فامش !اى شیعیان برگزیده

  .(613)را بھ وى ھدیھ كرد) علیھ السالم(و حسین ) علیھ السالم(درود فرستاد و حسن  -پروردگار ما  -داوند بر او خ
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سخت ) علیھ السالم(وز عاشورا كار بر امام حسیین ھنگامى كھ در ر:فرمود (علیھ السالم(امام على بن الحسین 

مى   شد،ھمراھان حضرت دیدند در این صحنھ پر خطر كھ ھر كس رنگ از چھره اش مى پرید و لرزه بر اندامش 
افتاد امام و ییاران خاصش چھره ھاشان درخشان و اندامشان آرام و دلھایشان ھر لحظھ مطمئن تر مى شد و برخى 

 :فرمود) علیھ السالم(بھ آنان بنگرید كھ از مرگ باكى ندارند در این ھنگام امام :ى گفتندبھ برخى دییگر م
صبرا بنیى الكرام فما الموت اال قنطرة تعبر بكم عن البوس و الضراء الى الجنان الواسعة و النعیم الدائمة فاییكم یكره 

قصر الى سجن و عذاب ان أبى حدثنیى عن رسول أن ینتقل من سجن الیى قصر و ما ھو ال عدائكم اال كمن ینتقل من 
ان الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر و الموت جسر ھوالء الى جناتھم و جسر ھوالء ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(هللا 

شكیبا باشید مرگ فقط پلى است كھ شما را از سختى ھا و دشوارى ھا بھ بھشت !اى بزرگ زادگانالییى جحیمھم 
كدام یك از شما نمى خواھد كھ از زندانى بھ كاخى در آید؟ ولى مرگ براى !عمت ھاى جاودان برساندپھناور و ن

دشمنانتان جز انتقام از كاخى بھ زندان و عذابى شدید نیست پدرم از رسول خدا صلى الھ الیھ و الھ نقل كرده كھ 
 :فرمود

 .پل كافران بھ دوزخ خواھد بود دنیا زندان مؤمن و بھشت كافر است و مرگ پل مؤمنان بھ بھشت و
 :افزود) علیھ السالم(سپس امام 

  .(614)لحظھ موعود فرا رسیده نھ دروغ گفتھ ام و نھ بھ من دروغ گفتھ شده استما كذبت و ال كذبت 
دلھا در آخرین لحظات زندگى تنھا   ر افروختھ شدن چھره ھا در آستانھ شھادت و آرامش لبخند زدن بر مرگ ب

براى كسانى میسر است كھ شوق دیدار یار تمام وجودشان را پر كرده و دنیا را زندان و قفسى مى دانند كھ مرگ 
 .ددر راه رضاى پروردگار درھاى آن را مى گشاید و بھ اوج آسمان قرب خدا پرواز مى كنن

آمیختھ با اشتیاق زندانى را ترك میى   آرى انسسان محبوس در آستانھ آزادى در پوست خود نمى گنجد و با آرامش
 .از درون فقس بیرون پریده بر شاخسار جنان قرار میى گیرد و نغمھ شادى سر مى دھد. گوید

 !آرى چنین است حال اولیا و دوستان خاص خدا
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قبحا !یا أھل الكوفة :بر مركب خود سوار شده و در برابر سپاه دشمن قرار گرفت و فرمود) علیھ السالم(ه امام آنگا
لكم و ترحا و بویا لكم و تعسا استصر ختمونا و الھین فاتییناكم موجبین فشحدتم علییینا سیفا كان فیى اءیماننا و جئتم 

فاءصبحتم و قد آثرتم العداوة على الصلح من غیر ذنب مان منا علیینا نارا نحن اءضرمناھا على عدوكم و عدونا 
الیكم و قد اءسرعتم الینا بالعناد و تركتم بییعتنا رغبة فیى الفساد ثم نقضتموھا سفھا و ضلة لطواغیت االمة و بقیة 

رویتان زشت و ! كوفیاناى االحزاب و نبذة الكتاب ثم أنتم ھوالء تنخاذلون عنا و تقتلونا اءال لعنة هللا على الضالیین 
شما ما را مشتاقانھ براى فریاد رسى خود خواندید !و غم و اندوه قرینتان و بھ سختى و مرگ گرفتار شوید!سیاه باد

ولى چون بھ سوى شما آمدیم شمشیرى كھ در دستان ما بود بر ضد ما بھ كار بستند و آتشى كھ ما بر ضد دشمنان 
بدون آن كھ از ما گناھى نسبت بھ شما سر زده باشد !برابر ما شعلھ ور ساختید شما و خود افروختھ بودیم آن را در

عداوت و دشمنى را بر صلح و آشتى برگزیدید و بھ دشمنى با ما شتافتید و با غوطھ ور شدن در فساد بیعتى را كھ 
از ماندگان احزاب از روى جھل و نادانى و پییروى گمراھانھ از سركشان و ب -با ما بستھ بودید رھا ساختھ و 

آن را شكستند آرى شما ھمان كسانى ھستید كھ دست از یارى ما برداشتید و ما  -جاھلیت و دور افكنان كتاب الھى 
 (615)را بھ كشتن دادید لعنت خدا بر ظالمان باد

بییعت كرده بودند و در نامھ ھاى خود وعده ھر گونھ ھمكارى و ) علیھ السالم(ى دانیم كوفیان با نماینده امام ھمھ م
ایثار و فداكارى داده بودند اما این گروه سست و ناتوان و نادان و بى اراده ھمیین كھ با نخستین مشكل یعنیى 



شى سپردند نھ تنھا پیمان ھا را شكستند و دست از یارى تھدیدھاى ابن زییاد رو بھ رو شدند ھمھ چیز را بھ فرامو
بر داشتند بلكھ شمشییرى كھ براى یارى او آماده كرده بودند بھ روى او كشیدند و آن را بھ خون ) علیھ السالم(امام 

 !او آغشتھ كردند
 و این سرنوشت افراد ترسو و بى اراده این است پایان شوم عمر پیمان شكنان بى وفا
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در روز عاشورا در حالى كھ بھ سوى میدان شھادت گام بر حجت نمود تا فردا نگوییند ما اورا ) علیھ السالم(امام 

نشناختیم و برایى ھدف از اشعار جالب و پر معنایى كھ خود سروده بود و در اعماق دلھا نفوذ مى كرد بھره گرفت 
 :و فرمود

 انا ابن علییى الطھر من آل ھاشم 
 

 كفایى بھذا مفخرا حییین افخر 

 و نحن سراج هللا فى االرض نزھر   و جدییى رسول هللا اكرم من مضى 

 و عمییى یدعى ذالجناحییین جعفر   و فاطمة امیى من ساللة احمد 

 و فیینا كتاب هللا انزل صادقا 
 

 و فینا و الوحى بالخیر یذكر 

 و نحن امان هللا للناس كلھم 
 

 یى االنام و نجھر نسر بھذا ف

 و نحن و الة الحوض نسقیى و التنا 
 

 بكاس رسول هللا ما لیییس ینكر 

 و مبغضنا ییوم القیامة ییخسر   و شیعتنا فى الناس اكرم شیعة 
 بنا بین هللا الھدییى من ظاللة 

 
 و یغمر بنا آالءه و یطھر 

 اذا ما اءتى بوم القیامة ظامئا 
 

 ییھ حیدر الییى الحوض یسقیھ بكفی

 امام مطاع اوجب هللا حقھ 
 

 على الناس جمعا والذییى كان ینظر 

 بجنة عدن صفوھا ال یكدر   فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا

 !منم فرزند على پاك از خاندان ھاشم كھ اگر بخواھم افتخار كنم ھمین افتخار مرا بس است
 م چراغ فروزان الھى در زمینجدم رسول خدا است كھ گرامى ترین انسان ھا است و مایی

 .از دودمان احمد است و عمویم جعفر است كھ بھ صاحب دو بال خوانده میى شود) علیھ السالم(و مادرم فاطمھ 
 .و كتاب خدا در خاندان ما بھ راستى نازل شد و در میان ما است كھ وحى و ھدایت بھ نیكى یاد مى شود

برایى مردم پنھان كنیم یا آشكار سازیم و ماییم صاحب حوض كوثر كھ  ما براى تمام مردم امان خداییم چھ آن را
 .سیراب مى كنیم - كھ قابل انكار نیست  -) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(دوستان خود را با جام رسول خدا 

 .شیعیان ما در میان مردم گرامى ترین پیروان ھستند و دشمنان ما در روز قیامت زیان خواھند دید
 .ھ وسیلھ ما ھدایت را از گمراھى آشكار ساختھ و نعمت ھاى خوییش را فراوان و پاكیزه كردخداوند ب

 .ھنگامى كھ روز قیامت تشنھ اى بر حوض كوثر وارد شود حیدر با دو دست مباركش او را سیراب مى كند
 .ستامامى است فرمانروا كھ خداوند حقش رابر ھمھ واجب كرده و كسى است كھ ناظر اعمال مردم ا

  .(616)كھ زالل آن ھرگز تیره نشود مژده باد - بھ بنده اى كھ پس از مرگ ما بھ زیارت ما نایل شود بھشت جاودان 
مى برد و چون مى دانست این حادثھ   ت بھ پیشدر روز عاشورا تمام برنامھ ھاى خود را با دق) علیھ السالم(امام 

بزرگ و بى نظیر براى ھمیشھ در دل تاریخ ثبت خواھد شد راه را بر تمام عذر و بھانھ ھایى كھ ممكن بود چھره 
 .آن را دگرگون سازد مى بست

یام در آورد بود از جملھ در ااخرین لحظات عمر در حالى كھ بھ نشانھ آمادگى براى پیكار و شھادت شمشیر را از ن
 .بھ معرفى خود پرداخت - بار دیگر -ضمن اشعار رسایى 

و ) سالم هللا علیھا(حضرت زھرا   از مادرش) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(از خودش از پدرش از جدش رسول خدا 
مھ شما بھ این حقیقت اشاره كرد كھ قرآن و اسالمى را كھ ھ  سخن گفت سپس) علیھ السالم(از عمویش جعفر 

 .ظاھرا بھ آن افتخار مى كنید در خانھ ما نازل شده و پناھگاه شما در قیامت نیز ما ھستیم
 !و عجبا این سخنان كھ ھر خفھ اى را بییدار و ھر مستى را ھشیار مى كرد در آن كوردالن مؤ ثر نیفتاد
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و عمق افكار آن حضرت در روز ) علیھ السالم(سین این اشعار كھ در نوع خود بى نظیر است بیانگر مكتب امام ح

 :عاشورا است
 فان ثواب هللا اءعلى أنبل   فان تكن الدنییا تعد نفیسة 

 و ان یكن االبدان للموت انشات 
 

 فقتل امریى بالسییف فى هللا اءفضل 

 و ان یكن االرزاقق قسما مقدرا 
 

 فقلة سعیى المرء فیى الكسب اءجمل 



 فما بال متروك بھ المرء یبخل  -  وال للتراك جمعھا و ان تكن االم

 .اگر دنیا چیزى ارزشمند شمرده شود بھ یقین پاداش الھى برتر و ارزشمندتر است
 !و اگر بدن ھا براى مرگ آفریده شده مطمئنا شھادت در راه خدا بھ وسیلھ شمشیر بھتر است

 .از حرص در كسب مال زیباتر استاگر رزق و روزى براى بشر مقدر و معین شده پس اجتناب 
 (617)اگر جمع آورى اموال براى وانھادن و بھ دیگران سپردن است پس چرا آدمى نسبت بھ انفاق آن بخل بورزد؟

 :ذكر مى كند) علیھ السالم(شعار باال این اشعار را نیز از گفتھ امام قندورزى دانشمند معروف اھل سنت اضافھ بر ا
 فانیى اءرانیى عنكم الیوم اءرحل   علیكم سالم هللا یا آل احمد 

 یروم فنانا جھرة ثم یعمل   اءرى كل ملعون منافق 
 لقد كفروا یا ویلھم بمحمد 

 
 و ربھم ما شاء فیى الخلق یفعل 

 ھ لقد غرھم حلم االلھ الن
 

 حلیم كریم لم ییكن قط یجعل 

 !من چنین میى بیینم كھ امروز از میان شما كوچ خواھم كرد!سالم خدا بر شما باد!اى خاندان احمد
كھ ھر چھ اراده كند درباره مردم انجام  - و پروردگارشان) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(كھ بھ محمد !اى وایى بر آنان

 .كفر ورزیده اند -مى دھد 
یبایى خداوند آنان را مغرور ساختھ چرا كھ خداوند حلیم و كریمى است كھ شتاب نمى كند ولى سرانجام از آنھا شك

  .(618)انتقام سختى مى گیرد
 .ست بھ تمام انسانھا كھ در ھر عصر و ھر زمان زندگى مى كننداین اشعار از یك سو اندرز و نصیحت و پیامى ا

 .تن بھ ذلت ندھید زندگى این زندگى دنیا نیست سراى جاویدان و دار بقاء هللا جایگاه اصلى ماست:بھ آنھا مى گوید
صف چھ زیباست كھ سرانجام در راه خدا بھ خون آغشتھ گردد و در !حیف از این بدن كھ در بستر بیمارى بمیرد

 !شھیدان جاى گیرد
با افتخار بھ استقبال شھادت مى رود و از ھیچ چیز نمى ) علیھ السالم(و از سوى دیگر نشان مى دھد كھ امام 

ھراسد بر چھره مرگ مرگى كھ در راه خداست مرگى كھ الھام بخش بندگان دربند در طول تاریخ خواھد بود لبخند 
پیغام مى فرستد كھ از قدرت دو روزه خود مغرور نشوید بدبختى و مى زند و از میدان كربال بھ ھمھ جباران 

 !رسوایى در انتظار شماست
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بھ میدان آمد و مبارز طلبید ھر كس از پھلوانان سپاه دشمن آمد او را بھ خاك افكند تا آنجا كھ ) علیھ السالم(امام 

الموت خیر من ركوب  :د آنگاه بھ میمنھ بھ جانب راست سپاه حملھ كرد و فرمودبسیارى از آنان را بھ ھالكت رسان
 :مرگ بھتر از زندگى ننگین است سپس بھ میسره جانب چپ سپاه یورش برد و فرمودالعار 

 أنا الحسین بن على 
 

 آلیت أن ال أنثنیى 

 اءحمیى عیاالت أبى 
 

 اءمضیى على دین النبى 

سوگند یاد كردم كھ در برابر دشمن سر فرود نیاورم از خاندان پدرم حمایت مى ) سالمعلیھ ال(منم حسین بن على 
 ( 619)كنم وبر دین پیامبر رھسپارم 

مرگ با عزت بھتر از غیر خیر من حیاة فیى ذل  موت فیى :فرمود) علیھ السالم(و در روایت دیگر آمده است امام 
 !(620)زندگى با ذلت است

این اشعار كھ مرگ با عزت از زندگى ننگین بھتر است از مھمترین پیام ھاى عاشورا است پیامى كھ مى تواند 
 .تاریخ بشر را روشن سازد و بھ استعمار و استثمار و برددگى انسانھا پایان دھدسراسر 

مردم غالبا از ترس ذلت ذلیل مى شوند و از ترس ظلم تن بھ ظلم و ستم مى دھند و جباران و ظالمان نیز از ھمین 
 .نقطھ ضعف استفاده مى كنند
تقبال یزییدیان رفت و در یك نبرد نا برابر شھید شد اما با این اشعار بھ اس) علیھ السالم(درست است كھ امام حسین 

شھادت او سر آغازى براى قیام ھاى مكرر بر ضد مزدوران بنى امیھ و بنى مروان و فرزندان آكلة اللكباد شد كھ 
را محو و نابود كنند و سنت ھاى جاھلى را بھ جاى آنان ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مى رفت آثار رسول خدا 

 !شانندبن
 .خدا مى خواست نھال اسالم با این خون ھاى پاك آبیارى شود و دشمنان اسالم و منافقان قسم خورده رسوا گردند
و نیز خدا مى خواست مكتبى ساختھ شود كھ آزادى خواھان جھان در طول تاریخ در آن درى آزادگى و افتخار 

 !نگین استبیاموزند و بدانند مرگ با عزت و افتخار بھتر از زندگى ن
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 .بھ ھر سو یورش برد و گروه عظیمى را بھ خاك افكند) علیھ السالم(امام 



آیا مى دانید با چھ كس مى جنگید؟ او فرزند ھمان دالور میدان ھا و قھرمانان عرب است :عمر سعد فریاد بر آورد
 .از ھر سو بھ وى ھجوم آورید

را ھدف قرار دادند و از سویى دیگر بھ جانب ) علیھ السالم(ان چھار ھزار تیر انداز از ھر سو امام بعد از این فرم
 :فریاد بر آورد) علیھ السالم(خیمھ ھا حملھ ور شدند و میان آن حضرت و خیامش فاطلھ انداختند امام 

كونوا اءحرارا فیى دنیاكم ھذه و ارجعوا ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد ف!و یحكم یا شیعة آل أبى سفیان
اگر دین ندارید و از حسابرسى روز !اى پیروان آل ابى سفیان!واى بر شماالى اءحسابكم ان كنتم عربا كما تزعمون 

قیامت نمى ترسید الاقل در دنیاى خود آزاده باشید و اگر خود را عرب مى دانید بھ خلق و خوى عربى خویش پایبند 
 .باشید

أنا الذیى اءقاتلكم و تقاتلونیى و النساء لیس  :فرمود) علیھ السالم(چھ مى گویى؟ امام !اى پسر فاطمھ:دا زدشمر ص
من با شما جنگ دارم و شما با  علیھن جناح فامنعوا عتاتكم و طغیانكم و جھالكم عن التعرض لحرمیى ما دمت حیا

پاھیان طغیانگر و نادان خود را از تعرض بھ حرم من من ولى زنان كھ گناھى ندارند پس تا زمانى كھ زنده ھستم س
 .باز دارید
از حرم او دست بردارید و بھ خودش حملھ :آنگاه بھ لشكریان خویش رو كرد و گفت. راست مى گوید:شمر گفت

حملھ ور شدند ) علیھ السالم(سپاه دشمن از ھر طرف بھ سوى امام !كنید كھ بھ جانم سوگند ھماوردى است بزرگوار
  .(621)در جستجوى آب بھ سوى فرات رفت ولى سپاھیان ھمگى ھجوم آوردند و مانع شدند) علیھ السالم(امام و 

رید و از خدا و قیامت نمى ترسید ال اگر دین ندا:با این اشعار خود دشمن را شرمنده كرده فرمود) علیھ السالم(امام 
اقل آزاد مرد باشید و راه رسم آزادگى را فراموش نكنید در میدان نبرد نظامیان در برابر ھم قرار دارند و غیر 

نظامیان مخصوصا زنان و كودكان طرف نیستند،حملھ بھ آنھا نھایت ناجوانمردى و نشانھ پستى حملھ كننده است 
راتر از اینھا دارد این اشعار ھمھ جھانیان را مخاطب مى سازد و بھ آنھا مى گوید حتى اگر واى این اشعار پیامى ف

تابع دین و مذھبى نیستید اصول انسانیت و شرافت انسانى و اخالق بشرى را فراموش نكنید در واقع این ھمان 
 .ندشعار رعایت حقوق بشر است كھ امروز سخن از آن بسیار مى گویند و كمتر عمل مى كن
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بھ آن نخواھى رسید !بھ خدا سوگند:بھ سوى فرات روانھ شد كھ شمر گفت) علیھ السالم(در روز عاشورا امام حسین 

 !تا در آتش در آیى
از آن !بھ خدا سوگند!آیا آب فرات را نمى بینى كھ مثل شكم ماھى مى درخشد؟!یا حسین:شخص دیگرى گفت

 !چشید تا آن كھ لب تشنھ از جھان چشم بپوشىنخواھى 
 او را تشنھ بمیران!خدایااللھم اءمتھ عطشا  :گفت) علیھ السالم(امام 

گرفتار شد بھ گونھ اى كھ پیوستھ مى   بھ خدا سوگند پس از نفرین امام آن شخص بھ مرض عطش :راوى مى گوید
مى ریخت ولى ھمچنان مى گفت آبم دھید كھ تشنگى  آبش مى دادند تا آنجا كھ آب از دھانش!بھ من آب دھید:گفت

 !پیوستھ این چنین بود تا آن كھ بھ ھالكت رسید!مرا گشت
آنگاه مردى از سپاه دشمن بھ نام ابوالحتوف جعفى تیرى بھ سوى امام رھا كرد تیر بھ پیشانى امام اصابت كرد آن 

 :را بیرون كشید خون بر چھره و محاسن امام جارى شد عرض كرد
اللھم انك ترى ما أنا فیھ من عبادك ھوالء العصاة اللھم اءحصھم عددا و اقتلھم بددا و ال تذر على وجھ منھم احدا و ال 

جمعیت آنان را اندك كن و آنان را با !تو شاھدى از این مردم سركش بھ من چھ مى رسد خدایا!خدایاتغفر لھم اءبدا 
 !بر روى زمین مگذار و ھرگز آنان را نیامرزبیچارگى و بدبختى بمیران و از آنان كسى را 

سپس ھمانند شیر خشمگین بھ آنان حملھ كرد و بھ ھر كس كھ مى رسید او را با شمشیرش بر خاك مى افكند این در 
 :مى نشست و مى فرمود) علیھ السالم(حالى بود كھ تیرھا از ھر سو مى بارید و بر بدن امام 

فیى عترتھ أما انكم لن تقتلوا بعدیى عبدا من عباد هللا فتھابوا قتلھ بل یھون علیكم عند یا اءمة السوء بئسماخلفتم محمدا 
اى بد قتلكم ایایى و ایم هللا انیى الرجوا أن یكرمنیى ربیى بالشھادة بھوانكم ثم ینتقم لیى منكم من حیث ال تشعرون 

شما از كشتن من از كشتن !عمل كردید آرى بد) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(شما در مورد خاندان پیامبر !سیرتان
ھیچ بنده اى از بندگان خدا ھراسى ندارید چرا كھ با كشتن من قتل ھر كس برایتان آسان خواھد بود بھ خدا 

من امیدوارم كھ پروردگارم شما را خوار و مرا بھ شھادت در راھش گرامى بدارد آنگاه از جایى كھ گمان !سوگند
چگونھ خداوند !اى پسر فاطمھ:حصین بن مالك سكونى فریاد بر آورد و گفت. ز شما بگیردنمى برید انتقام مرا ا

 انتقام تو را از ما بگیرد؟
 :فرمود) علیھ السالم(امام 

نزاع و اختالف در میانتان مى افكند و خودنتان را  یلقیى باءسكم بینكم و یسفك دماءكم ثم یصب علیكم العذاب االلیم



 .ا بھ عذاب دردناك گرفتار مى سازدمى ریزد آنگاه شما ر
  .(622)ھمچنان مى جنگید نا آن كھ زخم ھاى بسیارى بر بدن مباركش وارد شد) علیھ السالم(امام 

 :در روایتى آمده است
 :ج تیرھا قرارا دادند تیر بھ گلوى امام اصابت كرد و فرمودھنگامى كھ دشمنان امام را آما

بھ نام خداوند و ھیچ حركت و نیرویى جز از جانب خدا بسم هللا و ال حول و ال قوة باr و ھذا قتیل فیى رضى هللا 
 !(623)نیست و این شھیدى است در راه رضاى خدا

در ھر لحظھ از زندگى آن بزرگوار درسى نھفتھ است درسى براى رھروان راه حق و پویندگان مسیر عزت و 
 افتخار

بھ گونھ اى كھ مالحظھ مى كنید در ایین لحظات تنھایى و لحظات واپسین عمر مباركش ھیچ ترس و وحشتى از 
لوقوعش بھ خود راه نمى دھد ھمچنان بھ یاد خداست ھمچنان بھ یاد خداست ھمچنان انبوه دشمن و سرنوشت قریب ا

پند و اندرز مى دھد آنھا را از آینده شومى كھ در پیش دارند بر حذر مى !با زبانھاى مختلف حتى با زبان نفرین
 .دارد و بھ سوى خدا فرا مى خواند

 !ا گرامى مى دارد و با یاد خدا بھ استقبال آن مى شتابدو سرانجام بر چھره مرگ لبخند مى زند و مقدم شھادت ر
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خستھ شد خواست اندكى بیاساید كھ ناگاه سنگى آمد و بھ پیشانى امام رسید خون جارى شد امام ) علیھ السالم(امام 

 (علیھ السالم(ھ تیر سھ شعبھ مسمومى آمد و بھ سینھ امام دامن پیراھنش را باال زد تا خون از چھره اش پاك كند ك
 :فرو نشست امام دعاى قربانى خواند و فرمود

 بھ نام خدا و بھ یارى خدا و بر آیین رسول خدابسم هللا و باr و على ملة رسول هللا 
ى وجھ االرض ابن نبى الھیى انك تعلم أنھم یقتلون رجال لیس عل :آنگاه سرش را بھ آسمان بلند كرد و عرض كرد

 .تو آگاھى كھ اینان كسى را مى كشند كھ در روى زمین پسر پیامبرى جز وى نیست!خداى منغیره 
سپس تیر را یبرون كشید خون ھمچون ناودان جارى شد دستش را بر محل زخم گذاشت چون از خون پر شد آن را 

 !بھ آسمان پاشید و قطره اى از آن بھ زمین باز نگشت
 :ر دست را از خون پر كرد و آن را بھ سر و صورت كشید و فرمودبار دیگ

آرى بھ ھكذا و هللا اءكون حتى القى جدیى رسول هللا و أنا مخضوب بدمیى و اءقول یا رسول هللا قتلنیى فالن و فالن 
اى :م و بگویمبرو) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(مى خواھم با ھمین چھره خونین بھ دیدار جدم رسول خدا !خدا سوگند

  .(624)رسول خدا فالن و فالن مرا شھید كردند
كفى از خون را بھ آسمان مى پاشد تا در آسمان در نزد ملكوتیان براى یوم المعاد ذخیره ) علیھ السالم(آرى امام 

دیگر را بھ صورت مبارك مى كشد تا در زمین براى جسم مقدسش ذخیره گردد چون شھیدى ھمچون  شود و كفى
 .با ھمان ھیبت وارد عرصھ محشر مى شود و با نور وجود خویش آن فضا را نورانى مى كند) علیھ السالم)امام 

نیز جریان دارد و با آن این خون پاك و مقدس در جوى تاریخ بشر و در رگ ھاى انسان ھاى آزاده و با ایمان 
 .خطوط عدالت و آزادگى بر پیشانى رھروان این راه ترسیم مى گردد

 !این خون بر بساط ظالمان نیز مى جوشد تتا ظلم را از جھان بر اندازد
 ظلم بر محو عدالت سخت مى كوشید ھنوز 

 
  !ظالم از خون دل مظلوم مى نوشد ھنوز

  تا عدالت را كند جاوید در عالم حسین
 

  !خون پاكش بر بساط ظلم مى جوشد ھنوز
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از ) علیھ السالم(بر اثر زخم ھاى فراوان از اسب بھ زمین افتاد ولى بر خاست خواھرش زینب ) علیھ السالم(امام 

ر زمین فرو مى كاش آسمان بلیت السماء انطبقت على االرض  :خیمھ ھا بیرون آمد و با نالھ اى جانسوز مى گفت
اى اءیقتل ابو عبدهللا و أنت تنظر الیھ؟  :ایستاده است و فرمود) علیھ السالم(افتاد عمر بن سعد را دید كھ نزدیك امام 

 !را شھید مى كنند و تو نظاره مى كنى؟) علیھ السالم(عمر بن سعد ابا عبدهللا 
 (625)و چیزى نگفت اشك از دیدگان عمر سعد دیدند جارى شد و صورتش را بر گرداند 

 آیا در میان شما یك مسلمان نیست؟!واى بر شماویلكم أما فیكم مسلم  :فریاد زد) علیھ السالم(حضرت زینب 
 (626)سكوت مرگبارى ھمھ را فرا گرفتھ بود و كسى پاسخى نداد

ردایى بھ تن كرده و عمامھ بھ سر داشت و با آن كھ پیاده و زخمى بود چون سواران دالور مى ) علیھ السالم(امام 
یى تجتمعون أما و هللا ال تقتلون بعدیى عبدا اءعلى قتل :جنگید بھ تیر اندازان و نگاھى بھ حرم خود داشت و مى گفت

من عبادهللا هللا اءسخط علیكم لقتلھ منیى و ایم هللا انیى الرجوا أن یكرمنى هللا بھوانكم ثم ینتقم لیى منكم من حیث ال 



آیا ب االلیم تشعرون أما و هللا لو قتلتمونیى ال لقیى هللا باسكم بینكم و سفك دمائكم ثم ال یرضى حتى یضاعف لكم العذا
پس از من بنده اى از بندگان خدا را نمى كشید كھ خداوند را !بھ خدا سوگند!بر كشتن من با ھم متحد شده اید؟ ھان

من امیدوارم خداوند مار با خوارى شما گرامى بدارد و انتقام مرا از !بیش از كشتن من بھ خشم آورد بھ خدا سوگند
اگر مرا بھ قتل برسانید خداوند شما را گرفتار نزاعى !ھان بھ بھ خدا سوگندآنجا كھ گمان نمى برید از شما بگیرد 

در میان خودتان مى سازد و خونتان را مى ریزد و ھرگز از شما راضى نگردد تا عذاب سنگین و دردناكى بھ شما 
 (627)بچشاند

آرى صحنھ آنچنان غم انگیز بود كھ دشمن ھم گریھ كرد،دشمنى كھ بر اثر ھواى نفس اختیارى از خود نداشت و 
آگاه بود و از عمق مظلومیت او ) علیھ السالم(آگاھانھ تن بھ ذلت و خوارى داده بود دشمنى كھ بھ عظمت مقام امام 

 !با خبر بود
من بھ حال كشتھ خود گریھ كرده باشد و در میدان نبرد این چنین از مظلومیت او در كدام تاریخ سراغ داریم كھ دش

 .و ستمگرى خویش خبر دھد
 !آرى عرصھ كربال شگفتى ھایى دارد و این ھم یكى دیگر از شگفتى ھا ى آن است
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متعالى المكان !اللھم :مى كرد در آخرین لحظات عمر گرانبھایش با خداى خود چنین مناجات) علیھ السالم(امام 

عظیم الجبروت شدید المحال غنى عن الخالئق عریض الكبریاء قادر على ما تشاء قریب الرحمھ صادق الوعد سابغ 
النعمة حسن البالء قریب اذا دعیت محیط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب الیك قادر على ما اءردت و مدرك ما طلبت 

ذا ذكرت اءدعوك محتاجا و اءرغب الیك فقیرا و اءفزع الیك خائفا و اءبكى الیك و شكور اذا شكرت و ذكور ا
مكروبا و استعین بك ضعیفا و اءتوكل علیك كافیا عترة نبیك و ولد حبیبك محمد بن عبدهللا الذیى اصطفیتھ بالرسالة و 

 آئمنتھ على وحیك فاجعل لنا من اءمرنا فرجا و مخرجا برحمتك با اءرحم الراحمین
سخت توانمند در كیفر و انتقام بى نیاز از مخلوقات صاحب كبریایى !بزرگ جبروت!اى بلند جایگاه!دایاخ

 !بالیت نیكو!داراى نعمت سرشار!رحمتت نزدیك پیمانت درست!بر ھر چھ خواھى قادرى!گسترده
و بھ !اراده كنى توانایى بر ھر چھ!توبھ پذیر توبھ كنندگانى!بر آفریده ھا احاطھ دارى!ھرگاه تو را بخوانند نزدیكى

 !ھر چھ بخوانى مى رسى
 !و چون یادت كنند یادشان مى كنى!چون سپاست گویند سپاسگزارى

حاجتمندانھ تو را مى خوانم و نیازمندانھ بھ تو مشتاقم و ھراسانھ بھ تو پناه مى برم و با حال حزن بھ درگاه تو مى 
 !تو توكل مى كنم میان ما و این قوم حكم فرما گریم و ناتوانمندانھ از تو یارى مى طلبم تنھا بر

اینان بھ ما نیرنگ زدند ما را تنھا گذارده بى وفایى كردند و بھ كشتن ما بر خاستند ما خاندان پیامبر و فرزندان 
حبیب تو محمد بن عبدهللا صلى هللا علیھ و الھ ھستیم ھمو كھ او را بھ پیامبرى برگزیدى و بر وحى ات امین ساختى 

 !س در كار ما گشایش و برون رفتى قرار ده بھ مھربانیت اى مھربانترین مھربانانپ
صبرا على قضائك یا رب ال الھ سواك یا غیاث المستغیثین مالى رب سواك و ال معبود غیرك صبرا  :و آنگاه افزود

نفس بما كسبت احكم بینیى و  على حكمك یا غیاث من ال غیاث لھ یا دائما ال نفاد لھ یا محیى الموتى یا قائما على كل
بر قضا و قدرت شكیبایى مى ورزم معبودى جز تو نیست اى فریاد رس داد !پروردگارابینھم و أنت خیر الحاكمین 

پروردگارى جز تو و معبودى غیر از تو براى من نیست بر بر حكم تو صبر مى كنم اى فریاد دس كسى !خواھان
اى زنده كننده مردگان اى برپا دارنده !اى ھمیشھ اى كھ پایان ناپذیر است!كھ فریاد رس كسى كھ فریاد رسى ندارد

 !(628)با آنچھ كھ بھ دست آورده میان ما و اینان داورى كن كھ تو بھترین داوارانى  ھر كس 
با ) علیھ السالم(و پر محتوا و چقدر آموزنده است این مناجات كھ در واپسین ساعات عمر امام  راستى كھ چھ زیبا

بدنى خونین و مجروح و در میان اندوه عمیق از دست دادن یاران و عزیران و آینده نگران كننده ھمسر و دختران 
 !و باز ماندگان بر زبان مبارك آن حضرت جارى شد

درجھ رضا و تسلیم در كلمات آن موج مى زند نھ شكوه اى نھ بى تابى نھ اظھار عجز و معارف الھیھ و باالترین 
 .ناتوانى و نھ ابراز یاس و ناخشنودى ابدادر آن دیده نمى شود



ھمھ جا سخن از صبر و شكیبایى و رضا و تسلیم در برابر قادر متعال و خداوند ال یزال است آفرین و ھزاران 
 !باد اى پیشواى آزادگانآفرین از سوى خدا بر تو 

 

 

 

 آثار و پیامدھاى قیام عاشورا: بخش پنجم
 :اشاره

پرداختھ ایم و مھمترین انگیزه آن حضرت را احیاى دین ) علیھ السالم(در بخش سوم بھ انگیزه ھاى قیام امام حسین 
 .خدا و مبارزه با دستگاه فاسد بنى امیھ بر شمرده ایم

