
 پيشواى شهيدان
آيت اهللا سيد رضا صدر  : مؤلف    

 پیش گفتار
 كلیات

 راھى كھ حسین (ع) پیمود
 قوم عرب 

 اسالم
 مقاومت قریش 

 مقاومت یھود
 صحابھ 

 منافقان و دو چھرگان
 مساءلھ خالفت 
 خلفاى راشدین

 ابوبكر
 عمر

 عثمان
 امیر المؤ منین

  (امام مجتبى (ع
 معاویھ

 یزید
  (حسین (ع

  (ازدواج حسین (ع
 جوان مردى و بزرگوارى

 شاھكار انسانیت 
 بخش نخست : شھادت و جھاد

 پیشوا
 راز شھادت 

 بشارت ھاى شھادت 
 اعالم شھادت 
 شعار شھادت 
 وقت شھادت 

 در مدینھ
 بھ سوى كعبھ

 كعبھ دوم
 كوفھ و مردمش 
 نامھ اى بھ بصره

 حرمت حرم
 عزم سفر

 از امیر مدینھ بھ امیر كوفھ
 بھ سوى كوى شھادت 

 سر منزل شھادت 
 دژخیم آتش افروز

 شب شھادت 
 روز شھادت 



 پیشواى شھیدان
 شام گاه شھادت 
 بازگشت لشكر

 خاك سپارى شھیدان
 بخش دوم : اسارت

 كاروان اسیران
 در شھر كوفھ
 بھ سوى شام

 در بارگاه یزید
 خطبھ بانوى بانوان 

 شامى سرخ رو
 ھمسر یزید

 (خطابھ زین العابدین (ع
 سفیر روم

 منھال
 آزادى اسیران

 اظھار ندامت و پشیمانى
 عوام فریبى و نیرنگ سیاسى

 بازگشت كاروان
 سوگوارى و عزادارى

 شھید و شھادت 
 پیش گامان شھادت 

 مسلم
 ابن یقطر

 قیس 
 كاروان شش نفره

 پیر مرد ایرانى
 دو راھى شھادت 
 عباس و عمر سعد

 زھیر و عبید
 حر و ضحاك 
 زن و شھادت 

 تساوى نژادى و شھادت 
 شھید سیاه

 شھید ترك 
 شھید پارسى

 نماز و شھادت 
 مباھلھ و شھادت 

 دعوت بھ خدا و شھادت 
 حبیب بن مظھر

 ابو شعثاء
 عاشقى و شھادت 

 نیرنگ سیاسى و شھادت 
 اسیرى و شھادت 

 نافع
 موقع اسدى



 سوار
 برادرى و شھادت 

 اذن مادر و شھادت 
 از آن شھادت تا این شھادت 

 سفارت و شھادت 
 توبھ و شھادت 
 اذان گوى شھید

 شھید گم نام
 شھید نامور

 شھید و زاده شھیدان
 قاسم جعفرى
 عمار طائى

 شھیدى كھ شاھد بود
 شھیدى كھ خواست امیر كوفھ را بكشد

 شھید یك پا
 كوچولوى شھید

 كوچولوتر
 شیرخوار شھید

 شھیدى كھ سپر حسین بود
 شھیدانى كھ براى حسین گریستند

 شھیدى كھ دو بار كشتھ شد
 صحابیان شھید

 انس كاھلى
 مسلم بن عوسجھ

 جابر غفارى
 شھید آخرین

 جنبشى از بصره
 خانھ بانو مارى

 

  

 

 

 

 

 

 پیش گفتار
فقیھى عالم مقام ، حكیمى توانا، بقیة السلف ) 1373 -1300(قدس سره  - حضرت آیت هللا حاج سید رضا صدر 

مقدماتى در   پس از فرا گرفتن دروس . دودمانى عریق و مشھور بھ علم و تقوا و فقاھت ، در مشھد مقدس متولد شد
كھ از  - ) قدس سره (حوزه علمیھ مشھد، ھمراه پدر بزرگوارش حضرت آیة هللا العظمى سید صدرالدین صدر 

بھ قم مھاجرت كرد -ن بودمراجع آن زما دروس سطح و ھم چنین دروس خارج فقھ و اصول و فلسفھ و عرفان را  .



از محضر اساتید بزرگ حوزه علمیھ قم از جملھ مرحوم والدشان و مرحوم آیة هللا العظمى حجت و مرحوم آیة هللا 
و نبوغ خویش ، در ردیف برجستگان بھره برده و در مدتى كوتاه در سایھ تالش ) رحمھم هللا (العظمى امام خمینى 

 .حوزه درآمد و بھ خاطر جامعیت منحصر بھ فرد خویش بین اقران مشار بالبنان گردید
آن بزرگوار، در عین دارا بودن مراتب عالى اجتھاد در حد مرجعیت و تدریس علوم حوزوى ، بیانى شیوا و قلمى 

لمى ، توانست آثارى بس گران بھا در علوم مختلف از محكم و نثرى روان داشت و بھ علت این آمادگى علمى و ق
 .خود بھ جا گذارد؛ آثارى كھ مى تواند الگوى بسیار مناسبى در ارائھ علوم اسالمى در سطوح مختلف باشد

تواءم بودن اتقان مطلب با تقواى صاحب قلم ، اگر ھمراه با ژرف اندیشى و امانت دارى در ارائھ مطلب باشد، مى 
ى بس گران قدرى بیافریند و تشنگان حقیقت را از چشمھ سار زالل معرفت سیراب گرداند، و ما در آثار تواند اثرھا

 . باقى مانده علمى مرحوم آیة هللا صدر، این چنین مشخصاتى را بھ وضوح مشاھده مى كنیم
بھ نحو شایستھ در اختیار  از خداوند متعال مساءلت داریم كھ توفیق عنایت فرماید تا بتوانیم تمام آثار آن مرحوم را

 . حوزه ھاى علمیھ و امت اسالمى قرار دھیم
 . زندگى نامھ مشروح آیة هللا صدر در اولین شماره از سلسلھ آثار ایشان یعنى تفسیر سوره حجرات آمده است

راھم مى كند، در پایان از مسؤ والن محترم مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى قم كھ امكان انتشار این آثار را ف
 . تشكر مى كنم
 سید باقر خسرو شاھى 
 

 كلیات
پیمود) ع(راھى كھ حسین   

كسانى آن را كوششى . را رھبر انقالبى دانند) ع(پیمود، گروھى انقالبیش خوانند و حسین ) ع(راھى را كھ حسین 
)براى گرفتن حكومت گویند و حسین  و راست . نخستین بشمارندچپ گرایان ،از گروه . را جویاى قدرت پندارند) ع

آرمان انقالب ، قطع ید قاصب مبارزه با ستم گر، كشتن است و كشتھ . گرایان را باید در زمره گروه دوم قرار داد
 . شدن ، انتقام است و خون خواھى
 .انقالبى دردمند است ، ستم كشیده است ، مى كوشد وضع را دگرگون سازد و ستم كار را براندازد

، دشمن ستم است ؟ یا دشمن با ستم كار؟ با زور مبارزه مى كند یا با زورگو؟آیا انقالبى   
پاسخ این پرسش را كسانى مى توانند بدھند كھ روش انقالبیان را پس از پیروزى در مسكو یا در پكن یا در ھاوانا یا 
 .كشورھاى دیگر، بررسى كرده باشند

ود استآرمان راست گرا، بھ قدرت رسیدن ، یا حفظ قدرت موج  . 
خوش دارند كھ وضع موجود ثابت نگھ داشتھ شود و . محافظھ كاران ، كمتر ستمى دیده اند و كمتر رنجى كشیده اند

 .گاه مى كوشند قدمى فراتر نھند و قدرت باالترى بھ دست آورند
 ! محافظھ كار، قدرت را براى قدرت مى خواھد و حكومت را براى حكومت
. را مى توان از گروه نخستین بھ شمار آورد و آنان را انقالبیان چپ گراى اسالم خواند ((زیدیھ ))در تاریخ اسالم ، 

چنان كھ خوارج را باید انقالبیان راست گراى اسالم نام داد و اھل سنت . آن ھا شرط رھبر را قیام مسلحانھ مى دانند
 .و جماعت را محافظھ كاران اسالم خواند

طول تاریخ ، در دست آن ھا بوده و ھست و بیشتر مسلمانان جھان از این  نود درصد قدرت ھاى اسالمى ، در
 . گروه بھ شمار مى روند و قدرت در دست آن ھا است
 . راھى كھ حسین پیمود، نھ انقالب بود و نھ كوششى براى بھ دست آوردن قدرت

م ، و قیام حسین ، و راه پیمایان راه او، در تاریخ اسال. راه حسین ، راه دگرى بود  .نامیده شدند ((شیعھ ))
را انقالب و چرا حضرتش را انقالبى نمى دانیم ؟) ع(چرا قیام حسین   

زیرا كھ انقالب توده اى شرایطى دارد و زمینھ مى خواھد كھ تا زمینھ موجود نشود و تا آن شرایط تحقق نپذیرد، 
 .انقالب رخ نخواھد داد و انقالبى نباید قیام كند

بى ، حداقل باید شرایط زیر محقق باشد؛در قیام ھاى انقال  
و در اثر مبارزات داخلى . كلیھ نیروھاى دشمن بھ اندازه كافى گرفتار، و در اختالل و تشویش ، غوطھ ور باشند .1



این شرط كامال براى انقالب اكتبر در روسیھ ، تحقق یافت. ، بھ مقدار شایستھ تجزیھ یافتھ و ناتوان گردیده باشند  . 
ك خرده بورژوازى دمكراسى ، در برابر ملت بھ اندازه كافى برداشتھ شده باشد و در اثر ورشكستگى ماس .2
سیاسى ، تا حدى بى آبرو شده باشد، و كلیھ عناصر مردد كھ لرزان و بى ثبات ھستند، از وضع موجود ناامید 
 .باشند
كھ ھمھ توده را در بر گیرد در میان رنج بران و زحمت كشان ، نھضتى ایجاد شده باشد، بھ طورى .3 . 

زمینھ براى انقالب آماده مى گردد؛ و ھیچ یك از این شرایط، براى قیام . در صورتى كھ این شرایط محقق شد
 .حسین آماده نبود

. استخدامى و پولكى ، ھمیشھ موجود بود  ارتش . دشمن قوى و نیرومند بود، قواى انتظامى ، تجزیھ نشده بود
سركوب شده بودمبارزات داخلى ،  عناصر مردد و بى ثبات بھ حال . آرامش ، در سرتاسر كشور، برقرار بود .

و آن ھا . ھیچ گونھ نھضتى ، در میان رنج بران ایجاد نشده بود. سرمایھ دارى بى آبرو نگشتھ بود. خود باقى بودند
ن عشایر كامال بر افراد عشایر سرا! ھنوز بدبختى خود را لمس نكرده بودند و نمى فھمیدند كھ در آتش مى سوزند

شیخ عشیره ، رشوه مى گرفت و افراد . مسلط بودند و افراد ھر عشیره اى كوركورانھ فرمان بر شیخ عشیر بودند
 !قبیلھ را بھ جنگ مى برد و تسلیم كشتار مى كرد

اه او شھادت یافتھ آمده باشد و در ر) ع(تاریخ نشان نمى دھد كھ از طبقھ كارگر و رنج بر، كسى بھ یارى حسین 
 .باشد

را برگزیدند و بھ شھادت رسیدند از نظر زندگى ، در تنگى و فشار نبودند، و در طبقھ ) ع(كسانى كھ یارى حسین 
قدم بر نداشتند و در پى بھتر كردن زندگى شخصى ، ) ع(آن ھا بھ قصد زنده ماندن در راه حسین . باال قرار داشتند

دویدند و بھ ) ع(آنان ھمھ چیز داشتند و از ھمھ چیز دست كشیدند و بھ سوى حسین . نشتافتند) ع(بھ یارى حسین 
 . ...شھادت رسیدند

و نھضتش ، كوششى براى بھ دست آوردن قدرت نیست ؟) ع(چرا قیام حسین   
 .پاسخ این پرسش بھ روشن گرى كوتاھى نیاز دارد

خود را آزمایش مى كنند، نیروى دشمن را در نظر رجالى كھ در پى قدرت ھستند، پیش از آنكھ بپا خیزند، نیروى 
ھنگامى كھ قواى خود را، با قواى . مى آورند، قدرت افكار عمومى را مى سنجند و در پى تھیھ مقدمات مى روند

دادند، قیام مى كنند  دشمن ، متقارب یافتند و شصت درصد پیروزى را از آن خود تشخیص  . 
ن بود، قیام نادر بر ضد افغان ھا چنین بود، قیام اسماعیل صفوى نیز چنین بود، قیام بنى عباس بر ضد بنى امیھ چنی

 .نیاكانش نقشھ قیام را كشیده بودند، اسماعیل بھ ثمر رساند
حضرتش در تمام دوران حكومت معاویھ مى توانست بھ جمع قوا بپردازد، نیرو تھیھ . این گونھ نبود) ع(قیام حسین 

ولى نكرد كند، دعوت سرى انجام دھد، . 
نیروى شكننده اى نداشت ، از رشد  . قیام حضرتش ناگھانى بود، موعد قیام كھ رسید، بھ پا خاست ، لشكرى نداشت

مردم آگاه بود، مى دانست كھ افكار عمومى قدرتى ندارد، ھمھ خردمندان و سیاست مداران عصر مى دانستند كھ 
. دند، كوشش ھا كردند كھ از این كار منصرفش گردانند، نپذیرفت قیام او با شھادت ھمراه خواھد بود، قدم جلو گذار

ولى . خودش نھ تنھا یقین داشت كھ شام را فتح نمى كند، مى دانست كھ كوفھ را نیز نمى تواند بھ تصرف در آورد
 .بھ پا خاست ، چون ھدفى كھ در قیام داشت ، ھدف دیگرى بود

براى شھادت بود و حسین ) ع(قیام حسین  (( واى شھیدان پیش )). 
 . ، و حسین سرور مجاھدان در راه خداست((نھضت فى سبیل هللا ))بود، نھ  ((جھاد فى سبیل هللا ))نھضت حسین 
 . مجاھد، اصالح را از خود آغاز مى كند، دگران اصالح را از دگرى
 .مجاھد، خود را براى ھدف مى خواھد، نھ ھدف را براى خود

در بزم . با دشمن مھربان است . با دوست مھربان است . و خیرخواه ھمھ است  مجاھد، با مھر سر و كار دارد
او مى خواھد انسان بسازد؛ چھ از . انتقام نمى كشد. عقده ندارد. كینھ ندارد. در رزم مھربان است . مھربان است 

 . دوست و چھ از دشمن ؛ چھ از خودى و چھ از بیگانھ



استجھاد، از خود گذشتن و بھ حق پیوستن   . 
 :حسین ، داراى جھادھاى گوناگون بود
 .جھاد بى رنگ داشت و جھاد رنگین ، جھاد سپید داشت و جھاد سرخ ، جھاد نھانى داشت و جھاد آشكار

در بخش واپسین حیات پدر، بھ . با جھاد سپید آغاز گردید و آن در زیر سایھ پدر بود) ع(بخش نخستین حیات حسین 
حیات . پس از شھادت برادر نیز، چنین كرد. ت سیاسى برادر، بھ جھاد سپید پرداخت در حیا. جھاد سرخ پرداخت 

با معاویھ بھ جھاد سپید پرداخت و با یزید . سیاسى خود را، با جھاد سپید آغاز كرد و با جھاد سرخ بھ انجام رسانید
 . بھ جھاد سرخ

ه پدر كسى را اخراج نكرد و فرد تازه اى نیاورد دستگاه یزید ھمان دستگاه معاویھ بود، دگرگونى نداشت ، از دستگا
معاویھ ، پدر یزید بود و یزید، پسر معاویھ. و برنامھ جدیدى پیاده نكرد، معاویھ ، معاویھ بود و یزید، یزید  . 

حساس ترین نقطھ حیات . حسین ھمھ جا حسین بود. بود و با یزید نیز حسین بود) ع(با معاویھ ، حسین ) ع(حسین 
در این جاست) ع(سین سیاسى ح یزید چگونھ بود كھ ! با او جھاد سپید كرد؟) ع(معاویھ چگونھ بود كھ حسین  . 

در جھاد سپیدش مجاھد بود، چنان كھ در جھاد سرخش نیز ) ع(حسین ! حسین با وى بھ جھاد سرخ پرداخت ؟
مجاھد بود ھنگامى كھ در . فھ بودمجاھد بود ھنگامى كھ در كو. او مجاھد بود ھنگامى كھ در مدینھ بود. مجاھد بود

 .كربال در خون مى غلتید
 .در رفتار حسین نكتھ ھا بھ چشم مى خورد كھ باید روشن گردد

از طرفى براى جلوگیرى از خون ریزى كوشش مى كند. از طرفى بھ سوى كوى شھادت مى رود . 
وت برادرش محمد حنفیھ ، ولى از دع! زھیر را دعوت مى كند كھ با وى بھ سوى كوى شھادت قدم بردارد

اھل بصره را دعوت مى كند و مى گوید بیعتم را از شما برداشتم ، ولى بصریان را بھ یارى  !خوددارى مى كند
مى خواند  خویش  ! 

قیام ھایى پى در پى بر ضد بنى امیھ پیدا . جنبشى در مسلمانان ایجاد كرد. شھادت حسین ، جھان اسالم را تكان داد
جنبش ھا یكى . ام كردند، مختار قیام كرد، انصار در مدینھ قیام كردند، پسر زبیر بھ دعوت برخاست توابین قی. شد

شایستھ . كشور آرام نگرفت تا حكومت بنى امیھ بھ دست سیاه پوشان عباسى منقرض گردید. پس از دیگرى رخ داد
دادھاى پیشین بیندازیم ؛ باید كھ بھ  است ، براى روشن شدن این نقاط حساس ، نظرى كوتاه بھ گذشتھ تاریخ و روى

 . حقیقتى دست یابیم
 قوم عرب

و ھمھ قبایل عربى ، شاخھ ھایى از . عرب قبل از اسالم ، از دو تیره بزرگ تشكیل مى شد؛ قحطان و عدنان 
نت بخش بزرگى از قحطانیان ، پیرو مذھب مسیح بودند و در نجران و شام و عراق سكو. قحطان یا عدنان بوده اند

داشتند و بخش ھاى كوچكى از آن ھا بت پرست بوده كھ در عشیره اوس و خزرج ، كھ در یثرب سكونت كرده 
 .بودند، از این دستھ ھستند
عدنانیان كھ پس از اسالم ، رھبرى دنیاى عرب را در دست گرفتند، در آغاز پیرو دین حنیف بوده و بھ پیامبرى 

سپس عمرو بن لحى بتى آورد و در خانھ كعبھ قرار داد و . مان داشتندو فرزند اسماعیل ای) ع(ابراھیم خلیل 
آن گاه بت ھاى دیگرى بر آن بت افزوده شد، بھ طورى كھ خانھ كعبھ بت خانھ گردید. عدنانیان را بت پرست كرد . 

ت شگفتى این جاست كھ با وجود تعصب شدید عربى ، ھیچ گونھ مقاومتى از طرف عدنانیان در برابر این بدع
عمرو، بدعت ھاى دیگرى نیز، از ! عمرو رخ نداد و ھمگى تسلیم شدند و كیش بت پرستى مذھب رسمى گردید

 .خود بھ یادگار گذارد و مورد قبول قرار گرفت و قرآن بدان ھا اشاره مى كند
تى رو دختر كشى نیز یكى دیگر از بدعت ھایى است كھ در عرب مورد استقبال قرار گرفت و با ھیچ گونھ مقاوم

عریان . بدعت دیگرى بود كھ قبول شد) ھر دو سال یك ماه (گردش حج در میان ماه ھاى سال . بھ رو نگردید
نسى ء یكى . طواف كردن زنان عربى كھ از قریش نبودند، یكى دیگر از بدعت ھایى است در عرب رواج یافت 

بھ عرفات از مناسك حج ، براى قریش ،  اسقاط وقوف. دیگر از بدعت ھایى بود كھ مورد قبول عرب قرار گرفت 
پس از اسالم نیز، نظایر این بدعت ھا را مى بینم كھ مورد قبول گرفتھ ؛ از قبیل نماز . یكى دیگر از بدعت ھا بود



وقتو تحریم ازدواج م (1)تراویح   . 
این مطالب ، نشان مى دھد كھ عدنانیان ، نو پرست بودند و از افكار نوین پیروى مى كردند و تعصب بھ كار نمى 

ولى تضادى در این جا مشاھده مى شود و پرسشى پیش مى آید و مساءلھ اى مشكل از مسایل اجتماعى را . بردند
ودند، چرا اسالم ، با شدیدترین مقاومت ھا از طرف تشكیل مى دھد كھ ال ینحل است ؛ كھ اگر آن ھا نو پرست ب

با آن كھ پیامبر اسالم ، از خود آن ھا بود، ھم زبان آن ھا بود، از شھر و دیار آن ھا ! عدنانیان رو بھ رو گردید؟
عمرو بن لحى چھ امتیازى بر حضرتش داشت كھ كیش او مورد قبول قرار گرفت و آیین این ، با مقاومت رو ! بود

و گردید؟بھ ر  
 چرا تعصب عربى ؛ در آن جا بھ كار گرفتھ نشد، ولى در این جا بھ كار افتاد؟
 اسالم
در تاریك ترین روزگار بشرى ، در تیره ترین روز جھان ، رادمردى مصمم و فداكار، براى نجات بشر بھ پا 

تى خویش را فدا كرداز ھمھ چیز خود دست كشید و ھس. خاست و ھمھ نیروى خود را در این راه بھ كار برد . 
بود، مردى كھ براى دعوت بھ توحید و یگانھ پرستى قد بر افراشت ، مردى كھ ھدایت بشر ) ص(این مرد، محمد 

مردى كھ براى مبارزه با ظلم و بیداد گرى قیام كرد و از چھره زشت ستم گرى پرده برداشت . را پیشھ خود ساخت 
اورد؛ ارمغانى كھ چشم بشر، بھتر از آن ندیده بود و نخواھد دید؛ مردى كھ بھترین ارمغان را براى بشر بی. 

 .ارمغانى كھ گوش بشر، برتر از آن نشنیده بود و نخواھد شنید
ارمغان این رادمرد بزرگ ، نشان دادن راه خوش بختى بھ بشر بود و دعوت بشر بھ پیمودن آن راه ؛ راه خوش 

این راه خوش بختى را خودش . و در ھمھ زمان ھا بختى فرد، راه خوش بختى اجتماع ، در ھمھ جا . نامید ((اسالم ))
 . اسالم ، یعنى آسایش جاویدان ؛ یعنى ھمیشھ خوب زیستن ، در زندگى خوش بودن و پس از مرگ نیز خوش بودن

ن سازد؛ اسالم آمد تا قلدرى و زورگویى را ریشھ كن گرداند؛ تا فقر را از صفحھ روزگار براندازد، تا از بشر انسا
اسالم آمد، تا نژادپرستى . تا وى را از خودخواھى و حیوان گرایى بپیراید؛ تا او را بھ زیبایى ھا و نیكى ھا بیاراید

تعصب ، ھر گونھ باشد، تعصب نژادى ، تعصب قبیلھ اى ، تعصب . را بكوبد؛ تا تعصب را از میان بشر بروبد
ى پسندیده است كھ براى حق دوستى ، وقت. دینى ، ھرچند، در راه حق باشد  .((من ))باشد، نھ براى  ((حق ))

دفاع از حق ، براى آن كھ دین من است ، آیین من است ، میراث پدر من است ، گزیده خویشان و یاران من است ، 
من ، باید براى حق باشد، نھ . دفاع از حق ، وقتى پسندیده است كھ براى حق باشد. چیزى نیست  ((من پرستى ))جز 
 . حق براى من

برترى ھاى سرمایھ دارى و قلدرى را بى ارزش . اسالم نظام طبقاتى را الغا كرد و آیین مساوات را اجرا نمود
 .اعالم كرد

اسالم آمد تا بشر را پاكیزه سازد و سیادت شھوت و غضب را از مغز ولى دور كند و عدل و انصاف را جایگزین 
 .آن سازد

تا سیاه . اپرست گرداند، تا كسى كھ خود را فرد استثنایى مى پندارد، خطاكار بخوانداسالم آمد تا بت پرست را خد
 .بختان را سفیدبخت ساختھ و خوار را ارجمند و ناتوان را، توانا و پیكر بیمار اجتماع را درمان كند

ت كرد و با راستى و درستى ، دعو. با زر، دعوت نكرد. با زور، دعوت نكرد. اسالم ، بھ كسى زور نگفت 
پیراستن ، با زور، ناممكن و مستحیل است . پیراستن را از درون آغاز كرد؛ پیراستن ، با زور و سرنیزه نمى شود

اسالم ، با مھر ظھور كرد، با محبت قدم برداشت ، با دشمن مھر ورزید، چنان كھ با دوست مھر ورزید؛ چون . 
ص(محمد . سعادت و خوش بختى ھر دو را مى خواست  امبر مھر بود،رسول رحمت بود، با مھر بھ دعوت پی (

 : برخاست و در این راه آن قدر رنج كشید و آزار دید كھ خودش گفت
 .((ھیچ پیغمبرى مانند من آزار ندید و رنج نكشید))

ھمگان از وى مى ترسیدند، دوست مى ترسید، دشمن . اگر حضرتش پیامبر قھر و غلبھ بود، چندان آزارى نمى دید
اگر دعوتش با زور ھمراه بود، چندان رنجى نمى برد، مى .ید و ھمگان در پى جلب رضایتش مى شدندمى ترس

مى توانست با چند ترور یا قتل نھانى ، سران قریش را بھ زانو در . توانست آزار دھندگان را بكوبد و نابود سازد



لى چنین نكرد، چون پیامبر مھر بود، نھ و. آورد و مكھ را تسخیر كند و ماجراجویى ھاى بت پرستان را پاسخ گوید
مگر وقتى كھ بھ تیغ دست . دست بھ سوى شمشیر دراز نكرد، مگر وقتى كھ بھ رویش شمشیر كشیدند. پیامبر قھر

از بس رنج و تلخى چشید، . مگر وقتى از شمشیر، دورى جستن ، دشمنى با انسان بود. بردن ، مھر بر بشریت بود
دراز برخوردار نبود، با آن كھ مردى سالم و تندرست بود و دچار ھیچ گونھ بیمارى عمرش كوتاه شد و از عمر 

 .نبود
سطح فكرى و عقلى وى برتر و باالتر . حضرتش ، خوش زیستى را براى ھمگان مى خواست ، نھ براى خودش 

عقلى و انسانى بود، با آن كھ در عالى ترین سطح فكرى و . زیستى بگردد  از آن بود كھ براى خود، بھ دنبال خوش 
جھل آنان را در پیشگاه خداى ، عذر قرار . از جھل و نادانى مردم آزرده نگشت . امتیازى براى خویش قایل نشد

در حضر مھربان بود، در سفر مھربان بود، در جنگ مھربان بود، در . مى داد و براى آن ھا طلب ھدایت مى كرد
بھ سود خود مردم بود و مھر بر   رد، مھر بود و بس ، و این پاداش پاداشى كھ از مردم طلب ك. صلح مھربان بود

 .خود آن ھا
 !آیا این پاداش بھ وى داده شد، و مھرش را با مھر پاسخ گفتند؟
 مقاومت قریش

پیامبر اسالم ، دعوتش را با مھر آغاز كرد و تعالیمى كھ از مھر برخاستھ بود، بھ دنیاى بشریت ارزانى داشت و 
و رحمة للعالمین لقب یافت پیامبر مھر  . 

قریشیان و یھودیان: تعالیم اسالم ، بر دو گروه بسیار گران آمد  . 
و مھر الھى را با قھر پاسخ دادند و در برابر دعوت حق ، ! این دو گروه ، سر سختانھ در برابر اسالم بھ پا خاستند

 !ستیزگى ھا نشان دادند
ن نبود، بھ زودى سراسر جھان زیر پوشش اسالم قرار مى گرفت و اگر ماجراجویى این دو گروه و ھم دستانشا

 .عدل آسمانى در ھمھ جھان برپا مى شد
چون كلید دار خانھ . قریشیان ، خود را طبقھ اى ممتاز مى دانستند و براى خویش شخصیت استثنایى قایل بودند

كلیددار خانھ كعبھ بودند، چون  كعبھ بودند، چون قریش بودند، چون در شھر مقدس مكھ سكونت داشتند، چون
 .آقازاده بودند و از دودمان اسماعیل بھ شمار مى رفتند

اسالم بھ ! كیش قریش ، بت پرستى بود، چون و بھ جز تنى چند، ھمھ قریشیان بت پرست بودند و خودپرست 
عصب ھاى مغز عرب ، آكنده از ت. خداپرستى دعوت مى كرد و با بت پرستى و خودپرستى مبارزه مى كرد

تعصب خانوادگى ، تعصب قبیلھ اى ، تعصب نژادى ، تعصب ملى ، تعصب سرزمینى ، و تعصب . گوناگون بود
 .ھاى دیگر

و مرد متعصب ، براى ھر چھ از آن خودش است ، ارزش فوق العاده . تعصب ، از خود پرستى ریشھ مى گیرد
خود را، قبیلھ خود را، دودمان خود را، زبان خود را، شھر و دیار . قایل است و نژاد خود را برترین نژاد مى داند

 !كیش خود را، شغل خود را، برتر مى داند و بھ ھیچ وجھ ، برترى دگرى را نمى پذیرد
را چگونھ مى دانى ؟) ص(محمد : ابوجھل را گفتند  

راست گو، درست كار، پاك دامن ، نقطھ سیاھى در او سراغ ندارم: گفت   . 
وى ایمان نمى آورى ؟ پس چرا بھ: پرسیدند  

آنان شجاعت كردند، ما نیز شجاعت كردیم ، سخاوت و . ما مخزومیان ، با عبد منافیان ھم چشمى داشتیم : گفت 
اكنون . جوان مردى نشان دادند، ما نیز نشان دادیم ، و آن چھ آنھا خوبى كردند، ما نیز انجام دادیم و كمتر نبودیم 

برى برخیزد و ما مخزومیان خود پیامبرى نداشتھ باشیمدرست نیست از میان آن ھا پیام  ! 
با سرزمین پرستى . با نژادپرستى مبارزه كرد. با خودپرستى مبارزه كرد. اسالم بھ ھمھ گونھ تعصب مبارزه كرد

با پول پرستى و ثروت پرستى ، مبارزه كرد و بھ خدا دعوت . مبارزه كرد و بھ خداپرستى و انسانیت دعوت كرد
 .كرد

روت مندان عرب و سران قبایل ، براى خود امتیازھایى قایل بودند و قریشث جھل و نادانى  .مجموعھ امتیازھا بود  



اگر از . ، انتقام جویى ، غارت گرى ، جھان عرب را پر كرده بود؛ عرب ، با دانش و فرھنگ سر و كارى نداشت 
تل ، براى ھر فردى از افراد قبیلھ مقتول ، مباح بود، قبیلھ اى كسى كشتھ مى شد، مال و جان و زن و مرد قبیلھ قا

 .روا بود، قانونى بود
 .كھ سال ھا طول كشید، نمونھ اى از این انتقام وحشى بود ((بسوس ))جنگ 
 . نامیده است ((دوره جاھلیت ))بى جھت نیست كھ قرآن ، آن عصر را 

عاشق . عشق ، در میان عرب ، ننگ بود. مى كرد عرب ، بھ غارت گرى و تاراج و برده گیرى مى بالید و افتخار
اسالم در چنین محیطى ظھور كرد و با ! چون بھ یك دیگر عشق مى ورزند! و معشوق باید بمیرند و زناشویى نكنند

اسالمى كھ آمده بود امتیازھا را الغا كند، جھل و نادانى را براندازد، تعصب را ریشھ . چنین مردمى رو بھ رو شد
غارت گران را برجاى خود بنشاند، عفو را جانشین انتقام قرار دھدكن سازد،  . 

بت پرستى ، خضوع انسان است در برابر ! نخستین مقاومت قریش در برابر اسالم ، دفاع از بت پرستى بود
 . موجودى پست تر از خود، خواه سنگ باشد و خواه درخت ، خواه گاو باشد و خواه آتش

بارزه اش با قلدران و گردن كلفتان و دفاعش از حقوق بینوایان و مستضعفان و قیامش دعوت اسالم بھ مساوات و م
 .براى نجات رنج بران و ستم كشان ، در كام قریشیان لذت بخش نبود
شگفتى این جاست ؛ با آن كھ  . عرب ، در برابر اسالم جبھھ بندى كرد و قریش در صف اول جبھھ قرار گرفت

است ، عرب ھا از آن استقبال نكردند، ولى مسلك ھایى كھ امروز در میان دگران پیدا اسالم ، از میان عرب برخ
چرا؟! شد، مورد استقبال قرار گرفت  ! 

 !پیغمبر اسالم اگر از عرب نبود و از قریش نبود، عرب ھا چھ مى كردند؟
وا دید،كسى از سران بسیار كوشید، رنج برد، آزار چشید، نار. حضرتش ، سیزده سال در مكھ بھ دعوت پرداخت 

 .قریش از بت دست بر نداشت و بدو ایمان نیاورد
تنى چند كھ از جوانان فقیر و بینوا ایمان آوردند، از بس مورد شكنجھ و آزار قرار گرفتند، بھ كشور حبشھ گریختند 

مدینھ ھجرت  سر انجام ، رسول خدا نیز نتوانست در مكھ بماند و از بیم جان بھ. و سپس بھ مدینھ ھجرت كردند
بھ جنگش برخاستند و ! قریشیان ، باز ھم از دشمنى با حضرتش ، و ستیزگى با اسالم دست بر نداشتند. كرد

سر انجام ، پیامبر اسالم ، با بھترین شاھكار نظامى تاریخ ، . خطرناك ترین جنگ ھا را با حضرتش آغاز كردند
گاه بت و ظلم و خود پرستى سقوط كردشھر مكھ را، بدون خون ریزى ، بھ تصرف در آورد و پای . 

 :ھمھ در آن روز، نداى منادى حضرتش را شنیدند كھ ندا مى كرد
 .((امروز، روز مھر و دوستى و آشتى است ))

سپس شبھ جزیره عربستان ، در برابر قدرت حق سر تسلیم فرود آورد و بت پرستى براى ھمیشھ از میان عرب 
بت پرستى ، جایگاه خدا پرستى گردیدرخت بر بست و شھر مكھ ، پایگاه  . 

. پیروزى پیامبر، پیروزى ھدف بود، نھ پیروزى شخص ، حضرتش بھره اى شخصى از این پیروزى نداشت 
روز فتح را . خود را فاتح و شھریار نخواند. كاخ پیروزى نساخت . انتقامى از دشمن نكشید، طاق نصرتى بنا نكرد

راست ، تا شاعران وى را بستایند، دگران تبریك گویند و ھدایا بیاورندجشن عمومى اعالم نكرد، مجلسى نیا . 

 

اگر از دعوت خود دست بر مى داشت ، شھریار بود، ثروت مند بود، خواستھ ھاى بى شمار بھ وى ارزانى مى شد و َملِك 
دانند و ثروت بھ خدمتش عرض شد كھ دست از دعوت بردارد تا شھریارش سازند، توان گرش گر. العرب مى گردید

 . مندترین كس اش كنند، ولى نپذیرفت
 .قریشیان ، پس از شكست خود، كینھ پیامبر را در دل گرفتند و بى رحمانھ از حضرتش انتقام عربى كشیدند

 فرزندان پیغمبر را كشتند و دخترانش را!و كردند آن چھ كردند! جامھ اسالم بر تن كردند و بھ نام اسالم ، اسالم را كوبیدند
خود خواھى ، جھل و نادانى ، تعصب ، آن قدر در مغزھاى قریش ، جا گرفتھ بود كھ نخواست پیغمبر اسالم را !اسیر كردند

او را حكومت طلب مى خواند و اسالم را دامى براى بھ دست آوردن قدرت مى گفت. بشناسد  . 
سلمانان قرار داشت و با نظر بغض و كینھ بر آن روزى ، ابوسفیان ، كھ از رھبران قریش بود، در مسجد مدینھ ، در میان م



بھ چھ وسیلھ ، محمد بر من پیروز گردید؟:ھا مى نگریست ، از خود پرسید  
 : پیامبر، از پشت ، دستى بر شانھ اش نھاد و گفت
 .((بھ وسیلھ خدا))

م گردید و آنان را در بھ دست در بنى امیھ مجس  وقتى كھ بنى امیھ رھبرى قریش را در اسالم بھ دست گرفتند،عشایر قریش 
روزى كھ عثمان بر جاى عمر بر حكومت نشست .آوردن حكومت یارى كردند تا با نام اسالم ، در نابودى اسالم گام بردارند

 : ، ابوسفیان سر مزار حمزه سیدالشھدا رفت و خطاب بھ قبر شھید كرده ، چنین گفت
ى جنگیدیم ، اكنون بھ دست بچھ ھاى ما افتاده استآن چھ را كھ ما و تو بر سر آن م.بر خیز و ببین   ! 
پس از وفات آن حضرت شروع شد، و در سال شصت و یكم ھجرى ، بھ باالترین ) ع(انتقام جویى قریش ، از رسول خدا 

 .اوج خود رسید
ع(از حسن .دخت پیامبر انتقام گرفتند) ع(از زھرا .انتقام گرفتند) ع(از على  ) ع(از حسین .م گرفتندانتقا) ع(پسر پیغمبر (

از زینب ھم .انتقام گرفتند . 
 مقاومت یھود
 .جھودان ، دومین گروھند كھ با اسالم بھ ستیزه برخاستند

مى خواندند  اینان ، كانون تعصب و خود خواھى بودند و خود را بھترین كس  چون زاده بانوى ابراھیم خلیل بودند نھ زاده  .
چون نسبت بھ عرب ، در سطح . چون ثروت مند و سرمایھ دار بودند. ن ھا برخاستند، از میان آ=چون پیامبران . كنیز

چون با كتاب ھاى آسمانى سر و كار داشتند. باالترى ، از نظر فرھنگ ، قرار داشتند . 
زیان  ولى این دانش ، بھ. آن ھا مى دانستند كھ پیامبرى از فرزندان اسماعیل ظھور خواھد كرد و خاتم پیمبران خواھد بود

 .آن ھا بود و تعصب و خود پسندى نگذاشت از دانش خود پیروى كنند و بھ دنبال حق بروند و بھ پیغمبر عرب ایمان بیاورند
و آنان را در چاه گمراھى فرو برد و جنایت پیشھ ! آگھى آن ھا، از كتاب ھاى آسمانى ، شقاوت بار گردید نھ سعادت بار

 ! ساخت
جمعى بھ مكھ آمدند . ر پیامبر، توطئھ كردند، ولى توطئھ شكست خورد و رو سیاھى بدان ھا ماندآنان براى كشتن عبدهللا پد

آن ھا در فرصت نشستند تا عبدهللا را بھ تنھایى ، پیدا كرده و . تا عبدهللا جوان را بكشند و نگذارند پیامبر اسالم زاده شود
و دانستند كھ عبدهللا بھ تنھایى بھ كوھستان ھاى اطراف روزى فرصت بھ دست آمد . دست خود را بھ خونش آلوده سازند

جوان ھاشمى ، مردانھ از خود دفاع كرد و آن قدر پایدارى . بدان سوى روى آوردند و محاصره اش كردند. مكھ رفتھ است 
برخاستند و جھودان گریختند  كرد تا كسانى سر رسیدند و بھ یارى اش  . 

ى برخاستھ بودند و سپاه روم را براى كشتن حضرتش بسیج كرده ، و بھ سوى باغى كھ یھودیان ، با مسیح نیز از در دشمن
مسیح را از چنگال آن ھا بھ در برد و آن . مسیح با حواریین در آن جا قرار داشت ، راھنمایى كردند، ولى خدا نخواست 

وزیر یھودى ، مسیحیان را مى گرفت و . سپس با مسیحیان و پیروان مسیح بھ دشمنى برخاستند. موجود ملكوتى نجات یافت 
 .در جوى ھاى آكنده از آتش مى انداخت و مى سوزاند

) ص(دشمنى یھود با پیغمبر اسالم ، بیشتر از دشمنى آن ھا با پیغمبر ترسا بود؛ زیرا مسیح ، اسرائیلى بود، ولى محمد 
 .اسماعیلى بود

گروھى از یھود، چند صد سال . ست و حضرتش سالمت ماندبارھا، براى كشتن آن حضرت ، توطئھ كردند، ولى خدا نخوا
 !پیش از ظھور اسالم ، مدینھ را براى سكونت خود برگزیدند، و بھ میزبانان خود و مردم مدینھ خیانت كردند
 آنان با اھل مدینھ ، سیاست تفرقھ اندازى را پیشھ ساختند، و دو قبیلھ اوس و خزرج را بھ جان یك دیگر انداختند و آتش
تنھا كسى كھ از این كشتار و یغما . كشتار و قتل و غارت ، میان آن ھا بر قرار شد .چنگ را میان آن ھا روشن ساختند
 ! گرى سود مى برد، یھودیان بودند و بس

جنگاوران نیاز بھ پول . اوس و خزرج ، دو قبیلھ اى كھ از یك ریشھ بودند، یك دیگر را مى كشتند تا یھودان زنده بمانند
اشتند، یھودان ھستى ایشان را با بھاى ارزان مى خریدند و ھزینھ جنگ ھاى آن ھا را بدین وسیلھ تاءمین مى كردندد . 

چیزى نمانده بود كھ ھمھ مدینھ را از آن خود كنند، كھ نجات بخش رسید و پیامبر ! بیشتر نخلستان ھاى مدینھ را مالك شدند
گال یھودان ، رھایى بخشیدبھ مدینھ ھجرت كرد و اوس و خزرج را از چن . 

عقده . یھودى ، عقده ثروت طلبى دارد .این كار، بر دشمنى یھود با حضرتش بیفزود و كمر ھمت بر نابودى اسالم بستند
ھجرت رسول خدا بھ مدینھ ، این عقده ھا را كوبید و یھودان را از خواستھ ھاى عقده . عقده حسادت دارد. برده گیرى دارد

ثروت مدینھ از دستشان رفت ، اوسیان و خزرجیان ، بھ جاى برده شدن براى یھود، آقا و ساالر . ھا محروم ساخت 



گردیدند، و یھودان ، آرزوى خود را بھ گور بدند و دشمنى با اسالم را براى فرزندان خود بھ میراث گذاردند و آنان را بھ 
دادند  دشمنى با مسلمانان پرورش  ! 

گاه با دست خود، گاه با دست دگران ، گاه با دست خود مسلمانان ! اسالم و مسلمانان كشیدند نقشھ ھاى شوم براى نابودى
 .اجرا گذاشتند
یھود كھ بھ تنھایى خود را اھل دانش و بینش مى دانست و با خبرھاى آسمانى سرو كار داشت و مى پنداشت كھ چیزھایى 

آن ھا را مى داند و بیش از آن ھا، مى داند رشك برد و حسادت كرد مى داند كھ دگران نمى دانند، وقتى كھ دید پیامبر، ھمھ 
  كھ بھ مدینھ ھجرت كرد، با یھود از در مھر در آمد؛ چون كھ رفتارش با ھمھ كس ) ص(رسول خدا  ! و بھ دشمنى پرداخت

بر ضد اسالم پیمان بست با قریش . ولى یھود، مھر را با قھر استقبال كرد، خیانت كرد، دشمنى كرد، توطئھ كرد. چنین بود
سر انجام كھ شكست خورد و دانست كھ از ستیزگى آشكار، طرفى نمى بندد، . ، چندین بار با مسلمانان بھ جنگ پرداخت 

ھمكارى دیگر ! جامھ اسالم بر تن كرد و بھ لباس مسلمانى در آمد و با قریش ھم قدم شد و از درون بر پیكر اسالم خنجر زد
، در اسالم بر قرار شدمیان آن ھا و قریش  ! 

 صحابھ
اصحاب و صحابھ . جمع بستھ مى شود ((صحابھ ))و  ((اصحاب ))، در لغت عرب بھ معنى ھمراه است و بر ((صاحب ))

صحابى . ولى در اصطالح تاریخ اسالم ، معناى خاص دارد. بھ معناى یاران و ھمراھان حضرتش است ) ص(رسول خدا 
صحابھ ، از نظر فضیلت و شرف ایمان ، داراى . ایمان آورده و حضرتش را دیده باشد) ص(، كسى است كھ بھ رسول خدا 

 :مراتب پنج گانھ ھستند
 آن ھا كھ پیش از غزوه بدر، ایمان آوردند؛.1
 آن ھا كھ پس از غزوه بدر، ایمان آوردند؛ .2
 آن ھا كھ پس از غزوه خیبر، تا فتح مكھ ایمان آوردند؛ .3
ح مكھ ایمان آوردند؛آنھا كھ پس از فت .4  
 .آن ھا كھ در قرآن بھ لقب منافق نامیده شدند .5
ھر كدام از این پنج گروه ، از نظر فضیلت و شرف اسالمى ، برتر از گروھى ھستند كھ در پى قرار دارد و نخستین گروه 

ایمان . در میان آنان است  آن ھا سابقین در اسالم ھستند و مجاھدان و شھداى بسیارى. ، افضل و اشرف از ھمھ مى باشند
آوردن آن ھا وقتى بوده كھ اسالم در نھایت ضعف مى زیستھ و داراى ھیچ گونھ قدرتى نبوده ، چھ قدرت سیاسى و چھ 
 .قدرت نظامى و چھ قدرت اقتصادى ، بلكھ ھمھ این قدرت ھا بر ضد اسالم كمر بستھ بودند

مھ گروه ھا را با یك چشم نگریستھ و ھمھ افراد آن ھا را صحابى تاریخ اسالم در حق گروه سابقین ظلم روا داشتھ و ھ
 . خوانده است
بسیارى از مسلمانان عصر اموى و عباسى ، پا را فراتر نھاده و ھمھ گروه ھاى پنج گانھ را عادل و پارسا خوانده اند، در 
 .حالى كھ خود آن ھا بھ یك دیگر چنین نظرى نمى كردند
 منافقان و دو چھرگان

منافقان ، گروه ھاى . قرآن آن ھا منافق خواند و دو چھره نامید. نى كھ بھ سوى اسالم روى آوردند، ولى ایمان نیاورندكسا
منافقانى بودن از یھود، منافقانى بودند از قریش ، منافقانى بودند از اھل مدینھ ، منافقانى بودند از نقاط دیگر  :گوناگون بودند

آن ھا . ھ منافقانى بودند شناختھ شده ، منافقانى بودند ناشناس ، ولى ھمھ با ھم كار مى كردندشبھ جزیره عربستان ، چنان ك
 .در میان خود اختالف داشتند و با یك دیگر نیز دشمن بودند، ولى در برابر مسلمانان و دشمنى با اسالم یگانھ بودند

آن اندازه كھ قرآن از خطر منافقان ، سخن گفتھ ، ! ك نبودشمار منافقان بسیار بود، و آزارى كھ اسالم از این گروه دید، اند
 . از خطر مشركان و كافران ، سخن نگفتھ است
 .این گروه دو چھره ، در لباس اسالم و بھ نام مسلمانى ، تیشھ بھ ریشھ اسالم زدند

ولى دو چھرگان . ناختھ مى شدندكافران ، در لباس دشمن بودند، در میان مسلمانان راه نداشتند، آنان تك چھره اى بودند و ش
، جامھ اسالم پوشیده بودند و دوستى اظھار مى كردند، و در قلب جھان اسالم جاى داشتند و دشمنى مى كردند؛ دشمنى ھاى 
 . عاقالنھ و زیركانھ

دفاع دشمن درونى را دشوار است معرفى كردن ، چنان كھ نتوان با وى نبرد كردن و بسیار سخت است از حملھ ھاى وى 
 !كردن ؛ ضربت ھاى غافل گیرانھ داد، و ضربت ھاى غافل گیرانھ را چھ طور مى توان دفع كرد؟
دو چھرگان ، نخست بھ نام اسالم و مسلمانى ، مسجدى بنا كردند و پاتوقى براى خویش ساختند و آن را پایگاھى براى 



این مسجد را، قرآن ! نابودى اسالم قرار دادند و بنام سالم ، بھ كوبیدن اسالم پرداختند لقب داد و پیغمبر  ((ضرار))، مسجد (2)
ن نقشھ ھایى گوناگون ، براى نابودى اسالم كشیدند و پیاده كردند تا مسلمانا .اسالم آن را ویران ساخت و از بن بر انداخت 

و در جھادھاى مسلمانان شركت مى كردند و با كوچكترین بھانھ اى ، پاى بھ گریز مى نھادند، تا .را از دین منحرف سازند
 .روحیھ سر بازان اسالم را ضعیف ساختھ ، شكست در سپاه اسالم بیندازند

بھ طورى كلى در میان آن ھا سم  مسلمانان را از خطرھاى موھوم مى ترسانیدند و از زیان ھاى مالى بر حذر مى داشتند، و
وقتى پیامبر مى خواست بھ سوى . پاشى مى كردند و مى كوشیدند تا شكاف ایجاد كنند و سدى براى پیشرفت اسالم شوند

تبوك برود، با مشركان بادیھ نشین توطئھ كردند كھ ھنگام نبودن پیامبر و سربازان اسالم در مدینھ ، بر زنان و كودكان 
را نگھبان ) ع(على . پیامبر، از این توطئھ آگاه شد. د و شھر را تصرف كنند و مركزیت اسالم را نابود سازندمسلمان بتازن

! منافقان ، از قول پیامبر حدیث جعل مى كردند. مدینھ و خلیفھ خود ساخت و مدینھ را از این توطئھ بزرگ نجات بخشید
سرى با كافران داشتند و ستون پنجم آن ھا بودندروابط  !احكام و دستورھاى اسالم را وارونھ مى گفتند ! 
 مساءلھ خالفت

شكافى عمیق در میان مسلمانان روى داد، و كار بھ زد و خوردھاى خونین و كشتارھاى پى ) ص(پس از وفات رسول خدا 
ف ، در تاریخ اسالم این اختال. این شكاف ، در اثر اختالف بر سرحالم اسالم و فرمان روایى مسلمانان پیدا شد. در پى كشید

ع(شھادت حسین . بھ نام خالفت تعبیر مى شود  .پیشواى شھیدان ، از این جا ریشھ مى گیرد (
چھ مسایل اعتقادى ، چھ  - مساءلھ خالفت ، نقطھ اصلى براى شكاف میان مسلمانان قرار دارد، و در دیگر مسایل اسالمى 

شایستھ است بھ طور فشرده و كوتاه ، با نظرى بى . ذارده است اثر گ -مسایل قضایى ، چھ اجتماعى و چھ مسایل دیگر 
چون كھ دو دستگى اصلى كھ در . تا حقیقت روشن گردد. طرف ، مساءلھ خالفت را مورد تحقیق و بر رسى قرار دھیم 

 .میان مسلمانان رخ داد و گروھى شیعھ و گروھى سنى شدند، از این جا پیدا شد
از مسایل بنیادى اسالم با ھم اتفاق نظر دارندشیعیان و سنیان ، در بسیارى  . 

در قبلھ اتفاق دارند، در نماز، روزه ، حج ، در بسیارى از عبادات و مناسك ، اتفاق دارند. ذر قرآن ، كتاب خدا، اتفاق دارد . 
جماع اتفاق اتفاق دارد، در ا) ص(در معاد اتفاق دارند، در حشر و رستاخیز اتفاق دارند، در حجیت و سنت رسول خدا 

پس اختالف این دو گروه در چیست ؟. دارند، در وجوب طاعت پیامبر بزرگ اتفاق دارند  
است) ع(براى خود خلیفھ تعیین كرده و او حضرت على ) ص(رسول خدا : شیعھ مى گوید  . 

نكرد و  را بھ خالفت خود نصب كند، ولى موفق نشد و نصى صادر) ع(مى خواست على ) ص(رسول خدا : سنى مى گوید
 .این خواستھ جامھ عمل نپوشید

نزدیك ) ع(على . داراى فضیلت ھایى است كھ صحابیان دیگر فاقد بوده اند) ع(سنى و شیعھ وحدت نظر دارند كھ على 
ع(وحدت نظر دارند كھ على . ترین كس بھ رسول خدا و عزیزترین فرد نزد آن حضرت بوده است  از ھمھ داناتر، و  (

رتر بوده ، در راه اسالم بیشتر از دگران رنج برده و سختى كشیده و جھاد كرده استدانش و بینش وى ب  . 
ھمیشھ امیر بوده و ھیچ گاه تحت امر كسى قرار نگرفتھ است) ع(از طرف رسول خدا   . 

خود را خلیفھ منصوب و منصوص مى دانستھ است) ع(اتفاق نظر دارند كھ على   . 
را خلیفھ منصوص مى دانستھ است) ع(خت رسول خدا، على د) س (اتفاق نظر دارند كھ فاطمھ   . 

را خلیفھ منصوب مى دانستھ اند) ع(اتفاق نظر دارند كھ اھل بیست وحى ، ھمگى على  . 
 : اختالف نظر در این است

بھ مقام خالفت نصب شده است ؟) ع(صادر شده و على ) ص(از رسول خدا ) ع(آیا نصى درباره على   
صادر شد و على بھ مقام خالفت منصوب گردیدنص : شیعى مى گوید . 

نص صادر نشده و فرمانى نرسیده است: سنى مى گوید  . 
 :شیعى و سنى با ھم در حكم اختالفى ندارند، ھر دو مى گویند

اختالف در موضوع است كھ آیا . فرض است   نصوص پیامبر واجب االتباع است ، اوامر حضرتش مطاع است ، اطاعتش 
؟ فرمانى رسیده ؟ نص صادر شده  

 .محققان اسالم و كاوش گران مذھب و تاریخ مى توانند در اینجا نظر كنند و راه حق را پیدا كنند
بیعت مى كردند تا ) ع(در این جا پرسشى پیش مى آید؟ چھ مانعى داشت كھ كسانى كھ منكر صدور نص بودند، با على 

؟ نكتھ شایان ذكر آن !ظ مى گردید، و خواستھ رسول خدا انجام مى شدشكافى میان مسلمانان پیدا نمى شد، و وحدت كلمھ حف
است كھ در دین خدا، حكومت از آنت خداست و بس و ھیچ بشرى بر بشر دیگر حق حكم روایى و فرماندھى ندارد، مگر 



كم روایى بشر كسانى كھ از سوى خدا بدین منصب رسیده باشند؛ مانند پیامبران الھى و كسانى كھ از طرف آن ھا براى ح
 .تعیین شده اند

خودش بر بنى اسرائیل حكومت مى كرد و حاكم الھى بود و پس از وفاتش ،خلیفھ اش یوشع پیغمبر، ) ع(حضرت موسى 
 . حكومت بنى اسرائیل را بھ دست داشت

در دانش و  شموئیل پیغمبر، طالوت را از سوى خداى ، براى حكومت بنى اسرائیل تعیین كرد، طالوت مردى بزرگى بود،
فرمان فرمایان آسمانى ، ھر دو فضیلت را دارا ھستند. بینش ، توانا و از نظر قواى جسمانى بسیار نیرومند . 

حاكم مطلق بود و بنیاد حكومت اسالمى را در   ھنگامى كھ رسول خدا بھ مدینھ ھجرت كرد و ملتى تشكیل داد، حضرتش 
 .مدینھ پى ریزى كرد

كھ نخواند، با آن كھ نمازھاى پنج گانھ را بھ جماعت اقامھ مى فرمود، وارد مدینھ كھ شد، در نماز جمعھ را حضرتش در م
این ، نشانھ تشكلى حكومت اسالمى در مدینھ بود. نخستین روز جمعھ ، نماز جمعھ را اقامھ فرمود . 

كسانى كھ از . كت نداردو كسى در این مقام با حضرت احدیت شر. از نظر اسالم ،حكومت بر بشر، از آن خداست و بس 
 .سوى خداى براى حكومت بر بشر تعیین شده اند، نمایان گر حكومت الھى ھستند
 :قرآن با تعبیرھاى گوناگون ، بھ این حقیقت تصریح مى كند
اءال لھ الخلق و االمره ؛ )):گاه مى گوید

 .((آفرینش و فرمان روایى ویژه اوست  (3)
ان الحكم اال هللا ؛)):گاه مى گوید

 .((حكومت از آن خداست و بس  (4)
ھنالك الوالیة ی الحق ؛)):گاه مى گوید

 .((فرمان روایى از آن خداست و بس  (5)
 . اكنون باید دید كھ این منصب از طرف خدا بھ چھ كسى عنایت شده و فرمان رھبرى بشر بھ نام كھ صادر شده است
 .((ولى ))، ((عھد))، ((امام )) :قرآن ، از رھبرى بشر، سھ تعبیر مى كند

ھیچ فردى از بشر داراى این منصب بزرگ الھى نخواھد بود، مگر . امام و ولى بھ مردم اضافھ مى شود و عھد بھ خدا
 .كسى كھ از طرف خدا فرمان بھ نام او صادر شود
 :قرآن ، چنین مى گوید
(( اماما قال و من ذریتى قال ال ینال عھدى الظامین و اذ ابتلى ابراھیم ربھ بكلمات فاءتمھن قال انى جاعلك للناس  )).

(6) 
بوده است) ع(بھ نص قرآن ، كسى كھ در گذشتھ این فرمان بھ نامش صادر شده ، ابراھیم خلیل   . 

تقاضا . كھ این مقام در میان فرزندانش بماند و پاره اى از ایشان بدین مقام عالى برسندابراھیم از خداى تقاضا مى كند 
 .پذیرفتھ مى شود و بھ عقد سلبى آن تصریح مى گردد
 : عقد سلبى چنین است
 .ستم گران و ظالمان تبار ابراھیم ، بدین مقام نخواھند رسید

! باشد، خواه حق خلق ، ستم گر، چگونھ مى تواند اقامھ عدل كند؟ستم گر، كسى است كھ حقى را پامال كند، خواه حق خداى 
 . كورى ، بینایى نمى آورد و روشنایى از تاریكى محال است

پس چگونھ روا مى شمارد كھ ظالمان رھبرى بشر را بھ . مھر ایزدى ، اجازه نمى دھد كھ ظالمى بر بشرى مسلط گردد
 !عھده گیرند

ن و جنبھ مثبت آن برویم تا ببینیم كھ این فرمان پس از ابراھیم خلیل ، در اسالم ، بھ نام چھ اكنون بھ سراغ عقد ایجابى فرما
 . كسانى صادر شده است
 :قرآن مى گوید
انما و لیكم هللا و ر皑ولھ و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزكوة و ھم راكعون ؛))

فرمان فرما و رھبر شما خداست و رسول او و  (7)
در حال ركوع صدقھ دادند=كسانى كھ ایمان آوردند و نماز خواندند و  )). 

بھ  .او كسى است كھ در حال ركوع ، صدقھ داده است ! فرمانده و رھبر، خداست ، سپس رسول خدا، فرمانده سوم كیست ؟
اوست كھ در حال نماز و حال ركوع ، انگشترى . اتفاق علماى تفسیر، و دانش وران حدیث و ارباب تاریخ ، او على است 

 .در راه خدا داد
در حضور خدا و ) ع(در حضور خدا، فرمانده الھى و واجب االطاعھ است ، ھمان طور على ) ص(ھمان طور كھ محمد 

جب االطاعھفرمانده خدایى است و وا) ع(رسول   . 
بنابر گفتھ قرآن ، ما ) ع(صادر شد، سپس بھ نام على ) ص(منشور الھى براى رھبرى جھان بشریت ، نخست بھ نام محمد 

در زمان رسول خدا در حضور آن حضرت ،حاكم و واجب ) ع(نیازى بھ بحث در مساءلھ خالفت نداریم ؛ چون على 



خدا، محمد : و در زمان حیات رسول ، یكى از سھ كس است . داست االطاعھ بشر بوده و فرمان او ھم چون فرمان خ
ع(، على )ص( ) . 

ع(خدا، على . یكى از دو كس است ) ص(و پس از وفات رسول خدا  ) . 
با این بیان قرآن ، . منصب دارند) ع(و على ) ص(آرى ، منصب اصلى از آن خداست و ویژه ذات حق ، و محمد 

الفت باقى نمى ماندموضوعى براى بحث در مساءلھ خ . 
 خلفاى راشدین
 ابوبكر

وى با دستیارى عده اى بھ مقام حكومت رسید. خلفاى راشدین ، پنج تن بوده اند و ابوبكر نخستین كس آن ھا است  . 
بیعت عقبھ و بیعت شجره ، انتخاب . بیعت ، انتخاب نیست و معناى دیگر دارد. خالفت ابوبكر، بھ وسیلھ بیعت انجام شد

پیامبر و حاكم بود؛ خواه كسى با حضرتش بیعت كند، خواه نكند) ص(رسول خدا . بھ پیامبرى نبود) ص(دا رسول خ . 
زمام دارى ابوبكر، از قبیل انتخاب رئیس جمھور نیست ، و باید بھ حكومت . بیعت ، اظھار تسلیم است ، نھ برگزیدن 

 .ابوبكر، نامى دیگر داده شود
ر بھ حكومت كمك كرددو عامل اساسى در رسیدن ابوبك : 

  : قریش.1
اینان قدرت مندان صحابھ بودند و بغض بنى ھاشم را در دل داشتند و با تمام نیرو مى كوشیدند نگذارند حكومت بھ دست 
 .بني ھاشم بیفتد

از حكومت بودند) ع(قریشیان ، خواستار بركنارى ھمیشگى على  . 
  : نظریھ محرومیت از حكومت .2

حكومت بھ دست بنى ھاشم بیفتد، در حكومت جاودانى و ابدى خواھند شد، و ھیچ طایفھ اى از طوایف بدین معنى كھ اگر 
تز . قریش و یا قبیلھ اى از قبایل عرب را در ھیچ زمانى ، نصیبى از حكومت نخواھد بود را  ((محرومیت از حكومت ))

د را تقویت كردندجویندگان قدرت بھانھ كرده ، و بدان وسیلھ یارانى یافتند و جبھھ خو . 
. ابوبكر، داراى چھره اى زیبا و فوق العاده زیرك و بسیار باھوش بوده و از سیاست مداران بزرگ جھان بھ شمار مى رود

وى در زمره سابقین در اسالم بود، و چون كھ بھ طور مستقیم در جنگ ھا و جھادھا شركت نكرده بود، كسى از قریش و 
 . عرب با وى دشمنى نداشت

دز آغاز،از انصار . وبكر، در سقیفھ بنى ساعده ، بزرگ ترین شایستگى سیاسى را نشان داد و مخالفان را بھ زانو در آورداب
وقتى كھ آن ھا حكومت را پیشنھاد كردند و . اقرار گرفت كھ امارت قریش را بپذیرند و ایشان را یك گام بھ عقب نشانید

سخن .مت را اداره كند، ابوبكر با استناد بھ سخن پیغمبر، پیشنھاد آن ھا را رد كردیك تن از ما و یك تن از شما، حكو: گفتند
 :پیغمبر چنین بود
(( پیشوایان ھمگى از قریش ھستند االئمُة من قریش ، .)) 

گفت  گفتند، حضرتش ) ع(وقتى كھ استدالل ابوبكر را براى على   : 
(( را بر باد مى دھند  كنند، و میوه اش بھ درخت تكیھ مى  احتّجوا بالشجرة واضاعوا الثمرة ؛ )). 
 :در اثر حكومت ابوبكر، نخستین شكاف میان مسلمانان رخ داد و آن ھا دو دستھ شدند
 . پیروان نص ؛ مخالفان نص

این دو گروه ، براى ھمیشھ در برابر ھم قرار گرفتند، ولى قدرت ھاى اسالم و حكومت ھا در بیشتر زمان ھا و بیشتر 
مى ، در اختیار گروه دوم قرار گرفتكشورھاى اسال  . 

منافقان ، ھمگى با ابوبكر بیعت . خفاى بنى عباس ، در آغاز در زمره گروه نخستین بودند، سپس از گروه دومین گردیدند
و در برابر، بھ لقب شریف صحابى مشرف شدند. كردند . 

اگر پس از وفات پیامبر اسالم ، جنگ و خون  .پیروان نص ، بھ پیروى از رھبر خود، از مقاومت مسلحانھ دست كشیدند
تازه  .ریزى ، در میان مسلمانان رخ مى داد، صد در صد بھ زیان اسالم تمام مى شد و نابودى اساس اسالم را در پى داشت 

بر  كافران ، فرصت را غنیمت شمرده ،. مسلمانان مرتد مى شدند و اسالم را وسیلھ اى براى رسیدن بھ حكومت مى پنداشتند
استفاده كرده ، ) ع(قدرت طلبان از این خیر اندیشى على . مسلمانان مى تاختند و نامى از اسالم و مسلمانى باقى نمى ماند

 .خویشتن را بھ ھدف رسانیدند و پایھ ھاى حكومت خود را محكم ساختند
ابوبكر، در روز سقیفھ . انصار بود دومین شكافى كھ در اثر خالفت ابوبكر، در میان مسلمانان رخ داد، دو دستگى مھاجر و



مھاجران ، انصار را از حكومت . ، بھ انصار وعده وزارت داد، وعده اشتراك در حكومت داد، ولى بھ این وعده عمل نشد
 .راندند و انصار نتوانستند مقاومتى نشان دھند

حت خود را تشخیص ندادند كھ باید یگانھ و مصل. انصار، نھ از زیركى مھاجران برخوردار بودند، و نھ با ھم اتحاد داشتند
 .شوند

بسیارى از منافقان نیز، در . خود خزرجیان نیز، با یك دگر حسادت مى ورزیدند. اوسیان ، با خزرجیان رقابت مى كردند
 .زمره انصار قرار داشتند

ست دور شدندبھ طور كلى ، انصار در نبرد سیاسى ، از مھاجران شكست خوردند و براى ھمیشھ از صفحھ سیا . 
ابوبكر، . مسلمانانى كھ در خارج مدینھ مى زیستند، با ابوبكر بیعت نكردند و از پرداخت زكات بھ حكومت وى سر باز زدند

با مسلمان نجنگد تصمیم بھ جنگ گرفت و ھمھ : ایشان را مرتد خواند و بر خالف نظر اصحاب رسول خدا كھ بھ وى گفتند
یخ اسالم بھ نام این جنگ ھا، در تار. را كوبید  .نامیده شده اند ((حروب ردة  ))

دوره خالفت ابوبكر موقت . نخستین جنگ مسلمانان با یك دیگر، از این تاریخ آغاز گردید، چنان كھ نخستین دیكتاتورى بود
ى مخالفان ھنگامى كھ از سركوب! وى مادام العمر بدین سمت رسید، ولى بخت با وى یارى نكرد .نبود و محدود بھ زمان بود

مدت خالفت ولى دو سال و اندى بود. فراغت یافت ، دیرى نپایید كھ زندگى را بدرود گفت  . 

 

 

بھ راست ، از مسیر اصلى خود منحرف   حكومت اسالمى كھ پایھ اش نھ بر گرایش بھ چپ قرار داشت و نھ بر گرایش 
 .گردید، و از نظر سیاسى گرایش بھ سوى راست پیدا كرد
 عمر

خالفت عمر . و با وى بیعت كردند. ابوبكر، وى را بھ خالفت منصوب ساخت و مردم تسلیم شدند. مین خلیفھ است عمر، دو
. اكثریت مسلمانان با آن مخالف بودند، ولى ابوبكر مقصود خود را عملى ساخت و این خود، دیكتاتورى بود. فرمایشى بود

، از ُمَعیقِب َدوسى پرسیدروزى ابوبكر، افكار عمومى را درباره والیت عھدى عمر . 
گروھى موافقند و گروھى مخالفند: پاسخ داد . 

اكثریت با كدام گروه است ؟: ابوبكر پرسید ! 
با مخالفان: دوسى گفت   . 

مردم . عمر، بسیار زیرك بود و از سیاست مداران بزرگ بھ شمار مى رفت ، ولى در برابر، بسیار تند خو و عصبانى بودا
خشمگین مى شد،   كار عصبانیت وى بھ جایى رسیده بود كھ وقتى كھ بر ھمسرش ! وى دریغ مى كردنداز نزدیك شدن بھ 

 .آرام نمى گرفت ، تا دست خود را دندان گرفتھ و خونى سازد
خالفت ابوبكر چنان كھ ذكر شد، جنبھ سلبى داشت ، ولى خالفت عمر، رنگ . خالفت عمر، دومین پلھ از خالفت ابوبكر بود

بھ خود گرفتایجابى   . 
در عھد عمر ! عمر، حكومت اسالمى را عربى كرد و رنگ نژادى داد و این خود، گام دیگرى بود بھ سوى راست گرایى 

 .تفاضل طبقاتى میان مسلمانان پیدا شد
اوس ! مھاجران را بر انصار برتر قرار داد! عمر، عرب را از عجم برتر قرار داد یر را بر خزرج برتر قرار داد، عشا 

فتوحات ! از آن زمان ، مسلمانانى كھ عرب نبودند، بھ لقب موالى و بردگان نامیده شدند! ربیعھ را بر مضر برتر قرار داد
نتایج جھان  . عمر، حكومت اسالمى را تبدیل بھ امپراتورى عرب كرد، و دعوت اسالم ، رنگ جھان گیرى بھ خود گرفت

آن چھ مسلم است ، اروپاى بت پرست ، پس از مرگ عمر بھ كیش . ل داردگیرى عمر براى اسالم ، نیاز بھ بررسى كام
مبشران مسیحى ، حد اعالى استفاده را از جھان گیرى عمر كردند. مسیحیت در آمد كیش مسیح را آیین مھر و دوستى  .

 .خواندند و اسالم را دین شمشیر و قھر نامیدند
ى كند، و در كشو روم متوقف مانده بود، اما پس از مرگ عمر، دین مسیحیت ، تا آن روز نتوانستھ بود در اروپا پیشرو

 .دنیاى فرنگ گردید
سھمیھ برتران ، در اموال مسلمین بیش از  .از نظر اقتصادى نیز در زمان عمر، حكومت اسالمى گرایش بھ راست پیدا كرد

م طبقاتى ، در اسالم ، در خالفت عمر نظا. دگران بود، و مساوات حقوقى كھ قرآن پایھ گذارى كرده بود بھ كنار رفت 



 .از آن روز در میان مسلمانان قدم گذارد ((طبقھ ممتاز))نمایان شد و بھ سیر تصاعدى پرداخت و 
روزى ،عمر بر منبر بود و بھ سخن مشغول بود،حسین كھ ھنوز كودك بود، داخل مسجد شد و بھ سوى : تاریخ مى گوید

ین گفتمنبر رفت و عمر را مخاطب ساختھ چن  : 
 ((!از منبر پدرم بیا پایین و بھ منبر پدرت برو))

آن گاه كودك را در . راست گفتى پدرم منبرى نداشت : عمر كھ پیش بینى چنین وضعى را نكرده بود، بھ حیرت افتاده گفت 
كھ تو را چنین كارى آموخت ؟: كنار خود نشانیده ، بھ بازجویى پرداخت و پرسید ! 

)) : كودك گفت ا سوگند، كسى مرا چیزى نیاموختھ بھ خد )) . 
دودمان عمر با حسین میانھ خوبى نداشتند، زیرا حسین بھ شراب خوارى عاصم ، پسر عمر، شھادت داده بود و حد بر او 
 .جارى شده بود

راغ روزى بھ س) ع(حسین . بھ وى رجوع كند  خواستھ بود كھ ھر كارى دارد، خودش ) ع(عمر، از حسین : تاریخ مى گوید
عبدهللا فرزند عمر مانع شد و نگذارد حسین نزد عمر برود و مالقات كند. خلیفھ با معاویھ خلوت كرده بود. عمر رفت  ! 

عمر، ھنگام مرگ ، ھشتاد و شش ھزار دینار، مقروض بیت المال بود و دانستھ نشد كھ این قرض براى چھ بوده و در چھ 
سالمى را بھ امپراتورى عرب تبدیل كردفتوحات عمر، حكومت ا . كارى مصرف شده است . 
 عثمان

چرا عمر، عثمان را جاى . عمر با یك شاھكار سیاسى ، عثمان را بھ جاى خود نشانید و بر اریكھ خالفت مستقر ساخت 
 خود قرار داد و چھ حسابى در كار بود؟

ند و عمر در محاصره آن ھا قرار داشت بنى امیھ ، در اواخر زندگى عمر، قدرت را بھ دست آورده بود: پاره اى مى گویند
اینان سخن ابو سفیان را بر نظر خود گواه مى گیرند. و راھى نداشت ، بھ جز آن كھ عثمان را جانشین خود كند . 

چنین روزى را امیدوار بودم كھ حكومت بھ دست یكى از : روزى كھ عثمان بھ خالفت رسید، ابو سفیان بھ بنى امیھ گفت 
دوارى ابو سفیان را نشانھ اى از فعالیت ھاى زیر پرده ، براى رسیدن بھ قدرت مى دانندامی. شما بیفتد ھرچھ بود، منظور  .

براى رسیدن بھ این ھدف ، عثمان بود  از حكومت بود، و شایستھ ترین كس ) ع(كنار زدن على  . 
ھ آن را پیروزى بنى امیھ دانستند، و چرا ك. مسلمانان ، با دو دلى و بیم و ھراس ، از حكومت عثمان ، استقبال كردند

او را مى شناختند، تعصب قبیلھ اى داشت . عثمان در میان مسلمانان ناشناس نبود. پیروزى بنى امیھ را ضد اسالم مى دیدند
، خواھان زندگى اشرافى بود دیرى نپایید كھ این دانستھ ، درست از كار در آمد و حكومت اسالمى ، حكومت خانوادگى 

و برترى طبقاتى بھ ! پست ھاى حساس كشور و مناصب بلند پایھ ، در اختیار خویشان و نزدیكان خلیفھ قرار گرفت ! گردید
بستگان خلیفھ و ثروت مندان جدید، خود را نجباى مملكت و شرفاى كشور  ! گونھ اى دیگر، نیر در میان مسلمین راه یافت

شكم ھاى قریش ، ! و انحراف ، انحراف ھایى زایید! ، از اسالم دور شدو دستگاه خالفت اسالمى ، چند گام دیگر! دانستند
و گل سر سبد و طبقھ ممتاز جامعھ شدند! اعیان و اشراف ، در حكومت استقرار یافتند! پر شد ! 

ند فریاد شكایت مردم از استان داران و بلند پایگان دولتى ، بل! بخور بخور، شروع شد و پریشانى بر كشور سایھ انداخت 
 !شد و گوشى شنوا در كار نبود

سیصد ھزار درھم بھ دامادش ، حارث داد، شترھاى زكات را بھ وى : رفتار عثمان با بیت المال ، رفتار با ملك طلق بود
 .بخشید، یك بازار را در مدینھ بدو بخشید

این بازار را پیامبر، براى ھمھ مسلمانان قرار داده بود: تاریخ مى گوید . 
بھ ! بھ داماد دیگرش ششصد ھزار درھم ، حوالھ صندوق بیت المال بصره كرد! ان ، دویست ھزار درھم بدادبھ ابو سفی

را با تبر   بھ زید بن ثابت ، آن بداد كھ پسر از مرگ ، طالھایش ! بھ زیر ششصد ھزار! طلحھ دویست ھزار دینار داد
 !شكستند

ھر بیت المال را كھ بھ قیمت در نمى آمد، زیور زنان و دختران جوا! قطعھ ھاى اراضى زراعتى بسیارى بھ كسانى بخشید
و بسیارى بذل و بخشش ھاى دیگر! خود ساخت  ! 

سر و صداھا بلند شد، اعتراضات و انتقادھاى پى در پى . این كارھا در اسالم سابقھ نداشت و بر مسلمانان بسیار گران بود
ابن مسعود، مورد شكنجھ سخت قرار ! راض كنندگان كوبیده مى شدندادامھ یافت ، و بھ جاى رسیدگى بھ اعتراض ھا، اعت

و سپس بھ ربذه ! ابوذر، نخست بھ شام تبعید شد! عمار یاسر آن قدر كتك خورد كھ سالمتى خود را از دست داد! گرفت 
و با وى سخت گوید امر شد كھ كسى حق ندارد از ابوذر مشایعت كند. ربذه بیابانى بود خشك و بى آب و گیاه ! فرستاده شد ! 

و تنى چند از بنى ھاشم ، فرمان را نادیده گرفتند و از وى مشایعت كردند و با وى سخن ) ع(على و حسین : تاریخ مى گوید



وى را عمو خطاب كرده ، گفت) ع(حسین . گفتند  : 
(( و تو بر . اى خود از تو بیم داشتنداین مردم بر دنی. او ھر روز شاءنى دارد. خدا تواناى دارد كھ آن چھ رخ داده تغییر دھد
دین خود از آنان بیم داشتى ، تو بھ دنیاى آن ھا نیازى ندارى ، ولى آنان بھ دین تو نیازمند ھستند، صبر و استقامت از خداى 

صبر و استقامت از دین است ، از كرم است ، از جوان . بخواه ، و بھ حضرتش از شر حرص و آز و بى تابى ، پناه ببر
حرص و آز، روزى را پیش نمى آورد و بى تابى سودى نخواھد داشت . ى است مرد )). 

در كشتھ شدن عثمان ، ضد . قیام عمومى آغاز شد و انقالب ، كشور را فرا گرفت و عثمان بھ دست انقالبیون كشتھ شد
تحریك كرده ، آتش آن ھا را  انقالبیون را. آنان مى خواستند عثمان ، كشتھ شود. انقالب و نزدیكان عثمان شكرت داشتند

دامن مى زدند، انقالبیون نمى خواستند عثمان را بكشند، آن ھا خواستار اصالح وضع بودند، ولى خویشان و نزدیكان عثمان 
 .، وضع را بدتر كردند تا دست انقالبیون را بھ خون خلیفھ آلوده سازند

گ طبیعى از دنیا برود، صد در صد حكومت از دست آن ھا حكومت خواھان بنى امیھ ، مى دانستند كھ اگر عثمان با مر
خواھد رفت و امیدى براى باقى ماندن قدرت در دست آن ھا نخواھد ماند، ولى اگر عثمان كشتھ شود، مى توانند بھ نام خون 

دند، و نقشھ قتل عثمان را طرح كر. خواھى عثمان ، وارد معركھ شده براى خود راھى براى رسیدن بھ قدرت باز كنند
 !خوب پیاده كردند
مروان ، نخست وزیر عثمان ، و ھمھ كاره حكومت ، با سخنانى زننده و بد گویى ، بر خشم انقالبیون مى افزود، و آن ھا را 

وى چنین مى گفت! كینھ ورز مى ساخت   : 
، براى حفظ جانش ، عثمان ! حق اعتراض ندارد  حكومت ، ملك شخصى ماست ، آن چھ دلمان بخواھد مى كنیم و ھیچ كس 

عثمان بدون گفت. معاویھ خودش بھ تنھایى آمد و سپاھى نیاورد. از امیر شام كمك خواست كھ سپاه بفرستد  : 
و.تو انتظار كشتھ شدن مرا دارى ، تا بھ نام خون خواھى من برخیزى و بھ سوى حكومت روى   

عایشھ . وى مى پنداشت كھ خلیفھ آینده خودش است . ودطلحھ كھ بھ دنبال حكومت بود، از عوامل قتل عثمان بھ شمار مى ر
این یھودى لنگ را بكشید: كھ خواھان خالفت خواھر زاده اش بود، بھ انقالبیون مى گفت  ! 

 امیر المؤ منین
 را براى زمام دارى) ع(افكار عمومى با اكثریت قریب بھ اتفاق ، على . پناه بردند) ع(عثمان كشتھ شد و مسلمانان بھ على 

)برگزیدند، ولى على  نپذیرفت و گفت) ع  : 
(( ؛دعونى والتم皑وا غیرى ، الن اءكون وزیرا خیر لكم من اءن اءكون اءمیرا (8) 

بھتر است تا امیر باشم من وزیر باشم ،براى شما . مرا واگذارید و بھ دیگرى روى كنید )). 
 .ملت نپذیرفت و بر اصرار خود افزود و كوشید تا حضرتش خالفت را قبول كرد

پس از انتخاب ، بیعت با . چنین انتخابى در تاریخ بشر كمتر سابقھ دارد. این نخستین انتخابى بود كھ در تاریخ اسالم رخ داد
ود را براى اطاعت فرمان ھا اعالم كردندمسلمانان بیعت كرده ، و آمادگى خ .حضرتش آغاز شد . 

داراى ) ع(خالفت على . انتخاب خلق باانتخاب خداى ھمراه شد. خلیفھ منصوص بود، و خلیفھ منتخب نیز گردید) ع(على 
حضرتش ، نخست ، براى خالفت انتخاب شد سپس با وى بیعت كردند، ولى . ویژگى اى بود كھ خلفاى پیشین آن را نداشتند

ذشتگان ، تنھا با بیعت ، تاءمین گردید و انتخابى در كار نبودخالفت گ . 
پیروان نص و . بھ خالفت ، وحدت مسلمانان تاءمین گردید و شكافى كھ در اسالم رخ داده بود، پر شد) ع(با انتخاب على 

)منكران نص ، ھر دو على  دندرا انتخاب كر) ع(مھاجر و انصار ھر دو دستھ على . را انتخاب كردند) ع مخالفان عثمان و  .
وسیلھ بود نھ آرمان) ع(حكومت ،در مكتب على . را انتخاب كردند) ع(موافقان ، على   . 

در : ابن عباس مى گوید این كفش چقدر : از من پرسید. خود را پینھ مى كند  شرفیاب حضورش شدم ، دیدم كفش  ((ذى قار))
 قیمت دارد؟

ھیچ: گفتم   ! 
)) : گفت مگر آن كھ بتوانم حقى را اقامھ كنم ، و یا . ن كھنھ كفش ، از حكومت ، نزد من عزیزتر است ای! بھ خدا سوگند
 .((باطلى را نابود سازم 

در این ) ع(على . و كمتر از نصف زمان حكومت رسول خدا در مدینھ طول كشید. بسیار كوتاه بود) ع(زمان حكومت على 
طرناك ترین فتنھ اى را كھ در تاریخ اسالم روى نمود، برطرف ساختو خ. مدت كوتاه ، اماتھ باطل كرد و اقامھ حق   . 

دمكراسى و آزادى ملى بھ تمام معنا، برقرار گردید. عدل را نشان داد، انسانیت را نشان داد، فضیلت را نشان داد . 
الت اجتماعى را دیدند، حكومت اسالم را دیدند، بھ حقیقت عد) ص(، حكومت محمد )ع(مردم ، در زمان حكومت على 



رسیدند، مھر و رحمت حاكم را چشیدند، حكومت طلبان و قدرت خواھان ، كاله خود را كھ پس معركھ دیدند، آرام ننشستند 
 !و بھ كوشش پرداختند

شدند، یكى امارت بصره را خواست و دیگرى استاندارى كوفھ را، تقاضاى آن دو قبول نشد؛ ) ع(طلحھ و زبیر نزد على 
و بھ نام خون خواھى ! آن ھا بیعتشان را شكستند و بھ سوى بصره شدند. دل بود؛ چون بھ زیان ملت بودچون بر خالف ع

با آن كھ عثمان كشتھ خود آن ھا بود، نھ كشتھ امام! عثمان بر امام شوریدند  . 
از خون او بھره  معاویھ كھ از دیر زمان ، نقشھ خالفت را در سر مى پرورانید، و انتظار كشتھ شدن عثمان را داشت تا

 . پرداخت  بردارى كند، بھ شورش
خون ریزى ھاى بسیار روى داد، و خون ریزى ، خون ریزى زایید، دمى كھ حضرتش بھ موفقیت قطعى نزدیك مى شد، و 

و پیكره عدالت در خانھ خدا بھ . آرامش بر سر تا سر كشور اسالم گسترده مى شد، بھ دست پلیدترین فرد بشر، ترور گردید
 ! خون غلتید، و امید انسانیت بھ زیر خاك رفت

ع(امام مجتبى  ) 
دوره خالفت آن حضرت . پنجمین خلیفھ ، از خلفاى راشدین و امام دوم از امامان اھل بیت وحى است ) ع(حضرت مجتبى 

لشكریان وقتى كھ زمام حكومت را در دست گرفت ، مجلس بزرگى در مسجد كوفھ تشكیل داد كھ ھمھ . شش ماه طول كشید
براى آن ھا سخن آغاز كرد، آن ھا را بھ وحدت و یگانگى دعوت نمود و از ) ع(امام مجتبى . و ژ در آن شكرت داشتند

پس ، آمادگى خود را براى جھاد با معاویھ اعالم كرد و سپاه را براى نبرد دعوت . تحریكات زھرآگین بنى امیھ آگاه ساخت 
و زبان بھ . ، بھ جز فرزند حاتم طایى ، ُعدى كھ اطاعت خود را اعالم كرد احدى بھ نداى حضرتش لبیك نگفت. كرد

 .سرزنش و توبیخ كوفیان گشود
. پس از این آزمایش ، باز ھم حضرتش دست از جھاد بر نداشت و كوشید و سپاھى آماده ساخت و بھ سوى معاویھ فرستاد

دون سردار گذارد و بھ سوى معاویھ رفتفرمانده سپاه خیانت كرد و از معاویھ پولى گرفت و سپاه را ب  . 
این فرمانده ، برادر این عباس بود، كسى بود كھ دو پسر خردسالش را معاویھ كشتھ بود، امام احساس كرد یار و یاورى 
ندارد، و نیروھاى مسلح براى جھاد آماده نیستند و خودش مانده و تنى چند از خویشان و دوستان بسیار نزدیك ، و جنگ ، 

آرى ، ھالكت . كت آن ھا را در بر دارد نھ شھادت ، و ھالكت این گروه نابودى اسالم و پیروزى كفر را در پیش داردھال
عقال و خردمندان ، آن را صحیح نمى شمارند و اسالم آن را روا . چنین جنگى روا نیست . چیزى است و شھادت چیز دیگر

وحى مردى و مردانگى را كوبید تا بھ وسیلھ صلح ، چھره اسالم در حضرتش دندان سر جگر گذارد و حماسھ ر. نمى داند
نیز با برادر موافق بود، و صد در صد صلح را تصویب كرد) ع(حسین . جھان باقى بماند . 

خرده گرفت ، و ) ع(شرفیاب شد و بر صلح امام مجتبى ) ع(عدى فرزند حاتم كھ از صلح ناراضى بود، بھ حضور حسین 
پیشنھاد وى را ) ع(اعالم كرد، ولى حضرت حسین ) ع(انى را كھ براى جنگ در زیر رایت حسین آمادگى خود و كس

 .نپذیرفت و صلح برادر را بھ جا خواند و تثبیت كرد
پس از شھادت پدر، موضع پدرش بود پس از وفات رسول خدا كھ جنگ ، نابودى اسالم را نتیجھ مى ) ع(موضع امام حسن 

رد كھ پدر آن را كردداد؛ فرزند ھمان كارى ك . 
و آل محمد وسیلھ است نھ ھدف) ع(حكومت در مكتب محمد   . 

خواستھ ھاى شخصى ، خواھش دل ، انتقام و تشفى ، . ھدف در این مكتب ، خداست و بس ، سعادت انسان ھاست و بس 
است ، خواه جان باشد، خواه كمال مطلوب ، فداكارى است ، از خود گذشتن . نامورى و نیك نامى ، در این مكتب راه ندارد

 . فرزند، خواه مال باشد، خواه آسایش ، خواه حكومت باشد، خواه نیك نامى
رھبران این مكتب را ندیده و نشنیده ایم كھ براى حكومت و بھ دست آوردن قدرت ، قدى بردارند و یا بھ ریاكارى و عوام 
 .فریبى اشك تمساح بریزند

دامھ جنبش بود، نھ راحت طلبى و سازشتنھا راه ا) ع(صلح امام مجتبى   . 
جنگ ، صد در صد بھ زیان اسالم و بھ سود ضد اسالم بود و با صلح ، حیات ابدى اسالم و جان بسیارى از مردم با ایمان 
 .محفوظ ماند

ز جان اگر صلح راحت طلبى و سازش بود، اگر تسلیم در برابر خواستھ ھاى معاویھ بود، پس چرا معاویھ تا آخر عمر، ا
دست نكشید و چندین بار حضرتش را مسموم كرد و بارھا در صدد كشتن بر آمد) ع(امام مجتبى  . 

بھ موصل رفتھ بود، بھ سفارش معاویھ ، صوفى كورى بھ حضرتش ، بسیار نزدیك گردید و عصایى ) ع(وقتى امام مجتبى 
م فشار داد، تا پسر پیغمبر را مجروح و مسموم را كھ نیش زھر آلودى داشت ، بر پشت پاى آن حضرت نھاد و با قوت تما



 .سازد
وسیلھ زھر شھید ساخت 8سر انجام معاویھ بھ مقصد رسید و ھشت سال پس از صلح ، امام را بھ   . 

نیز پس از شھادت برادر، قیام نكرد و بھ سوى جنگ قدمى بر نداشت و تا معاویھ زنده بود بھ روش برادر ادامھ ) ع(حسین 
اقدام نكرد ) ع(نكتھ اى جلب توجھ مى كند آن است كھ چرا معاویھ ، براى كشتن امام حسن . ادر را تنفیذ نكردداد و صلح بر

براى معاویھ و خواستھ ھاى او، كمتر از وجود ) ع(یا آن كھ خطر وجود حسین ! با آن كھ حضرتش با وى بیعت نكرده بود؟
ى خداى ، حسین را ذخیره كرده بود و زنده ماندن حسین معجزه آر. برادرش نبود، و معاویھ كامال حسین را مى شناخت 

 .بود
این دو صلح با یك دیگر رابطھ مستقیم و ھمگامى دارند.در حدیبیھ بود) ص(نظیر صلح رسول خدا ) ع(صلح امام مجتبى  . 

و در صلح امام حسن . در صلح حدیبیھ ، رھبر كفار ابو سفیان ، پدر معاویھ بود ( در آن جا . ود معاویھ رھبر دشمن ، خ) ع
كوتھ بینانى كھ بر صلح حدیبیھ اعتراض كردند، بر . رھبر اسالم رسول خدا بود، در این جا رھبر اسالم ، زاده رسول خدا

 .صلح با معاویھ نیز اعتراض داشتند
قت آشكار شد، بدین وسیلھ اسالم پابرجا ماند، حق و حقی. مساوى با پیروزى بود بدون خون ریزى ) ع(صلح امام مجتبى 

انسانیت محفوظ ماند، و مجھولى براى جویندگان حقیقت باقى نماند. باطل نمایان گردید . 
. حكومت ھایى كھ از زور گویى و قلدرى نفرت دارند، و ھدفشان اقامھ عدل است ، ملت خود را مجبور بھ جنگ نمى كنند

ملت شعور ندار، نمى . دانند، بیل و كلنگ و تیشھ نمى دانند آنان افراد ملت را، آدم مى دانند، انسان مى دانند، ماشین نمى
 .فھمد، غلط مى كند، در منطق این حكومت ھا راه ندارد
حكومت ، براى امام مجتبى وسیلھ اقامھ عدل بود و زورگویى ، دیكتاتورى ، فشار بر ملت ، او را از ھدف دور مى داشت 

نان ھدف باشد نھ وسیلھ، این كارھا از آن كسانى است كھ حكومت براى آ  . 
حضرتش كھ حكومت را در دست گرفت ، ملت اسالم از جنگ ھاى طوالنى و پى در پى داخلى خستھ شده بود، و از جنگ 

شرم و حیایى كھ مسلمانان از پدرش على . بیزار بود؛ آن ھم جنگ با كسانى كھ خود را مسلمان و ھم كیش مى خواندند
ا یاغى بر على دانستند نھ یاغى بر حكومت اسالممعاویھ ر. داشتند در كار نبود  ! 

اسالم براى آن ھا مذھب تشریفاتى بود، امام مجتبى  .اكثریت مسلمانان ، تازه مسلمان بودند و بھ حقیقت اسالم پى نبرده بودند
این . تى با ھم جنگ كنندچرا مسلمانان بایس: را نم شناختند، معاویھ را نمى شناختند، ھر دو را مسلمان مى دانستند، مى گفتند

 . جنگ ، مذھبى نیست ، جھاد نیست ، نزاع بر سر فرمان روایى و حكومت است
دروغ و تزویر! یا رشوه پردازى ! تخویف و ارعاب بود! كشتن و اعدام بود! تنھا راه جنگ ، دیكتاتورى بود گول زدن  !

ا، در حكم عدل راه نداردو این كارھ! شعارھاى تو خالى ! عوام فریبى ! حقھ بازى ! مردم  . 
جھاد مانند . در غیر این صورت باطل است  .اجراى احكام اسالم و مراسم مذھبى ، بایستى با آزادى باشد، با اختیار باشد
نماز است ، نماز زورى درست نیست ، نماز پولى درست نیست ، پس ، جھاد زوركى و جھاد پولى درست نیست ، آن نماز 

ستنیست و این جھاد نی  . 
بیش از . ده روز كھ در آن جا بماند. امام مجتبى اعالم جھاد كرد، و از كوفھ بھ نخیلھ رفت و آن جا را لشكرگاه قرار داد

حضرتش مجبور بھ بازگشت بھ كوفھ گردید. نرسیدند  چھار ھزار تن بھ خدمتش . 
ه نیستیم ، ما را ھالك مكنما آماد: وقتى در خطبھ اى از مردم ، براى جھاد نظر خواست ، فریاد كشیدند  ! 

مردمى كھ جھاد فى سبیل هللا را در خدمت امام زمان ، ھالك بخوانند، سرباز اسالم نخواھند بود، سربار اسالمند، خیانت 
شكست اسالم را فراھم مى سازند. خواھند كرد . 

نتیجھ آن ، كشتھ شدن حضرتش بود . مساوى بود با نابودى اسالم ؛ یعنى خواستھ معاویھ ) ع(جھاد سرخ براى امام مجتبى 
جنگ ، وقتى جھاد است كھ پیروزى آن ، رسیدن بھ ھدف . حسین بود و كشتھ شدن مسلمانان واقعى   و كشتھ شدن برادرش
 . باشد جھاد نیست و خودكشى است
 .در این موقع ، تنھا راه ، جھاد سفید است و بس ، كھ امام انجام داد
 معاویھ

ابو سفیان را دید كھ سوار است ) ص(روزى رسول خدا . سفیان است و ابو سفیان رھبر دشمنان اسالم بودمعاویھ ، پسر ابو 
 .و دو پسرش یزید و معاویھ ، یكى افسار بھ دست دارد و دیگرى حیوان را مى راند
 :حضرتش فرمود
 .((!پروردگار ھر سھ را از رحمت خود دور كند))



ویھمعاویھ پسر ھند است و ھند مادر معا  . 
ھند بر سر كشتھ حمزه ، عموى پیامبر، بیامد و جگر شھید را بیرون آورده ، جویدن گرفت ، انگشتان شھید را بند بند كرد 
 . و گلو بند ساخت و بھ گردن آویخت

دوباره احضار ! غذا مى خورم : مى گوید: احضار شد، فرستاده بازگشت و گفت ) ص(روزى ، معاویھ از سوى رسول خدا 
! براى بار سوم كھ احضار گردید و نیامد و غذا خوردن ، عذرش بود! فرستاده برگشت و سخت را تكرار كرد. دگردی

خداى ، شكمش را سیر نكند: پیغمبر اسالم در حق وى گفت  . 
 وقتى كھ از سر سفره بر مى! این نفرین بھ اجابت رسید و معاویھ مادام العمر سیر نشد؛ ھر چھ مى خورد، سیرى نداشت 

سیر نشدم ، ولى از خوردن خستھ شدم: خاست ، مى گفت   . 
ظروف طال و نقره ! جامھ ابریشمین بھ تن كرد. شراب خوارى كرد. معاویھ دستورھاى اسالم و احكام دین را زیر پا گذارد

دارى بر خالف قوانین قضایى اسالم ، قضاوت كرد، از مجازات دزد خود ! در مجالس غنا حضور یافت ! استعمال كرد
پول گزافى براى جعل حدیث ، در مذمت امیر المؤ منین و ! نمود، نخستین كسى بود در اسالم كھ بھ غارت گرى پرداخت 

او نخستین كسى بود كھ باب سب صحابھ را گشود، و فرمان داد كھ خطبا و گویندگان ، على . در فضیلت عثمان خرج كرد
را بر منابر سب كنند) ع( . 

بر خلیفھ مسلمانان طغیان كرد و ! از جمعھ اقامھ كرد و كارھاى دیگر كھ ھمگى بر ضد اسالم بودروز چھارشنبھ ، نم
مسلمان را بھ كشتن داد 75000 بھ جز كسانى كھ تك تك بكشت(شیعیان على را قبل عام كرد  .  .) 

. اءت اعتراض نداشت فشارھا، كشتارھا، قانون شكنى ھا، حق كشى ھا، در حكومت سیاه معاویھ رواج داشت ، و كسى جر
وقتى كشور شام فتح شد، ! عمرو بن حمق را سر برید! پاسخ اعتراض ، شمشیر بود، چنان كھ حجر و یارانش را سر برید

و خلیفھ دوم برادر معاویھ را كھ یزید نام داشت .ابو عبیده امیر شام گردید، ولى دیرى نپایید و بھ بیمارى طاعون در گذشت 
كرد و این نخستین بار بود كھ بنى امیھ و دودمان ابو سفیان ، در اسالم بھ امارت مى رسند، و این ، بھ امارت شام نصب 

 !در براى ایشان گشوده مى شود
 !چیزید نیز بمرد و معاویھ امیر شام شد و حكومت شام ، خانوادگى گردید

گ وى ، چھ آرمانى داشت ؟خلیفھ ثانى ، از نصب یزید بن بى سفیان بھ امارت شام و نصب معاویھ پس از مر ! 
 !و آیا تعیین عثمان بھ والیت عھدى خود، داخل در این آرمان بود؟

بودند نیز، داخل در ھدف بود؟) ص(و آیا امارت ندادن یك تن از نبى ھاشم كھ از خاندان رسول خدا  ! 
ذاردند و مرد بھ معاویھ ماءموران نگ .روزى ، معاویھ بر منبر خطبھ مى خواند، مردى شمشیر كشید و آھنگ وى كرد

از او باز پرسى شد، گفت. نرسید ھر كسى ببیند كھ معاویھ )) : مى خواستم امر پیامبر را اطاعت كنم كھ از حضرتش شنیدم : 
 .((امیر شده ، لگن خاصره او را بدرد

مى دانى چھ كسى وى را امیر كرده است ؟: گفتند  
نھ:گفت   

عمر وى را تعیین كرده است: گفتند  . 
حال كھ وى را عمر، امیر كرده ، سمعا و طاعتا: فت گ ! 

روزى كھ بدین مقام رسید و بر منبر . امارت شام ، براى معاویھ ، براى رسیدنش بھ حكومت كشور اسالم ، نردبان گردید
خطبھ مى خواند، عبدهللا بن مسعود گفت) ص(رسول خدا   : 

فرموده) ص(رسول خدا   : (( كھ بر منبر من بر شده و خطبھ مى خواند، گردنش را بزنید وقتى كھ ، معاویھ را دیدید )). 

 

 . حكومت و قدرت ، براى معاویھ ، ھدف بود نھ وسیلھ
! بھ خدا سوگند: روزى كھ شھر كوفھ را بھ تصرف در آورد، بر منبر شد و اھل كوفھ را مخاطب قرار داده ، گفت 

شما ھمھ . رفتن و حج رفتن و زكات دادن جنگ نكردم من براى نماز خواندن با شما جنگ نكردم ، براى روزه گ
من با شما جنگیدم كھ فرمان رواى شما بشوم. این وظایف را انجام مى دادید  . 

را بر منابر، در اسالم بنیاد نھاد) ع(معاویھ ، سب و لعن حضرت على  ! 
كنایھ از سب كسى دیگر بود؟) ع(آیا سب على  ! 

سلمانان معمول شداز آن زمان ، سب صحابھ در میان م . 



دیگر بس است و شایستھ است كھ رفتارت را با بنى ھشام ، : وقتى مغیره بى شعبھ نزد معاویھ شد و بدو گفت 
ھیھات : ، خوب كنى ؛ آن ھا در وضعى نیستند كھ از آن ھا بیم داشتھ باشى ، معاویھ گفت )ص(دودمان رسول خدا 

چاره اى نیستند . نھ پنج بار، نامش در ردیف نام خدا برده مى شوداین مرد ھاشمى كارى كرده كھ روزا! ، ھیھات 
 ! بھ جز آن كھ این نام را بھ گور كنم
 .معاویھ خود بھ گور رفت و ھنوز آن نام ، چون خورشید درخشان ، بر جھان مى تابد

گذار دولت روم  معاویھ ، نخستین زمام دار مسلمانان است كھ بھ طور رسمى ، زیر بار كفر رفت و خود را خراج
باز باشد) ع(كرد، تا با اسالم بجنگد و دستش در جنگ با على  ! 

خواست یزید را . معاویھ ، پدر یزید است  خود قرار دھد، ولى از مردم مى ترسید كھ تا امام مجتبى  ((ولى عھد))
، و بھ او وعده داد صد ھزار دینار، براى دخت اشعث فرستاد. وجود دارد، زیر بار والیت عھدى یزید نروند) ع(

 . كھ اگر امام را زھر دھى ، تو را ھمسر فرزندم یزید مى كنم
 .دخت اشعث ھم ، این جنایت بزرگ را انجام داد و امام را مسموم كرد

و حكومتش با شھادت حسین! آغاز شد) ع(والیت عھدى یزید با شھادت حسن   ! 
 . تاریخ ، شوم تر از حكومت یزید ندیده است

بسیار افسرده و غمگین گشت و با خود گفت. معاویھ چیره گردید و خود را در آستانھ مرگ دید بیمارى بر  : 
 ولم اءك فى اللذات اءعشى النواظر   فیا لیتنى لم اءَعن فى الملك ساعة 
 و كنت كذى طمرین عاش ببلغھ 

 
 من الدھر حتى زار اھل المقابر 

خوشى ھا نچریده بودم اى كاش بھ حكومت نرسیده بودم و اى كاش در -  . 
و اى كاش مانند كسى بودم كھ دو جامھ كھنھ بر تن داشتھ و با قوت ال یموت ساختھ تا وقتى كھ با مردم گورستان  -
 .دیدار كند
 :بسیارند كسانى كھ ھنگام مرگ پشیمانند و باخود مى گویند
 . اى كاش این كارھا را نكرده بودم

اشند، اندكندو گروھى كھ در دم مرگ شادان مى ب . 
از این اندك ھا) ع(معاویھ از آن بسیارھا بود و على  . 

مشاعر خود را در . نمانده بود  روز بھ روز بیمارى معاویھ سخت تر و خطرناك تر مى شد و امید بھ حیاتش
روزھاى واپسین حیات ، از دست داده بود و حرف ھایى مى زد و پرسش ھایى مى كرد كھ نشان مى داد عقل و 

دخترش ناراحت مى شد و شیون مى كرد. وشى نداردھ . 
ضحاك بن قیس مرگ وى را اعالم كرد و خود بر او . ھنگامى كھ مرگ گریبانش را گرفت ، یزید در شام نبود

 .نماز خواند و بھ گورش سپرد
ا با شعر و با نثر سال فتح مكھ ، معاویھ در یمن بود، وقتى شنید ابو سفیان اسالم آورده ، نامھ اى بدو نوشت و وى ر

و خود ھم چنان در شرك باقى ماند! سرزنش كرد ! 
معاویھ مشرك پناھى نیافت ، ناچار بھ سوى مدینھ . وقتى كھ بھ مكھ بازگشت ، مكھ بھ تصرف اسالم در آمده بود

 .رفت و نزد عباس عموى پیغمبر شد، و خود را بر پاى عباس انداخت و اظھار اسالم كرد
اسالم معاویھ چنین . شفاعتش پذیرفتھ شد و مورد عفو قرار گرفت . پیغمبر اسالم شفاعت كردعباس ، از او نزد 

بود و در وقتى بود كھ تا زمان وفات پیغمبر چند ماھى فاصلھ نداشت و سعادت آن را نداشت كھ بھ حضور پیامبر 
 .خدمت گزارى كند
 : یكى از دانشمندان آلمانى بھ شیخ محمد عبده گفتھ

ه را براى توسعھ فتوحات اسالم بستمعاویھ را  ! 
جنگ داخلى . اگر معاویھ امیر نبود. توضیح این سخن آن است كھ معاویھ بنیان گذار جنگ ھاى داخلى اسالم است 

میان مسلمانان رخ نمى داد، و شمشیرى كھ در اسالم براى نابودى كفر بھ دست مسلمانان داده شده ، در نابودى 
شمشیر بھ روى دشمن ! و وصى پیامبر اسالم گرفتار جنگ ھاى سخت داخلى نمى گردید! اسالم بھ كار نمى رفت 

 . دوست نما كشیدن ، بھ مراتب مشكل تر از شمشیر كشیدن بھ روى دشمن دشمن نماست
اگر امیر شام نبود، اسالم بدون جنگ در سرتاسر جھان گسترش مى یافت و احدى در گمراھى و بد بختى بھ سر 



م و ستم از جھان رخت بر مى بست و پرچم عدل جھانى افراشتھ مى شدظل. نمى برد . 
اگر امیر شام نبود، على كشتھ تمى شد، حسن كشتھ نمى شد، حسین كشتھ نمى شد، مظلومى بھ دست ظالمى كشتھ 
نمى شد، چون ظالمى یافت نمى شد، عدالت جھانى بود و بس ، محرومیت از جھان رخت بر مى بست ، فقیرى 

م شد، جھان بھشت برین مى گردیدیافت ن . 
اگر معاویھ امیر شام بود، دیگر قطره خونى از بینى كسى نمى آمد، یزیدى نبود، این زیادى در كار نبود، شمرى 
 .نبود، عمر سعدى نبود، جنایتى نبود، خیانتى نبود

وت كرد تا روح تسلیم در وى مسلمانان را بدین عقیده دع. از كارھاى معاویھ ، احداث نظریھ جبر در اسالم بود
تا كسى ، در برابر حكومتش قیام نكند و قدرت خود را ابدى گرداند! برابر ظلم را در ھمھ قرار دھد ! 

كامال آشكار است) ع(یادگار حسین ) ع(وجود این نظریھ ، از گفت و گوى ابن زیاد امیر كوفھ با امام سجاد   . 
 یزید

) ع(وقتى ، رسول خدا !گناه مى كرد و بر تخت حكومت اسالم تكیھ زد یزید كافر بود، شراب خوار بود، آشكارا
 :معاویھ را دید فرمود
(( تولھ اى ! و چگونھ روز شومى از تو، بر فرزندان من خواھد گذشت !چگونھ روزى از تو بر امت من خواھد بود

اى قرار داده حالل شمرداز پشت تو بیرون خواھد شد كھ آیات خدا را بھ باد مسخره بگیرد و حرمت مرا كھ خد ! 
كودكى یزید، در میان خویشان مادرى اش كھ بنى كالب بودند، بگذشت ، و در میان آن ھا كھ از تربیت اسالمى 
 !دور بودند، پرورش یافت و باده نوش و سگ باز گردید

نظر روحى ،  از. داراى پیكرى فربھ و بدنى پر مو. چھره اى گندم گون داشت و جاى آبلھ در صورتش پیدا بود
سگ ھا را جامھ اى بافتھ ، مى پوشانید و بھ . خیانت كار و منافق و دو چھره بود شرم و آزرم را در وى راه نبود

میمون ھا را دوست مى داشت و نگھ دارى مى كرد، میمونى را نزد . ھر سگى غالمى بخشیده بود كھ خدمتش كند
گاه وى را سوار بر گور . تھ مانده جام شرابش را بھ وى مى نوشانید نامیده بود و ((ابو قیس ))خود قرار داده بود و 

روزى ابو قیس ، مسابقھ را برد، یزید خوش دل گردید و در . خرى مى كرد و بھ مسابقھ اسب دوانى اش مى فرستاد
 . مدح ابو قیس شعرى گفت

یزید افسرده و غمگین گردید، .بمرد  قیس  یك بار كھ ابو قیس را بھ مسابقھ فرستاده بود، باد او را بر زمین زد و ابو
بھ سوگ وى نشست و مردم شام را گفت بیایند و تسلیتش گویند، در .سپردند  دستور داد كفنش كردند و بھ خاكش 

 . لقب گرفت ((دوست میمون ))مرگ ابو قیس مرثیھ گفت ، میمون دوستى وى بھ جایى رسیده بود كھ 
اشعار بسیارى در وصف باده گفتھ و شبھا را با یاران بھ باده . وستھ مست بوددر باده گسارى افراط مى كرد و پی

 .نوشى و ساز و آواز مى گذرانید
چرا این كارھا را نھانى ! فرزندم  : كارش بھ جایى رسید كھ پدرش معاویھ وى را پند داد و نصیحت كرده ، گفت

نگردد تا آبرویت نرود واز مقامى كھ دارى كاستھ! انجام نمى دھى ؟ . 
وقتى پدرش تصمیم گرفت كھ وى را ! در دل داشت و آرزومند خون خواھى بود) ص(یزید، كینھ اى از رسول خدا 

آنان در شعر خود بھ ستایش . ولى عھد خود كند و خلیفھ مسلمانان قرارش دھد، نخست ، زبان شاعران را خرید
والیان . جوایز سنگین و پول ھاى گزاف رام كرد سپس سران قوم و اشراف كشور را با. یزید و مدح وى پرداختند

 !را دستور داد كھ از ھر والى تى گروھى را بھ شام بفرستند و تقاضا كنند كھ یزید ولى عھد گردد
 . آن گاه بھ ترور و كشتار شخصیت ھاى كشور پرداخت

عبدالرحمن پسر خالد بن ! دسعد ابى و قاص فاتح عراق را مسموم كر!را بھ وسیلھ زھر، شھید كرد) ع(امام مجتبى 
ولید فاتح شام را كھ بیمار بود، بھ وسیلھ پزشك یھودى اش مسموم ساخت ، چون كھ نزد مردم شام مقامى شامخ 

حجر بن عدى و یارانش را بكشت و بیعت یزید را آشكار اعالن كرد و از ! پسر ابوبكر را مسموم كرد. داشت 
معاویھ ، تصمیم . كرد و والى مدینھ نتوانست از مردم شھر بیعت بگیرد مردم بیعت گرفت ، ولى شھر مدینھ مخالفت

 .گرفت كھ خود بھ مدینھ آید و براى یزید بیعت بگیرد
نھ از زر نتیجھ گرفت نھ . نتوانست بیعت بگیرد) ع(ولى از حسین . با لشگرى گران و پول و پلھ بسیار بھ مدینھ آمد



از در نیرنگ و فسون پیش آمد، ولى . نست از حسین بیعت بگیردبا زور توانست كارى از پیش ببرد و نتوا
را بھ شام تبعید كند و نزد ) ع(حسین :مروان كھ والى مدینھ بود پیشنھاد كرد. بیعت بگیرد) ع(نتوانست از حسین 

تو مى خواھى از حسین آسوده شوى و مرا گرفتار سازى ؟:معاویھ نپذیرفت و گفت . خود نگاه دارد ! 
بھ شام تبعید مى شد، طولى نمى كشید كھ شام بر ) ع(اگر حسین . بھ شام بیم داشت ) ع(از رفتن حسین معاویھ ، 

چون شامیان بھ حقیقت اسالم پى مى بردند و مى فھمیدند كھ اسالم چیز دیگرى است ، نھ آن چھ . معاویھ مى شورید
او خلیفھ پیغمبر اسالم است و . عاویھ مى كندبھ آن ھا گفتھ شده بود كھ اسالم ھمین است كھ م. كھ معاویھ مى كند

آنان نمى دانستند كھ بنى ھاشم كیانند، بلكھ آنان را بھ بدى مى شناختند و بنى امیھ .جانشین او و خویش نزدیك اوست 
یزید، خیانت ھایى كرد كھ در تاریخ اسالم بى سابقھ بود و جنایت ھایى از او سر زد كھ ! را آل رسول مى دانستند

از ! پولى گرفت و قواى اسالم را از فتح كشور یونان و جزیره قبرس باز گردانید. نندش را كسى ندیده بودھما
یكایك مردم مدینھ ، پس از كشتار فراوان ، التزام گرفت كھ برده و غالم او ھستند و بر گردن ھا و كف دست ھاى 

شد آن ھا مھر بردگى زد و كسى كھ این التزام را نمى داد، كشتھ مى ! 
! یزید، خانھ خداى را ھتك كرد و بھ سوى كعبھ منجنیق بست و پرده ھاى كعبھ را آتش زده و كعبھ را ویران كرد

لشگرش بیش از دوازده ھزار مرد را كشتند و از بیش از ! سھ روز جان و مال و ناموس مردم مدینھ را مباح كرد
كسانى كھ . تران از شھر گریختھ بودند و فرار كرده بودندبا آن كھ زنان و دخ! سھ ھزار دوشیزه ازالھ بكارت كردند

بھ روضھ شریف و بھ قبر آن حضرت پناه برده بودند، كشتند و مسجد پیغمبر را اصطبل چار پایان خود قرار 
 !دادند

ع(حسین  ) 
پیغمبر پرسید. وى را بھ حضور آوردند! بھ پیامبر خبر دادند كھ ام ایمن شب و روز مى گرید -1 : (( ا گریھ مى چر
 .((كنى ؟
 ! بسى دردناك ((خوابى دیدم )) : گفت
 .((خوابت را بگوى )) :فرمود

بر من سخت است و ناگوار كھ خواب را بر زبان آورم: گفت   . 
 .((خوابت آن جور نیست كھ تو مى پندارى )) :فرمود

نھ من افتاده استشبى در خواب دیدم كھ پاره اى از پیكرت جدا شده و در خا! یا رسول هللا : گفت   ! 
)) :فرمود ھستى و پاره اى از تن من ، در خانھ   آرام باش ، فاطمھ ، پسر مى زاید، تواش مى پرورى و نگھ دارش 
 .((تو خواھد بود

ص(دخت رسول خدا ) س (است و فرزند زھرا ) ع(پسر على ) ع(حسین  ) . 
گفتھ اند )ع(پنج شنبھ سوم ماه شعبان سال چھارم ھجرت را زاد روز حسین  . 

