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 مقدمھ
ن الطاھرین الھداة المعصومین و لعنة هللا على اعدائھم الحمد� رب العالمین و صلى هللا على محمد و اھل بیتھ الطیبی

 اجمعین من االن الى قیام یوم الدین
 السالم علیك یا ثار هللا و ابن ثاره

مساءلھ عاشورا و نھضت سیدالشھداء علیھ السالم ، كھ بعنوان رمز نجات و بقاء اسالم مطرح شده است ، داراى 



ز مردم پنھان است ،اسرار و رموزى است كھ از دید بسیارى ا  
و تا این حقائق و اسرار مكتوم ، فاش نگردد، عظمت قیام امام حسین و اھداف بلند آن ، و بزرگى مصیبت آن 
 .حضرت ، آنطور كھ باید، روشن نمى گردد
مساءلھ عاشورا و قیام امام حسین ، مساءلھ است ، سخن بر سر بود و نبود اسالم است ، نھ یك نزاع و درگیرى 

لى میان یك حاكم فاسد و یك رھبر فداكار و دلسوز، خیر مساءلھ بسیار حساستر از این حرفھاست ، معمو
سیدالشھداء نھ بعنوان یك شخص ، بلكھ بزرگترین پاسدار اسالم ناب محمدى ، موقعیت حاكم بر عالم اسالم و 

نجام نگیرد، تمامى زحمات پیامبر مسلمین را بھ گونھ اى مى بیند، كھ اگر اقدامى عاجل ، خونین و پر ھیجان ، ا
عظیم الشاءن اسالم و فداكاریھاى پدرش امیرالمؤ منین و مادرش زھراى مرضیھ و سبط اكبر حضرت مجتبى و 
یاران آن بزرگواران و در یك كالم ، دین خدا، و اسالم بھ باد خواھد رفت ، آرى او نمودار اسالم مجسم است ، 

و عصمت فاطمى است ، ھمراه با مظلومیت حسین ، او چكیده اسالم  حسین روح محمدى است ، خروش علوى
 . است ، و در یك كالم حسین خون خداست

 بر رخت ھالھ اى از نور خدا مى بینم   تو حسینى و محمد، تو حسینى و على 

 تو حسینى و حسن ھستى و زھرائى تو 
 

 خیمھ ات جلوه گر آل عبا مى بینم 

حالى كھ مسلمین در خواب عمیق غفلت فرو رفتھ اند و دشمنان دھھا سال است كھ او مى بایست اسالم را در 

 .بمرور آن را بھ ابتذال و نابودى كشانده اند، نجات دھد

اما یزید كیست ؟ او نیز تنھا یك جنایتكار، یك تبھكار نیست ، اگر تنھا خود او مطرح بود، ھرگز ارزش آن را 

ثل یزید ریختھ شود، ولى یزید نیز یك جریان است ، او نیز میوه شجره ملعونة نداشت تا خون خدا، بخاطر نابودى م

سر مى دھد، او  - زنده باد بت ھبل  -است ، او ھمان ابوسفیان مجسم است كھ در مقابل پیامبر فریاد اعل ھبل 

یت اظھار یافتھ است نمودار و نتیجھ علنى تمام كینھ ھا و انحرافاتى است كھ سالھا از ترس مخفى بود و اكنون موقع

این غل و زنجیر بر گردن اوالد على و این آتش  لعبت ھاشم بالملك فال، خبر جاء و ال وحى نزل :و فریاد مى زند

 . كینھ در خیام آنھا، در ادامھ ھمان كینھ ھاست كھ دوباره شعلھ ور شده است

این بار پسر حیدر كرار، مى بایست كارى آرى كربال رویاروئى دوباره تمامى شرك است در مقابل تمام ایمان ، و 

 .دشوارتر از پدر انجام دھد، بھ دشوارى برخورد در مقابل نفاق ، آرى او مى باید با خون بر شمشیر پیروز شود

و ما در این نوشتار بر آنیم تا با ارائھ اوضاع مسلمین و احكام اسالمى در زمان قیام سیدالشھداء، نشان دھیم كھ 

سالم را در چھ مرحلھ اى از خطر و نابودى دید كھ ناگزیر از فداكارى گردید، و ثابت كنیم كھ سیدالشھداء، ا

انحراف از رھبر الھى و امامت امیرالمؤ منین ، معنایش انحراف از نماز، و روزه و حج و بلكھ انحراف از توحید 

الم الھى نیست ، آن دینى كھ در آن و نبوت و معاد است ، و اسالم منھاى امامت علوى ، اسالم محمدى نیست ، اس

امام و رھبر الھى نباشد، دین اسالم نیست ، رسالت الھى نیست ، كامل نیست ، مورد رضاى خدا نیست ، اسالم یك 

مجموعھ است نھ یك سلسلھ دستورات پراكنده ، انكار یك حقیقت مسلم دینى ، برابر با انكار تمام دین است ، و شما 



و مطالب گوناگون و شواھد متعدد در این كتاب بھ وخامت اوضاع اسالم و مسلمین و  پس از مطالعھ حوادث

باید فاتحھ : عظمت فداكارى سیدالشھداء مطلع خواھید شد، و بھ وضوح در مى یابید كھ چرا سیدالشھداء فرمود

ر معناست این جملھ كھ اسالم را خواند وقتى امت اسالم بھ رھبرى مثل یزید مبتال شد، و متوجھ مى شوید كھ چقدر پ

در سمت راست عرش الھى نوشتھ است: پیامبر اكرم فرمود  . ان الحسین مصباح الھدى و سفینة النجاة : 

 . ھمانا حسین چراغ ھدایت و كشتى نجات است

و ھمچنین در این كتاب از علت انتخاب سیدالشھداء براى این فداكارى و رمز موفقیت حضرت در آن موقع ، و سر 

عاشورا از آن زمان تاكنون و تدابیرى كھ ائمھ اطھار براى این منظور اندیشیدند، و اینكھ وظیفھ ما امروز در بقاء 

توسل و توجھ بھ اھل البیت علیھم السالم و   حفظ نھضت عاشورا چیست ؟ و نمونھ ھایى از آثار و فوائد پر ارزش

انشاء هللا. ویدافرادى كھ در این رابطھ حاجات مھم گرفتھ اند، آشنا مى ش  . 

بھ امید آنكھ مسلمانان جھان مخصوصا شیعیان و عزاداران سیدالشھداء، شرائط حساس زمان خود و اسالم را درك 

كنند و بھ نقشھ شوم دشمنان اسالم بیش از پیش آگاه شوند، و از خون بناحق ریختھ اھل البیت و شھداء كربال ھر چھ 

ب و نان ، ما را از حمایت و دفاع از اسالم دور كند، امروز مخالفت دشمنان بیشتر پاسدارى كنند، مبادا كھ فكر آ

قسم خورده ما در شرق و غرب عالم ، مخالفت با یك شخص نیست ، مخالفت با اسالم است ، مخالفت با موج اسالم 

غانستان و خواھى است كھ در اثر نھضت حسینى ملت بزرگوار ایران جریان پیدا كرده است ، و در فلسطین و اف

 . الجزائر و آفریقا و بوسنى ھرزه گوین و سایر جاھا نفوذ كرده است

این نكتھ حساس را عمیقا دریابیم و از اسالم ناب محمدى با تمام وجود با جان و مال و خاندان ، حسین وار 

انشاء هللا. پاسدارى كنیم   . 
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 سید محمد نجفى یزدى

شخصیت شناختھ شده سیدالشھداء: ل فصل او: بخش اول   

 عوامل مؤ ثر در پیروزى نھضت سیدالشھداء

براى موفقیت یك نھضت در اھداف خود مى باید پنج مساءلھ بطور كامل رعایت شود، و طبعا براى شناخت عظمت 

 .نھضت سیدالشھداء علیھ السالم و موفقیت قیام آن حضرت ، این پنج امر باید بھ دقت بررسى شود



 رھبر قیام و شخصیت او، یعنى شناخت سیدالشھداء روحى فداه - 1

 ھدف قیام و انتخاب زمان شایستھ و موقعیت مناسب - 2

 دشمن رو در رو یعنى یزید ابن معاویھ - 3

 كیفیت نھضت و مظلومیت سیدالشھداء - 4

 عوامل مؤ ثر در پى گیرى بھره مندى از نتایج آن ، یعنى زنده نگھ داشتن عاشورا - 5

 سیدالشھداء رھبر بى تردید نھضت عاشورا - 1

در ھر نھضتى مى بایست ، شخصیت اول و رھبر آن ، فردى باشد كھ نھ تنھا داراى ھیچ نقطھ ضعفى نباشد، بلكھ 

مى باید داراى امتیازات و خصوصیات علمى و روحى بلند نیز باشد، چرا كھ یك قیام احتیاج بھ شور و عشق و 

یجان و فداكارى ، بھ وسیلھ فرد عادى و یا شخصى كھ داراى نقاط ضعف باشد ایجاد نمى ھیجان دارد، و این ھ

شود، معموال در ھر نھضتى حزب حاكم سعى مى كند تا از مخالفین خود مخصوصا رھبر نھضت ضعفى ببیند و 

 .آن را بزرگ كند، مخصوصا در انقالبھاى مكتبى كھ باید پایدار بماند

من این آرزو را بھ گور برد، چرا كھ سیدالشھداء داراى آنچنان شخصیت روشن و بى اما در نھضت حسینى ، دش

 . تردیدى بود كھ حتى براى مخالفین او نیز ھمچنانكھ خواھیم گفت ، ابھامى در آن وجود نداشت

 . اینكھ بھ نمونھ ھائى از روزنھ ھاى شخصیت حضرتش توجھ مى كنیم

اند اھل بیت پیامبر راھنمایان مالئكھ بوده  

 خلقكم هللا انوارا و فجعلكم بعرضھ محدقین حتى من علینا بكم

آنچھ از روایات متعدده استفاده مى شود این است كھ خداوند متعال انوار مقدس حضرت رسول و ائمھ اطھار علیھم 

 . السالم را مدتھا قبل از خلقت تمامى موجودات ، آفریده است

الم بھ تسبیح و تقدیس حضرت حق جل و عال مشغول بوده اند،آن انوار مقدسھ بصورت اشباحى در آن عو  

بھ گونھ اى كھ مالئكھ مقرب الھى از این انوار پاك تسبیح و تقدیس الھى را فراگرفتھ اند، و در این میان نور مطھر 

 . پیامبر اكرم و حضرت امیر علیھماالسالم منبع و سرآغاز، سایر انوار و نوراالنوار بوده است

خداوند عزوجل محمد و على و یازده امام را : حضرت على ابن الحسین علیھماالسالم فرمود: ثمالى گویدابوحمزه 

مخلوقات بھ   بصورت ارواحى در شعاع نور خویش خلق نمود، ایشان قبل از آفرینش   از نور عظمت خویش 



گان و پیشوایان از آل محمد عبادت و تقدیس و تسبیح خداوند عزوجل مشغول بودند و این عده ھمان ھدایت كنند

كھ درود خداوند بر ھمھ آنھا باد. ھستند (1). 

من و على و فاطمھ و حسن و حسین در سراپرده عرش ، خداى را تسبیح : پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود

فتیم ، و بھ دنبال تسبیح ما بود كھ فرشتگان تسبیح مى گفتندمى گ  . الحدیث (2)

 حدیثى جالب در ابتداى خلقت اھل البیت علیھم السالم

السالم رفتم ، دیدم سھ نفر از اصحاب حضرت ، پیش نزد امام صادق علیھ : شخصى بنام فیضة ابن یزید جعفى گوید

اى پسر پیامبر من براى استفاده بھ محضر : حضرت ، حضور دارند، سالم كردم و نشستم ، آنگاه عرض كردم 

بپرس اما كوتاه عرض كردم: شما آمده ام ، حضرت فرمود  : 

االن كھ وقت : ا بودید؟ حضرت فرمودقبل از اینكھ خداوند زمین و آسمان و نور و ظلمت را بیافریند شما كج

اینگونھ مسائل نیست ، مگر نمى دانى كھ محبت ما مخفى و دشمنى با ما رشد پیدا كرده است ، ما دشمنانى داریم از 

كھ سخن ما را نزد دشمنان ما از آدمیان پخش مى كنند، ) گویا منظور حضرت جاسوسھاى حكومت بوده است (جن 

رند مثل گوشھاى مردم ؟ھمانا دیوارھا ھم گوش دا  

ما شبحھاى نور بودیم اطراف عرش : كار از كار گذشتھ و من سؤ الم را كرده ام ، حضرت فرمود: عرض كردم 

خداوند، كھ خداوند را پانزده ھزار سال قبل از خلقت آدم تسبیح مى كردیم ، چون خداوند آدم را آفریده ما را در 

لبى پاك بھ رحمى پاك منتقل مى نمود تا اینكھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ را صلب او جاى داد، و ما را ھمواره از ص

مبعوث نمود، پس مائیم دستگیره محكم خداوند، ھر كھ بھ ما چنگ زند نجات یافتھ و ھر كھ از ما منحرف شود 

 . الحدیث .(3)ھالك گردیده است 

 توسل حضرت آدم بھ اھل البیت علیھم السالم

حضرت آدم از خداوند سؤ ال نمود آیا كسى را كھ برتر : و در روایات اھل سنت نیز آمده است كھ ابن عباس گوید

فرشتگان فرمان داد  آرى و اگر اینھا نبودند ترا نمى آفریدم ، سپس خداوند بھ: از من باشد آفریده اید، خداوند فرمود

تا پرده ھا را باال زنند، حضرت آدم پنج شبح در مقابل عرش دید، كھ اشباح پیامبر و على و فاطمھ و حسن و حسین 

بود، و از ھمین جا بود كھ وقتى دچار آن خطا شد، خداوند را بحق محمد و على و فاطمھ و حسن و ) علیھم السالم (

خداوند توبھ او را پذیرفت قسم داد و ) علیھم السالم (حسین  (4). 



روایات در مورد خلقت ارواح ائمھ بسیار زیاد و در كتب علماء شیعھ مفصل بیان شده است ، و ھمین : مؤ لف گوید

اھند بھ عظمت اھل البیت علیھم السالم در پیشگاه الھى پى ببرندروایات روزنھ خوبى است براى كسانى كھ مى خو . 

 میالد سیدالشھداء و بشارت عجیب

سالم بر شما اى : جبرئیل نزد پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ آمد و عرض كرد: امام صادق علیھ السالم فرمود

خواھند كشت ؟ محمد، آیا شما را بشارت دھم بھ جوانى كھ امت شما بعد از شما او را ! 

من نیازى بھ آن ندارم ، جبرئیل بھ آسمان صعود كرد، براى بار دوم آمد و : پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ فرمود

من نیازى بھ او ندارم ، بار سوم نیز این سؤ ال و جواب تكرار شد، : ھمان سخن را تكرار نمود، پیامبر نیز فرمود

را در نسل او قرار خواھد داد، این بار پیامبر قبول فرمود، آنگاه ) امامت ( پروردگار شما وصیت: جبرئیل گفت 

جبرئیل نزد من آمد، و بھ من بشارت جوانى را داد كھ  :حضرت بھ نزد حضرت فاطمھ علیھاالسالم آمد و فرمود

 ! امت من ، پس از من او را خواھند كشت

را در ) امامت (خدایم وصیت : م ، پیامبر اكرم فرمودمن نیازى بھ او ندار: حضرت زھرا علیھاالسالم عرض كرد

حاال قبول است : نسل او قرار خواھد داد، حضرت فاطمھ علیھاالسالم گفت  (5). 

 تاریخچھ مختصر حضرت اباعبدهللا الحسین علیھ السالم

ت ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم ، طبق آنچھ مشھور است در سوم ماه شعبان سال چھارم یا سوم ھجرى حضر

حسین و كنیھ ایشان ابا عبدهللا و ملقب بھ سیدالشھداء مى باشد، مادر گرامش   متولد گردیده است ، نام مباركش 

یطالب امیرالمؤ منین ، برادر بزرگوارش حضرت فاطمھ دختر پیامبر اكرم و پدر بزرگوارش ، حضرت على ابن اب

امام مجتبى حضرت حسن علیھ السالم ، ایشان فرزند دوم حضرت فاطمھ علیھاالسالم مى باشد كھ میان ایشان و 

امام مجتبى ، كمتر از یكسال فاصلھ شده است ، حضرت زینب و ام كلثوم دو خواھر گرامى ایشان از نسل حضرت 

د، ھنگام رحلت پیامبر اكرم ، امام حسین علیھ السالم شش یا ھفت سالھ بودند، اندكى پس فاطمھ علیھاالسالم مى باشن

از رحلت پیامبر صدیقھ طاھره مادر گرامیش از ظلم دشمنان شھید شد، مدت سى سال بعد از پیامبر با پدر 

ت سالھ بود، بزرگوارش حضرت على علیھ السالم بسر برد، و ھنگام شھادت حضرت على علیھ السالم سى و ھف

مدت ده سال نیز پس از پدر با برادرش امام مجتبى علیھ السالم زندگى نمود، پس از شھادت برادر حدود ده سال 

امامت نمود، و تا معاویة زنده بود ھمچنان بھ صلح برادرش پاى بند بود، اما پس از مرگ معاویھ ، بر علیھ دستگاه 



پس از ششماه و ھجرت از مدینھ بھ مكھ و از مكھ بھ عراق ، در صحراى  ظلم و فساد بنى امیھ قیام نمود و سرانجام

كربال بخاطر احیاى اسالم ناب محمدى و افشاى خط نفاق و اصالح انحرافاتى كھ پس از پیامبر بھ وقوع پیوستھ 

 .بود، خود و اصحاب و اھل بیت او شرافتمندانھ بھ شھادت رسیدند

از جانب یزید و بھ فرمان عبیدهللا ابن زیاد والى كوفھ ، و فرماندھى  ھجرى 61شھادت حضرت در دھم محرم سال 

 .عمر ابن سعد واقع شد

سال بود 57سن مباركش بھ ھنگام شھادت  . 

 خدا او را پاكیزه نموده است

وقتى حسین متولد شد، من بھ حضرت فاطمھ خدمت مى كردم : در روایت است كھ صفیھ دختر عبدالمطلب گوید

با (یا رسول هللا ما ھنوز او را تمیز نكرده ایم ، حضرت : اى عمھ پسرم را بیاور، عرض كردم  :پیامبر فرمود

تو مى خواھى او را تمیز كنى ؟ خداوند تبارك و تعالى او را تمیز و پاكیزه كرده است : فرمود ( تعجب (6). 

 آغاز والدت و شفاعت

وقتى امام حسین علیھ السالم متولد شد، خداوند عزوجل جبرئیل را دستور داد تا با : امام صادق علیھ السالم فرمود

 .ھزار فرشتھ از جانب خداوند و جبرئیل بھ پیامبر اكرم تبریك بگوید

طرس بخاطر سستى كھ در انجام دستور الھى كرده جبرئیل در میان راه بھ جزیره اى رسید كھ فرشتھ اى بھ نام ف

بود، بالش شكستھ و مانده بود، او ھفتصد سال بود كھ خدا را آنجا عبادت مى كرد، فطرس بھ جبرئیل گفت بھ كجا 

خداوند بر محمد نعمت عطا فرموده ، من ماءمورم كھ از جانب خداوند و خودم بھ او تھنیت : مى روى ؟ گفت 

مرا ھم با خود ببر شاید كھ محمد برایم دعا كند، و جبرئیل او را آورد، پس از اینكھ پیغام :  بگویم ، فطرس گفت

 :خود را رساند، جریان فطرس را گفت ، پیامبر اكرم فرمود

برگرد، فطرس چنین كرد و اوج گرفت ) در عالم باال(خود را بھ این نوزاد بمال و بھ جایگاھت  (7). 

 نام حسین از جانب خداوند تعیین گردیده است

وقتى امام حسین علیھ السالم متولد شد، حضرت را در پارچھ سفیدى پوشانده ، بھ دست پیامبر دادم ، : اسماء گوید

مود، سپس او را در دامن خود نھاد و گریست ، حضرت در گوش راست وى اذان و در گوش چپ او اقامھ قرائت ن

او ھمین االن : براى پسرم مى گریم ، عرض كردم : عرض كردم پدر و مادرم فدایت باد چرا گریھ مى كنید؟ فرمود



گروه ستمگر پس از من او را مى كشند، خداوند آنھا را بھ شفاعت من نرساند، سپس : متولد شده است ، فرمود

ین خبر را بھ فاطمھ مگو، چرا كھ تازه فارغ شده است ، سپس بھ حضرت على علیھ السالم اى اسماء ا: فرمود

الى ان قال. (من بر شما در اسم گذارى سبقت نمى گیرم : نام فرزندم را چھ گذاردى ؟ حضرت عرض كرد: فرمود  

اى : جبرئیل نازل شد و گفت من نیز بر پروردگارم در نام او سبقت نمى گیرم ، در این میان : پیامبر اكرم فرمود (

على نسبت بھ شما مثل ھارون است بھ موسى ، نام : محمد خداوند على اعلى ترا سالم مى رساند و مى فرماید

بھ زبان عربى ؟ : شبیر، پیامبر فرمود: نامش چھ بود؟ گفت  :پسرت را ھمنام پسر ھارون بگذار، پیامبر فرمود

نامش را حسین بگذار: جبرئیل گفت   الحدیث .(8)

 گوشت امام حسین از گوشت پیامبر روئید

در چند روایت آمده است كھ پیامبر زبان در دھان امام حسین علیھ السالم كھ نوزادى بود شیرخوار، : مؤ لف گوید

ارك پیامبر تغذیھ مى نمود و طبق برخى روایات حضرت چھل روز از زبان مى نھاد و حضرتش از دھان مب

 .(9)پیامبر اكرم تغذیھ مى كرد و گوشت او از پیامبر اكرم روئید

ده است كھ حضرت فرمودو در كتاب كافى از امام حسین علیھ السالم روایت كر : ( حسین نھ از حضرت ) امام 

فاطمھ و نھ از زن دیگر شیر نخورده است ، پیامبر اكرم مى آمد و انگشت ابھام را در دھان او مى نھاد و او مى 

 .(10)مكید، و تا دو یا سھ روز او را كفایت مى كرد، بھ ھمین جھت گوشت حسین از گوشت و خون پیامبر روئید

 الحدیث

 جایگاه سیدالشھداء در قلب پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ

اى عمران ھر چیزى جایگاھى در دل دارد، ھیچ چیزى : پیامبر اكرم فرمود: شخصى بنام عمران ابن حصین گوید

این ھمھ یا : نبوده است ، عرض كردم ) امام حسن و امام حسین (جایگاه این دو نوجوان در دل من ھرگز ھمانند 

حضرت فرمود! رسول هللا ؟ : 

اى عمران آنچھ بر تو پوشیده است بیشتر است ، این خداوند است كھ بھ من دستور داده است این دو را دوست 

 .(11)بدارم 

 :امام ھفتم موسى بن جعفر علیھ السالم فرمود

ھر كھ ایندو جوان را و پدر و مادر این دو را دوست بدارد روز : پیامبر اكرم دست حسن و حسین را گرفتھ فرمود



 (12) . قیامت ، در درجھ من است

ھرگاه پیامبر اكرم بر حسین وارد مى شد، او را بطرف خود مى كشید، سپس بھ : امام باقر علیھ السالم فرمود

او را بگیر، آنگاه خود را روى او مى انداخت و او را مى بوسید و در ھمان  :حضرت امیر علیھ السالم مى فرمود

تحال مى گریس  ! 

پسرم ، جاى شمشیرھا را مى بوسم ، : پدر جان چرا گریھ مى كنید؟ حضرت فرمود: امام حسین علیھ السالم پرسید

بخدا سوگند آرى ، تو و پدرت و برادرت كشتھ مى : پدر جان مگر من كشتھ مى شوم حضرت فرمود: عرض كرد

 الحدیث .(13)شوید

 امام حسین میوه دل پیامبر

روزى پیامبر اكرم حسین ابن على را كھ طفلى بود در دامن خود گرفت ، و با وى : امام صادق علیھ السالم فرمود

ى كنید؟چقدر شما بھ این طفل دلبستھ اید و بھ او توجھ م: بازى مى نمود و او را مى خنداند، عائشھ گفت  ! 

واى بر تو، چگونھ او را دوست نداشتھ باشم و بھ او دل نبندم ، در حالى كھ او میوه دل من و : حضرت فرمود

روشنى چشم من است ، بدان كھ امت من او را خواھند كشت ، ھر كھ او را پس از وفات زیارت كند، خداوند یك 

دو حج : یك حج از حج ھاى شما؟ حضرت فرمود: حج از حجھاى من برایش خواھد نوشت ، عایشھ با تعجب گفت 

بلھ و چھار حج و عایشھ ادامھ مى داد و : پیامبر فرمود! دو حج از حج ھاى شما؟: از حج ھاى من ، عائشھ گفت 

 .(14)پیامبر زیاد مى نمود تا اینكھ بھ نود حج و نود عمره رسانید

 چرا پیامبر اكرم نسبت بھ امام حسین اینھمھ ابراز عالقھ مى كرد؟

از آنجا كھ حكمت متعالیھ حضرت حق بر این تعلق گرفتھ بود كھ دین خود را بھ وسیلھ قیام و شھادت امام حسین 

در این راستا مؤ ثر باشد، براى حضرت فراھم  علیھ السالم پایدار بدارد، لذا تمامى ابزار و مقدماتى كھ مى تواند

آورد، بیھوده نیست كھ مى بینیم عالوه بر سجایاى اخالقى و كرامات و معجزات الھى و علوم وافر و كماالت 

نفسانى ، باز پیامبر اكرم ھم در زبان و ھم در عمل و برخوردھاى روزمره ، ھمواره و پیوستھ ، نسبت بھ اھل بیت 

یھ السالم اظھار محبت مى نمود، تا ھمھ از كوچك و بزرگ ، جاھل و عالم ، بشنوند و ببیند، عالقھ و امام حسین عل

وافر پیامبر را در صحنھ ھاى مختلف و بھ این وسیلھ شخصیت نھضت جاوید كربال، براى ھمھ بى تردید و روشن 

 .باقى بماند



م در كربال بھ گفتار پیامبر اكرم استشھاد مى كند و بى جھت نیست كھ مى بینیم حضرت اباعبدهللا الحسین علیھ السال

صحابھ پیامبر مانند ابو سعید خدرى و زید بن ارقم را شاھد مى گیرد و یا جمعى از صحابھ مانند زید بن ارقم و 

دیگران بھ عبیدهللا یا یزید ھنگام زدن چوبدستى بر لب و دندان سیدالشھداء اعتراض مى كنند كھ ما خود دیدیم كھ 

یامبر این لب و دندان را مى بوسیدپ . 

این ھمھ تمجید و تعظیم و بزرگداشت كھ از پیامبر اكرم در سخن و عمل نسبت بھ امام حسین خصوصا و یا بھ اھل 

البیت عموما ابراز مى شود، ھمھ آماده كردن زمینھ ھایى است ، براى تحقیق موفقیت نھضت عاشورا، چرا كھ 

ت حسینى نیاز دارد و نھضت حسینى براى پیروزى و بقاء، احتیاج بھ شخصیتى بى اسالم براى بقاء خود بھ نھض

تردید و واالمقام و مسلم دارد، تا شھادت او، بتواند ھر شبھھ اى را پاسخ و تمامى جریانھاى مخالف اسالم را رسوا 

 . كند، و این كار با گفتار و كردار رسول اعظم اسالم انجام پذیرفت

ت كھ وقتى سیدالشھداء شیھد شد، حتى عده اى از مخالفین اھل البیت در آن وقت ، مثل فرزند و در ھمین راستاس

عمر و قاطبھ علماء اھل سنت ، از آن زمان بھ بعد، یزید را تخطئھ و یا تفسیق و یا تكفیر كرده اند و از سیدالشھداء 

 .تمجید نموده اند

 حسین منى و انا من حسین

كھ از (كرم در راه بھ امام حسین برخورد كردند كھ با كودكان بازى مى نمود، حضرت در روایت است كھ پیامبر ا

جلو آمد و بھ طرف حسین آغوش گشود تا حسین را در بر گیرد، امام حسین بھ ) دیدن امام حسین بھ وجد آمده بود

ست زیر چانھ حسین و این طرف و آن طرف مى رفت ، پیامبر نیز او را مى خنداند، تا اینكھ او را گرفت ، یك د

دھان مبارك را بر دھان حسین نھاد و آن را بوسید و فرمود  دست دیگر پشت او قرار داد، سپس  حسین منى و انا  :

، حسین از من است و من از حسین ھستم ، محبوب خداست ھر كھ دوستدار حسین است  من حسین  الحدیث .(15)

مبارك یا بر پشت سوار نموده بود،   مكرر از پیامبر اكرم روایت كرده اند كھ ایشان امام حسن و حسین را بر دوش

چھ خوب مركبى دارید شما، و چھ خوب سوارى ھستید شما دو تا، و پدرتان از شما بھتر است : گاھى مى فرمود

(16). 

اسب خوبى : دیدم كھ حسن و حسین بر گردن پیامبر سوار شده اند، گفتم : از خلیفھ دوم روایت كرده اند كھ گفت 

 .(17)ایندو ھم سوار خوبى ھستند :است براى شما، حضرت فرمود



 نام سیدالشھداء بر درب بھشت و عرش نقشھ بستھ است

داخل بھشت شدم دیدم كھ بر درب آن با خط طال نوشتھ است) در شب معراج (چون : پیامبر اكرم فرمود ال الھ اال  : 

مة امة هللا ، الحسن و الحسین صفوة هللا ، على مبغضیھم لعنة هللاهللا ، محمد حبیب هللا ، على ولى هللا ، فاط  .(18) 

خدائى جز خداى یكتا نیست ، محمد حبیب خداست ، على ولى خداست ، فاطمھ كنیز خداست ، حسن و حسین : یعنى 

ده ھاى خدایند، بر دشمنان آنان باد لعنت خدابرگزی . 

خوش آمدى اى زینت آسمانھا و زمین ، یكى از حاضرین بنام : روزى پیامبر اكرم بھ امام حسین علیھ السالم فرمود

اى ابى ابن كعب ، : آیا جز شما كسى زینت آسمانھا و زمین است ؟ حضرت فرمود: ابى ابن كعب عرض كرد

ھ حق بھ پیامبرى مبعوث نمود، ھمانا حسین ابن على در آسمانھا بزرگتر است از روى زمین ، سوگند بھ آنكھ مرا ب

نوشتھ شده است) اینگونھ (نام او در طرف راست عرش   : 

((  (( ان الحسین مصباح الھدى و سفینة النجاة

 الحدیث .(19)ھمانا حسین مشعل ھدایت و كشتى نجات است  :

 نمونھ ھائى از بیانات پیامبر اكرم در عظمت سیدالشھداء

و اما احادیث و جمالتى كھ نبى مكرم راجع بھ شخصیت امام حسین و برادر بزرگوارش فرموده است از حد 

 . احصاء بیرون است

)) :مثل آنكھ فرمود اشباب اھل الجنة الحسن و الحسین سید   .(20)، حسن و حسین دو سرور جوانان بھشت ھستند((

حسن و حسین ، بعد از من و پدرشان ، برترین اھل زمین ھستند، و مادرشان برترین زنان اھل زمین : و فرمود

 .(21)است 

ھركھ حسن و حسین و اوالد آن : دیدم پیامبر اكرم در حالى كھ امام حسین را مى بوسید فرمود: ابوذر غفارى گوید

بھ عدد ریگ بیابان باشد مگر دو را از روى اخالص دوست بدارد، صورتش حرارت آتش نبیند، اگر چھ گناھان او 

 .(22)اینكھ مرتكب گناھى شود كھ از ایمان خارج گردد

ندارد جز دوستى على در دل مؤ منین نھاده شده ، او را دوست : پیامبر اكرم فرمود: امام صادق علیھ السالم فرمود

مؤ من و دشمن ندارد جز منافق ، و ھمانا دوستى حسن و حسین در دل مؤ من و منافق و كافر نھاده شده ، و شما 

 .(23)براى ایشان بدگوئى نمى بینى 



ھ پیامبر فرمودو اھل قبلھ ھمگى اتفاق دارند ك حسن و حسین دو امام ھستند،  :الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا :

 .(24)قیام كنند یا بنشینند

ھ سینھ مى چسبانید و دندانھاى پیشین وى و در روایت است كھ ھرگاه پیامبر امام حسین را مى دید او را بوسیده و ب

فداى كسى شوم كھ پسرم ابراھیم را فدایش كردم : را مى مكید و مى فرمود و در كامل الزیارات روایت كرده  (25)

. ین میوه دل من است ، او روشنى چشم من است ، او ریحانھ من است حس: است كھ پیامبر در حدیثى فرمود

پدر و مادرم فداى حسین باد كھ پشت كوفھ كشتھ مى شود: حضرت امیر علیھ السالم نیز مى فرمود  

 

 سرچشمھ علم در نزد خاندان عصمت است
مردى در منزل ثعلبیة با او برخورد نمود،  ھنگامى كھ حسین ابن على علیھما السالم رھسپار كربال بود: حكم ابن عتیبة گوید

ھان : از اھل كوفھ ، حضرت فرمود: از كدام شھرى ؟ گفت : بر حضرت وارد شد و سالم كرد، حسین علیھ السالم فرمود
بخدا سوگند اى برادر اھل كوفھ اگر در مدینھ ترا مى دیدم ، عالمت جبرئیل را در خانھ خودمان و آوردن وحى را بر جدم 

و نشان مى دادم ، اى برادر اھل كوفھ ، سرچشمھ علوم مردم نزد ماست ، آیا مى شود كھ آنھا بدانند و ما ندانیم ؟ این بھ ت
 (26)! كار شدنى نیست
 علوم امام حسین علیھ السالم از نظر شیعھ

روایات اھل البیت علیھم السالم ، ائمھ اطھار وارث علوم پیامبر اكرم مى باشند، و پیامبر اكرم نیز وارث علوم تمام  طبق
 .انبیاء گذشتھ مى باشد
بھ مقتضاى این روایات امام حسین علیھ السالم وارث علوم تمام انبیاء و پیامبر اكرم ، و آگاه بھ تمامى حوادث گذشتھ و آینده 

او مى داند كھ در آسمانھا و زمین و در بھشت و جھنم چیست ؟ عاقبت ھر كسى و احوال مردم چگونھ است ، او  مى باشد،
زبان ھر جاندارى را مى داند و بھ لغت ھمھ مردم آگاه است در نزد اوست ھفتاد و دو حرف از ھفتاد و سھ حرف ، از اسم 

من مى دانم آنچھ را كھ در آسمانھا : روایت كنند كھ حضرت فرموداعظم الھى ، عده اى از اصحاب امام صادق علیھ السالم 
و در زمین موجود است ، من مى دانم آنچھ در بھشت و جھنم است ، مى دانم آنچھ شده و خواھد شد، سپس حضرت اندكى 

نم ، خداوند من اینھا را از كتاب خداوند عزوجل مى دا: مكث فرمود و چون دید این سخن بر شنوندگان گران آمد فرمود
، در قرآن بیان ھمھ چیز است فیھ تبیان كل شیى ء :عزوجل مى فرماید (27). 
 قدرت امام حسین علیھ السالم از نظر شیعھ

ھمان قدرت عظیم الھى است كھ خداوند متعال بھ ائمھ علیھم  اما قدرت حضرت اباعبدهللا الحسین از جھت والیت مطلقھ ،
السالم عطا نموده است ، ھمان قدرتى كھ انبیاء عظام با آن معجزات را انجام مى داند، موسى ، عصا را اژدھا مى كرد و 

بھ امیرالمؤ منین دریا را مى شكافت ، عیسى مرده را زنده مى كرد و مجسمھ را جان مى داد، ھمان قدرتى است كھ خداوند 
خدمت امام رضا علیھ السالم بودم ، روى كاغذى این جملھ را : راوى گوید. داده بود و عجائب بى شمار از او سر مى برد

این نوشتھ را بھ ) كھ امام بھ تمامى آن كامال مسلط است (دنیا در نزد امام ھمانند نیمھ گردوئى جلوه گرست ، : نوشتم 
فدایت شوم ، اصحاب ما روایتى را نقل كرده اند، من آن را انكار نكردم ولى مى خواھم از  : حضرت دادم و عرض كردم

گفتن آن (شما بشنوم ، حضرت بھ آن كاغذ نگاه نمود، سپس آنرا پیچید بگونھ اى كھ گمان كرده  بر حضرت سخت آمد،  (
آرى این حق است ، آن را بھ روى پوست منتقل كن : سپس فرمود  (تا بماند و از بین نرود) .(28)

آرى چگونھ چنین نباشد در حالى كھ در نزد آل محمد است ھفتاد و دو حرف از اسم اعظم الھى ، حروفى كھ یك حرف آن ، 
ى با آن ھمھ معجزات فقط دو حرف نزد او بودآصف را قدرت داد تا تخت بلقیس را حاضر كند، و عیس . 

و با آن اقدام مى كرد، بھ موسى چھارحرف و ) از اسم اعظم داد(خداوند بھ عیسى دو حرف : امام صادق علیھ السالم فرمود
 بھ ابراھیم ھشت حرف و بھ نوح پانزده حرف و بھ آدم بیست و پنج حرف داد، و براى محمد و آل محمد ھمھ را جمع كرد،
 .(29)اسم اعظم ھفتاد و سھ حرف است كھ خداوند بھ محمد ھفتاد و دو حرف را عطا فرمود و یكى را در حجاب قرار داد



 ھر چھ پیامبران الھى داشتند، اھل البیت ھمھ را دارند
از امام چھارم على بن الحسین علیھما السالم پرسید آیا ائمھ علیھم السالم مى توانند مرده را زنده كنند و كور  ابو حمزه ثمالى

خداوند ھیچ چیزى بھ ھیچ پیغمبرى نداده است : مادرزاد و ابرص را شفا دھند و بر روى آب راه روند؟ حضرت فرمود
وده است ، با اضافھ اى كھ بھ انبیاء نداده استمگر آنكھ آن را بھ محمد صلى هللا علیھ و آلھ عطا نم  . 

امام (پس ھر چھ نزد پیامبر اكرم بود، بھ حضرت امیر علیھ السالم داد، سپس بھ  حسن و حسین و پس از امام حسین از  (
دھر امامى بھ امام بعدى تا روز قیامت ، ھمراه با اضافاتى كھ در ھر سال و در ھر ماه و در ھر ساعت حادث مى شو (30). 

 نمونھ اى از قدرت و معجزه سیدالشھداء
پس از امام حسن علیھ السالم عده اى از مردم نزد امام حسین آمدند و : از امام چھارم علیھ السالم روایت است كھ فرمود

بر، از آن عجائبى كھ پدر شما بھ ما نشان مى داد نزد شما چیست ؟اى پسر پیام: گفتند  
آیا پدرم را مى شناسید؟ گفتیم آرى ھمھ ما او را مى شناسیم ، حضرت پرده اى را كھ بر : امام حسین علیھ السالم فرمود

منین علیھ السالم آنجاست ، گفتیم ما بھ داخل اتاق نگاه كنید، چون نگاه كردیم دیدیم كھ امیرالمؤ : اتاقى بود بلند نمود و فرمود
 .(31)شھادت مى دھیم كھ على خلیفھ خدا و شما فرزند او ھستى 

اى نظرة مدتى است كھ : فرمود امام چھارم علیھ السالم حكایت كند كھ زنى بنام نظره ازدیھ نزد امام حسین آمد، حضرت
اى پسر پیامبر بخاطر چیزى است كھ در فرق سرم پیدا شده و بسیار مرا غصھ دار كرده  :نزد من نیامده اى ؟ عرض كرد

نزدیك بیا، وقتى نزدیك رفت ، حضرت : حضرت فرمود) گویا مرضى گرفتھ بود كھ قسمتى از موھایش سفید شده بود(است 
وقتى نگاه كرد و دید ! آینھ اى بھ او بدھید: آن سفیدى نھاد، بالفاصلھ موى او سیاه شد، سپس فرمودانگشت خود را بر بیخ 

 .(32)سفیدى از میان رفتھ خوشحال شد، امام حسین نیز از خوشحالى او شادمان گردیدند
یدالشھداء از اسرار الھى بھ اصبغ نشان دادس  

از شما راجع بھ چیزى مى : بھ امام حسین عرض كردم : اصبغ بن نبایة از یاوران حضرت امیر علیھ السالم است او گوید
اى اصبغ مى : خواھم درخواست كنم كھ بھ آن یقین دارم ، و از سر خداست و آن سر در نزد شماست ، حضرت فرمود

حضرت امیر علیھ السالم قبال بعد از (در مسجد قبا ببینى ؟ گفتم آرى ) ابى بكر( -ابى دون  - وى پیامبر را با خواھى گفتگ
 .(رحلت پیامبر اكرم ، در مسجد قبا، پیامبر را بھ ابوبكر نشان داده بود، و در آنجا پیامبر ابوبكر را توبیخ فرموده بود

) كوفھ (در كوفھ دیدم ، نگاه كردم ، در كمتر از یك چشم بھم زدن مسجد ) ھ از مدین(برخیز، ناگاه خودم را : حضرت فرمود
اى اصبغ سلیمان ابن داود، باد تحت اختیارش بود غدوھا شھر و : را دیدم ، حضرت در صورتم تبسم نمود سپس فرمود

 . رواحھا شھر، ولى بھ من بیش از سلیمان داده شده است
مائیم كسانى كھ علم كتاب و بیان آن ، نزد ماست : پسر پیامبر، حضرت فرمود بخدا كھ راست فرمودى اى: عرض كردم 

 :نزد ھیچكس از مخلوقات خدا، آنچھ نزد ماست ، نیست ، چون ما اھل سر خدائیم ، سپس در صورتم تبسم نموده فرمود
بخود پیچیده است  شدم ، ناگاه پیامبر را دیدم كھ در محراب مسجد رداء را) مسجد كوفھ (داخل شو، وقتى وارد   الحدیث .(33)

 سیدالشھداء، پیامبر و على و حسن را بھ جابر نشان داد
امبر ھستید، صالح شما فرزند پی: ھنگامیكھ سیدالشھداء عازم عراق شده بود، جابر بن عبدهللا آمد و بھ حضرت عرض كرد

اى جابر آنچھ برادرم : حضرت فرمود. شما مى دانم كھ مانند برادر خود، صلح كنید، چرا كھ برادر شما آگاه و موفق بود
كرد بھ دستور خدا و پیامبر بود، من ھم بھ دستور خدا و پیامبر اقدام مى كنم ، آیا مى خواھى پیامبر و على و برادرم حسن 

اه بیاورم ؟علیھم السالم را گو ! 
سپس حضرت بھ آسمان نگاه كرد، ناگاه درب آسمان باز شد، پیامبر و على و حسن و حمزه و جعفر علیھم السالم فرود 

از ترس از جا پریدم: آمدند، جابر گوید  . 
باشى و  اى جابر آیا راجع بھ حسن قبال بھ تو نگفتم كھ مؤ من نخواھى بود مگر اینكھ تسلیم امامان خود: پیامبر فرمود

اعتراض نكنى ؟ آنگاه پیامبر جایگاه معاویھ و یزید را در عذاب بھ جابر نشان دادند، سپس پیامبر با ھمراھان بھ آسمان 
پسرم بھ من ملحق شو، امام حسین بھ حضرت ملحق شد و بھ آسمان : صعود نمود، از آن باال سیدالشھداء را صدا زده فرمود

اى جابر : بھشت شدند، پیامبر بھ من نگاه نمود و در حالیكھ دست حسین را گرفتھ بود فرمودرفتند بھ گونھ اى كھ دیدم وارد 
. چشمھایم كور باد اگر آنچھ گفتم ندیده باشم : این پسرم با من است ، تسلیم او باش و شك مكن تا مؤ من باشى ، جابر گوید

نفس المھموم(  ) 
 آمدن مالئكھ و اجنھ بھ كمك سیدالشھداء

وقتى سیدالشھداء از مدینھ خارج شد، گروھھائى از مالئكھ ، سالح در دست ، سوار بر : ق علیھ السالم فرمودامام صاد



اى حجت خدا بر خلق بعد از جد و پدر و برادرش ، خداوند جد : مركب بھشتى ، نزد حضرت آمدند، سالم كردند و گفتند
وعده گاه ما كربال باشد، : ك شما فرستاده است ، حضرت فرمودشما را بھ ما در جاھاى مختلف كمك داده و ما را نیز بھ كم

اینھا بھ : اى حجت خدا اگر از دشمن ھراس دارى بفرما تا با شما باشیم ، حضرت فرمود: ھمانجا كھ شھید مى شوم ، گفتند
ز بھ كمك حضرت من راھى ندارند و كارى نمى توانند بكنند تا بھ جایگاھم برسم ، در خبر است كھ گروھھائى از جن نی

ما شیعھ و یاوران شما ھستیم ، اگر فرمان دھى ، ھمھ دشمنان شما را نابود كنیم بدون اینكھ شما از جاى خود : آمدند و گفتند
مگر در كتاب خدا نخوانده اید ھر كجا باشید، ھر چند در برجھاى : حضرت براى آنھا دعاى خیر نمود و فرمود .حركت كنید

ما خواھد آمد، و فرموده است كسانى كھ بر آنھا قتل نوشتھ شده بھ آرامگاه خود خواھند رفت ، اگر بلند، مرگ بھ سراغ ش
من در جاى خودم بمانم ، این خلق ننگین بھ چھ امتحان و مبتال مى شوند؟ چھ كسى در آرامگاه من خواھد بود، در حالى كھ 

دین و دنیاى آنھا قرار داده استخداوند آن را ھنگام گستردن زمین اختیار كرده و آن را امان  آنگاه جن بعد از سخنان  . 
بخداى سوگند اگر نھ این است كھ اطاعت شما الزم و ترور جایز نیست ، تمام دشمنان شما را قبل از اینكھ : سیدالشھداء گفتند

ما اقدام نمى (ن ، ولى بخدا سوگند ما از شما بیشتر قدرت داریم بر دشمنا: حضرت فرمود! بھ شما برسند ھالك مى كردیم 
یعنى تا ھر كھ ھالك مى شود بعد از روشن شدن راه و ھر كھ  لیھلك من ھلك عن بینة و یحیى من حى عن بینھ (كنیم تا

نفس المھموم. (ھدایت مى یابد نیز از روى آگاھى باشد  ) 
زمینھ ھاى قیام یا اسالم و سیدالشھداء: فصل دوم : بخش اول   

 اھداف نھضت عاشورا
الحسین مصباح الھدى و سفینة النجاة  ان  

مخالفین ھر مكتب و ھر دینى ، در ابتداى ظھور مكتب جدید، بطور علنى با آن برخورد مى كنند، زیرا آن مكتب ، بخاطر 
جوانى و تازگى آن ، ھنوز داراى طرفداران جدى نشده است ، ولى آنھا در اكثریت و قدرت ھستند، ھمچنانكھ دیدیم مشركین 

در اسالم با تمام توان از ھر راھى كھ ممكن بود، مانند شكنجھ ، و تھمت و قتل و غارت و جنگ و غیره بھ مقابلھ با در ص
 .اسالم پرداختند
اما پس از آن مكتب و مرام ، پیشرفت پیدا كرد، و داراى طرفداران جدى شد و بھ قدرت رسید، مخالفین آن مكتب دیگر نمى 

روى و اظھار مخالفت علنى بھ مقابلھ بپردازند، زیرا با نفوذى كھ مكتب جدید دارد، آنھا رسوا و توانند با روش مقابلھ رویا
نابود مى شوند بھترین راه براى مقابلھ با مكتب و انقالبى كھ پیروز شده است ، ھمگام شدن ظاھرى با آن مكتب ، و تظاھر 

و پایھ ھاى آن مكتب است بھ گونھ اى كھ مردم متوجھ نمودن بھ قبول آن ، و سپس منحرف كردن تدریجى مردم از اصول 
حساسیت انحرافات نشوند، تنھا وقتى متوجھ مكتب و اعتقاد خود بشوند كھ كار از كار گذشتھ و در مقابل عمل انجام شده 

ریشھ قرار بگیرند، یعنى خود را در عمل و عقیده نسبت بھ آن مرام سست احساس كنند، اینجاست كھ یك درخت تنومند و 
 .دار را مى شود موریانھ وار بر اثر نابود كردن تدریجى ریشھ ھاى مخفى آن با یك ضربھ و فشار اندك سرنگون كرد
موریانھ حیوانى ضعیف و نابیناست ، بھ گونھ اى كھ مورچھ دشمن سرسخت او بھ حساب مى آید، اما ھمین حیوان ضعیف ، 

را ویران مى كند اگر بھ ساختمان یا درخت تنومندى حملھ كند، آن . 
روش ویرانگرى این حیوان بسیار سھمگین است ، او از دو ویژگى استفاده مى كند، ویژگى اول آنكھ چون از نور خورشید 

وقتى بھ چیزى مانند درخت یا ستون خانھ حملھ مى كند، آن را از درون پوك مى كند بھ گونھ ایكھ جدار . فرارى است 
نشود، بھ این ترتیب ، انسان ھرگز متوجھ تھى شدن و سست شدن ستون خانھ نمى شود،  بیرونى و پوستھ بیرونى سوراخ

مگر افراد متخصص و ژرف نگر، ویژگى دوم او این است كھ ویرانگرى خود را بھ آرامى و اندك اندك انجام مى دھد، بھ 
عھ اى كھ در شرف وقوع است نمى گونھ اى كھ تا قبل از وقوع حادثھ ، ھر كس بھ ستون یا درخت تكیھ دھد، متوجھ فاج

شود، آن فاجعھ اى كھ بر سر اسالم بھ وقوع پیوست و مى رفت تا بھ مرور زمان ، ھمراه با خواب غفلتى كھ سراسر عالم 
اسالم را فراگرفتھ بود، ستون خیمھ اسالم را یكسره نابود كند، درست مانند ھمین جریان بود، مسلمانان در خواب غفلت ، و 

بھ آرامى و تدریج ، مشغول تھى كردن و نابود كردن اساس و ریشھ ھاى درونى و پر اھمیت اسالم بودندمخالفین  . 
آنچھ ما در این نوشتار بر آنیم كھ بھ وضوح روشن سازیم ، بیان عمق فاجعھ و خطر بزرگى بود كھ مى رفت اسالم و 

این درست است كھ خداوند دین . را از بین ببردزحمات پیامبر اكرم و شھداء و فداكاریھاى اھل بیت عصمت و طھارت 
خود را حفظ مى كند، اما منافقین سعى خود را بكار خواھند گرفت ، و خداوند ھم بھ وسیلھ اسباب و علل طبیعى دین خود 
 را محافظت مى كند، و حكمت الھى بر این قرار گرفت كھ سیدالشھداء، خون خدا شود و سر بقاء دین گردد ھمچنانكھ نبى
 .مكرم آورنده آن شریعت شد
سوگند بھ خدایى كھ دانھ را شكافت و خالیق را  :امیرالمؤ منین علیھ السالم وقتى پرچمھاى معاویھ و اھل شام را دید فرمود
آفرید، اینھا اسالم را باالجبار پذیرفتند ولى در باطن مسلمان نبودند، وقتى كھ یار و یاور پیدا كردند، كفر خود را اظھار 



ودند و بھ دشمنى خود با ما برگشتند، جز اینكھ نماز را رھا نكردندنم (34). 
 آنچھ بعد از پیامبر اكرم انجام گرفت ، خواستھ یا ناخواستھ ، نتیجھ اى جز نابودى تدریجى اسالم نداشت ،

بھ انحرافات و اجتھاداتى كھ خلفاء در مقابل پیامبر و بعد از حضرت ، نسبت بھ تغییر دستورات دینى انجام دادند، و  اكنون
 كار را بھ جایى رساندند كھ امام حسین علیھ السالم براى نجات دین ، جز فداكارى چاره اى نداشت ، توجھ مى كنیم ،

سیدالشھداء وضعیت اسالم و مسلمین از ابتدا تا زمان قیام  
یا ابا عبدهللا انى اتقرب الى هللا و الى رسولھ و الى امیرالمؤ منین و الى فاطمھ و الحسن و الیك بمواالتك و بالبرائة ممن اسس 
 ... اساس ذلك و بنى علیھ بنیانھ

د، نتیجھ كارھایى است این ھمھ انحرافات و گمراھیھا كھ منجر بھ قیام و شھادت مظلومانھ اباعبدهللا الحسین و یارانش گردی
 . كھ از اواخر عمر پیامبر بھ بعد، انجام گرفت
 شروع انحرافات در زمان حیات پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ
جریان را از بستر بیمارى پیامبر شروع مى كنیم ، ھنگام رحلت حضرت فرا رسیده بود، در خانھ حضرت عده اى از 

بیائید تا براى شما فرمانى را بنویسم كھ بعد از آن گمراه : ودند، پیامبر فرموداصحاب از جملھ عمر بن خطاب حاضر ب
كتاب خدا براى ما كافى است ، تعجب اینجاست كھ در حضور پیامبر و در !! پیامبر ھذیان مى گوید: نشوید، عمر گفت 

عده اى سخن پیامبر را تایید  زمان حیات حضرت ، عده اى بھ طرفدارى از عمر برخاستند و حرف او را تكرار كردند، و
برخیزید: كردند و چون مشاجره و سخنان بیھوده باال گرفت ، پیامبر فرمود (35). 

ھ چرا نگذاشتند فرمانى را كھ ضامن ك -ھمچنان كھ ابن عباس بشدت مى گریست  - آرى اگر مسلمان از غصھ خون بگرید 
ھدایت بشر بود، پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ صادر كند، جا دارد، و شما خود خوب مى دانید وقتى در حضور پیامبر، 
 !با گستاخى بھ اعتراض برخیزند، در فرداى رحلت حضرت چھ رخ خواھد داد؟

ابل پیامبر انجام گرفت ، این جریان كھ در كتابھاى متعدد و معتبر اھل و این اولین و مھمترین انحراف اساسى بود كھ در مق
 . سنت آمده است نشانگر مطالب بسیارى است كھ قلم از ترسیم آن عاجز است
 سپاه اسامھ و تمرد مخالفین
بود تقریبا ھیجده  بھ دنبال ھمین جریان ، مسئلھ تمرد از سپاه اسامھ واقع شد، پیامبر اكرم اسامھ ابن زید را كھ جوانى - 2
سالھ در واپسین لحظات زندگى خویش براى جنگ با سپاه روم در سرزمین اردن بسیج نمود، حضرت خود شخصا بسیج 
نمودن اصحاب را آن ھم در حال مرض و تب شدید بھ عھده گرفت ، كلیھ سرشناسھاى مھاجر و انصار امثال ابوبكر و عمر 

را در سپاه اسامھ گرد آورد و با تاءكیدات فراوان آنھا را سفارش نمود كھ در رفتن  و ابو عبیده جراح و سعد ابن ابى وقاص
 .عجلھ كنند
اما اصحاب از اینكھ جوانى حدودا ھیجده سالھ بر سالمندان فرمانده شده ، شدیدا بر پیغمبر خورده گرفتند و حضرت در 

اعتراض آنھا را روى منبر پاسخ گفت ، حالى كھ از شدت تب سر مقدس را بستھ و حولھ اى بخود پیچیده بود،  
كھ در تجھیز سپاه اسامھ بكوشید، سپاه اسامھ را حركت دھید، سپاه : وقتى بیمارى حضرت شدت گرفت پیوستھ مى فرمود

اسامھ را روانھ كنید، اما عده اى از اصحاب سستى مى كردند، تا اینكھ نبى اكرم رحلت نمود و آنھا از رفتن امتناع 
، پیامبر اكرم مى خواست مدینھ را از وجود این افراد خالى كند و زمینھ را براى خالفت حضرت على علیھ السالم (36)كردند

رمرد، ولى آن ھا از پیوستن بھ لشكر اسامھ مھیا كند و جلو تندروى برخى را بگیرد تا نگویند على جوان است و ابوبكر پی
پیامبر پى در پى مى  :امتناع كردند كھ قبل از ھمھ ابوبكر و عمر این كار را كردند، جوھرى در كتاب السقیفھ مى نویسد

سپاه اسامھ را روانھ كنید، خدا لعنت كند ھر كس از آن روى برگرداند: فرمود (37). 
 انحراف عظیم از بیعت روز غدیر و امامت امیرالمؤ منین
و سرانجام آن انحراف عظیم و تزلزل بزرگ بعد از رحلت نبى اكرم ایجاد شد، یعنى با اینكھ كمتر از سھ ماه و نیم از 

ھزار نفر نمى گذشت ، و با اینكھ ھمگى با حضرتش بیعت كرده جریان غدیر خم و نصب حضرت امیر در مقابل دھھا 
بودند، اما تو گوئى ھیچ جریانى رخ نداده است ، و در زمانى كھ ھنوز جسد مطھر نبى مكرم روى زمین بود، آنھا مشغول 
 .یكسره كردن مساءلھ حكومت شدند

د، كھ از حساسیت باالئى مانند نماز و روزه و در نظر سطحى توده مردم ، امامت و رھبرى ، یك مسئلھ سیاسى تلقى مى ش
حج و جھاد، برخوردار نیست ، بگونھ اى كھ وقتى ظواھر دین مانند مسجد و نماز و حج و روزه برقرار باشد دین را 
 .برقرار و اسالم را پیاده شده تلقى مى كنند و حس مذھبى آنھا ارضاء مى شود

اران الھى را از منصب خود دور كنند، و این گامى بود بس بزرگ براى و ھمین غفلت و جھالت عمومى باعث شد، پاسد



نابودى تدریجى دین ، مى دانیم یك خانھ ، یك محلھ ، یك شھر و یا یك كشور اگر از پاسدار و نگھبان و رھبر شایستھ 
شوم خود را پیاده كنند، برخوردار باشد، جامعھ ھر چند دچار مشكالت فرعى گردد، اما دشمنان ، ھرگز نمى توانند، مقاصد 

و بر عكس جامعھ اى كھ حكومت آن در دست دشمنان باشد، اصالحات جزئى و فرعى ھرگز نمى تواند دلیل پیشرفت آنھا 
 .حساب شود
و ما امروز حساسیت امامت و رھبرى را در سراسر زندگى و عقائد و احكام مسلمین مشاھده مى كنیم ، امامت ستون دین 

نشد،  یت فوق العاده آن بود كھ طبق روایات بھ ھیچ چیز مانند والیت سفارش بود، و بخاطر اھم  
یا على اگر كسى بھ : ھر كھ بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مانند كفار جاھلیت مرده است ، و فرمود: پیامبر فرمود

ر راه خدا انفاق كند، و آنقدر عمر كند مقدار عمر نوح خداوند عزوجل را عبادت كند، و ھمانند كوه احد طال داشتھ باشد و د
كھ ھزار سال با پاى پیاده حج كند، آنگاه میان صفا و مروه مظلومانھ كشتھ شود، اما والیت تو را نداشتھ باشد، بوى بھشت 

نرسد و وارد آن نشود  بھ مشامش  (38). 
و بھ ھمین جھت بود كھ امامت على بن ابى طالب ، كھ یگانھ پاسدار دین بود، دیگر قابل تحمل نبود، ھمچنانكھ با كنار 
 .گذاردن ایشان ، راه براى انحراف بعدى ھموار مى شد كھ شد
 مظلومیت اھل بیت در ھمان روزھاى اول

خدایا دوستان على را دوست بدار و : ین انداز بود كھ مى فرمودھنوز صداى پیامبر در فضاى غدیر در گوش مردم طن
دشمنانش را دشمن دار، كھ بھ خانھ فاطمھ ھجوم آوردند، عمر صدا زد بخدا قسم كسانى كھ در خانھ متحصن ھستند باید 
 ! براى بیعت با ابوبكر خارج شوند و گرنھ خانھ را با ساكنان آن آتش مى زنم

فاطمھ است ، جواب داد گرچھ او باشددر این خانھ : یكى گفت  ، و شھرستانى در ملل و نحل از نظام نقل نموده است كھ (39)
ا ھر كھ در آن است آتش عمر در روز بیعت چنان بر شكم فاطمھ زد كھ محسن را سقط كرد و عمر فریاد مى زد خانھ را ب

علیھم السالم(زنید و در خانھ نبود جز على و فاطمھ و حسن و حسین   )(40). 
با شمشیر كشیده او را بھ  و سرانجام حضرت على علیھ السالم را با وضعیتى بس ناھنجار براى بیعت بھ مسجد بردند و

خانھ فاطمھ   بیعت تھدید نمودند، حادثھ آنقدر تاءسف بار بود كھ ابوبكر ھنگام مرگ آرزو مى كرد اى كاش من معترض 
 .(41)نمى شدم ھر چند كار بھ جنگ مى كشید

بھ دنبال آن مساءلھ فدك پیش آمد، و دست خاندان پیامبر را با جعل یك حدیث ، از این پشتوانھ اقتصادى كوتاه كردند و بھ  و
 .دنبال آن خمس كھ حق مسلم اھل البیت بود از خاندان پیامبر دریغ شد
 جنایات جنگى خالد ابن ولید و سكوت خلیفھ

ن رحلت پیامبر اكرم انجام گرفت ، حادثھ تاءسف بار كشتھ شدن مالك ابن یكى از صفحات سیاه تاریخ كھ در اوایل دورا
 .نویره و افراد قبیلھ او توسط سپاھى كھ ابوبكر، بھ فرماندھى خالد ابن ولید فرستاده بود، مى باشد

انمردان مالك ابن نویره ، كھ در جاھلیت و اسالم فردى محترم و شاعرى بزرگوار و جنگجوئى دالور و از بزرگان و جو
بود كھ بھ او مثل مى زدند، پس از ابوبكر، اعالم نمود تا قطعى و روشن شدن خلیفھ پیامبر، از دادن زكاة امتناع مى كند، 
اما دشمنان ، این كار او را بعنوان ارتداد او از اسالم تلقى كردند، خالد ابن ولید، فرمانده سپاه ابوبكر بھ طرف او ھجوم 
 .آورد

ھ خود را بخاطر حفظ اسالم پراكنده كرد تا برخورد سوئى رخ ندھد، سپاه ابوبكر وقتى بھ سرزمین بطاح مالك افراد قبیل
رسید از افراد قبیلھ كسى را ندید، خالد ابن ولید، دستور داد تا بھ تعقیب آن ھا بپردازند، سربازان خالد، مالك و ھمراھان او 

پس : ما نیز مسلمانیم ، گفتند: ما مسلمانیم ، آنھا ھم گفتند: ازان خالد گفتندرا محاصره كردند، آنھا دست بھ اسلحھ بردند، سرب
شما چرا سالح برداشتھ اید؟ سرانجام اسلحھ را كنار گذاردند و با سپاه خالد : این سالحھا چیست كھ با خود دارید؟ آنھا گفتند

 .نماز صبح را برگزار كردند
گى را دستگیر و بصورت اسیران در حالیكھ لیلى ھمسر زیباى مالك نیز در بعد از نماز اسلحھ آنھا را جمع كردند و ھم

میان آنھا بود آنھا را بھ نزد خالد آوردند، زیبائى و جمال بسیار زیاد ھمسر مالك كھ زبان زد عرب بود، خالد را مفتون 
حتى مالك گفتساخت ، خالد تصمیم بھ قتل مالك گرفت ، ھر چھ خواستند او را مانع شوند، قبول نكرد،  ما را نزد ابوبكر  : 

این : بفرست تا او حكم كند، اما خالد نپذیرفت ، سپس دستور داد تا گردن مالك را بزنند، مالك بھ ھمسرش نگاه كرد و گفت 
 است كھ مرا بھ كشتن داد،

انم ، اما خالد فرمان قتل من مسلم: این خداست كھ بخاطر برگشتن تو از اسالم ، تو را بھ كشتن داد، مالك گفت : خالد گفت 
را دوباره صادر كرد و او را كشتند و در ھمان شب با ھمسر وى ھمبستر شد و سپس اسیران را در شب بسیار سردى 



كنایھ از كشتن بود و اما در اصل معنایش ) كنانھ (این لغت در  - ادفئوا اسراكم  -زندانى كرد و جارچى او فریاد زد 
این حیلھ تمام آن اسیران را كشتند، جنایات چنان ھولناك بود كھ سیل اعتراضات بھ ابوبكر وارد  پوشانیدن اسیران است ، با

مرد مسلمانى را كشتى و با زن او ھمبستر  : شد، یكى از كسانى كھ سرسختانھ معترض شد خلیفھ دوم است ، او بھ خالد گفت
 !شدى ، بخدا قسم سنگسارت خواھم كرد

خالد اشتباه كرده است و از جنایات جنگى وى صرفنظر كرد، او حتى : رتیب اثر نداد و گفت اما ابوبكر، بھ ھیچ وجھ ت
خالد شمشیر خداست و من آن را غالف نمى كنم ، فقط بعد از : حاضر نشد كھ خالد را از فرماندھى عزل كند و گفت 

 !!ابوبكر، عمر او را عزل كرد، و تنھا بھ ھمین مقدار اكتفا نمود
دث ھولناك در كمتر از دو سال از رحلت پیامبر اتفاق افتاد و خون آن ھمھ مسلمانان و نوامیس آنھا بھ ھدر آرى این حوا

 .(42)رفت 

 

 ممانعت از تدوین و نشر احادیث پیامبر
بران ناپذیر، اقدام خلیفھ اول و دوم در جلوگیرى از نوشتن و حتى روایت و بازگو كردن یكى از حوادث تاءسف بار و ج

 احادیث پیامبر مى باشد،
اخبار مربوط بھ ممانعت عمر از تدوین و جمع آورى حدیث از نظر شیعھ و سنى متواتر است ، توجیھ آنھا این بود كھ 

مردم از قرآن روگردان مى شوند و كتاب خدا را رھا مى كنند، آرى بخاطر كثرت احادیث و اختالف آنھا و یا تدوین آنھا، 
براى شما چیزى بنویسم كھ ھرگز گمراه نشوید، در مقابل حضرت گفتھ : عمر قبال نیز در مقابل پیامبر وقتى حضرت فرمود

آتش زدبود، كتاب خدا كافیست ، حتى ابوبكر كھ پانصد حدیث از پیامبر جمع آورى كرده بود، ھمھ آنھا را  (43). 
و خود او  (44)و در ھمین راستا عمر بھ شھرھا نامھ نوشت كھ اگر كسى حدیثى را از پیامبر نوشتھ باید آن را از میان ببرد
نیز وقتى دید حدیث بسیار شده است ، بھ مردم دستور داد تا ھمھ را نزد او آوردند، سپس فرمان داد تا ھمھ را طعمھ حریق 
 .(45)سازند

نمود، تنھا بھ این جرم كھ از پیامبر زیاد حدیث   ثل عبدهللا ابن مسعود و ابا درداء و ابا مسعود انصارى را حبس او افرادى م
 .(46)نقل مى كنند، آنھا در مدینھ ممنوع الخروج بودند تا بعد از عمر، كھ عثمان آنھا را آزاد كرد

و در روایت دیگرى آمده است كھ عمر ابن خطاب از دنیا نرفت تا اینكھ اصحاب پیامبر چون عبدهللا ابن حذیفة و ابادرداء و 
كرده اید چیست ؟   این احادیثى كھ در اطراف از پیامبر پخش : اباذر و عقبھ ابن عامر را از اطراف گرد آورد و گفت 

نھ ، ولى نزد من باشید و تا من زنده ام حق ندارید از من جدا شوید، از شما : از این كار نھى مى كنى ؟ گفت  آیا: گفتند
 .(47)حدیث مى گیریم و یا بر شما رد مى كنیم ، بدینسان بود كھ تا عمر زنده بود نزد او ماندند

: از پیامبر چیزى حدیث نقل نكنید و ھر كس از شما سؤ ال كرد بگوئید: و ابوبكر بھ بھانھ اختالف در احادیث مى گفت 
 .(48)میان ما و شما كتاب خداست 

: مى دانید چرا شما را مشایعت كردم ؟ گفتیم : عمر بھ مشایعت ما كھ بھ عراق مى رفتیم آمد و گفت : گویدقرظة ابن كعب 
عالوه بر آن ، كارى ھم داشتم ، شما نزد مردمى مى روید كھ زمزمھ اى مانند : مى خواستى ما را احترام كنى ، گفت 

ادیث پیامبر سرگرم نكنید، من نیز شریك شما خواھم بود، بھ دارند، آنھا را با اح) در خواندن قرآن (زمزمھ زنبور عسل 
عمر ما را منع كرده است : ھمین جھت بود كھ ھر وقت بھ قرظة مى گفتند براى ما حدیث بگو مى گفت  (49). 

اصحاب پیامبر از نقل احادیث اجتناب مى ورزیدند، و یاللعجب كھ بھانھ این كار، گاھى شبھھ ایجاد و بھ ھمین جھت بود كھ 
 .اختالف و احادیث كاذب ، و گاھى اعراض مردم از قرآن و گاھى زیاد و كم شدن سھوى در احادیث ذكر مى شود
 خسارت جبران ناپذیر

 ما اتاكم الرسول فخذوهج بھ تفسیر ندارد، آیا فرمان خداوند در اینكھ اما كسى نیست كھ بپرسد، آیا كتاب خدا كافیست و احتیا
 ، چگونھ است ، سنت پیامبر را مردم چگونھ باید بدانند؟
و شما خود مى دانید كھ وقتى صحابھ پیامبر در حساسترین زمان ، یعنى سالھاى اولیھ بعد از پیامبر، كھ ھنوز حوادث و 

ارد و فراموش نشده ، صحابھ نیز زنده و سالم ھستند، اگر از نقل احادیث ، منع شود چھ سخنان پیامبر در ذھن آنھا نقش د
 .ضربھ جبران ناپذیرى بر دین خداوند كھ مى باید تا قیامت پابرجا بماند، خواھد زد

ایت نشده مى گرفتند، و از احادیثى كھ زمان عمر رو  مصیبت بزرگتر آنكھ پس از شیخین ، دیگران نیز روش آنھا را پیش 
براى ھیچكس جایز نیست ، حدیثى را كھ در زمان عمر و ابوبكر : عثمان ابن عفان بر منبر مى گفت . بود منع مى كردند



 (50) ...نشنیده روایت كند
ت ، كھ با اھداف او بسیار سازگارى داشت ، از احادیثى كھ در عھد عمر نبود، منع مى معاویھ نیز بھ دنبال ھمین سیاس

 .(51)كرد
 !چرا با امیرالمؤ منین مشورت نكردند؟

ال و اندیشمندان را در عمل بھ خبر در پیش مى گرفتند، و ھر حال شما خوانندگان عزیز قضاوت كنید، كھ اگر روش عق
خبرى كھ آورنده آن مورد اعتماد بود، قبول مى كردند، ھمچنانكھ اكنون روش عملى ھمھ فقھاء اسالم از شیعھ و سنى چنین 

د امیرالمؤ منین على است ، و بعالوه اگر مى خواستند احادیث از اعتبار واالئى برخوردار باشد، با شخصیت بى نظیرى مانن
على با قرآن است و قرآن با على است و : ھمو كھ پیامبر اكرم در حدیث صحیح فرمود! ابن ابیطالب مشورت مى كردند؟

 .(52)ایندو از یكدیگر جدا نمى شوند تا در حوض نزد من گرد آیند
آرى آنچھ در ذھن ھر صاحب دقتى با مشاھده این روایات نقش مى بندند ھمچنانكھ عالمھ سید شرف الدین فرموده است این 

صحابھ در روز نخست بیش از ما بھ لزوم تدوین حدیث پى برده بودند ولى مطامعى داشتند كھ با بسیارى از : است كھ 
كھ در یكجا گرد مى آمد و در دسترس ھمھ قرار مى گرفت ، وفق نمى دادنصوص صریح و انبوه روایات پیامبر  (53). 

 !!اجتھاد در مقابل فرمایش پیامبر
مان پیامبر حالل بود اما من از آن دو دو متعھ است كھ در ز: در ھمین راستا بود كھ عمر ابن خطاب صریحا اعالم كرد

 (54)!نھى مى كنم و بر آن عقاب مى كنم ، متعھ حج و متعھ نساء
و در پى آن سیاستھا و !! م بزرگى فاجعھ را بنگرید كھ صریحا اعالم مى شود، پیامبر حالل كرده و من حرام مى كن

 .محبتھاست كھ براى توجیھ و دفاع از آن فتوى بكار مى افتد و متعھ را حرام مى شمرد
جلو بعضى از : در مسند احمد است كھ ابو موسى اشعرى بھ مشروع بودن تمتع در حج فتوى مى داد، مردى بھ او گفت 

ر چھ تغییراتى در احكام داده است فتواھایت را بگیر، چون نمى دانى كھ امیرالمؤ منین عم (55). 
آرى مشكلھ این بود كھ دستورات و اعمال عمر و ابوبكر ھمردیف سنت پیامبر و فرمان خدا، و بلكھ باالتر از آنھا قرار مى 

ن ھمان انحرافى است كھ امام حسین علیھ السالم باید آن را درمان كند، احمد ابن حنبل در مسند گرفت و مقدم مى شد و ای
ابوبكر و عمر آن را قدغن : پیامبر نیز حج تمتع بجاى آورد، عروة ابن زبیر گفت : خود آورده است كھ ابن عباس گفت 

ابوبكر و عمر آن را حرام كرده اند، ابن عباس : یداین پسرك چھ مى گوید؟ گفتند مى گو: نموده اند، ابن عباس جواب داد
مى بینم كھ اینان بھ ھالكت مى رسند، من مى گویم پیامبر چنین مى گوید، آن ھا مى گویند ابوبكر و عمر ممنوع : گفت 

 !كرده اند
عقد (متعھ  اگر عمر از: طبرى و ثعلبى در تفاسیر خود و دیگران روایت كرده اند كھ حضرت على علیھ السالم فرمود

منع نكرده بود، جز افراد پست كسى زنا نمى كرد و بھ دنبال ھمین تغییرات و انحرافات بود كھ گفتن حى على ) موقت 
خیرالعمل را در اذان ممنوع نمود، تا مبادا مردم از رفتن بھ جھاد سست شود و حتى گفت كھ ھر كھ آن را بگوید مجازاتش 
 .(56)میكنم 
ان در و یاللعجب كھ مسلمان .(57)و جملھ الصالة خیر من النوم ، نماز بھتر از خواب است را در اذان نماز صبح داخل نمود
 .(58)ھمھ چیز اختالف كنند حتى در گفتن اذان كھ در زمان پیامبر ھر روز از ماءذنھا مى شنیدند

ف آیھ قرآن و احادیث پیامبر و از جملھ این انحرافات ، صحیح دانستن سھ طالقھ نمودن زن است در یك مجلس ، برخال
اكرم كھ خود اھل سنت مثل صحیح مسلم و سنن بیھقى و مسند احمد و مستدرك احمد آورده اند، نسائى یكى از دانشمندان 

بھ پیامبر خبر دادند مردى زن خود را یكجا سھ طالقھ كرده ، حضرت برخاست و در حالى كھ : اھل سنت است گوید
ن من با كتاب خدا بازى مى شود؟ كار بجائى رسید كھ مردى عرض كرد یا رسول هللا آیا او را با بود: خشمگین بود فرمود

اما خلیفھ دوم دید كھ مردم بھ سھ طالقھ نمودن زن در یك مجلس عجلھ مى كنند، خواست آنھا را عقوبت كند، ! نمى كشى ؟
 (59)!!آن را امضا كرد

عمر ابن خطاب ھر جا مصلحت مى دید نصوص مقدس دینى : خالد محمد خالد مصرى در كتاب دموكراسى خود مى نویسد
 (60)!قرآن و سنت نبوى را ترك مى گفت 
مسلمانان در اثر غفلت و پذیرش عملى انحراف در امامت و سستى و مستى مال و مقام ، بجاى تخطئھ او بھ سكوت و 
پیروى پرداختند، و این گونھ انحرافات از امثال ابوبكر و عمر راه را براى خلفاى بعدى باز كرد، كھ ھر چھ خواستند كردند 

آن قبال از سوى شیخین كھ مورد اتفاق آنان بود نھاده شده بود و كسى را ھم حق اعتراض نبود، زیرا اساس . 
: ھجرى عمر دستور داد تا مردم نماز مستحبى را بھ جماعت بخوانند و خود وقتى جماعت را دید گفت  14در رمضان سال 



و ھمو بود كھ دستور داد در نماز میت چھار تكبیر بگویند با اینكھ طبق روایات اھل سنت مانند  (61)!چھ بدعت خوبى است ؟
 . سیوطى در تاریخ الخلفاء و دیگران پیامبر پنج تكبیر مى گفت
و ھمو بود كھ حد زنا را از  (62)و ھمو بود كھ حد سرقت را از غالمان حاطب برداشت و بھ غرامت سنگین تبدیل كرد،

او با سیصد تا : مغیرة ابن شعبھ كھ با ام جمیل زنا كرده بود دفع كرد، و این مغیره ھمان است كھ حلبى درباره او مى نویسد
و خلیفھ یكى از چھار شاھد را تشویق كرد تا در شھادت ! ردار بوده اندھزار زن ھمبستر شد كھ فقط ھشتاد نفر از آنان شوھ

 .(63)تردد و تاءمل كند و حد را ساقط نمود
 !!سیره شیخین یك سنت غیر قابل تردید شد

ر حالى كھ تغییرات و دگرگونیھاى آنھا ھمراه با شیفتگى دلھاى بسیارى نسبت بھ ایشان بخاطر عمر و ابوبكر از دنیا رفتند د
مسائلى كھ بعدا ذكر خواھد شد، سبب گردید كھ سیره آن دو بنام روش شیخین از پایھ ھاى احكام اسالمى شد، و مخالفت با 

الم باشد، بطورى كھ مى بینیم پس از عمر در روش آنھا براى مسلمین قابل تحمل نبود، گرچھ از حضرت على علیھ الس
با تو بیعت : جلسھ شوراى شش نفره براى تعیین خلیفھ بعدى ، عبدالرحمن ابن عوف بھ حضرت على علیھ السالم مى گوید

 ! مى كنم مشروط بر اینكھ بھ كتاب خدا و روش شیخین عمل كنى
یفھ شدولى حضرت سیره آن دو را نپذیرفت ، اما عثمان پذیرفت و خل . 

 نامھ معاویھ بھ زیاد و روش عمر در مورد عجم
زیاد ابن سمیھ نویسنده اى داشت كھ شیعھ و با من دوست بود، نوشتھ اى را برایم خواند كھ از جانب : سلیم ابن قیس گوید

ائل بھ زیاد مى معاویھ در جواب نامھ زیاد بود، معاویھ در این نامھ پس از بیان مطالبى در كیفیت فریب مردم و اداره قب
 :گوید

چرا كھ ، این روش موجب خوارى و ! با موالى و كسانى از عجمھا كھ اسالم آورده اند بھ روش عمر ابن خطاب عمل كن 
 . ذلت آنان است
 .عربھا مى توانند با زنان و دختران عجم و موالى ازدواج كنند، اما آنھا حق ازدواج با زنان عرب را ندارند - 1
عجم ارث مى برند ولى عجم از عرب ارث نمى برد عربھا از - 2 (64). 
 .حقوق و سھمیھ كسانى كھ از عرب نیستند كم شود - 3
باشند) سپر بال(در جنگھا، عجم در صف مقدم  - 4 . 
كندن درخت و ھموار كردن راھھا بگمار) مثل كارھاى سخت (عجم را بھ  - 5 . 
 .در نماز جماعت ھیچگاه نباید عجم پیش نماز عرب شود - 6
 .در نماز جماعت تا یك عرب ھست ، نباید عجم در صف اول باشد - 7
 . نباید عجم را در گوشھ اى از مرزھاى مسلمانان ، یا شھرى از شھرھاى آنھا فرماندار كنى - 8
عجم نباید قاضى مسلمانان و یا مجتھد و فتوى دھنده باشد ھیچكدام از - 9 . 