ارزش ھاى اسالمى و جلوگیرى از بازگشت بھ عصر جاھلیت و بھ ھدر رفتن  در پى احیاى) علیھ السالم(امام 
بود خواه از طیق تشكیل حكومت اسالمى یا از ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(تالش ھاى طاقت فرساى رسول خدا 

 .طریق شھادت
م شد باعث بیدارى قیام عاشورا عالوه بر آن كھ بھ احیاى دین خدا كمك كرد و موجب رشد و شكوفایى درخت اسال

امت اسالمى گشت و روح شھادت طلبى و شجاعت را در مسلمانان دمید و درس فداكارى و ایثار را بھ بشر 
آموخت و دستگاه خالفت اموى را با خطرات جدى روبرو ساخت و سبب قیام ھا و نھضت ھاى خونینى گردید كھ 

 .بھ بر چیده شدن خالفت بنى امیھ انجامید در كوتاه مدت بھ سقوط خالفت آل ابوسفیان و در دراز مدت
 :بھ گفتھ شاعر

 بھر حق در خاك و خون غلتیده شد 
 

 تا بناى كفر از آن بر چیده شد 

 خون او تفسیر این اسرار كرد 
 

 ملت خوابیده را بیدار كرد 

ه را براى آزادگان اضافھ بر این حادثھ كربال در طول تاریخ بھ یك الگو و سرمشق بزرگ تبدیل شد و شیوه مبارز
جھان بنا نھاد كھ مسالھ مرگ و شھادت را امرى ساده بلكھ افتخارآمیز كرد آثار و پیامدھاى عاشورا گسترده عمیق 

 .و چند جانبھ است كھ ما در این بخش سھ اثر مھم آن را در مورد تحلیل و بررسى قرار مى دھیم
 احیاى اسالم و آیین حق: فصل اول

آن ھم در نھایت قساوت و بى  - و یارانش) علیھ السالم(تصور مى كرد با كشتن امام حسین دستگاه خالفت اموى 
بھ ھدف خویش رسیده و نتیجھ مطلوب را بھ دست آورده است بھ گمان خویش   و اسارت زنان و كودكانش  -رحمى 

گیرد نا ھیچ كس بناى ھم توانستھ است دشمن شماره یك خود را از سر راه بردارد و ھم از دیگران زھر چشمى ب
 .مخالفت با حكومت او را در سر نپروراند

سرمست و مغرور بودند سخنانى بر زبان جارى ساختند !یزیدیان كھ پس از حادثھ عاشورا از پیروزى خیالى خود
مام و رفتارھایى از خود بروز دادند كھ بھ افشاى ماھیت و نیات شوم آنان كمك كرد آنان كھ گمان داشتند با كشتن ا

و اسارت خانواده او بھ پیروزى بزرگى نایل خیالى خود را بھ رخ ھمگان بكشانند و مستى و ) علیھ السالم(حسین 
سرور خود را تكمیل كنند بھ اقدامات نابخردانھ و جاھالنھ اى دست دست زدند كھ شادكانى زود گذر آنان را بھ 

 .مصیبت و ماتم دائمى تبدیل كرد
كوفھ و دمشق بر پا كردن مجالس سرور و شادى توام با رقص و شراب و پایكوبى بھ  آذین بندى شھرھایى چون

و گرداندن آنان در میان مردم در ھیت اسیران جنگى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم)زنجیر بستن نوادگان پیامبر 
خیزران بر لب و  تازیانھ زدن بھ اطفال بى گناه بر سر نیزه كردن سرھاى شھیدان سرافراز كربال و زدن چوب

از جملھ كارھایى بود كھ بھ منظور منظور تحقیر اسیران و زھر چشم گرفتن از دیگران ار بنى امیھ ... دندان امام و
بروز كرد ولى تمام این اعمال تیر خالصى بود بر قلب پلید دستگاه اموى بھ گونھ اى شادمانى زود گذر آنان تبدیل 

در واقع ھنوز طعم پیروزى را مضمصھ نكرده بودند كھ . آنان را رھا نساختبھ كابوس وحشتناكى شد و لحظھ اى 
تلخى آن را در سراسر وجود پلشت و پلید خود احساس كردند در بخش دوم كلمات كفرآمیز و ضد اسالمى یزید و 

 .برخى دیگر از بنى امیھ گذشت



صلى هللا (انتقام خود را از رسول خدا آنان در حالى كھ سرمست از باده پیروزى خیالى بودند تصریح كردند كھ 
گرفتھ اند و تصور مى كردند بھ اھداف خویش كھ بازگشت بھ عصر جاھلیت بود نزدیك شده اند ) علیھ و آلھ و سلم

 !ولى در واقع ھمھ این تالش ھا تیشھ اى بود كھ بر ریشھ نا پاك دستگاه اموى وارد مى شد
كمك كرد و ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پاكبازش بھ احیاى مكتب محمدى و یاران ) علیھ السالم(شھادت امام حسین 
درخت اسالم را آبیارى نمود و بھ رشد و بالندگى امت اسالمى و بیدارى مسلمانان ) علیھ السالم(خون پاك ابا عبدهللا 

 .انجامید
امى كھ ابراھیم بن طلحھ در مدینھ ھنگ (علیھ السالم(پس از شھادت امام حسین :مى فرماید) علیھ السالم(امام صادق 

 :روبرو شد از روى طعنھ گفت (علیھ السالم(با امام على بن الحسین 
 اى على بن الحسین در این نبرد چھ كسى پیروز شد؟یا على بن الحسین من غلب؟ 

 :فرمود) علیھ السالم(امام جھارم 
ى خواھى بدانى پیروزى و غلبھ با چھ كسى بود اگر ماذا اءردت أن تعلم من غلب و دخل وقت الصالة فاذن و اءقم 

 (629)بھ ھنگام فرا رسیدن وقت نماز اذان و اقامھ بگو
) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(خدا  بال این پاسخ بھ او فھماند كھ ھدف یزید محو اسالم و نام رسول) علیھ السالم(امام 

حتى در شام  -بر ماذنھ ھا مى پیچید و مسلمانان در ھمھ جا طنین ال الھ اال هللا و محمد رسول هللا بود ولى ھمچنان 
 !بھ یگانگى خدا و رسالت محمد صلى هللا علیھ و الھ گواھى مى دھند -و پایتخت سلطنت یزید 

ین با قربانى كردن عزیزترین افراد خود با اثبات مظلومیت و حقانیت خود بھ حس:موسیو ماربین آلمانى مى گویند
دنیا درس فداركارى و جانبازى آموخت و نام اسالم و اسالمیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت و اگر 

كباره اسالم و اسالمیان محو چنین حادثھ اى پیش نیامده بود قطعنا اسالم بھ حالت كنونى باقى نمى ماند و ممكن بود ی
 (630)و نابود گردند

حسین از من است و من حسین منیى و أنا من حسین  :كھ فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(حدیث معروف نبوى 
 (631)از حسینم 

است ولى ) سالم هللا علیھا)محقق گردید حسین از رسول خداست چرا كھ فرزند دختر او او حضرت فاطمھ زھرا 
آیین مرا احیا مى كند ) معلیھ السال)من از حسینم بدین معنا كھ حسین :فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رسول خدا 

نھ تنھا آیین ) علیھ السالم(قیام امام حسین :بھ صراحت مى توان گفت. و از این جھت خودم را از حسین مى دانم
را نجات داد،بلكھ از محو اھداف رسالت سایر انبیا نیز جلوگیرى ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(پیامبر بزرگ اسالم 

كامل كننده رسالت پیامبران گذشتھ و خاتم رسوالن و دین او  (هللا علیھ و آلھ و سلمصلى (كرد چرا كھ رسول خدا 
 .خاتم ادیان بود

گویا تالش ھاى ھمھ انبیاى گذشتھ مقدمھ اى بود براى ظھور پیامبر خاتم و سپردن پرچم ھدایت بشرى بھ دست آن 
 .حضرت تا دامنھ قیامت

در عصر حكومت معاویھ و یزید مورد تھدید قرار گرفت بھ ویژه در مى دانیم این آیین كھ خاتم ادیان الھى بود 
بھ  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(سلطنت یزید و بیم آن مى رفت كھ ثمرات تالش ھاى انبیا و بھ ویژه پیامبر اسالم 

رخت بھ احیاى آیین خدا كمك كرد و د (علیھ السالم(فراموشى سپرده شود در چنین شرایطى شھادت امام حسین 
 .توحید و نبوت را طراوت و سرسبزى تازه اى بخشید

صلى هللا علیھ و (وارث پیامبر اسالم ) علیھ السالم(نھ تنھا امام حسین (632) و شاید بھ ھمین دلیل در زیارت وارث 
حضرت ) علیھ السالم)حضرت نوح ) علیھ السالم(لكھ وارث انبیاى بزرگى ھمچون حضرت آدم ب) آلھ و سلم
نامیده شده است گویا حسین ) علیھ السالم(و حضرت عیسى ) علیھ السالم(حضرت موسى ) علیھ السالم(ابراھیم 

وى ھمھ انبیاى گذشتھ را ھمچون گالبى است كھ از گل ھاى متعدد گلستان توحید و نبوت گرفتھ شده ب) علیھ السالم(
 .دارد و وارث ھمھ آنھاست

 الگو سازى براى آزادگان: فصل دوم
ھجرى پیروزى از آن یزیدیان بود و نبرد نا برابر كربال بھ نفع جبھھ باطل  61ھر چند بھ ظاھر در عاشوراى سال 



چرا كھ آن . و یاران او بود) علیھ السالم)بھ پایان رسید ولى در نگاه عمیق پیروزى حقیقى متعلق بھ امام حسین 
حضرت در آن حادثھ و قیام راه و رسمى ماندگار در عالم بھ یادگار گذاشت و با خون سرخش مكتبى را براى 

 .مسلمانان بلكھ ھمھ آزادگان جھان بنا نھاد كھ تا ھمیشھ تاریخ باقى است و سرمشق حق طلبان عالم است
شید عالم اسالم بھ مردم دنیا نشان داد كھ ظلم و بیدادگرى و ستمگرى این سرباز ر:بھ گفتھ موسیو ماربین آلمانى

پایدار نیست و بناى ستم ھر چند ظاھرا عظیم و استوار باشد در برابر حق و حقیقت چون پر كاھى بر باد خواھد 
  .)(633رفت

این پرسش را مطرح مى كند كھ (634) سوره غافر 51سید قطب دانشمند و مفسر معروف مصرى در ذیل تفسیر آیھ 
یارى داد ولى ما مى بینیم كھ در طول  خداوند در این آیھ بھ پیامبران و مؤمنان در دنیا نیز وعده حتمى نصرت و

تاریخ جمعى از پیامبران و مؤمنان شكست خوردند و گروھى نیز بھ شھادت رسیدند بنابر این وعده نصرت الھى 
 :چنین پاسخ مى دھد  درباره آنان چھ شده است؟ سپس 

كوچك بشرى است و لى در نباید پیروزى را در محدوده زمانى و مكانى خاص دید این مقیاس ھا یك مقیاس :اوال
مقیاس بزرگ تر كھ زمان و مكان را در مى نوردد و بھ عصر و زمان خاص و مكان محدود نمى شود ھرگز انبیا 
و مؤمنان شكست نخوردند چرا كھ در نھایت عقیده و مرام آنان باقى ماند و در حقیقت یارى خدا نسبت بھ اعتقادات 

 .آنان ھمان یارى آنان است
و یارى صورت ھاى مختلفى دارد كھ بخشى از آن را در یك نگاه سطحى ھزیمت و شكست مى نامند  نصرت:ثانیا

كھ در آتش افكنده شد،از عقیده و ) علیھ السالم(آیا ابراھیم . ولى در واقع پیروزى و نصرت الھى را در بر دارد
در واقع دشمن . مل حالش بوددعوت خویش دست كشید؟ او در حالى كھ در داخل افكنده شده بود نصرت الھى شا

  شكست خورده بود كھ نتوانست با این ھمھ تھدیدھا و آزارھا وى را از عقیده و مرامش باز دارد بلكھ آیینش 
 .گسترش یافت

 :اشاره مى كند و مى گوید) علیھ السالم(سید قطب در ادامھ بھ امام حسین 
ر مقیاس سطحى نگران شكست خورد ولى در برابر گرچھ در ظاھر بھ شھادت و د) علیھ السالم(حسین بن على 

 .حقیقت و در مقیاسى بزرگ تر پیروز شد
 :سپس مى افزاید

 -فما من شھید فیى االرض تھتزا لھ الجوانح بالحب و العطف و تھفو لھ القلوب و تحبیش بالغیرة و الفداء كالحسین 
ھیچ شھیدى من المسلمین و كثیر من غیر المسلمین یستوى فیى ھذا المتشیعون و غیر المتشیعین  -رضوان هللا علیھ 

در روى زمین یافت نمى شود كھ ھمانند رضوان هللا علیھ تمام وجود انسان ھا بھ خاطر محبت و عالقھ بھ او بھ 
علیھ (لرزه در آید و دل ھا براى او بھ طپش افتد و براى ایثار و فداكارى آماده شود در این الگو گرفتن از حسین 

 .شیعھ و غیر شیعھ از دیگر مسلمانان بلكھ بسیارى از غیر مسلمانان برابرند) السالم
چھ بسیار شھیدانى كھ اگر ھزار سال زنده مى ماندند نمى توانستند بھ اندازه شھادتشان عقیده و :در پایان مى گوید

دل ھا بھ یادگار بگذارند و مكتب خود را یارى كنند و قدرت آن را نداشتند كھ این ھمھ مفاھیم بزرگ انسانى را در 
 (635)ھزاران انسان را با آخرین سخنانى بزرگ كھ با خونشان مى نویسد بھ كارھاى بزرگ وادارند

ى وى و یارانش سرمشقى براى آزادگان جھان شد و شھادت و نستوھ) علیھ السالم(آرى حركت انقالبى امام حسین 
را سر ) علیھ السالم(و بسیارى از رھبران آزادى خواه در پیشبرد نھضت و قیام خویش حركت انقالبى امام حسین 

 .لوحھ كار خود قرار داده اند و بھ پیروزى رسیده اند
 :مى گوید مھاتما گاندى رھبر استقبال كشور ھندوستان ئر گفتار تاریخى خود چنین

من براى مردم ھند چیز تازه اى نیاورده ام فقط نتیجھ اى را كھ از مطالعات و تحقیقاتم درباره تاریخ زندگى 
قھرمانان كبال بھ دست آورده ام ازمغان ملت ھند كردم اگر بخواھیم ھند را نجات دھیم واجب است ھمان راھى را 

  .(636)بپیماییم كھ حسین بن على پیمود
 :مى گوید -محمد على جناح قائد اعظم پاكستان 

از لحاظ فداكارى و تھور نشان داد در عالم پیدا ) علیھ السالم(ھیچ نمونھ اى از شجاعت بھتر از آن كھ امام حسین 



ین باید سرمشق این شھیدى كھ خود را در سرزمین عراق قربانى كرد،پیروى نمى شود بھ عقیده من تمام مسلم
  .(637)نمایند

بوده است در در عالم تشیع بسیار چشمگیر و فراگیر ) علیھ السالم(این الگو پذیرى و تاسى از نھضت امام حسین 
طول تاریخ رھبران انقالبى شیعھ با الھام از حماسھ ھاى بزرگ و جاودان كربال در بسیج انسان ھاى فداكار و از 

 .خود گذشتھ بھ توفیقات بزرگى دست یافتھ اند
سالھ و حماسھ ھاى غرور آفرین  2500پیروزى ملت ایران در برچیدن بساط ظلم و بیدادگرى نظالم استبدادى 

ال دفاع مقدس در جبھھ ھاى نبرد حق علیھ باطل و مجاھدت ھاى جوانان جان بر كف و رشید حزب هللا ھشت س
جنوب لبنان در مقابلھ با رژیم سفاك و تا بن دندان مسلح صھیونیستى از نمونھ ھاى بارز و روشن تاسى و الگو 

 .در عصر حاضر است) علیھ السالم(پذیرى از نھضت امام حسین 
 م ھاى خونینن پس از حادثھ عاشوراقیا: فصل سوم

و ) علیھ السالم(انتشار اخبار كربال تاثیر عجیبى در میان مسلمانان گذاشت از یك سو اوج مظلومیتت امام حسین 
یارانش و نھایت قساوتى كھ در شھادت آنان و اسارت خاندان پاكش آشكار شده بود سبب نفرت مسلمانان از دستگاه 

خالفت یزید كھ با نیرنگ و تھدید و تطمیع معاویھ انجام پذیرفتھ بود نھ از روى اقبال خالفت اموى شد چرا كھ 
 .عمومى مردم با این حادثھ بھ شدت آسیب دید

) علیھ السالم(بھ طور پنھانى كشتھ مى شد و یا ھمچون برادرش امام حسن ) علیھ السالم(بھ یقین،اگر امام حسین 
و زندانى شدن مى انجامید نمى توانست این ھمھ آثار مثبت براى جامعھ  مسموم مى گردید و یا كارش بھ تبعید

و یارانش ) علیھ السالم(اسالمى و پى آمدھاى منفى بھ طور حاكمیت جور در بر داشتھ باشد ولى نحوه شھادت امام 
فاق افتاد جاى كھ بھ طور آشكار و در برابر چشمان ھزاران نفر و در قلب دنیاى اسالم آن روز در اوج مظلومیت ات

ھر گونھ انكار و یا توجیھى را از حادثھ آفرینان فاجعھ كربال گرفت از سوى دیگر شخصیت معنوى و عظمت 
میان مسلمانان آشكار بود كشتن چنین شخصى نمى توانست كار ساده اى باشد ) علیھ السالم(خانوادگى امام حسین 

بدین نحو كشتھ مى شدند بھ یقین نمى توانست چنین موجى ) معلیھ السال(یعنى اگر گروه دیگرى غیر از امام حسین 
 .را كھ شھادت آن حضرت بھ وجود آورد ایجاد كند

و تسلیم ناپذیرى در ھیھات منا الذلة با آن یاران اندك و فریاد ) علیھ السالم(از سوى سوم حركت انقالبى امام حسین 
شید و براى جمع كثیرى از مسلمانان مسالھ مرگ و برابر آن ھمھ لشكر مجھز بھ مسلمانان جرأت و جسارت بخ

شھادت را امرى ساده بلكھ افتخارآمیز كرد،قیام ھاى مردم مدینھ كھ در بخش ھاى گذشتھ بھ آن اشاره شد و قیام 
 .توابین و حتى مقاومت ھاى افراد بھ صورت فردى عمگى حكایت از این حقیقت دارد

 .از قیام ھا و مقاومت ھایى كھ پس از عاشورا اتفاق افتاد مى رویمبراى اثبات این حقیقت بھ سراغ پاره اى 
 اعتراضات و مقاومت ھاى شخصى) الف

بخشى از آن . پس از حادثھ عاشورا دو گونھ مخالفت و قیام بر ضد دستگاه یزید و آنگاه خالفت بنى امیھ رخ داد
حادثھ تاب سكوت را با ھمھ خطراتش از  سازمان نیافتھ و بھ تعبیر دیگر حركت فردى جسورانھ بود سنگینى آن

برخى گرفت و آنھا را بھ ابراز انزجار و اعالن نفرت از دژخیمان اموى واداشت كھ گاه بھ كشتھ شدن آنھا مى 
 .انجامید

 :در اینجا بھ دو نمونھ اشاره مى كنیم
كر بن وادل ھمراه شوھرش در زنى از قبیلھ ب:حمید بم مسلم از وقایع نگاران و راویان حادثھ كربال مى گوید - 1

كربال در جمع لشكریان عمر بن سعد حضور داشت ھنگامى كھ مشاھده كرد لشكریان بھ سوى خیمھ ھاى ابى 
حملھ كردند و شروع بھ غارت نمودند شمشیرى را برداشت و بھ سوى آن خیمھ ھا روان شد و ) علیھ السالم(عبدهللا 

 :فریاد زد
آیا دختران !اى خاندان بكر بن وائلات رسول هللا؟ ال حكم اال r یا لثارات رسول هللا یا آل بكر بن وائل اءتسلب بن

رسول خدا غارت شوند و شما آرام باشید؟ حكم و فرمانى جز براى خدا نیست از او باید اطاعت كرد نھ از بنى امیھ 
 (638)از گرداندآمد و او را گرفت و بھ جایگاھش ب  شوھرش . اى خونخواھان رسول خدا بپاخیزند



پس از حادثھ كربال عبیدهللا بن زیاد كھ بھ اصطالح خود را سرمست پیروزى مى دید مردم كوفھ را در مسجد  - 2
را طى یك خطابھ رسمى بھ اطالع مردم برساند و در و یارانش ) علیھ السالم)جمع كرد تا پایان كار امام حسین 

ضمن بھ مردم بفھماند كھ فرجام كار كسانى كھ با یزید مخالفت كنند چیزى جز نابودى نیست جایى كھ با امام حسین 
حمد :با آن ھمھ عظمت چنین رفتار شد تكلیف دیگران روشن است وى در ضمن كالمش چنین گفت ) علیھ السالم(

و یزید و پیروانش را یارى كرد و كذاب پسر كذاب را !حق و اھل حق و حقیقت را پیروز كردخدایى را كھ 
 !!!كشت

بود و یك چشم خود را در جنگل جمل و چشم ) علیھ السالم(عبدهللا بن عفیف ازدى كھ از شیعیان امیر مؤمنان 
ھ در مسجد كوفھ بھ عبادت از دست داده بود و پیوست) علیھ السالم(دیگرش را در جنگ صفین در ركاب على 

  .(639)مشغول بود
كذاب پسر كذاب تویى و پدرت و آن كسى است كھ تو و پدرت را بر !اى پسر مرجانھ:از جاى برخاست و فریاد زد

فرزندان انبیا را بھ قتل مى رسانى و اكنون بر منبر مؤمنان این چنین !اى دشمن خدا. این جایگاه نصب كرد
 !جسورانھ سخن مى گویى؟

این مرد كیست؟ عبدهللا بن عفیف خودش را معرفى :بر آشفت و گفت -كھ انتظار چنین حركتى را نداشت  -ابن زیاد 
گونھ پلیدى را از آنان دور داشت مى من بودم تو خاندان پاكى را كھ خداوند ھر !اى دشمن خدا:كرد و ادامھ داد

كجایند پسران مھاجران و انصار؟ چھ شده است كسى از این طغیانگر كھ !واغوثاه!كشى و گمان مى كنى مسلمانى؟
 !نفرین شده فرزند نفرین شده توسط پیامبر است انتقام نمى گیرد؟

او را بھ نزد من :گردنش بر آمد و گفت ابن زیاد از این ھمھ شجاعت و جسارت بسیار خشمگین شد تا آنجا رگ ھاى
 !بیاورید

ماءموران بھ طرف او ھجوم بردند ولى بزرگان قبیلھ اءزد كھ از خویشاوندان او بودند وى را از دست ماءموران 
 .رھا ساختید رھا ساختند و از مسجد بھ خانھ اش بردند

یاورند بعضى از قبیلھ ازد و برخى دیگر از ابن زیاد دستور داد بھ ھر صورت ممكن او را دستگیر كنند و نزدش ب
قبایل بھ كمك عبدهللا بن عفیف آمدند و از آن سو پسر مرجانھ نیز جمعى از مزدوران كوفھ را اجیر كرد و میان این 

دو گروه درگیرى رخ داد و گروھى كشتھ شدند تا آن كھ سرانجام لشكر عبیدهللا وارد خانھ ابن عفیف شد دختر 
ترسى بھ خود راه مده شمشیر را بھ من بده عبدهللا در حالى :از ورود ماءموران با خبر ساخت او گفت عبدهللا او را

كھ رجز مى خواند و نابینا بود از خود دفاع مى كرد سپاھیان عبیدهللا اطرافش را گرفتند و او با راھنمایى دخترش 
 .دهللا بن زیاد بردندبر آنھا حملھ مى كرد تا سرانجام دستگیر شد و او را بھ نزد عبی

 .عبدهللا بن عفیف در نزد عبدهللا نیز با شجاعت گفت تا آن كھ عبیدهللا او را تھدید بھ قتل كرد
 :ابن عفیف گفت

الحمدr رب العالمین أما انیى قد كنت اءسال هللا ربیى أن یرزقنى الشھادة قبل أن تلدك اءمك و سالت هللا أن یجعل 
اءبغضھم الیھ فلما كف بصیریى یست من الشھادة و االن الحمد r الذیى رزقنیھا بعد الیاس ذلك على یدیى العن خلقھ 

الحمدr رب العالمین بدان كھ پیش از آن كھ تو از مادرت زاده شوى من منھا و عرفنیى االجابة منھ فیى قدیم دعایى 
ن ترین شخص كسى كھ نزد خدا از از خدا طلب شھادت مى كردم و از خدا خواستم كھ شھادتم را بھ دست ملعو

ولى پس از آن كھ چشمانم نابینا شد از نیل بھ شھادت ناامید شدم اما اكنون خدا . ھمگان مبغوض تر است قرار دھد
و بھ اجابت رسیدن دعاى گذشتھ ام سپاس مى  -پس از آن دوران نا امیدى  - را براى فراھم شدن اسباب شھادت 

ن ھمھ شجاعت و بى باكى درمانده بود،دستور داد سر از بدن عبدهللا بن عفیف جدا ابن زیاد كھ در برابر آ!گویم
  .(640)سازند و بدنش را بھ دار آویزند

 ب قیام توابین
ربال توسط مردم كوفھ شكل گرفت چرا كھ از یك سو در كوفھ نخستین عكس العمل ھمگانى در ارتباط با حادثھ ك

عالقمند بودند و از ) علیھ السالم(و امام حسین ) علیھ السالم(شیعیان فراوانى زندگى مى كردند كھ بھ امیر مؤمنان 
ع سوى دیگر آنان با نامھ ھاى خود آن حضرت را بھ عراق دعوت كردند و سپس از یارى او سرباز زدند و در واق



و یارانش را تسلیم دشمن كردند و از سوى سوم جمعى از ھمین مردم در آن حادثھ ) علیھ السالم)ابا عبدهللا الحسین 
 .ھولناك مشاركت داشتند

پس از ماجراى كربال شیعیان كوفھ خود را بیش از دیگران مستحق مالمت مى دانستند و از عدم نصرت فرزند 
گناه و شرمسارى شدیدى مى كردند آنان براى جبران این خطاى   احساس ) سلمصلى هللا علیھ و آلھ و (رسول خدا 

 .بزرگ در پى قیام و شورش بر آمدند تا بتوانند این لكھ ننگ را از دامان خود شستشو دھند
سلیمان بن صرد خزاعى :بھ ھمین منظور گروھى از شیعیان بھ نزد بزرگان شیعھ در كوفھ كھ عبارت بودند از

بھ فرازى عبدهللا بن سعد بن نفیل اءزدى عبدهللا بن وال تمیمى و رفاعة بن شداد بجلى رفتند و ھمگى مسیب بن نج
ما در ارتباط ما :در منزل سلیمان اجتماع نخست،مسیب بن نجبھ شروع بھ سخن كرد و پس از بیان مقدمھ اى گفت

كرد،دروغگو از آب در آمدیم و از ) و سلم صلى هللا علیھ و آلھ(امتحانى كھ خداوند ما را در مورد خاندان پیامبر
این امتحان سرشكستھ خارج شدیم نامھ ھا چھ پنھان و چھ آشكارا از ما یارى خواستھ بود ولى از جانمان درباره او 
دریغ ورزیدیم او در نزدیكى ما بھ شھادت رسید ولى ما نھ با دستانمان و نھ با زبان و نھ با اموال و عشیره خود او 

 نكردیم اكنون ما در پیشگاه خدا و پیامبرمان چھ عذرى داریم؟ را كمك
 :سپس ادامھ داد

نھ خدا ال و هللا عذر دون أن تقتلوا قاتلھ و الموالین علیھ اءو تقتلوا فیى طلب ذلك فعسى ربنا یرضى عنا عند ذلك 
و یا در این راه كشتھ شوید چاره اى نیست جز آن كھ قاتالن آن حضرت و ھمراھان آنان را بھ كیفر رسانید !سوگند

 .شاید با این كار خداوند از ما خشنود شود
پس راه كشتھ رفاعة بن شداد و آنگاه عبدهللا بن سعد رشتھ سخن را بھ دست گرفتند و پیشنھاد كردند رھبرى كردند 

ئن و شایستھ و مرد مطم) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(رھبرى این گروه را سلیمان بن صرد كھ صحابى رسول خدا 
 .اى است بر عھده گیرد

صلى هللا علیھ و آلھ (ما ممنتظر ورود خاندان پیامبر... پس از آن سلیمان شروع بھ سخن كرد و پس از مقدماتى گفت
بودیم بھ آنان وعده یارى دادیم و او را براى آمدن بھ عراق تشویسق كردیم ولى ھنگامى كھ آنان بھ سوى ما ) و سلم

ده و ناتوانى بھ خرج دادیم و منتظر حوادث نشستیم تا آنجا كھ فرزند پیامبر و پاره تن او در میان ما آ مدند سستى كر
كشتھ شد ھر چھ فریاد كمك خواھى سر داد بھ كمكش نشتافتیم فاسقان او را ھدف تیر و نیزه قرار دادند آھنگ كشتن 

 :افزود او كردند و بھ وى یورش بردند ولى ما كارى انجام ندادیم آنگاه
اال انھضوا فقد سخط علیكم ربكم و ال ترجعوا الى الحالل و االبناء حتى یرضى هللا و هللا ما اءظنھ راضیا دون أن 

چرا كھ خداوند بر شما خشمگین شده است بھ سوى ھمسران و فرزندانتان باز !برخیزید و قیام كنیدتناجزوا من قتلھ 
گمان نمى كنم خدا از شما راضى شود مگر آن كھ با !ود بھ خدا سوگندنگردید تا آنگاه كھ خداوند از شما راضى ش

 .قاتالن آن حضرت نبرد كنید و از آنان انتقام بگیرد
از مرگ نترسید،چرا كھ ھر كس از مرگ بترسد ذلیل خواھد شد و ھمانند قوم بنى اسرائیل باشید كھ :سپس ادامھ داد

شما بھ خویشتن ستم كردید انكم ظلتم أنفسكم  :بھ آنھا گفت) ھ السالمعلی(بھ خاطر نافرمانى خداوند پیانبرشان موسى 
  .(641)پس توبھ كنید و بھ سوى خالق خود باز گردید و تن بھ كشتن دھید فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم: و ادامھ داد

اگر من !بھ خدا سوگند:سلیمان با سخنانى دیگر مردم را براى قیام آماده كرد پس از او خالد بن سعد بن نفیل گفت
براى نبرد با  - بدانم تنھا بھ كشتن خود مى توانم از گناھم نجات یابم و پروردگارم را خشنود سازم حتما با آن بجنگم 

 .فاسقان در اختیار مسلمانان قرار مى دھم
بھ دنبال این گفتگوھا و آمادگى شیعیان كوفھ سلیمان بن صرد نامھ اى بھ سعد بن حذیقة بن یمان وبرخى دیگر از 
شیعیان مدائن نوشت و آنھا را از عزم خویش آگاه ساخت آنان نیز بھ این دعوت پاسخ مثبت دادند و طى نامھ اى 

 .ھمكارى خویش را براى قیام اعالم كردند
چنین نامھ اى را بھ مثنى بن مخربھ عبدى در بصره نوشت و او نیز پاسخ نوشت كھ ما شیعیان نیز ھمچنین سلیمان 

 .با تو ھماھنگیم و آماده ھمكارى مى باشیم



علیھ (شیعیان كوفھ در پى جمع آورى اسلحھ و ابزار جنگ بر آمدند و مردم را پنھانى براى انتقام خون حسین 
 .ز گروه گروه دعوت آنھا را اجابت مى كردنددعوت مى كردند و مردم نی) السالم

 

 

 ھالكت یزید
بھ ھالكت رسید اینجا بود كھ شیعیان بھ نزد  64این ماجرا ادامھ داشت تا آن كھ یزید بن معاویھ بن معاویھ در سال 

پس با ھالكت این مرد طاغى و فاسد و ضعف دستگاه حكومتى زمینھ براى قیام آماده است :سلیمان آمدند و گفتند
 .درگیرى و نھضت خویش را از ھمین كوفھ آغاز كنیم

از افراد سرشناس و قدرتمندان ) علیھ السالم(من در پیشنھاد شنا اندیشیدم و دیدم قاتالن امام حسین :سلیمان گفت
دم كوفھ ھستند و ما توانایى مقابلھ با آنھا را نداریم بھتر است اكنون افرادى را بھ اطراف كوفھ بفرستید و از مر

آنھا نیز چنین . براى قیام دعوت بھ ھمكارى كنید كھ گمان مى كنم مردم پس از مرگ یزید دعوت ما را اجابت كنند
 .كردند و مردم زیادى دعوت آنھا را اجابت كردند

 آغاز عملیات توابین
ردوگاه لشكر ھجرى سلیمان بن صرد خزاعى با یارانش بھ سوى نخلیھ محل ا 65سرانجام در اول ربیع الثانى سال 

سبحان هللا از میان شانزده ھزار نفرى كھ اعالم :حركت كردند وى جمعیت شیعیان را اندك یافت با تعجب گفت
 !آمادگى كردند جز چھار ھزار نفر نیامدند

 .سلیمان سھ روز در نخلیھ ماند و گروھى را بھ سراغ شیعیان فرستاد
رفتند حكیم بن منقذ كندى و ولید عصیر بود آن دو تن با  از جملھ كسانى كھ براى طلب یارى و جمع آورى لشكر

مردم را بھ كمك طلبیدند و این نخستین بارى بود كھ این !براى خونخواھى حسین برخیزیدیا لثارات الحسین شعار 
 .اشعار سر داده مى شد ولى با آن ھمھ تالش تنھا ھزار نفر دیگر بھ سلیمان ملحق شدند

رسیدند فریاد ) علیھ السالم(سوى كربال حركت كردند وقتى كھ بر قبر امام حسین  سلیمان و یارانش نخست بھ
ى أكثر باكیا فما رئ(642) ضیحھ و زارى از دل بر آوردند و بى اختیار اشك ھا ریختند كھ بھ تعبیر ابن اثیر در كامل 

 .ھرگز ھمانند چنان روزى گریھ كننده دیده نشدمن ذلك الیوم 
وعدم یارى او توبھ كردندو بھ مدت یك شبانھ روز در كنار ) علیھ السالم(آنان از گناه خویش و تنھا گذاشتن امام 

 .قبرش ماندند و پیوستھ گریھ و زارى مى كردند
ا ترك كردند و بھ سمت شام حركت نمودند و در مسیر خویش از پس از پایان این صحنھ ھاى شورانگیز آنجا ر

قرقیسیا گذشتند و بھ سرزمین عین الورده رسیدند سپاه شام كھ پیش از آن خود را بھ عین الورده رسانده بود با لشكر 
ین نبرد سھ فرماندھى سپاه شام را كھ بھ سى ھزار تن مى رسید عبیدهللا بن زیاد بر عھده داشت ا. توابین درگیر شد