دادند، در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپش اقامھ گفت) ص(نوزاد را بھ دست رسول خدا   . 
 . نخستین سخنى كھ در گوش حسین طنین انداخت ، آواى دالراى توحید بود و بانگ زیباى رسالت
 .سخنى كھ از دھان بنیان گذار مكتب توحید بیرون آمد

ت ، سخنى كھ از قبل بر آید، در قلب نشینداین سخن در قلب نوزاد جاى گرف نخستین نقشى كھ در مغز نوزاد  .
پیامبر اسالم ، بذر آن را در سرزمین دل او بكاشت و خود آبیارى كرد تا بھ  .منتقش گردید، توحید بود، نبوت بود
 . بار نشست

نام نامیده شد، حسین ، حسین  نھاد، او نخستین كس بود كھ در عرب بدین) ع(نام نوزاد را حسین ) ص(رسول خدا 
را، در   پیغمبر اسالم ، زبانش . حسین نبود و پس از حسین ھم ، دیگر حسینى نیامد) ع(شد و كسى پیش از حسین 

در این غذا تنھا بود و ) ع(حسین  . دھان نوزاد نھاد و نوزاد مكیدن گرفت و نخستین غذا، در پیكر حسین جا گرفت
غذاى پیغمبرى ، غذاى آسمانى ، حضرتش نوازد را ببوسید و بھ دایھ داد و اشك از . بشرى با وى شركت نداشت 

 : دیدگان سرازیر داشت و مى گفت
(( خداى لعنت كند مردمى كھ تو را مى كشند! فرزندم   .و سھ بار تكرار كرد ((!



فرمود  ھفتمین روز نوازد، ام ایمن او را بھ حضور رسول خدا آورد، حضرتش  : (( ! نده زھى برآورده زھى برآور
این است تعبیر خواب تو! ام ایمن  )). 

نوزاد را . عقیقھ كرد و یك ران گوسفند و یك دینار زر بھ قابلھ داد) ع(پیامبر در آن روز، دو گوسفند براى حسین 
 .درھم ھاى سیمین داد  سر تراشید و ھم وزن موھایش

آن چھ بھ حسین . سیر كرد و بینوایان را نوامند ساخت شكم ھا را ) ع(در ھفتمین زاد روز حسین ) ص(رسول خدا 
بھ مردم داد، گوشت بود، درم ھاى ) ع(داد نواى یگانھ پرستى بود، زبان رسالت بود و آن چھ براى حسین ) ع(

 .سیمین بود، زر بود
را پاره حسین . خواست این سنت جاھلى را بشكند) ص(رسول خدا  .عرب ، دختر زاده را فرزند خود نمى داند 2

باید رھبرى جھان اسالم را در دست بگیرد ) ع(حسین . تن خود گفت ، محبت خود را بھ فرزندان فاطمھ آشكار كرد
رھبر در اسالم بر دل . رھبرى اسالمى ، رھبرى دل ھاست نھ رھبرى پیكرھا. و اسالم و مسلمانان را رھبرى كند

ھبرى زوركى و دیكتاتورى ، در برابر یك دیگر قرار ھا حكومت مى كند نھ بر پیكرھا، رھبرى اسالمى ، با ر
 .دارند
 . رھبرى اسالمى ، رھبرى قلوب است ، رھبرى مھر است ، رھبرى محبت است
مھر و محبت بھترین رھبر است و محبت بھ پاكان ، خودسازى مى آورد، پیراستن مى آورد و آراستن ، در پى 

دلبر پاك ، دل داده را پاكیزه مى سازد. دارد . 
پیامبر اسالم دعوت بھ مھر كرد، دعوت بھ . پایھ اسالم بر مھر و محبت نھاده شده و دین بھ جز مھر چیزى نیست 

دوستى كرد، مھر پاكان ، دوستى پارسایان ، نور عشق پاكان كھ در دل بتافت ، ارزنده اش مى كند و حیات مى 
 .بخشد
) ع(محیط خانوادگى حسین . بزرگ ترین اثر را داردشرایط خانوادگى و محیط پرورشى ، در زندگى كودك ،  3

كسانى كھ از جانب خداى ، براى راه . پاكیزه ترین محیط بود و محیط پرورشى او عالى ترین محیط انسانى بود
را بھ عھده گرفتند و نوزاد را در آغوش ) ع(نمایى بشر، براى رھبرى جھان ، فرستاده شدند، پرورش حسین 

 .خویش پروریدند
ع(تحت عنایت ویژه پیغمبر اسالم ، در زیر سایھ پدرش على ) ع(ین حس پرورش ) س (در دامان مادرش فاطمھ  (((

 .یافت و ھر دم كمالى بر كمال و جمالى بر جمال مى افزود
را مى پرورید، دامان فاطمھ بود، بانوى بانوان ، بانوى فضیلت و بزرگوارى ، بانویى كھ بھ ) ع(دامانى كھ حسین 

ده پیامبر اسالم یكى از چاربانوى جھان بشریت بودفرمو . 
س(آسیھ ھمسر فرعون مصر و مریم مادر عیسى و خدیجھ ھمسر رسول خدا و مادر فاطمھ : سھ بانوى دیگر  ) . 

بر شانھ ) ع(بر یك شانھ حضرتش نشستھ و حسین ) ع(روزى رسول خدا را دیدند كھ از خانھ بیرون شده ، حسن  4
گاه این را مى بوسد و گاه آن رادیگر، و پیامبر،  . 

این دو كودك را دوست مى دارى ؟! یا رسول هللا : پرسیدند  
ھر كس این دو را دوست بدارد، مرا دوست داشتھ ، و ھر كس آن ھا را دشمن بدارد، مرا دشمن داشتھ )) :فرمود
 .((است 

اسب سوارى خوبى دارید: عمر، روى بھ دو كودك كرده گفت  ! 
فرمود) ع(رسول خدا   .((این دو نیز سواران خوبى ھستند)) :

گاه بر سخن خود مى افزود . شنیده شد  این رفتار بھ طور مكرر، از پیامبر دیده شد، بارھا این گفتار، از حضرتش 
 .((پدر این دو كودك از آن ھا برتر است )) : و مى گفت
)) :وقتى ، فرمود ع(دوستى على  را ) ع(مى گیرد و جز مردم باایمان ، كسى على  تنھا در دل ھاى مؤ منان جاى (((

) ع(و حسین ) ع(ولى دوستى حسن . دوست نمى دارد و بھ جز منافق و دو چھره ، كسى على را دشمن نمى دارد
 .((در دل ھاى مؤ منان و منافقان و كافران نیز جاى مى گیرد

حضرتش بھ آن دو فرمود. آن جا ماندند شبى ، دو كودك در حضور رسول خدا بدوند و تا پاسى از شب گذشتھ در : 



 .((برخیزید نزد مادرتان بروید))
ناگھان برقى زد و جھان را . شبى تاریك بود و چشم چشمى را نمى دید. كودكان اطاعت كردند و بھ راه افتادند

گریست و بھ روشنایى ن) ص(رسول خدا . كودكان ، از روشنایى بھره مند شدند و نزد مادر رفتند. روشن ساخت 
 .((حمد خداى را كھ ما خاندان را گرامى داشت )) : گفت

روزى دو كودك را . روى بپوشید) ص(مردى گناھى كرد و مستحق كیفر گردید، چندى پنھان شد و از رسول خدا 
 :در كوچھ بدید، آن دو را بغل كرده و بر شانھ ھایش نشانید و بھ حضور پیامبر شرف یاب گردید و عرض كرد

فرستاده خدا بخندید و بر وى ببخشود و از گناھش در گذشت و . من بھ خدا و بھ این دو بچھ پناه بردم ! ل هللا یا رسو
 .((برو، تو آزادى ))فرمود 
بدو گفتند. روزى ، كودكان را بر پیرمردى گذر افتاد كھ وضو مى گرفت و نادرست وضو مى گرفت  5 اى شیخ )) :

صحیح وضو مى گیریم  تو داورى كن و ببین ، كدام یك!  سپس یكایك بھ وضو گرفتن پرداختند و پیرمرد بھ  .((
این پیر نادان است كھ نادرست . ھر دوى شما خوب وضو مى گیرید: سپس گفت . وضوى ھر دو مى نگریست 

 . وضو مى گرفت و اكنون از شما بیاموخت
ین مسایل اجتماعى را حل كنندرھبران بشریت از كودكى رھبر ھستند، و بھ آسانى مى توانند دشوارتر . 

تدریس برنا پیر را، آسان نیست آموزش بى نوا توان گر را، زیر . تعلیم دادن كودك بھ بزرگ سال ، دشوار است 
 .دست زبر دست كار، كارى است گران ،و گاه محال بھ نظر مى آید

چون بزرگ ترند! گروه دوم ، خود را برتر و داناتر از گروه نخست مى دانند چون یك پیراھن بیشتر پاره كرده  !
اساسى ترین شرط آموزش آن است كھ آموزنده ، آموزگار خود . چون توان گرند، چون زبر دست مى باشند! اند

 . را، داناتر از خود بداند و چنین شرطى در دومین گروه موجود نیست
) فرزندان رسول خدا ل را حل كردند و با این حسن اخالق با این روش بسیار آسان ، این مساءلھ اجتماعى مشك) ص
، سد خود خواھى پیرمرد را شكستند و رھنمایى اش كردند و بھ جوانان جھان آموختند كھ راه تعلیم و تربیت پیران 

آموزش ، راھى دارد و رمز . جوان باید بداند كھ بھ طور مستقیم نمى تواند سال مند پیر را بیاموزد. چگونھ است 
االن بھ وسیلھ خرد ساالن ، بدین وسیلھ گشوده گردیدآیین آموزش بزرگ س . 

رسیدند و ھر دو پیراھن قرمز رنگى بر تن ) ع(وقتى پیامبر، بر منبر سخن مى گفت ، حسن و حسین : نقل است  6
چون توانایى كامل ، براى راه رفتن نیافتھ بودند، زمین مى خوردند و بر مى خاستند و بھ سوى نیاى بزرگ . داشتند

یش مى رفتند، پ . 
 .پیامبر، از منبر بھ زیر آمد؛ ھر دو را بغل كرد و در برابر خود بنشانید
پیامبر كھ بھ سجده . دو كودك رسیدند. وقتى ، پیامبر در حال نماز بود و نماز عشا را بھ جماعت اقامھ مى كرد 7

. را مى گرفت و مى نشانید پیامبر بھ آرامى سر برمى داشت و آن ھا. مى پریدند  مى رفت ، بر پشت حضرتش 
 .نماز كھ تمام مى شد، دو كودك را بر سر زانو مى نشانید

وقتى حضرتش سوار مى شد، یكى را جلوى خود سوار مى كرد و دیگرى در پشت سر: گویند . 
بھ چشم خویش دیدم گام ھاى حسین كوچك ، روى پاھاى رسول خداست و دو دست حسین را : ابو ھریره مى گوید

گرفتھ و مى گویدپیامبر   .((باال بیا اى كوچولو)):
سپس بھ نیایش . دھان كودك را ببوسید  آن گاه حضرتش . كودك باال آمد، تا گام ھایش را بر سینھ رسول خدا نھاد

 : پرداخت و گفت
(( حسین را دوست بدار كھ من دوستش دارم ! پروردگارا )). 

ع(ازدواج حسین  ) 
در میان آن ھا دختر یزدگرد . دینھ وارد شد و اسیرانى گران قدر، ھمراه داشت سپاه پیروزمند اسالم بھ شھر م -1
پدر بھ سویى گریختھ و دختر را گذارده و رفتھ بود؛ برادرانش بھ كشور چین پناه برده و خواھر  .شھریار ایران بود

ى شاه زاده خانم بى پناه فراھم ولى اسالم ، پناه بى پناھان بود و بزرگ ترین پناه را برا. را بى پناه گذارده بودند
 .كرد



شھ زاده اسیر، ھمراه سربازان بھ درون مدینھ قدم گذارد، خبر در مدینھ پخش گردید، دوشیزگان شھر بھ تماشا 
پاره از از بام سر مى كشیدند، تا دختر شاھنشاه ایران را ببینند. آمدند . 

ند، تا ببینند شھ زاده خانم چھ مى كند و خلیفھ عمر با مردم مدینھ در پى كاروان اسیر، بھ سوى مسجد روانھ گردید
 .او چگونھ رفتار مى كند

سرپرست كاروان چنین . خلیفھ ، با تنى چند از یاران رسول خدا در مسجد نشستھ بود كھ كاروان بھ مسجد رسید
ش آورده تا خلیفھ این دختر یزدگرد است كھ اسیر شده ، فاتح خراسان مار با فرمود كھ بھ مدینھ ا: گرازش داد

 .سرنوشتش را معلوم سازد
شھ زاده كھ رنج سفر اسارت را كشیده بود و از آینده ھم در بیم و ھراس بود، بھ . شھ زاده را نزدیك خلیفھ نشانیدند

عمر كھ سخن او را دشنام پنداشت ، گفت این گبر زاده بھ ما بد مى ! بیروج باز ھرمز : ناگاه نالھ اى زد و گفت
 !گوید

كھ در آن مجلس حاضر بود، گفت) ع(لى ع  : (( بھ نیاى خویش نفرین مى كند. نھ چنین نیست  سپس سخن شھ زاده  .((
)) : را براى عمر، ترجمھ كرده گفت روز ھرمز، سیاه باد، كھ نواده اش اسیر شده ؟: مى گوید !)). 

از كجا زبان فارسى مى دانست و نزد چھ كسى آموختھ بود؟) ع(على  ! 
برسانید  این دختر و ھمراھانش را، مانند اسیران بھ فروش : یفھ صادر گردیدفرمان خل . 

)) :باز ھم على بھ سخن آمد سران ھر قومى را گرامى بدارید: این سخن كار شایستھ نیست ، پیامبر فرمود )). 
چھ كنیم و با این دختر چگونھ رفتار كنیم: عمر پرسید  . 

)) : على را بپسندد، بھ ھمسرى برگزیندبھ نظر خود واگذارید، ھر كھ  )). 
ھمسر خود را انتخاب كن و ھر كھ را خواھى برگزین: بھ شھربانو گفتھ شد  . 

شھ زاده بھ اطراف نگاھى كرد و یكایك حاضران ، غرق تماشاى او شده ، تا ببینند كھ ھماى اسیر بر سر كھ مى 
جمعى مى نگریستند، كھ دیدند نگاه گذراى شاه  او حاضران را یكان یكان نگاه مى كرد، حاضران بدو دستھ. نشیند

زاده اسیر، بر چھره جوانى بایستاد و گذر نكرد، جوانى كھ بیش از ھیجده بھار از عمرش نگذشتھ بود، رخسار 
نگاه دختر كھ بر چھره جوان بایستاد، غم و اندوه خود را فراموش كرد. زیبایش ، ھم چون خورشید، مى درخشید . 

ا سر مجلس را فرا گرفت ؛ ھمگى بھ دختر مى نگریستند و دختر بھ پسر مى نگریست و با خود سكوت عمیقى سر ت
! آیا ممكن است كھ این پسر، دخترى اسیر را بپذیرد؟. مى اندیشید كھ آرام جانم را یافتم ، آرامش قلبم را پیدا كردم 

باز ھم بھ . امید مرا نا امید نخواھد كرد مردان از زنان خواستگارى مى كنند، ولى اگر من از او خواستگارى كنم ،
چھره جوان نگریست ، با خود گفت چھره اش چھره امید است و رخسارش ، رخساره نوید، دست رد بھ سینھ ام 

گام ھایش لرزان و كوتاه بود، . پس ، بھ خود قدرتى داد و از جاى برخاست و بھ سوى جوان رفت . نخواھد گذارد
سید، ھمھ دیدند كھ دست سپید و ظریفش را بر روى سر حسین نھادھمان كھ بھ كنار جوان ر . 

حسین . صداى احسنت و آفرین از مجلسیان بر خاست ؛ تماشاچیان دیدند كھ شھ زاده اى پیغمبر زاده اى را برگزید
 .، تقاضاى دختر اسیر را پذیرفت و وى را ھمسر خود قرار داد

. یادگار حسین بود؛ خلیفھ حسین بود و نسل حسین از وى بھ جاى ماند شھر بانو، براى حسین پسرى بیاورد، كھ تنھا
 . این پسر، امام چھارم امام زین العابدین بود كھ على نام داشت
شھر بانو، در عمر كوتاه خود، بھ وفا دارى با حسین پرداخت ، ھر چند كوتاه بود، ولى عمر شھر بانو كوتاه تر 

ین دومى بھ جھان بشریت تقدیم داشت ، خود، جھان را بدرود گفت و ھمسر شھر بانو كھ پسرى بزاد، و حس. بود
 .بزرگ خود را در سوك خود نشانید

 

 

 



شھ زاده ، ناز پرورده بود و قدرت نداشت كھ مصیبت جان گداز شوھر عزیزش را ببیند؛ بھ زودى از این جھان 
تاریخ نشان نمى دھد كھ دوران . یش بنشیندسفر كرد، تا در آن جھان ، خانھ را آب و جارو كرده بھ انتظار شو

انتظار چقدر طول كشید، ولى آن چھ قطعى است ، روزى انتظار بھ سر آمد و فراق پایان یافت ، ھمان روزى كھ 
 .حسین افسر شھادت را بھ سر نھاد و پیشواى شھیدان گردید
). ص(ا، شبیھ ترین كھ بھ رسول خدا ھمسر دیگر حسین ، لیالست كھ براى حسین ، پسرى آورد رشید، دلیر، زیب 2

ھر كسى آه آرزوى دیدار رسول . خوى رسول ، گفت و گویش گفت و گوى رسول   رویش روى رسول ، خویش 
 . خدا را داشت ، بر چھره پسر لیال مى نگریست
 .این پسر، على است و پسر بزرگ حسین كھ در كربال در ركاب پدر شھید گردید

است و نواده عروة بن مسعودلیال دختر ابومره ثقفى  . 
عروه نھ تنھا در میان قوم . عروه نیاى لیال از بزرگان عرب و سران عشیره ثقیف بود كھ در طائف سكونت داشتند

عروه ، بھ حضور مقدس پیغمبر اسالم ، شرفیاب شد . خود، بلكھ در میان عرب مقامى بلند و منزلتى ارجمند داشت 
قوم ثقیف ، با وى از در ستیزگى در . ازگشت تا قوم خود را بھ اسالم دعوت كندسپس بھ طائف ب. و اسالم آورد

آمدند و با دعوتش بھ دشمنى برخاستند، در برابر او مقاومت كردند و سر انجام سحر گاھى كھ براى نماز برخاستھ 
نیز چنین بود، بھ  حسین. آرى ، عروه بھ دست دوستان كشتھ شد، نھ بھ دست دشمنان . بود، بھ شھادتش رسانیدند

 .دست دوستان كشتھ شد
لیال، زمانى چند در خانھ حسین بھ سر برد و روزگارى در زیر سایھ حسین بزیست و نتوانست مصیبت جان سوز 
در آن جا بھ . بھ زودى از این جھان رخت بربست و بھ جھان دیگر شتافت  .شوھر و داغ شھادت پسر را ببیند

و بزرگ زاده عرب با شاه زاده عجم ، در انتظار حسین نشستند، تا حسین نیز بدان خواھرش شھر بانو، بپیوست ، 
 . ھا بپیوست
تا دم واپسین از حسین جدا نشد و بار شھادت شوھر واال مقام خود . رباب نیز ھمسرى با وفا، براى حسین بود 3
 .را، بر دوش كشید و بھ منزل رسانید

فا بر نداشت و ھم چنان بھ وفا دارى پرداخت و فراق را تحمل كرد، تا رباب ، پس از شھادت شوھر نیز دست از و
 . مرگش دگر باره بھ حسین رسانید و جدایى را بر طرف ساخت

. و عبدهللا كودك شیر خوار شھید اوست ) دختر دانشمند حسین (رباب ، دخت امراء القَیس َكلبى است و مادر سكینھ 
ھنگامى كھ بھ مدینھ بازگشت ، مجلس عزایى براى . رت بھ شام برده شدپس از شھادت حسین ، رباب در حال اسا

بزرگان قریش از وى خواستگارى كردند، ھمھ را  .حسین تشكلى داد و آن قدر گریست كھ اشك دیدگانش خشك شد
پس از پسر پیغمبر قوم ، شوھرى نمى خواھم: رد كرد و گفت   . 

زیر سقف نرفت . ند و در تمام مدت یك سال بھ سوك شوھر نشست رباب ، بیش از یك سال ، پس از حسین زنده نما
 .، از گرما و سرما پرھیز نكرد، تا رنجور و بیمار گردید و در غم حسین جان داد
 : نقل است كھ حسین درباره رباب و دخترش ُسكینھ چنین گفتھ

 تحل بھا الُسكینة و الرباب   لََعمرى انَّنى الءحب دارا 

ل جلَّ مالى احبُھما و اءبذُ   
 

 و لیس لالئمى عندى ِعتاب 

 .بھ جان خود سوگند، كھ خانھ اى رادوست مى دارم ، كھ سكینھ و رباب را میزبانى كند -
 .من این دو را، دوست مى دارم و مالم را در ره آن ھا مى دھم ، و كسى حق ندارد مرا مالمت كند -
 جوان مردى و بزرگوارى
) ع(و شایستگى ھاى شخصى ، در حسین ) ع(و پرورش على ) س (غوش زھرا و آ) ص(عنایت ویژه محمد  1
 .جمع شد و او را نمونھ اى از بزرگوارى و جان مردى و فضیلت قرار داد

خود را پسر زید . نبود و با وى میانھ خوبى نداشت و براى خود مقامى عالى قایل بود) ع(اسامھ ، دوست حسین 
بود) ص(سول خدا شھید مى دانست كھ پسر خوانده ر خود را كسى مى دانست كھ پیامبر اسالم در آغاز جوانى بر  .

 .ابوبكر و عمر و عثمان ، فرمان فرمایش كرده بود
خود را با حسین ھمسر و برابر مى دانست. اسامھ ، دید شناخت حسین را نداشت   . 

ھدان بوده ، زید نیز سردار مجاھدان اگر على پیشواى مجا. است ، اسامھ پسر زید است ) ع(اگر حسین ، پسر على 
 . بوده است

حسین كجا و اسامھ كجا؟. حسین ، حسین بود و اسامھ ، اسامھ بود  



اسامھ از وامى سنگین كھ بر دوش . بھ حسین خبر دادند كھ اسامھ بیمار شده ، بھ عیادتش رفت و پرسش حال كرد
ترسم كھ بمیرم و قرضم بماند و پرداخت نشودشصت ھزار درھم قرض دارم و مى : داشت ، شكایت كرد و گفت  . 

 .((اداى قرض تو با من ، پیش از آن كھ تو بمیرى قرض تو را ادا خواھم كرد)) : حسین گفت
از راه ) ع(در این جا، راه حسین . قرضش را پرداخت ) ع(اسامھ ھنوز زنده بود كھ حسین . و بھ عھد وفا كرد

خواه انقالبیان . تش ، ویژگى ھاى اخالقى مى بینیم كھ در آن ھا ندیده ایم در حضر. سرداران انقالبى جدا مى شود
چپ ، مانند لنین ، مائو، آلنده ، چھ گوارا، و خواه انقالبیان راست ، ماند فرانكو، عبدالكریم ریفى ، انورپاشا، 

ع(حسین . آتاتورك ، عبدالقادر جزائرى  ر دوست مھربان است ، بر دوست و دشمن مھربان بود، ولى انقالبى ، ب (
راه مجاھدان بود، نھ راه انقالبیان) ع(و بر دشمن سخت گیر، راه حسین   . 

ع(حسین : از جوان مردترین مردم پرسید، گفتند.عربى بیابانى بھ مدینھ وارد شد 2 ) . 
 عرب ، عرض حاجت. رفت و وى را در مسجد بیافت كھ در آن جا نماز مى خواند) ع(عرب ، بھ سراغ حسین 

نا امید نخواھد شد آن كس كھ بھ تو امید داشتھ باشد: كرد و گفت  . 
ع(حسین . از جاى بر خاست و بھ سوى خانھ شتافت ، عرب ھمراھش بود) ع(حسین  بھ درون خانھ شد و عرب  (

ع(حسین . بر در خانھ بایستاد   بازگشت و چھار ھزار دینار در پارچھ اى پیچیده بھ عرب داد و از وى پوزش (
عرب اشتباه كرد، . حیف از این جوان مردى كھ زیر خاك پنھان مى شود: عرب كھ عطیھ را بگرفت ، گفت . لبیدط

ھمیشھ در آسمان جاى دارد و مانند خورشید مى درخشد و . جوان مردى زیر خاك نمى رود و پنھان نمى گردد
 .رھنمایى مى كند

این اثر : پاسخ شنیدند. را از فرزندش امام سجاد پرسیدندبر پشت حسین ، پس از شھادت ، تیرگى دیدند و راز آن 
 .پشتھ ھایى است كھ پدرم بر پشت مى نھاد و بھ خانھ ھاى بیچارگان و پدر مردگان ، و بیوه زنان مى برد

كمك بھ : انقالبى مى گوید. مجاھد، جوان مردى مى كند. راه مجاھد و انقالبى ، در این جا نیز دو تا مى شود
البتھ انقالبى چپ! و بینوایان ، انقالب را بھ تاءخیر مى اندازدبیچارگان   . 

: پرسش . باید فرد، فداى اجتماع گردد: انقالبى مى گوید. مجاھد، سعادت فرد را مى خواھد و سعادت اجتماع را
 !اگر ھر فردى فداى اجتماع گردد، آیا اجتماعى باقى مى ماند؟
آن ھا پاسخ . بر ایشان سالم كرد. كھ تكھ ھاى نان خشكیده مى خوردند روزى حسین بر سفره بینوایان گذر كرد 3

اگر غذاى شما : دعوت را پذیرفت و در كنارشان نشست و گفت . دادند و دعوتش كردند كھ با آن ھا ھم غذا شود
حرام است) ص(صدقھ ، بر آل محمد . صدقھ نمى بود، مى خوردم   . 

شدند و مورد پذیرایى قرار گرفتند و ) ع(را پذیرفتند و بھ خانھ حسین  دعوت. پس ، ایشان را بھ خانھ دعوت كرد
 .ھر كدام را پوشاك و درم ھا دادند
فرموده) ص(بر من ثابت است كھ رسول خدا : نقل است كھ گفت ) ع(از حسین  4 بھترین كارھا پس از نماز، )) : 
سبب . غالمى را دیدم كھ با سگى غذا مى خوردروزى  .((دل مؤ منى را شاد كردن است ، اگر گناھى در كار نباشد

،غم زده ھستم ، مى خواھم این سگ را خوش دل ساختھ تا خود دل خوش )ص(اى پسر رسول خدا : گفت . پرسیدم 
خواجھ اى دارم كھ یھودى است و آرزومندم كھ از او جدا شوم . شوم  حسین دویست دینار نزد خواجھ برد، و  .

زد و بخردخواست بھاى غالم رابپردا غالم فداى قدمت و این باغ را ھم بدو مى بخشم : رساند  خواجھ بھ عرض  . )). 
سپس ، . من ھم ، مھرم را بھ شوھرم بخشیدم : ھمسر خواجھ كھ ناظر این نیكو كارى ھا بود، مسلمان شده گفت 

 .خواجھ نیز اسالم آورد و خانھ اش را بھ ھمسرش ببخشید
اد شد، نیازمندى بى نیاز گردید، كافرى مسلمان شد، زن و شوھرى با ھم صمیمى گامى برداشتھ شد، برده اى آز

 .شدند و ھمسرى خانھ دار گردید و زنى از نعمت ملك برخوردار
 !این گام ، چگونھ گامى بود؟
 عبدهللا. را بر وى گذر افتاد) ع(روزى حسین : گویند. عبدهللا پسر عمرو بن عاص را از زاھدان صحابھ گفتھ اند 5

ولى من ، از شب . ھر كس مى خواھد محبوب ترین اھل زمین را نزد اھل آسمان ببیند، بھ این مرد نگاه كند: گفت 
 . ھاى صفین تاكنون با وى سخن نگفتھ ام



برد و حسین بھ عبدهللا گفت) ع(ابو سعید كھ از صحابھ است ، عبدهللا را نزد حسین  تو مى دانى كھ من محبوب )) : 
بھ خدا قسم كھ پدرم ، از من بھتر ! ن ، نزد اھل آسمان ھستم و با من و پدرم ، در صفین جنگ كردى ترین اھل زمی

 .((بود
گفت) ع(حسین . پدر را اطاعت كن : پدرم بھ من امر كرد و من اطاعت كردم و پیامبر فرمود: عبدهللا گفت   : 

بھ علم فال تطعھما؛ و ان جھداك على اءن تشرك بى ما لیس لك : آیا قرآن نخوانده اى))
اگر پدر و مادرت بخواھند كافرت سازند  (9)

 . اطاعتشان مكن
را نباید با  مخلوق: آیا این كالم حضرتش را بھ خاطر ندارى . اطاعت در گناه نیست : آیا سخن پیامبر را نشنیده اى 

 .((معصیت خداى ، اطاعت كرد؟
شرفیاب شد و نیاز خود را بر زمین نوشت) ع(نقل است ، عربى نیازمند بھ حضور حسین  6  . 

بدو گفت. حسین ، وى را نویسنده و اھل دانش یافت   : (( قیمت ھر كسى بھ اندازه كار خوبى : از پدرم على شنیدم 
نیكى بھ ھر كس بھ اندازه شناخت وى باید باشد: شنیدم ) ص(از رسول خدا . است كھ انجام مى دھد . 

. اگر بھ ھر سھ پاسخ دادى ، این كیسھ زر را كھ برایم آورده اند، بھ تو مى دھم . اكنون ، از تو سھ پرسش مى كنم 
 .((اگر بھ دو تاى آن ھا پاسخ دادى ، دو سوم آن را بھ تو مى دھم و اگر بھ یكى پاسخ دادى ، یك سومش را

را پذیرفت) ع(عرب با نگرانى پیشنھاد حسین   . 
پرسید) ع(حسین  ایمان: عرب گفت  .((بھترین كارھا كدام است ؟)) :  . 

اعتماد بر خدا: عرب گفت  ((چھ چیز، انسان را از ھالكت نجات مى دھد؟)) :پرسید . 
ى ھمراه باشددانشى كھ با بردبار: عرب گفت  ((زیور انسان بھ چیست ؟)) :پرسش سوم چنین بود . 

گفت) ع(حسین  ھمراه باشد  ثروتى كھ با بذل و بخشش : عرب گفت  .((اگر نبود)) :  . 
فقرى كھ با استقامت ھمراه باشد: عرب گفت  .((اگر نبود)) : گفت . 
آذرخشى بیاید، وى را خاكستر كند: عرب گفت  .((اگر نبود)) : گفت . 

كیسھ ، ھزار دینار زر داشت و بھاى . و انگشترى نیز بھ وى دادبخندید و كیسھ زر را بھ وى عطا كرد ) ع(حسین 
عرب عطیھ را بگرفت و گفت . نگین انگشترى دویست درھم سیمین بود  (10) .((هللا اءعلم حیُث یَجَعل رسالتھ ))

ھیچ گاه . را، بسیار احترام مى كرد و با برادر، ھمیشھ ھم گام بود و ھمراه ) ع(برادرش امام مجتبى ) ع(حسین  7
آن چھ حسن مى كرد، پسندیده حسین بود و آن چھ حسین مى كرد، حسن مى پسندید. میان دو برادر شكافى رخ نداد . 

نقل است) ع(از امام محمد باقر   : (( امام مجتبى را گرامى مى داشت و بزرگ مى  بھ قدرى ، برادرش) ع(حسین 
نزد برادر شد، منظره اى عجیب و شگفت ) ع(روزى حسین  .((شمرد كھ در حضور او ھیچ وقت سخن نمى گفت 

زنى را دید كھ در حضور برادر نشستھ و مى گرید و برادر نیز مى گرید: بدید . 
از ) ع(و برادر، از یك دیگر جدا شدند و حسین حسین نیز بھ گریستن پرداخت پرداخت ، تا آن زن برفت ، و د

 .احترامى كھ براى برادر قایل بود، از سبب گریھ نپرسید
برادر را گفت) ع(روزى ، امام حسن   : (( بھ وى تھنیت گفتم كھ تو كسى . دیشب ، یوسف پیغمبر را در خواب دیدم 

تو ھم : یوسف گفت . ارھاى او پاى دارى كنى بودى كھ با نیروى اراده ، توانستى در برابر تقاضاى زلیخا و اصر
 .((نیز آن روز، در برابر تقاضاى آن زن استقامت كردى 

در این وقت ، حسین دانست كھ آن زن ، از برادرش تقاضاى كام كرده بود و برادر نپذیرفتھ بود، و اصرار آن زن 
ان ساخت و بھ گریھ انداخت، برادر را از خوف خدا بھ گریھ انداختھ بود؛ گریھ اش ، زن را پشیم  . 

مسافران خانھ خدا كھ آن دو را پیاده . در خدمت برادر، سفر حج را پیاده آغاز كردند) ع(وقتى حسین : گویند 8
این كار بر گروھى سخت و دشوار آمد؛ چون نمى توانستند پیاده روند. دیدند، ھمگى پیاده شده و پیاده روى كردند . 

ى عرض كردند و تقاضا شد كھ سوار شوندداستان را حضور امام مجتب . 
)) :امام فرمود اكنون راه را منحرف مى . ما نذر كرده ایم ، پیاده بھ سوى خانھ خدا برویم و نمى خواھیم سوار شویم 
 .((كنیم و از بیراھھ مى رویم ، تا ھمھ مسافران آزاد باشند

. حسن از جان و دل ؛ حسین را دوست مى داشت . ودوحدت كلمھ و اتفاق نظر، پیوستھ در میان دو برادر بر قرار ب



 . و حسین از دل و جان ، حسن را دوست مى داشت
حسن . ھر دوگانھ رفتار و یك گونھ گفتار بودند و كمتر دیده شده كھ دو برادرى ، چنین با یك دیگر ھماھنگ باشند

بیعت نكرد، حسن با او ھمراه بود و از او حسن با معاویھ . با معاویھ پیمان صلح بست ، حسین آن را اجرا كرد) ع(
دو برادر، یك روح بودند در دو پیكر. در برابر معاویھ بھ دفاع بر خاست و تھدید كرد . 

نامھ ھا نوشتند تا بھ پا خیزد و معاویھ را خلع كند و ) ع(كھ شھادت یافت ، عراقیان براى امام حسین ) ع(امام حسن 
 .براى خود بیعت ستاند

رفت و گفتحسین نپذی حسین  .((میان من و معاویھ پیمانى است و تا وى زنده است ، پیمان را نخواھم شكست )) : 
 .پیمان صلح برادرش را، پیمان خود خواند، و برتر از آن بود كھ پیمان شكن باشد
. رگوارى اوجمالش را دیدم و بز. حسین را دیدم و جالل او. وارد شھر مدینھ شدم : ِعصام بن ُمصطَلق مى گوید 9

! تو پسر او تراب ھستى ؟: از وى پرسیدم . رشك من بر انگیخت ، و كینھ اى كھ از وى در دل داشتم ، افروختھ شد
بود) ع(ابو تراب دشنام شامیان بھ على . (آرى : گفت  ) 

 ! بھ دشنام دادن وى و پدرش پرداختم و آن چھ مى توانستم گفتم
سپس گفت. كھ از مھر و عطوفت برخاستھ بودنگاھى ! چھ نگاھى . بھ من نگاھى كرد  : 

(( و اّما ی拜ََزغ拜ك من الشیطان نَزع باستَعدد بان انّھ . ُخذ الَعفو و اءمر بِالعرف و اءعرف و اءعرض عن الجاھلین . اعوذ بان من الشیطان ارجیم بسم هللا الرحمن الرحیم 
 ((علیم ؛

اگر از ما یارى بخواھى ، یارت ات مى كنیم و اگر . طلبم  آسوده باش ، از خداى براى تو و خودم آمرزش مى
 .((مھمان نوازى بخواھى ، مھمان دارت مى شویم و اگر ھدایت و رھنمایى بخواھى رھنمایى ات مى كنیم 

سرزنشى بر تو نیست ، امروز خداى تو را مى آمرزد و او : در این ھنگام ، از من پشیمانى احساس كرد و گفت 
ن استارحم الراحمی  . 

آرى: آیا اھل شام ھستى ؟ گفتم   . 
)) : گفت و گناه از دگرى است ، خداى ما را زنده بدارد، حاجتى دارى بگو، ! تبلیغات سوء، تو را این چنین كرده 
 .((نیازمندى خود را بجوى ، خواھى دید كھ با بھترین راه روا خواھد شد

بھ ھر طور . مند شدم كھ زمین دھان باز كرده مرا فرو بردآرزو: زمین پھناور بر من تنگ گردید: عصام مى گوید
پس از آن ، دیگر نزد من محبوب تر از حسین و پدرش ، در . كھ بود از حضورش گریختم كھ مرا نبیند و نبینمش 

 .روى زمین كسى نبود
پاسخ مى دھد، ولى  انقالبى مشت را با درفش. آیا در انقالبیون جھان ، چنین رفتارى سراغ دارید. این حسین است 

 .حسین مشت را با بوسھ پاسخ داد و با دشمن مھر ورزید
حضرتش فرمود. شرفیاب گردید و عرض حاجت كرد) ع(مردى بھ حضور امام مجتبى  عرض حاجت ، در یكى )) :
وامى سنگین ، فقرى ذلت خیز، تاوانى كھ رسوایى كشاند: از این سھ حالت رواست  )). 

حضرتش صد دینار از زر عطا كرد! بھ یكى از این سھ ھستم  گرفتار: آن مرد عرض كرد . 
از این امام ھمام شنید كھ از آن امام شنیده بود . پس ، آن مرد بھ حضور حسین شرفیاب گردید و عرض حاجت كرد

حسین پرسید. و بھ حضرتش ھمان پاسخ گفت  ار حسین ، نود و نھ دین. صد دینار: گفت  ((برادرم چقدر بھ تو داد؟)) :
 .بھ وى ارزانى داشت ، نخواست با برادر بزرگتر، برابرى كند

انسان سازى مى كردند، پرورش مى دادند، . جوان مردى مى كردند، بزرگوارى مى كردند، راھنمایى مى كردند
 . خود، مكتب تربیتى بودند؛ با گفتارشان ، با رفتارشان

براى دستھ گلى آزادش : انَس عرض كرد. زادش ساخت حسین آ. كنیزكى ، دستھ گلى بھ حضور حسین تقدیم داشت 
فرمود! مى كنى ؟  :سپس تالوت كرد .((خداى بھ ما چنین آموختھ )) :

.((و اذا ُحیّیتم بتّحیة فََحیوا باءحسن م拜ھا اءو ردوھا))
(11) یباتر از ھدیھ او، آزادى او بودز . 

آرى مكتب انسانیت چنین است. مكتب حسین ، پاداش نیكى را نیكى برتر مى داند آنان كھ نیكى را پاداش نمى  . 
انسان نخواھند بود و آنان كھ سزاى نیكى را بدى مى دھند، از سگان پست ترند. دھند . 

وقتى بھ حضور حسین شرف . بوده و ھستند) ع(ار على خوارج دشمنان خون خو. نافع ازرق ، رھبر خوارج بود



حسین فرمود. خداى را براى من ، وصف كن : عرض كرد. یاب گردید خداى را با چشم نمى توان دید، و با )) :
. خلقش نمى توان سنجید، بھ ھمھ كس نزدیك است ، ولى جسم نیست ، ولى نزدیكى جسمانى نیست تا بھ كسى بچسبد

تجزیھ پذیر نیست ، آیات او، . یكى است و بس . شامخ قرار دارد، ولى از كسى دور نیست در مقامى باال و 
نشانى ھاى او توصیف كننده اویند، بھ جز او خدایى نیست ، بزرگ است و از ھر عیب و نقص . شناسنده اویند

 .((پیراستھ 
چھ خوب سخن گفتى: نافع گفت   ! 

برادرم را كافر مى خوانى ؟شنیده ام كھ تو مرا، و پدر و : حسین گفت  ! 
ھمین طور است ، ولى شماھا پیشوایان اسالم و ستارگان دین ھستید: نافع گفت  . 

شنیدنش كھ چنین مى گفت. وقتى حضرتش در كنار خانھ كعبھ ایستاده با خدایش نیایش مى كرد  !پروردگارا)) : 
بھ بیمارى گرفتار شدم ، . را از من نبریدى  نعمتت را بر من تمام كردى و شكرت را بھ جاى نیاوردم ، تو نعمتت

 .((صابر و شكیبا نبودم ، تو گرفتارى ام را ادامھ ندادى ، از كریم ، جز كرم ، نمى باشد
 شاھكار انسانیت
شاھكارى انسانى و مردمى از حسین دیده شد كھ نظیرش را تاریخ بشر سراغ ندارد و در ھیچ مكتبى بھ جز  1

روز شھادت ، حسین تشنھ بود، زمان درازى بود كھ قطره آبى بھ گلوى خشكش مكتب حسین نظیر ندارد، نرسیده   
تشنگى صبر و شكیبایى را مى برد و خشم و غضب مى آورد، حس انتقام را شدید مى كند، حسین از صبح . بود

گ جو را جنگ و ستیز، جن. در جنگ و ستیز بود و ساعتى آرام نداشت . روز شھادت ، پیوستھ در حركت بود
 .خشم گین مى سازد

ھمگى ، كشتھ شده بودند، نور چشمانش   ھنگامى كھ بھ میدان رفت یكھ و تنھا بود، یار و یاورى نداشت ، یارانش 
 .كشتھ بود، دشنام شنیده ، تلخى چشیده بود، مصیبت ھا كشیده بود  كشتھ شده بودند، شیر خوارش

ان كسى را كشتن ، عقده مى آورد، پسر كسى را كشتن ، برادرش را آب را بر تشنھ لب بستن ، عقده مى آورد، یار
تلخى چشیدن ، عقده مى آورد؛ حس . دشنام شنیدن ، عقده مى آورد. كشتن ، شیر خوارش را كشتن ، عقده مى آورد

. 0دگرد و غبار میدان جنگ ، تشنگى مى آور. تابش خورشید تابستان ، تشنگى مى آورد. انتقام را شعلھ ور مى زاد
 .در چنین حالى حسین بھ میدان رفت و مبارز طلبید

از دلیرى ، رنج دیده ، مصیبت كشیده ، تشنھ كام ، دشنام شنیده ، انتظارى نیست جز كشتار، جز انتقام ، جز قساوت 
نیت ولى حسین عقده نداشت ، مرد انتقام نبود؛ یك پارچھ مھر بود، انسا. ، بھ ویژه دلیرى كھ آماده كشتھ شدن است 

 .بود
چیزى نگذشت كھ پاى تمیم قطع گردید و بر . میان او و حسین جنگ آغاز گردید. از سپاه یزید، تمیم بھ میدان آمد

 :حسین در كنارش بایستاد و از او پرسید . زمین افتاد و توان حركت نداشت
 .((!چھ كمكى مى توانم بھ تو بكنم ؟))

د و مرا ببرندم مرا ندا كنید كھ بیاین.ق : تمیم پایخ داد . 
آن ھا آمدند و تمیم را بردند. حسین ندا كرد . 

 حسین ، از این شاھكار ھا، بسیار دارد كھ در آینده خواھید خواند
و ھر چھ زودتر، وى . قھرمانان جنگ ، دلیران كارزار، در چنان ساعتى ، بھ دشمن كوچك ترین مھلتى نمى دھند

كشند، تا عقده خود را بھ كار برند، تا بر شماره كشتگان خود بیفزایند و نام را بھ دیار نیستى مى فرستند، تا انتقام ب
 .خود را جاوید سازند

انتقام نكشید، صید خود را آزاد كرد و از . دلیر كارزار بود، ولى عقده نداشت . حسین ، قھرمان میدان جنگ بود
 .خونش در گذشت ، با آن كھ كشتنى بود

انیت و مردمى را مشاھده كند، حسین را ببیند كھ تمثال زنده و جاندار آن استبشریت ، اگر بخواھد مثال انس  . 
بستند و آبى كھ در خیمھگھ   روز ھفتم محرم ، یزیدیان ، آب را بھ روى حسین و یارانش و زنان و كودكانش
 .موجود بود، جیره بندى گردید و بھ ھر فردى سھمى از آب را داده شد تا بندوزد و با آن بسازد



برادرش . حسین با آن كھ تشنھ لب بود، از جیره خود استفاده نكرد و جیره خود را براى كودكان و ناتوانان گذارد
 .عباس نیز، پیرو خط حسین گردید و لب از آب تر نكرد و جیزه اش را براى بچھ ھا ذخیره كرد

توان دادن ، باالترین مقام در جھان از خود كاستن و بر دگران افزودن و ضعیفان را یارى كردن و ناتوانان را 
بھ ویژه اگر سخت و دشوار باشد، كھ بسار سخت و بسى دشوار. انسانیت است  . 

تا كسى خود نیازمند است ، باید نیاز دگرى را : مى گوید ((چراغ تا بھ خانھ رواست ، بھ مسجد حرام است ))مكتب 
 .نادیده بگیرد

نھ بود، خواھرش تشنھ بود، برادرش تشنھ بود، بسیار ھم تشنھ بودند و ولى مكتب حسین ، چنین نمى گوید؛ او تش
این است . امیدى بھ رسیدن آب نداشتند، ولى آب ننوشیدند و راحت جان را فروختند و آسایش كودكان را خریدند

و این است سوداگر! سودا ! 
غنى را فقیر گردان و توانا را ناتوان ساز: مكتب كمونیست مى گوید . 

فقیر را غنى ساز و نیازمند را بى نیاز گردان: سین مى گویدمكتب ح  . 
ملت را برده دولت گردان: آن مى گوید  . 

دولت را خدمت گزار ملت بساز: این مى گوید . 
انتقام ، زندان ، اعدا، بكش ، بسوزان ، تاراج كن ، بھ یغما بر: آن مى گوید . 

ش ، بخشایش ، بر دوست و بر دشمنترحم ، مھر، محبت ، عفو، گذشت ، بخش: این مى گوید  . 
ُزھیر، نابغھ نظامى ، . حسین در راه كوفھ با حر روبھ رو شد و حضرتش را از رفتن بھ سوى مكھ مانع گردید

حسین نپذیرفت و گفت. چون بھ پیروزى حسین و نابودى حر، یقین داشت . سردار دلیر حسین ، پیشنھاد جنگ كرد  
: (( م نمى خواھم جنگ را آغاز كن )). 

سپاھى كھ دشمن بود و از . حسین بدین ھم اكتفا نكرد، بھ سپاه تشنھ لب حر آب داد و آن ھا را از مرگ نجات داد
 .دشمن ، ھم دشمن تر

بامداد روز شھادت بود كھ شمر، سردار یزیدى ، گرداگرد سپاه حسین بھ گردش پرداخت ، تا نقاط ضعف خط 
كنددفاعى حسین را دریابد و حملھ را آغاز  . 

شمر بدید كھ خط دفاعى حسین ، كنده اى است آكنده از آتشى شعلھ ور و شكستن و گذشتن از آن سخت است و 
  حسین مى شنید و مسلم بن َعوَسجھ ، تیر انداز ماھر، در كنارش ! در خشم شد و فریاد كشید و دشنام داد. دشوار

ردك جنایت پیشھ را بھ دوزخ فرستدمسلم اجازه خواست كھ باتیرى كارش بسازد و م. ایستاده بود . 
 .((نمى خواھم آغاز گر كشتار باشم )) : حسین اجازه نداد و گفت

سرتاپا مھر بود، رحمت بود، مھر بر دوست ، رحمت بر دشمن . جنگ آغاز شده بود و حسین از كشتار بیزار شود
در منطق حسین حملھ نھ ، دفاغ آرى.   . آفند نھ ، پدآفند آرى . 

ھمھ از . پدر حسین نیز چنین بود، نیاى حسین نیز چنین بود. نى حسین ، شاھكارھاى انسانى بسیار است در زندگا
مكتب مھر، مكتب . یك مكتب بودند آنان جھانى از مھر بودند و مھرى بر جھانیان ؛ دوست و  ((رحمة للعالمین ))

 .دشمن ، خویش و بیگانھ ، نزدیك و دور
. در دلیرى و دالوررى ، مثل و نظیر و ھمانند نداشت . ھلوان نامى دنیاى عرب بودعمرو، پسر َمعدى َكَرب ، پ 2

بھ حضور پیامبر اسالم شرفیاب شد و اسالم آورد، ولى دیرى نپایید كھ روح . ترس و ھراس را در دل او جاى نبود
 ! عربى بر او چیره شد وغارت گرى سر گرفت

از مسمانان بتاخت و آن ھا را غارت كرد و اموالشان بھ یغمابردبھ اسالم پشت كرد و مرتد گردید و بر گروھى  ! 
را امیر كرد و با عده اى سرباز بھ سوى او فرستاد) ع(على ) ص(رسول خدا  . 

. ھنگامى كھ پدر حسین بھ سرزمین عمرو رسید، ھنوز جوان بود و بھار عمرش از بیست و اندى تجاوز نكرده بود
آماده نبرد گردیدعمرو كھ منتظر چنین روزى بود،  . 

با این جوان قریشى چھ مى كنى ؟: عشیره اش بدو گفتند ! 

 



 

فردا خواھید دید كھ دمار از روزگارش برآرم: گفت   ! 
 .بامدادان ، غرق آھن و فوالد بھ میدان تاخت و مبارز طلبید

. و انسانى را بھ كار بود خود بھ میدانش آمد و بزرگ ترین شاھكار جنگى. علبى اجازه نداد كسى بھ میدان عمرو رود
شاھكار جنگى و انسانى ، سازش ندارند و با یك دیگر تضاد داردند، ولى على معجزه گر تاریخ بود، شاھكار جنگى را، 

و تضادى بھ وجود آورد و محالى را ممكن ساخت! شاھكار انسانى كرد و از شاھكار انسانى شاھكار جنگى آفرید  ! 
عمرو چنان بترسید كھ نتوانست بایستد و بگریخت ، . و گردید، صیحھ اى رعد آسا بر او زدھمان كھ على با عمرو روبھ ر

 .عشیره عمرو، پس از فرار قھرمانش ، تسلیم شد
على ، عمرو را . على ، پیروز گردید بدون آنكھ قطره خونى از دماغ كسى بریزد، شھسوار اسالم ، پیروزمندانھ بازگشت 

دگر باره در زمره مسلمانان . دیرى نگذشت كھ عمرو، از كرده پشیمان گردید. حال خود گذاردتعقیب نكرد و فرارى را بھ 
شاھكارھاى انسانى بسیار دیده شده) ع(از على . قرار گرفت   . 

مجروحان را نكشید، زخمیان را سر نبرید،  : در جھاد جمل ، پس از آن كھ بر یاغیان پیروز شد، منادى على ندا برداشت
را تعقیب نكنیدگریختگان  . 

 . این بود فرمان على پس از پیروزى
على كھ از آن خانھ گذشت ، چنین گفت. آتش افروزان جنگ ، در خانھ اى نھان شدند مى دانم در این خانھ كیست و مى )) : 

 .رھبر یاغیان را با چھل خدمت گزار بھ سر منزلش فرستاد .((! دانم كھ در این جا چیست
ماه اش را سقط كردند، على بدید و چیزى نگفت  ش ، یگانھ دختر پیغمبر را كتك زدند، جنین شش ھمسر: باز ھم بگویم   . 

در مسجد كوفھ نشستھ بود و یاران را ھدایت و ارشاد مى كرد: باز ھم بگویم  یاران ! سفلھ اى بدو دشنام داد و ناسزار گفت  .
 : على ، آنان را منع كرد و گفت .، قصد كشتنش كردند
(( اھى را بھ گناھى پاسخ نمى دھم ، بلكھ گناه را با عفو پاسخ مى دھم گن )). 

مكتب انسان سازى ، . است ) ص(این مكتب ، مكتب محمد . مكتب حسین ، مكتب على بود. مكتب على ، مكتب حسین بود
 . مكتب فضیلت نوازى است

منانى كھ پلیدتر از آنھا، در تاریخ بشر دیده ، شھر مكھ را فتح كرد و بر دشمنان پیروزگردید، دش)ص(ھنگامى كھ محمد 
 : نشده ،پیروزى را كلید عفو قرار داد نھ كلید انتقام ، منادى حضرتش ندا برداشت

كسى كھ در خانھ اش را . در امان است . كسى كھ سالحش را بر زمین گذارد. امروز، روز مھر است ، روز رحمت است 
دشمنان خون خوار، دشمنانى كھ از گوشت پیكر . مسجد رود، در امان است  كسى كھ بھ درون. ببندد، در امان است 

 . شھیدان گردن بند ساختند و بھ گردن آویختند را عفو كرد و از گناه ھمھ درگذشت
و على و حسین چھ كرد؟) ص(عرب در برابر این مھر، با محمد  ! 

شھادت و جھاد: بخش نخست   
لى ترین مراحل جھادشھید، برترین مجاھد است و شھادت ، عا . 

 . جھاد، از خود گذشتن و از خویش بریدن و بھ حق پیوستن است
 . جھاد، خواست خدا را بر خواھش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است
جھاد، از جان گذشتن ، از نام گذشتن ، از دوست گذشتن ، از مال گذشتن ، از جاه گذشتن ، از آسایش گذشتن ، از زن و 

د بریدن است براى خدافرزن . 
 .جھاد، خشم و غضب را فرو بردن ، از كینھ توزى دست برداشتن ، براى خدا
 . كارى است نھ آسان ، دشوار و بسى تلخ
 : جھاد، گوناگون است
جھاد اكبر، جھاد اصغر، جھاد بى رنگ ، جھاد رنگین ، جھاد شناسا، جھاد ناشناس ، شھادت ، جھاد رنگین و سرخ رنگ 

رنگ خون دارد، خونى كھ بھ پیش گاه مقدس الھى تقدیم شوداست و  . 
 . شھادت ، قربانى كردن در پیش گاه حق است
 . شھادت ، جھاد شناسا و شھید مجاھدى است شناختھ شده
 .جھاد بى رنگ ، جھاد ناشناسى است و مجاھد بھ این جھاد شناختھ نمى شود



در جھاد بى رنگ ، نام جویى ، ریاكارى ، جاه طلبى و آز، راه . دجھاد اكبر نام نھا) ص(جھاد بى رنگ را رسول خدا 
جھاد، خواستن و نكردن و نخواستن و كردن است. ندارد  . 

پیشوایان مجاھدان بوده ) ع(و امام حسین ) ع(امیر المؤ منین رھبر مجاھدان ، امام حسن .پیامبر اسالم پیغمبر مجاھدان بود
 .و ھستند

، سراسر جھاد بود، كوشش بود، رنج بود، ناكامى بود، آنان مى توانستند خوش زیست كنند، با حیات این پاكیزگان بشرى 
آسایش زندگى كنند، حیات شیرین و دل پسندى داشتھ باشند، ولى در پى آن نرفتند، براى خدا خوشى و آسایش زندگى در راه 
 .خدا دادند و در دم واپسین ، جان خود را فدا كردند

راھى را كھ بھ سوى ھدف مى رود بر مى گزیند و از راھى . براى ھدف مى خواھد، نھ ھدف را براى خودمجاھد، خود را 
 .كھ بھ سوى خواستھ دل مى رود مى گریزد
مجاھد مھربان است ، خوش خوست ، صبور است ، منفجر نمى گردد، گذشت دارد، انتقام نمى كشد، حسد ندارد، خیر خواه 

قالبى فرسنگ ھا راه استبشر است ، میان مجاھد و ان  . 
 .حسین ، مجاھد بود؛ پدرش مجاھد بود؛ برادرش مجاھد بود؛ جدش ، مجاھد بود؛ دودمانش ، مجاھد بودند
 پیشوا

خردمندى ، راست .پیشوا، كسى است كھ گفتارش رھبرى كند، رفتارش رھبرى كند و مردم خود آگاه از وى پیروى كنند
تاریخ انسانیت ، پیشوایى ھم چون حسین سراغ . ، روشن ترین صفات پیشواست  گویى ، درست كارى ، دورى از خیانت

 .ندارد
در خاندان پیشوایى چشم گشوده ، از پستان پیشوایى شیر خورده و در آغوش پیشوایى پرورش یافتھ و در زیر سایھ پیشوایى 
 . بزرگ شده

پیشواى زنان جھان ) س (مادرش فاطمھ . واست نیایش رسول خدا پیش. پیشواست ) ع(پدرش على . پیشواست ) ع(حسین 
ع(برادرش حسن . است  خواھرش زینب پیشواست و بانوى بانوان مجاھد است. پیشواست  (  . 

خاندان پیشوایى و ) ع(خاندان حسین . ھستند) ع(پیشوایانى كھ اسالم بھ دنیاى بشر عرضھ داشتھ ، ھمگى فرزندان حسین 
 . رھبرى است

كوتاه . كوچك ترین رفتارشان ، از دیده ھا پنھان نبود. مردمى گمنام نبودند، ھمگى شناختھ شده بودند افراد این خاندان ،
 .ترین گفتارشان ، از گوش ھا نھان نمى شد
دوستان ، گفتار آنان را بھ خاطر مى سپردند، تا پیروى كنند، دشمنان دقایق زندگى آن ھا زیر نظر داشتند، تا نقطھ ضعفى 

زندبیابند و بتا  
، حسین بود در زمان جد بزرگوار، و حسین بود در زمان پدر، و حسین بود در زمان برادر و حسین بود در )ع(حسین 

حسین ، محمد بود، على بود، حسن بود و آنان حسین بودند، ھمھ یكى بودند؛ یكى ھدف داشتند، یك سخن مى . زمان خودش 
راه خدا: گفتند، یك روش داشتند، یك راه رفتند . 

چون از دگران برتر بود، باالتر بود و پاكیزه تر بود، خردمندتر بود، . حسین ، پیشواى خدایى بود و پیشواى طبیعى 
پیشوایان خدایى چنین ھستند. جوان مردتر بود. دانشورتر بود، بیناتر بود . 
از خاندان وحى است ، خاندانى كھ قرآنشان ) ع(حسین  . بھ پاكیزگى ستوده ، و از لغزش و گناه پیراستھ خوانده است  (12)

، نخستین فرد این خاندان است )ص(محمد رسول خدا . چھار تن آن ھا مرد بودند و یك تن آن ھا زن . ایشان پنج تن بوده اند
؛) ع(و نیاى حسین   

؛)ع(دوم فرد خاندان است و پدر حسین  ،)ع(على   
؛)ع(، سومین فردا خاندان است و مادر حسین )س (فاطمھ   
؛)ع(، چھارمین فرد خاندان است و برادر حسین )ع(حسن   

،پنجمین فرد خاندان است)ع(حسین   . 
ل بیت و پیامبر بزرگ حضرتش ، سر دودمان اھ. تنھا كسى كھ از این خاندان ، وحى بر او نازل مى شد، محمد بود و بس 

ارمغانى كھ حضرتش ، براى بشر آورد، كامل ترین ادیان و . اسالم و گرامى ترین فرستاده خدا و خاتم پیمبران است 
 . بھترین قانون و آسان ترین راه سعادت بشر بوده و ھست

برترین مسلمان ) ع(على . داد از جانب خداى ، بھ جانشینى خود تعیین كرد و رھبر مسلمانان قرار) ص(را محمد ) ع(على 
 .بود؛ گفتارش فضیلت ، رفتارش عدالت ، داراى قلبى آكنده از مھر



فاطمھ ، نشان داد . ، تنھا زنى است كھ بھ مقام قداست آیھ تطھیر رسیده و از مردان عالم پا را فراتر نھاده است )س (فاطمھ 
فاطمھ ، دخت رسول خداست و این افتخار ویژه . ایده آل باشدكھ زن مى تواند بھ عالى ترین مراحل انسانیت برسد و فرد 

بودند، ولى فاطمھ فرزند رسول خداست) ص(خواھران و برادران زھرا، ھمگى فرزندان محمد . اوست   . 
پس از پدرش على . است ) ع(وى نخستین فرزند فاطمھ و برادر بزرگ حسین . حسن چھارمین فرد اھل بیت وحى است 

اگر جھاد نامرئى . قھرمان جھاد نامرئى است ) ع(امام حسن . لمان ، از سوى خدا بھ حسن واگذار گردید، رھبرى مس)ع(
ع(حسن  ع(جھاد نامرئى حسن . تبدیل بھ جھاد مرئى مى شد، اثرى از اسالم نمى ماند ( ) را زنده نگاه داشت و ) ع(، حسین 

 .این حق را بر اجتماع بشرى پیدا كرد
ده سال بھ جھاد ) ع(حسین . ان ، پس از برادر، رھبرى اسالم از سوى خدا بدو تفویض گردیدپیشواى شھید) ع(حسین 

شھادت ، بھ سوى خدا رفتن و از خویش دست . پس از آن بھ سوى جھاد مرئى و شھادت قدم برداشت . نامرئى پرداخت 
 . شستن است و شھید چراغ جھان انسانیت است

آرمان خدا باشد شھادت وقتى است كھ ھدف ، حق باشد و . 
 .حق اگر وسیلھ بشود، باطل مى شود و حق نخواھد بود
اگر حق ، وسیلھ ، براى خواھش دل شود، براى نیكنامى شود، براى جاه و مقام شود، براى انتقام شود، خود پرستى خواھد 
 . بود، نھ حق پرستى

تاریخ زندگى حسین . گذشت و خدا طلب نمودپیشواى شھیدان ، از خواھش دل گذشت ، از جان گذشت ، از آسایش زندگى 
در زندگى نقصى نداشت ، داراى ھمھ چیز بود، عزت داشت ، ثروت داشت ، . گواھى مى دھد كھ جاه طلب نبود) ع(

 . سرورى و ساالرى داشت ، ولى بھ پا خاست و بھ سوى حق رفت ، براى حق
براى خود و یاران ، شھادت . حرمش را بھ اسارت داد، براى خداجان فدا كرد؛ فرزند فدا كرد؛ برادر فدا كرد؛ پرده نشینان 

 .را برگزید و براى پردگیان ، اسارت را
یاران . تا جھان باقى است ، حسین زنده است . را بھ كشتن داد، ولى زنده و جاودانى ساخت ) ع(ھر چند شھادت ، حسین 

نیز چنین بودند) ع(حسین  ھستند و حسین معلم مكتب شھادت است و رھبر شھیدان شاگردان مكتب شھادت ، ھمگى چنین .  . 
از آغاز زندگى ، آماده شھادت بود و انتظار فرا ) ع(حسین . شاگردان مكتب شھادت ، خودبین نیستند و خدا بین ھستند

. شودچون شھادت باید، در وقت و سر موعد انجام شود، نھ زودتر و نھ دیرتر و گرنھ ھالكت مى . رسیدن وقت را داشت 
است كھ در وقت شھادت بھ پا خاست) ع(وقت شناسى از ویژگى ھاى حسین   . 

از روزى كھ از شھر و دیار خود خارج شد و بھ سوى خانھ خدا و مكھ رفت ، براى مردم تیزھوش روشن عبود كھ حسین 
مراه شدند و آنان كھ آنان كھ جویاى شھادت بودند، با وى ھ. بھ سوى شھادت قدم بر مى دارد و منتظر وقت است ) ع(

جویاى قدرت بودند كناره گرفتند دعوت وى دعوت بھ شھادت بود، در ھمھ جا از كشتھ شدن دم زد یك بار، از زندگى سخن 
وعده منصب و امارت ، از وى شنیده نشد. نگفت و بھ پیروزى نوید نداد . 

با شھادت بود، نھ با تار و مار ) ع(سین حق ، در كربال پیروز شد، پیروزى حق ، پیروزى حسین بود، ولى پیروزى ح
 . كردن دشمن
 .حق ، وقتى پیروز است كھ در دل جاى گیرد

یزیدیان را تار و مار كرده بود و قدرت را در دست گرفتھ بود، حق با قدرت ھمراه مى شد و حق اگر با ) ع(اگر حسین 
قدرت ھمراه شود، برون گرایى رواج مى گیرد و حق ، اگر با . قدرت ھمراه شود، بھ دشوارى در دل جاى خواھد گرفت 

در نتیجھ ، حق ضعیف مى شود و در خطر قرار میر گیرد و حقیقت ، تبدیل بھ . كمتر كسى بھ درون گرایى مى پردازد
نتیجھ ، حق ضعیف مى شود و در خطر قرار مى گیرد و حقیقت ، تبدیل بھ تشریفات مى گردد. تشریفات مى گردد . 

ول ، درونى است و در درجھ دوم ، با بیرون سر و كار داردحق ، در درجھ ا . 
دارد، چنان كھ ھمیشھ ھمراه بودن حق با   سلب قدرت بھ طور كلى از حق صالح نیست و خطر نابودى حق را در پیش 

ق را ھنگامى كھ قدرت ھاى ناحق ، ح. پس ، شایستھ است كھ قدرت ، گاه با حق ھمراه باشد. قدرت نیز، زیان بخش است 
 .بگویند، حق ریشھ دار مى گردد و ھنگامى كھ از وى حمایت كنند، در خطر قرار مى گیرد

شھید نمى شد و بر دشمن چیره مى گردید، دنیا پرستان بھ سوى حضرتش روى كرده و با گروه حق پرست ) ع(اگر حسین 
. ایستگى ندارند، در حكومت حق شركت كننددنیا پرستان ش. ، در صف واحد قرار مى گرفتند و از یك دیگر امتیازى داشتند

 .آن ھا حق را بھ سود خود تفسیر كرده ، و دل خواه خود را بھ نام حق ، بر مردم تحمیل مى كنند
یزید ) ع(اگر حسین . دنیاى بشرى ، ھنوز آن قدر رشد نكرده بود كھ بتوان حكومت حق را بدون مردم دنیا پرست تشكیل داد



در دست گرفتھ بود، جویندگان مقام ، بھ گردش جمع مى شدند، ولى نھ براى حسین و نھ براى حق  را مى كوبید و قدرت را
آن وقت ، دین خدا، دین حكومتى مى شد و تشریفات ، جاى دین را مى گرفت و براى مردم ھدف مى . ، بلكھ براى قدرت 

 . شد، نھ وسیلھ
وداگر تشریفات ، ھدف قرار گیرد، نابودى حق قطعى خواھد ب . 

اگر تشریفات ، در میان مردم حكومت كند، راى كارى ، عوام فریبى ، دروغ ، دغل بازى ، بازار گرمى پیدا خواھد كرد و 
 .كاالى روز خواھد شد

شایستگى تشریفات ، بھ اندازه اى است كھ وسیلھ باشد و . اگر تشریفات ، ھدف شود، راستى و درستى ، فراموش مى گردد
ر ھدف قرار گرفت ، حق از میان خواھد رفترساننده ھدف ، و اگ  . 

صدھا باطل را بھ نام حق بر كرسى خواھند نشانید و حق پرستان ، قدرت جیك زدن . اگر تشریفات ھدف قرار گرفت 
 . نخواھند داشت

ت اگر تشریفات ھدف قرار گرفت ، مردم نادان ، مى پندارند كھ حق بھ جز تشریفات ، چیز دیگر نیست و قدرت بھ دس
واى بھ حال ملتى كھ قدرت ملى آن بھ دست مردم نادان بیفتد و لجارگان بر آن حكومت كنند. مردم نادان خواھد افتاد . 

 راز شھادت
شبى تاریك و بیابانى پھناور و ریگستان ، سر زمینى كھ داراى گوھرھایى گران بھاست ، و ھر مردمى در جست و جوى 

. در را از ریگ نمى شناسند، چون شب است ، تاریك است ، گوھرھا ناپیداست ولى گوھر را از سنگ و . در و گوھرند
سنگ ریزه را گوھر پنداشتھ و كیسھ ھاى خود را از آن . باالتر آن كھ ، تاریكى را روشنایى و ظلمت را نور مى پندارند

كھ گوھر بھ دست آورده و انباشتھ ، بدان دل خوشند، ھر كس انبانى بر دوش دارد و شادان مى خرامد و سر خوش است 
 . جواھر اندوز شده

كافى است كھ تابش روزنھ . نور كھ نباشد و تاریكى فراگیر شود، مردم سنگ را از گوھر و راه را از بى راه نمى شناسند
 .اى نور بدین مردم بتابد، تا پویندگان ، راه را از چاه و جویندگان ، گوھر را از سنگ بشناسند

ناگونند و ھر كدام كھ فراگیر شود، گوھرشناسى دشوار، بلكھ غیر ممكن خواھد بودتاریكى ھاى بشر، گو . 
این وقت است كھ شورى را . بدترین تاریكى آن است كھ جویندگان ، نورش پندارند و از روشنایى آگاھى نداشتھ باشند

از گمراھى خویش بى خبر و خود را  آن ھا. گم شدگان بیابان گمراھى چنین ھستند. شیرین شمرند و ناكامى را كام پندارند
 !رھبر و رستگار مى دانند
 .رھنمایى این گونھ مردم ، بسیار دشوار و بسى سخت خواھد بود

و یا بھ كسى كھ ظلمت را نور ! این راه نیست و بیراھھ است ؟: چگونھ مى توان بھ كسى كھ بیراھھ را، راه پنداشتھ ، گفت 
لمت است ؟ كمترین عكس العمل این گفتھ ، پوزخند خواھد بود، تا برسد بھ عكس العمل این نور نیست و ظ: انگاشتھ ، گفت 

تنھا راه ارشاد این گونھ مردم ، تكان روحى است كھ از خواب بیدار شوند و از گیجى نجات یافتھ ، ھشیار گردند . ھاى شدید
 .و نور را از ظلمت تمیز دھند

از غفلت مى رھاند و از گمراھى نجات مى بخشد، تا بھ اختیار خود بھ راه شھادت شھید، بشر را تكان مى دھد و وى را 
افتد، نھ با زور و فشار، شھادت ، نورى است كھ دل ھاى تاریك را روشن مى سازد و خفتگان را بیدار و مردگان را زنده 
 . مى كند و پاكیزه ترین پدیده اجتماعى است

ا روشن و ظلمات را نور مى دھدتاریكى ھا ر. شھید، چراغ راھنماى بشر است  شھادت ، آب حیات بشریت است و شھید  .
 .خضرى است كھ آب حیات را براى اجتماع بشرى ارمغان مى آورد و روح مى بخشد

شھادت ، ھمیشھ زنده است و دل . محلى نبود؛ منطقھ اى نبود؛ جھانى نبود؛ زمانى نبود؛ و جاودانى بود) ع(شھادت حسین 
طى قرون و اعصار، ھمھ سالھ و ھمھ روزه زنده مى كند و روح مى بخشد ھاى مرده را، در . 

تاریكى ضاللت ، . در زمانى رخ داد كھ اسالم دگرگونھ شده و ضد اسالم بھ نام اسالم عرضھ شده بود) ع(شھادت حسین 
مردم ، كفر را ایمان . ش باشدجھان را فرا گرفتھ بود و بھ جز نامى از اسالم چیزى نمانده بود؛ آن ھم اسالمى كھ یزید رھبر

، ظلم را عدل ، دروغ را راستى ، دغل را درستى ، ھرزگى و باده گسارى را فضیلت و تقوا، نیرنگ و حقھ بازى را 
حق را با آن كس مى پنداشتند كھ قدرت را در دست دارد و شمشیر بھ كف. افتخار مى دانستند  . 
چون پیرو ! چون زور دارد! چون حكومت در دست اوست ! حكام قرآن است یزدى ، خلیفھ پیامبر و حاكم اسالم و مجرى ا

اسالم ، ھمین است و جز این نیست و براى ھمیشھ چنین خواھد بود! دارد . 
نا مسلمانان و بیگانگان نیز چنین مى پنداشتند و حكومت یزدى را حكومت اسالمى مى خواندند، حكومتى كھ شعارش این 



وحى نزلال خبر جاء و اال  :بود  . 
. چرخ بازیگر از این بازیچھ ھا بسیار دارد، یزید را بر اریكھ حكومت وحى و قرآن مى نشاند تا دھان بدان سخت بگشاید

كار بھ جایى رسیده بود كھ نزدیكى بود نقش اسالم ، براى ھمیشھ از صفحھ گیتى پاك شود و امیدى براى انسانیت باقى نمى 
چون آیندگان ، از میراث گذشتگان ، بھره بر مى دارند. ھى ، براى شناخت اسالم پیدا نمى شدبراى آیندگان ، نیز، را. ماند . 

 .در گذشتھ اسالمى نبود تا بھ میراث برسد
حق و حقیقت . در چنان روزى ، خورشید شھادت طلوع كرد و نشان داد كھ تاریكى ، نور نیست و اسالم ، زور نیست 

، و بھ تعبیر اسالمى آشكار شد و اھریمن شناختھ گردید . تا پویندگان حقیقت بتوانند بدان برسند ((حجت بر خلق تمام شد))
شناختھ شد كھ یزید كیست و حكومتش . مى پنداشتند، اسالم نبوده و نیست   دانستھ شد اسالم چیست و آن چھ را كھ اسالمش 

 . ، چگونھ حكومتى است
انید و یزیدیان را از حسینیان جدا ساخت و دین را معرفى كردحسین را، شھادت شناسانید، یزید را، شھادت شناس . 

، رازى نھفتھ است كھ در پیروزى نھفتھ نیست)ع(در شھادت حسین   . 
حسین ، مى توانست پیروز شود، ولى پیروزى ، را كنار زد و شھادت را برگزید، چون پیروزى ، درخشندگى شھادت را 

ختفاقد بود و گوھر را از سنگ جدا نمى سا  . 
شھادت ، صد در صد در دل جا وا مى . شھادت ، كشت سرخى است كھ بار سبز مى دھد و این خود زیبایى شھادت است 

شھادت تسخیر دل ھاست و پیروزى ، تسخیر پیكرھا. كند، ولى پیروزى چنین نیست ، گاه در دل اثر مى گذارد، گاه نھ  . 
ایمان ، در دل جاى نمى گیرد مگر با اراده ، . ن ؛ با دل سر و كار داردشھادت ، نھال ایمان را در دل مى كارد؛ چون ایما

ایمان بھ وسیلھ قھر و غلبھ ، تحقق پذیر نیست. مگر با اختیار  . 
شھادت ، اراده را در افراد ایجاد مى كند؛ ھمت مى آورد؛ جنبش مى آورد؛ اندیشھ مى آورد و در پیكر اجتماع خون تزریق 

حسین ، شھادت را برگزید و . ھید مى ریزد، پیكر اجتماع آن را در رگ و پوست خود جاى مى دھدخونى كھ از ش. مى كند
حق از ناحق شناختھ گردید، تا بشر بھ خود آید، بیدار شود، بھ كاوش پردازد، حق جو گردد، ژرف نگر شود، گول نخورد، 
 .دروغ را باور نكند، بر احساسات چیره شود

، دل ھاى غافل چنین مى پنداشتند كھ پسر پیغمبر با خلیفھ پیغمبر، بر سر قدرت و حكومت ، پیروز مى شد) ع(اگر حسین 
. ھر دو مجتھد بودند و ھر دو راه حق را مى پیمودند ((نزاع كردند و پسر پیغمبر پیروز شد و خلیفھ پیغمبر شكست خورد

تره برخاستھ بودند، مجتھد خواندند و نگذاشتند حق بھ سی) ع(ھمین سخن را، درباره پدر حسین گفتند و كسانى را كھ با على 
 .از باطل تمیز داده شود

حقیقتى را كھ در پشت پرده نگھ داشتھ بودند، آشكار ساخت و مجھولى را معلوم كرد و نشان داد كیانند ) ع(شھادت حسین 
 .كھ بھ راه باطل مى روند و كیانند كھ بھ راه حق مى روند

كوبید و حكومت را در دست مى گرفت ، یزید شناختھ نمى شد و پیشینیان یزید، و این شناخت یزید را مى ) ع(اگر حسین 
با این حال ، در . و ھزاران ھزار تن ، در طى قرون و اعصار، در گمراھى بھ سر مى بردند. براى ھمیشھ مجھول مى ماند

چون شھر مكھ خاطرات بسیارى از رفتار ابو سفیان شھر مكھ بھ خیابانى بر بر مى خوریم كھ بھ نام ابو سفیان نامیده شده ، 
 !با اسالم دارد

ع(پیروز مى شد، حسین شناختھ نمى شد و پیشینیان حسین ) ع(اگر حسین  و بشریت از این شناخت ، كھ كلید سعادتش  (((
 ! بود، محروم مى گردید، ولى در شھر مكھ خیابانى بھ نام پیشینیان حسین نیست

، درخت تقوا و فضیلت را كھ با دست پیامبر اسالم كاشتھ شده بود و چیزى نمانده بود كھ بخشكد، با خود خود) ع(حسین 
 .آبیارى كرد و جان تازه اى بدان بخشید و سرزمین بشرى را از خشك سالى ھمیشگى نجات داد

را بھ سالكان  راه. آب حیات بود و اسالم را جاودانى كرد و درھاى معرفت را بھ روزى بشر گشود) ع(خون حسین 
 . طریقتت نشان داد و انسانیت را براى ھمیشھ مرھون خود ساخت

از نخستین روز، ) ع(حسین . جویاى پیروزى بود، راه دگرى پیش مى گرفت و قیام دگرى و رفتار دگرى ) ع(اگر حسین 
اشتجاه طلب نبود، حكومت خواه نبود، عقده نداشت ، نظرى بھ فرمانروایى ند. آماده شھادت بود  . 

اگر حضرتش بھ حكومت نظرى داشت ، انتظار نمى كشید، درنگى نمى كرد، چون زمینھ براى حكومتش ھمیشھ فراھم بود 
 .و نیازى نداشت كھ منتظر فرصت باشد

مخالفت مى كرد و مانند برادر، دندان سر جگر نمى ) ع(حكومت مى خواست ، با صلح برادرش امام حسن ) ع(اگر حسین 
. پنھانى سازش مى كرد، و در آشكار مخالفت ، تا ھر كدام كھ بھ موفقیت رسیدند، دگرى را یارى كنند  رادرش با ب. گذاشت 



 .اگر حسین با معاویھ بھ جنگ پارتیزانى مى پرداخت ، دیرى نمى پایید كھ پیروز مى شد
داشت ؛ چون معاویھ بھ  حكومت مى خواست ، پس از شھادت برادر، بر ضد معاویھ قیام مى كرد و حق) ع(اگر حسین 

 .شرایط پیمان عمل نكرده بود، و این بھترین دستاویز براى قیام بود
اگر چنین بود، بھ سوى كوفھ نمى آمد و خود را در كام اژدھا . قیام حسین بر ضد یزید نیز، قیام براى گرفتن حكومت نبود

عراق دور بود و لشكریان یزید بھ زودى نمى  یمن از شام و. بھ یمن مى رفت و تشكیل حكومت مى داد. نمى انداخت 
یمنیان بھ دست پدرش . حضرتش در یمن دوستان بسیارى داشت و از یارى ایشان بھره مند بود. توانستند بدان جا برسند

ع(على  اسالم آورده بودند و مھرش را در دل داشتند و عثمانى نبودند و مردمى وفادار بھ شمار مى آمدند و خیانت پیشھ  (
 .نبودند

در آغاز جوانى ، یكھ و تنھا، براى دعوت بھ اسالم بھ یمن رفت و در این دعوت چنان توفیقى یافت كھ در ) ع(پدر حسین 
 . دیده نشده است  تاریخ دعوت ھا، نظیرش

ن ، خود را مسلمانان یم. را پذیرفتند و مسلمان شدند بدون آن كھ قطره خونى ، از بینى كسى بریزد) ع(یمنیان ، دعوت على 
حسین در یمن ، بھ زودى حكومت را در . و دودمانش مى دانستند و مى خواستند بدھكارى را بپردازند) ع(بدھكار على 

 .دست مى گرفت و دیرى نمى پایید كھ مسلمانان ، از ھر سو بھ یمن روى مى آوردند و بھ یارى اش مى شتافتند
حكومت حسین كھ در یمن مستقر مى گردید، جاه . تھ ترین فرد است چرا نروند، حسین است ، پسر پیغمبر است ، شایس

روى مى آوردند و بھ یزید پشت پا مى زدند، و ھیچ قدرتى نم توانست با وى ) ع(طلبان ، دنیا پرستان نیز، بھ سوى حسین 
 .پنجھ در افكند، پس قدمى فراتر مى نھاد و زمین را از یزد و یزیدیان ، پاك مى كرد

) ع(اگر قدرت در دست حسین بود، بھ سوى حسین . ن بھ سوى یزید رفتند؛ چون كھ قدرت را در دست یزید دیدنددنیا پرستا
 .مى شتافتند و كشورھاى پراكنده اسالم ، یكان یكان و پشت سر یك دیگر، فرمان حسین را گردن مى نھادند

) ع(را در آن جا مساعد مى دید، ولى حسین برادرش محمد حنیفھ ، بھ حضرتش پیشنھاد كرد كھ بھ یمن برود و زمینھ 
 .نپذیرفت و شھادت را بر حكومت برگزید

 

 

مصریان ، با اھل . حكومت را مى خواست ، بھ مصر مى رفت و آن جا حكومت را در دست مى گرفت ) ع(اگر حسین 
ساز على و آل على بودند مصریان از شھادت مالك اشتر و محمد بن ابى بكر خجل و شرم . بیت وحى محبت ویژه اى دارند

نخست حكومت مصر . و خود را مسؤ ول مى دانستند و آماده جبران گذشتھ بودند، نداى حسین را بھ زودى لبیك مى گفتند
 . از آن حسین مى گردید و سپس حكومت كشورھاى دیگر اسالم

قیام كردند و ) ع(نام حسین حكومت مى خواست ، بھ سوى خراسان مى رفت ؛ ھمان خراسانیانى كھ بھ ) ع(اگر حسین 
 .حكومت اموى را بر انداختند

حكومت مى خواست ، بھ آفریقا مى رفت ؛ ھمان جایى كھ ابو عبدهللا شیعى بیست سال نبرد كرد و حكومت ) ع(اگر حسین 
 .فاطمى را تاءسیس كرد

عده اى . یارى حسین بودندحكومت مى خواست ، بھ سوى بصره مى رفت و پیروز مى شد؛ بصریان آماده ) ع(اگر حسین 
 .از شھداى كربال، از بصره ، بھ یارى حسین شتافتند

حكومت مى خواست ، بھ پیشنھاد زھیر عمل مى كرد و در قلعھ ) ع(اگر حسین  متحصن مى گردید؛ قلعھ اى كھ قابل  ((َعقر))
 .تسخیر نبود و اگر یك ماه مقاومتش طول مى كشید؛ جھان اسالم بھ سوى او مى دویدند

بھ قبیلھ : طرماح عرض كرد. حكومت مى خواست ، پیشنھاد ِطَرّماِح عدى را مى پذیرفت و پیروز مى شد) ع(اگر حسین 
در آن جا كوھى است مرتفع كھ موقعیت دفاعى . بیست ھزار مرد طائى در راه تو جان بازى خواھند كرد. َطى برویم 

ید و خبر در جھان اسالم پخش مى شد، مسلمانان از ھر سو بھ دفاع حسین طول مى كش. خوبى دارد و قابل تسخیر نیست 
 .یارى اش مى شتافتند و پیروزى با او بود

یارانش گوش بھ فرمان بودند و . حكومت مى خواست ، مى توانست با چند ترور حكومت را بھ دست آورد) ع(اگر حسین 
، براى گرفتن حكومت بر نداشت ، و بھ سوى كوفھ  چنین نكرد و ھیچ قدمى ، در ھیچ زمانى) ع(ولى حسین . جان در كف 

) ع(بھ چشم خود دیده بود كھ كوفیان با پدرش على   حضرتش  . حركت كرد؛ كوفھ اى را كھ مى شناخت كوفیان را ھم



آگاه  از رفتار آن ھا با نماینده ویژه اش مسلم ،. دیده بود) ع(خیانت ھاى ایشان را با برادرش حسن . چگونھ رفتار مى كردند
كوفھ بى وفا؛ چون راه كوفھ راه شھادت بود و راه ھاى دیگر بھ . شده بود، ولى بھ راه خود ادامھ داد و بھ سوى كوفھ رفت 

 .شھادت نمى رسید
شھادت ، نورى است كھ تاریكى اجتماع را بر طرف مى سازد و شھید بھترین خدمت گزار بشر است ؛ چون پاداشى انتظار 

اھدندارد، مزدى نمى خو . 
وقتى كھ ھمھ راه ھاى دعوت بھ تقوا و فضیلت بستھ . شھید شمع فراوانى است كھ خود مى سوزد و جھان را نورانى مى كند

گردید و جامعھ در خطر سقوط قرار گرفت ، شھید بھ میدان مى آید و شھادت مؤ ثرترین راه دعوت بھ سوى ایمان و 
 . تقواست

كسانى كھ دین را در . ارى نیست ، ایمان از مقولھ حقایق و درون سازى است ایمان ، از مقولھ تشریفات و ظاھر نگ
مسیحیت چنین است و دین تشریفاتى . انحصار تشریفات و ظاھر سازى قرار داده اند، انحرافى بزرگ در دین پدید آورده اند

وى سخنانى بگوید و اورادى  پیروانش ساعتى در ھفتھ بھ كلیسا مى روند و در حضور كشیش خاموش مى ایستند تا. شده 
 .بخواند؛ پس بھ دنبال كار خود مى روند

ھمان كھ مسلمانى .بد بختانھ پاره اى از نمازھاى جماعت ما مسلمانان نیز چنین شده و رنگ تشریفات بھ خود گرفتھ است 
ھمھ دوال و راستى مى شوند و بانگ تكبیر را شیند، در ھر جایى كھ باشد، بھ امام اقتدا مى كند، بر مى خیزد و مى نشیند، 

نھ عشقى و نھ كمالى ، نھ ! نھ حالى نھ مقالى ! سكوتى بر خود ھموار مى سازند تا امام جماعت ، از نماز فارغ شود
نھ زبان حالى! خضوعى نھ خشوعى ، نھ حضور قلبى   ! 

نگیرد، ایمان نیست ، دین نیست ،  اگر ایمان در قبل جاى. دین ، حقیقتى است قلبى كھ در رفتار و گفتار، اثر مى گذارد
 . اسالم نیست
ایمان ، در اثر روح حقیقت طلبى پیدا مى شود و شھادت این روح خفتھ را بیدار مى كند؛ دل ھاى دور را بھ ھم نزدیك مى 
 .سازد؛ عواطف را بر مى انگیزد و بھ سوى حق رھنمایى مى كند

. ھ و سنى را در كنار ھم نھاد و حسین قھرمان وحدت اسالم گردیدشیع. ، وحدت اسالم را، تاءمین كرد)ع(شھادت حسین 
ع(شیعیان و سنیان ، ھر دو حسین  خود را سعادتمند مى دانند، ) ع(را پیشوا مى شناسند، ھر دو گروه ، در پیروى حسین  (

 .ھر دو یزید را از اسالم دور مى دانند
كھ وضع را چنان دیدند، بھ یزید پشت كردند و بھ سوى حسین آمدند،  مسلمانانى كھ با سپاه یزید بھ كربال آمده بودند، ھمان

شبانھ ، روزانھ ، وقت و بى وقت ، فرصتى كھ پیدا شد، غنیمت شمردند و زیر پرچم . گروه گروه ، یكى یكى ، دو تا دو تا
 .حسین قرار گرفتند و شھادت یافتند

یا پیروان كافرى را مى . یزید، مسلمان نبود. انى سر و كارى نداشتندآن ھایى كھ در سپاه یزید باقى ماندند، با اسالم و مسلم
 !توان مسلمان خواند، آن ھم كافرى ھم چون یزید
در كربال، كفر و اسالم ، در برابر ھم قرار گرفتند، حسین اسالم بود و یزید كفر، پرچم حسین ، پرچم اسالم بود و پرچم 

تیرگى ھاى درونى كھ در میان مسلمانان است ، از دل مى . ان اسالم است یزید، پرچم كفر، و خون حسین بھ دست دشمن
 .زداید و دل ھا را صیقل مى دھد

بخوانید، بھ نداى شما لبیك ) ع(ھر مسلمانى را پیورى حسین . یگانگى را میان مسلمانان تاءمین مى كند) ع(شعار حسین 
 . مى گوید؛ دنیاى بشریت نیز چنین است

روى بپیچد و بھ یزید روى كند) ع(سراغ ندارم كھ از حسین  كسى را، بشرى را، . 
شكافى میان مسلمانان پیدا شده بود، شكافى ژرف و عمیق ؛ گروھى عثمانى شده بودند و گروھى ) ع(پیش از شھادت حسین 

ع(شھادت حسین . علوى  امى آن ھا، كھ بزرگ عثمانیان بود و مرد ن. این شكاف را برداشت و آزاد مرید ھم چون زھیر (
پیوست و سردار نام دار سپاه حسین گردید) ع(بھ حسین  . 

دیگر از عثمانى گرى ، اثرى نماند و عثمان گرایى از دنیاى اسالم رخت بر . ، این شكاف را پر ساخت )ع(شھادت حسین 
 . بست

عالیت مى پرداخت ؛ ریشھ پیروز مى شد، این شكاف عمیق تر مى گردید و عثمان گرایى در زیر پرده بھ ف) ع(اگر حسین 
 .مى دوانید و براى ھمیشھ باقى مى ماند

عاطفى  جنبش فكرى و جنبش : دو جنبش در جھان ایجاد كرد) ع(شھادت حسین  جنبش فكرى باقى است و ابدى و جاویدان  . 
زمام فكر و اندیشھ بشر را در دست گرفتھ و بھ سوى حقیقت رھنمون است. است   . 



دانشوران و اندیشمندان بشرى وجود داشتھ باشد و حسین  گمان ندارم ، كسى از ( را نشناسد و یزید را نشناسد و از راه ) ع
چیزى نداند و راه یزید را نشناسد) ع(حسین   

چراحسین كشتھ شد؟ این پرسش وى را تكان مى دھد و فكر او را بھ سوى فضیلت و : از ھر دانایى و اندیشمندى بپرسید
 .انسانیت رھبرى مى كند

فكر بشر را رھنمایى كرد، اخالق را باال برد، . مبداء تحوالت فكرى بشر و ریشھ تكامل اخالقى است ) ع(شھادت حسین 
على . را بھ بشر شناسانید) ص(، محمد )ع(شھادت حسین . عقل را كامل كرد، خامى را از میان برداشت و پختھ ساخت 

شناسانید و شناخت ھاى پى در پى بھ بشر عرضھ داشت ؛ درھاى معرفت را شناسانید، اسالم را شناسانید، فضیلت را ) ع(
 .را بھ روى او باز كرد و راه سعادت نمایان گردید
جنبش عاطفى ، جنبش احساساتى و فداكارى است ، از مردمى كھ در تاریخ بھ نام توابین نامیده شدند، آرامش را گرفت و 

زندگى رنج بود و مرگ شھد و شكر بود. آسایش براى آن ھا تلخ بود. دكارشان بھ جایى رسید كھ خوشى آزارشان مى دا . 
 .یك جا بھ پا خاستند و جان بازى كردند تا ھمگى كشتھ شدند

ما امان داشتیم ، در خانھ ھاى خود بودیم ، آسایش داشتیم ، خطرى ما را : آن ھا پاسخ دادند. سپاه شام بھ آن ھا امان داد
را بھ دور انداختھ از خانھ و آشیانھ بریدیم ، از زن و فرزند بریدیم ، تا مرگ را در آغوش  تھدید نمى كرد، اینك امان

 . بگیریم
مردم مدینھ قیام كردند و یزید را از خالفت خلع كردند و ایستادگى كردند، تا ھمگى كشتھ . جنبش اھل مدینھ در پى آن بود

 .شدند
. زمین را مى لرزانید) ع(یا لثارات الحسین : فریادھاى . آغاز شد )ع(نوبت بھ مختار رسید و جنبش خون خواھى حسین 

 .این جوان مردان نیز كوشیدند، تا ھمگى كشتھ شدند
سر انجام . جان بازى كرد تا ھمگى كشتھ شدند  د، با یارانش این راد مرد ھاشمى نیز قیام كر. رسید (13)نوبت بھ شھید َفّخ 

زید قیام كرد و حكومت بنى امیھ را بر . شد و مروانیان زمام حكومت را در دست گرفتند  حكومت یزیدیان منقرض 
 .انداختند

عزادارى ھاى  سوگوارى ھا و. تا كنون ، صدھا جنبش در جھان پیدا شد و ھنوز ادامھ دارد) ع(از روز شھادت حسین 
عاطفى جاویدان است ؛ جنبشى كھ پیراستھ مى كند و آراستھ مى سازد  ، نمونھ اى از جنبش )ع(حسین  . 

 بشارت ھاى شھادت
مى گوید) ع(امیر المؤ منین  - : (( سبب پرسیدم ، چنین فرمود. حضرتش را گریان دیدم . حضور پیغمبر شرفیاب شدم  : 

پس مشتى . حسین ، در كنار آب فرات ، در زمینى كھ كربالیش گویند، كشتھ مى شود فرزندت: جبرئیل نزد من بود و گفت 
 .((خاك آن را برگرفت و من آن را بوییدم و گریستم 
 .((براى تو، در بھشت درجھ اى است كھ بدان نخواھى رسید، مگر بھ وسیلھ شھادت )) :روزى رسول خدا بھ حسین فرمود -
پیغمبر فرمود: عایشھ گفت  - : (( پس از من فرزندم حسین ، در سرزمین طف كشتھ خواھد شد و این : جبرئیل بھ من خبر داد

آرام گاه او در این خاك است : خاك را برایم آورد و گفت  )). 
پیغمبر فرمود: زینب دخت جحش گفت  - ((جبرئیل بھ من خبر داد كھ امت من ، پسرم حسین را خواھند كشت )) : : ، گفتم 

از آن خاك سرخ برایم آورد. نشان ده خاكش را بھ من  . 
رسول خدا فرمود: ام َسلمھ گفت  -  .((پسرم حسین بن على در شصتمین سال ھجرت من شھید مى شود)) :
رسول خدا فرمود: اَنس بن َحرث گفت  - : (( ھر كدام شما . فرزندم حسین ، در زمینى كشتھ مى شود كھ نامش كربالست 
 .حسین كھ بھ سوى كربال حركت كرد، انس ھمراه وى شد و در ركابش شھید گردید .((حاضر بودید، یارى اش كنید
یا : براء گفت  .((!آیا تو زنده اى و حسین كشتھ مى شود و یارى اش نمى كنى ؟)) :امیرالمؤ منین بھ براء بن عازب فرمود -

على فرمود. چنین چیزى نخواھد شد! امیرالمؤ منین  راء زنده بود و حسین را یارى نكردب .((!چنین چیزى مى شود)) : . 
. با حضرتش نماز خواندیم . ھنگام بازگشت بھ زمین كربال رسیدیم . در جھاد صفین ، در خدمت على بودم : ھرثمھ گفت  -

خوشا بھ حال تو اى خاك ، روز قیامت از میان تو، مردمى بر : پس از پایان نماز، كفى از خاك برداشت و بویید و گفت 
د و بدون باز خواست و حساب ، وارد بھشت مى شوندمى خیزن . 

گفتھ على بھ . در آن جا دانست كھ او را براى كشتن حسین آورده اندش . دیرى نگذشت كھ ھرثمھ با سپاه یزید بھ كربال آمد
س راه خود پ. داد  یادش آمد، از كرده پشیمان شد و بھ حضور حسین شرفیاب شد و آن چھ از پدر حسین شنیده بود، گزارش 

 . گرفت و از عرصھ نبرد بگریخت



را بر زمین كربال گذر افتاد، فرمود) ع(وقتى على  - این زمین ، آرام گاه سوارانى است كھ قتل گاه شھیدانى كھ گذشتگان )) :
 .((از آن ھا برتر نبودند و آیندگان بھ پاى آن ھا نخواھند رسید
، در شھر كوفھ در خطبھ اى گفت)ع(على  -  : (( یش از آن كھ از میان شما بروم ، ھر چھ مى خواھید از من بپرسیدپ نمیر  .((

بھ خدا مى دانم ، اما نمى گویم ؛ چون گواھى بر این سخن : امیر مؤ منان گفت ! چند تار مو بر سر دارم ؟: با استھزا پرسید
براى كشتن او خواھد بردندارم ، لیكن در خانھ تو، تولھ اى است كھ پسر پیغمبر را خواھد كشت و مردم را  )). 

وقتى كھ بزرگ شد، رئیس شھربانى ابن زیاد گردید و از سرداران . تولھ ُنمیر، ُحصین است كھ در آن وقت خردسال بود
 .سپاه یزید در كربال بود

كوفیان آن را شنیدند و ھمگى بھ چشم دیدند. از چیزى خبر داد كھ گواھى زنده بر سخن داشت ) ع(على  . 
: در كوفھ ، مردمانى بودند كھ طیلسان ھاى مشكى بر تن داشتن و عمر سعد را نشان مى دادند و مى گفتند: گوید تاریخ مى

و این خبر آینده ، آسمانى بوده كھ بدان ھا . بى گمان پوشندگان طلیسان ھاى سیاه ، از ترسایان بودند! این قاتل حسین است 
خبر مى دادند، بھ گمان آن كھ مسلمانان نمى دانند گواه این سخن آن كھ بھ مسلمانان. رسیده بود آرى ، مسیحیان آن زمان از  .

 .شھادت حسین آگاھى داشتند و بشارت شھادت بدان ھا رسیده بود
 آیا بشارت دھنده كھ بوده ؟

دیدى نیست كھ بشارت دھنده بھ آن ھا نمى تواند كسى بھ جز مسیح باشد كھ بھ پیشینیان خبر داده و بدان ھا رسیده است و تر
 . چنین بشارتى از پیامبرى ، بھ خواست خدا بوده است

چھ ھدفى در این بشارت ھاى غیبى ھست ؟: اكنون این پرسش پیش مى آید  
آیا بزرگ داشت شھادت ؟ آیا دعوت بھ سوى شھادت ؟ آیا جاویدان ساختن شھادت ؟ آیا بزرگى گناه یزیدیان ؟ آیا نشان دادن 

تن از راه باطل ؟ آیا ھمھ این ھا و علل دیگر؟راه حق ؟ آیا دور ساخ  
من قاتل شما ھستم: سفیھان مى گویند: روزى عمر سعد بھ حسین عرض كرد: باز ھم تاریخ مى گوید  ! 

شھادت حسین چگونھ شھادتى بود كھ . عمر سپھ ساالر یزید شد و حسین را بكشت  .((راست مى گویند)) :حسین پاسخ داد
نزد عمر سعد، بھ اندازه اى زشت بود كھ خبر آن ) ع(كشتن حسین ! قتول ، ھر دو از آن آگھى داشتندپیش از آن ، قاتل و م

 . را بھ سفیھان نسبت مى داد و انتظار تكذیب از امام مى داشت
و آن ، انجام زندگى او! این ، آغاز زندگى عمر بود ! 

دعاھایى كھ از . آغاز زندگى خویش دل خوش كندكسى نباید بھ . سعادت و خوش بختى ھر كسى بھ انجام زندگى اوست 
 .بزرگان دین رسیده روى این نكتھ انگشت گذارده كھ از سر انجام خوب را براى خود از خدا بخواھند
آیا عمر، وقت ارتكاب جنایت گفتھ خود را فراموش كرد؟ و شخصیت آن روزش رفتھ بود و شخصیت دیگرى برایش پیدا 
 !شده بود؟

ز دو گونھ شخصیت داشتنواى و صد واى ا  ! 
 ! از چند گونھ شخصیت داشتن
 اعالم شھادت

اگر شھادت ، در . پس ، باید آشكار باشد و بھ طور كلى علنى صورت گیرد. شھادت ، مقدس ترین پدیده اجتماعى است 
ر نظر داشتھ باشند، تا فداكاران بشر، باید این نكتھ را ھمیشھ د. نھانى صورت گیرد، بھ ھالكت نزدیك تر است تا بھ شھادت 

 .بشریت از نیروى عظیمى كھ در وجود آن ھاست محروم نشود
بزرگ ترین آرزوى ستم كاران و جنایت پیشگان آن است كھ جنایات خود را در نھان ، انجام دھند و خود را بى گناه نشان 
 .دھند

از . كارھاى پیشواى شھیدان ، اعالم شھادت بوداز شاھ. اگر شھادت ، در نھانى انجام شود، كمك بھ جنایت كاران خواھد بود
زنده نگاه داشتن شھادت بود، و جاویدان ساختن این قیام مقدس) ع(شاھكارھاى حسین   . 

ع(انجام شد، بھ وسیلھ امیرالمؤ منین ) ص(اعالم شھادت بھ وسیلھ رسول خدا  انجام شد، بھ وسیلھ خود حسین انجام شد و  (
، )ع(آغاز شد و سپس بھ وسیلھ على ) ع(ساختن شھادت ، نخست بھ وسیلھ زینب خواھر حسین جاویدان . بھ حد اعال رسید

كھ از طرف خداى بھ پیشوایى بشریت منصوب شده بودند، انجام گردید  فرزند بزرگوارش و فرزند زادگان مقدسش  . 
دادگاه ھاى فرمایشى تشكیل مى .  ستم كاران مى كوشند كھ جنایات خود را، رنگ قانون دھند و بگویند اجراى عدالت است

رسانھ ھاى گروھى را استخدام مى كنند و با زور و قلدرى ، . دھند، تھمت ھا مى زنند، تبلیغات دروغین راه مى اندازند
 .تحت فرمان مى آورند، تا شھید را مجرم قلمداد كرده ، تا خود را مجرى قانون لقب دھند



ر صد براى رسیدن بدان مى كوشد و آن آرزوى نیك نامى است ، این آرزو، اگر، جنایت كار قلدر، یك آرزو دارد كھ صد د
 .براى فرد جانى ، یا گروه جانى ، محقق شود، بھتر مى توانند بھ خود كامگى ادامھ دھند و بھ مقصد پلید خود برسند

د مردى مى افرازد و جان بازى ق -كھ خدمت گزار انسانیت است و ھدفى بھ جز سعادتمند كردن دگران ندارد- شھید راه خدا 
 .مى كند تا نگذارد ستم كاران بھ مقصود برسند، تا آرزوى موفقیت را بھ گور ببرند

شھادت ، اگر در نھان انجام . شھادت ، رنگ شھادت دارد و بس . شھید، نخواھد گذارد كھ شھادتش رنگ دیگرى بگیرد
فیض آن محروم خواھد شد و نیروى مقدسى بھ ھدر خواھد  و جھان انسانیت ، از. شود، رنگ خود را از دست مى دھد

 . رفت و بھ جاى آن ، بد بختى نصیب بشر خواھد گشت
شھادت ، وقتى آشكار گردید، جھانى مى شود، اجتماعى مى شود، جاویدان مى شود، چراغ روشن تاریخ مى گردد و ھمھ 

در ھر جا كھ باشند، در ھر زمان كھ باشند. افراد بشر، از آن آگاه خواھند شد و از آن بھره مند مى گردند . 
پدیده اجتماعى ، . گفتیم كھ شھادت ، پدیده اى است اجتماعى كھ انسانیت را زنده مى كند و بھ اجتماع بشرى حیات مى بخشد

 .نھان پذیر نمى باشد و اگر نھانى انجام شد، اجتماعى نخواھد بود جامعھ سودى نخواھد برد
جوشش داشتھ باشد و فروزش و درخشندگى داشتھ باشد، تا دل ھا را روشن كند، تا گمراھان را  خون شھید، باید ھمیشھ

گواه شھادت ، اجتماع . شھادت ، محاكمھ عدل و ظلم است و نیاز بھ گواه دارد، تا جھانى گردد و جاویدان شود. راھنما باشد
نور شھادت استضائھ كنددیدگان اجتماع ، باید، شھادت را لمس كند، تا از . است ، نھ فرد . 

) ع(حسین . را در گوشھ اى از زوایاى ، تاریخ ، بھ خاك سپارند، ولى نتوانستند) ع(یزیدیان ، مى خواستند شھادت حسین 
از آن ھا داناتر و خردمندتر بود، بینا بود، آینده نگر بود، آن ھا خواستند كھ با داورھاى فرمایشى و قضات حسب االمرى ، 

مجرم جلوه دھند، خراب كار بخوانند، یاغى لقب دھند، ولى نتوانستند را) ع(حسین  . 
ستم گران و قلدران ، كوچك تر از آنند كھ بتوانند حقایق را دگرگونھ سازند و پست تر از آنند كھ بتوانند، چشمھ خورشید را 
 .قیر اندود كنند

با معاویھ بیعت نكرد و در ) ع(ولى دید ندارند، حسین  دیده دارند،. ستم گران ، زر دارند، زور دارند، ولى زیركى ندارند
این خبر، در جھان اسالم ، در میان مسلمانان دھان بھ دھان گشت و شھر بھ شھر . زمان معاویھ ، از بیعت یزید سرباز زد

بھ ھمھ خبر در مدینھ پخش شد و سپس . پس از مرگ معاویھ و زمان حكومت یزید، باز از بیعت یزید سر باز زد. رفت 
 .جھان اسالم رسید

خبر، در ھمھ جا پخش . از مدینھ ، بھ سوى خانھ خدا ھجرت كرد، ماه رجب بود و ھنگام عبادت عمره رجبیھ ) ع(حسین 
ع(گردید و ھمگى از قیام حسین   .آگاه شدند (

)) :حضرتش ، پیش از آن كھ از مدینھ بیرون شود، این پیام را براى بنى ھاشم فرستاد ن آید، شھادت یابد، و آن ھر كس با م
 .((كھ بماند، بھ پیروزى نخواھد رسید

) ع(در پیام حسین . نخستین گام را براى شھادت برداشت ) ع(ھجرت بھ سوى مكھ ، آغاز سفر شھادت بود و حسین 
پیروزى است) ع(شھادت مثبت و پیروزى منفى در برابر ھم قرار گرفتھ است و پیداست كھ شھادت براى حسین   . 

باالتر و برتر، سراغ دارد؟ پیروزى ھاى تاریخ ، پیروزى روز بود، ولى ) ع(یا كسى در تاریخ ، از پیروزى حسین آ
ع(پیروزى حسین  چنان كھ شكست ھاى تاریخ ، محدود بھ زمان بود، ولى شكست یزید، ھمیشگى و . پیروزى روزگار (

با عده اى ناچیز، امپراتورى بنى امیھ را ) ع(حسین ! ه اید؟آیا شكستى ، مفتضحانھ تر و رسواتر از آن شنید. جاویدان شد
در مكھ بزیست ، تا موسم ) ع(حسین . ریشھ كن ساخت و این حكومت ننگین را براى ھمیشھ از صفحھ تاریخ محو گردانید

از مكھ ) ع(ن وقتى كھ مسلمانان خواستند احرام حج ببندند، حسی. عبادت حج فرا رسید و جھان اسالم بھ سوى مكھ راھى شد
 . بیرون آمد و گامى دیگر بھ سوى شھادت برداشت

ھجرت نخستینش بھ سوى خانھ خدا بود؛ ھجرت . حسین دو ھجرت داشت ؛ ھجرت بھ سوى مكھ و ھجرت بھ سوى كربال
 .واپسینش بھ سوى خود خدا

براى شھادت ، از خدا آغاز گردید و بھ خدا انجام شد) ع(سفر حسین  . 
حسین ، احرام كربال بست و عزم خود را براى سفر شھادت در آن اجتماع بزرگ اعالم . حج مى بستند مسلمانان ، احرام

كسانى كھ چنین . را اجابت كردند) ع(كسانى كھ شایستھ بودند، دعوت حسین . داشت و سر خوان شھادت صالى عام داد
. را بھ جھانیان اعالم داشتند) ع(و شھادت حسین سعادتى نداشتند، خود آگاه و خود ناآگاه ، رسانھ ھایى گروھى گردیدند 

كشتھ شد) ع(حسین  ، ولى زنده گردید، زنده اى جاویدان ، حسین كشتھ شد، ولى زنده گردانید، ایمان را، تقوا را، فضیلت .
 .را، انسان را، میلیاردھا انسان در دوره تاریخ ، زنده شده حسین ھستند



مى گردد و خون مقدس او رنگین تر و زیباتر مى شود زنده تر) ع(ھر چھ زمان بگذرد، حسین  . 
بھ ! ، در راه اعالم شھادت ، نامھ نگارى حضرتش بود بھ دو شھر كوفھ و بصره ؛ دو شھر توفانى )ع(گام دیگر حسین 

كوفھ و بصره در مركز كشور اسالم قرار داشتند و . چون عزم شھادت داشت ، نھ پیروزى . شھرھاى دیگر نامھ ننوشت 
خبر از آن دو شھر بھ ھمھ جا مى رسید، نیازى بھ نامھ نویسى بھ . كوفیان و بصریان ، رسانھ ھاى گروھى خوبى بودند

 .شھرستان ھاى دیگر نبود
ع(شھادت حسین . بى خبر ماند) ع(در اندك زمانى ، خبر پخش شد و كمتر كسى در كشور از قیام حسین  نقل دھان ھا شد  (

داستان سرایان عرب در مجلس . دران بھ پسران خبر مى دادند، مادران بھ دختران مى سراییدندپ. و ذكر زبان ھا گردید
ھاى شبانھ ، داستان شھادت حسین را براى شب نشینان مى خواندند، فداكارى ھا، دلیرھاى ، شجاعت ھا، زیر بار ستم 

رفت كھ راه بازگشت بیشتر حاجیان بود و حضرتش ، از مكھ بھ سوى كربال، راه كوفھ را پیش گ. نرفتن ھا، سخنرانى ھا
 . مسیر كاروانیان

از بازگشتگان سفر بیت هللا ، . در سفر بھ سوى كربال، شتابى نكرد تا سفرش با بازگشت حجاج ھم زمان گردید) ع(حسین 
ت و بھ سوى كوى شھادت دعوت مى كرد؛ آن كھ سعادت داشت پذیرفت و آن كھ از این سعادت محروم بود، ندامت یاف

 .رسانھ گروھى گردید
مى گوید) ع(امام سجاد  در راه مكھ بھ عراق ، در ھیچ منزلى فرود نیامدیم و از آن كوچ نكردیم ، مگر آن كھ پدرم حسین )) :

، از یحیى پیغمبر نام مى برد و از كشتھ شدنش ، یاد مى كرد)ع( )). 
)) : گاه مى گفت را براى زناكارى از زناكارى از زناكاران بنى ) ع(حیى از پستى و ناچیزى دنیا ھمین بس كھ سر بریده ی

ھدیھ بردند) یھود امت اسالم (را نیز، براى زناكارى ، از زناكاران بنى امیھ ) ع(سر حسین ! اسرائیل ھدیھ بردند !)). 
زنان و كودكان را ھمراه آورد! حضرتش در این سفر، زینب خواھد مجاھد و رشید خود را ھمراه آورد ! 

چون سفرش ، سفر شھادت بود و سفر آنان سفر اسارت! چرا؟  . 
سفر حكومت بود، زنان و كودكان را در مكھ و یا در مدینھ مى گذارد تا زمانى كھ بر اوضاع مسلط ) ع(اگر سفر حسین 

 .شود و حكومت را در دست گیرد، آن ھا را بھ نزد خود مى خواند
یدان كردن آن ، سھمى بزرگ داردو جاو) ع(، در اعالم شھادت حسین )ع(خواھر حسین  . 

دودمان رسول را اسیر كردند و از این شھر بدان شھر بردند و . یزیدیان ، از فضیلت دور بودند و از انسانیت مھجور
 .اسارت خواھر را با شھادت برادر ھمراه كردند

ع(بود و زینب دختر على ) ع(پسر على ) ع(حسین  ). 
خود، پایھ ھاى انسانیت را، فضیلت را، حقیقت را، راستى را، درستى را، انصاف راه ، بانوى بانوان ، زینب ، از اسارت 

ھر چند عظمت را، درستى را، انصاف را، تقوا را ایمان را، در جھان . تقوا را، ایمان را، در جھان مستحكم ساخت 
از شھادت ، عمرى دراز داشتھ  ھر چند عظمت مصیبت و كثرت آن ، زینب را ناتوان كرد و نگذارد، پس. مستحكم ساخت 

باشد، ولى در سفر اسارت بھ كوفھ و سپس از كوفھ بھ شام و از شام بھ مدینھ ، وظیفھ خود را انجام داد و شھادت برادر را 
 . جاودانى ساخت

ن پاكش فرزندا. امام سجاد، در بیست و اند سالى كھ پس از پدر زنده بود، در جاویدان كردن شھادت كشوید) ع(پسر حسین 
ھر یك در این راه قدم ھا برداشتند و تابش نور شھادت را بھ ھمھ جھانیان رسانیدند) علیھم السالم (، ائمھ اطھار  . 

 .در كربال، حسین پیروز شد و یزید شكست خورد
پیروزى از آن كھ بود؟: مردى شامى از فرزند حسین ، امام سجاد پرسید  

 .((وقت نماز معلوم مى شود)) :پاسخ شنید
 شعار شھادت

. شعارى كھ پر ارزش تر از آن ، كسى نشنیده و نخواھد شنید. بشنویم ) ع(شعار شھادت را، باید از دو لب پسر حسین 
با دو لب پسر سر داد) ع(شعارى كھ حسین . پسرى كھ با قدم ھاى استوار سورى شھادت رفت و شھید شد . 

امام سجاد نیز على است كھ اصغر بوده و نام   نام برادر كوچكش على است و اكبرش گفتند چنان كھ ) ع(پسر بزرگ حسن 
ع(كودك شیر خوار حسین  ابو عبدهللا ، از نام این كودك گرفتھ شده) ع(عبدهللا است و كنیھ حسین  (  . 

 



. على ، جوان بود و خوش خوى و خوش روى ، شجاع و دلیر، جوان مرد و كریم و از شایستگى ھاى پدر ارث برده بود
بیش از سى و ھفت بھار، از عمر على نگذشتھ بود كھ در . رد مدح و ستایش شاعران عرب بود و ابن لیلى كنیھ اش بودمو

 .ركاب پدر رھسپار كوى شھادت گردید
از خواب كھ برخاست گفت. بھ خواب رفت ) ع(در راه كربال وقتى دیدگان حسین   : 

 اّنا ّی و انا الیھ راجعون ، الحمدّی ؛))
از آن خداییم و بازگشت ما بھ سوى اوست ، حمد خداى راما  )). 

پدر گفت. على ، از سبب سخن پرسید  : (( این مردم مى روند و : مردى را بھ خواب دیدم كھ بر اسبى سوار است و مى گوید
دانستم كھ این سخن ، خبر مرگ ماست ! مرگ از پى ایشان دوان است  )). 

ستیم ؟مگر ما بر حق نی! پدر: على پرسید ! 
 .((چرا فرزندم ، بھ خدا قسم كھ ما بر حق ھستیم )) :حسین پاسخ داد

پس ما از مرگ نمى ھراسیم: على گفت   . 
)) : حسین گفت خداى بھ تو پاداش دھد، نیكوترین پاداشى كھ از پدرى بھ پسرش رسیده باشد! پسرم  )). 