این ھمھ روش عمر ابن خطاب نسبت بھ عجم و موالى بود،: سپس معاویھ ادامھ مى دھد كھ   
 حقا كھ او با این خدمتى كھ بھ امت محمد عموما و بھ بنى امیھ خصوصا نمود، شایستھ برترین پاداش است ،

و رفیقش ابوبكر، و قوت و صالبت آنھا در دین خدا نبود، ما و تمام این امت زیردست بنى  بھ جانم سوگند، اگر آنچھ او
بودیم و یكى پس از دیگرى خالفت را ھمانند خاندان كسرى و قیصر بھ ارث مى بردند، ) حضرت على و خاندان او(ھاشم 

در میان قبائل قریش پست تر از قبیلھ ایندو  ولى خداوند آن را از بنى ھاشم خارج كرد و در عمر و ابوبكر نھاد، با اینكھ
قبیلھ اى نیست ، بھ ھمین جھت ما در خالفت طمع كردیم ، چرا كھ ما از ایندو و اوالد این دو بخاطر ثروت و جنگ و 
 ...نزدیكى بھ پیامبر، سزاوارتریم و

ن بكوش ، و در ھیچ كارى از عجم كمك وقتى نامھ من بھ دست تو رسید، عجم را خوار كن ، در تحقیر و تبعید آنا: اى زیاد
 ... مگیر و ھیچگاه ھیچ كارى براى آنھا انجام مده

ابن ابى معیط بھ من خبر داد كھ تو نامھ عمر را بھ ابوموسى اشعرى استاندار عمر در بصره ، خوانده بودى كھ : اى زیاد
داد در آن عمر ریسمانى بھ طول پنچ وجب براى ابوموسى فرستاد و بھ او پیغام : 

 !! اى ابا موسى ، از اھل بصره از موالى و از مسلمانان عجم ھر كدام كھ قد او بھ پنج وجب رسید، گردن بزن
ابوموسى با تو مشورت كرد، ولى تو او را از عاقبت این كار برحذر داشتى ، و با مشورت تو، آن نامھ را برگرداند، و تو 

این : كردى تا عمر را از این تصمیم بازداشتى و بھ او ھشدار دادى كھ  آن را بھ نزد عمر بازگرداندى و آنقدر اصرار
پیدا كنند و حكومت تو را از بین ببرند، تا   تصمیم مى تواند سبب شورش و اختالف گردد و مردم بھ طرف على گرایش 



 . اینكھ او را منصرف كردى
مى پنداشتى كھ خودت فرد گمنام و بى پدر و آنچھ آن روز كردى از روى تعصب نسبت بھ موالى بود، چون آن زمان 

 . موالى قبیلھ ثقیف ھستى
 ! ولى اى برادر فكر نمى كنم در اوالد ابوسفیان فرزندى شومتر از تو باشد، وقتى كھ عمر را از تصمیم او منصرف كردى
 : و در ادامھ این نامھ آمده است كھ معاویھ گفت

این : بنى بر قتل عام اعاجم و موالى بھ سایر بالد نیز بنویسد، اما تو بھ او گفتى كھ تصمیم داشتھ فرمانى م: عمر بھ تو گفت 
كار را نكن ، زیرا بیم دارم كھ على آنھا را كھ تعدادشان زیاد ھم ھست بھ یارى خود بخواند، و خودت مى دانى دالورى 

ز تصمیمش بازداشتى ، على و خاندان او و دشمنى او را با تو و رفیقت ، بدین گونھ بو كھ عمر را ا ... 
اگر عمر را از تصمیمش منصرف نمى كردى ، سنت عجم كشى امروز رایج بود، و خداوند ریشھ اعاجم و ! اى برادر

موالى را بر مى كند، خلفاى بعدى ھم بھ او اقتدا مى كردند تا اینكھ از آن ھا در ھیچ جا نام و نشانى بر جاى نمى ماند، این 
داعاجم آفت دین ھستن . 

چھ بسیار بود سنتھائى كھ عمر در این امت برخالف سنت پیامبر برقرار كرد و مردم متابعت كردند، این ھم مثل یكى از 
بزرگترین و محبوبترین آنھا كھ چشم ما را : و سپس بعد از برشمردن پاره اى از سنتھاى عمر ادامھ داد كھ . اینھا مى شد

از اھل آن و معدن آن بود، چرا كھ خالفت جز براى آنھا شایستھ نیست و زمین روشن كرد، گرفتن خالفت از بنى ھاشم و 
 نیز جز بھ آنھا آباد نشود، این نامھ را پس از خواندن ، پنھان كن و پاره نما

واى بر من كھ از شیعیان آل : زیاد پس از خواندن نامھ معاویھ آن را بھ زمین انداخت و بھ من گفت : نویسنده زیاد گوید
د بودم ولى از پیروان شیطان شدم ، از شیعیان كسى كھ مثل این نامھ را مى نویسد، بخدا مثل من ، ھمانند شیطان است محم

 .كھ از سجده بر آدم بخاطر تكبر و كفر و حسد امتناع ورزید
كسى از :  شب نشده ، از روى نوشتھ ، نسخھ بردارى كردم ، شب كھ شد، نامھ را گرفت و پاره كرد و گفت: راوى گوید

 .(65)مضمون نامھ مطلع نشود، ولى نمى دانست كھ من نسخھ بردارى كرده ام 
ه دھید نھ مردان فقط كنیزان عجم را بھ مدینھ را: و مسعودى در مروج الذھب آورده است كھ عمر ابن خطاب فرمان داد كھ 

 .را
 انحرافات در زمان عثمان شدت گرفت
ھر چھ از عھد پیامبر بیشتر مى گذشت ، انحرافات اوج مى گرفت و ظھور بیشترى مى یافت در زمان عثمان این انحرافات 

كر شود، بسیار زیاد و علنى شد، بدعتھا و جسارتھا و انحرافات او از دستورات الھى بیش از آن است كھ در یك كتاب ذ
 . دوران عثمان ، دوران عزت مخالفین پیامبر و ذلت صحابى بزرگ حضرت است
 اھانت بھ صحابھ پیامبر، عبدهللا ابن مسعود
او عبدهللا ابن مسعود صحابى عظیم الشاءن پیامبر را بخاطر اعتراضات وى بر تغییراتى كھ در دین خدا مى داد، در مالء 

انور زشتى نزد شما آمد كھ ھر كھ بھ طعام وى رود، كثافت استفراغ خواھد كردج: عام مورد خطاب قرار داده گفت  ! 
و دستور داد او را با وضع ناھنجارى از مسجد بیرون كنند، و در اجراى فرمان او ابن مسعود را بلند كردند و چنان بر 

را كشت فالنى بدستور عثمان من : زمین كوفتند كھ یكى از پھلوھایش شكست ، ابن مسعود گفت  (66). 
 اھانت بھ عمار یاسر، صحابى بزرگ پیامبر
و بھ دنبال آن اھانتھاى اوست بھ عمار یاسر صحابى بزرگ پیامبر و ضرب و شتم او، احادیث در فضائل عمار بسیار وارد 

عثمان ھمچنانكھ بالذرى در انساب آورده است عمار را بخاطر اعتراض بھ رفتار عثمان در سوء استفاده از  شده است ، اما
اى فرزند كسى كھ جلو ادرارش را نمى گیرد، بر من جراءت كردى ؟ سپس دستور : بیت المال ، اھانت كرده بھ او گفت 

را زد تا غش كرد و طبق روایت بالذرى با لگد بھ میان پاى  داد كھ بگیریدش ، عمار را بھ نزد عثمان آوردند، آنقدر عمار
 .او زد تا غش كرد، بھ گونھ اى كھ نماز ظھر و عصر از او فوت شد

خدا او : بار دیگر نیز وقتى خبر رحلت اباذر در تبعیدگاه ربذه كھ بھ دستور عثمان صورت گرفتھ بود بھ عثمان رسید گفت 
عمار ! را رحمت كند ( ) كھ از این كنایھ برآشفتھ بود(آرى خدا او را از طرف ھمھ ما رحمت كند، عثمان : فت گ) با كنایة 

ادب خلیفھ را مالحظھ كنید(پدرش را گاز مى گرفت ، آیا مى اندیشى كھ از تبعید او پشیمانم ، ... اى كھ آ: گفت  ) 
عمار آماده حركت شده بود كھ طائفھ بنى  تو ھم بھ ھمان جاى ابوذر برو،: سپس دستور داد تا بر پشت عمار كوبیده و گفت 

مخزوم بھ حمایتش آمدند، خبر بھ حضرت على علیھ السالم رسید و از حضرت خواستند با عثمان صحبت كند، حضرت بھ 
را تبعید كردى كھ در آن تبعید جان ) ابوذر(اى عثمان از خدا بترس ، تو یكى از مردان شایستھ مسلمین : عثمان فرمود



بھ تبعید ) یا على (تو : مى خواھى ھمانند او را نیز تبعید كنى ، سخن میان ایندو طوالنى شد تا اینكھ عثمان گفت  سپرد، االن
: اگر مى خواھى این كار را بكن ، اما مھاجرین جلو عثمان را گرفتند و گفتند: شدن سزاوارترى از عمار، حضرت فرمود

عید كنى ؟ و لذا از تبعید عمار صرف نظر كرداینكھ نمى شود ھر كھ با تو سخن گوید او را تب . 
ھر كھ عمار را ناسزا گوید و یا دشمن دارد خدا او را ناسزا گوید و دشنام : و در مورد عمار ھمین بس كھ پیامبر فرمود

 .(67)دارد
رگ و تبعید ابوذر غفارىانحراف بز  

اما داستان تبعید ابوذر بھ شام و از آنجا بھ ربذه و رحلت وى در آنجا از مسلمات و وقایع اسف بار تاریخ اسالم است ، و 
او . شما خود بھتر مى دانید وقتى بزرگان اسالم این چنین تحقیر شوند، براى اسالم چھ ارزش و آبروئى باقى خواھد ماند

او را بر روى شتر درشت سوار كن و ھمراھى سخت : ابوذر را بھ بدترین وجھ از شام بھ مدینھ آورند و گفت  دستور داد تا
با او ھمراه كن كھ شب و روز براند تا یاد عثمان و معاویھ را فراموش كند، ابوذر كھ در سن پیرى و الغرى اندام و بلندى 

سختى كشید كھ رانھاى پاى او زخم شد و گوشت آن ریخت و سخت قد و داراى سر و ریش سفید بود، چنان در میان راه 
كوفتھ و رنجور شد، و در مجلس مباحثھ اى كھ میان ابوذر و عثمان رخ داد، عثمان ابوذر را متھم كرد كھ در حدیث خود بھ 

رد، عثمان كھ از پیامبر دروغ مى بندد، ابوذر حضرت على را گواه گرفت ، حضرت بنفع ابوذر شھادت داد و از او دفاع ك
مؤ لف گوید(خاك بر دھانت باد : این سخن برآشفتھ بود با كمال جسارت بھ حضرت امیر علیھ السالم گفت  اگر نھ این بود  :

 (. كھ مى بایست عمق فاجعھ روشن شود جراءت آوردن این جسارت را نداشتیم
ت كھ مى كنى و چھ انصافى است كھ روا مى خاك بر دھان خودت باد، این چھ كارى اس: حضرت امیر نیز بھ او فرمود

دارى ؟ چرا بخاطر نامھ معاویھ و سخن نامعلوم او، با اباذر چنین مى كنى ؟ با اینكھ ظلم و فساد و فتنھ و عناد معاویھ معلوم 
 . است
 انحراف بزرگ و جسارتى بزرگتر بھ امیرالمؤ منین

علیھ السالم نیز جسارت مى كرد، گاھى پیغام مى داد كھ  آرى گستاخى عثمان بھ جائى رسید كھ مكرر بھ حضرت امیر
بخدا قسم : حضرت از مدینھ بیرون رود، و گاھى حضرت امیر را با فرد خبیث و ملعونى مثل مروان مقایسھ كرده مى گفت 

سان مى كنى ، آیا بھ من اینگونھ مى گوئى و مرا با مروان یك: تو نزد من از مروان برتر نیستى ، حضرت امیر بھ او فرمود
 بخدا كھ من از تو برترم ، پدرم از پدرت و مادرم از مادرت برترند، فامیل من اینھا ھستند، تو ھم فامیل خود را بیاور؟
: و از ھمھ شنیع تر جسارتى است كھ تاریخ ھمانند آن را نسبت بھ حضرت امیر نشان نمى دھد، حضرت امیر مى فرماید

ال من فرستاد، وقتى نزد او رفتم دیدم روى تختى نشستھ و عصائى در دست داشت ، و روزى عثمان در گرمى ھوا بھ دنب
اى پسر ابوطالب ، ھر چھ مى خواھى از درھم و دینار شكم خود را : در پیش روى او چند كیسھ طال و نقره بود بمن گفت 

است یا سود تجارت است و مى خواھى اگر این مال را كسى بھ تو بخشیده یا ارثى : پر كن كھ مرا آتش زدى بھ او گفتم 
 !صلھ رحم كنى ، من یا قبول مى كنم و تشكر مى نمایم یا قبول نمى كنم تا بھ اموال تو اضافھ شود
و اگر این مال ، مال خداست و از بیت المال است كھ در آن حق مسلمانان و یتیم و در راه مانده است ، بخدا تو را نرسد كھ 

د كھ از تو بگیرمبھ من دھى و من را نرس  . 
بخدا سوگند كھ من دستش را رد ! بھ طرف من آمد و با آن چوبدستى شروع بھ زدن من كرد) كھ خشمگین شده بود(عثمان 

اگر من امر بھ معروف و نھى از منكر : نكردم تا اینكھ ھر چھ خواست كرد، سپس عبا را بر كشیدم و بھ منزلم آمد و گفتم 
باشد) حاكم (كردم خدا میان من و تو  (68). 

 انحراف دیگر در بزرگداشت افراد پست
 مروان  - 1
پس از بررسى اجمالى و ذكر نمونھ اى از برخورد خلیفھ سوم با اصحاب بزرگ پیامبر، نگاھى گذرا مى اندازیم بھ افرادى 

ھ در خالفت عثمان ، مورد احترام و عزت قرار گرفتند،ك  
از جملھ افرادى كھ بھ ناحق مورد احترام و لطف عثمان قرار گرفتند مروان ابن حكم است ، عثمان قریھ فدك را ھمان كھ 

مطالبى از  صدیقھ كبرى سالم هللا علیھا بھ شدت بر آن اصرار مى نمود، اما ابوبكر و عمر او را منع نمودند، و با جعل
پیامبر كھ ھر چھ ما باقى گذاریم صدقھ است فدك را از حضرت گرفتند، آرى عثمان آن را یكجا در اختیار مروان قرار 
(69)داد ھ این مقدار نیز بسنده نكرد، ھنگامى كھ آفریقا در زمان ، چرا كھ مروان پسر عموى او و شوھر دخترش بود، و ب
، و در نوبت دیگر دستور داد یكصد ھزار و (70)عثمان فتح شد، خمس آن را كھ پانصد ھزار دینار بود یكجا بھ مروان بخشید

اگر بھ : قیھ بھ مروان از بیت المال پرداخت كنند، كلیددار بیت المال زید ابن ارقم بود وى اعتراض كرد و گفت پنجاه او



 .(71)مروان صد درھم مى دادى زیاد بود، اما وى كلیددار را عزل كرد
روان كھ اینقدر مورد لطف عثمان قرار گرفتھ است ، ھموست كھ پیامبر اكرم ، پدرش حكم و اوالد حكم را لعنت نمود این م

وزغ ابن وزغ ملعونى است پسر ملعونى است : نزد حضرت رسول آوردند فرمود) از والدت   پس (و وقتى مروان ابن حكم 
(72)پسر ملعون  خانواده ملعونى ھستید، و حضرت ) شما: (، و این ملعون ھمان است كھ بھ امام حسین علیھ السالم گفت 

بخدا سوگند، خداوند تو را در حالى كھ در پشت پدرت بودى لعنت نموده است : حسین علیھ السالم بھ او فرمود ، و این (73)
مروان ھمان است كھ خطبھ عید را قبل از نماز مى خواند تا مردم متفرق نشوند و او حضرت امیر علیھ السالم را سب 
 .(74)كند
و این مرد ھمان است كھ در ھر جمعھ و جماعتى حضرت امیر را سب مى كرد، حتى مى فرستاد تا شخصى درون خانھ 
 .(75)امام مجتبى رود و او و پدر بزرگوارش را بھ شدت ناسزا گوید

نمى گذارم او كنار پیامبر دفن شود: و او ھمان است كھ جلو جنازه امام مجتبى را گرفت و گفت  (76). 
ین مسلط كردآرى عثمان این وزغ ملعون را امین خود و مشاور خویش قرار داد و بر مسلم . 

 

 

 

. حكم ابن عاص مورد عنایت خلیفھ مى شود  . 
و از جملھ افراد پستى كھ بوسیلھ عثمان مورد احترام قرار گرفتند، حكم ابن ابى العاص ، عموى عثمان و پدر 
مروان است ، این مرد از ھمسایھ ھاى پیامبر در جاھلیت بود از ھمھ بیشتر پیامبر را اذیت مى كرد، در پشت سر 

ضرت با نشان دادن حاالتى حضرت را مسخره مى كرد و چشمك مى زد، طبق روایات ، پیامبر در یكى از این ح
 .مواقع او را نفرین نمود و چشم او تا آخر عمر پرش پیدا كرد

او ھمان است كھ ھنگامى كھ پیامبر با یكى از ھمسرانش بود، بر حضرت مشرف شد و بدچشمى كرد، حضرت در 
چھ كسى عذر خواه من است از این وزغ : كوچكى در دست داشت ، بھ دنبال او بیرون آمده فرمودحالى كھ نیزه 

 ملعون ، و سپس او و فرزندانش را بھ طائف تبعید فرمود،
عثمان پس از پیامبر از ابوبكر و عمر خواست تا او را برگردانند، اما آنھا قبول نكردند ولى او خود در زمان 

د، قبال گفتیم كھ پیامبر این فرد و فرزندش مروان را لعنت نمود، اما عثمان او را پناه داد و خالفتش اینكار را كر
 .(77)صدقات قضاعھ را كھ سیصد ھزار درھم بود، در اختیار وى نھاد

خلیفھ ھدیھ مى گیردولید فاسق شرابخوار از   
یكى دیگر از كسانى كھ مورد لطف عثمان قرار گرفت ، ولید ابن عقبة برادر مادرى خلیفھ است ، عثمان بھ او 
 .یكصد ھزار از بیت المال عطا كرد
و این ولید ھمان است كھ پدرش از سرسخت ترین دشمنان پیامبر بود و بر روى پیامبر آب دھان پرتاب كرد، 

اگر بیرون مكھ تو را ببینم سرت را با شمشیر جدا مى كنم ، و در جنگ بدر اسیر و : بھ وى فرمودپیامبر اكرم 
كشتھ شد، اما خود ولید ھمان است كھ قرآن او را فاسق نامیده است ، او فاسقى است ، شرابخوار و زناكار، كھ 
 . نسبت بھ دین ھتاك است

یر شد، با حالت مستى بھ نماز آمد و در محراب مسجد قیى ولید ھمان است كھ وقتى بر كوفھ از طرف عثمان ام
! آیا مى خواھید بیشتر بخوانم ؟: كرد و نماز صبح را چھار ركعت خواند و در نماز شعر عاشقانھ خواند و گفت 

آرى عثمان این فاسق فاجر را مامور صدقات بنى ثعلب كرد و سپس استاندار كوفھ نمود و بر نوامیس و دین مردم 
قرار داد، تعجب آور آنجاست كھ خلیفھ در اجراى حد بر این شرابخوار سستى مى كرد تا اینكھ حضرت امیر  امین

 .(78)علیھ السالم حد را بر او جارى نمود
 ابوسفیان مورد عنایت خلیفھ مى شود

دیگرى كھ مورد احترام و لطف خلیفھ قرار گرفت ابا سفیان ابن حرب است ، عثمان ھمان روزى كھ بھ مروان فرد 



 .(79)یكصد ھزار داد بھ ابوسفیان دویست ھزار از بیت المال داد
دشمن سرسخت پیامبر است در جاھلیت و پناھگاه منافقین است در اسالم ، حضرت على علیھ  اما ابوسفیان ھمان

معاویھ و   تو ھمواره دشمن اسالم و مسلمین بوده اى ، و ھموست كھ پیامبر او و دو پسرش : السالم بھ او فرمود
)یزید  را در وقتى كھ با ھم مى آمدند لعنت نمود و فرمود) برادر معاویھ  و ) ابوسفیان (لعنت كن سواره را  خدایا :
تعجب اینجاست كھ ھر سھ تاى این افراد ملعون مورد احترام سھ خلیفھ قرار  .(80)آنكھ جلو و آنكھ پشت اوست 

ا والى شام كرد، و عمر معاویھ را پس از یزید، والى شام نمود و عثمان گرفتند، زیرا ابوبكر، یزید ابن ابوسفیان ر
 . نیز ابوسفیان را گرامى داشت

خالفت پس از عمر : و بھ طرق مختلف روایت كرده اند كھ وقتى عثمان خلیفھ شد، ابوسفیان نزد عثمان آمد و گفت 
اى آن را در بنى امیھ قرار ده ، كھ حق ھمین و ابوبكر بھ تو رسید، آن را مانند توپ بھ گردش در آور و پایھ ھ

از من دور شو خدا بھ تو چنین و چنان كند: حكومت است و بھشت و جھنمى در كار نیست ، عثمان فریاد زد . (81) 
آیا كسى ھست ؟: ابوسفیان پس از آنكھ نابینا شده بود، نزد عثمان آمد و پرسید و در روایت دیگر آمده است كھ  

خدایا كار را كار جاھلیت قرار ده و حكومت را حكومت غاصبانھ و پایھ ھاى زمین را براى بنى : نھ ، گفت : گفتند
 .آرى این دشمن دیرین اسالم با این وضعیت مورد لطف و تفقد خلیفھ قرار مى گیرد .(82)امیھ بر پا كن 
 عنایات خلیفھ بھ عبدهللا ابن سعد
و از جملھ افراد بنى امیھ كھ مورد لطف خلیفھ اموى قرار گرفتند برادر رضاعى عثمان عبدهللا ابن سعد ابن ابى 

ائم آفریقا را در جنگ نخست كھ پانصد ھزار دینار مى شد بھ وى بخشید در حالى كھ سرح است ، عثمان خمس غن
 (83)بھره یك سواره نظام سھ ھزار بود

یت بردند ولى عثمان بر حكومت وى و او را والى كشور مصر نمود و مردم آنجا از ظلم وى بھ عثمان شكا
پافشارى مى كرد، این عبدهللا ھمان است كھ ابتدا مسلمان شد سپس مرتد شد و پیامبر ھنگام فتح مكھ ، فرمود تا او 
را بكشند، و خونش مباح است ھر چند كھ زیر پرده كعبھ باشد، اما عثمان او را پناه داد و پنھان كرد تا در موقعیت 

ر براى وى امان خواست ، پیامبر مدتى سكوت نمود، سپس قبول فرمود، وقتى عثمان رفت ، پیامبر مناسب از پیامب
من سكوت نكردم مگر بخاطر اینكھ یكى از شماھا برخیزد و گردن او را بزند: فرمود (84). 

ین افراد بخاطر اینكھ جزء خاندان بنى امیھ و منسوبین عثمان ھستند مورد لطف قرار مى گیرند گرچھ اسالم آرى ا
 . از آن ھا بیزار است
 بنى امیھ در زمان عثمان بر مردم مسلط شدند

ى امیھ بطور خالصھ آنكھ عثمان ، تمام سعى خود را بر آن گذارد تا طبق گفتھ ابوسفیان تمام مراكز حساس را بھ بن
واگذار كند، معاویھ را در شام تام االختیار قرار داد، عبدهللا ابن ابى سرح را در مصر گمارد و ولید را در كوفھ و 
 .مروان را مشاور خود نمود

عثمان چھ بسیار كھ بنى امیھ را حكومت مى داد و وقتى اعمال آنھا مورد اعتراض : بالذرى در انساب گوید
گرفت و بھ او تذكر مى دادند، گوش نمى داداصحاب پیامبر قرار مى  او شیفتھ خاندان خود بنى امیھ بود و  (85)

امیھ كسى  مى كرد تا یك حكومت اموى بپا كند، شبل ابن خالد نزد عثمان آمد وقتى كھ در مجلس او جز بنى  تالش
اى گروه قریش شما را چھ شده ؟ آیا در میان شما طفلى نیست كھ بخواھد بزرگ شود، یا فقیرى كھ : نبود و گفت 

را بر عراق مسلط  - ابوموسى  - بخواھد غنى گردد یا گمنامى كھ بخواھید نامش را بلند گردانید، چرا این اشعرى 
كسى را براى عراق در نظر دارید؟ چھ: كرده اید كھ آن را كامال ببلعد، عثمان گفت   

عبدهللا ابن عامر، و او عبدهللا را در حالى كھ بیست و چھار یا پنج سالھ بود بر عراق حاكم نمود: گفتند (86). 
اگر كلیدھاى بھشت در دست من بود، آن را بھ : مسلط مى كرد و مى گفت آرى عثمان بنى امیھ را بر امت اسالمى 

 .(87)بنى امیھ مى دادم تا ھمگى وارد بھشت شوند
: عثمان آنجا كھ در خطبھ شقشقیھ مى فرماید و چھ زیبا و دقیق است تعبیر حضرت امیر علیھ السالم نسبت بھ اعمال

مانند شتر گرسنھ كھ در فصل بھار علف صحرا را با ) بنى امیھ (ھنرش خوردن و دفع كردن بود، فرزندان پدرش 
اشتھا مى بلعد، آن ھا نیز اموال خدا را غارت كردند، تا اینكھ شیرازه زندگیش گسیخت ، اعمالش در سقوطش 



گى او وى را ھالك كردتسریع كرد و شكم خوار (88). 
 بنى امیھ از نظر قرآن و حدیث
آرى عثمان شیفتھ خاندان بنى امیھ است در حالى كھ قرآن این خاندان را شجره ملعونة مى نامد، و آن وقتى بود كھ 

بزودى آنھا : ب دید كھ بنى امیھ ھمانند میمونھا بر منبرھا قرار گرفتھ اند، و غصھ دار شد و فرمودپیامبر در خوا
سوره اسراء را نازل نمود كھ در طى آن فرمود 60بر شما غلبھ مى كنند و رؤ ساى بدى خواھند بود، خداوند آیھ  : 

نة فى القرآن االیةو ما جعلنا الرؤ یا اللتى اریناك اال فتنة للناس و الشجرة الملعو  .(89 ) 
و از ابى برزة روایت كرده اند كھ مبغوض ترین زنده ھا یا مبغوض ترین مردم نزد پیامبر بنى امیھ بودند، و 

د و آفت این امت بنى امیھ ھستندھر امتى آفتى دارن: حضرت امیر علیھ السالم فرمود (90). 
و اگر مى خواھید بھ كیفیت اسالم و مسلمین در دوران حكومت بنى امیھ پى ببرید بھ سخن پیامبر اكرم توجھ كنید 
 :كھ فرمود

بھ چھل نفر رسید، بندگان خدا را برده خود گردانند و مال خدا را بخشش قرار دھند، و  ھرگاه بنى امیھ تعدادشان
 .(91)كتاب خدا را بھ فساد و تباھى كشند
 خالفت حضرت امیر و مشكالت بھ ارث رسیده

زمان عثمان كار را بھ جائى رساند، كھ خشم مردم را برانگیخت و سرانجام او را در میان  فساد و تباھى در
خاندانش بھ قتل رساندند، و قتل او خود سر منشاء حوادث بزرگ و جنجالى در تاریخ شد، پس از عثمان ، مردم بھ 

رفت ، اما با اینكھ بھ آنھا طرف حضرت على علیھ السالم ھجوم بردند، حضرت با اصرار زیاد مردم خالفت را پذی
تذكر داد كھ روش او با دیگران فرق دارد، و آن ھا قبول كردند، ولى در عمل ھرگز نتوانستند خود را با عدالت 
 .علوى وفق دھند
طى پنج سال حكومت حضرت امیر، اكثر آن بھ سھ جنگ خونین و داخلى با ناكثین و مارقین و قاسطین سپرى شد، 

  نیز بر اصالح امور بخاطر رسوخ سنتھاى خلفاى گذشتھ بى ثمر ماند، در مقابل اعتراض اصرار حضرت امیر 
حضرت امیر بھ برخى بدعتھا مردم صدا بر مى آوردند كھ سنت شیخین را مى خواھد تغییر دھد، واى كھ سنت 
 !! شیخین از میان رفت
 معاویھ بیست سال امیر و بیست سال خلیفھ بود

میر علیھ السالم معاویھ كھ تا بحال بعنوان یك شورشى شناختھ مى شد، رسما بعنوان و پس از شھادت حضرت ا
خلیفھ بر سر كار آمد، روى كار آمدن معاویھ ، نمودار شدن تمام كینھ ھاى باطنى بود كھ سالھا جراءت ظھور 

دوم پس از برادرش نداشتند، حكومت وى اوج تباھى و فساد جریان مخالف را نشان داد، معاویھ از دوران خلیفھ 
 !یزید والى شام شد، عمر در زمان خالفتش برخالف برنامھ و طبیعت خود كھ بھ استانداران سخت گیرى مى كرد

نھ بتو امر مى كنم و نھ تو را نھى مى كنم : با معاویھ مسامحھ كرد و بھ او گفت  ، و بھ این ترتیب او در اعمال (92)
خود افسار گسیختھ و ھمانند پادشاھان كسرى و قیصر عمل مى كرد او كھ سالھاى سال در شام حكومت كرده بود و 
پایھ خود را محكم نموده بود، با بدست گرفتن خالفت ، دین خدا را بھ بازیچھ گرفت ، معاویھ بیست سال از زمان 

تا پایان خالفت عثمان بر شام امیر بود، و پس از آن نیز بھ مدت بیست سال دیگر بعنوان خلیفھ خالفت كردعمر  . 
 شناسنامھ معاویة ابن ابى سفیان

ما براى نشان دادن مظلومیت اسالم و اھل البیت علیھم السالم در زمان امام حسین علیھ السالم ناچاریم مقدارى 
و انحرافات دینى در زمان خالفت بیست سالھ معاویھ صحبت كنیم بیشتر راجع بھ احواالت مردم  . 

مادرش ھند دختر عقبة است ، كھ در دشمنى پیامبر بسیار كوشا بود، و از ابن ابى الحدید و ابن عبدربھ نقل شده 
 . است كھ گفتھ اند ھند متھم بھ زنا بوده ، بلكھ گفتھ اند از زنادھندگان معروفھ بوده است

است كھ پس از شھادت حضرت حمزه عموى گرامى پیامبر اكرم بر سر نعش ایشان آمد و جگر ایشان  و او ھمان
را در آورده و در دھان گذارد و بھ قدرت الھى سخت شد و دندان در وى اثر نكرد و سپس جسد حمزه را مثلھ كرد 

ھ او اقتداء كرده با شھداء و اعضاء قطعھ قطعھ شده حضرتش را چون گردنبند آویخت ، سایر زنان قریش نیز ب
یزید ھمین جریان را بھ یزید گوش زد نمود  چنین كردند، و زینب كبرى در مجلس  . 



 .(93)این كار بر رسول خدا گران آمد و خون ھند را ھدر نمود، و بھ ھمین سبب بود كھ او را ھند جگرخوار نامیدند
اما پدر معاویھ ھمان ابوسفیان است كھ در سابق نسبت بھ شدت عداوت و نفاق او تا آخر عمر، اندكى صحبت شد، 
 . لیكن باید دانست كھ طبق نظر محققین ، ابوسفیان در ظاھر پدر معاویھ است

ع االبرار زمخشرى نقل كرده است كھ نسب بھ چنانكھ راغب اصفھانى در محاضرات و ابن ابى الحدید از ربی
صباح ، و این مصباح  -  4عباس  - 3عمارة ابن ولید  - 2مسافر ابن ابى عمرو  - 1معاویھ بھ چھار نفر مى رسد 

 كارگر ابوسفیان و جوان زیبا بود، برعكس ابوسفیان كھ بسیار زشت و كوتاه بود،
كھ از ثقات علماء اھل سنت است نقل كرده و فضل ابن روزبھان كھ  عالمھ حلى رضوان هللا علیھ نیز از كلبى نسابھ

از علماء عامھ است او نیز قبول كرده كھ معاویھ فرزند چھارنفر بوده است و ھند مادر او از زنادھندگان مشھور و 
شت ، یكى صاحب پرچم بوده است ، كھ بیشتر با غالمان سیاه آمیزش داشتھ و ھرگاه بچھ سیاه مى زاد، او را مى ك

 . از مادر بزرگھاى معاویھ بنام حمامھ نیز صاحب پرچم بود و در زنا بسیار فعال بوده است
تو خود مى دانى آن : امام مجتبى علیھ السالم نیز در كالم خویش بھ معاویھ بھ ھمین نكتھ اشاره دارد آنجا كھ فرمود

 .(94)بسترى را كھ بر آن متولد شده اى 
 سھ نفر در مقابل سھ نفر

آن پدر معاویھ و این خود معاویھ و آن دیگرى ھم یزید پسر معاویھ كھ احوالش معروف است و عجب اینجاست كھ 
علیھ السالم و فرزند معاویھ در مقابل پدر معاویھ در مقابل پسر پیامبر ایستاد، و خود معاویھ در مقابل حضرت على 

 .امام حسین علیھ السالم و این تناسب افراد یك خاندان را نشان مى دھد
 :حكیم سنائى در این مورد گوید

 داستان پسر ھند مگر نشنیدى 
 

 كھ ازو و سھ كس او بھ پیمبر چھ رسید 

 پدر او در دندان پیمبر بشكست 
 

 مادر او جگر عم پیمبر بمكید 

و بناحق حق داماد پیمبر بستاد ا  
 

 پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

 لعن هللا یزیدا و على آل یزید   بر چنین قوم تو لعنت نكنى شرمت باد 

 رسوائى تا كجا؟
راغب از قدامھ نقل مى كند كھ اوالد زنا نجیب تر از حالل زاده ھا  172ص  1عجب آنجاست كھ در محاضرات ج 

زنا، مرد با شھوت و نشاط است و فرزند او كامل بھ دنیا مى آید، اما در آمیزش حالل ، آمیزش  ھستند زیرا ھنگام
و مانند ھمین را قطب شیرازى در نزھة القلوب آورده و افزوده است كھ بھ ھمین !! از شھوت مصنوعى است 

 .(95)جھت عمرو ابن عاص و معاویھ از زیركان سیاستمدار بوده اند
آیا كسى نیست كھ از این جاھلین متعصب بپرسد، بر فرض شما غیرت دینى ندارید؟ اما عقل و علم شما كجا رفتھ 

ن زنادھنده كھ است ؟ آیا ھر زنا كننده اى پر شھوت است ؟ آیا ھر زناكننده اى عزب و بى ھمسر است ، آیا آن ز
 !ھر روز با كثیفى مى آمیزد و شھوت او مرده است ، در انعقاد نطفھ بى تاءثیر است ؟
و از آن طرف آیا ھر آمیزش حاللى ، از روى شھوت مصنوعى و بدون نشاط است ؟ خداوند تعصب و محبتھاى 

مثال اینان بدانند كھ رسوائى و اینھا و ا!! بیجا را بكشد كھ چگونھ عقل و شرع انسان را خام و بى اثر مى كند
 . افتضاح امثال معاویھ و یزید، با آب زمزم و كوثر قابل تطھیر نیست ، تا چھ رسد بھ این لقلقھ ھا و آوازھاى شوم

صلى هللا علیھ و آلھ(معاویھ از نظر پیامبر اكرم   ) 
قبال گفتیم پیامبر او را و پدرش معاویھ در زمان پیامبر اكرم مكرر مورد لعن و نفرین حضرت قرار گرفتھ است ، 

 .و برادرش را یكجا لعنت نمود
: و در روایت است كھ پیامبر اكرم در سفرى شنیدند كھ دو نفر غنا مى خوانند و بھ یكدیگر پاسخ مى دھند، فرمود

معاویھ و عمرو ابن عاص ھستند، حضرت دو دست خویش بلند نموده عرضھ  :ببینید ایندو كیستند؟ عرض كردند
اشتد  .(96)خدایا آندو را بھ آتش برسان رساندنى  : 

از این جاده مردى ظاھر مى شود كھ بھ غیر از سنت مى میرد و : و در حدیث دیگرى است كھ پیامبر فرمود
 .(97)معاویھ پیدا شد



خدایا او را لعنت كن و او را سیر مكن مگر با : و باز حضرت رسول بھ معاویھ در حالى كھ عبور مى كرد فرمود
اما ما : ھرگاه معاویھ را بر روى منبر من دیدید او را بكشید، ابوسعید خدرى راوى حدیث گوید: و فرمود (98)خاك 
آرى این حدیث را علماء اھل سنت با چھار طریق معتبر نقل كرده اند،  ((! این كار را نكردیم و لذا رستگار نشدیم

شمشیر نكش تا بھ عمر : مر خواست معاویھ را بكشد، ما گفتیم بلكھ روایت كرده اند كھ مردى از انصار در زمان ع
من از پیامبر شنیدم كھ مى : مرد انصارى گفت ) ظاھرا ھنگام امارت معاویھ در شام بوده است (گزارش كنیم 

نمى  ما ھم شنیده ایم ولى اقدامى: ھرگاه معاویھ را بر روى منبر دیدید كھ خطبھ مى خواند بكشید، اما گفتیم : فرمود
 .كنیم تا بھ عمر گزارش كنیم ، آنھا بھ عمر نوشتند، اما عمر تا ھنگام مرگش پاسخى نداد

مراد از : و یاللعجب كھ طرفداران معاویھ خود را بھ زحمت انداختھ اند تا این حدیث را توجیھ كنند، گاھى گفتھ اند
د، نھ اینكھ بكشید، و غیر ذلك او را بپذیری: معاویھ آن معاویھ نیست ، گاھى گفتھ اند پیامبر گفت  (99). 

و اگر اطالع كاملى از معاویھ و احواالت او خواستھ باشى ، بھ امیرالمؤ منین علیھ السالم و سخنرانیھا و نامھ ھاى 
حضرتش ترا از معاویھ مطلع نكند وى ، مراجعھ كن ، كھ كسى مانند . 

 معاویھ و شراب
5احمد ابن حنبل كھ از پیشوایان اھل سنت است در كتاب خود بنام مسند احمد ج  از عبدهللا ابن بریده نقل كند  347 :

من و پدرم نزد معاویھ رفتیم ، بعد از صرف غذا، شراب آوردند، معاویھ خورد، و بھ پدرم نیز تعارف : كھ گفت 
من زیباترین : از آن موقع كھ پیامبر آن را حرام نمود من آن را ننوشیده ام ، معاویھ پاسخ داد: پدرم گفت  كرد،

 جوان قریش بودم ،
 .(100)از ھیچ چیز مثل شراب لذت نمى بردم ، مگر شیر یا ھم صحبت شدن با انسان شیرین سخن 

آرى طبق فرمایش عالمھ امینى ره این تنھا یزید نبود كھ شرابخوار و دائم الخمر بود، بلكھ خاندان معاویھ ، از 
 .ابوسفیان گرفتھ تا معاویھ و یزید ھر سھ با شراب انس داشتھ اند
 معاویھ و ربا

طال یا نقره را بھ بیشتر از خودش فروخت ، یعنى ظرف بزرگان اھل سنت روایت كرده اند كھ معاویھ ظرفى از 
از پیامبر شنیدم كھ مى : یكى از اصحاب پیامبر بنام ابو درداء بھ او گفت . طالئى را با طالى بیشترى معاملھ كرد

ینم ، من در این كار اشكالى نمى ب: اما معاویھ گفت ) نھ بیشتر(این گونھ اشیاء باید بھ ھم وزن فروختھ شود : فرمود
كیست كھ مرا از معاویھ معذور كند، من او را از پیامبر خبر مى دھم ، اما او از راءى خود بھ من  : ابو درداء گفت
 مى گوید و سپس عھد كرد كھ با معاویھ در یك سرزمین نباشد،

كرده و گفت و در حدیث دیگرى عبادة ابن صامت نیز در شام معاویھ را از این ربا نھى كرد اما معاویھ اعتراض 
 .(101)مى گویم ھر چند معاویھ را ناخوش آید : این حدیث را بازگو كن و مگو، عبادة گفت
 بدعت بزرگ معاویھ

یات معاویھ معروف است و پاره اى از آنھا جزء معاویھ در دوران خود، كارھائى كرد كھ قبال سابقھ نداشت و بھ اول
 . بدعتھاى دینى محسوب مى شود، كھ در تواریخ مفصل ذكر شده است
: از شنیع ترین كارھائى كھ خالف فرمایش صحیح پیامبر اكرم بطور علنى در زمان معاویھ صورت گرفت این بود

ود معاویھ نیز در نامھ اى كھ بھ زیاد در ایام امام مجتبى زیاد ابن ابیھ ، كھ او را زیاد ابن عبید ھم مى نامیدند، و خ
نوشتھ بود، او را بھ زیاد ابن عبید خوانده و او را توبیخ كرده بود كھ تو مادر و بلكھ پدر ندارى ، اما با كمال 

سمیھ(وقاحت بعدا، زیاد را برادر خود خواند، زیرا ابوسفیان ادعا كرده بود كھ من با مادر زیاد  از ناپاكان كھ  ( 
 ! صاحب پرچم در جاھلیت بود و با وجود داشتن شوھر زنا مى داد، زنا كرده ام و زیاد فرزند من است
فرزند ملحق بھ شوھر است و  :با وجود اینكھ در میان امت اسالم معروف و قطعى است كھ پیامبر اكرم فرمود

یان و فاسق دیگر اعتماد كرد و زیاد را برادر خود مدعى زنا را باید سنگسار نمود، اما معاویھ بھ سخن پدرش ابوسف
نامید، زیرا زیاد از طرفداران سرسخت معاویھ شده بود، بعد از آنكھ در ابتدا از یاران حضرت امیر علیھ السالم 
بود، آرى زیاد بعد از پنجاه سال كھ پدر مشخصى نداشت و منسوب بھ كسى نبود، بھ شھادت ابى مریم سلولى كھ 

ادت مى دھم كھ ابوسفیان نزد من آمد و از من فاحشھ اى خواست ، من گفتم جز سمیھ كسى نیست ، او شھ: گفت 



 .(102)قبول است گرچھ زیر بغل او بد بوست ، و با او زنا كرد : گفت
پیامبرىمعاویھ و پیامبر و   

اشھد : وقتى معاویھ صداى مؤ ذن را شنید كھ مى گوید: احمد ابن ابى طاھر در كتاب اخبارالملوك آورده است كھ 
راضى نشدى جز بھ اینكھ ! اى فرزند عبدهللا تو ھمت بلندى داشتى ! مرحبا بر این پدر: ان محمدا رسول هللا ، گفت 

دھى اسم خود را كنار نام پروردگار جھانیان قرار  (103). 
طبرى در تاریخ خود آورده است كھ عمرو عاص با عده اى از اھل مصر نزد معاویھ آمدند، عمرو عاص بھ 

اھید، حتى سفارش كرد كھ بر معاویھ ھمراھان سفارش كرد تا مى توانید، معاویھ را تحقیر كنید و از ارزش او بك
 .بعنوان خلیفھ ، سالم نكنید
معاویھ كھ از این زد و بند آگاه شده بود بھ نگھبانان سفارش كرد كھ بر میھمانان آنچنان سخت بگیرید كھ ھر كدام 
 بیش از نجات جان خود چیزى در نظر نداشتھ باشد،

بن الخیاط، او با آن بالئى كھ بر سرش آورده بودند، بھ نزد معاویھ میھمانان وارد شدند، اولین نفر، مردى بود بنام ا
: سالم بر شما اى رسول هللا ، دیگران نیز ھمین كار را كردند، وقتى خارج شدند، عمرو عاص گفت : آمد و گفت 

 .(104)خدا شما را لعنت كند، من گفتم كھ بھ خالفت بر او سالم نكنید، شما بھ پیامبرى بر او سالم كردید
آرى زمینھ روحى و صفات و خصائص معاویة در فكر پھلو زدن بھ نبوت است ، لذا بھ این افراد اعتراض نكرد و 
 .سخن آنھا را انكار ننمود
 چرا بھ پیامبر احترام نمى گذارى ؟

د حضرمى یكى از كسانى است كھ عمرى طوالنى داشتھ است ، میان او و معاویھ مكالمھ اى واقع شد كھ اسد ابن اب
آرى : را دیده اى ؟ گفت ) جد اعالى پیامبر اكرم (آیا ھاشم : نشان از باطن معاویھ مى دھد، معاویھ بھ او گفت 

) جد اعالى معاویھ (آیا امیھ : معاویھ پرسید مردى قد بلند و زیبا چھره بود، مى گویند میان دو چشم او بركت بود،
آیا محمد : آرى مرد كوتاه قد و نابینا بود، گویند میان دو چشم او شر یا شومى بود، معاویھ گفت : را دیده اى ؟ گفت 

پس چرا بھ حضرت : رسول خدا را مى گویم ، آمد گفت : محمد كیست ؟ معاویھ گفت : را دیده اى ؟ آمد گفت 
رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ(ى گذارى و نام او را گرامى یاد نمى كنى و نمى گوئى احترام نم  )(105). 

 آرزوى معاویھ
 انا� و انا الیھ راجعون

عاویھ رفتیم ، پدرم با معاویھ رفت و آمد داشت و از او و عقل او با پدرم نزد م: مردى بنام مطرف ابن مغیره گوید
تعریف مى كرد، تا اینكھ شبى از نزد معاویھ آمد، دیدم بسیار غمگین است و از شدت اندوه غذا نخورد، ساعتى 

چرا امشب تو را غمگین مى بینم ؟: منتظر شدم متوجھ شدم ناراحتى او از ما و كار ما نیست ، پرسیدم   
من و معاویھ با ھم تنھا بودیم بھ او : جریان چیست ؟ گفت : گفتم ! پسرم من از نزد خبیث ترین مردم آمدم :  گفت
شما بھ آرزوى خود رسیده اى ، اى كاش بساط عدالت پھن مى كردى و بھ مردم نیكى مى كردى ، چرا كھ : گفتم 

شم نظر مى كردى و صلھ رحم مى كردى ، بخدا و اى كاش بھ حال برادران خود از بنى ھا. سن تو زیاد شده است 
 سوگند كھ نزد آنھا چیزى كھ از آن بیم داشتھ باشى نیست ،

ھیھات ھیھات ، ھرگز، ھرگز، ابوبكر پادشاھى نمود و عدالت كرد و چنین و چنان كرد، بخدا : معاویھ بھ من گفت 
ابوبكر، و سپس برادر عدى : فقط مى گویندسوگند كھ نتیجھ اى نداد مگر اینكھ پس از مرگ او، نامش نیز مرد، 

یعنى عمر پادشاھى نمود و تالش كرد و ده سال دامن فراز كرد، بخدا سوگند كھ ثمره اى نداد بیش از اینكھ پس از 
عمر، پس از آن ، عثمان بھ قدرت رسید، كسى كھ احدى در نسب : مرگ او، نامش نیز از بین رفت ، فقط مى گویند

 !!مانند او نبود
و كرد آنچھ كرد و با او شد آنچھ شد تا اینكھ این ھالك شد و نامش نیز از بین رفت و كارھائى كھ با او كردند نیز از 

ھر روز پنج بار بنام او صدا مى زنند و مى ) صلى هللا علیھ و آلھ (بین رفت ، ولى این ھاشمى یعنى پیامبر اكرم 
رى باقى مى ماند با وجود این اى بى مادر، یعنى با وجود باقى ، پس چھ كا)اشھد ان محمدا رسول هللا : (گویند

محمد صلى هللا (جز آنكھ نام ) راھى نیست (ماندن نام پیامبر و نابودى نام دیگران چیزى نمى ماند، و سپس افزود، 



ھم دفن شود، دفن شود) علیھ و آلھ  . 
كھ بر منابر معاویھ را لعن كنند ولى بر مردم گویند در زمان ماءمون وقتى این خبر را بھ وى دادند فرمان داد 

بسیار گران آمد و مصلحت را در ترك این كار دیدند و این مساءلھ را مسعودى كھ مورد اعتماد اھل سنت است از 
 .(106)كتاب موفقیات زبیر ابن بكار از اصول معتمده اھل سنت است نقل كرده است 

 

 

 معاویھ از حدیث پیامبر نھى مى كند
اگر بمن خبر برسد كھ حدیث نقل مى كنى گردنت را : و در ھمین راستاست كھ مى بینیم معاویھ بھ عبدهللا ابن عمر مى گوید

 (107) . مى زنم
ما را از حدیث منع  -فرمانروایان  - اینان : و یا وقتى بھ یكى از صحابھ مى گویند تو بھ نقل حدیث شایستھ ترى ، مى گوید

 .(108)كرده اند
از احادیث پیامبر اجتناب كنید مگر حدیثى كھ در زمان عمر باشد: روایت دیگرى است كھ معاویھ مى گفت  و در (109). 

حرمت ربا شنید گفت و گذشت در سابق كھ معاویھ وقتى از عبادة بن صامت حدیث پیامبر را در مورد  : 
 . در مورد این حدیث ساكت شود و بازگو مكن

صلى هللا علیھ و آلھ(عكس العمل زشت در مقابل حدیث   ) 
و از امورى كھ داللت بر بى پروائى و بى حیائى او نسبت بھ دین مى كند عكس العملى است كھ در مقابل روایت سعد ابن 

را لعنت ) علیھ السالم (كھ حضرت على : ن قرار بود كھ معاویھ بھ سعد گفت ابى وقاص از خود نشان داد، جریان از ای
اگر یكى از صفات على براى من بود، از آنچھ : كند، و یا در حضور سعد حضرت را لعنت كرد، سعد با اعتراض گفت 

انى مثل فرزندان على داشتھ خورشید بر آن مى تابد بیشتر دوست مى داشتم ، بخدا سوگند اگر من داماد پیامبر باشم و فرزند
باشم ، برایم از آنچھ خورشید بر آن مى تابد محبوبتر است ، بخدا سوگند اگر آن سخن كھ پیامبر در روز خیبر بھ على گفت 

پرچم را فردا بھ مردى مى دھم كھ خدا و رسول او را دوست مى دارند و او نیز خدا و رسول را دوست مى دارد،  - كھ 
بھ من مى فرمود، برایم از آن چھ خورشید بر او مى تابد  - خداوند پیروزى را بھ دست او نصیب مى كند  اھل فرار نیست و

آیا راضى نیستى كھ نسبت تو بھ من  - برتر است ، بخدا سوگند اگر آن سخن كھ در غزوه تبوك پیامبر بھ على فرمود كھ 
بھ من مى فرمود، برایم از آنچھ خورشید بر آن  - ى نیست ھمانند نسبت ھارون بھ موسى باشد جز اینكھ بعد از من پیامبر

بنشین تا جوابت را بشنوى ، : مى تابد محبوبتر است ، ھمینكھ سعد خواست برخیزد معاویھ باد شكم از خود رھا كرد و گفت 
رادى بود كھ با سعد ابن ابى وقاص از اف(ھیچ موقعى نزد من مثل االن پست تر نبوده اى ، پس چرا على را یارى نكردى ؟ 

چرا از بیعت با على امتناع كردى ؟ اگر آنچھ تو شنیدى من از پیامبر مى شنیدم ، تا ) حضرت على علیھ السالم بیعت نكرد
 .(110)على زنده بود، او را خدمت مى كردم 

كترین جنایت معاویھ بر علیھ السالم و اھل البیت علیھم السالمخطرنا  
معاویھ در نامھ اى بھ تمام فرمانداران خود در سراسر مملكت اسالمى اعالم كرد من بیزارم از ھركس كھ در فضل على و 

وایت مى كنند، یافتید خاندان او چیزى روایت كند و ھر كھ را كھ از شیعیان و دوستان عثمان و آنھا كھ فضائل عثمان را ر
گرامى دارید و احترام كنید، و ھر روایتى كھ كسى در فضائل عثمان نقل مى كند با اسم گوینده و اسم پدر و قبیلھ اش براى 
 من بفرستید،
در پى این فرمان بود كھ جعل روایات در فضیلت عثمان شایع شد، و معاویھ ھم براى آنھا ھدایا مى فرستاد، و مردم بخاطر 

حدیث راجع : ال دنیا بھ جعل حدیث شتاب مى كردند، مدتى گذشت تا اینكھ معاویھ در نامھ دیگرى بھ فرماندارانش نوشت م
بھ عثمان زیاد شده و در ھر شھر و ناحیھ اى منتشر شده است ، وقتى نامھ من بھ دست شما رسید، مردم را دعوت كنید بھ 

نماند مگر ) حضرت على علیھ السالم (و ھیچ خبرى در مورد ابى تراب  سوى روایت در فضائل صحابة و خلفاء سابقین ،
اینكھ یك خبر دروغین در مقابل آن براى صحابة برایم بیاورد، كھ این كار نزد من محبوبتر و چشمم را روشنتر نو استدالل 
كار بجائى رسید كھ این احادیث را مثل  .(111)على و طرفداران او را باطل مى كند بر آنھا از فضائل عثمان سخت تراست 
قرآن تدریس مى كرده و بھ بچھ ھا و جوانان یاد مى دادند، در ابتداء قاریان و ضعیفانى كھ نزد مردم اظھار خشوع و 

جعل كردند و سپس آن احادیث بھ دست دیندارھا افتاد و از روى نادانى قبول عبادت مى كردند، بخاطر مال دنیا، حدیث 



 .(112)كردند و روایت نمودند
كترین مرحلھ جنایات معاویھ است ، آرى ، بھ این ترتیب بود كھ جعل حدیث شروع شد، و بھ نظر مؤ لف ، این عمل خطرنا

چرا كھ دین خدا باید از طریق اھل البیت ابالغ شود و اھل البیت نیز مى باید با احادیث پیامبر شناختھ شوند، معاویھ براى 
 از بین بردن دین خدا، ھمگام با اقدامات سركوبگرانھ شدیدى كھ انجام داد،

و انحراف عقیدتى نیز پرداخت ، او اقدام بھ ایجاد شبھھ و انحراف عقیدتى  ھمچنانكھ ذكر خواھیم كرد، بھ فعالیت فرھنگى
در ذھن مردم نمود، و مى دانیم وقتى كھ مردم ، در مقابل ھر فضیلتى از فضائل حضرت امیر علیھ السالم دھھا روایت در 

فین افزوده مى شود و یا الاقل آنھا را فضیلت خلفا از علماء خود بشنوند، بھ ناچار اعتقاد آنھا بھ اھل البیت سست و بھ مخال
مساوى با یكدیگر مى دانند و لذا ھرگز مذھب اھل البیت را بر دیگران ترجیح نخواھند داد، معاویھ از یك طرف بھ شدت 
مردم را منع مى كرد تا مبادا كسى از فضائل حضرت على بازگو كند، و از طرف دیگر روایات دروغین در مدح خلفا 

و از آن طرف نسبت بھ اھل البیت ناسزا مى گفت ، و شیعیان را شكنجھ و قتل عام مى كردجعل مى كرد  . 
 تھاجم فرھنگى دشمن رمز قیام سیدالشھداء روحى فداه
و در این میان مردم بیچاره و ضعیف بودند كھ در مقابل این تھاجم نظامى و فرھنگى ، پایمال و مطیع او مى گشتند، و این 

و علل عمده قیام امام حسین علیھ السالم مى باشدیكى از رموز مھم  . 
، راه  لیھلك من ھلك عن بینھ و یحیى من حى عن بینھچرا كھ وظیفھ مھم انبیاء الھى روشن نمودن راه حق از باطل است 

انا حق و باطل باید جدا باشد، تا ھر كھ ھالك مى شود از روى آگاھى و ھر كھ ھدایت ھم مى شود از روى آگاھى باشد، 
 ھدیناه السبیل اما شاكرا و اما كفورا
 .و معاویھ مى خواست ، این امر را مشتبھ كند، تا این ھدف بزرگ انبیاء نابود گردد
اینجا بود كھ امام حسین علیھ السالم اسالم را با خطرى مواجھ مى بیند كھ اگر اقدام نكند، آنھمھ تالشھاى رسول هللا در 

یات متواترة و سنگین در فضائل اھل البیت در معرض خطر جدى و نابودى قرار گرفتمعرفى اھل البیت و آنھمھ روا  . 
معاویھ مى خواھد با جعل احادیث دروغین ، احادیث پیامبر را خنثى و بى اثر كند، او مى خواھد چھره ھاى ناھنجار تاریخ 
 را بھ فضائل دروغین زیبا كند و سفیدرویان تاریخ را ناھنجار جلوه دھد،

جاست كھ نالھ ھاى زھراى مرضیھ و جھاد سخت او و مظلومیت سى سالھ حضرت على علیھ السالم و خاندان عترت و این
تالشھاى آنھا و در نتیجھ ، راه مستقیم و روشن اسالم ، در معرض خطر قرار مى گیرد، در این مرحلھ صحبت اكراه و 

كنند، و امام حسین تنھا بازمانده اى است كھ با شخصیت بى اجبار نیست ، صحبت انحراف عقیده است ، تا مردم را بدبین 
تردید و ھمھ گانى خود مى بایست در مقابل این زخم كھنھ اقدام كند و بھ ھر ترتیب كھ شده راه حق را براى مردم از باطل 

مھم بر آمد، در پیروى از حق یا باطل عذرى نباشد و چھ نیكو از عھده این  جدا كند، بھ گونھ اى كھ براى ھیچكس   
 مزدوران معاویھ در جعل حدیث
از جملھ مزدورانى كھ معاویھ را در این راستا كمك كردند، سمرة ابن جندب است ، معاویھ چھارصد ھزار درھم بھ سمرة 

و را نسبت بھ حضرت امیر تفسیر كند  و من الناس من یعجبك قولھ فى الحیاة الدنیا االیةداد تا در شام خطبھ خواند و آیھ 
مفاد آیھ این است كھ برخى از مردم ، زیبا سخن مى گویند، اما خداوند شاھد (گفت كھ این آیھ در شاءن على نازل شده است 

و از آن طرف آیھ ) است كھ در دل دشمنى سختى دارند و در زمین براى فساد و از بین بردن زراعت و نسل تالش مى كنند
كھ در (یعنى برخى از مردم جان خود را در راه خدا مى فروشند  - اء مرضات هللامن یشرى نفسھ ابتغ  و من الناس مباركھ 

 - .) مورد فداكارى حضرت على علیھ السالم در لیلة المبیت و خوابیدن در بستر پیامبر بخاطر نجات جان پیامبر مى باشد
 (113).این آیھ را در فضیلت ابن ملجم مرادى تفسیر نمود
 سمرة ابن جندب كیست ؟
و این سمرة ابن جندب ھمان است كھ از جانب زیاد بر بصرة حكومت مى كرد و در كشتار مردم اسراف نمود، انس ابن 

ترسى كھ بى گناھى را كشتھ باشى ؟ جواب  آیا نمى: سمرة ھشت ھزار نفر را كشتھ است ، معاویھ بھ او گفت : سیرین گوید
اگر ھمانند اینھا را ھم بكشم واھمھ اى ندارم : داد (114 ). 

ع كرده بودند كشت سمرة در یك بامداد چھل و ھفت نفر از قوم مرا كھ قرآن را جم: ابو سوار عدوى گوید (115). 
خدا معاویھ را لعنت كند، اگر آنچنانكھ معاویھ را اطاعت كردم ، : و این بدبخت پس از آنكھ معاویھ او را عزل كرد گفت 

نمى كرد خدا را عبادت مى كردم ، ھرگز مرا عذاب . 
و او ھمان كسى است كھ بى گناھانى را كھ شھادتین بر لب جارى مى كردند، یكى پس از دیگرى در یك مجلس كشتھ تا بھ 
 .(116)بیست و چند نفر رسید
 نمونھ اى از احادیث دروغین



آن جا كھ پیامبر خدا بسیارى از افراد ناشایست را بخاطر كارھاى زشت آنھا مورد لعنت و نفرین قرار داده است ، مثل از 
اینكھ دشمنان على علیھ السالم را لعنت كرده است و یا متخلفین از لشكر اسامة را لعنت كرده است ، حكم ابن عاص و 

، و مواردى از این قبیل ، دست تبھ كاران بخاطر شستن این لكھ ننگ از مروان و معاویھ و بنى امیھ را لعنت كرده است 
خدایا من ھم انسان ھستم : دامن اینھا، شروع كردند بھ جعل حدیثى از پیامبر اكرم كھ حضرت فرموده است  یعنى خطا مى )

را نداشت ، این را براى او كفارة و  ھر بنده اى را كھ من ناسزا گفتم و یا تازیانھ زدم و یا نفرین كردم و او اھلیت آن) كنم 
 . موجب نزدیكى در روز قیامت قرار بده
 تالش بیھوده و رسوائى بزرگ
این حدیث دروغین را بخارى و مسلم در صحیح و ابن كثیر در تاریخ خود آورده اند، آنگاه ابن كثیر و مسلم از این حدیث 

پیامبر بھ من فرمود: جریان از این قرار است كھ ابن عباس گویدبراى توجیھ ، نفرین پیامبر بر معاویھ بھره جستھ اند  : 
او مشغول خوردن است ، بھ پیامبر جریان را گفتم ، حضرت : معاویھ را صدا بزن بیاید، من رفتم و او را خواندم ، اما گفتند

: در دفعھ سوم پیامبر فرمودبرو بگو بیاید، بار دوم نیز گفتند مشغول خوردن است ، باز بھ حضرت گزارش كردم ، : فرمود
 ،(117)خداوند شكمش را سیر نكند، و لذا بعد از این ھرگز سیر نمى شد

یھ از این نفرین در دنیا و آخرت معاو: اما دست تحریف ھمین نفرین پیامبر را از مناقب معاویھ مى گیرد و ابن كثیر گوید
بخدا كھ : اما در دنیا، او روزى ھفت بار غذا مى خورد، ھمراه با میوه و شیرینى بسیار در آخر مى گفت !! بھره جست 

 !.سیر نشدم ولى خستھ شدم ، و این خود نعمتى و شكمى است كھ پادشاھان بھ آن متمایلند
كھ نفرین پیامبر براى او رحمت است و اما در آخرت ، بخاطر آن حدیثى كھ گذشت  !! 

و شما اى خواننده گرامى بھ عمق فاجعھ واقف ھستید كھ چطور براى توجیھ اعمال زشت معاویھ و امثال معاویھ ، اینان 
راضى شدند تا پیامبر اسالم را در نظرھا تحقیر كنند و بگویند پیامبر بى جا و بدون گناه مردم را لعن و نفرین مى كرده 

ت ، و مرتبھ حضرت را با آن اخالق كریمھ اینقدر تنزل دھند تا شاید امثال معاویھ را نجات دھنداس . 
این بیچاره نمى دانستھ كھ اگر كار با این دروغھا درست مى شد، امثال معاویھ و ابوسفیان و مروان كھ مورد لعن پیامبر 

صحابھ در امان باشند بودند، خود بھ این حدیث استناد مى كردند تا از طعن و سرزنش . 
 نمونھ اى از احادیث دروغین در مقابلھ با اھل البیت
و بھ ھمین جھت است كھ شما ھر حدیثى كھ در فضائل اھل البیت پیدا كنید، در مقابل آن یك حدیث براى مخالفین آنھا جعل 
 .كرده اند
تم و على درب آن است آنھا جعل كردند كھ پیامبر یعنى من شھر علم ھس (انا مدینة العلم و على بابھا) :پیامبر فرمود - 1
من شھر علم ھستم و : یعنى  انا مدینة العلم و ابوبكر اساسھا و عمر حیطانھا و عثمان سقفھا و على بابھا : فرموده است
 !!! ابوبكر پایھ آن و عمر دیوار آن و عثمان سقف آن و على درب آن است
استبر ساق عرش نوشتھ : پیامبر فرمود - 2  (  ( ال الھ اال هللا ، محمد رسول هللا ، على ولى هللا
) آن ھا جعل كرده اند كھ  ( ال الھ اال هللا ، محمد رسول هللا و وزیراه ابوبكر الصدیق و عمر الفارق

ابوبكر صدیق و عمر فاروق دو وزیر او ھستند: یعنى  !! 
دشمن خداست دشمن تو دشمن من است و دشمن من) یا على : (پیامبر فرمود - 3  مبغضك مبغضى و مبغضى مبغض هللا - 
) آنھا جعل كرده اند  !! یعنى ھر كھ عمر را دشمن دارد مرا دشمن داشتھ است ( من ابغض عمر فقد ابغضى
یعنى یا على ترا دوست نمى دارد جز مؤ من و دشمن نمى دارد  ال یحبك اال مؤ من و ال یبغضك اال منافق :پیامبر فرمود - 4

فقمگر منا  . 
) :اینھا جعل كردند خداوند : یعنى  ( عن هللا جل جاللھ ، ما احب ابوبكر و عمر المؤ من تقى و ال ابغضھما اال منافق شقى
 .فرموده است عمر و ابوبكر را جز مؤ من با تقوا دوست ندارد و جز منافق شقى دشمن ندارد
مھ و حسن و حسین قسم داد تا آمرزیده شد و آنھا حضرت آدم خداوند را بحق محمد و على و فاط: پیامبر فرمود - 5

قرار داشتند  بصورت اشباحى مقابل عرش  . 
خداوند، پیامبر و ابوبكر و عمر و عثمان و على را بصورت اشباح خلق كرد و حضرت آدم خدا را بھ این : آنھا جعل كردند

 !!پنج نفر سوگند داد تا توبھ او پذیرفتھ شد
یعنى حسن و حسین دو سرور جوانان بھشت ھستند الحسن و الحسین سیدا شباب اھل الجنة :پیامبر اكرم فرمود - 6 . 
، یعنى عمر و ابوبكر دو سرور پیرمردھاى بھشت ھستند ابوبكر و عمر سید اكھول اھل الجنة : آنھا جعل كردند كھ !!.(118) 
 !با اینكھ در بھشت اصال پیرمرد وجود ندارد



 اثر تبلیغات سوء در مردم نسبت بھ اھل البیت علیھم السالم
او پاسخ !! در صحیح بخارى از ابى اسحاق نقل كند كھ مردى از براء مى پرسید آیا على در جنگ بدر حضور داشت ؟ - 1
 :داد
 (119)آرى مبارزه كرد و پیروز شد
آرى از حضور مردى در جنگ بدر سوال مى كنند، كھ جنگ بدر جز با ھمت بلند او پیروز نشد و او بھ تنھائى معادل 
 .مالئكھ و مسلمین جھاد كرد و كفار را قلع و قمع نمود
دم آنچنان سب و بدگوئى از حضرت امیر علیھ السالم را الزم مى شمردند كھ مى گفتنددر شھر حران مر - 2 ال صالة اال  :

یعنى بلعن ابى تراب  (  ĸنماز درست نیست مگر با لعن حضرت على علیھ السالم) العیاذ با  . 
رد بھ حضرت امیر علیھ در جنگ صفین از سپاه معاویھ جوانى در حالى كھ رجز مى خواند بھ میدان آمد و شروع ك - 3
 . السالم ناسزا گفتن

بعد از این نبرد باید حساب پس داد، از خدا بترس تو نزد خدا خواھى : یكى از یاران حضرت بنام ھاشم مرقال بھ او گفت 
 یافت و از ھدف و جایگاه فعلى تو سؤ ال خواھد نمود،

یھ السالمحضرت على عل(من با شما مى جنگم چون صاحب خدا : آن جوان گفت  آنچنان كھ بمن گفتھ اند، نماز نمى  ( 
را كشتھ است ، شما ھم كمك كرده ) عثمان (خواند، شماھا ھم نماز نمى خوانید، با شما مى جنگم چون صاحب شما خلیفھ ما 

ھ با اما اینكھ گفتى صاحب ما نماز نمى خواند، او اول كسى است ك: اید، سپس ھاشم مرقال جوان را موعظھ كرد و فرمود
پیامبر نماز خوانده ، از ھمھ در دین خدا آگاه تر و نزدیكتر بھ پیامبر است ، اما اطرافیان او ھمگى قاریان قرآن ھستند كھ 
 الخ.(120)شب را بھ تھجد بیدارند
د واسطى وقتى حدیث طیرعبدهللا ابن محم - 4 را در فضیلت امیرالمؤ منین علیھ السالم در شھر واسط قرائت نمود،  (121)
 .(122)مردم بھ او حملھ كردند، و او را بیرون نموده و جاى او را شستند
احمد ابن شعیب نسائى كھ صاحب یكى از صحاح ششگانھ اھل سنت است ، زمانى بھ دمشق رفت ، در آنجا از او راجع  - 5

دم باشد، مى خواھد برتر شود، و آیا معاویھ راضى نیست كھ مثل یك نفر آ: بھ فضائل معاویھ درخواست كردند، او پاسخ داد
خدا شكمش را سیر نكند، مردم با : من براى معاویھ فضیلتى نمى شناسم مگر اینكھ پیامبر فرمود: در روایت دیگرى گفت 

شنیدن این كلمات ، او را زیردست و پا لھ كردند، بھ گونھ اى كھ وقتى او را با حالت مجروح بھ بیرون شھر بردند، جان 
 .(123)سپرد
در ایام متوكل عباسى بود كھ نصر ابن على ابن صھبان روایتى نقل نمود كھ پیامبر اكرم دست امام حسن و حسین را  - 6

با من در قیامت ھم درجھ است ، متوكل دستور داد تا ھر كھ ایندو را و پدر و مادر ایندو را دوست بدارد : گرفت و فرمود
او را ھزار تازیانھ بزنند، در این میان فردى بنام جعفر ابن عبدالواحد آنقدر وساطت كرد و گفت این مرد از اھل سنت است 
 (124)! تا اینكھ متوكل دست از او برداشت
 جنایات معاویة و وضعیت شیعیان در دوران امام حسن و امام حسین علیھ السالم
در توافقنامھ اى كھ میان امام مجتبى و معاویة پس از شھادت حضرت امیر علیھ السالم انجام گرفت ، امام مجتبى در آنھا 

ود جانشین تعیین كند، بلكھ مى باید كار را بھ شورى واگذار كند، و اینكھ شرط نموده بود كھ معاویھ حق ندارد كھ بعد از خ
اصحاب و شیعیان حضرت على علیھ السالم از نظر جانى و مالى و ناموس و اوالد، ھر كجا كھ ھستند در امان باشند، و 
 .(125)پیمان و میثاق خدا بر معاویھ است كھ این مسائل را رعایت كند
اما معاویھ ھمچنانكھ خود گفتھ بود، تمام شروط را زیر پا گذاشت ، معاویھ ھدف خود و باطن خود را از مخالفت با حضرت 

اى : در كوفھ سخنرانى كرد و گفت امیر بعد از صلح با امام مجتبى بیان نمود او پس از آنكھ پایھ ھاى حكومتش محكم شد، 
اھل كوفھ شما مى پندارید كھ من بخاطر نماز و زكاة و حج با شما جنگ كردم ؟ با اینكھ شما این كارھا را انجام مى دھید؟ 
 : ولى من بخاطر اینكھ بر شما امیر شوم و صاحب اختیار گردم جنگ كردم ، و در آخر كالمش نیز گفت

رار داد قبول كرده ام ھمھ آنھا زیر پاھایم مى باشد و بھ آن عمل نمى كنم ھرچھ با امام مجتبى در ق (126). 
علیھ السالم زمان خالفت بیست سالھ وى ، یكى از سخت ترین و ھولناكترین دوران براى شیعیان و طرفداران حضرت امیر 

بود، معاویھ كھ كینھ بنى ھاشم ، مخصوصا اصحاب حضرت در جنگ صفین را در دل داشت ، تا توانست از كشتار و 
 .شكنجھ و قتل و غارت دریغ نكرد
او امام مجتبى را مسموم كرد، آنگاه یاران و شیعیان گرانقدرى مانند محمد ابن ابى بكر و عمر و ابن حمق و حجر ابن عدى 

ان او و مالك اشتر و غیر ھم را ھمچنانكھ در تواریخ مذكور است بھ ھالكت رساندو یار . 



فرمانھاى پیاپى و مكرر او بھ عمال و حاكمان خود كھ از افراد ناپاك و سفاك بوده اند در تاریخ مذكور است ، او بھ 
خانھ ھاى ایشان را خراب كنند و از فرمانداران فرمان داد تا ھر كس كھ بھ دین على ابن ابیطالب است گردن بزنند، و 

شیعیان احدى را باقى نگذارند، حتى در زمان حیات حضرت امیر علیھ السالم نیز سپاھیان خود را براى غارت و كشتار بھ 
شھرھا مى فرستاد و دستور جنایت و كشتار مى داد، و اعالم كرد كھ من بیزارم از ھر كس كھ راجع بھ فضیلت حضرت 

او روایتى نقل كندعلى و خاندان  (127). 
 جنایات بسر ابن ابى ارطاة از طرف معاویھ
ة عمال معاویھ دستور داشتند كھ از ھیچ كارى نسبت بھ شیعیان فرو گذار نكنند، حتى از نوامیس آنھا، بسر ابن ابى ارطا

جنایت كار معروف و سرسپرده معاویھ بفرمان معاویھ با سپاه خود بھ مكھ و مدینھ و نجران و یمن حملھ كرد، و افراد 
) كھ از طرف حضرت امیر در آنجا حاكم بود(بسیارى را بھ خاك و خون كشید، و در یمن بود كھ دو طفل فرماندار یمن را 

كرد كھ تو مردھا را كشتى ، چرا این دو بچھ را مى كشى ؟ بخدا اینھا را نھ  خودش با كارد سر برید، بانوئى بھ او اعتراض
در جاھلیت و نھ در اسالم نمى كشتند، اى پسر ارطاة آن حكومتى كھ قدرتش جز با كشتن كودكان و پیرمردان و بى رحمى 
 .(128)و قطع رحم شكل نگیرد، حكومت زشتى است 
او در صنعاء چھل نفر از ریش سفیدان را بھ جرم اینكھ دو كودك مذكور در خانھ زنى از فرزندان آنان مخفى شده بودند، بھ 

ر نفر را كشتھ این شخص وقتى كھ از شام حركت كرده تا وقتى كھ دوباره برگشت سى ھزا: قتل رسانید، در تاریخ نوشتھ اند
 . بود و عده اى را ھم بھ آتش سوزانیده است
كار بھ جائى رسید كھ این ملعون ، زنان مسلمان قبیلھ ھمدان را اسیر كرد و بعنوان كنیز در بازار در معرض فروش قرار 
 .(129)داد، و اینان اول زنان مسلمانى بودند كھ اسیر و در معرض فروش قرار گرفتند
اینان بھ خانھ ھاى مسلمانان حملھ مى كردند و آنھا را غارت مى كردند، حتى زیورآالت بانوان را مى ربودند، بیھوده نیست 

ین بھ دنیا فروختھ و محارم تو را خدایا بسر، د: كھ حضرت امیر علیھ السالم بر این شخص نفرین بوده و عرضھ داشت 
ھتك نمود، و اطاعت مخلوق فاجر را بر اطاعت شما ترجیح داده ، خدایا او را نمیران تا اینكھ عقلش را بگیرى و ھرگز او 
را مستحق رحمت قرار نده ، خدایا بسر و عمرو ابن عاص و معاویھ را لعنت نما، اندكى بعد، بسر دیوانھ شد و ھذیان مى 

صدا مى زد شمشیر بدھید تا بكشم ، یك شمشیر چوبى بھ او مى دادند او بھ بالشتى حملھ مى كرد، آنقدر مى زد تا گفت ، 
 .(130)غش مى كرد، مدتى چنین بود تا مرد

بن ابیھبخشنامھ معاویھ و جنایات زیاد ا  
كھ ثابت شد كھ او على و خاندان على را   نگاه كنید ھر كس : معاویھ در یك بخشنامھ كھ بھ تمام شھرھا فرستاد نوشت 

 دوست مى دارد نامش را از دفتر حذف و حقوق او را قطع كنید،
ھ كنید و خانھ اش را خراب و بھ دنبال آن بخشنامھ دیگرى فرستاد كھ ھر كسیرا كھ متھم بھ دوستى این خاندان است ، شكنج

كنید، و در این میان مصیبت بزرگى و سنگین براى اھل كوفھ بود، چرا كھ در آنجا شیعیان حضرت فراوان بردند، كار بھ 
گونھ اى شد كھ شیعیان در نھانى و مخفیانھ با ھم صحبت مى كردند و در ھمان حال از خدمتكار خانھ واھمھ داشتند و وقتى 

ھم صحبت كنند، پیمانھاى سخت مى گرفتند كھ بازگو نكندمى خواستند با  (131). 
و بھ ھمین جھت بود كھ معاویھ ، براى نابود كردن شیعیان عراق ، زیاد ابن ابیھ این خونریز بى رحم تاریخ را بر كوفھ 

كرد، او كھ زمانى از شیعیان حضرت بود و آنھا را مى شناخت ، تا مى توانست ، در نابودى شیعیان كوشید، چھ بسیار  امیر
 . دست و پاھا كھ برید و چشمھائى كھ كور كرد و بدنھائى ، كھ بر درخت بھ دار آویخت

شخصیت معروفى در میان آنھا نماند آنقدر بر شیعیان تاخت ، كھ از عراق گریختند و بھ اطراف پناه بردند، بطوریكھ (132). 
 جسارت زیاد ابن ابیھ ملعون بھ امام مجتبى و حضرت امیر علیھماالسالم

را در جواب نامھ اى كھ حضرت براى وى راجع شما خود مظلومیت شیعیان و امام مجتبى علیھ السالم و شقاوت این ناپاك 
 : بھ تاءمین جان یكى از شیعیان نوشتھ بود مالحظھ مى نمائید او بھ امام مجتبى نوشت
بخدا قسم اگر او میان پوست و گوشت تو باشد در امان نیست ، ھمانا محبوبترین گوشتى كھ دوستدارم بخورم ، آن گوشتى 

او را بخاطر گناھش بھ كسى كھ از تو سزاوارترست تسلیم كن ، اگر ببخشم بخاطر  است كھ تو پاره اى از آن ھستى ،
والسالم. وساطت تو نیست و اگر بكشم ، علتى ندارد مگر بخاطر محبت او بھ پدر فاسق تو  . (133) 

ناپاك شیعیان را در كوفھ جمع كرد تا مردم را بر بیزارى از حضرت على وادار كند، ھر كھ امتناع مى كرد او را  آرى این
 .(134)مى كشت ، اما خداوند او را بھ خود مشغول نمود و مبتال بھ طاعون شد و بعد از دو روز مرد
و این زیاد ھمان شخصى است كھ وقتى اھل كوفھ او را در منبر سنگباران كردند، دست ھشتاد نفر را بھ این جھت قطع 



 .(135)كرد
 دشمنى بنى امیھ حتى با نام على

امیھ در ادامھ تبلیغات بر علیھ اھل البیت علیھم السالم از نام على ھم واھمھ داشتند، ابن حجر در تھذیب التھذیب آورده  بنى
است كھ بنى امیھ اگر مى شنیدند نوزادى نامش على نھاده شده آن را مى كشتند، شخصى بنام رباح كھ نام پسرش على بود، 

است نھ على ، در واقع نیز با على و ھر كس ھمنام حضرت بود دشمن بودنام او على : وقتى متوجھ خطر شد گفت  . 
من حالل نمى كنم كسى را كھ بھ من على بگوید من على ھستم : پسرش على ابن رباح نیز مى گفت  (136). 