روز بھ طول انجامید و توابین در این چند روز با انگیزه فراوان و پایمردى زیاد با لشكر شام مى جنگیدند و 
 .گروھى زیادى از آنان را بھ قتل رساندند

فرماندھى لشكر توابین بھ عھده سلیمان بن صرد بود و پس از شھادت وى مسیب بن نجبھ و پس از كشتھ شدن 
 .ن سعد بن نفیل و پس از او رفاعة بن شداد فرماندھى لشكر توابین را بر عھده داشتنداو،عبدهللا ب

ھمگى بھ شھادت رسیدند و رفاعھ بھ ھمراه تعدادى از یارانش  -بھ جز رفاعة بن شداد  -در این نبرد سران انقالب 
) علیھ السالم(ام از قاتالن امام حسین بھ كوفھ باز گشتند و بھ ھواداران مختار پیوستند كھ بعدھا ھمراه مختار در انتق

  .(643)و یارانش مشاركت جستند
 تحلیل و بررسى

در میان آنان چنان تاثیرى ) علیھ السالم(آنچھ از بررسى این قیام بھ دست مى آید آن است كھ شھادت امام حسین 
گذاشت كھ بھ چیرى جز شستشوى لكھ بى وفایى و عدم نصرت آن حضرت فكر نمى كردند آنھا نھ طالب فتح و 
پیروزى بودند و نھ براى رسیدن بھ حكومت و غنایم پیكار مى كردند آنھا وقتى كھ از شھر و دیار خویش خارج 

جناب سلیمان بن صرد خزاعى بھ آنھا گوشزد كرده بود  شدند مى دانستند كھ دیگر باز نخواھد گشت و ھمھ اینھا را
ما براى دنیا و رسیدن بھ حكومت قیام نمى كنیم و ھدف ما توبھ از گناھان :و توابین نیز در پاسخ سلیمان گفتند

 (644)خویش و خونخواھى فرزندان دختر رسول خداست 
آنان در واقع مى خواستند با كشتن و كشتھ شدن از عذابى كھ بھ روح و جانشان افتاده بود رھایى یابند و گناھان 
خویش را شستشو دھند بھ ھمین دلیل در ھمان زمان مختار نیز براى جمع آورى نیرو جھت مبارزه و قیام علیھ 



شلیمان مى خواھد با :با این حال حاضر بھ ھمكارى با سلیمان نبود و مى گفتحكومت ستمگر تالش مى كرد ولى 
 (645)این قیام خود و یارانش را بھ كشتن دھد او مردى است كھ از آیین جنگ آگاھى ندارد

رفتند و نھضت خویش را از آنجا آغاز كردند و نخستین باز ) علیھ السالم(ر سر قبر امام حسین آنان در آغاز قیام ب
سر داده شد ھمھ این تالش ھا و جانبازى ھا توسط كسانى صورت مى یا لثارات الحسین توسط برخى از آنان شعار 

شد ترسیده بودند و مسلم بن عقیل گرفت كھ روزى در كوفھ از تھدیدھاى ابن زیاد كھ با تعداد محدودى وارد كوفھ 
را تنھا گذاشتند و شھر را تسلیم دشمن كردند ولى پس از حادثھ ) علیھ السالم(رحمھ هللا سفیر امام حسین 

 .عاشورا،چنان روحیھ اى پیدا كردند كھ جان بر كف دست بھ قیام زدند تا كشتھ شدند
 قیام مختار) ج

 .ان نھضت درھم شكست و شعلھ انقالب براى مدتى بھ خاموشى گراییدچنانچھ گذشت قیام توابین با كشتھ شدن سر
خشم و انتقام سراسر عراق را فرا   ولى طولى نكشید كھ با ظھور مختار طوفان عظیم دیكرى برخاست و آتش 

 .گرفت و خرمن ھستى امویان و قاتالن جنایت پیشھ كربال را یكى پس از دیگرى سوزاند و خاكستر نمود
از چھره ھاى سیاسى و پر نفوذى است كھ با درایت و زیركى خاصى با شعار خونخواھى امام حسین مختار یكى 

اراتمندان آن حضرت را بھ گرد خود جمع كرد و براى فرصتى كوتاه زخمى ھاى دلشان را التیام ) علیھ السالم(
 .بخشید

ھ در دوران عمر خود كارھاى بر جستھ پدر وى ابو عبیده بن مسعود ثففى از مردان شجاع و فرمانده الیقى بود ك
 - در جنگى كھ میان مسلمانان و لشكر فارس در زمان خلیفھ دوم اتفاق افتاد -اى انجام داد و سرانجام در یوم الجسر 

ھجرى كشتھ  14در نزدیكى حیره در كنار پل دجلخھ بھ اتفاق یكى از فرزندانش بھ نام جبر بن اءبى عبیده در سال 
  .(646)شد

 :اصبغ بن نباتھ مى گوید
دیدم كھ آن حضرت دست محبت  (علیھ السالم(مختار را در حالى كھ طفلى خردسال بود بر زانوى امیر المؤمنین 

 !(647)اى تیز ھوش!تیز ھوش اىیا كیس یا كیس : بر سر و روى او مى كشید و مى فرمود
با بررسى تاریخ قیام مختار بھ خوبى در مى یابیم كھ تعبیر امام چھ قدر دقیق و حساب شده بوده است مختار با عالى 

شناسى وى مى كرد در مدت كوتاھى اندیشھ ھاى مردم را مخاطب قرار  ترین شیوه ھاى تبلیغى كھ حكایت از مردم
بھ یكى از پرشورترین قیام ھاى مسلحانھ ) علیھ السالم(داد و احساسات بر افروختھ آنان را نسبت بھ امام حسین 

 .مبدل ساخت
ھنگام ورود بھ كوفھ با  - در كوفھ  (علیھ السالم(سفیر و نماینده امام حسین  -او ھمان كسى است كھ مسلم بن عقیل 

 .وجود بزرگان زیادى كھ در كوفھ بودند راھى خانھ وى شد و پس از مدتى بھ خانھ ھانى بن عروه نقل مكان كرد
ھنگامى كھ عبیدهللا زیاد با ارعاب و تھدید مردم كوفھ را از اطراف مسلم پراكنده ساخت مختار در قریھ اى بھ نام 

مسلم با تعدادى از ھمراھان خود بھ سوى كوفھ حركت كرد ولى در میانھ راه توسط  القفا بود و بھ منظور حمایت از
 .سربازان عبیدهللا دستگیر و روانھ زندان شد

علیھ (میثم تمار،یار فداكار امیر المؤمنین  -در تمام مدتى كھ واقعھ كربال رخ داد او در زندان در كنار ھم بندش 
 .بھ سر مى برد) السالم

 :ید مى نویسدابن ابى الحد
 :میثم تمار در زندان بھ مختار گفت

انك تقلت و تخرج ثائرا بدم الحسین عع فتقتل ھذا الجبار الذیى نحن فیى سجنھ و تطا بقدمك ھذا على جبھتھ و خدیھ 
قیام خواھى كرد و این ستمگرى كھ امروز ) علیھ السالم(تو از زندان آزاد خواھى شد و بھ خونخواھى امام حسین 

 .تو را در زندان او اسیریم بھ قتل خواھى رساند و با پاى خود سر و صورت وى را لگد كوب خواھى كرد من و
(648) 

دتا این از اخبار غیبى بود كھ از موالیش بھ یقین میثم این سخنان را با این قاطعیت از جانب خود نگفتھ بود بلكھ قاع
 .شنیده بود) علیھ السالم(على 

چیزى نگذشت كھ حكم اعدام مختار از سوى ابن زیاد صادر شد ولى ھنگامى كھ مختار را پاى دار آوردند فرمان 
زید براى او نزد ی -شوھر خواھر مختار  -آزادى وى از سوى یزید بھ اطالع ابن زیاد رسید زیرا عبدهللا بن عمر 

 .شفاعت كرده بود
مختار پس از آزادى بھ حكم ابن زیاد كوفھ را ترك كرد و در مكھ بھ عبدهللا بن زبیر كھ در آنجا پرچم استقالل را بر 

  .(649)افراشتھ بود پیوست
علما شیعھ كھ از مختار بھ نیكى یاد مى كنند انگیزه وى را از پیوستن بھ ابن زبیر مصلحتى و موقت مى برخى از 



دانند و مى گویند مختار چون عبدهللا بن زبیر را در پاره اى از اھداف از جملھ مخالفت با امویان با خود متحد مى 
دفاع از حرم امن الھى كھ ابن زبیر در آن  وى در جریان محاصره مكھ توسط سپاه شام بھ. دید بھ وى پیوست

 .پناھنده شده بود پرداخت
ولى این اتحاد دوامى نداشت و سرانجام مختار چون از مقاصد ابن زبیر و انحرافات وى با خبر شد از وى كناره 

  .(650)گرفت و رھسپار كوفھ شد
آرام و قرار نداشت و  -) علیھ السالم(یعنى خونخواھى امام حسین  -مختار براى ھدف بزرگى كھ در سر داشت 

در گوش ھاى وى طنین انداز بود كھ  - ) علیھ السالم(از اصحاب سر امیر المؤمنین  -ھمواره صداى گرم میثم تمار 
قیام خواھى كرد و قاتالن را بھ سزاى اعمالشان مى رسانى و از این ) السالمعلیھ (تو براى خونخواھى امام حسین 

 .جھت تكلیفى بر دروش خود احساس مى كرد كھ باید روزى بھ این امر عظیم اقدام كند
رفت و مدتى مالزم محمد بن حنفیھ شد و از او ) علیھ السالم(این بود كھ ابتدا بھ سراغ فرزندان امیر مؤمنان 

 (651)علوم اسالمى آموخت احادیث و 
جنبش توابین :ورود مختار بھ كوفھ ھمزمان با شكوفایى قیام توابین بود وى با تبلیغات گسترده بھ كوفیان مى گفت

 .وفق و مار آمد باشدفاقد سازماندھى نظامى است و لذا نمى تواند م
تبلیغات وى ھر چند تا حدودى باعث شكاف در قیام توابین شده بود ولى چندان در جلب شیعیان موفق نبود و در 

حاكم زبیرى  -نتیجھ با تحریك اشراف كوفھ كھ از برنامھ ھاى مختار بھ وحشت افتاده بودند توسط عبدهللا بن یزید 
  .(652)در زندان بود كھ قیام توابین بھ شكست انجامید مجداد روانھ زندان شد مختار -كوفھ 

از زندان آزاد شد و پس از آزادى زمینھ را براى قیام  - عبدهللا بن عمر  -وى بار دیگر با وساطت شوھر خواھرش 
اجازه خواست تا مردم را بھ نام آن حضرت فرا ) علیھ السالم(این بار نخست از امام سجاد . دخویش مساعدتر دی

 .خواند و قیامش را آغاز نماید
دعوت وى را نپذیرفت ھر چند مطابق روایات از كار وى تا آنجا كھ مربوط بھ انتقام از ) علیھ السالم(ولى امام 

  .(653)رضایت و خرسندى مى نموده است بود اظھار) علیھ السالم(قاتالن امام حسین 
 (654)پس از آن مختار بھ سراغ محمد بن حنفیھ رفت و دعوت خویش را بھ نام وى آغاز كرد

 :طبرى در تاریخش مى نویسد
 :محمد حنفیھ در پاسخ تقاضاھاى مختار چنین گفت

دوست دارم خداوند بھ وسیلھ ھر یك از !بھ خدا سوگندفوهللا لوددت أن هللا انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقھ 
  .(655)بندگانش كھ خواست ما را یارى نماید

 چ. ھمین پاسخ مبھم محمد حنفیھ كافى بود كھ مختار قیامش را بھ وى منسوب كند و خود را نماینده وى معرفى نماید
ز شده تا صحت گفتار او را مختار بدین وسیلھ شیعیان را بھ گرد خود جمع كرد حتى برخى از شیعیان راھى حجا

  .( 656)مستقیما از محمد حنفیھ بشنوند
كھ از بزرگان قبیلھ معروف مذحج بود و ھمانند پدر بزرگوارش  -فرزند برومند مالك اشتر  -حمایت ابراھیم اشتر 

 .و خاندانش داشت مى توانست كمك بزرگى بھ مختار باشد) علیھ السالم(ى تمام نسبت بھ امیر مؤ منان ارادت
ابراھیم نزد ھمھ چھره اى آشنا بود ولى وى با تردید بھ مسالھ قیام مختار مى نگریست حتى ابراھیم در قیام توابین 

 .نیز شركت نداشت
وى گران تمام شود در حالى كھ شخصیت نافذ و بلند آوازه وى مى  تردید ابراھیم مى توانست براى مختار و یاران

توانست پیروزى مختار را فحطى نماید این بود كھ مختار تمام ھمت خویش را براى جذب ابراھیم بھ كار بست تا 
  .(657)آن كھ وى را براى حضور در این پیكار حاضر بھ ھمكارى نمود

ربیع االول سال  24مختار مقدمات قیام را با مشورت ابراھیم اشتر فراھم نمود و تاریخ آغاز آن را شب پنج شنبھ 
  .(658)ھجرى قرار داد 66

 - تحریكات مخفیانھ مختار از چشم جاسوسان حكومت مخفى نماند و اخبار تداركات قیام او بھ عبدهللا بن مطیع 
رسید وى كھ كوفھ را آبستن حوادث سھمگین مى دید سربازان حكومتى  - استاندار منصوب عبدهللا بن زبیر در كوفھ 

 .الم كردرا در تمام راه ھا گماشت و در شھر حكومت نظامى اع
ربیع االول سال  12اقدامات حاكم زبیرى كوفھ موجب شد تا قیام مختار بھ جلو افتد زیرا ابراھیم اشتر شب سھ شنبھ 

ه پس از نماز مغرب با جمعى از یاران در حالى كھ سالح در بر داشتند بھ سوى منزل مختار رھسپار بود در  66
بستند ولى ابراھیم دست برد و نیزه یكى از سربازان را گرفت و بین راه ماءموران امنیتى حكومت راه را بر وى 

كوفھ فرو كرد و وى را نقش بر زمین ساخت سربازان حاكم با دیدن این صحنھ   درست در گلوى رئیس پلیس 
 .دادند  وحشت زده متوارى شدند و جریان را بھ استاندار كوفھ گزارش 



  .(659)آغاز كندیالثرات الحسین ھمان شب قیامش را با شعار  این حادثھ موجب شد تا مختار تصمیم بگیرد در
این اشعار كافى بود تا بغض فشرده شده شیعیان را منفجر كند و خون را در رگ ھاى ارادتمندان آن حضرت بھ 

شیعھ چنان فداكارانھ بھ سربازان حكومتى یورش بردند كھ تنھا از سھ روز نبرد بى امان شھر  جوش آورد جوانان
 .بھ سوى بصره گریخت -استاندار زیبرى كوفھ  -بھ تصرف مبارزان در آمد و عبدهللا بن مطیع 

 :مختار پس از آزاد كردن كوفھ بر فراز منبر رفت و خطاب بھ مردم گفت
با من بر اساس  و سنتھ نبیھ و الطلب بدماء أھل البیت و جھاد المحلین و الدفع عن الضعفاء تبایعونیى على الكتاب هللا

  .(660)كتاب خدا و سنت پیامبرش و خونخواھى اھل بیت و جھاد با منحرفان و دفاع از ضعفا بیعت كنید
 :ولى سھ دشمن سر سخت از سھ طرف حكومت نو پاى مختار را تھدید مى كرد

 حكومت شام بھ رھبرى بنى مروان از سوى شمال - 1
 حكومت عبدهللا بن زبیر از ناحیھ جنوب مكھ - 2
 در داخل عراق) علیھ السالم(ضد انقالب داخلى از اشراف و قاتالن امام حسین  - 3

امیھ نمى توانستند بھ قدرت رسیدن شیعیان را در عراق كھ قلب دنیاى اسالم در آن روز بود طبیعى بود كھ بنى 
این بود كھ عبدالملك مروان كھ تازه بھ حكومت رسیده بود عبیدهللا بن زیاد را مامور كرد تا قیام مختار . تحمل كنند

 .را سركوب كند و خود زمام امر كوفھ را بدست گیرد
 .مختار ابراھیم اشتر را با ھفت ھزار نیرو بھ منطقھ جنگى اعزام كرد. والى موصل اردو زدلشكر ابن زیاد در ح

چون شبث بن ربعى شمر بن ذى الجوشن و ) علیھ السالم(ولى از آن طرف سرشناسان كوفھ و قاتالن امام حسین 
ت ابراھیم اشتر فرصت را دیگران كھ بھ شدت از حاكمیت مختار و شیعیان در كوفھ بھ وحشت افتاده بودند در غیب

غنیمت شمرده و بھ بقایاى نیروھاى مختار در كوفھ یورش بردند و داراالماره را محاصره كردند مختار با دفع 
الوقت، براى ابراھیم اشتر پیام داد تا سریعا بھ كوفھ برگردد او نیز بھ یارى مختار شتافت و با قدرت تدطئھ سر 

 .شناسان كوفھ را سركوب نمود
ار پس از سركوبى این حركت مذبوحانھ در كوفھ ابراھیم اشتر را مجداد روانھ جنگ با ابن زیاد كرد و خود بھ مخت

 .خوخنخواھى خاندان پیامبر پرداخت
ابراھیم اشتر در پنج فرسخى موصل سپاه ابن زیاد را چنان در ھم ریخت كھ عده اى از آنان در حین فرار خود را 

 .ق شدندبھ رود خانھ افكندند و غر
ھجرى اتفاق افتاد بسیارى از عناصر آلوده بنى امیھ چون ھبیدهللا  67در این نبرد كھ درست روز عاشوراى سال 
 .بن زیاد و حصین بن نمیر بھ ھالكت رسیدند

آن مرد خونخوار سنگدل را دو نیم ساخت و جسدش را سوزاند و سرش را بھ  -ابراھیم خود با شمشیرش ابن زیاد 
  .(661)فرستاد كھ امام با دیدن آن شاد شد) علیھ السالم(ختار فرستاد او نیز آن را بھ مدینھ نزد امام سجاد كوفھ نزد م

روایت ) علیھ السالم(ھ از امام صادق در این زمین. خبر ھالكت ابن زیاد موج خوشحالى را بھ بنى ھاشم ھدیھ كرد
 :شده است

پس از ما اكتحلت ھاشمیة و ال اختضبت و ال رئى فیى دار ھاشمى دخان خمس حجج حتى قتل عبیدهللا بن زیاد 
حادثھ دلخراش كربال ھیچ زنى از بنى ھاشم خود را آرایش نكرد و بھ مدت پنج سال در خانھ بنى ھاشم دودى جھت 

  .(662)ر نخاست تا آن كھ آن مرد خبیث ابن زیاد بھ ھالكت رسیدپخت غذا بھ ھوا ب
ھر یك . آتش انتقام از قتلھ كربال چنان پر شور و شدید بود ه در فاصلھ اندكى جانیان كربال را طعمھ خویش ساخت

ب عمل زشتى كھ مرتكب زشتى كھ مرتكب شده بودند بھ اشد مجازات بھ سزاى اعمال ننگین خود رسیدند بھ تناس
 :این آتش نھ تنھا دامن سران و رھبران جنایت پیشھ كربال را گرفت بلكھ بھ گفتھ عقاد مصرى

ربوده یا كارى ) ھ السالمعلی(ھر كسى دستى دراز كرده بود یا كلمھ اى بر زبان رانده یا كاالیى از لشكر امام حسین 
 .كرده بود كھ از آن بوى شركت در فاجعھ كربال شنیده مى شد سزاى عمل خویش یا اعانت بر جرم را دریافت كرد

(663) 
 :ا مى نویسدعالمھ مجلسى در بحاراالنوار از قول ابن نم

را بھ غنیمت گرفت و در كوفھ تقسیم بھ شكرانھ ) علیھ السالم(شمر در روز عاشورا شتر مخصوص امام حسیین 
قتل آن حضرت شتر را ذبح كرده و گوشتش را بین دشمنان آن حضرت تقسیم نمود مختار دستور داد تمام آن خانھ 

افرادى كھ با علم و آگاھى از آن گوشت خوردند اعدام  ھایى كھ ایین گوشت در آن وارد شده ویران كردند و ھمھ
 !(664)شدند

مختار در اجراى مجازات چنان جدى بود كھ كار از قتل قاتالن گذشتھ و بھ سوختن ویران كردن خانھ ھاى آنھا كھ 
ولى ھمھ این سخت گیرى ھا را چیزى جز عدالت و دادگرى نمى توان دانست چرا . ئھ و خیانت بود رسیدمحل توط



 .كھ جنایات آنھا پیش از این بود
 آخرین نبرد

برادر  -تعدادى از سران جناییتكار كوفھ كھ از شمشیر مختار زخم دار شده بودند در بصره نزد مصعب بن زبیر 
بودند شبث بن ربعى و محمد بن اشعث از جنایت كاران كربال از جملھ آنھا بودند آنان جمع شده  - عبدهللا بن زبر 

  .(665)مدام مصعب را بھ جنگ با مختار تحریك مى كردند
  .(666)اجتماع كرده بودند حدود ده ھزار نفر مى دانددینورى تعداد فراریان كوفھ را كھ در بصره 

 .سرانجام مصعب از سربازان خود و فراریان كوفھ لشكرى را فراھم ساخت و بھ سوى مختار تاخت
یارى بطلبد  - كھ در آن وقت در شمال عراق موصل حضور داشت  -ر مختار نیز بدون آن كھ از ابراھیم اشت

ولى سپاه مختار در این جنگ متحمل شكست . لشكرى را با فرماندھى احمر بن شمیط بھ جنگ معصب فرستاد
سھمگینى شد ابن شمیط فرمانده سپاه مختار با تعدادى بسیارى از یاران خود كشتھ شد و لشكر مختار درھم شكست 

 .از شكست سپاه مختار بھ سوى كوفھ شتافت و مختار و بقایاى سربازانش را كشت مصعب پس
  .(667)سال داشت 63ه بوده است وى در آن ھنگام  67رمضان سال  16تاریخ كشتھ شدن مختار بھ نقل طبرى 

ب پس از تصرف كوفھ ابراھیم اشتر را بھ كوفھ فرا خواند وى نیز بدون مقاومت بھ كوفھ آمد و مصعب از مصع
  .(668)وى بھ گرمى استقبال كرد

زبیریان قرار گرفت و بدین ترتیب یك بار دیگر كوفھ از با سقوط حكومت مختار در كوفھ عراق در تحت سیطره 
ه عبدالملك مروان  72چییزى نگذشت كھ در سال . خارج شد) علیھم السالم(حاكمیت شیعیان و ارادتمندان اھل بیت 

مصعب شكست خورد و مصعب در   سپاه عظیمى را بھ جنگ مصعب بھ سوى كوفھ روانھ كرد در آن جنگ ارتش 
 .سالگى كشتھ شدند و عراق بھ دست مروانیان افتاد 40ابراھیم اشتر در سن سالگى و  36سن 

 :برخاست و گفت -مردى از عرب  - وقتى كھ سر بریده مصعب را نزد عبدالملك مروان نھادند ابو مسلم نخعى 
بعد سر بریده جلو ابن زیاد نھادند،و چندى ) علیھ السالم(من در ھمین دار االماره دیدم كھ سر بریده حسین بن على 

ابن زیاد را در ھمین نقطھ جلوى مختار دیدم و مدتى بعد سر مختار را نزد مصعب و اینك سر مصعب را نزد تو 
 !مى بینم تا روزگار با تو چھ كند؟

  .(669)عبدالملك از شنیدن این سخن،سخت بھ وحشت افتاد و دستور داد آن محل را ویران كنند
 گفت بھ عبدالملك اتز روى پند   یكسره مردى ز عرب ھوشمند 

 زیر ھمین قبھ و ایین بارگاه   روى ھمین مسند و این تكیھ گاه 

 آه چھ دیدم كھ دو چشمم مباد   بودم و دیدم بر این زیاد 

 تازه سرى چون سپر آسمان 
 

 لعت خورشید ز رویش نھان ط

 بعد ز چندى سر آن خیره سر 
 

 بد بر مختار بھ روى سپر 

 بعد كھ مصعب سرو سردار شد 
 

 دست خوش او سر مختار شد 

  !تا چھ كند با تو دگر روزگار  این سر مصعب بھ تقاضاى كار 

 تحلیل و جمع بندى
و انتقام از جانیان كربال ) علیھ السالم(مام حسین چنان كھ مالحظھ شد جوھره اصلى قیام چیزى جز خونخواھى ا

خون ھاى یا لثارات الحسین وى با انتخاب شعار حركت آفرین . نبود و مختار بھ خوبى از عھده این ھدف بر آمد
 .جوانان شیعھ را در رگ ھایش بھ جوش آورد

و ھییجان انتقام مؤ ثر و كار ساز  بدیھى بود در آن روزگار ھیچ شعارى تا این اندازه نمى توانست در ایجاد شود
 .باشد

بھ ویژه محمد حنفیھ و فرستادن سرھاى ) علیھ السالم(از سوى دیگر وى با ایجاد رابطھ با فرزندان امیر مؤمنان 
بھ واقع رھبرى معنوى و پشت پرده قیام را با خاندان پیامبر ) علیھ السالم(جنایت كاران كربال بھ نزد امام سجاد 

 .پیوند داد
او ھمواره خود را نماینده محمد حنفیھ معرفى مى كرد و رھبرى قیام را بھ او نسبت مى داد و روزى كھ كوفھ را 

 .و اھل بیت آن حضرت بھ بیعت خویش فرا خواند) علیھ السالم(فتح كرد مردم را بھ شرط خونخواھى امام حسین 
عب بر چیده شد ولى ھرگز نمى توان او را ھر چند حكومت مختار دوام چندانى نیافت و سرانجام بھ دست مص

فردى شكست خورده دانست او بھ ھدف بلند خویش كھ ھمان انتقام از قاتالن و جانیان كربال بود بھ خوبى رسید و 
 .و بنى ھاشم را خرسند نمود ھر چند سرانجام وجود خودش فداى این راه شد) علیھ السالم(بارھا قلب امام سجاد 

 فدا چھ بجا شد سر در ره جانانھ 
 

  !از گردنم این دین ادا شد چھ بجا شد

 از خون دلم بستھ حنا بر سر انگشت 
 

  !خون دلم انگشت نما شد چھ بجا شد



 

 

 انقراض بنى امیھ) د
بررسى تاریخ حكومت بنى امیھ بھ خوبى نشان مى دھد كھ حكومت كوتاه ھشتاد سالھ آنھا جز در سال ھاى محدودى 

 .نابسامانى درگیرى ھا مشكالت عظیم و جابجایى ھاى سریع بود مملو از مخاطرات
در این مدت كھ تقریبا برابر عمر طبیعى یك انسان است چھارده نفر از آل ابوسفیان و آل مروان زمام حكومت را 
 یكى پس از دیگرى در دست گرفتند كھ بعضى از آنھا حكومتشان فقط حدود یك یا چند ماه و بعضى فقط روز ھفتاد

روز بوده است طوالنى ترین حكومت حكومت عبدالملك بود كھ حدود بیست سال بھ طول انجامید و شاید علتش این 
  .(670)بود كھ بھ توصیھ ھاى حجاج گوش نداد و دست از خونریزى بنى ھاشم كشید

روى آرامش بھ خود ندیدند،ھمواره با قیام ھا و نھضت ) علیھ السالم(در واقع بنى امییھ پس از شھادت امام حسین 
 .بوده است) علیھ السالم(ھاى خونینى مواجھ بودند كھ مایى ء اصلى ھمھ آنھا خونخواھى امام حسین 
ختلف مردم را حول شعارھایى چون جنبش ھا یكى پس از دیگرى از گوشھ و كنار شكل مى گرفت و تودھاى م

كھ سكھ رایج آن  (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(یالثارات الحسین و الرضامن اھل البیت و الرضا من آل محمد 
روزگار بود جمع مى كرد و ھر از چندى قسمتى از قلمرو حكومت بنى امیھ از سیطره آنان خارج مى شد عراق 

 .تاب ایین انقالب ھا مى سوخت حجاز شام و باالخره خراسان در تب و
خط بطالنى بود ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(و فرزندان پیامبر) علیھ السالم(بھ واقع شھادت مظلومانھ امام حسین 

 .بر چھل یال تبلیغات مسموم بنى امیھ كھ با نیزنگ و فریب خود را دولت اسالمى جا زده بودند
سالم واقعى را بھ مردم نشان داد و نقاب از چھره دروغ گویان اموى چھره ا) علیھ السالم(حماسھ امام حسین 

 .برداشت و نا مشروع بودن سلطنت آنان را بھ اثبات رساند
بررسى تاریخ آن قیام ھا بیان گر این واقعیت است كھ تودھایى مردم آن روزگار بھ ھیچ شعارى جز خونخواھى 

 .وقعى نمى نھادند و انتقام از بنى امیھ) علیھ السالم(امام حسین 
حتى عباسیان كھ آخرین ضربھ را بر آل ابو سفیان وارد آورده بودند در پناه ھمین شعار بھ مقاصد خویش رسیدند و 

 .بر مركب خالفت سوار شدند
 قیام عباسیان و انتقام از بنى امیھ

رھبرى ابو مسلم خراسانى ه توسط گروھى از شیعیان بھ  132بھ شھادت تاریخ اولین جرقھ قیام عباسیان در سال 
در خراسان زده شد آنان بھ مقصد انتقام از بنى امیھ كھ ننگ فاجعھ كربال را در پرونده سپاه خویش داشتند،شوریدند 

پا بھ میدان مبارزه گذاشتند ولى عباسیان شاخھ اى از  * (صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(الرضا من آل محمد و با شعار 
ا آگاھى مردم در شناخت مصادیق واقعى اھل بیت احساسات بھ ھیجان آمده شیعیان را بھ نفع بنى ھاشم از غفلت و ن

خود مصادره كردند ولى بھ یقین موثرترین عامل پیروزى آنان در قلع و قمع كردن بنى امییھ ھمان شعار 
تخاب این شعار آتش و شرح مظلومیت خاندان آن حضرت بوده است آنان با ان) علیھ السالم(خونخواھى امام حسین 

 .خشم مردم را بر ضد بنى امیھ بر افروختند و سرانجام بساط حكومت ننگین بنى امیھ را برچیدند
 -نخستین خلیفھ عباسى  -بھ نقل ابن ابى الحدید ھنگامى كھ سر بریده مروان آخرین خلیفھ اموى را نزد ابوالعباس 

 :گاه سر از سجده برداشت و خطاب بھ سر بریده مروان گفتآوردند ابو العباس سجدھاى طوالنى بھ جا آورد و آن
اینك دیگر باكى از :خدا را سپاس مى گویم كھ انتقام مرا از تو و قبیلھ ات گرفت و مرا ب تو پیروز كرد آنگاه افزود

  .(671)را گرفتم) علیھ السالم(مرگ ندارم زیرا من با كشتن دو ھزار تن از بنى امیھ انتقام خون حسین 
 !شگفتى ھاى تاریخ

 :در تاریخ زندگى بنى امیھ و بنى عباس مى خوانیم
ھنگامى كھ عبدهللا سفاح نخستین خلیفھ عباسى بر تخت قدرت نشست در فكر بود كھ چگونھ از سران بنى امیھ انتقام 

 .بگیرد در ھمین ایام سران بنى امیھ كھ پراكنده شده بودند بھ او نامھ نوشتند و از او امان خواستندسختى 
سفاح از فرصت استفاده كرد و پاسخ محبت آمیز بھ آنھا داد و نوشت كھ بھ كمك آنھا سخت نیازمند است و آنان را 

خاندان معاویھ دعوت او را پاسخ گفتند و نزد  مورد عطا و بخشش قرار خواھد داد،لذا سران آل زیاد و آل مروان و
 .او حاضر شدند

سفاح دستور داد كرسى ھایى كھ بھ زیور طال و نقره آراستھ براى آنھا نصب كردند و این شگفتى مردم را بر 
 .انگیخت كھ چرا سفاح با این جنایتكاران چنین رفتار مى كند

سفاح خبر داد كھ مردى ژولیده و غبار آلود از راه رسیده و در در این موقع یكى از درباریان وارد مجلس شد و بھ 



 .خواست مالقات فورى دارد
 .قاعدتا باید سدیف شاعر باشد بگویید وارد شود:سفاح با این اوصاف او را شناخت گفت

و شاعریى بنى امیھ با شنیدن نام سدیییف رنگ از چھره ھایشان پرید و اندامشان بھ لرزه در آمد،زیرا مى دانستند ا
 .و از دشمنان سر سخت بنى امیھ است) علیھ السالم(توانا فصیح شجاع و از دوستان و شیعیان على 

سدیف وارد شد ھھنگامى كھ نگاھش بھ بنى امیھ افتاد اشعار تكان دھنده ایى در مورد ظلم ھایى بنى امیھ قرائت كرد 
 :كھ از جملھ آنھا این دو بیت بود

 زید  و اذكروا مصرع الحسین و
 

 و قتیل بجانب الھراس 

 ثاویا بین غریة و تتاس   و القتیل الذیى بحران اءضحى 

و زید را و آن شھیدى كھ در مھراس اشاره بھ شھادت حمزه در احد ) علیھ السالم(محل شھادت حسین !بھ یاد آورید
 .شربت شھادت نوشید

 .ھایى بود و حتى جنازه او بھ فراموشى سپرده شدو آن شھیدى كھ در حران بھ شھادت رسید و تا شامگاھان در تن
در سرزمین حران در نزدیكى مرزھاى   اشاره بھ شھادت ابراھیم بن محمد یكى از معاریف بنى ھاشم و بنى عباس 

  .(672)شمالى عراق است
فردا بیا تا تو را خشنود سازم و او را مرخص نمود سپس رو :ح دستور داد خلعتى بھ سدیف بدھند و بھ او گفتسفا

سخنان این برده و غالم بر شما گران نیاید او حق ندارد درباره موالى خود سخن بگوید،شما :بھ بنى امیھ كرد و گفت
 !مورد احترام من ھستید بروید و فردا بیایید

از بیرون آمدن از نزد سفاح بھ مشورت پرداختند بعضى گفتند بھتر آن است كھ فرار كنیم واى گروه  بنى امیھ پس
 .بیش ترى نظر دادند كھ خلیفھ وعده نیكى بھ ما داده و سدیف كوچكتر از آن است كھ بتواند نظر خلیفھ را بر گرداند

ناگھان سدیف شاعر وارد شد و رو بھ سفاح كرد و فردا ھمھ نزد سفاح آمدند او دستور پذیرایى از بنى امیھ را داد 
 :گفت