مى ھراسیم ؛ چون بر حق ھستیمما از مرگ ن: اعالم شد) ع(شعار شھادت بھ وسیلھ على پسر حسین   . 
على ، زبان حسین بود، چشم ). ع(حسین با زبان على سخن گفت و على با زبان حسین . على اعالم كرد و حسین امضا كرد

. پدر و پسر، شعار شھادت اعالم داشتند و پایش بایستادند! وه كھ چگونھ پسرى و چگونھ پدرى . حسین بود، جان حسین بود
چنین است ، مى گویند و عمل مى كنند و از گفتار بدون كردار، بھ دورند روش خدایى ھا . 

نخستین كس از دودمان رسول خدا و نخستین گل این شجره طیبھ . روز شھادت ، على نخستین كس بود كھ بھ شھادت رسید
 .بود كھ پرپر گردید و گالبش را بر جھان پاشید

، بھ زودى اجازه صادر گردید، بھ سوى میدان ، تاختن آورد حضور پدر شرفیاب شده براى جھاد اجازه خواست . 
سپس گفت. پدر با آه جان سوزى ، از پسر بدرقھ كرد و دمى خاموش گردید  : (( گواه باش كھ جوانى بھ سوى این ! بار خدایا

دست مى داد، بھ  ھر گاه شوق دیدار پیامبرت بھ ما. مردم رفت كھ در خوى و روى و گوى ھمانندترین كس بھ پیغمبرت بود
 .((چھره او نگاه مى كردیم 
 : سپس ، عمر سعد را نفرین كرده گفت
 .((! خداى نسل تو را قطع گرداند، چنان كھ نسل مرا قطع كردى))
مردان خدا بشرند؛ فرزندان خود را  .در مردان خدا، عواطف بشرى ، بھ حد اعال، موجود است و ھیچ گونھ كاھشى ندارد

مسران خود را دوست مى دارند، برادران خود را دوست مى دارند، دوستان خود را دوست مى دارند، دوست مى دارند؛ ھ
از رنج آن ھا، رنج مى برند و در غم آن ھا مى سوزند و مى سازند و صبر پیشھ مى كنند. ولى در راه خدا فدا مى كنند . 

ما ھستیم كھ بر حقیم و پیرو . ى ، پسر حسین بن على منم عل: على ، در برابر سپاه دشمن قرار گرفت و خود را بشناسانید
آن گاه بر سپاه . ھرگز، ابدا! آیا با این سخن ، سپاه كوفھ ھشیار شد؟. محال است كھ زنازاده اى بر ما حكومت كند . پیامبریم

مرا كشت و تشنگى ! پدرم : یزید بزد و نبردى دلیرانھ كرد و زخمى فراوان برداشت و بھ سوى پدر بازگشت و گفت 
 !سنگینى پوالد، توان مرا برد، آیا آبى پیدا مى شود؟
)) : حسین گفت بھ زودى بھ دیدار جدت نایل خواھى . بھ میدان بازگرد و نبرد كن و پاى دار باش ! پسرم آب كجا و من كجا؟

سیرابت مى كند كھ دیگر تشنھ نشوى   شد و با جام لبریزش  )). 
پس چرا آب خواست ؟. آبى پیدانمى شود) ع(ین على ، مى دانست كھ در خرگاه حس ! 

جیره بندى گردید، پدرش ) ع(آیا گمان مى برد كھ از جیره پدر آبى باقى شد؟ چون مى دانست كھ وقتى آب در سپاه حسین 
 . از جیره خود لبى تر نكرد و آن را براى دگران بیندوخت

چھ نیرو داشتھ بھ كار برده ؟آیا مى خواست بھ پدر بگوید، در نبرد كوتاھى نكرده و ھر   
 آیا اجازه مى خواست كھ بھ سوى فرات بتازد، مبادا تشنگى ، او را بكشد؟
آیا اجازه مى خواست كھ سالح را از تن كنده ، در نبر چابك باشد؟ یا آن كھ آب خواستن بھانھ بود، پسر مى خواست ، از 

بودن خود دل خوش سازد؟ ھرچھ بود، على بھ میدان بازگشت و  دیدار پدر بھره بردارد و نیرو بگیرد و پدر را، با زنده
 .دیدار پدر براى پسر، نیرو بخش بود
 .على ، با تجدید نیرو بھ جنگ ادامھ داد و دیگر پدر را ندید

در این بار، جنگى كرد كھ . گروھى از سپاه كوفھ ، از كشتن على پرھیز مى كردند، ولى على بھ سوى شھادت مى تازید



ا بھ حیرت انداخت ، تیر و نیزه و شمشیر، بھ سوى او مى بارید، ولى على نمى ھراسید و استقامت كرد، تا با دشمن ر
 !عروس شھادت ھماغوش گردید
 ! وه كھ عروس شھادت چقدر زیباست

از دست على كھ با آخرین نیرو مى جنگید و تاب و توان را . تیرى بھ سوى على آمد، گلویش را بشكافت و در آن جا گرفت 
بھ ناچار خم شد و دست بھ گردن اسب . داده بود، نتوانست تیر را بیرون بكشد و نتوانست خود را بر پشت اسب نگھ دارد

 .انداخت ؛ شاید بتواند بھ روى زین بماند
مردمى كھ زخم شمشیر على را چشیده و كشتھ ھاى بسیارى از شمشیرش ، دیده بودند و كینھ ھا از وى در دل داشتند، 
 !گردش را گرفتھ و پیكرش را با نیزه و شمشیر قطعھ قطعھ كردند

اینك جدم مصطفى ، با جام لبریزش ، مرا سیراب . درود بر تو باد! پدرم : على در آن دم واپسین ، پدر را ندا كرده گفت 
، با سرعتى ھرچھ تمام حسین . على ، در آخرین نفس ، مژده سیرابى خود را بھ پدر داد. كرد و امشب را در انتظار توست 

وقتى بھ على رسید كھ پیكرش ، پاره پاره ، بھ روى زمین افتاده بود. تر بھ سوى میدان شتافت ، شاید، پسر را زنده ببیند . 
)) : با پیكر فرزند چنین گفت خداى بكشد، مردمى كھ تو را كشتند، چقدر بى شرمند و از خدا ترسى ندارند و احترامى ! پسرم 

پس از تو، خاك بر این دنیا! فرزندم . ر نگاه نمى دارندبراى پیغمب چھره اى پاره پاره و . سپس چھره بھ چھره على نھاد ((!
بر سر كشتھ على بود كھ خواھرش زینب از خیمھ گھ بیرون شد بھ سوى كشتھ على روان گشتھ ) ع(ھنوز حسین . خونین 

جان من على! حبیب من على : مى گفت   ! 
ود را بر پیكر پاره پاره على بینداخت و بوسیدن گرفت ؛ پاره ھا را مى بوسید و مى گریست و مى نالیدآمد و آمد، تا خ . 

سپس ، جوانان . خواھر را از روى كشتھ پسر برداشت و دست زینب را گرفت و بھ سوى خیمھ روانھ ساخت ) ع(حسین 
 : ھاشمى را صدا زده گفت
(( ان ببریدبیایید پیكر برادرتان را بھ خیمھ شھید )). 
 وقت شھادت

چھ ، اگر در وقت خود صورت . پدیده ھاى اجتماعى ، آن گاه در اجتماع اثر مى گذارد كھ بھ وقت خود صورت گیرد
 . نگیرد، بیھوده خواھد بود و ثمرى نخواھد داشت ، بلكھ بھ زیان اجتماع خواھد بود، چون كھ نیرویى بھ ھدر رفتھ است

رین پدیده اجتماعى است و حساس تر از آن پدیده اى نیست و باید در وقت شایستھ انجام شھادت ، بزرگ ترین و مقدس ت
پس ، شھادت وقتى دارد و زمانى مى خواھد، تا با . چھ ، اگر در وقت انجام نشود، خون مقدسى بھ ھر خواھد رفت . گردد

 .ھالكت اشتباه نشود
 !آن دو یكى نیستند، شھادت كجا و ھالكت كجا

ات ابدى مى آورد و ھالكت ، مرگ ابدى ، ھالكت ، زیان بخش ترین پدیده اجتماعى استشھادت ، حی  . 
خود را بھ ھالكت انداخت و مرگ بى موقع را استقبال كردن ، ستم گر را جرى مى سازد، نیرومندتر مى كند، ولى شھادت 

م ستم كار، پشیمانى مى آورد كھ نابودش ، كاخ ظلم را ویران ساختھ ، پایھ ھاى ستم گرى را بر باد مى دھد و براى ظال
 .سازد

ھالكت ، وقت ندارد، ھمیشھ تحقق پذیر است ، ولى شھادت . شھادت ، زندگى جاویدان است و ھالكت نیستى ھمیشگى 
 . فصلى دارد كھ از فصول چھار گانھ سال نیست ؛ ھر چند در ھر فصلى تحقق پذیر است

د، نھ زودتر و نھ دیر تر، زودتر اگر چیده شود، خام و نارس خواھد بود، دیرتر میوه درخت ، ھر وقت رسید، باید چیده شو
 .اگر چیده شود، پالسیده شده و مى گندد

باید در وقت چیده شود، نھ زودتر و نھ دیرتر. شھادت ، شیرین ترین میوه درخت انسانیت است  . 
 .از ویژگى ھاى شھید، وقت شناسى است ، تا بھ ھدف عالى خود برسد

از آغاز زندگى ، آماده شھادت بود و منتظر . وقت شناس بود، و شھادت را درست در وقت خود انتخاب كرد) ع(حسین 
موعد كھ فرا رسید، درنگى نكرد و بھ سوى كوى شھادت دوید. وقت  . 

آن . بر لب مى نھنداولیاى خدا وقت شناسند؛ وقتى كھ باید بگویند، مى گویند، ھنگامى كھ باید لب فرو بندند، مھر خاموشى 
 .گھ كھ باید انجام دھند، انجام مى دھند و آن گھ كھ باید خوددار باشند، خوددارى مى كنند

خطا، از كسى كھ خود خواھى داشتھ . آنان اشتباه ندارند، چون براى خود چیزى نمى خواھند، تا خواھش دل ، اشتباه آورد
از خود خواھى پیراستھ ، و بھ حقیقت نگرى آراستھ استشھید . باشد و نتواند واقع بین و حقیقت نگر باشد  . 

حسین در آن زمان ، قدمى بھ سوى شھادت بر نداشت ؛ چون روزگار قیام حق نبود و . زمان معاویھ ، وقت شھادت نبود



 . میوه شھادت ھنوز نرسیده بود، تا حسین بچیندش
لمانى بود با مسلمانى بر سر گرفتن قدرت و رسیدن بھ حكومت قیام علیھ او جنگ مس. معاویھ ، براى مسلمانان ناشناختھ بود

، ولى یزید براى مسلمانان شناختھ شده بود و قیام حسین بر ضد او، جنگ مسلمانى بود با كافرى و نبرد پسر پیغمبر بود با 
ت نمى رسید، معاویھ اگر یزید بھ حكوم. یزید، معاویھ را بھ مسلمانان شناسانید . فاسقى متجاھر، براى احیاى دین جدش

فراھم ساخت  شناختھ نم شد؛ معاویھ با دست خود، رسوایى ابدى را برى خویش   . 
. زمان یزید كھ فرا رسید، وقت شھادت رسید، ھر چند حكومت یزید، چون حكومت معاویھ بود و اختالفى با ھم نداشتند

ر جنایتى مرتكب شد، با كمك كارمندان معاویھ انجام یزید، كسى از كارگزاران معاویھ و ھم كاران او را بیرون نكرد و ھ
تفاوت ، میان خود معاویھ و یزید بود و حكومت یزید، مولود . چنان كھ كسى تازه اى را، در حكومت داخل نكرد. داد

 .حكومت معاویھ بود
ر انداخت و كاخ ظلم حكومت یزیدى را ب .وقت شھادت كھ رسید، حسین درنگى نكرد و بھ پا خاست و كرد آنچھ باید بكند
 .مردان خدا ھمیشھ آماده اند . معاویھ را ریشھ كن ساخت

و دانستیم ھمھ كارھاى یزید مورد . در آغاز كتاب ، بھ طور كوتاه ، از معاویھ سخن رفت و او را شناختیم و یزید را
. ارد، مبادا موجب شورش گرددفقط از او مى خواست كھ گناھان خود را را از دید مسلمانان نھان د. امضاى معاویھ بود

معاویھ ، مى دانست آتشى در زیر خاكستر موجود است كھ  .معاویھ ، گناه را زشت نمى دانست ، ولى از شورش مى ترسید
خوب و بد در منطق یزید، . نزد یزید، گناه ، گناه نبود. یزید شعور نداشت چنین آتشى راببیند. با جرقھ اى افروختھ مى گردد

و ھر ھنر كھ نمى پسندید، عیب بود! ھر عیب كھ یزید مى پسندید، ھنر بود. ى داشت مفھوم دیگر ! 
ولى معاویھ خوب و بد را مى شناخت و مى دانست در در نظر مردم چھ چیز خوب است و چھ چیز بد است و از بدھایى 
 . خطرناكند، دورى مى جست  كھ مى دید، براى حكومتش

معاویھ ، براى كشتن حسین ، قدمى بر نداشت ، . مى دانست و بھ گردن دیگرى مى انداخت اگر بدى رخ مى داد، گناه خود ن
 !با آن كھ حسین ، با وى بیعت نكرد، با یزید ھم بیعت نكرد، ولى یزید

شاید بھ ھمین علت ، . معاویھ ، از مخالفت با افكار عمومى ، خود را تا حدى بر حذر مى داشت و تجاھر بھ فسق نمى كرد
شتن حسین خوددارى كرد و كشتن امام مجتبى را، پشت پرده انجام داداز ك . 

را) ع(ولى یزید، شھادت حسین  ! 
 در مدینھ
 : یزید حكومت را در دست گرفت و معاویھ را بھ پسر عمویش ولید، كھ والى مدینھ بود، خبر داد و براى وى چنین نوشت 1

. عت بگیر و تا بیعت نگرفتى از آن ھا دست مكش و نرمش بھ كار مبرحسین و پسر زبیر را بخواه و از آن ھا، براى من بی
 . والسالم

در زمان پدرش معاویھ ، از بیعت با . والى مدینھ ، از این فرمان بر آشفت ؛ چون مى دانست حسین با یزید بیعت نمى كند
د ھم بیعت نخواھد كردیزید سر باز زد، چھ رسد پس از مرگ او، حسین ، با خود معاویھ بیعت نكرد و با یزی . 
او مى دانست حسین ، . معاویھ ، با آن كھ مى دانست حسین ، بیعت نكرده و نمى كند، چنین فرمانى صادر نكرده بود

 . كبوترى نیست كھ بتوان ، در خانھ سر بریدش
ا ولید، میانھ خوبى مروان ، ب. ولید، در اندیشھ فرو رفت ، بھ خاطرش رسید كھ با مروان ، پیر نبى امیھ ، مشورت كند

ولید نیز از كینھ مروان آگاه بود و پشت . اكنون ولید بر جاى او نشستھ است . او پیش از ولید، والى مدینھ بود. نداشت 
بھ وى دشنام داده بود و خبرش بھ مروان رسیده بود و رفت و آمد خود را با ولید بریده بود 0سرش  . 

در پى راھى .از در خشونت در آید) ع(روان مشورت كند، چون نمى خواست با حسین ولید چاره اى ندید، بھ جز آن كھ با م
ولید، نامھ را بھ وى داد و راى . مروان حاضر شد. مى گشت كھ از این گناه بگریزد و مروان را براى رھنمایى بخواست 

 .زنى كرد
اگر بیعت كردند، دست بردار، و ! د بیعت بگیرھم اكنون ، در پى آن ھا بفرست و از آن ھا براى یزی: مروان چنین نظر داد

اگر بیعت نكردند، گردنشان را بزن ؛ چھ اگر آن ھا، از مرگ معاویھ آگاه شوند، ھر كدام بھ سویى رفتھ و بھ مخالفت 
ولید، شبانھ بھ سراغ آن ھا فرستاد. پردازند . 

دانستھ شد كھ تازه اى رخ داده ؛ زیرا . را ابالغ كردحسین و پسر زبیر، در مسجد پیغمبر بودند، فرستاده والى پرسید و پیام 
 .شبانگاه ، ساعت مالقات والى نبود

چھ خبر است ؟ پاسخ شنید: پسر زبیر،از حسین پرسید. برو، ما خودمان ، خواھیم آمد و فرستاده برگشت : بھ فرستاده گفتند : 



(( یعت بگیرد، پیش از آن كھ خبر پخش گرددگمانم بزرگ این ھا ھالك شده ، والى ، ما را خواستھ كھ از ما ب )). 
شما چھ مى كنید؟: پسر زبیر  

 .((جوانان را ھمراه بر مى دارم و نزدش مى روم )) : حسین
 .حسین ، كسى نبود كھ بر خالف قولش عمل كند، ھر چند خطر داشتھ باشد
)) : جوانان بنى ھاشم را بخواست و بدیشان چنین گفت والى مرا خواستھ است و من . ا من بیاییدبا خود سالح بردارید، و ب
او قابل اعتماد نیست ؛ شما با من . گمان آن است كھ از من چیزى بخواھد كھ نتوانم بپذیرم  .وعده كردم كھ نزد او بروم 

اگر صداى من بلند شد، بھ درون شوید و دفاع كنید. باشید، من كھ بھ درون خانھ رفتم ، دم در بنشینید )). 
والى رفت و با وى مالقات كرد و خبر مرگ معاویھ را از والى بشنید حسین ، نزد . 

)) : حسین گفت ما از خداییم و بھ سوى خدا باز مى گردیم  انا ّی و انا الیھ راجعون ؛ )). 
 .پس ، والى نامھ یزید را براى حسین بخواند و خاموش در انتظار جواب گردید
)) : حسین گفت بیعت آشكارا از من خواھى خواست ، تا . من با یزید، بھ طور پنھانى بسنده كنى  گمان ندارم كھ تو بھ بیعت
 .((مردم ببینند

مطلب ھمین است: ولید گفت   . 
گفت) ع(حسین   .((تا فردا صبر كن و بیندیش كھ بیعت آشكار، چگونھ باید باشد)) : 

قتى كھ با مردم براى بیعت بیاییداكنون مى توانید بروید تا و. كار من ھمین بود. صحیح است : ولید گفت  . 
فرصت را از دست مده ، اگر حسین برود و بیعت نكند، دیگر بر حسین دست نخواھى : مروان بھ ولید روى كرده گفت 

مگر آن كھ كشتار روى دھد. یافت   ! ھم اكنون حسین را زندانى كن و مگذار بیرون رود، تا بیعت كند و یا گردنش را بزن .
وان روى كرده گفتحسین ، بھ مر  : (( تو مى خواھى مرا ) زرقاء نام مادر مروان كھ از روسپیان بنام بود!(اى پسر زرقاء

 .((! بكشى یا او؟ بھ خدا سوگند دروغ مى گویى و گناه مى كنى
ھاشمیان در خدمتش بودند تا بھ منزل رسانیدند. حضرتش این را بگفت و از نزد امیر بیرون شد . 

و فرصت از دست دادى ، دیگر حسین ، در چنگ تو گرفتار ! پند مرا نپذیرفتى : رزنش كرده گفت مروان ، ولید را س
 .نخواھد شد

بھ خدا اگر آن چھ آفتاب بر آن ! مى گویى كارى كنم كھ دینم از دست برود! آیا مى دانى چھ مى گویى ؟! مروان : ولید گفت 
سبحان هللا ، من حسین را بكشم ، چون با یزید بیعت نمى . كشت  مى تابد، پاداش گفتن حسین باشد، من حسین را نخواھم

در آن جا میزانى ھست ، . نزد خدا، كشتن حسین ، گناھى كوچك نیست ؛ جھان ھمین نیست ، جھان دیگرى نیز ھست ! كند؟
 . حسابى ھست و كتابى

ھ و با منطق شگفتى این جاست كھ پسر عموى یزید، والى معاویھ ، ایمان بھ روز رستاخیز داشت كشتن  ((الماءمور معذور))
 . حسین را، روا ندانست

اگر عقیده تو : مروان كھ رھنمایى خود را بى ثمر دید و از سخن ولید ناراحت شده بود، خشم خود را فرو برده چنین گفت 
 . این است ، پس كار خوبى كردى

اگر عقیده تو : بود، خشم خود را فرو برده چنین گفت مروان كھ رھنمایى خود را بى ثمر دید و از سخن ولید ناراحت شده 
 . این است ، پس كار خوبى كردى
مروان ، دشمنى حسین را دل داشت ، دشمنى خانوادگى و عربى ، و آرزومند بود كھ ولید، حسین را بكشد، تا یزید بتواند بھ 
 .آرامى حكومت كند

مى خواھم بھ ! ابا عبدهللا : مروان گفت . ند؛ مروان را در كوچھ بدیدبامدادان ، حسین از خانھ بیرون شده بود تا كسب خبر ك
 .تو نصیحتى كنم ، پند مرا بپذیر
 .((بگوى بھ سخنت گوش مى دھم )) : حسین گفت

حسین ، كلمھ استرجاع را بر زبان آورد و سپس ! بیا و با یزید بیعت كن ، كھ خیر دنیا و آخرت تو، در آن است : مروان 
 : گفت
(( ر مسلمانان را شبانى ھم چون یزید، باشد باید با اسالم وداع كرداگ سخن ، میان مروان و حسین بھ درازا كشید و حسین  .((

مروان خشمگین شد و از حسین جدا گردید. ھر چند بھ پند مروان گوش داد، ولى نپذیرفت  . 
ود را خیر خواه نشان مى دھندخودخواھان ، بھ نام نصیحت و پند، خواستھ ھاى خود را تحمیل مى كنند و خ ! 



توانایى روحى حسین ، آن قدر عظیم بود كھ با آن كھ مروان را بھ خوبى مى شناخت و از دشمنى دیرینھ و كینھ عربى او 
 .آگاه بود و نصیحتش را دشمنى مى دانست ، بھ سخنش گوش داد

دتر گوش دادن ، از بزرگ ترین قدرت ھاى ق. مردم ضعیف النفس ، قدرت گوش دادن ندارند، ولى قدرت پرچانگى دارند
 . روحى و از قدرت پرحرفى برتر و باالتر است

بھ ویژه از كسى كھ شنونده ، او را دشمن خود مى داند و خردمندش . گوش دادن بھ سخنى بھ نام نصیحت نیز دشوار است 
 .نمى شمارد، بھ ویژه اگر سخنش را بد خواھى بداند

، بھ طور شایستھ اى ، برخوردار بود و روش او با پند دھنگان ، عالیت ترین نمونھ حسن حسین ، از قدرت گوش دادن 
چنین . اخالق بود؛ عصبانى نمى شد، از كوره در نمى رفت ، سخن را گوش مى داد، آن گاه با منطقى محكم پاسخ مى داد

 .كسانى ، باید رھبر بشریت باشند
قطب كنیھ و پستى و جنایت و سوء اخالق و قطب . ك دگر، رو بھ رو شدنددر گفت و گوى حسین با مروان ، دو قطب با ی

 .عقل و حلم و درایت و حسن اخالق و آن مسابقھ را برد
 .گواه ، بر بد خواھى مروان ، آن كھ از سخن حسین عصبانى شد، چون بھ قصد پلید خود نرسید

افسرده مى گردد، ولى خشمگین نمى شودناصح راستین و پیراستھ از خود خواھى ، اگر پندش پذیرفتھ نشد،  . 
انقالبى ، ناصح را با ترش رویى استقبال مى كند و پند . این جاست كھ شخصیت حسین از شخصیت انقالبى امتیاز مى یابد

 .و دل سوزى را با خشونت ، پاسخ مى دھد
بھ ویژه اگر بر كوبیدن . شمن بداندانقالبى ، قدرت بر شنیدن پندى كھ خالف میلش باشد، ندارد، بھ ویژه اگر ناصح را د

 .ناصح ، توانا باشد
معاویھ مرده و حسین با یزید بیعت نمى كند: خبر، در مدینھ پخش شد 2 . 

را مى شناختند و یزید را ھم) ع(مسلمانان حسین ! پس حسین چھ مى كند، و یزید چھ مى كند  . 
ول خدا رفت و با نیاى بزرگ ، سخن گفتبر سر قبر جدش رس) ع(حسین . شب ھا مسجد پیغمبر خلوت مى شد  : 

(( من فرزند دخترت فاطمھ ھستم ؛ كسى كھ خلیفھ اش بر امت قرار دادى ! یا رسول هللا  )). 
 :چنان كھ با خداى خویش راز و نیاز مى كرد
(( من نیكوكارى را ! راپروردگا. این آرام گاه پیامبر توست و من فرزند دختر اویم ، تو از آن چھ رخ داده ، آگاھى ! خداوندا

تو را بھ حق آن كھ در این جا آرمیده سوگند كھ راھى ! اى دارنده عظمت و رحمت . دوست مى دارم و از پلیدى بیزارم 
راضى ام بھ رضاى تو و گوشم بھ فرمان توست ! پروردگارا .برایم برگزین كھ تو را و پیامبرت را خشنود سازد )). 

خداى قدمى بردارد و مى خواھد در راھى قدم گذار كھ سعادت و خوش بختى بشریت  حسین ، نمى خواھد بر خالف رضاى
 .، مقصد باشد

فرستاد كھ بیاد و بیعت كند) ع(دگر بار، والى مدینھ بھ سراغ حسین  ! 
بھ فرستادگان گفت) ع(حسین   .ماءموران اطاعت كردند و بازگشتند .((تا فردا صبر كنید ببینم ، چھ باید كرد)) : 

مدینھ ، چون مى دانست حسین بیعت نمى كند، مجلس عمومى براى بیعت تشكیل نداد و بھ صرف اداى وظیفھ ، بنده  والى
چنان كھ حسین ھم ، در گفت و گوى با وى نگفت بیعت نمى كنم ، با آن كھ محال بود بیعت كند، ولى والى را با . مى كرد

 . سخنى قانع مى كرد و دروغ ھم نمى گفت
دروغ نمى گوید و در سخن ، خشونت بھ كار نمى برد و تصمیم ) ع(ن جھان ، از حسین بیاموزند؛ حسین سیاست پیشگا

 .خود را نیز اجرا مى كند
بھ سوى قبر جدش رسول خدا . حسین ، آماده شد قدم نخستین را براى شھادت بردارد و آن ، سفر بھ سوى خانھ خدا بود 3

آن گاه بھ سوى خواھر و برادر شتافت و وداع كرد و . طمھ رفت و وداع كردپس ، بھ سوى مادرش فا. رفت و وداع كرد
 . رخت سفر بست

ھمراھان ! حسین مى دانست كھ تربت پاكش ، در كنار آن ھا نخواھد بود، وداعش چقدر وداعى سوزان و گدازان بود؟
زادگانش بودندحسین ، در این سفر، زنان و فرزندانش و خواھران و تنى چند از برادران و برادر  . 

تو، ! برادر: بھ برادرش محمد حنفیھ ، خبر دادند كھ حسین رخت سفر بستھ ، بھ زودى خود را بھ او رسانید و چنین گفت 
آرى تو، نھ دگرى ، عزیزترین كس نزد من ھستى و من خیرخواھى را از ھیچ كس دریغ نكرده و نمى كنم ، تا چھ رسد بھ 

نور دیدگان من ھستى ، بزرگ خاندان من و بر من فرمانروایى ، خداى این منصب را كسى چون تو كھ روح من ھستى ، 
 . بھ تو داده و تو را سرور بھشتیان قرار داده



اكنون بھ سوى مكھ برو، اگر در آن جا آرامشى یافتى كھ بھتر، وگر نتوانستى در آن جا بمانى ! برادرم : سپس ، محمد گفت 
اگر در یمن . و مردمى مھربان مى باشند و سرزمینى پھناور دارند. ان جد و پدرت ھستندیمنیان ، یاور .، بھ یمن برو
آرامشى یافتى ، ھمان جا بمان و گر نھ ، بھ كوھستان ھا پناه ببر، یا از شھرى بھ شھرى برو تا روشن شود، سر انجام این 
 .مردم چھ خواھد شد
 . حسین ، خیرخواھى برادر را سپاس گفت

حسین ، بھ ! حسین چگونھ مى اندیشد و محمد چگونھ ! حسین كجا و محمد كجا! ر، صدھا فرسنگ راه است میان دو براد
و او، راه گریز از ! این ، مرگ را استقبال مى كند! محمد، راه رسیدن بھ حكومت را نشان مى دھد! سوى شھادت مى رود
یدن بھ دولت را خوب مى دانست ، ولى اندیشھ اى برتر و حسین ، بھ راه زندگى آشنا بود و راه رس! مرگ را اختیار مى كند

 .باالتر داشت ، زندگى دو روزه را نمى خواست ، در پى حیات ابدى بود
 : كاغذى خواست و وصیت نامھ اى نوشت
 ب皑م هللا الرحمن الرحیم))

ن ، گواھى مى دھد كھ حسی. این وصیتى است از حسین بى على بن ابى طالب ، بھ برادرش محمد معروف بھ ابن حنفیھ 
 .آفریدگارى بھ جز خداى نیست ؛ یكتاست و شریك ندارد

او دین راستین را از جانب خداى آورد. و گواھى مى دھد كھ محمد، بنده خداى و فرستاده اوست  . 
 .و گواھى مى دھد كھ بھشت راست است و دوزخ حقیقت دارد
 .و گواھى مى دھد كھ روز رستاخیز خواھد آمد

من براى خوش بختى و . مى دھد كھ من نھ براى آسایش و خود نمایى و نھ براى فساد و ستم گرى خروج كردم و گواھى 
جدم و پدرم   مى خواھم بھ معروف امر كرده و از منكر نھى كنم و روشى ھم چون روش  . صالح امت جدم چنین كردم

و آن كھ سخن مرا نپذیرد، صبر پیشھ مى . ذیرتر است آن كھ بھ راستى از من بپذیرد، كھ خدا راستى پ. على داشتھ باشم 
 .سازم ، تا خداى كھ بھترین داوران است ، میان من و این مردم ، َحَكم باشد

این سفارش من است بھ تو، و از خدا توفیق مى خواھم و بھ او توكل مى كنم و بھ سویش مى روم ! برادر )). 
او در این وصیت نامھ ، شھادت را مصداق امر بھ معروف و نھى . زدرا، این وصیت نامھ روشن مى سا) ع(ھدف حسین 

 .از منكر قرار مى دھد
بود بھ نام عمر) ع(نصیحت گر گستاخ ، برادر دیگر حسین  4 . 

اى حسین كشتھ خواھى شد: عمر بن على در بیان مخالفتش را با خروج برادر و اباى از بیعت چنین گفت  ! 
گمانت آن است كھ آن چھ تو میدانى ، من نمى دانم ، بھ خدا، ھرگز، زیر بار ذلت نخواھم )) :پاسخ حسین بھ وى چنین بود
 .((رفت 

 

بھ سوى عراق برو، از جدت پیغمبر شنیدم ، پسرم : ام سلیمھ بانوى بزرگوار، ھمسر پیغمبر اسالم شرفیاب شد و چنین گفت 
نامنددر سرزمین عراق كشتھ خواھد شد، زمینى كھ كربالیش ) ع(حسین  . 

گفت) ع(حسین   .((من مى دانم كشتھ خواھم شد)) : 
حسین بھ مكھ مى رود، وى را از سفر بھ عراق بر حذر مى دارد! ام سلیمھ چھ مى اندیشید؟ . 

 . این بانوى بزرگ مى دانست كھ حسین رفتنى عراق است و عزم شھادت دارد، و سفر مكھ ، راه عراق است
و با آن كھ شماره آن ھا كم نبود، بھ جز چند تنى ، از . دریغ كردند) ع(ز ھمراھى حسین شگفتى این جاست كھ بنى ھاشم ، ا

چرا؟! دودمان ابوطالب ، با وى ھمراه نشدند ! 
كشتھ مى شود و آن ھا بھ ) ع(راه شھادت است نھ راه حكومت ؟ آیا مى دانستند كھ حسین ) ع(آیا مى دانستند كھ سفر حسین 

از حضرتش كناره گیرى كردند؟ طمع دنیا و آرزوى دولت ،  
 !ھر چند آرزو را بھ گور بردند
ھر كس با من آید شھادت یابد و آن كھ )) :حسین ، در ساعت حركت و خروج از مدینھ ، این پیام را براى بنى ھاشم فرستاد
حسین كشتھ خواھد شد؛  از این سخن ، دانستھ مى شود كھ چون بنى ھاشم مى دانستند، .((با من نیاید بھ حكومت نخواھد رسید
 .در خدمتش بار سفر نبستند و بھ امید رسیدن بھ دنیا كناره گیرى كردند



 بھ سوى كعبھ
شھید، بھ سوى كعبھ گل مى رود نھ . از شھر و دیار چشم پوشیدن و راه كعبھ را پیمودن ، راه خداست ؛ راه شھادت است 

و آن كھ بھ سوى كعبھ دل مى رود، بھ سوى دل مى . جدایى ندارد كعبھ دل ، چون كعبھ دل ھمیشھ با اوست ، و از كعبھ دل
 . رود، نھ بھ سوى كعبھ
شام گاه شنبھ بیست و ھفتم رجب سال شصتم ھجرت رسول اسالم بود كھ حسین بھ خانھ خود پشت كرد و بھ خانھ خدا رو 
 .كرد

بیست و ھفتم رجب ، روز بعثت . دا رفت از خانھ خدا، بھ سوى خانھ خ) ع(نیز خانھ خدا بود و حسین ) ع(خانھ حسین 
حسین نیز، راه   فرزندش . در این روز، براى نجات بشر قیام كرد) ع(شصت سال پیش ، نیاى حسین . رسول خداست 

 .جدش را پیمود
 . پیامبر اسالم را بعثتى بود و حسین را بعثتى

تو پسر پیغمبر ھستى و : یاب شده ، عرض كردشرف. بھ جابر، یار جدش رسول خدا، خبر رسید كھ حسین رخت سفر بستھ 
شایستھ است صلح كنى چنان كھ برادرت صلح كرد؛ او در این كار رستگار و موفق بود. یادگار او . 

 .((برادرم ، طبق فرمان خدا و رسول صلح كرد و من ھم ، طبق فرمان خدا و رسول رفتار مى كنم )) :پاسخ حسین چنین بود
ولى این زمان ، آن زمان نبود، ھر چند حسین ، ! مان را یكى پنداشتھ بود و یزید و معاویھ را یكى جابر، این زمان و آن ز

حسین نیز، در آن زمان . آن زمان ، وقت جھاد بى رنگ بود و این زمان وقت جھاد رنگین . حسن بود و حسن ، حسین بود
از جھاد سپید آغاز شود و ریشھ بگیردجھاد سرخ باید، . بھ جھاد سپید پرداخت و این زمان بھ جھاد سرخ  . 

كاروانى كھ . ،از مدینھ بیرون شد، شب تاریك بود و ماه شرم مى كرد كھ خود را بھ كاروان نور بنمایاند9كاروان شھادت 
 .خورشیدى ھم چون حسین داشت و ماھى چون عباس و اقمار و ستارگانى فروزان ، در آن جلوه گرى مى كردند

این كاروان را ندیده بود و دیگر نیز ندید تاریخ بشر، ھمانند . 
كاروان شھادت ، كاروان اسارت ، كاروان سعادت ، كاروان جھاد، كاروانى كھ زن و مردشان مجاھد بودند، ھر چند جھاد 
 .مرد گونھ اى بود و جھاد زن گونھ اى دیگر؛ كاروانى كھ برنا و پیرشان ، آماده فداكارى بودند

طنین دلپذیر زنگ كاروان ، جان مى . ، در آن شب تاریك ، ضربان قلب كاروان شھادت بودبانگ روح بخش كاروان 
 .بخشید و مرده را زنده مى كرد

كجا مى روى ؟: عبدهللا بن مطیع ، راه را بر حسین بگرفت و پرسید ! 
(( پس از خدا خیر مى خواھم . اكنون بھ سوى مكھ مى روم  )). 

! بھ كھ كھ رسیدى ھمان بمان و زان جا بیرون مشو. خیر بخواھد و ما را فداى تو گرداند خداى براى تو،: عبدهللا بن مطیع 
اگر در مكھ بمانى ، مردم گروه گروه از ھر . حجازیان ، كسى را ھم سنگ تو نمى دانند. تو سید و ساالر عرب ھستى 

در آن جا پدرت كشتھ شد، بھ . ست كوفھ ، شھر شومى ا. مبادا بھ كوفھ بروى . كوى و برزن بھ سوى تو خواھند آمد
برادرت خیانت شد، زخمش زدند، مجروحش ساختند، جانش را در خطر قرار دادند، اگر تو كشتھ شوى ، بھ خدا، ما ھمگى 
 .در بھ در خواھیم شد
 اشتباه ابن مطیع این بود كھ كشتھ شدن حسین را ھالكت مى پنداشت ، در صورتى كھ كشتھ شدن حسین ، شھادت بود و
 .یزیدیان را در بھ در و نابود كرد

شنیده مى شد كھ ) ع(در آن میان ، نواى حسین . ستارگان بر آن ھا مى نگریستند. خاموشى ، بر كاروان سایھ انداختھ بود
 :این آیھ قرآن را، پى در پى تالوت مى كرد
.((َفَخرج ِمنھا خائفا یترقب و قال ربِّ نّجنى من القوم الظالمین ))

(14) 
 .این آیھ ، داستان خروس موسى را از چنگ فرعونیان و كمك خواستنش را از خداى ، حكایت مى كند

دل ھا  نواى حسین ، آھنگ جان بخشى براى كاروانیان بود و مژده اى براى آرامش  . 
حسین راه . ى ، از آھنگ حسین زیباتر و دلرباتر شنیده شده ؟ آن ھم وقتى كھ حسین ، آھنگ خانھ خدا را داردآیا آھنگ

 . اصلى را پیش گرفت و بیراھھ نرفت
بھ راه خود ادامھ داد) ع(پذیرفتھ نشد، و حسین . پیشنھاد شد كھ از بیراھھ بایستى رفتن ، مبادا ماءموران از پى برسند . 

شھید، بیراھھ نمى رود؛ بیراھھ رفتن با شھادت . راه اصلى است ، راه آشكار است و بیراھھ راه شھادت نیست راه شھادت ، 
 .سازگارى ندارد

در مسجد شجره ، نماز احرام خواندند و جامھ سپید احرام را پوشیدند و ھمگى احرام بستند؛ مبادا . كاروان ، بھ میقات رسید



 .بدون احرام داخل حرم شوند
پنج شبانھ روز، سفر كاروان طول كشید و . گویان ، بھ سوى حرم مى رفتند و با خداى خویش راز و نیازى مى داشتند لبیك

 .شب جمعھ سوم ماه شعبان ، پاى در حرم خداى گذاردند
در این جھان قدم گذارد) ع(سوم ماه شعبان سال سوم ھجرت ، روزى است كھ حسین  . 
م شعبان ، رابطھ اى است ؟آیا میان این سوم شعبان و آن سو ! 

در حرم خداى پا نھادن . بھ جھان بشریت قدم نھاد، در ھمان روز، حسین بھ جھان شھادت قدم گذارد) ع(در آن روز، حسین 
مگر پیام حسین ، وقت خروج از مدینھ ، چنین نبود؟. ، آغاز شھادت بود، چنان كھ سفر بھ سوى آن ، سفر شھادت   

(( شھادت یابد ھر كس ، با من بیاید )). 
 :زمانى كھ حسین بھ حرم رسید، این آیھ را تالوت كرد
.((و لّما َتوجھ ِتلقاء مدین قال ع皑ى رّبى اءن یھدَینى 皑واء ال皑بیل ))

(15) 
دین حكایت مى كندبھ سوى م) ع(قرآن ، از سفر موسى  . 

 .سفر َمدین ، براى موسى سفر رسالت بود و از آن جا بھ سوى فرعونیان بر انگیختھ شد
نیز بھ سوى مكھ ، سفر شھادت بود و از آن جا بھ سوى یزیدیان ، بر انگیختھ گردید) ع(سفر حسین  . 

 . شھادت ، رسالتى است آسمانى و ملكوتى
وقتى حسین بھ مكھ داخل شد، بھ سوى خدا . دعوت حسین نیز از مكھ آغاز گردید. ددعوت پیغمبر اسالم ، از مكھ آغاز ش

سپس ، بھ سوى خلق گرایید. رفت و عبادت عمره را انجام داد . 
) ع(مسجد الحرام پایگاه حسین . خدا را ھمھ جا مى توان یافت . براى خدا، سوى خلق گراییدن ، بھ سوى خدا رفتن است 

 .گردید
 كعبھ دوم

مردمى كھ بھ زیارت كعبھ آمده بودند، . چھار ماه و پنج روز، در كنار خانھ بماند و كعبھ اى شد در كنار كعبھ ) ع( حسین
طواف كعبھ مى كردند و طواف كوى حسین. حسین را نیز زیارت مى كردند و از خرمن فیضش خوشھ ھا بر مى گرفتند  . 

حسین و كعبھ دو . ن مسجد قرار داشت و كعبھ اى در كنار مسجدمسجدالحرام داراى دو كعبھ شده بود؛ كعبھ اى در میا
آن كعبھ صامت و این كعبھ . تفاوتى كھ بود، كعبھ صامت بود و حسین ناطق . نبودند و یكى بودند؛ ھر دو از آن خدا بودند

 . ناطق
ن حال بھ سوى حسین ، و حسین با زبان قال بھ سوى كعبھ دعوت مى كرد، و كعبھ با زبا. حسین مى گفت و كعبھ مى شنید

 .ھر دو بھ سوى خدا
آشكارا بیعت نكرد، . خبر، در كشور پخش شد كھ حسین ، با حكومت یزید و قدرت یزیدى مخالفت كرده ، مخالفتى آشكار

 . آشكارا از مدینھ خارج شد، آشكارا بھ مكھ وارد شد و آشكارا بھ مبارزه پرداخت
دشمن ، . ، یا نادرستش مى دانند و یا مى خواھند از دیده دشمن پنھانش دارندكسانى كھ در نھان ، كارى انجام مى دھند

پس چرا پوشیده اش بدارد؟. نخستین كسى ود كھ از مخالفت حسین آگاه شد و حسین قیام خود را صحیح مى دانست  ! 
ادتش مى گذرد، ھنوز درست بود و نقشھ اش نیز درست ، ھزار و اندى سال ، از شھ) ع(آرمان حسین ، درست بود، قیام 

دور و نزدكى ، قیام حسین را براى شھادت ، . كسى نتوانستھ بر وى خرده بگیرد و بگوید حسین در اینجا خطا كرده است 
 .صحیح مى دانند

چون تاریخ و . بر ما مجھول است ! حسین ، در این صد و اندى روز كھ در مكھ بماند، چھ كرد؟ و چھ فعالیتى داشت ؟
ن سخن نمى گوینداخبار، از آ . 

. آن چھ مسلم است ، آن است كھ اگر حسین فعالیتى سیاسى انجام داده بود، پنھان نمى ماند، چون حسین ، كار نھانى نداشت 
در این صد و اندى روز، بھ جمع سپاه نپرداخت. چون ساكنان و زائران مكھ ، حسین را مى نگرسیتند فرستادگانى براى  . 

خواھد آمد  تاد، بھ جز بصره كھ تفصلیش دعوت بھ ھیچ شھرى نفرس . 
بھ سوى جنگ پارتیزانى ، قدمى بر نداشت. بھ تربیت چریك اشتغال پیدا نكرد بھ ترور دست نزد و ھمھ این گونھ كارھا،  . 

! را؟چ. یاران با وفایى داشت كھ از وى ھمھ گونھ اطاعت مى كردند. از او ساختھ بود و توانایى انجام دادن آن ھا را داشت 
 . چون حسین ، در پى شھادت بود و این كارھا با شھادت تنافى داشت

مسلمانان ، گردش . ، در مسجدالحرام مى نشست و با مردم گفت و گو مى كرد و بھ وعظ و ارشاد مى پرداخت )ع(حسین 
بھره مى گرفتند  جمع شده و ازخوان فضلش  . 



مسافران اسالم ، از راه ھاى دور ! و چھ كسى از حسین شایستھ تر؟.نقل است كھ در مسجدالحرام ، اقامھ جماعت مى كرده 
 .مى رسیدند و از اوضاع گوشھ ھاى مختلف كشور اسالم گزارش مى دادند
 . دستگاه یزیدى ، از مراقبت حسین غافل نبود و حضرتش را تحت نظر میداشت و حسین ، مى دانست

شد و دیگر بھ آسانى دسترسى بھ او ندارد و كشتن حسین كار آسانى یزید، وقتى كھ دید حسین از چنگش در مدینھ بیرون 
را از مخالفت باز گرداند) ع(نیست ، از ابن عباس تقاضاى پا درمیانى كرد، تاحسین  . 

مشاوران یزید و ھمكاران قدرت ، نھایت زیركى رادر نوشتننامھ بھ كار بردند. نامھ اى ، براى ابن عباس نوشت  . 
 :اینك نامھ یزید

پسر عم تو، و عبدهللا زبیر دشمن خدا، از بیعت من خوددارى كردند و بھ مكھ رفتند و مى خواھند فتنھ و آشوب ) ع(حسین 
پسر زبیر، ھر چھ زودتر بھ كیفر خواھد رسید و شمشیر، سزاى او خواھد بود، ولى دوست مى دارم كھ از . راه بیندازند

ن خبر رسیده كھ دستھ اى از مردم عراق كھ در شمار دوستان حسین ھستند، بھ م. بھ شما اھل بیت ، شكوه كنم ) ع(حسین 
البتھ شما مى دانید كھ پیوند . نامھ ھایى بھ او نوشتھ و براى خالفت دعوتش نمودند وحسین نیز دعوت را اجابت كرده است 

 ! خویشاوندى میان ما و شما، حرمتى بزرگ دارد و حسین این پیوند را قطع كرده است
ون كھ تو پیشواى اھل بیت و مھمتر رجال دیار خود ھستى ، حسین را دیدار كن و بكوش كھ وى را از ایجاد شكاف میان اكن

از من امان خواھد یافت و بخشش . اگر سخن تو پذیرفتھ شد و از كرده پشیمان گردید. مسلمانان و فتنھ انگیزى باز دارى 
 . ... ھاى بى كران ، بر او روا خواھیم داشت

رخنھ اى ایجاد كند و حضرتش ) ع(كوشش ابن عباس و نوید بخشش ھاى بى كران یزید، نتوانست در عزم راستین حسین 
 .را، از قیام براى شھادت باز گرداند

كعبھ اى را نابود، و كعبھ اى را بى احترام گرداند! یزید، تصمیم گرفت كھ حسین را در خانھ خدا ترور كند ! 
رم جایز نیست ، كندن درخت حرم جایز نیست ، ولى در قانون یزید، كشتن برترین انسان ھا در درقانون اسالم ، صید ح

 ! حرم ، رواست
 كوفھ و مردمش

از بیعت یزید نیز بھ كوفھ رسید و رفتنش از مدینھ و پناه ) ع(خبر مرگ معاویھ بھ كوفھ رسید و خبر خوددارى حسین 
 .بردنش بھ خانھ خدا، در كوفھ پخش گردید

دم كوفھ ، از یزید و معاویھ ، دل خوشى نداشتند و در شمار دوستان حسین و پدر حسین و برادر حسین قرار داشتند، ولى مر
 . دوستان وفا نبودند و دوستى آن ھا چندان ارزشى نداشت
م ، بھ زبانى بھ كھ از بزرگان كوفھ بود جمع شدند، و بھ گفت و گو پرداختند، ھر كدا ((سلیمان خزاعى ))كوفیان ، درخانھ 
 .حسین اظھار عشق مى كردند

حسین ، یزید را بھ خالفت نشناخت و با وى بیعت . معاویھ بمرد: سلیمان كھ كوفیان را مى شناخت ، سخن آغاز كرده گفت 
نش اگر اطمینان مى دھید كھ او را یارى كنید و با دشم. شما ھمگى شیعھ او و پدرش ھستید .نكرد و از مدینھ بھ مكھ رفت 

اگر اطمینان نمى دھید و بھ سخن . بجنگید، بھ وى بنویسید و از وى دعوت كنید تا بدین شھر بیاد و در ركابش جھاد كنید
 .خود وفادار نیستید، دروغ نگویید و نامھ ننویسید و دعوت نكنید

در راھش جھاد كنیم ما بھ خود اطمینان داریم و بھ تو اطمینان مى دھیم كھ یارى اش كرده و: پاسخ ھمگى این بود  . 
حال كھ چنین است بنویسید و از حضرتش دعوت كنید: سلیمان گفت  . 

 :و این نخستین نامھ اى است كھ از كوفھ بھ سوى حسین ، فرستاده شد
دشمنى كھ بدون رضایت ملت ، بر دوش . حمد، خداوندى را سزاست كھ دشمن ستم گر و كینھ ورز تو را سر بھ نیست كرد

دشمنى كھ نیكو كاران را بكشت و بد ! دشمنى كھ حق ملت را غصب كرد و خود را فرمان روا قرار داد! دمردم سوار ش
این گونھ مرد، نابود باد، ! دشمنى كھ مال خداى را برد وخورد، و میان زورگویان و توان گران پخش كرد! كاران را بگذارد

 .نابودى قوم ثمود
ما نعمان بن بشیر، امیر كوفھ را بھ . د كھ خداى بھ وسیلھ تو ما را بھ حق برساندما پیشوا نداریم ، بھ سوى ما بیا، باش

نماز عید و . است   بھ نماز جماعتش حاضر نمى شویم ، حكومت او در كوفھ ، تنھا در داراالماره اش . امارت نمى شناسیم
اون را از كوفھ بیرونش كرده ، بھ شام . آیى  اگر بدانیم كھ بھ سوى ما مى. جمعھ را، براى خود اقامھ مى كند، نھ براى ما

 . مى فرستیم
این نامھ را چھار تن از بزرگان كوفھ كھ یكى از آن ھا سلیمان و دیگر حبیب بن مظاھر بود، بھ نمایندگى از سوى مردم 



ین بھ مكھ مى فرستاده شد و در دھم ماه رمضان كھ یك ماه و ھفت روز، از ورود حس) ع(كوفھ امضا كردند و براى حسین 
 .گذشت ، بھ دست حسین رسید

وقتى كھ دانستند حسین مى آید، امیر كوفھ را بیرون نكرده ! كوفیان ، بھ ھمین وعده اى كھ در نامھ نوشتھ بودند، عمل نكرند
 !و او را بھ شام نفرستادند
 .دو روز دیگر، صد و پنجاه نامھ ، بھ وسیلھ پیك ھاى سھ گانھ ، براى حسین فرستاده شد
 . نامھ ھا یك امضایى بود و دو امضایى و سھ امضایى و چھار امضایى
 :دو روز دیگر، سومین گام را اھل كوفھ برداشتند و نامھ اى كوتاه و محكم ، براى حسین فرستادند، نامھ این بود

شتاب ، شتاب ، شتاب. زود بیا، مردم بى تابانھ منتظر تو ھستند و بھ جز تو كسى را رھبر نمى شناسند! اى حسین بن على   
. 

شیعیان ، مؤ منان حسین: امضا  
بدین مضمون. نامھ اى دیگر، از سوى سیاست مداران كوفھ ، براى حسین فرستاده شد  : 

حجار بن ... دشت ما سبز و خرم است ، میوه ھا رسیده ، بھ سوى ما زود بیا كھ سپاھى آماده در انتظار فرمان توست 
ھنگامى كھ دیدند كوفھ بھ . این سھ تن و ھمكارانشان ، از دوستان حیسن نبودند. َقیس بن اشعث ابَجر، َشَبث بن ِربعى ، 

جوش آمده و مردمش حسین را مى خواھند، خواستند از موقعیت استفاده كنند و براى خود، در حكومت حسین جایى باز 
اینان نیز چنین بودند و تابع . را باد مى دھد دار لنجان ، از ھر سویى كھ باد مى آید، خرمن خود چار شاخ . كرده باشند

سپاھى را كھ در نامھ بدان اشاره . دیدند كھ قدرت ، در كوفھ از آن حسین شده ، حسینى شدند حسین را دعوت كردند. قدرت 
آن یزید ھنگامى كھ ورق برگشت و قدرت از . لشكرى كھ در كوفھ بود، بھ خودشان نسبت دادند. شد، آنان آماده نكرده بودند

 !شد، یزیدى شدند و بھ روى حسین شمشیر كشیدند
فرستادگان كوفھ ، ھمگى نزد حسین گرد آمدند و نامھ . نامھ ھاى مردم كوفھ ، پى در پى بھ مكھ مى رسید و حسین مى خواند

 .ھا را تقدیم داشتند
خودش كوفیان را بھتر مى شناخت و ھر چند . ھا شنید حسین ، درباره مردم كوفھ از فرستادگان ، پرسش ھا كرد و پاسخ 

و.نقاط ضعف آنان را بھ خوبى مى دانست و چیزى از احوال آن مردم ، بر حسین پنھان نبود  
پس از رسیدن نامھ ھا، حسین بھ كنار كعبھ رفت و میان ركن و مقام ، دو ركعت نماز بھ جاى آورد و از خداى طلب خیر 

ى را در جریان گذارد و بھ ماءموریت داد كھ بھ نمایندگى او بھ كوفھ برود و پس عمو زاده اش مسلم را بخواند و و. كرد
 : پاسخ نامھ ھاى كوفھ را چنین نوشت
 بسم هللا الرحمن الرحیم))
 . نامھ اى است از حسین بن على ، بھ سوى بزرگان مسلمانان و مؤ منان كوفھ

نامھ ھا را خواندم و بر . آن ھا ھانى و سعید بودند  خرین كس آ. اما بعد، فرستادگان شما رسیدند و نامھ ھاى شما را آوردند
 : آنچھ نوشتھ شده بود آگاه گردیدم و دانستم سخن شما این است

اكنون ، برادرم و پسر . بھ سوى ما بیا، شاید خداى بھ وسیلھ تو، ما را ھدایت كند وبھ حق برساند. ما امام و رھبر نداریم 
بھ سوى شما فرستادم ، تا از حال شما بھ  -را كھ از اھل بیت من است - ، مسلم بن عقیل  عمویم و شخصیت مورد اعتمادم

من خبر دھد و از نظر شما مرا آگاه كند و بداند كھ سران شما و خردمندانتان ھمگى آن گویند كھ در نامھ ھاى شما نوشتھ 
امام كسى است كھ بھ قرآن قضاوت كند و عدالت را  بھ جان خودم سوگند، پیشوا و. شده بود، تا بھ زودى بھ سوى شما بیایم 

والسالم . در كشور بگستراند و مؤ من بدن حق باشد و خود را پاى بند فرمان خدا قرار دھد )). 
 :نامھ را بھ ھمراه مسلم و یكى دو تن از فرستادگان كوفھ فرستاد و بھ مسلم چنین وصیت كرد
(( ھ و مھربانى بھ كار ببر، فعالیت ھاى خود را پوشیده بدار، اگر مردم ھمگى ، پرھیزكارى كن و با تقوا باش ، نرمش داشت
 .((یك دل و یك جان بودند و شكافى در میان آن ھا نبود، گزارش بده 

دیرى نپایید . نخست بھ مدینھ رفت و از آن جا بھ سوى كوفھ رھسپار گردید. مسلم ، در نیمھ ماه رمضان ، از مكھ بیرون شد
م از كوفھ رسید و گزارش دادكھ نامھ مسل : 

فرستادگان ھمگى ، درست گفتند و مردم كوفھ آماده جھاد در راه خدا و جان بازى . نامھ ھاى فرستاده شده ، راست بود
ھر چھ زودتر بھ . ھم اكنون ھیجده ھزار تن ، با من بیعت كرده اند و آماده اند كھ در ركاب حضرتت فداكارى كنند. ھستند

ت كن سوى كوفھ حرك . 
از این گزارش ، چنین دانستھ مى شود كھ مردم كوفھ ، صد در صد اعتماد مسلم را بھ گفتھ ھاى خود، جلب كرده بودند و 



كوفیا، از تھ دل بھ مسلم خبر . حق بھ جانب مسلم بود. بر مسلم مسلّم شده بود كھ آنان راست مى گویند و دروغ نمى گویند
گزارش مسلم نیز ضحیح بود و خطا نبوده است  پس . بھ كار نبردند دادند و ھیچ گونھ نفاق و دوچھرگى  . 

كوفیان بھ وعده خود وفا نكردند و سر حرف خود ! گفتھ ھاى مردم كوفھ ، راستى سخن داشت ولى راستى وعده نداشت 
 !نایستادند
 نامھ اى بھ بصره

یعیان ، در خانھ ش. خبر جنبش كوفھ بھ شھر بصره رسید و مردم بصره بھ جنب و جوش آمدند جمع  ((بانو مارى عبدى ))
خانھ این بانو مركز اجتماع شیعھ بود، در آن جا وضع موجود كشور و رھبرى اسالم و مسلمین ، مورد گفت و گو . شدند

شیعیان دو . قرار گرفت ، بھ اتفاق آرا رھبرى از آن حسین بود؛ چون شایستگى ھاى حضرتش را، در كسى دیگر ندیدند
گروھى بصره را ترك گفتھ بھ سوى حسین شتافتند و گروھى نامھ نوشتند و دعوت كردند كھ آن حضرت بھ : دگروه شدن

 .ھستند  بصره آید كھ آماده فرمانبردارى اش
حسین ، بھ اھل كوفھ نامھ اى ابتدایى نوشت و از آن ھا دعوت نكرد، بلكھ چنان كھ یاد شد، مردم كوفھ نامھ نوشتند و اظھار 

دند و حسین بدان ھا پاسخ داداطاعت كر . 
بھ . بھ نقاط دیگرى نیز حسین نامھ ننوشت و كمك نخواست ، بھ یمن نامھ ننوشت ، با آن كھ در یمن دوستان بسیارى داشت 

بھ ایران نامھ ننوشت ، در حالى كھ چند روز دیگر كھ . مصر نامھ ننوشت ، در حالى كھ شیعیان در مصر فراوان بودند
د، سربازانش ، ھمھ ایرانى بودند و بھ فارسى سخن مى گفتندمختار قیام كر . 

. اختصاص بھ شیعیان نداشت و حسین از آن ھمھ مسلمانان بود و ھمگى آماده اطاعت فرمانش بودند) ع(رھبرى حسین 
دانستند و  پرچم حسین را، مسلمانان پرچم اسالم مى. حساب شیعھ و سنى در كار نبود، بلكھ حساب اسالم و كفر در كار بود

ولى حسین ، بھ سوى ھیچ شھرى ، دست تقاضا دراز نكرد و قاصدى نفرستاد و نامھ اى ننوشت. پرچم یزید را پرچم كفر  . 
شھادت بود كھ مسلمانان را بیدار و حقایق اسالم را آشكار ساخت ، اگر . حسین ، عزم شھادت داشت و در پى پیروزى نبود

حقایق آشكار نمى شد، نھ حسین شناختھ مى شد و نھ پیشینیان حسین حسین پیروز مى شد، براى مسلمانان نھ یزید شناختھ  . 
حسین و یزید دو مجتھد بودند بر سر حكومت بایك دیگر جنگیدند؛ پسر رسول خدا، : گفتھ مى شد. مى شد، نھ پیشینیان یزید

 . بر خلیفھ رسول خدا پیروز شد و حكومت را در دست گرفت
آشكارا بھ پا خاست ؛ زیرا شھادت نباید، در نھان باشد حسین ، براى شھادت . 

آیااین نامھ ابتدایى بود، یا در جواب تقاضاى مردم بصره ؟ اگر این . تنھا شھرى كھ حسین بدان جا نامھ نوشت ، بصره بود
ننوشتھ است ؟ با آن  چرا حسین تنھا بھ این شھر نامھ نوشتھ و بھ شھرھاى دیگر: پیش مى آید  نامھ ابتدایى بود این پرسش 

شھر بصره داراى پنج بخش بود و ھر بخشى ساالرى . ممكن بود  كھ نامھ نویسى بھ ھمھ شھرستان ھاى اسالم ، برایش 
 . داشت
 .حسین ، نامھ اى بھ ساالرھاى پنچ گانھ بصره نوشت و بھ وسیلھ یكى از نزدیكانش بھ نام سلیمان بھ بصره فرستاد

كھ یكى از پنج ساالر بصره بود رسید و بھ قاصد حسین سوء ظن برد كھ از ساختھ ھاى ابن زیاد نامھ حسین بھ منذر عبدى 
او گمان برد كھ ابن زیاد، این بازى سیاسى را انجام داده ، تا سران بصره را بیازماید. است كھ در آن وقت امیر بصره بود . 

ابن زیاد، فورا . ءظن ابن زیاد را از خود بر طرف سازدعبدى ، سلیمان و نامھ را بر داشت و نزد ابن زیاد آورد كھ سو
عبدى ، از این كار بسیار پشیمان شد، ولى پشیمانى . و او نخسیتن شھید قیام حسین بود. سلیمان را بگرفت و اعدام كرد

 . سودى نداشت
وى كھ . ، قدمى بسزا برداشت یزید َنھَشلى كھ یكى دیگر از ساالرھاى پنج گانھ بصره بود، وقتى كھ از نامھ حسین آگاه شد

آن ھا بنى حنظلھ ، بنى امر، و . جلسھ اى تشكیل داد و از تیره ھاى سھ گانھ بنى تمیم دعوت كرد. ساالر عشیره بنى تمیم بود
 .بنى سعد بودند

مار مى آیى ، تو ستون فقرات ما و مایھ افتخار بھ ش: گفتند. یزید نھشلى ، نخست از موقعیت خود، درم یان بین تمیم بپرسید
 . تو شرفى بزرگرا حایزى و مقام ارجمندى را، دارایى

من ، شما را خواستھ ام تا مشورتى كنم و از شما یارى : نھشلى ، پس از آن كھ این اعتراف را از آن ھا گرفت ، چنین گفت 
 . بگیرم

ما براى ھر كارى آماده ایم: پاسخ ھمگى این بود  . 
اوكسى بود كھ درھاى ظلم و ستم ! عاویھ بمرد، خودش حقیر بود و مرگش نیز حقیر است م: نھشل ، آغاز سخن كرده گفت 

و بھ گمانش ، این . و سیاه كارى و گناه را گشود، و ستم گرى و جور را پایھ نھاد، بیعت پسرش ، یزید را بدعت گذارد



ولى شكست خورد، خواست یزید شراب بیعت را محم و پا برجا كرده ، ولى محال است چنین چیزى بشود، معاویھ كوشید، 
خوار و سر دستھ گناه كاران را خلیفھ قرار دھد و بدون رضایت مسلمانان ، وى را فرمان روا سازد، ولى چنین چیزى نمى 
 .شود و نخواھد شد

؛ كھ  بھ خدا قسم. یزید ھیچ گونھ شایستگى ندارد؛ عقل ندارد؛ دانش ندارد؛ حق را نمى شناسد و نمى داند حق كجاست 
اینك ، حسین بن على ، فرزند رسول خدا، . سوگندى است پسندیده ، جھاد با یزید، از جھاد با مشركان برتر و باالتر است 

كھ داراى شرفى است اصیل و خردى شایستھ و اندیشھ اى عمیق و دانشى بى نھایت ، در برابر یزید قیام كرده و از بیعتش 
. سوابقش ، روشن و نقطھ اى تاریك در حیات وى نیست . خالفت مسلمانان را داردشاستگى  - اونست . سر باز زده است 

گام ھایى كھ برداشتھ معلوم ، نزدیكى اش بھ پیامبر آشكار، با خرد و كالن مھربان ، و شایستھ تر از او براى شبانى 
 . مسلمانان ، كسى نیست

 

بیایید از . خودش موعظھ اى است گویا و رسا. ما تمام شده بھ وسیلھ او، حجت خداى بر . پیشواى ماست . او امام ماست 
 . نور حق دور نشویم و خود را در سیھ چال باطل نیندازیم

بیایید این لكھ ننگ را از خود بشوییم و پسر . صخر بن قیس ، ما را از یارى پدرش على ، در جھاد جمل ، باز داشت 
اینك من ، زره بر تن . اھى كند، خداى وى را خوار و ذلیل خواھد كردھر كس در یارى حسین كوت. پیغمبر را یارى كنیم 

ھر كسى كشتھ نشود، خواھد مرد و آن كھ از جھاد بگریزد، از مرگ نتواند گریخت. كرده آماده جھاد ھستم   . 
د نھشلى را بنى تمیم ، دعوت یزی. پاسخ مرا خوب بدھید، خداى ھمگى را رحمت كند. اكنون ، از شما انتظار جواب دارم 

برخى در ھمانجلھ و برخى پس از تاءملى و تفكرى آمادگى خود را، براى فداكارى اعالم داشتند. لبیك گفتند . 
 : نھشلى جوان مرد كھ از قوم خود اطمینان یافت ، پاسخ حسین را چنین نوشت

را پیش گیرم و از یارى ات بھره خواستى كھ طاعتم . دانستم كھ مرا، براى چھ دعوت كرده اى . نامھ ات رسید! سرور من 
 . اى داشتھ باشم ، تا خوش بخت شده و سعادتمند گردم

امروز، حضرتت . خداى ، زمین را، از بزرگوارى پارسا و رھبرى نجات دھنده ، و رھنمایى رستگار، خالى نخواھد گذارد
تنھ درخت بود و شما شاخھ ) ص( شاخھ درخت احمدى تویى ، محمد. بر خلق حجت خدایى و امانت هللا بر زمین ھستى 

زود بھ سوى ما بیا كھ ھماى سعادت بر سر دارى ، عشیره بنى تمیم را مطیع فرمان تو كردم و آن چھ . ھاى آن ھستید
و نامھ را بھ مكھ بفرستاد. چركى و آلودگى در سینھ داشتند، با باران بھارى شستم  . 

در حق وى دعا كرد و گفت وقتى كھ نامھ بھ دست حسین رسید و آن را بخواند، خداى ، تو را روز بیم و ھراس ، در امان  : 
 .دارد و روز تشنھ كامى بزرگ خلق ، در پناه خود جاى دھد

وقتى كھ شنید حسین بھ سوى كوفھ رھسپار شده ، سپاه خود را آماده . ولى نھشلى جوان مرد، موفق بھ یارى حسین نگردید
بدو رسید و جز غم و سوختن ، نصیبى نداشت) ع(ھادت حسین خبر ش. كرد كھ بھ سوى حسین بشتابد  . 

 حرمت حرم
. در آنجا بستى است براى ھر موجود زنده و دژى است براى حفظ حیات در زمین . در اسالم ، حرم خداى حرمتى دارد

ید حرم ، حرام است ، ص. كسى حق ندارد در حرم ، موجود زنده اى را نابود كند. باید حیات زندگان در آن جا محفوظ بماند
نباید آزادى كسى در آن . نباید خونى در حرم ریختھ شود، انسانى كشتھ گردد. كندن درختان حرم ، حرام است ، جایز نیست 

 .جا سلب شود و كسى حق ندارد ھمراه خود سالح بردارد
 ! ولى

، پسر پیغمبر را در حالى كھ جامھ احرام  مزدوران و جان نثاران یزید، دستور یافتند تحت رھبرى والى مكھ ، در ایام حج
نیست ، دستگیر ساختھ و یا ترور كنند، حكومت خام و بى تدبیر یزید، دیگر نتوانست زنده   بر تن دارد و سالحى در دستش 

بودن حسین را در حرم خداى ، تحمل كند و تصمیم بھ ھتك خانھ خداى و بى حرمتى گرفت و بھ گمان خود خواست كار را 
مكھ یك سره كند و خود را از سوى حسین آسوده خاطر گردانددر  . 

یاران . طبیعى است كھ این كار بھ آسانى انجام پذیر نبود و حسین گنجشكى نبود كھ بشود او را گرفت و یا بھ تیرش زد
دست مى زدند، چھ یزیدیان اگر بھ چنین كارى . فداكار، پیوستھ در خدمتش بودند و خود، مردى دور اندیش و آینده نگر بود

یزید، حاكم اسالم است و او باید حرمت خانھ خداى . موفق مى شدند و چھ شكست مى خوردند، ھتك حرم خداى مى گردید
پس این كار وظیفھ حسین است پاسبان حقیقى و راستین اسالم ،تنھا . او كھ پاسبان است ، پاس نگھ نمى دارد. را نگاه دارد



خداى ، خروج است ، از مكھ و خوددارى كردن اوست از عبادت حج و خوددارى از پوشیدن  راه ، براى حفظ احترام خانھ
 . جامھ احرام

و خوددارى او از احرام حج ، تعظیم عبادت حج و . پس ، خروج حسین از مكھ ، استقبال از مكھ و آباد كردن خانھ خدا بود
 .بزرگداشت مناسك بود

ھ سوى خدا رفتھ است ؛ خدا در ھمھ جا ھستمرد با ایمان ، از ھر سویى كھ برود، ب  . 
 .خروج حسین از مكھ و ترك اعمال حج در موسم حج ، از بزرگ ترین شاھكارھاى سیاسى و مذھبى بھ شمار مى آید
 : حسین ، در ھشتمین شب ماه ذى حجھ ، در حضور اصحاب و یاران خود خطبھ اى ایراد كرد و چنین گفت
(( ھر چھ بخواھد ھمان است ، ھر چھ قدرت و توانایى است از آن خداست و بس حمد خداى راست و بس ، خداى  . 

والھ و شیداى دیدار پدران و . مرگ ، زیبایى فرزندان آدم است ، ھم چون زیبایى گلوبندى كھ بھ گردن دوشیزه اى است 
بند بند مرا گرگ ھاى بیابان ، از ھم مى بینم كھ . براى من شھادت گاھى فراھم شده كھ باید بھ سوى آن بروم . نیاكانم ھستم 

رضاى . روش ما خاندان ، خشنودى و رضاى خداى را جستن است . جدا كرده و شكم خود را، از پیكر من سیر مى سازند
من بامدادان از مكھ بیرون . در بالھا استقامت مى ورزیم و شكیبایى داریم و پاداش ما خواھد رسید. ما رضاى خداست 

كسى كھ بخواھد جان خود را در راه ما فدا كند و جویاى دیدار با خدا باشد، با ما بیایدخواھم شد، ھر  )). 
نامیده مى شود و آن روزى است كھ زائران خانھ خدا، احرام حج مى بندند  ((ترویھ ))حسین روز ھشتم ذى حجھ ، در اسالم 
 .و جامھ سپید احرام بر تن مى كنند و این عبادت بزرگ را مى آغازند
ولى حسین از عبادت دست كشید و بھ سوى شھادت رفت ، شھادت ، نگھبان عبادت است و ضامن بقاى آن ، خبر در مكھ 
 .پخش گردید و حاجیان از تصمیم ناگھانى حسین آگاه شدند

عجب  زائرانى كھ از دور و نزدیك كشور اسالم بھ زیارت خانھ خدا و انجام دادن اعمال حج آمده بودند، از شتاب وى در
 . شدند و ھر كسى چیزى مى اندیشید و سخنى مى گفت

آن ھا با حكومت یزیدى آشنا بودند و آشناتر ! سرانجام ، دانستھ شد كھ یزیدیان چھ نقشھ خطرناكى در سر مى پرورانیدند
 .شدند و از روش حسین آگھى داشتند، آگاه تر شدند

؛ انقالبیون روز قیام خود را مخفى مى دارند و سفر انقالبى خود را در این جا، راه حسین ، از راه انقالبیون جدا مى گردد
با خطبھ حسین ، دیگر شكى باقى . آشكار نمى سازند، ولى حسین آشكارا قیام كرد و آشكارا سفر كرد، آن ھم سفر شھادت 

 . نماند كھ سفر وى سفر شھادت است و بس
زشت را زیبا مى گرداند؛ و گر نھ مى توانست در برابر چشم  حسین ، بھ این فكر معتقد نبود كھ قداست ھدف ، وسیلھ

راه شھادت  .ھزاران حاجى ، در خانھ خدا شھید شود و نخستین خانھ خدا گردد، ولى چنین نكرد، زیرا ھتك خانھ خدا مى شد
 .باید زیبا باشد
 .در این جا نیز راه حسین ، بھ این اصل پاى بند نبود و آن را زیر پا نھاد

در خانھ خدا از قدرت یزید ) ع(چون قدرت حسین . مى توانست ، در مكھ بماند، از خود دفاع كند و پیروز شود) ع(حسین 
آنجا خانھ صلح . آن جا خانھ امن و آرامش بود. دفاع ، امن خانھ خدا را بر ھم مى زد. بیش بود، ولى از دفاع كناره جست 

) ع(ردن حیات موجودى زنده ، حرمت خانھ خدا را مى برد، و حسین نابود ك. آن جا خانھ حفظ حیات زندگان بود. بود
 . برترین كسى بود كھ حرمت آن جا را نگاه مى داشت
 عزم سفر

كوتھ . سفر عراق ، سفر شھادت بود و حسین ، راھى كوى شھادت . حسین ، بار سفر بست و بوى عراق رھسپار گردید
مى پنداشتند، در مقام پند و   ى رود و بدان نخواھد رسید، پس خطا كارش نظران ، مى پنداشتند كھ حسین بھ سوى حكومت م

گردانند  اندرز، بر آمدند تا از این سفر منصرفش  . 
سفر حسین بھ عراق ، وفاى بھ وعده نیز بود، وعده كھ بھ مردم كوفھ داده بود كھ اگر نماینده اش مسلم گزارش دھد كھ آنان 

آن ھا خبر داده و پیك ھاى ایشان گفتھ حقیقت بود، حسین بھ سوى عراق برودآماده ھستند و آن چھ نامھ ھاى  . 
 :گزارش مسلم چنین بود
نوشتھ ھا صحیح است و گفتھ ھا درست و مطابق با حقیقت ، حسین مرد وفا بود، و باید بھ وعده اش وفا كند، او كسى نیست 
 .كھ قولى بدھد و خالف كند

شرفیاب شد و پند دادن و نصیحت گرى . آمده بود، شنید كھ برادر عزم سفر عراق داردمحمد حنفیھ ، كھ براى حج بھ مكھ 
 : آغاز كرد و گفت



از آن ترسم كھ با تو ! بھ برادرت خیانت كردند! تو اھل كوفھ را خوب مى شناسى ، آن ھا بھ پدرت خیانت كردند! برادر
حسین گفت. ین مرد حرم و محفوظترین كس خواھى بودچنان كنند كھ با آن ھا كردند، اگر در مكھ بمانى ، گرامى تر بیم )): 

 .((آن است كھ یزید خون مرا در حرم بریزد و من كسى باشم كھ كھ بھ وسیلھ من ، حرمت خانھ خدا، پامال گردد
ردداگر چنین است ، برو بھ یمن ، یا سر بھ بیابان بگذار، كھ ھیچ قدرتى نخواھد توانست ، بر تو پیروز گ: محمد گفت  . 

 : ابن عباس از حركت حسین آگاه شد، شرفیاب شده گفت
اگر آنان تو را دعوت كرده كھ در . مى دانى كھ عراقیان ، مردمى خیانت پیشھ ھستند. شنیده ام عزم عراق دارى ! پسر عمو

مكھ بمانى ، بھ یمن زیر رایت تو نبرد كنند، شتاب مكن و عجلھ بھ كار مبر، اگر قصد پیكار با یزید دارى و نمى خواھى در 
چون كھ یمن دور است و كنارى قرار دارد. برو در یمن بمان و . در یمن ، یاورانى دارى كھ از تو نگھ دارى خواھند كرد .

دعوت خود را پخش كن و فرستادگانى بھ ھر شھر و دیار بفرست و بھ مردم كوفھ بنویس كھ تا والى یزید را بیرون نكنند، 
و اگر چنین كردند و در میان ایشان ، دشمنى براى تو یافت نشد و اتفاق كلمھ داشتند، آن وقت بھ  نزد آن ھا نخواھى رفت

و اگر كوفیان والى یزید را بیرون نكردند، سر جاى خود . سوى كوفھ برو، ھر چند باز ھم ، از خیانت آن ھا بر تو بیم ناكم 
د و داراى دره ھایى است كھ براى دفاع بسیار مناسب كشور یمن ، دژھاى مستحكمى دار. بنشین و منتظر فرصت باش 

 . است
مى دانم تو خیر خواھى مى كنى ، ولى فرستاده من مسلم نوشتھ است كھ مردم كوفھ ، با من بیعت كرده اند و )) : حسین گفت
 .((ھمگى مرا یارى مى كنند، اینك من ، تصمیم بھ حركت بھ سوى كوفھ دارم 

ى كھ اھل كوفھ چھ ھستند و چھ مى كنند، آن ھا یاران پدرت و برادرت بوده اند، ولى فردا تو مى دان: ابن عباس گفت 
خبر حركت تو كھ بھ ابن زیاد برسد، كوفیان را بھ جنگ تو گسیل خواھد كرد و كسى كھ بھ تو نامھ . كشندگان تو خواھد بود

نمى پذیرى و تصمیم بھ سفر دارى ، زنان و بچھ ھا اگر پند مرا . نوشتھ و از تو دعوت كرده ، بدترین دشمن تو خواھد بود
مى ترسم كھ تو را پیش چشم زنان و كودكانت سر ببرند. را، ھمراه مبر . 

 .((من در عراق كشتھ شوم ، بھتر است تا در مكھ كشتھ شوم )) : حسین گفت
پسر عمویى و خویشاوندى ، : وى چنین گفت . سومین نصیحت گرى كھ شرفیاب شد، ابو بكر حارث نواده عبدالمطلب بود

 نمى دانم مرا خیر خواه خود مى دانى یا نھ ؟ . مرا با تو ھم شیر ساخت
 .((تو كسى نیستى كھ خیانت كنى )) : حسین گفت

اكثریت . و مردم نسبت بھ او مطیع تر و فرمان بر تر بودند. پدرت از تو، دلیرتر بود: زاده حارث و نواده عبدالمطلب گفت 
او بودند و تو چنان اكثریتى ندارى ، پدرت بر معاویھ حملھ برد و ھمھ مسلمانان با او بودند، البتھ بھ جز مردم  مسلمانان با

شام ، پدرت از معاویھ ، نزد ھمھ كس برتر و گرامى تر بود، ولى چنان كھ دیدى ، ھمان مردم ، در اثر طمع بھ مال دنیا بھ 
زیدند و سنگینى نشان دادند، بھ طورى كھ دلش از دست این مردم آكنده از وى خیانت كردند و در یارى حضرتش تكاھل ور

 .غم و غصھ بود
آن ھم كسانى كھ با پدرت ! آن چھ گفتم بھ چشم خود دیده ام و شنیدنى نبوده ، اكنون تو مى خواھى نزد چنین مردمى بروى 

آن ھم سپاھى ! مردم با سپاه شام و عراق بجنگى ؟مى خواھى بھ وسیلھ این ! چنین و چنان كردند و بھ برادرت خیانت كردند
 .كھ از سپاه تو برتر و نیرومندتر است و ھمین مردم ، از آن در ھراس ھستند
)) : حسین گفت البتھ آن چھ خدا اراده كند، مى شود. خداى بھ تو پاداش نیكو دھاد، سخنى بھ جا گفتى ! پسر عمو )). 

براى ) ع(جلب نظر مى كند، آن است كھ ھمھ گمان مى كردند كھ حسین  چیزى در سخنان پند گویان و نصیحت گران
و مى دیدند راھى كھ حسین مى رود، راه بھ دست آوردن حكومت نیست ، در . حكومت مى رود و جویاى جھان دارى است 

مى دانستند كھ پاى آن ھا . از این رو بھ نصیحت پرداختھ و پند گفتند. این راه پیروزى نیست ، زمام دارى یافت نمى شود
حسین ھم مى دانست. كھ بھ خاك عراق برسد، با كشتھ شدن ھمراه است ) ع(حسین   . 

نبودند و رفتار آن ھا بر كسى پنھان نبود، تا چھ   كوفیان ، مردمى ناشناس . آن چھ كھ نصیحت گران مى گفتند، روشن بود
كوفھ را از نزدیك ، لمس كرده بود و آن ھا را خوب مى  كھ جھان بر خردمندى وى اعتراف دارد و اھل) ع(رسد بر حسین 

 . شناخت
 . حسین ، مى دانست كھ پند گویان ، خیرخواه وى ھستند و آن چھ مى گویند، راست است

اگر ھدف حسین از این سفر، تشكیل حكومت . مى دانست كھ راه عراق ، راه پیروزى نیست و راه مرگ است و كشتھ شدن 
طق نصیحت گران ، برتر و قوى تر بوده استبوده ، بى گمان من  . 

آن ھا نمى . ھدف حسین شھادت بود و تنگناى فكرى آن ھا اجازه نمى داد كھ بتوانند پى بھ حقیقت این ھدف عالى ببرند



دت سطح فكر ایشان ، پایین تر از این بود كھ بتوانند بفھمند شھا. دانستند شھادت چیست و آن را از ھالكت تمیز نمى دادند
 . چیست

ھاى حسین ھم بھ ھر یك از ایشان ، یك گونھ است و نظر ھیچ یك را تخطئھ نمى كند پاسخ  . 
. بھ دیگرى گونھ اى دیگر پاسخ مى دھد. در عراق كشتھ شوم ، بھتر است تا در حجاز كشتھ شوم : بھ ابن عباس مى گوید

چون در نظر ایشان ، یارى وقتى است . وى نیفتادند ھیچ یك ، در فكر یارى. نصیحت گران با آن كھ دوستان حسین بودند
ھنگامى كھ امید پیروزى منتفى شد و مرگ ، صد در صد حتمى . كھ امید پیروزى باشد و بھ شكست قطعى منجر نباشد

 .گردید، یارى معنا ندارد
 .اینان چنین مى اندیشیدند، ولى حسین چنین نمى اندیشید

زاران فرسنگ راه بوداز اندیشھ حسین ، تا افكار آن ھا ھ . 
عزم راسخ حسین ، عزمى است افسانھ اى و محال است شكستھ شود، و نیروى وى نیروى خدایى است و نیروى خدایى ، 
 . شكست ناپذیر است
 از امیر مدینھ بھ امیر كوفھ

وى تا حدى ایمان . ودولید، امیر مدینھ را مى شناسیم كھ پسر عموى یزید و یكى از پایھ ھاى حكومت خانوادگى بنى امیھ ب
 .بھ روز جزا داشت و دیدیم كھ با حسین مؤ دبانھ بھ گفت و گو پرداخت و در رفتارش نیز خشونتى ابراز نكرد

حسین ، : وقتى كھ ولید شنید كھ حسین راھى عراق گردیده ، نامھ اى بدین مضمون براى پسر زیاد، امیر عراق بنوشت 
از رفتار خشن ، با وى بپرھیز كھ بد بختى و ننگ ، براى خود . ر رسول خداست رھسپار عراق است ، او پسر فاطمھ دخت

لكھ ننگى كھ ھیچ چیز نتواند پاكش كند و تا جھان باقى است ، زبان زد خاص و عام خواھد . و قوم خود فراھم خواھى كرد
 .بود

پس او را از ننگ این جھانى ، بر حذر  امیر مدینھ مى دانست كھ امیر كوفھ ، بھ جھان دگر و روز واپسین ایمان ندارد،
 .داشت و از بد بختى ابدى در این جھان بترسانید
امیر كوفھ ، نامھ امیر مدینھ را ناچیز شمرد و پند و اندر او را ناشنیده گرفت ، و بھ سوى آرمان پلید خود قدم برداشت ، 

كارمندان و ماءموران حكومت ھاى . و خوردن یزیدآرمانى كھ خودش چندان سودى از آن نمى برد؛ بلكھ كار كردن او بود 
دیكتاتورى ، ھمھ از این گونھ اند؛ آن ھا رنج مى برند تا پایھ ھاى حكومت دیگرى را مستحكم سازند و سپس خود را در 

روش استالین در شوروى ، با یاران و ھم . آتش ظلم و جور بسوزانند، اعدام شوند و یا در سیھ چال زندانش جان دھند
زنھار از پل قرار گرفتن ، براى عبور ظالمان و ستم گران. كارانش ، بھترین گواه این سخن است   . 

از مكھ بھ وى رسید، دیده بان ھا ) ع(وقتى خبر حركت حسین ! امیر كوفھ ، درست بر ضد راھنمایى امیر مدینھ عمل كرد
 .بر سر راه حجاز گذارد و حكومت نظامى اعالم كرد

، مبادا از كوفھ بھ قصد یارى حسین ، كسى برود راه ھا را ببست ! 
پستى و رذالت پسر زیاد، از اربابش . بیش از فاصلھ میان مدینھ و كوفھ ! چقدر میان امیر مدینھ و امیر كوفھ فاصلھ برود

 .یزید براى خودش دست بھ جنایت مى زد، ولى پسر زیاد براى خاطر یزید .یزید، بیشتر بود
براى منصبى چند روزه و پشیزى مزد، دست خود را تا مرفق در خون . ایت ، بد بخت ترین كس ھستندكارمندان دستگاه جن

 .بى گناھان و پاكان فرو مى كنند
 !آن ھا جنایت مى كنند، ستم مى كنند، شكنجھ مى كنند تا دگرى سود برد

سگ داراى صفات برجستھ اى . ندخاك بر سر این گونھ مردم كھ از انسانیت و مردمى بھ دورند، بلكھ از سگ پست تر
 .است ، ولى اینان از ھر صفت مردمى بى خبرند
 بھ سوى كوى شھادت
حسین ، بھ . تن بودند 82یاران و ھمراھان حسین ، از زن و مرد، . حسین از مكھ بیرون شد و راه عراق را پیش گرفت  1

ھ بار خود بر آن نھدھر یك از یاران خود ده دینار خرج سفر داد و شترى نیز عنایت كرد ك . 
آنان را امیر مكھ بھ فرماندھى برادرش فرستاده بود كھ از . چندان از شھر مكھ دور نشده بودند كھ سواران امیر مكھ رسیدند

وقتى ماءموران چنین دیدند، . یاران حسین مقاومت كردند و كار بھ خشونت كشید. سفر حسین بھ سوى عراق جلوگیرى كنند
شیده برگشتند و كار بھ خون ریزى نكشیداز جلوگیرى دست ك . 
شھر را تصرف كند، مردم مكھ و بیشتر . حسین ، مى توانست سربازان امیر مكھ را نابود كند و سپس بھ سوى مكھ برگردد

زائران خانھ خدا، سرباز وى مى شدند، خبر فتح مكھ در جھان اسالم پخش مى شد، نھ تنھا دوستان حسین ، بلكھ دنیا پرستان 



مى شد  یز بھ یارى اش مى شتافتند و سیر تاریخ عوض ن . 
او پیروزى امروز را نمى . چرا چنین نكرد؟ چون در جست و جوى حكومت نبود، چون در راه پیروزى قدم بر نمى داشت 

با  پیروزى جاودانى ، با شھادت تحقق پذیر بود، نھ. خواست ، پیروزى فردا و پس فردا و پیروزى جاودانى را طالب بود
حسین ، مى توانست راه خود را بھ سوى مدینھ . فتح مكھ ، حسین ، پیروزى ھدف را مى خواست نھ پیروزى وسیلھ 

بگرداند و مدینھ را فتح كند و ان جا را پایگاه خود قرار دھد و بھ كوفھ و بصره بنویسد، تا بھ یارى او بشتابند، ولى چنین 
 .نكرد

انقالبى ، از كوچكترین فرصت ، براى پیروزى استفاده مى كند، ولى . بى جدا مى شوددر این جا، راه حسین از راه انقال
كاروان شھادت بھ راه خود ادامھ داد و بھ سوى كوى شھادت رھسپار بود. حسین فرصت ھا را نادیده گرفت  . 

و پارچھ ھاى گران قیمت ، بھ كاروانى برخوردند كھ از یمن مى آمد و عازم شام بود و كاالى گیاھى  ((تنعیم ))در منزل 
 .براى یزید مى برد

ھنوز چندان از مكھ دور نشده بودند . حسین ، كاالى كاروان را تصرف كرد و مزد ساربانان و كرایھ چارپایان را پرداخت 
 .كھ نامھ اى ، براى حسین رسید

ستاده بودنامھ از پسر عموى حسین ، عبدهللا پسر جعفر طیار بود كھ با دو پرس عون و محمد فر . 
تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ از تصمیم خود برگرد: در نامھ چنین آمده بود من از این سفر، بر جان تو نگرانم و مى  .

تو رھنماى . اگر تو كشتھ شوى ، نور خدا در زمین خاموش خواھد شد. ترسم ھالكت تو و نابودى خاندانت در آن باشد
اھش من این است كھ در سفر شتاب مكن ، كھ من خود، در پى نامھ ام خواھم رسیدرستگاران و امید مؤ منان ھستى ، خو . 

تشخیص عبدهللا صحیح بود، حسین در این سفر كشتھ مى شد، ولى اشتباه عبدهللا ، در این بود كھ شھادت را ھالكت مى 
 . پنداشت

ا وى سخن گفت و از وى تقاضا كرد براى عبدهللا ، پس از این كھ نامھ را براى حسین فرستاد، نزد امیر مكھ رفت و ب
حسین نامھ اى بفرستد و از او بخواھد كھ از سفر منصرف شود و بھ وى اطمینان دھد كھ دیگر خطر ترور و دستگیرى 
عبدهللا ، از امیر مكھ خواھش كرد كھ نامھ را بھ وسیلھ برادرش  .وجود ندارد و در برابر، با او خوش رفتارى خواھد شد

بیشتر موجب اطمینان حسین شود و بداند كھ سخن امیر جدى است بفرستد كھ  . 
عبدهللا نوشت ، و آن چھ نوشتھ بود، امیر امضا كرد . تو ھر چھ مى خواھى بنویس و نزد من بیاور تا امضا كنم : امیر گفت 

امھ را تقدیم داشتند و با و خودش با برادر امیر كھ حامل نامھ بود، از مكھ خارج شدند و خود را بھ حسین رسانیدند و ن
گردانند  حضرتش بھ گفت و گو پرداختند؛ شاید از این سفر منصرفش  . 

 .((جدم رسول خدا در خواب ، بھ من فرمانى داده ، باید اطاعت كنم و من در پى انجام دادن آن مى روم )) : حسین گفت
پرسیدند چھ خواب دیده اى ؟: پرسیدند  

)) : گفت فتھ ام و نخواھم گفت ، تا زمانى كھ خدا را مالقات كنم خواب را براى كسى نگ )). 
آن ھا نیز امر . عبدهللا ، نا امید باز گشت ، ولى بھ دو پسرش سفارش كرد كھ در خدمت حسین بمانند و در ركابش جھاد كنند

 .پدر را اطاعت كردند
 .حسین ، جواب امیر مكھ را بنوشت و بفرستاد

خیر . خیر خواھى كرد كھ حسین بھ عراق نرود. شان مى دھد كھ مرد بسیار پختھ اى بوده قدمى كھ پسر جعفر برداشت ، ن
. امیر مكھ را ضامن اجرا قرار داد و سند كتبى از وى گرفت . خواھى كرد كھ حسین در مكھ بماند و جانش بھ سالمت باشد

دین گونھ دو پسر خود را ھمراه حسین بھ یارى حسین بر خاست ، ب. ھنگامى كھ از پذیرفتھ شدن سخنش نا امید گردید
. دو پرسى كھ یكى از آن دو، خواھر زاده حسین بود و فرزند بانوى بانوان ، زینب . فرستاد تا در ركاب حسین كشتھ شوند

بسیار دیده . پسر جعفر، اگر خود سعادت شھادت را نداشت ، فرزندانش را بدان سعادت رسانید و آنان از پدر، برتر شدند
ھ كسانى خودشان سعادتمند نبودند، ولى كارى كردند كھ دیگران سعادتمند شدندشده ك . 

كاروان شھادت بھ سفر خود ادامھ داد، و حسین ھم چون پرنده اى سبكبار، بھ سوى عراق رھسپار بود و ھیچ چیز وى را 
بھ منزل گاه . از راه باز نمى داشت  كھ از عراق ، براى حج مى آیندآن جا میقات حاجیانى است . رسیدند ((ذات عرق )) . 

 .در ذات عرق ، با بشیر اسدى رو بھ رو گردید كھ از عراق مى آمد
 .حسین ، حال مردم كوفھ را، از وى پرسید

دل ھاى آنان با توست ، ولى شمشیرھاى آن ھا با یزید: وى پاسخ داد . 
)) : حسین ، سخن وى را تصدیق كرد و گفت چھ بخواھد انجام مى دھدراضى ھستم بھ رضاى خدا كھ ھر  )). 



 .((رضاى ما رضاى خداست )) : وقتى كھ در مكھ عزم سفر كرد، گفت
بسیار شنیده مى شود و دانستھ مى شود كھ این سفر را حسین ، سفر رنج مى ) ع(در این سفر، این گونھ سخنان ، از حسین 

ن خواست خداست ، و او بدون خواست خدا كارى خدا چنین خواستھ است ، و خواست حسین ھما .داند، سفر شھادت مى داند
 .نمى كند

راضى خداست و رضاى ) ع(رضاى حسین . حسین ،در برابر خواست خدا، تسلیم است و از تسلیم باالتر كھ مقام رضا باشد
 .خدا، رضاى حسین است ؛ او چیزى براى خود نمى خواھد، براى خدا مى خواھد

فداكارى را در یاران تقویت مى كردحسین ، با این كلمات ، روح ایمان و  كسانى كھ در ركاب حسین بودند و بھ سوى  .
كربال، معراج آن  .شھادت مى رفتند، روزانھ ، عروج ایمانى داشتند، در جا نمى زدند، پیوستھ در حركت بھ سوى باال بودند
 .ھا بود، چنان كھ معراج حسین نیز بود

آنان از جانب حق ، بھ سوى حق مى رفتند! ؟ آیا سیر من الحق الى الحق بھ جز این است . 
كھ رسیدند، حسین ، نامھ اى بھ اھل كوفھ نوشت و با پیك مخصوص خود بفرستاد و ایشان را از آمدن  ((حاجر))بھ منزل  2

پیك حسین قیس صیداوى بود. خود خبر داد و آمادگى آن ھا را براى قیام بخواست  . 
پیك دستگیر شده را نزد ابن زیاد . او تا وضع را چنین دید، نامھ را پاره پاره كرد. فتنددیده بان ھاى ابن زیاد، پیك را گر

پرداخت  امیر كوفھ بھ باز جویى اش . بردند  : 
 تو كھ ھستى ؟ -
 . مردى از شیعیان على و شیعیان حسن و شیعیان حسین -
 !چرا نامھ را پاره كردى ؟ -
 . براى آن كھ تو نبینى -
چھ كسانى بود؟ نام آن ھا ببرنامھ بھ نام  - . 
 . نام آن ھا را نخواھم گفت -
 . تو را مى كشتم -
 . ھر كارى مى توانى بكن -
سپس بھ تفصیلى كھ خواھد آمد، دستور داد از باالى كاخ داراالماره بھ زیرش انداختند كھ استخوان ھایش خرد شد، و 
 .شھیدش كردند

آمد، انشاءهللا تفصیل حالش ، در بخش دوم این كتاب خواھد  . 
ابن مطیع ، از شجاعان و . كاروان ، در بین راه بھ سر چشمھ اى رسید، و در آن جا با عبدهللا بن مطیع رو بھ رو گردید 3

ابن مطیع ، بھ حضور امام شرفیاب شده ، . دالوران قریش بھ شمار است و با عمر خطاب خلیفھ ثانى از یك تیره ھستند
یت ، بھ كجا مى روى و چھ مقصدى دارى ؟پدر و مادرم فدا: پرسید ! 

مردم عراق ، براى من نوشتھ اند و دعوت كرده اند كھ نزد آن ھا بروم. شنیده اى كھ معاویھ مرده است : حسین گفت   . 

 

 

تو را بھ خدا قسم بھ عراق مرو، حرمت اسالم را نگھ دار، حرمت عرب را نگھ دار، حرمت قریش را نگھ : ابن مطیع گفت 
و اگر تو را كشتند، دیگر از كسى نمى ترسند و شرم نمى . اگر بخواھى ضد بنى امیھ قیام كنى ، تو را خواھند كشت . دار

از این سفر، منصرف شو، بھ كوفھ مرو و جان خود را در خطر قرار مده. كنند و ھرچھ بخواھند، مى كنند  . 
در راه كوفھ ، از عرب ھاى بیابانى ، پرس و جو مى كرد . دحسین ، سخن او را شنید و چیزى نگفت و بھ راه خود ادامھ دا

راه ھا را بستھ اند و نمى . نمى دانم چھ خبر است : پاسخى كھ از ھمھ مى شنید، این بود. و از اوضاع و احوال مى پرسید
 ! گزارند ما بھ جایى برویم و از محل خود خارج شویم
 .حسین بھ راه خدا ادامھ داد
كھ رسیدند شب و روزى در آن جا استراحت كردند و اندكى از خستگى سفر بیاسودند و  ((ُخَزیمیھ ))بھ منزل گاه  4

در این منزل ، براى بانوى بانوان ، زینب ، مكاشفھ اى رخ داد و . فرسودگى آن را كاستند و براى آینده نزدیك آماده شدند



)) :خدمت برادر عرض كرد ى شنیدمدیشب چیز. مى خواھم بھ تو خبرى بدھم   !)). 
 .((!چھ شنیدى ؟)) :امام پرسید
)) : زینب گفت اى دیدگان من اشك : پاسى از شب گذشتھ بود كھ از خیمھ ، براى كارى بیرون شدم ، شنیدم ھاتفى مى سرود
 .(( !بسیار بریزید، بر مردانى كھ مرگ دارد آن ھا را بھ سوى خود مى كشد

ھر چھ كھ باشد! سرنوشت ، شدنى است ! خواھرم :((حسین گفت  . امام بھ راه خود ادامھ داد و گفتھ ھاتف را تكذیب نكرد .((
گفتھ ھاتف دانستھ اش را پا بر جا و دو چندان كرد. زینب مى دانست كھ برادرش بھ استقبال مرگ مى رود . 

دومین ركن ، . ن گرددبانوى بانوان ركن دوم آرمان بود نخستین ركن شھادت بود كھ باید حسین انجام دھد و پیشواى شھیدا
 .زینب بود كھ باید اسارت را برگزیند، و رھبر اسیران گردد
، چھ در مكھ )ع(در تاریخ نیامده كھ حسین . دور بود، ولى حسین را دوست مى داشت ) ع(ُزھیر، عثمانى بود و از على  5

حیف است . و او را گرامى داشت و چھ در مدینھ ، از فردى دعوت كرده باشد، ولى در بیابان ، از زھیر دعوت كرد 
حسین ھم زھیر را دوست مى . زھیر، جوان مرد دلیر، نابغھ نظامى ، سردار بزرگ عرب ، یزیدى بماند، باید حسینى بشود

 . داشت
مردمى كھ . ھر كس مى خواھد برود و با من نیاید، ولى زھیر را گفت كھ با وى بیاید: گفت ) ع(در این سفر، بارھا حسین 

شھادت ، مقام شامخى است ؛ ھر كسى لیاقت آن را . پراكنده شدند، شایستگى نداشتند كھ بھ شھادت برسند) ع(ر حسین از دو
ھرگز پر طاووس بھ كركس ندھندش. ندارد زھیر ھر چند، . ولى زھیر شایستگى دارد و باید بدین فیض عظیم نایل گردد . 

نمى گذارد كھ شایستگان ) ع(جوان مردى حسین . زدیك است در ظاھر از حسین دور است ، ولى در باطن بھ حسین ن
حسین ، ُزھیر را بھ بزم شھادت ، صال داد. محروم شوند و باطن در باطن بماند، باید روزى ظاھر شود ُزھیر لبیك گفت و  .

 .جام شھادت را تا پایان نوشید
 !چھ رازى در این دعوت نھفتھ بود؟

، ولى از !از خویش دعوت نكرد! ولى زھیر را دعوت كرد! ادرش را دعوت نكردبر! حسین ، پسر عمویش را دعوت نكرد
زھیر، از یاران بنى امیھ بود و از سران نظامى آن ھا بھ شمار مى ! چھ رازى در این دعوت نھفتھ بود؟! بیگانھ دعوت كرد

با دیده قداست و بزرگوارى مى نگریست) ع(رفت ، ولى بر حسین   . 
یعنى مسلم ، بیعت ) ع(بود و پس از مرگ معاویھ ، براى حسین نامھ ننوشت ، و با فرستاده حسین  زھیر، ساكن شھر كوفھ

و جاذبھ دوستى ! وه كھ دوستى چھ كارھا مى كند. نكرد و با خالفت یزید موافق بود، ولى حسین را دوست مى داشت 
 . نیرومندترین جاذبھ ھاست

ام كرده و مى دانست كھ حسین ، در این قیام كشتھ خواھد شد، چون او، زھیر مى دانست كھ حسین ، در برابر یزید، قی
از قواى یزید، اطالع داشت ، یاران حسین را ھم مى شناخت و نمى خواست بھ حسین نزدیك شود، . متخصص نظامى بود

در دربار یزید مسؤ ول بھ شمار آید) ع(مبادا پس از كشتھ شدن حسین  . 
ى حسین را بھ چشم مى دید، از حسین دورى نمى كرد، زیرا ھم حسین را دوست مى داشت و اگر این نابغھ نظامى ، پیروز

ھم پیروزى با حسین بود و مسؤ ولیتى براى وى ، در آینده تصور نمى شد، ولى زھیر یقین داشت كھ حسین كشتھ خواھد شد 
 . و اگر بھ حسین نزدیك شود، نامش در لیست سیاه یزید، قرار خواھد گرفت

زھیر یك شبھ ره صد سالھ . ، زھیر را با یك دیدار، دگرگون ساخت و یزیدى ، حسینى گردید و نارى ، نورى شد حسین
زھیر، نھ تنھا نابغھ نظامى بود، متفكر بود، سخنور . رفت و بھ عالى ترین مقام انسانى رسید و سردار بزرگ حسین گردید

یایى داشت ، در عرب بھ ویژه در قوم خود، بسیار محترم بودبود، بسیار خردمند بود، دانشور بود، اطالعات جغراف . 
پس از آن كھ حسینى شد، ھمھ امكانات خود را تحت اختیار حسین گذارد و ھر چھ نیرو داشت ، در راه حسین بھ كار برد، 

، آرمان حسین آرمان زھیر. راه زھیر، راه حسین شد. ھمیشھ در برابر حسین ، جان بر كف و گوش بر فرمان ایستاده بود
 .شد

آنان كھ دعوى دوستى حسین مى كنند، چرا بھ راه حسین نمى روند؟ زھیر كھ از زیارت ! وه كھ دوستى چھ كارھا مى كند
ولى حسین با زھیر . حج بر مى گشت ، نمى خواست با حسین ھم منزل گردد و تماسى حاصل ، مبادا بھ یزید گزارش دھند

ر جایى فرود آمد كھ زھیر در آن جا فرود آمده بودھم منزل گردید و كاروان شھادت د . 
زھیر، بھ . حسین تو را مى خواھد: با یاران خود ناھار مى خورد كھ فرستاده حسین بھ سراغش آمد و ابالغ كرد ((زھیر
 . حضور حسین شرفیاب شد و یزیدى رفت و حسینى بازگشت

آرى ،.ر دھنددستور داد كھ خرگاھش را در زمیره خیمھ و خرگاه حسین قرا  



زھیر را حضار مى كند، بھ حضور . دوستى ، قوى ترین جاذبھ ھاست ، زھیر را با حسین ، در یك منزل فرود مى آورد
تاریكى اش را مى برد، روشنایى اش مى بخشد، سرانجام ، حسینى مى شود و خیمھ و خرگاھش را در خیمھ و . مى رساند

 (16).خرگاه حسین قرار مى دھد
. بادیھ پیمایان راه شھادت ، بھ راه خود ادامھ دادند و زھیر از سران آن ھا شده بود و بھ سوى كوى شھادت قدم برداشت  6
خبرى : بھ حضور امام شرفیاب شده و عرض كردند رسیدند، با دو تن بر خوردند كھ ((َثعلَبّیھ ))ھنگامى كھ بھ سر منزل 

آرى . از این جوان مردان ، چیزى پنھان ندارم : نھانى بگوییم یا آشكارا؟ حسین ، بھ یاران خود نگاھى انداختھ گفت . داریم 
درست نمى سرانى كھ از یاران خود، نھانى كار مى كنند، روش خود را  . حسین نھان كارى ندارد، با دوستانش یگانھ است

آن ھا مى ترسند ملت از آن آگاه شود و خیانت داند و بدان رضایت ندھد؛ وگرنھ كار ! دانند، وگرنھ چرا پنھان مى كنند؟
مردى را دیدیم كھ از كوفھ مى آمد، از وى خبر پرسیدیم ، گفت : آن دو گفتند. خوب ، نھان كردند ندارد در كوفھ بودم و بھ  :

ھانى را كشتند و پیكرشان را بھ روى زمین كشیدندچشم خویش دیدم كھ مسلم و  ! 
پس آن دو، بھ نصیحت گرى پرداختند، بھ حسین  .((خداوند آن را رحمت كناد)) : حسین ، آیھ استرجاع را تالوت كرد و گفت

در كوفھ  تو را بھ خدا قسم كھ جان خود و جان اھل بیت خود را محفوظ بدار و از ھمین جا برگرد، تو،: خطاب كرده گفتند
 .، نھ یارى دارى و نھ یاورى ، مى ترسیم كھ كوفیان ، در صف دشمنان تو قرار گیرند و بر تو بتازند

ما نخواھیم بر گشت ، مگر آن كھ انتقام : پاسخ دادند! چھ مى كنید، مسلم كشتھ شد: حسین روى بھ فرزندان عقیل كرده پرسید
ھ مسلم چشیده ما بچشیممسلم را بگیریم و خون خواھى كنیم ، و یا آن چ  . 

كشتھ شدن. 2خون خواھى ؛ . 1: زادگاه عقیل ، یكى از دو راه را برگزیدند ولى ھر دو بھ سوى كوفھ مى رفت و ھر دو  . 
آنان با حسین ، وحدت نظر داشتند، حسین با آن ھا . ھر دو، راه رفت بود و ھیچ یك راه برگشت نبود. بھ شھادت ختم مى شد

مسلم با ھیجده ھزار سرباز كشتھ شد و . نیز، عقیلیان ، مى دانستند، خون خواھى مسلم ممكن نیست  یاران حسین. نیز
؟!عقیلیان كھ از ده تن كمتر بودند، كشتھ نخواھند شد  

آنان . ھاى حسین آگاه بودند زادگان عقیل ، از آغاز سفر ھمراه حسین بودند، پند نصیحت گران را شنیده بودند و از پاسخ 
در این سفر از شھادت یحیى پیغمبر یاد ) ع(بارھا حسین . نستند كھ در ركاب حسین ، بھ سوى كوى شھادت مى روندمى دا

حضرتش بھ ھیچ كس ، وعده پیروزى نداد و این از حساس ترین  .((!سر یحیى را براى ظالمى ھدیھ برند)) :كرده و گفتھ بود
 . نقاط حیات حسین است

ما گوش بھ فرمان تو ھستیم ، آن چھ تو گویى : ن حسین آگاه نبودند بھ حسین عرض مى كردنددودمان عقیل ، اگر از آرما
دوست ) ع(دانستند كھ حسین . سخنى گویند و یا كارى انجام دھند) ع(آن ھا كسانى نبودند كھ بر خالف نظر حسین . آن كنیم 

اسخ دادند و دم از انتقام زدند، كھ از پند گویى دم آنان نیز طبق سنت عرب پ .مى دارد كھ بھ دو مرد نصیحت گر پاسخ دھند
اگر حقیقتا تصمیم بھ انتقام داشتند، راه دیگرى پیش مى گرفتند و مى توانستند بھ ترور دست بزنند، بھ جنگ ھاى . فرو بندند

اد و یاران حسین كاروان بھ راه خود ادامھ د. ولى چنین نكردند و بھ سوى كوى شھادت رھسپار شدند .پارتیزانى بپردازند
 .مى دانستند بھ كجا مى روند و برا چھ مى روند
نامھ از كوفھ بود و بر حسین وصیت مسلم . در این جا، حسین نامھ اى دریافت كرد. رسید ((زبالھ ))كاروان ، بھ منزل  7

بنویسند و وضع كوفھ  مسلم ھنگام مرگ از محمد بن اشعث و عمر سعد خواستھ بود كھ نامھ اى براى حسین. نوشتھ شده بود
آن دو نیز خواستھ مسلم را انجام دادند. را گزارش دھند و حضرتش را از شھادت مسلم آگاه گردانند . 

 .مسلم در پیام كتبى خود، خواھش كرده بود كھ حسین بھ سوى كوفھ نیاید و بر گردد
 .چون كھ اھل كوفھ را، قابل اعتماد ندیده بود و خیانتشان را چشیده بود

دى كھ نامھ را آورده بود، كشتھ شدن ابن َیقِطرقاص او پیكى بود حامل نامھ حسین از بین راه بھ كوفھ اش . را نیز خبر داد (17)
حسین ، پس از خواندن نامھ و . ى كوفھ ، در آن نوشتھ بودفرستاده بود و خبر خروج خود را، از مكھ و سفرش را بھ سو

 : آگاه شدن از پیام مسلم ، بھ یاران چنین گفت
(( شیعیان ما، بھ ما خیانت كردند و از یارى ما دست بر داشتند، . خبر جان سوز كشتھ شدن مسلم و ھانى و ابن یقطر رسید

بر دوش كسى ندارم  ھر كدام از شما كھ بخواھد برگردد، آزاد است ،من بارى )).(18) 
یاران حسین ، ھمگى از پیام مسلم آگاه شدند و سخن كوتاه حسین ، راه بازگشت را براى ھمھ بگشود و بسیار كسانى كھ 

فرزندان مسلم و برادران و خویشانش ، اگر بھ قصد گرفتن . مید شده ، پراكنده شدندھنوز امید پیروزى حسین را داشتند، نو
پیام مسلم و سخن حسین ، بھترین سند . خون او مى رفتند، دانستند كھ انتقام در این سفر امكان پذیر نیست و باید بازگردند

ولى جوان مردان ، بھ راه خود ادامھ دادند. براى بازگشت آن ھا بود . 



ن نیز اگر بھ قصد تشكیل حكومت مى رفت ، از ھمین جا باید برگردد؛ چون معلوم شد راه كوفھ ، راه بھ دست آوردن حسی
حسین اگر . مشروط بود  حكومت نیست و خیانت كوفیان ، وظیفھ وفا بھ وعده را از دوش حسین برداشت ؛ چون وعده اش 

ولى . توانست بھ بصره برود؛ زیرا بصریان خیانت پیشھ نبودندمى  - با آن كھ امان داشت  - نمى خواست بھ مكھ برگردد
 .نرفت و راه خود را بھ سوى كوى شھادت ادامھ داد
با خود آب بردارید و فراوان ھم )) :سحرگاھى كھ كاروان خواست از منزل زبالھ كوچ كند، فرمانى از حسین صادر شد 8
 .((بردارید

در منزل ھاى گذشتھ ، ھنگام كوچ ، چنین . زى بود و بسیار تازگى داشت ولى فرمان شگفت انگی. یاران اطاعت كردند
منزل آینده ھم ، دور نبود كھ در راه بھ آبى فراوان نیاز، داشتھ باشند. فرمانى صادر نشده بود . 

رمانده سربازى كھ بھ ف. اطاعت كردند، ولى سبب نپرسیدند.فرمان اجرا گردید، ھرچند براى فرمان بران ، قابل درك نبود
كسى كھ براى فردى ، ارزش عقلى و فكرى و علمى قایل است ، او را در برابر چرا قرار . اعتماد دارد، استیضاح نمى كند

كجا مى روى ؟: پیرمردى از عشیره ِعكِرمھ شرفیاب شد و پرسید. كاروان ، بھ دره عقبھ رسید. نمى دھد  
 .((بھ كوفھ مى روم )) :حسین فرمود

مردمى كھ از . در كوفھ نیش نیزه و تیزى شمشیر، رو بھ رو خواھى شد! را بھ خدا برگرد و بھ كوفھ مرو تو: پیرمرد گفت 
تو دعوت كرده اند، اگر جنگ كرده و پیروز شدند كھ بار جنگ بر دوش تو نیست و زمینھ براى حكومت تو آماده است ، بھ 
 . ... كوفھ برو، وگرنھ ، نھ
)) : حسین گفت ن نیست و مى دانم كھ سالمتى در چیست ، ولى آن چھ خدا بخواھد، مى شودچیزى بر من پنھا )). 

چون كھ نخستین بارى بود كھ حسین مى گفت. پاسخ حسین ، بھ پیرمرد، جالب بود بر من چیزى مخفى نیست و راه  : 
ولى پند . نیز آگاه بودحسین ، مردم كوفھ را بھتر از دگران مى شناخت ، چنان كھ از راز پیروزى . سالمتى را مى دانم 

 .نصیحت گران را گوش مى داد و بھ حسین خلق و خوش خوبى ، با آنان رو بھ رو مى شد
دشمنان حسین انسان . مى بینم كھ گرگان بیابانى ، مرا پاره پاره مى كنند: ھنگام خروج از مكھ ، پیش بینى كرد و گفت 

. ن بودن كھ براى نجات انسانیت ، از دندان گرگان و سگان ، كوشیدندانسان ، یاران حسی. نبودند، سگان ھار و درنده بودند
 .حسین ، از ھمین جا نیز مى توانست بھ راھى دیگر برود، ولى نرفت ، راه دیگر، آرمان حسین را تاءمین نمى كرد
بیر گفتھ و سبب تكبیر را نیز تك) ع(حسین ! كاروان ، ھم چنان بھ راه خود ادامھ مى داد كھ ناگھان صداى تكبیر بلند گردید 9
 .پرسید

. ما با این صحرا آشنایى داریم ، درخت خرمایى در آن وجود ندارد: دگران گفتند! درختان خرما را مى بینم : مرد گفت 
گردن ھاى اسب است: گفتند .((درست نگاه كنید، ببینید چھ مى بینید)) :حسین فرمود  . 

گفت) ع(حسین  كوھى را در نظر بیاورید كھ پشت سر قرار داده ، رو بھ دشمن )) :پس فرمود .((من ھم چنین مى بینم )) : 
كوه ذو ُحَسم ، در چپ قرار دارد؛ اگر تند برویم بدان خواھیم رسید: گفتند .((داشتھ باشیم  . 

آشكار  از سخنش) ع(نبوغ نظامى حسین . آرایش جنگى بھ خود گرفتند. تند رفتند و بھ سوى چپ گراییدند. فرمان صادر شد
و گرنھ حسین دانشگاه جنگ را ندیده بود. مى گردد . 