 

یھ و مظلومیت شیعیانبخشنامھ معاو  
ھر كس كھ بر دین على و راءى اوست بكش ، و بھ تمام شھرھا نوشت ھر : معاویھ در نامھ خود بھ زیاد ابن ابیھ نوشت 

 .كس كھ ثابت شد دوستدار على و خاندان اوست ، حقوقش را قطع كنید
و را بكشید، ھر چند ثابت نشده باشد، بھ ببینید ھر كھ متھم است كھ از دوستان على است ا: و در بخشنامھ دیگرى نوشت 

ھمین جھت مردم را بھ این اتھام و شبھھ و گمان در زیر ھر سنگى مى كشتند، بھ گونھ اى كھ اگر از دھان كسى سخنى 
اشتباھا سر مى زد گردنش را مى زدند، كار بجائى رسید كھ اگر كسى را متھم بھ كفر و زندقھ مى كردند، محترم بود و 

و كارى نداشت ، اما شیعیان مخصوصا در كوفھ و بصره در امان نبودندكسى با ا (137). 
 مبارزه امام حسین علیھ السالم با تھاجم فرھنگى معاویھ

با عبدهللا ابن جعفر و عبدهللا ابن عباس بھ حج مشرف شدند حضرت دو سال قبل از مرگ معاویھ ، امام حسین علیھ السالم 
دستور دادند تا تمامى مردان و زنان و شیعیان و موالى بنى ھاشم ھمھ حاضر شوند، و ھمچنین پیغام دادند تا ھر كس كھ 

بر و پسران آنھا و حضرت را مى شناسند و با خاندان حضرت آشناست بھ مكھ بیاید، و در ھمین راستا تمامى اصحاب پیام
)تابعین  و انصار از كسانى كھ بھ عبادت و صالح ) كسانى كھ پیامبر را ندیدند اما از اصحاب حضرت روایت گرفتھ اند
معروف بودند، ھمھ در منى جمع شدند، جمعیتى شد بیش از ھزار نفر، كھ اكثر آنھا از تابعین و فرزندان صحابھ پیامبر 
 بودند،

پس از حمد و ثناى الھى فرمود. م برخاست و خطبھ خواندامام حسین علیھ السال با ما و شیعیان ما ) معاویھ (این ستمگر  :
 كارھائى كرده كھ شما مى دانید و دیده اید و شاھد بوده و بھ شما رسیده است ،

تكذیب كنید، سخنم من مى خواھم از شما راجع بھ امورى سؤ ال كنم ، اگر راست گفتم ، مرا تصدیق كنید و اگر دروغ گویم 
را بشنوید و مخفى نگھ دارید، و سپس بھ شھرھا و قبیلھ ھاى خود بروید، و افراد مورد اعتماد و امین را بھ آنچھ مى دانید، 

خداوند نور ) گرچھ (كھنھ و نابود شود، ) امامت و فضیلت اھل بیت علیھم السالم (دعوت كنید، من مى ترسم كھ این حق 
گرچھ كافرین نخواھند خود را تمام مى كند . 

آنگاه حضرت ھر آیھ اى كھ خداوند در مورد اھل البیت نازل نموده بود، بیان كرد و تفسیر نمود، و ھر چھ پیامبر راجع بھ 
خدایا درست است ، : پدر و مادر و خانواده ایشان فرموده بود روایت نمود، و در تمام این موارد، اصحاب پیامبر مى گفتند

خدایا شاھد باش ، كھ ما این سخنان را از افراد مورد اعتماد شنیده : شنیده ایم و شاھد بودیم ، تابعین نیز مى گفتندما اینھا را 
شما را : حضرت بعد از اینكھ چیزى از فضائل نماند كھ فروگذار كند فرمود. ایم ، تا اینكھ حضرت چیزى را فروگذار نكرد

د مورد اعتماد خود اینھا را بازگو كنید، و سپس حضرت فرود آمد و مردم متفرق بخدا سوگند مى دھم كھ برگردید و بھ افرا
 .(138)شدند
 مظلومیت اھل البیت علیھم السالم تا زمان سیدالشھداء
 انكار غدیر خم - 1

السالم ، با آنھمھ سفارشات و احترام و عظمتى كھ از پیامبر اكرم نسبت بھ ایشان چھ در عمل و چھ در  اما اھل البیت علیھم
سخن در مقابل چشم و گوش مسلمانان انجام مى گرفت ، بعد از پیامبر اكرم از مظلومترین افراد تاریخ اسالم بھ شمار مى 
 .روند

بیست نفر مرد نیست كھ ما را دوست داشتھ باشددر مكھ و مدینھ : امام سجاد علیھ السالم مى فرمود (139). 
ھنوز بیش از سھ ماه از جریان غدیر خم و منصوب نمودن حضرت امیر علیھ السالم در حضور دھھا ھزار نفر بھ خالفت 

من كنت مواله فھذا على شتھ بود، ھنوز آرى دلنشین پیامبر اكرم در گوشھا طنین انداز بود كھ فرمود بوسیلھ پیامبر نگذا
، ھر كھ من موالى اویم ، این على موالى اوست ، خدایا دوستانش را دوست دار و با دشمنانش دشمن باش ، مواله  



سوگ حضرت بسر مى بردند، و حضرت امیر مشغول كھ ناگاه پس از رحلت پیامبر اكرم و در زمانى كھ خاندان پیامبر در 
بود، مخالفین در كنارى گرد آمدند و از این فرصت استفاده كرده تا حضرت را در ) ص (غسل و كفن جسم مطھر پیامبر

 .مقابل عمل انجام شده قرار دادند، و ھمچنانكھ در برخى روایات آمده حتى ھنگام مراسم دفن پیامبر نیز حاضر نشد
میت حضرت زھرا سالم هللا علیھامظلو - 2  
و شرم آورتر آنكھ بھ خانھ حضرت على علیھ السالم براى گرفتن بیعت از حضرت ھجوم آوردند، عمر ھیزم خواست فریاد 
برآورد كھ سوگند بھ آنكھ جان عمر در دست اوست ، یا خارج شوید یا خانھ را با ھر كھ در آن است آتش مى زنم بھ او 

گرچھ او باشد: نھ فاطمھ است ، گفت در این خا: گفتند ! 
جز على ھمھ بیرون آمدند، عمر در اثر نالھ حضرت فاطمھ و توبیخ او برگشت ، ابوبكر بھ تحریك عمر چند بار قنفذ را 
پدر جان اى رسول خدا،  :فرستاد بھ دنبال حضرت ، وقتى موفق نشد، عمر دوباره آمد و در زد، حضرت فاطمھ صدا زد

مردم با شنیدن نالھ حضرت فاطمھ برگشتند، اما عمر ) عمر و ابوبكر(كشیدیم از ابن خطاب و ابن ابى قحافھ  بعد از شما چھ
 .(140)و عده اى ماندند تا على را بھ زور از خانھ بیرون آوردند

آتش افكنددر خانھ وحى  !! 
 !!و اى كاش بھ ھمین جا اكتفا مى كردند
مسعودى كھ مورد قبول شیعھ و سنى است در اثبات الوصیة مى نویسد، بطرف حضرت على حملھ كردند، در خانھ را آتش 

را میان در فشار دادند، تا اینكھ محسن را سقط ) حضرت فاطمھ (زدند، و حضرت را با زور خارج كردند، و سرور زنان 
 !كرد
صاحب وافى بالوفیات از نظام معتزلى نقل مى كند كھ عمر در روز بیعت چنان بر شكم حضرت فاطمھ زد كھ محسن را 

وقتى براى استادم ابوجعفر نقیب داستان : سقط نمود و اینجاست كھ ابن ابى الحدید سنى معتزلى در شرح نھج البالغھ گوید
اسطھ اینكھ با نیزه بر ھودج دختر پیامبر، زینب حملھ كرد كھ منجر بھ سقط ھدر نمودن پیامبر خون ھبار ابن اسود را بو

اگر پیامبر زنده مى بود حتما خون كسى كھ فاطمھ را ترساند تا فرزندش را سقط : فرزندش شد، نقل نمودم ، استادم گفت 
 (141)!نمود، حالل مى كرد
مساءلھ آنقدر شنیع بود كھ ابوبكر در دم مرگ آرزو مى كرد اى كاش با خانھ حضرت فاطمھ كارى نمى داشتم ، ھر چند 
 .(142)كار بھ جنگ بكشد
بدگوئیھا جسارتھا و - 3  

از حق مسلم خویش فدك ) س (مظلومیتھا ھمچنان ادامھ مى یافت ، بھ دنبال این حوادث ، محروم نمودن حضرت فاطمھ 
 شروع شد، فدك را كھ حق مسلم و عطیھ الھى بود با بھانھ واھى از حضرتش گرفتند،

است وقت ، بھ ھیچ وجھ راضى نبود كھ دختر حضرت فاطمھ سالم هللا علیھا بر علیھ این اقدام ظالمانھ فریادھا زد اما سی
 پیامبر را راضى نگھ دارد،

وقتى استدالل حضرت فاطمھ و على علیھماالسالم در دل مردم تاءثیر كرد، ابوبكر بھ باالى منبر رفت : ابن ابى الحدید گوید
، او چون شھادتش را رد اى مردم این چھ ھیاھوئى است كھ بر پاى كرده اید و گوش بھ حرف ھر كس مى دھید: و گفت 

كرده ایم این حرفھا را مى زند، او ھمانند روباھى است كھ شاھدش دم اوست ، ماجراجوئى فتنھ انگیز است و مردم را بھ 
)اخالل گرى ترغیب مى كند، از افراد ضعیف و زنھا كمك مى گیرد ھمانند ام طحال  كھ محبوبترین ) نام زنى بزھكار بوده 

زد او كسى بود كھ زنا بدھدافراد خانواده اش ن (143). 
و یاللعجب كھ بھ حضرت على و فاطمھ سالم هللا علیھا، نسبت روباه و دم روباه داده و آنھا را تشبیھ بھ زن زناكار كنند، 

وند بھ پاكدامنى و طھارتشان شھادت داده استھمانا كھ طبق آیھ تطھیر خدا  . 
 دختر گرامى پیامبر اكرم در ناراحتى و غربت  - 4
و سرانجام وقتى بھ مقتضاى سیاست ، بھ دلجوئى دختر پیامبر آمدند، و حضرت فاطمھ بخاطر حضرت على علیھ السالم آن 

خشنودى فاطمھ ، خوشنودى من ، خشم فاطمھ ، : یامبر فرمودشما را بخدا آیا نشنیده اید كھ پ: دو را پذیرفت ، بھ آنھا فرمود
خشم من است ، ھر كھ فاطمھ را دوست دارد مرا دوست داشتھ و ھر كھ فاطمھ را خشنود كند مرا خشنود كرده و ھر كھ 

: فرمودفاطمھ را خشمگین كند مرا خشمگین نموده است ؟ جواب دادند آرى ، ما این كلمات را از پیامبر شنیدیم ، حضرت 
 .من خداوند و مالئكھ را گواه مى گیرم كھ شما دو نفر مرا بھ خشم آورده اید و خشنود نكردید

بخدا پناه مى برم از خشم شما و : اگر پیامبر را مالقات كنم ، شكایت شما دو نفر را خواھم نمود، ابوبكر با گریھ گفت 
فرین مى كنم بخدا قسم در ھر نماز بر تو ن: پیامبر، حضرت فاطمھ فرمود (144). 



و كار مظلومیت بجائى رسید كھ وصیت نمود از آن افراد كسى در مراسم تجھیز او شركت نكند، و تنھا باقیمانده پیامبر اكرم 
داشت ، شبانھ و در حالت غربت بھ خاك سپرده شد ، در حالى كھ دلى ماالمال از غصھ و اندوه . 

مگر ابوبكر نمى دانست فاطمھ راست مى گوید؟ : بھ استادم گفتم : ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نھج البالغھ مى گوید
د فدك او اگر سخن فاطمھ را در مور: چرا مى دانست ، پرسیدم پس چرا سخن او را قبول نكرد؟ استادم گفت : استادم گفت 

 . بدون شاھد مى پذیرفت ، فردا فاطمھ ادعاى خالفت را براى شوھرش مى كرد و ابوبكر باید مى پذیرفت
 حضرت على علیھ السالم از آن دورانھا مى گوید
و حضرت امیر علیھ السالم از آن دورانھاى سخت ، یعنى بعد از رحلت پیامبر اكرم تا كشتھ شدن عثمان ، در خطبھ شقشقیھ 

بخدا سوگند، پسر ابى قحافھ خالفت را در حالى پوشید كھ مى دانست ، كھ من براى : وده است در آن جا كھ مى فرمایدیاد نم
من نمى رسد، اما من از ) قلھ رفیع مقام (از من سیل آسا سرازیر است و پرنده بھ ) علوم (خالفت ھمانند قطب آسیا ھستم ، 

ردم تا با دست بریده حملھ كنم ، یا بر این تاریكى كھ بزرگترھا را پیرو خالفت دامن بركشیدم و اعراض كردم ، فكر ك
كودكان را سالمند و مؤ من در آن رنج مى كشد تا خدا را مالقات كند صبر كنم ؟ سرانجام دیدم كھ صبر بر اینھا عاقالنھ 

غارت مى ) خالفت را(ث مرا است ، صبر كردم ، در حالى كھ در چشم خاشاك و در گلویم استخوان بود، مى دیدم كھ ار
من در این مدت طوالنى و سخت ، بسیار صبر كردم : كنند، تا اینكھ فرمود (145). 

 پستى دنیا و مظلومیت امیرالمؤ منین علیھ السالم
مردم از عمر پیامبر بیشتر فاصلھ مى گرفتند، مظلومیت اھل بیت علیھم السالم نیز بیشتر  ھر چھ زمان بیشتر مى گذشت و

مى شد، خلیفھ دوم حضرت امیر علیھ السالم را با افرادى مثل عثمان و طلحھ و زبیر و عبدالرحمن و سعد وقاص در 
لیھ السالم در خطبھ شقشقیھ آن را تذكر مساءلھ جانشینى خود ھمتا قرار داد، و این ھمان مظلومیتى است كھ حضرت امیر ع

 :مى دھد آنجا كھ مى فرماید
عمر بعد از خود خالفت را در شورى قرار داد كھ مرا یكى از آنھا پنداشت ، پناه بر خدا از این شورى ، كى درباره من 

شك بود كھ االن با امثال اینھا ھمتا شده ام ؟) عمر و ابوبكر(نسبت بھ اولین اینھا  ! 
و نھ تنھا حضرت را ھمردیف عبدالرحمن و سعد و عثمان قرارداد بلكھ طبق روایات او سالم مولى ابن حذیفھ و یا آرى ا

اگر یكى از اینھا زنده مى بود من : معاذ ابن جبل و یا ابو عبیده جراح را بر حضرت مقدم مى داشت ، چرا كھ مى گفت 
 .(146)شورى را تشكیل نمى دادم ، و او را خلیفھ مى كردم 
 مظلومیت امیرالمؤ منین در دوران عثمان
و این روند ادامھ داشت ، تا در زمان عثمان سر سلسلھ حكومت بنى امیھ ، سرعت یافت ، او بارھا بھ حضرت امیر 

تو : دیدیم كھ عثمان وقتى اعتراض حضرت امیر را بھ تبعید عمار شنید بھ حضرت گفت  جسارت نمود، در مطالب گذشتھ
 بھ تبعید شدن سزاوارترى تا عمار،

بخدا قسم تو نزد من از مروان برتر نیستى: و گاھى در دفاع از مروان آن مرد خبیث ملعون ، بھ حضرت گفت   !! 
بت بھ حضرت امیر نقل كردیم كھ او چگونھ با چوبدستى بھ زدن و ما قبال فاجعھ دردناك بى ھمتائى را از عثمان نس

 حضرت امیر علیھ السالم پرداخت ،
 .آرى ھمین روند و ھمین افعال بود كھ حكام بعدى را تشویق مى كرد تا با اوالد على آنچنان رفتار كنند، كھ كردند
 مظلومیت امام مجتبى علیھ السالم در دوران معاویھ

معاویھ رسید، با حكومت یافتن او، مظلومیت اھل البیت بھ اوج خود رسید، او بى پروا و بى مھابا در زبان تا اینكھ نوبت بھ 
 .و عمل ، تالش كرد تا نام اھل البیت را محو كند
كدام مظلومیت باالتر از اینكھ ، امام مجتبى و امام حسین علیھما السالم در مجلس معاویھ حاضر باشند و او در حضور 

، حضرت امیر را ناسزا گوید و سب كند،جمعیت   
این مروان است ھمانكھ پیامبر او و پدرش را لعنت كرد، اما از الطاف بنى امیھ بر مدینھ حاكم شد و ھر جمعھ حضرت 
على را لعن مى نمود، امام مجتبى بخاطر اینكھ در وقت ناسزا حاضر نباشد، صبر مى نمود تا وقت اقامھ شود آنگاه وارد 

اما مروان كسى را مى فرستاد تا در خانھ حضرت بھ ناھنجارى حضرتش و پدرش را ناسزا گوید، از جملھ مى شد، 
مثل تو ھمانند استر است كھ وقتى مى  : فحاشیھاى این خبیث كھ مرد بد دھنى نیز بود این است كھ بھ حضرت مجتبى گفت

پدرم اسب است : پرسند پدرت كیست ؟ گوید (ĸالعیاذ با ) 
بھ او بگو این كارھا باعث نمى شود كھ من ترا ناسزا بگویم ، اما وعده من و تو خداوند : ھ فرستاده مروان فرمودحضرت ب

باشد، اگر دروغ مى گوئى خداوند سخت ترین انتقام گیرنده است ، جد من بزرگوارتر از آن است كھ مثل من مانند استر 



 .(147)باشد
و قبال گذشت اوج مظلومیت امام مجتبى در وقتى كھ زیاد بن ابیھ ، این ناپاك در ضمن جواب نامھ امام مجتبى چھ جسارتھا 

معاویھ و  بھ حضرت كرد، و سرانجام این مظلومیت بھ جائى رسید كھ ریحانھ پیامبر و سید جوانان اھل بھشت با تحریك
توسط ھمسر امام ، بھ شھادت رسید، معاویھ كھ بھ ھمسر امام وعده كرده بود در مقابل مسموم كردن امام مجتبى یكصد 
ھزار درھم بھ او بدھد و او را ھمسر یزید كند و آن بدبخت نیز، سید جوانان بھشت را در مقابل فاسق فاجرى مثل یزید بھ 

، معاویھ پولھا را براى جعدة ھمسر امام فرستاد، ولى بھ او پیغام داد كھ ما زندگى یزید را شھادت رساند، بعد از امام مجتبى 
 .(148)دوست داریم و گرنھ نسبت بھ وعده ازدواج نیز وفا مى كردیم 

بر فراز منبرھا ناسزاگوئى بھ اھل البیت  
و در ادامھ ھمین راستا بود كھ معاویھ سنت سب و ناسزا بر حضرت را برقرار كرد و مقرر كرد تا در تمام ممالك اسالمى 
بر روى تمام منابر و جمعھ و جماعات حضرت على علیھ السالم را لعن كنند و خود نیز بھ آن مى پرداخت ، حتى حاضر 

یشبرد این ھدف تغییر دھند، ھمچنانكھ دیدیم مروان ، خطبھ نماز عید را قبل از نماز مى شدند كھ احكام خدا را بخاطر پ
 .خواند، تا مردم متفرق نشوند و بھ سب اھل البیت گوش دھند
این سنت ننگین از زمان معاویھ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز ادامھ داشت ، كار بجائى رسید كھ خالد ابن عبدهللا قسر كھ از 

خدایا على ابن ابى طالب ابن عبدالمطلب ابن ھاشم ، داماد پیامبر را : م بر عراق امیر بود بر روى منبر مى گفت طرف ھشا
 .كھ دختر او نزدش است و پدر حسن و حسین لعنت نما

آیا با كنایھ گفتم ؟: و سپس با حالت استھزاء بھ مردم مى گفت  !(149) 
عده اى از بنى امیھ بھ معاویھ گفتند، شما كھ بھ آرزوى خود رسیده اى ، اى كاش از لعن این مرد دست بر مى داشتى ؟ 
 : معاویھ گفت

اشد كھ فضیلتى از نھ بخدا سوگند دست بر نمى دارم تا اینكھ كودكان بر این روش بزرگ و بزرگترھا پیر شوند و كسى نب
) حضرت على (نماز بدون لعن ابى تراب : كار بجائى رسید كھ امر چنان بر مردم متشبھ شد كھ مى گفتند (150)على نقل كند
 . درست نیست

تیاز محسوب مى شددشمنى با اھل البیت ، افتخار و ام  
خانواده ام مرا عاق كرده اند و اسم مرا على گذارده اند : حجاج ابن یوسف در راھى مى رفت ، شخصى نزد او آمد و گفت 

بخاطر زیبائى و لطافت واسطھ اى كھ آوردى : نام مرا تغییر ده و مقدارى نیز بھ من كمك كن كھ نیازمندم ، حجاج گفت 
برو آن جا مشغول باش : سپس او را منصبى داد و گفت نامت را چنین گذاردم ، و  (151). 

چیست ؟ : ما مناقبى داریم كھ ھیچكس از عرب ندارد، حجاج گفت : در تاریخ آمده است كھ عبدهللا ابن ھانى بھ حجاج گفت 
امیرالمؤ منین عبدالملك : گفت  ( بخدا كھ فضیلتى : ھرگز نزد ما بدگوئى نشده است ، حجاج گفت ) ابن مروان خلیفھ اموى 

بخدا كھ : از قبیلھ ما در جنگ صفین ھفتاد نفر با معاویھ بود، اما با على فقط یك نفر بود، حجاج گفت : است ، آن مرد گفت 
م كھ نذر كردند اگر حسین ابن على كشتھ شود ھر كدام ده شتر جوان قربانى ما زنانى داری: فضیلتى است ، آن مرد گفت 

ھیچ كدام از ما نیست كھ بھ او پیشنھاد لعن على را بكنند : بخدا كھ فضیلتى است آن مرد گفت : كنند و كردند، حجاج گفت 
بخدا : ز اضافھ مى كند، حجاج گفت مگر اینكھ انجام مى دھد و بعالوه دو پسر او حسن و حسین و مادر آن دو فاطمھ را نی

 .(152)كھ فضیلتى است 
 پاسخ مناسب امام مجتبى علیھ السالم بھ معاویھ

تند، از حضرت على علیھ السالم روزى معاویھ در كوفھ خطبھ خواند و در حالى كھ امام حسن و امام حسین حضور داش
بدگوئى كرد و سپس بھ حضرت حسن جسارت كرد، امام حسین علیھ السالم برخواست تا جواب او را بدھد، حضرت مجتبى 
 :دست برادر را گرفتھ نشاند و سپس خود برخواستھ فرمود

، توئى معاویھ و )و برادر پیامبر اول مسلمان و اول مجاھد و داماد(اى كھ از على مى گوئى منم حسن ، پدرم على است 
مادر من فاطمھ است و مادر تو ھند ) سردستھ كفار در جاھلیت و پناھگاه منافقین در اسالم یعنى ابوسفیان (پدرت صخر 

مادربزرگ من خدیجھ ) مشركى كھ در بدر كشتھ شد(جد من رسول خدا است و جد تو عتبھ ابن ربیعة ) جگرخوار بدكاره (
)است  و مادربزرگ تو قتیلھ است ، پس خدا لعنت كند ھر كدام از ما را كھ گمنامتر و ) ى مسلمان و فداكار اسالم اول بانو
 . بد خانواده تر و آن كھ در گذشتھ و بعدا شرورتر و در كفر و نفاق مقدم تر است

: ، راوى دوم فضل نیز گوید من ھم مى گویم آمین: ناگاه عده اى در مسجد صدا برآوردند، كھ امین ، راوى اول حدیث گوید
من : من ھم گویم آمین ، مرحوم امینى نیز گوید: من ھم مى گویم آمین ، راوى سوم نیز گوید، آمین ، ابن ابى الحدید نیز گوید



(153)ھم مى گویم آمین  آمین ،: من ھم مى گویم آمین ، شما ھم بگوئید: این كتاب نیز گوید، مؤ لف   
 مظلومیت اھل البیت ھنگام شھادت
شما اوج این مظلومیت ھا را ھنگام شھادت اھل البیت مشاھده كنید، تنھا باقیمانده پیامبر، حضرت فاطمھ ، فقط چند ماھى 

ت و شبانھ بخاك سپرده شد و قبر او نیز مخفى ماندزندگى نمود و با دلى پر اندوه در جوانى دل سپرد و با غرب . 
امیرالمؤ منین با آن ھمھ فضائل و خصائص بى نظیر، در حالى كھ خلیفھ اسالم بود، مى بایست شبانھ و در غربت و مخفیانھ 
 .دفن شود، تا مبادا مورد جسارت دشمنان قرار گیرد و قبر مطھر او تا دھھا سال مخفى بماند

وه بزرگ پیامبر، مى بایست پس از سالھا مظلومیت ، و تحمل مصائب از دوست و دشمن بھ دست دشمن و امام مجتبى ن
شھید گردد و سپس حتى حق دفن شدن در كنار جد خود پیامبر را نداشتھ باشد، و جسد مطھر او پس از رحلت نیز مورد 
 .ھجوم دشمن قرار گیرد وص تیرباران شود

عترت ، بھ گونھ اى دلخراش و اسف بار بھ شھادت و اسارت روند، پیكر پاك وى زیر سم  و سرانجام سیدالشھداء و خاندان
 .ستوران دشمن لھ شود و در میان صحراى كربال بر روى خاك رھا شود
 علت بى تفاوتى مردم نسبت بھ انحرافات دینى

ر خواھید یافت ، كھ چرا مردم با دیدن شما پس از مطالعھ اینھمھ فشارھا و شكنجھ ھا و تبلیغات سوء، و انحرافات دینى ، د
 اینھمھ ظلم و ستم ، ھیچگونھ تحركى از خود نشان نمى دادند،
در ابتداى كار كھ مسیر خالفت را منحرف كردند، شاید بسیارى ھرگز تصور نمى كردند كھ سرانجام این انحراف بھ كجا 

نمى كردندخواھد رسید، و بھ ھمین جھت بھ مساءلھ امامت از جنبھ دینى نظر  . 
گرچھ صدیقھ طاھره سالم هللا علیھا در خطبھ خویش بھ مردم تذكر داد كھ نتیجھ انحراف در آینده بسیار وخیم و دردناك 

بھ جان خودم سوگند كھ نطفھ فتنھ منعقد شد، اندكى صبر كن ، بزودى نتیجھ خواھد داد و از این شتر : آنجا كھ فرمود. است 
ظرفھاى خود را از خون تازه پر خواھند نمود آنجاست كھ طرفداران باطل زیان مى كنند و خالفت خون خواھند دوشید و 

 .(154)باطل پیشھ گان بھ عاقبت پایھ اى كھ پیشینیان بنا نھاده اند مى رسند
رحلت پیامبر اكرم ، خوف و واھمھ ضربھ خوردن و تفرقھ مسلمین و تقویت كفار، بھترین مخصوصا كھ در دوران 

سرپوش بود كھ مخالفین از آن براى اھداف سیاستھاى خود استفاده كردند، و شاید بھمین جھت بود كھ حضرت امیر علیھ 
ا بر اثر بحران و كشمكش داخلى ، بر علیھ السالم بخاطر حفظ اسالم و دین پیامبر این فرصت را از منافقین گرفت ، تا مباد

 اسالم شورش كنند،
چرا كھ بسیارى از قبائل عرب بعد از مسلط شدن اسالم و پیروزى مطلق آن ، اسالم را پذیرفتھ بودند ولى در دل رام نبودند 

اسالم اقدامى تند  و بھ دنبال فرصت مى گشتند، و رحلت پیامبر آنھا را بھ طمع انداختھ بود، و حضرت امیر براى حفظ
عمیق و بلند حضرت امیر نسبت بھ حساسیت زمان ، مانع شد تا   نكرد، ھر چند مخالفین در جسارتھا افراط كردند، اما بینش 

 (155) .دست بھ اقدامى عجوالنھ بزند، لذا بر ھمھ چیز صبر كرد
در این میان با مرور زمان ، در زمان خلیفھ دوم انكار مسلمانھا را بھ فتوحات خارج مشغول نمودند، پیروزیھا و كشور 
گشائیھاى درخشان در زمان خلیفھ دوم ، از چند جھت در پیشبرد اھداف مخالفین مؤ ثر افتاد، از طرفى خلیفھ دوم وسیلھ 

گردید، و محبوب قلوب مردم شد، و طبعا مخالفین او در انزوا قرار مى گرفتند، انتشار و پیشرفت اسالم  
و مھمتر از ھمھ اینكھ اوضاع مردم مدینھ و مسلمانھا از آن وضعیت بحرانى و سخت كھ در زمان پیامبر داشتند، رو بھ 

د خلیفھ نیز بسیار اظھار زھد و فزونى و رفاه گذارد آنھا نیز براى جلب حمایت مردم ، اموال را تقسیم مى كردند، خو
قناعت مى نمود، و شما نیك مى دانید كھ وقتى امت اسالم ، فردى را از نظر دینى ، قناعت مى نمود، و شما نیك مى دانید 
كھ وقتى امت اسالم ، فردى را از نظر دینى ، عامل پیشرفت اسالم در اقصى نقاط جھان بدانند بھ گونھ اى كھ امپراطورى 

ثل ایران بھ تسخیر اسالم درآید، و از طرفى مسلمانان پیشرفت مادى و اقتصادى خود را نیز مدیون او بدانند، عظیمى م
الناس على دین ) ھرگز حاضر نمى شوند كھ از حمایت او دست بردارند، این را نیز اضافھ كنید كھ تجربھ نشان داده است كھ
 .مردم بر دین فرمانروایان خود ھستند ( ملوكھم

عیت اقتصادى مسلمانان در دوران پیامبر اكرموض  
شما دوران پیامبر اكرم را با دوران خلفا مخصوصا عثمان مقایسھ كنید، در زمان پیامبر اكرم عده اى از مھاجرین ، بر اثر 
 .كمبود مسكن و امكانات با وضع رقت بارى در مسجد اقامت مى كردند كھ بھ اصحاب صفھ مشھور شدند

فر بودند كھ حضرت رسول ، صبح و شام نزد آنھا مى آمد و مقدارى خرما بھ آنھا مى داد روزى حضرت اینھا چھارصد ن
است ،  خود را درست مى كنند، دیگرى مشغول وصلھ كردن لباس خویش   نزد ایشان آمد دید، بعضى كفش   



ى شكم ما را آتش زدهیا رسول هللا این خرمائى كھ بھ ما مى دھ: یكى از آنھا برخاست و بھ حضرت عرض كرد  ... 
آگاه باش ، من اگر مى توانستم دنیا را طعام شما كنم مى كردم ، ولى ھر كدام از شما كھ بعد از من زنده : حضرت فرمود

بماند چنان بھ ناز و نعمت رسد كھ صاحب انواع غذاھا شود، صبح در یك لباس گران و شب در لباسى دیگر، خانھ ھاى 
ھمچنانكھ كعبھ زینت مى شود،خود را زینت مى كنید   

دوران : من مشتاق آن زمانم ، چھ وقت خواھد بود؟ حضرت فرمود: گفت ) كھ بھ ھیجان آمده بود(یكى از اصحاب صفھ 
 .(156)فعلى شما بھتر از آن زمان است ، شما اگر شكمھایتان را از حالل پر كنید، بھ پر كردن از حرام نزدیك مى شوید
 الحدیث
درست در تعبیر حكیمانھ پیامبر دقت كنید، ملتى كھ بھ رفاه و نعمت روى آورد، دیگر دفاع از ارزشھاى الھى و اخالقى و 

یك جامعھ اى را فراھم مى كند، مسائل معنوى براى او كمرنگ مى شود، آلودگى روحى بھ مسائل رفاھى ، مرگ معنوى 
آن جامعھ دیگر در مقابل انحرافات معنوى حساسیت نشان نمى دھد، بلكھ برعكس در مقابل ھر چھ كھ منافع مادى او را 
بخطر اندازد مى ایستد، انسان ناسپاستر از آن است كھ بتواند در مقابل امكانات و نعمتھا، ارزشھاى واالى معنوى را حفظ 

وقتى كھ منافع مادى با ارزشھاى معنوى در تضاد باشد كند، مخصوصا . 
آرى مدینھ پایتخت اسالم ، در زمان خلفا شاھد انواع و اقسام غنائم جنگى و نعمتھاى مادى بود، مالیاتھا و مال التجارة و 
 .غنائم بود كھ از اطراف سرازیر مى شد، و چھره جامعھ اسالمى دگرگون مى شد

 

 

تصادى مردم در دوران خلیفھ دومنمونھ اى از وضعیت اق  
وقتى مدائن پایتخت ساسانیان در زمان خلیفھ دوم سقوط كرد، آنقدر از طال و جواھرات و غنائم جنگى و لباس و زیورآالت 
سلطنتى ، بھ دست آمد كھ قابل شمارش نبود، غنائم مذكور عالوه بر خزینھ ساسانیان ، داراى امور عتیقھ و ھدایاى ملوك 

بود، سابق نیز  
اشیاء گرانقدرى مانند زره ھرقل امیر روم و خاقان شاه ترك و داھر شاه ھند و زره بھرام چوبین و زره سیاوخش و 
شمشیرھاى كسرى ، و ھرمز و قباد و فیروز و ھرقل و خاقان و داود و بھرام و ھمراه با مجسمھ ھاى جواھرنشان و تاج 
 .سلطنتى در میان آنھا بود

ى سعد ابن ابى وقاص غنائم جنگى را تخمین كرد و یك پنجم را بھ مدینھ فرستاد و چھار پنجم را تقسیم بھ گونھ اى كھ وقت
نمود، سھم ھر سرباز شصت ھزار شد، این ماسواى زمینھا و خانھ ھا و امور غیر منقول بود، و ھنگامى كھ فرش سلطنتى 

ل و گیاه نبود، شاھزادگان بر روى آن غذا مى كسرى را كھ شصت ذراع در شصت ذراع بود و در ھنگام زمستان كھ گ
 خوردند، زیرا در آن تصویر باغستانھا و گلھا بھ گونھ ایى بسیار زیبا ھمراه با تصویر رودخانھ ھا قرار گرفتھ بود،
ن و تمام فرش با طال و یاقوت و جواھرات زینت شده بود بھ مدینھ آوردند عمر بعد از تقسیم سایر غنائم میان مردم ، ای

فرش گرانبھا را نیز تقسیم كرد، بھ گونھ اى كھ سھم حضرت امیر علیھ السالم كھ از بھترین قسمت ھا ھم نبود، بیست ھزار 
 .(157)شد

وقتى غنائم جنگى را تقسیم كردند، سھم ھر سواره نھ ھزار  و در جنگ جلوالء و فتح حلوان در سال شانزدھم ھجرى ،
 .(158)درھم یا دینار و نھ اسب شد، البتھ پیاده نصف این مقدار است ، گفتھ اند كھ غنائم جنگى سى میلیون بوده است 

وصل و تكریب بھ سواره سھ ھزار درھم و بھ پیاده ھزار درھم دادند و یك پنجم را ھم بھ مدینھ نزد عمر در جنگ م
 .(159)فرستادند

اھل مدینھ از سھم خمس بھره وافر مى بردند خالصھ آنكھ ، مضافا بھ انبوه غنائم جنگى كھ نصیب مجاھدین مى شد، . 
در زمان خلیفھ اول بھ عراق و شام لشكركشى شد، و در زمان خلیفھ دوم دمشق و بالد ساحل دمشق فتح شد، و از سال 
چھاردھم بھ بعد حملھ بھ ایران و تسخیر تدریجى شھرھاى كشور وسیع ایران آغاز شد در سال پانزدھم حمص و بعلبك و 

نطاكیھ و بیت المقدس فتح شد، در سال شانزدھم شھرھاى غربى و مدائن پایتخت ساسانیان فتح شد، و ھمینطور حلب و ا
روند پیروزیھا ادامھ مى یافت تا اینكھ در سال بیستم ھجرى مصر فتح شد، یعنى وسعت مملكت اسالمى از حجاز بھ شرق و 
 . غرب عالم ، تا اروپا و آسیا و آفریقا گسترش یافت

وت زمان حضرت امیر با زمان خلفاتفا  



نكتھ اى كھ قابل توجھ و دقت است ، این است كھ بسیار فرق است میان زمان حضرت امیر و زمان حكومت شیخین و 
عثمان ، در زمان ابوبكر و عمر، مردم از دوران سخت اقتصادى و گرسنگى و جنگ و وحشت كھ در زمان پیامبر وجود 

دن اوضاع اقتصادى و رفاه و امنیت و غنائم جنگى و توسعھ نظامى رسیدند، و طبیعى است داشت ، بطرف دوران شكوفا ش
گیرند، اما در زمان حضرت امیر   وقتى مردم بعد از آن سختیھا و گرسنگیھا، با رفاه روبرو شوند، آن را عمیقا در آغوش 

رجیھا و ریخت و پاشھاى سابق را ادامھ مى داد، قبلى ھا را ادامھ مى داد، یعنى ولخ  علیھ السالم ، اگر حضرت ھمان روش 
كار حكومت وى برقرار مى ماند، و ھرگز افرادى مانند معاویھ و طلحھ و زبیر و دیگران بخاطر عدالت وى از او روى 
 .گردان نمى شدند و جنگ داخلى بھ راه نمى انداختند

كھ اعالم نمود، تمام ریخت و پاشھاى ناحق عثمان را بھ اما حضرت بر خالف قبلى ھا نھ تنھا آن ریخت و پاشھا را نكرد، بل
بیت المال بر مى گرداند، ھر چھ كھ باشد و ھر كجا كھ باشد، ھر چند در مھریھ زنان پرداخت شده باشد، و شما خوب مى 

ه و یا جامعھ دانید، وقتى یك خانواده و در سطح وسیعتر، یك جامعھ را با ریخت و پاش عادت دادند، بر گرداندن آن خانواد
 . بھ اعتدال و میانھ روى ، چقدر جنجال آفرین و تحریك آمیز است
و این مشكل حضرت امیر علیھ السالم را جامعھ امروز ما بھ خوبى درك مى كند، كھ پس از آن ھمھ ریخت و پاش حكومت 

ال آفرین استستمشاھى ، امروز بھ اعتدال كشاندن یك جامعھ مصرفى و لجام گسیختھ ، چقدر مشكل و جنج  . 
حضرت امیر علیھ السالم نھ تنھا با خلفا مخالفت مى كرد و ھمین مى تواند دلیل عمده اى براى اعراض مردم از او باشد 
بنحوى كھ گذشت بلكھ معتقد بود با این دست و دل بازیھا و اسراف كاریھا و خرجھاى گزاف و بیھوده باید مبارزه كرد و 

دالت اسالمى است و اینجا بود كھ مستقیما در مقابل مادیات و منافع بسیارى مخصوصا سران این ریخت و پاشھا برخالف ع
حكومت خلفا قرار گرفت و در آن دورانى كھ قبایل و رؤ ساى آنھا نقش عمده اى را براى ادامھ یك حكومت تشكیل مى دادند 

ز حمایت آن قبیلھ برخوردار است ، حضرت امیر و اگر رئیس یك قبیلھ با حاكمى موافقت مى كرد آن حاكم مطمئن بود كھ ا
علیھ السالم بھ مخالفت با این ریخت و پاشھا پرداخت و فرمان داد تا اموال غارت رفتھ توسط عثمان باز گردانده شده و 
 .ثمره این عدالتخواھى را ھم تحمل كرد و بر آن اصرار ورزید گرچھ بخاطر آن جنگ جمل برپا شد

ال غارت شده را بھ بیت المال برگرداندعلى علیھ السالم امو  
آگاه باشید ھر زمینى كھ : در نھج البالغھ است كھ حضرت روز دوم بیعت خود در مدینھ براى مردم سخنرانى كرده فرمود

 .عثمان بھ كسى واگذار كرده و ھر مالى كھ از مال خدا عطا كرده است بھ بیت المال بر مى گردد
گذشت زمان ، موجب نمى شود كھ گذشتھ ھا را ندیده بگیرم خالصھ این منطق (باطل نمى كند ھمانا حق گذشتھ را ھیچ چیز 

و اگر ببینم با آن ازدواج كرده اند و میان ) كھ بر گذشتھ ھا صلوات درست نیست من حقوق از دست رفتھ را مى گیرم 
شایش است و ھر كھ حق برایش تنگ باشد شھرھا پراكنده شده باشد آن را بھ جاى خود بر مى گردانم كھ ھمانا در عدل گ

 .(160)ستم بر او تنگ تر است 
ھ سپس حضرت دستور داد تا تمامى اموالى كھ عثمان داده بود، ھر كجا كھ یافت شود یا صاحبان آن یافت شود ب: كلبى گوید

بیت المال برگردانده شود، لذا عمرو ابن عاص بھ معاویھ نوشت كھ ھر چھ مى خواھى بكن چون پسر ابى طالب تو را از 
 ھر چھ داشتى پوست كند ھمچنانكھ پوست عصا را بر مى گیرند و این منطق حضرت امیر علیھ السالم بود،
 مردم بخاطر دنیا از امیرالمؤ منین اعراض كردند

ر در مقابل آن ھمھ خرجھاى بیجا كھ عثمان و معاویھ داشتند و چھ بسا حق السكوت بود، بھ شدت مخالفت مى خاندان پیامب
كردند و ھمین امر باعث اعراض مردم از آنھا شد، مردمى كھ بدنبال دنیا و شیفتھ دنیا ھستند، وقتى عدالت بھ دنیاى آنھا 

بھ دنیا و دنیامدارھا مى پیوندند، امیرالمؤ منین بخوبى این را مى  لطمھ بزند از عدالت و عدالت گستر بیزارى مى جویند و
مرا رھا كنید و : دانست و ھمین نكتھ را بھ مردم گوشزد كرد، وقتى مردم بعد از عثمان بھ طرف وى آمدند، حضرت فرمود

ى آن استقامت نكند و عقلھا دیگرى را دریابید كھ در آینده ما با كارى مواجھ مى شویم كھ وجوه و رنگھا دارد و دلھا برا
ھمانا آفتھا چون ابرھا از ھر طرف فراگرفتھ اند و راه و دلیل تغییر كرده ، بدانید كھ اگر من ) مردم تحمل نكنند(ثابت نماند 

 .(161)بھ شما جواب مثبت دھم شما را بھ آنچھ خود مى دانم مى برم و بھ سخن گوینده و مالمت كننده گوش نمى دھم 
حضرت پس از خالفت بر منبر رفتھ حمد و ثناى الھى بجاى آورده : و در كافى است كھ امام صادق علیھ السالم فرمود

من سرپاست ، خودتان تصدیق كنید آیا  بخدا من از غنائم شما درھمى بر نمى دارم تا وقتى كھ در مدینھ شاخھ اى از: فرمود
)من از خودم دریغ مى كنم و بھ شما عطا مى كنم ؟  عقیل برادر بزرگ حضرت برخواستھ ) یعنى حساب كار خود را بكنید

بنشین آیا اینجا كسى جز : تو را بھ خدا آیا مرا با یك سیاه پوست مدینھ مساوى قرار مى دھى ؟ حضرت فرمود: عرض كرد
سخن گوید؟ تو نبود كھ ! 

یا داشتن تقوى ) درخشان در خدمت بھ اسالم (تو بر آن سیاه پوست برترى ندارى مگر بھ سابقھ  (162) 



 گفتگوى مالك اشتر با امیرالمؤ منین علیھ السالم
یوسف مدائنى از فضیل ابن جعد نقل كرده است كھ گفتعلى ابن محمد ابن ابى  عمده ترین علت كناره گیرى عرب از  : 

امیرالمؤ منین مسئلھ مال بود زیرا او نھ اشراف را بر دیگران ترجیح مى داد و نھ عرب را بر عجم ، او با رؤ سا و سران 
دن باجبا دا(قبایل زد و بند نمى كرد ھمچنانكھ پادشاھان مى كنند و كسیرا  بھ طرف خود نمى كشاند ولى معاویھ برخالف  ( 

این بود، لذا مردم على علیھ السالم را رھا كرده بھ معاویھ پیوستند، حضرت امیر از بى وفائى مردم و رفتن آنھا بھ طرف 
یدیم و با اھل شام یا امیرالمؤ منین ما با اھل بصره بھ كمك اھل كوفھ جنگ: معاویھ بھ مالك اشتر شكوه نمود مالك اشتر گفت 

بكمك اھل بصره و كوفھ جنگیدیم و آراء متحد بود، و االن اختالف و دو دستگى حاصل شده ، و تصمیمھا ضعیف و نفرات 
كم گردیده ، شما ھم كھ با عدالت با مردم رفتار مى كنى و بھ حق عمل مى كنى و میان باال و پائین در افراد فرق نمى 

یان تو كھ از حق ناراحت بودند چون چشم دیدن آن را نداشتھ و از عدالت غمگین بودند، چون گذارى لذا عده اى از اطراف
جان مردم بھ ) كھ چھ دست و دلبازیھاى نشان مى دھد(در آن قرار گرفتند و كارھاى معاویھ را با ثروتمندان و اشراف دیدند 

اینان از حق كراھت داشتھ و خریدار باطل ھستند و طرف دنیا شوق گرفت ، و چھ كم است كسى كھ یار دنیا نباشد و اكثر 
دنیا را بر مى گزیند، اگر شما ھم یا امیرالمؤ منین بذل و بخشش كنى گردنھاى مردان بھ طرف تو مایل شده و از مودت آنھا 

مكر و حیلھ آنھا بھره مند مى شوید، خدا كارگشاى تو باد یا امیرالمؤ منین و دشمنانت را خوار كند و جمعیتشان را متفرق و 
 .را سست و كارھایشان را متالشى كند

ھر كھ كار نیك كند براى : اما آنچھ از اعمال و روش عدالت ما گفتى ، خداوند مى فرماید: حضرت امیر علیھ السالم فرمود
ھ در كارم و من از اینك -خود كرده است و ھر كھ بد كند بر ضرر خویش كرده است و خداوند بھ بندگان ستم روا ندارد 

كوتاھى كرده باشم بیمناكترم ، اما آنچھ ذكر كردى كھ حق بر آنھا سنگین است و لذا از ما جدا شده اند، خداوند مى داند كھ 
ایشان جز دنیاى زودگذر فانى (بخاطر ستم نبود كھ از ما جدا شدند و اكنون كھ بھ ما پشت كرده اند بھ عدالت پناه نبرده اند، 

روز قیامت مسئول خواھند بود،و ) را نمى طلبند  
، و اما اینكھ سخن از بذل و بخشش و جلب حمایت كردى ، ھمانا ما !یا براى خدا عمل مى كنند! آیا دنیا را اراده كرده اند؟

چھ : و سخنش ھم حق است : را نرسد كھ ھیچكس را از این بھره بیش از حقش بدھیم و حال آنكھ خداوند سبحان مى فرماید
یعنى من بر كمى جمعیت راضى و (ه اندك كھ بھ اذن خدا بر گروه بسیار پیروز شد و خداوند با صابرین است بسیار گرو

خداوند پیامبرش محمد صلى هللا علیھ و آلھ را تنھا فرستاد و بعد از این كمى ) امیدوارم و دست از اصول خود بر نمى دارم 
عزیز گرداند، اگر خداوند اراده كند كھ ما را والى كند سختیھا را آسان  ، آنھا را زیاد گرداند و گروه او را بعد از خوارى

خواھد كرد و غمھا را برطرف مى كند، من ھم از راءى ، آن مقدار كھ رضایت خداوند عزوجل در آن است مى پذیرم و تو 
ان شاء هللا از امین ترین افراد نزد من و از مخلصترین آنھا و مورد اعتمادترین آنھا پیش من مى باشى  (163) 

 عقیل برادر حضرت امیر نیز بخاطر دنیا از حضرت اعراض كرد
ر پا حضرت على علیھ السالم رسوم گذشتھ كھ عرب را بر عجم تفضیل مى داد و از زمان خلیفھ دوم شكل گرفتھ بود زی

گذاشت و ھمچنین برترى رئیس و زیردست ، آقا و بنده را نادیده گرفت و با قاطعیت ایستاد، طلحة و زبیر را با آن شھرت 
و ثروت و مقام با بنده آنھا یكسان عطا مى داد، حتى برادر خود عقیل را نیز مراعات نكرد و بھ او نیز بمقدار حقش داد نھ 

روزى عقیل بھ نزد  -عاویھ رفت گرچھ دل بھ معاویھ نداد اما از دنیاى او بھره گرفت بیشتر، بطوریكھ او ھم بھ طرف م
 :حضرت آمد حضرت بھ امام مجتبى فرمود

لباس و ردائى از لباس ورداء حضرت بھ او پوشاند) لباس بده (عمویت را بپوشان  . 
مى بینم چیزى نیست ؟جز اینكھ كھ : چون ھنگام شام شد، عقیل دید كھ نان و نمك آورده اند، گفت  ! 

عطائى بھ من ده تا : بسیار، عقیل گفت   آیا این از نعمتھاى خدا نیست و براى اوست حمد و سپاس : حضرت فرمود
بدھكارى تو چقدر است ؟ گفت یكصد ھزار درھم : بدھكارى خود را اداء كنم و زود مرا روانھ كن تا بروم ، حضرت فرمود

ر نزد من نیست و ندارم ولى صبر كن وقتى سھمیھ من از بیت المال آمد با تو تقسیم مى نھ بخدا این مقدا: حضرت فرمود
بیت المال در دست توست ولى : كنم و اگر نھ این است كھ باید براى خانواده چیزى باشد ھمھ را بھ تو مى دادم ، عقیل گفت 

 مرا بھ سھمیھ خودت امید مى دھى ؟
سھم من در بیت المال مثل : اش را ھم بھ من بدھى چقدر مى شود؟ حضرت فرموداصال سھمیھ تو چقدر است ، اگر ھمھ 

: یكى از مردھاى مسلمان است ، گفتگو چون باالى داراالماره بود و بر صندوقھاى اھل بازار مشرف بود، حضرت فرمود
در این : عقیل گفت ! راگر سخن مرا قبول ندارى برو پائین قفل یكى از این صندوقھا را بشكن و موجودى آن را بردا

 .اموال كاسبھا :صندوقھا چیست ؟ حضرت فرمود
آیا مرا دستور مى دھى كھ صندوق گروھى را كھ بر خدا توكل كرده اند و اموال خود را در آن نھاده اند بشكنم : عقیل گفت 



نھا را بھ تو دھم و حال آنكھ آیا تو ھم مرا دستور مى دھى كھ بیت المال مسلمانھا را باز كنم و اموال آ: ؟ حضرت فرمود
) ناحیھ (بخدا توكل كرده اند و بر آن قفل زده اند، اگر مى خواھى شمشیرت را بردار، من ھم شمشیرم را بردارم و با ھم بھ 

آیا دزدى كنم ؟ : عقیل گفت ! حیرة رویم كھ در آنجا كاسبھاى پولدار ھستند، بر سر یكى از آنھا بریزیم و مالش را بگیریم ؟
از یك نفر بھ دزدى كنى بھتر است از اینكھ از تمام مسلمانان بدزدى: ضرت فرمودح  ! 

آرى ، گفت پس مرا كمك كن در این سفر: اجازه مى دھى پیش معاویھ روم ؟ حضرت فرمود: عقیل گفت  . 
و را از من بزودى آنكھ ت: اى حسن بھ عمویت چھارصد درھم بده ، عقیل خارج شد در حالى كھ مى سرود: حضرت فرمود

 .(164)بى نیاز كرد مرا نیز بى نیاز مى كند و بھ زودى خداوند بدھكارى مرا ادا مى كند
نحو عدالت در دیدگاه مردم ، منظور ھمین است كھ این  -سخن در عدالت على علیھ السالم بیش از این مجال مى خواھد 

 .مخالف روشى است كھ مردم با آن بار آمده بودند و بخاطر ھمین حب دنیا از حضرت كناره گرفتند
 گنجینھ ھا و ثروتھاى بادآورده در زمان خلفا
 . نگاھى گذرا بھ زندگانى بعضى از مسلمانان آن زمان نشان دھنده پیشرفت عظیم مادى در آن زمان است

عوام ھمان صحابى معروف كھ بھ كمك طلحة و عایشھ جنگ جمل را با على علیھ السالم براه انداخت داراى یازده  زبیر ابن
خانھ در مدینھ و دو خانھ در بصره و یكى در كوفھ و یكى در مصر بود، او چھار عدد زن داشت كھ وقتى ارث او را تقسیم 

رسید در صحیح بخارى است كھ ) درھم یا دینار(ون و دویست ھزار مى كردند بعد از كم كردن ثلث او بھ ھر زنى یك میلی
بنابراین دارائى او پنجاه میلیون و دویست ھزار خواھد بود ولى دیگران گفتھ اند بخارى در محاسبھ اشتباه كرده و مجموع 
 (165)دارائى او پنجاه و نھ میلیون و ھشتصد ھزار مى شود،
و این عدد امروز عدد سنگینى است تا چھ رسد بھ آن زمان و كسى كھ اوضاع اقتصادى آن زمان را بررسى كند بھ عظمت 
 .این اموال پى مى برد

نده و ھزار كنیز و زمینھا از مسعودى در مروج الذھب نقل شده كھ زبیر ھزار اسب در اصطبل داشت او داراى ھزار ب
و ابن سعد در طبقات گفتھ گفتھ است كھ زبیر در مصر زمینھائى داشت و ھمچنین در اسكندریھ و كوفھ و در بصره . بود

 .(166)نیز خانھ ھائى داشت 
بیدهللا ، یاور زبیر در جنگ جمل ، در احواالت وى نوشتھ اند كھ ھر روزى ھزار دینار درآمد او از غالت اما طلحة ابن ع

عراق بوده است ، و بیش از این ھم گفتھ اند، این درآمد او از عراق است اما درآمد او از ناحیھ سراة در حجاز بیش از این 
 برآورد شده است ،

كھ طلحھ : ابن جوزى گفتھ است ) كھ خانھ اعیان بشمار مى رفت (آجر و ساج بنا كرد طلحھ در مدینھ خانھ اى با گچ و 
شتر از طال داشت ،) بار(سیصد   

ارث بجا مانده از طلحھ صد بھار است كھ در ھر بھارى سھ قنطار از طال بود و ھمو گفتھ كھ : عمرو ابن عاص گفتھ است 
ربھ این خبر را سیصد بھار از طال و نقره ذكر كرده است بعضى ، سیصد شنیدم كھ بھار بھ پوست گاو مى گویند و ابن عبد

 پوست گاو پر از طال و نقره ،
اما عبدالرحمن ابن عوف در احواالت او گفتھ اند كھ ده ھزار گوسفند و یكصد اسب داشت ھمراه با ھزار شتر، او كھ داراى 

طالق داده بود، صالح ابن ابراھیم ابن عبدالرحمن ) عمر آخر(چھار زن بود، و یكى از زنھاى خود را در ھنگام مریضى 
و در تاریخ یعقوبى است كھ بھ یكصد ھزار دینار با او مصالحھ كرده . با این زن مصالحھ كردیم بھ ھشتاد و سھ ھزار: گوید

سھم مى بردند و  8/1اموال او مى باشد زیرا مجموعھ زنھا  32/1اند و با در نظر گرفتن این كھ این مقدار یك سى و دوم 
مى رسد، با این حساب اموال عبدالرحمن حداقل باید حدود سى و دو میلیون دینار  32/1چون چھار زن بوده اند بھ ھر كدام 

بوده باشد، و این رقم مخصوصا در آن زمان چنان سرسام آور است كھ در احواالت عبدالرحمن ابن عوف نوشتھ اند، 
م مى كردند بطورى كھ دست كارگرھا متورم شد،شمشھاى طالى او را با تبر تقسی  

و یا بعلى ابن امیھ كھ بھ جز طلبھاى او و زمین و دارائى ھاى متفرقھ كھ یكصد ھزار دینار ارزش داشت مقدار پانصد ھزار 
 دینار از او بجاى ماند،

مى كرده اند، و معلوم است كھ  طال و نقره او را بعد از وى با تبر قسمت: و یا زید ابن ثابت كھ راجع بھ وى گفتھ اند
اشرافیت وقتى در میان مسلمانھا چنین نفوذ كند در میان خلفا چھ خواھد كرد و این سبك زندگى در زمان عثمان اوج گرفت 
و خود او چنان در این وادى اسراف كرد كھ حضرت امیر علیھ السالم در خطبھ شقشقیھ در نھج البالغھ مى فرماید او و 

مى خورد و ) با اشتھا و حرص (ن بیت المال را حیف و میل كرده مى خوردند ھمچنانكھ شتر، علف بھارى را بنى امیھ چنا
 .ھمین شكم خوارگى او موجب كشتھ شدن وى گردید
و در ھمین راستاست كھ آن زندگى و ثروت عظیم را براى عثمان ضبط كرده اند، لباسھاى پادشاھى مى پوشید و دندانھاى 



 زینت مى كرد، خانھ اشرافى بنا كرد و داراى ھزار برده بود تنھا در ربذه ھزار شتر داشت و اموال عظیم خود را بھ طال
 . دیگر كھ تاریخ ثبت كرده است
 نمودار حكام مسلمین تا زمان امام حسین علیھ السالم

در استانھا و شھرھاى اسالمى چھ  اینك شما تجسم كنید جامعھ اسالمى آن روز را و ببینید كھ حاكمان و فرمانروایان مسلمین
و با توجھ بھ اینكھ توده مردم دین خود را از فرمانروایان مى گیرند، وضع دینى مردم را دریابید. كسانى بوده اند . 

جامعھ اى كھ خلیفھ آن ھمانند عثمان است ، با آن ھمھ حیف و میل بسیار در اموال مسلمین ، و مسلط كردن افراد ناپاك بر 
بھ ذلت و خوارى كشاندن بزرگانى چون ابوذر و عمار و ابن مسعود، جامعھ اى كھ مروان ، ھمان دشمن سرسخت مردم و 

اھل بیت كھ بر زبان پیامبر لعنت شده است ، حاكم مدینھ و مشاور خلیفھ مى شود، جامعھ اى كھ بنى امیھ با تمام رذائل 
 اخالقى و لعنتى كھ از پیامبر دارند، رئیس مى شوند،

معھ اى كھ عبدهللا ابن سعد ابن ابى سرح مرتد، در آن فرماندار مصر مى شود، با آنكھ پیامبر خون او را حالل و ھدر جا
 .نموده بود و یا ناپاكى مثل عمرو ابن عاص بھ حكومت مصر مى رسد

كوفھ با حالت مستى در  جامعھ اى كھ امثال ولید ابن عقبة ، آن فاسق شرابخوار زناكار، استاندار كوفھ مى شود و در مسجد
 .محراب آن شراب قى مى كند و نماز صبح را چھار ركعت مى خواند
جامعھ اى كھ معاویھ در آن امیر یا خلیفھ مى شود، و بھ شرابخوارگى مى پردازد، و نابودى دین و انتقام از پیامبر را 
 .سرلوحھ برنامھ خود قرار مى دھد

جندب و زیاد ابن ابیھ و بسر ابن ارطاة حاكمان آن مى شوند، و از كشتن خون بى  جامعھ اى كھ جنایتكارانى مثل سمرة ابن
 .گناھان و كودكان خردسال و مظلومان واھمھ اى ندارند
جامعھ اى كھ امثال عمرو ابن سعید بر مثل مدینھ حاكم شود و وقتى صداى شیون زنھاى بنى ھاشم را در رثاى حسین ابن 

اى محمد اینك یك روز، در مقابل روز بدر: اشاره كند و بگویدعلى مى شنود بھ قبر پیامبر  (167). 
 . یعنى در جنگ بدر تو اجداد ما را كشتى و اسیر كردى و امروز ما فرزندان تو را كشتھ و اسیر كردیم

ھ اى كھ امثال یزید آن شرابخوار، قمارباز، بى نماز و بى حیاء و میمون باز زناكار، بعنوان خلیفھ مطرح و باالخره جامع
 .شود و ناپاكانى مثل عبیدهللا ابن زیاد در آن استاندار و حاكم مى گردند

د كھ روى تاریخ را ھمان یزیدى كھ در سال اول خالفت پسر پیامبر را كشت و در سال دوم جنایت ھولناك حره را ایجاد كر
 سیاه كرده است و در سال سوم خانھ كعبھ را بھ منجنیق و آتش كشید،
جامعھ اى كھ در سرتاسر آن بر باالى ھر منبر جمعھ و جماعات ، اول مسلمان عالم اسالم و برادر پیامبر و سردار بى 

د، مورد سب و ناسزا قرار مى گیرد و ھمتاى نبردھاى افتخار آفرین دین ، با آنھمھ سوابق و فضائل درخشان بى تردی
 .طرفداران او از ھر طرف تحت شدیدترین فشارھا و شكنجھ ھا قرار مى گیرند
آیا با اینھمھ فساد و تباھى ، براى آزاده و شرافتمندى چون حسین ابن على ، كھ تمام وجود او غیرت و آزادگى و دفاع از 

اقدام خونین براى نجات دین و امت جدش باقى مى ماند،اسالم و دین جد خود مى باشد، راھى جز قیام و   
بگذار فرومایھ گان و بزدالن و پست فطرتان در منجالب تباھى و ذلت ، دست و پا بزنند و در لجن زار سرشت دون خود 
 .بھ قذارات اكتفا كنند، و چھ بسا بر پسر فاطمھ نیز خرده بگیرند

امت و فضیلت شیرخورده ، حسین در دامن عصمت زھرا درس تقوى و امام حسین ، فرزند فاطمھ است ، از سینھ شھ
 . مردانگى آموختھ و در مدرسھ علوى ، از حیدر كرار رمز شجاعت و فداكارى آموختھ است
 امام حسین تنھا مدافع بزرگ اسالم در عصر منحط اموى

السالم دیدیم ، و فھمیدیم كھ احكام اسالمى  پس از آنكھ دورنمائى از وضعیت اسالم و مسلمانان را در زمان امام حسین علیھ
بطور كلى دگرگون و بازیچھ دست امثال معاویھ شده است ، و دیدیم بزرگان دین چگونھ تحقیر مى شوند ولى افراد پست و 
 .خونریز محترم و قدرتمند گردیده اند

تھ بودند، و از طرف دیگر راه حق و باطل و دیدیم كھ اھل بیت پیامبر و شیعیان آنھا تا چھ حد تحت فشار و ظلم قرار گرف
بر مردم متشبھ شده بود، و در اثر تبلیغات شدید و مغرضانھ ، چگونھ حقائق را وارونھ جلوه داده بودند آیا با وجود این ھمھ 
 انحراف كھ اسالم را بھ مرز نابودى كامل سوق مى داد، امام حسین كھ حافظ و نگھبان دین از طرف خداوند است ، مى
 .تواند آرام بگیرد

و مردم . وقتى آرمان دین در معرض خطر است ، وقتى اھداف نبوت كھ نشان دادن راه حق و باطل است ، دچار تزلزل شد
نمى دھند، و واقعا خیال مى كنند كھ معاویھ و روش او بر حق و اھل بیت بر باطل ھستند،   راه حق را از باطل تشخیص 



اعث شد، حضرت على علیھ السالم از اعتراض خونین در مقابل خلفاء اجتناب كند، كھ ھمان اینجاست كھ ھمان آرمان كھ ب
 حفظ اسالم و جلوگیرى از ارتداد و تضعیف اسالم بود،
ھمین آرمان در زمان امام حسین باعث شد كھ حضرتش قیام كند، چرا كھ حفظ اسالم در زمان حضرت على بھ سكوت و 

ین بھ قیام و نھضتآرامش بود و در زمان امام حس  . 
ھیچ روزى مثل روز حسین علیھ السالم نیست ، سى ھزار نفر در مقابل او جمع شدند : امام چھارم علیھ السالم مى فرمود

كھ مى پنداشتند از این امت ھستند، ھمگى بخاطر خدا تصمیم بھ ریختن خون او گرفتھ بودند، و ھر چھ سیدالشھداء آنھا را 
دست بردار نبودند تا با ظلم و ستم او را كشتند بھ خدا تذكر مى داد، (168). 

 صلح با معاویھ و جنگ با یزید
ضت نفرمود، و ھمانند اما تا معاویھ زنده بود یعنى حدود ده سال از امامت امام حسین علیھ السالم ، حضرتش اقدام بھ نھ

برادر گرامش امام مجتبى كھ حدود ده سال با معاویھ بود، مراعات صلحنامھ را مى نمود، اما ھمینكھ معاویھ مرد و یزید بر 
 سر كار آمد، حضرت قیام نمود،

م حسن و امام و از ھمین جا مى توان بھ علت قیام امام حسین و سكوت امام مجتبى علیھ السالم پى برد، مى بینیم كھ اما
 حسین ھر دو حدود ده سال با معاویھ بدون قیام بسر بردند،
پس تفاوت عملكرد این دو امام ھمام را در تفاوت معاویھ و یزید باید جستجو كرد نھ در امام حسن و امام حسین ، كھ ھر دو 
 .امام معصوم و پیشواى الھى ھستند

 

 

 خصوصیات معاویھ كھ مانع نھضت بود
ا معاویھ زنده بود از جانب حسنین قیامى صورت نگرفت را مى توان در امور زیر جستجو كردعلت اینكھ ت . 

معاویھ در اثر سابقھ طوالنى چھل سالھ در حكومت ، پایھ ھاى حكومت خود را بشدت محكم كرده بود و  - 1
 . طرفداران جدى داشت
است ، كھ این خود امتیاز بزرگى براى او معاویھ حدود بیست سال از جانب عمر و عثمان ، امارت داشتھ  - 2
 .بحساب مى آمد
معاویھ داراى سیاست عوام فریبى خوبى بود، و ھرگز باطن خود را در مقابل عموم مردم علنى نمى كرد و در  - 3
 مالءعام بھ فسق و فجور نمى پرداخت ،
در نزد عوام براى برترى نظامى او بھ  معاویھ با پدر امام حسن و امام حسین جنگیده بود و این تاءثیر بسزائى - 4
 .حساب مى آمد و موجب تضعیف روحیھ مردم مى شد
معاویھ در نزد مردم ، خونخواه عثمان بود، او صحابھ پیامبر بود، با عمرى زیاد، و بھ عالوه عناوینى ھمانند  - 5

مى كشیددائى مؤ منین و نویسنده وحى را كھ ھر كدام براى عوام فریبى كافى است ، یدك  . 
معاویھ با امام حسن صلح كرده بود، و در شاءن خاندان عصمت نبود، و مردم نیز انتظار نداشتند كھ این  - 6
 .خاندان بھ عھد خود پشت كنند، ھر چند معاویھ چنین كارى را بكند
یع دستگاه بنى امیھ و باالخره تا معاویھ زنده بود، در اثر تبلیغات شدید و مشتبھ شدن حقائق ، انحرافات و فجا - 7
 خود را نشان نداده بود و این زخم كامال نرسیده و ھنگام جراحى آن نشده بود،
 اما یزید مرد رسوائى بود
 اما وقتى معاویھ از دنیا رفت و یزید بر سر كار آمد، مساءلھ كامال فرق كرد،
در نتیجھ اعتماد مردم بھ او كاھش  یزید مردى بود رسوا كھ فسق و فجور او علنى و براى ھمھ ظاھر شده بود، - 1
 . یافتھ
 .حكومت یزید، كھ علنى اظھار فسق و كفر مى كرد، اھانتى جدى و ذلتى ننگین براى اسالم و مسلمین بود - 2
یزید جوانى خام و بى تجربھ و تازه كار بود، كھ ھرگز از امتیازات عوام فریبانھ پدرش معاویھ برخوردار  - 3
 نبود،
ید، بخاطر اینكھ مخالف صلحنامھ پدرش با امام مجتبى در عدم تعیین ولى عھد بود، غیر قانونى خالفت یز - 4
 .بحساب مى آمد، گذشتھ از آنكھ با تھدید و اكراه نیز ھمراه بود
 سیدالشھداء شخصیت شناختھ شده عالم اسالم



ت ، شخصیتى كھ از نظر صفات درست در مقابل رذالت و پستى و خوارى یزید، امام حسین علیھ السالم قرار داش
اخالقى و علم و تقوى معروف بود، ایشان تنھا باقیمانده عترت پیامبر است كھ اصحاب پیامبر آن ھمھ الطاف و 
عنایات پیامبر را نسبت بھ ایشان دیده و شنیده بودند، در نتیجھ ھرگز در عظمت و برترى امام حسین در مقابل 

ودفاسق و فاجرى مثل یزید، تردید نب . 
اگر امام حسین علیھ السالم فرضا در مقابل معاویھ قیام مى نمود و بھ شھادت مى رسید، ھرگز آن تاءثیر و 
افشاگرى كھ اكنون دارد، نمى داشت ، زیرا واقعیت معاویھ ، براى مردم افشا نشده بود، ھمچنانكھ دیدیم در مقابل 

مسموم نمود، اما باطن او رسوا نشد، و ھمچنان اكثریت حضرت على و امام مجتبى قیام كرد و حتى امام مجتبى را 
اھل سنت او را خلیفھ مى دانند، برخالف یزید، كھ شخصیت رسوائى بود كھ با اعمال ننگین خود و شھادت امام 
 .حسین باعث رسوائى خود و خاندان خود و جریان مخالف اھل بیت علیھم السالم شد

ن بازمانده پیامبر بود كھ ھم از نظر سن و ھم از نظر حسب و نسب با یزید و مھمتر از ھمھ اینكھ امام حسین آخری
 حتى در نظر عموم مردم قابل مقایسھ نبود،

امام حسین نوه پیامبر اسالم است ، خدیجھ كبرى مادربزرگ او، حضرت فاطمھ مادر او و على مرتضى پدر او و 
 . امام مجتبى برادر اوست

ه است ؟ آیا مادرش مسلمان است ؟ معاویھ پدر یزید چطور؟ جد یزید ابوسفیان اما یزید كیست ؟ آیا حالل زاد
 چطور؟ مادربزرگش ھند جگرخوار چگونھ است ؟
 ھیچ موقعیتى ھمانند شرائط سیدالشھداء نبود
و بخاطر ھمین نكات است كھ مى گوئیم ، پس از مرگ معاویھ زمینھ مناسب و موقعیتى حساس پیش آمده بود كھ نھ 

جود داشت و نھ بعد از امام حسین بھ وجود آمد،قبال و  
براى نشان دادن فساد دستگاه حاكمھ و افشاى آن ھمھ تبلیغات سوء و مسخ تاریخ و رسوا كردن جریان مخالفى كھ 
بعد از پیامبر، دین اسالم را بھ انحراف كشاند، شرائطى مناسبتر از شرائط امام حسین نبود، چرا كھ افشاى این ھمھ 

فساد و انحراف ، احتیاج بھ دشمنى دارد سفاك و خونریز و رسوا و بى صفت ، كھ از ھیچ عمل ننگینى دریغ ظلم و 
 .نكند، تا ھر چھ بیشتر ظلم كند و بى رحمى كند و موجب ھیجان و تحریك عواطف و رسوائى مسیر خود شود

كتھ باریكى نباشد، و سپس این و از طرفى در مقابل او شخصیتى باشد كھ در عظمت او كوچكترین ابھامى یا ن
شخصیت بى ھمتا، یعنى امام حسین ، كھ تنھا بازمانده خاندان پیامبر است كھ عصر پیامبر را درك كرده و بارھا 
پیامبر او را بوسیده و بر دوش خود حمل كرده و مكرر او را مورد مالطفت قرار داده است ، با وضعى بسى 

ى كھ ھمھ زمینھ ھاى تحریك عواطف فراھم بود، بھ شھادت برسد، این است مظلومانھ و دردناك و سخت در شرائط
كھ مى تواند رسواگر خط مخالف و سرانجام انحراف از اھل بیت پیامبر باشد، این است كھ ھر انسان كوردلى را 

نان كھ مختصرى وجدان و انصاف داشتھ باشد، تحت تاءثیر قرار مى دھد، كیست كھ ھمانند امام حسین را با چ
عبدهللا ابن فضل از . وضعى مورد ظلم و شكنجھ یزید ببیند و بر خاندان یزید و جریان مخالف اسالم بدبین نگردد

اى پسر پیامبر، چرا روز عاشورا روز مصیبت و گریھ و غصھ قرار داده شد، نھ : امام صادق علیھ السالم پرسید
روز قتل حسین علیھ : م حسن از دنیا رفتند؟ حضرت فرمودروزى كھ پیامبر یا فاطمھ و یا امیرالمؤ منین و یا اما

السالم در میان ایام از ھر روزى مصیبتش بیشتر است ، زیرا اصحاب كساء كھ گرامیترین مخلوقات در نزد 
خداوند بودند، وقتى پیامبر رحلت نمود دیگران براى مردم موجب تسلى و آرامش خاطر بودند، و ھمچنین بعد از 

حضرت امیرالمؤ منین علیھاالسالم ، وقتى كھ امام حسن رحلت نمود وجود سیدالشھداء موجب تسلى  رحلت فاطمھ و
و آرامش خاطر بود، ولى ھنگامى كھ حسین صلى هللا علیھ و آلھ كشتھ شد دیگر كسى نبود كھ موجب تسلى و 
ت مثل زندگى آن ھا خاطر گردد، و رحلت حضرت مانند رحلت ھمگى آنھا بود، ھمچنانكھ زندگى حضر  آرامش

پس امام سجاد چھ ؟ حضرت : بود، از این جھت روز حسین از تمام روزھا مصیبت بارتر است ، راوى پرسید
آرى ، امام چھارم سرور عبادت كنندگان و امام و حجت بر خالیق بود ولى پیامبر را مالقات نكرده و از : فرمود

امیرالمؤ منین و فاطمھ و حسن و حسین را مردم مكرر در ایام  حضرت نشنیده بود و دانش او از راه ارث بود، ولى
پى در پى با پیامبر مشاھده كرده بودند و چون بھ یكى از اینھا نگاه مى كردند، بیاد احواالت او با پیامبر و سخن 

رحلت حضرت راجع بھ او مى افتادند، بھ ھمین جھت بود كھ وقتى جز حسین علیھ السالم كسى براى مردم نماند، 
 .(169)حسین مانند رحلت ھمھ آنھا بود، بھ این جھت است كھ روز حسین در مصیبت از ھر روز باالتر است 

بن حنیفھ ، یا ابن عباس ، و یا درست بھ ھمین جھت است كھ مى گوئیم ، اگر ھر شخصى غیر از امام حسین ، مثل ا
 .دیگران دست بھ قیام مى زدند، ھرگز نمى توانست این نتیجھ مھم و روشنگرى را داشتھ باشد
آرى باید بزرگترین شخصیت اسالم در مقابل كثیف ترین عنصر ناپاك ، با بدترین وضع و ھولناك ترین كیفیت بھ 

رده ھاى ضخیم تبلیغات كھ بر حق افتاده بود، بتواند خفتگان شھادت رسد، تا ضربھ اى باشد كھ در پس آن ھمھ پ



 .غفلت را بیدار كند
 سیدالشھداء دلھا را بیدار كرد و بھ ھیجان آورد
 اھمیت عواطف 
براى تحریك و تشویق مردم نسبت بھ انجام كارى با ممانعت از كارى ، و با نشان دادن ، خوبى یا زشتى شخصى یا 

ده مى شودكارى ، از دو راه استفا . 
 راه اول اینكھ با عقل او صحبت كنى ، با استدالل و بیان خوبى و بدیھا، شخص را تشویق و یا بر حذر بدارى ،

راه دوم اینكھ با عواطف و روحیات او صحبت كنى ، او را تحریك كنى ، عاطفھ او را بھ ھیجان آورى ، از راه 
رینىاحساساتش وارد شوى ، شور و شوق و عشق در او بیاف  . 

راه اول براى كسانى كھ با مسائل عقلى سر و كار دارند و روحیات آنھا را مغلوب عقلشان مى باشد مؤ ثر است ، و 
چون این عده كھ ھمان اھل تفكر و تعقل ھستند نسبت بھ توده مردم در اقلیت ھستند وانگھى اھل تفكر نیز بسیارى 

كاربرد ھمھ جانبھ ندارد از اوقات اسیر احساسات و عواطف خود ھستند، لذا . 
برخالف راه دوم كھ راه دل است و در نزد توده مردم بخاطر احساسات قوى و غلبھ آن حتى بر مسائل عقلى ، 
كاربرد بسیار و مؤ ثرى دارد، لذا مى بینیم ، ھر گروھى كھ بتواند بیشتر احساسات مردم و عواطف آنھا را جذب 

جھت است كھ دزدان و دشمنان یك جامعھ ، بیشتر با تبلیغات خود، از مسائل  كند، بیشتر موفق خواھد بود، و بھمین
روحى و عاطفى براى اھداف شوم خود استفاده مى كنند، مردم را بھ طمع مى اندازند، یا مى ترسانند، یا شھوتشان 
 و یا حس سودجوئى و مانند اینھا را تحریك مى كنند،

د مردم تاءثیر كند و مردم را ھدایت كند، باید از ھر دو راه اقدام كند، ھم علیھذا اگر مسلك و مرامى بخواھد در وجو
 .عقل مردم را سیراب كند، ھم عواطف مردم را كھ بیشتر در مردم تاءثیر دارد، مجذوب كند
 فریاد عقل بى تاءثیر بود، شور حسینى باید

ھمھ عقل مردم را سیراب مى كند، اما اینھمھ آیات قرآن و احادیث پیامبر و سخنان گھربار اھل بیت علھیم السالم ، 
در دوران امام حسین علیھ السالم بخاطر تبلیغات سوء و تھدیدات بسیار دستگاه اموى و القاء شبھات گوناگون و 
 .جعل احادیث دروغین و متناقض كمرنگ شده بود

ھ تحریك عاطفى داشت تا مردم بھ ناچار اسالم براى بقاء خود و نجات از آنھمھ دسیسھ ھا و خطرات ، احتیاج ب
 گرفتار آن دسیسھ ھا را، بیدار كند،
آنچھ گفتنى و آنچھ از استدالل كھ الزم بود، گفتھ شده بود، دیگر از نظر گفتھ و استدالل كمبودى نبود، ولى در عین 
 .حال ، ھمھ استدالالت را بر مردم مشتبھ كرده بودند
 تاءثیر عواطف و احساسات

سیلھ دیگرى براى بیدارى و تكان دادن مردم الزم بود و آن تحریك عواطف است ، آیا دیده اید كھ لذا راه دیگر و و
سخنان یك مسلمان فھمیده قبل از شھادت ، یا بعد از شھادت چرا در تاءثیر فرق دارد، چرا وصیت نامھ شھداء، 

ت دارد؟تاءثیر بیشترى از سخنان دیگران بلكھ از سخنان خود ھمین شھید قبل از شھاد  
علتش در آن است كھ سخنان او تا قبل از شھادت ، عقل را سیراب مى كند، اما بعد از شھادتش وقتى با خون شھید، 
 .امضاء شد، عواطف را تحریك مى كند، این اثر خون است كھ روحیھ مردم را تحت تاءثیر قرار مى دھد

ام داد، او از راھى ، در ماوراى فكر و استدالل كھ در و این اقدام بزرگ و بى نظیر را سیدالشھداء علیھ السالم انج
كشتى نجات : اثر شبھات كمرنگ شده بود، از راه دل و جان مردم را بیدار كرد، و بھ ھمین جھت است كھ فرمود

سیدالشھداء از سایر ائمھ علیھم السالم سریعتر مردم را بھ ساحل نجات مى رساند چرا كھ بر روى خون حركت مى 
 !كند

امام حسین كھ مى دانست كشتھ مى شود، چرا : از اینجا بھ سستى این شبھھ و سؤ ال پى مى بریم كھ مى گویندو 
اقدام نمود؟ این گوینده غافل است كھ پیروزى امام حسین در شھادت دردناك و مصیبت عظماى اوست ، امام حسین 

ت استعلیھ السالم آمده است تا شھید شود و رمز و ھدف او ھم ھمین شھاد  . 
 .او آمده است تا شھید شود و با شھادتش مردم را بیدار كند، و اسالم را تا ابد بیمھ كند
 مصیبتھا و مظلومیتھا رمز پیروزى و بقاى نھضت سیدالشھداء

و از ھمین جھت است كھ مى بینیم در جریان قیام سیدالشھداء حوادث و مصیبتھا بھ گونھ اى انجام گرفتھ است كھ 
ر موجب تحریك عواطف مسلمانان و بلكھ ھر انسانى مى شود، و ھمین رمز موفقیت و بقاء اسالم و ھر چھ بیشت

قیام امام حسین علیھ السالم است ، و این خود یك معجزه الھى است ، كھ شقاوت دشمنان را ابزار پیروزى و انجام 
و این است ، رمز بزرگ قیام عاشورا. اھداف خود قرار داده است  . 