تو انتقام گیرنده خونھایى تو كشنده اشرارى سپس اشعار بسیار مھیجى خواند كھ از ظلم و بیدادگرى !پدرم فدایت باد
 .بنى امیھ مخصوصا از ظلم آنھا بر شھیدان كربال سخن مى گفت

احترام دارى ولى برگرد و دیگر از این سخنان مگو و تو در نظر من :سفاح ظاھرا بر آشفت و بھ سدیف گفت
 .گذشتھ را فراموش كن

باید از خلیفھ بخواھیم سدیف را اعدام كند و گرنھ :بنى امیھ از كاخ سفاح بیرون آمدند و بھ شور پرداختند گفتند
 .سخنان تحریك آمیز او ما را گرفتار خواھد كرد
 واى بر تو چرا این قدر عجلھ مى كنى؟:. سفاح شب ھنگام سدیف را احضار كرد و گفت

چرا از آنھا انتقام نمى گیرى؟ سپس بلند بلند گریھ . سدیف گفت پیمانھ صبر من لبریز شده و بیش از این تحمل ندارم
سدیف نیز آن قدر . كرد و اشعارى در مظالم بنى امیھ بر بنى ھاشم خواند كھ سفاح را تكان داد و بھ شدت گریست

ھوش رفت،ھنگامى كھ بھ ھوش آمد سفاح بھ او گفت روز آنھا فرا رسیده و بھ مقصودت خواھى  گریھ كرد كھ از
برو امشب را آرام بخواب و فردا بیا اما سدیف آن شب بھ خواب نرفت و پیوستھ با خدا مناجات مى كرد و از !رسید

 .او مى خواست سفاح بھ وعده اش وفا كند
مردم بھ طرف . تور داد منادى ندا كند كھ امروز روز عطا و جایزه استسفاح روز بعد براى اغفال بنى امیھ دس

سفاح جھار صد نفر از غالمان نیرومند خود را مسلح . قصر ھجوم آوردند و درھم و دینارى در میان آنھا پخش شد
 .ساخت و دستور داد ھنگامى كھ من عمامھ را از سر برداشتم ھمھ حاضران را بھ قتل برسانید

امروز روز عطا و جایزه است از چھ كسى شروع :اى خود قرار گرفت و رو بھ بنى امیھ كرد و گفتسفاح در ج
 !از بنى ھاشم شروع كن:كنم؟ آنھا براى خوشایند سفاح گفتند

 .حمزة بن عبدالمطلب بیاید و عطاى خود را بگیرد:یكى از غالمان كھ با او تبانى شده بود گفت
چرا؟ گفت زنى از بنى امیھ بھ نام ھند وحشى را :سفاح گفت. مزه نیستح:سدیف كھ در آنجا حاضر بود گفت

 .جگر او را بیرون آورد و زیر دندان گرفت  واداشت تا او را بھ قتل برساند سپس 
 من خبر نداشتم،دیگرى را صدا بزن!عجب:سفاح گفت

 .مسلم بن عقیل بیاید و عطاى خود را بگیرد:غالم صدا زد
عبدهللا بن زیاد او را گردن زد و طناب بھ پاى او بست و :شده؟ سدیف در جواب گفت چھ:خبرى نشد سفاح پرسید

 .در بازارھاى كوفھ گردانید
نمى دانستم دیگرى را طلب كنید و غالم ھمچنان ادامھ داد و یك یك را صدا زد،تا بھ امام حسین !عجب:سفاح گفت

بن محمد رسید و بنى امیھ ھنگامى كھ این صحنھ را  و ابوالفضل العباس و زید بن على و ابراھیم) علیھ السالم(



دیدند و این سخنان را شنیدند بھ مرگ خود یقین پیدا كردند اینجا بود كھ آثار خشم و غضب در چھره سفاح كامال 
 :نمایان شد و با چشمش بھ سدیف اشاره كرد و سدیف اشعارى انشاء كرد كھ از جملھ دو بیت زیر است

 یى ھاشم حسبت اءمیھ أن سترض
 

 عنھا و یذھب زیدھا و حسینھا 

 حقا ستبصر ما یسیى ء ظنونھا   كذبت و حق محمد و وصیھ 

و زید را فراموش ) علیھ السالم(بنى امیھ پنداشتند كھ بنى ھاشم بھ آسانى از آنھا خشنود مى شوند و حسین بن على 
 .مى كنند

 .زھایى مى بینید كھ بھ اشتباه خود پى مى برندكھ بھ زودى چی!بھ حق محمد و وصى او سوگند!دروغ گفتند
 :سفاح با صداى بلند گرییھ كرد و عمامھ را از سر انداخت و سخت آشفتھ شد و صدا زد

 !اى خونخواھان امام حسین و اى خونخواھان بنى ھاشمیالثارات الحسین یالثارات بنى ھاشم 
و با شمشیر بھ جان سران بنى امیھ افتادند و طولى  غالمان با مشاھده این عالمت از پشت پرده ھا بیرون آمدند

  .(673)نكشید كھ جسد بى جان ھمھ آنھا بر زمین افتاد
بنى امیھ و انقراض سریع آنان در یك پیش بینى در ارتباط با حكومت ) علیھ السالم(جالب آن كھ امیر مؤمنان 

 .فرموده بود
حتى یظن الظان أن الدنیا معقولة على بنى امیة،تمنحھم درھا و توردھم صفوھا و ال یرفع عن ھذه االمة سوطھا و ال 

بعضى گمان كردند دنیا بھ  سیفھا و كذب الظان لذلك بل ھیى محبة من لذیذ العیش یتطعمونھا برھة ثم یلفظونھا جملة
ى امیھ است و ھمھ خوبى ھایش را بھ آنان مى بخشد و آنھا را از سرچشمھ زالل خود سیراب مى سازد و نیز كام بن

گمان كردند كھ تازیانھ و شمشیر آنھا از سر این امت بر داشتھ نخواھد شد كسانى كھ چنین گمان مى كنند دروغ مى 
عھ اى بیش نیست كھ زمان كوتاھى آن را مى گویند و در اشتباھند چھ این كھ سھم آنھا از زندگى لذت بخش جر

 !(674)چشند سپس قبل از آن كھ آن را فرو برند بیرون مى افكنند
 :وى مى نویسد بھ پایان مى بریم -دانشمند مصرى  - این بخش را با سخنى از عباس محمود عقاد 

دست آورد یكى از روزھاى دولت بنى امیھ فاجعھ روز عاشورا این شد كھ كشورى با آن وسعت و پھناورى بھ 
اندازه عمر طبیعى یك انسان نپایید و از چنگشان بیرون رفت امروز كھ عمر گذشتھ ھر دو طرف را در ترازو مى 

ند روز كربال یزید را مغلوب تر از مغلوب و شكست گذاریم و حساب برد و باخت ھر یك را مى سنجیم پیروزم
  .(675)مى یابیم) علیھ السالم(خورده تر از شكست خورده مى بینیم و پیروزى را كامال با حریف او امام حسین 

 جمع بندى پایانى
بررسى دقیق پیرامون تاریخ حماسھ ساز عاشوراى حسینى بھ این نتیجھ مى رسیم كھ عاشورا و كربال با با یك 

گذشت زمان از صورت یك حادثھ تاریخى بیرون آمده و تبدیل بھ یك مكتب شده است مكتبى انسان ساز و افتخار 
 !آفرین

و طبق مدارك موجود تحسین بسیارى از متفكران نھ تنھا براى مسلمین جھان بلكھ از مرزھاى اسالم نیز فراتر رفتھ 
جھان را بر انگیختھ و از آن بھ عنوان الگویى براى نجات و رھایى ملت ھاى مظلوم و ستمدیده یاد مى كنند و 

 .مكتبش را مكتب ظلم ستیزى و زندگى با عزت و شرف و آزادى مى دانند
اختھ اش راھكارھاى وصول بھ این ھدف را عمال با رشادت جالب این كھ بنیانگذار این مكتب و یاران وفادار و پاكب

ھا و شجاعت ھا و پایمردى ھا و با سخن از طریق خطبھ ھا بھ ھمگان آموختند و نشان دادند كھ حتى جمعیت ھاى 
ى اندك اما شجاع و با انگیزه الھى مى توانند در برابر انبوه دشمنان بایستند و بر آنھا پیروز شوند و بھ اھداف واال

 .خود برسند
امیدوارم در دنیاى امروز كھ ظالمان و ستمگران بى رحم براى نوشیدن خون مظلومان بھ پا خاستھ اند ملت ھاى 

 :ستمدیده با الھام گرفتن از حماسھ عاشورا بھ پا خیزند و شر آنان را از جھان بر اندازند آرى
 م مى نوشد ھنوز ظالم از خون دل مظلو  ظلم بر محو عدالت سخت مى كوشد ھنوز 

 تا عدالت را كند جاوید در عالم حسین 
 

 خون پاكش بر بساط ظلم مى جوشد ھنوز 

 السالم على الحسین و على على بن الحسین و على اءوالد الحسین و على اءصحاب الحسین 
 پایان 

  1384/  1/  11برابر  1426اربعین 
 اشعار بر گزیده: بخش ششم

 :اشاره
داز و حماسھ آفرین كربال،شاعران فراوانى آن را بھ نظم در آوردند ولى ھر یك با نگاھى بھ پس از حادثھ جانگ

سراغ این واقعھ رفتھ است جمعى بعد مظلومیت آن را بھ تصویر كشیده اند گروھى بھ ابعاد عرفانى آن پرداختند و 



ز این ابعاد و دیگر ابعاد این دستھ اى نیز حماسھ و ظلم ستیزى آن را در مورد توجھ قرار داده اند ھر یك ا
 .حادثھ،بیانگر عمق نفوذ عاشورا در عرصھ شعر و ھنر است

اصوال تصویرى كھ شاعر در قالب نظم و با زبان ھنر ترسیم مى كند تشریح دلنشین عمیق و روان از یك 
اشد بھ ماندگارى ماجراست و ھنگامى كھ این تصویر آمیختھ با اعتقاد ایمان و واگویى دغدغھ ھاى جامعھ بشرى ب

بیشتر كمك مى كند از این رو مى توان از بھترین رموز ماندگارى واقعھ كربال را زبان شعر و ادب و ھنر   اثرش 
 .دانست

شاعران فراوانى از عرب و عجم این حادثھ را بھ نظم كشیده اند ولى در این میان پاره اى از آثار مورد توجھ 
ھ گاه برخى از آنھا ورد ربان مردم و شعارى براى مبارزه و بھ خروش آوردن بیشترى قرار گرفتھ است تا آنجا ك

مظلومان بوده است تاثیر گذارى این گونھ شعر و شعار در پاره اى از اوقات از ده ھا سخنرانى بیشتر است بھ 
 .مظلومان جرأت و جسارت براى گرفتن حق خود مى دھد و ظالمان را دچار وحشت و اضطراب مى سازد

در این بخش قسمتى از اشعار مھم عجم و عرب را مى آوریم پاره اى از این اشعار حماسى،پاره اى دیگر  ما
 .آمیختھ از سوگ و حماسھ است

 (676)اشعار فارسى 
 جلوه گاه حق

 معنى مكتب تفویض على اكبر توست   حقیقت سر توست  تا ابد جلوه گھ حق و
 اى حسینى كھ تویى مظھر آیات خدا 

 
 این صفت از پدر و جد تو در جوھر توست 

 درس مردانگى عباس بھ عالم آموخت 
 

 ز آن كھ شد مست از آن باده كھ در ساغر توست 

 طفل شش ماھھ تبسم نكند پس چھ كند؟ 
 

 ى اصغر توست آن كھ بر مرگ زند خنده عل

 چشم بگشا و ببین خلق جھان یاور توست   اى كھ در كرببال بى كس و یاور گشتى 

 باءبى أنت و اءمیى كھ تویى مكتب عشق 
 

 عشق را مظھر و آثار على اصغر توست 

 عاشقان را نظرى در دم جان پرور توست   اى حسینى كھ بھ ھر كوى عزاى تو بپاست 

 سراپاى تو را خواست مھران بزند بوسھ 
 

 دید ھر جا اثر تیر ز پا تا سر توست 

 احمد مھران 
 نور خدا

 قامتت را چو قضا بھر شھادت آراست 
 

 با قضا گفت مشیت كھ قیامت برخاست 

 آرى آن جلوه كھ فانى نشود نور خداست   دشمنت كشت ولى نور تو خاموش نگشت 

 نھ بقا كرد ستمگر نھ بجا ماند ستم 
 

 شد و پایھ مظلوم بجاست  ظالم از دست

 بلكھ زنده است شھیدى كھ حیاتش ز فقاست   زنده را زنده نخوانند كھ مرگ از پى اوست 

 دولت آن یافت كھ در پاى تو سر داد ولى 
 

 این قبا راست كھ بر قامت ھر بى سرو پاست 

 تو در اول سر و جان باختى اندر ره عشق 
 

  تا بدانند خالیق كھ فنا شرط بقاست

 منكسف گشت چو خورشید حقیقت بجمال 
 

 گر بگریند ز غم دیده ذرات رواست 

 رفت بر عرشھ نى تا سرت اى عرش خدا 
 

 كرسى و لوح و قلم بھر عزاى تو بپاست 

 فؤ اد كرمانى
 مھر آزادگى

 بزرگ فلسفھ قتل شاه دین حسین این است 
 

 كھ مرگ سرخ بھ از زندگى ننگین است 

 و آزادى است حسین مظھر آزادگى 
 

 خوشا كسى كھ چنینش مرام و آیین است 

 كھ این مرام حسین است و منطق دین است   نھ ظلم كن بھ كسى نى بریز ظلم برو 

 ھمین نھ گریھ بر آن شاه تشنھ لب كافیست 
 

 اگر چھ گریھ بر آالم قلب تسكین است 

 ببین كھ مقصد عالى وى چھ بود اى دوست 
 

 جاه و تمكین است كھ درك آن سبب عز و 

 ز خاك مردم آزاده بوى عشق آید 
 

 نشان شیعھ و آثار پیروى این است 

 (677)خوشدل تھرانى 
 حماسھ آفرین

 نازم حسین را كھ چو در خون خود تپید 
 

 بیافرید  شیواترین حماسھ عالم

 دیدى دقیق باید و فكرى دقیق تر 
 

 تا پى برد بھ نھضت آن خسرو رشید 

 قامت چو زیر بار زر و زور خم نكرد 
 

 در پیش عزم و ھمت وى آسمان خمید



 تا ننگرد مذلت و خوارى و ظلم و كفر 
 

 داغ جوان و مرگ برادر بھ دیده دید 

 او نمى شدى این باب را كلید  گر قتل  بر بستھ بود باب فضیلت بھ روى خلق 

 برگى بود ز دفتر خونین كربال 
 

 ھر اللھ و گلى بھ طرف چمن دمید 

 از دامن سپیده شریعت زدود و شست 
 

 با خون سرخ خویش سیھ كارى یزید 

 در دین ما سیھ نكند فرق با سفید   یكسان رخ غالم و پسر بوسھ داد و گفت 

 بد تشنھ عدالت و آزادى بشر 
 

 ن العطش كھ از دل پر سوز مى كشید آ

 چونان كھ گفت خواھر خود را اسیر باش 
 

 آزاد تا جھان شود از قید ھر پلید 

 بعد از على خطابھ سرایى چو وى ندید   بانوى بانوان جھان آنكھ روزگار 

 رسوا یزید و پرده اھل ستم درید   لطف كالمش از امن العدل بین كھ ساخت 

 گردد ز روى معرفت و عقل مستفید   از این نھضت بزرگ  خوشبخت ملتى كھ

 خوشدل دریغ و درد كھ ما بھره كم بریم 
 

 زین نھضت مقدس و زین مكتب مفید 

 خوشدل تھرانى))
 ھمت بلند

 بردى ز میان دشمن بیدادگرت را   ز آن لحظھ كھ دادى بھ ره دوست سرت را 

 گفتى كھ شوم كشتھ و خوارى نكشم من 
 

 چنین ھمت و اوج نظرت را نازم ب

 از طایر عرشى كھ جھان زیر پر تست 
 

 با آنكھ شكستند ھمھبال و پرت را 

 تو كشتھ شدى تا كھ نمیرد شرف و عدل 
 

 خوش زنده نمودى ره و رسم پدرت را 

 ده اذن كھ بر دیده كشم خاك درت را   چون كحل بصر خاك سر كوى تو باشد 
 ببیند بر باغ جنان دل ندھد ھر كھ 

 
 شش گوشھ قبر تو و اكبر پسرت را 

 دیدى بھ سر نعش پسر پیشتر از خویش 
 

 در آه و فغان خواھر و اال گھرت را 

 تا جان ندھى بر سر نعش على اكبر 
 

 بنشاند ز اشك بصر خود شررت را 

 دشمن نھ ھمین فرق علمدار تو بشكست 
 

 از داغ برادر بشكستى كمرت را 

 كاى شمس امامت تو چھ كردى قمرت را   ر ریخت سكینھ گفتى و ستاره ز بص

 جگرت را   این صحنھ جانسوز زد آتش   چون اصغر ششماھھ در آغوش تو جان داد 

 خوشدل تھرانى 
 دانشگاه ایمان

 دانش آموزان عالم را چنین دانا كند   نازم آن آموزگارى را كھ در یك نصف روز 

  ابتدا قانون آزادى نویسد در جھان
 

 بعد از آن با خون ھفتاد و دو تن امضا كند 

 حرف باطل را نباید از كسى اصغا كند  ھر كھ باشد چون حسین آزاد و دیندار و شجاع 

 نقد ھستى داد و ھستى جھان یكجا خرید
 

 عاشق آن باشد كھ چون سودا كند یكجا كند 

 پرچم دین چون بجا ماند از فداكارى اوست 
 

 دست حق بر پا كند  تا قیامت پرچمش را

 زور گویى از كتاب زندگى الغا كند   ز امر حق،تسلیم نامردان نشد تا در جھان 

 بود چون جویاى آب از چشمھ آزادگى 
 

 تشنھ لب جان داد تا آن چشمھ را پیدا كند 

 عقل مات آمد ز دانشگاه سیار حسین 
 

 كاین چنین غوغا بپا در صحنھ دنیا كند 

 رو ساخت تواءم با عمل  درس آزادى از آن
 

 تا جنایت پیشگان را در جھان رسوا كند

 در حیات خویش این نامھ را اجرا كند   آن كسى را شیعھ بتوان گفت كو از جان و دل 

 شاھد
 عشق بازى

 عشق بازى كار ھر شیاد نیست 
 

 این شكار دام ھر صیاد نیست 

 عاشقى را قابلیت الزم است 
 

 م است طالب حق را حقیقت الز

 تا بھ عاشق جلوه دیگر كند   عشق از معشوق اول سر زند 

 تا بھ حدى كھ برد ھستى او 
 

 سر زند صد شورش و مستى از او 

 شاھد این مدعا خواھى اگر 
 

 بر حسین حالت او كن نظر 

 روز عاشورا در آن میدان عشق 
 

 كرد رو را جانب سلطان عشق 



 ن علمدار رسید این اكبرم ای  بار الھا این سرم این پیكرم 
 این سكینھ این رقیھ این رباب 

 
 این عروس دست و پا خون در خضاب 

 این من و این ساربان این شمر دون 
 

 این تن عریان میان خاك و خون 

 این من این ذكر یارب یاربم
 

 این من این نالھ ھاى زینبم 

 !راه عشقاى حسین اى یكھ تاز   پس خطاب آمد ز حق كى شاه عشق 

 پرده بر كش من بھ تو عاشق ترم   گر تو بر من عاشقى اى محترم 
 ھر چھ بودت داده اى در راه ما 

 
 مرحبا صد مرحبا خود ھم بیا

 خود بیا و اصغرت را ھم بیار   لیك خود تنھا نیا در بزم یار 

 خاصھ در منقار او برگ گلى   خوش بود در بزم یاران بلبلى 
 گل على اصغرت خود تو بلبل 

 
 زودتر بشتاب سوى داورت 

 

 

 

 

 

 جان جھان
 اللھ پر ژالھ و از داغ عطش سوزان است 

 
 ماه از ھالھ غم خاك بسر افشان است 

 گل توحید مگر گشتھ خدایا پر پر 
 

 كھ بھر جا نگرم یك ورق از قرآن است 

 آنكھ خود جامھ خلقت بھ تن عالم كرد 
 

  عریان است یا رب از چیست كھ در دشت بال

 واى از این غم كھ عدالت شده پامال ستم 
 

 بدن جان جھان زیر سم اسبان است 

 قلب زھرا ز لب خشك پسر بریان است   در تنور آتش طور است و سر ثار هللا 

 میزبان سید و ساالر جنان 
 

 از كجا آمده بنگر بھ كجا مھمان است 

 شد سر سر خدا شاھد طوفان بال 
 

 درد و غمى را غم او درمان است گر چھ ھر 

 این جھان گذران جاى طرب نیست حسان 
 

 كھ بھ خاكستر و خون خفتھ چنین سلطان است 

 حسان چایچیان 
 قربانى اسالم

 اى یاد تو در عالم آتش زده بر جان ھا 
 

 ھر جا ز فراق تو چاك است گریبان ھا

 اى گلشن دین سیراب با اشك محبانت 
 

 گین ھر اللھ بھ بستان ھااز خون تو شد رن

 جانسوز حدیث تو تازه است بھ دوران ھا  بسیار حكایت ھا گردیده كھن اما 

 كز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ھا  یكجان بھ ره جانان دادى و خدا داند 

 در دفتر آزادى،نام تو بخون ثبت است 
 

 شد ثبت بھ ھر دفتر با خون تو عنوان ھا

 ان دادى در راه رضاى حق اینسان كھ تو ج
 

 !آدم بھ تو مى نازد اى اشرف انسان ھا

 قربانى اسالمى با ھمت مردانھ 
 

 اى مفتخر از عزمت ھمواره مسلمان ھا

 دكتر ناظر زاده كرمانى
 اشك شفق

 اى در غم تو ارض و سما خون گریستھ 
 

 ماھى در آب و وحش بھ ھامون گریستھ 

 ار وى روز و شب بیاد لبت چشم روزگ
 

 نیل و فرات و دجلھ و جیحون گریستھ 

 اشك شفق بھ دامن گردون گریستھ   از تابش سرت بھ سنان چشم آفتاب 

 چشم مسیح،اشك جگر خون گریستھ   در آسمان ز دود خیام عفاف تو 
 با درد اشتیاق تو در وادى جنون 

 
 لیلى بھانھ كرده و مجنون گریستھ 



 خنجر بدست دشمن تو خون گریستھ   بار تنھا نھ چشم دوست بحال تو اشك
 آدم پى عزاى تو از روضھ بھشت 

 
 خرگاه درد و غم،زده بیرون گریستھ 

 حجت االسالم نیر 
 خاك شھیدان

 سوختگان غمت با غم دل خرمند   اى كھ بھ عشقت اسیر،خیل بنى آدمند 

 ند با خبران غمت بى خبر از عالم  ھر كھ غمت را خرید عشرت عالم فروخت 

 در شكن طره ات بستھ دل عالمى است 
 

 و آن ھمھ دل بستگان عقده گشاى ھمند 

 تاج سر بو البشر خاك شھیدان تست 
 

 كاین شھدا تا ابد فخر بنى آدمند 

 در طلبت اشك ماست رونق مرآت دل 
 

 كاین درر با فروغ پرتو جام جمند 

 ست شراب غمند باده كشان غمت م  چون بجھان خرمى جز غم روى تو نیست 

 سلسلھ كائنات حلقھ این ماتمند   عقد عزاى تو بس سنت اسالم و بس 

 گشت چو در كربال رایت عشقت بلند 
 

 خیل ملك در ركوع پیش لوایت خمند 

 خاك سر كوى تو زنده كند مرده را 
 

 زا نكھ شھیدان تو جملھ مسیحا دمند 

 جان فشان با قدمى محكمند  در قدكت  ھر دم از این كشتگان گرطلبى بذل جان 

 فؤ اد كرمانى
 عزت و آزادگى

 شیعیان دیگر ھواى نینوا دارد حسین 
 

 روى دل با كاروان كربال دارد حسین 

 از حریم كعبھ جدش بھ اشكى شست دست 
 

 مروه پشت سر نھاد اما صفا دارد حسین 

 نا دارد حسین بیش از اینھا حرمت كوى م  مى برد در كربال ھفتاد و دو ذیح عظیم 

 پیش رو راه دیار نیستى كافیش نیست 
 

 اشك و آه عالمى ھم در قفا دارد حسین 

 بودن اھل حرم دستور بود و سر غیب 
 

 ورنھ این بى حرمتى ھا كى روا دارد حسین 

 سروران پروانگان شمع رخسارش ولى 
 

 چون سحر روشن كھ سر از تن جدا دارد حسین 

 مى نماید خون كھ عھدى با خدا دارد حسین   ه پیماى عراق سر بھ راه دل نھاده را

 خون بدل از كوفیان بى وفا دارد حسین   او وفاى عھد را با سر كند سودا ولى 

 دشمنانش بى امان و دوستانش بى وفا 
 

 با كدامین سر كند؟ مشكل دو تا دارد حسین 

 آب خود،با دشمنان تشنھ قسمت مى كند 
 

 تا كجا دارد حسین  عزت و آزادگى بین

 ساز عشق است و بھ دل ھز زخم پیكان زخمھ اى 
 

 گوش كن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 

 با دم خنجر نگاھى آشنا دارد حسین   دست آخر كز ھمھ بیگانھ شد دیدم ھنوز 

 رخت و دیباج حرم چون گل بتاراجش برند 
 

 تا بجایى كھ كفن از بوریا دارد حسین 

 ین گو بیا بنشین بچشم شھریار اشك خون
 

 كاندرین گوشھ عزایى بى ریا دارد حسین 

 شھریار
 دوازده بند محتشم

 بند اول 
 باز این چھ شورش است كھ در خلق عالمست 

 
 باز این چھ نوحھ و چھ عزا و چھ ماتم است 

 باز این چھ رستخیز عظیم است كز زمین 
 

 اعظم است   بى نفخ صور،خاستھ تا عرش 

 ین صبح تیره باز دمید از كجا كھ كرد ا
 

 كار جھان و خلق جھان جملھ درھم است 

 كاشوب در تمامى ذرات عالم است   گویا طلوع مى كند از مغرب آفتاب 

 این رستخیز عالم كھ نامش محرم است   گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 ر زانوى غم است سرھاى قدسیان ھمھ ب  در بارگاه قدس كھ جاى مالل نیست 

 جن و ملك بر آدكیان نوحھ مى كنند 
 

 گویا عزاى اشراف اوالد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین نور مشرقین 
 

 پرورده در كنار رسول خدا حسین 

 بند دوم 
 كشتى شكست خورده طوفان كربال 

 
 در خاك و خون فتاده بھ میدان كربال

 گر چشم روزگار بر او فاش مى گریست 
 

 خون مى گذشت از سر ایوان كربال 



 زان گل كھ شد شكفتھ ببستان كربال  نگرفت دست دھر گالبى بغیر اشك 
 از آب ھم كضایقھ كردند كوفیان 

 
 خوش داشتند حرمت مھمان كربال

 بودند دیو و دد ھمھ سیراب و مى مكید 
 

 خاتم ز قحط آب سلیمان كربال

 زان تشنگان ھنوز بھ عیوق مى رسد 
 

 یاد العطش ز بیابان كربالفر

 كردند رو بھ خیمھ سلطان كربال  آه از دمى كھ لشكر اعدا نكرد شرم 

  ((كز خوف خصم در حرم افغان بلند شد  آندم فلك بر آتش غیرت سپند شد 

 بند سوم 
 كاش آن زمان سراق گردون نگون شدى 

 
 وین خرگھ بلند ستون بى ستون شدى 

 سیل سیھ كھ روى زمین قیر گون شدى   كوه بھ كوه كاش آن زمان در آمدى از 

 كاش آن زمان ز آه جگر سوز اھل بیت 
 

 یك شعلھ برق خرمن گردون دون شدى 

 كاش آن زمان كھ این حركت كرد آسمان 
 

 سیماب وار،گوى زمین بى سكون شدى 

 كاش آن زمان كھ پیكر او شد درون خاك 
 

 جان جھانیان ھمھ از تن برون شدى 

 ش آن زمان كھ كشتى آل نبى شكست كا
 

 عالم تمام غرقھ دریاى خون شدى 

 با این عمل معاملھ دھر چون شدى   آن انتقام گر نفادى بھ روز حشر 

 آل نبى چون دست تظلم بر آورند 
 

 اركان عرش را بھ تطاطم در آورند 

 بند چھارم 
 نبیا زدنداول صال بھ سلسلھ ا  بر خوان غم چو عالمیان را صال زدند 

 زان ضربتى كھ بر سر شیر خدا زدند  نوبت بھ اولیا چو رسید آسمان طپید 

 بس آتشى زاخگر الماس ریزه ھا 
 

 افروختند و بر جگر مجتبى زدند

 كندند از مدینھ و بر كربال زدند  و آنگھ سرادقى كھ ملك محرمش نبود 

 وز تیشھ ستیز در آن دشت كوفیان 
 

 ا زدندبس نخاھا گلشن آل عب

 زدند  بر حلق تشنھ خلف مرتض   بس ضربتى كز او جگر مصطفى درید 

 اھل حرم دریده گریبان گشاده مو 
 

 فریاد بر حرم كبریا زدند 

 روح االمین نھاد بھ زانو سر حجاب 
 

 تاریك شد ز دیدن آن چشم آفتاب 

 بند پنجم 
 برین رسید   وه عرش جوش از زمین بھ ذر  چون خون ز حلق تشنھ او بر زمین رسید 

 نزدیك شد كھ خانھ ایمان شود خراب 
 

 از بس شكست ھا كھ بھ اركان دین رسید 

 نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند 
 

 طوفان با آسمان ز غبار زمین رسید

 باد آن غبار چون بھ مزار نبى رساند 
 

 گزد از مدینھ بر فلك ھفتمین رسید

 چون این خبر بھ عیسى گزدون نشین رسید  نیل زد یكباره جامھ در خم گزدون بھ 

 پر شد فلك ز غلغھ چون نوبت خروس 
 

 از انبیا بھ حضرت روح االمین رسید 

 كرد این خیال و ھم غلط كار كان غبار 
 

 تا دامن جالل جھان آفرین رسید

 ھست از مالل گر چھ براى ذات ذالجالل 
 

 او در دلست و ھیچ دلى نیست بى مالل 

 د ششم بن
 ترسم جزاى قاتل او چون رقم زنند 

 
 یكباره بر حریده رحمت قلم زنند

 ترسم كزین گناه،شفیعان روز حشر 
 

 دارند شرم كز گنھ خلق دم زنند

 دست عتاب حق بدر آید ز آستین 
 

 چون اھل بیت دست در اھل ستم زنند 

 زنند  آل على چو شعلھ آتش علم  آه از دمى كھ با كفن خون چكان ز خاك 

 گلگون كفن بھ عرصھ محشر قدم زنند   فریاد از آن زمان كھ جوانان اھل بیت 
 جمعى كھ زد بھ ھم صفشان شور كربال 

 
 در حشر صف زنان محشر بھ ھم زنند 

 از صاحب حرم چھ توقع كنند باز 
 

 آن ناكسان كھ تیغ بھ صید حرم زنند

 پس بر سنان كنند سرى را كھ جبرئیل 
 

  ((گیسویش از آب سلبیل شوید غبار

 بند ھفتم 
 روزى كھ شد بھ نیزه سر آن بزرگوار 

 
 خورشید سر برھنھ بر آمد ز كوھسار 



 ابرى بھ بارش آمد و بگریست زار زار   موجى بھ جنبش آمد و بر خاست كوه كوه 
 گفتى تمام زلزلھ شد خاك مطمئن 

 
 گفتى فتاد از حركت چرخ بى قرار

 ه در آمد كھ چرخ پیر عرش آن زمان بھ لرز
 

 افتاد در گمان كھ قیامت شد آشكار

 آن خیمھ اى كھ گیسوى حورش طناب بود 
 

 شد سرنگون زباد مخالف حباب وار

 گشتند بى عمارى و محمل،شتر سوار   جمعى كھ پاى محملشان داشت جبرئیل 

  روح االمین ز روح نبى گشت شرمسار  با آن كھ سر زد این عمل از امت نبى 
 وانگھ ز كوفھ خبل الم رو بشام كرد 

 
 نوعى كھ عقل گفت قیامت قیام كرد 

 بندھشتم 
 شور نشور و واھمھ را در گمان افتاد   بر حربگاه چون ره آن كاروان افتاد 

 ھم بانگ نوحھ،غلغلھ در شش جھت فكند 
 

 ھم گریھ بر مالیك ھفت آسمان فتاد 

 ھرجا كھ بود آھویى از دشت پاكشید 
 

 رجا كھ طایرى از آشیان فتاد ھ

 شد وحشتى كھ شور قیامت زیاد رفت 
 

 چون چشم اھل بیت بر آن كشتگان افتاد 

 ھر چند بر تن شھدا چشم كار كرد 
 

 بر زخم ھاى كارى تیغ و سنان فتاد 

 بر پیكر شریف امام زمان فتاد   ناگاه چشم دختر زھرا در آن میان 

 و بى اختیار نعره ھذا حسین از ا
 

 سر زد چنان كھ آتش از او در جھان فتاد 

 رو در مدینھ كرد كھ یا ایھا الرسول   پس با زبان پر گلھ آن بضعة الرسول 

 بند نھم 
 وین صید دست و پا زده در خون حسین تست   این كشتھ فتاده بھ ھامون حسین تست 

 این نخل تر،كز آتش جان سوز تشنگى 
 

 ن حسین تست دود از زمین رساند بھ گردو

 زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست   این ماھى فتاده بھ دریاى خون كھ ھست 

 این غرقھ محیط شھادت كھ روى دشت 
 

 از موج خون او شده گلگون حسین تست 

 كز خون او زمین شده جیحون حسین تست   این خشك لب فتاده دور از لب فرات 

 آه  این شاه كم سپاه كھ با خبل اشك و
 

 خرگاه زین جھان زده بیرون حسین تست 

 این قالب طپان كھ چنین مانده بر زمین 
 

 شاه شھید نا شده مدفون حسین تست 

 چون روى در بقیع بھ زھرا خطاب كرد 
 

  ((وحش زمین و مرغ ھوا را كباب كرد

 بند دھم 
 اى مونس شكستھ دالن حال ما ببین 

 
 ین ما را غریب و بى كس و بى آشنا بب

 اوالد خویش را كھ شفیعان محشرند 
 

 در ورطھ اھل جفا ببین 

 در خلد بر حجاب دو كون آستین فشان 
 

 و اند جھان مصیبت ما بر مال ببین 

 طغیان سیل فتنھ و موج بال ببین   نى نى در او چو ابر خروشان بھ كربال 

 تن ھاى تشنگان ھمھ در خاك و خون نگر  -
 

 ر نیزه ھا ببین سرھاى سروران ھمھ ب

 آن سر كھ بود بر سر دوش نبى مدام 
 

 بر نیزه اش بھ دوش مخالف جدا ببین 

 آن تن كھ بود پرورشش در كنار تو 
 

 غلطان بخاك معركھ كربال ببین 

 یا بضعة الرسول ز ابن زیاد داد 
 

 كو خاك اھل بیت رسالت بھ باد داد 

 بند یازدھم 
 خاموش محتشم كھ دل سنگ آب شد 

 
 پیمانھ صبر و خانھ طاقت خراب شد

 خاموش محتشم كھ ازین حرف سوزناك 
 

 مرغ ھوا و ماھى دریا كباب شد

 در دیده اشك مستمعان خون ناب شد  خاموش محتشم كھ ازین شعر خوچكان 

 روى زمین بھ اشك جگر گون كباب شد   خاموش محتشم كھ از این نظم گریھ خیز 
 خون گریست خاموش محتشم كھ فلك بس كھ 