سپاه دشمن نزدیك شد و نزدیك تر، ھمان كھ دانست كاروان شھادت ، بھ سوى چپ مى رود، از راه منحرف گردید و بھ 
 .سوى كاروان گراییدن گرفت 

رسید؛ ھزار سوار بھ سردارى حر بود كھ لشكر دشمن . كاروان شھادت ، خود را بھ كوه رسانید و آن جا را پایگاه قرار داد
سپاه كوفھ آمد، آمد. ابن زیاد بھ سوى حسین فرستاده بود . 

 . تا درست برابر سپاه حسین قرار گرفت
زیرا سپاه حسین ، در باال قرار داشت ، نقطھ اتكا داشت ، ولى سپاه كوفھ ، . این ، خطاى نظامى و لغزش جنگى سپاه بود

سپاه حجاز، مى توانست سنگر گرفتھ ، سپاه عراق را تیر باران كند و نابود گرداند، . تكایى نداشت در پایین بود و نقطھ ا
سپاه حر تشنھ بود و بھ رمق واپسین رسیده بود. كارى كھ كردند، آرایش جنگى بھ خود گرفتند و آماده گشتند. ولى نكرد . 

بھ این : در برابر این كار، بھ یارانش فرمود. د، ولى نكردحسین نیز مى توانست با یك حملھ برق آسا، دشمن را نابود ساز
آن ھا تشنھ بودند و اسبان نیز تشنھ بودند. اسبانشان را نیز آب دھید و سیراب كنید. مردم آب دھید و سیرابشان كنید . 

. مامى سیراب كردندیاران حسین كھ آب فراوانى ھمراه برداشتھ بودند، اطاعت كرده بھ سقایى پرداختند و لشكر حر را بھ ت
اسبانشان را سیراب كردند، تشت را پر آب كرده ، پیش دھان اسب مى گرفتند، حیوان مى نوشید، تا سر از آب بر مى داشت 

در زمره سپاھیان حر بودم ، واپس مانده بودم ، : ابن طعان مى گوید. این كار را تا پنج بار، با ھر اسبى تكرار كردند. 



حسین مرا دید و از حالم آگاه شد، شتر . اسبان نیز سیراب شده بودند. آب خورده و سیراب شده بودند وقتى كھ رسیدم ، ھمھ
بخوابانش و آب بخور: آب آورى را بھ من نشان داد و گفت  . 

آب از دو گوشھ دھانم مى ریخت و . من چنان كردم و دھانھ مشكى كھ بر روى شتر قرار داشت ، باز كرده در دھان نھادم 
. نوشیدم تا سیراب گردیدم . حسین پیش آمد، با دستانش ، دھانھ مشك را لولھ كرد و بھ دھان گذارد. توانستم آب بنوشم  نمى

 .اسبم ھم آب بنوشید، تا سیراب شد
از منزل پیش ، آب براى دشمن ، حمل مى . این كار حسین است و روش حسین ، بھ جاى زھر، پادزھر بھ دشمن مى دھد

البى را سراغ دارید كھ چنین كرده باشد و یا چنین كند؟ تشنگى دشمن را از پیش بداند و خود را سقاى نیروى كدام انق. كند
دشمن . دشمن كند تا سیرابش سازد؟ انقالبى ، بھ دشمن آب نمى دھد، بھ اسب دشمن آب نمى دھد، دشمن را سیراب نمى كند

ولى حسین چنین نكرد و دانستھ . مى سازد  آن مى تازد و نابودش خستھ و كوفتھ و تشنھ را زنده نمى گذارد، یك باره بر 
 .چنین نكرد

اگر حسین سپاه . وقتى كھ دید، دشمن فكر حملھ در سر ندارد، از او دست كشید. لباس رزم بر تن كرد، و آماده دفاع گردید
ر شھرھا مى رسید، روحیھ دنیا پرستان حر را تار و مار كرده بود، كلید پیروزى را بھ دست آورده بود، خبر بھ كوفھ و دیگ

ع(عوض مى شد و امید بھ پیروزى حسین  رعب بر دل یزیدیان چیره مى گردید، فتنھ و . در دل ھا تابیدن مى گرفت  (
آشوب ، در كوفھ رخ مى داد، موقعیت ابن زیاد در خطر مى افتاد، اطاعت مردم كوفھ از وى متزلزل مى گردید و از 

. ولى حسین چنین نكرد و دانستھ چنین نكرد. ابراز ندامت مى كردند، باالءخره تاریخ دگرگون مى شدرفتارشان با مسلم 
براى شھادت مى رفت ، نھ براى پیروزى و حكومت  زیرا حضرتش   . 

كوچكترین نتیجھ پیروزى حسین بر حر، آن بود كھ سپاه كوفھ تشكیل نمى شد و مردم كوفھ ، از گرد آمدن زیر پرچم یزید 
چون راه حسین راه پیروزى نبود، راه . ولى حسین چنین نكرد و دانستھ چنین نكرد. ریغ مى كردند و تاریخ عوض مى شدد

 .حكومت نبود
حسین ، با پیراھنى و ردایى و نعلینى از . مؤ ذن حسین ، بانگ اذان برداشت . سپاه كوفھ ، اندكى بیارمیدند، تا ظھر شد 10

ا مخاطب قرار داده ، بھ ارشاد پرداختخیمھ بیرون شد، سپاه كوفھ ر  : 
من بھ سوى شما نیامدم ، تا وقتى كھ دعوت كردید و نامھ ھاى شما رسید و فرستاده ھاتان آمدند كھ بھ كوفھ بیا، ما رھبر ))
 . نداریم ، بھ سوى ما بیا، شاید بھ وسیلھ تو ھدایت شده ، رستگار شویم

ما ھمان نظر باشد و اطمینان بدھید كھ بھ پیمان خود، پایبند مى باشید و اگر با اگر نظر ش. اكنون من بھ سوى شما مى آیم 
 (19).((آن نظر موافق نیستید و از آمدن من كراھت دارید، بر مى گردم 

نگفتندكوفیان ، خاموش شده ، پاسخى  . 
نمى شود، : حر گفت . با لشكرت ، نماز بھ جماعت بخوان : حسین رو بھ حر كرده گفت . مؤ ذن حسین اقامھ نماز گفت 

و این نخستین گام . حسین ، نماز ظھر را بخواند و حر و سپاھش اقتدا كردند. شما بخوانید و ما ھمگى بھ شما اقتدا مى كنیم 
ایان یافت ، حر بھ سراپرده اش رفت و سربازانش ، در سایھ اسبان ، خود را از گرماى نماز كھ پ. حر، بھ سوى حسین بود

 .آفتاب سوزان بیابان نگھ مى داشتند
جھل و نادانى بھ قدرى بر سپاه حر، حكومت مى كرد كھ این زندگى طبقاتى را نمى دیدند كھ حر در سراپرده آسایش یابد و 

نان كھ نمى دیدند كھ حسین با سربازانش یك سان و یك جور زندگى مى كند و چ. آنان ، در زیر سایھ اسب مسكن كنند
 . مساوات بر قرار است

ھمان مھرى كھ ھم . وقت نماز عصر فرا رسید و نماز عصر مانند نماز ظھر خوانده شد و مھر حسینى جوشیدن گرفت 
قرار داده ، و وعظ و ارشاد پرداخت بار دگر، حر و لشكریانش را مخاطب. چون خورشید، بر دوست و دشمن مى تابد  : 

(( ما اھل بیت پیغمبر شما ھستیم و . اگر تقوا را پیشھ كنید و حق و حقیقت را بشناسید، خدا را راضى كرده اید! اى مردم 
با ظالم و ستم گرند، . بنى امیھ كھ دعواى رھبرى مى كنند، شایستگى ندارند . ماییم كھ رھبرى امت را باید بھ دست بگیریم

اگر از دعوتى كھ كرده اید پشیمان شده و از آمدن ما كراھت دارید و حق ما را نمى شناسید و . عدل و داد سرو كارى ندارند
 .((نظر امروز با نظر دیروزتان تفاوت دارد، من بر مى گردم 

من از این نامھ ھا و فرستاده ھا اطالعى ندارم: حر، بھ سخن آمد و گفت  ھاى اھل كوفھ را آوردند و  نامھ: حسین فرمود . 
آن چھ از طرف امیر، . من دعوتى نكرده ام و از نویسندگان نامھ نیستم : حر گفت . بسیار بود و بى شما. پیش حر بریختند

تا تو را بھ كوفھ نزد امیر . امر شده كھ وقتى با تو رو بھ رو شدیم ، از تو دست بر نداریم . بھ من امر شده انجام مى دھم 
 . ببریم



. سخن حسین حقیقت داشت ، حر كشتھ شد و حسین را بھ كوفھ نبرد! مرگ ، بھ تو از این كار نزدیك تر است : حسین گفت 
حسین درنگى كرد، تا زنان نیز سوار شدند، آن گھ فرمان . و یاران ھمگى سوار شدند. سوار شوید: فرمان حسین صادر شد

چھ مى خواھى ؟ حر از شنیدن این ! مادرت داغت را ببیند: وى كرد و گفت حسین بھ حر ر! سپاه كوفھ مانع شد. حركت داد
ھر كس از عرب ، نام مادرم را مى برد، : پس گفت . سخن بر آشفت و تكانى خورد و یك گام دیگر بھ سوى حق جلو آمد

ش را ببرمنام مادرش را بھ حقارت مى بردم ، ولى چھ كنم كھ مادر تو زھراست جز بھ احترام نمى توانم نام  . 
 .((!مقصودت از این جلوگیرى چیست ؟)) :حسین پرسید

مى خواھم ، تو را نزد امیر ببرم: حر  . 
 .((من تسلیم تو نخواھم شد)) : حسین

من بھ جنگ با تو : پس حر گفت . سھ بار این سخنان میان حسین و حر، رفت و برگشت . من ھم تو را وا نمى گذارم : حر
اگر نمى خواھى راھى پیش گیر كھ نھ بھ كوفھ . ءمورم كھ از تو جدا نشده ، تا تو را بھ كوفھ برسانم پس ما. ماءمور نیستم 

خودت نیز نامھ اى براى یزید و یا براى امیر بنویس ، . تا من بھ امیر گزارش دھم و كسب تكلیف كنم . برود و نھ بھ مدینھ 
اكنون مى توانى از این راه بروى كھ بھ .دستم بھ خون آلوده نشود شاید مشكل حل گردد و من از این بد بختى نجات یافتھ ،

 .عذیب و قادسیھ منتھى مى شود
بھ منزلى بھ نام َبیضھ . حسین راه قادسیھ را پیش گرفت و بدان سوى رھسپار گردید. پیشنھاد حر مورد قبول قرار گرفت 

خداى را بھ جا   نخست حمد و سپاس : رشاد پرداخت حسین از موقع استفاده كرد، براى لشكر كوفھ بھ وعظ و ا. رسیدند
 : آورد و سپس گفت
(( كسى كھ ستم كارى را ببیند كھ حرام خدا را حالل كرده و عھد و پیمان الھى را شكستھ و با : "رسول خدا فرمود! اى مردم 

نتازد و با رفتار و كردار بھ مبارزه سنت پیامبر مخالفت كرده و با بندگان خدا با ستم و گناه رفتار مى كند، با زبان بر وى 
بنى امیھ اطاعت شیطان مى كند و با اطاعت رحمان ". گرداند  اش نپردازد، شایستھ است كھ خداى با ھمان ظالم محشورش 

حرام خدا ! مرزھاى حق و عدالت را شكستھ و مال مردم را برده اند و خورده اند! آشكارا فساد مى كنند. سر و كارى ندارند
و شایستھ ترین كس ،براى جھاد و نبر با آن ھا من ھستم ، باید با گفتار و رفتار ! حالل و حالل خدا را حرام شمرده اندرا 

 . بھ مبارزه پردازم
نامھ ھاى شما بھ من رسید، فرستاده ھاى شما بھ من خبر دادند كھ با من بیعت كرده و پسمان بستھ اید كھ مرا تسلیم دشمن 

من حسین ھستم ، پسر على ھستم . اگر پابند بدین عھد و پیمان شوید رستگار خواھید بود. من دریغ نورزیدنكنید و از یارى 
اما اگر پیمان خود را شكستید و از بیعت من دور شدید و . ، فرزند فاطمھ ، خداى مرا امام و رھبر و پیشوا قرار داده است 

غافل ، كسى است . برادرم چنین كردید، با پسر عمویم مسلم چنین كردید خیانت كردید، تازگى ندارد، با پدرم چنین كردید، با
آن كس . شما خودتان را با دست خودتان بد بخت ساختید و سعادت خود را از دست دادید. كھ بھ شما مردم كوفھ اعتماد كند

شما و رحمت خداى ، و  درود بر. كھ بیعت خود را، با خدایش بكشند خودش را شكستھ اس ، چون خداى ، بى نیاز است 
 (20).((بركات او
این سخنرانى نشان مى دھد كھ حسین مردم كوفھ را مى شناسد و چیزى از رفتار آن ھا بر حسین پنھان نیست و بھ ھیچ وجھ 

حسین مى خواھد، با گفتار و رفتارش . چنان كھ ھدف حسین ، نیز شناختھ مى شود. نكرده است  حضرتش ، بر آنھا اعتماد
یزید و یزیدیان را ریشھ كن . با طاغیان و ستم كاران و گنھ كاران ، بھ جھاد پردازد و دست ظلم و ستم ایشان را قطع گرداند

كاش خون حیض بودم و : ر بھ جایى برسد كھ پسر یزید بگویدسازد و ننگین ترین نام را در تاریخ بشرى بھ آن ھا بدھد تا كا
 ! در منجالبى افتاده بودم و بچھ یزید نمى شدم
بھ وعظ و ارشاد پرداخت ، نخست حمد و ستایش خداى را بھ جا ) ع(باز ھم حسین . دو كاروان در جایى فرود آمدند 11

سپس گفت. فرستاد  آورد و درود بر جدش   : 

 

 

(( دنیا چھره زشت خود را نشان داده و از نیكى . رخ داد كھ بر ھمھ آشكار است و از كسى چیزى پنھان نیست  بر ما حوادثى
و زیبایى ، روى بر تافتھ و بھ سرعت دور شده و بھ جز تھ مانده ، چیزى در این كاسھ نمانده و آن چھ مانده ھمان زندگى 

و كسى از باطل رو نمى گرداند، این جاست كھ مرد ایمان ،  !آیا نمى بینید، بھ حق عمل نمى شود؟. تلخ و پست است 



من مرگ را بھ جز خوش بختى ، و زندگى با ستم گران را جز ستوه و بد بختى نمى . آرزومند لقا خدا و دیدار خدا مى گردد
 .((دانم 

. روز و حسینى امروزھمان نابغھ نظامى ، سخنور نامى ، عثمانى دی. پس از پایان سخن حسن ، زھیر از جاى برخاست 
 :نخست حمد و ثناى خداى را بھ جاى آورد، سپس چنین پاسخ داد

اگر دنیا، براى ما پاى دار مى بود و ما در آن ھمیشھ مى بودیم و . آن چھ گفتى ھمھ شنیدیم ) ص(اى زاده رسول خدا 
یات دست بر مى داشتیم و با تو شھادت جاویدان مى زیستیم و یارى تو ما را از حیات جاودانى جدا مى ساخت ، بھ خدا از ح

سپس پسر . حسین ، براى وى دعا كرد. جاودانى نمى باشد و ھمھ مى میرند  چھ رسد كھ دنیا براى ھیچ كس . مى جستیم 
 : ھالل َبَجلى نافع ، یكھ سوار تیر انداز، از جاى برخاست و گفت

ان خود پا بندیمبھ خدا قسم كھ ما آرزومند لقاى حق ھستیم و بھ عقیده و ایم آن كس كھ با تو دوست باشد، با او دوستیم و آن  . 
 .كھ با تو دشمن باشد، دشمن او خواھیم بود
 : آن گاه استاد قرائت ، ُبَریِر پیر، از جاى برخاست و چنین گفت

ى عنایت كرده كھ در خداى بر ما منت دارد كھ چنین سعادت. ما كھ در خدمت توایم ، بر تو منتى نداریم ! یا بن رسول هللا 
باشد كھ روز رستاخیز، جدت ما را شفاعت كند. ركاب تو جھاد كنیم و اعضاى ما قطعھ قطعھ گردد . 

 .مردان ایمان چنین پاسخ دادند
تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ بر : حر، در ركاب حسین ، قرار گرفت و زبان بھ خواھش گشود. كاروان بھ راه افتاد 12

پاسخ حسین چنین بود. ن و از جنگ بپرھیز كھ كشتھ خواھى شدجان خودت رحم ك : (( كار شما ! مرا از مرگ مى ترسانى ؟
((!بھ جایى رسیده كھ مرا بكشید؟

چنین بود آن گاه حضرتش بھ داستانى اشاره كرد و داستان (21) : 
(( اگر بروى : پسر عمویش بھ وى پند داد كھ از عزم جھاد برگرد و بدو گفت . یكى از یاران رسول خدا، عازم جھاد بود
مرگ بر جوان مرد ننگ نیست ، وقتى كھ . من مى روم و بھ سوى مرگ مى روم : مرد مجاھد پاسخ داد ! كشتھ مى شوى

من اگر زنده . ھ باشد، وقتى كھ از خوبان دفاع كند و از بدان دورى گزیندبھ سوى خدا برود، وقتى كھ قصد جھاد داشت
زنده ماندن ، براى تو ذلت است و خوارى ، نھ براى . بازگشتم ، پشیمان نخواھم بود و اگر كشتھ شدم ، سرزنش نخواھم شد

 .((! من
زانش كنارى مى رفتند و حسین و یاران از حر و سربا. حر كھ این سخن را شنید، ادب كرد و خاموش شد و بھ راه ادامھ داد

 . كنارى ، ھر دو بھ سوى كوى شھادت مى رفتند، حسین دانستھ و حر ندانستھ
در این . آن جا چراگاه شتران ُنعمان بن ُمنِذر پادشاه سابق حیره بوده . رفتند و رفتند، تا بھ منزل ُعذیب ِھجانات رسیدند 13

از كوفھ بھ یارى حسین آمده بودندمنزل ، با پنج تن رو بھ رو شد كھ   . دلیل راه ایشان مردى بود بنام ِطِرماح عدى .
رسم است كھ فرماندھان سربازگیرى كنند، نوید دھند، تھدید كنند، تا سربازى بر سربازان خود بیفزایند و اگر سربازى از 

ان نمى كرد، سربازان بھ سراغ وى مى رفتند، ولى حسین از این فرماندھان نبود و چن. آن ھا كناره بگیرد، محاكمھ اش كنند
سربازان ، در پى او مى دویدند، از خانھ و آشیانھ خود دست كشیده ، از زن و فرزند مى  . او بھ سراغ سرباز نمى رفت

یب ما بر تو منت نداریم ، خدا بر ما منت دارد كھ یارى تو را نص! حسین : بریدند و بھ سوى حسین مى شتافتند و مى گفتند
 . ما كرده است

راه ، راه آن . سرباز حسین بیراھھ نمى رود. آن چھار تن ، پنھانى از كوفھ بیرون شده ، بیراه آمده بودند، ولى در راه بودند
آن ھا سفر خود را از دید دشمن نھان داشتھ ، از كوفیان بى وفا، نھان داشتھ ، از دیده بان . ھا بود و بیراھھ ، راه سپاه یزید

حسین از ایشان استقبال كرد، چھ خوش بى مھربانى از دو سربى. ود را مخفى كرده بودند، تا كھ بھ حسین رسیدندھا، خ  . 
حسین . ھر كس بھ سوى حسین گامى بر مى داشت ، آغوش حسین براى وى گشاده بود. مھربانى حسین ھمیشھ دو سره بود

. سیلھ شھادتش ، مقدس ترین ارمغان را بھ بشر ارزانى داشت حسین ، بھ و. ، بھ قصد انتقام نبود، خون خواھى نمى كرد
 . ارمغان سعادت ، ارمغان خوش بختى ، ارمغان شرف ، ارمغان فداكارى ، ارمغان ایمان
گروه چھار نفره ، بھ آسانى نتوانستھ بودند، خود را بھ حسین برسانند، رنج ھا برده ، سختى ھا كشیده ، راه ھا پیموده ، 

در راه براى شتر سواران چھار گانھ حدى مى . رسیدند) ع(ر نوردیده ، جست و جوھا كرده ، تا بھ حسین بیابان ھا د
آواز حدى را، در زبان . شتر، آواز خوش را دوست مى دارد، بھ شوق مى آید. خواند، كھ شترھا بھتر بروند و تیزتر بدوند

شعر، با شتر سخن مى گفت طرماح ، با آواز خوشش ، در زبان. فارسى زنگ شتر مى نامند  : 
در این شب تاریك ، از تو مى خواھم كھ پیش . اى شتر من ، از ھى كردن من آزرده مشو، خستھ مشو، مقصد نزدیك شده 

آیا میدانى مقصد ما چیست و مقصود ما كیست ؟ مقصود، كاروانى است ! شتر من . از سپیده دم ، ما را بھ مقصد برسانى 



و زاده .كاروانى كھ زاده پاكان را در برگرفتھ . كاروانى كھ بھترین كاروان ھاست . بھ سویى مى رودكھ راه مى پیماید و 
 .اى آزاده ، بزرگوار، جوان مرد، یادگار رسول خدا

تابان مى گردد، با شتر سخن گفتن را كنار مى   شعر طرماح كھ بدین جا مى رسد، حالش دگرگونھ مى شود، نورى در دلش 
اى كسى كھ سود : خداى شتر، بھ سخن مى پردازد و با ھمان آواز خوش نیایش كرده و با خدا راز و نیاز مى كندگذارد و با 

حسین ما را یارى فرما و بر ستم گران و كافر زادگان پیروزش گردان. و زیان ، در دست توس   .(22) 
حسین ، خواست آن ھا را در سپاه . عاقبت ، جوینده یابنده شود. كاروان پنج نفره بھ مقصد رسید و دست مقصود را بوسید

. توقیفشان مى كنم و یا بھ كوفھ بر مى گردانم . این ھا كھ از كوفھ آمده اند: خود جاى دھد كھ حر بھ ممانعت پرداختھ گفت 
حسین گفت! نبوده و از مكھ نیامده اند چون ھمراه تو این ھا یاران منند و مانند كسانى ھستید كھ از حجاز با من بوده اند و  : 

بھ پیمانى كھ با من بستھ اى وفادار باش و . نخواھم گذارد كھ توقیفشان كنى و یا بھ كوفھ برگردانى ، از این ھا دفاع مى كنم 
رافت ذاتى داشت ، وقتى كھ با سخن جدى و قاطع حسین ، رو بھ رو شد، از مسافران حر كھ ش .گرنھ با تو نبرد خواھم كرد

سعد و ُمجمع پسرش عائذ و جنادة ، مسافران كوفھ را از   حسین ، پس از آنكھ ابو خالد و غالمش . كوفھ دست برداشت 
كرد واز كوفھ پرسید و چنین خطر دستگیرى حر نجات داد، با آن ھا بنشست و بھ سخن پرداخت و دل جویى و مھربانى 

! و ھمگى را با پول براى جنگ با تو آماده ساختند! شكم ھاى آنان را سیر كردند! سران كوفھ را با رشوه خریدند: پاسخ شنید
 .و مردم كوفھ ، ھر چند دل ، با تو دارند ولى شمشیرشان بھ سود دشمنت ، بھ كار خواھد افتاد

ابن . َقیس را در میان راه گرفتند و او را نزد ابن زیاد بردند: رسید، و چنین پاسخ شنیدحسین ، از حال فرستاده اش َقیس پ
قیس پذیرفت و بر منبر شد و بر تو و بر پدرت على درود فرستاد ! برو منبر و حسین و پدرش را لعنت كن : زیاد بدو گفت 

اد، وى را از باالى قصر داراالمراه بھ زیر ابن زی. و مردم كوفھ را بھ یارى حضرتت دعوت كرد و از آمدنت خبر داد
 ! انداخت و بكشت
از شنیدن خبر شھادت قیس ، دیدگان حسین ، پر از اشك شد و آیھ اى از قرآن تالوت كرد، و در حق قیس دعا كرد و از 
 .خدا خواست كھ بھشت را منزل گاه خودش و قیس قرار دھد
ضاح و احوال عرب آشنا بود و جغرافیاى سرزمین عربستان را خوب مى ِطِرماح ، دلیل راه گروه پنج نفره ، بھ او 14

ھستى و یار و   مى بینم بى كس ! سرور من : دانست ؛ از حسین بھ طور خصوصى ، تقاضاى مالقات كرد و چنین گفت 
ھ پس از چھ رسد بھ سپاھى ك. ھمین حر و سربازانش ، براى كشتن حضرتت و یارانت ، بس خواھند بود. یاورى ندارى 

بھ چشم خویش دیدم كھ در كنار شھر كوفھ لشكر گاھى است و سربازانى بسیار در آن جا گرد آورده . من از كوفھ خواھد آمد
تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ بھ كوفھ مرو . و آھنگ پیكار با تو را دارند و بھ ھمین زودى بھ سوى تو گسیل خواھند شد

اگر مى خواھى بھ جایى بروى كھ در امان باشى و بتوانى آسایشى یابى و اندكى بیندیشى و و یك قدم بدان شھر نزدیك مشو، 
نقشھ اى طرح كنى و بھ جمع سپاه پردازى ، اكنون من آماده ھستم كھ تو را بھ جایى ببرم و در پناه دژى فرود آورم كھ ھیچ 
 .قدرتى نتواند بر تو پیروز شود
ما سال ھاى بسیارى در برابر شاھان . كھ محكم ترین سنگر دفاعى است  ((اءجا))در سرزمین طى ، كوھى است بھ نام 
َغسان و ُنعمان بن منذر، بھ وسیلھ ھمین كوه از خود دفاع كردیم و توانستیم در مقابل نیروھاى دولتى پاى دارى كنیم و تسلیم 
براى ما عزت و شوكت بود، سپر بود، این  ((اءجا)) . بود كھ را از گزند دشمن سرخ و سپید محفوظ داشت ((اءجا)) . نشویم

اكنون در خدمتت ھستم و چند روز نخواھد . كوه بود كھ عشیره طى تا كنون رنگ شكست و خوارى بھ خود ندیده است 
ما طائیان ھمگى خدمت گزار توایم و فرمانبر و فداكار . گذشت كھ دعوتت را لبیك گویند و پیاده و سواره بھ یاریت بیایند

تو خواھیم بودراه  بھ خدا قسم . قول مى دھم كھ بیست ھزار مرد از عشیره طى بھ یاریت بشتابند و در ركابت جان افشانند .
 .، تا وقتى كھ یك تن از ما طائیان زنده باشد، دست كسى بھ تو نخواھد رسید

ردم ، قول و قرارى بوده كھ از آن میان من و این م. خداى بھ تو و عشیره تو، خیر دھاد: حین براى ِطرماح دعا كرده گفت 
تا عاقبت كار، چھ خواھد شد. بر نمى گردم  . 

اگر بدان عمل مى شد، پیروزى را در بر داشت ، چون كھ پیروزى حسین ، با . پیشنھاد طرماح ، بسیار صحیح و محكم بود
رى اش بشتابدیكى دو ماه زنده ماندنش قطعى بود، تا جھان اسالم بھ خود آید و جنبشى كند و بھ یا پسران عرب و دنیا  .

حسین پیشنھاد طرماح را . پرستان كھ یقین داشتند حسین كشتھ خواھد شد، بدانند خطا كرده اند و بھ سوى حسین بگرایند
و راه حسین . پیشنھاد طرماح ، راه پیروزى بود، نھ راه شھادت . نپذیرفت و بھ عذرى متعذر گردید كھ طرماح قانع شود

پیروزى شھید، پیروزى ھدف . پیروزى حسین ، در شھادت بود نھ در فتح و ظفر. دت بود، نھ راه پیروزى راه شھا) ع(
ھدف و آرمان حسین ، در چارچوب خودش . است ، نھ پیروزى شخص  نبود، محدود بھ شخص نبود، محدود بھ زمان  



دانى ، ھدف حسین ایمان بود، حقیقت بود، خدا نبود، محدود بھ كوفھ و شام نبود؛ ھمگانى بود و جھانى ، ابدى بود و جاو
 .بود، اسالم بود، سعادت بشر بود، تسخیر دل ھا بود، نھ تسخیر شھرھا و پیكرھا
حسین ، اگر مانند جنگ جویان پیروز مى شد و شھرھا را تسخیر مى كرد و پیكرھا را زیر فرمان مى آورد، سر انجام 

اگر دعوت حق با قدرت ھمراه باشد، قدرت كھ . خودش بھ زیر خاك مى رفت  جھان را بدرود مى گفت و آرمان و ھدفش با
شھادت یافت و دین . حسین شھادت یافت و براى ھمیشھ زنده ماند و مرد جاویدان بشر گردید. رفت ، دعوت ھم مى رود

 .حق را زنده كرد و بھ جھانیان شناسانید و اسالم را آیین جاودانى قرار داد
افتاد، بھ منزلگاھى رسید بھ نام  كاروان بھ راه 15 در آنجا فرود آمده ، تا آسایش یابند و خستگى سفر را،  ((قصر بنى مقاتل ))

از . او از دلیران عرب و دوستان اھل بیت و از مردم دنیا پرست بود. در اینجا عبیدهللا جعفى را دیدند. از خود دور كنند
ولى پس از شھادت . ذیرفت و بھ گمانش سالمت را بر شھادت بر گزیدوى دعوت شد كھ بھ سوى كوى شھادت سفر كند، نپ

 . حسین ، بسیار پشیمان گردید كھ پشیمانى سودى نداشت
فرمان اطاعت شد و كاروان در . پاسى از شب گذشتھ بود كھ حسین فرمان حركت داد و یاران را فرمود، آب بردارند

را دیدگان بر ھم آمد و ھم چنان كھ سوار بود، بھ خواب رفت و بھ ) ع(دیرى نگذشت كھ حسین . تاریكى شب بھ راه افتاد
و حمد خداى را، سھ بار تكرار كرد! زودى دیدگانش باز گردید و آیھ استرجاع را سھ بار بخواند ! 

حسین پاسخ داد. پسر بزرگش على ، سبب پرسید : (( این كاروان مى رود : سوارى را در خواب دیدم كھ مى رفت و مى گفت 
مرگ در پى آن مى دود و این ، قاصد مرگ ماست. دانستم كھ مقصود ماییم  .  . 

حسین گفت! الھى بد نبینى ، مگر ما بر حق نیستیم ؟! پدر: على گفت  پس ، ما : على گفت  .((بھ خدا كھ ما بر حق ھستیم )) : 
تحسین ، در حق فرزند دعا كرده ، گف. از مرگ ھراسى نداریم و بر حق جان مى دھیم  خداى بھ تو پاداش دھد، بھترین )) : 

 .((پاداشى كھ پدرى بھ پسرش بدھد
سپس با .ھمگى پیاده شدند و دو گانھ بھر یگانھ بھ جاى آوردند. كاروان شھادت در راه بود كھ سپیده دم نمایان گردید 16

حر با لشكریانش جلو . دیدندحسین ، راھى را پیش گرفت و یارانش بھ دنبالش رھسپار گر. شتاب سوار شده روان گردیدند
 . آمده بھ ممانعت بر خاست ، شھادت جویان پاى دارى كردند و این كار ادامھ یافت

شمشیرى بر كمر، كمانى بر شانھ ، سپرى بر : ناگھان ، از دور سوارى دیدند كھ از كوفھ مى آید و لباس جنگ پوشیده است 
سوار، ماءمور نبود )! ع(تا برسید و بر حر سالم كرد، نھ بر حسین سوار نزدیك شد، . پشت ، زرھى بر تن ، خودى بر سر

امیر كھ پلید شد، ماءمور ھم پلید مى شود، آرى ، پلید، پلید پرور ! كھ بر حر سالم كند و بر حسین سالم نكند، ولى چنین كرد
 ! است
 :سوار، نامھ اى بھ حر داد كھ امیر كوفھ نوشتھ بود و نامھ چنین آمده بود

در آن آبى یافت : بیابانى كھ ! و در بیابانى خشك و سوزان فرودش آور! كھ این نامھ بھ تو رسید، بر حسین تنگ بگیروقتى 
بھ فرستاده ام امر كردم كھ با تو باشد و از تو جدا نگردد، تا ببیند فرمان مرا . نشود، دژى نباشد، پناھگاھى پیدا نگردد

والسالم. اطاعت كرده اى   . 
این نامھ و این فرستاده امیر، و با من خواھد بود : بخواند، و آن را ھمراه فرستاده ، نزد حسین آورده و بگفت  حر، نامھ را

پس ، حر بر حسین سخت گرفت. و رفتار مرا زیر نظر خواھد داشت ، تا زمانى كھ امر او اطاعت شود، باز خواھد گشت   
. 
از كوفھ بیرون شده و نھانى راه پیمایى كرده تا بھ حسین رسیده و در  وى نھانى. ابو شعثاء كندى از یاران حسین است  17

ابو شعثاء فرستاده امیر كوفھ را بشناخت كھ از عشیره خودش است و با او از یك تیره . خدمتش رھسپار كوى شھادت گردید
 .ھستند

آرى: تو مالك بن نسر ھستى ؟ گفت : ابو شعثاء فرستاده را بھ كنارى كشیده گفت   . 
آیا مى ! آیا مى دانى چھ كردى و چھ نامھ اى آوردى ؟! اى كاش مرده بودى و یار امیر كوفھ نشده بودى : ابو شعثاء گفت 

 !دانى ، از سوى چھ كسى ، نامھ آورده اى و در نامھ چھ نوشتھ است ؟
كارى نكرده ام ، امام را اطاعت كرده ام و بھ بیعتى كھ كردم ، وفا كردم: مالك گفت   . 

با اطاعت این امام ، خود را ھالك ساختھ و ننگ دنیا و ! خطا كردى و پروردگارت را معصیت كردى : و شعثاء گفت اب
امامانى ھستند كھ مردم را بھ سوى آتش : خداى در قرآن مى گوید. امام تو بد امامى است ! آتش دوزخ را براى خود خرید

امام تو از این گروه امامان است. ونددوزخ دعوت مى كنند و آن ھا روز قیامت یارى نمى ش  . 
چھ كند؟! رھنمایى ابو شعثاء مؤ ثر واقع نشد و مالك بھ راه باطل ادامھ داد بھ دنبال خواھش دل ! دلش چنین مى خواست  !



بھ نوریان نپیوست ، چون دلش . مالك ، با ناریان بزیست ، چون دلش مى خواست . رفتن ، ننگ دو جھان را خریدن است 
اى واى از این دل. خواست ، رھنمایى و پند، در وى اثر نكرد، چون دلش مى خواست مى   ! فریاد از این دل ! 

از زن و فرزند دست . ابو شعثاء و مالك ، از یك ریشھ بودند، مالك از راه دل رفت و ابو شعثاء خواھش دل را زیر پا گذارد
د و بھ شھادت رسیدسرباز حسین ش. كشیده از سردارى و فرماندھى دست كشید . 

 !مالك ، زندگى ابدى نیافت و سرانجام بمرد، ولى او كجا و ابو شعثاء كجا
 !ّحر آن چنان سخت گرفت كھ حسین را در ھمان سرزمین فرود آمد 18

بگذار بھ دھكده نینوا برویم و یا بھ روستاى غاضرّیھ و یا بھ دھستان شفّیھ: حسین گفت   . 
اختیارى ندارم ، این مرد را مى بینید، بازرس بر من استچنین : ّحر نپذیرفت و گفت   . 

 .آن چھ كنم گزارش خواھد كرد
 : در این ھنگام ، زھیر سردار بزرگ پیش آمده و اجازه جنگ خواست و گفت

از عھده اكنون جنگیدن با این ھا آسان است ، در آینده كمك ھایى براى ایشان خواھد رسید؛ شاید نتوانیم ، ! یابن رسول ّهللا 
 . بر آییم
 .((من جنگ را آغاز نمى كنم )) :پاسخ حسین چنین بود

سپاه حر را، در این مدت ، در نظر آورده بود؛ مقدار توانایى و نیروى . ُزھیر، آن نابغھ نظامى ، حساب شده سخن گفت 
 .جنگى ایشان را حساب كرده بود و اطمینان بھ پیروزى یافتھ بود كھ جنگ را پیشنھاد كرد

خبر بھ كوفھ مى رسید، دنیا پرستان كھ بھ گرد والى . این پیروزى موقت ، اگر رخ مى داد، سیر تاریخ عوض مى گشت 
كوفیانى كھ قلبشان با حسین بود و . كوفھ حلقھ زده بودند، بر خود ھراسان مى شدند و از كمك وى دریغ مى كردند

بھ زودى . توانستند حملھ كنند و امیر كوفھ را از میان بردارندشمشیرشان با یزید، شمشیر شان نیز با حسین مى شد، مى 
 . خبر بھ بصره مى رسید و وضع دگرگون مى شد و این پیروزى نظامى ، پیروزى سیاسى را در بر داشت

ھدایت بود، وفا بود، صفا . ولى حسین نپذیرفت ، چون ھدف حسین ، پیروزى نبود، آدم كشى نبود، حكومت غیر الھى نبود
این جاست كھ راه حسین ، از راه انقالبى جدا مى شود. دبو . 

اگر پیروزى روشن باشد، . ھر جا كھ بتوانم بر دشمن مى تازم : من آغاز جنگ نمى كنم بلكھ مى گوید: انقالبى نمى گوید
قالب را لنین در ساعتى كھ پیروزى برایش روشن بود، بھ روسیھ بر گشت و َعلَم ان. صد در صد بھ سوى جنگ مى روم 

كاسترو در كوبا چنین كرد. مائو نیز، در چین چنین كرد. بر افراشت  . 
از  61و نزول حسین ، روز پنج شنبھ دوم محرم . را وادار بھ فرود كرد، نامش كربال بود) ع(سرزمینى كھ حر، حسین  19

كربال كوى شھادت گردید. ھجرت جدش رسول خدا بود . 
پیشنھاد نخست او پیشنھاد حملھ بود كھ با یك حركت برق آسا، سپاه حر را . ه اى این كردزھیر، نابغھ نظامى ، پیشنھاد تاز

 . نابود سازند و مورد قبول قرار نرفت
دھكده : پیشنھاد اخیر او، نقشھ دفاعى بود و چنین عرض كرد بدین جا نزدیك است و دژى است محكم در كنار رود  ((َعقر))

این پیشنھاد ھم پذیرفتھ نشد، . بدان جا برویم و حالت دفاعى بھ خود بگیریم . ى داردموقعیت دفاعى بسیار مناسب. فرات 
 .چون با شھادت منافات داشت و عمل كردن بدان ، انحراف از راه شھادت بود
راه حسین ، از راه انقالبیون و راه حكومت طلبان جداست ، آن ھا، در برابر حكومت ھاى دیكتاتورى قوى ، گاه در جنگل 

وضع مى گیرند و یا كوه بلندى را پایگاه قرار مى دھند كھ غیر قابل تسخیر تشخیص داده ، بھ مقاومت طوالنى بپردازند و م
 .دیكتاتور نیرومند را خستھ و كوفتھ ساختھ و ناتوان شود؛ پس بر او بتازند و نابودش سازند

زھیر، در ھزار و اندى سال پیش ، این . شك چنین كردمائو در چین با چیانكاى . كاسترو در كوبا، با باتیستا، چنین كرد
نقشھ را در نظر داشت ، اگر نقشھ زھیر، پیاده مى شد و قلعھ عقر، پایگاه قرار مى گرفت ، نھ تنھا حسین كشتھ نمى شد، 
 .بلكھ پیروز مى گردید

ه مھاجم براى تسخیر آن ھا بھ كار تنھا راھى كھ سپا. در گذشتھ قلعھ ھاى كوھستانى ، از نظر نظامى غیر قابل تسخیر بود
تا متحصنان را در اثر تشنگى و یا گرسنگى بھ ستوه آورده و تسلیم شوند، ولى این خطر، در . مى برد، محاصره قلعھ بود

وجود نداشت ، چون در كنار رود فرات بود، آب در اختیار بود و آذوقھ در ذخیره بود و مى رسید و تحصن ھم  ((عقر))قلعھ 
ى كشیدطول نم . 

پیشنھاد ُزھیر پذیرفتھ نشد؛ چون حسین انقالبى نبود، جویاى حكومت نبود، نمى خواست تشكیل دولت بدھد و در راءس 
 .حكومت قرار گیرد



پسر پیغمبر، با خلیفھ بر سر ملك نزاع كردند و خلیفھ پیغمبر شكست خورد و پسر : اگر حسین پیروز مى شد، مى گفتند
ھر دو مسلمان بودند، ھر دو مجتھد بودند، ھر دو بھ راه حق رفتند، : گرفت یا چنین مى گفتند پیغمبر حكومت را در دست

 .ھر دو اھل بھشت بودند
حق از باطل شناختھ نمى شد، رحمانى از شیطانى شناختھ نمى شد، یزید شناختھ نمى شد، حسین شناختھ نمى شد، اسالم دین 
شھادت ، مردم خواب را بیدار كرد . گران مى ماندند و بیدارى در كار نبودمردم براى ھمیشھ در خواب  .تشریفاتى مى شد
 .و غافالن را ھشیار ساخت ، جنبش ایجاد كرد، بشریت را تكان داد، حقیقت را نشان داد
 سر منزل شھادت
 .كاروان شھادت ، بھ منزل رسید و حسین در كوى شھادت فرود آمده و كربال بار انداز كاروان گردید 1

حر، چنین كرد و حسین را، در كربال فرود آورد؟ چون سرزمین كربال، در كنار شاخھ اى از فرات قرار داشت ؟ و  چرا
و حر این فرمان را انجام نداد و . پسر زیاد، امیر كوفھ ، فرمان داده بود كھ حسین را در بیابانى بى آب و گیاه فرود آورند

 !بازرس حر نیز اعتراض نكرد؟
یعى كربال بى اطالع بودند؟ آن چھ روشن است ، كربال بیابانى خشك بوده و سبزه و گیاھى نداشتھ ، ولى در آیا از وضع طب

بر ما مجھول   بھ ھر حال ، پاسخ این پرسش . گویند نخلستانى نیز در آن سرزمین بوده است . كنار رودخانھ قرار داشت 
 . است

، از قول ام َسلَمھ داستانى حكایت كرد كاروان شھادت كھ بھ كربال رسید، حین براى یاران : 
جبرئیل ، فرشتھ وحى نیز نازل  . وقتى ، در حضور رسول خدا شرفیاب بودم و حسین را كھ كودك بود، در آغوش داشتم

ناگھان كودك در بغل من بھ گریھ افتاد. شد . 
فرزندم را بده ، اطاعت كردم ، پیامبر حسین را در بغل گرفت: پیامبر فرمود حسین را ! یا رسول هللا : برئیل عرض كردج . 

 دوست مى دارى ؟
آرى ، حسین را دوست مى دارم: رسول خدا  . 

امت تو او را خواھند كشت و اگر بخواھى جایى كھ حسین در آن كشتھ مى شود بھ تو نشان دھم ؟ پیغمبر : جبرئیل گفت 
آرى: فرمود ادجبرئیل زمین قتل گاه حسین را بھ رسول خدا نشان د .  . 

این ھمان زمینى است كھ جبرئیل بھ جدم رسول خدا نشان داد و من در آن كشتھ : پس حسین ، روى بھ یاران كرده ، گفت 
ادامھ داده ، چنین گفت  آن گاه بھ سخنش . خواھم شد  : 

ن مى روند، ولى مادامى كھ دین را بھ سود خود دیدند، در پى آ .مردم ، برده دنیا ھستند و دین بازیچھ زبان آن ھاست ))
 .((دوره امتحان كھ رسید، دین دار كم یاب مى گردد

فرمود. آرى : كربال ھمین جاست ؟ گفتند: سپس پرسید : 
 .((این دشت رنج و بال، و زمینى است كھ بار انداز ما و قتل گاه مردان ما و ریزش گاه خون ھاى ماست ))
سپس حر، خبر . د آمدند و در برابر حسین ، لشكر گاه ساختندكاروان شھادت كھ فرود آمد، حر و سربازانش نیز فرو 2
)رسیدن حسین  را بھ كربال، بھ پسر زیاد گزارش داد) ع . 
 : پسر زیاد، براى حسین نامھ نوشت بدین مضمون

تو را امیرالمؤ منین بھ من نوشتھ كھ در بستر نرم نخوابم و نان گرم نخورم ، تا . بھ من خبر دادند كھ بھ كربال آمده اى 
والسالم. فرمان من و فرمان یزید بن معاویھ . مگر آن كھ زیر فرمان آیى . نكشم   . 

رستگار نشوند مردمى كھ خشنودى آفریدگار را داده و خشنودى آفریده را )) : نامھ را حسین بخواند و بینداخت و گفت
 .((!خریدند
 . نامھ رسان ، پاسخ نامھ را بخواست
)) : حسین گفت اسخ ندارد و نویسنده آن استحقاق عذاب خداى دارداین نامھ پ )). 

پسر زیاد، از شنیدنش بسیار خشمگین گردید و بھ تدبیر و . نامھ رسان بازگشت و سخن حسین را در پاسخ نامھ گزارش داد
 . جمع سپاه پرداخت
عمر، فرزند . قرار گرفت  سومین روز محرم بود كھ عمر سعد با چھار ھزار سوار، وارد كربال شد و حر تحت فرمان او 3

چرا بدین جا آمده اى و اكنون چھ مى : خواست نزد حسین كس فرستد تا بپرسد. سعد بن اءبى وقاص ، فاتح ایران است 
بھ چند كس امر كرد، اطاعت نشد؛ چون ھمگى براى حسین نامھ نوشتھ بودند و دعوت كرده بودند! خواھى ؟ . 



كھ پاسخ حسین بھ آن پیام چنین بود. فرمانده سپاه كوفھ را بھ حسین برساندسر انجام ، یك نفر پیدا شد كھ پیام  : 
(( كنون اگر از دعوت پشیمانند، باز مى گردم . مردم شھر شما، براى من نامھ نوشتند و از من دعوت كردند كھ بھ كوفھ بیایم 
)). 
 . این پاسخ را عمر، براى پسر زیاد بنوشت

اكنون كھ در چنگال ما اسیر شده ، امید نجات دارد ولى نجات ، محال است: گفت  امیر كوفھ نامھ عمر را خواند و  . 

 

از حسین بخواه تا خودش و . سپس ، در پاسخ عمر چنین نوشت ؟ نامھ ات رسید و آن چھ نوشتھ بودى خواندم 
والسالم. اگر پذیرفتند، درباره آن ھا تصمیم خواھم گرفت . یارانش بیعت كنند  . 

چون مى دانست ، حسین بیعت نخواھد كرد. شنھاد بیعت خود دارى كردعمر، از پی . 
ھزاران تن از مردم كوفھ ، براى كشتن حسین رھسپار شده بودند و یا در راه . شھر كوفھ ، پر از آشوب بود 4

زیاد، بھ پسر . تھدید شدید از طرف امیر كوفھ بر قرار بود؛ چنان كھ بازار تطمیع و رشوه ، بسیار گرم بود. بودند
 : مسجد رفت و خطبھ خواند و بھ تبلیغ پرداختھ ، چنین گفت

اكنون ، یزید، امیر مؤ منان است ؛ داراى ! شما خاندان ابو سفیان را آزموده اید و بھ نیكى شناختھ اید! اى مردم 
رفتار و مھربان و مى دانید كھ سیرتى زیبا و رفتارى شایستھ دارد، با رعیت خوش . سابقھ اى درخشان و پسندیده 

یزید،بر ارزاق شما . پدرش معاویھ نیز چنین بوده . است ؛ نیكى مى كند، پول مى دھد، امنیت را بر قرار مى كند
سخن . افزوده و بھ من امر كرده كھ مردم كوفھ را، در توسعھ قرار بدھم و ھمگى را براى جنگ با حسین بفرستم 

و وحدت را حفظ كنید او را، باید بشنوید و امرش را اطاعت كنید . 
و از آن ھا خواست كھ تحت . كرد  سپس از منبر بھ زیر آمد و مال و منال بسیارى ، در میان مردم كوفھ پخش

سرزمین نَُخیلھ را كھ نزدیك شھر كوفھ قرار . فرمان عمر، قرار گیرند و در كشتار حسین و یارانش شركت كنند
كوفیان را در آن جا گرد آورده و بسیج بود و گروه . جا مستقر شده بود داشت ، لشكر گاه قرار داده و خودش در آن

 .گروه ، بھ كربال مى فرستاد
مردم كوفھ از ترس در كوچھ و بازار، آشكار نمى شدند؛ زیرا متمرد شناختھ شده و كیفر چنین كسى اعدام فورى 
 ! بود و بس

معلوم شد كھ از كوفھ نیست و طلبى دارد؛ از جاى  .مرد غریبى را ماءموران دستگیر كردند و نزد امیرش بردند
او را كشتند، تا مردم كوفھ بترسند و از . امیر حكم اعدام صادر كرد. دیگر بھ كوفھ آمده تا طلب خود را وصول كند

 .رفتن بھ جنگ سر پیچى نكنند
رود آمدن حسین بھ اینك ، چھار روز پس از ف. روز ششم محرم ، شماره سپاھیان عمر بھ بیست ھزار تن رسید

 .كربال بود
بسیارى از سپاه كوفھ كھ براى جنگ با حسین گسیل شده بودند، در راه كربال، شب و نیمھ شب گریختند و دامان 

عمار داالنى ، خواست پسر زیاد را در نخیلھ . خود را، از ننگ آلوده شدن بھ ریختن خون پاك و پاكیزه نگاه داشتند
وضع را كھ چنین دید، بھ كربال شتافت و یار حسین گردید و شھادت یافت. ى موفق نشدبھ طور غافلگیرى بكشد، ول  

. 
چنان كھ با عثمان پاك و با . اما بعد، آب فرات را، بھ روى حسین ، و یارانش ببند و مگذار یك قطره آب بنوشند 5
 .تقوا چنین كردند

اطاعت كرد و پانصد سوار بھ سردارى زبیدى ،  عمر،. فرمانى جدید بود كھ از سوى امیر براى عمر صادر گردید
 !بھ سوى فرات فرستاد و شریعھ را بھ روى سقایان سپاه حسین بستند
شریعھ ))رود، گود بود و ممكن نبود از ھر كنارى آب برداشتھ شود، راھى بریده بودند كھ بھ آب مى رسید و آن راه 
 .نامیده مى شد ((

تند و آب را بھ روى كاروان شھادت بستندسواران زبیدى ، جلوى راه قرار گرف بستن آب ، روز ھفتم محرم انجام  .
حسین ، سپاه كوفھ را بھ سر دارى حر، از تشنگى نجات داد، آن  1سپاه كوفھ ، پاداش خوبى بھ نیكى حسین داد. شد

كھ بر مرغان ھوا و ھم با آبى كھ بھ وسیلھ مشك ھا در بیابان حمل كرده بود، ولى سپاه كوفھ ، آب روان فرات را 
یا االماءمور معذور! آیا سزاى نیكى بدى است ؟! جانوران بیابان روا بود بر حسین ببست  ! 

سفلھ مردى ، از لشكریان عمر، حسین را مخاطب ! سپاه كوفھ بھ بستن آب بسنده نكرد و بھ سرزنش پرداخت 
! یك قطره آن را نخواھى چشید. نمایان است آب فرات را مى بینى كھ ھم چون سینھ آسمان ، : ساختھ ، چنین گفت 



 ! تا وقتى كھ از تشنگى بمیرى
)) : حسین پاسخ او را نداد و با خداى خود سخن گفت این مرد را، نیامرز و از تشنگى بمیران ! پروردگارا نفرین  .((

آب مى دادند، مى  بھ وى! آب آب آب : پس از چندى او را دیدند كھ از تشنگى فریاد مى زند. حسین كارگر افتاد
چنین بود، . مى نوشید و قى مى كرد. بھ وى آب مى دادند! آب آب آب : نوشید و قى مى كرد، دوباره فریاد مى زد

 .تا جان داد و زمین از لكھ ننگى پاك شد
پیشواى شھیدان كھ حال را چنان دید، كلنگى بر داشتھ و بھ پشت خیمھ ھا . تشنگى ، بر سپاه شھادت فشار آورد

ھمگى نوشیدند و مشك ھا . دیرى نكشید كھ آبى پیدا شد، گوارا و شیرین . فت و بھ كندن و كاویدن زمین پرداخت ر
سپس آب فرو نشست. را پر كرده و ذخیره كردند  . 

نامھ ام كھ بھ تو رسید، بكوش و . گزارش دادند كھ حسین چاه مى كند و آب مى نوشد: پسر زیاد، براى عمر نوشت 
چنان تنگ بگیر كھ دیگر نتواند، چاھى بكند بر حسین آن . 

چرا كھ وى در راه رسیدن بھ ملك رى ، ارتكاب ھر گونھ جنایت را روا مى شمرد! عمر اطاعت كرد ! 
استاد قرائت ، بَُریِر ھمدانى كھ از یاران حسین و از علما و زاھدان زمان بھ شمار مى رفت ، بھ سوى لشكر  6

چرا سالم نكردى ، مگر من : عمر پرسید. ار سپاه كوفھ داخل شد و سالم نكردكوفھ شد و بھ درون چادر سرد
 !مسلمان نیستم ؟

اگر تو مسلمان بودى ، براى كشتار عترت رسول خدا، بدین سرزمین نمى آمدى و آب فرات را بر آن : بریر گفت 
آبى كھ بر وحش و طیر بیابان رواست! ھا نمى بستى   ! 

پیر ! راست مى گویى ، ولى چھ كنم كھ حكومت رى را مى خواھم : ، سپس گفت  عمر اندكى بھ فكر فرو رفت
 . قرائت دیگر سخنى نگفت و بازگشت
جنایت كاران ، جنایت مى  ! آرى ، در مذھب عمر، حكومت خواستن و امیر شدن ، ھر گناھى را روا مى داشت

شند، تا خود را بى گناه بخوانندكنند و مى خواھند خوش نام زیست كنند، براى جنایت خود عذر مى ترا . 
برادرش عباس جوان مرد را : پیشوا، نقشھ اى دیگر طرح كرد .بار دگر، تشنگى بر سپاه شھادت فشار آورد 7
بخواست و سى سوار و بیست پیاده ، تحت امر او قرار داد و آنان را، براى آوردن آب ، از رود فرات روانھ 

مشك ھمراه بر داشتند و شبانھ بھ سوى فرات روانھ گردیدندسقایان سپاه شھادت ، بیست . ساخت  . 
وقتى بھ شریعھ نزدیك شدند، . عباس ، پرچم سپاه سقایان را بھ دست نافع جملى داد و خود ھم چون سربازان شد

من ، نافع ھستم: كیستى ؟ نافع گفت : زبیدى ، سردار محافظان فرات پرسید  . 
آمده ام آب ببرم ؛ آبى كھ شما بھ روى پاكان و : نافع گفت . چھ آمده اى ؟ براى: زبیدى خوش آمدى گفت و پرسید

زبیدى گفت! نیكان بستھ اید بھ خدا، یك قطره نخواھم نوشید، : نافع گفت . بنوش و ھر چھ مى خواھى بنوش  : 
یم ؟ براى چھ پس ما اینجا چھ مى كن! بردن آب ممكن نیست : زبیدى گفت . مادامى كھ حسین و یارانش تشنھ باشند
نمى گذارم آب ببرید، ولى بنوشید ھر چھ مى خواھید. ما نگھبان آب ھستیم ! ما را اینجا گمارده اند؟ . 

سپاه سقا، خود را بھ فرات رسانیدند و بھ درون آب رفتند و مشك ھا را پر كرده بیرون شدند و خواستند آب را بھ 
و خواستند میان ایشان و تشنھ كامان حایل ! ا بر سپاه سقا گرفتندتشنھ كامان برسانند كھ نگھبانان فرات ، سر راه ر

 !شوند
سقایان سپاه شھادت ، دو گروه شدن ؛ گروھى بھ زد و خورد پرداختند و نگھبانان را بھ خود مشغول داشتند، عباس 

. ر گردیدندگروھى مشك ھاى آب را برداشتھ ، بھ سوى كاروان شھادت رھسپا. و نافع در این دستھ قرار گرفتند
پس ، از جنگ . گروه نخستین بھ جنگ و ستیز ادامھ دادند، تا وقتى كھ خبر رسید كھ آب بھ تشنھ كامان رسیده است 

 .دست كشیده باز گشتند
 . این ، نخستین بر خورد سپاه شھادت ، با سپاه شقاوت بود كھ بھ پیروزى شھیدان پایان یافت
 دژخیم آتش افروز
در عین خشونت مھربانند، در حد اعالى دقت ، چشم پوشى مى كنند، . صفات متضاد ھستنددوستان خدا، داراى  1

عقل بشر، اگر آشناى بھ راه خدا نباشد، . در كمال قدرت ، تسلیم مى شوند؛ یك تنھ در برابر سپاھى قیام مى كنند
 .قادر بھ حل این تضادھا، نخواھد بود

یك در صد احتمال . راى جلوگیرى از خون ریزى ، دریغ نمى كردآماده شھادت بود، ولى از كوشش ، ب) ع(حسین 
حسین ، پس از ورود عمر . بھ مقصد رسیدن بدون خون ریزى ، كافى بود كھ حسین ، در راه مسالمت گام بردارد

بھ زمین كربال، قاصدى نزد وى فرستاد و پیامى داد كھ مى خواھم با تو مالقات كنم و جاى گاه مالقات ، میان دو 
 .لشكر باشد

حسین نیز با چند تن از یارانش بدان جا شد و مالقات دست . عمر با سختى پذیرفت و با بیست سوار بھ دیدار گاه آمد



 .داد
آن ھا نیز دور . عمر، نیز بھ سربازانش فرمانى مشابھ داد. اطاعت كردند. دور شوید: حسین بھ یاران ھمراه فرمود

گفت و گوى حق ! ھر چند تنھا نبودند، رحمان با حسین بود و شیطان با عمر. دندآن گاه حسین و عمر تنھا مان. شدند
 . و باطل بھ درازا كشید و بخشى از شب را نیز بگرفت
 .((بیا دو لشكر را بگذاریم ، و با ھم بھ شام برویم و با خود یزید گفت و گو كنیم )) :از سخنان حسین بھ عمر این بود

مبادا خانھ ام را در كوفھ خراب كند. زیاد مى ترسم  از پسر: پاسخ عمر چنین بود ! 
 .((من خانھ است را آباد خواھم كرد)) : حسین گفت

امالك مرا مصادره خواھد كرد: عمر گفت  ! 
 .عمر حجازى بود .((بھتر از آن ھا را در حجاز بھ تو خواھم داد)) : حسین گفت

؟!حكومت رى چھ خواھد شد: عمر گفت   
)) : حسین گفت دوارم گندم رى نخورى امی )). 
 .ھواى ملك رى نگذارد كھ عمر كوچك ترین موافقتى با پیشنھاد حسین نشان دھد

اگر عمر با حسین بھ سوى شام مى رفت ، پسر زیاد جراءت نمى كرد كھ گزندى بھ . عذرھاى وى نادرست بود
سین آلوده نمى شد و بھ پاداش آن سفر شام صد در صد بھ سود عمر بود؛ دستش بھ خون ح. خانھ و كاشانھ اش بزند

 .كھ مشكل را حل كرده از سوى یزید بھ اماراتى از استان ھاى كشور منصوب مى گردید
حسین مى دانست كھ عمر بھ سخنش  .عمر كودن بود، آینده نگر نبود، نزدیك را مى دید، و از دیدن دور غافل بود

خیر خواھى بر عمر، خیر خواھى بر سربازان عمر،  رضایت نخواھد داد، ولى دست از خیر خواھى بر نداشت ؛
 .بر كشتھ شدگان سپاه عمر
 . حسین ، خود و یارانش را مى شناخت ، عمر و سربازانش را مى شناخت
آرى ، سربازى كھ با زور و زر بھ میدان آید، ھزاران فرسنگ ، از سربازى كھ با ایمان و فداكارى بھ میدان آید 

و دلیرى یاران خود را مى دانست و از زبونى عمر نیز، آگھى داشت ھر چند حسین رشادت. فاصلھ دارد : 
 با ھمھ سختى و صالبت كھ اوست   پشھ چو پر شد بزند پیل را 

دوستان خدا، تا حجت را بر خلق ، تمام نكنند و حقایق را روشن . اتمام حجت ، از كارھاى خدا بر خلق است 
م ، راه را بر گنھ كار نمى بندد؛ ھمیشھ وى را سر دو راھى قرار مى دھد تا با اسال. نسازند، بھ خشونت نمى گرایند

 .اختیار، راھى انتخاب كند و مجبور رفتن راھى نباشید
راه اصالح یكى است و بس و آن ، راه من : مكتب كمونیسم ، ھمھ راه ھا را بر پیروان خود مى بندد و مى گوید

كمونیست روى آورد و بھ نادرستى آن پى برد، اگر از مكتب اسالم آگھى كسى كھ با ایمان بھ سوى مكتب ! است 
صادق ھدایت چنین كرد. نداشتھ باشد، بھ خود كشى دست مى زند . 

و اقتصاد اسالم را بھ اقتصاد چپ و ! واى بھ حال كسانى كھ ماركسیسم را بھ نام اسالم ، بھ خورد جامعھ مى دھند؟
ا آن كھ چپ ، چپ است و راست ، راست و اسالم ، اسالم است ؛ نھ چپ است و ب. یا اقتصاد راست تفسیر مى كنند

 . نھ راست
اسالم ، اسالم بود، پیش از آن كھ كاپیتالیستى در جھان بھ جود آید، اسالم ، اسالم بود، پیش از آن كھ ماركس و 

م را بھ مكتب دیگر تفسیر مى مسلمانانى كھ مكتب اسال. انگلس ، از مادر زاییده شوند و افكارشان پراكنده گردد
 !كنند، یا اسالم را لمس نكرده و بھ اصالت آن پى نبرده اند و یا خواھش دل را بھ نام اسالم تحویل جامعھ مى دھند؟
كوشش حسین ، فكر عمر را تغییر داد؛ ھر چند بھ راه غلط رفت ، راه رسیدن بھ ملك رى ، ولى نامھ اى براى  2
 : پیر زیاد بنوشت

حسین آماده است كھ از ھمان جایى كھ آمده ، برگردد و ھم چنین حاضر است بھ : ، آتش فتنھ را خاموش كردخداى 
صالح اسالم در ھمین است و بس. شام برود و خودش با امیرالمؤ منین یزید، مشكل را حل كند  . 

مسیر فكر . ر خواه و مھربان نامھ كسى است خی: نامھ عمر كھ بھ پسر زیاد رسید و آن را بخواند، بپسندید و گفت 
پس از خواندن نامھ و سخن پسر زیاد، شمر از . ولى آتش افروز جنگ نگذارد .پسر زیاد را نامھ عمر تغییر داد
 : جاى برخاستھ گفت

كنون او، در حیطھ . اگر پیشنھاد حسین را بپذیرى ، او قوى و نیرومند شده و تو ضعیف و زبون خواھى شد
خواستى كھ بھ كیفرشان . دارد، از این فرصت استفاده كن و حسین و یارانش را تسلیم خود كن  فرمانروایى تو قرار



 .برسان ، خواستى از گناھشان در گذر
 .آتش افروز جنگ ، از راه تحریك حس خود خواھى و حكومت طلبى پسر زیاد وارد شد و بھ مقصد پلید خود رسید

بھ : اینك نامھ اى مى نویسم و براى عمر ببر و بھ او بگو. با توست  درست گفتى و حق: پاسخ زیاد بھ وى چنین بود
سپس . حسین و یارانش پیشنھاد تسلیم بده ؛ اگر پذیرفتند، نزد منشان بفرست و اگر نپذیرفتند، با ایشان در جنگ شو

من سر باز اگر عمر فرمان مرا اطاعت كرد، تو تحت امر او قرار خواھى گرفت و اگر از فرمان : بھ شمر گفت 
 .زد، تو امیر جیش و فرمانده سپاه ھستى ؛ عمر را گردن بزن و سرش را براى من بفرست 
 :اینك نامھ پسر زیاد بھ عمر
من تو را بھ سوى حسین نفرستاده بودم كھ با وى مسالمت كنى و بھ او مھلت دھى و نوید نجات بخشى و سالمتش 

اگر حسین و یارانش ، . آن چھ مى گویم گوش كن . و شفاعت كنى را تضمین كنى و براى او، نزد من عذر بتراشى 
تسلیم فرمان من شدند، آن ھا را نزد من بفرست و اگر زیر بار فرمان نرفتند، بر آن ھا بتاز و آن ھا را بكش و 

وقتى كھ حسین را كشتى ، اسب ھا را بر پیكرش بتاز كھ او مردى است . كھ سزاوار ھستند! گوش و بینى ببر
اگر دستور ! اى پسر سعد! من با خود پیمان بستھ ام كھ اگر حسین را بكشم ، با پیكرش چنین كنم . غى و ستم كارطا

مرا بھ كار بستى ، پاداش نیكو بھ تو خواھم داد و اگر نمى خواھى اطاعت كنى ، از سردارى لشكر كنار برو و 
ر داده ایمفرماندھى سپاه را بھ شمر واگذار، ما او را سردار سپاه قرا  . 

آیا مى : روز نھم محرم ، نامھ پسر زیاد بھ وسیلھ خود شمر، بھ دست عمر رسید و بخواند و پس از خواندن گفت 
گمانم این است كھ تو نگذاشتى امیر پیشنھاد مرا بپذیرد ! وه چھ بد فرمانى آورده اى ! واى بر تو! دانى چھ كردى ؟

. تسلیم نخواھد شد) ع(بھ خدا سوگند، حسین . ھ كار بھ خوبى اصالح شودمن امید داشتم ك! تو كار را خراب كردى 
 . روح مردانگى و جوان مردى ، در پیكر حسین جا دارد و زیر بار ظلم و زور نخواھد رفت

اكنون بگو چھ : پس از پایان سخنان عمر، مقصود خود را دنبال كرده پرسید. شمر خاموش بود و چیزى نمى گفت 
ا فرمان امیر را اطاعت مى كنى و با دشمنش در جنگ مى شوى یا نھ ؟ اگر این كاره نیستى ، كنار خواھى كرد؟ آی

 .برو و سپاه را بھ من واگذار
تو را بھ فرماندھى پیادگان منصوب مى . در جنگ مى شوم و فرماندھى لشكر را بھ تو نخواھم داد: عمر گفت 

گشت و از امارت لشكر محروم شد و آرزومند ملك رى بھ جنگ  آتش افروز جنگ ، نا امید و خشم گین باز. سازم 
 . و كشتار پرداخت
لذا روز نھم محرم ، روز تاسوعا . محرم ، نخستین ماه سال است . مى نامد ((تاسوعا))عرب ، روز نھم سال را  3
ن سال ، تاسوعا روز در آ. مى نامند؛ چون روز دھم ماه است  ((عاشورا))نامیده شده ؛ چنان كھ روز دھم محرم را 

دور نیست كھ آمدن شمر تاءثیر در . پنج شنبھ بود و در آن روز، سپاه حسین ، در محاصره كامل قرار گرفت 
در این روز، یزیدیان اطمینان یافتند كھ پیروزى با آن ھاست و روشن شد كھ دیگر مددى از  . محاصره داشتھ است
 .كوفھ ، براى حسین نخواھد رسید

سواران راه خدا، سوار شوید كھ : را عمر، ساعت حملھ قرار داد و فرمان حملھ را چنین صادر كرد عصر تاسوعا
آن گاه یزیدیان سوار شده ، بھ سوى كاروان شھادت تاختند! بھشت در انتظار شماست  . 
تھ و زانوان را در بغل گرف. نشستھ   جلوى سراپرده اش ) ع(كاروان شھادت ، ھنوز مسلح نشده بود و حسین 

  كھ بانگ سم ستوران و شیھھ اسبان را شنید، احساس ) ع(بانوى بانوان زینب ، خواھر حسین . خوابش ربوده بود
یزیدیان نزدیك مى ! بانگ سم ستور و شیھھ اسب را نمى شنوى ؟! برادر: خطر كرده ، بھ سوى برادر دویده گفت 

 .شوند
)) : حسین ، سر از زانو برداشت و گفت تو نزد ما : را در خواب مى دیدم ؛ بھ من فرمود) ع(ا جدم رسول خد
! خواھر عزیزم : حسین گفت . واى بر من : بھ شنیدن این سخن ، زینب سیلى بر چھره زد و گفت  .((خواھى آمد

خود را نگھ دار، واى بر تو نخواھد بود  آرامش  . 
حسین فرمود. داد  گزارش  در این ھنگام ، عباس برادر حسین ، شرفیاب شد و حملھ سپاه یزید را عباس جان ، )) :

عباس بیست سوار، با خود برداشت و بھ سفارت بھ سوى كوفیان  .((خودت سوار شو و برو بپرس ، چھ مى خواھند



حبیب یكى دیگر از سواران ھمراه بود. زھیر یكى از سوارانى بود كھ ھمراه عباس بود. رفت  . 
بھ روى سپاه شقاوت رسیدندسفیر شھادت ، با سوارانش رفتند تا رو  . 

عباس گفت ! یا جنگ ، یا تسلیم بالشرط: فرمان امیر رسیده : پاسخ دادند! چھ شده و چھ مى خواھید؟: عباس پرسید
یزیدیان ، موافقت كردند. شتاب مكنید تا من بھ حضور ابو عبدهللا شرفیاب شده ، گزارش دھم :  . 

حبیب . اه شقاوت بگذارد و خود بھ تنھایى بھ حضور حسین بازگشت سفیر شھادت ، ھمراھان خود را، در برابر سپ
و زھیر از این فرصت استفاده كرده و بھ سخن پرداختند، روشن گرى كردند، پند گفتند، اندرز گفتند، بھ وعظ و 
 (23)!ارشاد پرداختند، ھر چند سودى نداد

حسین فرمود. عباس شرفیاب شد و جریان را گزارش داد اگر مى توانى جنگ را تا فردا بھ تاءخیر بینداز تا )) :
خدا مى داند كھ من نماز را دوست مى دارم ، تالوت . آمرزش بجوییم   امشب خداى را عبادت كنیم و از حضرتش 

ار را دوست مى دارم قرآن را دوست مى دارم ، استغف )). 
. عباس ، بازگشت و موفق شد، جنگ را شبى بھ تاءخیر بیندازد و ماءموریت سیاسى خود را بھ خوبى انجام دھد
 .عباس ، در تاسوعا سفیر كبیر بود و فردا در عاشورا سردار بزرگ و امیر كبیر كاروان شھادت ؛ دوالریاستین بود
 شب شھادت
شب عاشورا، بر جھان دامن گسترد و این مرغك سیاه ، سر زمین كربال . ید و شام شدروز تاسوعا بھ پایان رس 1

حسین ، بخشى از شب را با یاران گذرانید و بخشى را بھ عبادت و بخشى را . را زیر بال ھاى پھناور خود جاى داد
 .بھ آماده شدن براى رزم بامداد

د و ثناى خداى را بھ جاى آورد و ذات احدیت را در نخست حم. در آغاز شب ، در جمع یاران بھ سخن پرداخت 
بھ نعمت ھایى چند از نعمت ھاى الھى . تنگى و سختى درود گفت ، چنان كھ در آسایش و خوشى سپاس مى گفت 

باز ھم خداى را سپاس . اشاره كرد؛ نعمت ھایى كھ ویژه خود او بود و نعمت ھایى كھ دگران با وى شریك بودند
نخست بھ نعمت رھبرى و امامت اشاره . او و یارانش را در زمره سپاس گزاران قرار دھد گفت و بخواست كھ

نعمت دوم ، زادگى پیغمبر بود كھ وجودش از آن . كرده كھ خداى خاندانش را بدان موھبت عظما سر افراز ساخت 
سوم ، نعمت دانش. نور پاك ریشھ گرفتھ  دین و پى بردن بھ حقیقت  فقاھت در. و دانستن قرآن و كتاب خداى بود  

و خداى را دگر باره ، در برابر نعمت ھاى گوش و . احكام و قوانین اسالم ، نعمت دیگرى بود كھ بدان اشاره كرد
آن گاه با یاران بھ سخن پرداخت و چنین گفت. چشم و دل سپاس گزارد  : 

(( و حق شناس تر و برتر از اھل بیت خود،  و اھل بیتى را بھتر. من یارانى با وفاتر از یاران خود، سراغ ندارم 
و ! پر روشن است كھ ما را با این مردم ، روزى خواھد بود. خداى بھ ھمگى پاداشى نیكو عطا فرماید. نمى شناسم 

من بیعت خود را از شما برداشتم و حقى بر گردن شما ندارم. روزى سیاه و خونین ! چھ روزى  شما ھمگى آزاد  . 
اینك شب فرا رسیده ، و تاریكى جھان را پر ساختھ ، مى توانید از این تاریكى . بروید یا بمانیدمى خواھید . ھستید

ھر كدام شما دست یك تن از اھل . استفاده كرده و خود را از دید دشمن نھان داشتھ ، بھ سو كھ مى خواھید بروید
این مردم با من كار . تى كھ خداى فرجى كندبیت مرا گرفتھ ، ببرید، و در بیابان ھا و شھرھا پراكنده شوید، تا وق

اگر بر من دست یافتند، دگرى را فراموش كرده بھ او كارى نخواھند داشت . دارند و بس  )). 
)) :كالم حسین كھ بھ پایان رسید، عباس جوان مرد از جاى برخاست و چنین پاسخ داد آیا برویم كھ پس ! چرا برویم ؟

ن روزى را نیاوردخداى چنی! از تو زنده بمانیم ؟  .خویشان دیگر نیز با عباس ھم سخن شدند و گفتھ او را بگفتند .((
)) : پس ، حسین بھ عمو زادگانش ، زادگان عقیل ، روى كرده ، گفت شھادت مسلم . شما شھید داده اید، بس است 

اذن مى دھم كھ ھمگى بروید و این جا نمانید. براى شما كافى است  )). 
بھ خدا سوگند نخواھیم رفت ، بلكھ جانمان و مالمان و خاندانمان را، در راه تو فدا خواھیم : ین بودپاسخ عقیلیان ، ا

خداى ، ماندن پس از تو را زشت گردانیده است. در پیش گاه تو نبرد كرده و با تو كشتھ خواھیم شد. كرد  . 
از جاى برخاست و گفتنخست مسلم ُعوَسجھ . سخن از بنى ھاشم گذشت و نوبت پاسخ بھ یاران رسید  : 
تا . بھ خدا قسم از دامان تو دست بر نمى دارم ! آیا از یارى تو دست برداریم و عذرى در پیشگاه خدا نداشتھ باشیم ؟

از دامانت دست بر نمى دارم تا خدا بداند كھ پس از پیامبرش ، . با نیزه ام سینھ ھاى این مردم را سوراخ كنم 



زنده مى شوم ، دوباره كشتھ مى شوم   اگر بدانم كشتھ مى شوم ، پس . یاور نگذاشتھ ایم  عترتش را تنھا و بى یار و
و سوزانده مى شوم و خاكسترم را بر باد مى دھند و ھفتاد بار با من چنین كنند، از یارى تو دست بر نمى دارم ، تا 

ھشت خداى ، بھشتى كھ پایان در حالى كھ بھ جز یك مرگ بیش نیست و پس از مرگ ، ب. در راه تو جان دھم 
 .ندارد

اگر مى دانستم كھ ھزار بار مرا مى كشند و زنده مى كنند و بدین وسیلھ مى : سپس زھیر از جاى برخاست و گفت 
 . توانم مرگ را از تو و جوانانت دور كنم ، آماده ھستم كھ ھزار بار كشتھ شوم

از تو با دست و . جان ھاى ما ھمگى فداى تو باد. دا نخواھیم شدبھ خدا قسم كھ از تو ج: بقیھ یاران متفق القول گفتند
فقط اداى وظیفھ بوده است . وقتى كھ كشتھ شدیم ، كارى نكرده ایم و بر تو منتى نداریم . سر دفاع مى كنیم  . 

ان مى دانم و پاى خدا حسابش مى كنم و ج: پسرت در مرز رى اسیر شده ، گفت : بھ ابن بشیر َحضرمى خبر دادند
حسین فرمود. نمى خواھم كھ پسرم اسیر باشد و من زنده بمانم . تو را نیر خدا تو را رحمت كند؛ برو براى نجات )) :

 .((پسرت كوشش كن ، بیعتم را از تو بر داشتم 
اگر از تو جدا شوم! درندگان مرا بدرند و زنده زنده بخورند: ابن بشیر گفت   . 

ب قرار داده گفتآن گاه حسین ، ھمگى یاران را مخاط من فردا كشتھ خواھم شد و شما ھمگى كشتھ خواھید شد )) : 
حمد خداى را كھ چنین منتى بر ما گذارد كھ حضرتت را یارى : یاران گفتند .((و یك تن از شما زنده نخواھد ماند

باشیم و در  دریغ مدار كھ در بھشت با)! ص(اى فرزند رسول خدا . كرده ، و بھ شرف شھادت با تو نایل شویم 
حسین گفت. درجھ تو بھ سر بریم   .((خداى بھ ھمھ شما پاداشى بزرگ عطا كند)) : 

آیا من ھم فردا كشتھ خواھم شد؟ حسین پرسید: قاسم جوان نورس ، برادر زاده حسین ، از عمو پرسید : (( ! پسرم 
 .((كشتھ شدن نزد تو چگونھ است ؟

حسین گفت. ، از عسل شیرین تر است كشتھ شدن در راه تو اى عمو: قاسم پاسخ داد  .((آرى تو كشتھ خواھى شد)) : 
؟ مگر این !شیرخوار ھم كشتھ خواھد شد! شیرخوار: قاسم گفت . كودك شیرخوار من ، عبدهللا نیز كشتھ خواھد شد

 !مردم بھ زنان و كودكان نیز حملھ مى كنند و از آن ھا دست بردار نیستند؟
سرداران بزرگ ، در . سین با راه انقالبیون مثل لنین و خبرگان نظامى ، دو تا مى شوددر این جا مى بینیم راه ح 2

ماندن و كشتھ شدن ، و یا رفتن و زنده ماندن را بدان . شب جنگ ، سربازان خود را سر دو راھى قرار نمى دھند
محاكمھ اش مى كنند و  سربازى كھ برود،. بلكھ اگر سربازى بخواھد برود، نمى گذارند. ھا پیشنھاد نمى كنند

 .محكومش مى سازند

 

. بمانند و كشتھ شوند و یا بروند و زنده بمانند: ولى حسین ، سربازان خود را آزاد گذارد و سر دو راھى قرار داد
دیكتاتورى در اسالم . اسالم ، مسلمانان را حتى در شب جنگ ، آزاد گذارده است  .حسین ، مجرى قانون اسالم بود

ھیچ دولت و مسلكى چنین آزادى بھ پیروان خود نمى دھد. ردمفھومى ندا . 
خبرگان نظامى ، روحیھ سربازان خود را ضعیف نمى كنند، كشتھ شدن را بھ آن ھا خبر نمى دھند، ھمیشھ نوید 

تفاوت حسین . ولى حسین بھ طور قاطع سخن گفت و كشتھ شدن ھمھ را بھ خودشان اعالم كرد. پیروى بر لب دارند
حسین ، خود را براى . حسین ، پیروزى ھدف را طالب بود، دگران پیروزى خود را طالبند. ن ھا ھمین است ، با آ

 .ھدف مى خواست ، دیگران ، ھدف را براى خود مى خواھند
فرمان داد خیمھ ھا را بھ یك دیگر نزدیك كرده و بھ ھم . شب ھنگام ، حسین بھ آمادگى براى جنگ فردا پرداخت  3

خندقى كم عمق ، گرداگرد خیمھ ھا از سھ سو كندند و آن را : آن گاه ، فرمود. تا مساحت كمترى را بگیرندبچسبانند 
از ھیزم و نى آكندند كھ بامدادان ، براى آتش زدن آماده باشد و خط دفاعى بشود و دشمن نتواند، از پشت و از چپ 

كھ بھترین خط دفاعى ممكن را در آن دل شب این كار نبوغ نظامى حسین را نشان مى دھد . و راست حملھ كند
سپاھى اندك ، با زنان و كودكان ، در بیابانى ھموار. گرداگرد سپاه خود كشید ! 

پسر بزرگش على اكبر را با سوارانى چند و پیادگانى ، بھ سوى رود فرات . سپس دومین سپاه سقا را تشكیل داد
پس از . سقا برفت و ماءموریت خود را بھ خوبى انجام دادسپاه . فرستاد، تا ھر طور شده بروند آب بیاورند

آب كھ برسید، حسین بھ . درگیرى و زد و خوردى موفق شدند بھ درون رود رفتھ ، مشك ھا را پر كرده ، آوردند



. آن گاه فرمان وضو داد، فرمان غسل داد .((از این آب بیاشامید كھ آخرین آبى است كھ مى نوشید)) :اصحاب فرمود
ان شست و شوى پیراھن ھا را داد و گفت كفن ھاى شما خواھد بودفرم . 

برادرش عباس ، ماءمور كشیك و محافظ خیمھ ھا شد كھ سپاه شھادت را، زنان و كودكان را، از دستبرد شبانھ 
شبیخون زدن بھ دشمن را اقدام نكرد؛ با آن كھ مى توانست و پیروز مى شد و سیر ) ع(حسین . دشمن محفوظ بدارد

در این جا نیز راھش را با راه دگران دو تا. تاریخ عوض مى گشت   
 :حسین در خیمھ اش ، شمشیر خود را تیز مى كرد و با خود زمزمھ اى داشت و مى خواند 4

  ! یا َدھُر اءفِّ لََك ِمن خلیل
 

  ! َكم لََك باالشراق والءصیل

  ! والدَّھُر ال یقنع بالقلیل   ! من صاِحب و طالب قتیل

 و كلُّ حّى سالُك سبیلى   و انما االءمُر الى الجلیِل 

روزھا و شب ھایى را كھ با دوستانى بھ سر بردى و با ھیچ كدام وفا نكردى! چقدر تو بى وفایى ! اى روزگار -  ! 
و با كم نمى سازد! این روزگار بھ اندك قناعت نمى كند - ! 
وم ، ھر زنده اى خواھد رفتو راھى كھ من مى ر. كارھا ھمگى بھ دست خداست  -  . 

در كنار خیمھ پدر قرار داشت و عمھ ) ع(خیمھ فرزند بیمارش على ، امام سجاد . شعرھا را دو سھ بار زمزمھ كرد
. پسر، زمزمھ پدر را شنید و از نیت پدر آگاه گردید و گریھ اش گرفت . اش زینب بھ پرستارى بیمار مشغول بود

بادا عمھ زینب آگاه شودلیكن گریھ خود را فرو برد، م . 
بھ درون خیمھ برادر دوید و صدا زد. ولى خود زینب نیز، زمزمھ برادر را شنید از داغ ! اى واى ! اى واى  :

امروز مادرم فاطمھ را از دست دادم ، امروز پدرم ! اى كاش مرده بودم بود و چنین روزى را نمى دیدم ! عزیز
و اى پناه باقى ! اى یادگار گذشتگان ! اى حسین من . سین را از دست دادم على را از دست دادم ، امروز برادرم ح

 .((! ماندگان
خواھر عزیز من ، حلم تو را، بردبارى تو )) : اشك در دیدگان حسین بگشت و نگاھى بھ خواھر غم زده كرد و گفت

اگر مرغ سنگ خوار آسایش یافتھ بود مى خوابید. را، شیطان نبرد )). 
، از شنیدن این سخن ، پریشان گردیده ، گفت بانوى بانوان  : (( این ، ! تو را از من خواھند گرفت ؟! واى ! واى 

 .پس سیلى بر چھره زد و گریبان چاك داد و بى ھوش بیفتاد .((!سخت تر، و بر قلب من سوزنده تر خواھد بود
، سپس گفتآورده   از جاى برخاست و آبى بر چھره خواھر بپاشید و بھ ھوشش ) ع(حسین   : 

(( . خواھرم بدان كھ زمینیان مى میرند. و از خدا نیرو طلب كن . تقوا را پیشھ ساز و صبر پیش گیر! خواھرم 
سر انجام ھمھ چیزھا نابودى است ، مگر ذات پاك خدا. آسمانیان مى میرند . 

مادرم از من بھتر بود.پدرم از من بھتر بود. خواھرم ، جدم از من بھتر بود ھمگى رفتند .از من بھتر بود برادرم .
و ھر مسلمانى بایستى بھ دنبال رسول خدا برود. من نیز باید بروم  . 

خواھر عزیز من ، تو را سوگند مى دھم كھ سخن مرا بپذیر، صبر پیشھ كن ، مبادا در مرگ من گریبان چاك زنى 
پیشھ سازوقتى كھ كشتھ شدم ، واى واى مگو، صبر  ! و چھره خراش دھى ، خواھر عزیزم )). 
 . آن گاه دست خواھر را بگرفت و نزد پسرش آورد و بنشانید و خود بھ سوى یارانش رفت
انقالبى ، زن را بھ . حسین بھ راھى مى رود و انقالبى بھ راه دیگر . راه حسین این است و پیمودنش چنین است 5

معركھ نبرد داخل مى سازد، تا با كشتن وى را در . كار زار مى خواند، جنگ ھاى پارتیزانى را بھ وى مى آموزد
زینب دلیر، زینب فداكار، استعمال اسلحھ را   ولى حسین چنین نكرد بھ خواھرش . و كشتھ شدن ، سر و كار پیدا كند

بدو . بدو نگفت سالحى برگیر و در جنگ خدا شركت كن ، بكش و كشتھ بشو. نیاموخت ، فنون رزم را تعلیم نداد
پشتھ اى كمین كن ، با فالخن ، یا تیر كمان ، سربازان دشمن را از پاى در آور، بلكھ خواھر را  بامدادان بر: نگفت 

این است جھاد . بھ صبر و شكیبایى دعوت كرد، براى اسارت آماده ساخت ، تا جھاد سوختن و ساخت را انجام دھد
 . زن

بودند خواھر و برادر، ھر دو مجاھد! آیا جھاد زن دشوارتر است یا جھاد مرد پیشواى مجاھدان است و ) ع(حسین  .
ع(جھاد حسین . زینب ، رھبر مجاھدان  شھادت ، جھاد مرد است و اسارت . شھادت بود و جھاد زینب ، اسارت  (

اسارت ، كمتر از شھادت نیست. و رنج ، جھاد زن   . 



ده بدارد، تا شھید پرورش زن مجاھد مى ماند، تا شھادت را زن. دوران شھادت كوتاه است و دوران اسارت دراز
اگر شھادت ، براى زن روا باشد، نسل شھید منقطع مى گردد و این . دھد، تا شھادت را ھمیشگى و جاویدان سازد

 .فرشتھ انسانى ، از جھان رخت بر مى بندد
را بشر  شمع خود سوز شود و راه سعادت  زن مجاھد باید باشد، تا ھر زمانى شھید یافت شود و بتواند با شھادتش 

شھید، چراغ انسانیت است و نبایستى این چراغ خاموش گردد. نشان دھد . 
گردد  زن مجاھد، بایستى این چراغ را ھمیشھ روشن نگھ دارد و نگذارد خاموش  اگر شھادت براى زن مجاھد روا  .

تاریكى سر تا سر  نخواھد شد، و جھان بھ كام ستم گران و دژخیمان خواھد گشت ، و  باشد، چراغ انسانیت خاموش 
 . جھان فرا خواھد گرفت

پس ، شھادت زن مجاھد، نھ تنھا ھالكت اوست ، بلكھ ھالكت بشریت است ، نابودى عدالت است ، بر باد شدن 
زن مجاھد، شھید مى آفریند. انسانیت است  . 

و خط دفاعى را . حسین در تاریكى شب ، بار دگر بھ سوى یاران رفت و نقشھ جنگ فردا را بدان ھا بیاموخت  6
 : نشان داد و گفت
حصارى از آتش گرداگرد خیمھ ھا كشیده  .((فردا ھمگى بھ یك سو رو كنید؛ ھمان سوى كھ دشمن ؛ در آنجاست ))

شده ، دشمن نخواھد توانست ، از ھمھ طرف حملھ كند، پس آن گھ بھ خیمھ خود رفت و بھ عبادت خداى مشغول 
كھ فارغ شد، بھ وظیفھ شخصى پرداخت از انجام وظیفھ اجتماعى . گردید . 

یاران نیز چنین كردند و شب را بدین گونھ بھ روز . شب را بھ نماز و دعا و استغفار و زارى بھ درگاه خدا بگذرانید
یكى در حال ركوع بود و دیگرى در حال . گروھى در حال دعا بودند و گروھى بھ نماز اشتغال داشتند. آوردند

وه كھ شب شھادت ، چھ شب . قیام ، و چھارمى نشستھ ، با خداى خود راز و نیاز مى كردسجود، سومى در حال 
 ! خوشى است

زمزمھ اى . از دعا كھ فارغ مى شدند، بھ نماز مى پرداختند، نماز را كھ مى خواندند، بھ قرآن روى مى كردند
اریكى شب ، در آن بیابان ھول ناك در آن ت! دل انگیز زمزمھ اى ، شیرین زمزمھ اى  . داشتند و خوش زمزمھ اى

، نواى دل پذیرى پخش مى گشت ، نواى عبادت ، نواى قرآن ، نواى نماز، نواى نیایش و نیاز، بھ درگاه قادر بى 
عبادت مجاھد، شب را زنده مى كند و . شب را بھ عبادت زنده كردند و روز را با شھادت جاویدان ساختند. نیاز

 .شھادت مجاھد، روز را
روھى از سپاھیان عمر، شب گردى مى كردند، بر سپاه حسین گذر كرده ، زمزمھ دل نواز یاران و آھنگ قرآن گ 7

عنان از كف دادند و ركاب از پا بریدند، ساعتى ایستاده بدان نالھ ھاى دل پذیر و طنین . اصحاب حسین را شنیدند
 .سحرى كھ با نسیم سحرى ھمراه بود، گوش فرا دادند

اثر كرد و شمع شھادت ، دل ھاى تاریك و ظلمت زده آن ھا را روشن ساخت ، یك باره از یزید دست  نالھ سوزنده
 .كشیده بھ حسین پیوستند، ناریان ، نورى شدند و شیطانیان ، رحمانى گردیدند و بامدادان ھمگى بھ شھادت رسیدند
 .سعادت را خواستند، بھ سعادت رسیدند و سعید شدند و شھید

آن چھ كم یاب است سعادت جو و سعادت خواه است و آنان كھ بھ . ھمیشھ براى ھمھ كس باز است  راه سعادت ،
خود خواھى كھ بر دل پیروز ! سعادت نرسیدند، سعادت را نخواستند، خواھش دل را خواستند و سعادتش خواندند

 .شود، خواھش دل را سعادت پندارد
د بود و این آیھ را تالوت مى كردبھ صورت قرآن بلن) ع(در دل شب ، نواى حسین  8 : 
 ((ما كاَن ّهللا لِیََذَر المؤ م拜ین على ما اءنتن َعلیھ حتّى یَمیز الخبیَث من الطّیب ))
یكى از ایشان فریاد برآورده ،  .گروھى دیگر از شب گردان از نزدیك مى گذشتند و این نداى سعادت را شنیدند

یاران حسین وى را شناختند كھ ابو حرب سعیبى است ، ! ستیم ، نھ شمابھ خداى كعبھ ، پاكیزه و طیب ما ھ: گفت 
پیر . دلقكى است چابك و غافل گیر و بد كاره و از ھیچ گناھى رو گردان نیست ، شیرین سخن است ، و بذلھ گو

. كیستى تو : ابو حرب پرسید! تو از پاكیزگان و طیبین ھستى ؟! اى فاسق گناه كار: قرائت ، بریر صدا زد و گفت 
ابو حرب كھ بریر را مى شناخت و مى دانست كھ وى از نیكان پارساست ، . من بریرم ، و پسر ُخضیرم : گفت 

 : ھمان كھ نام بریر را شنید، كلمھ استرجاع را بر زبان آورد، سپس گفت



ار سخت مرگ تو بر من بسیار ناگوار است ، بسی! بریر عزیز كشتھ خواھى شد! كشتھ خواھى شد! بریر عزیز
 ! است

. بھ خدا، پاكیزه ماییم ، طیب ماییم ! وقت آن نرسیده كھ توبھ كنى و از گناھان بزرگ كناره گیرى ؟: بریر پرسید
 .پلید شمایید، خبیث شمایید

تو حقیقت را مى : بدو گفتند. راست مى گویى اقرار مى كنم كھ پاكیزگان ، شماھایید و پلیدان ، ما: ابو حرب گفت 
ا این دانش ، تو را رھنما نمى شود كھ دست از باطل برداشتھ و بھ سوى حق گرایى ؟آی. دانى  ! 

پس چھ كسى با یزید و ئلى سر سفره شراب نشیند و ھم . اگر من بھ سوى حق آیم كشتھ خواھم شد: ابو حرب گفت 
ز تشنھ لب شھادت یافتن با ابو حرب ھم پیالھ بودن با یزید را، ا! ھم اكنون او با من است و من با او. پیالھ گردد

باطل گرا شد و از حق گرایى . او مى دانست راه حسین راه حق است و راه یزید راه باطل . حسین ، برتر دانست 
چنین است عالم بى عمل. سر پیچید  . 

 : گویند سحرگاه شب شھادت ، حسین را خواب گرفت و بیدار شد و گفت 9
(( گمانم آن . در میان آن ھا سگ چند رنگى بود كھ شدیدتر بر من تاخت . دسگ ھایم را دیدم كھ بر من حملھ ورن

باشد  است كھ آن كھ مرا مى كشد، پیكرش پیس   .پیكر شمر چنین بود .((!
 :سپس جدم رسول خدا را در خواب دیدم ، بھ من فرمود))

فردا افطار تو، نزد . مى دھندآسمانیان ، دیدار تو را بھ یك دیگر مژده . تو شھید آل محمد ھستى ! پسر عزیز من 
 .((من خواھد بود، شتاب كن و زود بیا، درنگ روا مدار
 . حسین ، فرمان جدش را اطاعت كرد، درنگى نكرد و شبى نگذشت كھ سوى نیاى بزرگوار شتافت
 . دو مكاشفھ بود و دو نمایش حقیقت

مال كرد را بر) ع(مكاشفھ نخستین ، پرده را را برداشت و حقیقت دشمنان حسین  سگان درنده اى كھ پیشرو آن ھا  .
سگى متعفن و پیس بود، سگى كھ درونش بر برونش اثر گذارده بود و او را مجموعھ اى از لكھ ھاى ننگ نشان 
 .مى داد

سگ درنده ، سمبل ظلم و بیدادگرى است ، سمبل تعدى و تجاوز و ستم گرى است سگ درنده ، بھ جز آكنده كردن 
ت و استخوان ضعیفان ، كارى دیگر از وى ساختھ نیستشك از گوشت و پوس  . 

اگر بخواھند مجسمھ اى براى ظلمم بسازند، شایستھ تر از سگ درنده ، نمونھ اى بھتر و برتر یافت نمى شوند؛ بھ 
 .ویژه اگر مجموعھ اى از لكھ ھاى چركین ننگ باشد

است ، و تقدیرنامھ اى است از مقام مقدس حق  )ع(دومین مكاشفھ ، نمایش دوستان حسین و نشان دھنده راه حسین 
ع(، بھ وسیلھ پیامبرش ، براى حسین  چنین كسى شایستھ است كھ آسمانیان ، ملكوتیان ، . فرستاده شده است  (

زمینى حسین . را بشناسند) ع(سطح فكر زمینى ھا پایین تر از آن است كھ حسین . اشتیاق زیارتش را داشتھ باشند
نى حسین را باالى سر جاى مى دھدرا مى كشد، آسما . 

سپاه حسین ھمگى آسمانى بودند و پرواز . حسین رھبر آسمانیان بود. ھنگامھ كربال، نبرد میان زمینى و آسمانى بود
ھمھ را با خود بھ زیرزمین برد . یزید، رھبر زمینى ھا بود. كربال دروازه بھشت شد .آن ھا بھ سوى آسمان ھا بود

قرآن براى . ى داد و كربال براى آن ھا دروازه جھنم بود، دروازه بدبختى در دو جھان بودو بھ درون دوزخ جا
و كربال یكى از مظاھر قرآن است. مردم با ایمان شفاست و رحمت و براى ظالمان دمار است و خسارت   . 

رفت ، بھ باالتر و  را بپیماید، بھ آسمان خواھد) ع(كسى كھ راه حسین . رھبر آسمانیان بوده و ھست ) ع(حسین 
زیباتر باشد؛ شیرین تر باشد. باالتر، تا برسد بھ جایى كھ در وھم نیاید و حقیقتش از تصورش ، برتر باشد . 

 روز شھادت
. روزى كھ در تاریخ بشرى مانند نداشتھ و ندارد! و چھ روزى ! روز شھادت ، روزى بود و چگونھ روزى  1

روزى كھ خوبى و بدى ، زیبایى و زشتى . ال ھا، تكرار نشده و نمى شودروزى كھ در گذشت روزھا و ماه ھا و س
خوبى ھا، زیبایى ھا ھمگى در سپاه حجاز جمع شده بود،  .، نور و ظلمت ، داد و بیداد، در برابر ھم قرار گرفتند
 .بدى ھا و زشتى ھا در سپاه كوفھ ؛ قولى است كھ جملگى بر آنند



شھادتى كھ برتر از آن شھادتى نیست ، جنایتى كھ ! و شقاوت بود و جنایت یك س! یك سو شھادت بود و سعادت 
 . شوم تر از آن جنایتى نھ

گاه مى اندیشید كھ زودتر، سر از دریچھ . شبان گاه روز شھادت ، خورشید دو دلى داشت و نمى دانست چھ كند
نندش را ندیده بود و در آینده ھم مشرق بر آورد و بزم شھادت را چراغان سازد؛ بزمى كھ در عمر درازش ، ھما

 .نمى دید
شب را تا سحرگاه ، در این . گاه مى اندیشید كھ آن روز را در خانھ بماند، مبادا چراغ راه جنایت پیشگان گردد

رسید كھ تاریكى یار جنایت كاران است و كمكى بھ تبھ كاران  سرانجام ، بھ خاطرش . اندیشھ بھ سر بد  . 
آنان از روشنایى . یشھ ، در تاریكى آزادى عمل دارند، و بیشتر جنایات ، در تاریكى رخ مى دھدبد اندیشان جنایت پ

آنان شب را یار جنایت خود مى دانند و ظلمت و تاریكى را پوشش و . و نور در ھراسند؛ مبادا جنایتشان دیده شود
د، شاید كھ این جنایت بزرگ رخ خورشید تصمیم گرفت كھ از خانھ بیرون شو. روكار كردار خود قرار مى دھند

ندھد، شاید شرمى رخ دھد، غافل از این كھ یزیدیان شرم و حیا را كنار گذارده و رذل تر و نانجیب تر از آن بودند 
آنان عازم نابود كردن نور بودند، چگونھ از نور شرم مى كردند. كھ از نور، شرم كنند و دست از جنایت بردارند ! 

از نماز كھ فارغ شدند، طبل . حسین و یاران بھ نماز ایستادند، دوگانھ بھر یگانھ بھ جاى آوردندسپیده دم كھ سر زد، 
حسین رو بھ یاران بایستاد و حمد و ثناى خداى را بھ جاى آورد و چنین گفت. جنگ یزیدیان برخاست   : 

(( مرگ ، . ستقامت بھ خرج دھیدخداى شھادت را براى من و شما اجازه داده ، شایستھ است كھ صبر پیشھ سازید و ا
كدام  .پلى است كھ بدان وسیلھ از بدبختى و رنج گذشتھ ، بھ دشت پھناور بھشت و نعمت ھاى جاویدان خواھید رسید

كدام خوش ندارید كھ از . خوش ندارید كھ از زندانى بیرون پھناور بھشت و نعمت ھاى جاویدان خواھید رسید
ولى دشمنان شما بھ وسیلھ مرگ از كاخى بیرون مى شوند و در زندانى . كنیدزندانى بیرون شده ، در كاخى منزل 

)) : پس دست بھ دعا برداشت و چنین گفت .((شكنجھ گاه جا مى گیرند تو در ھر رنجى پناھى ، و در ھر ! بار خدایا
نج ھا كھ مرا از گرفتارى امیدى ، در سختى ھا تو مرا یار و مددكار بودى ، چھ غم ھا كھ از من زدودى ، و چھ ر

نعمت ھا از آن توست ، نیكى ھا از آن توست! آن رھانیدى ، پروردگارا نیایش حسین بھ شكر نعمت ھاى  .((... 
 .خداوندى پایان یافت و نشان دھنده عالى ترین خون سردى و ایمان در تاریخ بشر بود
مش مرتجز بود، سوار گردیدكھ نا) ص(خورشید روز شھادت كھ سر زد، گویند حسین بر اسب رسول خدا  2 و  (24)

سپاھى كھ از نظر عدد، از یك صدم سپاه دشمن كمتر بود، و . بھ آماده كردن لشكر و صف آرایى سپاه پرداخت 
یمان داشت ، استقامت داشتھزاران برابر سپاه دشمن ، وفا داشت ، ا  . 

پیشواى شھیدان ، زھیر را بھ فرماندھى جناح راست سپاه خود، و حبیب را بھ فرماندھى جناح چپ گماشت ، و 
خیمھ ھا پشت سر . آزادگان ، باید پرچم دارشان جوان مردترین كس باشد .پرچم را بھ دست برادرش عباس سپرد

آن گاه فرمان داد. لشكر قرار داده شد : 
در كنده اى كھ گرداگرد خیمھ ھاى كاروان كنده شده بود و از نى و خس و خاشاك آكنده بود آتش افكندند و خط 
 .دفاعى را تكمیل كردند، تا دشمن نتواند، بر بانوان حرم بتازد، و از پشت بر سپاه شھادت ، خنجر زند

و سرداران و فرماندھانى براى ھر قسمت عمر سعد فرمان فرماى سپاه یزیدى نیز بھ آرایش سپاه خود پرداخت ، 
اطمینان بھ پیروزى و عشق ملك رى ، سراپاى وجودش را فراگرفتھ بود و ھر چھ . از لشكر منصوب ساخت 

 !زودتر انتظار شام شدن روز را مى كشید
ا بھ عمرو بن حجاج زبیدى را بھ فرماندھى جناح راست ، و شمر را بھ فرماندھى جناح چپ قرار داد و پرچم ر

 !بردگان دنیا، باید پرچم دارشان برده پلیدترین مرد تاریخ باشد .غالمش سپرد ((درید))دست 
آتش شعلھ ور را كھ گرداگرد سپاه حسین دیدند، گزارش . صبح گاه بخشى از سپاھیان كوفھ ، در گشت بودند 3

سودى ندارد و نمى ) ع(سپاه حسین  چون كھ دانست محاصره. شمر بیامد تا خود ببیند و از دیدن در خشم شد. دادند
آشكار ) ع(خشم خود را با پرتاب دشنامى بھ سوى حسین . توان بھ تسلیم وادارشان كرد و زنده دستگیرشان ساخت 

 :كرد و فریاد زد
مسلم بن عوسجھ ، رادمرد ! جھنم بسوزى   در سوختن بھ آتش دنیا شتاب كردى ، پیش از آن كھ بھ آتش ! اى حسین 



مسلم عرض كرد. بود، اجازه خواست با تبرى كارش را بسازد) ع(در كنار حسین كوفھ ،  : 
حسین اجازه نداد و فرمود! ستم كار است ! قلدر است ! اجازه بده تا بھ تیرش زنم ، این مرد گناه كار است  چنین )) :

 .((مكن ، من نمى خواھم جنگ را آغاز كرده باشم 
صداى خود را . سپاه یزید رفت و بھ وعظ و راھنمایى و ارشاد پرداخت  حسین سوار بر اسب گردید و بھ سوى 4
 :چنان بلند كرد كھ ھمھ لشكریان یزید شنیدند
(( اگر انصاف بدھید و . مى خواھم موعظھ كنم و وظیفھ اى را انجام دھم . گوش كنید و شتاب مكنید! آھاى مردم 

خود قاضى باشید و اندكى بیندیشید، ! اى مردم . ید شدسخنان مرا بشنوید، از شقاوت دور شده و سعادتمند خواھ
وقتى كھ پشیمانى سودى نخواھد داشت(مبادا روزى پشیمان شوید   ). 

پس حمد و ثناى الھى را بھ . ھموست كھ نیكوكاران را یارى مى كند. یاور من خدایى است كھ قرآن را نازل كرده 
آن گاه ، سخن آغاز كرده گفت. فرشتگان فرستادجاى آورد و درود بر رسول خدا و ھمھ پیامبران و   : 

آیا ھتك حرمت من جایز ! آیا مى دانید من كیستم و پسر كیستم ؟ آیا كشتن من مباح و ریختن خون من رواست ؟
! آیا من فرزند وصى و عموزاده پیغمبر شما نیستم ؟! آیا من پسر دختر پیغمبر شما نیستم ؟. از خود بپرسید! است ؟

آیا جعفر ! آیا حمزه سیدالشھدا عموى من نیست ؟! سر نخستین كسى نیستم كھ بھ رسول خدا ایمان آورد؟آیا من پ
 !طیار، كھ با دو بال در بھشت پرواز مى كند، عموى من نیست ؟
 : آیا نشنیده اید كھ پیغمبر، درباره من و برادرم گفتھ است

ى دانید، كھ راست گو ھستم ، بھ خدا سوگند كھ دروغ اگر مرا راست گو م. این دو تن سرور جوانان اھل بھشتند
از آن ھا . و اگر مرا دروغ مى خوانید، ھنوز كسانى ھستند كھ این سخن را از پیغمبر شنیده اند. نگفتھ و نمى گویم 

 بپرسید، از جابر بپرسید، از ابو سعید خدرى بپرسید، از سھل ساعدى بپرسى ، از زید بن ارقم بپرسید، از انس بن
این سخن را از پیامبر شنیده اند: ھمگى ، بھ شما خواھند گفت . مالك بپرسید )). 

! من چنین سخنى را نشنیده ام : سكوتى سپاه كوفھ را فرا گرفتھ بود كھ شمر از انقالب سپاه بترسید؛ فریاد زده گفت 
 : حبیب بن مظاھر كھ در كنار حسین ایستاده بود، پاسخش داد و گفت

تو را با سخن پیغمبر چھ كار! ، تو را با دین و ایمان چھ كارراست مى گویى   . دل تو، پر از كفر است !
 : حسین بھ سخن ادامھ داده گفت
اگر باور نمى كنید كھ من زاده دخت پیامبر ھستم ، بھ خدا سوگند كھ بین شرق و غرب عالم ، بھ جز من براى ))

آیا مالى را از چنگ شما ! كشتھ ام كھ مى خواھید قصاص كنید؟آیا كسى را از شما . دختر پیغمبر، فرزندى نیست 
آن گاه سرانى از سپاه كوفھ را یكان یكان نام برده گفت. دیگر پاسخى نشنید ((!ربوده ام ؟  : 
(( و در نامھ ! آیا شما براى من نامھ ننوشتید و مرا دعوت نكردید؟! اى قیس اشعث ! اى حجار ابجر! اى شبث ربعى 

بیا كھ لشكرى آماده در انتظار . میوه ھاى ما رسیده ، باغ ما سبز و خرم ، درختان ما بارورند: شتھ نبودتان چنین نو
 .((توست ؟

حسین گفت. چنین نامھ اى ننوشتیم : آنان منكر شدند و گفتند  : (( اكنون اگر مرا نمى . بھ خدا قسم نامھ را نوشتید
وم بگذارید كھ بھ ھر نقطھ زمین بخواھم بر. خواھید  : قیس اشعث پاسخ داده گفت .((

محال است: حسین گفت ! ما این حرف ھا را نمى فھمیم ، تو باید تسلیم شوى  بھ خدا، تن بھ ذلت نخواھم داد و  ! 
 .((مانند بردگان نخواھم گریخت و بھ خدا پناه مى برم 

نصیحت كرد و بھ ارشاد پرداخت. سپس ، زھیر، نابغھ نظامى ، سخن گفت   .(25) 
 (26).پس از او، بریر، استاد قرائت ، بھ نصیحت پرداخت و موعظھ كرد

وى از . ھ خیر اندیشى پرداخت و ھمان طور كھ میان دو لشكر ایستاده بود، عمر را احضار كردبا دیگر حسین ، ب
پرھیز داشت ، ولى نتوانست فرمان ولى خدا را اطاعت نكند، شرفیاب شد) ع(رو بھ رو شدن با حسین  . 

)) : حسین بدو گفت بھ خدا، بدین ! گرگان سازد؟آیا تو مرا مى كشى ؟ تا زنازاده ، فرزند زنازاده ، تو را والى رى و 
. در دو جھان ، سیاه بخت شد. پس از من ، روز خوشى نخواھى دید! آن چھ مى خواھى بكن ! آرزو نخواھى رسید

مى زنند  مى بینم كھ سرت را بریده اند و در شھر كوفھ سر نى كرده ، بچھ ھا سنگش  )).(27) 



كوفیان پرداخت و سخنانش یكى از   آن گھ حسین بھ سرزنش . عمر در خشم شد و چیزى نگفت و بازگشت 
 .شاھكارھاى ادبى و فكرى و اجتماعى در زبان عرب بھ شمار مى رود
 : حضرتش چنین گفت
(( شما دست ! شما باد و ھمیشھ در غم و اندوه غوطھ ور باشید نابودى و ھالكت بر! اى گروه بد اندیشان و بدكاران 

وقتى نیازتان را بر آوردیم و بھ فریادتان رسیدیم ، بھ روز ما . نیاز بھ سوى ما دراز كردید و فریادرسى خواستید
 !شمشیر كشیدید و ما را با آتش سوزان استقبال كردید

ما بھ روز دشمن افروختھ بودیمشمشیرى كھ خودمان بھ دستتان داده بودیم ، آتشى كھ   ! 
 !اكنون دوست دشمن شده و دشمن دوست گردیده اید؟

واى بر شما، صد ! دشمنى كھ در میان شما نھ اقامھ عدلى كرده و نھ خواستھ اى از خواستھ ھاى شما را برآورده 
چھ بد بخت مردمى ھستید! واى  ! 

چرا نباشد؟! صد واى ! واى بر شما! باطل شدیدبھ ما خیانت كردید و از یارى حق دست برداشتید و یار  ! 
بدون آن كھ فكرى كنید و شمشیرى بھ كار ! شما مردمى بودید كھ وعده یارى دادید، سپس دست از یارى برداشتید

 !برید و آرامشى بر ھم زنید، مانند پشھ ھا بھ سوى مردارھا دویدید
اى آلودگان بھ ! اى دگرگون سازان حقایق ! كنندگان قرآن اى زیر پا ! اى بردگان كنیزكان ، اى دوران از راه حق 

كنندگان نور و رحمان  اى خاموش ! اى دست پروردگان شیطان ! گناه   ! 

 

خیانت ، سرشت شما بوده و در پیكرتان ! آیا یار یزید شده و از حسین دست بر مى دارید؟! از مھر خدا دور باشید
میوه اى كھ بیننده اش را بھ رنج مى اندازد و شكم ھاى غاصبان و ستم  ! ریشھ دوانیده و تناور شده و میوه داده

اینك ، زنازاده ، زاده زنازاده ، مرا بر سر دو راھى قرار داده! گران را پر مى سازد  : 
و چنین چیزى در جھان رخ نخواھد . محال است كھ تسلیم بشوم . شھادت و كشتھ شدن ، یا ذلت و تسلیم ظالم بودن 

 .داد
داى براى ما نخواستھ ، رسول او نخواستھ ، مردم با ایمان نمى خواھند، شرافتمندان از چنین كارى بیزارند، پاك خ

كنون ، من با كمى سرباز و . شھادت نیكان ، از تسلیم شدت بھ پلیدان برتر و باالتر است  .سرشتان روا نمى شمرند
ر فروه مرادى را بھ یاد آوردو شع. خیانت یاوران ، با این لشكر گران خواھم جنگید : 

 فاءن نھزم فھزامون قدما 
 

 و ان نھزم فغیر مھزمینا 

 و ما ان طببا عجبن و لكن 
 

 منایا و دولة آخرینا 

 سیلقى الشامتون كما لقینا   فقل للشامتین بنا اءفیقوا 

و اگر از دشمن شكست خوردیم ،  .اگر سپاه دشمن را شكست دادیم ، تازه اى نیست ، ما از دیر باز شكننده بودیم  -
 . شكست نخورده پیروز شده و ھمیشھ پیروز ھستیم
 . شكست ما از ترس نیست بلكھ مرگ ما فرا رسیده و كامرانى دگران -
 .سرزنش كنندگان را بگویید، ھشیار باشند، چنین روزى براى آن ھا خواھد بود -
 :آن گاه بھ سخن ادامھ داده فرمود

جدم پیامبر خدا . و دیرى نمى یابد كھ روزگار بر شما تنگ گیرد و سیاه روز و سیاه بخت بشویدطولى نخواھد كشید 
و این آیات قرآن را تالوت كرد. بھ من چنین خبر داد : 

انى توكلت على هللا ربى و ربكم ما من ذابة اال ھو آخذ ب拜اصیتھا ان ربى على (28). فاءجمعوا اءمركم و شركاءكم ثم ال یكن اءمركم علیكم غمة ثم اقضوا الى و ال ت拜ظرون))
 (29)صراط مستقیم ؛

د، و درباره من قضاوت كنید؛ مبادا روزى پشیمان شویددور ھم بنشینید و بندیشی . 
پرودگار . من توكل بر خدا دارم ؛ خدایى كھ آفریدگار من و شماست و ھر جنبنده اى بر زمین ، سر در كف او دارد

 .((من بھ راه راست است 
 : پس یزیدیان را نفرین كرده و گفت
(( ل ھاى قحط و خشكى را بھ آن ھا بده و جوانى كھ از عشیره ثقیف باران آسمان را از ایشان بگیر، و سا! بار خدایا



چون كھ دروغ گفتند و بھ ما خیانت كردند. باشد بر این ھا مسلط گردان ، تا جام ھاى تلخ و ناگوار بدان ھا بنوشاند ! 
تو پروردگار ما و نقطھ اتكاى مایى و سرانجام ما با توست ! بار خدایا )). 