ین جھت است كھ مى بینیم ، از جانب خداوند و پیامبر و ائمھ اطھار علیھم السالم ، محور بقاء دین را در و بھ ھم



 .جریان كربال قرار داده اند
و از جوانب مختلف بھ جریان كربال پر و بال داده اند، آرى خداوند مى خواھد از راه امام حسین دین خود را حفظ 

این كار فراھم كرده است ، ھمانند تاكید فراوان در زیارت امام حسین ، در تمام ایام كند و لذا ابزار الزم را براى 
سال ، مخصوصا روزھا و شبھاى پر ارزش ، ثواب شعر گفتن ، گریھ كردن ، یاد او ھنگام آب خوردن ، شفا در 

ل كھ بعدا توضیح تربت اوست ، اجابت دعا در تحت قبھ اوست ، امامت در اوالد اوست ، و مسائلى از این قبی
 . خواھیم داد انشاء هللا

و بھ ھمین جھت است كھ محور بقاء دین را در مصیبت پیامبر و امیرالمؤ منین و سایر ائمھ اطھار علیھم السالم 
قرار ندادند، نھ از این جھت كھ حضرت امام حسین افضل باشد، خیر، سخن در افضل بودن نیست ، سخن در این 

امام حسین و یارانش بھ گونھ اى است كھ براى تحریك عواطف و تاءثیر در نفوس كاربرد است كھ كیفیت شھادت 
ھیچ كدام از خاندان عصمت نداشتند، و  -مظلومیت در آن درجھ و با آن شرائط را  -زیادترى دارد، این كیفیت 

و دارد، و از ھمین رھگذر اسالم براى بقا خود، احتیاج بھ شھادت مظلومانھ امام حسین و خاندان و یاورانش داشت 
است كھ رمز موفقیت قیام عاشورا را در عظمت بى تردید رھبر آن ، و از طرف دیگر در فساد و تباھى دشمن 
رودرروى سیدالشھداء یعنى یزید و باالخره در شقاوت و مصائب و صحنھ ھاى دلخراشى كھ در شھادت و اسارت 

ما راجع بھ عظمت سیدالشھداء در اول كتاب اندكى صحبت . جو كردسیدالشھداء و خاندانش انجام گرفت ، باید جست
كردیم ، اكنون نسبت بھ معرفى یزید و فساد و تباھى او اندكى سخن مى گوئیم و سپس گوشھ ھائى از صحنھ ھاى 
 . تكان دھنده و تاسف بار نھضت عاشورا را متذكر مى شویم

 خون او تفسیر این اسرار كرد 
 

ار كرد ملت خوابیده را بید  

 رمز قرآن از حسین آموختیم 
 

 زآتش او شعلھ ھا اندوختیم 

 اى صبا اى پیك دورافتادگان 
 

 اشك ما را بر مزار او رسان 

دشمن رویاروى سیدالشھداء،: فصل سوم : بخش اول   
 شناسنامھ یزید ابن معاویھ
 شناسنامھ یزید و اعمال ننگین او

شت دختر بجدل ، از نسابھ كلبى نقل شده كھ بجدل پدر میسون غالمى داشت یزید ابن معاویھ ، مادرش میسون نام دا
بنام سفاح كھ با میسون رابطھ نامشروع داشت ، وقتى میسون را كھ بیابان نشین بود، در وادى حوارین ، نزد 

د پنداشتمعاویھ آوردند، از آن غالم باردار بود ولى حملش ظاھر نبود، و پس از زایمان ، معاویھ آن را از خو  . 
زخمى بزرگ بود، او مردى بود   یزید مردى سیاه چھره با لبھاى خشن و صدائى غلیظ بود، در صورتش 

شرابخوار و قمارباز كھ ایام زندگى را با لھو و لعب و شكار مى گذراند، غالب اوقات در بیابان در حوارین آنجا كھ 
د، حتى در مرگ معاویھ نیز حاضر نبودبسر مى بر - بعد از طالق از معاویھ بود  - منزل مادرش  . 

 شھادت مردم مدینھ در مورد یزید
كھ از جملھ آنھا عبدهللا : اھل مدینھ عده اى را پس از شھادت امام حسین براى تحقیق در مورد یزید بھ شام فرستادند

زید را مشاھده كردند و در ابن حنظلھ بود، یزید آنھا را احترام كرد و جوائز ارزنده اى بھ آنھا داد، آنھا كارھاى ی
ما از نزد مردى مى آئیم كھ اصال دین ندارد، شراب مى خورد، : بازگشت شروع كردن بھ بدگوئى از یزید و گفتند

 .(170)طنبور مى نوازد، با سگھا بازى مى كند
اى قوم از خداى بى ھمتا بترسید، بخدا سوگند ما بر یزید خروج نكردیم مگر اینكھ ترسیدیم : هللا بن حنظلھ گفت عبد

از آسمان بر سر ما سنگ ببارد، یزید مردى است كھ با مادر و دختر و خواھر آمیزش مى كند، شراب مى خورد و 
 ،(171)نماز را ترك مى كند

از نزد مردى آمدم كھ بخدا قسم اگر یاورى جز پسرانم نداشتھ باشم با آنھا جھاد : و از ھمو نقل كرده اند كھ گفت 
 (172).خواھم كرد

ھمانا یزید بھ : یكى دیگر از آن عده كھ بھ شام رفتھ بودند شخصى است بنام منذر ابن زبیر، او در بازگشت گفت 
من یكصد ھزار جایز داد ولى این مانع آن نیست كھ راجع بھ او سخن نگویم ، بخدا سوگند كھ او شراب مى خورد، 

ندبخدا او مست مى شود بگونھ اى كھ نماز را ترك مى ك (173 ). 
 سیدالشھداء صفات یزید را بیان مى كند

معاویھ در سالى كھ بھ حج رفت ، بھ مدینھ آمد و براى یزید از مردم بیعت گرفت و از یزید تعریف كرد و او را 



ن و بردبار دانست ، امام حسین علیھ السالم برخواست و پس از حمد الھى و صلوات بر عالم بھ سنت و قرائت قرآ
آنچھ از یزید و كماالت و سیاستھاى او براى امت محمد گفتى فھمیدم ، تو مى : پیامبر اكرم طى سخنانى فرمود

  وئى ، یا از روى دانش خواھى مردم را بھ اشتباه اندازى ، گویا كھ از شخصى پشت پرده یا فرد پنھانى سخن مى گ
 !!اختصاصى كھ بھ تو داده اند خبر مى دھى ؟
خود یزید پرده از راى خود برداشتھ ، راجع بھ یزید از دنبال سگھاى ولگرد رفتنش بپرس و یا از كبوتر بازى او، 

را رھا كن ،  و یا دنبال زنان آوازه خوان و انواع مالھى رفتن او بپرس ، كھ یاور خوبى خواھد بود، و ھدف خود
تو بى نیازى از اینكھ خدا را با گناه این مردم بیش از آنچھ دارى مالقات كنى ، بخدا قسم تو ھمواره باطل را 
 الحدیث .(174)ظالمانھ مقدم مى كرده اى 

معاویھ و بر شمردن جنایات او نامھ امام حسین بھ  
امام حسین علیھ السالم در نامھ اى كھ پاسخ بھ نامھ معاویھ بود، ضمن بر شمردن جنایات معاویھ در كشتن افراد 

من تصمیم مخالفت و جنگ با تو را ندارم ، ھمانا از خداوند نسبت بھ جنگ نكردن با تو و : پاك و بى گناه فرمود
: گویا مراد حضرت این است كھ (كھ كمك كاران شیطان رانده شده اند واھمھ دارم ، حزب ظالم و بى پرواى تو 

آیا تو قاتل حجر و یاران عابد او نیستى كھ بعد از دادن ) نیت باطنى من جنگ است ولى فعال مصلحت نیست 
 امانھاى محكم از روى جراءت بر خدا و سبك شمردن پیمان ، آنھا را كشتى ؟

ابن حمق آن پیرمرد عابد كھ عبادت صورتش را رنجور كرده بود نیستى ؟ كھ بعد از دادن آن  آیا تو قاتل عمر و
 ھمھ پیمانھا او را كشتى ؟
فرزند ملحق بھ شوھر است و زناكار  :آیا تو نیستى كھ ادعا كردى زیاد پسر ابوسفیان است با اینكھ پیامبر فرمود

ردى كھ آنھا را مى كشد و دست و پایشان را قطع مى كندمستحق سنگ است ، سپس او را بر اھل اسالم مسلط ك ! 
 .سبحان هللا اى معاویھ ، گویا تو از این امت نیستى ، و آنھا ھم كیش تو نیستند
آیا تو نیستى قاتل آن حضرمى كھ زیاد راجع بھ او نوشت كھ او بر دین على است ، در حالى كھ دین على ، دین 

كھ تو را بھ جایگاھى كھ نشستى ، نشانده است است ، ھمو) پیامبر(پسر عموى او   . 
خداوند بخاطر ما بر شما منت  .و اگر آن نبود، برترین شرف تو و پدرانت در كوچ كردن زمستان و تابستان بود
 . نھاد و آن را از دوش شما برداشت

امت بزرگتر از حكومت تو بر  تو در سخنانت گفتھ اى كھ دوباره امت را بھ فتنھ نینداز، ھمانا من فتنھ اى براى این
 ! آنھا نمى شناسم

از خدا بترس اى معاویھ و بدان كھ خداوند را كتابى است كھ ھیچ كوچك و بزرگى : و در آخر نامھ حضرت فرمود
را فروگذار نكند مگر اینكھ جمع آورى كند، و بدان كھ خداوند فراموش نمى كند آدمكش تو را از روى گمان و 

را از روى تھمت ، و حكومت بخشیدن شما بچھ اى را كھ شراب مى نوشد و با سگھا بازى مى  دستگیر كردن مردم
یعنى یزید(كند  ) 

 .(175)نمى بینم تو را مگر اینكھ خودت و دینت را ھالك كرده و مردم را ضایع نموده اى و السالم 
 والیتعھدى یزید

معاویھ ھفت سال براى والیت عھدى یزید و تاسیس حكومت اموى ، تالش مى كرد و مقدمھ چینى مى نمود، و در 
این مدت موانع را از سر راه برمى داشت ، و بھ ھمین جھت امام مجتبى را كھ مانع بزرگى بر سر راه محسوب 

خالد ابن ولید را نیز بخاطر شھرت پدرش و محبوبیت خودش در نزد اھل شام مى شد مسموم نمود، ھمچنانكھ پسر 
و اینكھ مردم او را الیق خالفت مى دانستند مسموم كرد، در این میان رسوائى یزید بھ جائى رسیده بود كھ زیاد ابن 

عاویھ سعد ابن ابى ابیھ آن فاسق خونریز نیز از ولیعھدى یزید ابا داشت ، چرا كھ كارھاى او را مى دانست ، م
 .وقاص را نیز بخاطر ھمین جھت مسموم كرد

ھمان زناكار معروف كھ قبال از او (گویند اول كسى كھ معاویھ را تحریك كرد بھ والیتعھدى یزید، مغیرة ابن شعبھ 
مد تا بود، زیرا معاویھ مى خواست او را از امارت كوفھ عزل كند، او فھمید و خود نزد معاویھ آ) صحبت نمودیم 

بزرگان اصحاب پیامبر و شخصیتھاى قریش از : استعفا دھد و رسوا نشود، اول بھ نزد یزید رفت ، و بھ او گفت 



میان رفتھ اند، فقط فرزندان مانده اند كھ تو از برترین آنھا و خوش عقیده ترین و داناترین آنھا بھ سنت و سیاست 
د؟ یزید گفتھستى ، نمى دانم چرا پدرت براى تو بیعت نمى گیر  : 

گزارش كرد، معاویھ از مغیره   آرى ، یزید جریان را بھ پدرش : فكر مى كنى انجام پذیر است ؟ مغیرة گفت 
یزید چھ مى گوید: پرسید ! 

شما كھ خونریزیھا و اختالفات را بعد از عثمان دیده اى ، براى یزید بیعت بگیر تا پس از تو پناھگاه : مغیره گفت 
نھ اى رخ ندھد،و فت! مردم باشد  

كوفھ با من ، بصره ھم با زیاد، پس از این دو شھر دیگر : چھ كسى مرا كمك مى كند، مغیره گفت : معاویھ گفت 
 .كسى با تو مخالفت نمى كند

باش و با افراد مورد اعتماد این را بازگو كن تا ببینم چھ مى شود، ) امارت كوفھ (برو بر سر كارت : معاویھ گفت 
ازگشت با طرفداران بنى امیھ این را در میان گذارد و عده اى را با دادن سى ھزار درھم ، متمایل كرد مغیره در ب

عجلھ : و بیعت گرفت ، و با فرماندھى پسرش موسى نزد معاویھ فرستاد تا او را تشویق كنند، معاویھ بھ آنھا گفت 
درت دین اینھا را بھ چند خرید؟نكنید و آراء خود را اظھار ندارید، سپس از پسر مغیره پرسید؟ پ بھ سى : پاسخ داد !

كھ با این پول كم (اینھا براى دینشان ارزش قائل نشدند، دینشان برایشان بى ارزش بوده است : ھزار، معاویھ گفت 
 (آنرا فروختھ اند

ولیعھد خود باالخره با تدبیر و مكر و حیلھ و جمع آورى گروھھائى از اطراف در تشویق ولیعھدى یزید، او را 
قرار داد، در عراق و شام بیعت تمام شد، اما در مدینھ مردم منظر بیعت افرادى مثل حسین ابن على و عبدهللا ابن 
 .عمرو عبدهللا ابن زبیر و عبدهللا ابن عباس و عبدالرحمن ابن ابى بكر بودند

ر باالى سر آنھا وادار بھ سكوت كرد و بھ معاویھ در یك برخورد منافقانھ ، آنھا را با تھدید و گماردن چند ماءمور ب
خواھد   من مى خواھم پیش مردم سخنرانى كنم ، ھر كدام از شماھا كھ یك كلمھ بگوید، آخرین سخنش : آنھا گفت 

 .بود زیرا شمشیر گردنش را در خواھد یافت ، جان خود را حفظ كنید
دو نفر با شمشیر بگمارد، ھر كدام كھ خواستند و بھ رئیس گارد نظامى خود نیز دستور داد باالى سر ھر كدام 

 .حرفى بزنند خواه در تاءیید یا تكذیب گردنش را بزند
این گروه ، بزرگان مسلمانان ھستند كھ كارى جز با آنان پیشبرد ندارد: سپس خطبھ خواند و گفت  . 

، شما مردم نیز بنام خدا بیعت و جز با مشورت آنان صورت نگیرد، اینان نیز راضى شدند و با یزید بیعت كرده اند
 كنید، مردم كھ منتظر بیعت اینان بودند، بیعت كردند،

شما كھ مى پنداشتید با یزید بیعت نمى كنید چھ شد كھ راضى شدید و بیعت كردید؟ گفتند : مردم بعدا بھ اینان گفتند
حیلھ كردند و ما ترسیدیم كشتھ شویم : پس چرا بر او اعتراض نكردید؟ گفتند: گفتند! بخدا سوگند ما بیعت نكرده ایم 

(176). 
 سھ سال حكومت و سھ جنایت ھولناك
آرى یزید با آن صفات زشت و رذائل اخالقى ، در سال اول حكومت خود، سرور جوانان بھشت ، ابو عبدهللا 

حسین و اھل بیت و یارانش را با آن وضع فجیع شھید نمودال . 
در سال دوم حادثھ اسف بار حره را بھ وجود آورد كھ روى تاریخ را سیاه نمود، مردم مدینھ بعد از شھادت امام 
 .حسین و آگاھى از خبائث یزید، سر از اطاعت او بر شتافتند و عامل یزید را از مدینھ بیرون راندند

صیھ قبلى پدرش ، پیرمرد خونریز بى رحمى را بنام مسلمھ ابن عقبة با سپاھى گران بھ سمت حرم یزید بھ تو
سپاه . پیامبر، مدینھ طیبھ روانھ كرد، سپاه یزید در آن شھر مقدس كارى كردند كھ قلم از نگارش آن شرمگین است 

عروف بھ حره درگیر شدند، جنگى عظیم شام با مردم مدینھ بھ فرماندھى عبدهللا ابن حنظلھ در یك مایلى مدینھ م
واقع شد، مردم مدینھ تاب مقاومت نیاوردند و بھ حرم پیامبر پناه آوردند، لشكر شام وارد مدینھ شد، حرمت حرم 
پیامبر را رعایت نكردند، و با اسبھا داخل آن روضھ منوره شدند و جوالن دادند، آنقدر از مردم مدینھ كشتند كھ 

و تا قبر پیامبر رسید، اسبھاى ایشان در آن روضھ بھشتى روث و بول كردند، تنھا از  مسجد پر از خون شد
معروفین و سرشناسھا ھفتصد نفر كشتھ شدند و اما از دیگران از زن و مرد عدد كشتھ شده ھا بھ ده ھزار تن رسید، 



باح نمود، سپاه بى حیاى شام و سپس فرمانده سپاه شام تا سھ روز اموال و نوامیس مردم مدینھ را بر لشكر خود م
شروع كردن بھ غارت و ھتك نوامیس مسلمانان ، در این حادثھ با ھزار دختر باكره زنا كردند و ھزار زن بى 
 .شوھر باردار شدند كھ آنھا را اوالد حره نامیدند
 تا جائى كھ نقل كرده اند آن بى حیاھا در مسجد پیامبر نیز زنا كردند،

 

 

سپاه یزید با مردم مدینھ نمونھ اى از قساوت  
یكى از سپاھیان شام وارد منزل شد كھ تازه زایمان كرده : از ابن قتیبھ در كتاب االمامة و السیاسھ نقل شده است كھ 

نھ بخدا قسم ، چیزى : آیا مالى دارى ؟ زن گفت : بود و نوزاد او در آغوشش شیر مى خورد، آن مرد بھ زن گفت 
یا چیزى برایم بیاور و : سرباز شامى گفت ) سپاھیان شام قبال شھر را غارت كرده بودند(برایم باقى نگذارده اند 

واى بر تو، این بچھ فرزند صحابھ پیامبر است ، من نیز خود در : گرنھ تو و این بچھ ات را مى كشم ، زن صدا زد
اى پسرم بخدا سوگند اگر : گفت بیعت شجره با پیامبر بیعت كرده ام ، سپس در حالى كھ بھ نوزادش اشاره مى كرد 

چیزى داشتم ، فدایت مى كردم ، كھ ناگاه آن ملعون پاى نوزاد را گرفت و در حالى كھ طفل پستان مادر را مى 
مكید، او را از دامن مادر كشید و بر دیوار كوفت بھ گونھ اى كھ مغز كودك جلو چشم مادرش متالشى شد و بھ 

ن ھنوز از خانھ بیرون نرفتھ بود كھ نصف صورتش سیاه شد و زبان زد مردم آن ملعو: زمین ریخت ، راوى گوید
 .شد

عمق فاجعھ آنقدر زیاد بود كھ تا مدتھا وقتى مردى مى خواست دختر خود را تزویج كند، بكارت او را تضمین 
شاید در واقعھ حره آسیب دیده باشد: نمیكرد، و مى گفت  . 

یزید كھ ھمگى بردگان او باشند، اگر خواست آنھا را بھ بردگى بگیرد و  و سپس از اھل مدینھ بیعت گرفتند براى
اگر خواست آزاد كند، و مردم مدینھ در حالى كھ اموالشان غارت و خونھایشان ریختھ و ناموسشان مورد تجاوز 
 (177).قرار گرفتھ بود ھمگى بھ جز امام چھارم و پسر ابن عباس بھ این شرط بیعت كردند
سپس مسلم ابن عقبھ جنایتكار سرھاى ، مردم مدینھ را براى یزید بھ شام فرستاد، ھمینكھ سرھا را جلو یزید نھادند 

ند و مى دیدند چگونھ از لیت اشیاخى ببدر شھدوا، اى كاش اجداد من كھ در بدر كشتھ شدند، حاضر مى بود: گفت 
 .(178)پیامبر اكرم انتقام گرفتم 
 آتش زدن و خراب كردن كعبھ توسط سپاه یزید

ابن زبیر در مكھ شد، اما  پس از سركوب كردن مردم مدینھ و غارت آنھا، مسلم ابن عقبھ ، عازم سركوب عبدهللا
خدایا من بعد از شھادت : وى كھ پیرمردى مریض بود در میان راه بھ درك واصل شد، او قبل از مرگ خود گفت 

بھ ال الھ اال هللا و محمد رسول هللا ھیچ كارى كھ محبوبتر باشد نزد من از كشتار مردم مدینھ نكرده ام ، و بھ ھیچ 
ى آخرتم امیدوار نیستمچیزى بیشتر از این كارم برا  !(179 ) 

و سرانجام حصین ابن نمیر كھ بجاى وى فرماندھى لشكر شام را بعھده گرفتھ بود، بھ مكھ ھجوم آورد، و وقتى ابن 
، با منجنیق كعبھ را سنگباران كردند و با نفت و پارچھ و ھرچھ كھ قابل (180)زبیر بھ مسجدالحرام و كعبھ پناه برد
، گویند كھ فرمانده لشكر شام (181)سوختن بود، بر كعبھ فرو ریختند بھ گونھ اى كھ كعبھ سوخت و منھدم گردید، 
 (182).فرمان داد كھ ھر روز ده ھزار سنگ بر كعبھ فرود آوردند

مشغول نابودى كعبھ بودند، خداوند یزید را مھلت نداد و ھالك نمود، در حالى كھ عمر  و در ھمین ایام كھ لشكر شام
 او بھ چھل نمى رسید،
او طى سھ سال و اندى حكومت خود، سال اول پسر فاطمھ سیدالشھداء را بھ شھادت رساند و خاندان پیامبر را بھ 

  مباح نمود و در سال سوم ، خانھ خدا را آتش  اسارت گرفت ، در سال دوم خون و ناموس و اموال مردم مدینھ را
زد و نابود كرد، و این نیست جز آثار و نتایج سوء انحراف از اھل بیت علیھم السالم ، تو گوئى خداوند با افعال 
 .زشت و ناھنجار آنان مى خواند آنان را بھ دست خودشان رسوا كند و حقانیت اھل بیت را بھ اثبات رساند

ید امورى ذكر شده است ، برخى گویند از كثرت مستى ، چون مشغول رقصیدن بود، با فرق سر در سبب مرگ یز
بر زمین خورد و جان داد، و برخى گویند عربى بادیھ نشین ، در بیابان وقتى یزید در پى شكار تنھا شده بود، و 

را بھ درك واصل كردخودش را معرفى كرد، آن مرد در خشم شد و گفت تو قاتل حسین ابن على ھستى و او  (183). 
 . و در تتمة المنتھى آمده است كھ جنازه یزید را در دمشق در باب الصغیر دفن كردند و ھم اكنون مزبلھ است



فرعون عمل مى كرد، بلكھ فرعون   علنى و بھ روش  یزید شراب خوارگى را: مسعودى در مروج الذھب گوید
 .نسبت بھ مردم عادلتر و با انصاف تر بود
و بھ دنبال یزید، سایر عمال و فرمانداران او نیز فسق و فجور را علنى كردند، در دوران یزید غنا در مكھ و مدینھ 

ندعلنى شد مردم از آالت لھو استفاده مى كردند و بى پروا شراب مى نوشید (184). 
 !مدافعین یزید
 !!غزالى در احیاءالعلوم از یزید و ابلیس دفاع مى كند

و سایر مخفى نماند كھ جنایت و زشتى كار یزید چنان زیاد و واضح بود، كھ نھ تنھا خود را رسوا نمود، بلكھ پدر 
نیاكان خود و كسانى كھ سبب شدند كار خالفت بھ اینجا بكشد رسوا نمود، از بالذرى كھ از علماء اھل سنت است 

پسر عمر بعد از شھادت امام حسین بھ یزید نامھ نوشت و گفت: نقل شده كھ گوید مصیبت بزرگ و فاجعھ عظیمى  : 
مثل روز قتل حسین نیست ، یزید در جواب او نوشترخ داد و در اسالم حادثھ بزرگى پدید آمد و ھیچ روزى  اى  : 

احمق ما بر سر خانھ ھاى آماده و بسترھاى گسترده و مھیا قرار گرفتیم و از آن دفاع كردیم ، اگر حق با ماست كھ 
  بھ حق جنگ كردیم و اگر حق براى غیر ماست ، پدر تو اولین كسى است كھ این روش را نھاد و حق را از اھلش 

ستاندباز (185). 
و در میان علماء اسالم كمتر كسى است كھ با اینھمھ جنایات و كفریات كھ از یزید سر زد، از او دفاع كند، اما با 

یزید باال زده اند، و از جملھ اینان غزالى صاحب كتاب این ھمھ برخى از كوردالن عالم نما دامن ھمت در دفاع از 
احیاء العلوم است او در آفات ھشتم از كتاب آفات زبان جزء سوم ، بھ نقل عالمھ امینى و محدث قمى در تتمھ 
المنتھى كالمى دارد كھ خالصھ آن این است كھ لعن مسلمان جایز نیست و یزید مسلمان است و نسبت قتل یا امر بھ 

یا رضاى بھ قتل امام حسین را بھ او دادن ، سوءظن بھ مسلمانان و حرام است ، و ھر كھ بھ صحت این تھمت قتل 
بر فرض كھ ثابت شود : گمان كند احمق است ، سپس بعد از توضیح اینكھ كشف این امر مشكل و مقدور نیست گوید

ه باشد، پس لعن ھیچ مسلمانى جایز نیست و مسلمانى آدم كشتھ است ، آدمكشى كھ موجب كفر نیست ، شاید توبھ كرد
ھر كھ یزید را لعن كند معصیت كار و فاسق است و اگر لعن جایز ھم باشد، باز سكوت ایراد ندارد و اگر كسى در 
تمام عمر شیطان را لعن نكند مسئولیت ندارد، بلكھ اگر شیطان را لعن كند مسئولیت دارد، زیرا لعن یعنى دور شدن 

و اخبار از این امر غیبگوئى بى مورد است ، ! از كجا معلوم كھ شیطان از رحمت خدا دور است ؟ از رحمت خدا،
بلھ اگر كسى كافر مرده باشد لعن او جایز است ، اما ترحم بر یزید جایز و بلكھ مستحب است ، بلكھ او داخل است 

، انتھى ، آرى عزیزان من بخوانید و عبرت  در دعاى هللا اغفر للمؤ منین و المؤ منات ، زیرا یزید مؤ من بوده است
بگیرید كھ وقتى كسى دچار خذالن الھى شد، چگونھ علم او سبب ھالكت او مى شود، و علوم خود را در راه دفاع 

 161ص  11از یزید و ابلیس بكار مى گیرد، البتھ خرافات و ترھات غزالى در احیاء بسیار زیاد است بھ الغدیر ج 
 .رجوع شود

یست كھ از این جاھل متعصب كوردل بپرسد، مگر قرآن قاتل مسلمان را لعنت نكرده است ؟ مگر قرآن كسى ن
مناسب است در اینجا كالمى را از مال سعد تفتازانى كھ بھ تعبیر محدث قمى . حاكمان ستمگر را لعنت نكرده است 

 . حدیث فضل او گوش جھانیان را پر كرده در پاسخ غزالى بیاوریم
ى در جواب امثال غزالى سخن جالبى داردتفتازان  

حق این : او كھ از محققین و بزرگان اھل سنت مى باشد و آوازه او بسیار شھرت دارد در شرح عقاید نسفیھ گوید
است كھ رضایت یزید و اظھار خوشحالى او بھ كشتھ شدن امام حسین علیھ السالم و اھانت او بھ اھل بیت پیامبر 

ما راجع بھ یزید و بى ایمانى او تردید نداریم ، آنگاه : ، سپس گویدان كان تفصیلھ احادات و اكرم از متواترات اس
آمین -لعنت خدا بر او و بر یاوران و كمك كاران او : مى افزاید كھ   . 

از مشاجرات و نزاعھا و جنگھاى : و ھمچنین در شرح مقاصد نیز كالم جالبى دارد او در ضمن كلمات خود گوید
حابھ معلوم مى شود كھ گروھى از صحابھ از راه حق بخاطر كینھ و حسد و لجاجت و ریاست طلبى و میان ص

شھوترانى خارج شده اند، چرا كھ ھر صحابى معصوم نیست ، لیكن علماء بخاطر گمان نیكو بھ صحابھ كارھاى 
و اما آنچھ : رف شود، سپس گویدایشان را توجیھاتى كرده اند كھ مبادا عقائد مسلمانان نسبت بھ بزرگان صحابھ منح

كھ از ظلم بر اھل بیت پیامبر رفت ، آنقدر روشن است كھ مجالى براى مخفى كارى نیست و آنقدر فجیع و ناھنجار 
است كھ جائى براى نفھمى و شبھھ نیست ، زیرا بھ گونھ اى است كھ نزدیك است جمادات و حیوانات بھ آن شھادت 
 !دھند

بگریند، كوھھا فرو ریزد و بدى آن كردار تا ابدالدھر خواھد ماند، پس لعنت خدا بر آنكھ  و ساكنان آسمان و زمین
 . مباشرت كرد یا راضى بود یا تالش كرد و عذاب آخرت شدیدتر و دائمتر است

اگر سؤ ال شود پس چرا برخى از علماء مذھب ، لعن یزید را جائز نمى دانند با اینكھ مى دانند یزید : سپس گوید



اھل سنت متفقند در باطن بر اینكھ یزید مستحق لعن است ، اما در : تحق لعن و بیشتر از آن است ، جواب گوئیم مس
ظاھر بخاطر اینكھ دفاع كنند از خلفاء سابقین و اینكھ مبادا مانند شیعیان ، لعن از یزید بھ ما قبل او سرایت كند، 

ندند تا مردم گمراه نشوندعلماء صالح دیدند كھ جلوى این راه را بطور كلى بب !(186) 
 اعترافات دشمنان بھ عظمت حضرت سیدالشھداء
 امام حسین و حاكم مدینھ

ز حسین ابن على و عبدهللا ابن بعد از ھالكت معاویھ ، یزید بھ ولید ابن عتبة حاكم مدینھ ضمن نامھ اى نوشت كھ ا
عمر و عبدهللا ابن زبیر بیعت بگیر و طبق برخى روایات بھ او فرمان داد كھ اگر بیعت نكردند سر آنھا را برایم 
بفرست ، و وقتى امام حسین از مجلسى كھ بھ دعوت حاكم مدینھ ، تشكیل شده بود و مروان نیز حضور داشت ، بر 

ر االن حسین با تو بیعت نكند، ھرگز بھ او دست پیدا نكنى مگر بعد از آنكھ میان شما اگ: مى خواست ، مروان گفت 
 . كشتھ ھاى بسیار واقع شود، او را زندانى كن تا بیعت كند یا گردنش را بزن

یا بن الزرقاء تو مرا مى كشى یا او، بخدا دروغ گفتى و گناه كردى و سپس خارج شدت مروان : امام حسین فرمود
واى بر : حرف مرا گوش ندادى ، مثل امام حسین ھرگز خود را در اختیار تو نمى گذارد ولید گفت : د گفت بن ولی

غیر تو، اى مروان ، تو چیزى را كھ نابودى دین من در آن است انتخاب كردى ، بخدا كھ دوست ندارم تمام آنچھ 
هللا ، من حسین را بخاطر اینكھ مى گوید بیعت  خورشید بر آن مى تابد از آن من باشد ولى قاتل حسین باشم ، سبحان

نمى كنم بكشم ، بخدا سوگند گمان من این است ، آن شخصى كھ روز قیامت در مقابل خون حسین محاسبھ شود، كفھ 
 .(187)اعمال او سبك است 

سعد بھ عظمت سیدالشھداء معترف است عمر  
ھنگامى كھ عبیدهللا ابن زیاد تصمیم بھ مقابلھ با امام حسین علیھ السالم گرفت ، بھ عمر ابن سعد دستور داد كھ بھ 
سمت حسین ابن على برود، و بعدا از آن كھ از كار حسین فارغ شد بھ ماءموریت خود كھ وعده حكومت رى را در 

پس آن توشھ ما را پس بده ، عمر ابن : روانھ شود، عمر ابن سعد، عذر خواست ، ابن زیاد گفت  مقابل آن داده بود
مرا مھلت بده تا مشورت كنم ، با ھر كس كھ مشورت كرد، ھمگى باالتفاق او را منع كردند، : سعد گفت 

كھ بھ طرف حیسن نرو و خود دائى جان تو را بخدا قسم : خواھرزاده او بنام حمزة ابن مغیرة ابن شعبھ بھ او گفت 
 . را آلوده بھ گناه و قطع رحم مكن
بخدا سوگند اگر تمام سلطنت روى زمین از آن تو باشد و تمام دنیاى خود و اموال و این حكومت را از دست بدھى 
 بھتر از این است كھ خدا را با خون حسن مالقات كنى ،

آیا حكومت رى را رھا كنم در حالى كھ : د مى گفت باشد و شب ھمى فكر مى كرد و با خو: آن بدبخت گفت 
آرزوى من است ، یا عار كشتن حسین را قبول كنم كھ در كشتن او بى تردید آتش جھنم است ، اما حكومت رى ھم 
 .(188)روشنى چشم من است 

ى عمر ابن سعد نتوانست از ملك رى چشم پوشى كند اما در مقابل عظمت امام حسین علیھ السالم نیز ذلیل بود، آر
 . و خود اعتراف داشت كھ اذیت رساندن بھ امام حسین حرام است
 مى دانم ، اما حكومت رى را چھ كنم ؟

اب فشار آورد، یكى از یاران حضرت ھنگامى كھ بھ فرمان ابن زیاد آب را بر حرم حسینى بستند و عطش بھ اصح
اى پسر پیامبر بھ من اجازه دھید تا با ابن سعد راجع بھ آب صحبت كنم ، شاید كھ از این : بھ حضرت عرض كرد

خودت مى دانى ، آن مرد نزد عمر ابن سعد آمد ولى سالم نكرد، عمر ابن سعد : تصمیم برگردد، حضرت فرمود
اگر ھمچنانكھ مى گوئى : نكردى ، مگر مرا مسلمان نمى دانى ؟ آن مرد گفت  اى برادر ھمدانى چرا سالم: گفت 

مسلمان بودى بھ طرف عترت پیامبر بھ قصد كشتن آنھا حركت نمى كردى ، و این آب فرات است كھ سگھا و 
شده اى  خوكھا از آن مى نوشند، اما حسین ابن على و برادران و زنھا و خاندان او از تشنگى مى میرند و تو مانع

 !كھ بیاشامند، با این حال مى پندارى كھ خدا و پیامبر را قبول دارى ؟
اى برادر ھمدان من مى دانم كھ اذیت كردن ایشان حرام است : عمر ابن سعد سر خود را پائین انداخت سپس گفت 

رى را رھا كنم یا عبیدهللا مرا بھ كارى خواند و نمى دانم حكومت : و سپس در حالى كھ اشعارى مى خواند گفت 
اى مرد دلم اجازه نمى دھد كھ حكومت رى را بھ : حسین را بكشم كھ بى تردید در كشتن او آتش است ، سپس گفت 

اى پسر پیامبر، عمر ابن سعد بھ كشتن : دیگرى واگذار كنم ، آن مرد برگشت و بھ حضرت سیدالشھداء عرض كرد
 .(189)شما در مقابل حكومت رى تن داده است 
 شبث ابن ربعى و اعتراف او
شبث ابن ربعى كھ یكى از جنایتكاران داستان كربالست ، در رفتن بھ جنگ با امام حسین از خود كراھت نشان مى 

ھ مریضى زد، اما وقتى با تھدید ابن زیاد روبرو شود قبول كرد و داد وقتى ابن زیاد، بھ دنبال او فرستاد، خود را ب



خیر ) كوفھ (خداوند بھ اھل این شھر : با ھزار سوار بھ كربال آمد، او بعد از داستان كربال در ایام تعصب مى گفت 
با خاندان ابوسفیان  ندھد و كار آنھا را محكم نكند آیا تعجب نمى كنید كھ ما پنج سال با على ابن ابیطالب و فرزند او

جنگیدیم ، اما عاقبت بر پسرش حملھ كردیم در حالى كھ او بھترین روى زمین بود، با او بخاطر آل معاویھ و پسر 
نبرد كردم ، گمراھى بود چھ گمراھى ،) عبید هللا بن زیاد(سمیھ زناكار  (190) 

 اعترافات قاتل سیدالشھداء بھ عظمت حضرت
پسر فاطمھ در میان قتلگاه افتاده بود، لحظات آخر عمر شریفش سپرى مى شد، تیرھا از اطراف مانند بالى بدن 
 مقدسش را فراگرفتھ بودند، خون بسیارى كھ از بدن شریفش سرازیر شده بود، حضرت را ضعیف كرده بود، مدتى

بود كھ در قتلگاه بود، كسى نزدیك نمى شد، ھر كس مى خواست از گناه كشتن پسر فاطمھ دورى كند، شمر صدا 
 .زد واى بر شما منتظر چھ ھستید؟ او را بكشید

سنان ابن انس ھمو كھ قبال نیزه اى سھمگین بر پشت حضرت زده بود كھ از سینھ مباركش سر زده بود، از اسب 
بخدا قسم من سر تو را جدا مى كنم در : كھ با شمشیر بر حلقوم شریف حضرت مى زد گفت پیاده شد و در حالى 

 .(191)حالى كھ مى دانم تو پسر پیامبر خدا ھستى و از تمامى مردم در پدر و مادر برترى و سپس كرد آنچھ كرد
 وحشت ابن زیاد و اعتراف عمر سعد و برادر ابن زیاد

وقتى امام حسین كشتھ شد و عبید هللا ابن زیاد، انتقام خود را گرفت و از خون خاندان پیامبر سیراب شد، مردم تازه 
یھاالسالم از آن سخنرانیھاى مھیج و شورانگیز دختر امیرالمؤ منین زینب كبرى عل  بیدار شده بودند، مخصوصا پس

، و بھ عمر ابن سعد و عبیدهللا ، نفرین مى كردند، عبیدهللا خواست كھ سندى بر علیھ او در میان نباشد، بھ عمر ابن 
وقتى بھ دنبال انجام : آن نوشتھ اى كھ در آن فرمان قتل حسین بود بھ من بده ، عمر ابن سعد گفت : سعد گفت 

: گمشده ، عبیدهللا دوباره گفت : باید بیاورى ، عمر ابن سعد گفت : گفت  دستور تو بودم آن نوشتھ گم شد، عبیدهللا
آن نوشتھ گذارده شده و بر پیرزنھاى قریش در مدینھ خوانده مى شود تا عذرى  : باید بیاورى ، عمر ابن سعد گفت

رم سعد ابن ابى بخدا سوگند كھ من نسبت بھ حسین تو را نصیحتى كرده بودم كھ اگر پد: باشد از آنھا سپس گفت 
 وقاص را چنان نصیحت مى كردم حق او را ادا كرده بودم ،

راست مى گوید، بخدا كھ دوست داشتم مردى از اوالد زیاد نمى : در این میان برادر عبیدهللا بنام عثمان صدا زد
خنان را شنید ولى ماند و ھمھ مردان اوالد زیاد تا قیامت ذلیل مى شدند، اما حسین كشتھ نمى شد، عبیدهللا این س

 .(192)اعتراضى نكرد
 شبكھ ضد دین و كودتاى خزنده
كسى كھ در تاریخ اسالم از بعد از پیامبر اكرم تا زمان امام حسین علیھ السالم و بعد از حضرت ، دقت كند، قرائن 

دالئل بسیارى از وجود یك شبكھ مخفى بر ضد دین بدست مى آورد،و   
برخى افراد ناخواستھ ، آب بھ آسیاب دشمن ریختھ اند و نیت آنھا ممكن است كھ امورى مانند، دنیا طلبى و یا حسد 
 .و یا مقام بوده ، اما اعمال آنھا باعث شده است تا بھ این كودتاى خزنده بر علیھ دین كمك كنند

ما بر آنیم این است كھ آشكار كنیم دین در زمان سیدالشھداء در موقعیت بسیار حساس قرار داشت ، و منشاء  آنچھ
این خطر نیز در اثر انحرافات و مسامحھ و سھل انگارى سابقین در صدر اسالم بوده است ، اما اینكھ ھدف خلفا از 

یا اھداف دیگرى را دنبال مى كردند، ! بوده ؟  حض این سھل انگارى چھ بوده است ، آیا صالح اندیشى و اجتھاد م
 . مساءلھ دیگرى است و این بحث را مجال آن مساءلھ نیست
 قرائن موجود در فعالیت یك شبكھ بر علیھ دین ، و بھ خطر افتادن اسالم در زمان امام حسین
من خیرخواه شما ھستم ، حرف  : مروان ابن حكم بعد از امتناع سیدالشھداء از بیعت با یزید بھ حضرت گفت - 1
 ! من را گوش كنید، بھ نفع شماست

حضرت ! با یزید بیعت كنید كھ براى دین و دنیاى شما بھتر است : بگو بشنوم ، مروان گفت : حضرت فرمود
 :فرمود

ع كرد، وقتى كھ ، با اسالم باید وداانا � و انا الیھ راجعون ، و على االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید
 الحدیث .(193)امت اسالمى داراى رھبرى مثل یزید باشد
ما یا اخى و هللا لو لم یكن فى الدنیا ملجاء و ال ماءوى ل :و لذا حضرت در مالقات با برادرش محمد حنیفھ نیز فرمود

، بایعت یزید ابن معویھ  
 .(194)اى برادر، بخدا سوگند اگر در دنیا ھیچ پناھگاھى ھم نباشد، من با یزید بیعت نمى كنم 

وجود یزید در خطر جدى احساس مى كند و قیام مى و شما خود مى بینید كھ سیدالشھداء علیھ السالم اسالم را با 
 .نماید
از امام صادق علیھ السالم روایت كند كھ وقتى سیدالشھداء شھید شد و امام سجاد علیھ السالم ) ره (شیخ طوسى  - 2



گویا مى (اى على ابن الحسین ، چھ كسى پیروز شد؟ : بر مى گشت ، مردى بنام ابراھیم ابن طلحة بھ حضرت گفت 
واست حضرت را توبیخ كند و یا زخم زبان بزندخ اگر مى خواھى بدانى چھ كسى پیروز شد، : حضرت فرمود (

 (آن وقت مى فھمى چھ كسى پیروز شد) !(195)ھنگام نماز، اذان و اقامھ بگو
حضرت سجاد با این جواب كوبنده خود، ھم پاسخ مناسبى بھ سؤ ال آن مرد دادند، و مھمتر از آن  :مؤ لف گوید

 .رمز قیام امام حسین و ھمچنین ھدف و برنامھ دشمنان را برمال فرمودند
شھادت بھ  اشھد ان محمدا رسول هللا :منظور حضرت این است كھ تا وقتى در اذان و اقامھ ، مؤ ذن مى گوید

یامبر مى دھد، ما پیروزیم ، زیرا دشمن ما مى خواست ، نام پیامبر و دین اسالم را نابود كند، و نھضت رسالت پ
 .حسینى آن را محافظت نمود
چاره اى نیست جز اینكھ نام محمد ھم دفن شود، یادآور : قبال سخنان معاویھ را در مورد اھداف او كھ گفت  - 3

الم و وجود شبكھ فعال در نابودى اسالم استشدیم كھ از نشانھ ھاى بارز مخاطره اس  . 
تو ! مرحبا اى فرزند عبدهللا : گفت  اشھد ان محمدا رسول هللا :و باز ذكر كردیم معاویھ وقتى شنید مؤ ذن مى گوید
 (196) . ھمت واالئى داشتى و راضى نشدى مگر اینكھ نام خود را در كنار نام پروردگار جھانیان قرار دھى
خالفت را مانند، توپى در : قبال ذكر كردیم كھ ابوسفیان ، در ھنگام خالفت عثمان نزد وى آمد و بھ او گفت  - 4

و نھ جھنمى ، و یا مى  بگردانید كھ جز حكومت خبرى نیست ، نھ بھشتى در كار است) بنى امیھ (میان خودتان 
 .(197)خدایا كار را كار جاھلیت و حكومت را حكومت غاصبانھ قرار ده  : گفت
بریده امام حسین ، اشعارى خواند  یزید ابن معاویھ ، وقتى با خاندان پیامبر آن فجایع را انجام داد، در مقابل سر - 5
 : كھ مضمون آن این است
اى كاش بزرگان من كھ در جنگ بدر كشتھ شدند، حاضر بودند و این شیون را مى دیدند و شاد و مسرور مى شدند 

یزید دستت شل مباد، ما بزرگان این گروه را كشتیم ، و با جنگ بدر برابر شد،: و مى گفتند  
با حكومت بازى كرد، وگرنھ ، نھ ) پیامبر اكرم (، آن ھاشمى  خبر جاء و ال وحى نزل - لعبت ھاشم بالملك فال

انتقام ) پیامبر(خبرى در كار بود و نھ وحى ، من از قبیلھ خندف نباشم اگر از فرزندان احمد، بخاطر كارھاى او 
 . نگیرم

اندبسیارى از علماء اھل سنت این اشعار را دلیل كفر و زندقھ یزید گرفتھ  . 
حاال شما خود قضاوت كنید، كھ اسالم در چھ مرحلھ اى قرار گرفتھ كھ خلیفھ مسلمین ، اھداف او چنین باشد، اشعار 
یزید بخوبى نشاندھنده اھداف او و سیدالشھداء علیھ السالم ھر دو مى باشد، و مى فھماند دشمنى یزید با امام حسین 

،بر سر اسالم و پیامبر است نھ نزاع دو گروه   
یكى از خلفاء كھ نوه عبدالملك مروان مى باشد بنام ولید ابن یزید، كھ یك سال و دو ماه ھم بیشتر حكومت نكرد  - 6
 : و كشتھ شد و بسیار شرابخوار و ھوسباز و بى حیا بود، در اشعار خود گفت

 بال وحى اتاه و ال كتاب   تلعب با لخافة ھاشمى 

 فقل � یمنعنى طعامى 
 

یمنعنى شرابى و قل �   

آن ھاشمى با خالفت بازى كرد، بدون آنكھ وحى و كتابى در كار باشد، خدا بگو مرا از خوردن و آشامیدن مانع 
 ( اگر راست است) (198)شود،
نامھ اى خبر شھادت امام حسین را براى عمرو بن سعید والى مدینھ فرستاد و بھ او  وقتى عبیدهللا ابن زیاد، طى - 7
 : بشارت داد، او بھ منبر رفت و رجزى خواند و بسیار اظھار خوشحالى كرد، سپس بھ قبر پیامبر اشاره كرده گفت
یعنى انتقام كشتھ شدن نیاكان خود در جنگ بدر را  - (199)یا محمد یوم بیوم بدر، اى محمد، روزى بجاى روز بدر
 . از اوالد تو گرفتیم
 .البتھ این جملھ را یزید در اشعار خود و بطور جداگانھ نیز گفتھ بود

 

 

ضد اسالم ، اھانتھاى مكرر بھ پیامبر اكرم ، یكى از عوامل مھم تضعیف اسالم و قرائن فعالیت شبكھ اى بر  - 8
مثل تو ھمانند : صاحب شریعت و اشرف مخلوقات مى باشد، مى بینید كھ مروان ابن حكم بھ امام مجتبى مى گوید

اسب است ، یعنى شما خود را بھ پیامبر منتسب مى : استر است كھ وقتى بھ او مى گویند پدرت كیست ؟ مى گوید
حاكم میان من و تو خداست ، ولى جد من : ى ، و امام مجتبى با مظلومیت تمام مى فرمایدكنید نھ بھ حضرت عل



 .(200)رسول هللا گرامى تر از آن است كھ مثل من مانند استر باشد
او دشمن على علیھ السالم بوده و ھمواره اشعارى براى بنى : خزومى گفتھ انددر شرح حال خالد بن سلمھ م - ب 

كتب معتبره اھل (مروان مى سرود كھ در آن بھ پیامبر ناسزا گفتھ بود و این در حالى است كھ صحاح ششگانھ 
 .(201)بغیر از بخارى ، از او روایت نقل مى كنند ( سنت

در دوران عمروعاص ، مردى نصرانى بھ پیامبر جسارت كرد، اما عمرو عاص بھ تنبیھ آن مرد رضایت نمى  - ج 
ر تاریخ مى خوانیم لشكر یزید در حملھ بھ مدینھ طیبھ ، حرمت حرم پیامبر را شكستند، بیھوده نیست كھ د (202)داد،
آنقدر در حرم ، از مردم مسلمان كشتند كھ خون اطراف حرم را فراگرفت ، با اسبھا بھ حرم پیامبر وارد شدند و 

تندآنجا را آلوده كردند، و شرم آورتر آنكھ در حرم پیامبر نیز بھ عمل نامشروع پرداخ . 
شاعر معروف ، وقتى بھ مدح و ثناى پیامبر بزرگوار اسالم مى پردازد، عده اى ناراحت مى شوند و  ((كمیت )) - د

من دست از ثناى تو بر : اعتراض مى كنند، كمیت در اشعار خود بھ ھمین برخورد آنھا اشاره مى كند و مى گوید
جب ھیاھوى دیگران شودنمى دارم ، ھر چند بھ من طعنھ زنند و خیره شوند و مو . 

 :و در ادامھ گوید
 مخباة اخرى تصان و تحصب   رضوا بخالف المھتدین و فیھم 

یعنى اینھا بھ خرافات از مسیر ھدایت یافتھ گان تن در دادند، در میانشان راز پنھانى است كھ آن را پوشیده مى 
 ، آرى این راز ھمان نابود كردن اسالم و شریعت الھى است ،(203)دارند

: حجاج ابن یوسف در ضمن سخنان خود در شھر كوفھ راجع بھ كسانى كھ قبر پیامبر را زیارت مى كنند گفت  - ھ
بر گرد قصر امیرالمؤ منین عبدالملك ، مرگ بر آنان باد، كھ چوبھا و استخوانھاى پوسیده را طواف مى كنند، چرا 

منظور او این است كھ  - .(204)طواف نمى كنند؟ مگر نمى دانند كھ جانشین انسان ، بھتر از فرستاده اوست 
اده خداست ، او عبدالملك از پیامبر برتر استعبدالملك جانشین خداست ولى پیامبر فرست  !! 

خلفا از انبیاء و مرسلین برتر : حجاج در نامھ اى كھ بھ عبدالملك نوشت ، بھ ھمین مطلب تصریح نمود و گفت 
 .(205)ھستند

در ) یعنى ھشام ( قسرى كھ یكى از فرمانداران بنى امیھ است ، سوگند مى خورد كھ امیرالمؤ منین خالد ابن عبدهللا
 (206) . نزد خدا از انبیاء گرامى تر است

حریم شارع مقدس از خلیفھ دوم بود كھ در بستر بیمارى پیامبر اكرم بھ  و ما قبال دیدیم كھ اولین جسارت بھ -ز 
این مرد ھذیان مى گوید: حضرت گفت  !! 

و در ھمین راستا مى بایست احادیثى را كھ در آن نسبت بھ مقام واالى پیامبر گرامى اسالم صلى هللا علیھ و  -س 
كھ نشان مى دھد، مى خواستھ اند مقام حضرت را آلھ جسارت مى شود و بھ آن حضرت امورى را نسبت مى دھند 

در نظرھا سطحى و عادى جلوه دھند، و شاید ھم در پس این خیانتھا، بھ دنبال این خیال خام بوده اند كھ از مذمت و 
منقصت خلفاكم كنند، تا كسى بر آنھا خرده نگیرد كھ چرا فالن كارھاى زشت را مرتكب شدند، تا بتوانند بھ مردم 

پیامبر ھم اینگونھ اعمال داشتھ است ، بگویند  
بھ پیامبر عظیم الشاءن اسالم و اشرف  246ص  4شما مى بینید كھ در صحیح بخارى و مسند احمد ابن حنبل ج 

حتى از حذیفھ نقل كرده اند كھ پیامبر در مزبلھ اى  .(207)ایستاده ادرار نمود  مخلوقات نسبت مى دھد كھ حضرتش
نزدیك بیا من پشت حضرت بودم ، حضرت وضوء گرفت و : ایستاده ادرار كرد، من دور شدم ، اما پیامبر فرمود

 .(208)بر روى كفش مسح نمود
اگر نبى مكرم نزد اینان ھمانند یك انسان شریف و باوقار ارزش مى داشت ، آیا امثال این خرافات را بھ حضرتش 
نسبت مى دادند، بلھ طرفداران خلیفھ دوم مثل فضل ابن روزبھان در این كار ھیچ زشتى و عیبى نمى بینند، آنھا باید 

ایستاده ادرار : شان عمر ایستاده ادرار مى كرد و پیامبر او را نھى كرد و فرمودچنین باشند، زیرا طبق روایات ای
(209)نكن  ھ عمر مى ، پسر عمر، عبدهللا نیز طبق نقل مالك در موطا، ایستاده ادرار مى كرد، بلكھ نقل كرده اند ك

ایستاده ادرار كردن پشت انسان را محكمتر مى كند: گفت  (210). 
 آنھا باطن خویش را رسوا مى كردند، وقتى بھ پیامبر نسبت دادند كھ ھنگام ورود بھ مدینھ ، زنان مدینھ دایره مى

مى رقصید،) معاذهللا (زدند، و پیامبر  و یا بھ نبى عظیم الشاءن اسالم نسبت دادند در نزد پیامبر اكرم چند كنیز  (211)
كنیزكان فرمودمشغول آوازه خوانى و بازى بودند كھ عمر وارد شد، حضرت بھ آن  ساكت باشید، وقتى عمر رفت  :

این كیست كھ ھر : شروع كنید، آنھا ھم شروع كردن بھ غنا خواندن ، و بھ پیامبر گفتند :، پیامبر بھ آن زنان فرمود
این : حضرت فرمود! وقت وارد مى شود، شما دستور بھ سكوت مى دھید، وقتى مى رود مى فرمائید شروع كنید

ن باطل را دوست نداردمردى است كھ شنید آرى محبت بھ خلفا بھ جائى رسیده است كھ راضى شدند، نبى  .(212)
 .مكرم را تحقیر كنند، اما آنھا را باال ببرند



سالم ، در اھانت بھ نبى مكرم اسالم ، بھ وسیلھ امثال سلمان دسیسھ و توطئھ اى كھ امروز دشمنان ا: مؤ لف گوید
رشدى پست و مرتد انجام مى دھند، ادامھ ھمان فعالیتھاست كھ قرنھا قبل دشمنان اسالم انجام دادند ولى با مقاومت 
 . و ھشیارى و دفاع سرسختانھ اھل البیت بى نتیجھ مانده است
 عشق محمد بس است و آل محمد

از جمال محمد ماه فروماند   
 

 سرو نباشد بھ اعتدال محمد 

 در نظر قدر با كمال محمد   قدر فلك را كمال و منزلتى نیست 

 وعده دیدار ھر كسى بھ قیامت 
 

 لیلھ اسراى شب وصال محمد 

 آمده مجموع در ظالل محمد   آدم و نوح و خلیل و موسى و عیسى 

 ھمچو زمین خواھد آسمان كھ بیفتد 
 

وسھ بر نعال محمد تا بدھد ب  

 شمس و قمر در زمین حشر نتابد 
 

 نور نتابد مگر جمال محمد 

 شاید اگر آفتاب و ماه نتابد 
 

 پیش دو ابروى چون ھالل محمد 

 عشق محمد بس است و آل محمد   سعدى اگر عاشقى كنى و جوانى 

ان مشغول بازى با ابزار لعب و جنگ روز عیدى بود، عده اى از سیاھ: و یا روایت كرده اند از عائشھ كھ گفت 
آیا مى خواھى نگاه كنى ؟ : نمى دانم من از پیامبر درخواست كردم یا پیامبر خود فرمود) نمایش مى دادند(بودند، 

آرى ، حضرت مرا پشت خود قرار داد بھ گونھ اى كھ گونھ من بر گونھ پیامبر بود، سپس آنھا را تشویق  : گفتم
پس برو: آرى ، فرمود: آیا كافى است ؟ گفتم : تھ شدم ، بمن فرمودنمود، تا اینكھ من خس .(213) 

آیا ھیچ دیندار غیرتمندى حاضر است كھ این اباطیل را بھ اشرف مخلوقات نسبت دھد و سپس كتاب خود را 
تاب پس از قرآن بنامد،مھمترین ك  

آرى این ھمھ تھمتھاى ناروا بھ پیامبر اكرم نتیجھ اى جز توجیھ اعمال زشت فرمانروایان اموى و عباسى ، در 
اعمال ننگین آنھا نداشت ، و در این میان آنقدر از این روایات دروغین و ناھنجار بر نبى مكرم جعل كرده اند، كھ 

ر كدام غیرتمندى حاضر مى شود كھ با ھمسر خود در معرض دید عموم ، مسابقھ قلم از نگارش آن حیا مى كند، آخ
بدھد، آن ھم چند بار، تا چھ رسد بھ پیامبر عظیم الشاءن اسالم ، آن ھم در حالى كھ فرماندھى سپاھى را بھ عھده 

آورده است  264ص  6دارد و در سفر است ، ھمچنانكھ احمد حنبل در مسند ج  (214). 
 شعشعھ ھستى از بقاى محمد

 اى دو جھان روشن از لقاى محمد 
 

 شعشعھ ھستى از بقاى محمد 

 باد بر آن اوصیاى عالیھ رتبت   بعد زیزدان مدام جوھر رحمت 

 آن متلعلع شموس مشرق عزت 
 

وج كرسى رفعت و آن متعالى بر  

 دین من اى عاشقان بھ نقد چنین است   بھ كیش من حبشان حقیقت دین است 

 یاد لقاشان مرا بھشت برین است 
 

 وانكھ مقامش در این بھشت یقین است 

و در این میان ساحت قدس الھى نیز از اینگونھ اباطیل مصون نمانده ، و امورى كھ عقل منكر آن است بھ خداوند 
ده اند، مثل اینكھ روز قیامت خداوند پاى خود را بر جھنم مى گذارد تا نعره ھل من مزید او پایان یابدنسبت دا .(215) 

و را مى شناسندو یا اینكھ خداوند روز قیامت صورت خود را بھ مردم نشان مى دھد و مردم ا و دھھا موارد  .(216)
 .دیگر
و از جملھ قرائنى كھ وخامت اوضاع اسالم را در آن زمان نشان مى دھد رفتار ناھنجارى است كھ با كعبھ  - 9

انھ اى كھ امام حسین بخاطر حفظ حریم آن ، از آن خارج شد، اما در زمان معظمھ خانھ خدا، انجام شد، ھمان خ
یزید، لشكر او وقتى عبدهللا ابن زبیر در خانھ كعبھ پناه گرفت ، شروع كردند بھ پرتاب سنگ و نفت و مانند اینھا، 
و بار دیگر ھمین حادثھ  (217)بطورى كھ روزى ده ھزار سنگ بر كعبھ مى انداختند، كعبھ سوخت و منھدم شد،

توسط حجاج ابن یوسف تكرار شد، گفتھ اند در میان چیزھائى كھ بر كعبھ انداختند، از مدفوع و نجاست ھم استفاده 
 . فانا � و انا الیھ راجعون (218)كردند،
و در زمان ولید ابن یزید ابن عبدالملك آن نگون بخت پلید و شرابخوار تصمیم گرفت تا بر بام خانھ كعبھ میكده اى 
 .(219)درست كند، اما اطرافیانش او را منصرف كردند  بپا كند و بساط عیش و نوش
و باالخره قرآن نیز در این میان از اھانت و جفاى این بزه كاران در امان نماند، شما خود باید بھ وخامت  - 10

ده مى شود، و زمانى كھ بھ قرآن تفاءل اوضاع مسلمین ، پى ببرید وقتى كھ ھمانند ولید ابن یزید، خلیفھ مسلمین شمر
قرآن را ھدف مى گیرد و شروع مى كند بھ تیر  و استفتحوا و خاب كل جبار عنید،مى زند و این آیھ مى آید كھ 

آیا مرا جبار پر كینھ مى نامى ؟: باران كردن قرآن ، و مى گوید (220) 
و كافى است براى درك انحراف جدى مسلمین و ضعف اسالم ، اینكھ بدانید، خاندان پیامبر، ھمانھا كھ از ھر  - 11



چیزى براى پیامبر پرارزشتر بودند، و بھ آنھا عشق مى ورزید و سر از پا نمى شناخت و آنھا را روح و جان مى 
فتھ بودند، با زھراى مرضیھ چھ كردند، با امیرالمؤ منین چھ كردند و چھ جسارتھا روا شمرد، در چھ حالى قرار گر

شما خاندان ملعون ھستید: داشتند، آرى مروان بھ امام مجتبى مى گفت  (221) پیامبر را در  ، عبدهللا ابن زبیر، نام
پیامبر فامیل بدى دارد، مى ترسم كھ اگر از پیامبر تعریف شود آنھا پررو شوند و مى : خطبھ حذف كرده مى گفت 

من چھل سال است كھ دشمنى این خاندان را در سینھ ھمراه دارم : گفت  (222) كھ دھھا سال : ، آرى كار بجائى رسید
برادر پیامبر و اول مسلمان و مجاھد و امام موحدین و سرور امت على ابن ابیطالب را بر فراز منبرھا در تمام 
عالم اسالم لعن مى كردند، و مردم استقبال مى كردند، قبال ذكر كردیم كھ آن مرد ملعون در مقابل حجاج با افتخار 
 : گفت
در میان خاندان ما ھر كھ بھ او پیشنھاد لعن على را بدھند، او نھ تنھا على ، بلكھ فاطمھ و حسن و حسین را ھم 

با این حال اسالم بھ كجا مى خواست برود،. اضافھ مى كند  
نمود،  تحریفات بسیار و اھانتھا و بدعتھاى فراوان كھ در احكام دین نھاده شده بود، چھره اسالم را دگرگون - 12
دیگر آن اسالم ناب محمدى در دسترس مردم نبود و نمایانگر نمى شد، آنھا خود نقل كرده اند كھ تمام سنتھاى پیامبر 
در ھم ریختگى بود آشوب و  ، چھره دین مشوش و دستخوش(223)تغییر نمود حتى نماز . 
با وجود فرمانروایانى مثل عثمان و معاویھ و یزید، و ولید و دھھا نفر مانند اینھا و اعمال ننگین اینھا، دیگر  - 13
چھ انتظارى از دین و اسالم مى توان داشت ، چرا وقتى عثمان بھ دنیاطلبى روى مى كند، مردم نكنند؟، چرا وقتى 

مى پردازد، فرمانروایان او ھمچون بسر ابى ارطاة و زیاد ابى ابیھ و سمرة ابن جندب معاویھ بھ نیرنگ و قتل عام 
چنین نكنند؟ چرا وقتى یزید بھ شراب و لھو و لعب مى پردازد، در میان مكھ و مدینھ خوردن شراب و آوازه خوانى 
 . علنى نشود ھمچنانكھ مسعودى در مروج الذھب آورده است

ار كھ آنقدر بھ خواننده خود عشق مى ورزد و بھ ھیجان مى آید كھ او را برھنھ مى كند و و وقتى امثال ولید شرابخو
مى رسد، آن مرد راضى نمى شود و با قسم او را منصرف مى كند ... تمام بدن او را مى بوسد، و وقتى نوبت بھ 

، در این ھنگام مردم عادى چھ خواھند كرد و بر سر دین چھ خواھد آمد؟ آرى پس از مطالعھ و دقت در (224)
اوضاع نابسامان مسلمانان ، و سرانجام وخیمى كھ در انتظار اسالم مى بود، سید الشھداء بعنوان آخرین ذخیره 

م قیام كرد، قیامى مقدس كھ ضامن بقاى دین اسالم و شناختھ شده اھل البیت از صدر اسالم ، براى نجات اسال
 .سعادت بشر تا قیامت گردید
 .السالم علیك یا ابا عبدهللا و على االرواح التى حلت بفنائك ، علیك منى سالم هللا ابدا ما بقیت و بقى اللیل و النھار

الس عزادارى سیدالشھداء و مصائب و وقایع كربال و اھمیت حفظ عاشورا و مج: اسرار عاشورا در:بخش دوم 
 داستانھائى مربوط بھ عنایات و فوائدمجالس عزادارى

 از مھر دریچھ اى بھ دل باز كنید   بى پرده نظر بھ كعبھ راز كنید 

 اندوختھ حساب فردا عشق است 
 

 امروز بیائید، پس انداز كنید 

مظلومیت و پیروزى: فصل اول : بخش دوم   
روزى و تداوم نھضت حسینىمظلومیتھا رمز پی: مقدمھ   

 السالم علیك یا ثارهللا و ابن ثاره
پس از آنكھ بھ وخامت اوضاع و جو خطرناكى كھ در اثر انحرافات فراوان و وجود شبكھ فعال بر علیھ اسالم و 
 مسلمین پى بردیم و آنھا را مورد دقت قرار دادیم ،

نجات اسالم مى شویم ، و از صمیم قلب احساس مى  بخوبى متوجھ عظمت فداكارى سیدالشھداء علیھ السالم براى
كنیم كھ ما دین خود و مخصوصا والیت و محبت و مكتب اھل البیت علیھم السالم را مدیون فداكاریھاى سیدالشھداء 
 و خاندان گرامیش مى باشیم ،

اى تداوم بخشیدن و پس از جریان عاشورا، و رسوائى جریان مخالفت اسالم ، بر عھده مسلمانان واقعى بود كھ بر
 زنده نگاھداشتن آن حادثھ بزرگ ، تالش كنند،

شگفت آنكھ ، نھضت حسینى ، بھ گونھ اى طراحى و انجام گرفتھ بود، كھ خمیر مایھ بقاء نیز در درون خود آن 
موجود بود، و آن چیزى نیست جز ھمان مظلومیتھاى پى در پى ، و صحنھ ھاى دلخراش و فجیع كھ مى توانست ، 

ام حسین و اھداف او را در دلھا زنده و محبوب نگھ دارند و دشمنانش را تا ابد رسوا كند، براى پیشبرد ھمین ام
ھدف است كھ ما نمونھ اى از اعمال ننگین و سنگدلیھاى دشمنان اھل البیت و اعمال فجیعى كھ با آن خاندان شد را 

قویت گردد قیام حسینى ، سراسر حماسھ ، دالورى ، تذكر مى دھیم ، تا تولى و تبرى كھ جزء اساس مذھب ماست ت
عشق ، مظلومیت و عاطفھ است ، و ھمین است رمز بزرگ پیروزى و بقاء آن تا قیامت ، چرا كھ عاشورا سخن 
 .دل است ، او دل را زنده كرد و خود نیز زنده و پایدار ماند



 پرچم دین چون بجا ماند از فداكارى او 
 

حق برپا كند  تا قیامت پرچمش را دست  

 دانش آموزان عالم را چنین دانا كند   نازم آن آموزگارى را كھ در یك نصف روز 

 نقد ھستى داد و ھستى جھان یكجا خرید 
 

 عاشق آن باشد كھ چون سودا كند یكجا كند 

 عقل مات آمد ز دانشگاه سیار حسین 
 

 كاین چنین غوغا بپا در صحنھ دنیا كند 

در مصائب اھل البیت پیمان گرفتھ استخداوند از پیامبر   
خداوند تبارك و تعالى شما را : وقتى پیامبر را بھ معراج بردند، بھ حضرت گفتھ شد: امام صادق علیھ السالم فرمود

 ! در سھ چیز امتحان مى كند تا ببیند صبر شما چگونھ است
صبر ھم جز بواسطھ شما ندارم ، آن سھ چیز  من بھ فرمان تو اى پروردگار تسلیم ھستم ، توان: پیامبر اكرم فرمود

 كدام است ؟
پیامبر ! اولین آنھا گرسنگى است و اینكھ نیازمندان را بر خود و خانواده ات مقدم دارى : بھ حضرت گفتھ شد

تكذیب و ترس : قبول كردم و راضى شدم و تسلیم شدم و توفیق و صبر از شماست ، اما دومى  : عرضھ داشت
ن خون خود در جنگ با كفار با مال و جان خود و صبر بر مصیبتھائى كھ بھ شما مى رسد از آنھا، شدید و فداكرد

 .و از منافقین كھ موجب مجروح و دردمندى شما در عملیات جنگى مى شود
خدایا پذیرفتم و راضى شدم و تسلیم گردیدم و توفیق صبر از شماست ، و اما سومى آنھا : پیامبر عرضھ داشت 

ست كھ اھل بیت تو بعد از تو بھ آن مبتال مى شوند، اما برادرت على ، از امت تو بھ او بدگوئى و فشار و امورى ا
خدایا قبول : توبیخ ، و محرومیت و انكار حق و ستم میرسد، و در آخر آن ھم كشتھ میشود، پیامبر عرضھ داشت 

دختر شما، مورد ستم قرار میگیرد و اما ) سپس خطاب آمد(كردم و راضى شدم و توفیق و صبر از شماست ، 
و او را در حالى كھ باردار است مى زنند، بر او و حریم او و ) فدك (محروم مى شود از حقى كھ تو بھ او مى دھى 

منزل او بى اجازه وارد مى شوند، آنگاه بھ ذلت و اھانت دچار مى شود و ھیچكس را نمى یابد كھ جلوگیر باشد، و 
بر او وارد مى شود آنچھ در شكم دارد سقط مى كند و بخاطر ھمان ضربھ از دنیا مى رود،در اثر ضربھ اى كھ   

سپس (انا � و انا الیھ راجعون ، خدایا قبول كردم و تسلیم شدم و توفیق و صبر از شماست ، : پیامبر عرضھ داشت 
ھ كشتھ مى شود، او را غارت كرده براى فاطمھ از برادرت دو پسر خواھد بود، كھ یكى از آنھا با دسیس) خطاب آمد

خدایا قبول كردم و تسلیم : و مورد حملھ قرار مى گیرد، این كار را امت تو با او مى كنند، پیامبر عرضھ داشت 
و اما پسر دیگر او، امت تو او را ) سپس خطاب آمد(شدم ، انا � و انا الیھ راجعون و از توست توفیق و صبر، 

د، اما او را با شكنجھ مى كشند، فرزندانش و ھر كھ با او است از خانواده اش كشتھ مى براى جھاد دعوت مى كنن
كمك مى خواھد ولى حكم من صادر شده بھ شھادت براى او و ) خداوند(شوند، حرم او را غارت مى كنند، از من 

 الحدیث - (225)ھمراھان او 
 خوش داشتند حرمت میھمان كربال

مظلومیت از آنجا شروع شد كھ مردم كوفھ در ظاھر پیشنھاد رھبرى و قیام را بھ حضرت امام حسین علیھ السالم 
نھا دادند، چقدر نامھ ھاى پیاپى بھ حضرت نوشتند و در آن نامھ ھا ضمن گالیھ از حكومتھاى سابق و جنایات آ

ما رھبرى نداریم ، بھ طرف ما بیا، شاید خداوند بخاطر شما ما را بر حق گرد آورد، ما با حاكم شھر : اظھار داشتند
 در جمعھ و عید ھمراه نمى شویم ، ھمینكھ خبر آمدن شما بما برسد، حاكم شھر را بھ طرف شام بیرون مى كنیم ،

این میان بسیارى از كسانى كھ بعدا جزء لشكر عمر ابن سعد  امثال این نامھ ھا پیاپى نزد حضرتش مى آمد، و در
 .شدند نیز نامھ ھا فرستادند ھمانند شبث ابن ربعى و عمرو ابن حجاج و حجار ابن ابجر

نوشتند كھ زمین سرسبز و میوه ھا رسید، ھر وقت خواستى بیا كھ بر لشكر آماده وارد مى شوى ، و در نامھ دیگر 
منتظر شما ھستند، آنھا بجز شما بھ كسى عالقھ ندارند، بشتاب ، بشتاب ، بشتابنوشتند بشتاب كھ مردم   .(226) 

راى شھادت واى بر آنھا، آرى لشكرشان آماده بود، اما بر علیھ امام حسین ، منتظر بودند، اما ب: مؤ لف گوید
 حضرت و یارانش ،

 بیا شھر كوفان سراسر گل است 
 

 چمنھا پر از سارى و بلبل است 

 زمین چون زمرد ھوا ھمچو سیم 
 

 گالب آید از جوى و مشك از نسیم 

 ثمرھاى بستان بھ چیدن رسید   صفاى گلستان بھ دیدن رسید 

 بیا بال بگشا دلى شاد كن 
 

 تفرج در این جنت آباد كن 

ھى بھ پیش آیدت بنده وار سپا  كھ اندیشھ او را نجوید كنار   

 آغاز دعوت و بى وفائى با فرستاده امام
امام حسین علیھ السالم بھ دنبال نامھ ھاى مردم كوفھ ، پسر عموى خود مسلم ابن عقیل را از طرف خود بھ كوفھ 

انم را نزد شما فرستادم ، و بھ او گفتم حال من برادرم و پسر عمویم و شخص مورد اعتماد از خاند: فرستاد و فرمود



 شما را برایم بنویسد، اگر آراء شما ھمچنانكھ در نامھ ھاى شما بود، باشد، سریعا نزد شما خواھم آمد انشاء هللا
مسلم بھ كوفھ آمد در ابتداء چیزى نگذشتھ بود كھ ھیجده ھزار نفر با او بیعت كردند، مسلم نیز طى نامھ اى جریان 

زارش كرد و از حضرت خواست كھ بھ كوفھ بیاید،را گ  
چند روزى گذشت ، تا اینكھ پس از دستگیرى ھانى ابن عروه حضرت مسلم خروج كرد، عبیدهللا ، با سى نفر 
نظامى و بیست نفر اشراف بھ داخل قصر پناه برد، و مسلم قصر را محاصره كرد، مردم بھ عبید هللا و پدرش ناسزا 
 .مى گفتند

 بھ سران قبائل دستور داد تا بروند و افراد قبیلھ خود را بترسانند و مردم را امان دھند، ھمینكھ مردم این عبید هللا
سخنان را از باالى قصر شنیدند، شروع كردند بھ متفرق شدن ، بھ گونھ اى كھ زن مى آمد و دست پسر و برادرش 
 : را مى گرفت و مى گفت

ھم چنین مى كردند، تا اینكھ از آن عده بسیار نماند مگر سى نفر، با این تعداد بیا برویم ، دیگران ھستند، مردھا 
نماز مغرب را حضرت مسلم در مسجد خواند، اندكى نگذشت ، كھ با او جز ده نفر نماند، وقتى از در بیرون آمد، 

دھد، سرگردان در نشان ) كھ در این شھر غریب بود(ھیچكس با حضرتش نبود، حتى كسى نبود كھ راه را بھ مسلم 
 میان كوچھ ھاى كوفھ مى گذشت ،
 حضرت مسلم در كوفھ غریب مى شود

ابن زیاد كھ دید دیگر اطراف قصر خبرى نیست آمد و مردم را جمع كرد و آنھا را نسبت بھ پناه دادن حضرت 
دش بود، مسلم مسلم ، تھدید نمود، ھیچكس حضرت مسلم را پناه نداد، جز زنى بنام طوعھ ، این زن منتظر فرزن

آیا آب : سالم كرد و از زن آب خواست ، آب آشامید و نشست ، زن ظرف را برد و برگشت دید مسلم نشستھ ، گفت 
حضرت چیزى : كرد، برو نزد خانواده ات ، حضرت ساكت شد و دوباره گفت   چرا، عرض : نیاشامیدى ؟ فرمود

ارد، نزد خانواده ات برو خوب نیست كھ بر درب خانھ من اى بنده خداى خدا ترا سالمت د: نفرمود، بار سوم گفت 
اى كنیز خدا، من در این شھر منزلى ندارم ، فامیلى ندارم ، : بنشینى ، من راضى نیستم ، حضرت برخاست و گفت 

من : چیست ؟ حضرت فرمود :آیا مى خواھى اجرى ببرى و كار نیكى بكنى ، شاید بعدا تالفى كنم ، عرض كرد
شما : قیل ھستم ، این مردم بھ من دروغ گفتند و فریبم دادند و مرا بیرون كردند، زن با تعجب پرسیدمسلم ابن ع

بیا داخل ، اتاق جدا برا حضرت آماده كرد و شام آورد، حضرت نخورد، : آرى ، عرض كرد: مسلم ھستى ؟ فرمود
الخره مادرش پس از گرفتن عھد و قسم تا اینكھ پسرش آمد و از رفت و آمد مادر فھمید كھ در اتاق كسى ھست ، با

، خبر را فاش نمود، آن پسر نیز صبح خبر را براى ابن زیاد فرستاد، زن براى مسلم آب وضوء آورد و عرض 
عجلھ كن ، : اندكى خوابیدم ، عمویم امیرالمؤ منین را در خواب دیدم بمن فرمود: دیشب نخوابیدى ؟ فرمود: كرد

ز آخرین روز عمر من استعجلھ كن ، بھ گمانم كھ امرو  . 
طولى نكشید كھ لشكر ابن زیاد بھ در خانھ طوعھ رسید، حضرت زره پوشید و سوار بر اسب ، سریعا از خانھ 
خارج شد تا مبادا خانھ را آتش بزنند، مثل شیر ژیان بر آن روبھ صفتان حملھ ور شد، ھفتاد و چھار نفر را كشت ، 

دشمن ، نیروى كمكى خواست ، ابن زیاد گفت ما تو را بھ جنگ یك نفر فرستادیم ، آنقدر دالور بود كھ فرمانده سپاه 
بفرستیم چھ مى كنى ؟) امام حسین (این چنین در میان شما لرزه انداختھ ، اگر شما را نزد غیر او  ! 