 
 دریا ھزار مرتبھ گلگون حباب شد

 خاموش محتشم كھ بھ سوز تو آفتاب 
 

 از آه سرد ماتمیان ماھتاب شد

 خاموش محتشم كھ ز ذكر غم حسین 
 

 جبریل را ز روى پیمبر حجاب شد

 بر ھیچ آفریده جفا این چنین نكرد   تا چرخ سفلھ بود خطایى چنین نكرد 

 بند دوازدھم 



 فلى كھ چھ بیداد كرده اى اى چرخ عا
 

 از كین چھ ھا درین ستم آباد كرده اى 

 بیداد كرد خصم و تو امداد كرده اى   بر طعنت این بس است كھ بر عترت رسول 

 اى زاده زیاد نكرد است ھیچگھ 
 

 نمرود این عمل كھ تو شداد كرده اى 

 كام یزید داده اى از كشتن حسین 
 

 كرده اى  بنگر كرا بھ قتل كھ دلشاد

 در باغ دین چھ با گل شمشاد كرده اى   بھر خسى كھ بار درخت سقاوت است 

 با دشمنان دین نتوان كرد آنچھ تو 
 

 با مصطفى و حیدر كرار كرده اى 

 حلقى كھ سوده لعل خود نبى بر آن 
 

 آزرده اش ز خنجر پوالد كرده اى 

 ود بھ محشر در آورند از آتش تو د  ترسم ترا دمى كھ بھ محشر در آوردند 

 محتشم كاشانى
 اشعار عربى

 (678)عقبة بن عمر سھمى،نخستین مرثیھ سرا
 اذا العین قرت فیى الحیاة و أنتم 

 
 تخافون فى الدنیا فاظلم نورھا

 بكربال مررت على قبر الحسین 
 

 ففاض علیھ من دموعیى غزیرھا

 و یسعد عینیى دمعھا و زفیرھا  فمازلت اءرثیھ و ابكى لشجوه 

 اءطاف بھ من جانبیھ قبورھا  و بكیت من بعد الحسین عصائب 

 سالم على أھل القبور بكربال 
 

 و قل لھا منیى سالم یزورھا 

 سالم باصال العشى و بالضحى 
 

 مورھا تودیھ نكباء الریاح و

 و ال برح الوفاد زوار قبره 
 

 (679) یفوح علیھم مشكھا و عیرھا

 (680)گزیده اى از قصیده سید حمیرى 
 اءمرر على جدث الحسین 

 
 فقل العظمھ الزكیة 

 یا اءعظما الزلت من 
 

 وطنا ساكبة رویة  -

 ما لذ عیش بعد رض 
 

 ك بالجیاد اال عوجیة 

 آباوه خیر البریة   قبر تضمن طیبا 
 آباؤ ه أھل الریاسة 

 
 و الخالفة و الوصیة 

 و الخیر و الشیم المذبة 
 

 لرضیة المطیبة ا

 فاذا مررت بقبره 
 

 فاطل بھ وقف المطیة 

 و المطھرة النقیة   و اءبك المطھر للمطھر 

 جعلوا ابن بنت نبیھم 
 

 غرضا كما ترمى الدریة  -

 الجعالة و العطیة  -  لم یدعھم لقتالھ اال 

 لما دعوه لكى تحكم 
 

 فیھ اوالد العبغیة 

 اءوالد أخبث من مشى 
 

 یة مرحا و أخبثھم سج

 نفس معززة اءبیة   فعصاھم و ابت لھ 

 فغدوا لھ بالسابغات 
 

 علیھم و المشرقیة 

 والیض و الیلب الیمانى 
 

 و الطوال السمھریة 

 و ھم الؤ ف و ھو فیى 
 

 سبعین نفس الھاشمیة 

 مقبلین من الثنیة   فلقوة فیى خلف الحمد 

 مستیقنین بانھم سیقوا
 

 السباب المنیة 

 بكیى ما حییت یا عین فا
 

 على ذوى الذمم الوفیة 

 ال عذر فیى ترك البكاء 
 

 (681) دما و انت بھ حریة 

 (682)گزیده اى از قصیده دعبل خزاعى 
 اءفاطم لو خلت الحسین مجدال 

 
 و قد مات عطشانا بشط فرات 

 اذا للطمت الخد فاطم عنده 
 

 و اءجریت دمع العین فیى الوجنات 

 اءفاطم قومیى یا ابنة الخیر و اندبیى 
 

 نجوم سماوات بأرض فالة 

 نالھا صلواتى  و أخرى بفخ  قبور بكوفان و أخرى بطیبة 



 معرسھم فیھا بشط فرات   قبور ببطن النھر من جنب كربال 
 توفوا عطاشا بالعراء فلیتنیى 

 
 توفیت فیھم قبل حین وفاتى 

 الى هللا اشكو لوعة عند ذكرھم 
 

 سقتنیى بكاس الثكل و الفضعات 

 اذا فخروا یوما اءتوا بمحمد 
 

 و جبریل و القرآن و السورات 

 و فاطمة الزھراء خیر بنات   نا ذا المناقب و العال و عدوا علی

 وجعفرھاالطیر فى الحجبات   و حمزة العباس ذا الدین و التقى 
 اولئك مشؤ مون ھندا و حربھا 

 
 سمیة من نوكیى و من قذرات 

 ھم منعوا االباء من اخذ حقھم 
 

 و ھم تركوا االبناء رھن شتات 

 سابكیھم ما حج ببھ راكب 
 

 ناح قمریى على الشجرات و ما 

 فقد آن للتسكاب و الھمالت   فیاعین بكیھم وجودیى بعبرة 

 بنات زیاد فیى القصور مصونة 
 

 و آل رسول هللا منھتكات 

 و آل رسول هللا فیى الفلوات   و آل زیاد فیى الحصون منیعة 

 دیار رسول هللا اءصبحن بلقعا 
 

 و آل زیاد تسكن الحجرات 

 هللا نحف جسومھم و آل رسول 
 

 و آل زیاد غلظ القصرات 

 و آل زیاد ربھ الحجالت   و آل رسول هللا تدمى نحورھم 

 و آل رسول هللا تسبى حریمھم 
 

 و آل زیاد آمنوا السربات 

 اذا و تروا مدوا الى واتریھم 
 

 اكفا من االوتار منقبضات 

 ر للصلوات و نادى منادیى الخی  ساءبكیھم ما ذر فیى االرض شارق 

 (683) و باللیل اءبكیھم و بالغدوات   و ما طلعت شمس و حان غروبھا 

 (684)گزیده اى از قصیده ابن حماد عبدى 
 مصاب شھید الطف جسمییى أنحال 

 
 و كدر من دھریى و عیشیى ماحال 

 فما ھل شھر العشر اال تجددت 
 

 بقابیى اءحزان نوسدنى البلى 

 علیھ من االرجاس فى طف كربال  و اءذكر موالییى الحسین و ماجرى 

 فوهللا ال أنساه بالطف قائال 
 

 الكرام و من تال لعترتھ الغر 

 اال فانزلوا فیى ھذه االرض و اعملوا 
 

 بانیى بھا امنسى صریعا مجدال 

 و اءسقیى بھا كاس المنون على ظما 
 

 و یصبح جسمیى بالدماء مغشال 

 مقالیى یا شر االنام و ارذال  و لھفیى لھ یدعوا اللئام تاملوا 

 للدین كمال  و والدیى الكرار  الم تعلموا انیى ابن بنت محمد 

 فھل سنة غیرتھا اءو شریعة 
 

 و ھل كنت فیى دین االلھ مبدال؟ 

 اءحللت ما قد حرم الطھر اءحمد 
 

 اءحرمت ما قد كان قبل محلال

 دع ما تقول فاننا :فقالوا لھ
 

 سنسقیك كاس الموت غضبا معجال 

 و نشفیى صدورا من ضغائنكم مال  كفعل اءبیك المرتضى بشیوخنا 

 و اءحزانھ منھا الفؤ اد قد امتال   الى نحو انساء جواده فاثنى 

 و نادى اءال یا أھل بیتیى تصبروا 
 

 على الضر بعدیى و الشدائد و البال 

 فانیى بھذا الیوم اءرحل عنكم 
 

 على الرغم منیى ال مالل و ال قال 

 اودعكم و الدمع فیى الخد مسبال  فقوموا جمعیا أھل بیتیى و اءسرعوا 

 صبرا جمیال و اتقوا هللا انھ ف
 

 سیجزیكم خیر الجزاء و اءفضال 

 فاثنیى على أھل العناد مبادرا 
 

 یحامیى عن دین المھین ذیى العال 

 كفعل اءبیھ لن یزل و یخذال   وصال علیھم كالھزبر مجاھدا 

 فمال علیھ القوم من كل جانب 
 

 فاءلقوه عم ظھر الجواد معجال 

 بھا اءصبح الدین القویم معطال   ا لك نكبة و خر كریم السبط ی

 فارتجت السبع الشداد و زلزلت 
 

 و ناحت علیھ الجن و الوحش فیى الفال 

 و راح جواد السبط نحو نسائھ 
 

 ینوح و ینعى الظامى المترمال 

 خرجن بنیات البتول حواسرا 
 

 فعاین مھر السبط و السرج قد خال 



 و اءسكبن دمعا حره لیس یصطلى   فادمین باللطم الخدود لفقده 
 و لم أنس زینب تستغیث سكینة 

 
 أخیى كنت لیى حصنا حصینا و موئال 

 أخیى یا قتیل االدعیاء كسرتنیى 
 

 و اءورثتنیى حزنا مقیما مطوال 

 أخیى كنت ارجو أن اكون لك الفدا 
 

 فقد خبت فیما كنت فیھ اؤ مال 

 جبینك و الوجة الجمیل مرمال   أخیى لیتنیى اءصبحت عمیا و ال اءرى 

 اءیا ام ركنیى قد وھى و تزلزال   و تدعوا الى الزھراء بنت محمد 

 اءیا ام قد اءمسى حبیبك بالعرا 
 

 طریحا ذبیحا بالدماء مغشال 

 یلوح كالبدر المنیر اذا انجلى   اءیا ام نوحیى فالكریم على القنا 

 دموعا على الخد التریب المرمال   و نوحیى على النحر الخضیب و اءسكبیى 
 و نوحیى على الجسم التریب تدوسھ 

 
 خیول بنیى سفیان فیى أرض كربال 

 و نوحیى عاى السجاد فیى االسر بعده 
 

 یقاد الى الرجس اللعین مغلال 

 فیا حسرة ما تنقضیى و مصیبة 
 

 الى أن نرى المھدى یالنصر اءقبال 

 (685) ام لھ رب السماوات فضالام  امام یقیم الدین بعد خفائھ 

 

 

 

 

 گزیده اى از قصیده دیگر ابن حماد
 لم أنس موالیى الحسین بكربال 

 
 ملقیى طریحا بالدماء رماال 

 واحسرتاكم یستغیث بجده 
 

 صاالو الشمر منھ یقطع االو

 یا جداه لیتك حاضر:و یقول
 

 فعساك تمنع دوننا االنذاال 

 صدرا تربى فى تقى و دالال   و یقول للشمر اللعین و قد عال 

 ظلما و ھز براءسھ العساال   واجتز بالعصب المھند راءسھ 
 و عالبھ فوق السنان و كبروا 

 
 r جل جاللھ و تعالى 

 فارتجت السبع الطباق و اءظلمت 
 

 و تزلزلت لمصابھ زلزاال 

 و بكین اءطباق السماء و اءمطرت 
 

 اءسفا امصرعھ دما قد ساال 

 قتلوا بھ التكبیر و التھالال  یا ویلكم اتكبرون لفقد من 

 تركوه شلوا فیى الفالة و صیروا 
 

 للخیل فیى جسد الحسین مجاال

 فیى الحال جل جاللھ و تعالى   و لقد عجبت من االلھ و حملھ 

 كفروا فلم یخسف بھم ارضا بما 
 

 فعلوا و اءمھلھم بھ امھاال 

 ینعى الحسین و قد مضى اجفاال  و عدا الحصان من الوقیعة عاریا 

 بدم الحسین فانظرى و سرجھ قد ماال   متوجھا نحو الخیام مخضبا 

 یا سكینة قد اءتى :و تقول زینب
 

 فرس الحسین فانظریى ذا الحاال 

 اینتھ محمحما قامت سكینة ع
 

 ملقیى العنان فاغولت اعواال 

 واشماتة حاسدى :فبكت و قالت
 

 قتلوا الحسین و اءیتموا االطفاال 

 بدم الشھید و دمعھ قد ساال   یا عمتا جاء الحصان مخضبا 

 لما سمعن الطاھرات سكینة 
 

 تنعى الحسین و تظھر االعواال

 اءبرزن من وسط الخدود صوارخا 
 

 محمد المفضاال یندبن سبط 

 فلطمن منھن الخدود و كشفت 
 

 منھا الوجوه و اءعلنت اعواال 

 نادى مناد فیى السماء و قاال  و خمشن منھن الوجوه لفقد من 

 ظلما و قاسى منھم االھواال   قتل االمام ابن االمام بكربال 



 قتلوا الحسین و ذبحوا االطفاال  یا جداه نسل امیة :و تقول
 علوا علوج امیة یا جدنا ف

 
 فعال شنیعا یدھش االفعاال 

 یا جدنا ھذا الحسین بكربال 
 

 قد بضعوه اءسنة و نصاال 

 ملقى على شاطى الفرات مجدال 
 

 فیى الغاضریة للورى اءمثاال 

 (686) نھبوا السراة و قوضوا االحماال   ثم استباحوا فیى الطوف حریمھ 

 :قصیده اى از شاعر دیگر
 اذا جاء عاشورا تضاعف حسرتیى 

 
 الل رسول هللا و انھل عبرتیى 

 ھو الیوم فیھ اغبرت االرض كلھا 
 

 وجوما علیھم و السماء اقشعرت 

 ولكن عیون الفاجرین اءقرت   اذا ذكرت ساءت كل من كان مسلما 

 اذا ذكرت نفسیى مصیبة كربال 
 

 و اءشالء سادات بھا قد تقرت 

 اءضاقت فوادى و استباحت تجارتیى 
 

 و عظم كربیى ثم عیشیى اءمرت 

 اءریقت دماء الفاطمیین بالمال 
 

 فلو عقلت شمس النھار لخرت 

 اال بایى تلك الدماء التى جرت 
 

 بایدیى كالب فیى الجحیم استقرت 

 لھم زفرة فیى جوفھا بعد زفرة   علیھم قد اطبقت  توابیت من نار

 فشتان من فیى النار قد كان ھكذا 
 

 و من ھو فیى الفردوس فوق االسرة 

 بنفسیى جسوم بالعراء تعرت  -  بنفسیى خدود فیى التراب تعفرت 

 بنفسیى روس معلیات على القنا 
 

 الى الشام تھدى بارقات االسنة  -

 و لم تحظ من ماء الفرات بقطرة   من الظما بنفسیى شفاه ذابالت 

 بنفسیى عیون غائرات سواھر 
 

 الى الماء منھا نظرة بعد نظرة 

 بنفسیى من آل النبیى خرائد 
 

 حواسر لم تقذف علیھم بسترة 

 تفیض دموعا بالدماء مشوبة 
 

 كقطر الغوداى من مدافع سرة 

 على خیر قتلى من كھول و فتیة 
 

 ذا الخیل كرت مصالیت اءتجاد ا

 مدارس للقرآن فى كل سحرة   ربیع الیتامى و االرامل فابكھا 

 و اءعالم دین المصطفى و والتھ 
 

 و اءصحاب قربان و حج و عمرة  -

 ینادون یا جداه ایة محنة 
 

 تراه علینا من امیة مرت 

 ضغائن بدر بعد ستین اظھرت 
 

 و كانت اجنت فیى الحشا و اسرت 

 و فیھا من االسالم مثقال ذرة   ترض نفس بھذه شھدت بأن لم 

 یداھا بساق العرش و الدمع اذرت   كانى ببنت المصطفى قد تعلقت 

 و فیى حجرھا ثوب الحسین مضرجا 
 

 و عنھا جمیع العالمین بحسرة 

 تقول اءبا عدل اقض بینیى و بین من 
 

 تعدى على ابنیى بعد قھر و قسرة 

 القنا  اءجالوا علیھ بالصوارم و
 

 و كم جال فیھم من سنان و شفرة 

 لمنسلخ من دین اءحمد عرة   على غیر جرم غیر انكار بیعة 

 بسوء عذاب النار من غیر فترة   فیقضى على قوم علیھ تالبوا 

 و یسقون من ماء صدید اذا دنا 
 

 شوى الوجھ و االمعاء منھ تھددت 

 مودة ذیى القربى رعوھا كماترى؟ 
 

 هللا اوصى بعترتى  وقول رسول

 وكم غدرة قد الحقوھا بغدرة   فكم عجرة قد اءتبعوھا بعجرة 

 ھم اول العادین ظلما على الورى 
 

 و من سار فیھم باالذى والمضرة 

 مضوا و انقضت اءیامھم و عھودھم 
 

 (687) سوى لعنة باؤ ا بھا مستمرة 

 (688)منتخبى از قصیده ابن عرندس 
 و فیى كل عضو من أناملھ بحر؟   یقتل ظمانا حسین بكربال 

 و والده الساقیى على الحوض فیى غد 
 

 ء الفرات لھا مھرو فاطمة ما

 فوالھف نفسیى للحسین و ما جنى 
 

 علیھ غداة الطف فیى حربھ الشمر

 تجمع فیھا من طغاة امیة 
 

 عصابة غدر ال یقوم لھا عذر 

 تباعد فعل الخیر و اقترب الشر   فلما التقیى الجمعان فیى أرض كربال 



 شمر  و بیض المواضیى فى االكف لھا  فحاطوا بھ فیى عشر شھر محرم 
 فقام الفتى لما تشاجرت القنا 

 
 و صال و قد اودیى بمھجتھ الحر

 و جال بطرف فیى الجمال كانھ 
 

 دجى اللیل فى الالء غرتھ الفجر 

 لھ اربع للریح فیھن اءربع 
 

 لقد زانھ كر و ما شانھ الفر

 طیور بغاث شت شملھم الصقر   فقرق جمع القوم حتى كانھم 

 ب على اللیث الھزبر و قد ھروا   فاءجمع الكال فاذكرھم لیل الھریر 
 ھناك فدتھ الصالحون بالنفس 

 
 یضاعف فیى یوم الحساب لھا االجر 

 و حادوا عن الكفار طوعا لنصره 
 

 و جادلھ بالنفس من سعده الحر 

 و مدوا الیھ ذبال سمھریة 
 

 لطول حیاة السبط فیى مدھا جزر 

 ھم لنحر السبط من وقعھ نحر بس  فغادره فیى مارق الحرب مارق 

 فمال عن الطرف الجواد أخو الندى 
 

 الجواد قتیال حولھ یصھل المھر 

 و صارم شمر فیى الورید لھ شمر   سنان سنان خارق منھ فیى الحشا 

 تجر علیھ العاصفات ذیولھا 
 

 و من نسج اءیدیى الصافنات لھ طمر  -

 فرجت لھ السبع الطباق و زلزلت 
 

 بال االرض و التطم البحر رواسیى ج

 فمغبر وجھ االرض بالدم محمر   فیا لك مقتوال بكتھ السماء دما 

 مالبسھ فیى الحرب حمر من الدما 
 

 و ھن غداة الحشر من سندس خضر 

 و لھفیى لزین العابدین و قد سرى 
 

 اسیرا علیال ال یفك لھ اءسر 

 یھتك و الخدر  و من حولھن الستر  و آل رسول هللا تسبى نسائھم 

 یال حظھن العبد فیى الناس و الحر   سبایا باكوار المطایا حواسرا 

 فویل یزید من عذاب جھنم 
 

 اذا اءقبلت فیى الحشر فاطمة الطھر 

 مالبسھا ثوب من السم اءسود 
 

 و آخر قان من دم السبط محمر 

 تنادیى و اءبصار االنام شواخص 
 

 و فیى كل قلب من مھابتھا ذعر

 (689) على و موالنا على لھا ظھر  و تشكو الى هللا العلى و صوتھا 

 منتخبى دیگر از قصیده ابن عرندس
 و فجعت قلبیى بالتفرق مثلھا 

 
 فجعت امیة بالحسین محمدا 

 الھادیى الذیى سبط النبى المصطفى 
 

 اءھدى االنام من الظالل و اءرشدا 

 بحر الندى مروى الصدا مردى العدا  و ھو ابن موالنا على المرتضى 

 و اءجلھم حسبا و اءكرم محتدا  اسماالورى نسبا واشرفھم ابا 

 بحر طما لیث حمى غیث ھمیى 
 

 صبح اءضا نجم ھدى بدر بدا

 السید السند الحسین اءعم اءه 
 

 الخافقین ندى و اءسمحھم یدا ل 

 لم أنسھ فیى كربال متلضیا 
 

 فیى الكرب ال یلقى لماء موردا 

 النبویى قد مال الفدافد فدفدا   و المقنب االمریى حول خبائة 

 العقیان تخترق العجاج االربدا   و الخیل عابسة الوجوه كانھا 

 حتى اذا لمعت بروق صفاحھا 
 

 عد مرعدا و غدا الجنبان من الروا

 صال الحسین على الطغاة بعزمھ 
 

 ال یختشى من شرب كاسات الردا 

 فتكاب حیدر یوم احد فیى العدى   فكانما فتكاتھ فیى جیشھم 

 جیش یرید رضى یزید عصابة 
 

 غضبت فاغضبت العلى و اءحمدا 

 حجدوا العلى مع النبیى و خالفوا 
 

 الھادیى الوصى و لم یخالوا الموعدا 

 تسریى مسلسلة و لن تتقیدا   العجائب ان عذب فراتھا  و من

 طام و قلب السبط ظام نحوه 
 

 و أبوه یسقیى فیى الظالم الفرقدا 

 عنھ اللباس و صیروه مجردا  و السید العباس قد سلب العدا 

 و ابن الحسین السبط ظمان الحشا
 

 و الماء تنھلھ الذئاب مبردا

 كالبدر مقطوع الورید لھ دم 
 

 امسى على ترب الصعید مبددا 

 و السادة الشھداء صرعى فیى الفال 
 

 كل الحقاف الرمال توسدا 



 من ربھم فمن افتدى بھم اھتدى   فاءولئك القوم الذین على ھدى 
 و السبط حران الحشا بمصابھم 

 
 حیران ال یلقى نصیرا مسعدا 

 حتى اذا اقتربت اءبا عید الردى 
 

 تبعدا و حیاتھ منھا القریب 

 دارات علیھ علوج آل امیھ 
 

 من كل ذیى نقص یزید تمردا 

 من غیر ما جرم جناه و ال اعتدا   فرموه عن صفر القسیى باءسھم 

 السبع الشداد و كان یوما أنكدا   فھوى الجواد عن الجواد فرجت 
 و احتز منھ الشمر راءسا طالما 

 
 اءمسى لھ حجر النبوة مرقدا 

 سماوات العلى فبكتھ امالك ال
 

 والدھر بات علیھ مشقوق الردا

 والوحش صاح لما عراه من االسى 
 

 و الطیر ناح على عزاه و عددا 

 الباكیى الحزین مقیدا و مصفدا   و سروا بزین العابدین الساجد 

 و سكینة سكن االسى فیى قلبھا 
 

 فغدا بضامرھا مقیما مقعدا 

 و وسط الخد منھا خددا  فجرى  و اءسال قتل الطف مدمع زینب 

 فاللعنن بنیى امیھ ما حدا 
 

 حاد و ما غار الحجیج و أنجدا 

 و اللعنن یزیدھا و زیادھا 
 

 و یزیدھا ربیى عذابا سرمدا 

 (690) ((حتى اوشد فیى التراب ملحدا  و البكین علیك یابن محمد 

 ((691)ره(گزیده اى از قصیده میمیھ سید جعفر حلى 
 وجھ الصباح على لیل مظلم 

 
 و ربع ایامى على محرم 

 اد فھوموا ان طاب للناس ارق  و اللیل یشھد لى بانیى ساھر 

 من قرحة لو آنھابیلمیم 
 

 نسفت جوانبھ و ساخ یلملم 

 ما خلت ان الدھر من عاداتھ 
 

 تروى الكالب بھ و یظمى الضیغم 

 و یقدم االموى و ھو مؤ خر 
 

 و یوخر العوى و ھو مقدم 

 مثل ابن فاطمة یبیت مشردا 
 

 و یزید فیى لذاتھ متنعم 

 ى تفاذفھ الفضاء االعظم حت  و یضیق الدنیا على ابن محمد 

 خرج الحسین من المدینة خائفا 
 

 كخروج موسى خائفا یتكتم 

 و قد انجلى عن مكة و ھو ابنھا 
 

 و بھ تشرفت الحطیم و زمزم 

 نزلوا بحومة كربال فتطلبت 
 

 منھم عوائدھا النسور الحوم 

 ان سوف یكثر شربھ و المطعم   و تباشر الوحش المثار امامھم 

 لطلیقھم فى الفتح ان یستسلموا   امیھ حین قل عدیدھم طمعت 

 و رجوا مذلتھم فقلن رماحھم 
 

 من دون ذلك ان تنال االنجم 

 وقع العذاب على جیوش امیة 
 

 من باسل ھو فى الوقایع معلم 

 عبست وحوه القوم خوف الموت 
 

 و العباس فیھم صاحك یتبسم 

 ساط یحصد للروس و یحطم االو  قلب الیمین على الشمال و غاص فى 

 فراوا اشد ثباتھم ان یھزموا   و ثنى ابوالفضل الفوارس نكصا 

 صبغ الخیول برمحھ حتى غدا 
 

 سیان اشقر لونھا و االدھم 

 بطل تورث من ابیھ شجاعة 
 

 فیھا انوف بنى الظاللة ترغم 

 ام این من علیا آبیھ مكدم   حامى الظعیعة این منھ ربیعة 

 یسرى السقاء یقلبھ فى كفھ ال
 

 و بكفھ الیمینى الحسام المخذم 

 مثل السحابة للفواطم صوبھ 
 

 فیصیب حاصبھ العدو فیرجم 

 فى غیر صاعقة السماء ال اقسم   قسما بصارمھ الصقیل و اننى 

 لو ال القضا لحمى الوجود بسیفھ 
 

 و هللا یقضى ما یشاء و یحكم 

 ین بھ یداف العلقم للشارب  و ھوى بجنب العلقمى فلیتھ 

 فمشى لمصرعھ الحسین و طرفھ 
 

 بین الخیام و بینة متقسم 

 الفاه مجوب الجمال كانھ 
 

 بدر بمنحطم الوشیج ملثم 

 فاكب منحنیا علیھ و دمعھ 
 

 صبغ البسیط كانما ھو عندم 



 لم یدمھ عض السالح فیلتم   قد رام یلثمھ فلم یر موضعا 
 ة نادى و قد مال البوداى صیح

 
 صم الصخور لھولھا تتالم 

 ءأخى من یحمیى بنات محمد 
 

 ان صرن یسترحمن من ال یرحم 

 ھذا حسامك من یذل بھ العدى؟ 
 

 و لواك ھذا من بھ یتقدم 

 (692) و الجرح یسكنھ الذى ھو آلم   ھونت یا ابن ابى مصارع فتینى 

 قصیده اى از یكى از بزرگان
 ان كان عندك عبرة تجریھا 

 
 فانزل بارض الطف كى تسقیھا 

 فعسى تبل بھا مضاجع صفوة 
 

 ما بلت االكباد من جاریھا 

 ثقل النبوة كان القى فیھا   و لقد مررت على بھا منازل عصمة 

 فكبكیت حتى خلتھا ستجیبنى 
 

 ھا حزنا على اھلیھا ببكائ

 و ذكرت اذ وفقت عقیلة حیدر 
 

 مذھولة تصغى لصوت اخیھا 

 بابى التیى ورثت مصائب امھا 
 

 فغدت تقابلھا بصبر ابیھا 

 لم انس اذ ھتكوا حماھا فانثنت 
 

 تشكوا لو اعجبھا الى حامیھا 

 یرمیى حشاھا جمرة من فیھا   تدعوا فتخترق القلوب كانما 

 من یكون اذ اسرت ھذیى نساؤ ك 
 

 فى االسر سائقھا و من حادیھا 

 و الشمر یحدوھا بسب ابیھا   ایسوقھا زحر بضرب متوبھا 

 عجبا لھا باالمس انت تصونھا 
 

 و الیوم آل امیة تبدیھا 

 لك من ثیابك ساترا یكفیھا   حشرى و عز علیك ان لم یتركوا 

 و سروا براءسك فیى القنا و قلوبھا 
 

 و وجدھا یضنیھا تسمو الیھ

 ان اخروه شجاه رؤ یة حالھا 
 

 (693) او قدموه فحالھ یشجیھا

 ((694)ره(شعرى از سید محمد حسین قزوینى 
 ھجمت علیھا الخیل فیى ابیاتھا   و مخدرات من عقائل احمد 

 من ثاكل حریى الفؤ اد مروعة 
 

 اضحت تجاذبھا العدى حبراتھا

 و یتیمة فزعت لجسم كفیلھا 
 

 حسرى القناع تعج فى اصواتھا

 اھوت على جسم الحسین و قلبھا 
 

 المصدوع كاد یذوب من حسراتھا

 و عیونھا تنھل فى عبراتھا   وقعت علیھ تشم موضع نحرھا 

 تدعوا سرایا قومھا و حماتھا   ترتاع من ضرب السیاط فتنثنیى 

 این الحفاظ و فیى الطفوف دمائكم 
 

 سفكت بسیف امیة و قناتھا

 این لحاظ و ھذه اشالوكم 
 

 بقیت ثالثا فیى ھجیر فالتھا

 این لحاظ و ھذه اطفالكم 
 

 عطاشا فى ثرى عرصاتھاذبحت 

 (695) حملت على االقتاب بین عداتھا  این الحفاظ و ھذه فتیاتكم 

 (696)گزیده اى از قصیده شیخ خلیعى 
 فاقبل النحر الخضیب و اءمسح 

 
 الوجھ التریب مضمخا و مرمال 

 و یقوم سیدنا النبى و رھطھ 
 

 متلھفا متاسفا متقلقال

 االوطان ملقى فیى الثرى ما غسال  فیرى الغریب المستضام النازح 
 و تقوم آسیة و تاتیى مریم 

 
 ربال یبكین من كربیى بعرصة ك

 و یطفن حولیى نادبات الجن اشفا 
 

 قاعلى یفضن دمعا مسبال 

 و تضج امالك السماء لعبرتیى 
 

 و تعج بالشكوى الى رب العلى 

 نھب العاجر و الھات ثكال   و اءرى بناتى یشتكین حواسرا 

 و اءرى امام العصر بعد اءبیھ فیى 
 

 كالبدر فیى ظلم الدیاجیى یجتلى 

 منھ فواد بالحقود قد امتال   س اللعین فیشتفیى یھدیى الى الرج

 و یظل یقرع منھ ثغرا طالما 
 

 (697) قدما ترشفھ النبى و قبال

 (پایان)
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 9،ص 2اسد الغابة،ج 27- 
 209تاریخ الخلفاء ص 28- 
 82و 3،62،64،ص 3مسند احمد،ج :این حدیث با تغییرات مختلف در منابع سن و شیعھ نقل شده است از جملھ29- 

 .192 - 191ت 2125،124،ص 43،بحارا النوار،ج 167،ص 3م،ج مستدرك حاك 321،ص 5سنن ترمذى،ج 
 .226،ص 3و مناقب ابن شھر آشوب،ج  51،ص 1،سنن ابن ماجھ،ج 17،ص 4مسند احمد،ج 30- 
 286 - 285،ص 43ر،ج و بحارا النوا 664،666،667،ص 13كنز العمال،ج 31- 
 284،ص 43بحاراالنوار،ج 32- 
سیل رسول هللا اى اھل بیتك احب الیك؟ قال الحسن و الحسن و كان یشمعھا و یضمعھا الیھ سیر اعالم النبالء 33- 

 382  ،ص 4ذھنى،ج 
نسبت بھ ابوبكر ) علیھ السالم(شبیھ ھمین اعتراض از امام حسین  37662،شماره 654،ص 13منز العمال،ج 34- 

 3،ح 165،ص 15و تأثیر ابوبكر از سخنان وى نیز نقل شده است مستدرك الوسائل،ج 
 313،ص 2و امالى طوس،ج 292، ص 1ج احتجاج طبرس،35- 
یا عماه ان هللا تبارك و تعالى قادر ان یغیر ماترى و ھو كل یوم فى شان ان القوم منعوك دنیاھم و منعتھم دینك 36- 

ر و الصبر من الكرم كافى،ج فما اغناك عما منعوك و ما احوجھم الى ما منعتھم فعلیك بالصبر فان الخیر فى الصب
 131،ص 8و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  207،ص 8
 333،ص 1االصابة فى تمییز الصحابة،ج 37- 
 (علیھ السالم(تاریخ دمشق ابن عساكر،شرح حال امام حسین 38- 
 530و  114،249فین نصر بن مزاحم،ص 39ص39- 
 507ھمان مدرك ص 40- 
 405،ص 3كامل ابن اثیر،ج 41- 
 333،ص 1فى تمییز الصحابة،ج  االصابة42- 
در سال ) علیھ السالم(ولى امام حسین  193،ص 3ابن عباس سھ سال از ھجرت متولد شده است اسد الغابة ج 43- 

 .سوم،یا چھارم ھجرى متولد شد
 128،ص 7 مختصر تاریخ دمشق،ج44- 
 128،ص 7مختصر تاریخ دمشق،ج 45- 
 276،ص 43بحارا النوار،ج 46- 
 38،ص 8البدایة و النھایة،ج 47- 
 41مریم،آیھ 48- 
 51مریم،آیھ 49- 
 54مریم،آیھ 50- 
 45ص،آیھ 51- 
 20،ح 66ب المزار،باب ابوا 398،ص 10وسائل الشیعة ج 52- 
 142امالى صدوق،ص 53- 
مطابق نقل ره توشھ راھیان  24،ص 1و مجمع مصائب اھل البیت خطیب ھندوبى،ج 117ماءساة الحسین،ص 54- 