بازگشت آن گاه بھ لشكرگاه خود  . 
حر جوان مرد و سردار رشید كوفھ . ھنوز نشستھ بود كھ نتیجھ نصایح و وعظ و ارشاد خود را بدید) ع(حسین  5

سردار بزرگ كوفھ ، پس از . شرفیاب شد و بدو پیوست ، از یزیدیان برید و حسینى شد و شربت شھادت نوشید
د و اندرز دھد، اجازت صادر شد و حر بھ میدان رفت و شرفیابى اجازت گرفت ، تا سپاه كوفھ را رھنمایى كند و پن

پس بھ جنگ پرداخت. آن چھ كھ شایستھ خیرخواھى بود انجام داد  .(30) 
مرگ را . دیشید و شھادت را بر سردارى سپاه برگزیدبیندیشید، حر ان: حسین ، در سخنانش با سپاه كوفھ گفتھ بود

مرده بود، زنده گردید. در آغوش گرفت و جایزه امیر كوفھ را بھ دور انداخت ، دوزخى بود، بھشتى گردید جانور  .
رھبرانى كھ راه اندیشھ و فكر كردن را تحریم مى كنند، مى  . بود، انسان گردید، اندیشھ و فكر، ویژه انسان است

حسین ، مھندس كارخانھ انسان . ند از بشر، ماشین بسازند و از مقام عالى انسانى وى را بھ جمادى برسانندخواھ
 . سازى است
گواه باشید كھ من : سپھ ساالر لشكر یزید پیش آمد و تیرى بھ چلھ كمان نھاد و سوى لشكر حسین بینداخت و گفت  6
 ! نخستین كس بودم كھ بھ سوى حسین تیر انداختم

س از این تملق و چاپلوسى كھ بھ دست عمر سعد رخ داد، جنگ آغاز شد و كوفیان ، حجازیان را تیرباران كردند پ
نیز فرمان جنگ را صادر كرد و یاران را فرمود) ع(حسین . و بسیارى از یاران حسین زخم تیر برداشتند : 

پس از تیراندازى ، دو تن . سوى شما مى آینداین تیرھا پیك ھاى دشمن ھستند كھ بھ . بھ پا خیزید! اى بزرگواران 
 .از سپاه یزید بھ نام سالم و یسار، براى مبارزه و جنگ تن بھ تن بھ میدان آمدند و ھماورد خواستند

سالم و یسار، افسران ارشد سپاه حسین را براى . این دو دلیران بودند و از نزدیكان امیر كوفھ بھ شمار مى آمدند
سرباز رشید حسین بھ نام ابن عمیر . سین بھ افسران خود اجازه نداد كھ ھماورد آن دو گردندح. نبرد دعوت كردند

حسین كھ چشم بھ سرباز رشید خود انداخت . شرفیاب شد و اجازه خواست كھ پاسخ مبارز طلبان سپاه یزید را بدھد
 .، مردانگى و رشادت وى را پسندید و اجازه داد كھ بھ میدان برود

در برابر، . میدان آمد و یك تنھ با آن دو دالور بجنگید و طولى نكشید كھ پیروز شد و ھر دو را بكشت  ابن عمیر بھ
در این جنگ تن بھ تن ، یزیدیان شكست خوردند و دیگر كسى جراءت نكرد كھ بھ  .انگشتان دست چپش قطع گردید

براى یزیدیان بود و روحیھ آن ھا را  پیروزى ابن عمیر آژیر خطر. میدان آید و از سپاه حسین مبارز طلب كند
 . متزلزل ساخت

یزیدیان حملھ اى سخت كردند كھ . نقشھ جنگ عوض شد و حملھ عمومى از سپاه یزید بر سپاه حسین آغاز گردید
چنین مقاومتى در تاریخ بشریت نظیر . كار تمام شود، ولى با شدیدترین مقاومت ھا از یاران حسین رو بھ رو شدند

 .ندارد
اره مدافعان از یك صدم مھاجمان كمتر بود ولى بھ خوبى حملھ را دفع كردندشم پدافند یاران ، بھ قدرى موفقیت  .

نیمى از یاران حسین در اثر این حملھ بر خاك . آمیز بود كھ نیازى پیدا نكرد خود حسین شخصا در نبرد شركت كند
یك تن بودند و خون غلتیدند و شھید شدند، گویند شھیدان این حملھ چھل و . 

. این دفاع مردانھ موجب شد كھ فرمانده سپاه یزید از حملھ عمومى صرف نظر كند، و حملھ ھاى جناحى پیش گیرد
حجازیان ، زانوان را بر زمین نھادند و نیزه ھا را . جناح چپ سپاه كوفھ بر جناح راست سپاه حجاز حملھ ور گردید

این حملھ نیز بھ خوبى دفع شد و سپاه كوفھ از این حملھ نیز نتیجھ  .بھ سوى دشمن گرفتھ خط دفاعى تشكیل دادند
مژده باد ! اى حسین : ابن جوزه از درون سپاه یزید بیرون شد و فریاد زد. نگرفت و عقده اى در دل پلیدان پیدا شد

منظورش نزدیك شدن شھادت بود)ص(تو را بھ آتش دوزخ  . 
)) :حسین پاسخ داد ن نزد خداى آمرزنده و مھربان مى روم ھرگز چنین نخواھد شد، م  :و نفرینش كرد .((
نفرین بھ اجابت رسید؛ ناگھان پاى اسب ابن جوزه در جویى رفت و  .((خدایا این مرد را بھ سوى آتش بكشان ))

تكانى سخت خورد و سرنگون گردید، بپاى چپش در ركاب ماند و پاى راستش از ركاب خارج شده ، در ھوا قرار 



بھ سنگ مى خورد و تنش معلق شده بود   سب ھم چنان مى كشانید و بر روى زمین مى خزانیدش ، سرش ا. گرفت 
و ھم چنان بود تا جان داد نفرین ، كار خود را كرد و مسروق خضرمى را بھ ھوش آورد تا از سپاه كوفھ بگریزد و 

امیر كوفھ جایزه بگیرد او كسى بود كھ بھ عزم كشتن امام آمده بود، تا از. سر بھ بیابان گذارد . 
شمر با سربازان تحت فرماندھى خود حملھ كرد و حسینیان مردانھ دفاع كردند و ابن عمیر در این دفاع مردانھ  7
 .شھید گردید

سپاه . سواران سپاه حجاز كھ شماره آن ھا از چھل كمتر بود، حملھ متقابل كردند و دلیرانھ بھ سوى دشمن تاختند
د، كار بھ جایى رسید كھ فرمانده سواران سپاه كوفھ ، از عمر، فرمانده كل كمك خواست و كوفھ عقب نشینى كر

 :پیامى فرستاد
براى من كمك بفرست ، كمك ، كمك. سواران من از دست این عده ناچیز، داغان شده و پراكنده گردیدند  . 

ان دشمن رو بھ رو بود شجاعانھ مى ھر یك آن ھا، با گروھى از سرباز. یاران حسین ، دادمردى و مردانگى دادند
عمر، دو گردان ذخیره را وارد میدان كرد و بھ . دلیرانھ بھ نبرد ادامھ مى دادند .جنگیدند و جان بازى مى كردند

گروه دیگر كھ جامھ اى بر خود و بر اسب پوشانده بودند . پانصد تیرانداز در میان آن ھا بود. كمك سواران فرستاد
رگر نشودكھ سالح در آن كا در . بھ سپاه حسین نزدیك شده تیراندازى كردند. اینان حملھ را با حملھ پاسخ دادند .

 .رادمردان ، پیاده بھ نبرد ادامھ دادند و پاى دارى كردند .نتیجھ ، اسبان سپاه حسین مجروح شده ، از كار افتادند
روز بھ نیمھ رسیده بود و تنور جنگ ھم چنان افروختھ بود، جان بازان ، جان بازى مى كردند، شھیدان بھ شھادت 
 .مى رسیدند و بر افتخار انسانیت مى افزودند

كشتھ ھا و مجروحان سپاه كوفھ بى شمار بود، ھر سربازى كھ از حجازیان كشتھ مى شد، در برابر، چند سرباز 
سربازى كھ . زمین از پیكرھاى مقتوالن فرش شده بود، خون سراسر دشت را فرا گرفتھ بود. دكوفى كشتھ شده بو

ولى سرباز حسین كھ شھادت مى یافت ، . از سپاه یزید كشتھ مى شد، بھ زودى با سرباز دیگر جایش پر مى شد
  ر چھ عدد شھیدان افزایش ھ. جایش خالى مى ماند، نیروى احتیاط و ذخیره اى در كار نبود كھ جاى او را پر سازد

 . مى یافت ، شماره سربازان حسین كاستى مى پذیرفت
گروھى را ماءمور كرد كھ از . عمر سعد، تصمیم گرفت جبھھ دوم تاءسیس كند تا جنگ را زودتر خاتمھ دھد 8

دفع كردند و حسین ، این جملھ را پیش بینى كرده و سربازانش بھ زودى آن را . چپ و راست بر سپاه حسین بتازند
 .كوفیان در این حملھ كارى از پیش نبردند

كوفیان چنین كردند و بھ آتش افكنى بھ سوى ! بھ خیمھ ھا آتش بیندازید و خود نزدیك نشوید: عمر سعد فرمان داد
حسین ، بھ یاران فرمود! خیمھ ھا پرداختند  .((از این كار نتیجھ اى نخواھند گرفت )) :

آتش : آن قدر نزدیك شد كھ با سرنیزه اش خیمھ اى را سوراخ كرد و فریاد زد) ع(شمر بھ خیمھ ھاى حسین 
حسین بھ شمر . زنان و كودكان خیمھ نشین ، از خیمھ بیرون شدند! بزنم   بیاورید، تا خیمھ را بھ خیمھ نشینان آتش 

 :خطاب كرد
(( خداى تو را بسوزاند! مى خواھى خانواده مرا بسوزانى ؟ )). 

رگ و نابغھ نظامى با ده تن از سربازانش چنان برق آسا بر شمر بتاخت كھ وى مجبور بھ عقب زھیر سردار بز
 .نشینى گردید و كشتھ اى بر جاى گذارد
یزیدیان كھ از حملھ بر چپ و راست نتیجھ نگرفتند، مجبور شدند كھ دوباره از رو بھ رو بجنگند تا باقى مانده سپاه 

د اندك بودند، ولى خستگى ناپذیر بودند، تشنگى را، كھ سراپاى آن ھا را فرا آنان ھر چن. حسین را نابود سازند
شجاعانھ مى جنگیدند، دلیرانھ . گرفتھ بود، از یاد برده ، خم بھ ابرو نیاورده بو سستى در عزیمت آن ھا راه نداشت 

 .نبرد مى كردند و حماسھ انسانیت را روح مى بخشند
جانم بھ فدایت ، دشمن نزدیك شده : ھ كثرت شھدا و قلت سپاه را بدید، عرض كردابو ثمامھ ، سرباز دلیر حسین ك 9

نماز . و چیزى از عمر من باقى نمانده ، پیش از تو كشتھ خواھم شد، آرزومندم وقتى كھ خدا را مالقات مى كنم 
)) : حسین گفت . پیشین را كھ وقتش رسیده ، بھ جا آورده باشم تو را، از نمازگزاران بھ یاد نماز افتادى ، خداى 

آرى ، اكنون آغاز وقت نماز ظھر است . قرار دھد و از ذاكران بداند  :سپس فرمود .((



: حصین ، سردار یزید، فریاد زد .((از این مردم بخواھید كھ ساعتى دست از جنگ بردارند، تا ما نماز بخوانیم ))
فتحبیب سردار حسینى پاسخش داده گ! نماز حسین قبول نخواھد شد  : 

 !نماز آل رسول هللا قبول نمى شود و نماز چون تو خرى قبول مى شود؟
حصین بر . حبیب ، حملھ متقابل كرد و با نخستین ضربت ، كار اسبش را بساخت . حصین ، بھ سوى حبیب بتاخت 

تن را  62یند گو. حبیب كھ چنان دید، یك تنھ بر سپاه دشمن زد. سربازانش او را از چنگ حبیب ربودند. زمین افتاد
كشتھ شدن حبیب ، در حسین اثر گذارد و گفت . بھ خاك انداخت و شھادت یافت   . پاى خدا حسابش مى كنم :

 : پس حبیب را مخاطب ساختھ گفت
رحمت بر آن شیرت باد، تو كسى بودى كھ قرآن را یك شبھ ختم مى كردى ! اى حبیب  )). 

انى كرد و شھادت یافتاز پى حبیب ، حر، سردار بزرگ كوفھ ، جنگ نمای  . 
آن دو اطاعت كردند . جلو بایستید و سپر باشید: بھ زھیر و سعید فرمود. حسین تصمیم گرفت كھ نماز خوف بخواند

و در پیش روى حسین قرار گرفتند و خود را آماج تیرھاى دشمن ساختند و نگذاشتند یكى از آن تیرھا بھ حسین 
 .اصابت كند

ه ، نماز خوف را بھ جماعت ، بھ جا آورد و سالم دادحسین با یاران باقى ماند . 
 . نماز كھ تمام شد، سعید در اثر بسیارى تیر كھ بر پیكرش رسیده بود، بر زمین افتاد و شھادت یافت
حسین در آخرین ساعت ھاى عمر، در . در این جا راه حسین و یارانش را از راه انقالبیون جدا مى بینیم  10

نماز بود، بھ یاد خدا بودساعت شكست در فكر  . 
آیا انقالبى چنین است ؟ آیا كاسترو چنین است ؟ آیا چھ گوارا چنین بود؟ آیا مائو چنین بود؟ انور پاشا، انقالبى ترك 
 !، چنین بود؟ آیا آلنده چنین بود؟

روحى داشتند و آیا آنان در ساعت حساس شكست بھ یاد نماز بودند و نماز بھ جماعت خواندند؟ آیا این ھمھ قدرت 
 !مى توانستند این گونھ خون سرد باشند كھ در آن ساعت خداى را عبادت كنند؟

او نماز كرد و آن ھا نیز نماز كردند. حسین چنین كرد و یارانش چنان كردند حسین در كربال جھادھاى گوناگون  .
ستنماز جھاد است ؛ چنان كھ پیكار جھاد ا .داشت ، نماز، یكى از آن جھادھا بود  . 

نماز در . خود را فراموش كردن و خداى را بھ یاد داشتن است . جھاد، از خود چشم پوشیدن و خداى را دیدن است 
میدان جنگ ، در برابر تیرھاى دشمن ، با لب تشنھ و تن مجروح خونین ، نشان دھنده عظمت ایمان و بزرگى روح 
ت نشودایمانى كھ بھ جز در قلب مجاھد، در جاى دیگر یاف . است . 
زھیر، نابغھ نظامى و سردار بزرگ سپاه حسین ، شھید گردید و از پس وى . گردونھ جنگ ھم چنان مى چرخید 11
 .، یاران دیگر شھید شدند

، نخست ، )ع(آنان شانزده تن بیش نبودند و ھمگى از دودمان ابو طالب ، پدر على . نوبت پیكار بھ بنى ھاشم رسید
، بھ میدان رفت و شھادت یافت و آن گھ جوانان ھاشمى بھ جھاد رفتند و ھمگى شھید پسر بزرگ حسین ، على اكبر

ع(آخرین شھید بنى ھاشم ، عباس جوان مرد برادر حسین . شدند  .و پرچم دار سپاه بود (
بزرگ ترین آن ھا از نظر سن ، خود . ھاشمیان شھید، ھمگى جوان بودند و در میان آن ھا پیر كھن سالى نبود

جوانان دیگرشان كجا ! پیران بنى ھاشم كجا بودند؟. بود كھ بھ شصتمین بھار عمر خود نرسیده بود) ع(حسین 
توفیق ، رفیقى است . شماره ھاشمیان در آن زمان ، باید بیش از ھزار باشد، ولى نخواستند بھ شھادت برسند !بودند؟

ندھندش  ، بھ ھر كس   . 
وى جنگ نمایانى كرد و زخم بسیارى برداشت و بر زمین افتاد و  .واپسین شھید كربال، سوید حضرمى است  12

سوید . حسین كشتھ شد: ھنگامى كھ حسین كشتھ شد و كوفیان فریاد مى كشیدند. پنداشتند  كشتھ اش . از ھوش برفت 
بھ ھوش آمد و از جاى برخاست ، از شمشیرش جست و جو كرد، نیافت ، سر انجام كاردى پیدا كرد و بر سپاه 

وفھ حملھ كردك . 
گروھى فرار كردند، بھ گمان آن كھ یاران حسین زنده شده و دوباره بھ جھاد . بیم و ترس در دل كوفیان جا گرفت 

ولى پس از اندى پى بھ حقیقت بردند و سوید را شھید كردند. پرداختھ اند . 



 پیشواى شھیدان
نوبت شھادت بھ پیشواى . ر یار و یاورى نماندیاران حسین ، از ھاشمى و غیر ھاشمى ، ھمگى كشتھ شدند و دیگ 1
پیشوا، داغ یاران و عزیزان و نور چشمان را . خودش باید بھ میدان برود و دفتر شھادت را ختم كند .شھیدان رسید

انسان ھر چھ بزرگ تر باشد، مصیبتش بزرگ تر . دید و مصیبت مرگ ھمھ را چشید و آن گھ بھ شھادت رسید
 .خواھد بود

جوان بیمارش دیدار كرد، پدر باید برود و پسر باید بماند، تا شھادت ، ) ع(ماده جھاد گردید، نخست از على پیشوا، آ
  نگردد، تا نسل پیغمبر قطع نشود، تا جھان بشرى بدون رھبر نماند، تا گردش   نور افشانى كند، تا نور خدا خاموش 

پدر چھ گذشت ، خدا مى داند میان پسر و. چرخ ھمیشھ بھ كام ستمگران و قلدران نگردد . 
ھنگامى كھ حسین . پیشوا، ودایع امامت ، و ذخایر قدس را بھ على سپرد و با پسر وداع كرد و از خیمھ بیرون شد

 از خیمھ على بھ سوى مرگ مى رفت ، على چھ حالى داشت ؟
در ساعتى چند، پدر و ! این جوان بیمار چھ روح عظیمى داشت كھ توانست در برابر این ھمھ مصیبت مقاومت كند

چھ . برادرھا و عموھا و ھمھ عزیزانش را از دست داد، و خود در بستر بیمارى افتاده بود و یاراى حركت نداشت 
خدا داناست كھ رھبرى را بھ كھ بدھد و ! و چھ استقامتى در آن نھفتھ ؟! نیرویى شگرف در پیكر ناتوان على بود؟

ندچھ كسى را براى رھنمایى بشر بگزی . 
. محاسنى كھ خضاب شده و ھمچون شب ، مشكى بود. حسین بھ میدان آمد و بایستاد و دستى بر محاسن كشید

آتش خشم الھى ، بر یھود افروختھ گردید؛ چون عزیر را پسر خدا )) :نخستین سخنى كھ بر زبان آورد، چنین بود
و آتش خشمش بر مردمى . خدا دانستند آتش خشم خداى بر مسیحیان افروختھ گردید؛ چون مسیح را پسر. گفتند

 .((!افروختھ شد كھ مى خواھند پسر پیغمبرشان را بكشند
ھر سھ ملت از حد تجاوز كردند و ھر كدام بھ سویى منحرف شدند؛ یھودیان و مسیحیان ، پیمبران خود را باال 

بت كردند، اینان دشمنى و عداوت چرا؟ آنان دوستى و مح! دشمنى كردند! ولى مسلمانان ؟! برند، تا پسر خدا گفتند
اینان در دشمنى تجاوز كرده ، و نمك بھ ! كردند، آنان در دوستى تجاوز كردند، آنان قدردانى را از حد گذراندند

حسین ندا در داد  سپس ! حرامى كردند : 
(( و یاورى براى ما  آیا یار! آیا یكتاپرستى ھست كھ از خدا بترسد؟! آیا كسى ھست كھ از حرم رسول خدا دفاع كند؟
 .((!آیا امیدوارى بھ رحمت خدا ھست كھ بھ ما یارى دھد؟ !یافت مى شود؟

فرزندش على ، جوان . این نداى جاویدان ھمیشھ بلند است . نداى حسین در آن بیابان طنین انداز بوده و ھست 
پدر، . ن شد تا بھ یارى پدر بشتابدبیمار، نداى پدر را شنید و از بستر بلند شد و بر عصا تكیھ كرد و از خیمھ بیرو

 .((جلوى على را بگیر و مگذار بیاید ((: پسر را از دور بدید و خواھر را صدا زده گفت
 .خواھر اطاعت كرد و پسر نیز اطاعت كرد، خواھر دوید و برادر زاده را برد و در بسترش بخوابانید

تا آل . شد تا بماند، تا نسل پاك على و فاطمھ در جھان بماند على بیمار. جھاد، از بیماران و ناتوانان ، خواستھ نشده 
بانوان حرم ، نداى حسین را شنیدند، شیون و . محمد نابود نگردند، تا جھان بشرى از نور خدا، خاموش نگردد

بھ خیمھ گاه بازگشت و زنان را خاموش كرد. رسید) ع(بھ گوش حسین . زارى آغاز كردند . 
بانوان اجازه نداد كھ سالح بردارند و در جنگ شركت كرده ، یارى اش كنند؛ با آن كھ  بھ ھیچ یك از) ع(حسین 

 .آنان آماده بودند كھ خود را فداى حسین كنند
چون خدا، چنین . حسین ، بھ زنان اجازه جھاد نداد؛ چون جھاد سرخ را جدش پیغمبر براى زن روا نشمرده بود

 .عبادتى را از آن ھا نخواستھ بود
ھاد، براى زن مستحب بود، زینب در جھاد كربال شركت مى كرد، خواھران حسین شركت مى كردند، بانوان اگر ج

جھاد سرخ در اسالم ، نھ تنھا بر زن واجب نیست ، بلكھ مستحب و پسندیده ھم نیست. دیگر شكرت مى كردند  . 
 .((شیر خوار مرا بیاور، تا با وى وداع كنم )) :پس بھ خواھرش زینب فرمود
 .خواھر، كودك شیر خوار را بیاورد و بھ دست پدر داد

لب ھاى كودك پژمرده شده بود. دیدگانش در اثر تشنگى بھ گودى نشستھ بود. شیر خوار از ھوش رفتھ بود . 



حسین خواست فرزند را ببوسد كھ حرملھ از سپاه دشمن ، تیرى بر بھ چلھ كمان گذارد و نشانھ گیرى كرد و بھ 
وار رھا كردسوى حلقوم شیرخ تیر بر گلوى كودك نشست و گردنش را از گوش تا گوش بدرید و بوسھ در میان  !

 .دو لب حسین ، خون گردید
شیرخوار شھید را بھ خواھر داد و دست ھا را زیر گلوى او گرفت ، . فرزند خون آلود بھ روى دست پدر جان داد

)) : تا از خون پر شد و بھ آسمان پاشید و گفت مصیبت آسان است ؛ چون در برابر چشم خدا قرار دارد بر من این )). 
آن گاه كشتھ كودك را برد و در كنار . حسین ، خواھر را تسلیت داد، بھ جاى آن كھ خواھر بھ وى تسلیت گوید

شھیدى كھ بھ پاى خود بھ میدان نرفت ، شھیدى كھ توانست یك تیر از تیرھاى دشمن را كم . پیكرھاى شھیدان نھاد
پرداخت  حسین ، در آن حال با خداى خود سخن گفت ، بھ نیایش  .كند  : 
(( شیرخوار من ، كمتر از شیرخوار ناقھ صالح نزد تو نباشد! پروردگارا . 

اگر یارى را از ما دریغ داشتى ، بھتر از آن را عنایت فرما و انتقام ما را از این ستم كاران بكش و آن ! پروردگارا
اندوختھ فرداى ما قرار بده چھ امروز بر ما مى گذرد،  . 

تو گواه باش كھ ھمانندترین كس بھ پیغمبرت را، این مردم كشتند!پروردگارا  !)). 
 :حسین ، بھ میدان بازگشت و فریاد زد و رجز خواند 2
(( جدم رسول خداست ، بھترین . است   من پسر على پاك ھستم و از دودمان ھاشم ، و ھمین افتخار براى من بس 

كتاب خدا در خانھ ما . عمویم جعفر طیار است . مادرم فاطمھ دختر محمد است . ا نور خدا در زمین ھستیم م. بشر
 .((نازل شده و وحى و ھدایت ، در میان ماست و بس 

از مرگ فرزندان ، از مرگ برادران ، از مرگ یاران ، كوچك ترین . در وسط میدان مانند كوه آھن ایستاده بود
آینده . تشنگى ، خستگى ، بى خوابى ، رخنھ اى در عزیمتش ایجاد نكرده بود. راه نیافتھ بود خللى در عزیمتش

این است عظمت روحى! این است استقامت . تاریك بانوان حرم ، خم بھ ابرویش نیاورده بود  ! 
)) :پسرش امام سجاد مى گوید تر مى  در آن روز ھر چھ موقعیت سخت تر و شدیدتر مى شد، چھره پدر، درخشان
ببین : یكى از سربازان كوفھ بر حضرتش نظر كرد و فریاد زد .((گردید و آرامش بیشتر در وى مشاھده مى شد
 ! چقدر نسبت بھ مرگ بى اعتناست

در اثر . تمیم پسر قحطبھ بھ میدان آمد و جنگ میان تمیم و حسین آغاز شد. حسین مبارز طلبید و ھماورد خواست 
چھ كمكى از من : بلكھ از او پرسید. حسین بھ كشتنش نپرداخت . گردید و بر زمین افتاد زد و خورد پاى تمیم قطع

 . ساختھ است تا انجام دھم
قدرت حركت ندارم ، بگو بیاید مرا ببرند: تمیم گفت  . 

قصد  عمر بن فتى ، برادر مادرى تمیم بھ. یارانش آمدند و او را بردند. بیایید و تمیم را ببرید: حسین فریاد كشید
اسب را چنان مى تازانید كھ وقتى بھ حسین نزدیك شد، و خواست افسار اسب . انتقام بھ سوى حسین ، تاخت آورد

عمر، سخت كوفتھ گردید و نتوانست بھ زودى از . را بكشد تا بایستد اسب تازان ، سوارش را بر زمین انداخت 
نداشت حسین ھم باالى سرش ایستاده بود و بھ او كارى. جاى برخیزد  . 

باز ھم حسین بھ او . بھ سوى اسب خود رفت . پس از آن كھ ابن فتى خود را باز یافت و توانست از جاى برخیزد
پس از آن كھ سوار شد و توانست خود را . عمر بر اسبش سوار گردید، حسین بھ او كارى نداشت . كارى نداشت 

كھ در ھر دم مى توانست او را نابود سازد پس از درنگ  نگھ دارد و بیندیشید و جوان مردى حسین را بھ یاد آورد
 : مختصرى ، از میدان بازگشت و بھ سوى فرمانده سپاه كوفھ شد و گفت

سپس راه صحرا را پیش گرفت و ناپدید گردید. جوان مردى حسین نمى گذارد كھ بھ رویش شمشیر بكشم  . 
آیا سربازان گم نام چنین ھستند كھ بر دشمن در میدان ! د؟آیا انقالبیون چنین ھستن! آیا جنگاورى چنین دیده شده ؟

راه مھر، راه عطوفت ، . راه انقالبیون ؟ نھ . راه حسین چھ راھى بود؟ راه خبرگان نظامى ؟ نھ ! جنگ ترحم كنند؟
 .راه خدا

د و جنگ را تابھ وى حملھ نشد، بھ جنگ دست نبر. حسین ، عقده قلبى نداشت ، كینھ كسى را در دل نمى پرورانید
با جوان مردى و بزرگوارى بھ جنگ پرداخت تا شھید گردید. نامردى در جنگ نكرد، شبیخون نزد. آغاز نكرد . 



. این یكى از شاھكارھاى انسانى است كھ دشمنى بھ قصد كشتن بیاید، با مھر دشمن ھماورد خود رو بھ رو گردد
  از قدرت استفاده نكردن كار ھر كس . تش استفاده نكردبر تمیم و بر برادرش ، قدرت داشت ولى از قدر) ع(حسین 

یافت نخواھد شد) ع(نیست و جز در راه حسین  . 
مى توانست آن ھا را بكشد و بھ راحتى و آسانى مى توانست ، ولى نكشت ، جایى كھ كشتن در ھر آیینى ) ع(حسین 

ھ جوان مردى ، در تاریخ بشریت كجا سراغ این گون. ھمھ قوانین جھان آن را مجاز دانستھ اند. و مسلكى روا بود
آیا قلبى ! آیا چنین بزرگوارى و رادمردى بھ جز در مذھب محمد و آل ، در كدام مكتب و مذھب نظیر دارد؟ !دارید؟

روحى كھ عقده ندارد، ! دیده اید، شنیده اید؟) ع(و روحى پاكیزه تر از روح حسین ) ع(مھربان تر از قلب حسین 
ھر كس بھ جاى حسین بود، عقده اى خطرناك در قلبش ، . خیرخواه بشر است . منى با كسى نداردكینھ ندارد، دش

 .پدید مى آمد

 

زن و فرزند و یاران و كودكانش ، در تشنگى بھ سر برند و دشمن بداند و . كسى تشنھ باشد و دشمن از آبش محروم سازد
سرزنش كنند آب فرات را كھ بر طیر و وحش رواست ، بر آن ھا ببندند و ! 

یارانش را، در . نھ یكى ، نھ دو تا، بلكھ چند تا! پسرش را، در برابر چشمش بكشند، برادرش را، در برابر چشمش بكشند
چنین كسى ، شمشیر در دست بگیرد، شجاع باشد و دلیر باشد، . از زخم زبان و دشنام دریغ نكنند !برابر چشمانش بكشند

ن مردمى جنایت كار و خیانت كار رو بھ رو شود، كینھ توزى نكند تا ممكن است ، از كشتار با چنا. توانا باشد، مجاز باشد
در كدام مكتب تربیت شده بود؟ در مكتب جدش) ع(حسین . خود دارى ورزد ص(رسول خدا    ). 

اران بست سیلى سرازیر شد و راه بازگشت حضرتش را بھ سوى ی. در غزوه ذى امر، رسول خدا، از یارانش دور شده بود
بھ ناگاه ، كافرى با شمشیر برسید؛ كافرى كھ كینھ حضرتش را در دل . پیامبر اسالم روى زمین بیاسود تا سیل قطع شود. 

پیغمبر فرمود! كیست كھ تو را از دست من نجات دھد؟! یا محمد: داشت ، با شمشیر آختھ بیامد و فریاد زد  .((خدا)) :
پیامبر از جاى خود . ، پایش بپیچید و بر زمین خورد و شمشیر از دستش بیفتادھمان كھ خواست شمشیر را فرود آورد

كافر كھ پیامبر را بھ خوبى مى  ((!كیست كھ تو را از دست من نجات بخشد؟)) : برخاست و شمشیر را برداشت و بدو گفت
حضرتش بر او ببخشود و از خونش در گذشت. بزرگوارى تو: شناخت ، گفت   . 

اجازه . رفتھ ننگ را بشویم ) ع(دو برادر ما را بد نام كردند، اجازه بده بھ جنگ حسین : سعد شد و گفت  شبث نزد عمر 3
دیگران بھ میدان آمدند و كشتھ شدند. آمد و كشتھ شد) ع(شبث بھ میدان حسین  .صادر شد . ھراس دل ھا را گرفت  .

احدى را یاراى ھماوردى نبود و ھمھ از . حسین بجنگدھماوردى دیگر بھ میدان نیامد، كسى جراءت نكرد كھ یك تنھ با 
 .جنگ با حسین بیم ناك شده بودند

خود بھ میدان تاخت و . یزید ابطحى كھ وضع را چنین دید، بھ سرزنش لشكر پرداخت و خواست روحیھ لشكر را تقویت كند
ند، ولى دیرى نپایید كھ كار خودش تمام شد و او، بھ لشكر وعده داده بود كھ كار حسین را تمام ك .بھ نبرد با حسین پرداخت 

حسین كھ وضع را چنان دید، یك تنھ بر سپاه دشمن زد و . دیگر كسى بھ میدان نیامد. حسین با ضربتى كمرش را دو نیم كرد
 :جناح راست كوفیان را مورد حملھ قرار داد و فریاد زد
سربازان . چون شیر ژیان مى غرید و شمشیر مى زد .((مرگ از زندگى ننگین بھتر است و ننگ از دوزخى شدن برتر))

ابن عمار مى گوید. تیغش مى گریختند  دشمن چون مور و ملخ از پیش  : 
حسین را دیدم وقتى كھ یكھ و تنھا شده بود و كوفیان گردش را گرفتھ بودند، چنان سخت بر جناح راست سپاه كوفھ بتاخت 
جلو رویش كشتھ شده   ده و مصیبت چشیده اى چون حسین ندیدم كھ فرزندانش بھ خدا سوگند، رنج كشی .كھ ھمگى گریختند
 .باشند و یارانش ھمگى كشتھ شده باشند و این قدر نیرومند و قوى قلب باشد

در جنگ ھم عدالت را پیشھ ساخت ، دوباره بھ . حسین ، دگر باره حملھ كرد و این بار بر جناح چپ جناح دشمن بتاخت 
حضرتش رجز مى خواند و فریاد مى كرد. نكردجناح راست حملھ  : 

(( سوگند مى خورم كھ راه خود را ادامھ خواھم داد. پسر على . من حسین ھستم  سپاه دشمن بر وى حملھ كرد، ھمھ را با  .((
))شمشیر پراكنده گردانید، و گروھشان را تار و مار كرد و بھ جاى خود بازگشت و گفت  لعلى العظیم ال حول و ال قوة اال بای ا )). 
آیا كسى ھست از حرم رسول خدا دفاع كند؟! آیا كسى ھست كھ مرا یارى كند؟: حسین كھ تنھا ماند، ندا در داد 4 این ندا،  .((!

با سپاه یزید، براى . آن دو از فرقھ خوارج بودند و دشمن على ، پدر حسین . ابوالحتوف و برادرش سعد را بھ خود آورد



شعار ما این است: با خود گفتند. آمده بودند كشتن حسین بھ كربال این حسین است پسر  . ال حكم اال ی ، و ال طاعة لمن عصى هللا : 
! آیا شایستھ است یكھ و تنھا در برابر دشمنش قرار دھیم ؟! پیغمبر، در قیامت امید شفاعت جدش داریم ، چرا با او بجنگیم ؟

عده اى را كشتند و عده اى را . پس شمشیر كشیده و بھ جھاد پرداختند. تندبھ حضور حسین شرفیاب شده اجازه جھاد گرف
 .زخمى كردند، تا بھ شھادت رسیدند
گروھى از مردم كوفھ كھ نمى خواستند در جنگ شركت كنند و بھ زور آورده شده بودند، بر تپھ اى ایستاده و حسین را  5

عمر متوجھ آنان گردید و . حسین را پیروزى عطا فرما! خدایا: تندمى نگریستند و مى گریستند و نیایش مى كردند و مى گف
چرا پایین نمى آیید و یارى اش نمى كنید؟! اى دشمنان خدا: از روى خشم بدان ھا خطاب كرد ! 

واى : فرمانده سپاه یزید كھ پیش بینى این گونھ رشادت و شجاعت و دلیرى را نكرده بود، بھ سپاه خود نھیب زد و گفت  6
شمابر  این پسر كشتارگر عرب است ، از ھر سوى بھ وى بتازید و از ھمھ طرف بھ او حملھ ! میدانید با كھ مى جنگید؟ !

  یزیدیان نیز چنین كردند و گرداگردش را گرفتند و میان او و خیمھ گاه حایل شدند و سفلھ گانى چند، آھنگ حرمش !. كنید
 !كردند
)) :حسین فریاد كشید . اگر دین ندارید و از روز رستخیز نمى ھراسید، در دنیاى خود، آزاده باشید!معاویھ  اى پیروان یزید و
پسر فاطمھ چھ مى گویى ؟: شمر پرسید .((!اگر خود را عرب مى دانید، حسب شما كجا رفتھ ؟  
)) : حسین گفت از نزدیك شدن بھ حرم تا من زنده ام سفلھ گانتان را، . من با شما جنگ دارم ، شما با من ، زنان گناھى ندارند
آن گاه فریاد زد. حق با توست : شمر گفت  .((من جلوگیرى كنید : 

حسین . یزیدیان بھ سویش حملھ بردند. كارى بھ حرم این مرد نداشتھ باشید، بھ سراغ خودش بروید، حسین جوان مرد است 
كف دست را زیر آب كرد و باال آورد تا دو . ، حملھ را شكافت و بھ سوى فرات روان گردید و با اسب وارد رودخانھ شد

سوارى از اھل كوفھ فریاد زد. بیاشامد : 
خیمھ گاھت مورد حملھ قرار گرفت! تو آب مى نوشى ! اى حسین   ! 

حسین بدون درنگ ، آب را بھ روى آب ریخت و شتابان از فرات بیرون شد و بر سپاه دشمن زد و لشكر را شكافت و خود 
و حرم را از گزند دشمن ، سالم یافت ، خبر، دروغ بودرا بھ خیمھ گھ رسانید  . 

بار دگر، با بانوان وداع كرد و ھمھ را بھ صبر و شكیبایى و استقامت و پاى دارى دعوت كرد و پاداش خدایى و ثواب الھى 
، كسى بدان  جامھ اى كھنھ بخواست و در زیر لباس ھایش بپوشید، جامھ اى كھ ھنگام تاراج  پس  .را بدان ھا نوید داد
 .رغبت نكند و برھنھ اش نسازد

جامھ ھاى كھنھ خود را بر تن كنید و آماده بال باشید، و بالكش شوید و بدانید كھ خداى نگھ دار و : سپس بانوان را گفت 
نگھبان شماست و ھمھ را از شر دشمن نجات خواھد داد و سرانجام ھمگى خیر خواھد بود و دشمن را عذاب خواھد كرد و 

مبادا لب بھ شكایت باز كنید و سخنى بر زبان آورید كھ قدر و منزلتان . عمت ھاى گوناگون در عوض بھ شما خواھد دادن
 .كاستھ گردد

سرھا را از تن ربود و تن ھا را از . ابن بگفت و بر سپاه دشمن زد و نبردى كرد كھ جھان را بر یزیدیان تیره و تار ساخت 
چشم بشر، دالورى چون حسین ندیده بود كھ پس از دیدن آن ھمھ رنج و . آسمان ھا فزود سر زدود و آسمانى از گرد بر

عمر، تیر . مصیبت ، یكھ و تشنھ گام بھ میدان رزم قدم گذارد و یار و یاورى نداشتھ باشد و چنان دلیرى از خود نشان دھد
حسین را تیر باران كنید: اندازان را فرمان داد . 

ھر چھ توانست با چابكى و سپر، خود را از گزند تیرھا بھ . دھا تیر بھ سوى پیكر نازنینش رھا شدآن ھا اطاعت كردند و ص
ھاى زره بر تنش فرو رفتھ بود، تیرھا  دور داشت ، ولى سر انجام ، پیكر شریفش ھمچون خارپشت گردید، تیرھا از سوراخ 

 . را بیرون مى كشید و بھ دور مى انداخت
دست را زیر خون دھان گرفت و بھ آسمان پاشید و با . سید، جایى كھ رسول خدا ھمیشھ مى بوسیدتیرى بھ دھان مباركش ر

)) : خداى خویش گفت این در راه تو كوچك است ! پروردگارا )). 
خون بر چھره اش فرو ریخت و با خداى خود گفت. تیر را بیرون كشید. پیشانى اش آماج تیرى قرار گرفت   : 

(( نابودشان گردان و روى زمین باقى مگذار و احدى ! خداوندا! از دست بندگان گنھ كارت چھ مى كشم  مى بینى! پروردگارا
 .((از آن ھا را نیامرز

خواست تیر از از جلو بیرون كشد، . دیگر خستھ و ناتوان گردید، خواست اندكى بیاساید كھ تیرى سھ شاخھ دلش را بشكافت 
ناودان خون سرازیر شدبھ ناچار از پشت سر بیرون كشید، . نشد . 

كارى كھ مى . دیگر تاب و توانى برایش باقى نمانده بود و قدرتش را از دست داده بود و نیروى رزمنده اش پایان یافتھ بود



شمر . زمانى بدین حال گذشت . یزیدیان از ترس بھ وى نزدیك نمى شدند. توانست انجام دھد خود را بر پشت زین نگھ دارد
تظر چھ ھستید، كارش را تمام كنیدمن: فریاد كشید ! 

پیشواى شھیدان از اسب بھ ! گنھ كارى ، با نیزه ، بھ حضرتش نزدیك شد، از پیش رو بترسید و نیزه را از پھلو بنواخت 
گونھ راست را بر خاك نھاد و گفت. روى زمین افتاد  : 

(( و بھ دین رسول خدابھ نام خدا و بھ یارى خدا  ب皑م هللا و بای و على ملة ر皑ول هللا ؛ )). 
 : بانوى بانوان زینب از خیمھ بیرون شد و از سوز دل نالھ مى زد مى گفت
! حسین را مى كشند و تو نگاه مى كنى ؟: سپس بھ سوى عمر سعد دوید و گفت  .((اى كاش آسمان بر زمین فرو مى آمد))

و، بھ سوى لشكر رو كرده فریاد زدبان! اشك عمر جارى شد، خواست خود دارى كند، از زینب روى برگردانید : 
و بھ خیمھ گاه بازگشت! پاسخى نشنید .((!مگر در میان شما یك نفر مسلمان نیست ؟))  . 
از خیمھ گاه بیرون شد . برادر زاده حسین ، پسر كوچك امام حسن ، دوازده سالھ بود و در دامان حسین پرورش یافتھ بود 7

زینب دویدن گرفت تا كودك را . او را بگیر و مگذار بیاید! خواھرم : دید، فریاد زدحسین تا وى را ب. و بھ سوى عمو دوید
پسرك بدوید و روى بھ عمھ كرد و فریاد كشید. بگیرد : 

و بدوید، تا بھ كنار عمو رسید و حال عمو را مى نگریست كھ ناگاه بدید گنھ كارى ! بھ خدا قسم ، از عمو جدا نخواھم شد
و دست كوچك خود را سپر عمو ! مى خواھى عمویم را بكشى ؟: عبدهللا بدو گفت ! ود مى آوردشمشیرى بھ روى عمو فر

 !قرار داد
بچھ بھ گریھ و ! گنھ كار بى رحم ، شمشیر را فرود آورد و دست بچھ را قطع كرد، بھ طورى كھ بھ پوست آویزان گردید؟

 .نالھ افتاد و مادر را صدا زد
گرفت و گفتحسین ، برادر زاده را در آغوش   : 

(( خداى تو را بھ پدران پارسایت ملحق خواھد كرد. صبر پیشھ كن و این را خیر بدان  پس دست بھ سوى آسمان بلند كرد  .((
 : و گفت
(( اگر بدیشان مھلتى دادى ، پراكنده . باران آسمان را از این مردم دریغ بدار و از بركات زمین محرومشان گردان ! خداوندا
مردم ، وعده كمك كردند و سپس خیانت كردنداین  .شان ساز  . حرملھ بى رحم آمد و كودك را شھید ساخت .((!
 .شگفتى این جاست كھ در تمام این مراحل یك كلمھ دشنام از دھان حسین بیرون نشد
ت ، و حسین ، ھم چنان كھ بھ روى زمین افتاده بود، خواست از جاى برخیزد كھ نامردى ، شمشیرى بر شانھ چپش نواخ 8

سر را بلند مى . و دیگر نتوانست برخیزد! پیشوا بھ صورت بھ زمین افتاد. گنھ كارى ضربتى بر شانھ راستش فرود آورد
آیا خدا را سجده مى كرد؟. كرد و بر زمین مى نھاد ! 

، جدا كردن سر كار تمام شده بود، چیزى كھ مانده بود! سنان ، نیزه اى بر گردنش بنواخت و در آورد و سینھ اش را بدرید
گویا آن چھ كرده بودند جنایت ! كوفیان از این كار، پرھیز مى كردند، ھر كس مى خواست دگرى این كار را انجام دھد! بود

اى بى حیا مردم! نمى دانستند  ! 
با  من. چنین كارى نخواھم كرد: شبث گفت ! برو، سر حسین را جدا كن و براى من بیاور: عمر، بھ شبث ربعى فرمان داد

1بھ خدا نخواھم كرد. حاال بروم و سرش را جدا كنم ! وى بیعت كردم و بھ او خیانت كردم   
. بنویس و آن چھ خواھى بكن : شبث گفت . بھ ابن زیاد خواھم نوشت و گزارش خواھم داد: عمر وى را تھدید كرده گفت 

سنان پیش آمد و ضربتى بر دندان . و برگشت  لرزه بر اندامش افتاد! خولى بھ سوى شھید نزدى شد، تا سرش را جدا كند
 !ھاى مباركش زد

بر لب ھاى سر مقدس لبخند خرسندى نقش ! آن گاه شمر آمد و سر مقدس را از تن جدا كرد و جنایت را بھ پایان رسانید
فت تاریكى سراسر جھان را فرا گر! گرد و غبارى شدید برخاست ! لبخند موفقیت و پیروزى جاودانى ! بستھ بود خورشید  !

گمان بردند ! كسى كسى را نمى دید! بادى سرخ وزیدن گرفت ! ستارگان اشك ریزان پدیدار شدند! از شرم ، روى بپوشید
 .عذاب نازل مى شود

تاریكى بر طرف شد و خورشید، پرده از چھره برداشت ، لیك . چیزى نگذشت كھ گرد فرو نشست و جھان آرام گردید
زودى غروب كردنتوانست درنگى كند، بھ  ! 

با شمشیر كشتند، با نیزه ! پیروان اسالم ، فرزند پیغمبر اسالم را كشتند، امام و پیشواى خود را كشتند، و او را مى شناختند
 !كشتند، با تیر كشتند، با خنجر سر بریدند

رى با پیغمبران را، از زخم شمشیر، زخم نیزه ، زخم تیر، بشریت باید وفادا! بود 120زخم ھاى پیكرش را، بر شمردند، 



 !عرب بیاموزد
. سبب پرسید! پیامبر را در خواب دید كھ چھره اش گرد آلود است . ام سلمھ ، ھمسر رسول خدا، در مدینھ مى زیست  9
 :پاسخ شنید
(( را ناظر بودم) ع(كشتھ شدن حسین   !)) 
یكى . از جدش پیغمبر بدو رسیده بودیكى شمشیرش را برد، شمشیرى كھ ! یزیدیان بھ غارت پیكر مقدس پرداختند 10

چارمى عمامھ اش را و پنجمى پیراھنش را. سومى انگشترش را ربود! زرھش را كند و برد . 
آن چھ بردنى بود . انگشت را برید و انگشتر را ربود. برنده انگشتر نتوانست انگشتر را در بیاورد چون بھ خون خفتھ بود

ان ، و خفتھ در خون ، بھ روى خاك گذاردندبردند و پیكر ملكوتى را برھنھ و عری ! 
حیوان جلو آمد و خود را بھ پیكر . حیوان را بھ خود وا گذاردند ببینند چھ مى كند. اسب تمكین نكرد. خواستند اسبش را ببرند

 !بھ خون خفتھ رسانید و كاكلش را بھ خون صاحبش رنگین ساخت و بھ سوى خیمھ ھا رھسپار شد
شیون سراسر حرم را گرفتھ بود، گریھ . ھھ مى كشید، بھ گمانش بانوان حرم را از شھادت آگاه مى كندحیوان مى دوید و شی

و زارى ، نوش مجلس لب تشنگان شده بود، ھمگى منتظر بال بودند و مى دانستند ھم اكنون سپاه غارت گر كفر بھ سوى آن 
 .ھا سرازیر خواھد شد
ھر كسى چیزى مى برد و آن چھ بھ دستش مى رسید مى . بھ تاراج پرداختند غارت گران یزیدى بھ سوى حرم تاختند و 11
 !كشید و مى ربود

انسانیت سپرى گشت! وفا منسوخ گردید، رحم و عاطفھ نابود! مروت معدوم شد. شھادت كده كربال، غارت كده گردید  ! 
گروھى سر بھ بیابان نھادند. بانوان ، از این خیمھ بھ آن خیمھ مى گریختند تنھا مرد كاروان ، ) ع(گروھى بھت خیمھ على  .

خانھ ھاى ستمگران : منادى ایشان فریاد مى كشید! یزیدیان ، پس از تاراج بھ خیمھ ھا آتش افكندند! یادگار حسین ، پناه بردند
 !را بسوزانید

و ستم گران نامیدند! خیمھ ھاى عدالت و فضیلت را سوزانیدند ! 
! شمر برسید و آھنگ كشتن جوان مریض را نمود. ارى افتاده بود و توان حركت نداشت ھم چنان ، در بستر بیم) ع(على 

 !پلید مردى گوشواره ھاى خواھر حسین را كشید و برد .ولى عمر سعد، جلوگیرى كرد
 چرا گریھ مى كنى: فاطمھ از او پرسید! گنھ كارى ، خلخال پاى دوشیزه فاطمھ ، دختر حسین را مى كشید و گریھ مى كرد

پس ول كن و با ما چنین مكن: فاطمھ گفت ! چرا گریھ نكنم ؟ مى بینم دختر پیغمبر را غارت مى كنم ؟: پاسخ داد! ؟  . 
اگر من این كار را نكنم دیگرى مى كند: گفت  . 

 !آرى دزدان بشر، خود را بدین منطق دل خوش مى سازند
 ! بارى ، كشتند و بردند و سوختند و رفتند
شمشیرى برداشت و سوى خیمھ ھاى . ل خدا، زنى را كھ شوھرش در سپاه یزید بود، دگرگون ساخت تاراج حرم رسو 12

آیا دختران پیغمبر را غارت مى كنند و : نیم سوختھ روان گردید و عشیره اش بكر بن وائل را بھ كمك طلبید و فریاد كشید
د و نرم نرم با وى سخن گفت تا زن را آرام كرد شوھرش بدو نزدیك ش! كجایند خون خواھان رسول ! شما تماشا مى كنید؟

 .و بھ خانھ اش باز گردانید
چھ كسى بر : در میان لشكر فریاد كشید! از تاراج حرم كھ فراغت یافتند، عمر فرمان امیر كوفھ را خواست انجام دھد 13

شمر پلید، داوطلب گردید و با ده تن این كار را انجام داد! پیكر حسین مى تازد؟ ! 
سپس نگاھى بھ . بانوى بانوان را دیدند كھ بر سر كشتھ برادر ایستاده و بر پیكر قطعھ قطعھ بھ خون خفتھ مى نگرد 14
 : آسمان كرد و گفت
(( این قربانى را قبول بفرما! خداوندا )). 
پس فرمان ! باشدعمر، فرمانده سپاه یزید، سر مقدس را بھ وسیلھ خولى بھ كوفھ فرستاد، تا ارمغانى براى امیر كوفھ  15
 . سرھاى شھیدان را یكایك جدا كردند و آن ھا را با شمر، بھ سوى كوفھ گسیل داشت :داد

خولى یك سره بھ سوى كاخ امیر روان . وقتى كھ خولى بھ كوفھ رسید، شام تیره روز شھادت ، بر شھر سایھ افكنده بود
خانھ اش رفت و سر مقدس را زیر تشتى نھاد و خود بھ بستر  ناچار بھ سوى. بھ در كاخ كھ رسید، آن را بستھ یافت . گردید

چھ آورده اى ؟: ھمسر پرسید. رفت  ! 
واى بر تو صد : زن گفت ! این سر حسین است كھ ھمراه دارم و در زیر تشت نھاده ام ! برایت ثروت جاودانى آورده ام 



مردان ، زر و سیم مى آورند! واى  اى تو سر پیغمبر را بھ غنیمت آورده .  ! 
و برفت و در كنار آن تشت بنشست و . دیگر با تو زندگى نخواھم كرد: این بگفت و از كنار شوھر برخاست و گفت 

 .گریستن آغاز كرد
در آن ھنگام بدید نورى از آسمان بھ سوى تشت مى تابد و مرغان سپید گرداگرد تشت در پروازند و جھانى دیگر در كنار 
 . سر نمایان است

بگو ببینم ، حسین در : پسر زیاد از قاتل پرسید. خولى سر را، نزد امیر برد و پیش روى پسر زیاد، بر زمین نھاد بامدادان ،
 ھنگام كشتھ شدن بھ تو چھ گفت ؟

گفت! مژده باد تو را بھ آتش دوزخ : وقتى بدو گفتم كھ  من بھ خود مژده رحمت خدا مى دھم و شفاعت پیغمبر خدا، ان )) : 
لى شاء هللا تعا )). 

پس آن گاه با چوبكى كھ در دست داشت ، بھ . پسر زیاد سر بھ زیر انداخت و دیگر چیزى نگفت و در اندیشھ فرو رفت 
زید بن ارقم ، یار رسول خدا، پیر اسالم ، در مجلس حاضر بود، این منظره را كھ بدید . دندان ھاى سر، نواختن پرداخت 

 :بھ گریھ افتاد و فریاد بر آورد
ا از این لب ھا بردار، بھ خدا قسم ، خودم لب ھاى رسول خدا را دیدم كھ بر این لبھا گذارده بود و مى بوسیدچوب ر . 

چشمانت ھمیشھ بگرید، اگر پیر نبودى و خرفت نشده بودى و عقلت را از دست نداده : پسر زیاد با استھزا و مسخره گفت 
 : زید گفت ! بودى ، گردنت را مى زدم

دیدم كھ حسن را، بر زانوى راستش نشانیده بود و حسین را بھ زانوى چپش و دست ھا را بر سر ھر دو رسول خدا را 
 : كودك گذارده بود و نیایش مى كرد و مى گفت
(( این دو كودك امانت من ھستند؛ آن ھا را بھ تو مى سپارم و بھ مردم باایمان ! پروردگارا )). 

ارى مى كنى ؟اكنون از امانت رسول خدا چگونھ امانت د ! 
 :پس ، از جاى برخاست و از كاخ فرماندارى بیرون آمد و فریاد كشید

تا نیكان شما را ! پسر فاطمھ را كشتید و پسر مرجانھ را فرمان فرما كردید! آھاى مردم عرب ، از امروز ھمگى برده شدید
پسندیدند  براى خویش بد بخت مردمى كھ ، خوارى و ذلت را . بكشد و گنھ كاران شما را استخدام كند ! 

 شام گاه شھادت
 !شام شھادت ، فرا رسید و روز اسارت قدم گذارد

ھر . آن حسین بود و این زینب .برادر، رھبر بود و خواھر رھبر. قھرمان شھادت ، برادر بود؛ قھرمان اسارت ، خواھر
)دو، فرزند على ، ھر دو، زاده زھرا  قھرمانان اسارت ، زنان و بیماران و قھرمانان شھادت ، مردان بودند، و ). س 
 . كودكان
 . كاروان ساالر كاروان شھادت ، حسین بود، و كاروان ساالر كاروان اسارت ، زینب
 . حسین ، برادر داشت ، پسر داشت ، یار و مددكار داشت
 ! ولى زینب ھیچ كس نداشت ، زینب بود و زینب

نھ یارى داشت و نھ ! دست داده بود، نھ برادرى داشت ، نھ پسرى  زینب در ساعتى چند، ھمھ كس و ھمھ چیز خود را از
 ! یاورى
برادران زینب ، . آرى حسین ھمھ كس زینب بود .((امروز جدم و پدرم و مادرم و برادرم را از دست دادم )) : خودش گفت
 !پسر نوجوان زینب ، ھمھ كسان زینب ، در یك روز، ھمگى در خاك و خون تپیدند

چنان كھ كھ روز شھادت روزى بود و چھ روزى! ، شبى و چھ شبى شام شھادت   ! 
آن ھم روزى بود و ! و شام شھادت بر خاندان نبوت و امامت چھ گذشت ! روز شھادت بر بانوان حرم رسالت چھ گذشت 

 ! این ھم شبى
خورشید و ستارگان غروب كرده! شمع ھا كشتھ ! چراغ ھا مرده ! شبى تاریك  دیده ! چھره ھا خاكستر آلود! موھا ژولیده  ! 

جان سوز و جان گداز! شام فراق و جدایى ! و شب بى نوایى ! شام مصیبت ! ھا اشك ریز ! 
خواھران برادر كشتھ! دختران پدر كشتھ ! مادران پسر كشتھ ! زنان شوھر كشتھ  خیمھ ھاى نیم سوختھ ! دل ھاى داغ دیده  ! 

مصیبتى كھ نظیرش دیده نشد و تصویرش! ز بھ تاراج رفتھ ھمھ چی! چھره ھاى از اشك فرو افروختھ !  بسیار تلخ و بسى   
 . ناگوار است



دشمنى كھ از شرف و انسانیت بویى ! روزگار، بدین ھم اكتفا نكرد، بانوان مصیبت چشیده حرم رسالت را اسیر دشمن كرد
اسیر دست پلیدترین مردھا گردیدندپاكیزه ترین زنان بشرى ، ! نبرده ، و با مھر و عطوفت سر و كارى نداشت  ! 

با پیكرھاى بى سر، و سرھاى بى تن ، بھ روى نیزه دشمن! و پاكان انسانیت ، عریان و چاك ، بھ خاك و خون غلتیدند  ! 
روزگار، بستر گرمى از خاك ، براى خیمھ و خرگاه سوختگان ، براى زر و زیور بھ تاراج رفتگان ، براى غارت شدگان ، 

بود فراھم كرده ! پیكرھا از ضرب تازیانھ سیاه و كبود! گوش ھا دریده ! گوشواره ھا كشیده ! چھ گرفتھ بود و چھ داده بود !
! خوراك گرسنگان ، خاكستر! نھ آبى و نھ خوراكى ! نھ شمعى و نھ چراغى ! تاریكى سنگینى خود را بر دوش ھمھ افكنده 

 ! و نوشابھ لب تشنگان ، اشك چشم
در شام شھادت زینب بود و زینب ، باز ھم زینب . ینب بود و حسین ، زینب بود و ھمھ كس و ھمھ چیزدر شب شھادت ، ز

در این شب ، زینب شبان بود، قافلھ ساالر اسیران بود و خم بھ ابرو نیاورد. ، بانوى بانوان  ! 
 . زینب ، دختر على بود و خواھر حسین

و كودكان پرداخت ، بھ جمع آورى گم شدگان در بیابان پرداخت ، بھ  بھ نگھبانى اسیران پرداخت ، بھ گرد آوردن زنان
روان بخش پیكرھاى بى روح گردید، نواى بى نوایان بود و رمق بى رفمان. پرستارى بیمار ناتوان پرداخت   . 

بھ پایش خارھاى بیابان ! از ضرب تازیانھ ، پیكرش مى سوخت ! از این سو بھ آن سو مى دوید و گم شدگان را مى جست 
ولى زینب یتیمان را مى جست ، جگرش مى سوخت و یتیمان را مى جست! مى خلید  . 

یك زن ، در . این پیكر رنج دیده ناتوان ، معجزه گر بود، چنان شایستگى بھ خرج داد كھ یك بچھ بھ زیر سم ستور نرفت 
یك كودك ، در آن شام شوم ، گم نشد. آتش نسوخت  . 

ا فراغت یافت و از سالمت ھمھ اطمینان حاصل كرد، بھ سوى خدا رفت و بھ عبادت پرداخت ، پس از آن كھ از این كارھ
 .نماز شب بھ جاى آورد
آن قدر ناتوان و كوفتھ شده بود كھ نتوانست ایستاده بخواند، نماز شب را نشستھ بھ جا آورد و با خاى خود بھ راز و نیاز 
 . پرداخت

ع(زینب خواھر حسین بود و دختر على  ). 
خم بھ ابرو نمى آوردند، پاى دارند، سپاس . زینب خدایى بود، و خداییان ، مصایب و رنج ھا را این گونھ استقبال مى كنند

 .گزارند
 بازگشت لشكر
یزیدیان ، فرداى شھادت را، در سرزمین كربال بماندند؛ كشتگان خود را بھ خاك سپردند و پیكرھاى شھیدان را بھ جاى 

زمینبھ روى ! گذاردند  ! زیر آفتاب سوزان ! 
شاید كھ از سوختن و گداختن . و خاك قرار داد  باد، شرمش آمد و وزیدن گرفت و پیكرھاى مقدس را، زیر پوششى از خس 

 .در آفتاب سوزان محفوظ بماند
ھمراه سومین روز شھادت بود كھ لشكر، آھنگ بازگشت كرد و بھ جاى كشتگان از دست رفتھ اش ، سرھاى شھیدان را بھ 

و بانوان حرم را بھ اسارت گرفت! برد  ! 
شماره بانوان حرم رسالت و ھمسران و یاران حسین را بیست تن گفتھ اند، ولى شماره كودكان و خردساالن پسر و دختر را 

با اسیران ، با حرم رسول خدا ھم چون اسیران كفر، رفتار كردند. خدا مى داند ! 
كرده و از كنار قتل گاه و پیكرھاى شھیدان گذرانیدند ھمھ را بر پشت شتران بى جھاز سوار . 

 

 

بانوى بانوان زینب ، كھ از كنار كشتھ ! واى از جانورانى كھ شكل انسان دارند! تفو بر این قساوت ، تفو بر این بى رحمى 
ھ در بیابان بھ خون این حسین تو است ك! یا رسول هللا : برادر گذر كرد، بزارید و بنالید و با جدش پیامبر در سخن شد

پسرانت كشتھ و چاك چاك فتادند روى خاك! غلتیده و با پیكر قطعھ قطعھ بھ روى زمین افتاده ، دخترانت اسیر و دستگیر  ! 
 . نالھ جان سوز زینب ، اشك را از دیدگان دشمن جارى ساخت

ماره اش بھ سى ھزار تن مى رسید، بر لشكرى كھ گویند ش! یزیدیان بھ سوى كوفھ روان شدند و خود را پیروز مى دانستند
 !مردمى كھ شماره آن ھا بھ صد نمى رسید، پیروز شدند



 ! عجب پیروزى ، واى بر این پیروزى ، صد واى
رھبرى كھ . رھبرى كھ بھ شھادت تاریخ ، شایستھ ترین فرد زمان بود! لشكرى كھ با كشتن رھبرش خود را پیروز بداند

داده بودخداى براى بشر، رھبرى قرارش  . 
! كافران مسلمان نما، پسر پیغمبر خود را كشتند و دخترانش را بھ اسیرى گرفتند و بھ سوى كوى و دیار خود بازگشتند

 .درندگان انسان نما، چنین ھستند
پلیدان را زنده نگھ مى دارد و پاكان را كشتھ ، بھ روى خاك مى گذارد! روزگار سفلھ پرور! اى واى بر این روزگار ! 

سپارى شھیدان خاك  
تن ھا را در خاك و خون غلتانیدند و ! مردان را كشتند و زنان و كودكان را بھ اسارت بردند. یزیدیان رفتند، حسینیان ماندند

 !سرھا را بر سر نى نھادند
 !آمدند و كشتند و سوختند و رفتند

ھ خونین آگاه بودند، پس از كوچ سپاه ، بھ تیره اى از عشیره بنى اسد كھ در نزدیكى كربال منزل داشتند و از این ھنگام
گریھ و زارى آغاز كردند . پیكرھاى چاك چاك دیدند، دست ھاى بریده یافتند، با تن ھاى بى سر رو بھ رو شدند. كربال آمدند

د، ولى دیرى پیكرھا را نمى شناختند، در اندیشھ فرو رفتند كھ چھ كنن. و شبانھ پیكرھاى شھیدان را با نور ماه بھ خام سپردند
رھنمایى ملكوتى ، رھنمایى آسمانى و زمینى. نپایید كھ رھنمایى رسید كھ پیكرھا را مى شناخت و بھ رھنمایى پرداخت   . 

ھنگامى كھ خواستند خاك بر آن بیفشانند، راھنما را . قبرى ویژه براى بدن مقدس امام كندند و پیكر نورانى را در آن نھادند
پدرم ، خوشا بھ حال زمینى كھ : گرید و لب ھا را بر گلوى بریده نھاده ، بوسھ مى زند و مى گوید دیدند كھ مى سوزد و مى
شب ھا از درد غمت خواب . پس از تو، این جھان تاریك است و آن جھان بھ نور جمالت روشن . پیكرت را در بر گرفت 

 .ندارم تا وقتى كھ خداى مرا بھ تو ملحق سازد
رسول ، رحمت خدا، بركات خدا بر تو باد، نالھ پسرى بود بر سر كشتھ پدرىسالم بر تو اى فرزند   ! 

سپس براى ھمھ شھیدان قبرى پھناور بكندند و . پس آن گاه ، بھ سراغ پیكر على رفتند و در كنار قبر پدر بھ خاك سپردند
 .ھمگى را در آن جا داده بھ خاك سپردند

در آن جا نیز قبرى . با پیكر شھیدى جوان مرد رو بھ رو شدند. بالش رفتنددن. رھنما را دیدند كھ بھ سوى فرات مى رود
)) :بیفشاندند، رھنما را دیدند كھ مى گرید، مى گوید  كندند و پیكر عباس . پس از تو خاك بر این این دنیا! اى ماه بنى ھاشم 
شھادت رسیدى  اى شھیدى كھ از روى بینایى و بصیرت بھ .سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد )). 

مزارى كھ آسمان پھناور بر مزار شھیدى برتر و بھتر از او سایھ نینداختھ و زمین . قبر شھیدان زیارت گاه جھانیان گردید
 . شھیدى راھم چون او در آغوش نگرفتھ است

ت را، مردان برگ ھاى كتاب شھاد. با خاك سپردن شھیدان ، كتاب شھادت بھ پایان رسید و كتاب اسارت آغاز گردید
بیماران ، زنان ، : نیرومند و توانا و قوى دل تشكیل مى دادند، ولى برگھاى كتاب اسارت ، از ناتوانان ، فراھم شده بود

 . كودكان
بھ ویژه اگر ناتوان ، توانا باشد؛ ناتوان در تن ، توانا . گاه از ناتوانان ، كارھایى ساختھ است كھ از توانایان ساختھ نیست 

، توانا در اراده ، توانا در دل در روح  . 
 .حسین ، آموزگار كتاب شھادت بود و زینب آموزگار كتاب اسارت ، و بشر باید ھر دو را بخواند و بداند

اسارت: بخش دوم   
شھادت ، بشر را راھنمایى مى كند  . شھادت ، چراغ راه بشریت است ، و شھید راھنماى بشر و خدمت گزار انسانیت است

حقایق را بر مال مى كند و اسرار ستم گران را فاش مى سازد؛ . تاریكى ھا و گمراھى ھا را روشن مى سازد و شھید،
 .اسرارى كھ با زر و زور كوشیدند نھفتھ اش نگھ دارند و مردم از آن آگاه نشوند

بیدار شده و ھشیار شوند و كارایى شھادت ، وقتى است كھ ھمھ دانى شود و جھانى گردد و مردم از آن آگاھى پیدا كنند، تا 
پیمودن راه سعادت ، باید با اراده باشد، با اختیار باشد، ماشین وار نباشد. راه سعادت را، اگر بخواھند، پیش گیرند . 

، كاروان شھیدان بھ كاروان اسیران تبدیل گردید و یزیدیان ، نفھمیده و خود ناآگاه ، جنایت خود را )ع(پس از شھادت حسین 
اختھ و جھانى كردندبر مال س . 

ستم كاران ، از عقل بھ دورند، چون زور دارند، چون زر دارند، با دست خود، تیشھ بھ ریشھ خود مى زنند و ستم گرى و 
رھبر كاروان شھیدان ، حسین . جنایات خود را آشكار مى سازند، و بشر را براى نابود كردن خودشان دعوت مى كنند

زینب ، خواھر حسین است ، دختر على است ، زاده . روان اسیران ، زینب بانوى بانوان بودپیشواى شھیدان بود و رھبر كا



 . زھراست
 . ولى زینب ، زینب است

زینب است كھ باید راه بیدارى . را ھمھ دانى كند، ھمگانى كند، بھ جھانیان اعالم دارد) ع(زینب است كھ باید شھادت حسین 
ارد؛ راھى را كھ دشمنان اسالم بھ نام اسالم خواستند ببندند و سد كنندبشر و راه سعادت وى را باز نگاه د ! 

شھادت ، جھاد مرد بود و . آن ، از آن مرد بود و این ، از آن زن . شھادت ، از آن برادر بود و اسارت از آن خواھر
 . اسارت ، جھاد زن

تھ شد و بھ خامھ زینب تزیین گردید و در معرض نوش) ع(و كتابى كھ بھ قلم حسین .زینب ، تا كتاب شھادت را تكمیل كند
 .افكار عمومى بشر، قرار داده شد
 كدام دشوارتر است ؟ شھادت یا اسارت ؟

اسارت ، زینب را در آتش غم . براى زینب ، شھادت آسان تر بود، ولى را از درد و رنج و سوز گداز، رھایى مى بخشید
زینب ، اسارت را برگزید، چون جھاد او این بود؛ سوى شھادت گامى بر . والم مى انداخت و چون آھن تفتیده مى گداخت 

 .نداشت ، چون از او خواستھ نشده بود
راضى بھ رضاى خدا بود و آن چھ كھ خدایش . زینب ، تسلیم بود. مردمى كھ بھ حد مقام رضا و تسلیم برسند، چنین ھستند

ھ غضبش ، نھ خشمشخواستھ بود انجام داد، نھ عاطفھ اش ، نھ طبیعتش ، ن  . 
شاگردان این مكتب ، خود را نمى بینند، خدا را مى بینند و . مكتب پرورش زینب ، مكتب خدا پرستى بود، نھ خودپرستى 

ھمیشھ در یاد خدا ھستند، بھ جز بھ راه خدا گام بر نمى دارند، چون . خود را فراموش مى كنند و بھ یك سو مى افكنند
تى دیدند بى نھایت ، فداكارى دیدند بى نظیرانسانى دیدند بزرگ ، عظم . 

 . یك پارچھ روح ، سراپا مردمى ، یك جھان بزرگوارى ، یك دنیا فضیلت
در آستین) ع(را در كام و دست حسین ) ع(را در پیكر داشت و زبان على ) ص(بانوى بانوان ، روان محمد   . 

ان ، زینب بود و انسانى كامل ، بسیار مھربان ، خستگى ناپذیر، زینب بود و نیرویى بى پای! زینب بود و قدرتى نا متناھى 
نترس و دلیر، شجاع و توانا، خطیب و سخنور، متفكر و دانش مند، خردمند و آگاه و پوینده و گوینده و آفرنده ، افتخار 
 . انسانیت

خنان گزافھ نیست ، راست كسى كھ زینب را بشناسد و از زندگى و سیره اش آگھى حاصل كند، خواھد دانست كھ این س
و زینب باالتر از این ھاست. است و درست   . 

 . زینب ، رھبرى جنبش را پس از شھادت برادر بھ عھده گرفت و با خردمندانھ ترین روش قدم برداشت
 خون شھیدان ھمیشھ مى جوشد، و بشر را بھ سوى راستى و درستى و تقوا و. جنبشى كھ تا جھان باقى است ، زنده است 

خدا پرستى ، در دل جاى . فضیلت و عدالت مى خواند؛ شایستگى ھایى كھ ھمگى آن ھا، در كلمھ خداپرستى خالصھ شده 
و در فكر و اندیشھ كار دارد، و در گفتار شنیده مى شود و در رفتار و كردار دیده مى شود. دارد . 

نكشید، ولى خاطره اش نا محدود بود و ھمیشھ زینب چر چند، اسارت دیرى نپایید و مدتى محدود بود، بیش از دو ماه طول 
 . را آزار مى داد و از یادش نمى رفت
چنان چھ خاطره شھادت براى زینب فراموش شدنى نبود و پیوستھ در برابر دیدگان او مجسم بود و قتل گاه برادران و برادر 

ختزاده ھا و فرزند را مى دید و اشك از دیده مى ریخت ، مى سوخت و مى سا  . 
 .آرى ، بانوى بانوان ، ھم رنج اسارت را كشید و ھم مصیبت شھادت را چشید، و ھیچ كس از او شكایتى نشنید

، قلم از تشریح دردھاى زینب ناتوان است ، كھ )ع(آیا از این دو غم ، كدام یك براى زینب كشنده تر بود؟ شھادت حسین 
 . تصویرش زده آتش بھ جانش
 كاروان اسیران
ند از یزیدیان ، زودتر از لشكر بھ كوفھ بازگشتند، چون بارى گران ، بھ دوش داشتندتنى چ 1 ! 

جھان ، از كیفر چنین جنایت كارانى ناتوان است . شھیدانى كھ چشم و چراغ انسانیت بوده و ھستند! بار، سرھاى شھیدان بود
دش است ؟ چگونھ مى شود، كشتن یك تن ، ، آیا جنایت كارى كھ چشم و چراغ انسانیت را بكشد، كیفرش تنھا كشتن خو

 !كیفر ھزاران تن گردد؟
جھانى دیگر وجود داشتھ . پس باید نیروى حكمت و قوه عاقلھ اى كھ بر جھان حكومت مى كند، كیفرى دیگر مقرر بدارد

 .باشد، تا گونھ اى دیگر از كیفر، اجرا گردد
شب تیره و تار بود، ظلمت ، سراسر جھان را فرا گرفتھ . ى پیمودندیزیدیان ، شب را در راه بودند و راه كوفھ را با شتاب م



 .بود و ھم چون دل ستم گران تاریك بود
مرگ ظالم ، . و امیر بھ خواب رفتھ بود. درھاى خانھ ھاى كوفھ بستھ بود؛ بھ ویژه در كاخ داراالماره ، كھ نشیمن گاه امیر

اش است ؟از زندگى او برتر است ، آیا خوابش ھم از بیدارى  ! 
 .شاید، در مدت خواب ، جان مظلومى از او در امان باشد

كسى كھ سر پیشواى شھیدان را با خود آورده بود، در تاریكى شب بھ خانھ رفت و سر را در كنارى نھاد و در بستر : گویند
 : ھمسر شد و گفت

ارمغانى كھ گران تر از آن چیزى نیست! گنجى جاویدان ، برایت آورده ام   ! 
ین سر حسین است كھ در خانھ توستا  ! 

 : ھمسرش ، ھراسان و اشك ریزان ، از جاى برخاست و گفت
مردان ، زر و سیم براى زنانشان سوغات مى آورند، تو جنایت ارمغان آورده اى ، سر فرزند ! خاك عالم بر سرت باد

 !رسول خدا را سوغات آورده اى ؟
دبھ خدا قسم ، دیگر با تو زندگى نخواھم كر . 

 .شبان گاه از خانھ بیرون شد و سراسیمھ و پریشان ، دویدن گرفت و در میان تاریكى ناپدید گردید
كاروان ، با قسى . مصیبت كشیده ترین كاروانى كھ تاریخ بشر دیده ، از كربال بھ راه افتاد و بھ سوى كوفھ روان گردید 2
 !ترین و شقى ترین مردم روى زمین ھمراه رود

ر كنار ھم قرار گرفتندنور و نار، د ! 
در میان كاروان ، دو پسر بچھ از برادر حسین ، امام مجتبى . ھستھ مركزى كاروان را، بانوان حرم پیامبر تشكیل مى دادند

. برادر بزرگ آن دو نیز، در زمره اسیران بود. یزیدیان آن دو را خرد شمردند و از خونشان در گذشتند. ، قرار داشت )ع(
پس از آن كھ از جنگ ناتوان . ھ میدان شھادت رفتھ بود و جنگى نمایان كرده بود و آغشتھ بھ خون شده بوداین جوان ، ب

 .شد، بھ اسارت گرفتھ شد
سر افراز بود) ع(وى كھ حسین مثنى نام داشت ، بھ دامادى عمویش حسین  . 

نامش على و زین العابدین لقب داشت ، . دو بازمانده پیشواى شھیدان نیز، چشم و چراغ كاروان بو) ع(تنھا یادگار حسین 
بھار از عمرش گذشتھ بود و از سوى مادر، نواده یزدگرد، شھنشاه ایران بود 23وى . سجادش نیز گفتند بیمارى خطرناك ،  .

 .این تازه جوان را چنان ناتوان ساختھ بود كھ نتوانست قدمى بردارد و در میدان شھادت شركت كند
را محفوظ بداشت تا این خون پاك ، پیوستھ در شریان ھاى بشریت جریان ) ع(وسیلھ نسل پاك حسین  اراده خداوندى ، بدین

 .داشتھ باشد
 .این است نمونھ اى از مھر خدا
. زین العابدین ، مصیبت بزرگ شھادت را بھ چشم دید و بار سنگین اسارت را بھ دوش كشید و نور خدا خاموش نگردید

خردسال زین العابدین نیز، با پدر ھمراه بود محمد، نواده حسین ، فرزند . 
فاطمھ ھمسر حسین مثنى بود. در میان بانوان ، دختران حسین ، سكینھ و فاطمھ ، بودند . 

بانوانى دیگر از بنى ھاشم و ھمسران بعضى از شھیدان و بستگان آن ھا بھ ضمیمھ عده اى كودك ، ریز و درشت ، در 
 .زمره اسیران بودند

از . ز كنار قتل گاه شھیدان بگذشت ، جایى كھ زمین از پیكرھاى انسان ھا و تكھ پاره بدن ھاى آن ھا آكنده بودكاروان ، ا
: از سوى دیگر مجموعھ اى كامل از افتخارات انسانى بود. سویى صفحھ اى رنگین از تاریخ جنایات بشرى را نشان مى داد

قتل گاه ، بھ مناسبت آن كھ در زمین پستى قرار داشت ، گودال . ستن فداكارى ، جان بازى ، از خویش بریدن و بھ خدا پیو
 .گفتھ شد
شود، ز خویش  ((او))مى تواند  ((من ))گودال قتل گاه نشان مى داد كھ بشر تا چھ حد مى تواند بھ پیش رود و تكامل یابد، و 
 .تھى گردد و ز جانان پر شود

را مخاطب قرار داد زینب چشمش بھ كشتھ برادر افتاد، جدش رسول خدا : 
(( این حسین تو است آغشتھ بھ خون ، با پیكرى قطعھ قطعھ ، . درود فرشتگان آسمان ، بر تو باد! اى محمد! اى فریاد رس ما
اینان فرزندان تو اند كھ كشتھ ! اینان دختران تو اند كھ بھ اسیرى مى روند! اى محمد! اى دادرس ما ! بھ روى زمین افتاده

اد صبا بر تن ھاى آن ھا خس و خاك مى افشاندشده اند، و ب !)). 



 .از سخن زینب ، دوست و دشمن بھ گریھ در افتادند
 ! شھر كوفھ ، از كاروان اسیران استقبال كرد و چگونھ استقبالى 3

دھان ھا بستھ ! سكوتى سنگین ، برخاستھ از پشیمانى ، بر شھر سایھ انداختھ بود ، از بیم كسى ! زبان ھا در كام خشكیده  !
 !زور و قلدرى ، یاراى سخن گفتن نداشت و نمى توانست دم زند

ھیچ كس حق نداشت ، با سالح بیرون آید! حكومت نظامى ، در شھر، برقرار . 
شیپورھاى پیروزى . ده ھزار مرد مسلح ، در بخش ھاى حساس شھر، و در مسیر اسیران گمارده شده مراقب حوادث بودند

پرچم ھا افراشتھ شده بود .، بھ صدا در آمده بود . 
در پى سرھا، بانوان حرم پیغمبر، ! كاروان وارد كوفھ شد و پیشاپیش آن ، سرھاى شھیدان بر سر نیزه ھا، در حركت بودند

 .بھ ریسمانى بستھ شده ، بر شتران سوار بودند
 :مسلم گچ كار، منظره شھر كوفھ را چنین تعریف مى كند

ناگھان ، بانگ ھیاھو و غوغایى . رى كاخش خواستھ بود و من در كاخ ، مشغول كار بودم امیر كوفھ ، مرا براى سفید كا
سر مردى را مى آورند كھ بر ضد یزید : پاسخ داد! چھ خب راست كھ فریاد بلند است ؟: از خدمت كار كاخ پرسیدم ! شنیدم 

 ! قیام كرده و خارجى شده است
این خارجى كیست ؟: پرسیدم   

ند على بن ابى طالبحسین فرز: گفت   ! 
 از او دور شدم و بھ سر و سینھ زدن پرداختم ، پس دست ھایم را شستم واز كاخ بیرون شده تا چیزى كھ شنیدم بھ چشم ببینم
. 
 . بھ سوى میدان شھر شتافتم و در كنار مردمى كھ در حال انتظار بودند، بایستادم

اشك و از رگ ھاى گردنش خون جارى است  رده اند واز دیدگانش زین العابدین را دیدم كھ بر شترى بى جھاز، سوار ك  ! 
 : زین العابدین مى گفت
(( ! اى مردمى كھ حرمت پیغمبر خود را نگھ نداشتید! دشت ھاى شما سیراب مباد! اى مردم بد بخت و اى مردم بدكار
را اسیر كردید  دخترانش  !پسرانش را كشتید ! 

با ما چنان رفتارى مى كنید كھ گویا دین شما،  1رو شوید، چگونھ پاسخش را خواھید داد؟اگر روز رستخیز با پیغمبر رو بھ 
 .((!از ما نیست ؟
 : ، گوش مى دھیم((جزلم ))اكنون بھ سخنان 

روزى بود كھ زین العابدین را ھمراه بانوان حرم ، از كربال بھ كوفھ . سال شصت و یكم ھجرت بود كھ وارد كوفھ شدم 
ولى . و زن و مرد شھر، براى تماشا، از خانھ بیرون آمده بودند! سربازان ، گرداگرد آن ھا را گرفتھ بودند. آورده بودند

 .زنان ، مى گریستند، و زارى مى كردند
! را با ھمان زنجیر بھ گردنش بستھ بودند  زین العابدین ، بیمار بود و بر گردنش ، زنجیرى انداختھ بودند و دست ھایش 

مردم كوفھ چنین مى گفت شنیدمش كھ بھ  : 
(( پس ، چھ كسى آنھا را كشتھ ؟ آیا جز ھمین مردم ؟! گریھ مى كنید و براى شھیدان ما نوحھ سرایى دارید؟! اى مردم  !)). 

شما از كدام اسیران ھستید؟: زنى از زنان كوفھ ، از بانویى پرسید  
ص(از اسیران آل محمد ! از اسیران اھل بیت : پاسخ شنید )! 

و زنان دیگر با وى ھماواز گردیدند، بھ . وفى كھ این سخن بشنید، از دل ، نالھ اى بر كشید و گریھ و زارى آغاز كردزن ك
 .شیون و زارى پرداختند و شھر از شیون و زارى پر شد

یر داد، آن چھ چادر و روسرى و لچك داشت ، جمع كرده ھمراه آورد و بھ بانوان اس. زن كوفى را دیدم بھ سوى خانھ دوید
 .تا خود را بپوشانند

كودكانى كھ گرسنگى ، رنگ از . زنى دیگر، بھ درون خانھ رفت و مقدارى نان و خرما بیاورد و میان كودكان پخش كرد
 : بانویى از بانوان اسیر، بانگ زده گفت !چھره آن ھا برده بود
 .((! صدقھ بر ما حرام است))

صدقھ ، بر ما حرام است: عمھ مى گوید: دھان داشتند بینداختند و گفتندبچھ ھا این سخن بشنیدند آن چھ در دست و   . 
در سختى ، در تنگى ، در . زن و مردشان ، خرد و كالنشان ، فرمان خداى را مطیعند! چگونھ خاندانى و چھ دودمانى 



 . اسیرى ، در جان ، در مال ، در پوشاك ، در خوراك
و زارى آن ھا را بدید، و مى دانست كھ كسى بھ جز كوفیان ، این جنایت بزرگ  بانوى بانوان كھ اشك مردم كوفھ و شیون

ھمھ خاموش شدند چنان كھ نفسى از كسى بر نمى آمد. را مرتكب نشده اند، بھ سخن آمد، اشاره كرد كھ خاموش شوید . 
 : نخستین زینب حمد خداى را بھ جاى آورد، و بر رسول اكرم ، درود فرستاد، پس چنین گفت
(( اى مردم دم دمى و پیمان شكن! اى مردم كوفھ ، اى اھل نیرنگ و خیانت   ! 

مثل شما مثل زنى است كھ آن چھ مى رسید، دوباره پنبھ كند! اشك ھاتان ھرگز نخشكد و شیونتان آرام نگیرد ! 
چھ ! سرمایھ اى دارید؟ آیا بھ جز خود خواھى ، خودستایى ، دروغ و چاپلوسى ،! چھ بد كردید! ایمان را بازیچھ قرار دادى 

آرى گریھ كنید و بسیار ! مى گریید؟! و در شكنجھ و عذاب جاودانى بر سیر برید! خسم خداى بر شما باد! بد مردمى ھستید
چون خود را بھ ننگى آلوده كردید كھ پاك شدنى نیست! و كمتر بخندید! ھم گریھ كنید  ! 

شریف مردى كھ پیشوا و ! امبر و سرور جوانان بھشت ، پاك سازید؟چگونھ مى توانید خود را از ننگ كشتن نور دیده پی
 .رھنماى شما بود، پناه و پشتیبان شما بود

عذابى دردناك خواھید چشید، و ھمواره در این جھان ، سر افكنده و بد ! و بد خواھید دید! روز رستخیز، در انتظار شماست 
 !بخت ، خواھید بود

واى ! و ذلت و خوارى را براى خود ابدى ساختید! خشم خداى را خریدید! ودید زیان بخش سودایى نم! كوششى كردید ناروا
صد واى! بر شما  ! 

آیا مى دانید چھ جگرى از رسول خدا، پاره كردید و چھ خونى ریختید و چھ پیمانى را شكستید و چھ دختر پیغمبرى اسیر 
 !كردید و چھ حرمتى از آن حضرت ، ھتك كردید؟

و زمین شكافتھ شده و ! عجب نیست اگر آسمان ھا از ھول آن ، خون ببارد و تكھ تكھ شود! اك ، مرتكب شدیدجنایتى ھولن
 !كوه ھا خرد گردد

و فراموشتان نخواھد كرد و از كسى بیم و ھراس ! انتقام خدایى در انتظار شماست . براى زیست دو روزه دل خوش نباشید
ى ما و شما را مى بینداوست كھ ھمھ رفتارھا و كردارھا. ندارد )). 

 :پس بانوى بانوان ، شعرى بدین مضمون بر زبان آورد
(( وقتى كھ از شما بپرسد كھ با اھل بیت من ، با فرزندان ، با عزیزان من ، چگونھ رفتار . پاسخ پیامبر را چھ خواھید داد
 !كردید، گروھى را آغشتھ بھ خون ساختید و گروھى را اسیر كردید؟

حمت ھاى من ، این بود؟آیا پاداش ز ! 
 .((عذاب خدایى را منتظر باشید، عذابى كھ از آن باالتر، عذابى نخواھد بود
 :مدرى كھ در آن ھنگامھ حاضر بود و سخنان زینب را شنیده بود، چنین مى گوید

را در دھان داشت) ع(بھ خدا قسم ، بانویى سخنورتر از او ندیدم ، گویا زبان امیرالمؤ منین على   ! 
پیر مردى را : خزمیھ مى گوید. ھمگى مات و مبھوت ، و از خود بیخود شدند. سخنان زینب ، در مردم كوفھ اثر گذاشت 

 : دیدم كھ چنان مى گریست كھ موى سپیدش تر شده بود و مى گفت
رین زنان ، كودكانشان پدر و مادرم فدایشان باد، میان ساالنشان ، بھترین كسان ، جوانانشان ، بھترین جوانان ، زنانشان بھت

 . ، بھترین كودكان
 .پس زینب ، روى از مردم كوفھ ، برگردانید و سوى خیمھ اى كھ برایش زده بودند، رھسپار گردید

و آتش! و دشمن را چنین سرزنش كند! بانویى ، با این قدرت ، سخن گوید ! پشیمانى را، در دل جنایت كاران شعلھ ور سازد  
ت و ننگ دنیا بھراساندو از شكنجھ عذاب آخر آن ھم بانویى كھ اسیر در دست دشمن است ، بانویى كھ كس و كارش ،  !

9 و ! قدرتى است نا متناھى ! ھمگى كشتھ و پاره پاره گردیده و داغ عزیزان خود را در زمانى كمتر از یك روز چشیده 
بنیان گذار آن است) ص(نسانیت كھ محمد و نمونھ اى است كامل از شاگرد مكتب وحى و ا! روحى است عظیم و بى نظیر  . 

آیا از چنین روحى كھ در كالبد زینب قرار دارد، عظیم تر و بزرگ تر، دیده شده ؟ آیا در وصف مى گنجد؟ رنج ھاى زینب 
ابر و دردھاى دلش را اگر بر شمریم ، قابل شماره نیست ، ولى زینب قوى بود، پایدار بود، نیرومند بود، شكیبا بود و در بر

 .ھمھ مصایب ، صبور
آن جا كھ باید بگرید، مى گریست ، و آن جا كھ باید بگوید، مى گفت و آن جا كھ باید دم فرو بندد، خاموش بود، ولى پیوستھ 
 در دل آتشى فروزان داشت
 . كھ نھایت نداشت



 در شھر كوفھ
عمر، فرمانده . تا پیروزى خود را جشن بگیردامیر كوفھ ، در كاخ فرماندارى بنشست و مجلسى تشكیل داد و بارعام داد،  1
سپاه فاتح و بقیھ سران سپاه و كالنتران شھر، ھمگى حاضر شدند و ھر یك در جاى خود قرار گرفتند و تاالر پذیرایى 

پس امیر فرمان داد. داراالماره ، از ھمھ طبقات مردم پر شده بود : 
لبخند پیروزى بر . در حضور پسر مرجانھ ، بر سپرى نھاده شد فرمان اطاعت شد و سر! سر پیشواى شھیدان را بیاورند

 !لبان وى نقش بست ، و اندى سرا نگریستن گرفت و با چوبكى كھ در دست داشت بھ دندان ھاى سر، نواختن آغاز كرد
صحابھ زید، پیر مرد بود و در زمره ! زید بن ارقم كھ در مجلس حضور داشت ، از دیدن كار پسر مرجانھ ، پریشان شد

ھنگامى كھ دید، پسر مرجانھ بھ كار زشت خود ادامھ مى دھد و دست بردار نیست ، فریاد . رسول خدا بھ شمار مى رفت 
 :كشید

. بر این و لب نھاده شده بود و مى بوسید) ص(بھ خدا سوگند، خودم دیدم ، لبان رسول خدا . چوبت را از این دندان ھا بردار
 .سپس با شدت گریست آغاز كرد

زید گفت . اگر پیرى خرفت نبودى و عقلت زایل نشده بود، گردنت را مى زدم ! ھمیشھ در گریھ باش : پسر مرجانھ ، گفت 
حال كھ چنین است ، این سخن را بشنو، تا خشمت افزون گردد:  ! 

ر ھر كدام دست رسول خدا را دیدم كھ نشستھ و حسن را بر زانوى راست و حسین را بر زانوى چپ ، نشانیده بود و بر س
 : گذارده بود و نیایش مى كرد و مى گفت
(( این دو كودك ، امانت من ھستند و ھر دو را بھ تو مى سپارم ! بار خدایا )). 

حال امانت پیغمبر، نزد تو چگونھ است ؟: اكنون بگو ! 
شنیدنش كھ مى گفت. سپس از جاى برخاست و از مجلس بیرون رفت   : 

تا خوبانتان را . و پسر مرجانھ را امیر خود قرار دادید! پسر فاطمھ را كشتید! گى ، برده شدیداز امروز ھم! اى مردم عرب 
واى بھ حال مردمى كھ تن بھ خوارى ! و عجب تن بھ خوارى دادید! تن بھ خوارى دادید! و بدانتان را استخدام كند! بكشید

 !دھند
بھ یكى . ود را جبران كند و عقده گناه خود را بگشایدوى خواست شكست خ. این نخستین شكست حضورى پسر مرجانھ بود

 :از حاضران ، بھ نام قیس ، روى كرده پرسید
 در حق من و حق حسین چھ مى گویى ؟

جد تو و پدر و مادرت نیز در آن روز . جد حسین و پدر و مادرش ، روز رستخیز از او شفاعت خواھند كرد: قیس پاسخ داد
 !از تو شفاعت كنند

شكست . نھ كھ انتظار چنین جوابى را نداشت ، قیس را از مجلس بیرون كرد و شكستى بر شكست خود بیفزودپسر مرجا
 : سوم بھ وسیلھ مادرش مرجانھ بود كھ پسر را سرزنش كرد و گفت

بھ خدا قسم ، روى بھشت نخواھى دید! پسر پیغمبر را كشتى ! اى پلید خبیث  ! 
ائل ، در مجلس حضور داشت و این مناظر را بدید و سخنان را بشنید، با خود مردى بھ نام جبیر، از عشیره بكر بن و

 : تصمیم گرفت و گفت
و در تصمیم خود . ساعتى كھ ده تن مسلمان یافتم كھ بر ضد این پسر مرجانھ ، این مرد پلید، قیام كنند، با آن ھا ھم قدم شوم 

 .باقى بود و در قیام مختار شركت كرد و در جنگ كشتھ شد
 .پسر مرجانھ فرمان داد، اسیران را بھ حضور آورند

 

! كاروان اسیر كھ بھ در دارالعماره رسید، زینب در گلوى خود احساس سوزشى كرد: مى گوید (31)یكى از زینب شناسان 
روزى كھ پدرش على امیرالؤ منین ، حكومت مى كرد و . وقتى ، خانھ زینب بود. ن خانھ را مى شناخت چون ھمھ جاى ای

اشك در دیدگان زینب حلقھ زد، ولى خود . با عظمتى بى مانند، جھان را پر ساختھ بود و حكومت عدل را بر قرار كرده بود
 .دارى كرد، مبادا گریھ اش ، در نظر دشمن ، خوار كند

. زینب بیش از بیست سال پیش ، این میدان را دیده بود و بھ خوبى مى شناخت . بزرگ جلوى كاخ قرار داشت میدانى 
 . روزى كھ پسرش عون ، تازه بھ راه افتاده بود و دو بالھ راه مى رفت



 .بیست سال پیش ، دیده بود كھ عظمت برادرانش ، حسین و حسین ، دل و چشم ھمگان را پر كرده بود
بھ تاالر داراالماره كھ رسید، و بدید، پسر مرجانھ در جایى نشستھ كھ پدرش على ، در آن جا مى نشست و از زینب ، 

میھمانان ، پذیرایى مى كرد و با فرستادگان خود و سران سپاه ، و فرماندارانش سخن مى گفت ، دست راست خود را بھ 
 .روى باقى مانده قلبش نھاد، مبادا از ھم بپاشد

ار دگر، زینب بھ درون این خانھ قدم مى گذارد، در حالى كھ اسیر است و یتیم شده ، و داغ دیده و پدر و فرزند و امروز، ب
 . برادر و دیگر كسانش را از دست داده است

ولى خوش نداشت كھ . زینب خواست ، در این ھنگام آھنى بكشد و یا دانھ اشكى بیفشاند، شاید اندى از دردھاى خود را بكاھد
ریان و اشك ریزان با امیر كوفھ رو بھ رو گرددگ . 

 . ھیچ گاه ، بھ اندازه امروز، بھ عظمت روحى و نیروى معنوى خود نیاز نداشت
امروز روزى است كھ باید بر آن اعتماد كند و بھ اصالت نژادى و ارجمندى خاندان و شرافت تبارش پناه برد، تا آن سان كھ 

امیرى كھ سراپا جنایت . ردمند بنى ھاشم است ، بتواند در برابر امیر كوفھ ایستادگى كندشایستھ دخت رسول خدا و بانوى خ
 !و عقده حقارت بود
امروز، زینب بزرگ ترین احتیاج را بھ عظمت روحى خود دارد، تا بتواند وظیفھ اى را كھ شایستھ اوست انجام دھد، پس 

كفش ربوده استاز آن كھ ، دست جنایت كار روزگار، ھمھ مردانش را از   . 
احترامى براى . زینب ، بھ تاالر بزرگ كاخ داخل شد، در حالى كھ ژنده ترین لباس و بزرگ ترین روح را در پیكر داشت 

بانوان اسیر، در پى او . امیر كوفھ قایل نشد، سالمى نكرد، تعظیمى بھ جاى نیاورد، ھم چنان برفت و در كنارى بنشست 
نشستندروان شدند و سپس گرداگردش  . 

وى كھ زینب را شناختھ بود، خود را بھ ناشناسى زد و . این كار، بر پسر مرجانھ گران آمد و كینھ زینب را در دل گرفت 
! این زن متكبر كیست ؟: دوباره فریاد كشید! پاسخى نشنید! این زن متكبر كیست ؟: فریاد كشید .خواست زینب را بیازارد

پسر مرجانھ بھ ). ص(این زینب است ، دختر فاطمھ ، دخت رسول خدا : انویى بگفت بار سوم ، ب! كسى پاسخش را نداد
 : شماتت و سرزنش پرداختھ گفت

خداى را حمد، كھ شما را رسوا كرد و ھمگى را بكشت و دروغتان را آشكار ساخت! زینب   ! 
)) :بانوى بانوان پاسخ داد ما را عزیز و گرامى داشت و از پلیدى ) ص(محمد   خداى را حمد مى كنم كھ بھ وسیلھ پیامبرش 
ما . فاسق است كھ رسوا مى شود و فاجر است كھ دروغ مى گوید و فاسق و فاجر، دگران ھستند .ھا پاك و پاكیزه بساخت 
 .((نیستیم 

دیدى خداى ، با خویشان و كسانت چھ كرد؟: پسر مرجانھ گفت  ! 
)) : زینب گفت ز آن ھا شھادت خواستھ بود، آن ھا نیز اطاعت كردند و بھ سوى خداى ا. من بھ جز خوبى ، چیزى ندیدم 

و بھ ھمین زودى ، خداى تو را و آن ھا را، در دادگاھى جمع كرده و محاكمھ آغاز خواھد شد و . آرامگاه خود شتافتند
پاسخ زینب آشفتھ پسر مرجانھ ، از  .((خواھى دید كھ در این دادگاه ، كھ قاضى خداوند عالم است ، پیروزى از آن كیست 

وى از زنى اسیر، در حضور درباریان ، انتظار چنین پاسخى دندان شكن ، نداشت. گردید آتش خشمش افروختھ گردید و  . 
 !بھ قتل زینب فرمان داد

با زنان چنین رفتار نكنند: حاضران وى را منع كرده گفتند . 
داخت و گفتپسر مرجانھ ، از ریختن خون زینب در گذشت و بھ دشنام دادن پر شورشتان ! خداى ، زخم دلم را مرحم نھاد : 

 . را بخوابانید و سر كشان شما را بكشت
 ((!اگر مرھم زخم دلت ، كشتن كسان من و قطعھ قطعھ كردن پیكرھاى آن ھاست ، باشد)) : زینب گفت

این زن ، سخن پرداز است ، پدرش نیز سخن پرداز و شاعر بود: پسر مرجانھ گفت  . 
)) : زینب گفت مصیبت من كى مى گذارد كھ من سخن پردازى كنم ، این سخنان ، شراره ! زن را با سخن پردازى چھ كار؟
 .((ھاى آتش دل بود كھ پراكنده گردید
پسر مرجانھ ، پس از شكست در گفت و گو با بانوى بانوان ، خواست از على ، یادگار حسین ، برادر زاده زینب انتقام  2

تو كیستى ؟: روى بھ زین العابدین كرده پرسید. را، نزد حاضران جبران سازدبگیرد و شكست خود   
 .((من على ، پسر حسین ھستم )) -
 !مگر على پسر حسین را خدا نكشت ؟ -



 .((!برادرى داشتم ، بھ نام على ، مردم او را كشتند)) -
 ! خدا، او را كشت -
 .((البتھ ھر كس كھ بمیرد، خدا او را مى میراند)) -
 :آتش خشم پسر مرجانھ ، زبانھ كشید، فریاد كرد

او را ببرید گردن بزنید! تو این قدر جرى ھستى كھ جواب مرا بدھى ؟ و ھنوز برایت قدرتى مانده كھ سخن مرا رد كنى ؟ ! 
)) : على گفت مرگ براى ما عادت ، و شھادت كرامت است ! مرا از كشتن مى ترسانى ؟ )). 

كسى قدرتى نداشت كھ جان على را . ناك گردید و یادگار حسین بھ لب دره مرگ رسیدموقعیت ، بسیار حساس و خطر
 . نجات بخشد، بھ جز یك تن ؛ او زینب بود و بس
این ھمھ )) : بانوى بانوان ، از جا برخاست و دست در گردن یادگار برادر انداخت و پسر مرجانھ را مخاطب ساخت گفت

خدا، از على جدا نخواھم شد، تا مرا با او بكشىبھ ! خون از ما ریختى َبَست نیست ؟  !)). 
احدى را یاراى دم زدن نبود، على مرد بود و كشتنش نزد حاضران روا بود، ننگ ! سكوتى سنگین ، مجلس را فرا گرفت 

و شفاعت سودى نداشت و جان شفیع در خطر بود. نبود . 
رده گفتسپس روى بھ حاضران ك. پسر مرجانھ ، چندى بر زینب نگریست   : 

پس گفت. زینب ، دوست مى دارد وى را با على بكشم ! خویشاوندى ، پیوند عجیبى است   : 
 . كارى بھ على نداشتھ باشید، درد و بیمارى او برایش كافى است

مرد، ننگ مردان و . زن ، افتخار زنان و بشریت است . گفت و گوى این زن و این مرد، تاریخى و شگفت انگیز است 
استبشریت   . 

گفت و گو، نمونھ اى است ، از برابرى حق و باطل ، و جلوه اى است از رو بھ رو شدن منطق با زور و پیروزى حق بر 
در این گفت و گو، منطق ، زور را كوبید و . وقتى كھ حق در بدترین احوال قرار دارد و باطل در بھترین حالت ھا. باطل 

 .از میدان بھ در كرد
عقده حقارت ، حسد، كینھ توزى ، دژخیمى ، پلیدى ، پستى ، در برابر شكوه عظمت انسانیت و فضیلت در این گفت و گو، 

 . و بزرگوارى و بلند ھمتى قرار گرفت
جشن پیروزى گرفتھ بود، در چنین موقعیتى بھ دشنام . پسر مرجانھ فاتح بود، فرمانروا بود، آن چھ مى خواست شده بود

رددادن پرداخت و شماتت آغاز ك ! 
دشنام نمى دھند، شماتت نمى كنند. با آن كھ ، پیروزمندان را پیروزى بس است  . 

بانوى بانوان ، زنى بود، شكست خورده ، بال كشیده ، داغ دیده ، اسیر، بى پناه ، بى كس ، یكھ و تنھا در برابر دشمن خون 
دلى ریش و جگرى پاره پاره داشت. آشام ، قرار گرفتھ بود  ! 

و عوض دل جویى چھ دید؟! بود، سزاوار دل جویى بود، شایستھ تسلیت بود، بھ جاى تسلیت ، چھ شنید؟ نیازمند مھر ! 
با این حال ، زینب خود را گم نكرد، ضعفى نشان نداد، التماس نكرد، از در زارى و سستى ، در نیامد، بھ جاى ھمھ این ھا، 
 .منطقى صحیح و كوبنده بھ كار برد

باالترین عقل و برترین درایت را، براى دفاع ، . با خردمندانھ ترین روش ، عمل كرد. ھ خود راه ندادنترسید، بیم و ھراس ب
گردد  و نگذاشت چراغ دودمان محمد بھ دست ننگین ترین فرد بشر، خاموش . از جان على ، بھ كار برد . 

بیمارى برایش رمقى . اسیر بود، گرفتار بودسال بیش نداشت ، یتیم بود، ناتوان بود،  23چنان چھ على ، جوانى نورس بود، 
بھ جا نگذاشتھ بود، از ھر سو، خطر وى را احاطھ كرده بود، ولى شجاعتى نشان داد كھ شجاعان عالم ، باید سر تسلیم ، در 
 .برابرش فرود آورند

بى رحم ، خون خوار، دشمنى فاتح ، سفاك ، . ھر چھ مى دید دشمن مى دید. على ، یك تن بود، در برابر ھزاران دشمن 
 .حسود و عقده اى ، خود بى یار و یاور، یكھ و تنھا
 . در شمار دو چشم یك تن بود، ولى در شمار خرد، از ھزارھا تن بیش

انسان نبودند، جانورانى بودند كھ با دو پا راه مى رفتند، گزنده ، . دشمنانش ، ھزاران بودند، ولى ارزش یك تن را نداشتند
شامدرنده ، خون آ  . 

التماس نكرد و دشمن بى شرم و حیا را سر جاى خود نشانید و . على ، از مرگ نھراسید، صحیح و مستدل ، سخن گفت 
 .شكست داد و راه سخن گفتن را بھ ھمھ كس نشان داد



كند، تا  امیر بھ مسجد رفت ، تا پیروزى را بھ رخ مردم بكشد، تا عقده حقارتش را بگشاید، تا رعب را بر مردم مستولى 3
 .دیگر كسى جراءت نكند دم بر آورد و جنبشى كند
 : پس بر منبر شد و چنین گفت

و دروغ ساز پسر دورغ ساز را ! و حق را و اھل حق را، پیروز ساخت . خدا امیرالمؤ منین یزید و یارانش را یارى كرد
 ! بكشت

این غرش ، از . و مجلس را دگرگون ساخت  سخنش كھ بدین جا رسید، ناگھان غرشى ، رعد آسا، در مجلس طنین افكند
عبدهللا بن عفیف كھ پیرمردى بود نابینا، از خوبان كوفھ و دوستان على و زاھد زمان بھ مشار مى رفت و روزى از دلیران 
 .و شجاعان روزگار بود

ستش را در جھاد چشم چپش را در جھاد جمل و چشم را. ھر دو چشمش را، در ركاب امیرالمؤ منین ، از دست داده بود
 . صفین
 .دالور نابینا، دوره بازنشستگى خود را، در مسجد بزرگ كوفھ ، بھ نماز و عبادت خداى مى گذرانید

وقتى كھ . وى بھ سخنان امیر، گوش مى داد. ابن عفیف ، در گوشھ اى از مسجد، بھ عبادت مشغول بود كھ جلسھ آغاز شد
دروغ ساز تو ھستى و پدرت و آن كس كھ : ج شد، نابینا، تاب نیاورد، فریاد كشیداز دھان پلید امیر خار ((دروغ ساز))جملھ 

فرزندان پیامبر را مى كشید و منبر مى روید و چنین سخنانى ، ! تو را امیر كرد و پدرش ، اى پسر مرجانھ ، اى دشمن خدا
 !بر زبان مى آورید و شرم نمى كنید

، رعب حكومت ، بر دل ھا سایھ انداختھ است ، انتظار چنین واكنشى را، از امیر كھ مست باده پیروزى بود و مى پنداشت 
شاید سخن گو با این تھدید، مرعوب !پرسید كیست كھ سخن مى گوید؟. ملت نداشت ، آن ھم از دھان پیرمردى عابد و نابینا

ولى چنین نشد، ابن عفیف فریاد كشید. شده و دم فرو بندد و جھان بھ كام شود : 
پاكیزگان را مى كشى ، مردمى كھ خداى از ھر پلیدى پاكشان گردانیده ، و سپس ادعاى مسلمانى ! ، اى دشمن خدامن ھستم 

فریاد از بى پناھى دین! داد از بى كسى اسالم ! مى كنى   ! 
سول خدا ارباب تو، در زبان ر. كجایند فرزندان مھاجر؟ كجایند فرزندان انصار؟ كھ از تو و از ارباب تو انتقام بگیرند

: پسر مرجانھ ، چنان خشمگین شد كھ رگ ھاى گردنش نمایان گردید و فریاد كشید. ملعون است و معلون زاده ) ص(
قوم و قبیلھ پیرمرد، گردش را گرفتند و نگذاشتند . سازند  دژخیمان بھ سوى پیر مرد دالور رفتند تا دستگیرش ! بیاوریدش 

خانھ رسانیدند دستگیر شود، از مسجد بھ درش برده و بھ . 
بازگشت و فرمان داد كھ پیرمرد نابینا را دستگیر   امیر كوفھ ، باز ھم شكست خورد، دست از سخن رانى كشید و بھ كاخش 

ھمچون دیدگانش كور است  او دلش : كرده بیاورند و گفت   . 
از امیر كمك . ن از عھده بر نیامدندماءمورا .ماءموران ، سراغ نابیناى دالور رفتند، قوم و قبیلھ اش بھ دفاع برخاستند

امیر كمك فرستاد و دستور كشتار داد. خواستند ! 
 .جنگى در گرفت ، عده اى كشتھ شدند، تا ماءموران توانستند خود را بھ در خانھ نابیناى دلى برسانند

تر، پدر را از دخول دخ. در آن خانھ كسى جز نابیناى دلیر و دخترش نبود. در خانھ را شكستند، بھ درون خانھ شدند
دختر شمشیر پدر را بھ دستش . دخترم ، غم مخور، شمشیر مرا بده ، تا از خود دفاع كنم : پدر گفت . ماءموران آگاه كرد

اى كاش پسرى مى بودم و پیش رویت با این ! پدرم : دختر مى گفت . نابیناى دلیر گردونھ اى شد و بھ دفاع پرداخت . داد
نابیناى دلیر، با شمشیر بھ دفاع از خود پرداخت از ھر سو كھ دژخیمى بدو نزدیك مى شد، . كردم دیو سیرتان نبرد مى 

 .دختر، پدر را آگاه مى كرد و پدر بدان سو رو مى كرد
سرانجام ، نابیناى دلیر را دستگیر كردند و بھ كاخ . دختر و پدر، یك تن شده بودند؛ دختر چشم پدر بود و پدر دست دختر

پسر ! پدرم گرفتار شد و یار و یاورى ندارد! اى واى از خوارى و بى كسى : دختر نالھ اى كرد و گفت . دندامیرش بر
اى دشمن : پیرمرد نابینا گفت ! حمد خدا را كھ تو را خوار و زبون ساخت  : مرجانھ كھ چشمش بھ نابیناى دلیر افتاد، گفت
مرا خوار و زبون ساخت چھ چیز. من ھمیشھ عزیز و ارجمند بوده و ھستم  !خدا اگر چشمى داشتم ، مى دیدى كھ با تو  . 
 . چھ مى كردم

جز آن كھ مرگ را بچشى چاره اى نیست: امیر گفت   . 
من پیش از آن كھ تو از مادر زاده شوى ، از خداى خواستھ بودم كھ بھ شھادت برسم و . خدا را شكر: پیرمرد نابینا گفت 

وقتى كھ نابینا شدم ، از رسیدن . دست بدترین خلق و منفورترین مردم نزد خدا، انجام شودخواستھ بودم كھ شھادت من ، بھ 
اكنون مى بینم دعایم بھ استجابت رسیده است ، خدا را شكر. بھ شھادت نا امید گردیدم  . 



 . در نا امیدى بسى امید است
ختندامیر فرمان داد گردن پیرمرد دلیر نابینا را زدند و تنش را بھ دار آوی ! 

خواست آن را پیاده كند تا بھ گمانش بتواند خویشتن را از گناه كشتن حسین برى . پسر مرجانھ فكرى بھ خاطرش رسید 4
 !سازد

فرمانى را كھ نوشتھ بودم و تو را بھ كشتن حسین ماءمور ساختھ بودم ، بیاور: عمر سعد را بخواست و گفت  ! 
فرمانت را گم كردم: عمر گفت   ! 

ھر طور شده باید فرمان را بیاورى:  پسر مرجانھ  ! 
من كھ تو را ! پیرزنان قریش در مدینھ نیز، از آن با خبر شدند. فرمانت را ھمھ كس دیده و از آن آگاه گردیده است : عمر

پس عمر، از جاى برخاستھ واز مجلس بیرون شد! نصیحت كردم و از این كار منع كردم ، ولى تو نپذیرفتى  شنیدندش با  .
د ھمى گفتخو  : 

ظالمى ، فرزند فاسقى را اطاعت كردم و خدا را معصیت كردم و بدین روز سیاه . بدبخت تر از من ، در جھان كسى نیست 
 ! نشستم

ھر جا كھ مى رفت ، از آن جا دورى مى جستند ! مردم كوفھ ، از عمر دورى مى جستند و دیگر با وى ھم نشین نمى شدند
بھ مسجد كھ مى رفت ، مسجد را خالى مى ! ھر جا كھ مى رفت ، از آن جا دور مى شدند! شدندو دیگر با وى ھم نشین نمى 

 !كردند
و دیگر از خانھ بیرون نیامد تا بھ !... تا خانھ نشین گردید! ھر كس او را مى دید، سرزنش مى كرد و بد و بى راه مى گفت 

 .فرمان مختار كشتھ شد
 بھ سوى شام
را، در شھر كوفھ بگردانیدند و بھ عشایر و ایالت ، نشان دادند سر مقدس پیشواى شھیدان 1 ! 

از پى . سپس امیر فرمان داد كھ سر مقدس و سرھاى شھیدان را بھ سوى شام ، نزد یزید، برند و پیروزى را گزارش دھند
سوى دیار یزید  را با حال اسارت بھ) ع(كاروان سرھا، كاروان اسیران را نیز، روانھ شام كرد و على یادگار حسین 

 !بفرستاد
كاروان شھادت ، بھ . كاروان اسیران ، در راه بھ كاروان سرھا برسیدند و یك كاروان شدند و ھمگى با ھم بھ راه افتادند

ھر چند . سرھاى شھیدان ، سرھاى كاروانیان بودند و اسیران تنھاى كاروانیان . گونھ اى دیگر، زندگى از سر گرفت 
ندارد و ھمیشھ زنده است كاروان شھادت ، مرگ  . 

سخن ، وقتى ! چرا سخن بگوید؟! در طول این سفر دراز، لب نگشود و سخنى نگفت ) ع(على یگانھ یادگار حسین : گویند
كاروان ، در ھر زمینى كھ فرود مى آمد، نگھبان . گوش شنوا كھ نبود، سخن ، جا ندارد. است كھ گوشى شنوا، در كار باشد

صندوقى كھ در آن نھاده شده بود، بیرون آورده ، بر سر نیزه مى كردند، و درازى شب را گرداگرد سر ، سر مقدس را، از 
ھنگام حركت ، سر را از سر نى برداشتھ ، دوباره در صندوق مى نھادند و بھ راه مى افتادند. پاس مى دادند . 

ى ، سر از دیر بیرون كرد و پرسیدراھب! در میان راه شام ، كنار دیرى پیاده شدند، و سرا را بر نى كردند : 
 شما چھ كسانى ھستید؟

سپاھیان ابن زیاد، امیر كوفھ: گفتند  . 
این سر، از كیست ؟: پرسید ! 

سر حسین ، پسر على و فرزند زھرا، دخت محمد رسول خدا: پاسخ دادند . 
ھمان محمد كھ پیامبر شماست ؟: پرسید ! 

آرى: گفتند  . 
. اگر مسیح فرزندى داشت ، ما مسیحیان ، او را در میان چشم ھامان جا مى دادیم ! ستیدشما چھ بد مردمى ھ: راھب گفت 

 . اكنون من از شما خواھشى دارم
بگو: گفتند . 