نمى دانى كھ مرا بھ آیا گمان مى كنى كھ مرا بھ نزد یكى از بقالھاى كوفھ فرستاده اى ، آیا : فرمانده سپاه پیغام داد
 نزد شیر غران و شمشیر بران در دست دالور دوران از خاندان بھترین مردم جھان فرستاده اى ؟
 . گویند مسلم دست مرد را مى گرفت و بھ پشت بام مى انداخت

نھ تنھا  مسلم ھمچنان یكھ و تنھا مى جنگید و از آن نامردھا كھ با او بیعت كرده بودند، یك نفر بھ كمك وى نیامد،
 .نیامدند بلكھ او را سنگباران مى كردند
حضرت را امان دادند قبول نفرمود، تشنگى بر حضرتش غلبھ نمود، از ھر طرف حضرت را احاطھ كردند، 
 ظالمى بر لب باالى او زد حضرت با شمشیرى او را بھ درك فرستاد، از پشت با نیزه مسلم را سرنگون كردند،

ھمانند تو و ھدفى كھ داشتند وقتى گرفتار شد، نباید گریھ كند، مسلم : ست ، یكى گفت در میان راه مسلم مى گری
بخدا سوگند من براى خودم نمى گریم ، گرچھ مردان را ھم دوست نداشتھ ام ، ولى بخاطر خاندانم كھ در : فرمود

ون شد، سھ بار عوض راه ھستند، بخاطر حسین و خاندان او مى گریم ، آب طلبید، خواست بنوشد، ظرف آب پرخ
الحمدهللا ، اگر روزى من بود نوشیده بودم ،: كردند، بار سوم دندانھاى جلوى حضرتش داخل ظرف افتاد، گفت   

و سرانجام پس از گفتگوى و جسارتھاى ابن زیاد، او را بر باالى داراالمارة بھ شھادت رساندند و سر و پیكر او را 
شھر آن را بر روى زمین مى كشیدند و این در روز عرفھ نھم ذى حجھ  از باال بھ زمین انداختند و در میان

 (227).بود
 كوفھ در وحشت زخونین ماجرا افتاده بود   روز خونینى كھ شورش در فضا افتاده بود 



رگبار بال  در دل امواج حیرت زیر  كشتى بى بادبان بى ناخدا افتاده بود   
 میزبانان در پناه ساحلى دور از خطر 

 
 میھمان در بحر خون بى آشنا افتاده بود 

 نائب فرزند زھرا نو گل باغ عقیل 
 

 دستگیر مردمى دور از وفا افتاده بود 

 در میان اولین دشت مناى شاه عشق 
 

بود اولین قربانى راه خدا افتاده   

 پیكر مجروح مسلم مسلم سر جدا افتاده بود   در كنار كاخ حمراء پیش چشم مرد و زن 

 آنقدر ایستاده بودى تا ز پا افتاده بود   در جدال حق و باطل آن دلیر جان فدا 
 در دم آخر سرشك حسرتش بودى روان 

 
 چون بیاد كاروان كربال افتاده بود 

 

 

ت كندھر كھ فدائى ماست با ما حرك  
درست ھمان روز كھ مسلم در كوفھ بھ شھادت رسید، امام حسین از مكھ بھ عراق حركت نمود، حج را تبدیل بھ 
 .عمره نمود، زیرا از دست بنى امیھ در امان نبود، آنھا مصمم بودند بھ ھر ترتیب كھ شده حضرتش را ھالك كنند

مرگ براى اوالد آدم : درود بر پیامبر اكرم فرموددر آنجا حضرت خطبھ اى خواند و پس از حمد و ثناى الھى و 
ھمانند گردنبند بر گردن دختران ترسیم شده است ، چقدر مشتاقم بھ دیدار نیاكان خودم ، ھمانند عالقھ یعقوب بھ 
یوسف ، برایم آرامگاھى آماده شده كھ من بھ آنجا خواھم رفت ، گویا اعضایم را درندگان بیابان در زمینى میان 

س و كربال پاره پاره مى كنند و شكمھاى خود را از من پر و سیراب مى كنند، از روزى كھ با قلم نواوی ( ) تقدیر
نوشتھ شده چاره اى نیست خشنودى خدا، خشنودى ما اھل البیت است ، ما براى او صابریم و او پاداش صابرین بما 
 خواھد داد،

ى كند و تصمیم بھ مالقات خدا گرفتھ است با ما حركت كند كھ ھر كھ جان خود را براى ما بذل م: و در پایان فرمود
 . من فردا صبح حركت مى كنم انشاء هللا

 از درگھ محمد و آلش بھ ھیچ باب   اى دل گرت ھواى بھشت است رو متاب 

 لب تشنھ اى كجا شده سیراب از سراب   از غیر خاندان نبى كام خود مجوى 
  آسوده خاطراند محبانشان بھ حشر

 
 آندم كھ خلق را ھمھ خوف است و اضطراب 

 بى مھر آل ساقى كوثر در آن جھان 
 

 ھرگز طمع مدار زحق كوثرى شراب 

 جز درگھ محمد و آلش درى مكوب 
 

 كانجا نمانده است سؤ الى بالجواب 

 با خویشتن ببرد از این عوالم خراب   آباد گشت آخرتش آنكھ مھرشان 

خروج حضرتسخنان محمد حنفیة ھنگام   
اى برادر، شما : شب ھنگام محمد ابن حنفیھ برادر سیدالشھداء علیھ السالم آمد نزد حضرت آمد و عرض كرد

دوروئى مردم كوفھ را با پدر و برادرت مى دانى ، مى ترسم حال شما نیز مثل گذشتھ ھا باشد، اگر مایلى ھمینجا 
برادر، مى ترسم یزید ابن معاویھ : شود، حضرت فرمود بمان كھ عزیزترین ساكنین حرم ھستى كھ از او دفاع مى

 مرا در حرم ترور كند و بھ وسیلھ من حرمت این خانھ شكستھ شود،
در سخن تو : پس بھ یمن یا اطراف بیابان برو تا كسى بھ شما دسترسى پیدا نكند، حضرت فرمود: محمد عرض كرد

حسین در حال حركت است ، آمد و افسار ناقھ حضرت را امام : فكر مى كنم ، ھنگام سحر بود كھ بھ محمد گفتند
آرى ، عرض : برادرم ، مگر نفرمودى كھ راجع بھ درخواست من فكر كنى ؟ حضرت فرمود: گرفت و عرض كرد

پس چرا در رفتن عجلھ دارى ؟: كرد  
ا كشتھ ببیند، محمد یا حسین خروج كن ، خدا مى خواھد تو ر: بعد از رفتن تو، پیامبر نزد من آمد و فرمود: فرمود

! انا � و انا الیھ راجعون ، شما كھ با این وضع خارج مى شوى چرا زنھا را با خود مى برى : ابن حنیفھ گفت 
 :حضرت فرمود

خداوند مى خواھد اینھا را اسیر ببیند: پیامبر بھ من فرمود ! 
ه واقعیت قیام امام حسین و اسرار باطنى دستور پیامبر بھ امام حسین و ھمراه بردن زنھا، نشان دھند: مؤ لف گوید

آن كھ ھمان احیاء دین اسالم با شھادت و اسارت است مى باشد، و مى فھماند كھ از راه شھادت و اسارت است كھ 
 دین الھى استوار مى گردد

 ترویج دین اگر چھ بھ خون حسین شد 
 

 تكمیل آن بھ موى پریشان زینب است 



ھ خدا خارج شدامام حسین بخاطر احترام خان  
امام حسین یك روز قبل از یوم الترویة از مكھ خارج شد، عبدهللا ابن زبیر حضرت را : امام باقر علیھ السالم فرمود

حضرت فرمود! یا ابا عبدهللا ھنگام حج است ، شما بھ عراق مى روید؟: مشایعت كرده گفت  : 
ن از اینكھ كنار كعبھ دفن شوم اى پسر زبیر اگر من كنار فرات دفن شوم ، خوشتر است نزد م (228)، 

اینكھ حضرت مى داند كھ در  -  1: امام حسین علیھ السالم در این جملھ كوتاه بھ مطالبى اشاره فرمود: مؤ لف گوید
 كربال شھید و دفن خواھد شد
 .اینكھ بنى امیھ حضرت را رھا نخواھند كرد حتى در كنار خانھ خدا - 2
 احترام خانھ خدا الزم است ، حتى از مثل حسین ابن على علیھ السالم ھنگام خروج بر یزید و ھنگام حج ، - 3
كھ دو از آنجا كھ این عبدهللا ابن زبیر سھ سال بعد خروج كرد و در ھمین خانھ خدا متحصن شد و سبب گردید  - 4
بار بواسطھ او خانھ خدا آتش بگیرد و مورد اھانت قرار گیرد، یكبار در اواخر عمر یزید و یكبار در زمان حجاج ، 
 .گویا این فرمایش امام حسین اشاره بھ آینده این ناجوانمرد و تذكرى است بھ او كھ حریم خانھ خدا را حفظ كند

دل ، كربالى تو  شد كعبھ حقیقى  رفتى بپاس حرمت كعبھ بھ كربال   

 اى مروه و صفا بھ فداى صفاى تو   اجر ھزار عمره و حج در طواف توست 

 از آب ھم مضایقھ كردند كوفیان
یكى از وقایع تكان دھنده كربال كھ اوج مظلومیت امام حسین و یارانش و از آن طرف شقاوت دشمنانش را نشان 

وجود اینكھ در میان سپاه امام حسین زن و بچھ و پیرمرد و  مى دھد، بستن آب بر روى خاندان پیامبر است ، با
 افراد ضعیف وجود داشتند،

میان حسین و اصحاب او و آب مانع شو، مبادا كھ قطره اى آب بنوشند ھمچنانكھ : ابن زیاد بھ عمر ابن سعد نوشت 
شریعھ فرات نمود با عثمان انجام دادند، عمر ابن سعد نیز عمرو ابن حجاج را با پانصد سوار ماءمور .(229) 

 خدا مى داند كھ عطش با امام حسین و اصحاب حضرت و خاندانش چھ كرد؟
رند، روز یك بار حضرت ، اصحاب را با اباالفضل فرستاد و موفق شدند پس از یك درگیرى مقدارى آب بیاو

بطرف فرات حملھ كرد،  -حضرت پس از شھادت اصحاب و یارانش  -عاشورا عطش بر امام حسین فشار آورد 
خدایا او را تشنھ گردان ، آن  :سپاه مانع شد، یكى فریاد زد میان حسین و آب مانع شوید حضرت عرضھ داشت 

را بیرون كشید، دو دست خود را از خون  ملعون خشمگین شد، با تیر سیدالشھداء را ھدف قرار داد، حضرت تیر
خدایا بتو شكایت مى كنم از آنچھ با پسر دختر پیامبر انجام مى گیرد،: پر كرد و عرضھ داشت   

در اثر نفرین حضرت ، اندكى نگذشت كھ آن مرد بھ بیمارى عطش دچار شد، ھر چھ مى نوشید، : راوى گوید
ى مرا كشت ، تا اینكھ پس از اندكى شكمش مثل شكم شتر بر آمده مرا آب دھید، تشنگ: سیرآب نمى شد و مى گفت 

 .(230)شد
حضرت از فشار تشنگى بھ طرف فرات حملھ مى كرد، اما ھر بار دشمن مانع مى شد، یكبار حضرت بر چھار 

شریعھ فرات حملھ كرد و وارد شریعھ شد و اسب را داخل شریعھ نمود، اسب خواست آب بنوشد، ھزار ماءمور 
تو تشنھ اى من ھم تشنھ ام ، بخدا سوگند من آب نمى آشامم تا تو بنوشى ، اسب با شنیدن سخن امام : حضرت فرمود

ن ھم مى نوشم ، مشتى از بنوش م: حسین ، گویا سخن حضرت را فھمید سر بلند كرد و آب نخورد، حضرت فرمود
آب برداشت كھ بیاشامد كھ ناگاه یكى صدا زد یا اباعبدهللا ، تو از نوشیدن آب لذت مى برى در حالى كھ حرم تو 
 .(231)مورد تجاوز است ، حضرت آب را ریخت و حملھ كرد وقتى برگشت ، دید خیام حرم سالم است 
 فداى لب تشنھ ات یا حسین

ھنگام شھادت حضرت امام حسین باالى سر حضرت آمدم ، بخدا قسم كشتھ اى غرقھ در خون : ھالل ابن نافع گوید
آن حال  ، نیكوتر و نورانى تر از او ندیدم ، نور صورت و ھیبت او مرا از تفكر در شھادتش مشغول كرد، و او در

وارد شوى ) جھنم (بخدا سوگند از این آب نیاشامى تا بھ آب جوشان : آب طلب مى كرد، شنیدم مردى گفت 
واى بر تو من از آب جوشان جھنم نمى نوشم ، من بر جدم پیامبر وارد مى شوم و در منزل او : حضرت فرمود

مى نوشم و از كارھاى شما شكایت مى كنم ساكن مى شوم ، در جایگاه صدق ، نزد مالك قدرتمند، و از آب صاف 
(232). 

مصیبت عطش بر سیدالشھداء از ھمھ سنگین تر بود، نھ از آن جھت كھ تشنگى سراسر وجودش را : مؤ لف گوید
و چھ بسا دھان مجروح و سوى چشم كم شده بود، نھ ، بلكھ از آن جھت كھ  فراگرفتھ بود و لبھا خشك و پژمرده

فریاد العطش اطفال مظلومش را مى شنید، از آن جھت كھ جوان برومند او على اكبر، از پدر تقاضاى آب ، كھ حق 
كھ چگونھ حیات است دارد، اما سید الشھداء آبى نمى یابد، از آن جھت كھ صورت طفل شیرخوار خود را مى بیند 

از تشنگى بھ كام مرگ فرو مى رود و آتش گرفتھ ، اما چاره اى ندارد، آرى اگر براى دیگران آب براى رفع 



عطش بود، براى على اصغر ھم آب بود و ھم غذا، چرا كھ مادرش نیز شیر نداشت ، چقدر سنگین است بر مثل 
كند، اما با تیر بھ او پاسخ دھند، و باالخره برادر سید الشھداء كھ از آن مردمان پست ، براى طفل خود تقاضاى آب 

گرامى خود را براى آوردن آب فرستاد، گویا اطفال منتظر آب بودند، كھ دیدند سیدالشھداء برگشت و خبر شھادت 
 .برادر را آورد
 فریاد العطش ز بیابان كربال

 كشتى شكست خورده طوفان كربال 
 

 در خاك و خون طپیده بمیدان كربال 

رچھ چشم روزگار بر او فاش مى گریست گ  خون مى گذشت از سر ایوان كربال   

 ز آن گل كھ شد شكفتھ بھ بستان كربال   نگرفتھ دست دھر گالبى بھ غیر اشك 

 خوش داشتند حرمت مھمان كربال   از آب ھم مضایقھ كردند كوفیان 

 بودند دیو و دد ھمھ سیراب و مى مكید 
 

كربال  خاتم زقحط آب سلیمان  

 زآن تشنگان ھنوز بعیوق مى رسد 
 

 فریاد العطش ز بیابان كربال 

 آه از دمى كھ لشكر اعالء نكرده شرم 
 

 كردند رو بھ خیمھ سلطان كربال 

 زاده لیال مرا مجنون مكن
ت یكى از صحنھ ھاى تكان دھنده كھ سند مظلومیت اھل البیت علیھم السالم و شقاوت دشمنان ایشان است ، شھاد

 فرزند برومند و جوان رشید امام حسین ، حضرت على ابن الحسین است ،
على اكبر جوانى بود بسیار زیبا از پدر اجازه میدان گرفت ، حضرت اجازه فرمود، آنگاه با ناامیدى نگاھى بھ او 
 نمود و در حالى كھ چشم از جوان برگرفتھ بود گریست ،

اش ، ھمانا جوانى در مقابل آنھاست كھ در خلقت ظاھرى و صفات خدایا بر این گروه شاھد ب: و عرضھ داشت 
باطنى و منطق از ھمھ بھ پیامبر شبیھ تر است ، ما ھرگاه مشتاق پیامبرت مى شدیم ، بھ صورت او نگاه مى كردیم 

ز از ایشان میان آنھا تفرقھ انداز و آن ھا را پاره كن و حاكمان را ھرگ. ، بارالھا بركات زمین را از آنھا رفع كن 
اینھا ما را دعوت كردند تا ما را كمك كنند، ولى بر ما خروج كرده با ما نبرد مى كنند. خشنود مكن  . 

تو را چھ مى شود، خدا نسل تو را قطع كند و كار تو را : سپس حضرت بر عمر ابن سعد فریاد بر آورد و فرمود
ا در بسترت ذبح كند، ھمچنانكھ رحم مرا قطع كردى و بى بركت كند و بر تو كسى را مسلط كند تا بعد از من تو ر

ان هللا اصطفى آدم و نوحا و آل  :رعایت فامیلى مرا با پیامبر نكردى ، سپس با صداى بلند این آیھ را تالوت فرمود
 . عمران على العالمین ذریة بعضھا من بعض و هللا سمیع علیم

آنھا را كشت ، بھ گونھ اى كھ فریاد از جمعیت بر آمد، سپس  على اكبر بر آن دشمنان حملھ نمود، عده بسیارى از
در حالى كھ ھفتاد نفر را بھ ھالكت رساند و جراحات بسیار بر بدنش وارد آمده بود، بھ نزد پدر بازگشت و عرض 
آن مرا از كار انداختھ است ، آیا جرعھ آبى ھست كھ با ) زره (پدر جان تشنگى مرا كشت ، سنگینى این آھن  :كرد
 بر این دشمنان قوت یابم ؟

آب كمترین چیزى است كھ یك فرزند از پدر مطالبھ مى كند، تا چھ رسد (سید الشھداء با شنیدن این كلمات گریست 
وا غوثاه ، پسرم اندكى نبرد كن ، : حضرت فرمود) بھ على اكبر آن ھم با كیفیت در مقابل امام حسین علیھ السالم 

ت مى كنى ، با جام خود شربتى بھ تو مى دھد كھ ھرگز تشنھ نشوىبزودى جدت محمد را مالقا  . 
پسرم زبانت را بیاور، زبان او را مكید و انگشتر خویش بھ وى داد و : در برخى روایات آمده است حضرت فرمود

 فرمود این را در دھان بگیر و بھ نبرد با ایشان برو،
كوبید، على اكبر خم شد و گردن اسب   ا شمشیر بر فرق سرش على اكبر بھ میدان آمد، نبردى سخت نمود، ظالمى ب

را با دو دست گرفت ، اسب ایشان را بھ طرف لشكر دشمن برد، آنقدر با شمشیر بر او زدند كھ او را پاره پاره 
اى پدر این جد من ، رسول هللا است كھ با جام خود مرا بھ گونھ اى سیراب كرد : نمودند در آخرین لحظھ صدا زد

ھ ھرگز تشنھ نشوم ، بھ شما ھم مى گوید بشتاب بشتاب ، براى شما ھم جامى آماده كرده است تا اكنون بنوشى ،ك  
در این ھنگام بود كھ صداى گریھ سید الشھداء بلند شد، با اینكھ تا آن موقع كسى صداى گریھ حضرت را نشنیده 

در بر خداوند و ھتك حرمت پیامبر جراءت كردند، خداوند بكشد گروھى كھ تو را كشتند، اینھا چق: بود، و فرمود
، دنیا پس از تو ارزشى نداردعلى الدنیا بعدك العفا :سپس در حالیكھ اشك از چشمھاى حضرت سرازیر بود فرمود . 

در این ھنگام زینب كبرى با عجلھ بیرون آمد و فریادكنان خود را بر روى على اكبر انداخت ، امام حسین خواھر 
برادر خود را بھ خیمھ ھا ببرید: بازگرداند و بھ جوانان فرمود را بھ خیمھ (233)، 

 پس بیامد شاه اقلیم الست 
 

 بر سر نعش على اكبر نشست 

 گفت كى بالیده سرو سرفراز   سر نھادش بر سر زانوى ناز 

 این بیابان جاى خواب ناز نیست 
 

 ایمن از صیاد تیرانداز نیست 



 نك بسوى خیمھ لیال رویم   خیز تا بیرون از این صحرا رویم 
 بیش از این بابا دلم را خون نكن 

 
 زاده لیال مرا مجنون مكن 

 رفتى و بردى ز چشم باب خواب 
 

 اكبرا بى تو جھان بادا خراب 

ناه ندارداو كھ بھ این كودكى گ  
وقتى امام حسین علیھ السالم اصرار آن قوم را بر كشتن حضرتش دید، قرآن را بازكرده بر سر نھاد و صدا برآورد 

میان من و شما كتاب خدا و جدم رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ حاكم باشد، اى قوم چرا خون مرا حالل مى : كھ 
: آیا سخن جد من راجع بھ من و برادرم بھ شما نرسیده است كھ فرموددانید؟ آیا من پسر دختر پیامبر شما نیستم ؟ 

ایندو سرور جوانان بھشت ھستند، اگر مرا تصدیق نمى كنید، از جابر بپرسید از زید ابن ارقم و ابا سعید خدرى 
 بپرسید، آیا جعفر طیار عموى من نیست ؟

هللا اكبر : ھنم خواھى رفت ، حضرت فرمودصدا زد ھم اكنون بھ ج) كھ از اضطراب لشكر واھمھ داشت (شمر 
خون آنھا را مى (كھ سگى دھان بھ خون خاندانم دارد، ) گویا در خواب (جدم رسول هللا بھ من خبر داد كھ دیدم 

 (مكد
فكر نمى كنم جز اینكھ تو ھمان باشى ، در این ھنگام حضرت متوجھ شد كھ طفلى از تشنگى مى گرید، دست طفل 

اى گروه اگر بر من رحم نمى كنید بھ این طفل رحم كنید، كھ ناگاه مردى تیرى انداخت و آن : را گرفت و فرمود
خدایا میان ما و این گروه داورى نما، ما را دعوت كردند تا كمك : طفل را ذبح نمود، امام حسین گریان شد و گفت 

دائى آمد اى حسین طفل را رھا كن كھ كھ از آسمان ن) مصیب آنقدر بر حضرت سنگین بود(كنند، ولى ما را كشتند، 
 در بھشت دایھ اى دارد كھ بھ او شیر مى دھد،

و در روایت دیگرى حضرت طفل شیرخوار خود را در آغوش گرفتھ بود تا وداع كند، خواست ببوسد كھ حرملة 
فل را، بگیر ط: ابن كامل اسدى تیرى در گلوى طفل زد كھ طفل را ذبح نمود، حضرت بھ خواھرش زینب فرمود

آنچھ بر من مى رسد چون : سپس خون شیرخوار را با دو دست گرفت ، وقتى پر شد بطرف آسمان پاشید و فرمود
آنگاه با غالف شمشیر قبرى كند و آن شیرخوار غرقھ در خون را دفن ! در مقابل چشم خداست ، آسان است 

 .(234)نمود
 باغ عشق است مگر معركھ كرب و بال 

 
 كھ ز خونین كفنان غرق گل و نسرین است 

 بوسھ زد خسرو دین بر دھن اصغر و گفت 
 

 دھنت باز ببوسم كھ لبت شیرین است 

 شیر دل آب كند بیند اگر كودك شیر 
 

 جاى شیرش بھ گلو آب دم زوبین است 

طفل كو چو بحر بجو شد  گفتند این  نیست چو ما كز عطش بھ صبر بكوشد   

 رخ بنظر شد چنانكھ بخروشد   اشك بپاشد چنانكھ خاك بپوشد 
 جز بھ كفى آب عقده ادش نشود حل 

  
 ھى بھ فغان خود زگاھواره پراند 

 
 ما در او ھم زبان طفل نداند 

 نھ بودش شیر تا بھ لب برساند 
 

خ بفشاند نھ بودش آب تا بھ ر  

   مانده بھ تسكین قلب معطل 
 گھى ناخن زند بر سینھ مادر 

 
 گھى پیچان شود بھ دامن خواھر 

 یا بھ نشانش شرار آه چو آذر   بارى از ما گذشتھ چاره اصغر 

 یا ببرش ھمره ات بھ جانب مقتل 
  

 پیر خرد ھم عنان بخت جوان شد   شھ ز حرم خانھ اش ربود و روان شد 

پدر و زان پسر بھ لرزه جھان شد زین   آمد و آورد و ھر طرف نگران شد   

 تا بھ كھ سازد حقوق خویش مدلل 
  

كھ اى قوم روح پیكرم این است : گفت   
 

 ثانى حیدر على اصغرم این است 

 آن ھمھ اصغر بدند و اكبرم این است 
 

 حجت كبراى روز محشرم این است 

   رحمى كش حال بر فناست محول 
 او كھ بھ این كودكى گناه ندارد 

 
 یا كھ سر رزم این سپاه ندارد 

 بلكھ بس افسرده است و آه ندارد 
 

 جاى دھید آنكھ را پناه ندارد 

 شب عاشورا و حوادث آن
شب عاشورا با آمدن نامھ عبیدهللا ابن زیاد بھ عمر سعد، او فرمان حملھ داد، شمر براى حضرت عباس و سھ برادر 

خداوند تو را و امان نامھ ات را لعنت كند، آیا ما در امانیم : شان امان نامھ آورد، اما آنھا نپذیرفتند و گفتندمادرى ای



 !ولى فرزند پیامبر امان ندارد
در روز تاسوعا، لشكر حسینى را محاصره كردند، پسر مرجانھ و عمر سعد از زیادى لشكر خود، و اندك بودن 

ند و یقین كردند كھ دیگر براى حسین از عراق یاورى نخواھد آمد، امام حسین علیھ لشكر سیدالشھداء شادمان بود
السالم كنار خیمھ تكیھ بر شمشیر داده بود و سر بر زانو اندكى بخواب رفت ، كھ خواھرش زینب صداھائى شنید و 

برادر مگر صداھا را نمى شنوى كھ بھ ما نزدیك مى شوند؟: نزد برادر آمد و گفت   
صبح بھ ما ملحق مى شوى ، خواھرش : االن پیامبر را در خواب دیدم بھ من فرمود: ر بلند كرده فرمودحضرت س

واى بر تو نیست ، آرام باش ، سپس برادرش عباس آمد و : بر صورت زد و مى گفت واى واى ، سیدالشھداء فرمود
شوم ، سوار شو و بپرس چھ مى برادر، فدایت : برادر این گروه مى آیند، حضرت برخواست ، و فرمود : گفت

فرمان امیر آمده است كھ یا بھ : خواھند؟ حضرت ابالفضل با بیست سوار، آمدند و پرسیدند چھ مى خواھید؟ گفتند
 فرمان او گردن نھید یا با شما بجنگیم ،

عجلھ نكنید تا بھ اباعبدهللا اطالع دھم ،: حضرت فرمود  
توانى آنھا را تا صبح تاءخیر بیندازى ، شاید ما امشب براى خدا نماز برو نزد آنھا و اگر ب: سیدالشھداء فرمود

بخوانیم و استغفار كنیم ، خدا مى داند كھ من نماز و تالوت قرآن و دعاى بسیار و استغفار را دوست دارم ، 
 .حضرت ابالفضل خبر را آورد، آنھا نیز قبول كردند
 سیدالشھداء علیھ السالم ھمھ اصحاب را مرخص كرد

من اصحابى ، : اوائل شب بود كھ حضرت ، اصحاب را در خیمھ اى جمع كرد و بعد از حمد و ثناى الھى فرمود
 باوفاتر و برتر از اصحاب خود، و خاندانى نیكوكارتر و كمكارتر و برتر از خاندان خودم نمى شناسم ،

خواھد بود آگاه ) سختى (شمنان روز خداوند از جانب من بھ شما جزاى خیر دھد، گمان دارم كھ براى ما با این د
باشید كھ من بھ شما اجازه دادم ، ھمھ آزادید، بروید، و بر عھده شما پیمانى نیست ، این شب را وسیلھ قرار دھید و 
ھر كدام دست یكى از خاندان مرا بگیرید و بھ شھرھاى خود بروید، تا خدا گشایش دھد، این مردم ، مرا مى 

سترسى پیدا كنند، بھ دیگرى نمى پردازندخواھند، وقتى بھ من د . 
بخاطر زنده ماندن چنین كنیم ؟ ھرگز : در این میان خاندان حضرت و زودتر از ھمھ برادرش عباس ابن على گفتند

چنین نخواھیم كرد، ما با جان و مال و خانواده قربانى تو مى شویم تا بھ جایگاه تو آئیم ، زشت باد زندگى بعد از 
اگر كشتھ شوم سپس زنده گردم ، سپس سوزانده شوم و سپس : بن عوسجھ در سخنان خود گفت شما، مسلم ا

 خاكسترم بھ باد داده شود، و این كار ھفتاد بار ادامھ یابد من دست از شما بر نمى دارم ،
: دشما ھمگى فردا كشتھ مى شوید و كسى نجات نمى یابد، ھمگى گفتن: طبق برخى روایات حضرت بھ آنان فرمود

سرھاى خود را باال بگیرید : شكر خدا را كھ ما را با مرگ با شما گرامى داشت ، حضرت بر آنھا دعا كرد و فرمود
فالنى این منزل توست ، بھ ھمین : و ببینید، نگاه كردند، جایگاه خود را در بھشت مى دیدند و حضرت مى فرمود

ا بھ جایگاه خود در بھشت برسندجھت بود كھ اینھا بھ استقبال نیزه و شمشیر مى رفتند ت . 
پسرم مرگ : من ھم كشتھ مى شوم ؟ حضرت بر او دلسوزى كرد و فرمود: حضرت قاسم ابن حسن از عمو پرسید

آرى ، عمویت بھ فدایت ؛ تو ھم با : حضرت فرمود! از عسل شیرین تر است : نزد تو چگونھ است ؟ قاسم گفت 
گ ،بعد از مصیبت بزر) اما(من كشتھ مى شوى   

 سیدالشھداء خواھر را براى فردا آماده مى كند
در آن شب ، عمھ ام زینب مرا پرستارى مى كرد، پدرم در خیمھ خود رفت ، و این اشعار : فرمود) ع (امام سجاد 

 . یاد ھراف لك من خلیل كم لك باالشراق و االصیل :را قرائت نمود
ھواخواه خود را كشتھ اى و روزگار بھ كم قانع نیست ،  اى روزگار اف بر تو و دوستى تو، كھ صبح و شام چقدر

من گریھ ام گرفت ، اما جلوى خود را : فرمان ، از خداست و ھر زنده اى بھ راه من خواھد آمد، امام سجاد فرمود
گویا حضرت مى خواست خواھر (گرفتم ، پدرم دو یا سھ بار تكرار نمودند تا عمھ ام متوجھ منظور حضرت شد 

عنان اختیار از كف داد، سراسیمھ نزد برادر آمد و صدا زد وا مصیبت اى كاش ، مرگ زندگى ) ماده كندخود را آ
 مرا نابود مى كرد، امروز مادرم فاطمھ و پدرم على و برادرم حسن از دنیا رفت ، اى جانشین گذشتگان ،



ك آلود شد و ادامھ دادخواھرم ، شیطان بردبارى تو را نرباید، چشمھاى حضرت اش: سید الشھداء فرمود . 
آیا مى خواھند جان تو را بگیرند، دلم را : قطا را رھا مى كرد، مى خوابید، خواھرش گفت ) صیاد مرغ (اگر 

مجروح مى كند و بر من سخت گران است ، سپس بر صورت زد و گریبان چاك داد و بیھوش شد، سیدالشھداء بھ 
ان كھ اھل زمین مى میرند، اھل آسمان باقى نمى مانند، ھر چیزى خواھرم ، تقواى خدا پیشھ كن بد : خواھر گفت

جز وجھ هللا ھالك است ، جدم از من بھتر بود، پدرم از من بھتر بود، مادرم از من بھتر بود، برادرم از من بھتر 
و با این كلمات خواھر را تسلى داد. بود، ھر مسلمانى باید پیامبر الگوى او باشد . 

شتن من و ھتك حریم من بھ صالح شماست ؟بخود آئید، آیا ك  
 .در روز عاشورا پس از آماده كردن لشكر، حضرت چند بار آن لشكر جفا پیشھ را نصیحت كرد و موعظھ نمود

مردم نسب مرا در نظر آورید، ببینید من كیستم ، بخود آئید، ببینید آیا كشتن و ھتك حریم من بھ صالح : یكبار فرمود
 شماست ؟

دختر پیامبر شما، وصى پیامبر و پسر عموى او و اول مؤ منى كھ تصدیق رسول خدا كرد نیستم ؟ آیا من پسر  
آیا حمزه سید الشھداء عموى من ، عموى پدرم نیست ، آیا جعفر طیار كھ با دو بال در بھشت پرواز مى كند، عموى 
 . من نیست

ایندو سرور جوانان بھشت ھستند، اگر مرا تصدیق  :آیا بھ شما نرسیده سخن پیامبر كھ راجع بھ من و برادرم فرمود
مى كنید، كھ بھ خدا حق ھم ھمین است چون من ھرگز از وقتى كھ فھمیدم خدا دروغ گو را دشمن دارد، دروغ 
نگفتھ ام ، و اگر مرا تكذیب مى كنید، در میان شما ھستند كسانى كھ بھ شما خبر دھند، از جابر ابن عبدهللا انصارى 

عیدخدرى و سھل ابن سعد ساعدى و زید ابن ارقم و انس ابن مالك بپرسید، بھ شما خواھند گفت كھ اینھا از ، و ابا س
 پیامبر این سخن را شنیده اند،

مانع شما از كشتن من نیست ؟ سپس حضرت پس از مكالمھ با شمر ملعون فرمود) حدیث (آیا این  : 
من پسر دختر پیامبر شما ھستم ، بخدا كھ میان شرق و غرب  اگر در این شك دارید، آیا در این ھم شك دارید كھ

پسر دختر پیامبرى غیر از من نیست ، واى بر شما آیا كسى را كشتھ ام یا مالى را از بین برده ام یا جراحتى زده ام 
 كھ تقاص مى كنید،

بن ابجر، اى قیس ابن اى شبث ابن ربعى ، اى حجار ا: آن گروه بى شرم ، ھیچ جوابى نمى دادند، حضرت صدا زد
اشعث ، اى یزید ابن حارث ، آیا شما بھ من ننوشتید كھ میوه ھا رسیده و باغھا سبز شده است و تو بر لشكر آماده 

ما نبودیم ، حضرت فرمود: وارد مى شوى ؟ آن بى حیاھا گفتند  .سبحان هللا ، بخدا كھ شما بودید :

 

 

 سخنرانى پرشور سیدالشھداء در روز عاشورا
حضرت در حالى كھ سواره بود از آن ھا خواست تا ساكت ) گویا در یك سخنرانى دیگر(در روایت دیگرى كھ و 

واى بر شما چھ اشكالى دارد ساكت شوید و سخن مرا گوش دھید، من : شوند، اما ساكت نمى شدند، حضرت فرمود
ھر كھ نافرمانى كند، ھالك مى شود، شما را بھ راه حق ھدایت مى كنم ، ھر كھ مرا اطاعت كند، ھدایت یافتھ و 

ھمگى شما نافرمانى مرا مى كنید، ھمانا شكمھاى شما از حرام پر شده و بر دلھاى شما مھر زده ) ولى مى دانم كھ (
شده ، واى بر شما آیا انصاف نمى دھید، آیا گوش نمى كنید، در این میان اصحاب عمر سعد یكدیگر را مالمت 

د، حضرت شروع فرمود بھ خواندن خطبھ و پس از حمد و ثناى الھى و درود فراوان بر كردند و گفتند ساكت شوی
مرگ بر شما اى گروھى كھ با آن شور و ولھ ما را دعوت كردید تا بھ فریاد شما رسیم ، : فرشتگان و انبیاء فرمود

یدید، و آتشى كھ خود ما بر و ما شتابان آمدیم ولى شما شمشیرى را كھ ما در دست شما نھاده بودیم ، بر سر ما كش
دشمن ما و شما افروختھ بودیم بر ما افروختید، یار دشمن خود شدید در مقابل دوستانتان ، با اینكھ میان شما با 
عدالت رفتار نمى كنند و امید خیرى نیز از آنھا ندارید، واى بر شما چرا آنگاه كھ شمشیرھا در نیام بود و دلھا آرام 

ولى مانند مگس سوى فتنھ پریدید، و مانند پروانھ در ھم افتادید،! ا را رھا نكردید؟و فكرھا خام بود م  
پس مرگ بر شما اى بندگان كنیز و بازماندگان احزاب و رھاكنندگان كتاب و تحریف كنندگان كلمات ، و گنھ 



ما را تنھا مى گذارید كارانى كھ دم شیطان خورده اید و نابود كننده ھاى سنتھا، آیا اینھا را یارى مى كنید و . 
آرى بھ خدا سوگند بیوفائى و پیمان شكنى عادت دیرینھ شماست ، ریشھ شما با مكر و فریب در آمیختھ و شاخھاى 
 شما بر آن پرورش یافتھ ، شما پلیدترین میوه اید كھ براى صاحب آن گلوگیر و براى غاصب گوارا،

آگاه باشید كھ این مرد بى پدر و زاده آن بى  الذلة و ھیھات مناالذلھ ، اال و ان الدعى قد ركز بین انتین ، بین السلة و
پدر، مرا در تنگناى دو چیز قرار داده است ، یا شمشیر كشیدن و یا خوارى كشیدن ، و ھیھات كھ ما بھ ذلت تن 

وریده اند یعنى كھ ما را پر(دھیم ، خداوند و رسول او و مؤ منان براى ما زبونى نمى پسندند و نھ دامنھاى پاك 
و نھ سرھاى پرخروشى و جانھائى كھ ھرگز اطاعت فرومایگان را بر كشتھ ) دامن زھراى مرضیھ ذلت نمى پذیرد

شدن مردانھ ترجیح ندھند، و من با این جماعت اندك با شما نبرد مى كنم ھر چند یاوران مرا تنھا گذاردند سپس بعد 
 :از خواند چند شعر بلند حماسى فرمود

ردم پس از من طولى نمى كشد، و آنچھ آرزو دارید تحقق نیابد و چرخ روزگار مثل سنگ آسیا بر شما مى شما م
غلطد و شما را نابود مى كند، پیمانى است كھ پدرم از جدم با من كرده است ، شما با یاورانتان تصمیم خود را 

ھیچ جنبنده . من و شماست توكل نموده ام بگیرید و غصھ نخورید و مرا مھلت ندھید، من بر خداوند كھ پروردگار 
ان ربى على صراط مستقیماى نیست مگر اینكھ در اختیار اوست ،   . 

 : سپس بر آن گروه بى وفا نفرین نمود و عرضھ داشت
را بر آن ) حجاج (بارالھا باران را بر آنھا حبس كن ، بر آن ھا خشكسالى ھمانند زمان یوسف قرار ده و جوان ثقفى 

ط كن تا زھر بھ جام ایشان چشاند، چرا كھ اینان ما را دروغگو شمردند و تنھا گذاردندھا مسل . 
 .و انت ربنا علیك توكلنا و الیك انبتا و الیك المصیر
 نوجوان قھرمان كربال، حضرت قاسم

آغوش  وقتى نوبت جانبازى حضرت قاسم رسید، نزد عمو آمد، چشم سیدالشھداء كھ بھ برادرزاده افتاد، او را در
شدند، از عمو اجازه میدان خواست ، حضرت اجازه نفرمود، آن جوان   گرفت ، آنقدر گریست كھ ھر دو بیھوش 

آنقدر اصرار كرد، دست و پاى عمو را مى بوسید، تا اینكھ از عمو اجازه گرفت ، و در حالى كھ اشكھایش بر گونھ 
غربت عمومى خود را بیان مى كرد، حمید ابن مسلم ھاى او روان بود بیرون آمد و رجز مى خواند و خود را و 

جوانى بھ سمت ما آمد كھ صورتش چون پاره ماه بود، از ھر طرف او را محاصره : گزارشگر جریان كربال گوید
كردند، نبردى قھرمانانھ كرد، تا اینكھ عمرو ابن سعد با شمشیر بر سر او زد، جوان بیفتاد و عموى خود را صدا 

ند باز شكارى بھ پرواز در آمد، مثل شیر غران بر قاتل قاسم حملھ كرد، شمشیر سیدالشھداء بھ زد، حسین ھمان
ساعد او اصابت كرد، دستش از مرفق قطع شد، با فریاد او، امام حسین بھ كنارى رفت ، سپاه كوفھ براى نجات 

ن ایستاده ، و او در حال جان عمرو حملھ كرد، گرد و غبارى بھ پا شد، وقتى فروكش كرد؛ دیدم حسین بر سر جوا
 دادن پاھاى خود را بھ زمین مى كشد،

دور باد گروھى كھ تو را كشتند و پیامبر در قیامت خصم آنھاست ، بخدا بر عمویت سخت است : سیدالشھداء فرمود
: مودكھ او را بھ كمك بخواھى ولى پاسخى ندھد، یا پاسخ دھد ولى براى تو سودى نداشتھ باشد و در روایتى فر

امروز، روزى است كھ یاور آن اندك و تنھائى آن زیاد است ، سپس در حالى كھ قاسم را بھ آغوش گرفتھ و پاھاى 
 .جوان بر زمین كشیده مى شد، او را میان اجساد شھیدان خاندان خود آورد
 شھادت قمر بنى ھاشم حضرت ابالفضل علیھ السالم

اشم و كنیھ اش ابالفضل مى باشد، قامتى بلند و سروگونھ و رشادتى نام مباركش عباس و لقب او سقا و ماه بنى ھ
 حیدرگونھ داشت ، روز عاشورا علمدار حسین بود،

اى برادر آیا اجازه مى فرمائى ؟: روز عاشورا وقتى غریبى سیدالشھداء را دید نزد برادر آمد و عرض كرد  
من ھستى ، وقتى شما بروى لشكر من متفرق مى  برادرم ، تو پرچمدار: سیدالشھداء بھ شدت گریان شد و فرمود

 شود،
سینھ ام تنگ شده ، از زندگى ملولم و مى خواھم از این منافقین خونخواھى كنم ، حضرت : حضرت عباس گفت 

، براى این اطفال اندكى آب بجوى ، عباس آن ھا را موعظھ كرد ولى سودى نداد، )اگر چاره نیست : (فرمود
را بھ ھیجان آورد، بر اسب سوار شد و نیزه و مشك برداشت و بھ طرف فرات رفت ،  صداى العطش اطفال او

چھارھزار نفر او را محاصره كردند اما از میان آن ھا عبور كرد، ھشتاد نفر را كشت و وارد آب شد، ھمینكھ 
وش راست نھادت خواست آب بیاشامد، بیاد عطش حسین و خاندان او افتاد، آب را ریخت و مشك را پر كرد و بر د

 .، و بھ طرف خیمھ حركت كرد
سپاه بر او حملھ ور شد، و در این میان ظالمى بنام زید ابن ورقاء در پشت درختى كمین كرد، و در گرماگرم نبرد، 
 :دست راست حضرتش را قطع كردند، شمشیر بھ دست چپ داد و حملھ كرد و مى فرمود



 و هللا ان قطعتموا یمینى 
 

عن دینى انى احامى ابدا  

بخدا كھ اگر دست راستم را قطع كردید، من ھمواره از دین خود دفاع مى كنم ، در اثر فشار نبرد و آمدن خون 
بسیار، ضعف بر حضرت غالب شد و ظالم دیگرى بنام حكم ابن طفیل از پشت درخت خرمائى دست چپ حضرت 

فریاد مى زد را ھدف قرار داد، حضرت با دستھاى قطع شده در میان آنھمھ دشمن : 
 وابشرى برحمة الجبار  یا نفس ال تخشى من الكفار 

از كافرین نترس و بھ رحمت خدا مژده باد، در این میان مشك را بھ دندان گرفتھ بود، كھ ناگاه تیرى بر مشك 
 .اصابت كرد و آب ریخت ، و ملعونى وقتى حضرت را بدون دست دید پیش آمد و با عمود آھنین بر حضرت كوبید

االن پشتم شكست : ابالفضل برادر را صدا زد، وقتى سیدالشھداء بر كنار پیكر خونین برادر آمد، گریان شد و فرمود
 .و چاره ام اندك شد
 شجاعت ، مظلومیت و بزرگوارى سیدالشھداء

با اھل بیت  وقتى نوبت فداكارى سیدالشھداء رسید و دیگر كسى باقى نمانده بود كھ از قافلھ شھادت عقب مانده باشد،
وداع كرد، وصایاى امامت را بھ امام سجاد سپرد، و در حالى كھ غرق در سالح بود سوار بر اسب شد، ھمانند 

منم پسر على : شیر غران با شمشیر برھنھ در مقابل آن گروه قرار گرفت ، و در حالى كھ رجز مى خواند فرمود
، سپس آن گروه را بھ ...جدم پیامبر و مادرم فاطمھ است طاھر از خاندان ھاشم و ھمین افتخار برایم بس است ، 

مبارزه دعوت كرد، طبق برخى روایات ، اول با حضرت عھد كردند كھ تك تك بھ مبارزه آیند اما ھر كھ بمیدان 
آمد، حضرت بى درنگ او را بھ جھنم فرستاد، كشتار عظیمى شد، لشكر بر حضرت حملھ كرد، او مانند شیر ژیان 

ھ صفتان حملھ مى كرد و آن سپاه سى ھزار نفرى ھمانند ملخھائى متفرق مى شدند، حضرت دوباره بھ بر آن روب
ال حول و ال قوة اال با� العلى العظیم: جاى خود بر مى گشت و مى گفت   . 

نیز آرامش دھد كھ حسین ھنوز زنده   گویا حضرت با این شعار الھى ضمنا مى خواست بھ خاندانش : مؤ لف گوید
 . است
 :بر میمنھ لشكر حملھ كرد و در حال رجز فرمود

 الموت خیر من ركوب العار 
 

 و العار خیر من دخول النار

 مرگ بھتر از ذلت است و ذلت بھتر از رفتن بھ جھنم است ،
امیرالمؤ منین را زنده مى كرد،  در روز عاشورا پسر فاطمھ ، آنچنان از دالورى نشان داد، كھ شجاعت پدرش   

دالورى حضرت ھمین بس كھ بدانید در لیلة الھریر، در جنگ صفین ، سپاه حضرت امیر با سپاه معاویھ وقتى  در
تمام شب را جنگیدند، تنھا بھ دست یداللھى امیرالمؤ منین پانصد نفر بھ درك رفتھ اند، با اینكھ حضرت امیر را 

لم ، جگرھا سیراب و شكمھا سیر بود، شب سپاھى بیش از ھفتاد ھزار نفر حمایت مى كرد، خاندان حضرتش سا
 بود و از گرما خبرى نبود،

ولى جانم بھ فداى آن مظلوم و غریب و بى یاورى باد كھ تنھا و بى یاور، در میان یك بیابان دشمن ، دل نگران 
ى خواھرش و خانواده اش ، جگرش تشنھ و سوزناك ، در زیر آفتاب سوزان ، در حالى كھ داغ عزیزان و بدنھا

قطعھ قطعھ شده آن ھا در مقابلش بود، بھ مبارزه با آن گروه پرداخت و در كمتر از نصف روز، سپاه كوفھ را در 
 ھم مى پیچید،

حضرتش ھزار و نھصد و پنجاه نفر را كشت ، و این بھ جز مجروحین است مسعودى در : ابن شھراشوب گوید
ه استاثباة الوصیة ابن ارقم را ھزار و ھشتصد نفر ذكر كرد  . 

واى بر شما، آیا مى دانید با كھ مى جنگید، این پسر على است ، پسر نابودكننده عرب است از : عمر سعد صدا زد
 ھر طرف بھ او حملھ كنید،
و یحكم یا شیعة آل ابى سفیان  :بھ حضرت حملھ كردند و میان حضرت و خیام فاصلھ شدند، حضرت فریاد برآورد

  تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنیاكم و ارجعوا الى احسابكم اذ كنتم اعراباان لم یكن لكم دین و كنتم ال
واى بر شما اى طرفداران خاندان ابوسفیان ، اگر دین ندارید و از قیامت نمى ترسید، در دنیا آزاده باشید شما عرب 
 ھستید بھ نیاكانتان بنگرید،

من با شما مى جنگم ، شما با من مى جنگید، زنھا كھ : پسر فاطمھ چھ مى گوئى ؟ حضرت فرمود: شمر صدا زد
شمر ) بھ فداى مظلومیتت یا حسین (گناه ندارند، جلو این سركشان خود را از تعرض بھ حرم من تا زنده ام بگیرید، 

باشد، این كار را مى كنیم ، سپس بھ لشكر فریاد زد: بھ حضرت گفت  : 
ھ شوید، بھ جانم سوگند كھ ھمآورد بزرگوارى استاز حرم این مرد دور شوید، و بھ خود او متوج  . 

 وداع سیدالشھداء با اھل حرم
بعد از اینكھ یاران حضرتش ھمگى بھ شھادت رسیدند، حضرت براى وداع بھ خیمھ آمد و صدا زد اى سكینھ اى 



 فاطمھ اى زینب اى ام كلثوم ، خداحافظ،
چگونھ تن بھ مرگ ندھد كسى كھ یاور و كمك : دبابا تسلیم مرگ شدى ؟ حضرت فرمو: دخترش سكینھ صدا زد

 .كارى ندارد
قطا را رھا مى كرد، مى ) صیاد مرغ (اگر : برگردان ، حضرت فرمود) مدینھ (بابا ما را بھ حرم جدمان : گفت 

دخترش سكینھ كھ بسیار محبوب پدر بود . خوابید، بانوان شیون كردند، و حسین علیھ السالم آنھا را ساكت نمود
اد كنان نزد حضرت آمد، امام حسین علیھ السالم او را بھ سینھ چسباند و اشك از چشمان آن نازنین پاك نموده ، فری

دخترم تا روح در بدن من است ، با اشكھاى خود دل مرا مسوزان: فرمود  !! 
 شھادت پسر امام مجتبى در دامن امام حسین علیھ السالم

گویا در لحظاتى كھ حضرت پیاده و یا مجروح (داء را احاطھ كرده بود در گرماگرم جنگ ، وقتى دشمن ، سیدالشھ
جوانى كھ ھنوز بالغ نشده بود، بنام عبدهللا از اوالد امام مجتبى علیھ السالم ، بطرف عموى خود ) بر زمین آمده بود

جوان را : فرمودسیدالشھداء در میدان جنگ دوید، امام حسین علیھ السالم متوجھ آمدن وى شد، بھ خواھرش زینب 
بخدا سوگند از عمویم : نگھ دار، اما او امتناع كرد و آنقدر تالش كرد تا بھ نزد امام حسین علیھ السالم آمد و گفت 

جدا نمى شوم ، در این موقع ظالمى بنام ابحر بن كعب ، خم شد تا با شمشیر بر سیدالشھداء فرود آورد، جوان 
مرا مى كشى ؟ شمشیر آن ظالم فرود آمد، جوان دست خود را سپر قرار  متوجھ شد، صدا زد اى پسر خبیثة عموى

: مادر جان ، سیدالشھداء او را در آغوش گرفت و فرمود: داد، دست وى بھ پوست آویزان شد، صدا بر آورد
ھ برادرزاده بر آن چھ بھ تو رسیده صبر كن ، و امید خیر داشتھ باش ، خداوند تو را بھ پدران شایستھ است ، ب

 پیامبر و على و حمزه و جعفر و حسن صلوات هللا علیھم اجمعین ، ملحق خواھد كرد،
الھا قطرات آسمان و بركات زمین را از آنھا دریغ : سپس حضرت دست خود بھ آسمان برداشت و عرضھ داشت 

نود مكن ، اینان ما را مدار، خدایا اگر آنھا را مدتى مھلت داده اى ، میانشان تفرقھ انداز و حاكمان را از آنھا خش
 .دعوت كردند تا ما را یارى كنند، ولى بر ما یورش بردند، و ما را كشتند

ذبخ نمود،  در ھمین میان ناگاه حرملھ تیرى انداخت و آن جوان را در آغوش عمویش  (235) 
حرملھ در عاشورا سھ تیر انداختھ است ، با یكى على اصغر را شھید كرد، با دومى پسر امام مجتبى : مؤ لف گوید

را، و با سومى بر سینھ حضرت سیدالشھداء زده است كھ حضرت را بھ سختى ضعیف و ناتوان نمود بھ گونھ اى 
از پشت بیرون كشید و خون مانند ناودان  كھ این تیر از زره عبور كرد و از پشت حضرت سر زد، حضرت تیر را

 .سرازیر شد
سپاھى كھ در مقابل امام حسین علیھ السالم ایستاده بود، ھمھ از اھل كوفھ بودند، یعنى آن ھا كھ على و خاندان وى 
 .را بھ خوبى مى شناختند بسیارى از آن ھا خود از دعوت كنندگان امام حسین علیھ السالم بودند

نسبت بھ امام حسین ، جنایاتى كردند كھ قلب ھر انسانى را آزرده مى كند، اما با این حال  
حدود سیصد و بیست زخم نیزه و شمشیر و تیر بر بدن امام حسین وارد آمد،: امام باقر علیھ السالم فرمود  

 ھر كھ را دیده بیناست دل غمگین است   فرقت روى تو از خلق جھان شادى برد 

ز ناوك تیر پیكرت مظھر آیات شد ا  
 

 بدنت مصحف و سیمات مگریس است 

 یادم از پیكر مجروح تو آید ھمھ شب 
 

 تا دم صبح كھ چشمم بھ رخ پروین است 

 باغ عشق است مگر معركھ كرب و بال 
 

 كھ ز خونین كفنان غرق گل و نسرین است 

رار داد و تیراندازان را گفت تا مثل شیر بر آن روبھ صفتان حلمھ مى برد، شمر سواره نظام را در پشت پیاده ق
حضرتش را تیرباران كنند، آنقدر تیر بر آن بدن مقدس انداختند كھ مانند خارپشت شد، و دست از پیكار برداشت و 
روبروى آن سپاه ایستاد تا ساعتى استراحت كند كھ ناگاه سنگى آمد و بر پیشانى حضرت اصابت كرد، حضرت با 

ز صورت بود كھ ناگاه تیر سھ شعبھ زھرآلود بھ سینھ حضرت اصابت كردپارچھ مشغول پاك كردن خون ا . 
بسم هللا و با� و على ملة رسول هللا ، خدایا تو مى دانى كھ اینھا مردى را مى كشند كھ روى زمین : حضرت گفت 

نده بر بدن گویا این تیر چنان سخت و كوب(حضرت تیر را از پشت بیرون كشید   جز او پسر پیامبر نیست ، سپس
آن مظلوم فرود آمده بود كھ زره را دریده از بدن حضرت گذشتھ از پشت سر زده بود و نمى شد از جلو آن را 

خون مانند ناودان سرازیر ) بیرون كشید و معلوم است كھ با بیرون كشیدن این تیر حال حضرت چگونھ خواھد بود
اینگونھ در حالى كھ بھ خون خود : اسن مالید و فرمودشد، خون را بر آسمان مى پاشید، قسمتى را بر سر و مح

 . آغشتھ ام جدم رسول هللا را مالقات مى كنم
واى بر تو اى عمر، ابا عبدهللا كشتھ مى شود و تو : خواھرش زینب در كنار خیمھ عمر سعد را صدا زده فرمود

 نگاه مى كنى ؟
سلمان نیست ؟ ھیچكس جوابى ندادعمر جوابى نداد، زینب صدا زد واى بر شما آیا میان شما م . 



در روایت است كھ عمر سعد در حالى كھ اشكھایش بر صورتش روان بود، از زینب روى برگرداند، سید الشھداء 
منتظر چھ ھستید، او را بكشید، : مدتى مجروح روى زمین بود، اما مردم از كشتنش واھمھ داشتند، شمر صدا زد

و آن را قطع كرد، دیگرى با شمشیر بر گردن حضرت كوبید بطورى كھ نامردى شمشیر بر دست چپ حضرت زد 
در حالى كھ حضرت افتان و خیزان بود و بھ مشقت بر مى خواست ، عقب نشستند  حضرت بر زمین افتاد، سپس  . 

 .سنان بن انس با نیزه بر حضرت كوبید، حضرت افتاد
ر از او ندیدم ولى او در آن حال ، آب طلب مى كرد، بجاى كشتھ بخون تپیده زیباتر و نورانى ت: ھالل ابن نافع گوید

 آب بھ او گفتند از آب نمى نوشى تا در جھنم از آب جوشان آن بنوشى ،
خدا بازوى تو را سست كند از : خولى ابن یزید پیشدستى كرد تا سر مقدسش را جدا كند، بدنش لرزید، شمر گفت 

 چھ مى لرزى ؟
مود، در روایت است كھ عمرو ابن حجاج از اسب فرود آمد تا سر مقدس سپس او خودش ، حضرت را ذبح ن

حضرت را جدا كند وقتى نزدیك حضرت شد و بھ دو چشم حضرت نگاه كرد، پشت نمود و برگشت ، و سوار بر 
بھ دو چشم حضرت نگاه كردم ، دیدم در چشم : اسب خود شد و رفت ، شمر پرسید چرا برگشتى ؟ آن ملعون گفت 

است ، دوست ندارم خدا را با خون او مالقات كنم ، سپس شبعث ابن ربعى جلو آمد، دستش لرزید، شمشیر پیامبر 
از اینكھ خدا و جد و تو و پدرت را با ! را انداخت و فرار كرد در حالى كھ مى گفت اى حسین بھ خدا پناه مى برم 

 (236). خون تو مالقات كنم
امام حسین را بھ گونھ اى كشتند كھ پیامبر كشتن كالب را بھ آن گونھ نھى فرموده بود، : امام باقر علیھ السالم فرمود

 .او را با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب و عصا كشتند و سپس اسبھا را بر بدنش تاختند
ت كھ امام شھید شد گرد و خاكى سخت سیاه و تاریك برخاست و بادى سرخ وزید كھ ھیچ در آن وق: راوى گفت 

 چیز پیدا نبود، مردم پنداشتند عذاب فرود آمد، ساعتى ھمچنان بود، آنگاه ھوا باز شد،
ابن حجر از علماء عامھ در صواعق آورده است كھ ھنگام شھادت امام حسین ، آسمان سیاه شد بھ گونھ اى كھ در 

وز ستاره نمایان شد، خورشید گرفت و مردم گمان كردند كھ قیامت بر پا شده ، ھیچ سنگى برداشتھ نشد مگر آنكھ ر
 .(237)خون تازه در زیر آن بود

سوى در چھ مقیمند و مقام تو كجاست ما   خلق در ظل خودى محو و تو در نور خدا   

 زنده در جان و دل ما بدن كشتھ توست 
 

 جان مائى و تو را قبر حقیقت دل ماست 

 آرى آن جلوه كھ فانى نشود نور خداست   دشمنت كشت ولى نور تو خاموش نگشت 

 بیرق سلطنت افتاد كیان را ز كیان 
 

 سلطنت سلطنت توست كھ پاینده لو است 

كرد ستمگر نھ بجا ماند ستم نھ بقا   
 

 ظالم از دست شد و پایھ مظلوم بجاست 

 زنده را زنده نخوانند كھ مرگ از پى اوست 
 

 بلكھ زنده است شھیدى كھ حیاتش ز قفاست 

 این قبا راست نھ بر قامت ھر بى سر و پاست   دولت آن یافت كھ در پاى تو سر داد ولى 

ین ما فقیریم و گدا بر سر كوى تو حس  
 

 پادشاه است فقیرى كھ در این كوچھ گداست 

 غارت لباسھا و وسائل امام حسین علیھ السالم
سپس شروع كردن بھ غارت لباس و وسائل پسر پیامبر، پیراھن حضرت را اسحق ابن حیوة ، ربود و پوشید و پیس 

زه و شمشیر یافتھ شد،شد و موى او ریخت ، روایت شده كھ در آن پیراھن بیش از صد و ده زخم تیر و نی  
شقاوت را ببین ، پیراھنى كھ بھ خون مظلومى چون سیدالشھداء آغشتھ و ننگ ابدى بر قاتلین آن : مؤ لف گوید

دارد، آن ھم با وجود آن ھمھ جراحت كھ پیراھن را پاره پاره مى كند، چھ ارزش مالى دارد كھ این ظالم آن را 
ن وسیلھ افتخار كنند و آن را مانند مدال افتخارى از جنایات خود داشتھ ربود، آرى آن نامردان مى خواستند بھ ای

 باشند،
زیر جامھ حضرت را بحر بن كعب غارت كرد، و این ھمان سراویلى است كھ از بافتھ ھاى یمن بوده كھ چشم را 

ن را ھم در خیره مى كرد، و حضرت چند جاى آن را پاره نمود و شكافت تا از تن حضرت بیرون نیاورند، اما آ
این شخص زمینگیر شد و دو پایش از كار افتاد و طبق روایت ابو مخنف از دو دست او در : آوردند، راوى گوید

زمستان آب چرك بیرون مى زد و در تابستان مانند دو چوب خشك مى شد، عمامھ حضرت را اخنس ابن مرثد یا 
 جابر ابن یزید برداشت و بر سر بست و دیوانھ شد،

ضرت را اسود ابن خالد بر گرفت ، انگشتر حضرت را بھ جدل ابن سلیم غارت كرد، و این ھمان نامردى نعلین ح
 است كھ انگشت حضرت را بخاطر انگشتر برید،
 شاه را بردى و تنھا زفرات آمده اى
و اسب امام حسین علیھ السالم گریزان از دست دشمن سوى امام آمد و یال خود را بھ خون حضرت آغشتھ كرد 



سوى سراپرده زنان شیھھ زنان آمد و نزدیك خیمھ سر بھ زمین مى كوفت تا مرد، وقتى خواھران و دختران و اھل 
وا : بیت حضرت اسب بى صاحب را دیدند، صدا بھ گریھ و نالھ بلند كردند، ام كلثوم دست بر سر نھاد و مى گفت 

وا حمزتا، وا حسنا، این حسین است در میدان كربال فتاده ، محمدا وا جدا، وا نبیا وا ابا القاسما وا علیا وا جعفرا، 
 .سر بریده از قفا كھ عمامھ و رداى او ربوده شده و سپس بیھوش شد

اسب تو شتابان بھ خیام تو آمد، گریان و شیوه كنان ، وقتى : آمده است ) عج (و در زیارت ناحیھ مقدسھ امام زمان 
ن واژگون نظر كردند، از سراپرده بیرون آمدند، موى بر روى ریختھ ، بر بانوان اسب تو را زبون دیدند و بھ زی

 صورت زنان با روى گشوده و شیوه كنان ، كھ پس از عزیز بودن خوار گشتھ اند،
شتابان بھ سوى قتلگاه تو آمدند، ناگاه دیدند كھ شمر بر سینھ تو نشستھ ، شمشیر بر گلوى تو نھاد، محاسن تو را 

تیغ ھندى سر از بدن تو جدا مى كند، اعضاى بدنت آرام ، دم فرو بستھ ، سر مطھر تو بر نیزه  بدست گرفتھ و با
 .(238)باال شد

 ھیچ كس در عالم از سر حسین آگاه نیست 
 

ت آرى آرى ھیچ كس آگھ ز سر هللا نیس  

 ملك ھستى را بھ جز او درحقیقت شاه نیست   ھست ھر شاه و گدا را بر درش روى نیاز 

 او بود خون خداوند و خدایش خونبھاست 
 

 ھیچكس را در بر حق این جالل و جاه نیست 

 مخلصش را در عزا آتش نمى سوزد بھ ھند 
 

دوزخ ھم او را راه نیست   پس یقین دان آتش   

بر درگھ او التجا خلق عالم را بود   
 

 ھیچ كس از سائلین محروم از این درگاه نیست 

 دردمندان را بھ دوران ھمچو درمانگاه نیست   استان عرش بنیان حسین دارالشفاست 

 بارگاھش در شرافت بھتر از عرش خداست 
 

 ھیچ كس را اندرین عالم چنین خرگاه نیست 

 

 

 تاراج حرم حسینى در عصر عاشورا
كھ لشكر اعداء نكرد شرم  آه از دمى  كردند رو بھ خیمھ سلطان كربال   

پس از شھادت امام حسین علیھ السالم آن نامردھا بھ سمت خیام حرم حسینى و خاندان پیامبر ھجوم بردند، بھ گونھ 
ر در اى كھ براى غارت و تاراج ایشان مسابقھ نھاده بودند، چنانكھ چادر از سر زنان مى كشیدند، دختران پیامب

 .(239)حالى كھ گریان بودند خارج مى شدند و از فراق دوستان و یاوران شیون مى كردند
مى : ن مسلم گویدتمام اثاث و شتران و بار و بنھ حضرت را غارت كردند، حتى جامھ ھاى زنان را ربودند، حمید اب

دیدم زنى از زوجات مكرمات و دختران پاك با آن بیشرمان بر سر جامھ در كشمكش بود، عاقبت آنھا جامھ را از 
 .(240)او مى ربودند

كھ بیمار بود دید، شمشیر كشید تا حضرت را بكشد، حمید ابن مسلم از شمر وارد خیام حرم شد، امام چھارم را 
: این بیمارى او را بس است ، تا اینكھ عمر ابن سعد آمد و دست شمر را گرفت و گفت : حضرت دفاع كرد و گفت 

ست كھ تمام فرمان امیر عبیدهللا این ا : آیا از خدا حیا نمى كنى ، مى خواھى این جوان بیمار را بكشى ؟ شمر گفت
 فرزندان حسین را بكشم ، عمر سعد ممانعت كرد تا شمر صرف نظر نمود،

بانوان از عمر سعد خواستند كھ آنچھ از آن ھا ربوده شده برگردانند تا خود را بپوشانند، عمر سعد صدا زد ھر كس 
 .(241)ھر چھ برده برگرداند، اما بخدا قسم ھیچكس چیزى بر نگرداند
از فاطمھ دختر امام حسین نقل شده است كھ ظالمى مرا دنبال كرد، من مى گریختم ، با انتھاى نیزه بر پشتم كوبید، 

برگشت   رى شد، سپس بر زمین افتادم ، مقنعھ و گوشواره ھایم را كشید، بھ گونھ اى كھ خون بر سر و صورتم جا
: بھ طرف خیمھ ھا، و من بیھوش بودم ، وقتى بھوش آمدم ، عمھ ام را دیدم كھ باالى سرم مى گرید، بھ عمھ ام گفتم 

عمھ تو ھم مثل توست ، نگاه كردم : اى عمھ پارچھ اى ھست كھ سر خود را از نامحرمان بپوشانم ، حضرت فرمود
تازیانھ سیاه است ، دیدم كھ سر عمھ ام باز و بدنش از  (242). 

چرا مى : گفتند! طبق روایت دیگرى ظالمى حرم امام حسین را غارت و زیور ایشان را مى ربود و مى گریست 
مى ترسم دیگرى بیاید و : نكن گفت : رت مى كنم ، فرمودچرا نگریم در حالى كھ دختر پیامبر را غا: گریى ؟ گفت 

 .انجام دھد
ظالمى وارد خیمھ شد بعد از غارت اثاث آن ، نگاھش بھ امام سجاد : طبق پاره اى روایات حضرت زینب فرمود

افتاد كھ بر زیرانداز پوستى قرار داشت ، زیرانداز را كشید و حضرت را روى زمین انداخت و سپس بھ طرف من 
 (243) . آمد و مقنعھ از سر من برگرفت



 چون كار شاه و لشكر بر سر آمد 
 

 بسوى خرگھ سپھ غارتگر آمد 

 بھ یغما رفت میراث نبوت   بھ دست آن گروه بى مروت 

شاه  ھر آن چیزى كھ بد در خرگھ  
 

 فتاد اندر كف آن قوم گمراه 

 بسى گوش از پى تاراج گوھر 
 

 درید از دست قوم كینھ پرور 

 نمود این آسمان از ضرب سیلى   بسى رخساره گل رنگ نیلى 

 غروب عاشورا و مصیبت بزرگ اھل البیت
 كوفیان دست بھ تاراج حرم كرده دراز 

 
 آھوان حرم از واھمھ درشیون و شور 

بدانكھ اواخر روز عاشورا وقتى بود كھ حرم حسینى ، دختران و اطفال : طاووس در اقبال مى فرماید سید ابن
حضرت ، در دست دشمنان اسیر شدند، غصھ اى آنھا را فراگرفت كھ قلم از توصیف آن عاجز است ، آن شب را 

و نزدیكى بھ او اصرار داشتند بدون یاور، غریب بھ سر بردند، دشمنانشان ، در خوار كردن آنھا بخاطر عمر سعد . 
مصیبت اسارت خاندان پیامبر، از بزرگترین و شاید اعظم مصائب كربال باشد، دشمنى قھار و بى : مؤ لف گوید

 .رحم بر دشمن خود غلبھ كرده ، آن ھم زنان و فرزندانى كھ مدافع ندارند
چھ گذشتخدا مى داند بر اھل بیت پیامبر در میان آن ھمھ دشمن سفاك و غربت   . 

 شبى بگذشت بر آل پیمبر 
 

 كھ زھرا بود در جنت مكرر 

 شبى بگذشت بر ختم رسوالن 
 

 كھ از تصویر آن عقل است حیوان 

 آتش زدن خیام حسینى
 در شب قتل حسین سر بھ گریبان زینب 

 
 اى پناه عالمیان ، زینب پناه ندارد 

زنان سر برھنھ در حالى كھ جامھ ھایشان ربوده شده بود، زنان را از خیام حرم بیرون و خیمھ ھا را آتش زدند، 
 .پاى برھنھ و گریان و ذلیل بیرون آمدند

اى باقیمانده گذشتگان ، خیمھ ھا را آتش زدند : طبق پاره اى روایات حضرت زینب از امام سجاد علیھ السالم پرسید
 چھ كنیم ؟

فرار كنید،: حضرت فرمود  
گرفتھ بود، دختر امیرالمؤ منین بھ   كھ مواظب حضرت سجاد بود، خیمھ آتش ھمھ فرار كردند، جز زینب كبرى 

 چپ و راست نگاه مى كرد، بھ آسمان مى نگریست و دست بر دست مى زد، داخل خیمھ مى رفت و بیرون مى آمد،
علیھ السالم طبق برخى از روایات تعدادى از فرزندان پیامبر در ھنگام فرار بھ شھادت رسیده اند، زیرا امام حسین 

براى اینكھ دشمن از چند طرف حملھ نكند، اطراف خیام را خندق كنده بود، فقط یك راه از پیش باز بود، و وقتى 
 . اھل بیت مى گریختند و سپاه نیز حملھ مى كرد، خدا مى داند كھ بر اطفال و اوالد پیامبر چھ گذشت

جمع كرد، متوجھ شد كھ دو كودك حضور ندارند،  برخى نوشتھ اند كھ وقتى حضرت زینب اطفال و اھل بیت را
وقتى آن ھا را جستجو كرد، دید آنھا دست در گردن یكدیگر خوابیده اند، چون آنھا را حركت داد، دید آن دو از 
 .عطش جان داده اند

وده است و گویا این دو آقازاده ھمان دو فرزند عبدالرحمن ابن عقیل ابن ابیطالب ھستند، كھ نامشان عقیل و سعد ب
 .از شدت وحشت و تشنگى ، ھنگام ھجوم لشكر بھ خیمھ ھا جان باختھ اند
 .(244)دو دختر از امام مجتبى ، طبق پاره اى از روایات ھنگام حملھ بھ خیام حرم ، زیر سم ستوران شھید شدند

 كھ سوزانید دردش مھر و مھ را   زدند آتش ھمھ آن خیمھ گھ را 

 بھ خرگھ شد محیط آن شعلھ نار 
 

 ھمى شد تا بھ خیمھ شاه بیمار 

 بتول دومین شد در تالطم 
 

 نمودى دست و پاى خویشتن گم 

 گھى در خیمھ و گاھى برون شد 
 

 دل از آن غصھ اش دریاى خون شد 

ناتوانم من از تحریر این غم   كھ تصویرش زده آتش بھ جانم   

 اسب تاختن بر پیكر پاك سیدالشھداء علیھ السالم
آنگاه كھ عمر ابن سعد از طرف ابن زیاد بھ كربال آمد، با پیشنھاد امام حسین علیھ السالم ، قرار شد شبانگاه با ھم 
 .مالقاتى داشتھ باشند، مدتى از شب با ھم صحبت داشتند

خداوند آتش را خاموش و اتحاد را برقرار و كار امت را اصالح كرد، : ھ اى بھ عبیدهللا نوشت عمر سعد در نام
حسین بھ من قول داد كھ بھ آنجا كھ آمده برگردد یا بھ گوشھ اى از نواحى مرز برود و مانند یكى از مسلمانان باشد، 

، و در این كار ھم رضایت شماست و ھم و یا نزد یزید رود دست در دست او نھد تا او ھر چھ صالح داند ببیند
 . صالح امت



ھمچنانكھ در برخى از روایات تاریخ و كلمات بزرگان آمده است ، عمر سعد این جمالت را از خود : مؤ لف گوید
گرفتھ بود، تا ھر طور كھ مى شود، از جنگ با امام حسین علیھ السالم اجتناب كند و گرنھ سیدالشھداء كجا و این 

م دشمن ، ھیھات ، او از ھنگام حركت از مدینھ و مكھ براى شھادت آمده است ،آرزوى خا  
این نامھ فرد خیرخواه براى امیر خود است ، شمر با این پیشنھاد : عبید هللا وقتى نامھ ابن سعد را خواند، گفت 

عبیدهللا این را براى شوكت و عظمت شما صالح در این است كھ حسین بفرمان شما باشد، : مخالفت كرد و گفت 
 : پسندید و در نامھ اى بھ عمر سعد نوشت
من تو را سوى حسین نفرستادم تا دفع شر از او كنى ، و كار را بھ درازا كشانى و او را بھ سالمت و بقا امیدوار 

و كنى یا معذور دارى یا وساطت كنى ، اگر حسین و یاران او بھ فرمان من گردن نھادند، آنھا را نزد من فرست 
كنى ، كھ اینھا ) قطعھ قطعھ (اگر ابا كردند، بھ جانب آنھا لشكركشى كن تا آنھا را بكشى و اعضاء آنھا را مثلھ 

 .مستحق این كارند
وقتى حسین را كشتى ، سینھ و پشت او را زیر سم ستوران خرد كن چرا كھ او ستمكار و قاطع رحم است ، گمان 

كھ ) سابقا عھد كرده ام (ضررى داشتھ باشد، لیكن سخنى است كھ گفتھ ام ندارم كھ این كار بعد از مرگ براى او 
اگر او را كشتم با او چنین كنم اگر تو فرمان ما را انجام دادى ، پاداش دھیم ، و اگر مخالفت میكنى از لشكر و كار 
 ما كنار رو و آن را بھ شمر واگذار كھ ما بھ او فرمان خود را داده ایم ،

ن داده بود كھ اگر قبول نكرد گردن عمر سعد را بزند و براى او بفرستد، اما عمر سعد خود قبول و بھ شمر فرما
كیست كھ بھ جانب حسین رود و بدنش را : كرد، تا اینكھ عصر عاشورا وقتى حضرت را كشتند، عمر سعد صدا زد

 زیر اسب گیرد،
اختند و بدن را چنان كوبیدند كھ سینھ و پشت حضرت ده نفر اعالم آمادگى كردند، آنقدر با اسبھا بر آن بدن مقدس ت

 لھ شد،
 تنى نماند كھ پوشند جامھ یا كفنش   لباس كھنھ چھ حاجت كھ زیر سم ستور 

 : این ده نفر بعدا نزد ابن زیاد آمدند، یكى از آنھا گفت
ما : شما كیستید؟ گفتند: پرسید مائیم كسانى كھ سینھ حسین را بعد از پشت او، بھ شدت كوبیدیم و لھ كردیم ، ابن زیاد

كسانى ھستیم كھ با اسبھاى خود بر بدن حسین تاختیم ، بھ گونھ اى كھ سینھ او را كوبیدیم ، ابن زیاد دستور داد 
 .جایزه اندكى بھ آن ھا بدھند

ما وقتى دقت كردیم ، دیدیم تمامى این ده نفر زنازاده بودند: ابو عمر الزاھد گوید (245). 
 حركت دادن حرم حسینى از كربال بھ كوفھ
عمر سعد تا روز یازدھم در كربال ماند، كشتھ ھاى خویش را دفن كردند، اما سید الشھداء و یاران او را در بیابان 
 رھا كردند،

ان بى دوشكچھ ، با روى باز در میان دشمنان ، سوار كردند، در حالى كھ آنھا سپس خاندان پیامبر را بر شتر
 .امانتھاى پیامبران بودند، آنھا را مانند اسیران كفار در سخت ترین مصائب و غصھ ھا حركت دادند

 جمعى كھ پاس محملشان داشت جبرئیل 
 

 گشتند بى عمارى محمل شترسوار 

ھارت در میان آن لشكر دشمن چھ گونھ سوار شدند، طبیعى است كھ اوالد و خدا مى داند كھ اھل بیت عصمت و ط
حرم پیامبر در ھنگام سوار شدن بھ یاد آن بیفتند، كھ چند روز پیش مى خواستند، پیاده شوند، و با چھ عزت و 
 .احترامى با كمك محارم خود، پیاده شدند، و االن باید در مقابل دشمن با حال ذلت كوچ كنند

چو دید پیكر آن شھ بھ روى خاك زینب   
 

 از دل كشید نالھ بھ صد دردسوزناك 

 كاى خفتھ خوش بھ بستر خون دیده باز كن 
 

خواب نازكن   احوال ما بین و سپس   

 اى وارث سریر امامت زجاى خیز 
 

 بر كشتگان بیفكن خود نماز كن 

كن  ما را سوار بر شتر بى جھاز  برخیز صبح شام شد اى میر كاروان   
 یا دست ما بگیر و از این دشت پرھراس 

 
 بار دگر روانھ بسوى حجاز كن 

اھل بیت را از كنار كشتھ ھا عبور دادند، با دیدن آن اجساد مطھر و عریان و قطعھ قطعھ شده كھ با غربت بسیار 
ھر چھ را : اوى گویددر سرزمین كربال رھا شده اند، صداى آه و نالھ از میانشان برخواست ، بر صورتھا زدند، ر

كنم ، سخن دختر فاطمھ زینب را فراموش نمى كنم كھ وقتى از كنار كشتھ برادر عبور نمود گفت  فراموش   : 
یا محمد، یا محمد، مالئكھ آسمان بر شما درود فرستاد، این حسین است كھ در بیابان غرقھ در خون افتاده ، اعضاء 

دان شما كشتھ شدند، و باد صبا بر آنھا مى وزداو پاره پاره ، دختران شما اسیر و فرزن . 
 . بخدا قسم ھر دوست و دشمنى را بھ گریھ انداخت



عده اى از آن نامردمان آمدند و . گرفت   آنگاه سكینھ دختر سیدالشھداء كنار پیكر مطھر پدر آمد، بدن را در آغوش
 .او را از كنار بدن پدر كشیدند

پدر دخترى را بھ كھ گویم كھ سر نعش   
 

 تسلیت سیلى شمر و سرنى تسكین است 

 این جفا بر نبى از امت بى تمكین است   مى كشد غیرت دینم كھ بگویم بھ امم 

كنار پیكر پدرم بیھوش شدم كھ مى فرمود: حضرت سكینھ گوید :  
 او سمعتم بغریب او شھیدفاذكرونى  شیعتى ما ان شربتم رى عذب فاذكرونى 

گوارا نوشیدید، مرا یاد كنید، و یا اگر یاد شھید یا غریبى شنیدید، مرا یاد كنید شیعیان من ، ھرگاه آب . 
آسمان و زمین بر او فراوان اشك ریختند، بر آن كھ میان مردم فرومایھ و زنازاده كشتھ شد، و در حالى كھ نزدیك 
 . آب شد، از آب منع شد، اى چشم بر آنكھ از نوشیدن آب ممنوع شد، گریان باش

شم گویدمحت : 
 بر پیكر شریف امام زمان فتاد   آنگھ چشم دختر زھرا در آن میان 

 بى اختیار نعره ھذا حسین از او سر زد 
 

 چنانكھ آتش از آن در جھان فتاد 

 پس با زبان پرگلھ آن بضعة الرسول 
 

 رو در مدینھ كرد كھ یا ایھا الرسول 

 این كشتھ فتاده بھ ھامون حسین تست 
 

ت و پا زده در خون حسین تست وین صید دس  

 این نخل تركز آتش جانسوز تشنگى 
 

 دود از زمین رسانده بھ گردون حسین تست 

افزون حسین تست   زخم از ستاره بر تنش   این ماھى فتاده بھ دریاى خون كھ ھست   

 این خشك لب فتاده ممنوع از فرات 
 

 كز خون او زمین شده جیحون حسین تست 

قیع و بھ زھرا خطاب كرد پس روى در ب  
 

 مرغ ھوا و ماھى دریا كباب كرد 

 كى مونس شكستھ دالن حال ما ببین 
 

 ما را غریب و بى كس و بى آشنا ببین 

 سرھاى سروران ھمھ بر نیزه ھا ببین   تن ھاى كشتھ گان ھمھ در خاك و خون نگر 

چگونھ دلتان آمد خاك بر صورت پیامبر : در روایت است وقتى پیامبر را دفن كردند، حضرت فاطمھ پرسید
 . بریزید؟ و شروع نمود بھ گریھ و زارى

خدا مى داند چھ گذشت بر دختر امام حسین ، وقتى بدن بى سر پدر را آغشتھ بھ خون ، عریان در حالى كھ بدن 
 .مقدس را زیر سم ستوران كوبیده بودند، مشاھده كرد

شان امام باقر از امام سجاد پرسیدند شما را بر چھ نوع مركبى نشاندند؟ امام صادق علیھ السالم مى فرماید كھ پدر
مرا بر شترى لنگ ، كھ روپوش نداشت ، نشانیدند، سر حسین علیھ السالم را بر علمى افراشتھ و : حضرت فرمود

ه یكى از زنان را پشت سر من بر استران ناھموار و معیوب نشاندند، گروھى چابك سواران اطراف ما بودند، ھرگا
اى اھل شام اینھا : ما اشك مى ریخت با نیزه بر سر او مى زدند، با این حال وارد دمشق شدیم ، مردى فریاد زد

 .اسیران آن خاندان ملعونند
وقتى ما را بھ كوفھ مى بردند، من بھ آنھا بدنھا كھ دفن نشده رھا شده بودند نگاه مى : امام سجاد علیھ السالم فرمود

ر این مساءلھ در سینھ من سخت آمد كھ نزدیك بود جان دھمكردم ، آنقد  . 
: اى باقیمانده جد و پدرم و برادرانم چرا جان بھ كف نھاده اى ؟ گفتم : عمھ ام زینب موضوع را فھمید بمن گفت 

چگونھ بیتابى نكنم در حالى كھ سرور خود و برادران و عموھا و عموزادگان و كسان خود را مى بینم بر زمین 
افتاده و بھ خون آغشتھ ، جامھ ربوده شده بدون كفن و بخاك ناسپرده ، كسى سوى آنان نمى آید، گویا اینھا خاندان 
 دیلم و خزر ھستند،

از آنچھ مى بینى نگران نباش ، كھ این عھدیست از رسولخدا صلى هللا علیھ و آلھ با : حضرت زینب عرضھ داشت 
اوند پیمان گرفتھ است از جماعتى از این امت ، كھ فرعونھاى زمین آنھا را جد و پدر و عمویت علیھم السالم و خد

نمى شناسند، ولى در آسمانھا شناختھ شده ھستند آنھا این اعضاء جدا شده و پیكرھاى خون آلود را جمع كرده دفن 
ى شود و با گذشتن مى كنند، و در این صحرا براى قبر پدرت سید الشھداء نشانى بر پا مى دارند كھ ھرگز كھنھ نم

شبھا و روزھا از بین نمى رود، پیشوایان كفر و پیروان ضاللت در نابود كردن آن بسیار تالش كنند ولى سودى 
 (246).ندارد جز آنكھ ظھور آن بیشتر و عظمت آن افزون تر مى گردد
 وارد شدن اھل بیت بھ كوفھ

عمر سعد خاندان پیامبر را با آن حالت زار بھ كوفھ نزدیك نمود، كوفھ شھرى است كھ حضرت امیر علیھ السالم 
 .بیست سال قبل در آن حكومت داشتھ است ، مردم كوفھ خاندان پیامبر را از نزدیك مى شناختند

ن پیامبر، كھ بعد از آن ھمھ عزت و عظمت ، اكنون در میان و چھ سخت است بر ھمانند زینب كبرى و خاندا



 .شھرى با آن حالت سخت و اسارت وارد شوند و نامحرمان بھ آنان اشاره كنند
 .مردم كوفھ براى دیدن اسیران اجتماع كردند

زار نفر را بر طبقھ پاره اى از روایات ، ابن زیاد دستور داد ھیچكس در كوفھ با اسلحھ از منزل بیرون نیاید، ده ھ
 .(247)كوچھ و بازار و خیابانھا گمارد تا مبادا مردم بھ خاطر حمایت از اھل البیت علیھم السالم شورش كنند

بودم بھ كوفھ ، دیدم بازارھا تعطیل و مغازه ھا و در مقتل ابى مخنف است كھ راوى گفت در آن سال از حج آمده 
بستھ است مردم ، دستھ اى گریان و دستھ اى خندانند، زنھا را دیدم كھ گریبان چاك مى كنند و موھا پریشان كرده 

چھ خبر است ؟ چرا مردم برخى گریھ و برخى خندانند، آیا شما عیدى : بر صورت مى زنند، از پیرمردى پرسیدم 
ما عیدى نداریم ، : ن نمى دانم ، دستم را گرفت ، و بھ گوشھ اى برد، سپس با صداى بلند گریست و گفت دارید كھ م

لشكر ابن زیاد بر : كھ با كھ گفت : پرسیدم  . گریھ ایشان بخاطر دو لشكر است كھ یكى بر دیگرى غالب شده است
ل بلند شد، پرچمھا نمایان شد، لشكر وارد سپاه حسینى غالب شده است ، ھنوز كالمش تمام نشده بود كھ صداى طب

كوفھ شد، فریاد بلندى شنیدم ، ناگاه دیدم كھ سر حسین نمایان شد و نور از آن نمایان بود، از دیدن این سر گریان 
 . شدم
از رانھاى مباركش . سوار است   بھ دنبال آن اسیران را آوردند، امام سجاد را دیدم كھ بر شترى بدون روپوش

ام كلثوم است ، فریاد مى : ى چكید، بانوئى را دیدم بر شتر برھنھ اى سوار است ، سؤ ال كردم كیست ؟ گفتندخون م
زد اى مردم چشمھاى خود را از ما بپوشانید، آیا از خدا و پیامبر حیا نمى كنید كھ بھ حریم رسول هللا در حالیكھ 
 .(248)پوششى ندارد نگاه مى كنید

اینھا بخاطر ما گریھ مى كنند، پس چھ كسى : در آن ھنگام كھ اھل كوفھ گریھ و زارى مى كردند، امام سجاد فرمود
 ما را كشتھ است ؟

كبرى روایت است كھ  در روایت است كھ حضرت امیر بھ زینب كبرى این حالت را خبر داده بود، از زینب
وقتى ابن ملجم حضرت امیر را ضربت زد و آثار مرگ در حضرت مشاھده نمود، حدیث ام ایمن را بھ پدر : فرمود

ام ایمن بھ من حدیثى گفتھ است ، دوست دارم از شما بشنوم ، حضرت امیر علیھ السالم  : عرضھ كرد و گفت
و را و بانوان خانواده تو را مى بینم كھ با حالت خوارى و بیم دخترم ، حدیث ام ایمن درست است ، گویا ت: فرمود

از لگد كوب شدن مردم ، اسیران این شھر ھستید، پس صبر كنید، سوگند بھ آنكھ دانھ را شكافت و خلق را آفرید، 
دوست خدائى(در آن ھنگام بر روى زمین ولى   (249). جز شما و دوستان و شیعیان شما نیست ( 

ھستیم ) ص (در این میان بانوئى از زنان كوفھ صدا زد شما اسیران از كدام طائفھ ھستید، گفتند ما اسیران آل محمد 
ندندآن زن از بام پائین آمد، و مقنعھ و روپوش تھیھ كرد و بھ آنھا داد تا خود را پوشا . 