 4،ص 1421نور،ویژه محرم 
 7،ح 87،باب 922،ص 2وسائل الشیھة،ج 55- 
 108،ص 46بحاراالنوار،ج 56- 
 8،ح 394،ص 10و وسائل الشیعة ج  284،ص 44بحارا النوار،ج 57- 
 27ح  288،ص 44بحارا النوار،ج 58- 



 25،ح 287،ص 44بحارا نوار،ج 59- 
بابى تحت عنوان جورالخلفاء على قبره الشریف درباره تالش خلفاى جور  390،ص 45در بحارا نوار،ج 60- 

 .قبر آن حضرت آمده استبراى تخریب 
 118،ص 98،و بحارا النوار،ج 2،ح 414،ص 10وسائل الشیعة،ج 61- 
،باب 420،ص 10براى اطالع بیشتر مراجعھ شود بھ وسائل الشیعة ج  774،ح 135،ص 98بحاراالنوار،ج 62- 

 (علیھ السالم(اب استجاب اتخاذ سبحة من تربة الحسین ،ب75
كام نوزادنتان را با ) علیھ السالم(حنكوا اوالدكم بتربة الحسین :روایت شده است) علیھ السالم(از امام صادق 63- 

 8،ح 410،ص 10باز كنید وسائل الشیعة ج ) علیھ السالم(تربت امام حسین 
 70،باب 408و ص 72،باب 414،ص 1و سائل الشیعة،ج :مراجعھ شود بھ64- 
 .37،ح 330،ص 10وسائل الشیعة، ج . 17،ح 72، ص 98بحارا نوار،ج 65- 
 38،ح 33،ص 10،وسائل الشیعة ج 19،ح 72،ص 98بحارا نورا،ج 66- 
 .4،ح 331،ص 10،وسائل السیعة ج 34،ح 77،ص 98بحارا النوار،ج 67- 
ت و عظمت مصیبتك فى السموات على و جلت و عظمت المصیبة بك علینا و على جمیع اھل االسالم و جل68- 

در مفاتیح الجنان ) علیھ السالم(جمیع اھل السموات زیارت عاشورا و ھمچنین در اولین زیارت مطلقھ امام حسین 
 چنین آمده است و اقشعرت لھ اظلة العرش و بكى لھ جمیع الخالیق و بكت لھ السموات السبع و االرضوان السبع

 245،ص 44بحاراالنوار ج 69- 
 186،ص 1معالى السبطن،ج 70- 
 لم یفارق مسجدة ثالثة ایام و منع فیھن الناس من الدخول علیھ و اقبل على) علیھ السالم(فلما سمع بذالك زكریا 71- 

 529،ص 2احتجاج،ج .. الھى اتفجع خیر جمیع خلقك بولده:البكاء و النحیب و كان یرثیھ
 253،ص 44بحارالنوار،ج 72- 
،ص 1باء عالم الھدى ج ،مرحوم طبرسى نیز این حدیث را در اعالم الوارى 239،ص 43بحاراالنوار،ج 73- 

 .نقل كرده اند 300،ص 2و شیخ سلیمان قندوزى حنفى در كتاب ینابیع المودة ج  427
 با تلخیص 252،ص 44بحارانوار،ج 74- 
 با تلخیص 292ھمان مدرك ص 75- 
 13،ح 318،ص 10مستدرك الوسائل،ج 76- 
نیز ھمین تعبیرات با تفاوت ھایى  81،ص 4با تلخیص در كامل ابن اثیر،ج  59 -58،ص 45بحارا النوار،ج 77- 

 .آمده است
) علیھ السالم(تى دخلن دار یزید فلم تبق من آل معاویة امراة اال استقبلھن تبكیى و تنوح على الحسین فخرجن ح78- 

نیز بھ گونھ اى  142،ص 45ھمین مطلب در بحاراالنوار،ج  353،ص 4فاقاموا علیھ المناحة ثالثا تاریخ طبرى،ج 
 .مشروحتر آمده است

رباب دختر امرء القیس كلبى است كھ ) علیھ السالم(یكى از ھمسران امام حسین :مرحوم شیخ مفید مى نویسد79- 
 491،ص 5باب ) علیھ السالم(مى باشد ارشاد،تاریخ زندگى امام حسین ) علیھ السالم(مادر حضرت سكینھ 

 466،ص 1الكافى،ج ... تھ الكلیة علیھ ماتماولما قتل الحسین اقامت امرا80- 
سرودن اشعارى توسط كمیت اسدى در محضر آن ) علیھ السالم(نمونھ دیگر از عزادارى در محضر امام باقر 81- 

زكى نیز از پشت حضرت در رثاى شھیدان كربالست كھ امام با شنیدن آن، اشكش جارى شد و صداى گریھ كنی
 391 -390،ص 36بحاراالنوار،ج . از آن در حق كمیت دعا كردند  پس ) علیھ السالم(امام . پرده شنیده شد

و گریھ آن ) علیھ السالم(ماجراى مرثیھ سرایى ابوعماره در محضر امام صادق  286،ص 44بحار النوار،ج 82- 
 282ھمان،ص . ل خانھ نیز نمونھ دیگرى استحضرت و اھ

ثم انھ نھض و ضرب سترا بیننا و بین حرمھ،و اجلس اھل بیتھ من وراء الستر لیبكوا على مصائب جدھم 83- 
 257،ص 45بحارا نوار،ج ) علیھ السالم(الحسین 



 با اختصار 257،ص 45بحاراالنوار،ج 84- 
بلغیى ان قوما یاتونھ من نواحى الكوفة و ناسا من غیر ھم و نساء یندبنھ و ذالك فى النصف من شعبان فمن بین 85- 

 .فداك قد شھدت بغض ما تصف نعم جعلت:یقص و نادب یندب و قائل یقول المراثى؟ فقلت لھ  قارى ء یقرا و قاص 
من یقد الینا و یمدحنا و یزثى لنا،و جعل عدونا من یطعن علیھم من قرابتنا او غیر   الحمدr الذى جعل فى الناس :فقال

،ح 108ت باب 325بھ نقل از كامل الزیارات،ص  74،ص 98ھم یھدرونھم و یقبحون ما یصنعون بحاراالنوار،ج 
1 
 134صدو پنجاه سال جوان بمانید،ص 86- 
 262،ص 3و كافى،ج  1277صحیح بخارى،كتاب الجنائر ح 87- 
 43،ص 6و مسند احمد،ج  91،ص 79،بحاراالنوار ج 495، ص 5كافى،ج 88- 
 210ص  2و تاریخ طبرى،ج  70،ص 2وسائل الشیعة،ج 89- 
 175و  155،ص 43بحاراالنوار،ج 90- 
 284،ص 44ھمان مدرك ج 91- 
،فصل دوم بحث 1براى اطالع بیشتر مراجعھ شود بھ حماسھ حسینى استاد شھید مرتضى مطھرى ره ج 92- 

 .عوامل تحریف
 2،ح 392 -391،ص 10وسایل الشیعة ج 93- 
 173،ص 21صحیفھ نور،ج  -ینى قدس سره سیاسى امام خم -وصیت نامھ الھى 94- 
عالمھ سید عبدالحسین شرف الدین،ترجمھ ) علیھ السالم(بھ نقل از فلسفھ شھادت و عزادارى حسین بن على 95- 

 92  على صحت،ص 
 109ص ) علیھ السالم(ین بن على فلسفھ شھادت و عزادارى حس96- 
 109سید عبدالحسین شرف الدین،ص  -) علیھ السالم(بھ نقل از فلسفھ شھادت و عزادارى حسین بن على 97- 
اخیراء كتابى در آمریكا با نام نقشھ اى براى جدایى  جالب است بدانیم كھ 44بھ نقل از سیاسة الحسینیة،ص 98- 

مكاتب الھى منتشر شده است كھ در آن گفتگوى مفصلى با دكتر مایكل برانت یكى از معاونان سابق سازمان 
اطالعات مرگزى آمریكا سیا انجام شده است وى در این گفتگو بھ طرح ھایى اساره مى كند كھ علیھ سیعیان و 

 .دیده شده است مذھب شیعھ تدارك
ما بھ :در این گفتگو با اشاره بھ جلسات سرى مقامات سازمان سیا و نماینده سرویس اطالعاتى انگلیس آمده است

این نتیجھ رسیدیم كھ پیروزى انقالب اسالمى ایران فقط نتیجھ سیاست ھاى اشتباه شاه در مقابلھ با این انقالب نبوده 
تفاده از فرھنگ شھادت دھیل بوده كھ این فرھنگ از ھزار و چھارصد سال اس... بلكھ عوامل دیگرى مانند. است

بوجود آمده و ھر سالھ با عزادارى در ایام محرم این فرھنگ ) علیھ السالم(پیش توسط نوه پیامبر اسالم امام حسین 
خى سخنرانان و ما تصمیم گرفتیم با حمایت ھاى مالى از بر:سپس براى مقابلھ مى گوید .ترویج و گسترش مى یابد

مداحان و برگزار كنندگان اصلى این گونھ مراسم ،عقاید و بنیان ھاى شیعھ و فرھنگ شھادت را سست و متزلزل 
 ،با تلخیص16ص  - 83/ 3/ 7203روزنامھ جمھورى اسالمى،شماره . كنیم

 237 -324رجوع شود بھ تتمة المنتھى،ص 99- 
 109بھ نقل فلسفھ شھادت و عزادارى،ص 100- 
 17،ص 4محجة البیضاء ج 101- 
 358،ص 6و تھذیب االحكام،ج  117،ص 5كافى،ج 102- 
و قد یستفاد منھ استحباب ذالك اذا كان المندوب ذا صفات تستحق النشر لیقتدى  366،ص 4جواھر الكالم،ج 103- 

 بھا
 118الماءساة الحسین،ص 104- 
 275،ص 1استیعاب،ج 105- 
 276،ص 22بحاراالنوار،ج 106- 



 29دخان،آیھ 107- 
 10نھج البالغھ،كلمات قصار،كلمھ 108- 
 32حج آیھ 109- 
 158بقره آیھ 110- 
 91،ص 79بحاراالنوار،ج 111- 
 ھمان مدرك112- 
 104ھمان مدرك ص 113- 
و لم یكن فى اھل االرض و االصحاب و االقرباء ... لما قبض رسول هللا افتجع لھ الصغیر و الكبیر علیھ البكاء114- 

و كان حزنھا یتجدد و یزید و ) سالم هللا علیھا(و االحباب،اشد حزنا و اعظم بكاء و انتحابا من موالتیى فاطمة زھرا 
 175،ص 43ج بكاءھا یشتد بحاراالنوار،

 394،ص 10وسائل الشیعة،ج 115- 
 188،ص 45لما قتل الحسین بن على صلوات هللا علیھ لبس نساء بنى ھاشم السواد والمسوح بحاراالنوار ج 116- 
و ندبوه على ما نقل سبعة ایام ) علیھ السالم(فلم تبق ھاشمیة و ال قرشیة اال و لبست السواد على الحسین 117- 

الزم بھ یادآورى است كھ ھر چند فقھا بر اساس روایات بھ كراھت لباس سیاه بھ  327  ،ص 3مستدرك الوسائل،ج 
كراھتى ندارد و شاید رجحان ) علیھ السالم(امام حسین خصوص در نماز فتوا داده اند ولى پوشیدن آن براى عزاى 

 .نیز داشتھ باشد،زیرا جنبھ تعظیم شعائر بر آن غلبھ دارد
پیرامون تشكیل عزاى حسینى از سوى برخى از امامان،بیش از این سخن  392،ص 10وسائل الشیعة ج 118- 

 گفتھ شد
 در فصل ھاى گذظشتھ بھ برخى از احادیث در این زمینھ اشاره شده است119- 
 106،ص 79و ج  547و  523،ص 22بحاراالنوار،ج :رجوع كنید بھ120- 
ھمین ماجرا،جمالت و اشعار،با اندكى تفاوت در صحیح بخارى،كتاب  328ص ،1مستدرك حاكم،ج 121- 

 .آمده است 30المغارى،باب مرض النبى و وفاتھ ،حدیث 
 2،ح 89،ص 12وسائل الشیعة ج 122- 
 88ھمان مدرك ص 123- 
قد وردوا لز یارة قبر . فوجدوا جابربن عبدهللا االنصارى و جماعة من بنى ھاشم و رجالمن آل رسول هللا124- 

،فوا فوا فى وقت واحد، وتالقوا بالبكاء و الحزن و اللطم،و اءقاموا الماتم المقر حة لال كباد )علیھ السالم(الحسین 
 .(146،ص 45بحارا النور،ج (
 284،ص 44بحاراالنوار،ج 125- 
 289درسى كھ حسین بھ انسانھا آموخت،ص :بھ نقل از126- 
 -127 
 17،ص 2بر گرفتھ از كامل ابن اثیر،ج 128- 
 با تلخیص 28ذیل نامھ  230 - 229،ص 15شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 129- 
 23 -22،ص 2با اختصار و رجوع شود بھ كامل ابن اثیر،ج  198ھمان مدرك ص 130- 
 144نھج البالغھ،خطبھ 131- 
،باب القربات و اال نساب و شرح نھج 3براى اطالع بیشتر مراجعھ شود بھ ربیع االبرار زمخشرى،ج 132- 

 .125،ص 2و ج  336،ص  1البالغھ ابن ابى الحدید،ج 
 17نھج البالغھ،نامھ 133- 
 119،ص 15شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 134- 
 107،ص 33بحاراالنوار،ج 135- 
 116نھج البالغھ،كلمھ قصار 136- 



 بھ بعد 125،ص 1سیره ابن ھشام،ج :رجوع كنید بھ137- 
و اءسروا و ما اسلموا ولكن استسلموا :در ارتباط با اسالم آوردن این طایفھ فرمود) علیھ السالم(حضرت على 138- 

الكفر فلما وجدوا اءعوانا علیھ اءظھروه اینان اسالم را نپذیرفتھ بودند،بلكھ در ظاھر تسلیم شدند و كفر را در سینھ 
نھج البالغھ،نامھ . پنھان داشتند،اما ھنگامى كھ یاورانى بر ضد اسالم یافتند ،آنچھ را پنھان كرده بودند،آشكار ساختند

16 
 169،ص 1، و تاریخ طبرى ج 327،ص 2سیره ابن ھشام ج :رجوع كنید بھ139- 
نھج البالغھ كھ بھ معاویھ نوشتھ است،اشاره اى بھ این ماجرا دارد،از جملھ  64و  28امیر مؤمنان در نامھ 140- 

السیف الذیى اعضضتھ بجدك و حالك و أخیك فى مقام واحد نزد من ھمان  و عندى:فرمود 64در بخشى از نامھ 
شمشیرى است كھ بر پیكر جد و دایى و برادرت كوبیدم در جنگ بدر سھ تن از فرزندان ابوسفیان شركت 

وى چنان فرار كرد كھ وقتى بھ . عمرو كھ اسیر گشت و معاویھ كھ از مھلكھ گریخت. داشتند،حنظلھ كھ كشتھ شد
 294،ص 2رسید،پاھایش ورم كرده بود و تا دو ماه خود را معالجھ مى كرد سیره ابن ھشام،ج مكھ 

ھمین معنا با تعبیر  107،ص 4و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  61،ص 11معجم الكبیر،طبرانى،ج 141- 
ن فیى صدور قوم ال یبدونھا لك اال من بعدى میزان االعتدال اح:دیگرى نیز آمده است كھ آن حضرت فرمود

 355،ص 3ذھبى،ج 
نیز بخشى از  172در خود نھج البالغھ،خطبھ  413،نكتھ 298،ص 20شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 142- 

 این جمالت آمده است
 238،ص 4و ج  253 - 250،ص 3شرح نھج البالغھ،ج ) علیھ السالم(پیام امام امیر المؤمنین :رجوع كنید بھ143- 
- 240 
 129،ص 5و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  454،ص 3مروج الذھب،ج 144- 
این مكان نخست مصالى صابئین بوده است و سپس یونانى ھا در آن مكان . جیرون در دمشق واقع شده است145- 

درب این بنا . بعد از آن مدتى بھ دست یھود افتاد و زمانى اختیار بت پرستان بود. بھ تعظیم دین خود مى پرداختند
سر بریده حضرت یحیى را بر سر در ھمین باب جیرون . تندمى گف)) باب جیرون((را كھ بناھاى بسیار زیبا بود 

مقتل الحسین مقرم،ص ) .نیز در ھمین مكان آویختھ شد) علیھ السالم(آویختند و پس از آن سر مقدس امام حسین 
348) 

 435نفس المھوم،ص 146- 
وى اشعارى را پس از جنگ . بیت دوم این ابیات از عبدهللا بن زبعرى از دشمنان سرسخت رسول خداست147- 

سرود و در آن آرزو كرد كھ كاش كشتگان ما در ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(احد و كشتھ شدن یاران رسول خدا 
یزید از این بیت . مدینھ چگونھ زارى مى كنندجنگ بدر امروز بودند و مى دیدند كھ قبیلھ خزرج از قبایل مسلمان 

 495قصھ كربال،ص . استفاده كرد و بقیھ را خود سروده است
خندف لقب ھمسر الیاس بن مضر بن نزار است كھ نامش لیال بنت حالوان است فرزندان الیاس را بھ نام 148- 

د لسان العرب بنابراین،خنذف از جده ھاى اعالى قریش و از جملھ یزید محسوب ھمسرش فرزندان خنذف نامیدن
 25 - 24،ص 1رجوع كنید بھ تاریخ طبرى ج . مى شود

این اشعار با تعمیرات مختلف در كتاب ھاى متعدد شیعھ و سنى از یزید نقل  122،ص 2احتجاج طبرسى،ج 149- 
،ص 45بحاراالنوار،ج  123،ص 4مناقب ابن شھر آشوب،ج  231امالى شیخ صدوق ص :است از جملھشده 
مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفھانى،ص  208،ص 8،البدالیة و النھایة ابن كثیر،ج  188،ص 8،تاریخ طبرى،ج 133

،ص 4ابى الحدید،ج و شرح نھج البالغھ ابن  423،ص 1تفسیر ابن كثیر،ج  267اخبار الطوال دینورى،ص  80
72 

 123،ص 4مناقب شھر آشوب،ج 150- 
موسوعة كلمات االامام حسین ص ... بل نقاتلك بغصا منا ال بیك و ما فعل باءشیا خنا یوم بدر و حنین:فقالوا151- 

 11ص ،2،معالى السبطین،ج 492



 72،ص 4شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 152- 
 با تلخیص 155 - 154،ص 3مطابق نقل فى ظالل نھج البالغھ،محمد جواد مغنیھ،ج 153- 
با تصرف و تلخیص و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  208،ص 8بخارى كتاب المحاربین،ج صحیح 154- 

 24،ص 2
وهللا ال ترضى العرب أن تومركم و نبیھا من غیركم و ال تمتنع العرب أن تولى اءمرھا من كانت :قال عمر155- 

 38، ص 2ان محمد و نحن اءولیائھ و عشیرتھ؟ شرح البالغھ ابن ابى الحدید ج النبوة منھم من یناز عنا سلط
 24و ان العرب ال تعرف ھذا االمر اال لقریش ھمان مدرك ص 156-  ..

فاءقبل بقبس !و قال لھ ان أبوا فقاتلھم) علیھ السالم(بیت فاطمة  ان اءبابكر بعث عمر بن الخطاب لیخرجھم من157- 
نعم اءو :فقالت یابن الخططاب اءجنت لتخرق دارنا؟ قال) علیھ السالم(من نار على أن یضررم علیھم فلقیتھ فاطمة 

،ص 1 االمامة السیاسة،ج:ھمچنین رجوع كنید بھ 260 - 259،ص 4تدخلوا فیما دخلت فیھ االمة عقد الفرید،ج 
 268  ،ص 2،انساب االشراف با تحقیق دكتر زكار و دكتر زركلى،ج 30

و هللا ال حرقن علیكم اءو :فقال .اتى عمر بن خطاب منزل على و فیھ طلحة و الزبیر و رجال من المھاجرین158- 
و ابن حجر در لسان  108،ص 3یزان االعتدال ج ذھبى در م 443ت ص 2لتخرجن الى البیعة تاریخ طبرى ج 

در شرح حال علوان بن داود روایت كردند كھ ابوبكر در آن بیمارى كھ بھ مرگش منتھى شد  189،ص 4المیزان ج 
دوست داشتم كھ خانھ فاطمھ را بھ زور باز نمى كردم ،گر چھ براى جنگ بر ضد ما بستھ شده بود وددت انیى :گفت

نیز آن را روایت كرده  619،ص 2مة و تركتھ و ان اغلق على الحرب طبرى در تاریخش ج لم اءكشف بیت فاط
 آمده است 301،ص 2و مروج الذھب،ج  36،ص 1است و نیزب در االمامة و السیاسة،ج 

 باب امر السقیفھ 268،ص 2انساب االشراف،ج 159- 
اذا و هللا الذى ال الھ اال ھو نضرب عنقك :ان لم اءفعل فمھ؟ قالوا:فاخرجوا علینا و مضوا بھ الى بكر فقال160- 

 (علیھ السالم(باب كیف كانت بیعة على ابن ابى طالب  31 - 30  ،ص1االمامة و السیاسة،ج 
 212 - 211،ص 1امة و السیاسة،ج االم161- 
 356،ص 6و االغانى، ج  690االستیعاب،ص 162- 
و لیتم على ھذا االمر اءذل بیت فى قریش شرح نھج البالغھ ابن :فقال) علیھ السالم(جاء أبوسفیان الى على 163- 
 45،ص 2بى الحدید،ج ا
 44ھمان مدرك،ص 164- 
و قد أخبرك :در پیوند منافقام با مدعیان خالفت پس از رحلت پیامبر مى فرماید) علیھ السالم(حضرت على 165- 

ھ لك،ثم بقوا بعده،فتقربوا الى ائمة الظاللة و الدعاة الى النار بالزور البھتان هللا عن المنافقین بما أخبرك و وصفھم ب
فولوھم االعمال و جعلوھم حكاما على رقاب الناس فاكلوا بھم الدنیا خداوند شما را از وضع منافقان آنچنان كھ باید 

قان پس از پیامبر نیز بھ زندگى ساختھ و چنان كھ الزم بوده و اوصاف آنان را براى شما بر شمرده است این مناف
خود ادامھ دادند و خود را با دروغ و بھتان و نیرنگ بھ پیشوایان گمراه و دعوت كنندگان بھ آتش دوزخ نزدیك 

آنان نیز كارھا را بھ دست اینھا سپردند و آنھا را بر گرده مردم سوار كردند و بھ وسیلھ اینان بھ خوردن . ساختند
 210البالغھ،خطبھ دنیا مشغول شدند نھج 

 180،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 166- 
لعن هللا زمانا صرت فیھ عامال :عمر و عاص چنان از این برخورد بر آشفت كھ گفت 175ھمان مدرك،ص 167- 

 مانھ كھ من كارگزار عمر ھستملعمر نفرین بر این ز
 14،ص 2ما رجعتك امیمة اال لرعیة الحمر عقد الفرد،ج :قال168- 
 بھ بعد 174،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 169- 
 386،ص 4،و اسد الغابة،ج 115و  114،ص 59تاریخ ابن عساكر،ج 170- 
 413،ص 3و االصابة،ج  253،ص 1بھ االستیعاب،ج :مراجعھ شود بھ171- 
 164،ص 6مراجعھ شود بھ الغدیر ج 172- 



و ان تحاسدتم و تقاعدتم و تدابیرتم و تباغضتم غلبكم على ھذا االمر معاویة بن ابیى سفیان و كان معاویة 173-  ...
 187،ص 1حینئذ اءمیر الشام شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 

 محقق اصفھانى رضوان هللا علیھدیوان اشعار مرحوم 174- 
نظور از آیھ حجاب آیھ فاسئلوھن من وداء الحجاب است كھ در باره زنان پیامبر آمده است طلحھ 175م175- 

پس از . ى كنیمپیامبر مى خواھد امروز آنھا را از ما بپوشاند ،ولى فردا كھ از دنیا رفت،ما با آنان ازدواج م:گفت
. سوره احزاب نازل شد و ازدواج با ھمسر رسول خدا را پس از رحلت آن حضرت ممنوع كرد 53این سخن آیھ 

نكتھ قابل توجھ آن است كھ این سخن عمر،درباره طلحھ در تناقض آشكارى است با آنچھ در آغاز گفت كھ پیامبر از 
 .بود دنیا رفت و از این دنیا رفت و از این شش نفر راقى

 186،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 176- 
 297 - 292،ص 3تاریخ طبرى،ج  188 - 185،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج :رجوع كنید بھ177- 

 370 - 368،ص 1ج ) علیھ السالم(فاوت در تعبیرات و پیام امام امیر المؤمنین با ت 42،ص  1االمامة و السیاسة،ج 
 358 - 366،ص 1ج ) علیھ السالم(بھ پیام امام امیر المؤمنین :براى آگاھى بیشتر مراجعھ كنید بھ178- 
 184،ص 1ھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج شرح ن179- 
 ھمان مدرك180- 
 186،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 181- 
را از شركت در آن ) علیھ السالم(عباس نیز على :اثیر آمده استدر تاریخ ابن  293،ص 3تاریخ طبرى،ج 182- 

 68،ص 3شورا نھى كرده بود كامل،ج 
 678و  676،ص 5و كنز العمال،ج  425،ص 2كامل ابن اثیر،ج 183- 
 عاص بن امیة بن عبد شمسعثمان بن عفان بن ابى ال184- 
این سخن با تعبیرات دیگرى نیز در دیگر منابع اھل سنت آمده است  3017شماره  416،ص 2استیعاب،ج 185- 

و مختصر تاریخ دمشق  53،ص 9شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  185،ص 8تاریخ طبرى،ج :رجوع كنید بھ
 68 ،ص11ج 

 136ص  16شرح نھج البالغھ ابن ابیى الحدید،ج 186- 
 تاریخ تمدن ویل دورانت، عصر ایمان فصل دھم187- 
 347،ص 2عثمان از جانب مادر بود مروج الذھب،ج  مسعودى تصریح مى كند كھ ولید برادر188- 
 6حجرات آیھ 189- 
 276،ص 8الغدیر،ج 190- 
 334،ص 2مروج الذھب،ج 191- 
ماجراى شراب نوشیدن ولید بھ قدرى مشھور است كھ حتى در كتاب صحیح مسلم كتاب الحدود باب حد 192- 

 بھ بعد 120،ص 8نیز آمده است براى اطالع بیشتر مراجعھ كنید بھ الغدیر،ج  38الخمر،حدیث 
 337،ص 2و مروج الذھب مسعودى،ج  بھ بعد 120،ص 8الغدیر،ج 193- 
 365،ص 3تاریخ طبرى،ج 194- 
شیخ باقر شریف ) علیھ السالم(و حیاة االمام الحسین بن على  319،ص 3تاریخ طبرى ج :رجوع كنید بھ195- 

 345 - 344،ص 1القرشى ج 
مختصر تاریخ  173،ص 3،اسد الغابة فى معرفة الصحابة،ج 341،ص 3تاریخ طبرى،ج :رجوع كنید بھ196- 

 352 - 351،ص 1،ج )علیھ السالم(و حیاة االمام الحسین بن على  226 - 224،ص 12دمشق،ج 
 بھ بعد 241،ص 8الغدیر ج :ع كنید بھرجو197- 
 بھ بعد 260،ص 8الغدیر،ج :درباره خباثت و مذمت از مروان و خالف كاریھاى او رجوع كنید بھ198- 
 733،ص 1،ج )علیھ السالم(حیاة االمام الحسین بن على 199- 
نھج البالغھ  164در خطبھ  147،ص 2و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  397،ص 3تاریخ طبرى،ج 200- 



نیز آمده است فال تكونن لمروان سیقھ یسوقلك حیث شاء بعد جالل السن و تقضى العمر در این پیرى و پایان 
 ان مساز كھ تو را بھ ھر سو بخواھد براندعمر،خود را ابراز دست مرو

 147،ص 2و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  396،ص 3تاریخ طبرى،ج :رجوع كنید بھ201- 
در  291،ص 7و الغدیر ج  380،ص 3ة ج اسد الغاب 62،ص 1مسند احمد ج  527،ص 13كنز العمال ج 202- 

و لو كنت جالسا بباب الجنة ثم استطعت أن ادخل بنییى اءمیة جمیعا :امالى مفید از قول عثمان آمده است كھ گفت
حتما . الجنة لفعلت اگر بتوانم كنار در بھشت بنشینم و توان آن را داشتھ باشم كھ ھمھ بنب امیھ را وارد بھشت ساز

 481،ص 31،و بحاراالنوار،ج 71م كرد امالى مفید ص چنین كارى خواھ
ابوموسى اشعرى بھ مدت شش سال والى بصره بوده است تا آن كھ عثمان پس از آن،وى :طبرى مى نویسد203- 

 319،ص 3را عزل و عبدهللا بن عامر پسر دایى خود را والى آنجا كرد تاریخ طبرى،ج 
مرحوم عالمھ امینى فھرسستى از این بخشش ھاى عثمان را با استفاده از كتابھا و منابع معتبر تاریخى نقل 204- 

 - 198،ص 1ھمچنین رجوع كنید بھ شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  286 - 257،ص 8كرده است الغغدیر،ج 
 - 354، ص 1ج ) علیھ السالم(بھ بعد و حیاة االمام حسین بن على  332  ،ص 2ودى،ج مروج الذھب مسع 199
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 نھج البالغھ،خطبھ سوم205- 
 124،ص 1االمام على صوت العدالة االنسانیة ج 206- 
 25ذیل خطبھ  339،ص 1و ج  5،130شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 207- 
 15،ذیل خطبھ 1مراجعھ شود بھ پیام امام،ج  198،ص 5ھمان مدرك،ج 208- 
نقش عایشھ در تاریخ اسالم،بخش سوم كتاب سیوطى در :مراجعھ شود بھ 154،ص 16شرح نھج البالغھ،ج 209- 

آیا تو از قاتالن عثمان نیستى؟ :تاریخ الخلفا نقل مى كند كھ فردى از صحابھ بھ نزد معاویھ رفت،معاویھ بھ وى گفت
چرا وى الزم بود :فتمعاویھ گ. خیر اما از كسانى ھستم كھ در مدینھ حاضر بودم ولى او را یارى نكرد:پاسخ داد

اگر چنین است چرا تو با آن سپاه شام در اختیارت بود بھ كمكش :ھمگان او را یارى كنند آن مرد پاسخ داد
 223؟ تاریخ الخلفاء ص !نشتافتى

 بخش سوم كتابمراجعھ شود بھ نقش عایشھ در تاریخ اسالم، 154،ص 16شرح نھج البالغھ،ج 210- 
 168سیرى در نھج البالغھ،ص 211- 
 نھج البالغھ 92ذیل خطبھ  208،ص 4ج ) علیھ السالم(مراجعھ شود بھ پیام امام 212- 
 232،ص 1و مراجعھ شود بھ شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج  79،ص 1ة االنسانیة ج صوت العدال213- 
 461،ص 3تاریخ طبرى،ج 214- 
 525،ص 1مراجعھ شود بھ پیام امام ج  15نھج البالغھ،خطبھ 215- 
ما كنت صانعا فاصنع اذ قشرك ابن ابیى طالب من كان مال تملكھ كما تقشر عن العالحاھا شرح نھج البالغھ 216- 

 15ذیل خطبھ  202  ،ص1ابن ابى الحدید ج 
 53،ص 5تاریخ طبرى،ج 217- 
قد بایعت لك اھل الشام فاجابوا واستو ثقوا الحلف فدونك الكوفة و :((معاویھ در آن نامھ بھ زبیر نوشتھ است218- 

و قد با یعت لطلحة ابن عبید هللا من بعدك فاءظھرا الطلب بدم عثدان وادع ... البصرة ال یسبقنك لھا ابن اءبى طالب
آنان نیز پذیرفتند و پیمان محكمى در وفادارى بھ تو بستند پس . براى تو بیعت گرفتممن از شامیان . لى ذلك. الناس

تا فرزند ابوطالب بر تو پیش دستى نكند براى طلحھ نیز پس از تو بیعت گرفتم پس بھ !كوفھ و بصره را دریاب
ھ زبیر رسید،خوشحال شد ھنگامى كھ این نامھ ب.. خونخواھى عثمان برخیزید و مردم را نیز بھ این امر دعوت كنید

و طلحھ را بدان آگاه ساخت آن دو در خیر خواھى معاویھ در حق خویش تردیدى نداشتند از این رو تصمیم گرفتند 
،ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  5،ص 32برخیزند بحارا االنوار،ج ) علیھ السالم(بھ مخالفت با على 

231 
 167 -  166و تاریخ ابن اعثم،ص  127،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 219- 



 بھ بعد 469،ص 3تاریخ طبرى،ج 220- 
اى وى،احساسات مردم شام معاویھ با آویختن پیراھن عثمان در كنار منبر و بر پا كردن مجالس عزادارى بر221- 

،ص 3بھ راه انداخت مراجعھ شود بھ تاریخ طبرى،ج ) علیھ السالم(را تحریك نمود و سپاه عظیمى را بر ضد على 
464 

 27نھج البالغھ،خطبھ 222- 
 340،ص 3ز مراجعھ شود بھ اسد الغابة،ج و نی 45،ص 15اغانى،ج 223- 
 25بھ بعد ذیل خطبھ  87،ص 2ج ) علیھ السالم(رجوع كنید بھ پیام امام امیر المؤمنین 224- 
و پیام امام امیر  283،ص 3كامل ابن اثیر،ج  14،ص 2رجوع كنید بھ شرح نھج البالغھ ابن ابیالحدیدج 225- 

 89،ص 2المؤمنین،ج 
و مقاتل الطالبین  214،ص 2تاریخ بعقوبى،ج  38،ص 4مناقب ابن آشوب،ج  353ارشاد شیخ مفید ص 226- 

 42  ابوالفرج اصفھانى،ص 
،ص 16شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج  38،ص 4مناقب ابن شھر آشوب،ج  352ارشاد شیخ مفید،ص 227- 
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 353ارشاد شیخ مفید ص 228- 

نیز اندك تفاوتى آمده است و  22 - 21،ص 44 ھمین خطبھ در بحارا النوار ج 14 -  13،ص 2اسد الغابة،ج 229- 
 البقیة البقیة یعنى ما بقاء و زندگى را مى خواھیم نھ جنگ و شھادت:نقل شده است كھ مردم در پاسخ گفتند