بامداد بھ . بھ شما مى دھم ، در عوض ، این سر را بھ من بدھید، شب نزد من بماند. من ده ھزار دینار زر دارم : گفت 
 .شما، پس خواھم داد

راھب سر را ببرد و شست و شو داد . راھب ، پذیرفتھ شد و سر مقدس بھ وى سپرده شد و دینارھاى زر، گرفتھ شدتقاضاى 
گاه گاه ، . آن را بر سر زانو نھاد و نگریستن گرفت و گریستن آغاز كرد و تا صبح بگریست   پس . و بھ بوى خوش بیالود



ھب ، با سر چھ گفت و از سر چھ دیدكس ندانست كھ را.با سر سخن مى گفت و راز دل مى كرد ! 
بامدادان ، سر را پس داد و مسلمان شد و كیش ترسا را كنار گذارد و بھ آیین اسالم در آمد و دیر را ترك كرد و بھ كوه 
 ! رفت
 .كاروان بھ راه افتاد
دیدند بھ دیوار دیر شعرى بدین مضمون نوشتھ شده است. كاروان بھ دیر دیگرى رسید 2  : 

تى كھ حسین را كشتند، امید شفاعت جدش را در روز حساب دارند؟آیا مل ! 
بھ خدا شفیعى نخواھند داشت و آن ھا روز رستخیز در عذاب خواھند بود! ھرگز . 

چھ كسى این شعر را نوشتھ است ؟: از راھب دیر پرسیدند  
شده بودپیش از آن كھ ، پیغمبر شما مبعوث شود، این شعر، بر این دیوار نوشتھ : پاسخ داد . 

بھ امیر آن جا پیغام دادند كھ توشھ راه ، براى كاروان فراھم سازد و براى چار . كاروان كھ بھ شھر موصل نزدیك شد 3
 !پایان كاروان ، آماده كند و شھر را آذین بندد
 .مردم شھر موصل بھ مخالفت برخاستند؛ كاروان را بھ شھر راه ندادند و كمك را جلو گرفتند
شھر را آراستھ و آذین كرده بودند و پیروزى را جشن گرفتھ بودند. شھر نِصیَبن رسید كاروان بھ 4 ! 

. سركشى كرد، سر از نى بھ روى زمین افتاد  سوارى كھ ، سر را بر نیزه داشت ، تا خواست بھ درون شھر آید اسبش 
زنش ھاى وى ، كشتن وى بودپاسخ سر! مردى سر را برداشت و نگریستن گرفت و سر را بشناخت و سرزنش آغاز كرد ! 

بھ شھر حمص ، رسیدند و از آن . فرودگاه كاروان را مسجدى بنا كردند و مقامى ساختند. كاروان ، از شھر حما گذر كرد 5
در كنار شھر فرود آمدند. پس ، گذارشان بھ شھر حلب افتاد. جا بھ عسقالن رفتند . 

بر فراز كودك سقط شده ، قبھ بر پا شد و آن را . ر خود بینداخت و سقط كردبانویى از بانوان اسیر، باردار بود، در آن جا با
 .نام نھادند ((مشھد سقط))
 در بارگاه یزید
و یزیدیان ، این روز را عید . بود كھ كاروان اسیر و سرھاى شھیدان بھ شھر شام رسید 61نخستین روز ماه صفر سال  1

ا، روز شھادت پیشواى شھیدان را، روز بركت و سعادت قرار دادندچنان كھ روز عاشور! قرار داده و جشن گرفتند ! 
سرت را ! اى پسر پیغمبر: بھ سر خطاب كرده گفت . سر مقدس كھ بھ شام رسید، یكى از فضالى تابعین چشمش بھ سر افتاد

 !از تن جدا كردند و خونین بھ شھر آوردند
 !با این كار، رسول خدا را كشتند

تند و پاس قرآن را نگاه داشتندبا لب تشنھ شھیدت ساخ ! 
در حالى كھ تكبیر را كشتند و تحلیل را نابود كردند! دژخیمان براى كشتن تو، تكبیر مى گویند ! 

روز ورود سھل ، . وى از مدینھ بھ قصد زیارت بیت المقدس ، بیرون شده بود. سھل ساعدى از یاران پیامبر بھ شمار است 
كھ حكایت مى كند، گوش مى دھیمبھ داستانى . در شام بوده است   : 

سپس یكھ سوارى دیدم كھ پرچمى . دیدم پرچم ھاى افراشتھ پشت سر یكدیگر مى آیند. كناره دروازه ساعات ، ایستاده بودم 
آن را از ھمھ كس ، بھ صورت رسول خدا . بھ چھره سر نگریستم . در دست داشت و سرى را بر چوب پرچم نھاده بود

شبیھ تر دیدم) ص(  . 
تو : پرسیدم . سوى نخستین فرد آن ھا رفتم ! در پى آن سوار، بانوانى را دیدم كھ بر شترھاى بدون جھاز سوار كرده اند

 !كیستى ؟
من سكینھ ، دختر حسین ھستم: گفت   . 

من سھل ساعدى ھستم كھ بھ زیارت جدت رسول خدا نایل گشتھ ام. بھ من حاجتى دارى بگوى : گفتم   . 
سر را بھ جلو برد تا چشمان تماشاچیان بدان سو باشد و از تماشا كردن حرم پیغمبر، باز . بھ این سوار بگو: سكینھ گفت 

 .ماند
خواھشى دارم: من بھ سوى سوار رفتم و گفتم   . 

بگوى: گفت   . 
. مرا پذیرفت  سوار، خواھش. چھارصد دینار دارم بھ تو مى دھم ، سر را از این جا پیش تر ببر و در تماشا بگذار: گفتم 

 . من ھم بھ وعده خود وفا كردم



كرده ) ع(پیرمردى شامى از میان تماشاچیان ، روى بھ على تنھا یادگار حسین . كاروان بھ در مسجد بزرگ دمشق رسید 2
 : ، چنین گفت
 ! حمد خدا را كھ شما را بشكست و نسلتان را بر انداخت و فتنھ را، ریشھ كن ساخت

داختپس بھ دشنام دادن پر  . 
آن گاه از او پرسید. على نوجوان بھ سخنانش گوش داد، تا بھ پایان رسید : 

 آیا این آیھ قرآن را خوانده اى ؟
 (32)قل ال اء皑الكم علیھ اءجرا اال المودة فى القربى ؛))

ن از شما مردم ، پاداشى براى پیغمبرى نمى خواھم جز مھر با نزدیكان من م: بگو )). 
آرى: پیرمرد شامى گفت   . 

 : على گفت
 . ما ھمان نزدیكان و خویشان پیامبریم
 :پس پرسید
 .((حق خویشان را بده  (33)و آت ذا القربى حقة ؛))آیا این آیھ از قرآن را خوانده اى ؟ 

آرى: پیر مرد گفت   . 
ما ھمان : على گفت   . ھستیم ((ذاالقربى ))

 :سپس پرسید
 این آیھ را خوانده اى ؟
 (34)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا))
 .((خداى خواستھ كھ شما اھل بیت را پاكیزه گرداند و پلیدى را از شما دور كند

آرى: پیرمرد گفت   . 
ما ھمان : على گفت   . ھستیم ((اھل بیت ))

خداوندا توبھ كردم: بلند كرد و سھ بار گفت پیرمرد شامى از گفتھ ھاى خود سخت پشیمان شد و دست ھا را بھ سوى آسمان   
! 

پیرمرد و جوان مردى ، در . من از دشمنان آل محمد بیزارم ، از كشندگان اھل بیت محمد بیزارم ! بار خدایا: آن گاه گفت 
ر، پیرى پیرى آكنده از بغض و جوانى سرشار از مھ. پیرى نادان و جوانى دانا. این گفت و گو، در برابر ھم قرار گرفتند

 .فریب خورده و جوانى روشن گر
جوان ، . روش علمى جوان و منطق محكم وى و خونسردى او در برابر دشنام ، نشانھ عظمت او و بزرگوارى است 

 .خردمندى نشان داد، از جا در نرفت ، با دشمن نادان ، دوستى دانا بود
بھ ویژه . ان ، از پیر، بسیار دشوارتر بلكھ ناممكن است در باب تعلیم و تربیت ، این مساءلھ روشن است كھ راھنمایى جو

 . جوانى اسیر در غل و زنجیر و پیرى خشمگین
على ، نا ممكن را، با روشى خردمندانھ ممكن ساخت و درسى بھ اساتید تعلیم و تربیت بیاموخت و روشى را ابتكار كرد، تا 
 .بتوان ھر نادانى را دانا كرد
ابراھیم ، پسر ! چشم ابراھیم بھ على افتاد كھ در غل و زنجیر بستھ شده بود. زید، بھ راه افتادكاروان ، بھ سوى كاخ ی 3
 .طلحھ بود و پدرش با على دشمن بود؛ از در جنگ و ستیزه در آمده بود

، از على بھ شماتت پرداختھ . ابراھیم ، موقع را مغتنم شمرد و خواست كینھ توزى كند. آل طلحھ نیز با آل على دشمن بودند
 :پرسید
 چھ كسى پیروز شد؟
 .((وقت نماز كھ فرا رسید، تو اذان بگوى و اقامھ ، تا ببینى چھ كسى پیروز شده است )) :پاسخ على چنین بود

جوابى كھ مى رساند كھ جنگ ، بر سر چھ بوده ، حسین چھ مى خواستھ و یزید چھ مى ! جوابى است محكم و دندان شكن 
روزى چھ بود، پیروزى ھدف ، نھ پیروزى شخصخواستھ و مقصود از پی  . 

 .یزید، بر بام قصر جیرون رفت ، تا كاروان را پیش از آن كھ بھ درون كاخ شود بنگرد 4
یزید شعرى بدین . بانگ كالغ را عرب بھ فال بد مى گیرد. چشمش كھ بھ سرھاى شھیدان افتاد، كالغى بانگ برداشت 

 :مضمون سرود



بدو گفتم. باره قصر جیرون بتافت ، كالغى بانگ برداشت وقتى كھ نور سرھا بر  بانگ بر آرى یا بر نیاورى ، من كار  : 
 ! خود را كردم و طلب ھاى خود را از پیغمبر بگرفتم

؟ پیامبر، از پدران یزید، كسى را نكشتھ بود، تا بدھكار یزید باشد و فرزند بخواند، از خون پدر !طلب یزید از پیامبر چھ بود
ام بگیردانتق . 

 

پیغمبر، . كشتھ ھایى كھ یزید ادعا مى كرد، خودشان جنگ را بر پا كرده بودند و بھ سوى مدینھ تاخت آورده بودند
 .از خود دفاع كرده بود و مھاجمان را تار و مار ساختھ بود
 .كشتھ ھا، عتبھ بود و برادرش شبیھ و پسرش ولید

نخست ، كسان . ین سھ تن ، خودشان بھ میدان آمدند و ھماورد خواستندو ا. عتبھ ، پسر ھند بود و ھند مادر معاویھ 
 :دیگر، بھ جنگ آن ھا رفتند، ولى آن ھا نپذیرفتند و گفتند

پیغمبر اسالم پذیرفت و آزاد مردى را حتى با دشمن ، در زمان جنگ . مسلمانان قریشى باید بھ جنگ ما بیایند
این است دموكراسى اسالم. مراعات كرد ؟ قریشان مسلمان كھ بھ !ام یك از رھبران دموكراسى چنین كرده اندكد . 

پسر عموى پیامبر نیز در این جنگ  .جنگ آن ھا رفتند، نزدیك ترین خویشان پیغمبر بھ اسالم بودند و پیروز شدند
ب كار باشددیگر انتقامى براى یزید نمانده بود، تا طل. در جنگ دیگر، حمزه عموى پیامبر را نیز كشتند. كشتھ شد . 

ولى كینھ عربى با آل محمد ھمچنان پا بر جا بود. تنھا كسى كھ یزیدیان نتوانستند بكشند، على بود . 
یزید در تاالر بزرگ قصر، بزمى آراستھ بود و ریش سفیدان و سران كشور، . كاروان را، بھ درون بارگاه بردند 5
 .گرداگردش نشستھ بودند

رنده سر فریاد كشید و گفتآو. سر مقدس را بھ حضور آوردند  : 
پدر و مادرش . باید مرا در ظرف و سیم بغلتانى ؛ چون من كسى ھستم كھ مردى را كشتم كھ سرور و بزرگوار بود

خودش از بھترین دودمان بشرى برخاستھ بود. بھترین مردم بودند ! 
ن ، براى پول ، بزرگ ترین این سخن ، ھدف سربازان یزید را، در جنگ جویى مى رساند و مى نمایاند كھ آنا

 .جنایات تاریخ را مرتكب شدند
باید نوكرش ، حسین را از او بھتر، و پدر و مادر حسین را از پدر و مادر ! یزید را، سخن آورنده سر، خوش نیامد

؟!او بھتر، و گذشتگان حسین را از گذشتگان او بھتر بداند  
تو كھ حسین را بدین : از دژخیم سیم و زر خواه پرسید .خود خواھى یزید تحمل شنیدن چنین سخنى را نداشت 

 !صفت مى شناختى ، چرا او را كشتى ؟
كشتم تا از تو جایزه بگیرم: پاسخ داد  ! 

و جایزه خوبى بود! این بود جایزه یزیدى . یزید بھ كشتنش امر داد . 
دنیاى بشرى قادر نیست ! ین كجاقاتل حسین ، با كشتھ شدن ، بھ كیفر كردارش نمى رسد، كشتن او كجا و كشتن حس

 .كھ كیفر جنایت كاران و كشندگان نیكان را تعیین كند
 :نخستین سخن على ، با یزید پس از رو بھ رو شدن این بود 6
(( ؟!اگر پیامبر، ما را بدین حالت مى دید چھ مى كرد )). 

. ت ، بھتر از این نمى شودحسن مطلع ، حسن ابتدا، حسن طلب ، برائت استھالل كھ ھمگى از محسنات سخن اس
 . سخنى بود كوتاه ، ولى بى نھایت
 :یزید با حاضران بھ مشورت پرداخت و پرسید
 با على نوجوان و چند جوان دیگر چھ كنم ؟
 ! راءى دادند كھ ھمھ را بكش ، تا از قیام آینده آن ھا، در امان باشى

تمحمد، پسر بچھ خردسال زین العابدین تا این سخن بشنید، گف  : 
با موسى و ھارون : ھنگامى كھ فرعون از آن ھا پرسید. مشاوران تو، از مشاوران فرعون مصر بدترند! اى یزید

صبر پیشھ كن : چھ كنم ، راءى دادند . 
بكش: ولى مشاوران تو مى گویند  ! 

 . یزید، سر را بھ زیر انداخت و بھ نوشیدن آبجو پرداخت
سخن محمد بود كھ . نواده حسین چنین است . ودك ، خبر مى دھدسخن محمد، از فرھنگ عالى و خرد بزرگ ك

 : نعمان بن بشیر را دلیل كرد و گفت



یزید امر داد، غل و زنجیر از . با این حال چنان رفتار كن كھ اگر پیامبر آن ھا را بدین حال مى دید، رفتار مى كرد
 .گردن و دست على برداشتند

بھ خاطر سپرده بود گفتھ على ، ھنوز در گوش نعمان بود و . 
 .گاه یك سخن كوتاه و بھ موقع ، جھانى را دگرگون مى سازد
و با من از در دشمنى در آمد و دیدى خدا ! دیدى ، آخر، پدرت ، خویشاوندى را نادیده گرفت : یزید بھ على گفت  7
 !با او چھ كرد
)) :على پاسخ داد خدا از آن آگاه است آن چھ در این جھان مى گذرد، پیش از آن كھ رخ دھد،  )). 

آیا یزید . یزید تصمیم گرفت خود را بى گناه جلوه دھد و حسین را مقصر بخواند و او را آغاز گر دشمنى قرار دھد
؟ آیا یزید نبود كھ !نبود كھ بھ والى مدینھ امر كرد، از حسین بیعت بگیر، و گرنھ سرش را براى من بفرست 

ا در مكھ ، ترور كنند؟تروریست ھایى فراھم كرد تا حسین ر  
؟!آیا یزید، ابن زیاد را بھ كوفھ نفرستاد و او را بھ كشتن حسین فرمان نداد  

حسین ، خویشى را نادیده گرفت و از در دشمنى در آمد: اكنون مى گوید ! 
 آیا حسین جنگ را آغاز نكرد؟ آیا حسین آب را بھ روى یزیدیان بست ؟

گاه ظالمان ، مظلوم را مجرم خوانده و جنایت . ود را بى گناه جلوه مى دھندجنایت كاران ، خیانت مى كنند، سپس خ
 !خود را كیفر جرم قرار مى دھند
 ! پاسم زین العابدین بھ یزید، شگفت انگیز است ، نھ سخن یزید را تصدیق كرد و نھ تكذیب
)) : و در عین حال ، بدو گفت رخ بدھد مى داند چھ كسى حقایق بر خداوند عالم پوشیده نیست ؛ پیش از آنكھ 
 .((خویشاوندى را ندیده گرفت و كھ از در دشمنى در آمد
بھ اسیران اجازه جلوس داده شد، بانوان حرم را، پشت تخت ، نشانیدند، تا سر مقدس پیشواى شھیدان و كاروان  8
 .ساالران خود را نبینند

رفتیزید، چوب خیزرانى خواست و با آن دندان ھاى مقدس را نواختن گ  ! 
 : ابو برزه اسلمى كھ در مجلس حضور داشت و در شمار یاران پیامبر بود، بگفت

با چشم خویش دیدم كھ رسول خدا، ! با چوبت ، بر دندان ھاى حسین مى نوازى ؟! یزید، مى دانى چھ مى كنى ؟
 : لبان حسین و برادرش حسن را مى بوسید و مى گفت
 .((شما دو تن ، سرور جوانان بھشت ھستید))
 !یزید خشم گین شد و ابو برزه را، از مجلس بیرون كرد

شعر مى . یزید مست بود، مست باده ناب ، مست خود بینى ، مست جوانى ، مست پیروزى ، شعر خواندنش گرفت 
 : خواند و مى گفت

امبرى دامى بود و خبرى از آسمان نیامد، پی! وحیى نازل نشد! او پیغمبر نبود. من انتقام خود را، از پیغمبر گرفتم 
 . نقشھ اى از بنى ھاشم براى در دست گرفتن حكومت
 !چندى ھم با حكومت ، بازى كردند

این است دین و مذھب او! این است نظریات و آراى او! این است عقاید یزید ! 
را در  و حكومت اسالم! كسى كھ خود را رھبر مسلمانان مى خواند! كسى كھ خود را خلیفھ پیغمبر اسالم مى داند

یزید، پیامبر را بازى گر سیاسى مى خواند و دین اسالم را دامى مى داند كھ براى رسیدن بھ حكومت . دست دارد
و گرنھ وحیى و نبوتى در كار نبوده است. بوده است   ! 

 .((!واى بر اسالم كھ شبانى مانند یزید داشتھ باشد)) :حسین فرمود
 خطبھ بانوى بانوان
نب ، كھ رفتار یزید را بدید كھ با سر مقدس ، چنان كرد و گفتارش را بشنید كھ پیامبرى و بانوى بانوان ، زی 1
 : نزول وحى را منكر شد، از جاى برخاست و بانگ بر زده ، گفت
(( و آیھ قرآن را تالوت كرد(خداى بزرگ ، بھ راستى سخن گفت  ) : 
(( و كانو بھا یستھزؤ ن ؛ ثم كان عاقبھ الذین اءساؤ ا السو آى اءن كذبوا بآیات هللا (35) 
 .((سرانجام گنھ كاران ، تكذیب آیات الھى و مسخره كردن آن ھاست 

بھ كوى بھ اسیرى مى  اكنون كھ عرصھ زمین و پھناى آسمان را بر ما تنگ گرفتھ اى و شھر بھ شھر و كوى! یزید
و آن را نشانھ ! گردانى ، بھ گمانت ، براى تو نزد خدا، افتخار است و كرامت و براى ما خوارى است و ذلت 

مقامى ارجمند نزد خدا، براى خویش مى دانى كھ چنین بر خود مى بالى و بر خویش ھمى نازى و خرم و شادان 
 ! ھمى تازى و یاوه سرایى مى كنى

ندارى ، جھان ، در برابرت ، سر تسلیم فرود آورده ، و حوادث بر طبق دل خواھت رخ داده است و چرا كھ مى پ



 ! قدرتى كھ از آن ماست ، زیر فرمانت آمده است
 :اینك بھ تو ھشدار مى دھم كھ سخن خداى عزوجل را فراموش مكن و بھ یاد آور
انما نملى لھم لیزدادوا ائما ولھم عذاب مھین ؛و ال یحسبن الذین كفروا اءنما ع拜ملى لھم خیر الءنفسھم  )) (36) 

ما بدان ھا مھلت دادیم ، تا بر گناه بیفزایند و شكنجھ و عذابى خوار . كافران گمان نبرند، مھلت ما بھ سود آن ھاست 
انتظارشان است كننده در  )). 

و با دختران رسول ! آیا این ، عدل و داد است كھ زنان و كنیزكان خود را در پرده بنشانى ؟! اى زاده رھا شدگان 
تا مردم ھر كوى ! و شھر بھ شھر و دیار بھ دیار بگردانى ! خدا چنین رفتار كنى ، و رخساره آنھا را نمایان سازى 

و نزدیك ، عزیز و ذلیل ، بر آن ھا بنگرند و برزن و دشت و ھامون ، از دور ! 
و پشت و پناھى نداشتھ باشند! آن ھم وقتى مردان خود را، از دست داده باشند . 

چگونھ مى توان امید بست بھ كسى كھ ، از دھانش جگرھاى جویده شده پاكان مى ریزد و گوشت و پوستش از 
 ! خون شھیدان ، روییده و دلش از كینھ پاكان آكنده است

و بدون آن كھ از ! و در دشمنى كوتاھى نمى كند و نرمش نشان نمى دھد! با نظر بغض و عداوت ، بر ما مى نگرد
 :گناه بپرھیزد و ارتكاب گناه را بزرگ شمرد، گستاخانھ مى گوید

  ! ثم قالوا یا یزید ال تشل  الءھلوا واستھلوا فرحا 

اى یزید، از خود، ضعف نشان مده :نیاكان من ، از شادى بر خود بلرزند و بگویند  ! 
 !و با چوب دستى ، بر دندان ھاى اباعبدهللا ، سرور جوانان بھشتى بنوازد

تو كھ جنایت بى اندازه كردى! چرا چنین نكنى و چرا چنان نگویى ؟  ! 
 . خون فرزندان محمد را ریختى ، مردمى كھ ستارگان زمین بودند و از زادگان عبدالمطلب

بدان كھ بھ زودى نزد آن ھا خواھى رفت و بھ ! و آن ھا را ندا كرده و مى خوانى ! نیاكانت مى نازى ؟بھ ! اى یزید
 : آن ھا خواھى پیوست و در آن جا خواھى گفت

اى كاش ناتوان بودمى و چنین نمى كردمى! اى كاش الل بودمى و چنان نمى گفتمى   ! 
بستان و انتقام ما را بگیر و خشم خود را روانھ ساز بھ سوى  از كسى كھ بھ ما ستم كرده ، داد ما را! بار خدایا

 . كسى كھ خون ما را ریختھ و پشت و پناه ما را كشتھ است
بھ زودى ! و جز گوشت بدنت را پاره نكردى ! بھ خدا سوگند، جز پوست پیكر خود ندریدى ! اى پسر معاویھ 

  ریختن خون فرزندانش را و شكستن حرمت حریمش  خداى ، تو را با رسولش جمع خواھد ساخت ، تا گناه بزرگ
در دادگاھى كھ قاضى آن خداى باشد و محمد خصم تو گردد و جبرئیل یار . را كیفر كند واداد آن ھا را از تو بستاند

 .ستم دیدگان باشد و گواھى دھد
و را كوچك و حقیر مى اگر چھ مصبیت ھاى بزرگ ، كار مرا بھ جایى كشانیده كھ با چون تویى سخن گویم ، من ت

چشم ھاى . شمارم و گناھت را بزرگ مى دانم و تو را بسیار مالمت مى كنم و از سرزنش تو كوتاھى نخواھم كرد
 ! ما اشك ریز و سینھ ھاى ما آتش خیز است
 ! شگفتا، تو كشتن رحمانیان را، برابر كشتن شیطانیان ، قرار مى دھى

ردن مسلمانان ، سوار كرده ، مى داند كھ پست ترین جانشین و بدترین خلیفھ كسى كھ تو را ساختھ و پرداختھ و بر گ
 . ، براى ظالمان بھ جاى گذارده است
اگر جنایت خود و اسارت ما را  !و ھر دوتان خواھید دانست كھ كیفر كدام شدیدتر، كدام بیچاره تر خواھید بود
 . غنیمت شمردى ، بھ زودى خواھى دانست كھ غرامت بوده و بس

زمانى كھ بھ جز از كشتھ خود ندروى و بدانى كھ خداى ، بر بندگان ستم كار نمى باشد، شكایت تو را، نزدش مى 
 . برم ، و بھ لطف حضرتش اتكال مى كنم

آن چھ حیلھ دارى بھ كار بر، و آن چھ توانایى دارى بكوش و از نیروى خود بھره گیر، بھ خدا سوگند، ! یزید
ك ما را محو كنى و وحى و رسالت را نابود سازى و بھ مقام واال و ارجمند ما برسى و این نخواھى توانست نام نی

راءى تو، دروغ و عمر تو كوتاه و سپاه تو پراكنده است ، روزى كھ منادى ندا . ننگ را از دامان خود بشویى 
بخواه و   گذشتگان ما خوش بختى و سعادت و آمرزش براى ! بار خدایا ." اءال لع拜ة هللا على الظالمین و الحمدن رب العالمین":كند

از قادر ذوالجالل مى خواھم كھ بر پاداش آنان بیفزاید و بھ حد اكمل . براى فرزندان آن ھا شھادت و رحمت 
اوست ، مھربان ، اوست بھترین دوست ، بھترین كس و بھترین یار. بپردازد و ما را یادگار آن ھا قرار دھد )). 

ولى پس از پایان سخن زینب لیچارى گفت . سخن رانى زینب ، دم نیارست و نتوانست چیزى بگوید یزید، در طول
 :و كینھ اش را بھ وسیلھ شعرى نشان داد

 یا صیحة تحمد من صوائح 
 

 ما اءھون الموت على النوائح 



تنالھ زدن ، از زنانى داغ دیده پسندیده است ، و مرگ ، براى زنان نوحھ گر چقدر آسان اس  ! 
شاھكارى كھ نظیرش دیده . زینب ، در این سخن رانى ، بزرگ ترین شاھكار ادبى و سیاسى و اجتماعى را بیافرید

نكتھ اى كھ ، در زندگى زینب جلب نظر مى كند، آن است كھ او . نشده و حافظھ جھان ، مانندش را بھ خاطر ندارد
گفت ، دیده نشد كھ پیش از شھادت برادر، در مجلسى با این قدرت بیان ، بھ طورى كھ مانند پدرش على سخن مى 

 .از مجالس مردان سخن رانى كرده باشد؛ چنان كھ پس از بازگشت از شام ، خطابھ اى از او شنیده نشد
آخرین سخن رانى نیز، در این سفر بود كھ در شام . نخستین سخن رانى او، در این سفر بود، كھ در كوفھ انجام داد

او در سخن ، بھ اندازه اى بود كھ دشمنش ابن زیاد، وى را سجاعھ و زبان پرداز لقب داد، عقل و  قدرت. انجام داد
ایمان و . خردمندى او، طورى بود كھ ھنوز كسى نتوانستھ است یك اشتباه سیاسى ، از او در سفر اسارت بگیرد

دان كرد و گفتدانش او بھ جایى رسیده بود كھ برادرش اعتراف ب. تقواى او كھ جاى خود داد اءنت بحمدهللا )) : 
پس چرا زینب پیش از سفر بھ كربال و بعد از سفر در مجالس تبلیغ و ارشاد، براى مردان  .((عالمة غیر معلمة 
 شركت نمى كرد؟

آیا از این نظر بود كھ زینب سخن رانى زن را . چنان كھ مادرش زھرا نیز فقط یك بار، در جلسھ مردان سخن گفت 
ردان ، بر طبق دین جدش روا نمى دانست ، مگر در وقت لزوم ؟در مجلس م  

و یزید و یزیدیان را . ولى زینب ، این مجلس را، دادگاه محاكمھ یزید قرار داد. مجلس یزید، مجلس پیروزى بود 2
خود  دادگاھى كھ . و پیشینیان یزید را و راه یزید را بھ محاكمھ كشید و كفر و و طغیان آن ھا را بر مال ساخت
سخن رانى زینب ، ادعا نامھ دادستان بود كھ علیھ یزید و  .زینب ، دادستانش بود و جھان بشریت قضات آن بودند

زینب ، در این ادعا نامھ ، وجدان ھاى خواب را بیدار كرد و شناخت نوینى بھ انسانیت ، تقدیم . راه یزید، اقامھ كرد
 . داشت

آن كھ ساعت ھا وقت دفاع داشت ، بھ دشنامى و لیچارى در برابر سخنان یزید، نتوانست از خود دفاع بكند؛ با 
. كسانى كھ منطقى ندارند، حرف خوبى ندارند، فحش و دشنام را كار خود قرار مى دھند. منطقى زینب ، بسنده كرد

نیده نشد كھ بھ از پیغمبر اسالم یك جا ش. تھمت ، افترا، ننگین ساختن بیگناھان و پاكان ، سرلوحھ زندگى آن ھاست 
جنایت كاران ھر چند زور دارد و زر، در برابر منطق و حرف حسابى ، . كافرى و یا مشركى فحشى داده باشد

 . زبون ھستند، و یاراى سخن ندارند، دروغشان ، فروغشان را برده ، زورشان ، زیانشان گشتھ است
زینب ، از . اه یزید و پیشینیان یزید را محكوم كرددادگاه ، یزید را بھ اعدام ابدى و ننگ جاودانى محكوم كرد و ر

حسین مظفر گردید، پدر حسین مظفر گردید، نیاى حسین ، مظفر گردید و . این دادگاه ، مظفر و منصور، بیرون آمد
زینب ، نشان داد، كھ سفر اسارت ، استمرار سفر شھادت است و دانستھ شد كھ چرا حسین . راه حسین مظفر گردید

ا در سفر شھادت ھمراه آورد و چرا حسین شھادت را برگزید و چرا زینب ، جامھ افتخار اسارت را بر ، زینب ر
 .تن كرد

و شھادت مى یافت ، سفر اسارتى نبود، دادگاه محاكمھ یزید تشكیل نمى شد و . اگر زینب جامھ زرم بر تن مى كرد
 .خطر اختفاء شھادت حسین را تھدید مى كرد
 شامى سرخ رو

نوجوان بود و زیبا، مردى سرخ رو، از مردم شام ، چشمش بر آن . ، دختر حسین ، در زمره اسیران بودفاطمھ 
) ع(دختر حسین ! این كنیزك را بھ من ببخش ! یا امیرالمؤ منین : روى بھ یزید كرده گفت . زیباى بھشتى ، بیفتاد

ردكھ این سخن بشنید، چون بید لرزیدن گرفت و بھ عمھ اش زینب پناه ب زینب ، برادر زاده را زیر پر گرفت و بھ  .
 .((تو این آرزو را بھ گور خواھى برد؛ یزید چنین حقى ندارد)) : مرد شامى ، روى كرده گفت

كى زن اسیر، در مجلس بیدادگران ، حق سخن دارد؟. سخن زینب ، بر یزید گران آمد ! 
آن ھم چنان سخنى! آن ھم بیدادگرى چون یزید  ! 

من مى توانم این دختر را بھ او ببخشم: گفت  یزید بھ زینب  ! 
)) : زینب گفت خداى چنین حقى را، بھ تو نداده مگر آن كھ از دین بیرون شوى و بھ دین دیگر در آیى ! ھرگز )). 

پدرت و برادرت از دین بیرون رفتند: یزید خشمگین شده ، گفت  ! 



)) : زینب گفت واھى بوداگر تو مسلمانى ، بھ دین پدرم و برادرم خ )). 
تو دروغ گویى و دروغ مى گویى ؟: یزید گفت  ! 

 .((! تو زور دارى و ظلم مى كنى و دشنام مى دھى)) : زینب گفت
. شامى سرخ رو، دگر باره بھ سخن آمد و دختر حسین را، از یزید طلب كرد. یزید شرمنده گردید و خاموش شد

این : یزید پاسخ داد! مگر این دختر كیست : رد شامى پرسیدم. خفھ شو و حرف نزن : یزید بانگ بر او زده ، گفت 
 . ، فاطمھ دختر حسین است ، و آن ، زینب ، دختر على است

من مى ! خداى تو را لعنت كند، اى یزید، پسران پیغمبر را مى كشى و دخترانش را اسیر مى كنى ؟: شامى گفت 
 !پنداشتم اینان اسیران كفرند

است ، تو را بھ آن ھا ملحق مى كنم و فرمان داد گردنش را بزنندحال كھ چنین : یزید گفت  . 
 !دژخیمان اطاعت كردند
 ھمسر یزید

ولى . یزید، بزمى آراستھ بود، تا پیروزى را جشن بگیرد، تا كام یابى خود را نشان دھد، تا خاندان وحى را بكوبد
پیروزى او، بھ شكست . یھ او صادر شدچنین چیزى نشد؛ مجلس بزمش ، دادگاه محاكمھ اش گردید و حكم ، عل

حق ، در ھمھ جا . تبدیل گردید و شھد در كامش شرنگ شد، بھ جاى كوبیدن خاندان وحى ، خودش كوبیده شد
 . پیروز است ، نالھ مظلوم از قدرت ظالم قوى تر است

ھند ناظر جریان . نخستین حكمى كھ در این محاكمھ جھانى ، علیھ یزید، صادر گردید، از سوى ھمسرش ھند بود
انداخت   ناگھان ، خود را بھ درون مجلس . آن چھ رخ داده بود دیده و آن چھ گفتھ شده ، شنیده بود. ھاى مجلس بود

این سر حسین ، پسر فاطمھ ، دخت رسول خداست ؟: و از شوھر پرسید ! 
آرى ، برو شیون كن و سیاه بپوش: یزید گفت   . 

این ھم شاھكارى از شاھكارھاى زینب. وھر بیرون رفت ھند، گریھ كنان ، از مجلس بزم ش  . 
تو، روز رستخیز خواھى آمد و : یكى از اصحاب پیامبر كھ در مجلس بزم شركت داشت ، روى بھ یزید كرده گفت 

 . ابن زیاد شفیع توست و این سر خواھد آمد و رسول خدا شفیع اوست
قضات دیگرى كھ حكم علیھ . اویھ ، جدش ابوسفیان و دگران پدرش مع. یزید، جز ابن زیاد شفیعان دیگر نیز دارد

 .یزید صادر كردند، مسلمانان آن روز، مردم شام ، كھ ھمگى مسلمان نبودند، آیندگان بشرى ، فرشتگان آسمان ھا
 در دادگاھى كھ قاضى آن. این ، محاكمھ فورى یزید است و محاكمھ بزرگ او، در آینده بود كھ زینب از آن خبر داد

خداى و خصم یزید، رسول خداى و گواھان ، اعضا و جوارح یزید و فرشتگان مى باشند؛ فرشتگانى كھ از سوى 
 .خداى ، ناظر رفتار و كردار بندگان ھستند و پرونده اى است كھ ھر چھ كرده و شده ، در حضورش خواھد بود

زندان آن ھا جز ویرانھ اى نبود، خرابھ اى . یزید، دستور داد كھ اسیران را، از كاخ بیرون بردند و زندانى كردند
دیرى نپایید كھ پوست چھره ھاى اسیران تركید و . كھ ساكنانش را از گزند سرما و سوز گرما محفوظ نمى داشت 

و آن پذیرایى كوفیان ، از ! این پذیرایى یزید، از میھمان اسیر بود! سوزش بیرون بر آتش درون افزوده گردید
ھر دو گروه ، میھمان بودند و ھر دو گروه پذیرایى شدند و چگونھ پذیرایى. میھمانان شھید  ! 

اسارت زینب و شھادت حسین رابطھ مستقیم دارند و اسارت ، شھادت را شناسا مى سازد و نمى گذارد، شھید 
 .ناشناختھ بماند

ع(خطابھ زین العابدین  ) 
ده ھایى بر عقده ھایش بیفزود، عقده شكست ، عقده مجلس یزید، براى یزید، مقصود یزید را انجام نداد و عق 1
 . خوارى ، عقده احساس نفرت از جانب مردم

شامیان ، جز خاندان سفیانى ، نزدیكى و قریبى براى ! خبر مجلس ، در شام پخش گردید و عكس العملى شدید یافت 
رین كس ، بھ پیامبر معرفى كرده رسانھ ھاى گروھى دولت ، دودمان سفیانى را از نزدیك ت. پیامبر نمى شناختند

جز سفیانیان ، آلى و دودمانى ) ص(اكنون مى شنوند كھ محمد ! مردم شام آن ھا را، آل محمد مى پنداشتند! بودند
و پسرش بھ دست یزید كشتھ شده و دخترش اسیر گردیده و بھ شام آورده شده . دارد، پسرانى دارد، دخترانى دارد



ى ، بھ دست خود یزید، نقش بر آب گردید و یزید در فكر چاره شدنقش رسانھ ھاى گروھ. است  . 
مشاوران متملق و اطرافیان چاپلوس و مردم پول پرست و بى شخصیت ، كھ یار ظالمان مى گردند، بھ راءى 

یزید و  و! سر انجام چاره اى یافتند، تا مردم را فریب داده ، شھیدان و اسیران را، بدنام سازند. نشستند و بیندیشیدند
 .سفیانیان را خوش نام گردانند
مردم را بھ مسجد بزرگ شام دعوت كردند و خطیبى چاپلوس و گوینده اى متملق فراھم ساختند، تا بر منبر شود و 
 ! یزید و یزیدیان را ستایش كند و حسین و حسینیان را نكوھش

حكومت ھاى زورگو و ! اه حسین پشت كننداز یزید و پیشینیان یزید، بتى سازد تا مردم بپرستند و بھ حسین و ر
و زبان ! زبان ھا را مى بندند. و كارشان این است ! قلدر، بھ نام دین ، بھ نام حزب ، بھ نام مسلك ، چنین مى كنند
قلم ھا را مى شكنند و قلم ھایى را استخدام مى كنند. ھایى استخدام مى كنند افترا ! تھمت مى زنند! دشنام مى دھند .

ندمى بند ! 
یزید و یزیدیان ، . روز، روز جمعھ بود، تعطیل بود، تعطیل عمومى برقرار، بھ زودى ، مسجد از مردم پر مى شد

امام سجاد، ) ع(تنھا یادگار حسین ! خطیبى بر منبر شد و خانھ رحمان ، النھ شیطان گردید. در مجلس شركت كردند
نیز، در مجلس شركت دادندزین العابدین را كھ اسیر دستگاه ظلم و بیدادگرى بود  . 

دشنام را . از حسین بد گفت ، از پدر حسین ، بد گفت . خطیب ، داد سخن داد و آن چھ خواستھ یزید بود، انجام شد
بھ جاى آن ، از یزید خوب گفت ، از پدر یزید خوب گفت ، . باالتر نبرد، چون از ھیجان افكار عمومى مى ترسید

ساخت و سخن پردازى را ادامھ دادھر دو را بھ صفات كمال موصوف  ! 
مردم ، ھمگى گوش . از معاویھ گفت ، از یزید گفت ، از پدر گفت ، از پسر گفت ، از ھر دو گفت ، از یكى گفت 

ناگھان ، . و یزیدیان مى خواستند آن چھ خطیب مى گفت ! بودند و خطیب مى گفت آن چھ یزیدیان مى خواستند
سكوت مردم را شكست و سخن خطیب را برید و جنبشى در میان مردم بر پا ! فریادى در مجلس طنین انداز شد

این فریاد، از فرزند حسین ، امام اسیر بود كھ مى گفت! كرد  : 
(( اینك جاى خود را در آتش دوزخ ، ! مى خواھى خشنودى خلق را با خشم خدا بخرى ! اى خطیب ، واى بر تو
 .((! آماده بین

و دم فرو بست و دیگر سخن نیارست ، و از منبر فرود آمدخطیب ، دست پاچھ گردید،  ! 
براى بسیارى كھ بھ حقیقت آشنا نبودند، درك واقعیت دشوار ! ھر كسى چیزى مى گفت ! غلغلھ از مردم برخاست 

وقتى . مردم ھمھ خاموش شدند تا ببیند چھ مى شود. سكوتى آمیختھ بھ تحیر، بر مردم حكم فرما گردید! بود
اسر مجلس را فرا گرفت و مردم بھ سوى امام اسیر و یزید رو كردند، شنیدند امام بھ یزید مى گویدخاموشى سر : 

اجازه مى دھى روى این چوب ھا بروم و سخنى بگویم ؟ سخنى كھ خشنودى خداى در آن باشد، و براى خلق ، ))
 .((پاداش و اجر داشتھ باشد

رد در خواست امام !... مى دانست كھ زاده حسین است و پسر على  او، امام اسیر را مى شناخت و. یزید اجازه نداد
، از سوى یزید، مردم را بر انگیخت كھ خواستھ امام را تایید كنند و از یزید بخواھند كھ با این درخواست موافقت 
 .كند

مردم . رسوا سازد اگر این اسیر، بر منبر شود، پایین نخواھد آمد مگر وقتى كھ مرا و خاندانم را: یزید پاسخ داد
مگر این جوان اسیر، چقدر نیروى سخن دارد كھ بتواند چنین كند: نپذیرفتند و گفتند ! 

شما او را نمى شناسید، من او را مى شناسم ، او از شیرخوارى با علم و دانش سر و كار داشتھ: یزید گفت   . 
اصرار كردند . ن امام اسیر، پدید آوردمقاومت یزید، حسى كنجكاوى مردم را بر انگیخت و شوق شدیدى براى سخ

و تقاضا را تكرار كردند، تا كار بھ جایى رسید كھ دیگر یزید نتوانست ، در برابر درخواست ھمگانى ، پاى دارى 
سر انجام موافقت كرد و امام اسیر بر منبر شد و سخن آغاز كرد. كند : 

 



(( پیش از ھمھ بوده و بعد از ھمھ خواھد . انى است و پایان نداردحمد، خدایى را سزاست كھ ازلى است و آغاز ندارد و جاود
)) : سپس چنین گفت .((بود و پس از فناى خلیق ، او مى ماند و بس  حلم و : خداوند عالم بھ ما نعمى عطا كرده ! ایھاالناس 

نون مھر و محبت بردبارى ، سخاوت و جوان مردى ، فصاحت و سخنورى ، شجاعت و دلیرى ، و دل ھاى مؤ منان را كا
 . ما قرار داده است

رسول خدا از ما خانواده است ، وصى رسول هللا از ما خانواده است ، حمزه سیدالشھدا، از ما خانواده است ، ! اى مردم 
 . جعفر طیار از ما خانواده است ، دو سید جوانان بھشت از ما خانواده است ، امام قائم این امت ، از ما خانواده است

ھر كس مرا مى شناسد، بشناسد و ھر كس مرا نمى شناسد، خود را، بھ او مى شناسانم و حسب و نسب خود را ! ردم اى م
 : بھ او مى گویم
 . من فرزند مكھ و منایم
 . من فرزند زمزم و صفایم
 من فرزند كسى ھستم كھ حجراالسود را، با عبا برداشت و در كعبھ نھاد

ا كنون جامھ احرام بر تن پوشیده و حج كرده و سعى صفا و مروه را انجام داده استمن فرزند بھترین كسى ھستم كھ ت  . 
من فرزند كسى ھستم كھ شبان گاه ، از مكھ بھ مسجد اقصى رفت ، بھ معراج رفت ، بھ سدرة المنتھى رسید و نزدیك ترین 
 .كس بھ خدا بود
 .من فرزند كسى ھستم كھ از جانب خدا، وحى بر او نازل گردید
 . من فرزند محمد مصطفایم
 . من فرزند خدیجھ كبرایم
 . من فرزند على مرتضایم
 . من فرزند فاطمھ زھرایم
 . من فرزند سدرة المنتھایم
 . من فرند درخت طوبایم
 .((من پسر حسین ، شھید كربالیم 

یزید نگران شد و بر خود . ختندسخن امام اسیر كھ بدین جا رسید، نالھ مردم بھ اشك و آه بلند گردید، سرشك دیده روان سا
 !ترسید، بھ اذان گوى مسجد، فرمان اذان نماز داد

هللا اكبر: مؤ ذن بانگ اذان برداشت  ... . 
 .((خداى بزرگ تر و برتر است از ھر چیز و عظیم تر است از ھر چھ از آن بتوان ترسید و پرھیز كرد)) : امام اسیر گفت
هللاءشھد اءن ال الھ اال  : مؤ ذن گفت  ... . 
 .((گواھى مى دھم كھ جز هللا خدایى نیست )) : امام اسیر گفت
 . ... اءشھد اءن محمدا ر皑ول هللا : مؤ ذن گفت
اى مؤ ذن ، تو را بھ حق محمد )) :امام اسیر، كھ انتظار چنین فرصتى را داشت ، سر خود را برھنھ كرد و فریاد كشید
رده پرسیدپس روى بھ یزید ك .((سوگند، دمى ساكت شو این محمد، این پیامبر گرامى ، جد من است ، یا جد تو؟ اگر )) :

چرا مالش را بھ ! بگویى كھ جد تو است ، ھمھ كسى مى داند دروغ است و اگر بگویى جد من است ، چرا پدرم را كشتى ؟
را اسیر كردى ؟  چرا زنانش ! یغما بردى ؟ !)). 

ك زد و بھ مردم خطاب كرده ، گفتدر این ھنگام ، پیراھن چا) ع(فرزند حسین  در تمام جھان ، كسى را جز من مى )) : 
 .((!شناسید كھ جدش رسول خدا باشد؟ پس چرا یزید، پدرم را كشت و ما را ھم چون كافران اسیر كرد؟
)) : پس یزید را گفت اى بر و! تو مى گویى ، محمد رسول خداست و مى خواھى رو بھ قبلھ بایستى و نماز جمعھ بخوانى ؟

واى بر تو از روز رستخیز؛ روزى كھ پدرم و جدم خصم تو باشند! تو، از روز قیامت  مؤ ذن اذان : یزید فریاد زد .((!
 . بگوى
مجلسى كھ بھ دست دشمن ، در شھر دشمن ، با ! در این مجلس ، از امام اسیر، بزرگ ترین قدرت روحى را مى بینیم  2

اھم شده بود، یك باره دگرگون ساخت و با دست دشمن ، كار دشمن را ساختقدرت دشمن ، براى خواستھ دشمن ، فر  ! 
اكنون دانستھ شد كھ در رزم . بھترین راه كوبیدن خصم این است كھ او را با دست خودش ، با قدرت خودش ، بھ خاك افكند

 شھادت ، پیروزى از آِن كھ بود؛ حسین یا یزید؟



رادر كشتھ ، ھمھ كس كشتھ ، غارت زده ، با چھ نیرویى توانست معجزه تاریخ را سالھ ، اسیر، پدر كشتھ ، ب 23نوجوانى 
انجام دھد و بزرگ ترین شاھكار تبلیغى براى رسانھ ھاى گروھى ، در عرصھ پھناور گیتى بھ جاى گذارد و حقایقى را كھ 

كار سازد و تاریكى را روشنایى سالیانى دراز، بزرگ ترین قدرت ھا، با زور و زر، از مردم شان نھان كرده بودند، آش
 . گرداند، تا حجت خداوندى بر خلق تمام شود و مردم پى برند راه حق كدام است و راه باطل كدام

سلوك راه خدا نباید بھ . كسى كھ از ترس ، راه را بپیماید، رھرو نخواھد بود. پیمایش راه حق ، نباید، از ترس و بیم باشد
رھرو، كسى است كھ راه خدا را، براى خدا بپیماید و بس. شھ ور خواھد بود، نھ رھروطمع زر باشد، او زرطلب و پی  . 

رھرو راه خدا كسى است كھ از خود بیگانھ نباشد، ماشین نباشد، پیچ و مھره نباشد، بیل و كلنگ و تیشھ نباشد، بفھمد چھ مى 
 .كند و براى چھ گام بر مى دارد و بھ كجا مى رود

رھبرى با . رھبرى با زور، رھبرى نیست ، رھبرى با زر، رھبرى نیست . د این گونھ رھبرى كنندرھبران ملت ھا، بای
حقیقت رھبرى ، روشن . خیانت است و جنایت . رھبرى با دروغ ، رھبرى نیست . خدعھ و نیرنگ ، رھبرى نیست 

بال حق مى رود، اگر طمعى در وقتى حقیقت ، براى بشر، روشن شد، خودش با اختیار بھ دن. ساختن حقایق است و بس 
 .كار نباشد اگر خورده شیشھ اى در دل نباشد
این جوان را، ببر بھ باغ قصر، و در آن جا بكش و : یزید، بھ اعدام امام سجاد تصمیم گرفت و دژخیم را بخاست و گفت  3

على بھ نماز . ور كندن مشغول شدامام اسیر را بھ درون باغ برد و بھ گ) ع(دژخیم اطاعت و یادگار حسین ! بھ خاكش سپار
 . ایستاد و با خدایش بھ راز و نیاز پرداخت

دژخیم كھ از گور كندن فراغت یافت ، ھنگامى كھ خواست ، دست بھ جنایت بزرگ بزند، ناگھان فریادى كشید، و بھ رو بر 
یزید از خون جوان . را گزارش داد خالد، پسر یزید كھ ناظر این منظره بود، نزد پدر رفت ، وضع. زمین افتاد و بیھوش شد

 . ملكوتى و انسان آسمانى ، در گذشت و یادگار حسین ، بھ روشن گرى بشر پرداخت
 سفیر روم

روزى سفیر قیصر روم ، در ! یزید، در مجلس بزم و باده نوشى ، سر مقدس را در برابر مى نھاد و باده گسارى مى كرد
این سر از كیست ؟: پرسید سر را كھ دید، .مجلس بزم وى شركت داشت   

براى چھ مى پرسى ؟ تھ تو چھ كھ این سر از كیست: یزید گفت   ! 
مى خواھم صاحب این سر . وقتى كھ بھ كشورم باز گردم ، قیصر انتظار دارد كھ آن چھ دیده ام ، گزارش دھم : سفیر گفت 

 .را بشناسم ، تا شھریار ما، در خوشى و شادى ، با تو شركت داشتھ باشد
این سر حسین است ، پسر على: یزید  ! 

مادرش كیست ؟: سفیر  
مادرش فاطمھ ، دختر رسول خداست: یزید  . 

دین ما، از دین شما بھتر است! واى بر تو اى یزید، واى بر دین تو: سفیر میان . پدر من ، از نواده ھاى داود پیغمبر است  ! 
احترام مى كنند چنان كھ خاك كف پاى مرا بھ بركت مى برند، ولى  مسیحیان ، مرا. من و داود، پدران بسیارى فاصلھ است 

 !شما مسلمانان ، پسر دختر پیغمبرتان را مى كشید، در صورتى كھ یك مادر، با پیغمبرتان ، بیشتر فاصلھ ندارد
 !آیا این نمك بھ حرامى ، از ویژگى ھاى قوم عرب است ؟
 منھال

یادگار حسین ، در پاسخ گفت. منھا، احوال بپرسید. ارش بھ بازار شام افتادروزى ، یادگار حسین ، زین العابدین ، گذ حال  : 
ما، حال بنى اسرائیل ، در حكومت فرعون مصر است ؛ فرعونیان ، مردان بنى اسرائیل را كشتند و زنانشان را، اسیر 

ریش بر عرب افتخار مى كرد از عرب است ، و ق) ص(عرب ، بر عجم افتخار مى كرد و رسول خدا ! اى منھال ! كردند
حقشان را مى برند و ایشان را از كاشانھ و آشیانھ ، آواره ! اكنون اھل بیت محمد را مى كشند. كھ محمد، از قریش است 

 !مى سازند
و دین پیر! فرعونیان با بنى اسرائیل ، از یك نژاد نبودند، حكومتشان از بنى اسرائیل نبود. یزیدیان ، از فرعونیان بدتر بودند

ولى عرب ، با اھل بیت از یك نژاد بودند، حكومتشان ، از اھل بیت بود، پیرو دین اھل بیت بودند، . بنى اسرائیل نبودند
پیامبرى آسمانى ، عرب وحشى را كھ خوارترین قوم روى ! چنان با اھل بیت دشمنى كردند كھ تاریخ بشر مانندش را ندیده 

عرب ، بھ جاى وفا، بھ جاى پاداش ، بھ جاى قدر شناسى ، بھ كشتار فرزندانش . دزمین بود، عزیزترین قوم ، قرار دا
 !پرداخت ، دخترانش را اسیر كرد، تفو بر چنین مردم ، تفو بر چنین نژاد
 آزادى اسیران



ران سر انجام ، افكار عمومى ، كار خود را كرد، زبان اعتراض ، بر یزید گشوده شد و مجبور شد تغییر موضع دھد و اسی
را آزاد كند و گناه كشتن حسین را بھ گردن ابن زیاد بیندازد و خود را بى گناه بخواند و با اسیران ، از در دوستى در آید و 
 .اعتذار بجوید

ھر چھ دوست دارید، از من بخواھید، مى توانید در شام ، نزد من بمانید، مى توانید : یزید، اسیران را احضار كرد و گفت 
اجازه بده كھ ما براى كشتھ شدگانمان : بانوان اسیر گفتند. ز گردید و من جوایزى گران بھا، بھ ھمھ شما خواھم دادبھ مدینھ با

یزید اجازه داد. گریھ كنیم و عزا بر پا كنیم  . 
 اسیران ، بھ عزادارى و سوگوارى پرداختند و جامھ سیاه پوشیدند و نخستین عزاى حسین را در تاریخ ، در شھر دشمن ،
 .در برابر دید قاتل ، بر پا كردند

مجالس عزا و سوگوارى ، . بانوان دمشق ، در مجالس سوگ ، شركت مى كردند و با مصیبت كشان ھم دردى مى كردند
، براى )ع(و براى شناسانیدن پیشینیان حسین ) ع(این نیز شاھكارى بود، براى شناسانیدن حسین . ھفت روز طول كشید

ى شناسانیدن پیشینیان یزیدشناسانیدن یزید، برا ! 
 اظھار ندامت و پشیمانى
 : در تاریخ این اثیر چنین آمده است
. وقتى كھ سر حسین را، بھ شام آورند، وى از ابن زیاد خشنود شد و صلھ و عطایش را بیفزود و از كار او قدردانى كرد

خود، آگاه شد و از كشتن حسین ، ندامت و  ولى زمانى نگذشت كھ از خشم افكار عمومى و بد گویى مردم و سب و لعن بر
چقدر خوب بود كھ من تاب مى آوردم و بردبارى مى كردم و حسین را بھ شام مى خواندم : پشیمانى ، ابراز كرد و مى گفت 

پذیرش خواستھ ھاى حسین ھر چند با شؤ ون حكومت ، سازگار نبود، ولى براى رعایت . و خواستھ اش را مى پذیرفتم 
و حفظ حقوق آن حضرت ، و بستگى و خویشاوندى ، با رسول شایستھ بودپیغمبر  . 

خداوند، پسر مرجانھ را لعنت كند كھ حسین را وادار كرد، تا شھادت را بپذیرد، حسین از او خواستھ بود كھ بھ نقطھ اى از 
ولى پسر مرجانھ نپذیرفت و او مرزھاى كشور برود و در آن جا زندگى كند، و یا آن كھ بھ شام آید، دست در دست من نھد، 

را بكشت و مرا مورد خشم و غضب مردم قرار داد و دشمنى مرا، در دل ھاى مردم بكاشت و من ، منفور آن ھا شدم ؛ 
كند، مورد خشم خود، قرارش دھد  خداى لعنتش ! مرا با پسر مرجانھ چھ كار؟. چون قتل حسین ، در نظر آن ھا عظیم بود . 

سیاسى عوام فریبى و نیرنگ  
یزید، خودش فرمان داده بود . نیرنگ سیاسى بود! عوام فریبى بود! بد گویى یزید، از ابن زیاد، دروغ بود، ریاكارى بود

راه بدگویى و اظھار نفرت . ولى مى خواست در نظر مردم گناه كار نباشد. پسر پیغمبر كشتھ شود و حرم پیغمبر اسیر گردد
زمام داران قلدر و جنایت پیشھ ، كارشان ھمین است ، با دست . سیاست مى دانست  از ابن زیاد را پیش گرفت و آن را

ماءموران خود، بزرگترین جنایت ھا را مرتكب مى شوند، وقتى كھ گناھشان فاش گردید، ماءموران را گناه كار مى خوانند 
براى آن كھ خود را تبرئھ ! م مى كننداعدا! محكوم مى كنند! زندان مى كنند، زه دادگاه مى كشند. و مقصر جلوه مى دھند

پاكیزه نشان دھند! كنند ! 
آنان از روى پل . ماءمور نادان و احمق ، ماءمورى است كھ خود را پل جنایت كاران ، براى رسیدن بھ قدرت قرار دھد

 .عبور مى كنند و سپس پل را ویران مى سازند
ان سازد تا خود را بى گناه جلوه دھد؟ بھ تظاھر پرداخت ، بھ عوام آیا یزید خواست این پل را ویر. ابن زیاد، پل یزید بود

تظاھرات دروغین ، جبران سیاه كارى یزید را نكرد، او لكھ ننگ تاریخ بشر گردید و . فریبى پرداخت ، ولى سودى نبرد
اسایى بد كاران و بد كلید شن. خاندان خود را بدنام و خاندان خیانت و جنایت معرفى كرد. ضرب المثل پلیدى و بدكارى 

 .اندیشان گردید
وقتى ابن زیاد، از . یزید، تا زنده بود، ابن زیاد را از امارت بصره و كوفھ ، بر نداشت ، و او ھم چنان امیر دو استان بود

 در. نوازش كرد .كوفھ بھ شام آمد، یزید مال و منالى بسیار بھ وى عطا كرد و نزد زنانش برد و ندیم خودش قرارش داد
مجلس بزم و باده نوشى خود شركت داد و از ساقى مى خواست كھ جامى نخست بھ خودش دھد، سپس جامى بھ ابن زیاد 

چنان چھ او را ! و خارجى را بھ حسین تفسیر كرد! بدھد و او را صاحب اسرار و امین خود خواند و كشنده خارجى لقب داد
 !نابود كننده دشمنان و حاسدان وصف نمود

ن باشد، ابن زیاد نیز، خواست چنین كند و گناه كشتن پسر پیغمبر را بھ گردن عمر سعد بیندازد و خود را بى اگر یادتا
 !تقصیر جلوه دھد

ھم یزید قاتل حسین بود، ھم ابن زیاد، ھم عمر قاتل حسین بود ھم شمر . ولى حقیقت مخفى نمى ماند و خود را نشان مى دھد



كسانى ھم كھ راه را براى حكومت رسیدن یزید گشودند، بھ كیفر . ز بھ كیفر رسیدندو خلى و دگران ، و ھمگى آن ھا نی
 .اعمالشان رسیدند
 بازگشت كاروان

كاروان شھادت بود، كاروان ! چگونھ از مدینھ ، بیرون شد و چگونھ بازگشت ؟. كاروان ، از شام بھ مدینھ ، باز مى گردد
 .اسارت شد و كاروان مصیبت و غم گردید

از شام تا مدینھ ، تنھا . ینھ تا كربال، حسین ھمراه كاروان بود، از كوفھ تا شام ، سر حسین چراغ نو افكن كاروان بوداز مد
. آرى ھمھ جا با حسین ھفت روز سوگوارى ، كھ در شھر شام سپرى گردید. یادگار حسین ، خورشید درخشان كاروان بود

پذیرفتھ نشد؛ ھمگى خواستار بازگشت بھ . است كھ در شام نزد او بمانندیزید با مصیبت زدگان دیدار كرد و از ایشان خو
یزید پذیرفت و نعمان را با عده اى نگھبان ، خدمت گزار كاروان غم ساخت ، تا در ركاب آن ھا باشد و تا . مدینھ بودند

 .مدینھ ھمراھى كند
لعنت خداى بر پسر : ت دل جویى كند؛ گفت پیش از حركت كاروان ، یزید با على ، یادگار حسین ، خلوت كرد و خواس

مرجانھ باد كھ با پدرت چنین كرد، اگر من با پدرت رو بھ رو مى شدم ، ھر پیشنھادى داشت ، قبول مى كردم ، و مرگ را 
 !بھ ھر وسیلھ ، از او دور مى كردم ، ولى شد آن چھ شد

! خواست در خزانھ نگھ دارد و افتخار خود را ابدى سازد! دیزید ندا. امام سجاد، سر پدر را خواست تا ببرد بھ تن ملحق كند
سرھاى دیگر شھیدان ، در شام بھ خاك سپرده شد. و گواه بر دروغ او باشد كھ اظھار ندامت بود . 

نگھبانان ، كھ تحت فرمان نعمان بودند، از پى كاروان حركت مى كردند؛ ھمواره آماده . كاروان غم ، از شام بیرون رفت 
اوامر كاروانیان بودنداطاعت  وقتى كاروانیان ، در منزلى پیاده مى شدند، نگھبانان دور مى شدند كھ اگر بانویى بخواھد  .

 .قضاى حاجتى كند، یا وضویى بگیرد، بھ راحتى مقصودش را انجام دھد
، از نگھبانان خواستند كھ كاروان ، بیابان ھا پیمود و كاروانیان طى منازل مى كردند، تا بھ دو راھى عراق و حجاز رسیدند

كاروان غم ، روزى چند، بر مزار شھیدان گریست و دومین عزاى حسین را بر پا . اطاعت شد. آنان را از كربال عبور دھند
پس از انجام عزادارى ، . عزاى سوم ، در شھر مدینھ . نخستین عزا، در شھر دشمن ، دومین عزا، بر مزار دست . كرد

مدینھ اى كھ ھشت ماه از او دور شده بود و مردمش در آرزوى دیدار حسین ، بھ سر مى . گردید كاروان رھسپار مدینھ
 .بردند

مردم مدینھ ، نا خود آگاه ، پى . در این مدت شھر مدینھ ، پر از دلھره بود و سكوتى ھراس انگیز، بر آن سایھ انداختھ بود
باور كنند؛ چون حسین را دوست مى داشتند و باور كردن خبر بد، برده بودند كھ بر سر حسین چھ آمده ، ولى نمى خواستند 

حسین ، بر حسب دعوت شیعیانش ، بھ سوى كوفھ رفتھ بود. درباره عزیز، بسیار دشوار است  . 
از حرم حسین! از حسین ! خوب پذیرایى كردند! مردم كوفھ مھمان دارى كردند كاروان غم ، ! از زاد و رود حسین  ! 

بھ مدینھ برو، خبر : بشیر را خواست و فرمود. یادگار حسین ، اخبار شھر مدینھ را الزم دید. ینھ رسیدنزدیكى شھر مد
 . شھادت پدرم را اعالم كن

یك سر بھ سوى مسجد پیامبر رفت و اشك . سوار بر اسب شد و سوى مدینھ تاخت كرد، تا بھ شھر رسید. بشیر اطاعت كرد
را اعالم داشت) ع( ریزان ، با دو فرد شعر، شھادت حسین  : 

تاریك است ، ظلمانى است! اى مردم مدینھ ، دیگر این شھر، جاى ماندن نیست   ! 
 ! چرا كھ ، حسین را كشتند و من اشك مى ریزم

و من اشك مى ریزم! تن حسین را در كربال در خاك و خون غلتانیدند  ! 
و من اشك مى ریزم! و سرش را سر نیزه ، شھر بھ شھر گردانیدند  . 

پس ، اعالم كرد كھ كاروان غم ، در نزدیكى مدینھ ، فرود آمده و كاروان ساالر، تنھا یادگار حسین على ، زین العابدین 
 . است

مردم مدینھ ، از زن و مرد، كوچك و بزرگ ، پیر و برنا، شیون كنان . خبر، ھم چون توفانى ، سراسر مدینھ را فرا گرفت 
پرده نشینى ، در مدینھ نماند مگر آن . ختند و بھ سوى كاروان بالكش و مصیبت زده شتافتند، نالھ زنان ، از شھر بیرون ری

. تا آن روز، در مدینھ پیامبر، چنان منظره عزا و سوگوارى دیده نشده بود. كھ ، از پرده برون آمد و زارى كنان بھ راه افتاد
س از آن روز ھم دیده نشدمدینھ تا آن روز آن قدر زن و مرد اشك ریز بھ خاطر نداشت و پ . 

حضرتش با دستمالى . مردم مدینھ كھ بھ كاروان مصیبت رسیدند، یادگار حسین ، با دیده ھاى اشك بار از چادر بیرون آمد
چشم مردم كھ بر چھره غم زده امام سجاد افتاد، گریھ و . كھ در دست داشت ، اشك ھاى خود را از دیدگان پاك مى كرد



سپس ، امام با اشاره دست فرمان سكوت . دقیقھ اى چند بر این حال گذشت . الھ و آه از حد گذشت زارى افزون گشت و ن
ھمگى خاموش شدند و آماده شنیدن سخنان امام گردیدند. داد . 

آن گاه چنین گفت. امام ، در آغاز حمد و ثناى الھى را بھ جاى آورد، و ذات مقدس احدیت را ستایش كرد و سپاس گفت   : 
(( ابو عبدهللا الحسین را كشتند، ! و شكافى خطرناك بر پیكر اسالم رخ داد! یبى بزرگ و سھم گین ، بر ما فرود آمدمصا

چنین مصیبتى ، مثل و . كسانش را كشتند، زنان و دختران را اسیر كردند، سرش را بر سر نیزه ، شھر بھ شھر گردانیدند
رد و كدام دلى است كھ در این مصیبت نسوزد و كدام چشمى است كھ كسى كھ گناه كشتن حسین را بزرگ نشم! مانند ندارد

 !نگرید؟
ما را بھ اسارت گرفتند، از خانھ و كاشانھ ، آواره ! افالك گریستند، دریاھا گریستند، فرشتگان گریستند، زمین بگریست 

اینان چنین . ، كھ با ما مھربانى كنندپیامبر، سفارش ما را كرده بود. ما جرمى نداشتیم ، گناھى مرتكب نشده بودیم ! ساختند
اگر سفارش كرده بود كھ با ما دشمنى كنند، از این بدتر نمى كردند! كردند )). 

زینب كھ بھ مسجد پیغمبر رسید، در مسجد را بگرفت . پس از پایان سخنان امام ، ھمگى با ھم بھ سوى مدینھ رھسپار شدند
)) : و از دل نالھ اى بر آورده گفت برادرم حسین را كشتند !یا جدا !)). 

شب ھا و روزھا، گواه ! مدینھ ، شھر شیون شد، شھر نالھ ، شھر اشك و آه ، شھر سیاه پوشان ، شھر مصیبت زدگان گردید
مجالس ماتم و سوگوارى بود، نوحھ گران ، نوحھ ھاى جان سوز مى سرودند و زمین پاك آن شھر، اشك ھاى دیدگان را، 
 !در دل فرو مى برد

نوى بانوان كھ خود را، در گرو مھربانى ھاى نعمان ، در بین راه مى دید، زر و زیور خود را بھ نام پاداش و شكرانھ ، با
 ! براى وى فرستاد و از كمى و ناچیزى آن پوزش خواست

كارى كرده من ، براى خدا، كارى كردم ، و مزد آن را خواھم گرفت و اگر براى دنیا، : نعمان نپذیرفت و پس داد و گفت 
من ارزش داشت  بودم ، عطیھ شما، بیش از پاداش   . 

 . این ھم شاھكار انسانى ، از بانوى بانوان ، زینب
 سوگوارى و عزادارى

چون سرشت بشر، بھ . سوگوارى و عزادارى ، براى فقید از دست رفتھ ، طبیعى بشر است و از مھر و محبت بر مى خیزد
از دست رفتن . اگر مھرى در كار نباشد، سوگى و عزایى نخواھد بود. دارد، بشر نیست بشرى كھ مھر ن. مھر آمیختھ است 

اشك زنده بر مرگ عزیزان ، بیشتر از احساس محرومیت ، ریشھ مى  .انسانى عزیز و محبوب ، زیان زندگان خواھد بود
 .گیرد

عزاى چنین انسانى ، گذشتھ . ازى كرده باشدبھ ویژه اگر انسان از دست رفتھ ، بزرگ باشد، شھید باشد، در راه خدا جان ب
عزاى شھید، زنده نگھ داشتن شھادت است. از مھر، رنگ حیاتى دارد و تكامل بشرى را در پى خواھد داشت   . 

اسارت بانوى بانوان ، شھادت پیشواى شھیدان را، ھمگانى و جاودانى كرد، سوگوارى بر آن حضرت ، شھادت و اسارت 
انى مى كندرا ھمھ دانى و جاود . 

اگر سوگوارى پیشواى شھیدان نبود، كسى امروز حسین را نمى شناخت ، راه حسین را نمى شناخت و بشریت از راھنمایى 
 !ھاى حسین و نیاكان حسین و فرزندان حسین بھره اى نداشت و محروم بود

مى شناخت ، یزیدیان را نمى شناخت اگر سوگوارى پیشواى شھیدان نبود، كسى امروز یزید را نمى شناخت ، راه یزید را ن
شھید، رھبر اجتماع بشرى است ؛ در ھمھ زمان ھا و ھمھ مكان ھا. ، سعادت بشرى تاءمین نمى شد . 

رھبرى شھید وقتى است كھ شھید شناسا باشد، شھید ناشناختھ ، نمى تواند رھبرى كند، سوگوارى و عزادارى ، براى شھید، 
اشك بر شھید، از دل بر مى خیزد و دل را بھ سوى شھید، رھبرى مى كند. ازدجامعھ و فرد را شھید شناس مى س . 

نالھ ھا و اشك ھا، سندھاى زنده ظلم ظالمان . سوگوارى براى شھید، نفرت طبیعى را بھ سوى ظالم و ستم گر بر مى انگیزد
شھید، حقایقى را كھ قدرت ھاى اشك بر . مى باشند، سندھاى گویایى كھ حكومت ھاى ظلم و بیدادگرى را رسوا مى سازند

 .ظالمانھ ، نھان كردند فاش مى سازد
شھید، معلم جامعھ است و سوگوارى بر او، . سوگوارى بر شھید، در پرورش اجتماع و در آموزش مردم ، تاءثیر كلى دارد

. رھنماى بشر است  عاطفھ بشرى ،. درس ھا و تعلیمات او را بیان مى كند و بلند گوى سخنان شھید براى جھانیان است 
بشر را سعادتمند و خوش بخت مى سازد و اگر بھ سوى شر، رھنما شود، بشر را . عاطفھ ، اگر بھ سوى خیر رھنما گردد

 .شقى و بدبخت مى كند و سوگوارى بر شھید عاطفھ را بھ سوى خیر راھى مى كند
نیكوكاران و خدمت گزاران بشر، زندگانى ھستند زندگانى ھستند كھ حیاتشان براى بشر سود است و مرگشان زیان ، مانند 



حسین در سطح باالترى از . كھ مماتشان براى بشر سود است و حیاتشان ، زیان بخش ، مانند ستم كاران و قلدران بشرى 
پس بزرگ داشت . نیكوكاران قرار دارد، چون حیاتش براى بشر سودمند بود و شھادتش نیز براى بشر سودمند است 

موجب تاءمین سعادت بشر است ، و سوگوارى براى شھید، راھى است ، براى بزرگ داشت شھادتشھادت ،   . 
اشك عاطفھ انگیز . مھر، اشك مى ریزد و اشك ، مھر مى ریزد. اشك ، از مھر ریشھ مى گیرد و مھر از اشك بر مى خیزد

بھ سوى راه حسین روانھ مى سازداست ، آزادى روحى مى بخشد و بشر را از اسارت عقده ھاى روحى مى رھاند و  . 
اشك ، دعوتى است . مجرمى كھ بھ راه حسین برود، محرم مى گردد و پلیدى كھ دست بھ دامان حسین بزند، پارسا مى شود

 . بھ سوى راه حسین
لدعوت كننده ، دل است و دعوت شونده د. دعوت اشك ، با زبان نیست ، با قلم نیست ، دعوت اشك ، دعوت با دل است   . 

اتحاد داعى و مدعو، تاءثیر دعوت را چند برابر مى . داعى و مدعو، در اشك ، یكى است و میان آن دو، اتحاد برقرار است 
 .كند

دعوت پذیر اشك ، دعوت را با آزادى . چون دوگانگى و بیگانگى ، در میان آن دو نیست ، ھر دو یكى ھستند و دو تا نیستند
نھ گرفتار زر، دعوت با زور مى پذیرد، نھ اسیر زور است و  . دعوت با زر، آزادى ندارد، انسان ساز نیست ((

انسان شدن وقتى است كھ طمعى و ترسى ، در كار نباشد و . انسان سازى دعوت ، وقتى است كھ با زور و زر ھمراه نباشد
این وقت است كھ دعوت ، نتیجھ . دعوت پذیر، آزادى عمل داشتھ باشد، بتواند بھ دعوت رو كند و بتواند بھ دعوت پشت كند

 .مى دھد و انسان مى آفریند
 :اشك ، حس كنجكاوى را بر مى انگیزد و پرسش ھاى پى در پى مى آورد
حسین كھ بود، قاتلش كھ بود، چرا كشتھ شد، چھ مى خواست ، راھش چھ بود؟ از مشخصات حسین مى پرسند و از 
 . مشخصات قاتل حسین

ره را روشن مى سازد و دل غافل را ھشیار دل مى كندپاسخ این پرسش ھا، دل تی . 
 شھید و شھادت

ھمھ كس ، شھید را با دیده احترام مى نگرد، ولى نزد پیروان . شھید، نزد ھمھ جھانیان ، مقامى بلند و منزلتى ارجمند دارد
تالف نظر دارداسالم ، در معناى شھید، با اقوام دیگر، اخ. قرآن ، مقامى باالتر و منزلت واالتر دارد . 

جامعھ اى كھ خودش ، در آن زندگى مى كند، خواه كوچك ، . جھانیان ، كسى را شھید مى دانند كھ خود را فداى جامعھ كند
 . خواه بزرگ ، خواه شھر، خواه روستا، خواه كشور، خواه اقلیم

 

زبى و مسلكى ، ھر چند، شھر و شھید ح. شھید، براى سعادت مردم ، فداكارى كرده ، تا دست ستم گرى را كوتاه كند
 .كشور، نمى شناسد و خود را جھانى مى داند، ولى ھم مسلكان را، نزدیك تر مى داند و دگران را بیگانھ مى خواند
از این سخن ، دانستھ شد كھ تمایل شخصى ، در قیام شھید ملى و شھید مذھبى ، تاءثیرى بسزا دارد و انگیزه شھید، ملت 

قومیت و ملیت و حزب ، در آرمان شھید . ى در اسالم ، شھید كسى است كھ در راه خدا، جان فدا كندول. است و یا حزب 
ھمھ افراد بشر، نزد او، بندگان خدا ھستند، نھ بردگان خدا. اسالمى ، راه ندارد . 

كسى ندارد، خصومت و دشمنى با . خویش و بیگانھ نمى شناسند. این شھید، دوست ھمھ است و سعادت ھمھ كس را طالب 
شھید اسالمى ، . آرمان شھید اسالمى ، مقدس تر و باالتر از آرمان شھید ملى و شھید مسلكى است . انتقام در وى راه ندارد

در سطحى عالى و نا محدود مى اندیشد و خیرخواه بشر است ؛ خواه دشمن ، خواه دوست ، خواه خویش ، خواه بیگانھ ، او 
است ، براى خدا، نھ براى بشر، و نھ براى خودخوش بختى بشریت را خواستار  . 

در نتیجھ ، . شھید ملى یا مسلكى در سطحى محدود مى اندیشد، آرمان او، سعادت محیلى است كھ وى را در بر گرفتھ است 
دا خصومت و دشمنى ، نسبت بھ جوامع دیگر، در قلبش ، راه پیدا مى كند و حس انتقام از كسانى كھ سد راه وى ھستند، پی

 ..مى كند و نابودى دشمن را خواستار مى شود
بھ كیفر رساندن جنایت كاران ، از نظر او، انتقامى است و خیرخواھى براى دشمن ندارد، كینھ ورز است ، دشمن را مى 
داراى سوءظن است و روش ھجوم دارد، ولى شھید اسالمى ، كیفر جنایت كار را، از نظر  !كشد، گاه خون او را مى خورد

او از سوءظن . نبیھ و ارشاد جامعھ مى داند؛ تا كسى ، در فكر جنایت كارى نیفتد و راه براى جنایت كار شدن بستھ گرددت
 .خالى است و روش دفاع دارد

از . گاه عفو مى كند و بر تبھ كار مى بخشد؛ وقتى كھ بداند از كرده پشیمان شده و توبھ كرده و دیگر گرد جنایت نمى گردد



شھید نیز، شھید اسالم ، بر شھید، نزد اقوام و ملل ، امتیاز دارد نظر پاداش . 
اگر مجسمھ اش را . پاداش شھید، نزد جھانیان ، بھ خودش نمى رسد و چیزى در برابر آن چھ مى دھد، بھ دست نمى آورد

بر پا سازند و مانند این كارھا،  بتراشند و بر چھار راھى بگذارند و یا خیابانى را بھ نام وى كنند و یا بنیادى را بھ افتخارش
آیا چیزى در جھان ارزش جان را دارد؟. بھ دست خود شھید، چیزى نرسیده و در برابر آن چھ داده ، پس نگرفتھ است  ! 

 .تنھا اسالم است كھ بھاى جان شھید را مى دھد و چندین برابر ھم مى دھد
دانى بھ وى مى بخشداگر شھید، عمر چند روزه را فدا كرده ، اسالم ، عمر جاو اگر زندگى تلخ خود را، تقدیم كرده ، اسالم  .

 . ، زندگى شیرین تر از شیرین ، بدو مى دھد؛ زندگى اى كھ مانندش چشمى ندیده و گوشى نشنیده و بھ خاطرى نرسیده اس
ر و سعادتى از آن بیشتر و است ، كھ مقامى از آن باالت ((رضوان هللا ))پاداش شھید در اسالم ، باالتر از این ھاست و آن 
 .برتر نخواھد بود
اسالم ، در دل ھا براى شھید مجسمھ مى ریزد و دل ھا را در گرو محبت شھید قرار مى دھد، تا دوستى شھید، دل ھا را از 
 .گناه پاك كند و بھ سوى راه شھید، روانھ گرداند

ساختھ است اسالم ، شھید را، سر مشق بشریت قرار داده و معلم مكتب انسانیت معلمى كھ با زبانش ، با قدمش ، با قلمش ،  . 
پیوستھ در حال تعلیم است و حسین ) ع(شھادت حسین . و چنین مقامى ، در ھیچ مكتبى بھ شھید داده نشده است . تعلیم دھد

 . معلم جاودانى بشر است
 .در ھر قرنى ، ھزاران شاگرد، پرورش مى دھد و از بشر، انسان مى سازد

، تكان دھنده است ، بیدار كننده است ، ھشیار سازنده استشھادت   . 
نخست ، روزنھ اى از نور، در دل ھاى تاریك مى تاباند؛ كم كم جا باز مى كند و دم بھ دم ، گسترده تر مى گردد و اندیشھ 

بھ اجتماع تاریك اى عمیق عطا مى كند، تا مرده اى زنده گردد و دلى سیاه را سپید و نورانى سازد و چراغى روشن ، 
 .بشرى تقدیم كند

اگر افراد جامعھ ، پارسا شوند و . ھر چھ بد بختى نصیب جامعھ شده ، از خود خواھى و پلیدى افراد، ریشھ گرفتھ است 
آن جامعھ روى بدبختى نخواھد دید و ھمگى سعادتمند خواھند بود و فردى تیره بخت ، در . پیراستھ از خودخواھى گردند

ھر چند مردمش ، در بیابانى سوزان و بى آب و گیاه ، زیست كنند. یافت نخواھد شد میان آن ھا، . 
اسالم ، اصالح جامعھ را، از اصالح فرد، آغاز مى كند و بشر را بھ انسان ، تبدیل مى كند، ولى كمونیسم ، فرد را بھ ابزار 
 .ماشین تبدیل مى كند، راءى و اندیشھ و اراده را از وى مى گیرد

حسین ، اندیشھ مى دھد، راءى مى دھد، تا نادرستان ، خود را درست كنند و خود خواھان خود را پیراستھ سازند و  شھادت
 . سعادتى كھ مطلوب بشر است و بشر، ھمیشھ در طلب آن است .در راه سعادت گام بردارند

ى را لبیك گفتھ و استغاثھ قلبى او را اسالم ، طلب و خواستھ بشر. باید شھادت حسین جاودانى گردد و ھمواره زنده بماند
رسیده است  پاسخ داده و بھ فریادش   . 

. این خون مقدس را زنده نگھ داشتھ ، تا ھمیشھ بجوشد و پرتو افشانى كند و جھانى را روشن سازد و دل ھایى را زنده كند
و دعوت اسالم بھ ) ع(م حسین تشویق و تحریص اسالم ، بھ زیارت اما. چون خون شھید، حیات بخش جامعھ بشرى است 

تشكیل مجالس عزادارى و سوگوارى و ریختن اشك براى پیشواى شھیدان ، گام بزرگى است در راه جاویدان ساختن شھادت 
 .، تا شھادت ، پیوستھ آموزندگى داشتھ باشد و سازندگى كند

حسین ، در عھد خود . ا بر مال مى سازددعوتى است معجزه گر كھ از بشر، انسان مى آفریند و حقایق ر) ع(شھادت حسین 
در میان شھیدانى كھ در ركابش بودند، سفید بود، . نیز انسان ھا ساخت و شایستگان بشرى را بھ مقام عالى انسانیت رسانید

بود، پیر بود، جوان بود، ولى ھمھ انسان بودند و برادر و برابر  سیاه بود، عرب بود، عجم بود، ترك بود، فارس  . 
شھیدان راه حسین ھمگى برادر بودند و از برادر نزدیك تر، . نیت ، برتر از نژاد است ، باالتر از شھر و دیار است انسا

 .شھادت ، دورھا را نزدیك مى كند و نزدیكان را دور مى سازد
 .شھیدان كربال، اشرف از آنند كھ بھ شھر و دیارى اختصاص داشتھ باشند، یا بھ نژادى منتسب گردند

، با ھم نژادان خود، نبرد كردند و با ھم شھریان بھ جھاد پرداختند، از خویشان ناپاك بریدند و پاكان بیگانھ را در  آنان
از دوران حمایت كردند و بھ دست نزدیكان كشتھ شدند، مردمى بودند جھانى و برتر از جھانى ، مردمى . آغوش كشیدند

 . بودند خدایى
خواجگى و بردگى نبود، سرورى و غالمى نبود، ھمھ برابر بودند ) ع(ولى در سپاه حسین خواجگان بودند، بردگان بودند، 

ھمھ آزاد بودند و آزاده. و برادر، مساوات حقیقى ، در میان آن ھا برقرار بود  . 



بھشتى سر انجام ، ھمگى . كسانى بودند كھ سوء سابقھ داشتند، ولى توبھ كردند. در آغاز كار ھم ، ھمگى ، بھشتى نبودند
زندگى اش ، براى . در حیاتش ، دوزخى را بھشتى ساخت و با شھادتش ، دوزخى را بھشتى مى سازد) ع(حسین . شدند

سعادت ، انجامش سعادت ، خودش سعادت ، پدرش سعادت ،   آغازش  .بشر، سعادت بود، شھادتش ، براى بشر، سعادت 
سعادت ، مادرش سعادت ، جدش سعادت  برادرش   . 

اگر آزادى ، آزادگى نیاورد، سودى ندارد. اده اى است كھ بھ راه حسین رفت و آزادى برایش آزادگى آوردشھید آز . 
 پیش گامان شھادت

او گمان مى كرد، حكومت كردن ، در عیش و . یزید، زیركى پدر را نداشت . معاویھ بمرد و پسرش یزید بھ جایش نشست 
واھش دل استنوش و باده گسارى بھ سر بردن و بر آوردن خ  . 

در منطق یزید، معناى كشوردارى و . با مردم باید خشونت و زبرى رفتار كرد و با زندان و شكنجھ و اعدام ، آرام ساخت 
 . ایجاد امنیت ، ھمین بود و بس

حسین خبر بھ كوفھ رسید، كھ . یزید را مى شناختند و پدرش را نیز مى شناختند. مسلمانان ، حكومت یزید را خوش نداشتند
از بیعت یزید، سر باز زده و بھ مكھ رفتھ است) ع(  . 

نامھ ھا نوشتند، طومارھا فرستادند . كوفیان بھ جنب و جوش افتادند و نفرت خود را از حكومت یزید، بھ حسین اعالم داشتند
 .و حضرتش را براى رھبرى بھ كوفھ دعوت كردند

انستند كھ مركز حكومت حسین گردد و پسر، جاى پدر بنشیندشایستھ د. پدر حسین بود) ع(كوفھ ، مركز حكومت على  . 
فرستاده شد، بھ دوازده ھزار رسید) ع(گویند شماره نامھ ھایى كھ از كوفھ براى حسین  . 

كوفھ را دیده بود، و مردمش را مى شناخت و مى دانست كھ قابل اعتماد نیستند، وفا ندارند؛ از گفتارشان تا ) ع(حسین 
ن فرسنگ راه استرفتارشان ھزارا  . 

مى . با حكومت ھاى وقت ، دیده بود. دیده بود) ع(دیده بود، با برادرش امام مجتبى ) ع(رفتار كوفیان را با پدرش على 
در برابر زور، تسلیم مى . دانست ، سخنان آن ھا، پشتوانھ ندارد، روز، سخنى مى گویند، شب بر خالفش گام بر مى دارند

آنان نوكر قدرتمند، از ھر سو كھ باد قدرت وزیدن گیرد، بدان . ، طغیان كرده ، سركشى مى كنند شوند و در پیش گاه عدل
گاه گاه در میانشان ، مردمى با ایمان یافت مى شود، ولى خارستان با یكى دو . سو مى دوند و در برابر زور، گردن خم كنند

 .گل ، گلستان نمى گردد
سفر كوفھ ، راه شھادت بود . رخت پژمرده اسالم را، با خون پاك خود مى دانست عزم شھادت داشت و آبیارى د) ع(حسین 

پیش از آن كھ ، بھ سوى كوفھ رود، مسلم را بھ نمایندگى خود، از . و كربال، كوى شھادت و حكومت یزید، وقت شھادت 
 .مكھ بھ كوفھ فرستاد
 مسلم

حسین ، تنى چند از یاران . نشمند و اھل تقوا و فضیلت بودبود، مردى بزرگوار و دلیر و دا) ع(مسلم ، پسر عموى حسین 
خود را، در خدمت مسلم روانھ ساخت و او را بھ تقوا و رازدارى و مھربانى سفارش فرمود و از مسلم خواست كھ وضع 

نامھ چنین  .آن گاه ، نامھ اى كوتاه براى كوفیان نوشت و ھمراه مسلم فرستاد. سیاسى و نظامى كوفھ را، براى وى بنویسد
 :بود
كسى كھ مورد اعتماد من است و بدو اطمینان دارم و وى را سپردم  . برادرم و پسر عمویم ، مسلم را بھ سوى شما فرستادم))

بھ جان خودم سوگند، رھبر، كسى است كھ حق را اجرا كند. كھ وضع شما را، براى من بنویسد )). 
رفت و از مدینھ گذر كرد و در مسجد پیغمبر نماز خواند و با كسان خود، مسلم ، در نیمھ دوم ماه رمضان ، از مكھ بیرون 

 .وداع كرد و راھى كوفھ گردید
راھنمایان ، راه را گم كردند و . كاروان كوچك بھ راه افتاد. مسلم ، دو راھنما با خود برداشت ؛ چون بیراھھ را برگزید

تشنگى بر ھمھ چیره شد و رھنمایان را تلف كرد، و در دم . تندھمراھان را بھ بیابانى خشك و بى آب و گیاه ، دچار ساخ
مسلم ، براى . مسلم و یاران توانستند خود را بھ آب برسانند و از تشنگى جان سالم بھ در برند. مرگ ، راه را نشان دادند

، نامھ اى بدین گونھ نوشت)ع(حسین   : 
آن دو بمردند و ما در . را گم كردند و تشنگى ، بر ھمھ چیره گردیدراه . دو راھنما با خود برداشتم . از مدینھ بیرون شدم 

من این پیش آمد را بھ فال بد گرفتم. دم واپسین بھ آب رسیدیم   . 
چنین بود) ع(پاسخ حسین  : 

 .((برو بھ سوى مقصدى كھ تو را فرستادم ))



كوفیان ، گروه گروه ، بھ دیدن . زل گزیدمسلم ، اطاعت كرد و بھ سوى كوفھ روان شد، و در آن جا، در خانھ مختار، من
گریھ از مھر و از . آنان گوش مى دادند و مى گریستند. را بھر ایشان مى خواند) ع(مسلم مى آمدند و مسلم ، نامھ حسین 

 .شوق بود
 بزرگان و سخنوران با ایمان ، ھم چون عابس شاكرى و حبیب اسدى ، آمادگى خود را براى جان بازى در ركاب حسین

اعالم داشتند) ع( . 
 .بیعت آغاز شد؛ شماره بیعت كنندگان بھ ھیجده ھزار تن رسید و نام ھا در دفتر ثبت گردید
مسلم ، براى حسین نامھ نوشت و بیعت آن ھا را گزارش داد و تقاضا كرد ھر چھ زودتر بھ كوفھ آید؛ چون مردم مشتاقانھ 
 .آرزومند زیارتش ھستند

از خانھ مختار. فرستاد و پس از چند روزى نقل مكان كرد) ع(اى حسین نامھ را بھ وسیلھ عابس بر بھ خانھ ھانى رفت و  ((
 .آن جا را پایگاه قرار داد

و ) قصرش را داراالماره مى نامیدند( 0پس از آن كھ از اقدامات مسلم آگاه شد، از قصر بھ زیر آمد. نعمان ، امیر كوفھ بود
تھدید كرد و از طغیان و سر كشى بر حذر داشت ، ولى نرمش در گفتار را از دست  بھ میان مردم كوفھ شد و سخن گفت و

امیر كوفھ ، : روش امیر كوفھ را دوستان یزید نپسندیدند، آن ھا مى خواستند بھ خشونت پردازد، بھ یزید گزارش دادند. نداد
 .در برابر مسلم ناتوان است و یا ناتوانى نشان مى دھد

ابن زیاد، . وى امیر بصره بود، یزید، امارت كوفھ را نیز بھ حكومت او ضمیمھ كرد. میر كوفھ گردانیدیزید، ابن زیاد را ا
 . از بصره حركت كرده ، بھ كوفھ آمد و زمام شھر را در دست گرفت

مردم . بر تن داشت ) ع(بر چھره ، لثام بستھ بود و جامھ ھایى ھم چون جامھ حسین . شب ھنگام ، امیر جدید وارد كوفھ شد
بھ كاخ امارت كھ رسید، امیر كھنھ نیز، وى را حسین پنداشت ، و در كاخ را . كوفھ حسینش پنداشتند و بدو خوش آمد گفتند

 .بر وى ببست و راھش نداد
در را باز كن: امیر نو، فریاد كشید  ! 

 .نعمان ، صداى ابن زیاد را بشناخت و در را باز كرد
یز، وى را بشناختند و از گردش پراكنده شدند و خبر را در كوفھ پخش كردندكوفیانى كھ در پیرامونش بودند ن . 

ھانى ، میزبان مسلم را دستگیر كرد و چوب . ابن زیاد، نخست بھ جست و جوى مسلم پرداخت تا از جاى گاه مسلم آگاه شد
 .زد و در بند كشید

بودند، گرد آورده ، براى نجات ھانى بھ كاخ    بیعت كنندگانى كھ در دسترس. مسلم ، مجبور شد عكس العمل نشان دھد
 .ھجوم برد
 !ابن زیاد، در كاخ متحصن گردید، ولى تحصنش طولى نكشید؛ چون یاران مسلم بى وفایى كردند و از گرد او پراكنده شدند

مسلم از وى . ده بودمسلم ، یكھ و تنھا ماند و سرگردان در كوچھ ھا ھمى رفت ، تا بھ در خانھ اى رسید كھ زنى بر در ایستا
مسلم بنوشید و باز ھمان جا بایستاد، طوعھ سبب پرسید. طوعھ برفت و آب آورد. آب خواست  . 

دیرى . زن با ایمان ، وقتى كھ مسلم را بشناخت ، بھ درون خانھ برد و بھ خدمت گزارى پرداخت . مسلم حال خود باز گفت 
ولى پسر از خدمت . و مادر، وجود مھمان گرامى را از پسر پنھان داشت نپایید كھ بالل ، پسر طوعھ ، بھ خانھ بازگشت ، 

 .بامدادان بھ سوى كاخ رفت و گزارش داد .ھاى مادر، بھ وجود مھمان پى برد
 .ابن زیاد، محمد اشعث را با عده اى سرباز، براى دستگیرى مسلم فرستاد

آماده دفاع شد . نید و دانست كھ براى دستگیرى او آمده اندمسلم در خانھ طوعھ بود كھ بانگ سم ستوران و شیھھ اسبان را ش
بھ ویژه كھ مسلم . جنگیدن در كوچھ ھاى تنگ و پر پیچ و خم كار آسانى نیست . و از خانھ بیرون آمد و بھ جنگ پرداخت 

 !، از پس و پیش ، مورد حملھ قرار گرفت و كوچھ ھا، براى وى ناشناختھ بود
دستھ ھاى نى را آتش زده ! از بام ھا بھ سنگ باران پرداختند! پسر طوعھ ، از وى پذیرایى كردندكوفیان نیز، ھم چون بالل 

 !، بھ سوى مسلم پرتاب مى كردند
گاه دشمن را مى گرفت و بر پشت . مسلم كھ از مرگ ، ھراس نداشت ، مردانھ مى جنگید و دلیرانھ بھ كارزار مى پرداخت 

تاخت و حملھ مى كرد، گاه بھ عقب بر مى گشت و دفاع مى كرد و فریاد مى كشید بام پرتاب مى كرد، گاه بھ جلو مى : 
 . سوگند مى خورم كھ جز با آزادگى كشتھ نشوم

ولى مسلم ، نبرد مى كرد، تنش از آتش نى ھا مى سوخت و مسلم . پیكر مسلم از زخم شمشیر و نیزه آغشتھ بھ خون گردید
تن را بھ خاك ھالك انداخت 35گویند . دند و مسلم نبرد مى كردسنگ ھا پیكرش را مى دری. نبرد مى كرد  . 



مسلم نبرد . مسلم تو در امان ھستى ، چرا بیھوده جنگ مى كنى و خود را بھ كشتن مى دھى : محمد اشعث فریاد مى كشید
 .مى كرد

مسلم بر بكیر . لم نبرد مى كردمس. شمشیر دیگر بكیر، بر چھره مسلم فرود آمد و لب باال را قطع كرد و بر لب زیرین رسید
را بسازد كھ كوفیان   نزدیك بود، كارش . ربت را بر شانھ اش فرود آورد1حملھ كرد و شمشیرى بر فرقش نواخت و دومین 

 .از چنگ مسلم نجاتش دادند
بھ دیوار خانھ اى ھنگامى كھ خستھ و ناتوان شد و كوفتھ و بى جان گردید، . مسلم تا رمقى بر تن داشت ، بھ جنگ ادامھ داد

چون قدرت ایستادن نداشت ، كوفیان اسیرش ساختند و بر استرى سوارش كردند و بھ سوى كاخش بردند. تكیھ داد . 
كسى كھ در راه برانداختن حكومتى گام بر مى دارد، باید ! چرا گریھ مى كنى ؟: یكى بدو گفت . مسلم ، در راه مى گریست 

 .آماده چنین روزى باشد
بھ خدا سوگند، براى خود نمى گریم و از كشتھ شدن ، زارى نمى كنم:  مسلم گفت من براى حسین مى گریم كھ بھ زودى  . 

 !بدین جا خواھد آمد و این مردم با او چھ خواھند كرد؟
 : پس ، بھ محمد اشعث روى كرده ، گفت

مى دانم كھ تو قدرت ندارى ، از امانى كھ زه من دادى دفاع كنى! اى بنده خدا مى بینم كھ حسین . اینان مرا خواھند كشت  . 
آیا خبر دارى ؟. امروز و فردا بھ كوفھ خواھد آمد و گریھ من از این است ) ع( ! 

سرور، بازگرد، بھ كوفیان اعتماد مكن ، اینان ھمان : بگوید) ع(آیا مى توانى ، كسى را بفرستى كھ از زبان من بھ حسین 
وقتى مسلم . پیك تو نیز بگوید. مردم كوفھ ، بھ تو دروغ گفتند. ، آرزوى مرگ مى كردھایى ھستند كھ پدرت ، از دستشان 

 .این سخنان را مى گفت كھ در دست دشمن اسیر بود و تا شب كشتھ مى شد
 : محمد اشعث گفت

من بھ تو امان داده ام: بھ خدا سوگند، این كار را خواھم كرد و بھ امیر خواھم گفت   . 
من بھ مسلم امان داده ام: فا كرد و پیكى فرستاد و پیام مسلم را بھ پیشوا رسانید و بھ ابن زیاد گفت محمد بھ قول خود و  . 

مسلم بھ در كاخ كھ رسید، كوزه . تو را نفرستاده بودم كھ امان دھى ، تو را فرستاده بودم كھ دستگیر كنى : ابن زیاد گفت 
 . آبى دید و آب خواست
 : نانجیبى گفت

كھ مى بینى ، بسیار سرد است و تو قطره اى از آن را نخواھى نوشید، تا از سرخ جوش جھنم بنوشىاین آب را   ! 
 :مسلم پاسخ داد
 . تو، براى نوشیدن سرخ جوش جھنم ، سزاوارترى

مسلم جام را بگرفت و تا خواست بنوشد، جام پر از خون . مردى برایش آب آورد. پس ، بھ دیوار تكیھ داد و بنشست 
سومین جام را كھ بر لب نھاد، دندان . جام دگرى آوردند، باز پر از خون شد، چون از لب بریده خون جارى بود. گردید

 .ھاى پیشین ، در جام بیفتاد
 : مسلم گفت
 .خداى را حمد مى كنم كھ سرنوشت مرا لب تشنھ كشتھ شدن قرار داد

افسر گارد بدو اعتراض كرد. نگذاردمسلم ، براى امیر كوفھ احترامى . مسلم را بھ درون كاخ بردند . 
كارى نداشتھ باش ، او كشتھ خواھد شد: ابن زیاد گفت  ! 

مى خواھم وصیت كنم: مسلم گفت   . 
عمر سعد را كھ از قریش بود، براى وصیت برگزید. بھ سرنشینان مجلس امیر كوفھ ، نظرى افكند . 

مسلم را . ت ابن زیاد، قبول كرد كھ وصیت را بھ كار بنددعمر، در آغاز، نپذیرفت كھ وصى مسلم شود، ولى پس از موافق
 .بھ جایى كھ از دیدگاه ابن زیاد پنھان نبود، ببرد و بنشانید و بھ وصیت گوش داد
 :وصیت مسلم چنین بود
 . ھفتصد درم ، در كوفھ بده كارم ، پس از كشتھ شدن من ، زره مرا بفروش و قرض مرا بده .1
بگیر و بھ خاك سپار بدن مرا، از ابن زیاد .2 . 
ولى . بفرست ، تا بھ حضرتش بگوید كھ باز گردد و بھ كوفھ نیاید و این راز را پوشیده دار) ع(كسى را نزد حسین  .3
 ! عمر، چاپلوسى كرد و راز را نزد ابن زیاد فاش ساخت



 : ابن زیاد گفت
 !ھر چند مسلم خیانت نكرد، ولى بھ خیانت كارى اعتماد كرد

چھره مردانگى و فضیلت ، چھره نامردى و خیانت ؛ مسلم و عمر سعد: دو چھره در برابر ھم قرار گرفتنددر این جا  . 
مى خواست پس از . مسلم ، دو ماه و اندى در كوفھ مانده بود، ساالر بود، سرور بود، مھمان بود، عزیز بود، گرامى بود

پول بسیارى بھ حضورش آورده بودند و براى . سپرده شودمرگ ھم عزیز باشد و كشتھ اش بھ روى زمین نماند و بھ خاك 
خرید سالح و جمع آورى ابزار جنگ مصرف كرده بود، درمى از آن ھا را بھ مصرف شخصى نرسانیده بود و براى 
 .نیازمندى خود، وام گرفتھ بود

آن حضرت بھ كار برد، تا  در دم مرگ از وفادارى با پیشواى خود، دست بر نداشت و آن چھ توان داشت در راه خدمت بھ
 .صرف اداى وظیفھ نباشد و از جان و دل بكوشد
عمر سعد، با آن كھ از قریش بود و با مسلم از یك ایل و تبار بودند، و عرب از تعصب قبیلھ اى از برخوردار است ، بھ 

كھ از وى بپرسند مسلم چھ  سپس بدون آن. نخست ، وصیت را نپذیرفت ، مبادا امیر كوفھ را خوش نیاید. مسلم خیانت كرد
 ! گفت ، راز را فاش ساخت و این خیانتى بود بھ انسانیت و تملقى بود بھ امیر كوفھ و چاپلوسى نسبت بھ دستگاه حاكمھ
 :مسلم را چنین محاكمھ كردند

بھ مسلم روى كرده ، گفت: ابن زیاد  : 
ھم ریختىبھ كوفھ آمدى و میان مردم شكاف انداختى و ھمھ را بھ ! پسر عقیل   ! 

 :مسلم پاسخ داد
مردم این شھر كھ از حكومت ظلم و ستم بھ ستوه آمده بودند، حكومتى كھ نیك . من براى چنین كارى نیامدم . چنین نیست 

من آمدم ، تا عدل را . مردان و پارسایانشان را كشتھ بود و خون ھا ریختھ بود و رفتار كسرى و قیصر را پیش گرفتھ بود
ردم را بھ سوى قرآن دعوت كنمبر پا كنم و م  . 

 : ابن زیاد گفت
تو را بدین كارھا چھ كار، تو ھمان كسى ھستى كھ در مدینھ شراب خواره بودى و مى گسارى مى كردى! اى فاسق   ! 

 : مسلم گفت
. كسى نیستم خدا مى داند كھ تو دروغ مى گویى ، من چنین . تا كنون من ، لب بھ شراب نیالوده ام و جامھ بھ مى نزده ام 

تا مرفق ، در خون مسلمانان بى گناه فرو رفتھ ، آدم ھا كشتھ ، خون ھا ریختھ ، با   شراب خواره ، كسى است كھ دستش 
چنان مى نشیند و بھ لھو و لعب مى پردازد و بى تفاوتى نشان مى ! مردم ستیزه جویى كرده ، خیانت كرده و پشیمان نیست 

یتى مرتكب نشده استدھد، گویى گناھى نكرده و جنا  ! 
 : ابن زیاد گفت
 !دلت مى خواست بھ منصبى برستى و امارتى حایز شوى ، ولى خدا نخواست و تو را شایستھ ندید
 :مسلم پرسید
 پس شایستھ آن منصب كیست ؟
 :ابن زیاد
 !امیرالمؤ منین یزید
 : مسلم

ز آن بھره اى دارى ؟خدا مى داند شایستھ كیست و مردم ھم مى دانند و تو مى پندارى كھ ا ! 
گمان مى كنى كھ حكومت از آن شماست ؟: ابن زیاد ! 

گمان نیست ، یقین است: مسلم   . 
تو را طورى بكشم كھ تا كنون ، در اسالم ، كسى ندیده باشد: ابن زیاد ! 

گوش و بینى  !كار تو خون ریختن است ! تو شایستھ ھستى كھ از این جنایت ھا بكنى و این گونھ بدعت بگذارى : مسلم 
پلیدى كردن است ، پاكان را سرزنش نمودن! بریدن است   ! 

 . ابن زیاد امیر، در برابر منطق مسلم اسیر، شكست خورد و بھ دشنام گویى پرداخت
مسلم ، سكوت كرد و ! بھ عقیل ، پدر مسلم ، دشنام داد. دشنام داد) ع(بھ حسین . دشنام داد) ع(بھ على . بھ مسلم دشنام داد

خاموشى ، بر لب گزید و چیزى نگفت مھر  . 



: و بكیر را كھ از دست مسلم ، زخم برداشتھ بود، بخواست و گفتش . سپس ، ابن زیاد بگفت تا مسلم را باالى بام كاخ ببرند
 !برو انتقامت را بگیر و سرش را از تن جدا كن واز بام قصر بھ زیرش انداز

حمد اشعث را بر ابن زیاد بشوراندمسلم ، شاھكارى سیاسى بھ كار بد و خواست م برخیز و امانى كھ : بدو رو كرده گفت  .
آیا محمد، ! ولى محمد نامردى كرد و خصلت عربى را بھ دو انداخت و سكوت پیش كشید و كارى نكرد. دادى دفاع كن 

 !عرب نبود، یا وفاى بھ عھد، خصلت عربى نیست ؟
پس ، بھ زیر آمد و نزد ! دا كرد و سر و تنش از باالى بام در كوچھ بینداخت مسلم را بر بام بردند و بكیر سرش را از تن ج

 .ابن زیاد شد
 :ابن زیاد از او پرسید
 وقت كشتھ شدن ، مسلم چھ مى گفت ؟
 : بكیر گفت

خود  خدا را حمد مى كنم كھ بھ من توان داد تا انتقام: بدو گفتم . خداى را تسبیح مى كرد، استغفار و طلب آمرزش مى نمود
آن گاه ضربتى بدو زدم كھ كارگر نشد. را از تو بگیرم  . 

 : مسلم گفت
با این ضربت ، انتقام خود را گرفتى ، آیا َبَست نیست ؟ پس با ضربھ دوم سرش را جدا كردم! اى برده یزید  . 

یان ، پذیرایى از مسلم را بھ كوف. آن گاه ، ابن زیاد بھ كشتن ھانى و تنى چند از زندانیان ، فرمان داد و فرمان اجرا گردید
 .ریسمانى بر پاى مسلم بستند و ریسمانى بر پاى ھانى و ھر دو پیكر را در كوچھ ھا كشیدند !حد اعال رسانیدند

سپس فرمان داد تن مسلم را، در شھر بھ دار آویختند! ابن زیاد ھم ، سرھاى مسلم و ھانى را بھ شام نزد یزید فرستاد . 
 ابن یقطر

ش گامان شھادت ، ابن یقطر استدیگر از پی  . 

 

ابن یقطر ھم . بھ جز پستان فاطمھ ، از پستان زنى شیر نخورده بود) ع(گفتھ اند؛ با آن كھ حسین ) ع(وى را ھم شیر حسین 
گفتند؟) ع(پس چرا او را ھم شیر حسین . پستان فاطمھ را بھ لب نگرفتھ بود  

او در كودكى بود و نگھ دارنده) ع(چون مادر ابن یقطر، r حسین  . 
بھ ) ع(رسید، نامھ اى كھ در آن تاءكید شده بود كھ ھر چھ زودتر، حسین ) ع(وقتى كھ نامھ مسلم ، از كوفھ بھ دست حسین 

ماءموران یزید، در راه دستگیرش . سوى كوفھ روانھ گردد، حسین ، پاسخ نامھ را نوشت و با ابن یقطر بھ كوفھ فرستاد
ابن زیاد، ھر چھ از او بازجویى كرد، چیزى بھ دست نیاورد، بدو گفت. ندكردند و بھ كوفھ اش برد  : 

برو باالى بام قصر و در برابر مردم ، دروغ گوى ، پسر دروغ گو را، حسین پسر على را، لعنت كن و دشنام بده ، تا 
 . درباره جانت فكر كنم

) ع(من فرستاده حسین ! اى مردم : فریاد برآورده گفت وقتى كھ با مردم كوفھ رو بھ رو شد، . ابن یقطر، باالى بام رفت 
حسین را یارى كنید و جھاد در ركاب حسین را در برابر پسر مرجانھ بھ ! اى مردم . دختر رسول خدایم ) س (پسر فاطمھ 

 !جان بخرید
تنام مادر ابن زیاد، مرجانھ بود و ابن یقطر از نسبت دادن بھ مادرش منظورى داشت كھ پوشیده نیس  . 

پسر مرجانھ ، ھم فرمان داد، تا ابن یقطر را از باالى بام بھ زیر انداختند و استخوانھایش بشكست ، ولى ھنوز رمقى در 
 !تنش باقى بود كھ قاضى كوفھ سرش را از تن جدا كرد
 قیس

و حامل ) ع(سین وى از مردم كوفھ بود و دومین پیك كوفھ ، بھ سوى ح. قیس پسر مسھر، نیز از پیش گامان شھادت است 
در طومار، چنین آمده بود. طومار بود : 

 . ھر چھ زودتر بیا، ھمگى انتظار مقدمت را داریم و جز بھ تو، بھ ھیچ كس نظر نداریم ، شتاب ، شتاب ، والسالم
نید و رسا) ع(رسانید و با مسلم بھ كوفھ بازگشت و براى بار دوم از كوفھ بھ حضور حسین ) ع(قیس ، طومار را بھ حسین 

اكنون دومین بار بود كھ قیس ، از مكھ بھ سوى كوفھ . آورده بود) ع(با مسلم بھ كوفھ بازگشت و نامھ اش را براى حسین 
ولى این نامھ بھ دست مسلم نرسید. را براى مسلم ھمراه داشت ) ع(باز مى گشت و پاسخ حسین  . 



پاره اش : قیس گفت . را بخواست ) ع(ابن زیاد نامھ حسین . نددیده بانان راه ، قیس را دستگیر كردند و نزد ابن زیادش برد
 . كردم
 چرا پاره كردى ؟ -
 تا تو از آن آگاه نشوى ؟ -
 نامھ براى چھ كسانى بود؟ -
 . براى كسانى كھ نامشان را نمى دانم -

على ، دشنام بدهاكنون كھ پاسخ نمى دھى ، بھ مسجد برو و بر منبر شو و بھ دروغ گو زاده دروغ گو، حسین پسر   ! 
 : قیس ، بھ مسجد رفت و بر منبر باال شد و چنین گفت

حضرتش بھ سوى . بھترین خلق خدا، فرزند فاطمھ دختر رسول خدا. من فرستاده حسین ، پسر على ھستم ! اى مردم كوفھ 
 .كوفھ روان است ، اى مردم یارى اش كنید

درود فرستاد) ع(و بر امیرالمؤ منین پس ، ابن زیاد را دشنام داد و بھ زیاد ناسزا گفت  . 
پیكرش قطعھ قطعھ گردید و بھ شھادت رسید. قیس را بگرفتند و از باالى بام قصر بھ زیر انداختند . 

 كاروان شش نفره
عمرو و . فرستاد) ع(بھ سوى عراق ، شش تن را از كوفھ بھ یارى حسین ) ع(اعالن قیس و اخبار او از خروج حسین 

المش ، سھ و چھار، مجمع عائذى و پسرش عائذ، پنج و شش ، جناده سمانى و غالم نافع بجلى كھ اسب صیداوى و سعد غ
)نافع را یدك مى كشید چون نافع خودش ، از پیش بھ حسین  پیوستھ بود) ع . 

گیر سازند، برود، دست) ع(این شش تن ، مى دانستند كھ دیده بانان بر سر راه ھا قرار دادند، تا ھر كس كھ بھ یارى حسین 
 .طرماح شتربان را، دلیل راه گرفتند، تا آن ھا را از بیراھھ بھ حسین برساند
 : طرماح ، آن ھا را با سرعت از بیراھھ مى برد و در راه براى شترھا آواز حدى مى خواند و با آن ھا سخت مى گفت

از تیز راندن من ھراس مكن! اى شتر من   . یا ناقتى ال تذعرى عن زجرى : 
پیش از سپیده دم ، براى سفر آماده باشو   .و شمرى قبل طلوع فجر : 

 .بخیر ركبان و خیر 皑فر : تا بھترین مسافرھا را با خود ببرى
زاده كریمان شرف یاب سازى) ع(و بھ حضور حسین   .حق تجلى بكریم النحر : 

 .الماجد الحر رحیب الصدر : آن بزرگوار آزاده و جوان مردى كھ
رین كار فرستاده استخدایش براى بھت  .اءتى بھ هللا لخیر اءمر : 

كاروان كوچك شش نفره ، بیابان ھا را در نوردیدند و مى كوشید كھ خود را از دیدگان ماءموران نھاد دارد، تا بھ حضور 
عاقبت ، جوینده یابنده شد و كاروان ، سعادت شرفیابى بھ حضور حسین . و لى خدا و امام عصر برسد) ع(حسین  ( را  )ع

 .یافت و فراق بھ لقا تبدیل گردید
 .كاروانیان ھنگام شرفیابى ، شعرھاى طرماح را براى امام بخواندند
 :حضرتش فرمود
(( خواه كشتھ شویم ، خواه پیروز گردیم : امید است كھ آن چھ خداى براى ما خواستھ ، خیر باشد )). 

خواست كھ این شش تن را زندانى كرده و یا بھ كوفھ باز  او. كاروان شش نفره ، در آغاز با سخت گیرى حر رو بھ رو شد
 !گرداند

فرمود) ع(حسین  اینان انصار منند، . از جان خود دفاع مى كنیم  ((نخواھیم گذارد و از ایشان دفاع مى كنیم ، چنان كھ )) :
 .((یاوران منند، تو وعده دادى ، تا نامھ ابن زیاد نرسد، متعرض من و یارانم نشوى 

چنین است ، ولى این ھا ھمراه تو نیامده اند: ت حر گف . 
 : حسین گفت
(( باید بھ وعده خود وفا كنى ، و گرنھ با تو پیكار مى كنم . این ھا یاران منند و مانند كسانى ھستند كھ ھمراه من بوده اند )). 

بھ مقصود رسیدند و یار  حر كھ وضع را چنین دید، سخن خود را پس گرفت و دست از آن ھا برداشت و یاران شش گانھ
گردیدند) ع(جاودانى حسین  . 

كسى را ناامید نمى كند و مھر را با مھر، ) ع(از این گروه كوچك ، در برابر حر، قدردانى بود، حسین ) ع(دفاع حسین 
از او دفاع كند) ع(چقدر سعادتمند است كسى كھ حسین . پاسخ مى دھد ! 