چھ : من مشغول تعمیر قصر ابن زیاد بودم كھ صداھا بلند شد، بھ كارگرى كھ آنجا بود گفتم : مسلم جصاص گوید
 خبر است ؟

كیست ؟ گفت حسین ابن على علیھما : االن سر آن شورشى كھ بر یزید شورش كرده بود مى آورند، گفتم : گفت 
ورتم كوبیدم بطورى كھ بر چشمھایم ترسیدم ، دستھایم را از السالم ، صبر كردم تا آن كارگر رفت ، محكم بر ص

 گچ شستم و بیرون آمدم ،
مردم منتظر بودند كھ ناگاه چھل محمل كھ بانوان و اوالد فاطمھ در آن بودند وارد شدند، على ابن الحسین را دیدم 
 كھ بر شترى بدون روانداز سوار بود و از رگھاى او خون مى جوشید،

اى اھل كوفھ ، صدقھ بر ما حرام است ، آنھا : اطفال اسیران نان و خرما مى دادند، ام كلثوم فریاد زد مردم كوفھ بھ
را از دست و دھان بچھ ھا مى گرفت و بھ زمین مى انداخت ، مردم ھمچنان مى گریستند، ام كلثوم سر خویش را 

ند ولى زنھاى شما بر ما گریھ مى كنند؟ اى مردم كوفھ ، مردان شما ما را مى كش: از محمل بیرون آورد و گفت 
خداوند روز داورى میان ما و شما قضاوت كند، ھمینطور كھ او با مردم سخن مى گفت ناگاه صداى ضجھ اى آمد، 
سرھاى شھدا را كھ در پیشاپیش آن ھا سر مطھر حسین علیھ السالم بود آوردند، سرى بود مانند زھره و ماه ، شبیھ 

ر اكرم ، محاسن حضرت سیاه بود كھ شبیھ خضاب شده مى نمود، رخسارش مانند ماه بود كھ ترین مردم بھ پیامب
 .طلوع كرده باشد

باد محاسن حضرت را بھ چپ و راست مى برد، زینب سالم هللا علیھا نگاه كرد، با دیدن سر برادر، پیشانى بر جلو 
و در حالى كھ با سوز و گداز بر سر اشاره محمل زد، بھ گونھ اى كھ دیدیم خون از زیر مقنعھ حضرت خارج شد 

چنین (اى ماه نو كھ چون كامل شدى ، خسوف تو را گرفت و پنھان شدى ، اى پاره دلم نمى پنداشتم : مى كرد گفت 
فاطمھ خردسال سخن بگوى ، كھ نزدیك است دلش آب شود، ) دخترت (این مقدر بود، برادر، با ) روزى را ولى 

على را با یتیمان وقت اسارت مى دیدى كھ ) فرزندت (بر ما سخت شد، برادر اى كاش آن دل مھربان تو چرا 
قدرت جواب ندارد، ھر وقت او را مى زنند، تو را بھ زارى صدا میزند و سرشك روان از دیده مى ریخت ، اى 



ا زند ولى جوابى برادر آغوش باز كن و او را نزد خود بگیر و آرامش ده ، چھ خوار است یتیم ، وقتى پدر را صد
 .(250)نشنود
 جسارتھاى ابن زیاد بھ سر مطھر امام حسین علیھ السالم

ن داد تا سر ابن زیاد در میان مردم اعالم عمومى نمود و اذن عام داد تا نزد او آیند مردم جمع شدند، سپس فرما
 مقدس امام حسین را حاضر كردند،
سر را آوردند، ھمینطور بھ آن سر مطھر نگاه مى كرد و مى خندید، و با چوبدستى كھ در دستش بود بھ لب و دندان 

زیبا دندانى دارد،: سیدالشھداء اشاره مى كرد و مى گفت   
بیدهللا از این عمل خود دست بردار نیست ، صدا زید ابن ارقم كھ از صحابھ پیامبر است در مجلس بود، وقتى دید ع

زد، چوبدستى را از این لب و دندان بردار، سوگند بھ خدائى كھ جز او خدائى نیست ، خودم دیدم كھ لبھاى پیامبر 
 .بر این دو لب و مى بوسید، سپس سر بھ گریھ گذارد

 تا چند زنى ظالم چوب این لب عطشان را 
 

ب خزیران را بردار از این لبھا این چو  

 تا چند روا دارى آزردن مھمان را   آخر نھ تو را این سر مھمان بود اى كافر 

 در نزد تو تقصیرش جز خواندن قرآن نیست 
 

قارى قرآن را   با چوب نیازارد كس   

 بھر چھ زنى ھى چوب بر بوسھ گھ احمد 
 

 او بوسھ مدام از مھر زد این لب و دندان را 

خون دل دل اطفالش تا چند كنى ظالم   
 

 منماى پریشان تر این جمع پریشان را 

خدا چشمھایت را بگریاند، اگر نھ این است كھ پیرو بى عقل شده اى گردنت را مى زدم ، : ابن زیاد ملعون گفت 
ملك عبد  : زید برخاست و رفت ، وقت رفتن گویند سخنى گفت كھ اگر ابن زیاد مى شنید او را مى كشت ، او گفت

مرده را كھ رو : ترجمھ این جملھ در فارسى ھمانند مثلى است كھ گویند: مرحوم شعرانى گوید دا فاتخذھم تلداعب
 بدھى كفن خود را آلوده مى كند، یعنى بنى امیھ حد نگھ نداشتند،

 اى گروه عرب شما بعد از این برده ھستید، پسر فاطمھ را كشتید و پسر مرجانھ را امیر خود: سپس ادامھ داد
 .(251)كردید، او نیكان شما را مى كشد و بدھا را بنده خود كند، بھ ذلت تن دادید، دور باد آن كھ بھ ذلت رضا داد

: حدیث پیامبر را خواند و ابن زیاد گفت  طبق برخى از روایات مالك ابن انس یا انس بن مالك نیز اعتراض كرد و
راجع بھ من و حسین چھ مى گوئى ؟ : قیس ابن عباد نزد ابن زیاد بود، بھ قیس گفت !! روزى در مقابل روز بدر

جد او و پدر و مادر او روز قیامت او را شفاعت مى كنند، جد تو و پدر و مادرت ھم تو را شفاعت مى : قیس گفت 
شمگین شد و او را از مجلس بیرون كردابن زیاد خ!! كنند . 

 

برخیز و پاى خود را بر دھان دشمنت بگذار، : ابن زیاد كاھنى داشت ، بھ ابن زیاد گفت : ھشام ابن محمد گوید
 : سپس كارى كرد كھ قلم از نوشتن آن شرم دارد، شاعرى بھ عربى گفتھ است كھ

بر در زیر پاى آنان استچوب منبر پیامبر را احترام مى كنند، اما اوالد پیام  
خداى جزاى خیر دھد مختار را كھ از ابن زیاد انتقام گرفت وقتى سر ابن زیاد را نزد مختار آوردند، او مشغول غذا 

سر حسین ابن على را در حالى كھ او غذا مى خورد نزد : خوردن بود، خداوند را بر پیروزى سپاس نمود، و گفت 
زیاد را نزد من در وقت غذا آورده اند، وقتى از غذا فارغ شد، برخاست با كفش پا بر ابن زیاد نھادند، االن سر ابن 

این را بشوى كھ بر صورت كافر نجسى : صورت ابن زیاد گذارد، سپس كفنش را نزد غالمش انداخت و گفت 
 . قرار دادم

، آن را برداشتھ بر او و موى در كتاب حبیب السیر آمده است كھ چون سر مقدس امام حسین را نزد ابن زیاد آوردند
او مى نگریست ، ناگاه لرزه بر دست شومش افتاد، آن سر مكرم را بر روى ران خود نھاد، قطره اى خون از آن 
چكید، از جامھ ھاى آن ملعون درگذشت و رانش را سوراخ كرد، بطوریكھ زخم و بدبو شد، جراحان ھر چھ تالش 

اد ھمواره با خود مشك بر مى داشت تا بوى بد ظاھر نشودكردند، معالجھ نشد، بھ ناچار ابن زی .(252) 
 اى چرخ غافلى كھ چھ بیداد كرده اى 

 
 وز كین چھ ھا در این ستم آباد كرده اى 

 در طعنت این بس است كھ عترت رسول 
 

د كرده خصم و تو امداد كرده اى بیدا  

 اى زاده زیاد نكرده است ھیچگھ 
 

 نمرود این عمل كھ تو شداد كرده اى 

 در باغ دین چھ با گل و شمشاد كرده اى   بھر خسى كھ بار درخت شقاوت است 

 با دشمنان دین نتوان كرد آنچھ تو 
 

 با مصطفى و حیدر و اوالد كرده اى 



مصطفى مدام حلقى بود كھ بوسھ گھ   آزرده اش بھ خنجر فوالد كرده اى   
 ترسم تو را دمى كھ بھ محشر در آورند 

 
 از آتش تو دود بھ محشر در آورند 

سپس خاندان عترت و اھل بیت سیدالشھداء را بر مجلس ابن زیاد وارد كردند، دختر امیرالمؤ منین زینب كبرى در 
بھ صورت گمنام در میان كنیزانش وارد مجلس شد و در گوشھ اى حالى كھ بدترین لباس خویش را بھ تن داشت 

این گوشھ نشین كھ ھمراه زنان است كیست ؟ حضرت جوابى نداد، بار دوم و سوم تكرار : نشست ، ابن زیاد گفت 
شكر خداى را كھ شما را رسوا كرد و كشت و افسانھ شما را دروغ ساخت ، زینب : كرد، یكى از كنیزان گفت 

شكر خداى را كھ ما بھ پیامبر گرامى داشت ، و ما را از پلیدى پاك نمود، پاك كردنى ، ھمان انسان : مودكبرى فر
: فاسق رسوا مى شود و شخص فاجر دروغ مى گوید و او ما نیستیم ، دیگرى است ، و الحمدهللا ، ابن زیاد گفت 

شدن را بر آن ھا نوشت و بھ سوى آرامگاه  خداوند كشتھ: كار خدا را با خاندان خود چگونھ دیدى ؟ حضرت فرمود
من جز زیبائى ندیدم اینان گروھى بودند كھ خداوند كشتن شدن را بر آن ھا : خود شتافتند، و طبق روایتى فرمود

نوشت و بھ سوى آرامگاه خود شتافتند و بزودى خداوند میان تو و آنھا جمع مى كند، و با ھم احتجاج خواھید كرد، 
ستگار است اى پسر مرجانھ ، مادرت بھ عزایت نشیندبنگر چھ كسى ر . 

این زن است و زن را بھ سخن مؤ اخذه نشاید،: ابن زیاد خشمگین گردید، عمرو ابن حریث وساطت كرد و گفت   
از گردن كشى بزرگ تو و خویشان تو عقده اى داشتم خداوند دلم را خنك كرد، از این سخن دل : ابن زیاد بگفت 

سرور مرا كشتى و خاندان مرا بر انداختى ، فرع مرا بریدى : منین شكست و گریان شد سپس فرمود دختر امیرالمؤ
این گونھ سخن قافیھ بافى است پدر او : و ریشھ مرا كندى ، اگر شفاى تو در این بود، شفا یافتھ اى ، ابن زیاد گفت 

گرم كار دیگر است از سوز سینھ چیزى  زن را با قافیھ چھ كار؟ سرم: ھم شاعرى خوش قافیھ بود، حضرت فرمود
 بر زبانم جارى شد،

مگر : من على ابن حسین ھستم ، ابن زیاد گفت : تو كیستى ؟ حضرت فرمود: ابن زیاد متوجھ امام سجاد شد، پرسید
خداوند وقت مرگ جانھا را مى گیرد: خداوند على ابن حسین را نكشت ؟ حضرت فرمود . 

تو ھنوز جرات جواب دادن بھ مرا دارى ؟ ببرید او را و گردنش را بزنید، اینجا بود : ابن زیاد خشمگین شد و گفت 
اى پسر زیاد، آنچھ از خون ما ریختى بس است و : كھ زینب كبرى خود را بحضرت سجاد آویخت و فرمود

 حضرت را در آغوش گرفت بخدا ھرگز از او جدا نشوم ، اگر خواستى او را بكشى مرا ھم با او بكش ،
خویشى عجیب است ، بخدا كھ این زن دوست : بن زیاد نگاھى بھ حضرت زینب و امام سجاد انداخت سپس گفت ا

او را كافى است) از بیمارى (دارد كھ او را با وى بكشم ، او را رھا كنید، آنچھ دارد   .(253) 
آنگاه دستور داد اسیران را در كوچھ و بازار بگردانند، سر مقدس امام حسین علیھ السالم نیز با آنھا بود، زید ابن 

سر سیدالشھداء بر نیزه اى بود من در اتاق باال بودم ، وقتى سر مقابل من رسید، شنیدم قرآن مى خواند : ارقم گوید
، مو بر بدنم راست شد، صدا زدم سر مطھر ف و الرقیم كانوا من آیاتنا عجباام حسبت ان اصحاب الكھ :و مى گوید
 . تو اى پسر پیامبر و كار تو بخدا عجیب تر است ، عجیب تر است
سپس اسیران را بھ زندان بردند، و ابن زیاد بھ منبر رفت و سخنرانى كرد و در آن بھ سیدالشھداء و حضرت على 

 ابن عفیف ، برخاست و بھ ابن زیاد پرخاش كرد، ابن زیاد این پیرمرد نابینا را علیھ السالم جسارت كرد، عبدهللا
 .طى جریانى كھ در تاریخ آمده است بھ شھادت رساند
 .سپس سر مطھر سیدالشھداء و سایر شھدا را با عده اى بھ نزد یزید فرستاد
 خطبھ زینب كبرى در شھر كوفھ در مالمت مردم كوفھ

ت بھ شھر كوفھ ، وقتى زنان شھر كوفھ شروع بھ گریھ و زارى كردند و گریبان چاك زدند، ھنگام ورود اھل البی
مردھا نیز مى گریستند، زینب كبرى سالم هللا علیھا بھ سوى مردم اشاره فرمود كھ خاموش باشید، دمھا فرو بستھ 

پرده نشین ندیدم كھ  من زنى: شد و زنگ از بانگ ایستاد، سپس حضرتش چنان خطبھ اى خواند كھ راوى گوید
گویاتر از او باشد، تو گوئى ھمانند على علیھ السالم سخنرانى مى كرد، پس از حمد و ثناى الھى و درود بر پیامبر 
 :اكرم فرمود

اى مردم كوفھ ، اى دغل كاران بى حمیت ، اشك چشمتان خشك مباد و نالھ ھاى شما را آرامش نیاید، مثل شما 
پس از آن ھمھ فعالیت و (افتھ خود پس از محكم تافتن و ریستن ، باز كرد و تارتار نمود، ھمانند آن زنى است كھ ب



 (تحمل سختیھا، دشمن خود را یارى دادید
سوگندھاى خود را دستاویز فساد كرده اید، شما چھ دارید؟ جز الف زدن و دشمنى و دروغ ، ھمچون كنیزان 

نید، و یا چون سبزه اى كھ بر پھن روئیده اید و یا گچى كھ بر چابلوسى مى كنید، و چون دشمنان سخن چینى مى ك
در ظاھر زیبا ولى در باطن گندیده اید، و ظاھرش چون گور كافر پر حلل ، باطنش قھر خدا (روى قبر مالند 

 ( عزوجل
! كنید؟ براى خود بد توشھ اى پیش فرستادید، كھ خدا را بھ خشم آوردید و در عذاب جاودان بمانید، آیا گریھ مى

گریھ كنید كھ شایستھ گریستن ھستید، بسیار بگریید و اندك بخندید، كھ عار آن شما را گرفت و ننگ آن بر شما 
ماند، ننگى كھ ھرگز از خود نمى توانید شست ، چگونھ این ننگ را از خود بشوئید كھ فرزند خاتم انبیاء و معدن 

جنگ ستمگر شما و پناه حزب شما بود، و در صلح موجب  رسالت و سید جوانان اھل بھشت را كشتید، آن كھ در
 آرامش دل و مرھم گذار زخم شما و در سختى ھا پناھگاه شما بود،
 بد چیزى براى خود پیش فرستادید، بد بار گناھى بر دوش خود گرفتید در روز رستاخیز،

شد و سودازیان كرد، خشم خداى را  مرگ بر شما باد، سرنگون باشید، تالش شما بھ نومیدى انجامید و دستھا بریده
 .براى خود خریدید و دچار ذلت قطعى شدید

از رسول خدا شكافتید؟ و چھ پیمانى شكستید و چھ پرده نشینانى از او را، از پرده ) گوشھ اى (آیا مى دانید چھ جگر 
یك است از ھول بیرون كشیدید؟ و چھ حرمتى از او دریدید و چھ خونى ریختید، كارى شگفت آوردید كھ نزد

آسمانھا منفجر شوند و زمین بشكافد، و كوھھا بپاشند و از ھم بریزند مصیبتى است دشوار و بزرگ ، پیچیده و شوم 
 . كھ راه چاره در آن بستھ

، مھلت خدا، شما را چیره نكند  لعذاب اآلخرة اخزى و ھم ال ینصرونآیا تعجب مى كنید اگر آسمان خون ببارد و 
شتاب و عجلھ منزه است و نسبت بھ از دست رفتن خونى نمى ترسد، او در كمینگاه ما و شماست ، كھ خداوند از 

 :سپس اشعارى انشاء نمود و فرمود
این چھ كاریست كھ كردید، شما كھ آخرین امت ھستید، : با شما گوید) ص (ھنگامى كھ پیغمبر : چھ خواھید گفت 

عده اى اسیر و عده اى بھ خون غلطیده ، اى امت ! ان من كردید؟این چھ كاریست كھ با خاندان و اوالد و عزیز
 !آخرین ؟

مى ترسم كھ بر سر شما عذابى ھمانند ارم فرود آید! آیا پاداش من این بود كھ با بستگان من ، پس از من چنین كنید ! 
) از تعجب (دھان سخنرانى زینب كبرى در حالى تمام شد، كھ مردم را دیدم ، حیرت زده ، دست در : راوى گوید

داشتند، پیرمردى كنار من بود، آنقدر گریستھ بود كھ محاسن او را از اشك چشمش پر شده بود، و در حالى كھ 
پدر و مادرم فدا باد، پیران شما بھترین پیران ، جوانھایتان بھترین جوانان ، : دستھا را بھ آسمان بلند نموده بود گفت 

دان شما خاندان بزرگوار و فضیلت شما بسیار عظیم است بانوان شما برترین بانوان ، خان .(254) 
 اسیران آل محمد در شام

و بر شتر كاروان اسیران را بھ فرمان عبیدهللا بھ طرف شام حركت دادن ، امام سجاد را در غل و زنجیر كردند 
سوار نمودند، روز اول صفر وارد دمشق شدند، و این ھمان روزى است كھ بنى امیھ آن را عید مى دانند شھر شام 
را آزین بستھ بودند، و پارچھ ھاى حریر و رنگارنگ شھر را زینت داده بود، اھل بیت را سھ روز دم دروازه شھر 

زن و مرد منتظر ورود اسیران بودند، مردان و زنان با دف  براى زینت كردن شھر نگاه داشتند، پانصد ھزار نفر
و طبل و بوق مى نواختند، ھزاران نفر زن و مرد جوان مى زدند و مى رقصیدند، تمام اھل شھر لباسھاى 
 .رنگارنگ پوشیده و سرمھ و خضاب زده بودند

وقتى : چیست ؟ فرمود: م ، گفت حاجتى دار: خاندان عصمت وقتى بھ نزدیك شھر رسیدند، ام كلثوم بھ شمر فرمود
وارد شھر شدیم ما را از دروازه اى كھ جمعیت كم است وارد كن ، بگو كھ سرھا را از میان این محملھا جدا كنند، 
 كھ ما با این حال از كثرت نگاه مردم زبون شدیم ،

قرار دھند و آنھا را از آن نامرد در پاسخ درخواست ایشان ، فرمان داد تا سرھاى بر نیزه را در وسط محملھا 
 .دروازه پرجمعیت وارد كرد و كنار دروازه شام در جایگاه اسرا نگاه داشتند



در دروازه ساعات بودم كھ دیدم كھ پرچمھاى پى در پى نمایان شد، : سھل ساعدى كھ از صحابھ پیامبر است گوید
ر مطھر كسى بود كھ صورتش از ھمھ سوارى دیدم كھ پرچمى در دست داشت كھ پیكانى باالى آن بود و بر آن س

بھ پیامبر شبیھ تر بود، بھ دنبال آن بانوانى دیدم كھ بر شتران بدون روانداز سوار بودند، نزدیك اولین آنھا رفتم ، 
من سھل ابن سعد از كسانى : من سكینھ دختر حسین علیھ السالم ھستم ، گفتم : عرض كردم شما كیستید؟ فرمود

اى سعد بھ این نیزه دار كھ سر ھمراه : یده و حدیث او را شنیده ام آیا كارى دارید؟ فرممودھستم كھ جد شما را د
 .دارد، بگو، سر را جلوى ما ببرد تا مردم با نگاه بھ او، از ما غافل شوند و بھ حرم پیامبر نگاه نكنند

چھ كارى ؟: ار بگیرى ؟ گفت آیا برایم كارى مى كنى و چھارصد دین: نزد آن نیزه دار رفتم و گفتم : سھل گوید  
این سر را در جلو كاروان ببر، قبول كرد، من ھم بھ وعده ام عمل كردم ، آنقدر ازدحام جمعیت زیاد بود كھ : گفتم 

شكر خدا : بھ سختى ھنگام ظھر بھ قصر یزید رسیدند، در میان راه پیرمردى از اھل شام نزد اھل بیت آمد و گفت 
د كرد و شاخھاى فتنھ را قطع كرد و تا توانست از ناسزا فروگذارى نكرد وقتى سخنش را كھ شما را كشت و نابو

 :تمام شد، امام سجاد فرمود
آیا این آیھ را خوانده اى: آرى ، فرمود: تو كتاب خدا خوانده اى ؟ گفت  قل ال اسالكم علیھ اجرا اال المودة فى  : 

مائیم : حضرت فرمود: آرى : ا نزدیكان من ، پیرمرد گفت بگو من مزد رسالت نمى خواھم مگر دوستى ب القربى ؟
، حق فامیل خود را بده ،  و آت ذى القربى حقھاین آیھ را خوانده اى : حضرت فرمود ) نزدیكان پیامبر(آن گروه 

این آیھ را خوانده اى: اینان مائیم ، سپس فرمود: آرى ، حضرت فرمود: عرض كرد انما یرید هللا لیذھب عنكم  : 
خداوند مى خواھد از شما خاندان پلیدى را ببرد و شما را پاك كند،: یعنى  لرجس اھل البیت و یطھركم تطھیر،ا  

ایشان مائیم ،: آرى ، حضرت فرمود: پاك كردنى ، پیرمرد گفت   
ارى سپس افزود خدایا بیز - سھ بار این را گفت  -خدایا توبھ مى كنم : آن مرد شامى دست بھ آسمان برداشت و گفت 

مى جویم نزد شما از دشمن آل محمد و قاتلین خاندان محمد، من قرآن خوانده بودم ولى تا امروز این را نمى دانستم 
چھ كسى : گفت ) با شماتت (مردى بنام ابراھیم بن طلحة نزد امام سجاد آمد و : ، امام صادق علیھ السالم فرمود

 پیروز شد؟
یعنى ما براى احیاى دین قیام (شناسى ھنگام نماز اذان و اقامھ بگو اگر مى خواھى پیروز را ب: حضرت فرمود

 (255).( كردیم و تا شھادت بھ توحید و رسالت و نماز برجاست ، ما پیروزیم
 اھل بیت پیامبر در مجلس یزید

تند بسیار مجلل و معظم با انواع زینتھا و در اطراف صندلیھائى از طال و نقره گذاردند، یزید تاجى از مجلسى آراس
 در و یاقوت بر سر نھاده ، بزرگان در اطراف نشستھ

اھل بیت عصمت و طھارت كھ در میان آن ھا دوازده جوان كھ بزرگترین آنھا امام سجاد بود قرار داشت ، امام 
فرمود باقر علیھ السالم : 

اى : ھر كدام از ما دستھایش بھ گردنش زنجیر شده بود، بانوان را ھم با ریسمان بستھ بودند، امام چھارم فرمود
  ھیچكس در آن مجلس : یزید چھ گمان برى بر رسول خدا اگر ما را در بند و برھنھ بر جھاز شتر ببیند، راوى گوید

 .نماند مگر اینكھ گریان شد
من انسانى سنگدل تر از یزید : را بھ نزد یزید آوردند، از حضرت سكینھ نقل است كھ فرمود سر مقدس امام حسین

 ندیدم ، و نھ ھیچ كافر و مشركى بدتر و ستمكارتر از او،
بشارت باد بھ پیروزى : چھ خبر؟ آن مرد گفت : وقتى زحر ابن قیس ، سر مقدس را آورد، یزید پرسید: راوى گوید

با ھیجده نفر از خاندان و شصت نفر از شیعیان خود بر ما وارد شد، ما از آنھا خواستیم كھ خدا و یارى او، حسین 
تسلیم شوند و تن بھ حكم ابن زیاد دھند یا جنگ را بپذیرند، آنھا جنگ را بر تسلیم شدن برگزیدند، با طلوع آفتاب بر 

ه شروع بھ فرار كردند، اما سنگرى نبود بھ آنھا حملھ كردیم ، تیغھا بكار افتاد و سرھا شكافت و قطع شد، آن گرو
پستى و بلندى ھا پناه بردند ھمچنانكھ كبوتر از چنگ باز مى گریزد، بخدا قسم اى امیرالمؤ منین بھ اندازه كشتن 

این ملعون بخاطر خودشیرینى ، اینگونھ دروغ : مؤ لف گوید(ذبیحھ یا خواب قیلولھ نگذشت كھ ھمھ آنھا را كشتیم 
گرنھ سرزمین كربال شاھد رشادتھاى امام حسین مى باشد، كدام دالور در آن میدان گریخت و یا پناه مى بافد و 



گرفت ، از سپاه كوفھ بپرس كھ چگونھ با آن كثرت جمعیت در مقابل آن عدد اندك بى تاب گردیده بود، از آن سرباز 
را كشتید؟ گفتواى بر تو چگونھ اوالد پیامبر : عمر سعد بپرس كھ وقتى بھ او گفتند اگر تو ھم با ما بودى و اگر  : 

آن چھ ما دیدیم مى دیدى ، ھمان كار كھ ما كردیم ، مى كردى ، گروھى بر سر ما ریختند كھ دست بھ دستھ شمشیر 
مانند شیر درنده ، و سواران از چپ و راست بھ ھم مى مالیدند و خویشتن را بھ كام مرگ مى انداختند، نھ امان مى 

و نھ بھ مال رغبت داشتند، مى خواستند یا از آبشخور مرگ بنوشند یا بر مرگ غلبھ كنند، اگر ما دست از  پذیرفتند
 .(256)آنھا باز مى داشتیم ، جان ھمھ افراد سپاه را گرفتھ بودند

و اینك پیكر آنھا برھنھ و جامھ ھاشان در خون آغشتھ و چھره ھاى ایشان خاك آلود، آفتاب بر : ھ دادآن ملعون ادام
این (آنھا مى تابد و باد، گرد و غبار بر آن مى پاشد، در بیابان خشك افتاده ، و زائرى ندارند جز عقاب و كركس 

دنیوى نیز پیشانى بر این آستان خواھند نھاد و آن را ملعون نمى داند كھ انبیاء عظام و اولیاء كرام ، بلكھ پادشاھان 
من از شما راضى : سر را پائین انداخت ، سپس سر برداشت و گفت ) از روى مصلحت (یزید ) تعظیم خواھند كرد

بودم اگر حسین را نمى كشتید، اگر من بودم او را عفو مى كردم ، خدا حسین را رحمت كند، و بھ آن مرد جایزه 
 .نداد

این جمالت و امثال آن از یزید فقط بحكم سیاست وقت است و گرنھ اعمال و اشعار و گفتھ آینده او : لف گویدمؤ 
 .ھمھ شاھد قساوت و سرور اوست ، بلكھ شاھد كفر او مى باشد
در روایت است كھ امام حسین بھ زبیر ابن قین خود فرموده بود كھ سر مرا زھیر بن قیس بخاطر جائزه نزد یزید 

برد اما او چیزى بھ وى نمى دھدمى  وقتى سر مطھر امام حسین در مقابل یزید قرار گرفت ، خاندان عترت را ھم  !
 .پشت سر خود قرار داد تا بھ سر نگاه نكنند، سر را در میان طشتى قرار داده بودند

را بھ این حال ببیند، در  تو را بخدا قسم مى دھم اى یزید، چھ گمان دارى بھ پیامبر خدا اگر ما: امام سجاد فرمود
اینجا یزید از اھل شام نسبت بھ اینان مشورت خواست و گفت با اینھا چھ كنم ؟ مردى ملعون جملھ زشتى گفت كھ 

كارى بكن كھ اگر پیامبر اینھا : مضمون مؤ دبانھ آن این است كھ شیر را بچھ ھمى ماند بھ او، نعمان ابن بشیر گفت 
دختران پیامبر، اسیرانند، مردم با ! اى یزید: ام مى داد، فاطمھ دختر امام حسین فرمودرا با این وضع مى دید، انج

 شنیدن این سخن گریستند، اھل خانھ نیز گریان شدند بھ گونھ اى كھ صداھا بلند شد،
اقر در روایت است كھ وقتى اھل شام آن جملھ زشت را بھ یزید پیشنھاد كردند و گفتند امام سجاد را بكشد، امام ب

اینھا برخالف آنچھ مشاورین فرعون : علیھ السالم كھ در آن موقع كودكى چند سالھ بود پس از حمد الھى فرمود
موسى و برادرش را مھلت بده: راجع بھ موسى و ھارون گفتند، بھ تو پیشنھاد كردند، آنھا بھ فرعون گفتند  . 

زید پرسید علتشاما اینان بھ كشتن ما راءى دادند، و این كار علتى دارد؟ ی مشاورین : چیست ؟ حضرت فرمود  
فرعون حالل زاده بودند، اما اینھا حالل زاده نیستند، و پیامبران و فرزندان آنھا را جز اوالد زنا نمى كشد، یزید با 
 (257).شنیدن این كلمات سر را پائین انداخت 

وقتى سر امام حسین را بھ شام نزد یزید بردند، او بر سر سفره : در روایت است كھ امام رضا علیھ السالم فرمود
غذا بود او و یارانش مشغول خوردن غذا و نوشیدن آبجو بودند، سپس دستور داد سر را در طشتى زیر تخت نھادند 

د و بازى مى كرد و حسین و پدر و جد او را نام مى برد و مسخره مى كرد، وقتى و او بساط شطرنج بر او پھن كر
الحدیث. مى برد، سھ جرعھ آبجو مى نوشید و زیادى را نزدیك طشت روى زمین مى ریخت   

او خود مى نوشید و بھ یارانش نیز مى داد و مى گفت: و در روایت دیگرى فرمود بنوشید كھ این نوشیدنى  : 
و از بركت آن این است كھ اولین بار كھ ما خوردیم سر دشمن ما حسین مقابل ماست ، سفره پھن مباركى است 

الحدیث. است و ما با آرامش خاطر غذا مى خوریم   
و در برخى تواریخ آمده است كھ یزید شراب مى خورد و بر آن سر مطھر نیز مقدارى ریخت ، ھمسر یزید سر را 

شبو كرد، ھمان شب در خواب حضرت زھرا را دید كھ از او تشكر مى گرفت و با آب شست و با گالب خو
 (258).نماید

با كھ زینب كبرى سالم هللا علیھا وقتى سر مطھر برادر را دید، پیراھن چاك داد، و : سید ابن طاووس مى فرماید
یا حسین یا حبیب رسول هللا ، یابن مكھ و منى ، یابن فاطمة  : صداى سوزناك كھ دل را بھ لرزه مى انداخت گفت



 . الزھراء سیدة النساء بن بنت المصطفى صلى هللا علیھ و آلھ
ور داد تا با این سخنان ھر كھ را در مجلس بود بھ گریھ انداخت ، و یزید ھمچنان ساكت بود، آنگاه دست: راوى گوید

این روز بجاى روز : چوبدستى خیزران را آوردند و با آن بر دندانھاى سیدالشھداء مى زد و طبق روایتى مى گفت 
واى بر تو اى یزید آیا با چوبدستى بھ دندان حسین مى زنى ؟ شھادت مى دھم كھ خودم : ابوبرزة اسلمى گفت ! بدر

شما سرور جوانان اھل بھشت : ھماالسالم را مى مكید و مى فرموددیدم كھ پیامبر دندانھاى او و برادرش حسن علی
 .ھستید، خدا بكشد، كشنده شما را و لعنت كند، و براى او جھنم مھیا نماید

یزید با شنیدن این كلمات در خشم شد، دستور داد او را كشان كشان بیرون كردند سپس این اشعار را كھ از ابن 
شعارى است كھ علماء بخاطر آن حكم بھ كفر یزید كرده اند، ترجمھ اشعار این استو این ا. (الزبعرى است ، خواند  

): 
در جنگ (اى كاش پیران و گذشتگان من كھ در بدر كشتھ شدند مى دیدند زارى كردن قبیلھ خزرج را از زدن نیزه 

تیم ، و این را بجاى بدر اى یزید دستت شل مباد، بزرگان آنھا را كش: و از شادى فریاد مى زدند و مى گفتند) احد
با سلطنت بازى كردند ) پیامبر اكرم (كردیم ، سر بسر شد، قبیلھ ھاشم  ( نھ خبرى از ) ھدف پیامبر حكومت بود

 . آسمان آمد و نھ وحى نازل شد، من از قبیلھ خندف نباشم اگر از فرزندان احمد انتقام كارھاى محمد را نگیرم
ر مجلس یزیدخطبھ كوبنده دختر امیرالمؤ منین د  

 :در این میان ناگاه دختر على ابن ابیطالب برخاست و فرمود
ثم كان عاقبة الذین اساؤ : الحمد � رب العالمین و صلى هللا على رسولھ و آلھ اجمعین ، صدق هللا سبحانھ كذلك یقول 

 . ا السوى ان كذبوا بآیات هللا و كانوا بھا یستھزئون
كوبنده ، پس از حمد و ثناى الھى و صلوات بر پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ  خطبھ اى است بسیار غرا فصیح و

ھمانا سرانجام آنان كھ زشتى كردند این شد كھ بھ آیات خدا تكذیب : سبحان درست فرمود كھ مى فرماید: فرمود
 .نمودند، و آن را مسخره مى كنند

بر ما گرفتھ اى و راه چاره بر ما بستھ اى بھ گونھ اى كھ اى یزید آیا مى پندارى كھ چون اطراف زمین و آسمان را 
مانند اسیران ما را بھ ھر سو مى كشند، مى پندارى كھ ما نزد خداوند خوار ھستیم و تو نزد خداوند گرامى ھستى 
 !؟

استھ ، و بینى باال كشیدى و تكبر نمودى و بھ خود بالیدى ، خرم و شادان كھ دنیا در كمند تو بستھ و كارھاى تو آر
 :حكومت ما براى تو ھموار شده است ، آھستھ ، آھستھ آیا فراموش كرده اى سخن خداوند عزوجل را كھ مى فرماید

، كافرین مى پندارند  و ال یحسبن الذین كفروا انما نملى لھم خیر النفسھم انما نملى لھم لیزدادوا اثما و لھم عذاب الیم
است آنھا را مھلت دادیم تا گناه زیاد كنند و براى آنھاست عذاب دردناككھ چون بھ آنھا مھلت دادیم بنفع آنھ  . 

كھ زنان و كنیزان خود را ) پیامبر مردم مكھ را در فتح مكھ آزاد كرد(آیا این از عدالت است اى پسر آزاد شده ھا 
ھر برى ؟ در حالى كھ پشت پرده نشانى و دختران رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ را اسیر و از این شھر بھ آن ش

پرده آنھا دریده و روى آنھا باز، دشمنان آنھا را از شھرى بھ شھرى برند، و بومى و غریبھ چشم بھ آنھا دوزد، دور 
 و نزدیك ، پست و شریف بھ چھره آنھا بنگرد، در حالى كھ با آنھا از مردانشان كسى نمانده و یاورى ندارند،

ھ دھانش جگر پاكان را جویده و بیرون انداخت و گوشتش از خون شھیدان چگونھ امید دلسوزى باشد از كسى ك
اشاره بھ جنایت ھند مادربزرگ یزید است با حمزه عموى پیامبر(روئید  ). 

چگونھ بھ دشمنى ما خانواده شتاب نكند كسى كھ بھ ما با چشم بغض و كینھ نگاه مى كند، آنگاه بدون دغدغھ و 
بزرگان من(ناراحتى مى گوئى  اشاره بھ (شادى و خوشحالى مى كردند و مى گفتند اى یزید دستت شل مباد  ( 

 (اشعار سابق یزید
 و این در حالى است كھ بر دندانھاى ابى عبدهللا سرور جوانان بھشت اشاره كرده بھ آنھا مى زنى ،

د محمد و ستارگان چرا چنین نگوئى ؟ كھ زخم را ناسور كردى و شكافتى و ریشھ را بر كندى با ریختن خون اوال
زمین از آل عبدالمطلب ، اكنون اسالف خود را صدا مى زنى ، بھ ھمین زودى نزد آنان روى و آنگاه دوست مى 
 دارى كھ اى كاش دستت خشك شده بود و زبانت گنگ بود و آنچھ مى گفتى ، نمى گفتى و آنچھ كردى نمى كردى ،



تقام بگیر، خشم خود را بر آنكھ خون ما را ریخت و یاوران ما را خدایا حق ما را بگیر و از آنكھ بما ظلم كرد ان
كشت نازل فرما، بخدا سوگند كھ پوست خود را شكافتى ، گوشت خود را پاره كردى و با این بار ریختن خون 
فرزندان پیامبر، و شكستن حرمت عترت و پاره تن او، بر حضرت وارد مى شوى ، جائى كھ خداوند پریشانى آنھا 

بھ جمعیت مبدل كند و داد آنھا بستاند، و ھرگز مپندار آنانكھ در راه خدا كشتھ شده اند، مردگانند، بلكھ زندگانند، را 
باشد ) ما(و جبرئیل یاور ) تو(كھ نزد پروردگارشان روزى دارند، و ھمین بس كھ خداوند داور باشد و محمد دشمن 

و تو را بر گردن مسلمانان سوار نمود، اینكھ ) معاویھ (ساخت و بزودى خواھد دانست آنكھ كار را براى تو ھموار 
 . پاداش ستمكاران چھ بد است ، و اینكھ كدامیك از شما مقامش برتر و لشكرش ضعیف تر است

مى دانم و سرزنش ھاى عظیم   تو را كم ارزش ) بدان كھ (و اگر مصیبتھا مرا بھ اینجا كشید كھ با تو سخن گویم ، 
من بخاطر اسیرى خودم و جاه و جالل ظاھرى تو، خود را نباختھ و چاپلوسى نمى كنم (نكوھش كنم  نمایم و بسیار

و خوفى از تو ندارم ، آرى این است شھامت فاطمى ، زینب دختر فاطمھ است ھمو كھ در مقابل ابى بكر با شھامتى 
صاحت و بالغت بودكم نظیر و سخنانى بلیغ بر او تاخت ، زینب دختر على است ، ھمو كھ خداى ف ) 

ولى چشمھا گریان است و دلھا بریان ، آگاه باش ، تعجب تمام تعجب اینجاست كھ حزب خدا بدست حزب شیطان و 
آزاد شده ھا كشتھ شدند، از این دستھا خون ما مى چكد و گوشت ما از دھان شما بیرون مى افتد، و آن پیكرھاى پاك 

كفتاران آنھا را بھ خون مى غلطانند و مطھر، مورد سركشى گرگان قرار گرفتھ و . 
اگر ما را غنیمت گرفتھ اى ، بزودى زیان مى كنى ، آنگاه كھ جز عملكرد خود نیابى ، و خداوند ظلم كننده بھ 
 . بندگان نیست ، شكایت بھ خدا بریم ، و بر او تكیھ كنیم

دانى یاد ما را از بین ببرى ، و وحى را پس ھر حیلھ كھ دارى بكار بر و ھر تالش كھ دارى بكن ، بخدا كھ تو نمى 
نمى توانى نابود كنى ، و بھ ھدف ما دسترسى نخواھى داشت ، و ننگ این ستمھا را از خود نمى توانى زدود، 
 راءى تو سست و روزگار تو محدود و اجتماع تو بھ پریشانى است ،

العالمین ، خدائى كھ اول ما را بھ سعادت و  آن روز كھ منادى ندا كند، لعنت خدا بر ظالمین باد، فالحمد � رب
 آمرزش ، و آخر ما را بھ شھادت و رحمت ختم نمود،

و او جانشین نیكو بر ما باشد، او مھربان و . از خداوند درخواست مى كنیم كھ پاداش آنھا را كامل و زیاد گرداند
حسبنا هللا و نعم الوكیلرحیم است   .(259) 

 

 

 جسارت مردى شامى بھ دختر امام حسین علیھ السالم
یا امیرالمؤ منین این دختر را بمن ببخش ، دختر سیدالشھداء لرزید : در مجلس یزید مردى از اھل شام بھ یزید گفت 

یتیم شدم ، حاال باید بھ خدمت ھم گرفتھ شوم ؟عمھ جان : لباس عمھ اش زینب را گرفت و گفت  ! 
دروغ گفتى بخدا، نھ تو مى توانى چنین كنى و نھ یزید،: زینب كبرى بھ آنمرد فرمود  

نھ : دروغ گفتى ، بخدا این حق من است ، اگر بخواھم انجام مى دھم ، زینب كبرى فرمود: یزید در خشم شد و گفت 
خارج شوى و دینى غیر از دین ما بگیرى ) اسالم (داده است مگر اینكھ از ملت ما وهللا ، خداوند این حق را بھ تو ن

، 
در روى من این سخن مى گوئى ، پدر و برادرت از دین خارج شدند، زینب : یزید از خشم برافروخت و گفت 

با دین خدا و پدر و برادرم تو و جد تو و پدرت ھدایت یافتید اگر مسلمان باشى ؟: كبرى فرمود ! 
تو امیرى و از سلطنت خود سوء استفاده مى كنى و ستم مى : دروغ گفتى اى دشمن خدا، زینب فرمود: یزید گفت 

 .كنى گویا یزید حیا كرد و ساكت شد
دور شو خدا مرگت دھد و از روى زمین : خود را تكرار كرد، یزید گفت ) زشت (آن مرد شامى دوباره سخن 

 .(260)بردارد
آنگاه یزید دستور داد تا بانوان را با امام بھ زندانى بردند كھ از سرما و گرما محفوظ نبودند، بھ گونھ اى كھ چھره 
 .( 261)آنھا پوست انداخت 

) مخروبھ (كھ امام سجاد و ھمراھان حضرت را در اتاقى : و در روایت است كھ امام صادق علیھ السالم فرمود



 نھادند، برخى از اسرا گفتند ما را بھ این جھت در این اتاق زندانى كرده اند تا سقف بر سر ما فرود آید،
اینھا را نگاه كنید، مى ترسند كھ سقف بر سرشان فرود : كدیگر با زبان رومى گفتندزندانبانان كھ رومى بودند بھ ی

جز من كسى زبان رومى نمى دانست: آید در حالى كھ فردا آنھا را خارج كرده مى كشند، امام سجاد فرمود  . 
 (262)و طبق پاره اى از روایات یزید منتظر بھانھ اى بود تا امام سجاد را بھ قتل برساند

عوامل مؤ ثر در حفظ عاشورا: فصل دوم : بخش دوم   
 سیدالشھداء محور بقاء اسالم گردید

مبر شھادت سیدالشھداء و یاران و اسارت خاندان حضرت ، و مصائب و مظلومیتھاى فراوانى كھ بر خاندان پیا
 رفت ، در آن دوران خفقان و انحراف بنى امیھ ، اسالم را زنده كرد و مخالفین را رسوا نمود،

و در پى آن خداوند متعال توسط ائمھ اطھار علیھم السالم ، این حادثھ بزرگ را وسیلھ اى براى بقاء دائمى دین خود 
 قرار داد،

اى از جانب اھل البیت علیھم السالم نسبت بھ شئونات از آن بھ بعد، در دستورات اسالمى ، حمایت ھمھ جانبھ 
سیدالشھداء صورت گرفتھ است ، تا نام امام حسین و یاد حضرت كھ رمز بقاء دین است ، ھمیشھ در دلھا زنده و 
 .پاینده بماند

، بھ ھمین خداوند مى خواھد، از طریق سیدالشھداء كھ حماسھ آفرین و امید اسالم است ، دین خود را زنده نگھ دارد
جھت است كھ مى بینید، زیارت قبر امام حسین ، در ھر زمان مستحب مؤ كد است ، حتى زیارت حضرت از راه 
دور، در ھر زمان توصیھ مى شود، یعنى ھر روز بھ یاد حسین باشیم ، تربت حسینى شفاست ، تا در ھنگام بیمارى 

، امان از ھر ترس و خوفى است ، كھ ھمراه داشتن  بھ واسطھ سیدالشھداء از خدا حاجت بخواھیم ، تربت حسینى
آن فضیلت دارد، حتى در نماز سجده بر مھر حسینى فضیلت مضاعف دارد، ھنگام نوشیدن آب ، سالم كردن بر 
حضرت و نفرین بر قاتلین او ثوابھاى بزرگ دارد، در روزھاى بزرگى كھ معموال باید بیاد خدا بود، زیارت امام 

بخدا معرفى شده است مثل شبھا و روزھاى جمعھ ، ماه رمضان ، شبھاى قدر، شب نیمھ شعبان ،  حسین ، راه تقرب
 عید فطر و قربان ، روز عرفھ و مانند آن ،

و در این میان ، برقرارى مجالس عزاى سیدالشھداء و گفتن شعر و گریھ كردن و گریاندن و ذكر مصائب حضرت 
ان حكایت از این ھدف مقدس الھى دارد كھ خداوند مى خواستھ است ، با آنھمھ تاءكیدات و توصیھ ھاى فراو

سیدالشھداء و امور مربوط بھ او را ضامن بقاى اسالم ناب محمدى گرداند، و حسین را خون خود قرار دھد، كھ در 
 .كالبد مردم ، موجب حیات دینى آنھا باشد

ئونات و مسائل مربوط بھ سیدالشھداء وارد شده اینك شما را بھ نمونھ اى از صدھا حدیث و روایت كھ در مورد ش
 . است راھنمائى مى كنیم

افسوس كھ این كتاب حاضر، مجال آن را ندارد تا تعداد بیشترى از آنھمھ روایات را براى شما عاشقان حضرتش 
بیر و عناوین ارائھ دھیم ، چرا كھ انسان تا آنھمھ روایات و انبوه فضائل و توصیھ ھا را در مسائل مذكور، با تعا

مختلف مشاھده نكند بھ عظمت مساءلھ آگاه نخواھد شد، و ما براى موفقیت ھر چھ بیشتر در ارائھ این منظور سعى 
 . كرده ایم از روایات متعدد، مطالب گوناگون را فھرست وار در دسترس شما خوانندگان قرار دھیم

 كنگره عشق نیست منزل ھر بوالھوس 
 

ن است و بس طایر آن آشیان جان حسی  

 قلھ قاف وجود منزل عنقا بود 
 

   بر سر این آشیان پر نگشاید مگس

 پایھ اوصاف او فوق اشارات ماست 
 

 رفعت این پایھ نیست افئده را دسترس 

   تا ابد از نور او مشعلھ ھا مقتبس  محفل ایجاد را اوست چراغ ابد 

اند گرد ز سم فرس روح امینش فش  گشت چو كرب و بال عارج معراج عشق   

 در پى او بشكنند قالب تن را قفس   او قفس تن شكست تا بھ قفس ماندگان 

 كشتھ بسى دیده ام در ھوسى داده جان 
 

 زنده چو او كس ندید كشتھ بھ ترك ھوس 

 رفت و شد اندر پى اش قافلھ دل روان 
 

 ما پى این كاروان شاد بھ بانگ جرس 

ام تو را اى شھ با فر و نور، عرش مق  المسھ عقل ما، دم زند از الیمس   

 بحر ثناى تو را قبول نبى زورق است 
 

 جنبش ما اندر او جنبش خار است و خس 

 كشتھ غفلت بود ھر كھ تو را كشتھ خواند 
 

 اى دم جان پرورت زنده دالن رانفس 

 زیارت سیدالشھداء بر مرد و زن الزم است
و بزرگداشت نھضت حسینى ، كھ بمعناى حفظ و بزرگداشت دائمى و مستمر ائمھ اطھار علیھم السالم در حفظ 

اسالم ناب محمدى است ، آنقدر اصرار مى ورزیدند كھ طبق روایات متعدد زیارت سیدالشھداء را بر شیعیان 
واجب بعنوان واجب معرفى كرده اند، و عده اى از بزرگان از فقھاء ھمانند شیخ حر عاملى در وسائل الشیعة آن را 



 .كفائى مى دانند
و شما خود بھ عظمت حفظ عاشورا و زنده نگاھداشتن آن بعد از مطالعھ این فرمایشات پى خواھید برد، شاید این 
 .حكم شرعى نیز یكى از موارد احكام ثانویھ اى باشد كھ ائمھ اطھار بخاطر حفظ اسالم و شیعیان صادر نموده بودند
اگر یكى از شما تمام عمر خود را حج كند اما بھ زیارت حسین نرود، از كسانى : امام صادق علیھ السالم فرمود - 1
 . است كھ حق پیامبر را ادا نكرده ، چرا كھ حق حسین از طرف خداوند بر ھر مسلمانى واجب است
 او پیامبر: و در حدیث دیگرى حضرت نسبت بھ كسى كھ مى تواند ولى بھ زیارت سیدالشھداء نمى رود فرمود - 2
 . و ما را عاق كرده است
ھر كھ یك سال بر او بگذرد و بھ زیارت حسین نرود، یكسال از عمرش : و در روایت دیگرى حضرت فرمود - 3

اگر بگویم كھ یكى از شما سى سال قبل از اجل خود مى میرد، راست گفتھ ام: كم مى شود، سپس فرمود  . 
از شیعیان ما ھر كھ نزد قبر حسین نرود، ناقص االیمان است ، : و در حدیث دیگر امام باقر علیھ السالم فرمود - 4
 . ناقص االیمان است
ھر كھ ما را دوست دارد، در زیارت حسین رغبت كند: و در حدیث دیگرى فرمود - 5 . 
از امام صادق علیھ السالم سؤ ال شد راجع بھ كسى كھ بى جھت زیارت حسین را ترك مى كند؟ حضرت  - 6

دى جھنمى استاین مر: فرمود  . 
بیست و شش فرسخ : میان شما و حسین چقدر فاصلھ است ؟ عرض كرد: امام باقر علیھ السالم بھ مردى فرمود - 7

چقدر جفا كارید؟: حضرت فرمود! نھ : آیا نزد او مى روید؟ عرض كرد: حضرت فرمود) كیلومتر 156( ! 
خیر؟ : ر جمعھ بھ زیارت حسین مى روى ؟ عرض كردآیا ھ: امام باقر علیھ السالم بھ مردى از كوفھ فرمود - 8

تو از خیر : خیر، حضرت فرمود: سالى یكبار چھ ؟ عرض كرد: خیر فرمود: ھر ماه چطور؟ عرض كرد: فرمود
 . محروم ھستى
حسین را زیارت كنید، ھمانا زیارت حسین بر : امام صادق علیھ السالم بھ زنى بنام ام سعید احمسیھ فرمود - 9

زنان واجب است مردان و  . 
سواره یك روز و : میان تو و حسین چقدر راه است ؟ عرض كرد: امام باقر علیھ السالم بھ ابوجارود فرمود - 10

گاھى اوقات ، حضرت : آیا ھر جمعھ بھ زیارت مى روى ؟ عرض كرد: پیاده یك روز و مقدارى ، حضرت فرمود
جا كوچ مى كردیمچقدر جفا كارى ؟ اگر نزدیك ما بود، بھ آن: فرمود  . 

شیعیان ما را بھ زیارت قبر حسین فرمان دھید كھ رفتن نزد او بر ھر مؤ منى : امام باقر علیھ السالم فرمود - 11
 (263). كھ بھ امامت حسین از جانب خداوند عزوجل اقرار دارد واجب است

 تو ھر چھ داشتى بخدا دادى اى حسین 
 

 فردا خداست جل جاللھ جزاى تو 

 ارزش فوق العاده زیارت سیدالشھداء
كھ بھ شما گفتھ است نوزده حج و نوزده : فالنى مى گوید: یكى از اصحاب بھ امام صادق علیھ السالم عرض كرد

ج و یك عمره دیگر بجا آور تا برایت یك ثواب زیارت قبر حسین عمره بجا آورده است ، شما فرموده اید، یك ح
دلت مى خواھد بیست حج و بیست عمره انجام دھى یا با حسین محشور شوى ؟ كدامیك : حضرت فرمود!! بنویسند

پس ابا عبدهللا را زیارت كن : مى خواھم با حسین محشور شوم ، حضرت فرمود: ؟ عرض كردم  (264). 
من نوزده حج بجا آورده ام ، دعا كنید تا : در روایت دیگرى مردى بھ حضرت صادق علیھ السالم عرض كرد

 زیارت: نھ ، فرمود: حسین زیارت كرده اى ؟ گفت : خداوند توفیق دھد بھ بیست حج برسانم ، حضرت فرمود
 .(265)حسین از بیست حج بھتر است 
 امام صادق زائر امام حسین علیھ السالم را تشویق نمود

اى : رموددر ابتداى حكومت منصور، امام صادق علیھ السالم بھ نجف آمده و ف: موسى ابن قاسم حضرمى گوید
موسى بھ جاده اصلى برو، آنجا بایست و نگاه كن ، مردى از طرف قادسیھ خواھد آمد، بھ او بگو یكى از اوالد 
 پیامبر تو را مى خواند او با تو مى آید،

بھ جاده رفتم مدت زیادى منتظر شدم ، ھوا بھ شدت گرم بود، خبرى نشد، نزدیك بود كھ نافرمانى : حضرمى گوید
اینجا یكى از اوالد پیامبر : دم ، كھ از دور شبحى دیدم ، نزدیك من آمد، مردى بود شترسوار، گفتم كنم و برگر

بیا برویم ، كنار خیمھ شتر را خواباند و وارد شد، من درب خیمھ صدا : نشانى تو را داده و تو را مى خواند، گفت 
از دورترین نقطھ یمن ، حضرت : ى ؟ گفت از كجا مى آئ: را مى شنیدم ولى آنھا را نمى دیدم ، حضرت فرمود

بھ زیارت امام : بھ چھ منظور اینجا آمدى ؟ عرض كرد: بلھ ، فرمود: تو باید از فالن نقطھ باشى ، گفت : فرمود



 حسین آمده ام ،
آن مرد گفت! تو ھیچ كارى ندارى جز زیارت حسین علیھ السالم ؟: حضرت فرمود كارى ندارم ، فقط آمده ام نزد  : 

و نماز بگذارم و زیارتش كنم و سالم دھم و بھ نزد خانواده ام برگردم ،ا  
مى بینید؟ او گفت ) فضیلتى (در زیارت حسین چھ : امام صادق علیھ السالم فرمود ما معتقدیم كھ زیارت او  :

،موجب بركت در جانمان و خانواده و اوالد و اموال و زندگى ما و موجب برآورده شدن حوائج ما مى شود  
: اى برادر یمنى ، آیا مى خواھى ، فضیلت دیگرى از فضائل او برایت اضافھ كنم ؟ عرض كرد: حضرت فرمود

زیارت ابا عبدهللا معادل یك حج قبول شده پاكیزه با پیامبر است ، آن مرد : بفرمائید اى پسر پیامبر، حضرت فرمود
با پیامبر، آن مرد تعجب كرد، حضرت ھمینطور آرى بخدا، و دو حج مقبول و پاكیزه : تعجب كرد، حضرت فرمود

 (266).اضافھ نمود تا بھ سى حج مقبول و پاكیزه با پیامبر رساند
 اگر مى دانستند از شوق جان مى باختند

مردم مى دانستند كھ در زیارت حسین علیھ السالم چھ فضیلتى است از شوق جان اگر : امام باقر علیھ السالم فرمود
در زیارت حضرت چیست ؟ حضرت : و روحشان از حسرت جدا مى شد، محمد ابن مسلم پرسید! مى باختند

 :فرمود
ید ھر كھ حسین را بخاطر شوق او، زیارت كند، براى او ھزار حج مقبول و ھزار عمره مبرور، و اجر ھزار شھ

 .(267)از شھداى بدر و ھزار روزه دار و ثواب ھزار صدقھ مقبولھ و ثواب ھزار بنده در راه خدا، نوشتھ مى شود
 الحدیث
 زیارت امام حسین علیھ السالم حج فقراست

ھر كھ توان مالى ندارد و نمى تواند حج واجب انجام دھد، برود نزد قبر حسین علیھ : فرمود امام صادق علیھ السالم
من نمى گویم كھ از حج واجب : السالم و عرفھ نزد حضرت باشد، از حج او كفایت مى كند، سپس حضرت فرمود

م داد و خواست ، حج یا بى نیاز است ، مگر براى تنگدست ، اما كسى كھ توان مالى دارد وقتى حج واجب را انجا
عمره مستحبى انجام دھد و مشاغل دنیوى یا مانع دیگرى بود، اگر نزد حسین رود در روز عرفھ ، این از حج او 

زیارت امام حسین معادل : كفایت مى كند، و خداوند چند برابر براى او اضافھ مى كند، راوى از حضرت پرسید
شمارش در نیاید، گفتم بھ: چند حج و چند عمره است ؟ حضرت فرمود چھ كسى مى تواند : صدتا؟ حضرت فرمود : 

فرمود  سپس ! و بیشتر: ھزار تا؟ حضرت فرمود: شمارش كند؟ گفتم  بخواھى (اگر  ان تعدوا نعمة هللا ال تحصوھا، :
نعمت خدا را بشمرید، نمى توانید شمارش كنید)  (268). 

 بر دلم ترسم بماند آرزوى كربال
ھیچكس نیست در روز قیامت مگر اینكھ وقتى بزرگوارى زوار حسین را نزد : امام صادق علیھ السالم فرمود

 (269)حسین ابن على را زیارت كرده بود،  خداوند مى بیند آرزو مى كند كھ اى كاش
ھر كھ خوشحال مى شود كھ روز قیامت بر سفره ھاى نور قرار گیرد، از زوار حسین : و در حدیث دیگر فرمود

 (270).شود
 !ھر روز ثواب یك حج و عمره ذخیره كنید
 ثواب زیارت از راه دور

فدایت : اى سدیر آیا ھر روز حسین را زیارت مى كنى ؟ عرض كردم : امام صادق علیھ السالم بھ سدیر فرمود
چقدر جفاكارید: شوم نھ ، فرمود آیا : مودنھ ، فر: آیا ھر جمعھ او را زیارت مى كنید؟ عرض كردم : فرمود  سپس  !

گاھى : آیا ھر سال او را زیارت مى كنید؟ عرض كردم : نھ ، فرمود: ھر ماه او را زیارت مى كنید؟ عرض كردم 
آیا نمى دانى كھ خداوند عزوجل دو میلیون ! چقدر شما نسبت بھ حسین جفا مى كنید: حضرت فرمود! مى شود

ارت مى كنند و خستھ نمى شوند؟فرشتھ دارد كھ پریشان حال ، بر حسین مى گریند و او را زی ! 
فدایت شوم : چھ مانعى دارد كھ قبر حسین را در ھر جمعھ پنج بار یا در ھر روز یكبار زیارت كنى ؟ عرض كردم 

 :، میان ما و او فرسنگھاى بسیار فاصلھ است ، حضرت فرمود
، سپس بھ طرف قبلھ متوجھ  برو باالى بام ، سپس بھ راست و چپ توجھ كن ، آنگاه سر بطرف آسمان بلند كرده



،  السالم علیك یا ابا عبدهللا ، السالم علیك و رحمة هللا و بركاتھ : شده ، مى گوئى ( براى تو یك ) اگر چنین كردى 
)زیارت مى نویسند، یك زیارت  یك حج و عمره است ) معادل  (271). 
 زیارت عاشورا را ھر روز بخوانید

ھر كھ حسین را در روز عاشورا زیارت كند بھ گونھ اى كھ نزد او گریان شود، : امام باقر علیھ السالم فرمود
خداوند را مالقات كند در حالى كھ ثواب یك میلیون حج و یك میلیون عمره و یك میلیون جھاد كھ ثواب ھر حج و 

مره و ھر جھاد ماند ثواب كسى باشد كھ با پیامبر و ائمھ اطھار علیھم السالم حج و عمره و جھاد نموده باشد، ھر ع
فدایت شوم ، ثواب كسى كھ در شھرھا و نواحى دور مى باشد و نمى تواند در آن روز : عرض كردم : راوى گوید

 :امام حسین بیاید چیست ؟ حضرت فرمود
را یا بر بلندى در خانھ خود برود و در حالى كھ بھ حضرت اشاره مى كند ، سالم چون روز عاشورا شد بھ صح

نماید و تالش كند در نفرین بر دشمنان حضرت ، سپس دو ركعت نماز بخواند و این كار را قبل از ظھر انجام دھد؛ 
زا كند در خانھ و اھل خانھ خود را نیز بھ گریستن بر حضرت دستور دھد، خود بگوید و جزع نماید، و اقامھ ع

یكدیگر را با حالت گریان مالقات كنند، چون این اعمال را انجام دھند من ضامنم كھ خداوند متعال تمام این ثوابھا 
 را بھ او بدھد،

من ضامنم آن ثوابھا را، آن گاه حضرت پس : فدایت شوم شما ضامن مى شوید؟ حضرت فرمود: راوى عرض كرد
رموداز یاد دادن زیارت عاشورا ف اگر اینگونھ حضرت را زیارت كنى ، ھمانند مالئكھ اى كھ زائر حسین ھستند،  :

حضرت را زیارت كرده اى و خداوند براى تو یك میلیون حسنھ مى نویسد، و یك میلیون گناه عفو مى كند و یك 
ھ و در مقامات بلند ایشان میلیون درجھ تو را بلند گردانده و ھمانند كسى باش كھ با امام حسین علیھ السالم شھید گشت

 ... شریك مى گردى
اى علقمھ اگر بتوانى ھر روز حسین را اینگونھ زیارت كنى انجام ده كھ براى تو نماز آن : در ادامھ حضرت فرمود

 (272).ثوابھا خواھد بود انشاء هللا 
 سید الشھداء سھ بار بھ دیدن این بانو آمدند
صاحب دارالسالم مرحوم محدث نورى مى فرماید كھ حج مولى حسن یزدى ، كھ مرد عابد و با تقوا و پاكیزه اى و 
از جملھ كسانى است كھ در كنار قبر حضرت امیر علیھ السالم مجاورت داشتھ ، و حق ھمسایگى حضرت را بجا 

ر انجام عبادت بسیار پشتكار دارد، او از حاج محمد على یزدى كھ مردى ثقھ و امین بود نقل كرد كھ مى آورد و د
در یزد مرد صالح و فاضلى بود كھ بھ فكر آخرت خویش بود، شبھا در مقبره اى خارج شھر یزد كھ مزار گویند 
 .مى خوابید

باج خواھى و (ودند، تا اینكھ بعدھا شغل عشارى این مرد ھمسایھ اى داشت كھ از كودكى در مكتب و غیره با ھم ب
تا اینكھ مرد و در ھمان مقبره مذكور نزدیك . را انتخاب كرد و تا آخر عمر ھم چنین مى بود) پول زورگرفتن 

محلى كھ حاج محمد على یزدى مى خوابید او را دفن كردند، ھنوز یك ماه نگذشتھ بود كھ حاج محمد على او را در 
من اول و آخر و باطن و ظاھر : نزدش رفتم و بھ او گفتم : حالت زیبا و سر حال از نعمت ، او گوید خواب دید، با

كار تو را مى دانم ، تو از كسانى نبودى كھ در باطن نیكو باشى ولى ظاھرت بخاطر برخى جھات چون تقیھ یا 
 ضرورت و یا كمك بھ مظلوم ، توجیھ شود؟

آن مرد گفت! ، چگونھ بھ این مقام رسیدى ؟ و كار تو جز عذاب نتیجھ اى نداشت آرى مساءلھ ھمانطور است كھ  : 
تو گفتى ، من تا دیروز در سخت ترین عذاب بودم ، تا اینكھ ھمسر استاد اشرف آھنگر از دنیا رفت و او را در 

ك سپردند، اینجا دفن كردند و اشاره كرد بھ مكانى كھ صد ذراع فاصلھ داشت و در ھمان شبى كھ او را بھ خا
تا عذاب را از اھل این : حضرت امام حسین علیھ السالم سھ بار بھ دیدن او آمدند، و در مرتبھ سوم دستور فرمود

 قبرستان بردارند، بھ این جھت حال من نیكو شد و در نعمت و وسعت قرار گرفتم ،
شناختم و جاى او را نمى دانستم ،با تعجب از خواب بیدار شدم ، استاد اشرف آھنگر را نمى : حاج محمد على گوید  

داشتم : در میان بازار آھنگرھا جستجو نمود تا استاد اشرف را پیدا كرد، از او پرسید، آیا شما ھمسر دارى ؟ گفت 
، ولى دیشب فوت نمود و او را در فالن جا دفن كردیم ، و ھمان جائى را گفت كھ در خواب آن مرد بھ من نشان 



آیا مصیبت : خیر، پرسید: ا ھمسر شما بھ زیارت امام حسین علیھ السالم رفتھ بود؟ گفت آی: داد، از او پرسید
خیر، : آیا او براى امام حسین مجلس مصیبت برپا مى كرد؟ جواب داد: خیر، پرسید: حضرت را مى نمود؟ گفت 

مز آن ارتباط میان او منظورت از این سؤ الھا چیست ؟ آن مرد داستان خواب خود را بیان كرد و گفت مى خواھم ر
 و امام حسین را دریابم ،

آن زن ھمواره بھ خواندن زیارت عاشورا مداومت داشت: استاد اشرف گفت   .(273) 
 زیارت عاشورا بال را دفع مى كند

كریم یزدى حائرى اعلى هللا مقامھ مؤ سس حوزه علمیھ قم مى فرمودآیت هللا حاج شیخ عبدال : 
در اوقاتى كھ در سامراء مشغول تحصیل علوم دینى بودم ، در سامراء بیمارى وبا و طاعونى شایع شد، و ھمھ 

ل روزه عده اى مى مردند، روزى در منزل استادم مرحوم سید محمد فشاركى اعلى هللا مقامھ بودم ، جمعى از اھ
علم نیز حضور داشتند، ناگاه مرحوم آقا میرزا محمد تقى شیرازى رحمة هللا علیھ كھ در مقام علمى مانند مرحوم 
 .فشاركى بود، تشریف آوردند و صحبت از بیمارى وبا و شیوع آن شد

اگر من حكمى بكنم آیا الزم است انجام شود؟ ھمھ اھل مجلس تصدیق كردند كھ آرى: مرحوم میرزا فرمود  
من حكم مى كنم كھ شیعیان ساكن سامراء از امروز تا ده روز مشغول زیارت عاشورا شوند و ثواب : ایشان فرمود

آن را ھدیھ روح شریف نرجس خاتون والده ماجده حضرت حجة ابن الحسن صلوات هللا علیھ و على آبائھ نمایند، تا 
 .این بال از آنان دور شود

یان سامراء رساندند و ھمھ مشغول زیارت عاشورا شدند، از فراد تلف شدن اھل مجلس این حكم را بھ تمام شیع
شیعیان متوقف شد و از میان شیعیان كسى نمى مرد، ولى ھمھ روز عده اى از اھل سنت مى مردند، و این مطلب 

ان كسى تلف بر ھمھ آشكار شد، برخى از اھل سنت از شیعیانى كھ با آنھا آشنا بودند مى پرسیدند، چرا از شما شیعی
ما زیارت عاشورا مى خوانیم ، آنھا ھم مشغول خواندن زیارت عاشورا شدند و بال از آنھا : نمى شود؟ آنھا مى گفتند

 ھم برطرف گردید،
این جریان را شھید بزرگوار آیت هللا دستغیب از عالمھ بزرگوار حضرت آقاى شیخ حسن فرید گلپایگانى از علماى 

ه اندطراز اول تھران نقل نمود . 
 زیارت عاشورا امید و پناھگاه علماء

حضرت آیت هللا شیخ جواد ابن شیخ مشكور، از بزرگان علماء و فقھاء نجف اشرف و مرجع تقلید جمعى از شیعیان 
رحلت نمود 1337عراق بود كھ در سال  . 

س از سالم در نجف اشرف در خواب حضرت عزرائیل را مى بیند، پ 1336ماه صفر سال  26آن مرحوم در شب 
از شیراز و روح میرزا ابراھیم محالتى را گرفتھ ام ، شیخ مى پرسد: از او مى پرسد از كجا مى آئى ؟ مى فرماید : 

در بھترین حاالت و در بھترین باغھاى عالم برزخ ، خداوند ھزار : روح او در برزخ در چھ حالیست ؟ مى فرماید
براى چھ كارى شایستھ چنین مقامى شده است ؟ آیا بخاطر : گفتم فرشتھ ماءمور كرده كھ از او فرمان مى برند، 

نھ : بخاطر نماز جماعت و رساندن احكام بھ مردم ؟ فرمود: نھ ، گفتم : مقام علمى و تدریس و تربیت شاگرد؟ فرمود
  مرحوم میرزاى محالتى در سى سال آخر عمرش . (جھت خواندن زیارت عاشورا: پس براى چھ ؟ فرمود: ، گفتم 

زیارت عاشورا را ھیچ روزى ترك نكرد و اگر روزى بخاطر بیمارى یا امر دیگرى نمى توانست بخواند، نایب 
 .( مى گرفتھ است

آن عالم بزرگوار از خواب برخاستھ فردا بھ منزل آیت هللا میرزا محمد تقى شیرازى مى رود و خواب خود را نقل 
 مى نماید،

میرزاى محالتى از دنیا رفتھ است و ایشان : تش را مى پرسند، مى فرمایدآیت هللا شیرازى گریان مى شود، عل
 استوانھ فقھ بود،

بلھ خواب است اما خواب شیخ مشكور است : این خوابى بوده كھ واقعیت آن معلوم نیست ، ایشان فرمود: یكى گفت 
از بھ نجف اشرف مى رسد و نھ افراد معمولى ، فرداى آن روز بوسیلھ تلگراف خبر فوت میرزاى محالتى از شیر

 .راست بودن آن خواب آشكار مى گردد



كھ در منزل آیت  - ره  -این داستان را جمعى از فضالء نجف اشرف از مرحوم آیت هللا سید عبد الھادى شیرازى 
 .(274)هللا شیرازى و آمدن آیت هللا مشكور و نقل خواب خود حضور داشتھ است نقل نمودند

 

 

 ... اى كاش امام حسین را زیارت مى كردم ولى حج
معاویة ابن وھب یكى از اصحاب امام صادق علیھ السالم است ، گوید بر امام صادق علیھ السالم وارد شدم ، دیدم 

رت در حال سجده مشغول مناجات شد و در آن عرضھ مى حضرت مشغول نماز است ، نماز كھ تمام شد حض
 : داشت
اى خدائى كھ ما را بھ كرامت و وصیت مخصوص گرداندى و بھ ما وعده شفاعت دادى و دانش گذشتھ و آینده را 
عطا نمودى و دلھاى مردم را بھ طرف ما متمایل كردى ، بیامرز مرا و برادرانم را، و زوار قبر پدرم حسن 

علیھ را، ھمانھا كھ مال خرج مى كنند و بدن خود را بھ زحمت مى اندازند، تا بھ ما نیكى كنند، و بھ  صلوات هللا
امید آنچھ نزد تو است مى باشند در رسیدگى بھ ما، و بخاطر شادى رساندن بر پیامبرت صلواتك علیھ و اجابت 

مى كنند،دستور ما و بھ خشم آوردن دشمنان ما و تحصیل رضاى تو، این كارھا را   
خدایا خود از جانب ما، با رضوان بھ آنھا پاداش بده ، شب و روز نگھدارشان باش ، حضرت ھمینطور بھ دعا 

خدایا دشمنان ما، بر زوار : راجع بھ زوار و اوالد و خانواده آنھا و ثواب آنھا ادامھ داد تا اینكھ عرضھ داشت 
ا رھا نكردند، چون مى خواستند با مخالفین ما مخالفت كنندبخاطر زیارت ایشان خرده گرفتند ولى اینھا زیارت ر . 