 13،ص 2اسد الغابة ج 230- 
آمده است فلما اءفردوه اءمضى الصلح ھنگامى كھ آن حضرت را تنھا گذاشتند،صلح را پذیرفت  در تاریخ231- 

در تاریخ یعقوبى نیز آمده است فلما راءى الحسن أن ال قوة بھ أن اءصحابھ قد افترقوا عنھ  14،ص 2اسد الغابة ج 
نیرویى براى نمانده و یارانش از او  مشاھده كرد (علیھ السالم(فلم یقوموا لھ صالح معاویة ھنگامى كھ امام حسن 

 215،ص 2فاصلھ گرفتند و ھمراھى نكردند،با معاویھ صلح كرد تاریخ یعقوبى ت ج 
 354ارشاد شیخ مفید،،ص 232- 
 261،ص 13بن عساكر،ج تاریخ مدینة دمشق ا 13،ص 2اسدالغابة ج 233- 
 معاویة بن ابى سفیان بن حرب بن امیة بن عبد شمس234- 
و شرح نھج البالغھ  38،ص 4مناقب ابن شھر آشوب،ج :ھمچنین رجوع كنید بھ 355ارشاد شیخ مفید،ص 235- 

و سیر اعالم النبالء  43،ص 25بخشى از این خطبھ در مختصر تاریخ دمشق،ج  46،ص 16د،ج ابن ابى الحدی
 نیز آمده است 304،ص 4ذھبى ج 

 62نھج البالغھ،نامھ 236- 
ة معاویة و ابن العص و المغیره و زیاد زیر كان جھان عرب از شعبى نقل شده است ان دھاة العرب اءربع237- 

 80،ص 9و مختصر تاریخ دمشق ج  350،ص 1چھار تن بودند معاویھ،عمر و عاص ،مغیره و زیاد الذریعة،ج 
 در ارتباط با معرفى مروان و فساد و گمراھى اش سابقا بحث شد238- 
 15،ص 2تجارت االمم،ج 239- 
 بھ بعد 120،ص 2و الغدیر،ج  118،ص 46تاریخ ابن عساكر،ج  133،ص 1طبقات ابن سعد ج  3كوثر آیھ 240- 
 123،ص 2و الغدیر،ج  283،ص 6ھ نقل از شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج ربیع االبرار،زمخشرى ب241- 
 126،ص 2مراجعھ شود بھ الغدیر ج 242- 
 126،ص 2الغدیر،ج 243- 
 142 - 140،ص 2و الغدیر،ج  82،ص 1االمامة و السیاسة ج :عھ شود یھمراج244- 
بھ نقل از عیون االخبار ابن قتیبھ  143،ص 2و الغدیر ت ج  65،ص 2شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 245- 

 181،ص 1ج 
 بھ بعد 461،ص 3رجوع شود بھ پیام امام امیرالمؤمنین،ج  84نھج البالغھ خطبھ 246- 
 39نھج البالغھ،نامھ 247- 
 476 - 461،ص 3مراجعھ شود بھ پیام امام،ج  222،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 248- 
،ص 3مراجعھ شود بھ كامل ابن اثیر ج . زیاد فرزند عبید غالم رومى حرث شمرده مى شد:چنانچھ گذشت249- 



 44حوادث سال  44
اسالم،قسمت سوم،ص نقش عایشھ در تاریخ :م مراجعھ شود بھ 44،حوادث سال 444،ص 3كامل ابن اثیر،ج 250- 

 بھ بعد 150
 44شرح نھج البالغھ عبده ذیل نامھ 251- 
تاریخ . بھ بعد 75، ص 9مختصر تاریخ دمشق، ج : براى آگاھى بیشتر از شرح حال زیاد مراجعھ شود بھ252- 

، 4تاریخ طبرى، ج ). ھجر 45و  44حوادث سال . (بھ بعد 441، ص 3كامل ابن اثیر، ج  .218، ص 2یعقوبى، ج 
، 10و الغدیر ج  26 - 25،ص 3مروج الذھب، ج  .227 - 216، ص 19تاریخ ابن عساكر، ج . بھ بعد 163ص 
 ،227 - 216ص 

 .38، ص 11الغدیر، ج : مراجعھ شود بھ. 44، ص 11حدید، ج شرح نھج البالغھ ابن ابى ال253- 
 174،ص 25مختصر تاریخ دمشق ج 254- 
 413ذیل حكمت  10،ص 20مراجعھ شود بھ شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 255- 
 239،ص 12ھمان مدرك ج 256- 
،ص 20و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج  158 - 157،ص 25مراجعھ شود بھ مختصر تاریخ دمشق،ج 257- 

 413،ذیل حكمت  8
 413،ذیل حكمت 8،ص 20غھ ابن ابى الحدید،ج شرح نھج البال258- 
 40،ص 2و احتجاج طبرسى،ج  83،ص 44بحارا النوار ج 259- 
بالغھ شرح نھج ال 448،ص 3متدرك حاكم،ج  169 - 165،ص 25مراجعھ شود بھ مختصر تاریخ دمشق،ج 260- 

 بھ بعد 8،ص 20،و ج 238،ص 12ابن ابى الحدید،ج 
 238،ص 12شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 261- 
 40،ص 2و احتجاج،ج  83،ص 44بحارا النوار،ج 262- 
،ص 3كامل این اثیر ج  لقد وضعت رجل معاویة فیى بعید الغایة على امة محمد و فتقت علیھم فتقا ال یرتق ابدا263- 

 56حوادث سال  504
 بھ بعد 108،ص 12تاریخ ابن عساكر،ج 264- 
براى آگاھى  651باب بیع الماء حدیث  146،ص 7،و تھذیب ج 2باب الضرار حدیث  292،ص 5ى ج كاھ265- 

بیشتر از مدارك و محتواى این قاعده مراجعھ شود بھ القواعد الفقیھیة تاءلیف آیة هللا العظمى ناصر مكارم شیرازى 
 بھ بعد 29،ص 1ج 

 30،ص 11و الغدیر،ج  56البالغھ،ابن ابى الحدید ذیل خطبھ  شرح نھج266- 
حوادث  463 - 462،ص 3مراجعھ شود بھ كامل ابن اثیر ج  53،حوادث سال 176،ص 4تاریخ طبرى،ج 267- 

 50سال 
 ھمان مدرك268- 
 ھمان مدرك269- 
 124،ص 44و بحاراالنوار،ج  16،ص 2احتجاج طبرسى،ج 270- 
 410،ص 2بھ نقل از تاریخ سیاسى اسالم، ج  529،ص 3حیاة الصحابة ج 271- 
 56وى ھمچنین در برابر مخالفت عایشھ با زمامدارى یزید در سال  89،ص 9مختصر تاریخ دمشق،ج 272- 

ھجرى در مدینھ،بھ وى گفت ان اءمر ییزیید قضاء و لیس للعباد الخییرة من امرھم ماجرایى زمامدارى یزید قضاى 
 60،ص 2ود اختیارى در مخالفت ندارد تاریخ یعقوبى،ج حتمى است كھ بندگان در این ارتباط از خ

 با اھتصار 46 -  44،ص 11شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 273- 
است ولى جواختناق حكومت  توجھ دارید كھ كیینھ معروف آن حضرت ابوالحسن 73،ص 4ھمان مدرك ج 274- 

اموى چنان بر شیعیان سخت گرفتھ بود كھ نھ تنھا از بردن نام و القاب آن حضرت مى ترسیدند،بلكھ از كینھ 
 معروف آن حضرت نیز استفاده نمى كرد و از كینھ غیر معروف ابوزینب بھره میى گرفتند

مرحوم عالمھ امینى در كتاب ارزشمند الغدیر احادیث ساختگى در  85 - 84،ص 2ى،ج احتجاج طبرسی275- 
فضایل خلفا و ھمچنین معاویھ را بھ طور مشروح مورد بحث و بررسى قرار داده است رجوع كنید بھ الغدیر،ج 

 10و  7،8،9
 46،ص 11،ج شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید276- 
 2005 - 204بقره آیات 277- 
 73،ص 4شرح نھج البالغھ ابن ابیى الحدید ج 278- 



 ثور،مجمع البیان و تفسیر نمونھ ذییل تفسییر آیات فوقرجوع كنید بھ تفسیر فخر رازى،روح المانى،الدر المن279- 
نازل شده است مطابق نقل مفسران و مورخان ) علیھ السالم(آرى، این آیھ در عظمت فداكارى امیر مؤمنان 280- 

صلى هللا (كھ قصد داشتند رسول خدا شیعھ و سنى این آیھ مربوط بھ لیلة المبیت یعنى آن شب است كھ مشركان م
خوابید صبگاھان كھ مشركان با ) هللا علیھ و آلھ و سلم  صلي(را در منزلش بھ جاى پیامبر ) علیھ و آلھ و سلم

را در آن جا یافتند و با ایین فداكارى،رسول خدا از ) علیھ السالم(شمشیرھاى آختھ بر آن خانھ ھجوم آورند،على 
فت و از ھمان جا ھجرت رسول خدا بھ سوى مدییینھ آغاز شد،بنابراین آییھ فوق درباره دست مشركان نجات یا

كھ با وجود خطر فراوان،شجاعانھ و فداكارانھ آن شب را در بستر رسول ) علیھ السالم(عظمت كار امییر مؤمنان 
ع كنید بھ تفسیر نمونھ،ج بھ سر برد،نازل شده است براى آگاھى از مصادر ایین شأن نزول،رجو) علیھ السالم(خدا 

 سوره بقره 207تفسیر آییھ  47،ص 2
 102 - 101،ص 2الغدیر،ج 281- 
این  بھ نقل از جاحظ آورده است كھ بھ علت زشتى 56،ص 4این كلمات را ابن ابى الحدید در شرح خود ج 282- 

 كلمات از نقل آن خودارى مى كنیم
 57 -  56،ص 4شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج،283- 
 169،ص 23و بحارا النوار،ج  52،ص 4تاریخ طبرى،ج 284- 
 44،ص 11شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 285- 
 472،ص 3ھجرى و كامل ابن اثیر ت ج  51حوادث سال  188، ص 4تاریخ طبرى،ج 286- 
 366،ص 4عقد الفرید،ج 287- 
را در مدینھ بھ جاى خود ) علیھ السالم(در جریان تبوك كھ على  -الف :آن سھ فضیلت عبارتند از288- 

أما ترضى أن تكون منیى بمنزلة ھارون من موسى اال انھ ال نبوة بعدیى آیا خشنود :گذاشت،خطاب بھ وى فرمود
اشد با این تفاوت جز آن كھ بعد از من نبوتى نیست نیستى كھ جایگاه تو در نزد من ھمانند ھارون نسبت بھ موسى ب

ال عطین الرایة رجال یحب هللا و :در جنگ خیبر بعد از آن كھ دیگران نتوانستند قلعھ خیبر را بگشایند فرمود - ب 
رسولھ و یحبھ هللا و رسولھ پرچم را بھ دست مردى خواھم داد كھ خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند و 

 -ج  .داد و فتح و پیروزى حاصل شد) علیھ السالم(او را دوست مى دارند آنگاه پرچم را بھ دست على رسولش نیز 
نازل شد،رسول خدا ... سوره اال عمران فقل تعالوا ندعاءبناء نا و ابناء كم 61وقتى كھ در ماجراى مباھلھ آیھ 

اللھم ھوالء أھلى :را فراخواند و فرمود) معلیھ السال(على و فاطمھ و حسن و حسین ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(
صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب،فضایل على بن ابى . اینان خاندان من ھستند كھ مشمول این آیاتند!!خداوند

 طالب حدیث سوم با تلخیص
 256،ص 33بحارا النوار،ج 289- 
 102،ص 2و الغدیر،ج  57،ص 4شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید،ج 290- 
 266،ص 10مطابق نقل الغدیر ج  186،ص 2ربیع االبرار زمخشرى،ج 291- 
براى آگاھى بیشتر از ماجراى  58،ص 4رح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج و ش 42،ص 5مامل ابن اثیر،ج 292- 

بھ بعد و جلد  101،ص 2رجوع كنید بھ الغدیر،ج ) علیھ السالم(در سب و لعن موال   سنت معاویھ و پیروانش 
ج ) السالم علیھ(بھ بعد پیام امام امیر المؤمنین  56، ص 4بھ بعد،شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج  257،ص 10
 59،ص 1و دائرة المعارف االسالمة الشیعة،ج  652، ص 2
و  220،ص 13شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج  407،ص 2انساب االشراف بالذرى،ج :رجوع كنید بھ293- 

 392،ص 9و ج  264،ص 8،ج 147،ص 7الغدیر ج 
البتھ مطابق نقل ابن قتیبھ در االمامة و  65،ص 44و بحاراالنوار ج  38،ص 4مناقب ابن شھر آشوب ج 294- 

منتقل  (علیھ السالم(معاویھ تعھد كرده بود كھ پس از مرگش خالفت بھ امام حسن مجتبى  184،ص 1السیاسة جلد 
رساندن آن حضرت روشن تر است ھمین انگیزه را عالمھ  شود در این صورت انگیزه معاویھ برایى بھ شھادت

از ابوالفرج اصفھانى نویسنده كتاب مقتال الطالبین نقل مى كند ابن عبدالبر نیز در  9،ص 11امینى در الغدیر ج 
با وى شرط كرده بود كھ خالفت پس از معاویھ  (علیھ السالم(مى نویسد امام حسن  439و  438،ص 1استیعاب ج 

 ار او قرار گیرددر اختی
بھ  644،ص 1،ج )علیھ السالم(براى آگاھى از زندگى و سابقھ اشعت رجوع كنید بھ پیام امام امیر المؤمنین 295- 

 بعد ذیل خطبھھ نوزدھم
مناقب ابن  357و  356ارشاد شیخ مفید،ص :خى از شیعھ و سنى مانندكتاب ھاى معتبر تاری:رجوع كنید بھ296- 

شرح نھج البالغھ  214تاریخ الخلفاء سیوطى،ص  147،ص 44بحارا النوار ج  49 - 47  ،ص 4شھر آشوب ج 



ابن  192و  191تذكرة الخواص سبط جوزى ص  39،ص 7مختصر تاریخ دمشق ج  29،ص 16ابن ابى الحدید ج 
گروھى گفتھ اند كھ آن زن :مى نویسد) علیھ السالم(در شرح حال امام حسن  440،ص 1تیعاب ج عبدالر نیز در اس

بھ دسیسھ معاویھ و پولى كھ براى وى فرستاد آن حضرت را مسموم ساخت و قالت طایفة كان منھا بتدسیس معاویة 
 الیھا و ما بذل لھا فى ذالك

 48اتل الطالبیین ص مق297- 
 49،ص 4و مناقب ابن شھر آشوب ج  361،ص 4عقد الفرید،ج  196،ص 1االمامة و السیاسة ج 298- 
علیھ (منھم امنیت شیعیان على و ان یومن شیعتھ و ال بیتعرض ال حد :دریكى از بندھاى صلح نامھ آمده بود299- 

 355و ارشاد شیخ مفید،ص  38،ص 4را تضمین كند و متعرض احدى از آنان نشود مناقب شھر آشوب ج ) السالم
 43،ص 11شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 300- 
 68،ص 44و بحارا النوار ج  43،ص 11نھج البالغھ ابن ابیالحدید ج  شرح301- 
فقلتم تحت كل حجر و مدر،و أخافھم،و قطع االیدیى و االرجل و سمل العیون و صلیھم على جذوع النحل،و 302- 

محقق ارجمند جناب شیخ باقر قرشى مى نویسد  44طردھم و شردھم عن العراق فلم یبق بھا منھم ھمان مدرك ص 
زیاد قصد كرد كوفھ را از شیعیان خالى كند و شوكت آنان را در ھم بشكند،از این رو،پنجاه ھزار تن از شیعیان 
كوفھ و عراق را آواره منطقھ خراسان كرد و البتھ ھمین جمعیت موجب تشیع در آن منطقھ و تشكیل گروه ھاى 

 178،ص 2ھ امویان شد حیاة االمام الحسین بن على ع لیھ السالم ج مقاومت و مبارزه علی
 213،ص 44و بحارا النوار،ج  203،ص 1االمامة و السیاسة،ج 303- 
یعھ و سنى تغییرات بلندى در عظمت او نقل حجر بن عدى از بزرگان صحابى رسول خدا بود دانشمندان ش304- 

وى ھر چند از نظر سن و سال از دیگر صحابھ رسول خدا كوچك تر بود،ولى از :كرده اند درباره او نوشتھ اند
نظر عظمت از بزرگان صحابھ بود حاكم نیشابورى در مستدرك از او با عنوان راھب اصحاب محمد یاد كرده 

ة و ابن حجر عسقالنى در االصابھ از او عنوان حجر الخیر یاد كرده اند درباره او آمده است و ابن اثیر در اسد الغاب
است كھ وى مردى عابد بود ھمیشھ با وضو بود و ھرگاه وضو مى گرفت،نماز مى خواند ابن عبدالبر در استعیعاب 

وع كنید بھ مختصر تاریخ فى براى آگاھى بیشتر رج. و ابن اثیر در اسد الغابھ وى را مستجاب الدعوة دانستھ اند
،ص 6مختصر تاریخ دمشق ج  314،ص 1االصابة فى تمیز الصحابة ج  386 - 385،ص 1معرفة الصحابة ج 

 بع بعد 53، ص 11بھ بعد و الغدیر ج  569،ص 4بھ بعد اعیان الشیعة ج  236
مختصر تاریخ  486 - 472، ص 3كامل ابن اثیر،ج  207 - 178،ص 4بھ تاریخ طبرى ج :رجوع كنید بھ305- 

بھ بعد و اعیان الشیعة  37،ص 11الغدیر ج  4 - 3،ص 3مروج الذھب مسعودى،ج  242 - 235،ص 6دمشق ج،ج 
 .586 - 569،ص 4ج 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة ج :رجوع كنید بھ،ھمچنین 31724حدیث شماره  353،ص 11كنز العمال ج 306- 
 315،ص 1و االصابة فى تمییز الصحابة ج  386،ص 1
 213،ص 44بحارا النوار ج :ھمچنین رجوع كنید بھ 203،ص 1االمامة و السیاسة،ج 307- 
 315،ص 1و االصابة،ج  241،ص 6تاریخ دمشق،ج مختصر 308- 
 487،ص 3و كامل ابن اثیر ج  208،ص 4تاریخ طبرى،ج 309- 
 487،ص 3كامل ابن اثیر ج 310- 
و بحارا  100،ص 4اسد الغابة ج  21،ص 8تھذیب التھذیب ابن حجر،ج  495،ص 13ل ج كنز العما311- 

 12،ص 18النوار،ج 
 343،ص 22بحارا النوار،ج 312- 
 182، ص 3دید ج و شرح نھج البالغھ ابن ابى الح 399،ص 32بحاراالنوار ج 313- 
ولى  197،ص 4او را در موصل دستگیر كردند و بھ شھادت رساندند تاریخ طبرى ج :طبرى مى نویسد314- 

 .او را در منطقھ جزیره كردند و بھ شھادت رساندند 25ص  6مطابق نقل ابن سعد در طبقات ج 
اءول راءس اھدى فى االسالم راءس عمرو بن الحمق :ابن حجر عسقالنى نیز مى نویسد 25،ص 6طبقات ج 315- 

 523،ص 2بعث بھ زیاد الى معاویة االصابة ج 
االصابة  25،ص 6ن سعد ج طبقات اب 197ص  4تاریخ طبرى ج  44 - 41،ص 11الغدیر،ج :رجوع كنید بھ316- 

،ص 19مختصر تاریخ دمشق ج  357،ص 8مصف ابن ابى شیبھ ج  497ص  13كنز العمال ج  533،ص 2ج 
 376،ص 8و اعیان الشیعة ج  202

 تى نقل شده استنیز،این جمالت با تفاو 213،ص 44در بحارا النوار ج  203،ص 1االمامة و السیاسة ج 317- 
 56،ص 3و شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج  172،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 318- 



 259،ص 4رجوع كنید بھ عقد الفرید،ج 319- 
،ص 4ھمچنین رجوع كنید بھ عقد الفرید ج  324،ص 45و بحارا النوار،ج  248،ص 2عقوبى،ج تاریخ ی320- 

358 
 157مراجعھ شود بھ نقش عایشھ در تاریخ اسالم قسمت سوم،ص  218،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 321- 
 79،ص 2بھ نقل از مروج الذھب ج  349،ص 8،ج الغدیر322- 
 .،ص براى آگاھى بیشتر مراجعھ شود بھ نقش شود عایشھ در تاریخ اسالم قسمت سوم4عقد الفرید،ج 323- 
 305،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 324- 
 358،ص 4مراجعھ شود بھ عقد الفرید،ج 325- 
 259،ص 4مراجعھ شود بھ عقد الفرید ج 326- 
 29،ص 11و الغدیر ج  45،ص 11شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 327- 
 43،ص 11شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 328- 
 248،ص 3مناقب ابن شھر آشوب،ج 329- 
 .28،ص 11الغدیر ج  87،ص 2احتجاج طبرسى،ج 330- 
 82 - 81،ص 4عقد الفرید،ج 331- 
مراجعھ شود بھ پیام  396ت ص 2بھ نقل از تاریخ سیاسى اسالم،ج  124رسالة الجاحظ فى بنى امیھ ص 332- 

 227،ص 10و الغدیر،ج  250،ص 3ج ) علیھ السالم(امام امیر المؤمنین 
 223مراجعھ شود بھ تاریخ الخلفاء ص  232،ص 2تاریخ یعقوبى ج 333- 
 232،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 334- 
رجوع شود بھ  408 - 407ت ص 2ى اسالم،ج بھ نقل از تاریخ سیاس 207 - 188خالفت و ملوكیت ص 335- 

 251 -  250، ص 3ج ) علیھ السالم(پیام امام امیر المؤمنین 
 132،ص 5شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 336- 
 21و  20،ص 3ھ پیام امام،ج مراجعھ شود ب 278،ص 20ھمان مدرك ج 337- 
بھ بعد مراجعھ شود كھ تمام مدارك مطالب فوق را  71،ص 11براى توضیح بیشتر بھ كتاب نفیس الغدیر،ج 338- 

 .از كتاب برادران اھل سنت با ذكر جلد و صفحھ آورده است
 330 - 329،ص 4ج ) علیھ السالم(رجوع كنید بھ پیام امام امیر المؤمنین 393- 
 46،ص 3و مراجعھ شود بھ كامل ابن اثیر،ج  368،ص 4عقد الفرید،ج 340- 
 7مقاتل الطالبین،ص 341- 
 171،ص 4استیعاب،شرح حال عبدالرحمن و تاریخ طبرى،ج  233،ص 10مراجعھ شود بھ الغدیر،ج 342- 
 56حوادث سال  503،ص 3كامل ابن اثییر،ج 343- 
این  50 - 503،ص 3ابن اثیر در كامل ج  170،ص 6و تاریخ طبریى ج  220ص ،2تاریخ یعقوبى،ج 344- 

 .داستان را بھ نحو دیگرى نقل كرده است
 506،ص 3كامل ابن اثیر،ج 345- 
 170،ص 4و تاریخ طبرى ج  250،ص 10ر،ج الغدی 155 - 149،ص 1االمامة و السیاسة ج 346- 
 372 - 371،ص 4و عقد الفرید،ج  511،ص 3مراجعھ شود بھ كامل ابن اثیر،ج 347- 
ھر كس مى دانست كھ یزید معاویھ خود بھتر از  225،ص 10و الغدیر،ج  487،ص 3مامل ابن اثیر،ج 348- 

شایستھ این جایگاه نیست ولى عشق بھ فرزند و بقاى خالفت در این خاندان،او را از پیروى حف باز داشت از 
معاویھ نقل شده كھ مى گفت لوال ھواى فیى یزید ال بصرت رشدیى اگر عشق و عالقھ یزید نبود مى توانستم راه 

 18،ص 28و رجوع كنید بھ مختصر تاریخ دمشق، ج  257تذكرة الخواص ،ص !صحیح را تشخیص دھم
 220،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 349- 
 181العدالة االجمتاعیة ص 350- 
 68،ص 3ن اءعدل منھ فیى رعیتھ مروج الذھب ج و سیره سیرة فرعون،بل كان فرعو351- 
 19ص  28مختصر تاریخ دمشق،ج 352- 
 این سخن از استاد عبدهللا عالئى نقل شده است 180،ص 2ج ) علیھ السالم(حیاة االمام الحسین بن على 353- 
البتھ ما معتقدیم شراب در ھمھ ادیان الھى حرام بوده است و از جملھ  66تتمة المنتھى در تاریخ خلفا ء ص 354- 

 ھر چند بھ این دین نسبت داده شده كھ آن را جایز مى شمارند) علیھ السالم(در دین حضرت مسیح 
سرجون ھم پیالھ یزید در باده نوشى نیز بود  258،ص 4و تاریخ طبرى،ج  23،ص 4كامل ابن اثییر ج 355- 



 301  ،ص5انساب االشراف ج 
 184،ص 2ج ) علیھ السالم(مطابق نقل حیاة االمام الحسین  170،ص 7االغانى،ج 356- 
 180،ص 2ج ) علیھ السالم(مطابق نقل حیاة االمام الحسین  71المناقب و المثالب ص 357- 
 .اشعار و سخنان وى را پیش از این در دومین ریشھ از ریشھ ھاى قیام عاشورا آوردیم358- 
 24 - 23،ص 28و مختصر تاریخ دمشق،ج  229،ص 2تاریخ یعقوبى،ج 359- 
 67،ص 3مروج الذھب ج 360- 
القیان و یلعب بالكالب و  قد منا من عند رجل لیس لھ دین یشرب الحمر و یضرب بالطنابیر و یعزف عنده361- 

 103،ص 4یسمر عنده الحراب و ھم اللصوص كامل ابن اثییر ج 
 ھمان مدرك362- 
آورده  323شبیھ ھمین جمالت را سیوطى در تاریخ الخلفاء ص  63حوادث سال  179،ص 4المنتظم،ج 363- 

 .است
 -364 

 و اسمعوا صوت االغانى   مغشر الندمان قوموا 

 و اشربوا كاس مدام 
 

 و اتركوا ذكر المعانى 

 شغلتنى نغمة العیدان 
 

 عن صوت االذان 

 و نعوضت عن الحور 
 

 خمورا فى الدنان 

 261تذكرة الخواص،ص 
 67،ص 3مروج الذھب ج 365- 
 24،ص 28رجوع كنید بھ مختصر تاریخ،ج 366- 
 آمده استنیز  2-4،ص 1این جمالت با اندكى تفاوت در االمامة و السیاسة ج  92،ص 2احتجاج طبرسى،ج 367- 
 239،ص 8البدایة و النھایة ج 368- 
 182، ص 2ج ) علیھ السالم(حیاة االماما الحسین بن على 369- 
مر و عبدهللا بن الزبیر بالبیعة أخذا شدییدا،لیست فیھ رخصة حتى یبایعوا فخذ حسینا و عبدهللا بن ع!أما بعد370- 

 14،ص 4و كامل ابن اثیر،ج  250 ،ص 4تاریخ طبرى،ج 
و ولیكن مع جوابك الى راءس الحسین بن علیفان فعلت ذالك فقد جعلت لك اءعنة الخیل و لك عندیى الجائزة 371- 

 26،ص 5الحظ االوفر فتوح ابن اعثم كوفى ج 
 374،ص 4و تارییخ طبرى ج  120،ص 4كامل ابن اثیر،ج 372- 
ھاى آتش فشان حره بھ معناى زمین سنگالخى و سنگستان است و چون بخشى از مدینھ از سنگالخ و سنگ 373- 

پوشیده شده است، آن منطقھ حره نامییده شد و بھ علت پیدایش این فاجعھ در آن منطقھ و نفوذ سپاه شام بھ مدینھ از 
 طریق حره واقم بھ واقعھ حره نیز معروف شده است لسان العرب واژه حره

ود كھ در صورت نقض بیعت توسط مردم مدینھ،آ ن ھا را با مسلم بن عقبھ در معاویھ بھ یزید سفارش كرده ب374- 
 231،ص 1و االمامة و السیاسة،ج  112،ص 4كامل ابن اثیر،ج !ھم بشكن 

 117،ص 4مامل ابن اثیر،ج 375- 
 238،ص 1یاسة ج االمامة الس376- 
الزم بھ یاد آورى  70،ص 3و مروج الذھب ج  118،ص 4كامل ابن اثیر ج  381،ص 4تاریخ طبرى،ج 377- 

است كھ بھ سبب نقوذ فاجعھ عظیم كربال در افكار عمومى ت یزید دستور داده بود در این ماجرا معترض امام على 
 و خاندانش نشوند و آن ھا را از این نحوه بیعت مستثنا دانست) علیھ السالم(بن الحسین 

 239،ص 1االمامة السیاسة ج 378- 
 259،ص 3شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 379- 
 120،ص 4و كامل ابن اثیر،ج  69،ص 3مروج الذھب ج 380- 
 15،ص 2االمامة و السیاسة ج 381- 
 واژه حره و اھم 249،ص 2معجم البلدان ج 382- 
در كتاب ھاى معتبر اھل سنت ) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(این روایت از رسول خدا  233تاریخ الخلفاء ص 383- 

مسند  16و  10با تعمییرات مختلفى آمده است رجوع كنید بھ صحییح مسلم كتاب الحج باب فضل المدیینھ حدیث 



شتر از واقعھ حره و كشتار مردم رجوع براى آگاھى بی 247 - 246،ص 12و كنز العمال ج  55،ص 4احمد ج 
و انساب االشراف بالذرى،ج  121 - 111،ص 4كامل ابن اثیر،ج  381 - 370،ص 4كنیید بھ تاریخ طبرى،ج 

 355 - 337،ص 5
ا بھ دار آویخت،مردم پس از دفن مسرف در آن مكان و حركت لشگر شام،زنى قبر را شكافت و جنازه اش ر384- 

 242،ص 1پس از اطالع از این ماجرا بھ آن مكان آمدند و جنازه اش را سنگباران كردند االمامة و السیاسة، ج 
االمامة و السیاسة ج  124 - 123،ص 4كامل ابن اثیر ج  384 - 381،ص 4رجوع كنید بھ تاریخ طبرى ج 385- 

 233و تاریخ الخلفاء ص  19  ،ص 2و ج  241،ص 1
 83،ص 5سیر اعالم النبالء ج 386- 
 و آیات فراوان دیگر 22،111 - 20توبھ آیات  96 - 74،95نساء آیات  195آل عمران آیھ 387- 
 146آل عمران آیھ 288- 
 171 -  169آل عمران آیات 389- 
 40توبھ آیھ 390- 
 58/  3/  24سخنرانى  151،ص 8صحفیھ امام ج 391- 
 2ح  216،ص 2كافى،ج 392- 
 این نامھ را نیز در بخش چھارم بخش رویدادھا بخوانید393- 
 366،ص 3انساب االشراف بالذرى،ج 394- 
 24،ص 5و فتوح ابن اعثم ج  326ص  44،بحاراالنوار ج 99لھوف ص 395- 
 340،ص 44و بحارا النوار ج  266،ص 4تاریخ طبرى،ج 396- 
 218 - 217تذكره الخواص،ص 397- 
 381،ص 44بحارا النوار ج  350،ص 4تاریخ طبرى،ج 398- 
 177،ص 45بحارا النوار،ج 399- 
 116ھود آیھ 400- 
 79یھ مائده آ401- 
 110آل عمران آیھ 402- 
 رجوع شود بھ تفسیر نمونھ ذیل آیھ403- 
 38،ص 3مراجعھ شود بھ تفسیر نمونھ،ج  6،ح 315،ص 11وسائل الشیعة،ج 404- 
 6817غرر الحكم حكمت 405- 
 37،ص 3سوره مائده رجوع شود بھ تفسیر نمونھ ج  79مجمع البیان ذیل تفسیر آیھ 406- 
 374نھج البالغھ كلمات قصار حكمت 407- 
 372نھج البالغھ كلمات قصار حكمت 408- 
 406ینابیع المودة ص 409- 
مر بھ معروف و نھى از منكر براى آ گاھى بیشتر از مراحل سھ گانھ ا 374نھج البالغھ كلمات قصار حكمت 410- 

 بھ بعد 374،ص 21رجوع شود بھ جواھر الكالم ج 
 63مائده آیھ 411- 
 37،ح 79،ص 97و بحارا النوار ج  170 -  168تحف العقول ص 412- 
مى خوانیم كھ آن حضرت ) علیھ السالم(در شرح حال امام حسین  137،ص 7در مختصر تاریخ دمشق ج 413- 

 164،ح 89،ص 2در پاسخ بھ نامھ معاویھ نوشت و ما اظن ان لیى عندهللا عذرا ترك جھادك در احتجاج طبرسى ج 
لحائف r فیى ترك ذالك ھمچنین رجوع كنید بھ بحارا آمده است ما ارید للك حربا و ال علیك خالفا و ایم هللا انیى 

 212،ص 44االنوار،ج 
 328،ص 44و بحارا اال نوار،ج  186،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج  27،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 414- 
 329،ص 44و بحارا ال نوار ج  33،ص 5فتوح ابن اعثم ج 415- 
 82مراجعھ شود بھ انساب االشراف بالذرى ص  71لھوف،ص  101،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 416- 
 237،ص 1خوارزمى،ج  و مقتل الحسین 305،ص 4تاریخ طبرى،ج  381،ص 44بحارا ال نوار،ج 417- 
 381،ص 44و بحارا ال نوار،ج  234،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج  143،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 418- 
 زیارت وارث419- 
 .،باب دعائم اال سالم بھ این مضمون روایات متعددى در ھمین باب وجود دارد18 ،ص2كافى،ج 420- 



 79،ص 97، بحارا النوار،ج 170تحف العقول ص 421- 
 3،ص 21صحیفھ امام ج 422- 
 4ھمان مدرك ص 423- 
 78 - 77،ص 2احتجاج طبرسى،ج 424- 
 211،ص 1االمامة و السیاسة،ج 425- 
 256ص ) علیھ السالم(موسوعة كلمات االمام الحسین 426- 
 182،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 427- 
 325،ص 44و بحارا ال نوار،ج  18،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 428- 
 184،ص 1و بحارا نوار،ج  99لھوف ص 429- 
 329،ص 44و بحارا نوار ج  31، ص 5فتوح ابن اعثم،ج 430- 
 با اندكى تفاوت 303،ص 4و تاریخ ج  137،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 431- 
 الذیى ال الھ االھو،أما بعد فالحمدr الذیى قصم عدوك الجبار العبید الذیى انتزى على ھذه فانا نحمد الیك هللا432- 

انھ لیس علینا امام ... االمة فابتزھا امرھا و غصبھا فیئھا،و تامر علیھا بغیر رضى منھا ثم خیارھا و استبقى شرارھا
یى قصر االمارة لسنا نجتمع معھ فیى جمعة و ال نخرج لعل هللا ان یجمعنا بك على الحق و النعمان بن بسیر ف!فا قبل