) ع(بان است ، از یارانش دفاع مى كند؛ بھ ویژه ، یارانى كھ در راه حسین مرد وفاست ، دستگیر است ، مھر) ع(حسین 
ع(رنج ھا برده اند، سختى ھا كشیده اند، بیابان ھا پیموده اند، تا دست خود را بھ دامان حسین  برسانند، حسین ، دستشان را  (

آنان . خوش بى مھربانى از دو سر بى  چھ. مى گیرد، او دستگیر است ، مھمان پذیر است ، مھر را با مھر پاسخ مى دھد
ع(عاشق حسین  آیا عشق آن ھا افزون تر بود یا عشق . عشق حسینى از ھر دو سو بود. بودند و حسین نیز عاشق آن ھا (

؟ البتھ عشق حسین ھر چھ بود، عشق بود، مھر بود، امید بود، عشق حسینى ، سعادت است ، امید است ، نوید )ع(حسین 
چنین است ، صد در صد سود است ، در این سودا، حسین ) ع(ا حسین است ، سوداى ب ( براى خود چیزى نمى خواھد و ) ع

 . بزرگوار ھمین است
انسان ، رنج ھا ببرد. رفتار این گروه شش نفره ، حقیقتا شگفت انگیز است  بیابان ھا در نور دید و سفر خود را از دید  .

صیاد پى صید دویدن عجیب نیست صید از پى صیاد ! براى آن كھ شھادت یابد دشمن ، نھان دارد، براى آن كھ كشتھ شود
آب حیات است) ع(حیات مى بخشد، راه حسین ) ع(دویدن مزه دارد صیادان از صید خود حیات مى گیرند، ولى حسین   . 

او از . مع بدادپاسخ حضرتش را مج. با یاران نو رسیده بھ سخن پرداخت و حال كوفھ و مردمش را بپرسید) ع(حسین 
بود و پدر مجمع از یاران جد حسین ، رسول خدا، مجمع كھ چكیده دوستى اھل بیت بود، چنین گفت) ع(یاران پدر حسین   : 

و مردم ! اشرافت كوفھ ، پول ھاى گزاف و رشوه ھاى كالن گرفتند و شكم ھا را آكنده كردند و یك جا بر ضد تو شدند
ا، شمشیرشان بھ روى توستدیگر، دلشان باقى است ، ولى فرد  . 

از حال رسول خود جویا شد) ع(حسین  . 
رسول حضرتت كیست ؟: پرسیدند  

 .((قیس )) :فرمود
وى از قیس خواست كھ بھ مسجد برود و . بردند  قیس ، در راه كوفھ دستگیر شد و نزد ابن زیادش ! قیس ؟! قیس ؟: گفتند

سوى مسجد رفت و بر منبر شد و بر تو درود فرستاد و بر پدرت درود قیس بھ ! در حضور مردم ، تو و پدرت را لعن كند
آمدنت را بھ سوى كوفھ خبر داد و مردم را بھ یارى حضرتت دعوت . فرستاد و ابن زیاد را لعن كرد، زیاد را لعن كرد

 .كرد
 !ماءموران ، او را گرفتند و از بام قصرش بینداختند و بكشتند

پر اشك شد و این آینھ را تالوت كرد) ع(ین از شنیدن این خبر، دیدگان حس : 
فمنھم من قضى نحبھ و منھم من ینتظر؛))

(37) 
 .((كسانى وظیفھ خود را انجام دادند و كسانى آماده ھستند
 : سپس بھ قیس دعا كرده گفت
(( بھشت را، براى ما و آن ھا منزل قرار بده و ما را در كانون مھرت و مقر رحمتت جاى ده و پاداشى كھ ! وردگاراپر
 .((اندوختھ اى ، نصیب گردان 

آن ھا نخستین افراد بودند كھ در روز شھادت ، شھید . ماندند و ھمگى شھادت یافتند) ع(گروه شش نفره ، در خدمت حسین 
، برادرش عباس ، سردار سپاھش را فرمود)ع(حسین . ، مورد محاصره دشمن قرار گرفتنددر آغاز پیكار. شدند از )) :

 .((محاصره نجاتشان ده 
عباس اطاعت كرد و یك تنھ بر سپاه دشمن زد و كوشید و شمشیر زد، تا خطر محاصره را بشكست و ھمگى را نجات داد و 

مى آورد و خود، در پشت سرشان ، قرار داشت) ع(سوى حسین این جوان مردان را با پیكرھاى آغشتھ بھ خون ، بھ   . 
آن ھا كھ چنین دیدند، از عباس جدا شده حملھ متقابل  .سپاھیان یزید، خواستند راه را بر این جوان مردان مجروح ببندند
 .كردند و آن قدر جان بازى نمودند، تا ھمگى شھید شدند
 .عباس ، بھ حضور حسین بازگشت و گزارش داد
 .حسین ، بر آن ھا رحمت فرستاد، باز ھم رحمت فرستاد، چند بار رحمت فرستاد
 پیر مرد ایرانى

سالم: عرض كرد. از نامش پرسید) ع(امیرالمؤ منین   . 
گفت) ع(على   : 

(( بھ من خبر داده كھ نام تو را با پدر و مادرت در ایران ، میثم نھاده اند) ص(پیغمبر  )). 
رسول خدا راست گفتھ و تو راست مى گویى ؛ نام من میثم بوده است. آرى چنین است ! منین یا امیرالمؤ : میثم گفت   . 



 : على ھم گفت
 .((بھ ھمان نامى كھ پیامبر بھ تو داده ، بازگرد و نام سالم را كنار بگذار))

گردید و از نظر مقام ) ع( او از پارسایان و دوستان بسیار نزدیك على. میثم اطاعت كرد و خود را براى ھمیشھ میثم نامید
میثم ، در كوفھ بزیست ، تا عمر معاویھ بھ سر آمد و یزید . معنوى بھ پایھ اى بلند رسید، بھ طورى كھ از آینده خبر مى داد

 .خلیفھ شد
 ! ھنگامى كھ ابن زیاد از بصره بھ كوفھ آمد، بھ دستگیرى و زندان افكندن و كشتن دوستان امیر المؤ منین پرداخت

وى گفتندبھ  : 
و از بھترین فداییان این خاندان است) ع(میثم ، از نزدیك ترین دوستان على   . 

 :ابن زیاد، با تعجب پرسید
 ھمین مرد ایرانى ؟

آرى ، ھمین مرد ایرانى: گفتند  . 
 .فرمان دستگیرى میثم صادر شد و میثم دستگیر شده در بند افتاد
 :ابن زیاد در بازجویى از او پرسید

كجاست ؟ خداى تو  
 : میثم گفت
 ! در كمین ظالمان و ستم گران است و تو از آن ھا ھستى
 : ابن زیاد گفت

میثم را بھ زندان ببرید! تو با این كھ عجم ھستى ، چنین گستاخانھ سخن مى گویى ؟ . 
 .میثم را بھ زندان بردند و با مختار ھم زندان كردند
 :میثم ، در زندان ، بھ مختار، این مژده بداد

كھ تا چند روز دیگر كشتھ مى شود- ) ع(تو از زندان آزاد خواھى شد و از حسین  خون خواھى مى كنى و كشندگان را بھ  -
 . كیفر مى رسانى و ھمین ابن زیاد تو را خواھد كشت

میثم را بھ دار آویزید: دیرى نپایید كھ ابن زیاد تصمیم بھ قتل میثم گرفت و فرمان داد . 
دند، طناب ھاى دار را بھ زیر بازوانش انداختند و بھ دارش كشیدند، تا در اثر گرسنگى دراز، بر ماءموران ، اطاعت كر

 .طعمھ مرغان ھوا گردد  باالى دار بمیرد و چشمانش
مردم بھ سخنان گوش مى . میثم ، دار را منبر وعظ و ارشاد قرار داد و بھ راھنمایى پرداخت و از فضایل اھل بیت ، دم زد

ز خرمن فضلش خوشھ بر مى گرفتنددادند و ا . 
 : چاپلوسى ، ابن زیاد را گفت
 !اگر این وضع ادامھ یابد، میثم ، كوفھ را بر تو بشوراند
 :ابن زیاد فرمان داد

ماءموران اطاعت كردند و این جنایت بى سابقھ را در اسالم انجام دادند! بھ دھانش لگام بزنید، تا دیگر سخن گفتن نتواند ! 
در روز سوم ظالمى . سھ شبانھ روز، بر باالى دار زنده بود. تین كسى بود كھ در اسالم بھ دھانش لگام زدندمیثم ، نخس

 .زوبینى در پھلویش فرو كرد
 . شام گاه روز سوم ، از بینى و دھانش خون جارى شد و شھادت یافت
 دو راھى شھادت

قامراه دل ، راه شھوت ، راه خشم ، راه انت: راه حیوان یكى است   . 
راه دل و راه خرد: راه انسان ، دو تاست  . 

بشر، در ھر گامى كھ بر مى دارد، بر سر دو راھى قرار دارد؛ راه دل و راه خرد، وى مى تواند خواھش دل را پیاده كند و 
ى پسندد، دل ، آسایش مى پسندد، لذت مى پسندد، انتقام م .مى تواند در راه خرد قدم بردارد و راه دل را پشت سر گذارد

خزد، خوش بختى را. خواھش دل ھمین است و جز این نیست   
. سطح فكر وى باالتر از این ھاست . آرزومند است ، سعادت را مى خواھد، بھ آسایش ، بھ لذت ، بھ انتقام ، كارى ندارد

 . خرد، آینده نگر است



كسى كھ راه دل را بگزیند، خود را از بشریت . ندخرد، امروز و فردا را مى بی. دل ، امروز را مى بیند و دم را خوش دارد
چون حیوان تنھا بھ راه دل مى رود. تنزل داده ، بھ حیوانیت رسانده است  . 

چون انسان بھ راه خرد مى . بشرى كھ راه خرد را پیش گیرد، خود را از بشریت ترقى داده و بھ انسانیت رسانیده است 
بازگشت بھ : ست ، حیوانى است دو پا، بشر، ھمیشھ ، بر سر دو راھى قرار داردكسى كھ بھ راه دل برود، انسان نی. رود

 .گروھى از این راه رفتند و گروھى آن را بر گزیدند .حیوانیت و ارتجاع ، صعود بھ انسانیت و ارتقا
. ى را خواستندگروھى راه شھادت را برگزیدند و زندگى جاودان. در جھاد كربال، از ھر دو گروه نمونھ ھایى وجود دارد

حسینیان ، گروه نخستین بودند و یزیدیان ، گروه دومین. گروھى راه دل را پیش گرفتند و نابود شدند و بھ ھالكت رسیدند  . 
ع(یاران حسین . قلدرى و زورگویى در آن نیست . راه شھادت ، راه آزادى است  احدى را ) ع(حسین . ھمگى آزاد بودند (

، یارانش آزادى كامل داشتند، مى توانستند، در خدمتش بمانند و شھادت یابند و مى توانستند از او مجبور نكرد كھ با وى باشد
 .جدا شوند و سالمت بمانند

پیش از آن كھ . شھید، پیش از شھادت ، در ھر دمى بر سر دو راھى قرار دارد؛ پس ، در ھمھ حال ، با دل در نبرد است 
نبرد با دل ، پیروز شد، بھ یقین ، در نبرد با دشمن پیروز خواھد شد و آنان كھ در كسى كھ در . با دشمن ، در نبرد شود

 .نبرد با دشمن شكست مى خورند، پیش از آن ، در نبرد با دل ، شكست خورده اند
 عباس و عمر سعد
عباس ، . اوت راعباس و عمر سعد، ھر دو، بر سر دو راھى ، قرار گرفتند؛ یكى راه شاھدت را برگزید و دیگرى راه شق 1

عباس ، بھ دست كافران كشتھ شد و عمر سعد، بھ دست مسلمانان . شد و عمر سعد، سردار سپاه یزید) ع(سردار سپاه حسین 
 . ، آن ، سپید بختى دو جھان را بھ دست آورد و این ، سیاه بختى دو جھان
بھ شمر ماءموریت مى دھد كھ بھ كربال، . ت ابن زیاد در كاخ امارت نشستھ بود و بر مسند حكومت كوفھ تكیھ زده اس 2

برود و عمر سعد را تحت فشار بگذارد كھ بیش از این دفع الوقت نكند) ع(براى كشتن حسین  در این ھنگام ، عبدهللا بن  .
 ابى المحل كھ از مجلسیان بھ شمار مى رفت و از سران قوم بود، از امیر كوفھ تقاضا كرد كھ بھ عباس و برادرانش امان

خدمتى بھ پسر عمھ اش كرده و   دھد و از سر كشتن آن ھا بگذرد ابن ابى المحل كھ دایى زاده عباس بود، خواست خوش 
امیر . شمر نیز، با وى ھم داستان گردید، چون عباس از سوى مادر، با شمر رگ خویشى داشت . خون وى را خریده باشد

وى امان نامھ را بگرفت و بھ وسیلھ . وشت و بھ ابن ابى المحل بدادكوفھ ، تقاضاى آن دو را پذیرفت و امان نامھ اى ن
 .غالمش بھ كربال فرستاد تا بھ خواھر زادگانش ، عباس و برادرانش ، برساند

ما را بدین امان ، نیازى : سالم ما را بھ دایى برسان و بگوى : وقتى امان نامھ بھ دست آن ھا رسید، عباس بھ قاصد گفت 
سمیھ ، از روسپیان بنام عرب و مادر زیاد بود(دا، برتر و باالتر از امان پسر سمیھ است امان خ. نیست  ). 

: رسانید و فریاد كشید) ع(وقتى كھ شمر بھ كربال رسید، پیش از آن كھ گردونھ جنگ بھ راه افتاد، خود را بھ سپاه حسین 
شمر، دگر باره فریاد كشید و سخن ! اسخى نشنیدخواھر زادگان من كجا ھستند؟ عباس كجاست ؟ برادرانش كجا ھستند؟ پ

پاسخى نشنید. خود را تكرار كرد ! 
پاسخش را بدھید، ھر چند فاسق است: برادر را فرمود) ع(در این ھنگام ، حسین  عباس از جاى برخاست و بھ سوى شمر  . 

چھ مى خواھى ؟: رفت و پرسید  
امان ھستید و كسى با شما كارى نداردھمگى شما در ! خواھر زادگان من : شمر چنین خطاب كرد ! 

! امان نداشتھ باشد؟) ص(آیا ما امان داشتھ باشیم و پسر رسول خدا ! خداى تو را لعنت كند و امان تو را: عباس گفت 
بر سر دو راھى كھ رسیدند، شھادت را برگزیدند. برادران عباس نیز، مانند وى سخن گفتند و امان را پذیرفتند . 

ازدواج كند، بھ برادرش عقیل ، كھ عرب   ھنگامى كھ امیرالمؤ منین خواست ، با مادر عباس : مى گویند تاریخ نویسان
زنى مى خواھم كھ زاییده مردان باشد، تا پسرى برایم بزاید: شناس بود، گفت  . 

شایستھ تر از او، كسى را سراغ ندارم : عقیل ، فاطمھ كالبى را نام برد و گفت  لیرتر از پدرانش و در میان عرب ، د .
. على با فاطمھ كالبى ، ازدواج كرد. آن گاه دالوران قبیلھ كالب را بر شمرد و نام برد. شجاع تر از نیاكانش ، كسى نیست 

عباس پسر بزرگش بود، سپس عبدهللا ، سوم جعفر، چھارم . چھار پسر آورد و ام البنین لقب گرفت ) ع(فاطمھ ، براى على 
 . عثمان

كنیھ ابوالفضل بود و ماه بنى ھاشم لقب داشتعباس را،   . 
 :ماھى كھ از سھ خورشید، كسب نور كرده بود

پیشواى شھیدان) ع(، از برادرش حسین )ع(، از برادرش حسن مجتبى )ع(از پدرش على مرتضى   . 



نگذشتھ بود  بھار از عمرش  34عباس ، جوان بود و جوان مرد، ھنگام شھادت ، بیش از  . 
كھ در كربال حاضر بود و از نزدیك جان بازى ھاى عمویش عباس را دیده بود، درباره عمو ) ع(ن ، امام سجاد یادگار حسی

 : چنین گفت
خداى ، عمویم ، عباس را رحمت كند، جان بازى كرد، فداكارى كرد، آن قدر كوشید، تا دو دستش جدا گردید، در عوض ، ))

او نزد خدا، داراى مقام ارجمند است كھ شھیدان در روز قیامت . پرواز كند خداى ، دو بال در بھشت ، بھ وى عطا كرد كھ
 .((آرزو كنند

عباس را بخواست و سى سوار و ) ع(ھنگامى كھ یزیدیان ، آب را بر حسینیان بستند و تشنگى بر ھمھ چیره گردید، حسین 
ھا بھ سوى فرات راھى شدند آن. بیست پیاده تحت فرمانش قرار داد و ماءمورش ساخت كھ برود، آب بیاورد ھنگامى كھ  .

عباس و نافع ، با آنان بھ نبرد پرداختند و . بھ فرات نزدیك شدند، با مقاومت و جلوگیرى نگھبانان فرات رو بھ رو گردیدند
نگھبانان را بھ خود مشغول ساختند، تا سربازان بھ درون فرات رفتھ و مشك ھا را از آب پر كرده ، بھ سوى خیمھ گاه 
حسین روانھ شدند و عباس و نافع ، ھم چنان بھ زد و خورد ادامھ مى دادند و یزیدیان را مشغول مى داشتند تا وقتى خبر 
 .رسید كھ آب بھ خیمھ گھ رسیده ، پس ، دست از جنگ كشیدند و بازگشتند
 .ملقب گردید ((سقا))عباس بھ لقب 

مین روز را تاسوعا مى گویدعرب ، دھمین روز سال را، عاشورا مى گوید، چنان چھ نھ . 
! سربازان خدا: ھجرت ، عمر سعد، فرمان ھجوم را بھ سوى حسینیان صادر كرد و چنین ندا داد 61عصر تاسوعاى سال 

 ! سوار شوید، بھشت در انتظار شماست
برى كھ بھشت را ھمان پیغم! عمر، مزد كشتن پسر پیغمبر را، بھشت قرار مى دھد. بى شرمى و بى ایمانى وى اندازه ندارد

 !یزیدیان بھ سوى حسینیان تاختن كردند .پاداش نیكوكاران گفتھ است 
شرفیاب خدمت برادر گردید و گزارش داد) ع(زینب ، دختر پیغمبر و خواھر حسین  عباس نیز شرفیاب شد و جنبش سپاه  .

 .یزید را گزارش داد و منتظر فرمان بایستاد
ه یزید را گزارش داد و منتظر فرمان بایستادنیز شرفیاب شد و جنبش سپا) ع(حسین  . 

فرمود) ع(حسین  : 
 .((سوار شو و بھ سوى آن ھا برو، و بپرس چھ مى خواھند و چھ منظور دارند))

چھ مى خواھید؟: سوار، ھمراه برداشت و بھ سوى یزیدیان راھى شده ، در برابر ایشان صف كشیدند و پرسید 25عباس   
یا تحت فرمان وى در آیید، یا جنگ: كھ یكى از دو راه را برگزینیدامیر، فرمان داده : گفتند  ! 

شتاب نكنید، تا من بھ حضور امام بازگردم و پیام را عرضھ بدارم: عباس گفت  . یزیدیان موافقت كردند و حملھ متوقف شد . 
روانھ شد و دل خواه امیر كوفھ را عرضھ داشت) ع(عباس با سرعت بھ سوى حسین   . 

ودحسین فرم : (( نماز بخوانیم ، . مى توانى امشب را از این ھا مھلت بگیرى ، تا شبى دیگر، خداى را عبادت كنیم ! برادر
دعا كردن و . خواندن قرآن را دوست مى دارم . خدا مى داند من نماز را دوست مى دارم  . دعا كنیم ، آمرزش بجوییم

دارم استغفار را دوست مى . خداى خواندن را دوست مى دارم  )). 
 : عباس كھ از نظر امام آگاه شد، بھ سوى یزیدیان بازگشت و بدان ھا خطاب كرده گفت
 .امشب را باز گردید، تا در این كار بیندیشم ، فردا كار، یك طرفھ خواھد شد

چھ مى گویى ؟: عمر سعد بھ شمر روى كرده پرسید  
فرمانده تو ھستى ، راءى ، راءى توست: شمر  . 

شما چھ مى گویید؟: پس سرداران سپاه را مخاطب قرار داده پرسید. واھم مشورت كنم مى خ: عمر سعد  
بھ خدا سوگند، اگر این ھا از دشمنان اسالم بودند و شبى را مھلت مى خواستند، سزاوار ! سبحان هللا : یكى پاسخ داده گفت 

 !بود كھ بدیشان مھلت بدھیم ، چھ برسد كھ آل محمد ھستند و دودمان پیغمبر
مھلت ندھید كھ صبح گاه شمشیر خواھند كشید: قیس اشعث گفت  ! 

شما را، تا صبح مھلت دادیم ، اگر تسلیم شدید، ھمھ را نزد امیر خواھیم : سپس ، عمر سعد، مھلت داد و منادى او ندا كرد
 !فرستاد و اگر تسلیم نشدید، از دست ما جان سالم بھ در نخواھید برد

ھنگامى كھ یزیدیان ، آب را بھ . بھ خوبى انجام داد، چنان چھ سقایى را نیز بھ خوبى انجام داد ماءموریت سیاسى را، عباس
آب را در میان ھمھ بزرگ و . روى حسینیان بستند، آب در خیمھ گھ جیره بندى گردید؛ ھمان آبى را كھ عباس آورده بود



، بھره اى دادند تا از تشنگى جان ندھد و بتواند كوچك ، زن و مرد پخش كردند و ھر كس را از خرد و كالن ، زن و مرد
نخست ، پیشواى شھیدان : در آن میان ، سھ تن از جیره آب خود استفاده نكردند و براى كودكان نگاه داشتند .زیست كند

ع(سوم ، سردار شھید عباس برادر حسین ). ع(دیگر، بانوى بانوان زینب ، خواھر حسین . بود) ع(حسین  ). 
ھبانى خیمھ نیز، در شب عاشورا با عباس بود و از شب تا بھ صبح بھ پاسدارى مشغول بود و دمى از یاد خدا و كشیك و نگ

 .عبادت خدا و خواندن خدا، غافل نگردید
. بھ كف با كفایت عباس ، واگذار گردید و سردار سپاه شھیدان شد) ع(صبح گاه جنگ ، فرماندھى سپاه ، از طرف حسین 

گردونھ جنگ بھ . تھ گردید و شھیدان ، میدان شھادت ھم چون مجلس بزم دانستھ بھ جان بازى پرداختندآتش جنگ ، افروخ
دالورى شھیدان ، عرصھ كار زار را چنان بر یزیدیان . گردش در آمد و یكایك شھیدان را بھ سر منزل شھادت مى برد

 .تنگ كرده بود، كھ سر از پا نمى شناختند
ع(نبوغ نظامى كھ خود داشت و در مكتب پدرش على سردار سپاه شھیدان ، با  فنون جنگ را آموختھ بود، با سپاه ناچیز  (

خود، در برابر دریاى سپاه دشمن مقاومت مى كرد و بھ فرماندھى ادامھ مى داد و بھترین مقاومت ھاى تاریخ نظامى جھان 
د جنگ ، تا ساعت شھادت ، دقیقھ اى آرام عباس ، از بامدا. حسین نیز، ناظر میدان جنگ بود. را، مجسم مى ساخت 

نگرفت ؛ یا مجروحى را از چنگال دشمن خون خوار، نجات مى داد، یا از جیره آبى خود بھ تشنھ اى آغشتھ بھ خون ، آب 
 .مى رسانید

سپس پرچم را، در حضور امام ، بھ زمین فرو مى كرد و بر دشمنى مى تاخت ، . گاه بھ گاه در میدان جنگ شركت مى كرد
 . باز مى گشت و علم را بر مى داشت و بھ فرماندھى مى پرداخت

 

. اینان را از محاصره بیرون آور: حسین ، عباس را فرمود. تنى چند از سربازان ، در حلقھ محاصره سپاه یزید قرار گرفتند
. ران را نجات دادعباس اطاعت كرد و بھ سوى دشمن تاخت و آن قدر شمشیر زد، تا حلقھ محاصره را بشكست و محصو

ما سالمتى نمى خواھیم ، اجازه بده برگردیم و : محصوران ، كھ مجروح و زخمى شده بودند، بھ سردار واال مقام خود گفتند
عباس ، تقاضاى آنان را پذیرفت و اجازه داد بھ میدان برگردند و بھ جھاد پردازند. بھ سر منزل مقصود برسیم  . 

مھ دادندآنان بازگشتند و نبرد را ادا . 
. عباس ، آن ھا را تنھا نگذارد و در كنار آنان وارد جنگ شد، شمشیر مى زد، حملھ مى كرد، از سربازانش دفاع مى كرد

داد  آخرین فرد آن ھا كھ شھادت یافت ، دست از جنگ كشید و بھ حضور امام شرفیاب شد و جریان را گزارش  . 
ك صدم سپاه یزید كمتر بوده ، شایستگى و لیاقت سردار شھیدان ، بیشتر، براى در كربال، از ی) ع(اگر بدانیم كھ سپاه حسین 

 .ما آشكارا مى گردد
: عباس ، برادران خود را خواست و گفت . وقتى رسید كھ بھ جز عده اى معدود باقى نماند و ھمگى یاران شھادت یافتند

د، تا شما را پاى حساب كنمساعت شھادت فرا رسیده ، شما بچھ ندارید، بھ سوى شھادت شتاب كنی  . 
عباس ، . شھادت ، براى شھیدى كھ فرزند نداشتھ باشد، گواراتر است ، چون در اندیشھ خردسال خود، پس از مرگ نیست 

 . با این سخن ، شھادت را براى برادرانش گواراتر ساخت
دیگر . یك ، در برابر دیدگان عباس كشتھ شدندبرادران عباس ، وارد عرصھ پیكار گردیدند و دلیرانھ بھ نبرد پرداختند تا یكا

شرفیاب ) ع(بھ حضور حسین . كسى نمانده بود، سردار شھیدان ، تنھا و بى لشكر گردید، اینك نوبت شھادت خود اوست 
اجازه بدھید، بروم ، ! سینھ ام تنگ شده ، از زندگى سیر شده ام : عرضھ داشت . شد، و اجازه خواست كھ بھ میدان برود

نم را فدا كنمجا  . 
 :امام ، عباس را نگریست ، دید، عشق شھادت ، سر تا پاى وجودش را فرا گرفتھ ، فرمود
چون شیر غران بھ نگھبانان فرات حملھ  .سقاى تشنھ كامان ، مشك را برداشت و بر اسب پرید و بھ سوى فرات روان گردید

دو كف دست آبى برداشت ، تا بنوشد واز تشنگى اندكى  مشك را پر كرد، سپس با. كرد، صف ھا را درید و وارد شط شد
كھ رسید، آب را بھ روى آب ریخت  آب را باال آورد، باال آورد، باال آورد، نزدیك دھانش . بكاھد  ! 

كسى كھ ! آیا از تشنگى برادر یاد كرد؟ آیا از تشنگى دھان كودكان یاد كرد و نوشیدن آب را خالف جوان مردى یافت ؟
ود را، براى دگران گذارده ، اكنون خود آب بنوشد و دگران تشنھ بمانند؟ آیا مى خواست با لب تشنھ شھادت یابد جیره آب خ

. ساقى كوثر، جام بگیرد؟ ھر چھ بود آب ننوشید و آب را بریخت   و با لب تشنھ بھ دیدار خداى نایل گردد و از دست پدرش 
برسد و در برابر امیر كوفھ نافرمان گردند) ع(ند، مبادا آب بھ حسین از شط بیرون آمد، یزیدیان ، راه را بر وى بست ! 



پاى بھ ركاب مى زد و از مشك . سقاى تشنھ كامان بھ جنگ پرداخت ، با دستى شمشیر مى زد و از مشك محافظت مى كرد
یا مشك را بر دوش آ. آماج تیر و نیزه و شمشیر قرار گرفتھ بود و از مشك محافظت مى كرد  پیكرش . محافظت مى كرد

گذارده بود؟ آیا پیش رویش ، بھ روزى زین نھاده بود؟ ھر چھ بود، مى جنگید و دفاع مى كرد و از مشك محافظت مى 
 .كرد

مى كرد، كھ در محاصره یزیدیان قرار گرفت) ع(حساب دشمن را مى كرد، حساب رسانیدن آب را بھ حسین   . 
چون . كردند و عباس مى جنگید و دفاع مى كرد، ولى آزادى جنگى نداشت  از پشت و پیش ، راست و چپ ، بدو حملھ مى

 .باید از مشك حمایت كند و آن را سالم بھ خیمھ گاه برساند
سردار شھیدان فریاد كشید و رجز خواند. دست راستش را جدا كردند : 

ز آن حمایت خواھم كرد و از امام بھ خدا سوگند، اگر دست راست مرا جدا كنید، از دین خود، دست بر نخواھم داشت و ا
 . خودم دفاع مى كنم

با خود خطاب كرد و گفت. دشت چپش را نیز جدا كردند  : 
مژده باد تو را بھ رحمت خداى. مبادا از كفار بھراسى ، ھر چند دست چپت را قطع كردند! عباس   . 

از بازوھاى بریده اش خون مى . ا امید گردیدتیرى بھ مشك رسید و آب مشك ، بر زمین ریخت و امید سقاى تشنھ كامان ، ن
 .چكید، ولى سردار شھیدان ، خود را بر اسب نگھ داشتھ بود

ظالمى دیگر، عمودى آھنین . ظالمى ، تیرى بھ سویش رھا كرد، تیر بیامد و در دیده اش قرار گرفت و چشمش را بشكافت 
ا در ساعت مرگ فرا خواندر) ع(حسین . بر فرقش بكوفت كھ از اسب ، بھ روى زمین افتاد  

عباس بھ ابدیت . خود را ھم چون باز شكارى ، بر بالین عباس برساند و با اشك از روان پاك برادر بدرقھ كرد) ع(حسین 
ھم ) ع(پیوست و حسین  ... . 

را بر عمر سعد، كھ جوانى نورس بود، نظر افتاد و بدو گفت) ع(روزى امیرالمؤ منین  3  : (( ھى بھشت و اگر بر سر دو را
 .((دوزخ قرار گرفتى ، چھ خواھى كرد؟ آیا دوزخ را بر مى گزینى ؟
ابن زیاد، پس از رسیدن بھ كوفھ ، عمر سعد را فرمانده چھار ھزار سوار كرده بود و فرمان داد كھ بھ دستبى برود و 
 .دیلمیان را از آن جا براند و فرمان حكومت رى را بھ نام وى صادر كرد

! بروى ) ع(باید بھ جنگ حسین : ن كوفھ را لشكر گاه قرار داده بود كھ امیر كوفھ احضارش كرد و گفت عمر سعد، بیرو
 . عمر سعد نپذیرفت

امروز را مھلت بده ، تا : عمر سعد، كھ آرزومند فرماندارى بود، گفت . فرمان حكومت راى را پس بده : امیر كوفھ گفت 
 . بیندیشم
 .مھلت داده شد

او ھم بدان ھا وعده داد كھ از راءى . منعش كردند) ع(ھمگى از جنگیدن با حسین . انش بھ رایزنى پرداخت عمر، با نزدیك
شب را در این فكر بھ روز آورد و با خود سخن مى گفت و شعر مى . و آھنگ كشتن حسین را از سر بھ در كند. سر نپیچد

شنیدنش كھ مى گفت: سرود  : 
. پس باید گناه كار شده و حسین را بكشم . رى آرزوى من است ، خواستھ من است آیا از حكومت رى ، چشم بپوشم ؟ 

دوزخ است ، ولى رى نور چشم من است  آتش ) ع(سزاى كشتن حسین   ! 
بسیار كسانى ھستند كھ براى جنگ با حسین ، از من شایستھ ترند، آن ھا را براى جنگ : فردا نزد ابن زیاد شده گفت 

را نام بردبفرست ، و چندین كس  . 
براى جنگ با حسین آماده اى یا نھ ؟ : من از تو نخواستھ بودم كھ جنگاوران را بھ من بشناسانى ، تو بگو: ابن زیاد گفت 

عمر، پذیرفت و با سپاه روانھ كربال گردید. اگر آماده نیستى ، فرمان حكومت رى را پس بده  ! 
نقطھ ضعف عمر، جاه . جا، بر وى بتاخت و وادارش بھ تسلیم كردابن زیاد، نقطھ ضعف عمر را شناختھ بود و از ھمان 

وسیلھ بود، آن ھدف ، این ھم وسیلھ) ع(طلبى بود، فرمانروایى بود، و كشتن حسین   ! 
ھر چھ . دور نیست كھ ابن زیاد از آغاز چنین تصمیمى داشت و فرمان حكومت رى تلھ اى بود كھ عمر را بھ دام اندازد

ع(بھ عمر گفت ، وى آرزوى حكومت را بھ گور برد و ابن زیاد پس از كشتن حسین ) ع(حسین بود، ھمان طور كھ  ) ،
 . فرمان عزل وى را صادر كرد و از حكومت رى محرومش ساخت

خونى مقدس بریخت كھ . مى توانست ، از این گناه خونین كناره گیرى كند. این مرد پلید، مى توانست ، بى طرفى اختیار كند
باالترین كیفرى كھ ، براى قاتل تعیین كرده . از آن خونى نیست و جنایتى است كھ در این جھان قابل كیفر نیست  پاكیزه تر



 . اند، قصاص است
كجا و خون عمر كجا؟ آیا كشتن كسى كھ خون پاكان را ریختھ ) ع(است ؟ خون حسین ) ع(آیا كشتن عمر، كیفر قتل حسین 

 !، كیفر جنایت او مى شود؟
. ت كھ مھر نامتناھى خداى ، بر بشر، خودنمایى مى كند و جھان دگرى را مى آفریند؛ جھان كیفر و جھان پاداش این جاس

تبھ كاران را بھ كیفر مى . نیكوكاران را در آن جھان ، پاداش مى دھد، نیكوكارى ھایى كھ این جھان قابلیت آن ھا را ندارد
فر نیسترساند، تبھ كارى ھایى كھ در این جھان قابل كی  . 

 زھیر و عبید
از ھر دو ) ع(حسین ! گرفت و عبید راه شقاوت را  زھیر راه شھادت پیش . این دو نفر نیز، سر دو راھى قرار گرفتند 1

را پذیرفت ، عبید دعوتش را رد كرد  دعوت كرد، زھیر دعوتش  ! 
نداشت و در صف دشمنان وى قرار داشت) ع(زھیر، سابقھ دوستى با حسین   . 

داشت و در صف دوستان وى قرار داشت) ع(، سابقھ دوستى با حسین عبید  ! 
 !ھر دو شجاع بودند، ھر دو دلیر بودند، ھر دو سردار سپاه ، ولى آن كجا و این كجا

كاروان كوچكى بود كھ . در سال شصتم ھجرت ، زھیر و تنى چند از كسانش ، بھ سفر حج رفت و مناسك را بھ جا آورد
یر بود كھ از خانھ خویش بھ سوى خانھ خدا رفتھ بودند و از خانھ خدا بھ سوى خانھ خویش باز مى كاروان ساالر، زھ

زھیر، از خانھ خدا، بھ . زھیر نیز چنین مى پنداشت كھ بھ سوى خانھ اش باز مى گردد، ولى سرنوشت چنین نبود. گشتند
 .سوى خدا مى رفت ، ولى خود، آگاه نبود

ع(ازگشت از حج ، میل نداشت با كاروان بزرگ حسین كاروان كوچك زھیر، ھنگام ب و این رودخانھ ! ھم منزل گردد (
از منزلى مى گذشت ، ) ع(اگر كاروان حسین . شیرین و گوارا كھ از كوھستان مكھ سرازیر شده بود، بھ دریا متصل شود

ا حسین زھیر در آن جا فرود مى آمد و بھ آسایش مى پرداخت و با تمام قدرت مى كوشید كھ ب ( رو بھ رو نشود و چھره ) ع
و آل على بھ شمار ) ع(چون كھ از یاران على . موقعیت اجتماعى زھیر ایجاب مى كرد كھ چنین كند! چرا؟! بھ چھره نگردد

نمى رفت و با این خاندان سر و كارى نداشت ، ولى از ھواخواھان عثمان بود و از نزدیكان حكومت یزیدى و از یاران 
بھ شمار مى رفت دستگاه حاكم  . 

احترامى بسزا قایل بود و نمى خواست ، در قتل پسر ) ع(را خوب مى شناخت و براى خاندان على ) ع(از طرفى ، حسین 
نیز ستیزه نكرده ) ع(او مى خواست بى طرف بماند، دوستى خود را با امویان حفظ كند و با حسین . على سھمى داشتھ باشد

مالقات ) ع(گزارش بھ یزید داده مى شد كھ زھیر با حسین . خالف این روش بود) ع(حسین چھره بھ چھره شدن با . باشد
اگر حسین از وى كمك بخواھد، چھ كند؟ بھ حسین كمك كند، از دوستان و ھم گامان خود، بریده ، اگر كمك نكند، ! كرده 

روا نیست) ع(نافرمانى حسین   . 
چگونھ مى شود، فرمان او را اطاعت . تنھا یادگار پیغمبر اسالم است .  پسر على است ، پسر فاطمھ است ، بزرگوار است

 نكرد، جواب خدا را چھ بدھد، با آتش دوزخ چھ كند؟
. بى طرفى بھترین راه است ، پس باید كاروان زھیرى در جایى فرود آید كھ احتمال رو بھ رو شدن با حسین در آن جا نباشد

ز دیگرزھیر چیزى را مى خواست و سرنوشت چی ! 
بیابان خشك و گرم عربستان ، منزل ھاى دور و دراز دارد و كاروانیان را مجبور مى سازد كھ در منزلى فرود آیند؛ 
سرزمینى كھ  .بخواھند و یا نخواھند، و كاروان زھیر، مجبور شد، در سرزمینى فرود آید و با كاروان حسین ھم منزل گردد

حسینى ساخت از عثمانى ، علوى آفرید و از یزیدى ،  . 
مى دانست ) ع(حسین . خیمھ ھاى زھیریان ، در جایى زده شده بود و سراپرده ھاى حسینیان در كنارى افراشتھ گردیده بود

حیف است كھ با این   پس . كھ زھیر، دلیر است ، جوان مرد است ، سرشناس است ، سخنور است ، تواناست ، داناست 
شد و در زیر پوششھمھ شایستگى ، از انسان ھا دور با جانوران بنى امیھ قرار گیرد و آزاده اى از آزادى برخوردار نشود   

 .و شایستھ نیست گوھرى گران بھا، در ویرانھ اى جاى داشتھ باشد و بشرى شایستھ افراشتھ نگردد
و بھ وى نزدیك نشود،  دور باشد) ع(بھ قدر توانایى كوشید كھ از حسین . در این منزل نیز، زھیر احتیاط را از دست نداد

حكومت وقت ، از یاران خود انتظار دارد، با . حسین ، بر ضد حكومت ، قیام كرده و زھیر از یاران حكومت است 
 .دشمنانش دشمنى كنند و سر كشان را بركوبند و نزدیك شدن بھ آن ھا، بزرگ ترین جرم حساب مى شود

خوردن مشغول بود كھ ناگاه قامت رعناى فرستاده حسین پیدا شد و  زھیر، در خیمھ اش نشستھ بود و با بستگانش بھ غذا
 : سالم كرد و گفت



ابو عبدهللا حسین بن على ، تو را مى خواھد! زھیر ! 
زھیر، از آن چھ مى ترسید، با آن رو بھ رو گردید، از وحشت نتوانست سخنى بر زبان بیاورد، راه اندیشیدن بر وى بستھ 

پیام حسین را نادیده انگارد و از فرمان وى سرپیچى ! بینى نكرده بود، متحیر شد چھ كند  یش شده بود، چنین وضعى را پ
اكنون ، جایى . یا بھ یزید پشت كرده بھ سوى حسین برود، ھر دو كار، خالف بى طرفى است كھ ھدف او بوده است ! كند

 . است كھ نقشھ بى طرفى قابل اجرا نیست
. شد، سفره فراموش شد، سخن فراموش شد  لقمھ ھا، از دھان افتاد، غذا فراموش . ت سكوتى عمیق حاضران را فرا گرف

این سكوت چیست ، چرا زھیر نمى آید و : قاصد حسین ایستاده ، وضع را مى نگرد و در حیرت فرو رفتھ از خود مى پرسد
ن آزاد استنمى آیم ، فشارى كھ از طرف حسین در كار نیست ، زھیر در پاسخ گفت: چرا نمى گوید  ! 

 . ؛ آرى یا نھ((نعم ))بگوید یا  ((ال))دقیقھ اى چند بدین منوال گذشت ، و زھیر نتوانست تصمیم بگیرد 
 .روزنھ اى از نور، باید، تا زھیر را از تاریكى تحیر و دو دلى نجات بخشد و تصمیم بگیرد

زھیر، از قدرت حكومت . قرار گرفتھ بودحساس ترین ساعت عمر زھیر بود، ساعتى كھ بر سر دو راھى مرگ و زندگى 
كشتھ خواھد شد و ھر كس با حسین باشد، كشتھ مى ) ع(مى دانست كھ حسین . خبر داشت ، یاران حسین را ھم شناختھ بود

مى . بھ اسارت خواھد رفت و مى دانست كھ حسین ، وى را براى چھ مى خواھد) ع(مى دانست كھ حرم حسین . شود
راه بھشت است و راه یزید راه دوزخ ، آن سعادت است و این شقاوتدانست كھ راه حسین   . 

این بانو، بھ جز، دلھم ، ھمسر . ناگھان برقى زد و بانویى سكوت را شكست و قدرت تصمیم گرفتن را بھ زھیر باز گردانید
 .زھیر، كسى نبود

برو ببین چھ مى گوید، سخنش را بشنو !  ؟ سبحان هللا!پسر رسول خدا، تو را مى خواھد و تو نمى روى ! زھیر: دلھم گفت 
 !و بازگرد
 ! وه كھ زن خوب ، چھ چیز خوبى است

لبخندى بر لبانش نقش بستھ بود، . دیرى نپایید كھ بازگشت . زھیر، بھ زودى از جاى برخاست و بھ سوى حسین روان گردید
ھ بود و نور باز آمده بود، بى طرفى رفتھ بود و ظلمت رفت. غم از چھره اش زدوده شده بود، گونھ ھایش شاداب گردیده بود

 .یك طرفى برگشتھ بود
با زھیر چھ گفت و زھیر چھ شنید) ع(كسى ندانست كھ در آن مدت كوتاه ، حسین  . 

خیمھ مرا ببرید و در كنار خیمھ حسین بزنید: زھیر كھ ره خرگاه خرد رسید، گفت  . 
از تنگناى ظلم بیرون شد، در فراخناى عدل قرار گرفت ، عثمانى . درودى بھ دریا پیوست و زھیر یزیدى ، حسینى گردی

وه كھ سعادت چگونھ بھ سراغ آدم مى آید. رفت و علوى باز آمد ! 
ھر كس از من پیروى مى كند، با من خواھد بود و گرنھ ساعت وداع است: زھیر، یاران را مخاطب قرار داده گفت   . 
پیوست و حسینى گردید و روز شھادت پس از آن كھ نماز ظھر را با حسین  سلمان بجلى ، پسر عموى زھیر، بھ زھیر

زھیر، از دنیا و ما فیھا، چشم پوشید، و بھ حسین پیوست ، و با حسین بود و با حسین جان داد. خواند، شھید شد ھم اكنون  .
است) ع(در آن جھان نیز با حسین   . 

خویشانت بروى ، تا از جانب من بھ تو آسیبى نرسید باید نزد: زھیر با ھمسر عزیز خود وداع كرده گفت  مال و منال زن  .
 .را بھ وى پس داد و زن را با پسر عمویش بھ قبیلھ اش فرستاد

در این دم آخر، . خدا یار و یاورت باشد براى تو خیر بخواھد: دلھم بگریست و با شوھر عالى قدر خود وداع كرد و گفت 
، جد حسین شرفیاب شدى ، مرا یاد كن و از )ص(امت ، ھنگامى كھ بھ حضور رسول خدا روز قی: یك خواھش از تو دارم 

 .یاد مبر
آورنده كفن كھ بھ كربال رسید، پیكر مقدس امام . ھمسر با وفا، پس از شھادت شوھر، كفنى گران بھا براى پیكر وى فرستاد

زھیر كرد را بى كفن یافت ، كفن را بر تن امام بپوشانید و كفنى دیگر، بھ تن . 
زھیر، سردارى بود رشید و فرماندھى بزرگ ، نابغھ نظامى ، سخنورى توانا و دانشمند، و از سران قبیلھ بجیلھ و بزرگان 
 . عرب بھ شمار مى رفت

و آل على احترامى قایل بود و ھمین فضیلت ، ) ع(با آن كھ در تمام عمر در صف عثمانیان قرار داشت ، براى على 
د و بزرگ ترین سعادت ھا را بھ وى ارزانى داشترھنمایى اش كر  . 

قرار گرفت و در ركاب حضرتش بھ سوى كوى شھادت راھى گردید) ع(زھیر در خدمت حسین  . 
ھر كس : عبا پیش قراوالن سپاه یزید بھ سردارى حر، كھ حسین ، یاران خود را فرمود) ع(در نخستین برخورد حسین 



ھد برودخوا  خواھد با وى بماند و ھر كس . 
زور و زر را در . در راه خدا جبرى در كار نیست و راه شھادت ، راه آزادى است ، شھادت جز با آزادى محقق نمى شود

 . مكتب شھادت ، راھى نیست
چنین گفت) ع(پس حسین  آیا نمى بینید كسى كھ بھ حق عمل نمى كند و احدى بدان پاى بند نیست ؟ آیا نمى بینید احدى از )) : 

من . این جاست كھ مؤ من ، خواھان شھادت و دیدار خداى مى گردد! دورى نمى كند و این مردم از آن نمى پرھیزند؟ باطل
 .((، مرگ را بھ جز خوش بختى ، و ھم زیستى با ستم گران را بھ جز بد بختى نمى دانم 

و وقت شھادت را روشن ساختھ و این پیشواى شھیدان ، در این گفتار، انگیزه قیام خود را بیان كرده و ھدف از شھادت 
 .مشكل اجتماعى را حل مى كند

. تا مردم حق را بشناسند و از باطل بھراسند. ھدف از شھادت ، اقامھ حق و بر پا داشتن آن و سرنگون كردن باطل است 
. ب باطل پرھیز نكندوقت شھادت ، وقتى است كھ حق از میان رفتھ و ناشناختھ شده و كسى بدان پاى بند نباشد و از ارتكا

 .این وقت است كھ مرگ براى مردم با ایمان ، سعادت است ، و زندگى شقاوت خواھد بود
 : اكنون بھ پاسخ زھیر گوش مى دھیم كھ بھ حسین چھ گفت

آن چھ ! اى پسر پیغمبر: سپس ، در پاسخ پیشوا چنین گفت . نخست حمد خداى را بھ جاى آورد. زھیر، از جاى برخاست 
شنیدیم ، اگر دنیا براى ما ھمیشگى بود و ما در آن جاودانى بودیم و یارى و جان بازى در راه تو، ما را از زندگى گفتى 

جاوید محروم مى ساخت ، ما از دنیا مى گذشتیم و بھ تو مى پیوستیم ، چھ برسد كھ زندگى جاودانى نیست و كسى در این 
 .جھان نمى ماند

براى زھیر دعا كرد) ع(حسین  . 
حر، بر حسین ! را در جایى فرود آور، كھ نھ آبى باشد و نھ گیاھى ) ع(حسین : این فرمان از ابن زیاد، براى حر رسید 2

و راه برا بر آن حضرت ببست! تنگ گرفت ) ع(  ! 
: زھیر كھ بھ ارزش جنگى سپاه حر، پى برده بود و نقشھ جنگ را تنظیم كرده بود، شرفیاب شد و حضور پیشوا عرض كرد

 . اكنون جنگ با این ھا آسان است ، در آینده كمك ھایى بھ آن ھا خواھد رسید كھ توانایى برابر را نخواھیم داشت
 :پاسخ امام چنین بود
 .((من جنگ را آغاز نمى كنم ))

. وظیفھ چنین كسى ، زنده كردن نھ كشتن . پیشوایى كھ خداى براى بشر تعیین كرده ، صلح جوست و جنگ طلب نیست 
تى بھ سوى جنگ دست مى برد كھ دفاع از بشریت باشد؛ چنین دفاعى ، حیات بخش است و مھر است بر بشروق . 

بر پیش قراوالن سپاه یزید، كوفھ را دگرگون مى ) ع(اگر جنگ مى شد، سپاه حر تار و مار مى گردید، خبر پیروزى حسین 
مده ، بر ابن زیاد شورش مى كردند، نھ تنھا كمكى بھ كوفیان ، مى دیدند كھ ورق برگشتھ و حساب ھا غلط در آ. ساخت 

در راه شھادت ، گام بر مى داشت نھ ) ع(ولى حسین . دشمن نمى رسید، بلكھ براى حسین مى آمد و پیروزى قطعى مى شد
لى شھادت ، حق را نشان مى داد چنان كھ نشان داد، ولى پیروى ، نشان نمى داد چنان كھ پیروزى پدرش ع. راه پیروزى 

این سخن منصفان آن ! و ھر دو بر حق ! علویان نیز مجتھد بودند! در جھاد جمل حق را نشان نداد، جملیان مجتھد بدند) ع(
و احمد دعوت بھ چھار یار را آغاز ! ھا بود و گرنھ ، تا زمان احمد حنبل ، على را خلیفھ چھارم رسول خدا نیز نمى دانستند

 . كرد و بھ اعتراضات پاسخ گفت
این قلعھ ، باروى محكمى دارد : ھیر، كار دگرى كرد و نقشھ اى دیگر ریخت ؛ بھ قلعھ اى در آن بیابان اشاره كرد و گفت ز

شایستھ است بدان جا برویم و . و قابل تسخیر نیست ؛ در كنار رود فرات واقع است و خطر تشنگى در آن وجود ندارد
 . متحصن شویم

باز ھم نپذیرفت) ع(حسین   . 
جنگ طول مى كشید و دراز شدن . سپاه آن زمان ، قدرت بر قلعھ گشایى نداشت . در قلعھ ، پیروزى در پى داشت  تحصن

حسین ، بھ سوى كوى شھادت مى رفت ، نھ بھ سوى . بود و بھ یقین ، پیروزى را در پى داشت ) ع(جنگ ، بھ سود حسین 
 . دشت پیروزى

سر پیغمبر، با خلیفھ پیغمبر، بر سر حكومت جنگیدند و پسر پیغمبر، حكومت پ: پیروز مى شد، گفتھ مى شد) ع(اگر حسین 
ھر دو مجتھد بودند. ولى یزید شناختھ نمى شد و باطل ، حسین شناختھ نمى شد و حق . را در دست گرفت  ھر دو آدم  !

حسین ھم حق ! حق بودیزید . ھر چھ بود حق بود! باطلى كھ در جھان وجود نداشت ! ھر دو حكومت خواه ! خوبى بودند
 !بود



دل ھا را بھ سوى حق خواندن ، با پیروزى شمشیر ممكن نیست ، پیروزى شمشیر، گونھ اى است و پیروزى حق ، گونھ اى 
پیروزى حق را طالب بود، نھ پیروزى شمشیر) ع(حسین .  . 

 .سرانجام ، حسینیان در كربال فرود آمدند و یزیدیان ، در برابر آن ھا قرار گرفتند
عصر روز نھم محرم سال شصتم ھجرى ، حملھ یزیدیان ، بر حسینیان آغاز شد و تالش سیاسى عباس ، سردار شھیدان ، 
 . یك شب حملھ را بھ تاءخیر انداخت

بازگشت ، زھیر و یاران دگر، در برابر سپاه یزید بایستادند و عباس بھ ) ع(زھیر، ھمراه عباس بود، عباس كھ نزد حسین 
تو سخن مى گویى یا من . وقت پند و اندرز است و وعظ و ارشاد: در این ھنگام ، حبیب ، بھ زھیر گفت . شت تنھایى بازگ

 ؟
چون این فكر بھ خاطر تو رسیده است ، تو سخن بگوى: زھیر پاسخ داد  . 

 . حبیب بھ سخن پرداخت و پند گفتن گرفت
؟تو ھمیشھ خود ستایى مى كنى : عزره یكى از یزیدیان بدو گفت  ! 

از خدا بترس ، من خیر خواه تو ! خداى حبیب را ستوده و ھدایت كرده ، اى مرد: زھیر بھ سخن آمد و بھ او چنین پاسخ داد
 . ھستم

تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ آن كس نباشى كھ گمراھان را یارى كرده ، تا پاكیزگان را بكشند! اى عزره  ! 
تو عثمانى بودى و با علویان سر و ! ما تو را از شیعیان اھل بیت نمى دانستیم ! تو این كاره نبودى ! زھیر: عزره گفت 

 ! كارى نداشتى
) ع(از وضع كنونى من ، پى نمى برى كھ من چھ كاره ھستم و علوى شده ام ، بھ خدا، نامھ اى براى حسین : زھیر گفت 

كھ برگشتم ، راه من و او یكى شد و دیدارى  نفرستادم و وعده یارى نكردم ، ولى از حج  ننوشتم و رسولى بھ حضورش 
جدش دارد بھ خاطر آوردم و چون مى دانستم كھ شما مردم با او   دست داد، جدش رسول خدا بھ یادم آمد و منزلتى كھ پیش 

كھ  شما كسانى ھستید. دفاع كنم   چھ خواھید كرد، خواستم كھ یارى اش كنم و در زمره یاورانش باشم و با جانم از جانش 
سخن زھیر بدین جا رسید، عباس از نزد حسین بازگشت و زھیر ! حق رسول خدا را پا مال كردید! حق خدا را پامال كردید

 .بھ سخن خود پایان داد
در انجمنى از اصحاب و بنى ھاشم سخن گفت و ھمھ را آزاد ) ع(حسین . روز نھم بھ سر آمد و شب دھم ، بال و پر گشود

كھ مى خواھد برود، من بیعتم را از ھمھ برداشتم ھر كس: گذارد و گفت   . 
بھ خدا، دوست مى دارم كشتھ شوم و زنده  :تنى چند وفادارى خود را اعالم داشتند، یكى از ایشان ، زھیر بود كھ چنین گفت 

یك بار كشتھ این كھ . گردم ، دوباره كشتھ شوم و زنده گردم و ھزار بار چنین شود، تا حضرتت و اھل بیتت زنده بمانید
 . شدن بیشتر نیست

این . آمد بھ فرماندھى جناح راست سپاه حسینى تعیین گردید) ع(بامدادان كھ ساعت جنگ فرا رسید، زھیر، از طرف حسین 
افسر نام دار، پیش از آن كھ آتش جنگ بر افروختھ گردد، لباس رزم بر تن كرد و غرق آھن و فوالد گردید و پس از كسب 

سوار شد و بھ سوى یزیدیان رفتھ سخن آغاز كرد و چنین گفت) ع( اجازه از حسین  : 
وظیفھ مسلمانى ، خیر خواھى كردن و پند دادن است و تا شمشیر میان . از عذاب خداى بترسید و بھراسید! اى مردم كوفھ 

مى كھ شمشیر بھ كار افتاد، ھنگا. من و شما بھ كار نرفتھ و جدایى نینداختھ ، ھمھ با ھم برادریم و بھ یك دین پاى بندیم 
شما گروھى مى شوید و ما گروھى. دیگر برادر نیستیم و یك ملت نخواھیم بود  ! 

من شما را بھ یارى پسر . خداى ، عترت رسول خدا را، در میان ما قرار داده و روش ما را با ایشان مى نگرد! اى مردم 
شما، در دوره حكومت زیاد . بردارید و بھ سوى پسر فاطمھ بگرایید بیایید از ابن زیاد ظالم ، دست. پیغمبر، دعوت مى كنم 

چھ دست و پاھایى كھ قطع ! چھ چشم ھایى كھ كور كردند !و پسرش ، جز ستم ، جز عذاب ، جز كشتار، چیزى ندیدید
كشتند، قاریان قرآن  نیكان شما را! پیكرھا را بھ شاخھ ھاى درختان خرما، بھ دار آویختند! گوش ھا و بینى ھا بریدند! كردند

با ھانى و ھمانندانش چھ ھا كردند! چھ ھا كردند  با حجر بن عدى و یارانش ! را بھ قتل رسانیدند ! 

 

پس سوگند خوردند كھ ما امام تو ! یزیدیان ، بھ جاى نصیحت پذیرى ، بھ دشنام دادن پرداختند و ابن زیاد و پدرش را ستودند
و از امام تو، دست بردار نیستیم ، نگران كھ تسلیم شود و یارانش را نزد ابن ! كشیم  با اوست مى - را مى كشیم و ھر كس 

 . زیاد بفرستیم



اگر یارى اش نمى . پسر فاطمھ ، براى یارى ، شایستھ تر از پسر سمیھ است ! آھاى بندگان خدا: زھیر، فریاد برآورده گفت 
بردارید  كنید، دست از كشتنش  . 

یزید بود، از تاءثیر سخنان زھیر بیم ناك بشد و احساسشمر كھ از سران سپاه  . خطر كرد و خواست وى را خاموش كند  
چقدر پر چانھ و پر گویى. ساكت شو، خداى تو را خفھ كند: تیرى بھ سوى زھیر رھا كرده و فریاد كشید زھیر، كھ شمر  ! 

گمان . سخنى نمى گویم ، تو جانورى بیش نیستى  من با تو! اى تولھ سگ : را مى شناخت و از سابقھ وى آگاه بود، گفت 
عذاب الیم خداى در انتظار تو خواھد بود. مژده باد سرافكندگى روز قیامت ! ندارم ، از قرآن دو آیھ بدانى  . 

ھمین دم ، تو را و امام تو را خواھیم كشت: شمر گفت   ! 
ز زندگى با تو و امثال تو عزیزتر استا) ع(بھ خدا مرگ با حسین ! مرا از مرگ مى ترسانى ؟: زھیر گفت   . 

شفاعت . این سنگ دل سبك مغز، گولتان نزند و شما را از دین بر نگرداند!اى بندگان خدا:پس بھ سپاه كوفھ روى كرده گفت 
در این وقت ، فرستاده امام ، ! نصیبت كسى نخواھد شد كھ خون فرزندش را بریزد و یاران و یاورانش را بكشد) ص(محمد 

ھیر را از پشت سر، آواز داده گفتز  : 
)) :امام مى فرمایند اگر مؤ من آل فرعون ، . بازگرد، نزد ما بیا، خیر خواھى و نصیحت این مردم را بھ حد اعال رسانید
زھیر اطاعت كرد و بھ  .((خیرخواھى كرد و قوم خود را از فرعون پرستى ، بھ خدا پرستى خواند،، تو نیز چنین كردى 

ع ( سوى حسین  . بازگشت (
 . جنگ در گرفت

را مورد حملھ قرار دادند و شمر فریاد كشید) ع(شمر و سربازانش ، خیمھ گاه حسین  : 
زنان و كودكان ، از خیمھ ھا، بیرون ریختند و پناه گاھى مى ! آتش بیاورید تا خیمھ ھا را و ھر كھ در آن ھاست بسوزانم 

 .جستند
بھ شمر خطاب كرد) ع(حسین  : 

خدا تو را بسوزاند! ھى خانھ و خاندان مرا بسوزانى مى خوا . 
در این ھنگام ، زھیر با ده تن از سربازانش چنان برق آسا بر شمر حملھ كرد كھ وى را مجبور بھ عقب نشینى ساخت و ابو 

حملھ ، دفع شد و زھیر نگذاشت گزندى بھ خاندان حسین برسد. عزره خویشاوند شمر را بكشت  . 
زھیر و سربازانش بھ دفاع پرداختند و آن قدر كوشیدند تا . نشینى ، از سوى دیگر، حملھ را آغاز كرد شمر، پس از عقب

زھیر چندى بھ تنھایى بجنگید و سپس دست از جنگ برداشتھ ، بھ سوى . یكایك سربازان كشتھ شدند، ولى حملھ دفع شد
بھ كرده بود و بھ حسین پیوستھ بود و آماده جھاد بوددر این ھنگام ، سردار بزرگ سپاه یزید، حر، تو . حسین ، بازگشت  . 

یزیدیان . زھیر با حر، فرمانده دلیر، ھم چون دو نره شیر، حملھ اى سخت بر سپاه یزید كردند، دلیرانھ بھ جنگ پرداختند
. زانھ مى جنگیدندفداكارانھ مى كوشیدند و جان با. دیروز و حسینیان امروز، با یزیدیان دیروز و امروز بھ جھاد پرداختند

مى داد  ھر كدام كھ محاصره مى شد، دیگرى نجاتش  دگر باره ، زھیر تنھا ماند و بھ . نبرد ادامھ یافت تا حر شھید گردید .
 . سوى حسین بازگشت
ساعت ظھر فرا رسید، حسین خواست با باقى مانده یاران ، نماز ظھر بھ جاى آورد، آن ھم نماز در حال جنگ ، كھ آدابى 

حسین ، نماز را بھ جاى آورد، و زھیر بھ حسین اقتدا كرد و نماز خواند. ژه داردوی . 
 .نماز كھ بھ پایان رسید، زھیر یك تنھ بھ میدان تاخت و چنان جنگى كرد كھ نا آن روز چشمى ندیده و گوشى نشنیده بود

من با شمشیر از حسین دفاع مى كنممنم زھیر، منم پسر قین ، : سردار دلیر، در حال جنگ فریاد مى كشید و مى گفت   . 
اى رھبر من و : گھ گاه از میدان باز مى گشت و در برابر حسین مى ایستاد و از دیدارش نیرو مى گرفت و مى گفت 
جانم فداى تو باد! رھنماى من  امروز، جدت رسول خدا را دیدار مى كنم ، امروز، پدرت على را دیدار مى كنم ، امروز  .

امروز، عمویت جعفر طیار را دیدار مى كنم. ا دیدار مى كنم برادرت حسن ر  . 
ھر سعادتى كھ دارم ، از تو دارم! اى سرور من   ... . 

امروز، روز . مرد افسانھ اى و نابغھ نظامى عرب ، گویا گذشتھ خود را بھ یاد آورده بود و شادان بود كھ گذشتھ گذشت 
روزى است كھ گذشتھ را جبران مى كند. ، امروز، روز دیدار است حیات است ، امروز، روز سعادت و شھادت است  . 

 .پس ، زھیر بھ میدان بازگشت و بھ نبرد پرداخت و بكوشید تا شربت شھادت بنوشید
 .((!خداى كشندگان تو را، لعنت كند و از رحمت خود، دورشان گرداند)) :حسین را دیدند كھ بر كشتھ زھیر ایستاده مى گوید
ھر دو، در راه با حسین مالقات . جھاد حماسھ آفرین زیھر كھ فارغ شدیم ، بھ داستان عبیدهللا جعفى چشم دوزیم از خواند  3



زھیر بھ شرف دیدار رسول  !كردند، ھر دو، از سوى حسین دعوت گردیدند؛ یكى سر افراز گردید و دیگرى سر بھ زیر
د محروم گردیدخدا، على مرتضى ، حسن مجتبى ، جعفر طیار، نایل آمد، عبی عبیدهللا جعفى ، دلیرى بود چابك ، شمشیر  !

. در راه كربال با حسین مالقات كرد. زن ، وم شاعرى بود توانا و از نامیان عرب و بزرگان شھر كوفھ بھ شمار مى رفت 
 :پیشوا بدو فرمود
(( . گاه خداوند، از تو شفاعت مى كنددر پیش) ص(بیا و توبھ كن و مرا یارى كن ، جدم رسول خدا ! تو مردى ھستى گنھ كار
 .((اگر تو بھ نكنى ، بھ كیفر اعمالت خواھى رسید

ولى پس از شھادت امام ، بسیار بسیار پشیمان . عبید، نپذیرفت و دست رد بھ سینھ سعادتى كھ بدو روى كرده بود، گذارد
تلیكن پشیمانى سودى نداش. گردید و در پشیمانى خود، شعر مى سرود و مى خواند  . 

عبید، فرصت را از دست داد. زھیر كجا و عبید كجا، زھیر، فرصت را غنیمت شمرد زھیر، در خوش بختى جاویدان بھ  !
 ! سر مى برد، و عبید در پشیمانى جاویدان
 حر و ضحاك
پیش  دیگرى راه سالمت را. گرفت و زنده گردید  این دو نیز، بر سر دو راھى قرار گرفتند؛ یكى راه شھادت را پیش  1

پیوست ، ضحاك ، روز عاشورا از حسین برید) ع(حر، در روز عاشورا بھ حسین ! گرفت و بمرد ! 
حر از یزید ! ضحاك ، در خدمت حسین بود، سر انجام از حسین جدا شد. حر در آغاز، با حسین نبود، سرانجام با حسین شد

بھ گفتھ حر، جوان مردى آزاده بود، و. جدا گردید، ضحاك از حسین جدا گردید ایمان نداشت ،از فرمان  ((الماءمور معذور)) : 
وى از سران كوفھ بھ شمار مى رفت و . ستم گران سر پیچید و در برابر آن ھا قیام كرد و پاى دارى كرد، تا شھادت یافت 

، از موقعیت وى امیر كوفھ . و نامور بودند  از افسران ارشد سپاه یزید بود؛ خاندانش ، در میان عرب ، مردمى سر شناس 
 .استفاده كرده وى را فرمانده ھزار سوار ساخت و بھ سوى حسین فرستاد، تا حضرتش را دستگیر ساختھ بھ كوفھ بیاورد

مژده باد ! اى حر: وقتى حر، حكم فرماندھى را گرفت و از قصر ابن زیاد بیرون شد، سروشى چنین بھ گوش رسید: گویند
كسى كھ بھ جنگ حسین مى رود، ! این ، چھ مژده اى بود؟: با خود گفت . ى را ندیدو برگشت و كس... تو را، بھ بھشت 

 !مژده بھشت ندارد
او حسى نبود كھ براى حفظ . كوركورانھ ، فرمان مافوق را اطاعت نمى كرد. حر، مردى متفكر و سربازى اندیشمند بود

ردم ھر چھ باالتر مى روند، فرمان برتر و مطیع تر گروھى از م. منصب و یا رسیدن بھ مقام ، از ایمان خود دست بردارد
از ایمان خود، دست بر مى دارند، از تشخیص صحیح ناتوان مى شوند، مقام ! مى گردند، عقل خود را بھ دور مى اندازند

، خطا نمى آن ھا گمان مى كنند، مقام باال. باال، ھر چھ را خوب بداند، خوب مى دانند و ھر چھ را بد شمارد، بد مى شمارند
ولى حر، از این گونھ مردم نبود، مى اندیشید، فكر مى ! كند، اشتباه ندارد، ھر چھ مى گوید درست است ، صحیح است 

 . كرد، با اطاعت كوركورانھ سر و كار نداشت
وزى بھ چندى بیابان عربستان را پیمودند، تا ر. بامدادان روزى ھزار سوار بھ فرماندھى حر، از شھر كوفھ بیرون شدند

در آن . حر تشنھ بود، سوارانش تشنھ بودند، اسبانشان تشنھ بودند. رسیدند) ع(وقت ظھر، در ھواى داغ عربستان بھ حسین 
پیشواى شھیدان ، مى توانست با سالح عطش ، حر و سپاھش را از پاى در آورد و . سرزمین نیز، آبى یافت نمى شد

ولى چنین نكرد، و بھ جاى دشمنى ، با دشمن نیكى كرد . نصیب خود گرداند نخستین پیروزى را بدون بھ كار بردن شمشیر،
 :و جوانانش را فرمود
. جوانان اطاعت كردند .((حر تشنھ است سیرابش كنید، سوارانش تشنھ اند سیرابشان كنید، اسبانشان تشنھ اند، سیراب كنید))

ردند، اسبان را سیراب كردندحر را سیراب كردند، سوارانش را سیراب كردند، ھمھ را سیراب ك . 
بھ نماز ) ع(پس از آن كھ حسین . پیشوا، این وضع را پیش بینى كرده بود و از منزل گذشتھ آبى فراوان ھمراه برداشتھ بود

این ھم از تضادھاى مردم كوفھ. ایستاد و یاران بدو اقتدا كردند، حر و سربازانش نیز بھ حسین اقتدا كردند  ! 
نماز مى گزارند و جداگانھ نماز نمى خوانند و پیشوایى حضرتش را اعتراف دارند و از طرفى ) ع(از طرفى با حسین 

نماز، مسلمانى و پیروى از . نماز عصر را نیز، كوفیان ، با حسین خواندند! فرمان بر یزید مى شوند و آماده كشتن حسین 
 . پیامبر اسالم است

، چون پیرو پیغمبر اسالم بودند، ولى پسر پیغمبر اسالم و وصى او و تنھا كوفیان نماز مى خواندند، چون مسلمان بودند
آیا از این تضادھا، در مردم دیگر نیز ھست ؟ پس از پایان نماز عصر، پیشوا آغاز سخن ! یعنى چھ ؟؟! یادگارش را كشتند

 : كرد و كوفیان را مخاطب قرار داد و چنین گفت
(( ماییم اھل پیغمبر، . كھ حق از كدام سوست ، تا خشنودى خداى را بھ دست آوریداز خدا بترسید و باور داشتھ باشید 



حكومت از آن ماست ، نھ از ستم گران و ظالمان ، اگر حق شناس نیستید و بھ نامھ ھایى كھ نوشتھ اید و فرستاده اید، وفادار 
 .((نیستید، من بھ شما كارى ندارم و بر مى گردم 

ر ندارممن از نامھ ھا خب: حر گفت   . 
 .پیشوا فرمود، نامھ ھا را آوردند و پیش حر ریختند

من نامھ اى ننوشتھ ام و باید از تو جدا نشوم ، تا تو را نزد امیر ببرم: حر گفت   ! 
 .((. مرگ بھ تو از این كار، نزدیك تر است)) :پیشوا فرمود

ھ نھ بھ كوفھ برود و نھ بھ مدینھ ، شاید پس از مى توانى راھى را پیش گیرى ك. من ماءمور جنگ با تو نیستم : حر گفت 
سوگند خورد) ع(سپس براى حسین . این ، دستورى رسد كھ من از این وضع تنگنا، نجات یابم  : 

 .اگر جنگ كند كشتھ خواھد شد
)) :پیشوا فرمود كارتان بھ جایى رسیده كھ مرا بكشید؟! مرا از مرگ مى ترسانى ؟ در راه بھ . دندھر دو لشكر، بھ راه افتا .((!

حر خواست آن ھا را زندانى كند یا بھ . برخوردند كھ از كوفھ بھ یارى آن حضرت آمده بودند) ع(تنى چند از یاران حسین 
 .كوفھ برگرداند
 :پیشوا نگذاشت و فرمود
پیوستند) ع(سین حر، سخنش را پس گرفت و آنان بھ ح .((من از این ھا دفاع مى كنم ، چنان كھ از جان خود دفاع مى كنم )) . 
در آن نوشتھ بود. نامھ امیر كوفھ بھ حر رسید 2 : 

آورنده ! ھر جا كھ این نامھ بھ تو رسید، بر حسین تنگ بگیر و در بیابان فروش آور كھ نھ آبى یافت شود و نھ پناھى باشد
الموالس. نامھ را گفتم كھ از تو جدا نشود تا ببیند كھ فرمان مرا امتثال كردى و گزارش دھد  . 

این نامھ امیر است و چنین دستورى داده و این مرد ھم پیك : حر، نامھ و آورنده اش را بھ حضور پیشوا آورد و عرض كرد
 . اوست و بازرس بر من است ؛ نباید از من جدا گردد، تا ببیند فرمان اطاعت شده است

را در كربال فرود آورد) ع(سر انجام ، حسین  . 
بھ كربال مى آمدند و دم بھ دم افزوده مى شدند و عمر سعد ) ع(تھ و گروه گروه ، براى كشتن حسین لشكریان یزید، دستھ دس

 .فرمان فرماى سپاه یزید گردید
 .حر نیز از سرداران سپاه بود
وقتى كھ عمر، آماده جنگ گردید، حر كھ باور نمى كرد كھ پسر پیغمبر مورد حملھ پیروان پیغمبر قرار گیرد، نزد عمر 

جنگ كنى ؟) ع(مى خواھى با حسین : و پرسید رفت ! 
او نپذیرفت. چھ كنم اختیار با امیر است . اگر اختیار مى داشتم مى پذیرفتم . اختیار با من نبود: عمر گفت   . 

 !الماءمور معذور
باید بھ حسین ملحق شود و یزیدیان از نقشھ اش. حر، تصمیم خود را گرفت  ھ در كنارش بود از پسر عمویش ك. آگاه نشوند  

نمى خواھى آبش بدھى ؟ قره ، از این پرسش ، چنین پى برد كھ : حر پرسید. نھ : اسبت را آب داده اى ؟ قره گفت : پرسید
مى روم و اسبم : پس چنین پاسخ داد. حر نمى خواھد بجنگد، ولى نمى خواھد، كسى از كارش آگاه شود؛ مبادا گزارش دھند

حر دور شد و رفت و از. را آب مى دھم  . 
حملھ كنى ؟) ع(چھ خیال دارى ؟ مى خواھى بر حسین ! اى حر: مھاجر پسر عموى دیگر حر برسید و از وى پرسید ! 

 !حر پاسخش را نداد و ناگھان ھم چون بید، لرزیدن گرفت و بھ چندش در آمد
من چنین وضعى از تو . ى اندازدكار تو، انسان را بھ شك م! اى حر: مھاجر كھ وضع حر را چنین دید، در عجب شده گفت 

این لرزش. اگر از من مى پرسیدند، دلیرترین مرد كوفھ كیست ، من تو را نشان مى دادم . ندیده بودم  چیست و این چندیدن   
 براى چھ ؟

م ، بھ خدا قس: سپس گفت ! خود را دى میان بھشت و دوزخ مى بینم ! سر دو راھى قرار گرفتھ ام : حر، لب بگشود و گفت 
پس تازیانھ ! ھیچ چیز را، از بھشت برتر نمى دانم و دست از بھشت بر نمى دارم ، ھر چند تكھ تكھ ام كنند و مرا بسوزانند

 .بر اسب زد و بھ سوى حسین رھسپار گردید
وز جزااین است معناى ایمان بھ ر. بھ روز رستخیز، ایمان داشت . دوزخ را باور كرده بود. حر، بھشت را باور كرده بود . 

دانستند كھ حر آزادگى را برگزیده و از یزیدیان ) ع(یاران حسین . كھ نزدیك شد، سپرش را واژگونھ كرد) ع(بھ سپاه حسین 
شرفیاب شد و سالم كرد و گفت. بریده و بر حسین پیوستھ است   : 

خدا مرا فداى تو كند! اى پسر پیغمبر . 



بھ خداى ! من آن گنھ كارى ھستم كھ حضرتت را بدین روز نشانیدم :  سپس سوء سابقھ خود را، بھ یاد آورده چنین گفت
با خود مى گفتم مشاجره اى بیش نیست و پایان مى ! یگانھ سوگند كھ باور نمى كردم كھ این مردم ، با تو چنین رفتار كنند

پشیمانم و آمده ام توبھ كنم و در  اكنون. اگر مى دانستم كھ این ھا چنین مردمى ھستند بھ یقین از من گناھى سر نمیزد. پذیرد
آیا توبھ من قبول است ؟. پیشگاه تو جان فدا كنم   

فرمود) ع(حسین   .((آرى ، خداى توبھ تو را قبول مى كند و گناھت را مى آمرزد، از اسب پیاده شو و اندى آرام بگیر)) :
اداى وظیفھ كنم اگر اجازه دھید، سواره بھتر مى توانم: حر كھ آماده شھادت بود، عرض كرد  . 

ھر چھ مى خواھى بكن: پیشوا فرمود  . 
آن گاه بھ . حر بھ سوى ھم شھریان خود تاخت و آن ھا را پند داد و اندرز گفت و كوشید رھنمایى كند، ولى سودى نبخشید

 : سرزنش پرداختھ گفت
بھ . ان را پذیرفت و سوى شما آمدحضرتش ، دعوتت. پسر پیغمبر را دعوت كردید! بمیرید و زنده نمانید! اى مردم كوفھ 

چرا آب فرات را، بر وى ، ! اكنون مى خواھیدش بكشید. بھ پسر پیغمبر قول دادید كھ از او دفاع كنید !دشمن تسلیمش كردید
آبى كھ بر ھمھ حیوانات و ! آب یكھ بر جھودان رواست بر ترسایان رواست  !بر خاندانش ، بر زنان و كودكانش بستید؟

خداى در روز رستخیز سیرابتان ! با دودمان محمد، چھ بد رفتار كردید! صد واى بر شما! واى بر شما! رواست جانداران 
 .نگرداند؛ اگر پشیمان نشوید، اگر توبھ نكنید، اگر از راھى كھ رفتھ اید، باز نگردید

حر كھ ھنوز اجازه جنگ نگرفتھ . نددر این ھنگام ، جوخھ اى از سپاه یزید پیش تاختند و بھ سوى حر تیر اندازى آغاز كرد
 .بود، بھ سوى حسین بازگشت و رخصت نبرد برگرفت و بھ میدان برگشت و بر سپاه كوفھ حملھ كرد و جنگیدن آغاز كرد

او را دیده بودم ، تا با نیزه سوراخ ) ع(اى كاش وقتى كھ حر، پشت بھ یزید كرد و روى بھ حسین : یزید بن سفیان گفتھ بود
كردم سوراخش مى : یزید، بھ سوى حر، تاخت آورد و گفت . اینك حر، كسى كھ آرزومند كشتنش بودى : بھ وى گفتند ! 

 جنگ مى كنى ؟
جنگ تن بھ . آن چھ تو خواھى كنم : حر كھ در اثر زخم ھایى كھ خورده بود، پیكرش ، از خود رنگین شده بود، پاسخ داد

ید كھ یزید بھ دست حر كشتھ شدتن میان دو ھم كار سابق آزاد شد، و دیرى نپای . 
پس بر سپاه دشمن زد، از این سو بھ آن سو مى تاخت و صف ھا را مى درید و از كشتھ ھا پشتھ مى . حر اندكى درنگ كرد

حیوان زبان بستھ كھ تا آن ساعت ، پاى دارى كرده بود، لرزیدن گرفت ، . ناگھان تیرى آمد و شكم اسبش را بدرید. ساخت 
حر . ت بر زمین بیفتد، سوارش بر زمین جست و شمشیر ھم چنان در كفش برق مى زد و خون چكان بوددمى كھ خواس

 . پیاده بھ جنگ پرداخت
بھ میدان بازگشت و از دیدارش ، . پس بھ سوى حسین بازگشت و از دیدارش ، نیرو تازه كرد، این بار، با زھیر ھمراه شد

دو تھمتن ، دو سرباز دلیر، . بھ میدان برگشت و دو تنھ جنگیدن آغاز كردند. داین بار، با زھیر ھمراه ش. نیرو تازه كرد
از طرفى با دشمن مى جنگیدند و از . یكى اژدھا و یكى نره شیر، بھ نبرد پرداختند و عرصھ رزم را محفل بزم ساختند

ن گھ كھ حر، در دام دشمن وقتى كھ زھیر در خطر مى افتاد، حر نجاتش مى داد، آ. طرفى یار و یاور یك دیگر بودند
حر، شجاعانھ نبرد مى كرد و مردانھ جان مى باخت و آخرین رمق حیات را بھ . گرفتار مى شد، زھیر دام را پاره مى كرد

دمى از كوشش فروگذار نكرد. كار مى برد و گناه خود را با خون مى شست  . 
رفتندش و جوان مرد آزاده را شھید كردندسرانجام كھ ناتوان شد و قدرت نبرد نداشت ، گروھى ، در میان گ . 

 :حسین ، خود را بر كشتھ حر برسانید و شنوده شد كھ مى گوید
(( اكنون در آن جھان نیز سعادت مند و خوش بخت خواھى . تو مردى آزاده بودى ھم چنان كھ مادرت نامت را حر گذارد
 .((بود

از سرعت نور افزون ، راه خدا را پیش گرفت و برفت تا بھ  حر، در آن روز والدت یافت و آزاده گردید و با سرعتى ،
 . ابدیت پیوست
او نیز از كاسنى بود كھ سر دو راھى شھادت قرار گرفت ، ولى سعادت نداشت . اكنون بھ سرگذشت ضحاك ، گوش كنیم  3

رد و بھ نبرد پرداخت ، ھمراه حسین بھ كربال آمد، در جنگ شركت ك. گرفت و بھ شھادت پشت كرد  راه سالمت را پیش . 
 .ولى از شھادت روى بگردانید و مرگ را برگزید

شرفیاب شدند و ) ع(وقتى حسین بھ سوى كوى شھادت رھسپار بود، ضحاك و دوستش مالك ، در راه بھ حضور حسین 
مردم كوفھ یزیدى شده اند و آماده كشتن حضرتت ھستند: عرض ارادت كردند و اظھار داشتند كھ  ! 

فرمود )ع(حسین  : 



 ح皑بى هللا و نعم الوكیل ؛))
 .((خداى براى من بس است و بھترین یاور است 

بدھكارم و عیالوار و از : مالك عرض كرد. حضرتش از ضحاك و مالك دعوت كرد، بھ سوى كوى شھادت گام بردارند
نم ، مادامى كھ یارى من نیز بدھكارم و عیالوار و حضرتت را یارى مى ك: ضحاك ، عرض كرد! یارى حضرتت معذورم 

 . من سودمند باشد و یاورانى براى خود داشتھ باشى
ھر دو را در تصمیم گرفتن آزاد گذارد و بر ھیچ یك تحمیلى نكرد) ع(حسین  . 

روز شھادت بھ نبرد پرداخت و یكى دو تن از سپاه یزید را بینداخت و دست . مالك برفت و ضحاك ، در خدمتش باقى ماند
و در خدمت حسین بود، تا وقتى كھ دید بیش از دو تن ، براى حسین ، یارى نمانده است یكى را قطع كرد شرفیاب شد و  . 

یارى من دیگر سودى نخواھد داشت و حضرتت بھ یقین كشتھ خواھى شد: شرط پیمان خود را بھ یاد آورد و عرض كرد . 
نقشھ گریز : عرض كرد! نھ مى توانى بگریزى ؟آزاد ھستى ، ھر جا مى خواھى بروى ، برو، ولى چگو: فرمود) ع(حسین 

 . را كشیده ام
سوى اسبش رفت و . اسبش را در خیمھ اى آماده گذارده بود و پیاده جنگیده بود. ضحاك پیش بینى چنین وقتى را كرده بود

دتاختن  پانزده تن از سواران یزیدى ، در پى اش . بر سپاه كوفھ بتاخت و خط محاصره را شكست و بگذشت  ھنگامى كھ بھ  .
آنان او را شناختند و از خونش در گذشتند. وى رسیدند، ضحاك كھ بھ سوى ایشان برگشت و نگریستن گرفت  . 

ضحاك ، حسین را تنھا گذارد و برفت ، چون نمى توانست جلوگیرى از كشتھ شدن حسین كند، ولى ارمغانى بزرگ براى 
ستان ھاى شھادت و شھیدان كربال بودجھان بشریت بھ یادگار گذارد و آن یاد كردن دا . 

سخنان پیشواى شھیدان و یارانش در راه و در كربال خطاب بھ مردم كوفھ ، سبب شد كھ در طول اقامت آن حضرت در  4
ه گاه شبانھ ، از تاریكى شب استفاده كرده و گا. كربال، افرادى تك تك ، یا دو تا دو تا یا بیشتر، از یزیدیان ببرند و برگزیدند

. روزانھ غفلت دشمن را مغتنم شمرده ، خود را از بد بختى ابدى نجات داده ، خوش بختى جاویدان را از آن خود كردند
. حق جو و حقیقت طلب گردیدند. قدرت این مردم در آن بود كھ خویشتن را گول نزدند و خواھش دل را، راه حق نخواندند

آن او خواھد بودآرى ھر كس از خواھش دل درگذشت ، سعادت ، از  . 
این گونھ كارھاى بزرگ ، بھ جز از دلیران نشاید، . آنان مردمان دلیرى بودند كھ توانستند كارى بزرگ و مردانھ انجام دھند

 . از زندگى در گذشتن و سوى مرگ دویدن ، كار مردم عادى نیست
ه حسین قرار گرفتند و بامدادان ھمگى بھ تن در شب شھادت یك جا از سپاه یزید جدا شده و در زمره سپا 32از آن جملھ 

 .شھادت رسیدند
 زن و شھادت
زن ، موجودى است لطیف و نازنین ، كار سنگین از او خواستن ، ستمى است ناروا و بزرگ ؛ بھ ویژه اگر دردمندى و  1
 . خون ریزى ماھیانھ اش را در نظر بیاوریم

از وى . ریل آھن بر دوشش نھادت ظلم است . دادن ظلم است  بیل بھ دستش. بنایى و عملگى از زن خواستن ظلم است 
زن ، آورنده بشر است و باید نگھ . جھاد سرخ ، ظلم است . سالح برداشتن ظلم است  . انتظار ناوه كشى كردن ظلم است

زندگى او را در خطر قرار دادن ، بشریت را در خطر قرار دادن است. دارى شود، تا بشر بماند  . 
جھاد زن ، جھاد سپید . اسالم وظایفى است كھ در خور اوست ، جھاد سرخ از او در اسالم خواستھ نشده است زن را در 

 . است و زن بر آن تواناست
ھمسران پیامبر در جھاد . در ھیچ یك از غزوات رسول شركت نكرد) ص(در زمان پدرش رسول خدا ) س (فاطمھ زھرا 

در ھیچ جنگى شركت نكردند، اگر جھاد سرخ شایستھ زن بود، بھ یقین شركت  سرخ شركت نكردند، زنان مھاجر و انصار،
 .مى كردند

ھمراه برادر بھ كربال آمد، ناظر میدان جنگ . در جھادھاى پدرش شركت نكرد) ع(خواھر حسین ) ع(زینب دختر على 
ا بھ تاءخیر مى انداخت و اگر زینب در جنگ شركت مى كرد، بى گمان ، شھادت حسین ر. بود، ولى در جنگ شركت نكرد

چرا؟ چون در اسالم ، جھاد سرخ از زن خواستھ نشده  .از یاوران حضرتش بھ شمار مى رفت ، ولى در جنگ شركت نكرد
 . است
عبدهللا كلبى در كوفھ دید كھ سرزمین نخیلھ لشكرگاه یزیدیان شده و حكومت ، مردم را در آن جا گرد مى آورد، تا براى 

من در جھاد با كافران كوشا بودم و پاداش جھاد با یزیدیان ، از : كلبى با خود گفت . و یارانش بفرستد كشتن پسر پیغمبر
 : تصمیم خود را گرفت و نزد ھمسرش ام وھب شد و قصھ خود را بدو گفت .پاداش جھاد با كافران كمتر نخواھد بود



ت رسیده اى ، خدایت رھنمایى كرده و بھ حقیقت درست مى اندیشى و بھ حقیق: ام وھب ، شوھرش را تحسین كرده گفت 
 .رسانیده ، بھ یارى حسین بشتاب و مرا با خود ببر

عشق و دانش را رھنما قرار دادند، شب ھا راه مى رفتند و روزھا خود . شبان گاھى ، زن و شوھر، از كوفھ بیرون شدند
شرفیاب شدند) ع(را نھان مى كردند، تا در كربال بھ حضور حسین  . 

بھ خاك افتاده بھ ) ع(بامدادان روز شھادت ، پس آن كھ حملھ تیر بارانى سپاه یزید پایان یافت و گروھى از یاران حسین 
حبیب و بریر، دو سرباز پیر . شھادت رسیدند، سالم ، غالم امیر كوفھ و یسار غالم پدرش بھ میدان آمده مبارز خواستند

حسین اجازه نداد آماده نبرد با آن دو شدند، ولى) ع(حسین  . 
بھ سراپاى كلبى و اندام مردانھ اش نگاھى انداختھ ، مردى را دید ) ع(حسین . كلبى ، از جاى برخاست و اجازه خواست 

گمانم آن است كھ مرد است ، دلیر : رشید و گندم گون ، داراى قامتى رسا و ساعدى نیرومند و شانھ ھایى پھن ، سپس گفت 
ز است و بھ وى اجازه داداست و بر ھماوردان پیرو . 

تو كیستى ؟ كلبى نسبش را بگفت: آن ھا پرسیدند. كلبى بھ میدان رفت و در برابر آن دو قرار گرفت   . 
، براى جنگ با ما بیایند0زھیر، یا حبیب ، یا بریر: بگو! ما تو را نمى شناسیم : گفتند ! 

 

پس آن گاه بھ یسار ! مى خواھید بجنگید كھ بھتر و برتر باشد با كسى! شما نمى خواھید، با فرد عادى بجنگید؟: كلبى گفت 
در آن حال ، سالم از پشت سر، بھ وى حملھ كرد، یاران حسین . كھ در پیش روى سالم قرار داشت حملھ كرده او را بكشت 

سالم را بپاى : كھ ناظر جنگ بودند فریاد زدند ، ولى وقتى كھ سالم كلبى توجھى بھ سالم نكرد و كار یسار را پایان داد !
شمشیر خود را بر سر او فرود مى آورد، كلبى دست چپش را سپر قرار داد، شمشیر سالم فرود آمد و انگشتان رادمرد 

دست راست . وى را نیز بكشت و بازگشت . كلبى كھ از كار یسار، فراغت یافت ، بھ سوى سالم برفت . دالور را جدا كرد
د و انگشتان دست چپش جدا شده بودندوى بھ دستھ شمشیرش خشك شده بو . 

پدر و مادرم ، فداى تو باد، از : ام وھب ھمسر با وفا و شیردلش ، ستون خیمھ را از جاى كنده بھ سوى شوھر شده گفت 
و خواست از ھمسر جلوگیرى كند و او را نزد بانوان حرم ، بازگرداند. پاكیزگان و خاندان محمد، دفاع كن  . 

دست از دامنت بر نمى دارم تا با تو كشتھ شوم: را بگرفت و بھ زارى گفت زن ، دامان شوھر   . 
شوھر نمى توانست از دست ھاى خود، براى . كشمكشى میان زن فداكار و شوھر مجروح و خون آلود در گرفت 

قلھ فداكارى رسیده زنى كھ بھ . دستى بھ شمشیر خشك شده بود و دستى انگشتانش جدا شده بود. بازگردانیدن زن استفاده كند
 .بود و از عشق بھ شھادت آكنده ، و بدین امید بھ كربال آمده بود
 . كلبى نتوانست ھمسرش را برگرداند و كشمكش ادامھ یافت

برو پیش زنان ، و با آن ھا باش : ، پا در میان نھاد و بھ كمك كلبى شتافت و بھ ام وھب فرمود)ع(آرى حسین ) ع(تا حسین 
شدن ، براى زن نیست، كشتن و كشتھ   . 

 . ام وھب اطاعت كرد و بھ خیمھ گھ رفت
 .كلبى بھ میدان نبرد بازگشت و دلیرانھ نبرد كرد تا بھ شھادت رسید

بر بالین شوھر نشست ، . ھمسرش كھ از شھادت شوھر آگاه شد، از خیمھ بیرون دویده خود را بر سر كشتھ شوھر رساندى 
از آن خداى كھ بھشت را نصیب تو كرد، .بھشت بر تو گوارا باد: زدود و مى گفت  خاك و خون ھا را از چھره شوھر مى

 . مى خواھم كھ مرا نیز با تو ھمراه سازد تا از تو جدا نشوم
سر این زن را با : دعایش بھ ھدف اجابت رسید؛ در حالى كھ بر كشتھ شوھر مى گریست ، شمر بھ غالمش رستم گفت 

 ! گرز بكوب
را بر سر زن فرود آورد و او را بكشترستم ، گرز خود   ! 

جھاد سرخ براى زن : حسین فرمود .ام وھب شھید شد، ولى جھاد نكرد و سالح بر نداشت و فرمان حسین را اطاعت كرد
جھاد زن ، انسان سازى است. نیست  وى مى تواند، از شوھرش انسان بسازد، از پسرش انسان بسازد، از برادرش انسان  . 

جھاد زن ، شوھر دارى است ، جھاد زن ، مادرى است. درش انسان بسازدبسازد، از پ  . 
 .شوھر دارى بسیار سخت است ؛ چون بسیارى از شوھران ، مردمى ظالم و ستم گرند
 . شوھر دارى براى زن ، مانند جھاد سرخ براى مرد است ، ھر دو براى ھر دو، فداكارى است



. م است ، شوھر دارى براى زن نیز، جان بازى در برابر ظالم است شھادت براى مرد، جان بازى در برابر ظال
 .سعادتمندترین زن ، كسى است كھ بتواند، بار سنگین شوھر دارى ، مادرى ، انسان پرورى را بھ منزل برساند

در ھنگامھ كربال یكتا پسرش) ع(بانوى بانوان ، زینب ، خواھر حسین حسین  ولى خود  عون را، روانھ كوى شھادت كرد،  
زینب مى توانست خود را پیش مرگ برادر سازد، ولى نكرد. در جھاد شركت نكرد . 

 :عون ، بھ میدان آمد و خود را بدین گونھ معرفى كرد
كسى كھ در بھشت ، بال ھاى سبز پرواز مى كند، و ھمین افتخار، در روز محشر، براى من . من پسر جعفر طیار ھستم 

 . بس است
. عون ، خواھر زاده حسین بود. عون پسر زینب بود، نواده على بود. بزرگ تر و برتر خود را نگفت  عون ، افتخارھاى

عون ، شھید كربال بود. خواھر زاده حسن بود . 
 .پس از معرفى ، بر سپاه یزید بتاخت و سھ سوار و ھیجده تن پیاده را بكشت و شھید گردید

ھ در اسالم لقب طیار یافت ، سردار بزرگ اسالم ، دو دستش را در ك) ع(جعفر طیار، نیاى عون ، برادر بزرگ على 
 .میدان جنگ با كفا از دست بداد و سپس شھید گردید
 .((خداى در بھشت بھ جاى دو دست جعفر، دو بال بھ وى عنایت كرد)) :رسول خدا فرمود

پس . بریده بگرفت و پاى دارى كرد سردار بزرگ ، علم را با دو دست. كافران رومى نخست دو دست جعفر را جدا كردند
 .، شمشیرى بر فرقش فرود آوردند و پیكرش را دو نیمھ كردند
این نوجوان ، پدرش : حسین او را بدید و صدا زد. پسرش راھى میدان شھادت گردید. روز شھادت ، پدرى شھادت یافت  2

باشداست ، خودش دیگر بھ میدان نرود، شاید مادرش راضى ن  كشتھ شده ، بس  . 
بھ خدا سوگند، مادرم گفتھ كھ بھ میدان بروم: پسر فریاد زد  . 

مادر، بھ سوى سر ! بینداختند) ع(یزیدیان سرش را از تن جدا كردند و بھ لشكرگاه حسین . سپس بھ میدان رفت و كشتھ شد
آفرین پسرم! اى خشنودى قلب مادر! اى نور چشم من : بدوید، سر را برداشت و بوسید و گفت  آن گاه ستون خیمھ اش را  . 

 !از جاى بركند و بر سپاه یزید حملھ كرد
او را برگردانید و در حق آن بیوه شھید و آن مادر داغ دیده دعا كرد: بھ زن اجازه جنگیدن نداد و فرمود) ع(حسین  . 

سوى عشیره اش  را بھ) دلھم (زھیر، نابغھ نظامى و سردار بزرگ اسالم ، ھنگامى كھ آماده شھادت گردید، ھمسرش 
ھمسر فداكار، كھ آماده شھادت بود، نخواست با زھیر بھ كربال شود و شھید گردد؛ چون مى  .فرستاد و با خود ھمراه نبرد
دانست كھ اسالم ، شھادت را، براى زن نخواستھ و اگر چنین بود، بھ یقین ، زھیر، ھمسرش را بھ كربال مى برد و سربازى 

افزودمى   فداكار بر سربازانش  . 
در بصره ، كانون شیعیان على بود و تنى چند از آن كانون تقوا و فضیلت بھ یارى حسین شتافتند و شھید  ((مارى ))خانھ بانو 
شدند، ولى خود مارى نیامد و اگر دخول در جنگ را اسالم براى زن پسندیده بود، با جان و دل ، بھ یارى حسین مى شتافت 

دت قرار داشتند، ھیچ كدام در روز شھادت سالح بر نداشتند و در جنگ شركت نكردندبانوانى كھ در كاروان شھا.  . 
ھمسران اصحاب حسین از پسران خود، براى دفاع از حسین و شركت در شھادت ، دعوت كردند، ولى خواھر خود را، و 

گ شتافت ، رمزى باشدشاید در كار بانویى كھ ستون خیمھ را برداشت و بھ میدان جن. دختر خود را دعوت نكردند چرا  .
چرا نیزه برنداشت و ستون خیمھ را از جاى بركند؟! این بانو، شمشیر بر نداشت ؟ ! 

حسین ، زن را از این ھم . او مى دانست كھ زن نباید سالح بردارد، و ستون خیمھ ، سالح نیست و برداشتنش باكى ندارد
خداى است چنان كھ نھى حسین ، نھى خداست ستودن حسین ، ستودن. منع كرد و فداكارى زن را بستود  . 

 تساوى نژادى و شھادت
شھیدان ، . شھید، شھید است ، خواه سیاه باشد، خواه سپید؛ خواه ترك باشد، خواه فارس ؛ خواه عرب باشد، خواه عجم 

بزم شھادت جاى گوناگونى نژاد ملیت را، در كوى شھیدان ، راھى نیست و آن كھ در  .ھمگى یك گروھند و از یك نژاد
انسان ، انسان است و از نژاد و قومیت ، برتر و باالتر است. دارد، انسان است   . 

نژادھاى بشرى ، ھمگى رنگین ھستند، یكى سیاه است و یكى سفید، یكى زرد است و یكى سرخ ، ولى انسان رنگ ندارد و 
 .در ھر نژاد و ملتى ، انسانى یافت مى شود

د، مى تواند انسان شود و رنگ شھادت پذیرد، ولى رنگ شھادت ، رنگ خون نیست و ھر بھ ھر كسى از ھر نژادى باش
 .خون خفتھ اى شھید نتواند بود

رنگ از خواستھ خود، چشم پوشیدن . رنگ شھادت ، رنگ مھر است ، رنگ عشق است ، رنگ فداكارى در راه خداست 



 . و براى خواست خدا كوشیدن است
چنان . جوان دارد، پیر دارد، خردسال دارد، شیرخوار دارد. اه عاشق است و ھمھ گونھ شھید داردشھادت كده كربال، بزم گ

ھمگى یكى ھستند، دوگانگى و دوگونگى در میان . ترك دارد، پارس دارد. چھ سیاه دارد، سپید دارد، عرب دارد، عجم دارد
 . آن ھا نیست
 شھید سیاه

برخوردار ) ع(از ابوذر، از سعادت شرفیابى خدمت امام حسین مجتبى  پس. وى چند سال در خدمت ابوذر بھ سر بود
را برگزید و در زیر سایھ حسین بماند تا بھ شھادت رسید) ع(پس از شھادت آن حضرت ، خدمت حسین . گردید . 

روز . بود از مكھ كھ راھى عراق شد، جون در خدمتش. در خدمتش بود ((جون ))پیشواى شھیدان كھ از مدینھ بھ مكھ رفت ، 
بھ حضور پیشوا شرفیاب شده اجازه خواست. شھادت نیز، جون در خدمتش بود  . 

)) :مھر حسینى بھ جوش آمده فرمود اكنون خود را گرفتار مكن ، . نزد ما بودى كھ از بھزیستى برخوردار شوى ! اى جوان 
 .((تو آزادى ، بھ ھر جا كھ مى خواھى برو

وقت آسایش ، كاسھ لیس خان شما ! اى پسر رسول خدا: تاده بوسیدن گرفت و مى گفت رادمرد سیاه ، روى پاھاى حسین اف
: و بھ سخن ادامھ داده گفت . چنین چیزى نخواھد شد! اكنون كھ در تنگى و سختى افتاده اید، دست از شما بردارم ؟. بودم 

، كرم كن ، بھشت را بر من ارزانى  رنگ من سیاه است ، بوى خوشى ندارم ، از خاندانى شریف نیستم! اى پسر پیغمبر
تا خوش بوى شوم ، تا شرافت یابم. دار، تا رنگم سپید گردد  . 

 . بھ خدا سوگند، از شما جدا نخواھم شد، تا خون سیاه خود را با خون ھاى پاك شما آمیختھ سازم
جون ، رھسپار كوى شھادت گردید، بھ جنگ پرداخت تا شھید شد. اجازه صادر شد . 

را دیدند كھ بر سر كشتھ شھید، ایستاده مى گوید) ع(حسین  : 
(( جون را، روسپید گردان ، خوش بوى و معطر ساز و با خوبان محشورش بدار و میان او و آل محمد، جدایى ! بار خدایا
 .((مینداز

آنان دیدند . پارندروزى چند از شھادت شھیدان گذشتھ بود، كھ عشیره بنى اسد آمدند، تا بھ خون خفتگان شھید را بھ خاك س
 .كھ كشتھ جون ، بوى مشك ، پراكنده مى كند
 شھید ترك

وفادارى كرد و از حضرتش جدا نشد تا در شھادت گاه كربال، بھ . اسلم ، از تركان بود و در خدمت حسین قرار داشت 
ه بود، و با چشم حسین را حسین را دیدند كھ خود را بھ كشتھ شھید رسانید، وقتى كھ از وى رمقى باقى ماند. شھادت رسید
كیست مانند من ؟ پسر : شھید، لبخندى زده گفت . پیكر اسلم را در آغوش گرفت و صورت بھ صورتش نھاد. مى نگریست 

 .پیغمبر، گونھ اش را بر گونھ ام مى گذارد، سپس جان داد
حسین ، بر دشمنانش مھر . ویندشھادت كده كربال، لبریز مھر است ، حسین مھر است ، سربازانش ھمگى مھرند و عشاق ا

 .بود، چنان كھ بر دوستان مھر بود
 .بود ((رحمة للعالمین ))آرى حسین فرزند 

وه كھ بشر، چقدر نمك بھ حرام است! آیا پاداش چنین مردى این بود؟  ! 
 شھید پارسى

سخن كلبى را چند چیز، تاءیید . ھر چند مبردش نجاشى زاده حبشى دانستھ است . كلبى ، ابو نیزر را شھزاده ایرانى گفتھ 
 :مى كند
 . كلبى پیش از مبرد بوده و در انساب تخصص داشتھ است .1
 .نیزر شاید كوتاه شده نیزار باشد .2
 . تخصص در كندن كاریز داشتھ و این ، ویژه ایرانیان بوده است .3

بھره ) ع(فیض حضور امیرالمؤ منین پدر حسین خواه ایرانى باشد و خواه حبشى ، ابونیزر، نیز انسانى سعادتمند بوده كھ از 
 . مند بوده است

نصر، در میان آن . نصر، فرزند ابونیزر است كھ در زیر سایھ على بھ وجود آمده و در ركاب حسین شھادت یافتھ است 
وى از حسین جدا نشد، تا با حسین شھید گردید. خانواده پاك ، پرورش یافت و پاكیزگى گرفت  . 

شجاعى بود . از مكھ كھ بھ سوى كربال شد، نصر در خدمتش بود. مدینھ بھ مكھ رفت ، نصر در خدمتش بودحسین كھ از 
بامداد روز شھادت كھ عازم نبرد شد، . دلیر، سوارى بود بى نظیر، دالورى بود شیرگیر، خروش سواران ایران را داشت 



. جنگ پرداخت و آن قدر پاى دارى كرد تا شھید گردید پیاده بھ. چھار پاى اسبش را با شمشیر قطع كرد تا پیاده بجنگد
 .شھادتش ھنگام دفاع از حملھ نخستین سپاه یزید بود
پدرش ، ابو نیزر، در نوجوانى عشق اسالم در دلش تپیدن گرفت ، مرز و بوم خود را، پشت سر گذارد و بھ حضور رسول 

سر گذارد و بھ حضور رسول خدا، شرفیاب گردید و اسالم رسول ، در خانھ خود پشت . خدا، شرفیاب گردید و اسالم آورد
پس از وفات پیامبر، در خانھ فاطمھ مسكن كرد و در . رسول ، در خانھ خود جایش داد و در آن جا مسكن گزید. آورد

بار كشاورزى على را بر دوش داشت و یار با وفاى على بود. خدمت على و فرزندان فاطمھ بھ سر برد . 
بشنویم  ا على داستانى است كھ شایستھ است از خودش ابونیزر را، ب  : 
خوراكى چھ دارى ؟ گفتم! ابونیزر: على آمد و پرسید. روزى در كالتھ بودم  خوراكى اى دارم كھ شایستھ امیرالمؤ منین  : 

كدویى چند از كالتھ چیده ام و با آب پختھ ام. نیست   . 
بیاور: فرمود . 

سپس . دستش را بشست و اندكى از كدو بخورد. حضرتش سوى جوى آب شد. آوردم اطاعت كردم و كدو را بھ حضورش 
آن گاه با دو كف دست آب برداشت و بنوشید و گفت. بھ سوى جوى روان گردید و دست ھا را بھ شن بمالید و با آب بشست   

: 
پس ، دست ھا را بر شكم كشید و گفت. دست ، پاكیزه ترین جام است ! ابونیزر  : (( ھ شكمش وى را دوزخى سازد، كسى ك

 .((خداى از رحمت خود دورش كند
پس ، از . ساعتى چند بدین كار بپرداخت و آبى آشكار نشد. آن گاه ، كلنگ را برداشت و بھ سوى چاه شد و كاویدن گرفت 

ى بزدود و با دست ، عرق ھا را از پیشان. دانھ عرق ھم چون مروارید غلتان از پیشانى اش مى ریخت . چاه بیرون شد
 .اندكى بیاسود

بھ ناگھ ، آب ھمانند گردن . دگرباره كلنگ را برداشت و بھ درون چاه رفت و بھ كاوش پرداخت و با خود زمزمھ داشت 
در این ھنگام شنیدم كھ مى گفت. شتر جوشیدن گرفت و كار بھ پایان رسید  : 

(( كاغذى و دواتى بیاور! ابونیزر: آن گاه فرمود .(( خداى را گواه مى گیرم كھ این آب را بنیادى رایگان قرار دادم اطاعت  .((
على ، كاغذ را، در دست گرفت و بر آن چنین نوشت. كردم و دوات و كاغذ را حاضر ساختم   : 

(( یزر و یكى بھ نام كاریز ابو ن: این دو كالتھ را بنده خدا، على امیرالمؤ منین ، بنیاد نیك ، قرار داد. بسم هللا الرحمن الرحیم 
و ھر دو را وقف واماندگان راه و فقیران و بینوایان مدینھ كرد، تا خداى از آتش روز رستخیز در . دیگرى بھ نام بغیبغھ 

این صدقھ و نیكوكارى ماندنى است و فروشى نیست ، چنان كھ بخشیدنى نیست مگر آن كھ حسن یا حسین ، . امانش دارد
بھ جز آن دو تن ، كسى را چنین حقى نیست  نیازمند شوند كھ مى توانند بفروشند، و )). 

دویست ھزار دینار بھ . معاویھ آگاه گردید. را بدھكارى سخت روى كرد) ع(بگذشت و حسین ) ع(سالیانى از شھادت على 
بنیاد نیك پدر را ھرگز نخواھم فروخت: حضور حسین فرستاد، تا كالتھ ابونیزر را بخرد، ولى حسین نفروخت و گفت   . 

او كارفرمایى بود كھ ھم چون كارگر، كار مى كرد و دستاورد خود را، در راه خدا . زمین مرده اى را زنده كرد) ع( على
گرفت و بنیاد نیك پدر را از كف نداد  حسین وام سنگین را بر دوش . مى داد . 

 نماز و شھادت
ر كسى بخواھد از بزرگوارى ھا، مردمى ھا، اگ. شھادت گاه كربال، نمایشگاه شاھكارھاى بشرى و افتخارات انسانى است 

 .شایستگى ھا، آگھى بھ ھم رساند، بھترین شناسنده ، براى وى ، شھادت گاه كربال خواھد بود
نماز، برترین عبادت ھاست . نماز است كھ مقدس ترین رابطھ میان خالق و مخلوق است و پیوند آفریده ، بھ آفریدگار است 

ذیرفتھ شود، ھمھ عبادت ھاى دیگر پذیرفتھ خواھد شد و اگر پذیرفت نگردد، عبادت ھاى دیگر ؛ اگر در درگاه خداوندى پ
 .قیمت واقعى ندارد

كوچك حق ندارد براى . رابطھ میان خالق و مخلوق ، باید از سوى خالق ، تعیین شود و بشر، صالحیت این كار را ندارد
وقت شرفیابى و آیین شرفیابى ، باید از سوى خداى برسد، و نماز، شرفیابى حضور خداست ، . بزرگ وظیفھ تعیین كند

آیین شرفیابى حضور خداى ، ساختھ خداوندى است نھ ساختھ . گرنھ بشر نھ وقت آن را مى داند و نھ آیین آن را مى فھمد
مسلمان ، از دگران ، بھ وسیلھ نماز شناختھ مى شود. نماز، نشانھ مسلمانى است . بشرى  . 

بار عام خداوند است كھ بندگان شرف حضور مى یابند و از این سعادت عظیم بھره مند مى گردند وقت نماز، وقت . 
مشرف بود و در ركاب ) ع(سال ھا در خدمت على . ابو ثمامھ صیداوى ، یكھ تاز سواران عرب ، بھ شمار مى رفت 

پس از مرگ معاویھ . ت قدم و پابرجا بودثاب. دست برنداشت ) ع(او از دامان على آل على  .حضرتش جان فشانى كرده بود



نامھ نوشت و حضرتش را بھ كوفھ دعوت كرد، تا پرچم عدل را برافرازد و خود در پیشگاه ) ع(، بھ حضور حسین 
 .مقدسش جان بازد

 جدا نشد و دست) ع(وى بر خالف ھم شھریانش بھ وعده وفا كرد و بھ عھد خویش پاى بند بود، تا دم واپسین ، از حسین 
رفتند و بھ جستجویش   او مردى شناختھ شده بود، ماءموران انتظامى یزید خواستند دستگیرش سازند، بھ سراغش . نكشید

 .پرداختند؛ ولى ھر چھ بیشتر جستند، كمتر یافتند
ن رسیدند در راه كربال بھ حسی. ابو ثمامھ ، نھانى از كوفھ خارج شد و با دوستى بھ نام نافع جملى ، بھ سوى حسین شتافت 

 .و با حسین بودند، تا در كوى شھادت آرمیدند
عمر سعد، فرمان فرماى سپاه كوفھ ، بھ كربال رسید، پیكى را بھ نام كثیر بن عبدهللا شعبى بھ سوى حسین فرستاد تا از 
 !حضرتش بپرسد چرا بدین جا آمدى ؟

عمر . و اگر بخواھى او را كشتھ و باز مى گردم كثیر كھ یك تروریست بنام بود، گفت مى روم و پیام تو را مى رسانم ، 
كثیر بھ سوى سپاه حسین روان گردید. آن چھ مى گویم آن كن و پیام مرا برسان : گفت  . 

كرد  چشمش كھ بدو افتاد، بھ حسین عرض . ابوثمامھ ، كثیر را مى شناخت  : 
چھ كار دارى ؟: بر وى ببست و از او پرسیدسپس از جاى پرید و راه  .((خون خوارترین كسى و بدترین مردم مى آید))  
 . پیامى دارم ، باید برسانم -
 . نمى گذارم با شمشیر بروى ، شمشیرت را بده و شرفیاب شو و پیامت برسان -
 . این ، با شخصیت من سازگار نیست -
تو با شمشیر شرفیاب شو و پیامت برسان. پس من قبضھ شمشیرت را در دست مى گیرم  -  . 
ھم نمى شود این - . 
 . پیامت را بگوى تا من برسانم -
 .این ھم نمى شود -
 . پس من نخواھم گذارد یك گام بھ حسین نزدیك شوى -
 . كثیر كھ وضع را چنین دید، پیام را نرسانیده بازگشت

بود  دلیرى ابوثمامھ بھ جایى رسیده بود كھ مردى ھم چون كثیر، از وى در ھراس  . 
ھ كشتار بھ گردش افتاد و یالن داِد مردى مى دادند و جان بازان ، جان فشانى مى كردند، ابو ثمامھ روز عاشورا، كھ گردون

 .براى وى ، میدان رزم ، مجلس بزم بود .یكى از آن ھا بود
جانم بھ قربانت ، دشمن بھ ما نزدیك : خورشید بھ وسط آسمان رسیده بود كھ از میدان بازگشت و شرفیاب شده عرض كرد

آرزو دارم كھ نماز ظھر را كھ وقتش رسیده با حضرتت بخوانم ، وانگھ كشتھ . چیزى از عمر ما باقى نمانده است  شده و
 . شوم
)) :حسین سربلند كرده فرمود آنانى كھ ھمیشھ در یاد خدا ھستند، . از نماز یاد كردى ، خداى تو را از نمازگزاران قرار دھد
 : پس گفت .((آرى وقت نماز ظھر است 
 .((از این مردم بخواھید كھ جنگ را موقوف كنند و مھلت دھند تا ما نماز بخوانیم ))
 .پیام امام بھ لشكر یزید رسید

نماز حسین قبول نمى شود: حصین كھ از سرداران سپاه یزید بود، فریاد بر او زده گفت  ! 
ل نمى شود و نماز چون تو خرى قبول مى نماز پسر پیغمبر قبو: حبیب ، سردار بزرگ سپاه حسین ، بانگ بر او زده گفت 

 !شود؟
آیا یزیدیان مسلمانند؟! كار مسلمانان بھ جایى رسیده بود كھ بھ فرزند پیامبر اسالم اجازه ندھند كھ نماز اسالم را بخواند ! 

رار داده تا روى حسین ایستادند و خود را سپر ق  زھیر و سعید، پیش . باید نماز در حال جنگ بخوانیم : فرمود) ع(حسین 
بتواند، با باقى مانده   حمالت دشمن را دفع كنند و آن چھ تیر بھ سوى حسین مى آید، نگذارند بھ ھدف برسد، تا حضرتش 

 !یاران نماز بگزارد
این ھمھ خون سردى از شاھكارھاى بشرى است! چھ روح بزرگى داشتند! اینان چگونھ مردمى بودند  ! 

سیزده چوبھ ،ى تیر بر پیكرش رسیده . نماز، سعید بھ روى زمین افتاد و بھ شھادت رسیدپس از پایان . نماز، خوانده شد
زخم ھاى شمشیر و نیزه ھایى كھ بھ تنش رسیده بود، شمرده نشد. بود . 