خدایا بر آن صورتھائى كھ خورشید تغییر داد، ترحم نما، خدایا بر آن گونھ ھایى كھ بر قبر ابى عبدهللا نھاده شد 
ى كھ بھ ترحم نما، خدایا بر آن چشمھائى كھ اشكھایش بھ خاطر رحمت بر ما جارى شد ترحم نما، خدایا بر آن دلھائ

خاطر ما ناراحت و آتش گرفت ترحم نما، خداى رحمت فرست بر آن نالھ اى كھ براى ماست ، خدایا آن بدنھا و 
 جانھا را بھ تو مى سپارم ، تا در روز عطش بر سر حوض بھره مند كنى ،

سھا مى بود، فدایت شوم ، آنچھ من از شما شنیدم اگر براى خدانشنا: وقتى مناجات حضرت تمام شد، عرض كردم 
بخدا آرزو كردم كھ امام حسین را زیارت مى كردم و حج نمى كردم! گمان مى داشتم كھ بھ آتش جھنم دچار نشوند؟  

! 
نزدیكى چرا او را زیارت نمى كنى ؟ چرا زیارت را رھا مى كنى ؟) سیدالشھداء(تو كھ بھ او : حضرت فرمود  

اى معاویھ آنھا كھ در آسمان براى : ت است ، حضرت فرمودمن نمى دانستم كھ مساءلھ بھ این عظم: عرض كردم 
زوار حسین دعا مى كنند، از دعاگوھاى در زمین بیشترند، اى معاویھ زیارت را ترك مكن ، ھر كھ آن را ترك 
 كند، آنقدر حسرت مى بیند كھ آرزو مى دارد قبر حضرت نزد او مى بود،

یند كھ پیامبر و على و فاطمھ و ائمھ علیھم السالم برایشان دعا مى آیا دوست ندارى كھ خداوند تو را جزء كسانى بب
كنند؟ آیا دوست ندارى كھ فردا جزء كسانى باشى كھ با آمرزش گناھان گذشتھ بر مى گردند، و گناه ھفتاد سال آنھا 

ا دوست ندارى بخشوده مى شود؟ آیا دوست ندارى كھ فردا جزء كسانى باشى كھ مالئكھ با آنھا مصافحھ مى كنند، آی
خارج مى شوند و گناھى در پى ندارند، آیا دوست ندارى فردا از كسانى باشى ) از قبر(فردا جزء كسانى باشى كھ 

 .(275)كھ پیامبر با او مصافحھ مى كند
رت خداستزیارت سیدالشھداء زیا  

او ھمانند كسى است : براى زائر قبر حسین چیست ؟ حضرت فرمود: بھ امام صادق عرض كردم : زید شحام گوید
كسى كھ یكى از شما را زیارت كند چھ ؟ حضرت فرمود: كھ خدا را در عرش زیارت كرده باشد، عرض كردم  : 

ه باشدمثل كسى است كھ پیامبر اكرم صلى هللا علیھ و آلھ را زیارت كرد (276). 
ویاللعجب چھ عظمتى خداوند براى سیدالشھداء مقرر نموده است كھ زیارت او ھمانند زیارت خداوند : مؤ لف گوید

 . است ، اما زیارت سایر اھل بیت ھمانند زیارت پیامبر است
رست ایام مخصوصھ زیارت امام حسین طبق روایات ، فھ  ((گلچین ایام ))

 .روز عرفة ، كھ ثواب یك میلیون حج دارد -1
 . روز اول ماه رجب كھ موجب آمرزش است -2
 نیمھ ماه شعبان -3
 . شب نیمھ ماه شعبان -4
 روز عاشورا، كھ معادل زیارت خدا در عرش است -5



 شب قدر -6
 ماه رمضان -7
اول رمضانشب  -8  
 شب آخر ماه رمضان -9
 نیمھ رمضان -10
 شب بیست و سوم رمضان -11
 شب عید قربان -12
 شب عید فطر -13
 شب عاشورا -14
 اربعین امام حسین علیھ السالم -15
 ھر شب جمعھ -16
 ھر روز جمعھ -17
 ھر ماه -18
 ھر سال -19
 ھر روز از راه دور -20

مى كند، كھ ائمھ اطھار علیھم السالم   رشھا دقت مى كند، بخوبى احساس انسان وقتى بھ این سفا: مؤ لف گوید
خواستھ انداز ھر فرصتى استفاده كنند، و مردم را از طریق سیدالشھداء كھ كشتى نجات و چراغ ھدایت است بھ 

ضرت ، با آن خدا نزدیك كنند، و بھترین ایام و اوقات سال را بھ توجھ بھ امام حسین ، آن ھم با رفتن بھ زیارت ح
 .مقدمات توصیھ مى كنند
 اگر از فضیلت زیارت سیدالشھداء بگویم ، حج را رھا مى كنید

زیارت حسین برترین اعمال است : امام صادق علیھ السالم فرمود (277). 
اگر مردم مى دانستند كھ چھ مقدار خیر در زیارت حسین وجود دارد، بر سر : لسالم فرمودامام صادق علیھ ا

 (278)!زیارت او با شمشیر قتال مى كردند، و دارائى خود را براى زیارت حضرت مى فروختند
و والیت ، زیارت كند، كمترین ) امامت (ھر كسى حسین را با شناخت حق او : جعفر علیھ السالم فرمود موسى ابن

 (279).ثوابى كھ بھ او مى دھند این است كھ گناھان گذشتھ و آینده او را مى آمرزند
ھر كھ قبر اباعبدهللا الحسین را در كنار فرات زیارت كند، مانند كسى است كھ خدا را : مام رضا علیھ السالم فرمودا

 (280).باالى عرش زیارت كرده است 
ا سوگند اگر من راجع بھ زیارت حسین براى شما حدیث بگویم ، حج را رھا مى بخد: امام صادق علیھ السالم فرمود

 .(281)كنید و كسى حج بجا نمى آورد
نداشتم كھ با آن حج بجا آورم ،  چیزى: امسال بھ حج نرفتى ؟ عرض كردم : امام صادق بمن فرمود: رفاعھ گوید

اى رفاعھ بھره تو كمتر از اھل منى نبود: ولى روز عرفھ نزد قبر حسین علیھ السالم بود، حضرت فرمود . 
اگر نھ این بود كھ خوش ندارم مردم حج را رھا كنند، بھ تو حدیثى مى گفتم كھ قبر حسین را ھرگز : سپس فرمود

 .(282)رھا نكنى 
 فھرست فضیلت زیارت امام حسین طبق روایات
از آنجا كھ آوردن تمامى روایات وارده در فضیلت زیارت سیدالشھداء در گنجایش این كتاب نیست ، و از طرفى تا 

، بھ اھمیت قیام عاشوراء در حفظ دین و عظمت ابا عبدهللا الحسین انسان ، انبوه صدھا روایت را در این مورد نبیند
علیھ السالم و عنایت ائمھ اطھار علیھم السالم در محور قرار دادن امام حسین علیھ السالم نسبت بھ دین را در نمى 

ست ، آورده یابد، بھ ناچار فھرستى از آنچھ در فضیلت مادى و معنوى زیارت امام حسین علیھ السالم ذكر شده ا
 .مى شود
 .روزى را زیاد مى كند -1
 .عمر را طوالنى مى كند -2
 .خطرات را دفع مى كند -3
 .گناھان گذشتھ را و آینده را مى آمرزد -4
 .مى تواند پنجاه نفر را شفاعت كند -5
 . حاجت او كنار قبر مستجاب است -6
 .مالئكھ براى زوار دعا مى كنند -7



لیین مى نویسندنام او را در اعلى ع -8 . 
 .ھنگام خروج از خانھ از گناه خارج مى شود -9
 .ثواب ھزار حج مقبول دارد -10
 .مالئكھ ماءمور حفظ او و مالش ھستند تا برگردد -11
 . روز قیامت خداوند بھترین حافظ اوست -12
 .در قدم اول آمرزیده و در قدمھاى بعدى تقدیس مى شود -13
مى دھند  رھم در دنیا و آخرت بھ او عوض بھ ھر درھمى ده ھزار د -14 . 
 .در قیامت ھمھ آرزو مى كنند از زوار حسین باشند -15
 . زوار حسین بر سفره ھاى نور ھستند در قیامت -16
 .زوار حسین در جوار پیامبر و على و فاطمھ ھستند -17
 .زوار حسین چھل سال قبل از دیگران بھ بھشت داخل مى شوند -18
مھمات دنیوى او را بر آورده مى كندخداوند  -19 . 
 .زائر حسین شھید مى میرد -20
 .ثواب دو ماه اعتكاف و روزه در مسجدالحرام را دارد -21
 .زیارت ھر ماه حسین ثواب ھزار شھید دارد -22
ى او ھر یك قدم كھ با پاى پیاده بردارد موجب ھزار حسنھ و آمرزش ھزار گناه و باال رفتن ھزار درجھ ، برا -23
 .مى شود
 .ھر قدم كھ پیاده بردارد ثواب آزاد كردن یك بنده از فرزندان اسماعیل دارد -24
 . ھر یك روز اقامت نزد حضرت معادل ھزار ماه است -25
ھر قدم كھ مى گذارد ثواب یك حج و ھر قدم كھ بر مى دارد ثواب یك عمره دارد، بھ شرط آنكھ بخاطر ریا و  -26

ه نباشدشنیدن مردم و بیھود . 
 .زیارت سیدالشھداء ثواب ھزار شھید از شھداى بدر دارد -27
 .زیارت سیدالشھداء ثواب ھزار صدقھ مقبولھ دارد -28
 .و ثواب ھزار روزه دار بھ او مى دھند -29
 .و ثواب ھزار بنده آزاد كردن دارد -30
 .زائر حسین اگر از اشقیاء باشد، جزء سعادتمندان نوشتھ مى شود -31
 .ثواب آماده كردن ھزار اسب با زین و لجام در راه خدا دارد -32
 . زیارت حسین ، زیارت خداست -33
 .ثواب ھزار جنگ ھمراه با پیامبر مرسل یا امام عادل دارد -34
 . ثواب زیارت حسین قابل شمارش نیست -35
 .زیارت حضرت در عرفھ ثواب یك میلیون حج و یك میلیون عمره دارد -36
ت حسین بھترین عمل استزیار -37  . 
 .خداوند بھ زائر حسین مباھات مى كند -38
 .پیامبر و ائمھ اطھار براى او دعا مى كنند -39
 (283).پیامبر و مالئكھ در قیامت با او مصافحھ مى كنند و با امام حسین محشور مى شود -40
آرى اگر در این روایات دقت كنید، در مى یابید كھ خداوند متعال چگونھ از امام حسین ، حمایت ھمھ جانبھ نموده 

رحمت و مغفرت را، بھشت را، شھادت را، نماز را، روزه . است و ھر چھ داشتھ ، براى حضرت قرار داده است 
، اجابت را، شفا را، و ھنوز زیارت حسین افضل است و باالتر از این ، را، حج را، جھاد را، روزى را، عمر را

 . مالئكھ را و دعاى انبیاء و ائمھ و مھمتر از ھمھ اینكھ حسین خون خداست و زیارت او زیارت خداوند جل جاللھ
 بوى بھشت مى وزد از كربالى تو 

 
 اى كشتھ اى كھ جان دو عالم فداى تو 

آسمان خراب در حیرتم چھ شد كھ نشد   وقتى شنید نالھ وا غربتاى تو   

 رفتى بپاس حرمت كعبھ بھ كربال 
 

 شد كعبھ حقیقى دل ، كربالى تو 

 اجر ھزار عمره و حج در طواف توست 
 

 اى مروه و صفا بھ فداى صفاى تو 

 با گفتن رضا بقضائك بقتلگاه 
 

 شد متحد رضاى خدا با رضاى تو 

ى حسین تو ھر چھ داشتى بخدا دادى ا  
 

 فردا خداست جل جاللھ جزاى تو 



 زیارت حسین ، تمناى انبیاست
قبر حسین ابن على صلوات هللا علیھ بیست ذراع در بیست ذراع ، گلستانى از : امام صادق علیھ السالم فرمود

 .گلستانھاى بھشت است ، مالئكھ از آنجا عروج مى كنند
ھ از خداوند درخواست زیارت حسین را مى كند، گروھى فرود ھیچ فرشتھ مقرب و پیامبر مرسل نیست مگر اینك

 ( 284).مى آیند و گروھى باال مى روند
روھى بى شمار بر مى روز قیامت منادى ندا مى كند، شیعیان آل محمد كجایند؟ گ: امام صادق علیھ السالم فرمود

ندا مى كند، زائرین قبر ) دوباره (خیزند كھ جز خدا عدد آنھا را نمى داند، و در گوشھ اى مى ایستند، سپس منادى 
 حسین كجایند؟
عده بسیارى بر مى خیزند، بھ آنھا گفتھ مى شود، دست ھر كس را كھ خواستید بگیرید و با خود بھ بھشت ببرید، 

مگر مرا نمى : ند مى برند، بھ گونھ اى كھ مردى مى آید و بھ یكى از این زائرین مى گویدآنھا ھر كھ را بخواھ
آن زائر او را بى مانع داخل  -شناسى ؟ من ھمان ھستم كھ فالن روز جلوى پایت برخاستم یعنى مرا ھم شفاعت كن 

 (285).بھشت مى كند
 زیارت امام حسین را سبك نشمارید

عالم بزرگوار على ابن عبدالحمید نجفى كھ معاصر شھید اول مى باشد در جلد اول كتاب انوار المضیئة آورده است 
نمود  سید جعفر ابن على نزد من آمد و از عموى پدرش سید حسن ابن ابى الفضائل نقل 772كھ در عید فطر سال 

كھ با جماعتى از فامیلھا و یاران بھ خانھ خدا مشرف شدیم ، ھمراه ما عالمى بود بنام ابن تویره سوراوى ، كھ احكام 
 حج را بھ ما یاد مى داد،

من مؤ منى : روزى كھ ما در طواف بودیم مردى از اھالى یمن بنام اسعد ابن سعد، نزد ما آمد و سالم كرد و گفت 
شما شاد شدم ، و فكر مى كنم از نعمت خداوند این بود كھ شما را مالقات كردم ، و این حج من با ھستم كھ با دیدن 

دیدن شما كامل خواھد شد، مرا ھم شریك كنید بخاطر ثواب ، بھ او گفتیم مرحبا بھ تو، تو از مائى و در سود و زیان 
اسك ، ما را قسم داد كھ بھ انبار او برویم ، اول با مائى ، و با ھم افعال حج را انجام مى دادیم ، پس از انجام من

 امتناع كردیم ، اما با اصرار او رفتیم ، با دیدن غالمان و مال و ثروت او فھمیدیم كھ مردى ثروتمند و متمكن است
. 

ى دلم مى خواھد اندكى نزد من بمانى كھ با شما كار: پس از صرف غذا، برخواستیم كھ برویم ، او بھ آن عالم گفت 
دارم ، او نشست و ما رفتیم ، بعدا آن عالم نیز آمد، نصف شب بود كھ ناگاه دیدیم آن عالم گریھ مى كند و فریاد مى 

شما را بخدا و بھ احترام این خانھ كعبھ ، با من بیائید تا بھ : زند و اظھار ندامت مى كند، گفتیم چھ خبر است ؟ گفت 
كار امكان ندارد، چگونھ در این دل شب با وجود این ھمھ افراد دزد و این : نزد اسعد ابن سعد برویم ، گفتیم 

 . بزھكار، خود را بھ خطر اندازیم
اگر من بھ گردن شما حقى دارم و شما مى خواھید پاداش مرا بدھید، االن وقت آن است ، شما را بھ : آن مرد گفت 

از (فتیم ، بیشتر لباسھاى غیر الزم را در آوردیم جدتان پیامبر اكرم كھ قبول كنید، آنقدر اصرار كرد كھ ما پذیر
كیستید؟ گفتیم ما ھمان ساداتى : و با او راه افتادیم ، در خانھ اسعد ابن سعد كھ رسیدیم در زدیم ، گفت ) ترس دزدھا

 . ھستیم كھ از عراق آمده و دوستان تو ھستیم
ز كنم ، فردا بیائید قدمتان روى چشم ، گفتیم ما مرحبا ولى سروران من ، در این وقت مى ترسم كھ در را با: گفت 

كار ضرورى با تو داریم ، كسى ھم با ما نیست كھ از آن بترسى ، با اصرار ما در را باز كرد، وارد شدیم ، آن 
عالم با اسعد خلوت كردند، عالم شروع كرد بھ گریھ و التماس كردن ، و اسعد را بھ خدا و پیامبر و ائمھ علیھم 

ھرگز انجام نمى دھم: قسم مى داد، اما اسعد مى گفت السالم   ! 
كھ ) دیروز(اى سروران من : سخن میان آنھا طول كشید، ما بھ آن دو گفتیم ما را ھم در جریان بگذارید، اسعد گفت 

السالم  شما در عراق ھستید و بھ زیارت امام حسین علیھ: شما از پیش من رفتید و با این عالم تنھا شدم ، بھ او گفتم 
بسیار مشرف شده اید، ولى من دستم بخاطر دورى راه كوتاه است ، در عوض من بسیار حج مشرف شده ام ، دلم 
مى خواھد كھ یكى از زیارتھاى امام حسین خودت را با یك حج من معاملھ كنى ؟ اما او نپذیرفت ، تا اینكھ در مقابل 

رت امام حسین را با نھ حج و چھار مثقال طال فروخت ، و نھ حج و چھار مثقال طالى قرمز راضى شد، و یك زیا
پول را ھم گرفت و از ھم جدا شدیم ، االن آمده است و مى خواھد معاملھ را فسخ كند، ھر چھ بھ او مى گویم ، علت 
 . فسخ چیست ؟ جواب نمى دھد، من ھم فسخ نمى كنم

من خوابیده : معذورم دارید، گفتیم چاره اى نیست ، گفت مرا : بھ آن عالم گفتیم ، علتش را بگو شاید فسخ كند، گفت 
بودم ، در خواب دیدم كھ قیامت برپا شده و گروھى از مردم را بھ طرف بھشت و برخى را بھ طرف جھنم مى 
كشند، من بھ طرف بھشت مى رفتم ، كھ بھ حوضى رسیدم كھ كناره آن در دسترس نبود، در آن ظرفھائى بود مثل 



ان ، جلو رفتم ، ناگاه امیرالمؤ منین على ابن ابیطالب علیھ السالم را دیدم كھ كنار حوض نشستھ ستاره ھاى آسم
برو : یا امیرالمؤ منین ، بنده شما و شیعھ و دوستدار شمایم ، مرا سیراب نما، حضرت فرمود: است ، عرض كردم 

ض نشستھ است ، سالم كردم ، از من نزد فاطمھ دختر پیامبر علیھماالسالم نگاه كردم دیدم حضرتش نیز بر حو
بانوى من ، من از دوستان و : كردم   روى گردانید، از طرف دیگر آمدم و سالم كردم ، باز روى گردانید، عرض 

 :شیعیان فرزندان شمایم فرمود
 خداوند آنچھ را گرفتى بركت ندھد، از خواب برخاستم و! آیا مگر تو نیستى كھ زیارت حسین را سبك شمردى ؟

مضطرب شدم ، ھمچنانكھ مى بینید، االن از این مرد بھ خداوند بزرگ و پیامبر اكرم و ائمھ معصومین درخواست 
 مى كنم كھ معاملھ را فسخ كند،

یاللعجب ، من قبل از شنیدن این جریان ، معاملھ را فسخ نمى كردم ، االن مى خواھى فسخ كنم : اسعد ابن سعد گفت 
ر چھ مثل كوھھاى مكھ بھ من طال بدھى ، ھر چھ اصرار كردیم فایده نداشت ، بیش از من ھرگز چنین نكنم اگ! ؟

دو سال نگذشت كھ دارائى آن عالم نابود شد، و بشدت فقیر شد و از مردم درخواست مى كرد و خودش مى گفت 
 (286).این بھ نفرین حضرت فاطمھ صلوات هللا علیھا مى باشد و بھ ھمان وضع مرد

این نعمت را غنیمت بشمارید -فداى لب تشنھ ات یا حسین   
نزد امام صادق علیھ السالم بودم ، حضرت آب خواست وقتى نوشید، دیدم كھ چشمان حضرت پر : داود رقى گوید

لعنت كند قاتل حسین را، ھر بنده اى كھ آب بنوشد و یاد حسین كند و قاتل  اى داود، خدا: از اشك شد، سپس فرمود
او را لعنت كند، خداوند یك صد ھزار حسنھ برایش مى نویسد و یكصد ھزار گناه از او پاك مى كند و یكصد ھزار 

را با دل خنك درجھ او را باال مى برد، و مثل كسى است كھ یكصد ھزار بنده آزاد كرده و در قیامت خداوند او 
 (287).محشور مى گرداند

 سوى ما بین كھ بسوى تو ببینم خدا را   اى شھ غرقھ بھ خون ، غرقھ خون بین دل ما را 

 تو شھ كشور ایجاد و شھانند گدایت 
 

ود شاه و گدارا چشم امید بھ سوى تو ب  

 آب مھریھ زھرا و تو لب تشنھ دھى جان 
 

 مصلحت بود ندانم چھ در این كار قضا را 

 اى لب لعل تو بخشیده حیات آب بقا را   از چھ كشتند تو را تشنھ لب اندر لب دریا 

 تربت امام حسین داروى بزرگ است
ز ھر بیمارى شفا استخاك قبر حسین علیھ السالم ا: امام صادق علیھ السالم فرمود  !(288) 

احادیث در این موضوع بسیار زیاد و فراوان است ، امام صادق علیھ السالم خود نیز براى محمد ابن : مؤ لف گوید
: ت امام حسین در آن بود، فرستاد و او را شفا بخشید و فرمودمسلم كھ بھ شدت مریض شده بود، شربتى كھ ترب

بخداوند یكتا سوگند كھ چنین نیست ، ھیچكس از آن در حالى كھ معتقد باشد خدا بھ او نفع مى دھد بر نمى دارد، 
 .(289)مگر اینكھ خداوند بھ او سود مى رساند

خوردن خاك حرام است ، مثل مردار و : از ابا الحسن علیھ السالم راجع بھ خوردن خاك سؤ ال شد، حضرت فرمود
 (290). خون و گوشت خوك ، مگر خاك قبر حسین كھ در آن شفاى ھر دردى و امنیت از ھر ترسى است

شفابخش بودن تربت مطھر امام حسین علیھ السالم ، امرى است بسیار مجرب ، ولى افسوس كھ دست : مؤ لف گوید
نمودن خطائى   ما از این تربت كوتاه است ، تربت امام حسین ، بسیار محترم و گرامى است ، اھانت نمودن و نجس 

ر برخى داستانھا آمده است كھ تربت امام حسین علیھ السالم در ایام عاشورا تبدیل بھ خون شده بزرگ است ، د
 . است ، بطورى كھ براى مردم محسوس بوده است
یكى از خواص تربت سیدالشھداء این است كھ اگر در نماز بعنوان مھر برداشتھ شود، موجب قبولى نماز مى گردد، 

پاره مى كندو بھ تعبیر روایت حجابھا را  . 
 اى كھ بھ عشقت اسیر خیل بنى آدمند

 اى كھ بھ عشقت اسیر خیل بنى آدمند 
 

 سوختھ گان غمت با غم دل خرمند 

 ھر كھ غمت را خرید عشرت عالم فروخت 
 

 با خبران غمت بى خبر از عالمند 

 در طلبت مرد و زن آمده با درھمند   یوسف مصر بقا در ھمھ عالم توئى 

لبشر خاك شھیدان توست تاج سر بوا  
 

 كاین شھدا تا ابد فخر بنى آدمند 

لوایت خمند   خیل ملك در ركوع پیش   گشت چو كرب و بال رایت عشقت بلند   

 خاك سر كوى تو زنده كند مرده را 
 

 زانكھ شھیدان او جملھ مسیحا دمند 

محكمند در قدمت جان فشان با قدمى   ھر دم از این تشنھ گان گرطلبى بذل جان   

 كاین قطرات عیون زخم تو را مرھمند   در غم جسمت محب اشك نبارد چرا 



 عاشورا شعار شیعھ است ، آن را زنده نگھدارید
پس از جریان عاشورا، ائمھ اطھار علیھم السالم و بھ دنبال آن شیعیان ایشان ، با تمام تالش در حفظ دست آورد 
 .عاشورا تالش نمودند

ان روز عزاى آل محمد و روز مصیبت بزرگ اھل البیت معرفى كرده اند، تشویق و ترغیب در و عاشورا را بعنو
زیارت سیدالشھداء، و برقرارى مجالس عزا و گریھ و زارى بر حضرت ، و طلب شفا از تربت پاك ایشان و 
 . مسائلى از این قبیل ، نشانگر ھمین مساءلھ است

ام مى كردند بر اینكھ عزاى حسینى ، ھر سال و ھر چھ با شكوه تر ائمھ مكرر سفارش مى كردند و خود نیز اقد
برگزار شود، و دستور دادند تا عاشورا بعنوان روز مصیبت و عزاى عمومى اعالم شود و امام رضا علیھ السالم 
ا خداوند نیازھاى دنیا و آخرت او ر -كار را تعطیل كند  -ھر كھ روز عاشورا، كار كردن را رھا كند  :فرمود

برآورده كند، و ھر كھ روز عاشورا را روز مصیبت و خون و اندوه و گریھ قرار دھد، خداوند روز قیامت را روز 
روز عاشورا را   شادمانى و سرور او قرار مى دھد و بواسطھ ما چشمش در بھشت روشن مى گردد، و ھركس

نداز بركت نبیند و روز قیامت با یزید و روز بركت نامد و براى منزل چیزى در آن روز ذخیره كند، در آن پس ا
در درك اسفل محشور خواھد شد - لعنھم هللا  - عبیدهللا و عمر ابن سعد .(291) 
 دشمنان دین با عاشورا مبارزه مى كردند

یھم السالم ، بنى امیھ و دشمنان نیز، روز عاشورا و محرم را روز خیر و بركت و شادى و در مقابل ائمھ اطھار عل
 و سرور قرار دادند، و با شئونات عاشورا و سیدالشھداء بھ مقابلھ برخواستند،
اى پسر پیامبر، چرا عامھ روز عاشورا را روز : عبدهللا ابن فضل ھاشمى از امام صادق علیھ السالم پرسید -1

امیده اند؟ حضرت فرمودبركت ن وقتى حسین كشتھ شد، مردم براى خود شیرینى بھ یزید، شروع بھ نقل اخبار  :
دروغ كردند و بخاطر آن جائزه مى گرفتند و بھ این جھت آن را روز بركت شمردند، تا مردم از حزن و اندوه و 

ندگریھ ، بھ شادى و سرور و تبرك روى آورند، خداوند میان ما و آنھا حكم ك .(292) 
روزى است كھ بنى امیھ و فرزند زن جگرخوار ) عاشورا(خدایا این : و در زیارت عاشورا مى خوانیم كھ  -2

قف نمود، لعنت شد، بھ این روز تبرك ھمان ملعون پسر ملعون ، كھ بھ زبان پیامبرت در ھر مكانى كھ پیامبر تو
 .جستند
و یكى از كارھائى كھ دشمنان براى نابودى عاشورا و یاد سیدالشھداء انجام مى دادند، مبارزه سرسخت  -3
 حكومتھاى طاغوتى با مجالس عزادارى و زیارت امام حسین علیھ السالم مى باشد،
تو از اھل عراق ھستى آیا : ھ مسمع ابن عبدالملك فرمودو در روایت دیگرى وقتى حضرت صادق علیھ السالم ب -4

من مردى معروف ھستم ، و طرفداران خلیفھ اطراف ما : بھ زیارت قبر حسین علیھ السالم مى روى ؟ مسمع گوید
 (293).ھستند، مى ترسم گزارش دھند و مرا اذیت كنند
در آخر دوران بنى امیھ بھ زیارت قبر حسین علیھ السالم رفتم ، ولى پنھان از اھل : و یا نوه ابوحمزه ثمالى گوید -5

شام ، تا اینكھ بھ قبر رسیدم ، در یك دھى پنھان شدم ، تا اینكھ نصف شب شد، در تاریكى نزد یك قبر آمدم ، كھ 
اجر خود را بردى ، برگرد، با ترس برگشتم ، نزدیك اذان صبح كھ شد، نزد آن مرد رفتم و : مردى جلو آمد و گفت 

چرا نزد قبر نروم ، من از كوفھ آمده ام ، میان من و حضرت مانع مشو، من مى ترسم صبح شود، و اھل : گفتم 
ن با ھفتاد ھزار فرشتھ بھ كمى صبر كن ، زیرا موسى ابن عمرا: شام مرا اینجا ببینند، و بكشند، آن مرد گفت 

: شما كیستى ؟ گفت : بھ آسمان خواھند رفت ، گفتم   زیارت قبر حسین آمده است و منتظر طلوع فجر است ، سپس 
من از فرشتگان محافظ قبر حسین و استغفار كنندگان براى زوار او ھستم ، با شنیدن این سخن نزدیك بودم عقل از 

زیارت رفتم ، كسى مانع من نشد، سالم كردم و بر قاتلین حضرت نفرین كردم ،  سرم برود، بعد از طلوع فجر، بھ
 (294). بعد از نماز صبح از ترس اھل شام بھ سرعت برگشتم
چرا با : ت قبر سیدالشھداء با تمام خطراتش اقدام مى كرد، فرمودو امام سجاد علیھ السالم بھ زایدة كھ بھ زیار -6
وجود آن ارتباط نزدیك كھ با سلطان دارى ، بھ زیارت مى روى ، با وجود آنكھ سلطان تحمل ھیچیك از دوستان ما 

م كسى من بخاطر خدا و رسول این كار را میكنم و اعتنائى بھ خش: را و فضائل و حقوق ما را ندارد؟ زایده گفت 



: تو را بخدا چنین است ؟ عرض كردم : حضرت فرمود! ندارم ، و ھیچ سخنى در راه زیارت او برایم گران نیست 
مژده : سھ بار فرمود: بخدا كھ ھمینگونھ است ، حضرت سھ بار تكرار نمود من ھم سھ بار تكرار كردم ، حضرت 

یثى را در این رابطھ بھ وى تذكر دادباد تو را، مژده باد تو را، مژده باد تو را، سپس حضرت حد .(295) 
آیا : در حدیث دیگرى امام صادق علیھ السالم بھ محمد ابن مسلم كھ از فقھاء بزرگ اصحاب حضرت است فرمود

ھر چھ ترس و : آرى ولى با ترس و لرز، حضرت فرمود: ى ؟ عرض كردبھ نزد قبر حسین علیھ السالم مى رو
دلھره بیشتر باشد، ثواب ھم بیشتر است و سپس حضرت شروع فرمود در بیان ثواب زیارت حضرت از روى 
 .(296)دلھره 
زیارت قبر حسین علیھ السالم را بھ خاطر ترس رھا مكن: صادق علیھ السالم بھ معاویھ ابن وھب فرمود و امام -8  
 الحدیث (297).

: رت سجاد را در آن حال سخت دید، فرمودو زینب كبرى سالم هللا علیھا وقتى ھنگام عبور از كنار اجساد، حض
كھنھ نمى شود و با گذشت شب و روز از بین نمى رود، پیشوایان كفر و پیروان   قبر پدر شما سیدالشھداء اثرش 

 گمراھى ، سخت تالش مى كنند تا اثر قبر را نابود كنند ولى جز ظھور بیشتر و باالرفتن امر او اثرى نخواھد داشت
.(298) 

 

 

 متوكل عباسى مرقد مطھر سیدالشھداء را ویران نمود
سعى در ! مخالفین اھل البیت كھ از اجتماع و ازدحام جمعیت زوار در كنار مرقد ابى عبدهللا الحسین نگران بودند

 .نابودى آن مى گماشتند
ر اول ھارون الرشید بود كھ چون ازدحام جمعیت زوار را در كنار مرقد سیدالشھداء دید، دستور داد تا آن مرقد با

 .مطھر را ویران كردند و زمین را شخم زدند
پس از ھارون ، متوكل خلیفھ عباسى بود كھ گفتھ اند ھفده بار قبر مطھر را ویران نمود زیرا ھر بار كھ خراب مى 

بھ گونھ اى ! ن پس از مدتى آن را از نو برپا مى كردند، روز بھ روز بر جمعیت زوار افزوده مى شدكردند، شیعیا
كھ متوكل اعالم نمود، خلیفھ بیزار است از كسى كھ بھ زیارت كربال رود، و تمام اراضى كربال را بھ آب بست ، 

ازه اى كھ بنى اسد آورده بودند، دید كھ طبق روایتى ، مردى بنام دیزج كھ یھودى بود، قبر را شكافت ، بوریاى ت
 تازه است و جسد مطھر سید الشھداء بر روى آن است ولى بھ متوكل نوشت كھ قبر را نبش كردم ، اما چیزى نیافتم
. 

آرى كربال شعار شیعھ است ، عاشورا پرچم اسالم است ، و تا عاشورا ھست ، اسالم ھم ھست ، و تا شیعھ باقیست 
ور و با صالبت ادامھ دارد، عاشورا ھم پرش . 

 اھل بیت پیامبر و عزادارى سیدالشھداء
 ما عزادار حسینیم

اى زرارة ، آسمان چھل صبح بر حسین خون گریست ، زمین چھل بامداد : امام صادق علیھ السالم در حدیثى فرمود
پاره شد، دریاھا منفجر با سیاھى بر حسین گریست ، خورشید چھل بامداد با كسوف و قرمزى گریست ، كوھھا پاره 

 .شد و مالئكھ چھل صبح بر حسین گریستند
خضاب نكرد، آرایش نكرد و زینت ننمود مگر وقتى كھ سر عبیدهللا ابن زیاد را آوردند ) اھل البیت (ھیچ زنى از ما 

در زمان امام سجاد، عبیدهللا توسط سپاه مختار كشتھ شد، و سر او را نزد حضرت سجاد فرستادند( ) 
خضاب نكرد، آرایش نكرد و زینت ننمود مگر وقتى كھ سر عبیدهللا ابن زیاد را آوردند ) اھل البیت (زنى از ما  ھیچ

در زمان امام سجاد، عبیدهللا توسط سپاه مختار كشتھ شد و سر او را نزد حضرت سجاد فرستادند( ) 
ھر گاه حسین را یاد مى كرد ) امام سجاد( ، ما ھمواره بعد از حسین گریان اوئیم ، جد من و ما زلنا فى دمعة بعده

. چنان مى گریست كھ محاسن حضرت از اشك پر مى شد، ھر كھ مى دید نیز دلش مى سوخت و گریان مى شد
 الحدیث

 اى ز داغ تو روان خون دل از دیده حور 
 

 بى تو عالم ھمھ ماتمكده تا نفخھ صور 

 دیده ھا گو ھمھ دریا شو و دریا ھمھ خون 
 

از قتل تو منسوخ شد آئین سرور كھ پس   



 در طف ما ریھ از یاد بشد شور نشور   جان فداى تو كھ از حالت جانبازى تو 
 قدسیان سر بھ گریبان بھ حجاب ملكوت 

 
 حوریان دست بھ گیسوى پریشان ز قصور 

 غرق دریاى تحیر ز لب خشك تو نوح 
 

 دست حسرت بھ دل از صبر تو ایوب صبور 

افروختھ ال حول كنان مرتضى با دل   
 

 مصطفى با جگر سوختھ حیران و حسور 

 امام صادق علیھ السالم جلسھ روضھ خانگى بر پا مى كند
حسین ) از مصیبت (اى ابا ھارون ، برایم : نزد امام صادق علیھ السالم رفتم حضرت فرمود: ابو ھارون گوید

نكھ خودتان مى خوانید، ھمچنانكھ در سر قبر او ھمچنا: بخوان ، من شروع كردم شعرى خواندن حضرت فرمودند
معلوم مى شود كھ در زمان امام صادق علیھ السالم مجالس(مى خوانید،  روضھ آنھم با شور و حال رائج بوده   
یعنى با سوز و حال بخوان ، من ھم شروع كردم بخواندن) است   

برایم بیشتر بخوان : بگذر، سپس فرمود: دیك شعر خواندم ، حضرت گریان شد، من ادامھ ندادم ، حضرت فرمو
برایم بیشتر بخوان ، من ادامھ دادم ، حضرت گریست ، بانوان نیز مضطرب شدند و شور گرفتند، وقتى آرام شدند 

اى ابا ھارون ھر كھ براى حسین شعر بگوید : فرمود) بعنوان جایزه و پاداش بھ این مداح اھل البیت (حضرت گویا 
ھر كھ براى : اند بھشت براى اوست ، سپس حضرت تعداد را یكى یكى كم نمود تا اینكھ فرمودو ده نفر را بگری

ھر كھ حسین را یاد كند و گریان شود، : فرمود  حسین شعر بگوید و یك نفر را بگریاند، بھشت براى اوست ، سپس 
 .(299)بھشت براى اوست 

این حدیث شریف نكات ارزنده اى در بردارد و شیعیان را تشویق مى كند، تا ھر چھ مى توانند جلسھ : مؤ لف گوید
روضھ تشكیل دھند، شعرا تا مى توانند در رثاى حضرت شعر بسرایند، مردم بھ یاد حضرت باشند و بگریند، 

با شور و حال ، روضھ بخوانند، و سعى كنند مردم را در مصیبت سیدالشھداء منقلب مداحان اھل البیت در جلسات 
كنند و بگریانند، و از روایات بدست مى آید كھ این روش اھل بیت علیھم السالم بوده است و از فرصتھاى گوناگون 

و یا جعفر ابن عفان و یا  براى اقامھ عزاى سیدالشھداء استفاده مى كردند گاھى كھ مداحان ھمانند ابى عماة متشد
عبدهللا ابن غالب و یا ابى ھارون مكفوف و یا دعبل خزاعى بر امام صادق علیھ السالم و امام رضا وارد مى شدند، 

برایم روضھ حسین را بخوان: حضرت مى فرمود  . 
 با حضرت فاطمھ ھم نالھ شوید

چشمى نیست كھ جارى شود؛ و ھیچ گریھ كننده  ھیچ چشمى نزد خداوند و ھیچ اشك: امام صادق علیھ السالم فرمود
اى نیست كھ بر حسین بگرید مگر اینكھ بھ حضرت فاطمھ كمك مى دھد، بھ رسول هللا صلھ داده ، حق ما را ادا 
كرده است ، در روز قیامت تمام مردم گریان ھستند مگر گریھ كنندگان بر جدم حسین ، كھ چشمشان روشن است و 

دى در صورت آنھا نمایان است ، و این در حالى است كھ مردم در اضطراب ھستند، اما آن مژده بھ آنھاست و شا
ھا در امانند، از مردم اعراض مى شود ولى اینھا با حسین در زیر عرش و در سایھ عرش ھم صحبت ھستند، از 

ینى با حسین را بر وارد بھشت شوید، اما آنھا ھم صحبت و ھمنش: سختى حساب واھمھ ندارند، بھ آنھا مى گویند
 (300).بھشت ترجیح مى دھند
 عظمت مصیبت ابا عبدهللا الحسین

 :نزد امام صادق علیھ السالم با حضرت سخن مى گفتم ، كھ پسرى وارد شد، حضرت بھ او فرمود: ابو نصیر گفت 
خداوند تحقیر كند، كسى كھ شما را حقیر كرد و انتقام : مرحبا خوش آمدى و او را بوسید و بھ آغوش گرفت و گفت 

بگیرد از آنكھ شما را تنھا گذارد و یارى نكرد، خدا لعنت كرد كسى كھ شما را كشت ، خداوند ولى و یاور و نگھدار 
: سپس حضرت گریست و فرمود! و مالئكھ آسمان گریستند؟شماست ، چقدر بانوان و پیامبران و صدیقین و شھداء 

وقتى چشمم بھ فرزندان حسین مى افتد، بخاطر آنچھ بر آنھا و پدرشان رفتھ ، بى اختیار مى شوم ،: اى ابا بصیر  
فاطمھ علیھاالسالم بر او مى گرید و فریاد مى زند، بھ گونھ اى كھ جھنم زبانھ مى ) حضرت (اى ابا بصیر ھمانا 

، و اگر نھ این بود كھ نگھبانان جھنم آن را مھار مى كنند، اھل زمین را بھ آتش مى كشیدكشد . 
دریاھا از نالھ حضرت فاطمھ نزدیك است بھ تالطم افتد، مالئكھ و اھل عرش و اطراف آن بر حسین گریھ و زارى 
د، اگر یكى از آن صداھا بھ زمین رس) عذاب (بلند مى شود تا مبادا بر اھل زمین   میكنند صداى مالئكھ بھ تقدیس
 .رسد ھمھ را نابود و كوھھا را تكھ تكھ و زمین را متزلزل مى كند

عجیب تر از آن ھم ھست : حضرت فرمود! عرض كردم ، فدایت شوم این امر بسیار عظیم است : ابو بصیر گوید
 . لسالماما تحب ان تكون فیمن یسعد فاطمة علیھاایا ابابصیر : تا نشنیدى سپس فرمود

در عزادارى(آیا نمى خواھى در میان كسانى باشى كھ فاطمھ را یارى مى دھند  با شنیدن این : ابو بصیر گوید ( 
سخن چنان گریھ ام گرفت كھ قدرت بر سخن گفتن نداشتم ، حضرت نیز نتوانست با من سخن گوید، و رفت بھ محل 

بیرون آمدم ، میل بھ غذا نداشتم ، خوابم نبرد، فردا را از  نماز تا بھ نیایش بپردازد، من از نزد ایشان با آن حال



 (301). خوف روزه گرفتم ، و نزد حضرت صادق آمدم ، وقتى آرامش حضرت را دیدم ، من نیز آرام گرفتم
ھزار پیامبر و ھزار صدیق و ھزار شھید و یك میلیون از كروبیان حضرت : ادق فرموددر روایات دیگرى امام ص

فاطمھ را در گریھ یارى مى دھند حضرت نالھ اى سر مى دھد كھ ھیچ فرشتھ اى در آسمانھا نمى ماند مگر اینكھ از 
مى دھد  صداى حضرت گریان مى شود و پیامبر حضرت را آرامش  (302). 

 سیدالشھداء اشك ھر مؤ من
من اى پدر؟: اى اشك ھر مؤ من ، امام حسین عرضھ داشت : امیرالمؤ منین بھ سیدالشھداء نگاه نمود و فرمود  

آرى: حضرت فرمود  .(303) 
حسین اشك ھر مؤ منى است: امام صادق علیھ السالم فرمود  .(304) 

د نمى كند مگر اینكھ گریان شودمن كشتھ گریھ ام ، ھیچ مؤ منى مرا یا: امام حسین علیھ السالم نیز فرمود .(305) 
 مگو كھ پیكر شاه شھید غسل نیافت 

 
 كھ ھم زخون گلو غسل و ھم وضو دارد 

 كسى مضایقھ كى آب چشم از او دارد  قتیل گریھ بود نور چشم پیغمبر 

ائل گریھ كنندگان بر سیدالشھداءفض  
 در مصیبت امام حسین باید ضجھ و نالھ و بى تابى كرد

اى مسمع تو از اھل عراق ھستى آیا بھ زیارت قبر حسین : امام صادق علیھ السالم بھ مسمع ابن عبدالملك فرمود
فھ اطراف ما ھستند، عرض كردم ، من مردى معروف ھستم ، طرفداران خلی :علیھ السالم مى روى ؟ مسمع گوید

: آیا مصائب سیدالشھداء را یاد مى كنى عرض كردم : مى ترسم گزارش دھند و مرا اذیت كنند، حضرت فرمود
بى تابى مى كنى ؟ عرض كردم: آرى ، حضرت فرمود آرى بخدا سوگند، چنان متاءثر و گریان مى شوم ، كھ  : 

مى افتم ، حضرت فرمود خانواده من آن را در من مشاھده كرده ، از غذا خوردن  .خدا اشك تو را رحمت كند :
تو از كسانى ھستى كھ اھل جزع بر ما اھل بیت مى باشند، بخاطر خشنودى ما خوشحالند و براى ناراحتى ما 

بدان كھ ھنگام مرگ ، پدران ما خواھى دید كھ ملك الموت را براى تو سفارش مى كنند، و بشارتى كھ ... ناراحتند،
مھربان تر خواھد بود، سپس   برتر است ، ملك الموت بر تو از مادر دلسوز نسبت بھ فرزندش  بتو مى دھند

پس از جمالتى فرمود  حضرت گریست ، من ھم گریان شدم سپس  : 
ھر كھ بخاطر دلسوزى بر ما و آنچھ بر سر ما آمد گریان شد، خداوند قبل از خارج شدن آن اشك بر او ترحم مى 

اش جارى شود، اگر یك قطره از آن اشكھا در جھنم افتد، حرارت جھنم را از بین ببرد بھ  كند، و چون بر گونھ
 الحدیث (306).گونھ اى كھ حرارتى در آن نماند

دارد جز اشك براى ما،) صى مشخ(ھر چیزى ثواب : امام صادق علیھ السالم فرمود كھ ثواب آن اندازه ) (307)
 (.ندارد
 بر مثل حسین باید گریھ كنند
ماه محرم جنگ و اھل جاھلیت در  :ابراھیم ابن ابى محمود از امام رضا علیھ السالم روایت كند كھ حضرت فرمود

در كربال(خونریزى را حرام مى دانستند، اما این مردم خون ما را  حالل دانستند و احترام ما را نگھ نداشتند و  (
اطفال و زنان ما را اسیر نموده ، خیمھ ھاى ما را آتش زدند و اموال ما را بھ غارت بردند و درباره ما احترام 

روز قتل حسین علیھ السالم اشك از چشمھاى ما : راعات نكردند، سپس فرمودرسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ را م
جارى نمود و پلك چشمھاى ما را مجروح ساختھ و عزیز ما را در كربال ذلیل نمود و غصھ و بال را براى ما تا 
 .قیامت بھ ارث نھاد، پس بر مثل حسین باید گریھ كرد، ھمانا گریھ بر حسین گناھان را پاك مى كند

وقتى ماه محرم مى آمد، كسى حضرت را خندان نمى ) موسى بن جعفر علیھ السالم (پدرم : سپس حضرت فرمود
دید، پریشانى بر حضرت غلبھ مى كرد، تا اینكھ روز عاشورا میشد، آنروز روز مصیبت و غصھ و گریھ او بود، 
 :و مى فرمود
 (308). امروز روز شھادت حسین است
 ھمھ موجودات بر سیدالشھداء گریستند

انسان و جن و پرنده و وحوش بر حسین ابن على گریستند و اشكشان جارى شد: امام باقر علیھ السالم فرمود .(309) 
. پدر و مادرم فداى حسین باد كھ در پشت كوفھ كشتھ مى شود، گویا مى بینم : امیرالمؤ منین علیھ السالم فرمود

حیوانات وحشى را كھ كنار قبر او گردن كشیده اند و شب تا صبح بر او مى گریند و نوحھ مى كنند، وقتى آن زمان 
یعنى شما از حیوانات وحشى كمتر نباشید، شما ھم گریان باشید(شد، مبادا كھ جفا كنید  ).(310) 

 ھر یكى مویھ كنان بر دگرى نوحھ سراست   در غمت اعین و اشیاء ھمھ از منطق كون 

خدا رفت بر عرشھ نى تا سرت اى عرش   
 

 كرسى و لوح و قلم بھر عزاى تو بپاست 

 اى شھ كشتھ كھ بر زخم تنت گریھ دواست   گریھ بر زخم تنت چون نكند چشم محب 



 این صفت از پدر و جد تو در جوھر تست   اى حسینى كھ توئى مظھر آیات خدا 
  : زینب غم زده چون دید سرت بر نى گفت

 
ت آنكھ باید بھ اسیرى برود خواھر تس  

 اى كھ در كرب و بال بى كس و یاور گشتى 
 

 چشم بگشا و ببین خلق جھان یاور تست 

 اى حسینى كھ بھ ھر كوى عزاى تو بپاست 
 

 عاشقان را نظرى در دم جانپرور تست 

 این جوان كشتھ مى شود و ھیچكس او را یارى نمى دھد
م كنار حضرت نشستھ است ، حضرت با دست بر كتف نزد امیرالمؤ منین رفتم ، دیدم حسین علیھ السال: راوى گوید

جوان(این : امام حسین زده فرمود یا امیرالمؤ منین : كشتھ میشود و ھیچكس او را یارى نمى كند، عرض كردم  ( 
كھ كسى پسر پیامبر را یارى ندھد(آن زمان چھ زندگى بدى خواھد بود  این كار خواھد شد: حضرت فرمود ( . 

امام حسین ! یا ابا عبدهللا تو از پیش الگو بوده اى : لمؤ منین بھ امام حسین علیھ السالم فرموددر حدیث دیگرى امیرا
چیزى مى دانى كھ دیگران جاھلند، و بزودى عالم از : حضرت فرمود! فدایت گردم ، حال من چیست : عرض كرد

، سوگند بھ آنكھ جانم در دست اوست ، علم خود بھره ور مى شود، پسرم قبل از اینكھ حادثھ بیاید بشنو و بینا باش 
 بنى امیھ خون تو را مى ریزند اما نمى توانند تو را از دینت سست كنند و از یاد خدا غافل نمایند،

كھ دینم محكم و پابرجا مى (بخدائى كھ جانم بھ دست اوست ھمین مرا بس است : امام حسین علیھ السالم عرض كرد
اعتراف مى كنم ، سخن پیامبر را تصدیق دارم و گفتھ پدرم را تكذیب نمى كنمبھ آنچھ خدا نازل نموده ) ماند  .(311) 

 پیشگوئى حضرت امیر علیھ السالم و سؤ ال سعد
از من بپرسید قبل از اینكھ مرا نیابید، بخدا : و مى فرمودامیر المؤ منین علیھ السالم براى مردم خطبھ مى خواند 

 . سوگند از ھیچ خبر گذشتھ و با آینده نمى پرسید مگر اینكھ بھ شما خبر مى دھم
از كسانى است كھ با حضرت على علیھ السالم بیعت نكرد(سعد ابن ابى وقاص  گویا از روى (برخاست و  (

بخدا سوگند، سؤ الى كردى : حضرت فرمود! من چند عدد مو دارد  و ریش  یا امیرالمؤ منین ، سر: گفت ) استھزاء
تو موئى نیست مگر اینكھ در بیخ   كھ در سر و ریش ) بدان (كھ دوستم پیامبر بھ من خبر داده بود از این سؤ ال تو، 

حضرت  و چون گفتن تعداد موى سر و ریش آن شخص براى او قابل تصدیق نبود،(آن شیطانى نشستھ است و 
در خانھ تو بزبچھ اى است كھ پسرم حسین را مى كشد، ) نشانھ اى داد تا بداند حضرت راست مى گوید، لذا فرمود

عمر پسر سعد در آن موقع طفلى بود كھ بر زمین مى خزید: راوى گوید .(312) 
 خوشا بھ حال عزاداران سیدالشھداء
یعنى اھل جلسھ و مذاكره (آیا جلسھ دارید و حدیث بازگو مى كنید؟ : امام صادق علیھ السالم بھ فضیل فرمود -1

من آن جلسھ ھا را دوست مى دارم ، امر ما را : آرى حضرت فرمود: كرد  عرض ) احادیث اھل البیت ھستید؟
خدا رحمت كند كسى را كھ امر را زنده كند، اى فضیل كسى كھ یاد ما كند، یا نزد او یاد زنده كنید، ) والیت ما را(

ما شود و چشمھایش گریان شود، گرچھ بمقدار بال مگسى باشد، خداوند گناھان او را مى آمرزد، ھر چند بھ مقدار 
 .(313)كف دریا باشد
 :امام صادق علیھ السالم فرمود -2
ھر گریھ و بى تابى در ھر چیزى مكروه است ، مگر گریھ بر حسین ابن على علیھما السالم كھ در آن پاداش مى 
 .(314)باشد
اى پسر شبیب اگر خوشحال مى شوى كھ ثوابى ھمانند ثواب : بھ ریان ابن شبیب فرمود: امام رضا علیھ السالم  -3
 :كسانى كھ با حسین شھید شدند داشتھ باشى ، ھرگاه آنھا را یاد كردى بگو
دماى كاش من با شما بودم و بھ رستگارى بزرگ نائل مى ش .یا لیتنى كنت معھم فافوز فوزا عظیما  .(315) 
ھركس كھ یاد ما نزد او شود، و از چشمھاى او اشك سرازیر شود، گرچھ بھ : امام صادق علیھ السالم فرمود -4

ر كف دریا باشدمقدار بال مگسى باشد، خداوند گناھان او را مى آمرزد ھر چند بمقدا (316). 
اى پسر شبیب اگر براى چیزى گریان مى شوى براى حسین : امام رضا علیھ السالم بھ ریان ابن شبیب فرمود -5

و با او دوازده نفر از خاندان او بود كھ روى زمین ھمانند  ابن على گریان شو، كھ او را مانند گوسفند سر بریدند،
تا آنجا كھ فرمود -نداشتند، و آسمانھاى ھفتگانھ و زمینھا بر او گریستند  : 

اى پسر شبیب اگر بر حسین گریھ كنى ، بھ گونھ اى كھ اشكھایت بر گونھ ات سرازیر شود، خداوند تمام گناھان تو 
باشد یا زیاد مى آمرزدرا، كوچك باشد یا بزرگ ، كم   الحدیث (317).

بر ھمانند حسین باید گریھ كنندگان ، ھمانا : و از حضرت رضا علیھ السالم روایت است كھ در حدیثى فرمود -6
كند گریھ بر حسین ، گناھان بزرگ را پاك مى (318). 

 عظمت قتل و شھادت سیدالشھداء
وقتى جبرئیل بھ نزد پیامبر اكرم آمد و خبر كشتھ شدن حسین علیھ السالم را داد، : امام صادق علیھ السالم فرمود



السالم را گرفت و مدتى از روز با حضرت تنھا بود، و ھر دو بھ گریھ افتادند، حضرت رسول ، دست على علیھ 
بر شما : خداوندتان بھ شما دو نفر سالم مى رساند و مى فرماید: ھنوز جدا نشده بودند كھ جبرئیل نازل شد و گفت 

پس صبر مى كنیم : حضرت فرمود! الزم كردم كھ صبر كنید (319). 
 دیده ھا گو ھمھ دریا شو و دریا ھمھ خون 

 
 كھ پس از قتل تو منسوخ شد آئین سرور 

 مصطفى با جگر سوختھ حیران و حسور   مرتضى با دل افروختھ ال حول كنان 

 سیدالشھداء مقتداى انبیاء است
خداوند پیامبرى را براى گروھى فرستاد، آن گروه بر پیامبر مسلط شدند، پوست : م فرمودامام صادق علیھ السال

پروردگارت بھ تو سالم مى رساند و : صورت و سر او را كندند، از جانب خداوند، فرشتھ اى نزد او آمد و گفت 
ست ، ھر چھ خواھى فرمان ده ، آن آنچھ با تو انجام شده دیدم ، خداوند مرا تحت اختیار شما قرار داده ا: مى فرماید

، من بھ حسین اقتدا و پیروى مى كنم  لى بالحسین اسوة :پیامبر گرامى فرمود (320). 
 عظمت مصیبت سیدالشھداء بھ خاطر عظمت شخصیت حضرت است

عظمت مصیبت و مظلومیت سیدالشھداء كھ زمین و زمان را در عزا فرو برده است ، باید در وجود : مؤ لف گوید
 .مقدس و مطھر ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم جستجو كرد

علیرغم آنكھ بسیارى عظمت مصیبت آن امام مظلوم را، در شدت و فجیع بودن مصائب وارده بر حضرت مى 
ت كھ شخصیت واال و بى ھمتاى عالم اسالم بھ دست تبھكارانى مثل یزید بھ دانند، عظمت مصیبت در این اس

 شھادت مى رسد، بزرگى مصیبت حضرت ، رابطھ مستقیم با عظمت شخصیت حضرت دارد،
شما مى دانید كھ اھانت بھ یك مرجع تقلید، دھھا بار سنگین تر و بزرگتر است از ضرب و شتم ، افراد عادى ، چرا 

مرجع و یا عالم دینى ، اھانت بھ فرد نیست ، اھانت بھ مرجعیت و دین و یك ملت است ،كھ اھانت بھ یك   
شھادت سیدالشھداء، اھانت بھ دین بود، اھانت بھ پیامبر بود، اھانت بھ خداوند بود، كسى مى تواند پى بھ عظمت 

بیھوده نیست كھ امام زمان  مصیبت سیدالشھداء ببرد كھ ھرچھ بیشتر پى بھ شخصیت واالى سیدالشھداء برده باشد،
اى حسین -بجاى اشك ، بر تو . در زیارت ناحیھ مى فرماید خون مى گریم ، زیرا حضرت بھتر از ھر كس ، پى  - 

 .بھ عظمت سیدالشھداء و بھ دنبال آن بھ عظمت مصیبت حضرت ، خواھد برد
دهللا الحسین معرفت پیدا كنید، كھ در پس سعى كنید اى عزیزان ، ھر چھ بیشتر، نسبت بھ اھل البیت مخصوصا اباعب

این صورت ، از صمیم دل محزون مى شوید، و بى اختیار دل مى شكند و اشك چشم جارى مى شود و چھ ارزشمند 
 .است آن اشكى كھ از روى معرفت جارى گردد
 عزادارى و حوش بیابان در عزاى حسینى
 :شھید بزرگوار آیت هللا دستغیب ره مى فرماید

ل و بزرگوار و صاحب كرامات و مقامات آخوند مالزین العابدین سلماسى اعلى هللا مقامھ گویدعالم كام : 
از سفر زیارت حضرت رضا علیھ السالم مراجعت كردیم ، عبور ما بھ كوه الوند كھ نزدیك ھمدان است افتاد، 

ن بھ دامنھ كوه نگاه مى كردمفصل بھار بود، در آنجا پیاده شدیم ، ھمراھان مشغول برافراشتن خیمھ بودند، و م  . 
ناگاه چشمم بھ چیزى افتاد، دقت كردم پیرمرد محاسن سفیدى را دیدم كھ عمامھ كوچكى بر سر داشت و بر سر 
سكوئى نشستھ كھ چھار ذرع بلندى داشت و بر دور آن سنگھاى بزرگى چیده كھ جز سر او چیزى معلوم نبود 

مودم ، بھ من انس گرفت و از جاى خود پائین آمد و بھ من گفتنزدیك او رفتم و سالم كردم و مھربانى ن  : 
كھ بخاطر فرار از تكالیف عمده ، نامھاى گوناگون بر خود ) از دراویش و صوفیھ نیست (كھ از گروه ضالھ نیست 

آنھا براى گذارده و بھ اشكال عجیبھ بیرون مى آیند، بلكھ او داراى خانواده و اوالد بوده و پس از منظم كردن امور 
فراغت در عبادت از آنھا كناره گیرى كرده است ، نزد او نیز رسالھ ھاى عملیھ علماء آن زمان بود و ھیجده سال 

ماه : بود كھ آنجا اقامت داشت ، از او درخواست كردم از امور شگفت كھ مشاھده كرده براى من بیان كند، او گفت 
ندى گذشت ، شبى مشغول نماز مغرب بودم ناگاه صداى ولولھ عظیمى رجب بود كھ من بھ اینجا آمدم ، پنج ماه و ا

آمد و آوازھاى غریبى شنیدم ، ترسیدم و نماز را تخفیف دادم ، نگاه كردم ، دیدم بیابان پر شده از حیوانات مخالف 
دور من یكدیگر مثل شیر و آھو و گاو كوھى و پلنگ و گرگ ، جمع شده اند و با صداى عجیبى فریاد مى زنند و 

دور است كھ سبب اجتماع این وحوش و : جمع شده و سرھاى خود را بھ طرف من بلند نمودند، با خود گفتم 



 درندگان كھ با ھم دشمن ھستند، براى دریدن من باشد، زیرا بھ خود حملھ نمى كنند،
د كھ امشب شب فھمیدم این اجتماع براى امرى بزرگ و حادثھ اى عجیب است ، خوب كھ دقت كردم بخاطرم آم

عاشورا است و این فریاد و فغان براى مصیبت حضرت سیدالشھداء است ، وقتى مطمئن شدم ، عمامھ از سر 
برداشتم و بر سر زدم و خود را میان آنھا انداختم و صدا زدم ، حسین حسین ، شھید حسین ، و مانند این كلمات مى 
 گفتم ،

و دور من حلقھ زدند، بعضى سر بر زمین مى زدند، و بعضى خود  حیوانات در وسط خود جائى برایم خالى كردند
را در خاك مى انداختند تا اذان صبح ، سپس حیواناتى كھ وحشى تر بودند زودتر و دیگران بعدا رفتند تا ھمگى 
 متفرق شدند و از آن سال تا بھ حال كھ مدت ھیجده سال است این كار عادت ایشان است ، بھ گونھ اى كھ عاشورا
 (321). بر من مشتبھ مى شود، از اجتماع آنھا در این محل ، مى فھمم كھ عاشوراست

جانب سپس شھید بزرگوار از جناب آقاى حاج شیخ حسن مولوى آن مرد ثقھ با فضیلت نقل مى فرماید كھ ایشان از 
حاج سید محمد رضوى كشمیرى نقل مى كند كھ در كشمیر در دامنھ یك كوه ، حسینیھ اى است كھ ھر سالھ ایام 
عاشورا در آن اقامھ عزاى حضرت سیدالشھداء مى شود، از شب اول محرم از بیشھ نزدیك حسینیھ شیرى مى آید، 

و سرش را از روزنھ اى كھ بخاطر ) است  كھ از دامنھ كوه طبعا صعود بھ آن آسان(مى رود باالى پشت بام 
روشنائى و تھویھ مقدارى باز است ، داخل مى كند و عزاداران را مى نگرد و قطرات اشك او پشت سر ھم مى 
 .ریزد تا شب عاشورا ھر شب این كار را انجام مى دھد، و پس از پایان مجلس مى رود

د اختالف نمى شوددر این قریھ اول محرم ھیچگاه مشتبھ و مور: و فرمود .(322) 

 

 

 خوشا بھ حال برپاكنندگان مجالس حسینى
اى پدر : پیامبر اكرم بھ حضرت فاطمھ علیھاالسالم خبر شھادت امام حسین را دادند، حضرتش سخت گریان شدند، پرسیدند

وقتى كھ من و تو و على ھیچكدام نباشیم ، با شنیدن این خبر، گریھ زھراى : واقعھ چھ وقت خواھد بود؟ حضرت فرمود این
اى پدر، چھ كسى بر او مى گرید و اقامھ عزا مى كند؟: مرضیھ شدید شد، و عرضھ داشت   

نھا بر مردان اھل بیت ، و این اى فاطمھ زنان امت من بر زنان اھل البیت گریھ مى كنند و مردان آ: حضرت فرمود
عزادارى را طایفھ اى پس از طایفھ دیگر ھر سال تجدید مى كنند، چون روز قیامت شود من مردان آنھا را شفاعت مى كنم 

اى : و تو زنھاى آن ھا را، و ھر كھ در مصیبت حسین گریھ كرده است ، دستش را گرفتھ بھ بھشت مى بریم ، سپس فرمود
ر قیامت گریان است ، جز چشمى كھ بر حسین گریستھ باشدفاطمھ ھر چشمى د .(323) 

 تذكرات مخلصانھ بھ عزاداران سیدالشھداء
رابطھ با جلسات عزادارى تذكر بدھیم در اینجا بجاست كھ بھ شیعیان اھل البیت علیھم السالم مطالبى را در: مؤ لف گوید  . 

بھ مجالس روضھ و عزادارى ، ھر چھ بیشتر اھمیت دھید، مبادا كھ آن مجالس را تحقیر كنید و كم ارزش و بى رونق  -1
است ، ھمین   قرار دھید، چرا كھ ھر مسلمانى امروز باید بداند، كھ رمز بقاء دین و مكتب اھل البیت در اقامھ ھمین مجالس

لسات كوچك و بزرگ كھ در كوچھ و محلھ و بازار بطور پراكنده تشكیل مى شود، سستى و اھمیت ندادن بھ این جلسات ، ج
 . بھ معناى ضایع كردن دین و خون شھیدان كربالست
. جلسات عزادارى از زمان ائمھ اطھار علیھم السالم بطور مستمر با توصیھ اھل البیت تا امروز برقرار بوده است  -2
شیعیان و دوستداران اھل البیت با توصیھ و راھنمائى علماء اعالم و مراجع عظام ، با تمام وجود در تداوم آن كوشیده اند، تا 
امروز بھ امانت بھ دست من و شما رسیده است ، مبادا ما در امانت خیانت كنیم ، و نتوانیم آن را پرشور و با عظمت بھ 
 نسل بعد از خود منتقل كنیم ،

ندان خود را حسینى و اھل جلسھ قرار دھیدفرز . 
این زنجیره حدود ھزار و چھار صد سال است كھ با تمام سختیھا و فراز و نشیبھا برقرار مانده و بھ ھم متصل شده است ، 
 اگر یك نسل در آن خلل ایجاد شود، خدا مى داند كھ چھ ضربھ جبران ناپذیرى بھ دین وارد خواھد شد،

سینى تربیت كنید، آن ھا را از كودكى ، با امام حسین و عشق و شور حسینى آشنا كنید، آنھا را در سنى فرزندان خود را ح



كھ ھنوز عقل آنھا رشد نكرده ، روحشان را با امام حسین آشنا كنید، در میان خانھ بھ نام حسین احترام بگذارید، در مصیبت 
بگذارید عواطف سنگین طفل نسبت بھ پدر و مادر تحریك شود، و  حضرتش شما پدر و مادر، مقابل كودكان خود گریھ كنید،

 .او ھم گریان شود، عاشق حسین شود، نامھاى حسینى براى اطفال خود انتخاب كنید
رحمت و درود خدا بر آن پدر و مادرى كھ در ایام عزا، لباس عزا مى پوشند و بر كودكان خود نیز مى پوشانند، كودك آنھا 

با یك تحول و دگرگونى در وضع خود و خانواده مواجھ مى شود، و روح او متاءثر مى گردد، بگذارید از ھمان كودكى ، 
عزاى حسینى را در وجود خود، در وجود شما، در اطراف شھر و در و دیوار محلھ و حسینیھ و مسجد ببیند و دگرگون 
 .شود

ھ در عزاى سرور شھیدان سینھ برھنھ كرده و با حزن چھ زیبا و پرشكوه است ، عشقبازى و سینھ زنى كودكان و جوانانى ك
 و اندوه و پریشانى ، بر سر و روى مى زنند،
اینھا باقیات الصالحات شما خواھند بود، شما با تربیت اینگونھ كودكان اسالم را تقویت مى كنید، و آخرت خود را بیمھ مى 
 .نمائید

ید، مشكالت را حل كنید، بھانھ ھا را كنار بگذارید، بھ ھر طریقى كھ كودكان خود را ھر چھ بیشتر با جلسات حسینى آشنا كن
ممكن است سعى كنید فرزند شما در جلسات فعالیت كند، گرچھ با كوبیدن یك سیاھى و یا برداشتن یك پرچم و یا دادن چاى 
 و آب و مانند اینھا باشد،
 از جلسات حسینى حداكثر استفاده را ببرید، بھ كم قانع نباشید
از مجلس سیدالشھداء علیھ السالم حداكثر استفاده را ببرید، این درست است كھ تمام شركت كنندگان در عزاى حسینى از  -3
عنایت الھى بھره مند ھستند، اما افراد متفاوتند، ھر كس بمقدار ظرفیتى كھ دارد از این دریاى بیكران فیض الھى بھره مى 

ز مجالس امام حسین ، بھ مادیات و یا كسب ثواب اكتفا كنید، ثواب در مجلس برد، مبادا شما از كسانى باشید، كھ ا
سیدالشھداء كمترین بھره اى است كھ یك انسان مى تواند ببرد، ھمت خود را باال ببرید، شما در مجلس امام حسین ، معارف 

در یك كالم حسینى شوید، ھر كسب كنید، خدا را بھ دست آورید، صفا بدست آورید، شور و عشق حسینى بدست آورید، و 
 . كھ بھ كمتر از این راضى باشد، از بھره خود كاستھ است
بھ ھمین جھت است كھ توصیھ مى شود، حتما از عالم و واعظى كھ شما را بھ خدا و دین و حسینى شدن و عشق بھ امام 

اى سخن او بنشینید، و گوش بدھید و حسین نزدیك مى كند، دعوت كنید و پس از دعوت نیز، عنایت تام داشتھ باشید، كھ پ
 .روى سخن او فكر كنید
بھ گونھ اى باشید كھ خداى ناكرده پس از سالھا در جلسات و نشستن پاى سخنرانیھا و موعظھ ھا، ھنوز از نظر معارف و 

د كھ تا وقتى در خداشناسى و عشق بھ سیدالشھداء در مرحلھ ابتدایى باشیم ، برخى در جلسات ھمانند آبكش در میان آب ھستن
از   آب است پر است ، اما وقتى بیرون مى آید، چیزى درون آن نمى ماند، شما از جلسات فائده ببرید و استفاده كنید، و پس

فھم و شعور، راه حسینى شدن و سیماى سیدالشھداء را در زندگى پیاده كنید، مثل یك دوستدار با معرفت امام حسین در 
این است رمز مھم مجالس عزادارى ساالر شھیدان ،زندگى رفتار كنید، كھ   

آن را بھ ناسزاگوئى و تندى و یا دروغ و گناه . مجلس امام حسین ، جاى شور و عشق و خدا و كمال و معنویت است  -4
ه شود، حسینى ، نغمھ ھاى غنا و آوازه خوانیھاى نامشروع و یا وسائل لھو و لعب ، مشاھد  آلوده نكنید، مبادا كھ در مجلس
در مجلس سیدالشھداء از آن چھ سیماى دینى ندارد بھ شدت باید اجتناب شود، و یكى از ھمین امور مسالھ بلند كردن بیش از 
 .حد صدا بھ گونھ اى كھ موجب اذیت ھمسایگان شود مى باشد
یگر از برخوردھاى شركت كنندگان در مجالس حسینى ، خود نیز حفظ حرمت مجالس را داشتھ باشند، جوانان با یكد -5
ناھنجار و سبك اجتناب كنند، مبادا با صحبت كردن در میان جلسھ موجب مزاحمت دیگران و سبب بر ھم خوردن توجھ 
مردم شویم ، كھ این كار عمال بھ معناى مخالفت با جلسھ حسینى است و در ھمین جا الزم مى دانم نسبت بھ اقدام و تشویق 

ت تاكید كنم ، مبادا در جلسات عزا با جوانان و بانوان تند برخورد شود، با جوانان بھ بیشتر نسبت بھ جوانان در جلسا
مقتضاى جوانى آنھا و درك موقعیت آن ھا باید برخورد شود، از خطاھاى آنھا چشم پوشى كنید و با كرامت و بزرگوارى 
 .آنھا را تشویق كنید
 در عزادارى و مخارج افراط و تفریط نكنید
ت ما وارد شده است كھ در عبادت خود را خستھ نكنید، اینگونھ نباشد كھ از عبادت زده شوید، و بخاطر زیادى در روایا -6
آن ، ملول گردید، در روضھ و نوحھ خوانى و عزادارى نیز حد متوسط را از نظر زمان در نظر بگیرید، مبادا كھ با زیاده 
 . روى در عزادارى ، مردم را از مجالس عزا دلسرد كنیم



از اسراف و مخارج بیھوده كھ حاصلى دربر ندارد خوددارى كنید بسیار دیده مى شود كھ اھل جلسھ بیش از آنكھ بھ فكر  -7
خرج كردن در راه اطعام و منبر و نشر كتاب و مانند این امور باشند، بھ فكر خریدن وسائلى مى افتند كھ جز رحمت و 
 مشقت و تشریفات اضافى سود دیگرى ندارد،
برداشتن ، پرچم و علم كھ نشاندھنده حالت عزا و اعالن مصیبت است ، كارى نیكوست ، بشرط آنكھ ھر روز بر تعداد و 
 .وزن آن افزوده نگردد، و واقعیت عزا فداى ظواھر آن نشود
 در عزاى حسینى از خود سخاوت نشان دھید
توجھ نموده و ما را انتخاب نمود، و براى ما شیعیانى  خداوند تبارك و تعالى بھ زمین: حضرت امیر علیھ السالم فرمود -8
برگزید كھ ما را یارى مى كنند، و براى شادى ما، شادند و براى حزن و اندوه ما، اندوھگین ھستند، در راه ما مال و جان 
 (324). مى بخشند، اینان از ما ھستند و سرانجامشان بھ طرف ماست
دھھا آیة و صدھا روایت از معصومین علیھم السالم نسبت بھ انجام كار خیر و انفاق در راه خدا و خدمت بھ اسالم و 
 مسلمین و اھمیت فوق العاده آن ، و ثواب و پاداشھاى سرسام آورى كھ در دنیا و آخرت دارد، داللت مى كند،

ھیچ عاقلى نیست كھ بعد از شناخت و اھمیت مجالس اباعبدهللا الحسین ، در فضیلت كمك كردن بھ اقامھ این مجالس چھ از  و
 نظر جان و مالى تردید داشتھ باشد،
خدمت بھ مجالس سیدالشھداء و خرج كردن براى این مجالس ، و برقرارى ھر چھ با شكوه تر این مجالس ارزشى است كھ 

اھل خیر را آباد مى كند، كدام جھادى در راه خدا، برتر از كمك و خدمت بھ این مجالس ، كسانى كھ در این  دنیا و آخرت
مورد اقدام كرده اند، خود مى دانند كھ خداوند چھ بركتى و صفا و نورانیتى بھ آن ھا عطا مى كند و این امر مجربى است 

د عنایت دین باشد، بیشتر وسوسھ و فعالیت مى كند، امورى را لیكن از آن جا كھ شیطان لعین ، ھر جا كھ بیشتر مور
 : مخلصانھ بھ صاحبان جلسات و برپاكنندگان عزاى سیدالشھداء تذكر مى دھیم
 با امام حسین شریك شوید تا سود دنیا و آخرت را برده باشید
آمد، و مانند اینھا، از كمك خود بھ مشاھده مى شود، كھ برخى از اھل خیر، بھ بھانھ گرانى و یا كسادى و كم شدن در -1
 .مجالس سیدالشھداء كم مى كنند و یا دریغ مى نمایند
عزیزان من ، آیا شما بھ خاطر گرانى ، از ضروریات زندگى خود صرفنظر مى كنید؟ حتى از امورى كھ جنبھ ضرورى 

الس است ، و اگر مشلكى باید گشوده ھم ندارد چشم مى پوشید؟ شما كھ قبول دارید، ھرچھ خیر و بركت ھست ، در این مج
 !شود، باید از این مجالس باشد، چرا كم لطفى مى كنید، و بھ سعادت خود پشت پا مى زنید؟
من و شما كھ ، براى اسباب بازى فرزندان و یك مسافرت تفریحى و یا مسائلى از این قبیل حاضریم ، دھھا برابر خرج كنیم 

ى كنیم ؟؟ چرا راجع بھ سیدالشھداء دریغ م  
آن ھا كھ بھ خاطر كار خیر زنده اند، : آیا گرانى و كسادى را بھ پاى سیدالشھداء باید گذاشت ، امام صادق علیھ السالم فرمود

بیشتر از كسانى ھستند كھ بخاطر اجل زنده اند، پس كار خیر را ادامھ دھید، و بھ فكر آخرت خود باشید و خود را از فوائد 
حروم نكنیدو فضائل اقامھ عزا م . 

ھمھ مردم ، ھر كس ، در ھر سطحى كھ از نظر دارائى و تمكن مادى مى باشد، سعى كنند، كم یا زیاد، در مخارج  -2
جلسات شركت كنند، نگوئید بحمدهللا ، اھل خیر ھستند، آرى ھستند، اما شما چرا از این دریا بھره نمى برید، شما گمان نكنید 

لسات است ، خیر، آنكھ از ھمھ بیشتر بھره مى برد، خود شمائید، نگذارید ھمھ بركات و كھ ھدایاى شما، فقط بھ نفع ج
فضائل را دیگران از آن خود كنند، نگوئید، ما چیزى نداریم و زندگى خودمان دچار كمبود است ، عزیزان من ، این مخارج 

دنیا، كمبود و نیاز دارید، از خودتان و ھم براى خودتان است نھ دیگران ، شما براى زندگى معنوى و آخرت ، بیش از 
نسبت بھ خودتان بخیل نباشید، یك روش بسیار پسندیده و مفید این است ، كھ با سیدالشھداء و ابالفضل شریك شوید، در طى 

انداز اخروى كنار، بگذارید و ھنگام محرم در   سال بطور ماھیانھ ، و یا ھر وقت كھ چیزى بدستتان رسید، بعنوان پس 
جالس عزا صرف كنیدم . 

 خدمت بھ عزاى حسینى او را نجات داد
محدث نورى رضوان هللا علیھ از عالمھ ربانى شیخ عبدالحسین طھرانى نقل مى فرماید كھ یكى از درباریان محمد شاه 

ده ، نزدیك قاجار مردى بود بنام میرزا نبى خان ، او غرق در گناه و معصیت شده بود، بگونھ اى كھ بھ ھر گناھى آلوده ش
این مرد از دنیا رفت ، در عالم خواب دیدم كھ من در باغستانھائى . بود كھ در طغیان و تظاھر بھ گناه ، ضرب المثل شود

كھ داراى عمارتھاى عالى بود مشغول گردش ھستم ، باغستانھائى كھ گویا از بھشت بود، با من راھنمائى بود كھ آن قصرھا 
، اگر مى خواھى او را !اینجا مال میرزا نبى خان است : بھ مكانى رسیدم ، مرد راھنما گفت را معرفى مى كرد، تا اینكھ 

ببینى ، آنجا نشستھ است ، نگاه كردم ، دیدم آرى ، تنھا در ساختمانى كھ تاالر گویند نشستھ است ، ھمینكھ مرا دید، اشاره 



ا بھ باالى مجلس فراخواندكرد كھ باال بیا، نزد او رفتم ، برخاست بر من سالم كرد، و مر . 
 !من نشستم ولى در حاالت او فكر مى كردم كھ با آن حال و این مقام ؟

اى شیخ ، گویا در تعجبى از این مقام من ، با وجود آن كارھایم در دنیا كھ موجب : او از حالت من بھ فكرم پى برد و گفت 
اما من ) عنى من مستحق عذاب بودم بخاطر آن اعمال ناپسندم ی(آرى كار ھمانگونھ كھ مى پندارى بود ! عذاب دردناك بود؟

یك معدن نمك در طالقان داشتم ، كھ ھر سال درآمد آن را بھ نجف اشرف مى فرستادم ، تا در عزاى حسینى علیھ السالم 
با تعجب از خواب : اینجا را در مقابل آن بھ من داده اند، آن عالم بزرگوار گوید) اكنون پس از مرگ (صرف شود، 

این خواب : برخواستم ، و خواب را در مجلس بحث مطرح كردم ، یكى از فرزندان عالم فاضل مولى مطیع طالقانى گفت 
یكصد تومان مى شد، و آن را بھ نجف مى ) در آن زمان (راست است ، او یك معدن نمك در طالقان داشت ، كھ اجاره او 

من قبال نمى دانستم كھ او در : امام حسین بود، آن عالم ربانى مى فرمودفرستاد، و پدرم متولى خرج آن مال در عزاى 
 (325). طالقان چیزى دارد و اجاره آن یكصد تومان است و براى عزادارى صرف مى كند، و الحمدهللا الكریم الوھاب

بخاطر من از او درگذر: حضرت على علیھ السالم فرمود  
در بحرین مردى بود كھ گاوى داشت و زندگانى او با شیر این گاو مى گذشت ، تا اینكھ رئیس انتظامات شھر یعنى كالنتر 

د داشت و معلوم است كھ وقتى تنھا راه درآمد شخصى ضبط شود، چھ حالتى خواھ(محل ، آن گاو را بھ زور از او گرفت ، 
بھ حضرت امیر علیھ السالم از آن مرد غاصب ) چون نتیجھ نگرفت بھ نجف رفت و(، او بھ حاكم شھر مراجعھ كرد و )

بھ خواب رفت ، در خواب ) شاید از خستگى راه (شكایت كرد، در این میان در روضھ مطھره حضرت امیر علیھ السالم 
بگذر و او را ببخش ، آن مرد عرض ) غاصب (اطر من ، از آن مرد بخ: حضرت امیر علیھ السالم را دید، بھ او فرمود

او ھر سال بھ عزاداران حسین خدمت مى كند، و این كار دائمى اوست ، مرد : حضرت فرمود! چرا از او بگذرم ؟: كرد
ن غاصب از او گذشتم ، سپس از خواب برخاست و بھ بحرین آمد، ھمین كھ بھ بندر رسید، دید كھ آ: بحرینى عرض كرد

جھت دیدار او آمده ، وقتى پیش آمد، معلوم شد كھ آن گاو را برگردانده ، بھ عالوه قیمت شیر، از روزى كھ غصب شده تا 
چرا بھ فالن : امروز، و علت این كار را چنین ذكر كرد كھ من در خواب دیدم امیرالمؤ منین علیھ السالم را كھ بھ من فرمود

از او حاللیت بخواه ، اما آن مرد بحرینى از پس گرفتن آن گاو و پول شیر آن امتناع  شخص ستم كردى ؟ برو نزد او و
نمود، آن غاصب اصرار مى كرد و مرد بحرینى امتناع مى كرد، تا اینكھ توافق نمودند، آن را در عزادارى امام حسین علیھ 
 (326).السالم صرف كنند
 اھل خیر توجھ كنند

امسال اطعام را نصف كردى ؟: سیدالشھداء فرمود  
نقل مى نماید كھ -ره  -شھید بزرگوار آیت هللا دستغیب   : 

سالى  مرحوم حاج محمد رضا بقال ساكن كوى آستانھ ھر سالھ روز اربعین ، چھل من برنج طبخ كرده و بھ مردم مى داد،
سفارش مى كند كھ روز اربعین ، چھل من برنج طبخ كنند و بھ مردم بدھند، در كربال   كھ عازم كربال شد، بھ فرزندانش 

محمد رضا امسال كھ كربال : بود كھ شب بعد از اربعین حضرت سیدالشھداء را در خواب مى بیند، حضرت مى فرماید
 آمدى ، اطعام را نصف كردى ؟

فھمید كھ جریان چیست ؟ تا اینكھ پس از بازگشت بھ شیراز و دادن سھ روز اطعام ، از فرزندش سؤ ال مى چون بیدار شد، ن
من بیشتر  20كھ امسال : بھ سفارش شما عمل كردم ، باالخره اصرار كردم ، گفت : كند كھ امسال اربعین چھ كردى ؟ گفت 

این سھ روز طبخ شد پخت نكردم و بیست من را گذاردم براى ھنگام مراجعت شما كھ !!(327) 
 تنگ نظرى یا وسوسھ شیطانى
مشاھده مى شود كھ برخى در اثر نادانى و یا وسوسھ شیطانى و یا تنگ نظرى و یا بھانھ جوئى ، مى گویند، جلسھ  -3

باید با مادیات آغشتھ كرد، ھر كس كھ عاشق امام حسین است ، بخاطر خدا و امام حسین مى آید، كسانى كھ سیدالشھداء را ن
 !بخاطر دنیا و مسائل مادى میخواھند شركت كنند، چھ بھتر كھ نیایند

جلسھ نمى  اینھا غافلند كھ جلسات حسینى براى جذب مردم است ، و اگر كسى بخاطر غفلت از حقیقت دین و سیدالشھداء، بھ
آید، ولى بخاطر مسائل مادى جذب دین مى شود؟ چرا ما از راه مادیات مردم را بھ طرف دین جذب نكنیم ، یكى از 
دستورات اسالمى كھ در موارد مصرف زكاة آمده است ، این است كھ بھ عده اى براى جذب بھ دین ، كمك مالى شود كھ در 

جلسات حسینى ھر چند بخاطر مسائل مادى باشد داراى فوائد متعددى است شركت در. اصطالح مولفة قلوبھم گفتھ میشود  . 
 .كسى كھ اطعام مى دھد، ثواب اطعام مسلمانان و كمكم بھ عزاى حسینى و پاداش اخروى فراوان نصیبش مى شود -1
 .شركت مردم در جلسات حسینى ھر چند بخاطر دنیا، موجب گرمى مجالس و عظمت آن خواھد بود -2



بسا افرادى كھ از اول ھمانند كودكان ، بخاطر دنیا بھ جلسھ مى روند، اما پس از مدتى جذب جلسات مى شوند و از  چھ -3
 .آن استفاده كامل مى برند
امام صادق علیھ السالم . چھ بسا افرادى كھ در رھگذر جلسات با شنیدن یك سخن جذاب و یك حدیث دگرگون مى شوند -4

زنده مى كندحدیث ما دلھا را : فرمود . 
شركت كننده در عزاى حسینى بھ ھر نیت كھ آمده باشد، وقتى با آن جمعیت انبوه ، و فضاى غم انگیز و حزن و اندوه  -5
مردم ، مواجھ مى شود عظمت سینھ زنى و شكوه نوحھ خوانى و دلھاى ماالمال از محبت را مى بیند، خواه ناخواه در 

حادثھ بزرگ و دگرگونى مھم در ذھن او نقش مى بنددروحیھ او اثر مى كند، و بعنوان یك  . 
 آیا پس از این ھمھ فوائد و نتایج عالى و ارزنده ، باز مى توان گفت كھ نباید اطعام و خرج داد،
آیا اگر خداوند متعال ھم مى خواست با ھمین منطق با مردم برخورد كند، چھ مى شد، اگر خداوند ھم بفرماید ھر كھ مرا مى 

چھ میشد؟ شما مى !! بادت كند، عبادت كند، و ھر كھ بخاطر بھشت است ، عبادت نكند، لذا بھشتى در كار نیست خواھد ع
بینید كھ خداوند نیز براى ھدایت بشر، عالوه بر عقل مردم ، از راه تشویق و ترغیب ، یعنى از راه نشان دادن دوست 

فلسفھ باغ و گلستان و میوه و جویبار و حور و آنچھ در بھشت  داشتنھاى بشر، آنان را بھ سعادت دعوت كرده است ، تمام
 . است ، بخاطر ھمین جھت است
 بیمار را از طبیب و دارو، دور نكنید
گاھى شنیده مى شود كھ برخى از اھل جلسھ ، از روى دلسوزى ، براى بزرگداشت جلسات عزا، و توبیخ اھل معصیت  -4

مى شوند، او را تحقیر مى كنند، مى گویند جلسھ امام حسین جاى افرادى مثل تو ، وقتى با معصیت كارى در جلسھ مواجھ 
 !! نیست

و ! شرابخوار نباید بھ این جلسات بیاید، یا مى گویند، نمى خواھد بھ جلسھ بیایى و عزادارى كنى ؟ برو گناھت را ترك كن 
م از درگاه حسینى نیستمانند این كلمات ، عزیزان من ، راه تبلیغ و نھى از منكر، راندن مرد اگر او گناه كند و بھ جلسھ  ! 