 333،ص 44معھ الى عید و لو قد بلغنا انك قد اقلبت الینا أخرجناه حتى نلحقھ بالشام بحارا النوار ج 
 381 - 380ارشاد شیخ مفید،ص 433- 
 196،ص 1و مقتل الحسین خوارزمى ج  53،ص 5فتوح ابن اعثم ج 443- 
 418و ارشاد شییخ مفید ص  297،ص 4تاریخ طبرى ج :رجوع كنید بھ435- 
 122،ص 2و ناسخ التواریخ ج  246،ص 1معالى السبطین،ج 436- 
منظور از سوگند بھ طالق و عتاق این بوده است كھ اگر سوگند خود را شكستند،ھمسران آنھا خود بھ خود 437- 

 مطلقھ شوند و تمام غالمان آنھا آزاد گردند جمعى از فقھاى عامھ عقیده داشتند كھ این گونھ سوگند صحیح است
 249حدیث  194،ص )علیھ السالم(تاریخ ابن عساكر در شرح حال امام حسین 438- 
 245اخبار الطوال دینورى،ص 439- 
 160،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 440- 
 266 - 223،ص 44بحاراالنوار،ج 441- 
جالب آن كھ شبیھ ھمین مضمون را  76،ص 4مناقب ابن شھر آشوب،ج  296موسوعة كلمات الحسین،ص 442- 

موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیر حل معنا من كان باذال فیینا مھجتھ :در حال عزیمت از مكھ در جمع مردم بییان فرمود
ھر یك از شما حاضر است در راه ما خون قلبش را نثار كند و از جانش بگذرد با ما ھمراه باشد،اعیان الشیعة ج 

 593،ص 1
 100 -  99لھوف،ص 443- 
 593،ص 1و اعیان الشیعة ج  364،ص 44راالنوار ج بحا444- 
 196،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 445- 
 (علیھ السالم(بخش امام حسین  211،ص 33تاریخ ابن عساكر،ج 446- 
 35لھوف ص 447- 

  

 

 329،ص 44بحارا ال نوار ج 448- 
 52توبھ آیھ 449- 
 290،ص 4تاریخ طبرى،ج 450- 
 597،ص 1اعیان السیعة ج 145- 
با مختصر تفاوت و بحارا النوار،ج  45 - 44،ص 4،مناقب ابن شھر آشوب،ج 2،ح 87،ص 17العوالم،ج 452- 

 4ح  208 - 207،ص 44
 8،ح 211،ص 44 ،و بحاراالنوار ج7،ح 19،ص 6كافى،ج 453- 



 195،ص 1،ناسخ التواریخ ج 409ص  18شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 454- 
 15ح  157 - 156،ص 3انساب االشراف،ج 455- 
 19،ح 130 - 129،ص 44و بحارا ال نوار،ج  163ح  89 - 88،ص 2ابن شھر آشوب،ج مناقب 456- 
نوشتھ و بھ پندار خود در آن ھم ) علیھ السالم(این نامھ در پاسخ نامھ اى است كھ معاویھ بھ امام حسین 457- 

 آمده است 24ص  10دیر ج نصیحت كرده بود و ھم تھدید نامھ معاویھ در الغ
زیاد چون پدرش معلوم نبود او را بھ مادرش نسبت مى دادند و بھ زیاد بن سمیھ یا زیاد بن ابیھ معروف بود 458- 

براى جذب زیاد  یكى از كسانى كھ با مادر زیاد ارتباط داشت ابوسفیان بود از این رو معاویھ!یعنى زیاد پسر پدرش 
 .و این بدعت و جنایت خطرناكى بود!در یك جلسھ رسمى او را فرزند ابوسفیان و برادر خویش اعالم كرد

اشاره است بھ سفرھاى تجارتى قریش كھ در فصل زمستان بھ سوى جنوب یھنى سرزمین یمن كھ ھواى 459- 
ر فصل تابستان بھ سوى شمال و سرزمین شام كھ ھواى مالیم و مطلوبى داشت سفر مى نسبتا گرمى داشت و د

 .كردند
 161 - 160ص  10و الغدیر،ج  204 - 202،ص 1االمامة و السیاسة،ج 460- 
 49كھف آیھ 461- 
،ص 44با مختصر تفاوت و بحارا ال نوار ج  164ح  93 -  89،ص 2احتجاج،ج  51 - 49رجال كشى،ص 462- 

212 - 214 
 (علیھ السالم(شرح حال امام حسین  137،ص 7مختصر تاریخ دمشق ابن عساكر ج 463- 
 نویسنده كتاب دعائم اال سالم است 363قاضى نعمان بن محمد مصرى از علماى امامیھ متوفاى 464- 
 468،ح 133،ص 2دعائم االسالم ج 465- 
 584 - 583،ص 1و اعیان الشیعة ج  209 - 072،ص 1االمامة و السیاسة ج 466- 
 212 - 211،ص 1االمامة و السیاسة،ج 467- 
 185 - 181،ص 33بحارا النوار ج 468- 
 63مائده آیھ 469- 
 79 -  78مائده آیات 470- 
 44مائده آیھ 471- 
 71توبھ آیھ 472- 
 79ص  - 97ج  و بحاراالنوار 172 -  171تحف العقول،ص 473- 
 182 - 181،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 474- 
 378، ص 3و كامل ابن اثیر، ج 251،ص 4تاریخ طبرى،ج 475- 
 96،ص 4و مناقب ابن شھر آشوب ج  182ص ،1مقتل الحسین خوارزمى،ج 476- 
و كامل ابن اثیر ج  251،ص 4و رجوع كنید بھ تاریخ طبرى،ج  182،ص 1مقتل الحسین خوارزمى، ج 477- 

 378،ص 3
 17 - 16،ص 5ح،ج و الفتو 183،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 478- 
 با مختصر تفاوت 183،ص 1و مفتاح الحسین خوارزمى،ج  17،ص 5فتوح ابن اعثم ج 479- 
 374ارشاد مفید ص 480- 
 378،ص 3كامل ابن اثیر،ج 481- 
 251، ص 4و تاریخ طبرى،ج  374ارشاد مفید ص 482- 
 184،ص 1ومقل الحسین خوارزمى ج  18،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 483- 
با مختصر تفاوت و بحارا النوار ج  184،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  19 - 18،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 484- 

 325،ص 44
 .با توجھ بھ این كھ والى مدینھ در آن زمان ولید بن عتبھ بود عبارت یابن عتبة صحیح مى باشد485- 
 312،ص 44و بحارا النوار ج  130امالى صدوق ص 486- 
،ص 44و بحارا النوار ج  185 - 184،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج  24 - 23،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 487- 

 با تفاوت 326
 33احزاب آیھ 488- 
 .185، ص 1مقتل الحسین خوارزمى، ج . 25-24، ص 5فتوح ابن اعثم، ج 489- 
 .96، ص 4مناقب ابن شھر آشوب، ج 490- 



 235،ص 4ى ج تاریخ طبر 184،ص 1مقتل الحسین خوارزمى،ج 491- 
 26،ص 5مقتل الحسین خوارزمى ھمان و فتوح ابن اعثم ج 492- 
 در مقتل الحسین خوارزمى تعبیر بھ االاخترت شده است493- 
 328، ص 44و بحارا النوار ج  186،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  27،ص 5عثم ج فتوح ابن ا494- 
 بھ اختصار 401و ینابییع المودص  14،ص 2ناسخ التواریخ ج  410منتخب طریحى ص 495- 
 329،ص 44و بحارا النوار ج  188،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  32 - 30،ص 5فتوح ابن اعثم ج 496- 
با مختصر تفاوت و بحارا  34 -  33،ص 5فتوح ابن اعثم ج  189 - 188،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج 497- 

 330 - 329،ص 44النوار ج 
 100 -  99لھوف الملھوف ص 984- 
 253،ص 1و النخرائج و الجرائح ج  27،ح 89،ص 45و ج  332 - 331،ص 44بحارا النوار ج 499- 
با  76و كامل الزیارات ص  58 - 84ص  45و ج  330ص  44بحارا النوار ج  129 - 128الملھوف ص 500- 

 مختصر تفاوت
 21قصص آیھ 501- 
 با اندكى تفاوت 189،ص 1و مقتل الحسین خوارزمى ج  35 - 34،ص 5فتوح ابن اعثم ج 502- 
 با مقدارى تفاوت 332،ص 44و بحارا االنوار ج  37،ص 5فتوح ابن اعثم ج  377ارشاد مفید ص 503- 
 با مقدارى تفاوت 332،ص 44و بحاراالنوار ج  37،ص 5فتوح ابن اعثم ج  377ارشاد مفید ص 504- 
 54توبھ آیھ 505- 
 143 -  142نساء آیات 506- 
 193 - 190،ص 1و مقتل الحسین خوارزمى ج  44 - 38،ص 5فتوح ابن اعثم ج 507- 
،و بحارا النوار ج 21،ص 4كامل ابن اثیر ج  262،ص 4تاریخ طبرى ج  381 -  380ارشاد مفید ص 508- 

 با مختصر تفاوت 344،ص 44
 196،ص 1و مقتل الحسین خوارزمى ج  53،ص 5فتوح ابن اعثم،ج 509- 
 .381ارشاد مفید، ص 510- 
 266 - 265،ص 4تاریخ طبرى ج 511- 
ماجراى روز شنبھ در میان قوم یھود بدیین صورت بوده است كھ آنان از صید ماھى در آن روز منع شدند 512- 

اھى پرداختھ و مورد خشم الھى قرار گرفتند و گرفتار ولى گروھى از آنان بدون توجھ بھ فرمان خداوند بھ صیید م
 .عقوبت شدند

 185آل عمران آیھ 513- 
 156بقره آیھ 514- 
 246،ص 1معالى السبطین ج 515- 
منظور از سوگند بھ طالق و عتاق این بوده كھ اگر سوگند خود را بشكنند ھمسران آنھا خود بھ خود مطلقھ 516- 

 شوند و تمام غالمان آنھا اازاد گردند جمعى از فقھاى عامھ عقیده داشتند كھ این گونھ سوگند صحیح و موثر است
 249،ح 194ص ) علیھ السالم(تاریخ ابن عساكرشرح حال امام حسین 517- 
 367و  366،ص 44و بحاراالنوار ج  126لھوف الملھوف ص 518- 
 364،ص 44النوار ج و بحارا 128 - 127لھوف المھلوف ص 519- 
 با مختصر تفاوت 128 - 217،ص 1و مقتل الحسین خوارزمى ج  116 - 115،ص 5فتوح ابن اعثم ج 520- 
 203ص ) علیھ السالم(تارییخ ابن عساكر شرح حال امام حسین 521- 
 594،ص 1و اعیان الشیعة ج  218 - 217تذكرة الخواص ص 522- 
 .بطن الرمھ منزلى است در مسیر كوفھ كھ مردم بصره و كوفھ در آنجا بھ یكدیگر مى رسند523- 
با مختصر  370 - 369،ص 44و بحاراالنوار ج  418ارشاد شیخ مفید ص  297،ص 4اریخ طبرى ج ت524- 

 تفاوت
وھمانند عموم مردم در جامعھ پر  .بھ دنیا) صلى هللا علیھ و آلھ و سلم(عبدهللا بن مطیع در زمان پیامبر اكرم 525- 

 - ھنگام یورش سپاه یزید بھ مدینھ و قتل عام مردم آن شھر  -در ماجراى حره . و نمو یافتالتھاب صدر اسالم نشو 
از مدینھ گریخت و بھ سپاه عبدهللا بن زبیر در مكھ پیوست در زمان محاصره اول خانھ خدا توسط سپاه یزید در 

ت وى سرانجام از سوى ابن زمان محاصره دوم توسط سپاه حجاج بن یوسف ثقفى در كنار ابن زبیر بھ دفاع برخاس
،كامل ابن اثیر  262،ص 3اسد الغابة ج :زبیر بھ حكومت منصوب شد ولى پس از اوج گرفتن قیام مراجعھ شود بھ



 145 - 144،ص 5و طبقات ابن سعد ج  217،ص 4ج 
 245اخبار الطوال دینورى ص 526- 
ثلعبیھ در یك منزلى شقوق در مسیر كوفھ بھ مكھ واقع شده است در این مكان مردى بھ نام ثلعبیھ از بنى اسد 527- 

 78،ص 2آبى رل استخراج كرد و بھ ھمین مناسب آن مكان بھ نام وى معروف شد معجم البدان ج 
 226،ص 1الحسین خوارزمى ج مقتل 528- 
 367،ص 44و بحارا النوار ج  124 - 123،ص 5فتوح ابن اعثم ج  226،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج 529- 
- 368 
 ك منزل ثعلبیھزبالھ منزلگاھى است معروف در مسیر كوفھ بھ مكھ نزدی530- 
با مختصر  374،ص 44و بحاراالنوار ج  424ارشاد شیخ مفید ص  301 - 300،ص 4تاریخ طبرى ج 531- 

 تفاوت
 406ینابیع المودة ص 532- 
 374،ص 44و بحاراالنوار ج  163ص ) علیھ السالم(تاریخ ابن عساكر شرح حال امام حسین 533- 
 104 - 103،ص 4مناقب ابن آشوب ج 534- 
 28،ص 2كشف الغمة ج 535- 
 45مثیر االحزان ص 536- 
 ذو حسم یا ذو حسم نام كوھى است كھ نعمان بن منذر در آنجا بھ شكار مى پرداخت537- 
 با مختصر تفاوت 427و ارشاد مفید ص  135 - 134،ص 5فتوح ابن اعثم ج 538- 
 با مختصر تفاوت 305،ص 4و تاریخ طبرى ج  381،ص 44بحاراالنوار ج 539- 
خوارزمى معتقد :قابل توجھ آن كھ 116ص  75و بحارا النوار ج  237،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج 540- 

 این سخن را در روز دوم محرم در كربال ایراد فرموده است) المعلیھ الس(است كھ امام 
با مختصر تفاوت و مقتل الحسین  303،ص 4تاریخ طبرى ج  138 - 137،ص 5فتوح ابن اعثم ج 541- 

 با مختصر تفاوت 232،ص 1خوارزمى ج 
با مختصر تفاوت و  233 -  232،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  140 - 138،ص 5فتوح ابن اعثم ج 425- 

 با مقدارى تفاوت 378 -  377  ،ص 44بحارا النوار،ج 
 5نھج البالغھ خطبھ 543- 
 581،ص 1و اعیان الشیعة ج  601،ص 1ج احقاق الحق 544- 
 بیضھ بھ كسرباء آبگاھى است میان واقصھ و عذیب545- 
 10فتح آیھ 546- 
 145 - 144،ص 5و فتوح ابن اعثم ج  48،ص 4ثیر ج كامل ابن ا 304،ص 4تاریخ طبرى ج 547- 
 .این قصر كھ موضعى است میان عین التمر و قطقطانیھ نزدیك كوفھ منسوب بھ مقاتل بن حسان بوده است548- 
 132 - 130،ص 5فتوح ابن اعثم ج 549- 
 379،ص 44و بحارا النوار،ج  308 - 307،ص 4تاریخ طبرى،ج 550- 
 89،ص 45و بحارا النوار ج  92،ص 4مناقب ابن شھر آشوب ج 551- 
 89،ص 45و بحارا النوار ج  92،ص 4ج مناقب ابن آشوب 552- 
 98،ص 45و بحارا النوار ج  92،ص 4مناقب ابن آشوب ج 553- 
 383،ص 44و بحارا النوار ج  237،ص 1مقتل الحسیین خوارزمى ج 554- 
 192،ص 9مجمع الزوائد ج 555- 
 202،ص 5و رجوع كنید بھ اثبات الھداة ج  168،ص 2ناسخ التوریخ ج 556- 
با  383،ص 44را النوار ج و بحا 239،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  151 150،ص 5فتوح ابن اعثم ج 557- 

 مختصر تفاوت
و بحاراالنوار ج  235 -  234،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج  145 - 143،ص 5فتوح ابن اعثم ج 558- 

 382 - 381،ص 44
 328،ص 44نوار ج و بحاراال 147،ص 5فتوح ابن اعثم ج 559- 
 384،ص 44و بحاراالنوار ج  435،ارشاد مفید ص 311،ص 4تاریخ طبرییى ج 560- 
 241،ص 1مقتل الحسیین خوارزمى ج 561- 
 253وال دنیوریى ص اخبار الط562- 



 389 - 388،ص 44و بحاراالنوار ج  166 - 164،ص 5فتوح ابن اعثم ج 563- 
 با مختصر تفاوت -  391392،ص 44و بحارا ال نوار ج  316 - 315،ص 4تاریخ طبرى ج 564- 
 393 - 392،ص 44و بحارا النوار ج  317،ص 4تاریخ طبریى ج 565- 
 170 - 169،ص 5فتوح ابن اعثم ج 566- 
 298،ص 44بحاراالنوار ج 567- 
 57بقره آیھ 568- 
بخشى از این ماجرا در ارشاد شیخ مفید  180 - 158،ص 2ناسخ التواریخ ج  271،ص 4الدمعة الساكبة ج 569- 

 .آمده است 443 - 442ص 
ھمچنین رجوع كنید بھ نفس المھموم ص  295،ح 216 - 214،ص 4بحرانى ج  مدینة المعاجز سید ھاشم570- 

116 
 نام وى در ارشاد شیخ مفید جوین و در اعیان الشیعة جون نقل شده است571- 
ص  45با مختصر تفاوت و بحاراالنوار ج  445 - 444فید ص ارشاد م 319 - 318،ص 4تاریخ طبرى ج 572- 

1 - 3 
 342 - 340،ص 1معالى السبطین ج 573- 
 با مختصر تفاوت 181ص  5و فتوح ابن اعثم ج 3،ص 45بحاراالنوار ج 574- 
 317 - 316،ص 44و بحارا النوار ج  30امالى شیخ صدوق مجلس 575- 
 4ص  48با مختصر تفاوت و بحاراالنوار ج  321،ص 4تاریخ طبرى ج  488 - 447ارشاد شیخ مفید ص 576- 
 6 - 5،ص 45و بحارا ال نوار ج  253 - 252،ص 1مقتل الحسین خوارزمى ج 577- 
 429،ص 19احقاق الحق ج 578- 
 218،ص 14تاریخ ابر عساكر ج 579- 
 71آیھ  یونس580- 
 196اعراف آیھ 581- 
 20دخان آیھ 582- 
 در سوره غافر بھ جاى اعوذ انیى عذت آمده است 27با استفاده از سوره غافر آیھ 583- 
با  7 - 6ص  45و بحارا النوار ج  450 - 448ازشاد شیخ مفید ص  323 - 322،ص 4تاریخ طبرى ج 584- 

 مقدارى تفاوت
ھات لھ ذلك منى بھ این تعبیر آمده است قد تزكنیى بیین السلة و الذلة و ھی 99،ص ص 2در كتاب احتجاج ج 585- 

 ھیھات منا الذلة
 56ھود آیھ 586- 
 10 - 8ص  45و بحارا النوار ج  8 - 6،ص 2مقتل الحسین خوارزمى ج 587- 
 با مختصر تفاوت 318،ص 44بحاراالنوار ج  و 135امالى صدوق ص 588- 
 69انبیاء آیھ 589- 
 80،ص 45بحاراالنوار ج 590- 
 12،ص 45و بحاراالنوار ج  158لھوف ص 591- 
 با مختصر تفاوت 21،ص 45و بحاراالنوار ج  334،ص 4تاریخ طبرى ج 592- 
 361،ص 1معالى السبطین ج 593- 
 606،ص 1اعیان الشیعة ج 594- 
 360،ص 1معالى السبطین ج 595- 
 34 -  33آل عمران آیھ 596- 
 43 - 42،ص 45و بحاراالنوار ج  208 - 207،ص 5فتوح ابن اعثم ج  607،ص 1اعیان الشیعة ج 597- 
 36 - 34،ص 45و بحاراالنوار ج  28 - 27،ص 2مقتل الحسین خوارزمى ج 598- 
 42 - 41،ص 45بحاراالنوار ج 599- 
 46،ص 45و بحاراالنوار ج  32،ص 2مقتل الحسین خوارزمى ج 600- 
 47 - 46،ص 45بحاراالنوار ج 601- 
 418،ص 1معالى السبطین ج 602- 
 349نفس المھموم ص 603- 



 419،ص 1ى السبطین ج معال604- 
 77،ص 3ینابیع المودة ج 605- 
 18 - 17،ص 2معالى السبطین ج 606- 
 :شاعرى یاران آن حضرت را این گونھ ستوده است607- 

 نودوا لدفع ملمة  قوم اذا
 

 و الخیل بین مدعس و مكردس 

 لبسوا القلواب على الدروع و اقبلوا 
 

 یتھا فتون على ذھاب االنفس 

در آن زمان كھ سواران بین نیزه داران و ھجوم آوران بودند  - اینھا مردانى ھستند كھ وقتى براى دفع گرفتارى 
لھوف ص . (و براى جانبازى بھ سوى میدان نبرد روانھ مى شدند خوانده شدند دلھایشان را بر زره ھا مى پوشاندند

166) 
 21 - 20،ص 2معالى السبطین ج 608- 
 119،ص 4مناقب ابن شھر آشوب ج 609- 
 با مختصر تفاوت 54ص  45و بحاراالنوار ج  221،ص 14ریخ ابن عساكر ج تا610- 
 47،ص 45بحارا النوار ج 611- 
 80 - 79،ص 3ینابیع المودة قندورزى ج 612- 
مناقب ابن شھر  212 - 210ت ص 5این اشعار بھ صورت متفرق در این كتاب آمده است فتوح ابن اعثم ج 613- 

بحاراالنوار  12 - 11،ص 2معالى السبطین ج  103 - 101،ص 2احتجاج طبرسى ج  88،ص 86،ص 4آشوب ج 
 81 - 80،ص 3وینابیع المودة ج  48 - 47،ص 45ج 

 باب معنى الموت 289 - 288معانى االخیبار صدوق ص 614- 
 213 - 212،ص 5فتوح ابن اعثم ج 615- 
 و رجوع شود بھ 214 - 213،ص 5فتوح ابن اعثم ج  88،ص 4مناقب ابن شھر آشوب ج 616- 
 با مختصر تفاوت 33،ص 2و مقتل الحسیین خوارزمى ج  49،ص 45بحاراالنوار ج 617- 
 81، ص 3ینابییع المودة ج 618- 
 120 - 119،ص 4بن شھر آشوب ج و مناقب ا 49،ص 45بحاراالنوار ج 619- 
 76 - 75،ص 4و مناقب ابن شھر آشوب ج  192،ص 44بحاراالنوار ج 620- 
 51 - 50،ص 45بحاراالنوار ج  33،ص 2مقتل الحسین خوارزمى ج 621- 
 52 - 51،ص 45و بحاراالنوار ج  34،ص 4مقتل الحسین خوارزمى ج 622- 
 120،ص 4مناقب ابن شھر آشوب ج 623- 
 53،ص 45،و بحاراالنوار ج 34،ص 2مقتل الحسین خوارزمى ج 624- 
 78،ص 4كامل ابن اثیر ج 625- 
 609،ص 1اعیان الشیعة ج 626- 
 609،ص 1و اعیان الشیعة ج  78،ص 7كامل ابن اثیر ج 627- 
 283 - 282مقتل الحسین مقرم ص 628- 
علیھ (آمده است وقتى كھ امام زین العابدین  375در مقتل الحسین مقرم ص  177،ص 45بحاراالنوار ج 629- 

) علیھ السالم(من الغالب؟ امام با اھل و عیالش وارد مدینھ شد ابراھیم بن طلحة بن عبیدهللا پیش آمد و گفت ) السالم
 اذا دخل وقت الصالة فاذن و اقم تعرف الغالب:فرمود

 284بھ نقل از كتاب درسى كھ حسین بھ انسان ھا آموخت ص 630- 
نابع مختلف اھل سنت نیز نقل شده است از جملھ مستدرك حاكم این حدیث در م 261،ص 43بحاراالنوار ج 631- 

 115،ص 12و كنز العمال ج  274،ص 22معجم الكبیر طبرانى ج  177،ص ص 3ج 
 و مفتاح الجنان 63ت ص 2،اقبال سید بن طاووس ج 88،ص 6تھذیب االحكام ج  375كامل الزیارت ص 632- 
 284درسى كھ حسین بھ انسان ھا آموخت شھید عبدالكریم ھاشمى نژاد ص 633- 
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فى الحیاة الدنیا و یوم یقوم االشھاد ما بھ یقین پیامبران خود و كسانى را كھ 634- 

 ن آورده اند در زندگى دنیا و در آخرت در آن روز كھ گواھان بھ پا مى خیزند یارى مى دھیمایما
 با مقدارى تصرف و تلخیص 190 - 189،ص 7فى ظاال القرآن ج 635- 
و  1383مطابق نقل ویژه نامھ جام جم درباره عاشورا اسفند  1381االول  مجلھ الغرى النجف االشرف ربیع636- 



 1341،سال 3مجلھ نور دانش شماره 
 286مرد مافوق انسان ھا سید على اكبر قرشى ص 637- 
 58،ص 45بحاراالنوار ج و  180لھوف سید بن طاووس ص 638- 
 رجوع كنید بھ سفیتة البحار شرح حال عبدهللا بن عفیف واژه عبد639- 
 با اندكى تلخیص 121 - 119،ص 45بحاراالنوار ج 640- 
 54بقره آیھ 164- 
 178،ص 4كامل ابن اثیر ج 642- 
با تلخیص فراوان ھمچنین رجوع كنید بھ مقتل الحسین  186 - 158،ص 4بر گرفتھ از كامل ابن اثیر ج 643- 

 471 - 426ص ،4و تاریخ طبرى ج  310 -  248ابومخف ص 
 176،ص 4كامل ابن اثیر ج 644- 
 163ھمان مدرك ص 645- 
 315،ص 2و مروج الذھب ج  628،ص 2تاریخ طبرى ج 646- 
 احتماال بھ ھمین جھت كھ امام دوبار 127و رجال كشى ص  344،ص 45بحاراالنوار ج 647- 
 293،ص 2شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 648- 
 444 - 424،ص 4رجوع كنید بھ تاریخ طبرى ج 649- 
 بھ بعد 446ھمان مدرك ص 650- 
 رحل المختار الى المدینة و مان یجالس محمد بن الحنفیة و یاخذ عنھ االحادیث 352،ص 45بحاراالنوار ج 651- 
 470،ص 4مراجعھ شود بھ تاریخ طبرى ج 652- 
بھ معنى نفى برنامھ مختار نیست بلكھ بھ ) علیھ السالم(برخى از علماى شیعھ معتقدند كھ عمل امام سجاد 653- 

ر بوده است مراجعھ شود بوده كھ سخت تحت كنترل و فشا) علیھ السالم(جھت شرایط و موقعیت خاص امام سجاد 
 بھ تنقیح المقال عالمھ مامقانى شرح حال مختار

 74، ص 3مروج الذھب ج 654- 
 214،ص 4و كامل ابن اثیر ج  492،ص 4تاریخ طبرى ج 655- 
 492،ص 4تاریخ طبرى ج 656- 
 494،ص 4ھمان مدرك ج 657- 
 216،ص 4و كامل ابن اثیر ج  496،ص 4تاریخ طبرى ج 658- 
،ص 2تاریخ یعقوبى ج :و ھمچنین رجوع شود بھ 103،ص 6فتوح ابن اعثم ج  498،ص 4تاریخ طبرى ج 659- 

258 
در امالى شیخ طوسى آمده است بایعوه على كتاب هللا و سنتھ رسولھ و الطلب بدم  508،ص 4تاریخ طبرى ج 660- 

 الحسین و الدفع عن الضعفا
فتوح  556و ص  516 - 513،ص 4تاریخ طبرى ج  386 - 383،ص 34مراجعھ شود بھ بحاراالنوار ج 661- 

لم یرضاحكم قط منذ قتل ) علیھ السالم(در تاریخ یعقوبى چنین آمده است ان على بن الحسین 183،ص 6ابن اعثم ج 
رگوارش بھ شھادت رسید خندان دیده نشد تا آن روز كھ سر أبوه اال فیى ذلك الیوم امام سجاد از روزى كھ پدر بز

 259،ص 2ابن زیاد را نزدش آوردند تاریخ یعقوبى ج 
 386،ص 45بحارا النوار ج 662- 
 با اندكى تصرف 205معزى ص ابوالشھداء عباس محمود عقاد ترجمھ محمد كاظم 663- 
 377،ص 45بحاراالنوار ج 664- 
 558،ص 4تاریخ طبرى ج 665- 
 304اخبار الطوال ص 666- 
 577،ص 4تاریخ طبرى ج 667- 
 309اخبار الطوال ص 668- 
 109،ص 3مروج الذھب ج 669- 
 87ل خطبھ ذی 594،ص 3و ج  418،ص 6مراجعھ شود بھ پیام امام ج 670- 
 257،ص 3ھمچنین مراجعھ شود بھ مروج الذھب ج  130،ص 7شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج 671- 
 235،ص 2معجم البلدان ج 672- 
بھ بعد مراجعھ شود بھ  223ابى مخنف لوط بن یحیى مطابق نقل منھاج البراعھ عالمھ خویى ج،ص  تاریخ673- 



 499 -  495،ص 6پیام امام ج 
 87نھج البالغھ خطبھ 674- 
 با اندكى تصرف 208 -  206ترجمھ محمد كاظم معزى ص ابو الشھداء نوشتھ عباس محمود عقاد 675- 
 این اشعار از كتاب اشك شفق گرفتھ شده است676- 
 244 - 240رجوع كنید بھ دیوان خوشدل تھرانى ص 677- 
مرثیھ سردوه است امالى ) علیھ السالم(مطابق گفتھ شیخ طوسى وى نخستین كسى است كھ براى امام حسین 678- 

آمده است عقبة بن عمر سھمى در اواخر قرن اول براى زیارت قبر  52،ص 1در ادب الطلف ج  94طوسى ص 
 ھ را سرودبھ كربال آمد و كنار قبر آن حضرت این مرثی) علیھ السالم(امام حسین 

 242،ص 45و بحارااالنوار ج  146،ص 8اعیان الشیعة ج 679- 
وى چنان از قریحھ  173و متوفاى  105اسماعیل بن محمد شاعر اھل بیت معروف بھ سید حمیرى متولد 680- 

بھ مرثیھ ) علیھ السالم(كھ اشعار وى زبانزد خاص و عام بود و در حضور امام صادق  سرشارى برخوردار بود
خواند ) علیھ السالم(سرایى مى پرداخت اشعار فوق از جملھ اشعارى است كھ توشط ایشان در حضور امام صادق 

 333،ص 1و الذریعة ج  406،ص 3اعیان الشیعة ج  272،ص 2شد مراجعھ شود بھ الغدیر ج 
 429،ص 3اعیان الشیفة ج 681- 
ق از شاعران زبر دست و شجاعى كھ بااشعار بدیع و نغز  246ق متوفاى  148دعبل بن على خزاعى متولد 682- 

رد و ھمواره مورد عنایت ویژه ائمھ اطھار خویش در اوج مظلومیت اھل بیت بھ دفاع از عترت طاھرین قیام ك
قرار داشت توسط این شاعر بلند آوازه اھل بیت قرائت شد و ) علیھ السالم(خصوصا امام رضا ) علیھم السالم(

،ص 2قرار داشت مراجعھ شود بھ تاریخ ابن عساكر حرف دال الغدیر ج  (علیھ السالم(مورد تشویق و تحسین امام 
 400،ص 6 و اعیان الشیعة ج 349

 258 - 45،257بحاراالنوار ج 683- 
ابو الحسن على بن حماد از شاعران تواناى قرن چھارم و از معاصران شیخ صدوق و شیخ مفید مى باشد 684- 

رحلتش بھ اواخر آن قرن بر مى گردد نجاشى در كتاب رجال آورده تاریخ والدتش بھ اوایل قرن چھارم و تاریخ 
بیت مى رسد از این شاعر توانا اشعار جانسوزى  2200است كھ او را دیده است مجموع اشعارى وى بھ بیش از 

ر بھ یادگار مانده است و قصیده فوق و نیز قصیده بعدى از جملھ قصاید این شاع) علیھ السالم(در رثاى امام حسین 
و زفرات  286،ص 2تنقیح المقال ج  171رجال نجاشى ص  171 - 153،ص 4است مراجعھ شود بھ الغدیر ج 

 160 -  159،ص 2الثقلین فى ماتم الحسین شیخ محمد باقر محمودى ج 
 262 - 261،ص 45بحارا النوار ج 685- 
 265 - 264،،ص 45بحاراالنوار ج 686- 
 نام شاعر نیامده است 281 - 280،ص 45بحاراالنوار ج 687- 
كھ در فقھ و  شیخ صالح بن عبدالوھاب بن عرندس حلى معروف بھ ابن عرندس از بزرگان شیعھ است688- 

 860مراثى و مدایحى سروده است وى حدود سال ) علیھم السالم(اصول داراى تالیفاتى است و براى ائمھ اطھار 
رحلت كرد و در حلھ بھ خاك سپرده شد از جملھ اشعار وى قصیده فوق معروف بھ قصیده رائیھ در میان بزرگان 

عنایت خاصى بھ آن ) علیھ السالم(مگر آن كھ امام زمان معروف است در ھیچ مجلسى این قصیده خوانده نمى شود 
 14،ص 7مجلس مى نماید الغدیر ج 

 17 -  15،ص 7الغدیر ج 689- 
 22 -  20،ص 7الغدیر ج 690- 
مردى فاضل ادیب و شاعر بود وى داراى دیوان شعرى است  1315و متوفاى  1277سید جعفر حلى متولد 691- 

 97،ص 4كھ اشعار گوناگونى در آن است رجوع كنید بھ اعیان الشیعة ج 
 885 - 1،847منتھى االمال ج 692- 
 نام این شاعر ذكر نشده است 851 - 850،ص 1منتھى االمال ج 693- 
ق در نجف بھ دنیا آمد وى بھ دانش و تحقیق و اندیشھ استوار  1295سید محمد حسین قزوینى در سال 694- 

 162،ص 9دب الطف جواد شبر ج ق واقع شد ا 1365ذى الحجھ سال  28شھرت داشت وفات او در 
 852،ص 1منتھى االمال ج 695- 
 63،ص 5شیخ حسن خلعى شاعر و ادیب ربر دستى بود و شعر او از بھترین اشعار است اعیان الشیعة ج 696- 

سروده ) علیھ السالم(درباره امام حسین ) سالم هللا علیھا(بان حال حضرت زھرا خلیعى شعر فوق را بھ عنوان ز



 است
 260،ص 45بحاراالنوار ج 697- 

  

 

 

 

 