 ھم بیاید بھتر است ، یا گناه كند و بھ جلسھ نیاید؟ با آمدن بھ جلسھ بیشتر بھ اصالح او امید ھست یا با نیامدن او؟
ونھ افراد، درگاه امام حسین دارالشفاست ، حسین دلھا را دگرگون مى كند؟ بجاى تبلیغ غلط و دور كردن مردم ، بھ اینگ

بگوئید؟ شما كھ بھ جلسھ عزاى حسینى مى آئید و جزء عزاداران سرور شھیدان ھستید، چرا   محترمانھ و در كمال اخالص 
گناه مى كنید؟ بھ جلسھ بیائید و گناه را ھم ترك كنید، ھیچكس را از درگاه حسینى ناامید نكنید، كھ خداوند و ائمھ اطھار، 

اه و امید مردم قرار داده اند، آیا مى شود بیمار را از طبیب و دارو دور كردعزاى حسینى را پن  مجالس  !! 
معصیت كاران اگر بھ عزاى سیدالشھداء دل نبندند، بھ كجا بروند؟ آرى آنكھ بیش از ھمھ نیازمند حسین است معصیت كارھا 
 ھستند،
 بھ ھمھ اھل مجلس بھ عنوان عزادار حسینى نگاه كنید
سین علیھ السالم بھ ھمھ احترام بگذارید، تشریفات و مراسم اھانت بار را رھا كنید، مبدا كسى بخاطر در مجلس امام ح -5
كمبود مالى یا نداشتن ظاھر خوب و مسائلى از این قبیل مورد بى احترامى قرار گیرد، طبق روایت ، خداوند دوستان خود 

ز اولیاء خدا باشد، و در كافى روایت است كھ خداوند متعال را میان مردم پناه كرده ، ھیچكس را سبك نشمرید، شاید كھ ا
 :فرمود
ھر كس بھ یكى از اولیاء خدا اھانت كند، در كمین جنگ با من است ، و با من اعالن نبرد داده است این مسالھ نسبت بھ ھمھ 
 مى باشد، تا چھ رسد بھ مجالس عزاى حسینى ،

باشند، مورد توجھ و نظر سیدالشھداء و ائمھ اطھار و صدیقھ كبرى سالم كوچكترین یا بزرگترین افراد در ھر سطحى كھ 
هللا علیھا مى باشند، در مجلس حسینى ھمھ با عنوان عزادار حسینى شناختھ مى شوند، و اھانت و تحقیر بھ یك عزادار، 
 . تحقیر بھ عزادار حسین است

تھیدست وجود دارند تا طبقات مرفھ و پولدار، دلھاى سوختھ و  آرى ، اولیاء خدا بیشتر در میان ھمین افراد فقیر و مستمند و
با صفا، كھ گرد و غبار قساوت بر آن نگرفتھ و بھ دنیا و عوارض آن كمتر آغشتھ شده ، در میان ھمین افراد فقیر و متوسط 

نھ ثروت پیدا مى شود تا دیگران ، اگر مى بایست چیزى عالمت خوبى باشد، این فقر است كھ عالمت خوبى است  . 
 حضرت فاطمھ سالم هللا علیھا بھ مجالس نظر دارند

مؤ لف كتاب شریف مناقب اھل البیت  - ره  - والد معظم جناب حجة االسالم و المسلمین آقاى حاج سید جلیل نجفى یزدى 
ایشان ھر  علیھم السالم كھ از عاشقان اباعبدهللا الحسین و مجالس عزاى حضرت و دلسوختگان آن حضرت بود، در منزل

جز در سالھاى اواخر عمر شریف ایشان كھ بھ علت بیمارى (ھفتھ صبح جمعھ جلسھ روضھ و بیان احكام برقرار بود، 



 .(طوالنى ادامھ جلسات مقدور نبود
شخص مستضعفى بود كھ در جلسھ صبح جمعھ شركت مى كرد، اما ھمینكھ صبحانھ را مى خورد، پا مى : ایشان مى فرمود
، من كھ مى خواستم بھ ثواب اقامھ عزا نیز بیشتر برسم ، از او تقاضا كردم ، كھ اندكى در جلسھ بنشیند تا شد و مى رفت 

باشد، ولى ھفتھ آینده ھمان كار سابق خود را تكرار كرد، ایشان باز ھم بھ وى تذكر : ما ھم بھ فیضى برسیم ، آن مرد گفت 
رد، والد معظم مى فرموددادند، اما در ھفتھ سوم آن مرد باز ھم كار را ك من بھ آن مرد گفتم اگر مى خواھى چنین كنى  :

 دیگر نیا،
در كمال ) صدیقھ طاھره (شب جمعھ بود كھ والده معظمھ كھ از جریان بى اطالع بود، در خواب مى بیند بانوى محترمھ اى 

روضھ داریم   جان ، ما مجلس پوشش و حجاب ، از كنار منزل ما عبور مى كنند، بھ ایشان عرضھ مى كند كھ بى بى 
من بھ مجلس شما نمى آیم ، زیرا آن مرد را جواب كرده اید، او بیاید ما ھم مى آئیم: تشریف بیاورید، ایشان مى فرمایند  !! 

بھ مجلس روضھ ما بیا، ھر وقت خواستى بنشین ، : آن مرد را پیدا كردم و اكرام نمودم و بھ او گفتم : والد معظم مى فرمود
وقت خواستى بروھر  . 

 عاقبت اھانت و بدگمانى بھ عزاداران حسینى
آقاى سید محمود عطاران نقل كرد كھ سالى در ایام عاشورا در میان دستھ سینھ زنان ، جوانى زیبا در اثناء زنجیر زدن بھ 
 . زنھا نگاه مى كرد، من طاقت نیاوردم ، غیرت كردم و او را سیلى زدم و از صف خارج كردم

علت درد را نمى : یقھ بعد دستم درد گرفت و بھ تدریج شدت كرد، تا اینكھ بھ ناچار كار بھ دكتر كشید، دكتر گفت چند دق
 .فھمم ولى روغنى داد تا دردش را ساكن كند
دست بیشتر مى شد، بھ خانھ آمدم و فریاد   روغن را بكار بردم اما اثرى نكرد، بلكھ ھر لحظھ درد شدیدتر و ورم و آماس

باید : كردم ، شب خواب نرفتم ، آخر شب لحظھ اى بھ خواب رفتم ، حضرت شاھچراغ علیھ السالم را دیدم بھ من فرمود مى
آن جوان را راضى كنى ، فھمیدم كھ علت درد چیست ؟ ھر طور بود آن جوان را پیدا كردم و معذرت خواستم تا باالخره 

تمام شد، و معلوم شد كھ من خطا كرده ام و بدگمانى بوده است و  راضى شد، درست در ھمان لحظھ درد ساكن شد و ورمھا
 (328). بى جھت بھ عزادار سیدالشھداء علیھ السالم توھین كرده بودم

 

 

 بارگاه حسینى باال و پائین ندارد، ھمھ محترمند
 :شھید بزرگوار آیة هللا دستغیب ره مى فرماید

رجب سال  14 -در ھمین سفر اخیر كھ این جانب بھ كربال مشرف شدم ) حرم حسینى (آقا سید عبدالرسول ، خادم 
قمرى از مرحوم سید عبدالحسین كلیددار حرم حضرت سیدالشھداء علیھ السالم پدر كلیددار فعلى كھ اھل فضل  88

قل كرد كھ آن مرحوم شبى در حرم مطھر عربى پابرھنھ و خون آلود را مى بیند كھ پاى خونین و و از خوبان بود ن
كثیف خود را بھ ضریح زده و عرض حال مى كند آن مرحوم ناراحت شد، فریاد مى زند و دستور مى دھد آن زائر 
میكردم اینجا خانھ تست ،  یا حسین من گمان :را از حرم بیرون نمایند، آن مرد عرب وقتى بیرون مى رفت گفت 
 ! معلوم شد خانھ دیگرى است
ھمان شب آن مرحوم در خواب مى بیند، كھ حضرت سیدالشھداء در ضریح مقدس روى منبر تشریف دارند، ارواح 
 .مؤ منین حضور دارند و حضرت از خدام خود شكایت مى كند

امشب عزیزترین : ؟ حضرت مى فرمایدكلیددار عرض مى كند یا جداه مگر چھ خالف ادبى از ما صادر شده 
میھمانھاى مرا از حرم من با زجر بیرون كردى و من از تو راضى نیستم و خدا ھم از تو راضى نیست ، مگر 

: یا جداه من او را نمى شناسم و نمى دانم كجاست ، حضرت فرمود: كلیددار عرض كرد!! اینكھ او را راضى كنى 
یك خیمھ گاهنزد(االن او در خانھ حسین پاشا  خوابیده و بھ حرم ما ھم خواھد آمد و او را با ما كارى بود و آن  ( 

 .شفاى فرزند فلج او بود كھ ما انجام دادیم ، فردا با قبیلھ اش مى آیند، بھ استقبال آنھا برو، از خواب بیدار شد
پیدا مى كند، دستش را مى  فردا با چند نفر از خدام مى آید و آن زائر غریب را ھمانجا كھ حضرت فرموده بود

 .بوسد و با احترام بھ خانھ خود آورده و بخوبى از او پذیرائى مى كند
شادى (فردا ھم بھ اتفاق سى نفر از خدام بھ استقبال مى رود، مقدارى كھ راه مى رود مى بیند جمعى ھل ھلھ كنان 

بھ حرم مطھر مشرف مى شوندمى آیند و آن بچھ فلج را كھ شفا یافتھ بود بھ ھمراه آورده ) كنان  .(329) 



 بھ علماء و وعاظ ایدھم هللا تعالى بیشتر احترام بگذارید
ن نیست ، مشاھده من در اینجا ناگزیر از تذكرى ھستم كھ ممكن است حتى ناگوار نیز باشد، اما چاره اى از آ -6
مى شود كھ در پاره اى از جلسات نسبت بھ مقام علم و علماء و اھل منبر و موعظھ ، احترام الزم و تقدیر و 
 .برخورد شایستھ صورت نمى گیرد

 -در ھر درجھ و سطحى  - عزیزان خوب مى دانند، كھ اگر نبودند علماء اعالم و وعاظ و گویندگان گرانقدر دینى 
مت بزرگ و گرانقدر والیت و محبت اھل بیت و این جلسات گرانقدر عزادارى و این شور و عشق امروز، این نع

 .و صمیمیت نسبت بھ سیدالشھداء ھرگز در دل ما جایگزین نمى گردید
مبادا كھ ما از كسانى باشیم كھ بر شاخھ نشستھ ، از بن مى برند، یك لحظھ فكر كنید، شما احكام دین مانند نماز و 

خمس و حج و تقوى و اطاعت را از كجا فراگرفتھ اید؟ روزه و  
مگر مى شود كھ كسى بھ دین و اھل بیت و سیدالشھداء عالقھ مند باشد، اما از سربازان و خدمتگزاران ، ھمانھا كھ 
 .واسطھ فیض الھى از ائمھ اطھار بھ ما شده اند، تقدیر نكند

ن در مجالس عزا، بھ سخنان گوینده و احادیث و احكام دینى با كمال تاءسف مشاھده مى شود، كھ برخى از عزادارا
، بى توجھ ھستند، كار بزرگ و مھم را فقط در مصیبت خواندن و مداحى و شور و سینھ زنى ، مى پندارند، با منبر 
 و سخنان اھل منبر، بھ صورت یك تشریفات و مراسم برخورد مى كنند،

جار و اھانت بار، بانیان مجالس ، و كسانى كھ از گویندگان و علماء و بھ دنبال ھمین تفكر باطل و برخورد ناھن
براى سخنرانى دعوت مى كنند، در احترامات الزمھ چھ در برخورد و چھ از نظر ھدایا و خدمات مالى ، تنگ 
 .نظرى نشان مى دھند

كھ (ا و صوتى دارد چرا بسیارى از مؤ منین و اھل خیر حاضرند، بھ یك خواننده ، كھ اشعارى مى خواند و صد
دھھا برابر بیشتر توجھ و عنایت و بذل مال كنند، تا بھ آن گوینده بزرگوار و ) خدا بر نفس گرم و سوزدل آن بیفزاید

عالم دین و واعظ اھل البیت علیھم السالم ، آیا این جز بى توجھى بھ علم دین و علماء و سرد كردن دانشمندان اھل 
ست ؟البیت در تبلیغ احكام دین ا  

 . چرا ما فقط دین را بى خرج و بى زحمت مى خواھیم ، مالك اھمیت دادن ما بھ دین ، اھمیت دادن بھ علماء است
افسوس از غفلت ما نسبت بھ احوال علماء و بزرگان دین ، وقتى كھ با عزت نفس آنان ھمراه باشد، خدا مى داند 

ز، با آن ھمھ مطالب ارزنده ، كمتر از یك جوان عادى و وقتى مشاھده مى شود كھ نسبت بھ عالمى با تقوا و دلسو
تقدیر و احترام مى شود، چھ غربتى براى  - تازه بھ دوران رسیده كھ توفیق مداحى و ثناگوئى اھل بیت را پیدا كرده 

مى شود  علم و علماء احساس  . 
 احترام عالم از امیرالمؤ منین علیھ الصالة و السالم

م مرتضى انصارى اعلى هللا مقامھ ، بنام آخوند مال عبدهللا بھبھانى در اثر حوادث یكى از شاگردان شیخ اعظ
مقروش مى شود، و پرداخت این ) كھ در صد سال پیش پول بسیار ھنگفتى بوده است (روزگار مبلغ پانصد تومان 

 مبلغ ھنگفت عادتا براى او محال مى بود،
مى دھد، شیخ مى فرماید شما سفرى بھ تبریز   ن را گزارش خدمت استاد خود جناب شیخ انصارى مى رسد و جریا

 .بروید، انشاء هللا گشایشى خواھد بود
ایشان حركت مى كند، و بھ تبریز رفتھ بھ منزل امام جمعھ شھر وارد مى شود، ایشان چندان اعتنائى بھ او نمى كند، 

آیا شب گذشتھ كسى از اھل علم : مى گوید پس از اذان صبح ، رئیس التجار شھر تبریز، نزد امام جمعھ مى آید و
بلكھ یك نفر از اھل علم از نجف اشرف آمده است و من ھنوز با ایشان : نزد شما آمده است ؟ ایشان مى گوید

 صحبت نكرده ام كھ چرا آمده و كیست ؟
حترام شیخ را خواھش مى كنم ، میھمان خود را بھ من واگذار كنید، و سپس با كمال ا: تاجر بزرگ شھر مى گوید

بھ منزل مى برد، و میھمانى ترتیب مى دھد، و در آن میھمانى پنجاه نفر از تجار را براى صرف ناھار دعوت مى 
 كند،

آقایان شب گذشتھ ، در خواب دیدم كھ من بیرون شھر ھستم ، ناگاه جمال مبارك : پس از صرف نھار مى گوید
ستند و رو بھ شھر مى آیند، دویدم و ركاب مبارك را بوسیدم و عرض امیرالمؤ منین علیھ السالم را دیدم كھ سوار ھ

كردم    : 
 اى موالى من چھ شده كھ تبریز ما را بھ قدوم مبارك مزین فرموده اید؟

قرض زیادى داشتم ، آمده ام تا در شھر شما قرض خود را ادا كنم: حضرت فرمود  !! 
اینگونھ تعبیر كردم كھ حتما یكى از خواص درگاه آن  از خواب بیدار شدم ، و در فكر فرو رفتم ، خواب را

 حضرت قرض زیادى دارد و بھ شھر ما آمده است ،



سپس فكر كردم كھ مقربان درگاه حضرت ، در درجھ اول سادات و علماء ھستند، منتھى مانده بودم كھ در كجا باید 
مى رود، اگر از اھل علم است حتما نزد علماء: او را پیدا كرد، با خود گفتم   

پس از نماز صبح ، از خانھ بیرون آمدم ، تصمیم داشتم اول خانھ ھاى علماء را جستجو كنم و سپس بھ مسافرخانھ 
ھا بروم ، اتفاقا اول بھ منزل آقاى امام جمعھ رفتم ، و این جناب شیخ را یافتم و معلوم شد كھ ایشان از علماى نجف 

اند تا قرض ایشان ادا شود و بیش از پانصد تومان بدھكارند، ھستند و از جوار آن حضرت بھ شھر ما آمده  
من خودم یك صد تومان مى دھم ، سایر تجار ھم كمك كردند بھ گونھ اى كھ تمام قرض ایشان ادا شد و مبلغى نیز 
 .اضافھ آمد كھ با آن خانھ اى در نجف اشرف خریدارى نمود

آن : ین جریان كھ نوه آن عالم نجفى مى باشد، مى فرمایدعالم متقى مرحوم حاج میرزا محمد بوشھرى ، راوى ا
 (330). خانھ فعال موجود است و بھ من ارث رسیده است
 نمونھ ھاى عینى از نتایج توسالت و جلسات عزادارى سیدالشھداء علیھ السالم
 مرد فرانسوى ، براى روضھ نذر مى كند

محرم در مشھد مقدس ، شیخ محمد باقر واعظ مى گفت كھ سالى در ماه محرم از جانب تاجرھاى  14پنجاه سال قبل 
 . ایرانى مقیم پاریس براى خواندن روضھ و اقامھ عزادارى دعوت شدم بھ آن جا رفتم

ا ھمسرش و پسر خود، در مركز ایرانیھا كھ من در آنجا شب اول محرم بود كھ یك نفر جواھرفروش فرانسوى ب
بودم آمد و خواھش كرد كھ من نذرى دارم ، روضھ خوان خود را بفرستید بھ این آدرس ، ده شب بیاید براى من 
 روضھ بخواند،

ك جلسھ حاضرین بھ من گفتند، قبول كردم ، چون از روضھ ایرانیھا فارغ شدم ، مرا بھ منزل آن فرانسوى بردند، ی
مى   روضھ خواندم ، ھموطنان استفاده نمودند و گریھ مى كردند، آن فرانسوى و فامیلش با حالت ناراحتى گوش
 .دادند، گرچھ فارسى نمى فھمیدند ولى تقاضاى ترجمھ را نمى نمودند، تا شب تاسوعا كار ھمینگونھ انجام شد

ھ مقدسھ ، بھ منزل آن فرانسوى نرفتیم ، فردا آمد و شب عاشورا بھ واسطھ اعمال مستحبھ و دعاھا و زیارت ناحی
ملول بود، عذرخواھى كردیم كھ شب عاشورا اعمال ویژه مذھبى داشتیم نشد، قانع شد و تقاضا كرد پس شب یازدھم 
 .بجاى شب گذشتھ بیائید تا ده شب نذر من كامل شود

ه ، گفتم تا سبب نذر خود را نگوئید قبول نمى آن شب را ھم رفتم ، روضھ كھ تمام شد، یكصد لیره طال برایم آورد
صندوقچھ جواھراتم كھ تمام سرمایھ ام در آن بود، دزدیده ) ھندوستان (محرم سال گذشتھ در بمبئى : كنم ، گفت 

 . شد، از غصھ بھ حد مرگ رسیدم ، بھ گونھ اى كھ ترسیدم سكتھ كنم
دارى و شبیھ خوانى بھ رسم تعزیھ(زیر غرفھ من جاده وسیعى بود و مسلمانان  ذوالجناح بیرون كرده سر و پاى  ( 

برھنھ سینھ و زنجیر زده عبور مى كردند، من ھم از پلھ بیرون كرده سر و پاى برھنھ سینھ و زنجیر زده عبور مى 
كردند، من ھم از پلھ فرود آمدم و میان عزاداران مشغول عزادارى شدم ، با صاحب عزا نذر كردم كھ اگر بھ 

ود جواھرات سرقت شده مرا بھ من رساند، سال آینده ھر جا باشم ، صد لیره طال نذر روضھ خوانى كنم ، كرامت خ
چند قدم راه رفتم ، شخصى نفس زنان با رنگ پریده آمد، صندوقچھ را بھ دستم داد و گریخت ، خوشحال شدم ، 

دوقچھ را باز كردم و شمردم حتى یك دانھ مقدارى بھ ھمراھى با عزاداران ادامھ دادم ، سپس بھ خانھ ام رفتم ، صن
 (331)!ھم دست نخورده بود
 خدمتگزار مخلص عزاى حسینى شفا گرفت 

لیھم السالم و عالقھ قلبى بھ محمد رحیم اسماعیل بیك مؤ منى بود با تقوى و شایستھ كھ در توسل بھ اھل بیت ع
 حضرت سیدالشھداء علیھ السالم كم نظیر بود،

ایشان مى گفت كھ در شش سالگى بھ درد چشم مبتال شدم ، سھ سال طول كشید، و سرانجام از ھر دو چشم كور 
اسماعیل شدم ، تا اینكھ در ماه محرمى ایام عاشورا در روضھ خوانى كھ در منزل دائى بزرگوارش حاج محمد تقى 

از دائى خود تقاضا كردم كھ كار : بیگ شركت نمود، ھوا گرم بود و بھ مردم شربت خنك مى دادند، ایشان گوید
یك نفر ھمراه من كنید تابھ من كمك دھد، قبول : تو كھ چشم ندارى ؟ گفتم : دادن شربت را بھ من بسپارد، فرمود

 فرمود،
شریعھ روضھ حضرت زینب علیھاالسالم را مى خواند، من سخت در اثناء دان شربت بودم ، كھ مرحوم معین ال

 متاءثر و گریان شدم ، بھ گونھ اى كھ از خود بیخود شدم ،
در آن حال بانوى مجللھ اى را دیدم كھ فھمیدم حضرت زینب علیھاالسالم است ، ایشان دست مبارك بر دو چشم من 

خوب شدى و دیگر چشم درد نمى گیرى: كشید و فرمود  . 
ھوش كھ آمدم ، چشم را باز كردم ، اھل مجلس را دیدم ، با شادى و خوشحالى بھ طرف دائى خود دویدم ، مردم با ب

دیدن این معجزه و عنایت منقلب شده ، اطراف مرا گرفتند، دائى من دستور داد تا مرا در اطاقى بردند و مردم را 



 متفرق نمودند،
ل آزمایش بودم ، غافل شدم از اینكھ اطراف من ظرفى پر از الكل چند سال قبل كھ مشغو: ایشان خود مى گفت 

است ، ھمین كھ كبریت را روشن كردم ، الكل آتش گرفت و تمام بدن من از سر تا پا سوخت ، اما چشمانم سالم 
عطاى این : گفتم ! چطور چشمت سالم مانده ؟: ماند، چند ماه در بیمارستان مشغول مداوا بودم ، از من مى پرسیدند

 (332)!حسینى است ، وعده فرموده اند كھ تا آخر عمر چشمم درد نگیرد
 پاى منبر در مجلس عزا، میروى و سالم بر مى گردى ؟

بھبھانى نقل مى نماید كھ مرحوم آیة هللا دستغیب از عالم بزرگوار حاج سید فرج هللا  : 
از یك پا فلج ) قمرى ( 1383محرم سال  28شخصى بھ نام عبدهللا از توابع رامھرمز، ساكن در بھبھان در تاریخ 

گردید، بھ گونھ اى كھ ناچار شد با دو چوب زیر بغل ، آن ھم بزحمت اندكى حركت كند، و براى زندگى او از 
ى و ھمچنین دكتر فرھاد طبیب زاده پزشك بیمارستان جندى شاھپور پس از دكتر غالم. طرف مؤ منین كمك مى شد

 عكسبردارى گفتند، پاى شما قابل عالج نیست ، در وسط زانوى شما سرطان مشاھده مى شود،
بھ بیمارستان شركت نفت آبادان منتقل مى شود، آنجا ھم بعد از برداشتن چھار عكس ، اظھار یاس مى كنند، و بھ 

مى گردد،بھبھان بر   
در میان این مدت خوابھاى نوید دھنده مى دیدم كھ قدرى راحت مى شدم ، تا اینكھ شبى در : شخص مذكور گوید

شده ام ، دو نفر سید بزرگوار نورانى زیر درخت سیب تشریف دارند، ) عالم بھبھانى (خواب دیدم وارد منزل شما 
ن دو بزرگوار خودشان را معرفى فرمودند، یكى از آن دو در این اثنا شما وارد شدید، بعد از سالم و تحیت ، آ

بزرگوار حضرت امام حسین علیھ السالم و دیگرى فرزند بزرگوار ایشان على اكبر بودند، سپس بھ شما عنایتى 
كردند، من در این حال از شما درخواست كردم كھ شفاى مرا از آن بزرگوار بخواھید، یكى از آن دو بزرگوار 
عالم بزرگوار (پاى منبرى كھ براى عزادارى در منزل فالنى  84دوشنبھ ماه جمادى الثانیھ سال روز  :فرمود

منعقد است مى روى و با پاى سالم بر مى گردى ،) بھبھانى   
خوابش را براى من نقل : از شوق از خواب بیدار شدم و بھ انتظار آن روز بودم ، آن عالم بزرگوار مى فرماید

ود دیدم كھ عبدهللا با دو چوب زیر بغل آمد و پاى منبر نشستكرد، ھمان روز موع  . 
خودش مى گوید پس از یك مدت حس كردم كھ پاى فلج من تیر مى كشد، گوئى خون در پایم جریان پیدا كرده است 
 ، پاى خود را باز و بستھ كردم ، دیدم سالم شده ، ھنوز صحبت روضھ خوان تمام نشده بود كھ بدون عصا برخاستم
 و نشستم و قضیھ را بھ اطرافیان گفتم ، یك مرتبھ صداى صلوات از اھل مجلس بلند شد و پاى او سالم شد،

نیز مجلس جشنى برپا و جمعیت كم نظیرى  1343مھرماه  22و در شھر مجلس جشن گرفتند، در منزل حقیر در 
 (333).حاضر و عكس بردارى گردید
 نتیجھ توسالت و عنایات اھل البیت علیھم السالم
 : مرحوم آیت هللا دستغیب از حاج عبدالرحیم سرافراز نقل مى نماید كھ ایشان با خط خود نوشت

مرض حصبھ در یك  بیست سال قبل كھ اغلب مردم مبتال بھ مرض حصبة مى شدند، در خانھ حقیر ھفت نفر بھ
 اطاق بسترى بودند،

شب ھشتم ماه محرم بود، با خاطرى پریشان بھ مجلس عزادارى مى رفتم ، و در قلب خود شفاى ھفت مریض خود 
 . را بھ وسیلھ عزیز زھرا علیھاالسالم از خداوند مى خواستم

كمى كھ از شب و روز قبل باقى وقتى از جلسھ برگشتھ بھ منزل رسیدم ، دیدم بچھ ھا اطراف منقل نشستھ و نان 
 .مانده بود روى آتش گرم مى كنند و با اشتھاى كامل مشغول خوردن آن نانھا ھستند
با دیدن این منظره عصبانى شدم ، زیرا خوردن نان ، آن ھم نان مانده از قبل براى ابتال بھ حصبھ ضرر دارد، 

ایم ، از خواب برخاستیم ، گرسنھ بودیم ، االن نان  ماھا خوب شده: دختر بزرگم كھ حالت عصبانیت مرا دید گفت 
خوردن نان براى مرض حصبھ خوب نیست: و چائى مى خوریم ، گفتم   . 

اى پدر بنشین تا خواب خودم را تعریف كنم ، ما ھمگى خوب شده ایم ، در خواب دیدم ، اطاق بسیار روشن : گفت 
اطاق پھن كرد و نزدیك درب با ادب ایستاد، در این ھنگام  سیاھى در این قسمت از  شده است ، مردى آمد و فرش 

، پنج نفر افراد بسیار محترم و بزرگوار وارد اتاق شدند كھ یك نفر از آنان بانوى مجللھ اى بود، اول بھ طاقچھ ھاى 
ف آن اطرا  اتاق و بھ نوشتھ ھایى كھ نام چھارده معصوم روى آنھا نوشتھ بود، خوب با دقت نگاه كردند، سپس

فرش سیاه نشستھ ، قرآن ھاى كوچكى از بغل بیرون آورده و قدرى تالوت كردند، پس از آن یكى از آن ھا شروع 
كرد بھ روضھ حضرت قاسم علیھ السالم بھ عربى خواندن ، من از تكرار اسم حضرت قاسم ، فھمیدم كھ روضھ 

ھ مى كردند، سپس آن مرد اولى در حضرت قاسم است ، و ھمھ آن ھا مخصوصا آن بانوى مجللھ شدیدا گری
 .ظرفھاى كوچكى چیزى مثل قھوه آورد و جلو آنھا گذارد



شما را بخدا كدامیك : من از اینكھ افرادى با این جاللت چرا پاھایشان برھنھ است ، تعجب كردم ، جلو رفتم و گفتم 
شما را بخدا : با مھابت بود، گفتم  منم ، ایشان خیلى: از شما حضرت على علیھ السالم است ، یكى از آنھا فرمود

ما در این ایام عزاداریم و پاى ما برھنھ است ، فقط پاى آن : چرا پاھاى شما برھنھ است ایشان با حالت گریھ فرمود
است   ما بچھ ھا ھمگى بیماریم ، مادر ھم مریض است ، خالھ ما ھم مریض : بانو در ھمان لباس پوشیده بود، گفتم 

: خوب شدید، گفتم : جاى برخاست و دست مبارك بر سر و صورت یك یك ما كشید و فرمود ، حضرت على از
برود) از دنیا(مادرت باید : مادرم ھم مریض است ، فرمودند . 

از شنیدن این حرف گریھ ام گرفت ، التماس كردم ، با عجز و البھ من ، حضرت برخاستند، دستى ھم از روى 
بر شما : خاستند، و در حالى كھ از اطاق بیرون مى رفتند رو بھ من كردند فرمودندلحاف بر مادرم كشیدند، سپس بر

 باد بھ نماز كھ تا انسان پلك چشمش بھ ھم مى خورد باید نماز بخواند،
تا در كوچھ دنبال آنھا رفتم ، دیدم كھ مركبھاى سوارى آنھا روپوش سیاه دارد، از خواب كھ بیدار شدم ، صداى 

دست بھ دست خود و برادرانم و خالھ و مادرم گذاشتم ، دیدم ھیچكدام تب نداریم ، برخاستیم و نماز  اذان را شنیدم ،
و . صبح را خواندیم ، چون زیاد احساس گرسنگى مى كردیم چائى درست كرده با ھمان نانى كھ بود، مشغول شدیم 

ھ دكتر و دوا پیدا نكردنداینگونھ بود كھ تمام آن ھفت نفر شفا پیدا كرده سالم شدند و احتیاج ب .(334) 
 خدمت بھ پدر و مادر و لطف سیدالشھداء
 :شھید بزرگوار آیت هللا دستغیب ره مى فرماید

كھ مرحوم عالم زاھد شیخ حسین مشكور یكى از افراد مورد اعتماد و از اھل علم در نجف اشرف نقل كردند 
 :فرمود
در خواب دیدم كھ در حرم مطھر حضرت سیدالشھداء علیھ السالم ھستم ، جوان عربى وارد حرم شد، با لبخند بھ 
حضرت سالم كرد، حضرت ھم با لبخند جواب دادند، از خواب بیدار شده ، فردا شب كھ شب جمعھ بود، بھ حرم 

ایستادم ، ناگاه دیدم ھمان عرب را كھ در خواب دیده بودم ، وارد شد چون مقابل مطھر مشرف شدم گوشھ اى 
ضریح مقدس رسید با لبخند بھ آن حضرت سالم كرد، ولى حضرت سیدالشھداء را ندیدم ، آن عرب را زیرنظر 

كھ امام علیھ داشتم تا وقتى از حرم بیرون آمد، دنبالش رفتم و خواب خود را نقل كردم و پرسیدم ، چھ كرده اى 
 السالم با لبخند بھ تو جواب مى دھد؟

من پدر و مادر پیرى دارم و در چند فرسخى كربال ساكن ھستیم ، شبھاى جمعھ كھ براى زیارت مى آئیم : او گفت 
، یك ھفتھ پدرم را سوار بر االغ كرده مى آورم و ھفتھ دیگر مادرم را، در یك شب جمعھ كھ نوبت پدرم بود وقتى 

باید مرا ھم ببرى ، شاید تا ھفتھ دیگر من زنده نباشم: سوار كردم ، مادرم گریھ كرد و گفت او را   . 
ھوا سرد است ، باران مى بارد، اما مادرم قبول نكرد، بھ ناچار پدرم را سوار كردم و مادر را بھ دوش : من گفتم 

ادر وارد حرم شدم ، حضرت سیدالشھداء را كشیدم و با زحمت بسیار بھ حرم مطھر آمدیم ، وقتى با آن حال پدر و م
دیدم و سالم كردم ، آن بزرگوار بھ رویم لبخند زد و جوابم را داد، و از آن موقع بھ حال ھر شب جمعھ كھ مشرف 
 (335).مى شوم ، حضرت را مى بینم و با تبسم بمن جواب مى دھد
 بت پرستى كھ سینھ و دست او نسوخت 
 :مرحوم آیت هللا دستغیب ره مى فرماید

سید بزرگوار مرحوم دكتر اسماعیل مجاب عجائبى از دورانى كھ در ھندوستان زندگى مى كرد و مشاھده نموده 
بھ حضرت سیدالشھداء معتقد و ) پرست  بت(عده اى از بازرگانان ھندو : بود نقل مى كرد، از آن جملھ مى گفت 

عالقھ مندند و براى بركت مالشان با آن حضرت شریك مى شوند، یعنى در سال مقدارى از سود خود را در راه آن 
حضرت صرف مى كنند بعضى از آن ھا روز عاشورا بوسیلھ شیعیان شربت و پالوده درست كرده و خود بھ حال 

ى دھند یكى از آنان عادت داشت كھ خود ھمراه سینھ زنھا حركت مى كرد و با آن عزا مى ایستند و بھ عزاداران م
ھمھ بدنش. ھا سینھ مى زد؛ وقتى مرد، طبق مراسم مذھبى خودشان ، بدن او را سوزاندند سوخت ، جز دست   

 . راست و قطعھ اى از سینھ اش كھ نسوخت
این دو عضو مربوط بھ حسین شماست: فامیل او، دو قطعھ را بھ قبرستان شیعیان آورده و گفتند  . 

و این مطلب مشھور و مسلم است كھ جماعتى از ھندو ھر مساءلھ شبھاى عاشورا در آتش مى روند و نمى 
 .(336)سوزند

ندمخلصش را در عزا آتش نمى سوزد بھ ھ  
والد معظم مرحوم حجة االسالم و المسلمین جناب آقاى حاج سید جلیل نجفى یزدى صاحب كتاب : مؤ لف گوید

شریف مناقب اھل البیت علیھم السالم نقل مى فرمود از پدر بزرگوارشان حضرت آیة هللا حاج سید عبدالحى ، كھ 
 -سید محمد كاظم یزدى صاحب العروة الوثقى  از علماء طراز اول شھر یزد و از شاگردان حضرت آیة هللا العظمى



و خویشاوندان ایشان بوده و از حضرت آیة هللا العظمى سید ابوالحسن اصفھانى اجازه اجتھاد داشتھ كھ در اول 
 مناقب بھ طبع رسیده است ،

دند، در بھ ھند رفتھ بو - رضوان هللا علیھ  - ایشان در سالى كھ بھ دعوت شیعیان ھند، و از طرف صاحب عروة 
آنجا خود منظره بھ آتش رفتن شیعیان را دیده بودند، و نقل مى كردند كھ حرارت آتش آنقدر زیاد بود كھ عده اى بر 
 .نرده ھاى چوبى كھ اطراف صحنھ قرار داده شده بود، مدام آب مى پاشیدند تا حصار از بین نرود

كند، چرا عزاى حسینى ، آتش ضعیف دنیا را بى آرى وقتى كھ اشك دیدگان عزادار حسینى ، آتش جھنم را خاموش 
 . اثر نكند، و ما بھ ھمین نعمت بزرگ الھى براى آخرت خود دلبستھ ایم

 مخلصش را در عزا آتش نمى سوزد بھ ھند 
 

دوزخ ھم او را راه نیست   پس یقین دادن آتش   

 قابل توجھ فراوان عزاداران سیدالشھداء
ایدشھید آیة هللا دستغیب ره مى فرم : 

نقل نمود كھ پدرم سخت  (337)مرحوم حاج میرزا على ایزدى فرزند مرحوم حاج محمد رحیم مشھور بھ آبگوشتى 
راى شما سبك است ، زیرا تجار و این كار ب: مریض شد، بھ ما دستور داد تا او را بھ مسجد ببریم ، من گفتم 

زیرا . من مى خواھم در خانھ خدا بمیرم : بزرگان بھ عیادت شما مى آیند و در مسجد مناسب نیست ، ایشان گفت 
 عالقھ بسیارى بھ مسجد داشت ،

آوردیم ،  بھ ناچار ایشان را بھ مسجد بردیم تا شبى كھ بیمارى ایشان شدید شد و در حال اغماء بود كھ او را بھ منزل
در آن شب در حال سكرات مرگ بود، ما بھ مردن ایشان یقین كردیم ، بھ گوشھ اى نشستھ مشغول گریھ و مذاكره 
 . كارھاى بعد از رحلت مثل غسل و كفن و محل دفن و مجلس ترحیم بودیم

بسیارى بر بدن اوست  ھنگام سحر بود كھ ناگاه دیدیم ، ایشان من و برادرم را صدا مى زند، وقتى آمدیم دیدیم عرق
آرام باشید، و بروید بخوابید وم بدانید كھ من از این بیمارى خوب شده ام و نخواھم مرد: ، بما گفت  . 

صبح كھ شد اثرى از بیمارى در او نبود، بسترش را جمع و او را بھ حمام بردیم و این جریان در شب اول محرم 
تا از سبب شفاى ایشان سؤ ال كنیم قمرى اتفاق افتاد، اما حیا مانع شد 1330سال   . 

 

 

تا اینكھ در موسم حج ، حساب و كتاب كارھا را نمود و با نخستین قافلھ حركت كرد، ما تا یك فرسخى شیراز تا باغ 
شما كھ نپرسیدید كھ چھ شد كھ خوب شدم ، : جنت ، ایشان را بدرقھ كردیم و شب را با او بودیم ، ایشان بما گفت 

، در آن شب مرگ من فرارسیده بود و من در حال سكرات مرگ بودم ، در آن حال خود را در  خودم مى گویم
محلھ یھودیھا دیدم و از بوى گند و ھول منظره آن ھا سخت ناراحت شدم و دانستم ھمینكھ بمیرم جزء آنھا خواھم 

كنندگان حج است ،اینجا محل ترك : بود، در آن حال بھ خداوند نالھ كردم ، صدائى شنیدم كھ میگفت   
پس توسالت وم خدمات من بھ سیدالشھداء چھ شد؟ ناگاه آن منظره ھولناك بھ منظره دل انگیزى تبدیل شد : من گفتم 

و بھ من گفتند، تمام خدمات تو پذیرفتھ است و بھ شفاعت آن حضرت ده سال بر عمر تو افزوده شد و مرگ تو بھ 
 . تاخیر افتاد تا حج واجب را بجا آورى

: ده سال بعد پدرم بھ بیمارى مختصرى دچار شد، خودش گفت  1340مرحوم ایزدى نقل نمود كھ پیش از محرم 
شب اول محرم موعد مرگ من است ، و درست در ھمان شب یعنى شب اول محرم ھنگام سحر از دار دنیا رحلت 
 . رحمة هللا علیھ (338).نمود
 عنایت سیدالشھداء بخاطر خدمت بھ بانوى علویھ
محدث نورى رضوان هللا علیھ ، از فقیھ بزرگوار، عمدة الفقھاء الكاملین و اسوة العلماء الراسخین جناب حاج میرزا 

فرماید كھ فرمود خلیل طھرانى ، بعد از تمجید و تعریف بسیار زیاد از ایشان ، نقل مى : 
كھ ) ھستى من و تمام اوالدم از بركت یك بانوى علویھ فرزند حضرت زھرا سالم هللا علیھا: مرحوم پدرم مى فرمود

من قبل از اینكھ ازدواج كنم ، در : چگونھ ؟ فرمود: در جوار امام حسین علیھ السالم بود مى باشد، عرض كردم 
ال بود،طھران بودم ، و در دلم عشق زیارت كرب  

اگر مى خواھى بھ زیارت امام  : در عالم خواب دیدم ، مردى زیباروى كھ لباس سفیدى دربر داشت ، بھ من گفت
 !حسین علیھ السالم بروى ، عجلھ كن ، كھ دو ماه دیگر راه بستھ مى شود و پرنده پر نمى زند



بھ زیارت حضرت آمدم ، دو ماه نشده بود  وقتى بیدار شدم ، آماده زیارت شدم ، تاریخ جواب را یادداشت كردم ، و
 كھ راه بستھ شد و من بھ درستى خواب و سخن آن مردى كھ بھ من خبر داد، پى بردم ،
( عالم بزرگوار و (تا اینكھ ) ایشان كھ در علم طب مھارت داشت ، در آن جا بھ طبابت و معالجھ بیماران پرداخت 

یت من در معالجھ بیماران مردم را بھ من مراجعھ مى داد، مدتى صاحب الریاض ، بخاطر موفق) فقیھ عالیمقام 
 گذشت ،
روزى در مطب نشستھ بودم كھ بانوئى با خدمتكار خود بھ مطب آمده ، وقتى ھمھ مردم رفتند، نزد من آمد، دو 

چیزى دستش را بھ من نشان داد، دیدم كھ بیمارى خوره گرفتھ است ، و آنقدر ضعیف شده كھ جز استخوان از او 
را معالجھ كنم ، از گفتھ من   من نمى توانم این مریض : نمانده بود، با دیدن این وضع ، ناراحت شدم ، بھ او گفتم 

این بانو كیست ؟: آھى كشید و با حسرت بیرون رفت ، دلم شكست ، آن خانمى كھ خدمتكار او بود صدا زدم و گفتم   
و ھم از ناحیھ پدر و ھم مادر، از زن نامش صاحبھ بیگم و علویھ است ، : گفت  یعنى پدر و مادرش ھر دو سید )

شوھرش نیز سید بوده است ، از ھند با ثروت بیشمارى بھ اینجا آمده است ، تمام آن اموال را براى امام ) ھستند
 ! حسین علیھ السالم خرج كرده است ، االن دستش تھى ، در عین حال مبتال بھ این بیمارى كھ دیدى شده است
( بگو بیاید تا او را معالجھ كنم ، آمد، شروع كردم بھ معالجھ او، شش ماه طول كشید، : گفتم ) با شنیدن این سخنان 

تا اثر بھبودى در او ظاھر شد، و شروع كرد بھ روئیدن گوشت در بدن او، ھنوز یك سال نگذشتھ بود، كھ كامال 
 خوب شد و اثرى از بیمارى در او نماند،

یھ ، از این بھ بعد، نزد من مى آمد و بھ من بسیار مھربانى مى نمود، ھمانند مھربانى مادر بھ این بانوى علو
تا اینكھ مدتى گذشت! فرزندش ، بلكھ بیشتر  . 

ده روز بیشتر از عمر تو نمانده است ! براى سفر آخرت آماده شو  
براى : ال را داده بود دیدم ، بھ من گفت در عالم خواب دوباره ھمان مردى را كھ قبال بھ من خبر بستھ شدن راه كرب

 . سفر آخرت آماده شو، كھ از عمر تو جز ده روز نمانده است
از خواب برخاستم اما بسیار نگران و وحشت زده بودم ، گفتم ال حول و ال قوة اال با� ، انا � و انا الیھ راجعون ، 

كردم ، تب زیاد شد، بگونھ اى كھ بسترى شدم ، آن  این اواخر عمر من است ، در ھمان روز تب: با خود گفتم 
بانوى علویھ ، مرا پرستارى مى كرد و نیازھاى مرا برآورده مى نمود، تا اینكھ روز دھم شد، دوستان من اطراف 
من جمع شدند، و مرا نظاره مى كردند، من نیز بھ آنھا نگاه مى كردم ، كھ ناگاه متوجھ شدم كھ بھ عالم دیگر رفتھ ام 

از اطرافیان خود را ندیدم ،  ، ھیچكس   
ناگاه دیوار شكافتھ شد و دو مرد كھ داراى مھابت بسیار بودند نزد من آمدند، یكى نزد سر و دیگرى پائین پایم 
 نشست ،
 . آنھا بھ من كارى نداشتند، اما خودم را بھ گونھ اى مى دیدم كھ گویا رگھایم بھ آنھا متصل است

او : دیوار شكافت ، مردى بیرون آمده بھ آن دو نفر گفت ) دوباره (م من رسید، در این میان تا اینكھ روح بھ حلقو
 . را رھا كنید، گفتند ما ماءموریم

حضرت حسین علیھ السالم بھ نزد خداوند براى بازگشت او بھ دنیا واسطھ شده است ، آن دو با : آن مرد گفت 
دم را در دنیا دیدمشنیدن این پیغام برخاستند و رفتند، و من خو  . 

 چشم باز كردم ، دیدم اطرافیانم ، آماده مرگ من ھستند، با باز شدن چشم من ، ھمگى خوشحال شدند،
اى جماعت ، شما را بشارت باد كھ فالنى شفا یافت ، جدم حسین علیھ : ناگاه آن بانوى علویھ وارد اتاق شد و گفت 

،السالم نزد خداوند براى شفاى او شفاعت نمود  
نزد قبر جدم حسین علیھ السالم رفتم ، و راجع بھ شفاى این بیمار، گریھ و : اطرافیانم پرسیدند جریان چیست ؟ گفت 

 زارى كردم تا نزد خداوند واسطھ شود،
 یا جداه شفاى فالنى را مى خواھم

خواھم ، حضرت  یا جداه شفاى فالنى را از شما مى: امام حسین علیھ السالم را در خواب دیدم ، عرض كردم 
كردم  عمر او سر آمده است ، عرض : فرمود شفاى فالنى را مى ! اى سرور من ، من این چیزھا را نمى فھمم  : 

من دعا مى كنم و از خداوند مى خواھم ، اگر مصلحت دید اجابت مى كند، حضرت دو دست  :خواھم ، فرمود
ت باد تو را، كھ خداوند متعال دعاى مرا در شفاى فالنى بشار: فرمود  خویش بھ آسمان بلند نمود و دعا كرد، سپس 

اى پسر، بانوان علویھ ، مقام بلندى دارند و من از آنھا عجائبى دیده ام ، و پاره اى : اجابت نمود، سپس پدرم فرمود
ر آن از كرامات آنھا را نقل نمود، و بسیار بھ بانوان علویھ بیش از مردان علوى اعتقاد داشت ، و عمر پدرم د

 . ھنگام بیست و ھفت یا ھشت سال بود، و ھنگام رحلت نزدیك نود سال داشت
 (339).و خداوند بھ ایشان نیز پنج فرزند پسر عنایت نمود



ھ نسبت بھ انقالب اسالمى بگیریمدرس عبرتى كھ ما شیعیان باید از شیعیان اھل كوف  
در پایان توجھ شیعیان و پیروان سیدالشھداء را بھ نكتھ اى جلب مى كنم ، نكتھ اى حساس كھ عدم توجھ بھ آن باعث 
 مصائب بزرگ خواھد بود،

ده است ؟ آیا آیا تا بھ حال راجع بھ مردم كوفھ و احواالت آنھا فكر كرده اید، آیا مى دانید كھ كوفھ امید اھل البیت بو
مى دانید كھ امیرالمؤ منین در جنگھاى خود از مردم كوفھ كمك گرفتھ ، و ھمین مردم كوفھ بوده اند كھ بھ حضرت 
كمك داده اند و در این میان متحمل مشكالت و رنجھا و مجروحین و كشتھ ھاى فراوان شده اند، اینگونھ نبوده كھ 

وحھ كار خود قرار دھند،مردم كوفھ از اول بى وفائى و سستى را سرل  
این مردم كوفھ اكثریت قاطع آن ھا، شیعھ و طرفدار اھل البیت بودند، لذا مى بینید كھ وقت ورود اھل البیت بھ كوفھ 

اما چھ فایده ، كھ دستھا و ! ، شھر یكپارچھ عزا و شیون بود، اینھا دلھایشان ھمچنان طرفدار امام حسین بود
ھداء بود، ابا عبدهللا الحسین علیھ السالم مردم را اینگونھ معرفى مى كندشمشیرھایشان بر علیھ سیدالش : 

مردم بنده دنیا ھستند و دین لقلقھ بر سر زبان ایشان است ، آنھا اطراف دین و طرفدار دین ھستند، تا وقتى كھ 
یندارھا كم مى شوندد) دین با دنیا تضاد پیدا كرد(زندگى آنھا بھ خوبى اداره شود، اما وقتى دچار سختى شدند  . 

مردم كوفھ بى دین نبودند، حتى دشمن امام حسین نیز نبودند، اما بارى بھ ھر جھت و الابالى بودند، براى گذراى 
 .زندگى حاضر بودند، امام حسین را بكشند و بھ عبیدهللا كمك كنند

عارھاى گوناگون بھ میدان آمدند،آرى عیب مردم كوفھ در این بود، كھ اول كار بسیار پرشور و با احساسات و با ش  
 اما وقتى پاى عمل رسید و مشكالت انقالب و استقامت در مقابل دشمنان را دیدند، نتوانستند استقامت كنند،

مردم كوفھ اول بھ حضرت امیر كمك دادند، اما پس از آنكھ زحمات و مشكالت و مجروحین و كشتھ ھاى بسیار در 
داین راه دادند، عقب نشینى كردن . 

 و بخاطر ھمین عقب نشینى بود كھ امیرالمؤ منین علیھ السالم بارھا از آن ھا شكایت نمود، و بر آن ھا نفرین كرد،
بر كار نادرست ) معاویھ و ھمراھان او(اى عجب ، بخدا سوگند، اتحاد اینھا : در یكى از ھمین سخنرانیھا فرمود

اند و غم و غصھ بھ بار خواھد آورد، دلھاى شما زشت و خود و تفرقھ شما بر كار حق خودتان ، دل را مى میر
دلھایتان غمین باد وقتى كھ مورد ھدف قرار مى گیرید و بھ شما حملھ مى كنند ولى شما اقدام نمى كنید، خدا عصیان 
مى شود و شما راضى ھستید، وقتى شما را در گرما فرمان كوچ مى دھم ، میگوئید ھوا گرم است ، مھلت بده تا 

ا كم شود و در سرما مى گوئید، مھلت بده ، سرما برطرف شود، شما كھ از سرما و گرما گریزانید، بخدا كھ از گرم
 .شمشیر بیشتر فرار مى كنید
اى نامردھائى كھ آثار مردانگى در شما نیست ، اى كسانى كھ در عقل مانند اطفال و زنھاى در حجلھ ھستید، 

ا را نمى شناختم ، ھمان شناختى كھ بخدا سوگند پشیمانى و اندوه بھ دنبال دوست داشتم كھ شما را نمى دیدم و شم
داشت ، خدا شما را بكشد كھ دل مرا چركین كردید و سینھ ام را از خشم آكندید و در ھر نفس پى در پى بھ من غم و 
 .(340)غصھ خوراندید

اى مردمى كھ بدنھایشان با ھم ولى خواستھ ھایشان مختلف است ، سخنان : و در خطبھ دیگرى مى فرمود
شما سنگھاى سخت را نرم مى كند ولى كار شما دشمنان را بھ طمع مى اندازد، تا آنجا كھ مى فرماید) شعارھاى ( : 

چیست ؟ آنھا ھم مردانى ھستند مثل شما؟ شما را چھ شده ، دارویتان چیست ؟ مداواى شما (341) 
بخدا قسم پسرى از قبیلھ بنى ثقیف بر شما مسلط خواھد : و سرانجام حضرتش مردم كوفھ را نفرین نمود، و فرمود

سبزه شما را مى خورد و پیھ شما را آب مى كند، بیاور اى اباوذحھ آنچھ دارى ،  شد كھ از حق روى گردان است ،
نھج البالغھ(  ) 

: بعد از اینكھ بسر ابن ارطاة از جانب معاویھ ، یمن را اشغال نمود حضرت در خطبھ فرمود: و در جاھاى دیگر
بخاطر حقانیت آنھاست بلكھ بخاطر بخدا نمى بینم مگر اینكھ این گروه بزودى بر شما پیروز مى شوند، این نھ 

فرمانبردارى و استقامت آنھا و در مقابل معصیت شماست ، بخاطر كمك دادن آنھا و رھا كردن شماست ، بخاطر 
 . آباد كردن آنھا شھرھاى خودشان را و فاسد نمودن شما شھرھاى خودتان است

ده تا از شماھا بدھم و یكى از  -دینار عوض كنم  بخدا سوگند اى اھل كوفھ دوست داشتم شما را مثل ده دینار با یك
سپس دستھاى خویش را بھ آسمان بلند نموده عرضھ داشت!! آنھا بگیرم   : 

خدایا من از اینھا ملول و اینھا ھم از من ملول شدند، من از دست اینھا ناراحت و اینھا ھم از من ، بجاى اینھا بھتر 
از من نصیبت كناز این را بھ من بده و بھ اینھا بدتر   . 

بھ وسیلھ جوان ثقفى آن مرد متكبر كھ سبزى اینھا را بخورد) در عقوبت ایشان (خدایا تعجیل كن  . 
 (342).و میان اینھا بھ حكم جاھلیت حكم كند و از نیكانشان نپذیرد و از گنھ كارانشان نگذرد

ندیدند،  و این چنین بود كھ مردم عراق پس از امام حسین دیگر روز خوش   



پس از حضرت على ، معاویھ بر سر كار آمد و كرد آنچھ كرد، كھ قبال اندكى از آن را در جنایات معاویھ بر 
بردند تا در زمان حجاج ابن  شیعیان ذكر كردیم ، و ھمینطور مصیبت آنھا ادامھ داشت و در كمال ذلت بھ سر

اگر ھر امتى خبیث و فاسق خود را بیاورد و ما : یوسف ثقفى كھ جنایتكار تاریخ اسالم بھ شمار مى آید، شعبى گوید
 (343).حجاج را بیاوریم ، ما بر ھمھ غلبھ خواھیم كرد

این جنایتكار كھ حرمتى براى اسالم و مسلمین باقى نگذارد بیست سال بر عراق حكومت كرد و تا توانست از 
شیعیان كشت و شكنجھ نمود و بھ زندان افكند، كھ فجایع اعمال او در تاریخ مذكور است ، و بسیارى او را كافر مى 

ا با شكنجھ كشت و وقتى مرد ھشتاد ھزار نفر در زندان محبوس دانند، ھمو كھ گفتھ اند یكصد و بیست ھزار نفر ر
 (344)بودند كھ سى ھزار نفر از آنھا زنان بودند

ن ھمھ فداكارى و شھادتھا و شكنجھ ھان اى ملت بزرگوار و شھیدپرور ایران ، انقالب اسالمى خود را كھ نتیجھ آ
 .ھاست از دل و جان پاسدارید
مبادا كھ دل بھ دنیا دھیم و از انقالب خود بخاطر حرص و طمع و یا مشكالت ، غافل گردیم و یا بھ آن پشت كنیم ، 

است  امروز حكومت اسالمى نعمت عظماى الھى است ، ھمان است كھ قرنھاى متمادى آرزوى انبیاء و اولیاء بوده
 .، اما نصیب من و شما شده است ، شما این نعمت ارزشمند را ارزان بدست نیاوردید كھ ناچیز بھ پندارید
ناشكرى و ناسپاسى و بى توجھى بھ دین و نقشھ ھاى دشمنان دین ، و رھا كردن دین در مقابل دشمنان ، سرنوشتى 

مى باشند، سخت و عذابى دردناك در پى دارد كھ مردم كوفھ امروز عبرت ما  
سربلند باد ملت قھرمان ایران ، برافراشتھ باد پرچم جمھورى اسالمى ایران و نھضت ھمیشھ جاوید كربالى حسینى 

ما اھل كوفھ نیستیم ، على تنھا بماند: ، پرطنین باد خروش مسلمین جھان و شعار كوبنده  . 
دھم این گنج پربھاست كھ ارزان نمى   مھر ترا بھ عالم امكان نمى دھم   

 جان مى دھم بھ شوق وصال تو یا حسین 
 

 تا بر سرم قدم ننھى ، جان نمى دھم 

 اى خاك كربالى تو مھر نماز من 
 

 آن مھر را بھ مھر سلیمان نمى دھم 
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246مدینھ المعاجز ص  -32 . 
184ص  44بحار ج  -33 . 
ابن ابى الحدید 31ص  4ح نھج البالغھ ج شری -34 . 
صحیح بخارى در سھ جا جزء اول كتاب العلم و در كتاب المرض و كتاب الجھاد و السیر، صحیح مسلم آخر  -35

منقول از كتاب النص و االجتھاد( 325باب وصایا، احمد ابى حنبل در مسند جزء اول ص  ) 
براى اطالع از این جریان بھ كتب مورخین اسالم مثل تاریخ طبرى و ابن اثیر و طبقات ابن سعد و غیره  -36
 .مراجعھ شود
 . شھرستانى در ملل و نحل نیز این جملھ را نقل نموده است -37
این حدیث را بھ الفاظ و مضامین گوناگون و شبیھ بھ یكدیگر بزرگان اھل سنت مانند خوارزمى در مناقب ص  -38

302و  301ص  2و ذھبى در تلخیص و دیگران آورده اند راجع الغدیر ج  149ص  3و حاكم در مستدرك  39 . 
داستان تھدید خانھ حضرت فاطمھ را بھ آتش ، بزرگان اھل سنت ھمانند جوھرى در السقیفھ و ابن قتیبة در  -39

نقل نموده اند 1االمامة و السیاسة و طبرى در تاریخ خود و ابن ابى الحدید در شرح نھج البالغھ ج  . 
نى در مساءلھ یازدھم از متفردات نظامملل و نحل شھرستا -40  . 
السبعة (و ابن قتیبة در االمامة و السیاسة  215ص  3، ذھبى در میزان االعتدال ج 619ص  2تاریخ طبرى ج  -41

16السلف ص  .) 



ورخین و ترجمھ نویسان ھمانند طبرى و ابن اثیر و زبیر ابن بكار و سایرین ذكر جریان مذكور را عموم م -42
 .كرده اند و از مسلمات تاریخ است 
النص و االجتھاد(و عماد ابن كثیر در مسند صدیق از حاكم نیشابورى  5/237كنزالعمال  -43 ) 
و جامع بیان العلم 4862كنزل العمال شماره  -44  . 
5/140طبقات ابن سعد  -45 . 
اضواء على السنة المحمدیھ(تذكرة الحفاظ ذھبى و ابن عساكر  -46  ) 
اضواء على السنة المحمدیھ(تذكرة الحفاظ ذھبى و ابن عساكر  -47  ) 
 . مآخذ قبل -48
اضواء على السنة المحمدیھ( 1جلد  102حاكم در مستدرك ص  -49  ) 
اضواء على السنة المحمدیھ(ابن سعد و ابن عساكر  -50  ) 
351ص  10الغدیر ج ( 4:99مسند احمد  -51 ) 
صحت آن اعتراف كرده اند و ذھبى در التخلیص آورده اند و ھر دو بھ  3:124حاكم نیشابورى در مستدرك  -52

النص و االجتھاد( ) 
 .النص و االجتھاد -53
)فخر رازى در تفسیر كبیر و قوشجى در شرح التجرید و دیگران  -54 و شرح ابن ابى ) 63الفصول المھمھ ص 
1الحدید ج  ) 

بنقل از النص و االجتھاد( 50جزء اول ص  -55 ) 
 .شرح تجرید قوشجى كھ از محققین اھل سنت مى باشد -56
 . شرح تجرید قوشجى -57
از قوشجى در شرح تجرید 99ص  3دالئل الصدق ج  -58 . 
 .بھ نقل از النص و االجتھاد -59
 .بھ نقل از النص و االجتھاد -60
كتاب صالة التراویحصحیح بخارى  -61  
از فجراالسالم بھ نقل النص و االجتھاد 287احمد امین در ص  -62 . 
ن ھجرى این جریان را نگاشتھ اند، ھمانند حاكم نیشابورى در مستدرك و آ 17تمام مورخین در حوادث سال  -63
 . را صحیح شمرده است
نیز این حكم را از مالك آورده است كھ 187ص  6عالمھ امینى در الغدیر ج  -64 ابى عمر ابن الخطاب ان  : 
 . یورث احدا من االعاجم اال احدا ولد فى العرب
174قیس ص سلیم ابن  -65 . 
 راجح االنساب للبالذرى -66
 مسند احمد و مستدرك حاكم -67
2كشف البیان از ابن ابى الحدید ج  -68 . 
و غیر ھم 168ص  1از ابن قتیبھ در معارف و ابوالفداء در تاریخ ج  8الغدیر ج  -69  
و غیر ھم 168ص  1الغدیر ج از ابن قتیبھ در معارف و ابوالفداء در تاریخ ج  -70  
87ص  2و حلبى در سیره ج  61ص  1از شرح ابن ابى الحدید ج  259ص  8الغدیر ج  -71 . 
و غیر ھم 108و ابن حجر در صواعق ص  4:479از مستدرك حاكم  260ص  8الغدیر ج  -72  . 
و طبرانى و سیوطى در جمع الجوامع 10:72الزوائد از ھیثمى در مجمع  268ص  8الغدیر ج  -73  . 
و غیرھما 1:276و ملك العلماء، در بدایع  86: 5از ابن حزم در محلى  8الغدیر ج  -74  
264ص  8الغدیر ج ( 142تطھیرالجنان ھامش الصواعق ص  -75 ) 
227: 4ابن عساكر در تاریخ خود  -76 . 
243و  242ص  8الغدیر ج ( 27و  5/28بالذرى در االنساب  -77 ) 
الغدیر ج (آغانى و ابوعمرو در استیعاب و مسند احمد و سنن بیھقى  و ابوفرج در 33: 5بالذرى در االنساب  -78

274ص  8 ) 
8/277الغدیر ج ( 1:67شرح ابن ابى الحدید ج  -79 ) 
3:411شرح ابن ابى الحدید ج  -80  
8:278الغدیر ( 2:69استیعاب  -81 ) 



278: 8الغدیر ( 407: 6ابن عساكر در تاریخ خود  -82 ) 
مس آنرا بھ مروان ، و مخفى نماند كھ عثمان در نبرد اخیرى كھ آفریقا بطور كامل فتح شد، خ8الغدیر ج  -83
 .واگذار كرد ھمچنانكھ قبال ذكر شد
از الغدیر(و غیره  2:220، سنن ابى داود 2:317و االصابة  3:173اسد الغابة  -84 ) 
279ص  8الغدیر ج  -85 . 
و این عبدهللا پسر دائى عثمان مى شود 290ص  8الغدیر ج  -86 . 
291ص  8الغدیر ج ( 1:62مسند احمد  -87 ) 
 . نھج البالغھ خطبھ سوم -88
از كتب بسیارى از اھل سنت مثل تفسیر و تاریخ طبرى ، و غیره نقل مى نماید فراجع 249ص  8الغدیر ج  -89  
6:91از كنزالعمال  251ص  8الغدیر ج  -90 . 
39: 6، كنزالعمال 471: 4مستدرك حاكم  -91 . 
 .النص و االجتھاد -92
26تتمھ المنتھى ص  -93 . 
30و  29تتمھ المنتھى ص  -94  
16كشف الھاویھ ص  -95  
140ص  1الغدیر ج ( 9و ج  7، لسان العرب ج 246، كتاب صفین ص 4:421مسند احمد  -96 ) 
141ص  10الغدیر ج ( 1و بالذرى در تاریخ خود ج  11:357تاریخ طبرى  -97 ) 
312الغدیر ص  8ج  -98 . 
142  ص  10الغدیر ج ( 2:428، تھذیب التھذیب 1:348، شرح ابن ابى الحدید 11:357تاریخ طبرى  -99  

147تا  )  
179ص  10الغدیر ج  -100 . 
، صحیح مسلم 5:280و سنن بیھقى  7:279، سنن نسائى 2:59این احادیث در كتب متعدد شامل موطا مالك  -101

185ص  10الغدیر ج . (و غیره آمده است  5:319مسند احمد  5:43 ) 
ریخ است بھ كتابھاى تاریخ ابن عساكر و ابن اثیر و عقد الفرید و جریان الحاق زیاد بھ ابوسفیان از مسلمات تا -102
 .تاریخ یعقوبى و مروج الذھب و شرح ابن ابى الحدید و غیر ھم مراجعھ شود
الصحیح فى سیرة النبى( 101ص  10شرح ابن ابى الحدید ج  -103  ) 
334ص  10الغدیر ج ( 184: 6تاریخ طبرى ج  -104 ) 
336ص  10الغدیر ج ( 1:115و اسدالغابة  3:103تاریخ ابن عساكر  -105 ) 
129ص  5و شرح ابن ابى الحدید ج  3:454مروج الذھب  -106 . 
352ص  10الغدیر ج ( 348كتاب صفین ص  -107 ) 
352ص  10الغدیر ج ( 486: 4مستدرك حاكم ج  -108 ) 
351ص  10الغدیر ج ( 4:99مسند احمد  -109 ) 
14ص  3مروج الذھب ، ج  -110 . 
6ص  1و دالئل الصدق ج  28ص  11الغدیر ج ( 15ص  3شرح ابن ابى الحدید ج  -111 ) 
6ص  1و دالئل الصدق ج  28ص  11ج الغدیر ( 15ص  3شرح ابن ابى الحدید ج  -112 ) 
361: 1شرح ابن ابى الحدید  -113  
29ص  11الغدیر ج ( 361: 1ابن ابى الحدید ج  -114 ) 
30ص  11الغدیر ج ( 1:361ابن ابى الحدید ج  -115 ) 
29ص  11الغدیر ج ( 6:132تاریخ طبرى ج  -116 ) 
89ص  111الغدیر ج ( 8:119و تاریخ ابن كثیر  8:27صحیح مسلم  -117 ) 
مراجعھ شود، احادیث مربوط بھ مناقب حضرت على علیھ  299و  298و  89و  198ص  7الغدیر ج  بھ -118
 .السالم قطعى و در كتب معتبر اھل سنت موجود است بھ مناقب ابن مغازلى رجوع شود
7ص  1دالئل الصدوق ج (باب قتل ابى جھل  3صحیح بخارى ج  -119 ) 
290ص  10كتاب صفین بھ نقل الغدیر ج  -120  
روزى براى پیامبر اكرم مرغ بریانى را ھدیھ آوردند، حضرت دعا نمود كھ خدایا محبوبترین خلق خود را  -121

د، و على آمد، و طبق برخى روایات انس ابن مالك آنجا حضور داشت ، نزد من بفرست تا با من از این مرغ بخور



: آرزو كرد تا ابوبكر و یا عمر بیایند، لذا چند بار حضرت امیر را برگرداند، تا باالخره پیامبر متوجھ شده و فرمود
ده اندبرو در را باز كن و حضرت على تشریف آورد، حدیث مذكور را بسیارى از علماء اھل سنت روایت كر . 

از ذھبى در تذكرة الحفاظ 4ص  1دالئل الصدق ج  -122  
از ابن خلكان در وفیات االعیان 5ص  1دالئل الصدق ج  -123  . 
ز ابن حجر در تھذیب التھذیبا 1دالئل الصدق ج  -124  
6ص  11بنقل الغدیر ج  81صواعق ابن حجر ص  -125  
7ص  11الغدیر ج  -126  
1ج  6، دالئل ص 15ص  3ابن ابى الحدید ج  -127  
الغدیر ج ( 167-3:162و تاریخ ابن عساكر و ابن كثیر و غیرھم و كامل ابن اثیر  81 - 77: 6تاریخ طبرى  -128

20ص  11 ) 
255كشف الھاویھ ص  -129  
255كشف الھاویھ ص  -130 . 
28، 29ص  11از الغدیر ج  3:15ابن ابى الحدید ج  -131 . 
28، 29ص  11از الغدیر ج  3:15ابن ابى الحدید ج  -132 . 
31ص  11ج  الغدیر -133 . 
از ابن ابى الحدید 62تتمة المنتھى ص  -134  
32ص  11الغدیر ج  -135  
6ص  1دالئل الصدق ج  -136 . 
مراجعھ شود 108بھ كتاب سلیم ص  -137 . 
127ص  44و بحار ج  18ص  2احتجاج ج  -138  
104ص  4شرح ابن ابى الحدید ج  -139  
512از شبھاى پیشاور ص  13ص  1ج  االمامة و السیاسة -140  
518چاپ مصر از شبھاى پیشاور ص  351ص  3ج  -141  
3و ذھبى در میزان االعمال ج  2تاریخ طبرى ج  -142  
64پیشاور ص شبھاى  -143  
711از شبھاى پیشاور ص  14ص  1االمامة و السیاسة ج  -144  
 نھج البالغھ -145
106ص  3ل از دالئل الصدق ج ، كامل ابن اثیر و كنزالعما23االمامة و السیاسة ص  -146  
264ص  8ابن حجر در تطھیرالجنان ھامش الصواعق از الغدیر ج  -147  
9ص  11الغدیر ج (و مقاتل الطالبین  4:11مسعودى در مروج الذھب و ابن ابى الحدید ج  -148 ) 
57ص  4شرح ابن ابى الحدید ج  -149  
58، 57ص  4شرح ابن ابى الحدید ج  -150  
58، 57ص  4شرح ابن ابى الحدید ج  -151  
61ص  4شرح ابن ابى الحدید ج  -152  
4:16از ابن ابى الحدید ج  7ص  11الغدیر ج  -153  
148ص  1احتجاج طبرسى ج  -154  
من با پیامبر : ضرت پیشنھاد بیعت و مخالفت با خلفا را مى دادند حضرت مى فرمودو ھنگامى كھ بھ ح -155
این : و صدیقھ طاھره در خطبھ غراء خویش پس از رحلت پیامبر فرمود .پیمانى دارم كھ بر سر آن پیمانم 

انحراف( ھنوز دفن نشده وسیع و زخم بھبود نیافتھ و پیامبر ) رحلت پیامبر(در حالیست كھ عھد نزدیك و جراحت  ( 
 - ، پیشدستى كردید، بخاطر اینكھ مبادا فتنھ اى واقع شود، بدانید كھ در فتنھ افتادند و جھنم بر كافرین احاطھ دارد 

 . احتجاج طبرسى
1سفینة البحار ج  -156  
522و  518ص  2اثیر ج كامل ابن  -157  
522و  518ص  2كامل ابن اثیر ج  -158  
526ص  2كامل ابن اثیر ج  -159  
287ص  8الغدیر ج  -160  



116ص  41بحار ج  -161  
131ص  41بحار ج  -162  
133ص  41بحار ج  -163  
113ص  41بحار ج  -164  
282ص  8الغدیر ج  -165  
8الغدیر ج  -166  
264ص  10الغدیر ج  -167  
از خصال و امالى صدوق ره 298ص  44بحار ج  -168  . 
269ص  44بحار ج  -169  
255ص  10الغدیر ج ( 8:216و تاریخ ابن كثیر  4:45و كامل ابن اثیر  7:4تاریخ طبرى ،  -170 ) 
255ص  10الغدیر ج ( 7:372تاریخ ابن عساكر،  -171 ) 
255ص  10الغدیر ج ( 4:45تاریخ ابن عساكر و كامل ابن اثیر  -172 ) 
255ص  10الغدیر ج ( 8:216، و تاریخ ابن كثیر 4:45كامل ابن اثیر  -173 ) 
162ص  10الغدیر ج ( 2:242، جمھرة الخطب 1:153لسیاسة االمامة و ا -174 ) 
160ص  10الغدیر ج (، جمرة الرسائل 1:131االمامة و السیاسة  -175 ) 
بھ بعد 228ص  10الغدیر ج  -176 . 
از این شتر : یادمان ھست كھ دختر پیامبر در مدینھ فرمود: تتمھ المنتھى و الفصول المھمة ، مؤ لف گوید -177

و سیدالشھداء در نامھ اى نسبت بھ كسانى كھ او را یارى نكردند ! خالفت بھ جاى شیر،خون تازه خواھند دوشید
بھ رستگارى نرسند: فرمود !! 

 .الفصول المھمھ از العقد الفرید -178
123ص  4كامل ابن اثیر ج  -179  
ا دشمن چقدر تفاوت است میان سیدالشھداء كھ بخاطر حفظ حرمت حرم خدا، از مكھ خارج شد ت: مؤ لف گوید -180
آن حریم مقدس را ھتك نكند، و میان عبدهللا ابن زبیر كھ راضى شد دوبار خانھ خدا بخاطر او مرود بى احترامى 
 .قرار گیرد و نابود شود
 ابن اثیر و مروج الذھب -181
118الفصول ص  -182  
39كشف الھاویھ ص  -183  
68و  67ص  3مروج الذھب ج  -184  
109ص  3دالئل الصدق ج  -185  
46و  45ص  تتمة المنتھى -186 . 
43نفس المھموم ص  -187 . 
127ھمان مآخذ ص  -188  
131نفس المھموم ص  -189  
162ھمان مآخذ ص  -190  
، در اینكھ قاتل سیدالشھداء كیست ، میان علماء اختالف است ، مشھور این است كھ 227نفس المھموم ص  -191
 .شمر است ، امابسیارى سنان را نام مى برند
اثیر از كامل ابن 260نفس المھموم ص  -192 . 
43نفس المھموم ص  -193  
45ھمان مآخذ ص  -194  
274نفس المھموم ص  -195  
الصحیح فى سیره النبى االعظم( 101ص  10ج شرح ابن ابى الحدید  -196  ) 
8الغدیر ج (طبرى و ابن عساكر در تاریخ خود،  -197 ) 
216ص  3مروج الذھب ج  -198  
از شرح ابن ابى الحدید 262نفس المھموم ص  -199  
 الغدیر -200
29ص  1دالئل الصدق ج  -201  



159ص  3الصحیح فى سیرة النبى االعظم بھ نقل از االصابة ج  -202  
 . الصحیح فى سیرة النبى االعظم -203
 15النصایح الكافیة تاءلیف محمد ابن عقیل كھ از جاحظ و كامل مبرد نقل مى كند و شرح ابن ابى الحدید ج  -204

لصحیح فى سیرة النبى االعظما( 4و سنن ابى داود ج  9و البدایة والنھایة ج  242ص   ) 
الصحیح فى سیرة النبى االعظم( 354ص  2العقد الفرید ج  -205  ) 
الصحیح فى سیرة النبى االعظم( 59ص  19اغانى ج  -206  ) 
236السبعة السلف ص  -207  
409ص  1دالئل الصدق ج (الصحیحین بھ نقل عالمھ حلى ره در نھج الحق  -208 ) 
410ص  1دالئل الصدق ج (رواه البغونى فى باب ادب الخال در مصابیح  -209 ) 
411ص  1دالئل الصدق ج  -210  
  402ص  1غزالى در احیاءالعلوم بھ نقل از دالئل الصدق ج  -211
389ص  1دالئل الصدق ج  -212  
391ص  1از دالئل الصدق ج (صحیح بخارى در كتاب عیدین و كتاب جھاد  -213 ) 
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