 :در این ھنگام ، ابو ثمامھ عرض كرد
ساعتى كھ بى یار و یاور گردى ، بر من ناگوار است . آنان از من پیش افتادند. دوست مى دارم بھ یاران برسم ! سرور من 

 . تنھایى حضرتت را ببینم
 .((برو، بھ ھمین زودى من ھم بھ تو خواھم رسید)) :امام فرمود

جنگ نمایانى كرد، پسر عمویش را كھ با وى دشمن بود بكشت ، زخم فراوانى برداشت ، توانى . ابوثمامھ بھ میدان شد
دوست دیرین و ھم سفرش نافع بن ھالل جملى نیز، . بود كھ یزیدیان شھیدش كردند پایان یافتھ  برایش باقى نمانده ، نیرویش 

 .شھید گردید
 مباھلھ و شھادت
شھادت گاه كربال، گلستانى است از گل ھاى انسانیت كھ ھر كس بخواھد مى تواند از آن جا گلى بچیند، و مباھلھ ، یكى از 
 . گل ھاست

آن را در زبان فارسى مباھلھ ، از سنت ھاى دیرین بشر است و   .گویند ((ور))
ور، رو بھ رو شدن حق و ناحق . چنان كھ نشانھ یقین بھ صحت عقیده است . مباھلھ ، باالترین فداكارى در راه ایمان است 

 .و استمداد از نیروى غیبى است كھ حق را پا برجا سازد و نا حق را نیست و نابود گرداند
، در برابر یكدیگر، قرار مى گیرند و از خداى دانا و توانا مى خواھند كھ آن كھ كیش باطل  ھنگام مباھلھ ، نماینده دو مذھب

 .دارد، ھالك سازد، تا مذھب حق ، براى بینندگان و شنوندگان داستان ، روشن شود
ست كھ بھ نمونھ اى روشن از آن در شھادت گاه كربال موجود ا. این سنت مقدس ، در تاریخ بشر نمونھ ھایى بسیار دارد

استاد آموزش قرآن ، در ) ع(بریر، عابدى پاك سرشت بود و از یاران امیر المؤ منین . دست بریر، پیر قرائت ، اجرا گردید
بودند) ع(ھمدانیان ، ھمگى از دوستان و فداییان على . شھر كوفھ بود و از سران عشیره ھمدان بھ شمار مى رفت  . 

بریر، از كوفھ بھ سوى مكھ . از بیعت یزید، سر باز زده و از مدینھ بھ مكھ رفتھ است  معاویھ كھ بمرد، بریر شنید كھ حسین
 . رھسپار شد و در خدمت حسین بماند، تا در كربال، شھادت یافت
در راه كربال، ھنگامى كھ حسین با حر رو بھ رو شد و حر، بر حضرتش تنگ گرفت ، بریر آن حضرت را مخاطب قرار 
 : داده چنین گفت

خداى بر ما منت نھاده و سعادتى نصیب كرده ، تا در ركاب تو جھاد كنیم ، تا بند بند ما جدا گردد و ! فرزند رسول خدا اى
كسانى كھ از یارى پسر پیغمبرشان ، دریغ كردند، . اعضاى ما قطعھ قطعھ شود، و جد تو روز رستخیز شفیع ما باشد

واى بر آن ھا. رستگار و سعادتمند نخواھند شد . جواب خدا را چگونھ خواھند داد، آتش دوزخ در انتظار آن ھاست  !
اكنون چھ جاى مزه : كسى بدو گفت . ھنگامى كھ بھ كربال رسیدند، بریر، با یاران ، بھ شوخى كردن و لطیفھ گفتن پرداخت 

 !و بذلھ گویى است ؟
ر جوانى و چھ در میان سالى و چھ حاال كھ پیر چھ د. ھمھ مى دانند كھ من اھل گونھ سخن نبوده و نیستم : بریر، پاسخ داد

شده ام ، ولى بھ خدا سوگند، امروز، من از شادى لبریزم ، فاصلھ اى میان ما و بھشت وجود ندارد جز آن كھ بر این مردم 
این جھاد، ھمین امروز، رخ مى داد! اى كاش . بتازیم و آنان با شمشیر از ما استقبال كنند . 

ل شب شھادت پر بگشود و سایھ بر جھان گسترد، حسین مقدارى از شب را بھ خواندن قرآن پرداختوقتى كھ مرغ سیھ با  . 
 :ھنگامى كھ بدین آیھ رسید
تى یمیز الخبیث ما اءنتم علیھ ح و ال یح皑بن الذین كفروا اءنما نملى لھم خیر الءنف皑ھم انما نملى لھم لیزداد و اثما و لھم عذاب مھین ما كان هللا لیذر المؤ منین على ))
 (38).((من الطیب 

بھ خداى كعبھ سوگند، : یكى از ایشان فریاد زد. گروھى از سپاھیان یزید از آن جا مى گذشتند و تالوت قرآن را شنیدند
شماپاكیزه و طیب ما ھستیم ، نھ  ! 

ابو . خدا تو را از پاكیزگان و طیبان قرار نداده است ! ابو حریث ! ابو حریث : صدا زد. بریر، گوینده سخن را شناخت 
من بریرم: كیستى ؟ پاسخ شنید: حریث پرسید  . 

بریر كشتھ خواھى شد! بریر كشتھ خواھى شد! صد حیف ! حیف : ابو حریث گفت  ! 
بھ خدا قسم ، پاكیزه و ! رسیده كھ از گناھان بزرگ گذشتھ ، پشیمان شده و توبھ كنى ؟وقت آن ن! ابو حریث : بریر گفت 

 .طیب ما ھستیم و خبیث و پلید شما ھستید
من سخن تو را باور دارم و بدان اعتراف مى كنم و گواھى مى دھم: ابو حریث گفت   . 

ى تو چھ سودى دارد؟این گفتار بدون كردار، و این شناخت ، بدون پیروى ، برا: بریر گفت  ! 



اگر من از روش خود دست برداشتھ سوى شما بیایم ، چھ كسى ، با ابن عزره در بزم شراب ھم پیالھ شود : ابو حریث گفت 
ھم اكنون او با من است و در كنار من است! و با او باده بنوشد  . 

یھ خواھى بودچھ بد فكر مى كنى و چقدر غلط مى اندیشى ؛ تو سفیھ بودى و سف: بریر گفت  ! 
ببین : بامداد روز عاشورا، كھ كشتار فرشتگان بشریت آغاز شد، مردى از سپاه یزید كھ ابن معقل نام داشت بھ بریر گفت 

 !خدا، با تو چھ كرد؟
خدا، با من خوب رفتار كرد: بریر پاسخ داد . 

 

ى در كوچھ ھاى كوفھ با ھم راه بھ یاد دار. ولى پیش از این دروغ گو نبودى ! دروغ مى گویى : ابن معقل گفت 
على است امام بر حق ، . عثمان چنین و چنان بود، و معاویھ ، گمراه است و گمراه كننده  : مى رفتیم ، تو مى گفتى
 ! و پیشواى رستگارى

اكنون نیز چنین مى گویم و بر این عقیده ھستم: بریر گفت   . 
عقیده اى است باطل: ابن معقل   . 

ست بر حق ، بیا مباھلھ كنیم و از خدا بخواھیم كھ دروغ گو را از رحمت خود دور سازد و ناحق عقیده اى ا: بریر
 .را ھالك كند، پس دو بھ دو بجنگیم ، تا ھر كھ بر حق بوده ، پیروز گردد و ھر كھ ناحق بوده ، ھالك شود

ھ ، دست بھ دعا برداشتند و از خدا آن دو تن در پیشاپیش لشكر كوف. ابن معقل ، پیشنھاد بریر را پذیرفت و جلو آمد
طولى نكشید كھ . پس بھ جنگ پرداختند. دور كند و حق ، كشنده ناحق باشد  خواستند كھ دروغ گو را از رحمتش 

 .شمشیر بریر، بر سر ابن معقل فرود آمد كاله خود ابن معقل را دو نیمھ كرد و فرقش را شكافت تا بھ مغزش رسید
زمین افتاد و شمشیر بیر ھم چنان در سرش جاى داشت ابن معقل سرنگون شده بر بریر، شمشیرش را تكانى داده  . 

رضى عبدى را را بر او گرفت و تن بھ تن بھ جنگ . و از سر ابن معقل ، بیرون آورده بر سپاه یزید بتاخت 
ساعتى گذشت ، و چیزى آشكار نشد. پرداختند ر زمین زد و بر بریر، حریف را ب. كارشان بھ كشتى گرفتن رسید .

كعب بن جابر، بھ یارى او شتافت و سر نیزه اش را بھ پشت . رضى از یزیدیان كمك خواست  . سینھ اش نشست
بریر كھ تیزى سر نیزه را احسان كرد، خود را بر چھره رضى بینداخت و بینى او را با . بریر نھاد و فشار آورد

 .دندان بكند
. و بریر را بغلتانید و بر زمینش انداخت . الور جنگ زده بى سالح فرو كردكعب ، نیزه خود را، بر تن پیرمرد د

وقتى كھ كعل از كربال بھ كوفھ بازگشت ، خواھرش . پس با ضربات شمشیر بر پیكرش بنواخت تا شھیدش ساخت 
بھ ! دى وه چھ گناه عظیمى كر! دشمن پسر فاطمھ را یارى كردى و استاد قرائت قرآن را كشتى : نوار، بدو گفت 

 . خدا قسم ، دیگر با تو سخن نخواھم گفت
 دعوت بھ خدا و شھادت
 حبیب بن مظھر

حبیب بن مظھر و مسلم بن عوسجھ ، دو پیرمرد با وفا، دو یار دیرین ، پنھانى از كوفھ بیرون شده و بھ سوى كوى 
، مبادا گرفتار ماءمور انتظامى شب ھا راه مى رفتند و روزھا، در نھان گاه بھ سر مى بردند. شھادت روانھ گردیدند

زندگى این دو رادمرد، از . رسیدند و با حسین شربت شھادت نوشیدند) ع(سرانجام ، در كربال بھ حسین . یزید گرند
رسول خدا آغاز گردید و بھ حسین پایان یافت ؛ آغازش سعادت بود و انجامش شھادت ، حبیب و مسلم در زمره 

دصحابھ پیغمبر اسالم در شمارن . 
كرد  عرض ! حبیب كھ بھ كربال رسید، دید یاران حسین اندكند و دشمنانش بسیار تیره اى از عشیره بنى اسد كھ  :

عشیره من است ، در این نزدیكى بھ سر مى برند، اگر اجازت فرمایى ، بھ سوى آن ھا رفتھ و دعوتشان كنم ؛ باشد 
اجازه صادر شد و حبیب بھ سوى قوم خود . ت دفاع كنندكھ ھدایت یابند و بھ یارى حضرتت آیند و از وجود عزیز

وقتى كھ نزد ایشان رسید، چنین گفت. شتافت   : 
براى شما ارمغانى آورده ام كھ ھیچ رھبرى براى قوم خود، بھتر از آن نیاورده ! اى بنى اسد! اى خویشان من 

نار شما فرود آمده ، دشمن ، گردش را این حسین است ، پسر على ، پسر فاطمھ ، دختر رسول خدا، كھ در ك. است 
گرفتھ و قصد كشتنش دارد، شما را دعوت مى كنم كھ بھ یارى اش بشتابید و از او دفاع كنید و حرمت رسول خدا 

من این دعوت را . را نگاه دارید، بھ خدا قسم ، اگر حسین را یارى كنید، شرف دنیا و آخرت را بھ دست آورده اید
چون كھ از من ھستید و ھمگى فرزندان یك پدریمبھ شما اختصاص دادم   . 

 :سخن حبیب كھ پایان یافت ، ابن بشیر از جاى برخاست و چنین پاسخ داد



افتخارى كھ انسان بھ عزیزترین كسش مى ! چھ افتخارى براى ما آوردى . خداى تو را پاداش دھد! اى ابوالقاسم 
گروھى دیگر نیز با ابن بشیر ھم داستان گردیدند و قصد .  من نخستین كسى ھستم كھ دعوتت را لبیك بگویم. دھد

 .كربال كردند
عمر، ! خیانت كارى در آن میان یافت شد، شب روى كرد و بھ زودى خود را بھ یزیدیان رسانید و گزارش داد

 .پانصد وار، بھ سردارى ازرق ، براى جلوگیرى فرستاد
اسدیان . رو شدند، ازرق از آن ھا خواست كھ برگردند شبان گاھى در وسط راه ، سواران با اسدیان رو بھ

 .نپذیرفتند، كار بھ جنگ كشید
حبیب ، یكھ و تنھا و ناامید، . اسدیان دیدند، دشمن از آن ھا نیرومندتر است ، از جنگ دست كشیدند و بازگشتند

ع(برگشت و داستان را براى حسین  حضرتش فرمود. حكایت كرد (  .((ھر چھ خدا مى خواھد)) :
یكى از آن پیك ھا . عمر سعد، كھ بھ كربال رسید، پیك ھایى چند، بھ سوى حسین فرستاد، شاید حسین را تسلیم سازد

 .((این را مى شناسى ؟)) :كھ بھ حضور حسین مى آمد، حضرتش از حبیب پرسید
او چنین كسى . ندیم نامش قره ، و از سوى مادر، بھ ما نزدیك است و خویشاو. آرى او را مى شناسم : حبیب گفت 

باور نمى كنم كھ سرانجامى چنین داشتھ باشد و از . ایمانى داشت ، تقوایى داشت  !نبود كھ با یزیدیان ھم گام باشد
 !یاران یزید گردد

بھ ! قره ، كجا مى روى ؟: ھنگام بازگشتن ، حبیب وى را آواز داد و گفت . قره ، پیامش را رسانید و بازگشت 
بیا حسین را یارى كن ، كسى كھ بھ وسیلھ پدرانش عزیز و محترم شدیم! ھ سوى ستم كاران ب! سوى ظالمان   . 

پاسخ حسین را مى رسانم ، سپس مى اندیشم ، ولى قره رفت و باز نیامد: قره گفت  ! 
آغاز نیكش ، انجام بدى در پى داشت. نیندیشید و یا در اندیشھ خواھش دل بود  . 

ر كربال بود، یا دعوت ھاى دیگر نیز داشتھ ؟ ھر چھ بود، حبیب آیا این دومین دعوت حبیب د بود  ((داعى الى هللا ))
گذشتھ اى افتخارآمیز داشت. بینشى فوق العاده داشت . حبیب دانشورى پارسا بود. و بھ سوى خدا دعوت كرد آینده  . 

گونھ ھاى . ز دانش نیز آگاه بودوى از گونھ ھاى دگرى ا. آغاز نیك ، انجام نیك در پى داشت . اش نیز چنین شد
 .دگرى كھ بیش تر دانشمندان ، از آن ھا محروم ھستند

پیرمردى : حبیب بھ میثم چنین خبر داد. روزى در كوفھ مى گذشت ، بھ میثم پارسى رسید كھ پیرمردى پارسا بود
كشیده اند   بھ دارش : مى بینم . ریختھ و شكمش بزرگ است و خربزه مى فروشد  را مى بینم كھ موھاى پیش سرش
 !و شكمش را دریده اند

مرد سرخ گونى را مى بینم كھ دو گیسویش آویختھ ، بھ یارى پسر پیغمبر : میثم نیز از آینده حبیب خبر داد و گفت 
سپس ، این دو مرد آسمانى از ھم . سرش را از تن جدا مى كنند و در كوفھ مى گردانند. مى رود و كشتھ مى شود

ھر كدام بھ راه خود رفتند جدا شدند و . 
دروغ گوتر از این دو : شنوندگانى در آن جا حاضر بودند و سخن این دو پارسا مرد را شنیدند بھ یك دیگر گفتند

 ! مرد ندیده ایم
 .در این ھنگام ، سوم شخص آسمانى بھ نام رشید ھجرى از آن جا گذر كرد و از میثم و حبیب جویا شد

ا بودند و چنین و چنان گفتند و رفتندآن ھا این ج: پاسخ شنید . 
كسى كھ سر حبیب را بھ كوفھ مى آورد،   پاداش : خداى میثم را رحمت كناد، یادش رفتھ بود كھ بگوید: رشید گفت 

این بگفت و از آن جا بگذشت. از پاداش دگران صد درم بیشتر است   . 
دیرى نپایید كھ راستى سخن ھمھ آن ھا بر ھمھ آشكار  ولى! این یكى از آن دو تا دروغ گوتر است : شنوندگان گفتند

 .گردید و ھمگى دیدند آن چھ را كھ در گذشتھ شنیدند
اینان ،نمونھ اى ! دگران چگونھ خواھند؟  خربزه فروششان چنین است ، پس ! مكتب آل محمد چگونھ كتبى است ؟

ع(بودند و از شیعیان على ) ع(از یاران حسین  ). 
شركت كرد، جان بازى كرد، فداكارى ) ع(بھ سر برد و در جھادھاى على ) ع(خدمت على  حبیب ، سال ھا در

ع (وى از شاگردان مكتب على . كرد، جھاد كرد  .بود و دانشمندى بزرگ بھ شمار مى آمد (
آغاز كرد و شھسوار كربال، عباس ، ماءمور ) ع(روز نھم محرم كھ سپاه یزید، ھجوم خود را بھ سوى سپاه حسین 

فت و گو گردید، ھنگامى كھ بھ سوى حسین بازگشت ، تا گزارش دھد، حبیب و زھیر و چند تن دیگر از حسینیان گ
 .را در برابر یزیدیان قرار داد كھ در آن جا بمانند و نگران سپاه نباشند

دهبا این مردم سخن بگوى و ھدایت كن و راه حق را نشان ب: حبیب ، وقت را غنیمت شمرده بھ زھیر گفت   . 
چون این فكر در مغز تو آمده ، خودت سخن بگوى و خودت را راھنمایى كن: زھیر پاسخ داد  . 

 : حبیب آغاز سخن كرده بھ دعوت پرداخت و چنین گفت



فرداى قیامت را در نظر بیاورید و بدترین كس را نزد خداى در آن روز بشناسید، بدترین كسى نزد ! آھاى مردم 
شب زنده داران را .یارانش را بكشد؛ مردم پارسا را بكشد! ت كھ پسر پیغمبر را بكشدخداى در آن روز، كسى اس

مردمى كھ در یاد خدا ھستند، بكشد! بكشد ! 
چقدر خودستایى مى كنى ؟! بس كن حبیب : عرزه از سپاه یزید فریاد زد ! 

از خدا بترس ، من ! زه اى عر. حبیب را خداى ستایش كرده و ھدایت فرموده است : زھیر بدو پاسخ داده گفت 
خیر تو را مى خواھم ، تو را سوگند مى دھم ، در زمره كسانى مباش كھ گمراھان را یار باشى و ظالمان و ستم 
 ! گران را یارى كنى و پاكان و نیك مردان را بكشى

تو كھ از دوستان آل على نبودى ، تو عثمانى بودى! اى زھیر: عرزه پاسخ داد  ! 
من نامھ اى بھ حسین ننوشتم و دعوتى از وى نكردم و بھ او . را بگذار و از اكنون سخن بگوى  گذشتھ: زھیر گفت 

حسین ، . در راه بازگشت از سفر حج ، با حسین دیدار كردم ، بھ یاد حدش رسول خدا افتادم . وعده یارى ندادم 
واھید كرد، تصمیم گرفتم كھ جگرگوشھ رسول خداست و چون شما را مى شناختم و مى دانستم كھ با حسین چھ خ

شما مردم خیانت كردید و حق خداى و حق . یارى اش كنم ، و از حزب او شوم و جانم را فداى جانش كرده باشم 
 !رسول او را نگھ نداشتید
 .این دعوت حبیب ھم بھ اجابت نرسید

سرباز پیر را بدین سمت  در آن روز، حبیب یكى از فرماندھان سپاھان حق بود و حسین ،. روز شھادت فرا رسید
سردار پیر، جوانى از سر گرفت ؛ گویى نیروى . پیر جوان بخت ، یكھ تاز میدان شد و داد مردانگى داد. برگزید

مى كوشید و تالش مى كرد. جوانى را براى چنین روزى اندوختھ بود وقتى دوست دیرین و یار با وفایش ، مسلم ،  .
مرگ تو بر من ! اى مسلم : رفت ، حبیب خود را بدو رسانیده گفت   بالینش  بر) ع(در خاك و خون غلتید و حسین 

 . بسیار سخت و ناگوار است ، ولى مژده بھشت بھ تو مى دھم
خداى بھ تو مژدگانى دھد: مسلم ، با آھنگى بسیار ضعیف پاسخ داد . 

واھم رسید، دوست مى داشتم اگر نھ آن است كھ من در پى تو خواھم آمد و بھ ھمین زودى بھ تو خ: حبیب گفت 
 . وصیتى كنى تا من انجام دھم و حق دوستى ادا كنم

از او دست بر مدار و در راه او جان بده. وصیت من ، حسین است : مسلم بن عوسجھ گفت   . 
در . مسلم بن عوسجھ جان داد و حبیب بھ وعده خویش وفا كرد. بھ خدا قسم ، چنین خواھم كرد: حبیب گفت 

از یزیدیان ، براى اداى نماز مھلت خواست. برد، ظھر فرا رسید، حسین خواست نماز بخواندگیراگیر ن  . 
نماز تو قبول نیست! حسین : حصین سردار یزیدى فریاد زد  . 

ھر دو بھ یك ! نماز پسر پیغمبر، قبول نیست و نماز، اى خر، قبول است ؟: حبیب نعره اى از دل بر كشید و گفت 
شمشیر حبیب ، بر اسب . جنگ دو بھ دو میان سردار حسینى و سردار یزیدى آغاز گردید. دیگر حملھ كردند

اسب بر زمین بغلتید و سوارش بر زمین افتاد و مى بود كھ . حصین فرود آمد و بخشى از چھره اسبش را جدا كرد
دحبیب بھ دوزخش فرستد، ولى سربازان یزید ریختند و حصین را از چنگ سردار پیر نجات دادن . 

 : حبیب كھ وضع را چنین دید، خود را بر سپاه یزید زد و فریاد كشید و گفت
ھر چند عدد شما گروه یزیدیان ، از ما حسینیان بیش است و . منم حبیب ، پدرم مظھر، منم یكھ سوار میدان جنگ 

فضیلت با ماست. ت حق با ماس. سالحتان افزون تر است ، ولى ما از شما با وفا تریم و استقامتمان بیشتر است   . 
 . انسانیت با ماست

كوشید و كوشید، تا شربت شھادت نوشید. حبیب مى گفت و شمشیر مى زد و از كشتھ ، پشتھ مى ساخت  . 
حبیب را پاى خدا حساب مى كنم: حسین گفت   . 

مى رفت و  قاتل حبیب ، سر بریده اش بر گردن اسب آویزان كرد و بھ كوفھ آورد و با اسب از این سو بدان سو
پسر بچھ اى را دید كھ در دنبالش روان است. جوالن مى داد  . 

پسر چھ كار دارى از پى من مى آیى ؟: پرسید  
این سر كھ ھمراه دارى ، سر پدر من است ،آن را بھ من بده تا بھ خاك بسپارم: پسر بچھ گفت   . 

مى خواھم نزد امیرش ببرم ، تا پاداش خوبى بگیرم: قاتل گفت   . 
سرانجام ، فرزند، موفق شد و سر پدر را از ! ولى خداى بھ تو پاداش نخواھد داد: ند حبیب بگریست و بگفت فرز

ولى قاتل پدر را فراموش نكرد، وقتى كھ بھ سن رشد رسید، او را بكشت. قاتل بگرفت و بھ خاك سپرد  . 
 ابو شعثاء

نام . نامش یزید است ، ولى نھ آن یزید. ت وى نیز جوان مردى است كھ دعوت بھ خدا را با شھادت ھمراه داش
مردى بزرگوار و دلیر بود و از سران عشیره كنده و . كنیھ وى ابو شعثاء است . پدرش زیاد است ، ولى نھ آن زیاد



در راه عراق بھ آرزو . براى یارى حسین ، از كوفھ بھ سوى حجاز شد. از چابك سواران قوم بھ شمار مى رفت 
دار حسین نایل گردیدخود رسید و بھ دی . 

ابو شعثاء، ناظر گفت و گوھاى حر با . ابو شعثاء در خدمت حسین بود كھ حر نیك فرجام ، راه را بر حسین ببست 
دمى كھ فرستاده امیر كوفھ بھ سوى حر برسید، ابو شعثاء وى را بشناخت و دانست كھ ھر دو از یك . حسین بود

 .تیره اند و ھر دو از عشیره كنده ھستند
تو مالك بن نسر نیستى ؟: ابو شعثاء، بدو گفت  ! 

آرى: گفت   . 
آیا مى دانى چھ مى كنى ؟! بمیرى و زنده نباشى : ابو شعثاء ! 

بھ بیعتم وفادارم. امامم را اطاعت مى كنم . آرى ، مى دانم چھ مى كنم : مالك   . 
و ننگ این ! ت را اطاعت مى كنى پروردگارت را عصیان مى كنى و خود را ھالك ساختھ كھ امام: ابو شعثاء

آیا سخن خداى را در قرآن نشنیدى ؟! جھان و آتش دوزخ را براى خود مى خرى   
 (39)و جلع拜اھم ائمھ یدعون الى ال拜ار و یوم القیامھ ال ی拜صرون ؛))

اینان ، روز قیامت ، یار ندارند. انى ھستند كھ مردم را بھ آتش دوزخ دعوت مى كنندامام )). 
ابو شعثاء نیز بھ راه . یزید را برگزید  مالك ، دعوت ابو شعثاء را نپذیرفت و بھ راه خطا رفت و اطاعت امامش 

 . خدا رفت ؛ اطاعت حسین را برگزید و شھادت یافت
و چون تیراندازى توانا بود، بر دو . نخست سواره جنگید تا اسبش را پى كردند: روز شھادت سھ گونھ نبرد كرد

صد چوبھ تیر در تیردان داشت ، بھ سوى دشمن بینداخت ، بھ جز پنج . زانو روى زمین نشست و تیر اندازى كرد
ھنگام تیر اندازى ، حسین او را مى نگریست و در حق وى دعا مى كرد. تیر، بقیھ بر ھدف نشست  : 

(( تیرش را بھ ھدف برسان و پاداش وى را بھشت قرار بده ! بار خدایا )). 
من یاور حسینم : تیرھا كھ تھ كشید، با شمشیر بر سپاه یزید بتاخت ، رجز مى خواند، نبرد مى كرد، فریاد مى كشید

جھاد كرد و تالش كرد و نبرد كرد، تا بھ مقام عالى شھادت رسید. ، از عمر سعد بیزارم  . 
شقى و شھادتعا  

زیبا اگر خوب شد، دوست داشتنى . انسان ھا، خوب را دوست مى دارند. زیبا پسندى ، از غریزه ھاى بشرى است 
زیبایى ھر چھ بیشتر، خوبى ھر چھ باالتر رود، دوستى افزون تر مى گردد؛ زیرا كھ دوستى پلھ ھا دارد. مى شود . 

. ھر زیبایى شایستھ عشق نیست . ده مى شود و دل دادگى مى گرددوقتى كھ دوستى بھ پلھ ھاى باال رسید، عشق نامی
. عاشقان را سوى خود مى كشاند. معشوق مى شود. دل دار مى گردد. زیبا كھ خوب شد، شایستھ عشق مى شود

 .چون كھ عشق گریبان عاشق را گرفتھ ، بھ ھر سو كھ بخواھد مى برد و عاشق از خود اختیارى ندارد
دگر خود را نمى بیند، ھر . وقتى كھ بھ پلھ ھاى باال رسید، عاشق از خود بى خود مى گردد. اردعشق نیز پلھ ھا د

دلى كھ دل باشد، نھ سنگ . عشق ، با دل سر و كار دارد. چھ مى بیند دل دار است و بس ، دالرام است و ھیچ كس 
شناسد، دل پیر، كانون عشق مى  عشق ، پیر و جوان نمى. ھر جا كھ دلى ھست ، عشقى در آن پنھان است . خارا

 .شود، چنان چھ دل جوان ، منزلگھ دوست مى گردد و دل دار، در درون دل داده ، جاى پیدا مى كند
 .عاشق ، آرزومند وصال است و دل داده ، جاى پیدا مى كند
 . عاشق ، آرزومند وصال است و دل داده ، جویاى كام

ال ، وقتى است كھ دوگانگى از میان عاشق و معشوق برداشتھ شود و باالترین پلھ وص. وصال نیز، پلھ ھا دارد
 .جدایى در میان آن دو نباشد

معشوقى كھ سراپا . شھادت ، فناى عشاق است در عشق ، در پیشگاه معشوق ، معشوقى كھ شایستھ عشق است 
 .خوبى و زیبایى است و جز او، كسى شایستگى ، براى عشق ندارد

شھید، خودخواھى را بھ یك سو مى افكند و سراپا خدا خواه مى . ، بھ حق پیوستن است  شھادت ، از خود گسستن
شھادت ، . شھادت ، بقاست و دیدار. شھادت ، فناست . گردد؛ خود دوستى كنار مى رود و خدا دوست مى شود

حسین . نى است كھ شھادت براى او شیری. خواه شھید پیرى سالخورده باشد یا قاسم نوجوان . وصال است و كام 
شھادت ، در كام تو چھ مزه دارد؟: از قاسم پرسید) ع( )). 

با . ھنوز پانزده بھار از عمر قاسم نگذشتھ بود كھ بھ میدان شھادت قدم گذارد. از عسل شیرین تر است : قاسم گفت 
. حسن را نیز كشتند چنان چھ پدرش امام! با اجازه عمو بھ میدان رفت ، یزیدیان او را كشتند. عمو بھ كربال آمد

عمو بود، معلم . قاسم ، ھنگام شھادت پدر، كودك بود و در دامان حسین بزرگ شد و حسین ، براى قاسم پدر بود
 .بود، رھبر بود، ھمھ چیز بود

عمو بھ سراپاى قاسم نگاھى . قاسم ، روز شھادت ، شرفیاب شد و اجازه خواست تا بھ سوى كوى شھادت رود
عمو گریست و برادر زاده گریست ، . ھر دو بھ گریھ افتادند. گرفت   عزیزش را در آغوش انداخت و نور چشم 



روى پاھاى عمو افتاد . دست عمو را بوسید، اجازه داده نشد. قاسم اصرار كرد، اجازه داده نشد. ولى اجازه داده نشد
 . و بوسیدن گرفت ، تا اجازه صادر كرد و بھ سوى شھادت شتافت

یزید چنین مى گویدخبرنگار سپاه  : 
شمشیرى در دست داشت و پیراھنى بر تن ! در زیبایى ھم چون پاره اى از ماه بود! نوجوانى را دید كھ بھ میدان آمد

 .و نعلى بر پا
كوشید و خروشید، سرانجام ، . نبرد كرد. دلیرانھ بر سپھ دشمن زد. بند نعل چپش بریده بود: فراموش نمى كنم 

را گرفتند و ظالمى شمشیرى بر فرقش بكوفت كھ قاسم بھ روى زمین افتاد و عمو را ندا دادیزیدیان ، گرداگردش  . 
وقتى رسید كھ ظالم بر سینھ قاسم نشستھ بود تا سرش را از . حسین ھم چون باز شكارى ، خود را بھ قاسم رسانید

آن . شمشیر دستش را جدا كرد. دحسین ، شمشیرى بھ سوى ظالم حوالھ كرد و او دستش را سپر قرار دا. تن جدا كند
 . مرد فریاد كشید و از سپاه یزید كمك خواست

. حسین ،حملھ آن ھا را با حملھ پاسخ داد. گروھى از سربازان ، براى رھایى وى ، سوى حسین ، حملھ ور شدند
سین را ھنگامى كھ جنگ آرام شد، ح. رزمى سخت در گرفت و قاتل قاسم ، زیر دست و پاى ستوران تلف گردید

 .دیدم كھ باالى سر قاسم ایستاده ، مى نگرد و قاسم پاھا را روى زمین مى كشاند و جان مى دھد
)) : حسین را شنیدم كھ مى گفت جدت رسول خدا،در قیامت . دور باشند از رحمت خدا، كسانى كھ تو را كشتند

د پاسخت دھد و یا بتواند، ولى عزیز، چقدر سخت است بر عمویت ، كھ تواش بخوانى و او نتوان. خصمشان باد
ناچیزند  روزى كھ دشمنانش بى شمار و دوستانش . براى تو سودى نداشتھ باشد سپس ، كشتھ قاسم را برداشت و  .((!

على   در بغل گرفت و سینھ قاسم را بھ سینھ اش چسبانید و بھ سوى خیمھ شھدایش برد و در كنار كشتھ پسرش 
 .خوابانید

ھ راز و نیاز پرداخت و چنین گفتسپس با خداى خویش ب تو میدانى كھ این مردم ، مرا دعوت  !پروردگارا)) : 
نابودشان گردان ! بار خدایا. مرا وا گذاشتھ ، یار دشمن من گردیده اند! كردند كھ یارى كنند، اكنون با چنین مى كنند
خود قرار مده  یك تن از ایشان را زنده مگذار و مورد مھر و آمرزش. ، و پراكنده شان ساز )). 

صبر و پاى دارى پیشھ سازید و بدانید كھ پس از : پس ، عمو زادگان خود را، مورد خطاب قرار داده ، چنین گفت 
)) : سپس ، بھ نیایش پرداخت و گفت .((!امروز، رنج و خذالن نخواھید دید اگر در این جھان ، پیروزى ! پروردگارا

امروز ما را، ذخیره فرداى ما قرار بده ، و داد ما را از این مردم بگیررا بھره ما نكردى ، این رنج و مشقت  )). 
 نیرنگ سیاسى و شھادت

ھر دو . پدر و پسر از شخصیت ھاى برجستھ كوفھ بودند. پسرش عبدالرحمان نیز. مسعود تیمى از شیعیان بنام بود
خواستند بھ سوى حسین . گذارده بودندشجاع ، ھر دو دلیر و در جنگ ھاى مسلمانان ، از خود، نامى بھ یادگار 

یاران حسین . نقشھ اى طرح كرده و آن را خوب پیاده كردند و خود را بھ حسین رسانیدند. راه را بستھ یافتند. شتابند
مردم با ایمان چنین بوده و ھستند. ، زیرك بودند و ھشیار . 

دند، بھ كربال رسیدند و در برابر سپاه حسین قرار از كوفھ با سپاه بیرون ش. خود را در زمره سپاه یزید قرار دادند
نا آن ساعت فرا رسید و فرصت پیدا شد و آن ، سھ . منتظر فرصت بودند و غفلت ھم كاران را خواھان . گرفتند

فرصت را مغتنم شمرده ، بھ سوى حسین دویدند و بھ خدمتش رسیدند. روز قبل از روز شھادت بود . 
بیشتر موفقیت ھاى مردم ، در اثر بھره بردارى . شایستگى ھاى عالى انسانیت است فرصت را مغتنم شمردن ، از 

بسیارى از شكست ھا، در اثر غفلت از فرصت است. از فرصت است   . 
. این سالم و جواب ، نشانھ موفقیت در نقضھ بود. حسین جواب داد. وقتى كھ پسر و پدر شرفیاب شدند، سالم كردند

ادت عرضھ داشتند و در خدمت حسین بماندندآمادگى خود را براى شھ . 
سخت . آن دو در زمره مدافعان نخستین حملھ سپاه یزید قرار داشتند. روز شھادت ، بھ جان بازى پرداختند

 .كوشیدند، پاى دارى كردند، تا ھر دو شربت شھادت نوشیدند
 خرم دل آن پدر كھ چنین باشدش پسر 

 
 فرخ رخ این پسر كھ چنان باشدش پدر 

در . جابر بن حجاج تیمى نیز چنین كرد؛ از كوفھ بھ كربال، در زمره سپاه یزید قرار گرفت و بھ كوى شھادت آمد
 .ساعت فرصت ، خود را بھ حسین رسانید و در خدمتش بماند تا شھید گردید
 اسیرى و شھادت

مردانى ، ھم . را برگزیدند مردان بھ شھادت رسیدند، و زنان اسارت. در جھاد كربال، زن و مرد، شركت داشتند
 .اسارت دیدند و ھم شھادت چشیدند
 نافع



مردى دلیر، دانشمند، نویسنده ، قارى قرآن ، راوى . وى نافع نام داشت . پسر ھالل جملى ، از گروه سوم بود
سھ گانھ در جھادھاى . حدیث ، بزرگوار، داراى مقامى ارجمند در عشیره ، و از یاران امیرالمؤ منین بھ شمار بود

 .جمل ، صفین ، نھروان ، شركت كرده بود، و جان بازى ھا، نشان داده بود
دوستانش . پسر ھالل ، پیش از آن كھ مسلم در كفھ شھید شود، از آن شھر بیرون آمد و بھ سوى حسین شتابان گردید

 .، پس از وى اسبش را بیاوردند و در راه او گام برداشتند و شھید شدند
شرفیاب شد و در خدمتش بود تا بھ شھادت رسید) ع(كربال، بھ حضور حسین  -راه مكھ  پسر ھالل ، در . 

 ! پسر ھالل در خدمت پیشواى شھیدان بود كھ حر سردار یزیدى ، راه را بر آن حضرت ببست
 :او بھ سخنان آن حضرت گوش مى داد كھ در آن وقت فرمود
(( خوبى و نیكوكارى . دیده و چھره كریھ و شوم خود را نشان مى دھدمى بینید راه را بر ما بستند و دنیا دگرگونھ گر

و یا . و بھ جز تھ كاسھ اى از آن بھ جاى نمانده است . ، از جھان رخت بر بستھ و با سرعت و شتاب دور مى شود
روى آیا نمى بینید بھ حق عمل نمى شود و كسى را از باطل ! چرا گاھى خشكیده كھ جان دارى را نتواند سیر كند

من مرگ را بھ . این وقت است كھ مرد با ایمان آماده شھادت مى گردد و طالب دیدار حق مى شود! گردان نیست ؟
 .((جز سعادت و خوش بختى نمى بینم و زیست با ستم كاران را بھ جز رنج و تلخى نمى دانم 

وقت وقت شھادت است ؛ . ه پسر ھالل بھ این سخنان گوش داد و دانست بھ ھدف خود كھ شھادت باشد نزدیك شد
 .چون كسى بھ حق عمل نمى كند و از باطل روى نمى گرداند

 

تو ! اى پسر پیغمبر: سپس ، از جاى برخاست و چنین گفت . پسر ھالل صبر كرد، تا زھیر، دعوت حسین را لبیك بگوید
مھربان بودن و ھمھ را بھ  با این كھ حضرتش بھ ھمھ. مى دانى كھ مھر جدت رسول خدا، در دل ھمھ كس جاى نگرفت 

راه راست ھدایت كرد؛ در میان یارانش ، منافقان بسیار بودند، كھ با زبان ، ارادت مى ورزیدند و در دل ، دشمنى مى 
وضع چنین بود تا زمانى كھ خداى ، . تر در پیش رو، از عسل شیرین تر بودند و در پشت سر، از حنظل تلخ . پروریدند

گروھى یارش بودند و در ركابش با ناكثین و قاسطین و ! پدرت على نیز، دچار چنین مردمى بود. بردپیغمبرش را نزد خود 
تا پدرت نیز بھ سراى جاودانى رحمت و رضوان ! گروھى نیز، با حضرتش ستیزه جویى پیشھ ساختند. مارقین جھاد كردند

 . ایزدى بشتافت
روھى كھ پیمان خود را با خداى بشكنند و بھ عھد خود وفا نكنند، گ. امروز، تو در میان ما، در چنین وضعى قرار دارى 

ما گوش بھ فرمانیم ، بھ ھر كجا خواھى ببر، آماده ایم ، . زیان آن چھ بھ خودشان مى رسد و خداى از ایشان بى نیاز است 
خداى ، تسلیم ، و از لقاى خداى ما در برابر تقدیر . تو امام و پیشواى ما ھستى . مشرق باشد یا مغرب ، خاور باشد یا باختر

ھر كس تو را دوست بدارد، دوستش داریم و ھر كس تو را . بھ ایمان و بینایى خود پاى بندیم . دروى گردان نخواھیم بود
 .دشمن دارد، دشمنش خواھیم بود

ید، ھمیشھ جان و دل پسر ھالل ، بھ گفتھ خود عمل كرد؛ مطیع فرمان حسین بود و از او جدا نشد تا بھ سرزمین كربال رس
چشم بر لب حسین بستھ و گوش بر فرمان نھاده بود. بھ كف داشت  . 

و تشنھ كامى در میان زنان و كودكان ، كوچك و بزرگ ، ! پیش از شروع جنگ ، یزیدیان ، آب را بھ روى حسینیان بستند
گاه عاشورا، برادرش عباس را ماءمور حسین ، شبان . ھوا گرم بود و تشنگى پى در پى بر فشار خود مى افزود. آغاز شد

آنان ، بیست مشك آب ، با خود برداشتند و بھ سوى فرات راھى . كرد كھ با سى سوار و بیست پیاده برود و آب بیاورد
 .گردیدند
 . فرمانده این سپاه كوچك عباس بود و پرچم دار آن ، پسر ھالل

. گھبان فرات ، زبیدى بود كھ سربازانى بسیار، تحت فرمان داشت ن. در تاریكى شب ، روان شدند، تا بھ رود فرات رسیدند
 !كیست ؟ :زبیدى فریاد زد

پسر عموى توست: نافع پاسخ داد  . 
تو كیستى ؟: زبیدى   

من نافع ، پسر ھاللم: نافع   . 
چھ كار دارى ؟: زبیدى   



تشنھ ایم ، آمده ایم آب بنوشیم ، آبى كھ شما بھ روى ما بستھ اید: نافع  ! 
ھر چھ آب مى خواھى بنوش: یدى زب  . 

بھ خدا سوگند، مادامى كھ حسین و یارانش تشنھ اند، یك قطره نخواھیم نوشید، و باید آب ببرم: نافع   . 
نخواھم گذارد، اینان آب بنوشند، ما را این جا گذارده اند براى چھ ؟ : زبیدى كھ عباس و سپاه كوچكش را یدید، چنین گفت 

دن آب جلوگیرى كنیمبراى آن كھ از نوشی  . 
و خود و عباس ، با یزیدیان بھ زد و خورد پرداختند . بروید مشك ھا را پر كنید: پسر ھالل ، بھ یاران روى كرده فرمان داد

عباس و نافع در جنگ بودند. یاران ، سرازیر شده و از آب فرات مشك ھا را پر كردند. و آن ھا را مشغول داشتند . 
عباس و نافع در جنگ و ستیز بودند، كار بھ . یرون شده و با مشك ھاى پر، راھى خیمھ گاه گردیدندیاران ، از فرات ، ب

 .كشتار رسید و یزدیان كشتھ دادند
پس ، عباس و نافع ، از جنگ ، دست برداشتھ ، بھ خیمھ گھ بازگشتند؛ . جنگ شبانھ ادامھ یافت ، تا آب بھ خیمھ گاه برسید

 .سقاى تشنھ كامان شدند
مداد جنگ كھ ھجوم دستھ جمعى سپاه یزید آغاز گردید، پسر ھالل ، مردانھ بھ دفاع پرداخت ، ھر چند بیشتر یاران حسین با

پسر ھالل ، زنده و سربلند از این حملھ بیرون آمد، پس ، بر . ، در این حملھ شھید شدند، ولى توانستند حملھ را دفع كنند
دین من ، دین حسین است. مرا نم شناسید، بشناسید، من نافع جملى ھستم اگر : سپاه دشمن تاختن كرد و فریاد زد  . 

دین من ، دین عثمان است: مزاحم از سپاه یزید فریاد كشید  . 
مزاحم خواست بگریزد، ولى شمشیر نافع بدو برسید و كارش . تو بر دین شیطان ھستى و سوى او تاخت آورد: نافع گفت 

دیدرا بساخت و كشتھ راه عثمان گر . 
! تنھا، كسى بھ جنگ نافع نرود! مى دانید، با چھ كسى مى جنگید؟: زبیدى ، سردارى یزیدى ، بانگ بر كوفیان زده ، گفت 

پس ، از میان لشكر بیرون شده ، بھ . نافع ، ساعتى با شمشیر بجنگید. كوفیان اطاعت كردند. دستھ جمعى بر او حملھ كنید
دوازده تن را، با ضرب تیر بر . را، بر پیكان آن ھا كنده بود  ر آلود كرده بود و نامش ترھایش را زھ. تیر اندازى پرداخت 

تیرھایش كھ بھ پایان رسید، و بدین وسیلھ استراحتى كرد، دوباره . زمین انداخت و گروھى را زخمى و مجروح ساخت 
دین من ، دین على استمن ھژبر جملى ھستم ، : شمشیر از نیام بر كشید و بر سپاه دشمن زد و مى گفت   . 

سنگ بارانش كردند، تیر بارانش كردند، نافع تا مى توانست با فنون سربازى ، خود را از آماج .یزیدیان محاصره اش كردند
. تیرھا و سنگ ھا، كنار داشت ، ولى نتوانست ، از گزند ھمھ ، خود را محفوظ بدارد چون از چارسو، تیر مى آمد و سنگ 

. تا خواست بھ خود بجنبد، سنگى دیگر باروى چپش را بشكست . بازوى راستش آمد و آن را بشكست  سنگى سنگین ، بر
اسیر یزیدیان گردید. دیگر نتوانست بھ جنگ ادامھ دھد . 

چرا ! نافع : ھنگام رفتن ، شمر بدو گفت . شمر، دوم شخص سپاه یزید، او را بگرفت و نزد عمر، اول شخص سپاه ، برد
وز انداختى ؟خود را بدین ر ! 

خدا مى داند كھ چرا چنین كردم: پسر ھالل گفت   . 
 .خون بر رخسارش جارى بود

ببین در چھ حال ھستى و چگونھ وضعى دارى: دیگرى بدو گفت   ! 
اگر بازوھا و ساعدم نشكستھ بود، . دوازده تن از شما را كشتم ، بھ جز كسانى كھ زخمى كردم : پسر ھالل ، پاسخش داد

تید اسیرم كنیدنمى توانس . 
این را بكش: نزد عمر سعد كھ رسید، شمر بگفت   . 

شمر، شمشیر كشید كھ نافع را بكشد. تواش آوردى ، اگر مى خواھى خودت او را بكش : عمر پاسخ داد . 
اگر مسلمان بودى ، براى تو بسیار سخت بود كھ جواب خدا را در قیامت بدھى كھ چرا خون ما را : پسر ھالل بدو گفت 

شمر، پسر ھالل را بكشت و جنایتى بر جنایاتش . خدا را حمد مى كنم كھ قتل مرا بھ دست بدترین خلق قرار داد. ریختى 
 .بیفزود و نافع پس از اسارت ، بھ شھادت رسید
 موقع اسدى

كھ وى را موقع . ندآیا پدر و مادر، از آینده فرزند آگاه بود. موقع ، در زبان عرب ، دردمند را گویند و اسیر رنج والم را
 !نامیدند؟ یا آن كھ ناآگاھانھ چنین نامى بر پسر نھادند؟

موقع ، . خوشا بھ حال مردمى كھ بدین سعادت رسیدند. دردمندى و رنج كشیدن ، در راه خدا، خوش بختى و سعادت است 
یدند، از خانھ و زندگى دست از كوفھ بھ سوى كربال رھسپار شد، خانھ و زندگى داشتند، ھمھ چیز داشتند، از آسایش بر



حسین چگونھ انسانى بود كھ انسان ھا، در راھش چنین مى ! كشیدند، از زن و فرزند، جدا شده با پاى خود بھ قتل گاه رفتند
؟!كردند  

موقع ، با پاى خود بدون . اگر حبیب نتوانست اسدیان پیرامون كربال را بھ یارى حسین ، بیاورد. موقع ، از بنى اسد بود
عوت حبیب ، بھ كربال شتافتد  . 

ھنگامى كھ توانش سلب . موقع ، در روز شھادت ، دلیرانھ جنگید و مردانھ كوشید، پیكرش آماج تیر و نیزه و شمشیر گشت 
 .شد، و نیروى خود را از دست داد و قدرت بر ایستادن نداشت ، بھ روزى زمین افتاد

خود را رسانیدند و از چنگ دشمنش رھایى بخشیدند و . اه یزید داشت خویشانى در سپ. خواستند سر از پیكرش جدا سازند
بھ كوفھ اش بردند، خواستند در نھان بھ درمانش پردازند، ولى این راز پنھان نماند و خبرش بھ امیر كوفھ رسید و آھنگ 

كردامیر از قتلش در گذشت و بدتر از كشتن با وى رفتار . جماعتى بھ شفاعت پرداختند. كشتنش كرد : 
موقع ، سالى را با پیكر . دستور داد پیكر مجروح و ناتوان را، در غل و زنجیر كشیدند و بھ تبعید گاه زراره تبعیدش كردند

آغشتھ بھ خون ، در غل و زنجیر بگذرانید و پس از یك سال بھ حسین پیوست و با غل و زنجیر، بھ دیدار حق نایل گردید و 
 .بھ آرزوى خود رسید
 سوار

قیام حسین ، در برابر یزید، . ھمدانیان از یاران على و دوستان وفادار على و آل على بودند. از عشیره ھمدان است  سوار،
در خدمتش بماند تا بھ خون غلتید و جان داد. كھ بھ گوش سوار رسید، از كوفھ روانھ كربال گردید و بھ حسین پیوست  . 

در اثر . سپاه یزید قرار گرفت و تا نیرو در بدن داشت پاى دارى كردسوار، در روز شھادت ، در برابر ھجوم نخستین 
دشمنان اسیرش كردند . كثرت زخم و بسیارى جراحت ، نتوانست بایستد و بر زمین افتاد، ولى ھنوز رمقى در پیكر داشت 

شفاعتش گشودندتنى چند از خویشان سوار، در زمره سپاه بودند؛ لب بھ . بھ كشتنش فرمان داد. و نزد عمر بردند . 
او را بھ كوفھ بردند تا زخم ھایش را درمان كنند، ولى زخم ھا سنگین و . شفاعت مؤ ثر افتاد و عمر، از خون او در گذشت 

سر انجام ، بھ یاران . شش ماه بر وى گذشت و او جان مى داد. كارى بود، درمان مؤ ثر نشد و مرھم نتوانست كارى كند
اسارت . یش رو كاروان بود و در قفا قرار گرفتھ بود، بھ منزل رسید و با حسین ھم منزل گردیدملحق شد، و خستھ دلى كھ پ

 .را دید، جراحت را چشید و بھ شھادت رسید
امیر كوفھ از زنده ماندن و اسارتش آگاه نشد، تا آھنگ كشتنش كند و یا بھ . مصیبت سوار، از مصیبت موقع سبك تر بود

ر زخمى و آغشتھ بھ خونش سوخت ، ساخت و رنج كشید، تا شھید گردیدسوار، با پیك. زنجیرش كشد . 
 برادرى و شھادت
آن ھا دو برادر بودند؛ یكى بھ نام عمرو، و دیگرى بھ نام على ، پدرشان قرطھ انصارى ، از یاران رسول خدا بود و پس 

رد و از طرف آن حضرت بھ از وفات آن حضرت ، در زمره یاران امیرالمؤ منین شد و در ركاب على جھادھا ك
ھر دو برادر از كوفھ بھ كربال آمدند، راه ھر دو یكى بوده ولى ھدف آن ھا دو تا. فرمانروایى فارس منصوب گردید ! 

عمرو، تحت فرماندھى عباس ! او براى خدا گام برداشت و این براى خرما! عمرو بھ سوى حسین آمد و على بھ سوى یزید
او، بھشت را برگزید و این بھ دوزخ رفت! ندھى عمرقرار گرفت و تلى تحت فرما  ! 

برادران از یك ریشھ اند و . برادرند: از شدت دوستى دو تن كھ بخواھند خبر دھند گویند. برادرى ، دوستى متقابل است 
 . جدایى پذیر نیستند و ھر كدام ، یار دیگرى است

اما برادرى در میان عرب استحكامى بیشتر و . وى است عرب ، بھ نژاد و تبار پاى بند است و تعصب نژادى در وى ق
ھر دو برادر بودند، ولى در دو . عمرو،و على ، از این قانون جدا بودند و تبصره استثنایى آن ھستند. نفوذى عمیق تر دارد

صف حق و صف باطل. صف قرار گرفتند  . 
ت از آزادى مذھب و راھنمایى است براى نشان شھادت گاه كربال، نمونھ اى از اجتماع بزرگ بشرى است و الگویى اس

دادن آن كھ سعادت و شقاوت ھر كس ، در دست خود اوست ، تا كدام را بخواھد و میلش بھ چھ باشد و مذھب جبر باطل 
 . است

در آغاز، از طرف آن حضرت بھ ماءموریت . عمرو، بھ سپاه حسین ملحق شد و در خدمتش بماند تا بھ شھادت رسید
ت و پیامبر حسین بھ سوى عمر سعد بود و چند بار میان دو لشكر كوفھ و حجاز، رفت و آمد داشت و وظیفھ سیاسى رف

پس ، بھ سوى حسین بازگشت و . روز شھادت ، اجازت گرفت و بھ میدان شتافت و ساعتى بجنگید. سیاسى انجام مى داد
سپر . عمرو، سراپا سپر حسین بود. شھیدان اصابت كندخود را در برابر تیرھا، سپر قرار داد و نگذاشت تیرى بھ پیشواى 

تیر مى  .چھره اش سپر بود، دستش سپر بود، تنش سپر بود، جانش سپر بود . زنده ، سپر بھ پاى خود ایستاده ، سپر با اراده



فرزند  اى: مقاومتش كھ پایان یافت ، بر زمین افتاد و عرض كرد. زخمى فراوان برداشت . خورد، ولى شمشیر نمى زد
 !رسول خدا
 آیا من وفا كردم ؟
)) :حسین فرمود من از پى : سالم مرا بھ جدم رسول خدا برسان و بگوى . آرى ، تو در بھشت ، پیش روى من خواھى بود
 .عمرو بھ زودى جان داد، تا سالم حسین و پیام حسین را بھ نیاى حسین برساند .((تو خواھم آمد

. و یك شبھ ره صد سالھ رفت ! چقدر زود، ترفیع درجھ یافت . امبرى كھ رفت و برنگشت این جا نیز پیامبر حسین بود، پی
نخست ، پیامبر حسین بھ سوى عمر بود، بھ سوى جھنم بود، سپس پیامبر حسین بھ سوى رسول خدا شد، بھ سوى بھشت 

از آخرین نقطھ بى نھایت بھ اولین نقطھ بى نھایت! سرعت سیرى از سرعت تور بیشتر. شد  . 
برادرم را گول زدى و ! اى حسین ، اى كذاب : بھ میدان آمد و فریاد زد. برادرش على ، از شھادت برادر آگاھى یافت 

 !كشتى ؟
)) :پاسخ حسین چنین بود خداى او را ھدایت كرد و تو را گمراه ساخت. من برادرت را گول نزدم   .)). 

یكى از یاران حسین راه بر او گرفت و . شوم و سوى حسین تاخت آوردخدا مرا بكشد اگر تو را نكشم و یا كشتھ : على گفت 
كوفیان ریدند و از مرگ نجاتش دادند و بردند و زخمش را درمان كردند. با نیزه بدو حملھ كرد و بر مینش انداخت  . 

دھا سال از ھر دو آن برادر زخمى برداشت و این زخمى ، درمان آن برادر گونھ اى بود و درمان این برادر گونھ اى ، ص
او در خوش بختى بھ سر مى برد، خوش بختى ابدى و جاویدان ، این در بدبختى بھ سر مى برد؛ بدبختى پاى دار . مى گذرد

 . و ھمیشگى
ھر دو كربال آمده بودند، . ھر دو برادر بودند، ھر دو از یك پستان شیر خورده بودند، ھر دو نام اسالم بر خود نھاده بودن 

ا حسین سخن گفتھ بودندھر دو ب . 
 !ولى این كجا و آن كجا
 اذن مادر و شھادت

. جھاد، از خود خواھى دست كشیدن و خدا خواه شدن است . شھادت جھاد است ، و جھاد از عبادات بزرگ اسالم است 
دارد و از این ولى مجاھد، در جھاد سرخ ، صد در صد، آزادى ن. جھاد، دار و ندار خویش را در راه خدا فدا كردن است 

مجاھد، باید برگ موافقت پدر و مادر را، در دست داشتھ باشد؛ بھ ویژه . نظر، میان جھاد و عبادت ھاى دیگر فرقى است 
 .اگر فرزند یكتا باشد

جھاد سپید چنین نیست. حج چنین نیست . روزه چنین نیست . نماز، چنین نیست  مسلمان ، باید این عبادت ھا را انجام  . 
فرزند از آن خودش . خواه پدر و مادر موافقت كنند، خواه مخالفت كنند، ولى جھاد سرخ ، بستگى بھ اذن آن دو دارددھد، 

در عبادت ھاى دیگر چنین . پدر و مادر، در وجود او حقى دارند و جھاد، حق آن ھا را در خطر قرار مى دھد. نیست 
 . نیست

چون مادر داشت و یك دانھ مادر بود. اویس قرنى در جھادھاى رسول خدا، شركت نكرد . 
جناده انصارى ، با ھمسرش و یك دانھ پسرش ، در مدینھ ، در خدمت حسین بود، در مكھ در خدمت حسین بود،در سفر 

جناده ، . شھادتش نیز در خدمت شھادت حسین بود. عراق ، در خدمت حسین بود، روز شھادت نیز در خدمت حسین بود
پدر و پسر و . پسر جناده ، مانند پسر حسین ، شھید شد، ھمسر جناده ، مانند ھمسر حسین اسیر شد .مانند حسین ، شھید شد

 .ھمسر، پیرو خط حسین بودند
اینان پیش قراوالن سپاه حسین . جناده ، در نخستین حملھ سپاه یزید بھ شھادت رسید، و در گروه شھداى نخستین قرار گرفت 

 .در بھشت بودند
برخیز بھ دنبال پدر ! فرزندم : پس از شھادت پدر، مادر، وى را گفت . ، جوانى نو خاستھ و بچھ سال بودعمر، پسر جناده 

عمر، تقاضا را تكرار ! اجازه صادر نشد. شمشیرى برداشت و شرفیاب گردید و اجازه خواست . فرزند اطاعت كرد. شو
 . كرد و دگر باره اجازه خوابت
)) :حسین فرمود پدرش كشتھ شده ، نباید كشتھ شود، شاید مادرش راضى نباشد این جوانى است كھ )). 

یزیدیان ، سرش را . جوان ، سوى میدان شتافت و بھ شھادت رسید! مادر، مرا بھ جھاد امر فرموده است : جوان فریاد زد
و بوییدن آغاز  مادر بھ سوى سر دوان گردید، سر را برداشت ، بوسیدن گرفت! از تن جدا كرده سوى حسینیان بینداختند

پس ، سر را سوى یزیدیان بینداخت و ھدیھ اى را كھ در راه خدا داده بود، پس نگرفت. كرد  . 
تصمیم . زن فداكار، دیگر ارمغانى نداشت كھ تقدیم خداى شھادت كند، شوھر را تقدیم كرده بود، پسر را تقدیم كرده بود



و روانھ میدان شھادت گردیدستون خیمھ را از جاى بركند . گرفت خود را تقدیم كند . 
و این خود بزرگ ترین جھاد زن فداكار . زن اطاعت كرد و بازگشت . حسین ، كھ او را مى نگریست فرمان بازگشت داد

در این ھنگامھ خونین دو تا . بود كھ توانست امر امام را اطاعت كند و بر احساساتش پیروز شود از . از حسین شنید ((نھ ))
، بازگشت و آرى گفت ، ولى دومین  نخستین ((نھ ))  .جاویدان بماند ((نھ ))
وقتى گزارش داده شد كھ مادر خشنود است و خودش فرزند را روانھ میدان . گفت  ((نھ ))جھاد پسر را بدون اجازه مادر 
شرط كھ . وط بودمشر ((آرى ))نخستین مشروط بود، چنان كھ  ((نھ )) .خود را برداشت و آرى گذارد ((نھ ))شھادت كرده ، 
با . بھ جایش بنشست  ((آرى ))برفت و  ((نھ ))انجام شد  مطلق  ((نھ ))دوم ، از جھاد سرخ مادر جلوگیرى كرد، و این  ((نھ ))
اسالم اجازه نداد كھ زن بھ میدان شھادت رود، ھر چند در جایى باشد كھ . نشد ((آرى ))بود، و بھ ھیچ صورتى ، تبدیل بھ 

باشد و زن بتواند از او دفاع كند جان امام در خطر . 
بانوانى كھ در كوى شھادت ، در خدمت حسین بودند، مى توانستند، با شكرت در میدان جنگ اندكى شھادت امام را تاءخیر 

جھاد زن ، فرستادن شوھر و فرزند سوى شھادت است ؛ بیوه كردن و داغ دار . چون اجازه نداشتند. بیندازند، ولى نكردند
جھاد زن ، مرد آفرینى است و بس. جھاد زن ، ساختن شوھر است ، ساختن پسر است . یش است كردن خو  . 

 از آن شھادت تا این شھادت
وى . او در شھادت گاه كربال جان فشانى كرد تا بھ شھادت رسید. زاھر كندى ، در دوستى اھل بیت ، سوابقى درخشان دارد

عمرو، از صحابھ . با وى ھم گام و ھم قدم بود. ، عمرو خزاعى بود از دوستان بسیارى نزدیك شخصیت بزرگ اسالم
 .پیامبر، بھ شمار مى رفت و از شخصیت ھاى بنام عرب ود

وقتى ، با . در جوانى ، در عشیره خود مى زیست و داراى موقعیتى بسزا بود؛ جوان مرد بود، كریم بود، شریف بود
در بیابان ، . اه را گم كرده بودند و رھنما مى خواستند تا راه را نشان دھدگروھى از سربازان اسالم رو بھ رو گردید كھ ر

رھنمایى من مشروط بھ شرطى است ،اگر مى پذیرید، راه را : پاسخ داد .با عمرو، رو بھ رو شدند، راه را از وى پرسیدند
گفت. شرط چیست ؟: پرسیدند! نشان خواھم داد و گرنھ رھنمایى نمى كنم  كھ نزد من فرود آیید و اندى  شرط آن است : 

مسلمانان پذیرفتند. بیاسایید، تا خدمتى كنم  . 
آن گاه بپرسید از چیزى كھ . عمرو، گوسفندى سر برید و از گم شدگان اسالم پذیرایى شایانى كرد و اره را نشان داد

آرى: آیا پیامبر، در مدینھ ظھور كرده ؟ گفتند: انتظارش را داشت   . 
ھ سوى مدینھ روان گردید و بھ شرف دیدار پیامبر نایل آمد و اسالم آورد و بھ مقامى بلند و منزلتى ارجمند عمرو، با شتاب ب

 .از تقوا و پرھیزكارى رسید
پس از وفات پیغمبر، با على بود و دست از دامان على بر نداشت و در . عمرو با پیامبر بود تا پیامبر از این جھان رفت 

حكومت كھ بھ دست على رسید و حضرتش بر اریكھ خالفت نشست ، عمرو، . امور روزگار گردیدوفادارى با آل محمد، ن
بھ خدا سوگند، براى : وقتى كھ على از مدینھ بھ كوفھ ھجرت كرد، عمرو، در خدمتش بود و عرض كرد. در خدمتش بود

خواھان پست و منصبى نیستم ، براى خدا در حضورت ھستم. طلب مال پیش تو نیامدم   . 
در حق وى دعا كرده گفت) ع(على   : (( دلش را نورانى ساز و بھ راه راست ھدایتش فرما! بار خدایا اى كاش )) :پس فرمود ((!

 .((صد كس مانند تو مى داشتم 
. عمرو بھ گفتھ خود پاى بند بود و یار على بود و استقامت ورزید؛ در جھادھاى سھ گانھ اش شركت كرد و جان بازى نمود

اگرد مكتب عمرو بود و با رھبر خود عمرو، ھمھ جا ھم قدم بودزاھر، ش . 
بدون ترس جان ، بھ . پس از شھادت على ، زاھر و عمرو، دو یار با صفا، در دوستى على ثابت قدم و فداكار آل على بودند

این كار، بر . ھمگان راه بھ راه على مى خواندند و حق و حقیقت را روشن مى ساختند. سوى راه على دعوت مى كردند
نخست ، تصمیم گرفت از راه دوستى پیش  .معاویھ ، دیكتاتور وقت ، گران آمد و خواست این سنگ را از پیش پا بردارد

نامھ اى دل نشین ، براى عمرو نوشت و از او بھ شام دعوت كرد. آمده یاران وفادار على را بفریبد . 
معاویھ در صدد دستگیرى وى و . فت و در روش خود استوار ماندعمرو خزاعى ، دعوت معاویھ را رد كرد و بھ شام نر

زاھر و عمرو، از كوفھ بھ مداین گریختند و از آن جا بھ . رفقایش بر آمد و ماءمورانى بھ جست و جوى آن ھا فرستاد
وران بھ جاى سر انجام ، در غار كوھى نزدیك موصل منزل گزیدند و ماءم. ماءموران بھ دنبال آن ھا بودند. موصل رفتند

عمرو، در این ھنگام ، نھ قدرت نبرد داشت و نھ قدرت . گاه آنان پى بردند و براى دستگیرى بھ سوى كوه راھى شدند
چون مار، پیكرش را گزیده بود و تنش آماس كرده بود! گریز . 

ارپنھان شو و خود را نجات بده و مرا واگذ: از دور كھ سواران معاویھ را بدید، بھ راھبر گفت  . 



چنین نخواھم كرد، با تیرھایى كھ در تركش دارم ، نبرد مى كنم و با : زاھر كھ شمشیر و خنجر و نیزه ھمراه نداشت ، گفت 
 . تو كشتھ مى شوم

برو و خود را در گوشھ اى پنھان ساز؛ این ھا مى آیند و سر مرا از تن جدا مى . آن چھ مى گویم ھمان كن : عمرو گفت 
سواران رسیدند و . زاھر اطاعت كرد و پنھان شد. و بیا و پیكر مرا بھ خاك بسپار خداى بھ تو پاداش دھدت. كنند و مى روند

 !مار گزیده را سر بریدند
! گویند سگ ھاى درنده بھ انسان دست و پاى بستھ كارى ندارد، ولى آن ھا بزرگ مردى را كھ مارش گزیده بود سر بریدند

ولى كردند آن چھ كھ سگان درنده نمى . ردند، بیش از یكى دو ساعت دیگر زنده نمى بودھر چند اگر سر از تنش جدا نمى ك
سرش را براى معاویھ ارمغان بردند. كنند تاریخ از این ارمغان ھا، نزد معاویھ بسیار برده است! براى آن كھ جایزه بگیرند !  

! 
ان گاه خود بیرون آمد و پیكر شھید عالى مقام را بھ زاھر، از نھ. ماءموران معاویھ ، جسد پاك شھید را گزاردند و رفتند

 .خاك سپرد
زاھر بر حسین توصیھ رھبر خود، از این شھادت . ھم اكنون تربت عمرو، در موصل ، مزار و زیارت گاه مؤ منان است 

نبود و  شھادتى نصیبش گردید كھ شھادتى از آن برتر. ،محروم گردید، ولى دعاى عمرو، در حق او بھ استجابت رسید
 . سودى از آن بیشتر نھ ، درخشندگى نام را با درخشندگى فرجام ھمراه داشت ؛ چون زاھر یعنى درخشنده
سال شصتم ھجرت  .زاھر، پس از شھادت عمرو، در نھان مى زیست و فعالیت ھاى سرى داشت و مبارزه را ادامھ مى داد

پس ، در ركاب . وان گردید و آن عبادت بزرگ را انجام دادزاھر، براى انجام دادن فریضھ حج بھ سوى مكھ ر. فرا رسید
زاھر در این نبرد شھادت یافت و بھ آرزوى خود . پسر على بھ سوى شھادت گاه رھسپار شد تا با پسر معاویھ نبرد كند

 .رسید
م گذارد و اگر براى شھادت نخستین شمشیرى نداشت ، خنجرى نداشت ، در این شھادت ، با شمشیر بھ عرصھ كارزار قد

از دفاع عمرو . در برابر نخستین حملھ سپاه یزید با تیر و نیزه و شمشیر دفاع كرد، دفاع كرد، دفاع كرد، تا كشتھ گردید
وه كھ پاره اى از مردم چقدر . از شھادتى محروم شد و بھ شھادتى دل پذیرتر برسید. گذشت ، بھ دفاع از حسین موفق شد

دند كھ بدین پایھ از سعادت رسیدنداین ھا چھ كر! سعادتمند ھستند آنان از . زندگى آن ھا سعادت ، مرگ آن ھا سعادت  !
 .خواستھ خود دست كشیدند و خواستھ خداى را برگزیدند
 سفارت و شھادت

ھمدانیان ھمگى از دوستان وفادار على بشمارند و جان بر . شبامیان تیره اى از قبیلھ ھمدان ھستند. حنظلھ ، شبامى است 
قارى . سخنورى دانا و دلیرى توانا بود. حنظلھ از بزرگان قوم بھ شمار مى رفت . در راه على و آل على آماده بودندكف 

حنظلھ از كوفھ بھ سوى حسین رھسپار شد و پیروى حسین را بھ جاى . قرآن بود و رھبرى قوم خود را بر عھده داشت 
رھبر بشریت بوده اند رھبرى قوم خویش برگزید؛ ھر چند یاران حسین ھر كدام . 

بر فرمان  حنظلھ در كربال بھ حسین پیوست و چشمش بر دست حسین بود و گوشش  : وى با یزیدیان سھ گونھ جھاد كرد . 
پس شربت شیرین و گواراى شھادت را با لب تشنھ بنوشید و سیراب . جھاد سیاسى ، جھاد سخنورى ، جھاد جان بازى 

وى در میان حسین و . این پست سیاسى را بدو محول گردانید. ا بھ منصب سفارت برگزیدحسین ، حنظلھ ر. جاودانى گردید
سپاه یزید، بھ رفت و آمد پرداخت و در فعالیت ھاى سیاسى كوشش كرد و كوتاھى نداشت ، ولى نتیجھ اى نگرفت و 

ر توانا، آن یل ارجمند، روز آن سخنو. نتوانست عمر سعد و سربازانش را از راه كج باز دارد و بھ راه راستشان آورد
و دومین جھاد خود را آغاز كرد بھ پند گویى و موعظھ ھم شھریان . شھادت شرفیاب شد و اجازه گرفت و بھ میدان رفت 

 : پرداخت و چنین گفت
بر شما مى ترسم كھ سرانجامى داشتھ باشید مانند سرانجام قوم نوح! اى مردم  ! مودسرانجام قوم ث! سر انجام قوم عاد ! 

بدانید كھ خداى بر بندگانش ظلم نخواستھ و كیفر ظالمان و ستم كاران ! سرانجام ظالمان و ستم كارانى كھ از پس آن ھا آمدند
 .را خواھد داد

 

كسى كھ اسیر خواھش دلى باشد، ھیچ كس . از روز رستاخیز بترسید، روزى كھ بھ جز خداى پناھى نداشتھ باشید! اى مردم 
ش كندنمى تواند ھدایت آن كھ دروغ بگوید، سیاه . از كشتن حسین بترسید كھ عذاب الھى كیفر شما خواھد بود! اى مردم  .

 .بخت خواھد شد



این مردم ، وقتى شایستھ عذاب الھى شدند كھ دعوت تو را بھ )) :در این ھنگام ، پیشواى شھیدان ، حنظلھ را ندا داده فرمود
كنون حال ! كرده جفاجویى پیشھ ساختند و ریختن خون تو و یارانت را روا شمردند حق ، رد كردند و در برابر تو ایستادگى

 .((!ایشان چگونھ خواھد بود كھ دستشان تا مرفق در خون برادران پارساى تو فرو رفتھ و انسان كشى را پیشھ كردند
ادران شھیدمان مى رسانیم ؟فدایت شوم راست مى گویى آیا ما بھ سوى خدا مى رویم و خود را بھ بر: حنظلھ عرض كرد ! 

شتاب كن بھ سوى چیزى كھ از دنیا و آن چھ در اوست بھتر و برتر است و برو بھ سوى زندگى )) :پیشواى شھیدان پاسخ داد
 .((و ثروتى كھ بى زوال و جاویدان است و فانى نخواھد شد

خداى ، ما را در بھشت ھم نشین . دودمان تو بادسالم بر تو و درود و رحمت حق بر تو و بر ! اى ابا عبدهللا : حنظلھ گفت 
 .تو گرداند
 . و این مژده اى بود براى حنظلھ .((آمین ، آمین )) :پیشواى شھیدان فرمود
. پس حنظلھ شمشیر بر كشید و بر سپاه كوفھ زد و بھ جان بازى پرداخت ؛ تیغ مى زد و مى شكافت و پیش مى رفت 

حنظلھ بھ آرزوى خود رسید و با حسین در بھشت ھم . را گرفتند و بھ قتلش رسانیدند یزیدیان ، محاصره اش كرده ، گردش
 .نشین گردید
. ھم نشینان حسین در بھشت اینانند؛ كسانى كھ از دار و ندار خود گذشتھ و ھم چون حسین ، ھمھ را در راه خدا فدا كردند

اردند، بھ دنبال نام نرفتند، ولى خداى ،آنان را نامور كسانى كھ خودخواھى را كنار گذاردند، تمایالت شخصى را كنار گذ
 . ساخت
 توبھ و شھادت

اعاده حیثیتى كھ بھ وسیلھ خود او انجام مى شود و دگران . توبھ در اسالم ، اعاده حیثیت از گنھ كار پشیمان نزد خداست 
است ، سرچشمھ مھر است و كانون دخالتى ندارد و این راه ھمیشھ براى او باز است ؛ چون مكتب الھى ، مكتب امید 

 . رحمت
حسین ، وجودش . رحمت بر خلق ، رحمت بر دوست ، رحمت بر دشمن . حسین ، آیینھ تمام نماى رحمت آفریدگار است 

از وقتى كھ در راه با یزیدیان رو بھ رو شد، كوشید كھ آنان را ھدایت كند و . مھر بود، گفتارش مھر بود، رفتارش مھر بود
است بیاورد؛ آن چھ قدرت داشت بھ كار برد، راھنمایى كرد، خیر خواھى كردبھ راه ر . 

پیش از جنگ بكوشید، در میان جنگ بكوشید، با گفتار بكوشید، با رفتار بكوشید و توانست كسانى را كھ شایستھ رستگارى 
 .بودند، از دوزخى شدن برھاند و بھشتى گرداند

. ھمگى كشتھ شده بودند و دیگر كسى را نداشت   انده بود، وقتى بود كھ یارانش آخرین دعوت حسین ، وقتى بود كھ تنھا م
)) :آخرین دعوتش ، بانگ استغاثھ بود و ندا كرد آیا كسى ھست از حرم پیامبر دفاع ! آیا براى ما یاورى پیدا مى شود؟
 .((!كند؟

د و از عشیره خزرج ، ولى با آل محمد سر و ھر دو از انصار بودن. این ندا، سعد و برادرش ابوالحتوف را بھ ھوش آورد
گناه كار، حق . حكومت از آن خداست و بس : شعارشان چنین بود. كارى نداشتند و از دشمنان على بودند و از خارجیان 

 !حكومت ندارد
 !آیا حسین گنھ كار بود، ولى یزید گنھ كار نبود؟

روز شھادت كھ كشتار . كشتن او بیرون شدند و بھ كربال رسیدنداز كوفھ ، تحت فرماندھى عمر، بھ قصد پیكار با حسین و 
آسیاى جنگ مى گردید و خون مى ریخت و آن دو در سپاه یزید بودند. آغاز شد، در سپاه یزید بودند حسین ، یكھ و تنھا  .

حسین فرزند پیامبر ماست :با خود گفتند. ھنگامى كھ نداى حسین را شنیدند، بھ ھوش آمدند. ماند و آن دو در سپاه یزید بودند  
بھ ناگاه از یزیدیان بیرون شدند و حسینى گردیدند و در زیر سایھ . روز رستاخیز، دست ما و دامان جدش رسول خداست  .

تنى چند را مجروح كرده و عده اى را بھ دوزخ . پس یك باره بر یزیدیان تاختند و بھ جنگ پرداختند. حسین قرار گرفتند
ند و كوشیدند تا شربت شھادت نوشیدندفرستادند و كوشید . 

 اذان گوى شھید
شھادت ، پشتیبان . شھادت ، نماز را بھ پا مى دارد، اذان ، راھنماست . شھادت دثار اسالم ، اذان ، بھ نماز، دعوت مى كند

مى دارد آن كھ اذان مى گوید، رسید سعادت را اعالم مى كند و آن كھ شھادت یابد، یافتن سعادت را اعالم. است  . 
در راه ، براى حسین اذان گفت ، در كربال، براى حسین . حجاج جعفى ، بھ ھر دو رسید؛ ھم اذان گفت و ھم شھادت یافت 

در سعادت و شھادت ، . اذان گفت ؛ روز آسایش ، اذان گفت ، روز رنج ، اذان گفت ، در غم و رنج ، با حسین ھم گام بود
بزیست و از یاران على بود و افتخار حسن سابقھ را دارا بود سال ھا در كوفھ .با حسین شریك شد وقتى كھ شنید كھ حسین  .



در . ، یزید را شایستھ حكومت اسالم ندانستھ ، با پسر عمویش ، یزید جعفى ، از كوفھ بیرون شد و آھنگ كوى حسین كرد
خدا ملحق گردید و در خدمتش بھ سوى در راه خدا قدم برداشت ، در خانھ خدا بھ ولى . مكھ بھ حضورش شرفیاب گردید

در . ھر كدام عروسى داشتند كھ زیباتر از دگرى بود. دو عمو زاده ، عروس شھادت در آغوش كشیدند. شھادت رھسپار شد
عبیدهللا و حجاج ، ھر دو از یك عشیره بودند، دو . راه كربال بھ نمایندگى از سوى حسین ، بھ سوى عبیدهللا جعفى رفتند

دعوت عموزادگان را نپذیرفت و . او را بھ یارى حسین خواندند، ولى عبیدهللا ، نادرست بود و شایستھ شھادت نبودعموزاده 
 . بھ گمان خود، سالمت را از شھادت برتر دانست

. دوباره شرفیاب شد. جنگ نمایانى كرد. بھ سوى میدان شھادت شتافت . روز شھادت ، حجاج شرفیاب شد و اجازت گرفت 
امروز جدت رسول خدا را ! جانم بھ فدایت اى راھنماى خلق : بھ حسین خطاب كرده گفت . یش بھ خون آغشتھ بودسراپا

على را ما وصى پیامبر مى دانیم. امروز بھ دیدار پدرت على مى روم . مالقات مى كنم   . 
)) :حسین فرمود م كردمن ھم بعد از تو خواھم آمد و آن ھا را مالقات خواھ. آرى چنین است  حجاج بھ سوى میدان  .((
 .بازگشت و جان بازى كرد تا شھید گردید
اذان گویان مسلمانان ، باید با داشتن چنین رھبرى ، بر خود ببالند و این سابقھ افتخار انگیز را ھمیشھ براى خود زنده نگاه 

حسین ، براى ھر گروھى ، رھبرى فراھم كرده و خود، رھبر رھبران است. دارند  . 
گم نام شھید  

فرنگیان ، نمونھ اى از فداكارى را خواستند، سرباز گم نام را تراشیدند، مزارى برایش بر پا كردند، بر مزارش گل 
ولى شھید گم نام افسانھ نیست ، حقیقت است ، واقعیت است. تا سرباز گم نام افسانھ حقیقى را نشان دھد.ریختند سال ھا در  . 

وى شھادت منزل كرد، تا بھ شھادت رسیدانتظار شھادت بھ سر برد و در ك . 
كسى او را نشناخت ، نامش را نیز كسى ندانست ، ولى خدایش وى را مى شناخت و نامش را مى دانست ، اینك دو شھید گم 
 : نام
آن گاه و بى گاه كھ از . وقتى كھ ھنوز، سرزمین شھادت نشده بود. نزدیكى سرزمین كربال سكونت داشتم : ھیثم مى گوید .1

چنین . از وى سبب را پرسیدم . جا مى گذشتم ، با مردى از بنى اسد، رو بھ رو مى شدم كھ در آن جا رحل اقامت افكنده بود
 :پاسخ داد

روزى كھ كربال، . من در این جا مى مانم تا با حضرتش بھ شھادت برسم . حسین ، در این سرزمین بھ شھادت خواھد رسید
و یارانش در آن جا بھ شھادت رسیدند، من بھ كربال رفتم و در میان كشتھ ھا بھ گردش سرزمین شھادت گردید و حسین 

پیكر یار دیرین را در میان كشتھ ھا یافتم. پرداختم  دیدم بھ آرزوى چند سالھ رسیده و عروس شھادت را در آغوش كشیده  . 
 . است

برد، خدا مى داندچند سال ، شھید گم نام ، در آن سرزمین ، در انتظار شھادت بھ سر  . 
شھید گم نام ، جویاى شھادت بود و یافت. جوینده ، یابنده خواھد بود  . 

با آن كھ شھید گم نام حقیقت . حسین ، صدھا سال ، پیش از آن كھ دنیاى فرنگ ، سرباز گم نام بسازد، شھید گم نام ساخت 
 . بود، ولى سرباز گم نام شخصیتى افسانھ اى است
از جملھ مردى از خزمیھ . پاه كوفھ ، وقتى كھ وارد كربال شد، قاصدى چند بھ حضور حسین بفرستادعمر، فرمانده س .2

پاسخ حسین چنین بود. مرد شرفیاب شد و پیام را رسانید! چرا بدین سرزمین آمدى ؟: برو بھ حسین بگوى : بدو گفت . بود : 
(( رد و آن چھ از من شنیدى بگوى برگ. مردم كوفھ از من دعوت كردند و دعوت آن ھا را پذیرفتم  مرد خزمى عرض  .((

بھ خدا قسم كھ از تو جدا نخواھم شد تا جانم را فدایت كنم . كدام خردمند بھشت را مى گذارد و بھ سوى دوزخ مى رود: كرد
حسین ، در حق وى دعا كرد.  . 

 .مرد خزمى بماند و روز شھادت ، بھ شھادت رسید
 شھید نامور

دالور بود، خطیب بود، زاھد بود، ). ع(امور، دلیرى است سخنور، بزرگى است از شیعیان على عابس ، شھیدى است ن
شاكریان ، تیره اى از عشیره ھمدان مى باشند. عابد بود، شب زنده دار بود و رئیس قبیلھ شاكر بود . 

بھ شمارند) ع(ھمدانیان ، ھمگى از دوستان با وفا و فداكار امیرالمؤ منین  اگر شماره افراد : ره آن ھا فرمودحضرتش دربا .
 .آن ھا بھ ھزار مى رسید، خداى ، خوب عبادت مى شد

لقب . شاكریان ، با آن كھ از نظر شماره اندك بودند، پناه عرب ، لقب یافتھ بودند و از دلیران روزگار بھ شمار مى آمدند
 .بود ((جوان مردان صبح گاھى ))دیگرى نیز بدیشان داده شده بود و آن 



ھنگامى كھ مسلم بھ . بنى شاكر، اھل فھم بودند، اھل دانش و بینش بودند، اھل فضیلت و تقوا بودند، اھل بزم و رزم بودند
نمایندگى از طرف پیشواى شھیدان بھ كوفھ آمد و مردم كوفھ بھ خدمتش رسیدند، عابس از جاى برخاست و حمد و ثناى خدا 

سپس بھ مسلم چنین گفت. را بھ جاى آورد  : 
بھ خدا قسم كھ : اینك سخن من . من ، از خود سخن مى گویم ، نھ از سوى مردم كوفھ ، چون من از دل آن ھا آگاه نیستم 
شمشیر مى زنم ،   در برابرش . من دعوت حسین را مى پذیرم و نداى حضرتش را لبیك مى گویم و با دشمنانش مى جنگم 

از تو كھ نماینده حسین ھستى ، پاداشى نمى . ا بھ دیدار حق نایل شوم جان بازى مى كنم ، تالش مى كنم ، مى كوشم ، ت
آن چھ خدا بھ من مى دھد، بس است. خواھم   . 

مسلم ، نامھ اى براى . عابس در زمره یاران مسلم قرار گرفت و بھ وعده اش وفا كرد و گفتھ اش را جامھ عمل پوشانید
عابس با دوست خود، شوذب ، كھ گویا ایرانى بوده ، روانھ مكھ گردید و . حامل نامھ ، عابس بود. بھ مكھ فرستاد) ع(حسین 

در آن روز، عابس از . نامھ را تسلیم كرد و نزد حسین بماند و از حضرتش جدا نشد، تا بھ كربال آمد و روز شھادت رسید
چھ مى خواھى بكنى ؟: دوست خود شوذب پرسید  

د كنم تا كشتھ شوممى خواھم در پیش گاه حسین ، جھا: شوذب گفت   . 
بھ تو ھمین گمان را داشتم ، پیش قدم شو، تا در برابر حسین شھادت یابى و او تو را در حساب خداى قرار : عابس گفت 

امروز، روز كار . امروز، روزى است كھ من و تو، از خداى پاداش بگیریم . دھد و من نیز تو را پاى خدا حساب كنم 
 .است و فردا روز شمار

وى از دانشوران و سواران بنام بود. بھ میدان تاخت و جنگ نمایانى كرد و بكوشید تا شھید گردید شوذب . 
در روى زمین ، كسى را سراغ ندارم كھ از تو، نزد من عزیزتر : شرفیاب شد و بھ پیشوا عرض كرد. نوبت بھ عابس رسید

سالم بر تو . ر كنم ، مرگ را از تو دور كنم ، مى كردم اگر مى توانستم ، ظلم را از تو دو. و گرامى تر و محترم تر باشد
این بگفت و سوى میدان تاخت و زخم ). ع(شھادت مى دھم كھ من بھ دین تو ھستم و بھ دین پدرت على ! اى ابا عبدهللا 

یزید رسید،  وقتى كھ جلوى سپاه. زخمى كھ در جھادھاى گذشتھ ، در راه خدا برداشتھ بود. شمشیرى بر پیشانیش نمایان بود
 .ھماورد خواست ، مبارز طلبید

این . این مرد، شیر شیران است : مردى از سپاه كوفھ كھ عابس را مى شناخت و نبردھاى او را دیده بود، فریاد برآورد
كسى جراءت نكرد بھ . سر تا سر یزیدیان را ترس فرا گرفت . كسى با او ھماورد نیست ، از او بھراسید. عابس است 

آید و با وى بجنگد میدانش ! 
عمر، كھ وضع را چنان . كسى بھ میدانش نیامد! یك مرد! یك مرد! آخر در میان شما یك مرد نیست : عابس فریاد برآورد

گویا تیرھاى یزیدیان تمام شده بود! (عابس را سنگ باران كنید: دید، فریاد كشید ). 
مى رفت و مى درید، مى كوشید و مى برید. بر سپاه كوفھ زدعابس ، زره را از تن بر كند، كلھ خود، از سر بینداخت و  . 

عابس ، داد . سربازان را دیدم كھ با گروه ھاى دویست نفرى از پس عابس مى گریختند: خبرنگار سپاه یزید چنین مى گوید
 .مردى داد، تا كشتھ شد

زیدمن عابس را كشتھ ام و بدان مى نا: ھر كسى مى گفت . سرش را از تن جدا كردند ! 
عابس را یك نفر نكشت ، ھمھ او را كشتید: عمر گفت  . 

 شھید و زاده شھیدان
جھادى كھ . جعفر طیار، برادر بزرگ على است و عموى عالى قدر حسین ، فرمانده سپاه رسول خداست در جھاد با روم 

ى ھا كرد و آن قدر كوشید تا شھید جعفر، در این جھاد، جان باز. نامیده شده است  ((موتھ ))در تاریخ اسالم بھ نام جھاد 
 .ردید
 .پسرش محمد، در پیش گاه عمو، امیرالمؤ منین ، در جھاد صفین جان بازى كرد تا شھید شد
 قاسم جعفرى

قاسم ، پسر محمد است ، شھید صفین ، و نواده جعفر است ، شھید موتھ ، و خود شھید كربالست. نوبت بھ قاسم رسید  . 
است ، پیشواى شھیدان ، داماد زینب است ، بانوى بانوان قاسم ، پسر عموى حسین  پسر عمو و دختر عمو، دو ھمسر با  .

قاسم ، قھرمان میدان جنگ بود، دالور بود، . شوھر بھ شھادت رسید و زن بھ اسارت . وفا، ھمراه حسین بھ كربال آمدند
د كھ كمتر دیده شده بودروز شھادت جان فشانى كرد و چنان دلیرى از خود نشان دا. نیرومند بود . 

از مرگ نمى ھراسیدند؛ چون حسین نمى ھراسید، شھادت را استقبال مى كردند؛ چون حسین چنین بود؛ ) ع(یاران حسین 
سرباز از افسر مى آموزد شجاعت را، رشادت را، انسانیت را. پیشوا ھر گونھ كھ باشد، پیرو، ھمان گونھ خواھد بود . 



ھنگامى كھ . بازى كرد و شمشیر زد، سواران و پیادگانى از سربازان یزید را بھ دوزخ فرستادقاسم در میدان شھادت جان 
 .سر تا پا مجروح و زخم دیده و آغشتھ بھ خون گردید و رمقى نمانده بود، یزیدیان گرداگردش را گرفتند و شھیدش ساختند
 عمار طائى

د آن عمار طائى نیز چنین است ، شھید است و شھید زاده و ھمانن آن عمار در ركاب على شھید شد و این . است  ((عمار))
. یاسر، در راه پیغمبر خدا، محمد شھید شد. آن ، عمار یاسر بود و این ، عمار حسان . عمار در ركاب حسین شھید شد

ر و دلیران عمار طائى از شیعیان نام دا. آن عمار مخزومى بود و این عمار طائى . حسان در راه ولى خدا، على شھید شد
وى بھ راه على بود و در جھادھاى جمل و صفین شركت . پدرش ، حسان ، از یاران على بود. روزگار بھ شمار مى رفت 

 .داشت ، جان بازى كرد، فداكارى كرد و آن قدر بكوشید، تا در صفین شربت شھادت بنوشید
در مكھ در خدمت حسین بود، در راه كربال، . سین عمار، فرزند ھمان پدر است ، از یاران حسین است و راه پیماى راه ح

از على آغاز شد و   حیاتش . در خدمت حسین بود، در كوى شھادت ھم با حسین بود، با حسین زنده بود و با حسین كشتھ شد
 .بھ حسین انجام شد، در زندگى و مرگ ، خوش بخت بود

ھ نخستین را بر سپاه حسین آغاز كرد و با دفاع مردانھ سپاه روز شھادت ، وقتى كھ تنور جنگ گرم گردید و سپاه یزید، حمل
عمار، یكى از دالوران این دفاع بود، مردانھ جنگید و جان . حسین رو بھ رو گردید بھ طورى كھ مجبور بھ عقب نشینى شد

 .بازى كرد و دلیرانھ پاى دارى كرد، تا بھ شھادت رسید
وى از دانشوران بنام و راویان حدیث است و . با چند پشت بھ عمار مى رسد از نواده ھاى عمار، عبدهللا بن احمد است كھ

پدرش از یاران امام ھشتم بوده . كھ بھ وسیلھ پدرش از امام ھشتم روایت مى كند) ع(كتابى دارد بھ نام قضایا امیرالمؤ منین 
ندانى بزرگ و دودمانى شریف بوده بھ ھر حال ، خا. و خودش براى امام على النقى و حضرت عسكرى اذان مى گفتھ است 
آرى ، مكتب اسالم چنین شاگردانى پرورش مى دھد. اند، با شھادت و علم و دانش سر و كار داشتھ اند . 

 شھیدى كھ شاھد بود
افتخار . عبدالرحمان ، شاھد روز غدیر بود و شھید روز عاشورا، وى از قوم خزرج است و از انصار بھ شمار مى رود

آموختھ و در آن مكتب مقدس ) ع(قرآن را از على . سول خدا را داراست و شاگرد مكتب على است صحابى بودن ر
 . پرورش یافتھ و بھره اندوختھ است

ھر كس روز غدیر خم : در حبھ كوفھ بود و مردمى بسیار، در حضورش بودند، حاضران را سوگند داد) ع(روزى كھ على 
بیش از ده تن برخاستند یكایك ، . روز اعالم داشتھ ، شنیده است ، گواھى مى دھد، حاضر بوده و آن چھ رسول خدا، در آن 

 :شھادت خدا شنیدیم كھ فرمود
 :پس چنین فرمود .((خداى عز و جل ، ولى من است و من ولى مؤ منانم ، و ھر كھ را كھ من ولى اویم ، على ولى است ))
(( ى دارد و دشمن بدار، كسى كھ على را دشمن مى دارد و یارى كن دوست بدار، كسى كھ على را دوست م! بار پروردگارا
 .((، كسى كھ على را یارى مى كند
عبدالرحمان ، در خدمت حسین ، از مكھ ، بیرون شد و سوى كوى شھادت رھسپار گردید و در ركاب حسین جھاد كرد و 

شاھد بود و شھید گردید. در پیش گاه او شھادت یافت  . 
در دفاع بكوشید و سخت پاى دارى و جان بازى كرد تا شھید . ن ، در برابر حملھ نخستین سپاه یزید بودوى در زمره مدافعا

 .شد
در میان سالى با على و . در جوانى با رسول بود. آغاز زندگى این مرد بزرگ از خدا بود و انجام آن ھم بھ سوى خدا بود

ع(حسن بود، در پیرى با حسین  ). 
سالم داخل شد و با ولى خدا داخل بھشت گردیدبا دست رسول خدا بھ ا . 

 شھیدى كھ خواست امیر كوفھ را بكشد
امیر كوفھ ، نخیلھ را . داالنیان ، تیره از ھمدان بودند. نامش عمار، پدرش ابو سالمھ ، نیایش عبدهللا ، نسبش داالنى 

خود امیر نیز، مقر . سین گسیل مى شدندلشكرگاه قرار داده بود، سربازان در آن جا جمع مى شدند و سپس براى كشتن ح
 .خود را در نخیلھ ، قرار داده بود

ولى ھر . عمار، بھ عنوان سربازى سربازى یزید بھ نخیلھ رفت و تصمیم گرفت كھ امیر كوفھ را بكشد و بھ دوزخش فرستد
 .چھ بیشتر كوشید، كمتر بھ ھدف نزدیك شد

عمار كھ از این كار نومید . خود كشیده بود و كسى بدو دسترسى نداشت  امیر، حصارى از پاسداران و نگھبانان ، بر گرد
روز شھادت ، در زمره مدافعان حملھ نخستین . شد، براى شھادت بھ سوى كربال شتافت و در زیر پرچم حسین قرار گرفت 



ید شد، بدین ھدف برسیداگر از آن ھدف نوم. آن قدر بكوشید، تالش كرد، جان بازى كرد، تا شھید گردید. سپاه كوفھ بود . 
جمل ، صفین ،  : عمار، سوابقى درخشان دارد و از مجاھدان بزرگ بھ شمار است ، در جھادھاى سھ گانھ امیرالمؤ منین

زندگى عمار از على آغاز . نھروان ، شركت داشتھ ، فداكارى كرده ، داد مردانگى داده ، دلیرى ھا از خود نشان داده است 
م گردیدشد و بھ حسین انجا . 

 . حیاتش با على بود، شھادتش با حسین
 . چھ سعادتى ، چھ شھادتى ؛ حیات سعادت ، ممات سعادت
 شھید یك پا
. شھادت گاه كربال، گلستانى است كھ ھمھ گونھ گل دارد و نمونھ ھایى از انواع گل ھاى انسانیت در آن موجود است 

جھاد، از یك پایان خواستھ نشده ، ولى شھید . ان آنان نیز، وجود داشت شھیدان كربال دو پا بودند، ولى شھید یك پا، در می
شھید یك پاى كربال، مسلم . یك پا خود، خواستار جھاد بود و جویاى شھادت و جھاد خواستار او نبود و احضارش نكرد

ود؛ پایش زودتر از فرستاده ب  ازدى است كھ یك پاى خود را، در جنگى از دست داده بود، و پیش از خود، بھ بھشتش 
وه چھ قدمى بزرگ. خود، در این جھان بود كھ پا در آن جھان گذارد. خودش بھ بھشت رفت   ! 

در قانون جھانى ، معلوالن جنگ ، نباید دیگر در جنگ شركت كنند، ولى مسلم ، بھ قانون عشق پاى بند بود نھ قانون جنگ 
رافع كھ از یك عشیره بودند، از كوفھ بیرون شد و رھسپار كوى با دوستش . ، لنگ بود و بھ سوى كوى شھادت مى دوید

 .شھادت گردید
آیا پیاده مى رفت و لنگان لنگان گام بر مى داشت ؟ یا سواره بود؟ ھر چھ بود، خود را از دید ماءموران یزید نھان مى 

كوشید و كوشید و خود را بھ حسین رسانید. داشت  . 
مسلم یك پا، در زمره صف مدافعان . تازه پیشواى شھیدان در آن جا فرود آمده بود وقتى بھ شھادت گاه كربال رسید كھ

یار او رافع ، تا ظھر زنده بود و جان بازى . یك پا مى جنگید و نبرد كرد تا شھید گردید. نخستین حملھ یزیدیان قرار گرفت 
كوشید و . و بھ جنگ دو بھ دو پرداخت  كرد و مار ظھر را با حسین بھ جاى آورد، پس بھ میدان رفت و مبارز طلبید

 .كوشید، تا جام شھادت نوشید
 كوچولوى شھید

كشتن . كوچولوھا ناتوانند و نیاز بھ كمك دارند، بار سنگین جنگ را بر دوش آن ھا گذاردن ، دشمنى با انسانیت است 
اگر گناھى مرتكب شود، كیفر كوچولو . ناتوان كشى در ھیچ مذھبى روا نیست . كوچولوھا، بزرگ ترین جنایت است 

كوچولوى بى گناه را كشتن ، زشت ترین جنایات و . میان كیفر و تنبیھ فاصلھ بسیار است . نخواھد داش ، بلكھ تنبیھ مى شود
 . بزرگ ترین گناه است

در . بشرى كھ كوچولویى را بكشد بشر نیست ، درنده تر از پلنگ و سمى تر از مار كبرى و نجس تر از سگ ھار است 
ولى یزیدیان ، ! قانون شكار حیوانات ، شكار جان داران خرد،ممنوع است ، پس ، شكار انسان ھاى خرد چگونھ خواھد بود

كوچولویى كھ اكثر از ! ھمھ قوانین انسانیت و عواطف بشریت را زیر پا نھادند و از كشتار كوچولوھاى حسینى دریغ نكردند
یى كھ قدرت بر حمل سالح نداشت ، سپر در دست نداشت ، دستش را سپر قرار داد كوچولو! حور و پاكیزه تر از نور بود

 !و یزیدى پلید، دست كودك را قطع كرد
پس ، حسین ، ھم عموى عبدهللا بود و ھم . كوچولو، یتیم ھم بود، یتیمى كھ پدر را ندیده و در دامان عمو، پرورش یافتھ بود

و عبدهللا یتیم زاییده شد و در آغوش عموى مھربان . ش امام مجتبى را شھید كردندكوچولو در شكم مادر بود كھ پدر. پدر او
ھر چند بزرگ بود و بزرگ زاده شده بود بیش از ده بھار از عمرش نگذشتھ بود كھ با عمو بھ . جاى گرفت و بزرگ شد

 . كوى شھادت سفر كرد و با پاى خود، بھ سوى شھادت دویدن گرفت
فراق عمو، تاب را از . چند گذشت كھ كوچولو عمو را ندید و دست پر مھر بر سرش كشیده نشد از روز شھادت ، ساعتى

حسین روح بود و عبدهللا پیكر؛ پیكر، بدون روح نمى تواند زیست كند! چرا؟. وى ربود، و شكیبایى نیارست  . 
كوچولو، وقتى بھ عمو رسید، كھ حسین با . عبدهللا بھ سوى میدان دوید؛ چون عمو بھ میدان رفتھ بود و دیگر باز نگشتھ بود

پیكر پاره پاره ، بر زمین افتاده بود و نیرو و توانایى اش را، از دست داده بود، دیگر قدرت بر حركت نداشت ولى اراده 
 .آھنین ، ھم چون كوه پا بر جا بود

زینب را صدا رد و گفت. عبدهللا بھ سوى عمو مى دوید،حسین او را بدید - وقتى   : 
(( عبدهللا را نگھ دار نگذار بیاید! خواھرم   .زینب بدوید و عبدهللا را بگرفت و خواست بازگرداند .((

بھ خدا سوگند، از عمویم جدا نخواھم شد: عبدهللا بھ مقاومت پرداخت و گفت  عبدهللا ، خود را . زینب او را بھ خود وا گذارد .



د كھ ظالمى با شمشیرى ، آھنگ حسین كرده ، عبدهللا گفتناگھان بدی. بھ عمو رسانید و در كنار عمو بایستاد  : 
آن بى رحم دور از انسانیت ، دریغ نكرد و . و دست كوچكش را براى عمو سپر قرار داد! مى خواھى عمویم را بكشى ؟

اد و مادر را كوچولو بھ گریھ در افت! شمشیر را فرود آورد و دست كوچك عبدهللا را دو نیمھ كرد و بھ پوستى آویزان گردید
 .صدا زد و یارى طلبید
)) : حسین با كمال ناتوانى ، كوچولو را در آغوش گرفت و بھ نوازش پرداخت و گفت . صبر كن و در راه خدا حساب كن 
پس دست ھاى حسین ، بھ سوى آسمان بلند شد و با خدایش بھ سخن  .((خدا تو را بھ دران پارسایت ملحق خواھد كرد
 : پرداخت
(( باران آسمانت را، از این مردم دریغ كن و از بھره ھاى زمین محرومشان گردان و بھ حكومت ھاى ظلم و ستم ! یابا خدا
 .((این مردم ، دعوتمان كردند كھ یارمان كنند، ولى بر ما تاختند و بھ كشتارمان پرداختند .دچارشان ساز

كوچولو ھمان گونھ كھ براى عمھ سوگند خورده بود، ! دیزیدیان ، كوچولو را سر بریدند و بھ پدران بزرگوارش ملحق كردن
پند عمو را بپذیرفت ، تاب آورد، صبر كرد و بھ مقامى عالى . از عمو جدا نگردید و با عمو بھ سوى بھشت جاویدان رفت 

ھر چند شھادت بر كوچولو نیست ، ولى عبدهللا شھید گردید. برسید . 

 

 كوچولوتر
نامش محمد، نواده عقیل . او بھ میدان شھادت نیامد، ولى شھادت یافت . لو، كوچولوتر بودشھید كوچولوى دیگر كھ از كوچو

كوچولو، پیش از حسین كشتھ . عقیل ، عموى بزرگ حسین بوده ، و از عرب شناسان نامى بھ شمار مى رفتھ است . بود
وچولوتر شھادت عموزاده اش حسین ك. كوچولو، شھادت عموى خود حسین را ندید. شد، كوچولوتر بعد از حسین كشتھ شد

محمد از عبدهللا سھ . كوچولوتر ھفت سالھ بود. كوچولو، ده سالھ بود. كوچولو از پیش رفت و كوچولوتر از دنبال . را بدید
 .سال كوچكتر بود

ھر چند ! رندھمان كھ حسین شھادت یافت و یزیدیان بھ سوى خیمھ ھا تاختند، تا بانوان حرم را اسیر كنند و آن چھ ھست بب
. فضیلت و تقوا، شرافت و بزرگوارى ، ایمان و عدل ، بردنى نیست و یزیدیان براى بردن آن ھا بھ سوى خیمھ ھا نتاختند

آویزان بود و ھم چنان تكان مى خورد، از خیمھ اى بیرون شد،   محمد كھ پیراھنى بر تن داشت و گوشوارھایش از گوش 
ن سو و آن سو مى نگریستھاج و واج بود و مات و مبھوت بدی  . 

آتش. بزرگ ساالن از خردساالن ، غافل شده بودند. ھر كس بھ فكر خود بود بود، غارت بود، تاخت و تاز بود، ولى   
محمد، چوبى از چوب ھاى حضرمى بدو نزدیك شد، نزدیك تر شد تا بھ ! انصاف نبود، رحم نبود، مھر نبود، انسانیت نبود

گردید و با شمشیر، كودك را دو نیمھ كرد از اسب خم. كودك برسید ! 
یزیدیان ، كودكان . كودكى كھ گناھى نداشت ، بھ میدان نیامد، سالحى بر دست نداشت ، دفاعى نكرد، قدرت گریز نداشت 

 . ناتوان و بالدفاع را كشتند و نشان دادند كھ شریرتر از بشر، خود بشر است
 شیرخوار شھید

شیرخوار شھید، . ھم دارد، تا شیرخواران ھم ، بر خود ببالند و از افتخار شھادت محروم نباشندشھادت گاه كربال، شیرخوار 
عمو زاده كوچولوى شھید است ، ھر دو ھم نام بودند، ھر دو، از دودمان پیامبر، ھر دو، از خاندان على ، ھر دو از 
 . زادگان زھرا، ھر دو، پرورده زینب

كوچولو، پدر نداشت ، ولى شیرخوار، ھنگام شھادت ، در . ر، فرزند حسین است كوچولو، فرزند حسن بود و شیرخوا
كوچولو بھ میدان شھادت قدم گذارد و از عمو دفاع كرد، ولى شیرخوار بھ میدان نرفت و توانایى . آغوش پدر جاى داشت 

شیرخوار ! خوار را با تیر كشتندكوچولو را با تیغ كشتند، شیر. دفاع نداشت ، ولى توانست تیرى از تیرھاى دشمن كم كند
 .زودتر كشتھ شد، كوچولو دیرتر

شیرخوار، . شیرخوار، مادرى دارد بھ نام رباب و خواھرى دارد بھ نام سكینھ ، حسین ھر دو را بسیار دوست مى داشت 
. را طلب كرداز میدان بھ سوى خیمھ بازگشت و شیرخوار خود . وقتى شھید شد كھ حسین سرپا بود و رمقى در تن داشت 

پدر، پسر را در بغل گرفت و خواست ببوسد كھ حرملھ از سپاه دشمن تیرى . زینب ، كودك را بیاورد و بھ دست پدر داد
خون جارى شد، پدر، دست . گلوى نازك كودك را، از گوش تا گوش بدرید! تیر آمد و بر گلوى شیرخوار بنشست . رھا كرد

ن پر شد و خو را بھ آسمان پاشید و گفترا زیر گلوى دریده پسر گرفت ، از خو  : 
(( اگر اكنون ، پیروزى را از ما گرفتى ، براى آینده بگذار و . این خون نزد تو، از خون ناقھ صالح كمتر نیست ! خداوندا



 . انتقام خون ما را از این ستم كاران بكش
، آن است كھ تو مى بینى آن چھ این مصیبت ھا را بر من آسان مى سازد! اى مھربان ترین مھربانان  )). 

پس بھ پشت خیمھ رفت و با سر غالف شمشیر، قبر كوچكى براى جگرگوشھ بكند و پیكر خون آلود شیرخوار را بھ خاك 
آیا شیرخوار، تنھا شھیدى است كھ حسینش در كربال بھ خاك سپرد و چھره اش را پوشانده است ؟. سپرد ! 

سین دروازه بھشت را بر وى گشود تا شیر بھشتى بنوشد و از این جھان ، چشم بپوشدشیرخوار، بدین افتخار باید ببالد كھ ح . 
 شھیدى كھ سپر حسین بود

سومین بارى كھ . سعید، از بزرگواران كوفھ بود و از نبى خنیفھ ، از دلیران روزگار و عباد زمان بھ شمار مى رفت 
سعید، دگرباره بھ كوفھ بازگشت و پاسخ حسین را . رار دادندكوفیان ، براى حسین نامھ نوشتند، سعید و ھانى را حامل ق

سعید، در كوفھ بماند تا مسلم برسید و مردم كوفھ . بیاورد كھ در آن نوشتھ بود، مسلم بھ نمایندگى حضرتش بھ كوفھ مى آید
 .از وى استقبال كردند

سعید، . كارى در ركاب حسین اعالم داشتندسخنوران كوفھ ، در حضور مسلم ، داد سخن دادند و آمادگى خود را براى فدا
سعید بھ مكھ بازگشت و نامھ مسلم را براى پیشوا ببرد و . سوگند خورد كھ تا پاى جان آماده یارى است . سومین سخنور بود

 .در خدمتش بماند و سوى كوى شھادت شتافت و شھید گردید
داشت تا ھر كس كھ بخواھد برود و ھر كس كھ بخواھد در شب شھادت ، حسین یاران خود را آزاد گذارد و بیعتش را بر

ھر یك از یاران پاسخى گفتند. بماند . 
. بھ خدا سوگند، تو را تنھا نخواھیم گذارد تا پیامبر را در وجود تو زنده نگھ دارم : سعید از جاى برخاست و چنین پاسخ داد

وم و خاكسترم را بر باد مى دھند و این كار را ھفتاد بار اگر بدانم كھ كشتھ مى شوم و زنده مى شوم و زنده سوزانیده مى ش
پس چرا از تو جدا شوم در حالى كھ بھ جز یك كشتھ . تكرار مى كنند، بھ خدا، از تو جدا نخواھم شد تا پیش تو جان دھم 

اردو از پس آن آسایشى است جاویدان و عزتى است بى پایان و سرافرازى است كھ انتھا ند. شدن بیشتر نیست  . 
روز شھادت ، وقتى كھ حسین نماز ظھر را، نماز خوف بخواند، پس از نماز، جنگى سخت در گرفت و دشمن بھ حسین 

سعید، پیش روى پیشوا قرار گرفت و براى حسین . نزدیك گردید، ولى پیشوا ھم چنان در جاى خود بایستاد و تكان نخورد
سعید، پیكر خود را آماج تیرھا قرار داد، تنش از پیش . اراده داشت سپر شد، سپر جان دار، سپرى كھ روح بود، سپرى كھ 

 .و چپ و راست ، براى دشمن ، ھدف بود و سعید پاى دارى مى كرد و جان مى داد
اصابت كند  سعید، تا نیرو داشت بایستاد و پاى دارى كرد و نگذاشت تیرى بھ پیشوایش  . 

سپرى كھ از . سینھ اش سپر بود، دست ھایش سپر بود، پھلوھایش سپر بودچھره اش سپر بود، . سعید، سراپا سپر شده بود
پس . پیكرش از سر تا پا، دریده بود و سوراخ سوراخ شده بود و سعید ھم چنان مقاومت مى كرد. آھن و فوالد سخت تر بود

ى غلتید و با خداى خود سخن از آن كھ واپسین رمق خود را بھ كار برد و نیرویش پایان یافت ، بر زمین افتاد و در خون م
 : مى گفت

سالم مرا بھ پیامبرت برسان ! پروردگارا. بر این مردم لعنت فرست ، چنان كھ بر قوم عاد و ثمود لعنت فرستادى ! بار خدایا
و بھ او بگوى كھ من چھ رنج ھا از درد این زخم ھا و جراحت ھا كشیدیم و پیغمبرت را یارى كردم و پاداش تو را مى 

ھمخوا  . 
حضرتش فرمود! آیا من وفا كردم ! اى پسر رسول خدا: آن گاه بھ پیشوا روى كرده گفت  آرى ، تو در بھشت ، پیش )) :

 .((روى من قرار دارى 
 .سعید، بھ وعده خود وفا كردى و جان خود را فدا كرد و شھادت را برگزید

بد قولى را در مردان حق راه نیست ، از سخن خود بر . مردان خدا، آن چھ بگویند مى كنند و بر سر حرف خود مى ایستند
در شب شھادت ، در حضور حسین ، . سعید، در كوفھ ، در حضور نماینده حسین ، وعده یارى داد و وفا كرد. نمى گردند

انست وعده جان بازى داد و وفا كرد و از حسین وفانامھ دریافت كرد و بھ پاداش خود كھ از خداى خواستھ بود، برسید و د
كھ در بھشت ھم نشین حسین خواھد بود و در جرگھ حسین و برادر حسین و مادر حسین و نیاى حسین قرار دارد، جرگھ 

سعید، ھم چنان كھ نامش را گذارده بودند، سعید بود؛ در این جھان سعید بود، . بھشتیان ، جرگھ ملكوتیان ، جرگھ رحمانیان 
 . در آن جھان سعید است

ى حسین گریستندشھیدانى كھ برا  
دلى كھ مھر ندارد، . گریھ ، مرھم دل ھاى سوختھ و داروى دردمندان است . گریھ ، زبان دل است و از مھر بر مى خیزد

 .دلى كھ سوز ندارد، اشك دیده ندارد



 .دلى كھ مھر مى ورزند، مى سوزد و اشك مى ریزد
. گریھ ، از انسانیت ریشھ مى گیرد. د، اشك نمى ریزندجانوران نمى گرین. گریھ ، ویژه انسان ھا و نشانھ مردمى است 

آن كھ در مردمى پیش . صورت انسانى دارند و سیرت انسانى ندارند. جانوران دو پایى كھ اشك ندارند، از مردمى بھ دورند
 . است ، گریھ اش بیش است

گریھ بھ غریب ،ھم . یارى شھید است  گریھ بر شھید، دعوت بھ. گریھ بر مظلوم ، بر ستم دیدگان ، كمكى است بھ مظلوم 
حسین ، سرور مظلومان است ، پیشواى شھیدان است ، رھبر . گریھ بر بیچاره ، نخستین گام چاره اوست  . دردى با اوست

گریھ بر حسین ، پیمودن راه حسین است ، پاسخ بھ دعوت حسین است ، . آزادگان است ، برترین انسان برترین انسان است 
ى حسین است ، حسین زنده است ، دعوت مى كند، یارى مى طلبدكمك و یار . 

روز شھادت ، . سیف و مالك از مادر یكى بودند و از پدر دو تا. گریستن براى حسین ، گفتن لبیك است بھ نداى حسین 
 .شرفیاب شدند و اشك مى ریختند و اجازه نبرد خواستند
)) :حسین پرسید د؟ امید دارم كھ ساعتى نگذرد كھ دیدگانتان روشن گردداز چھ مى گریی! برادر زادگان من  )). 

خداى ما را فداى تو كند، بر خود نمى گیریم ، بر تو مى گرییم چرا كھ مى بینیم حضرتت را دشمن از ھر سو احاطھ : گفتند
فاع كنیمكرده و غریب مانده اى ، یار و یاورى ندارى ، و ما بیش از یك جان نداریم كھ فداى تو كرده از تو د  . 

خداى ، بدین احساس شما، بدین از جان گذشتن شما كھ در راه من گام بر مى دارید، بھترین پاداش بدھد؛ )) :حسین فرمود
 .((پاداشى كھ شایستھ پرھیزكاران باشد

ن سیف و مالك بھ سوى دشمن رو كردند، ولى از حسین دل نمى كندند، گاه بر مى گشتند و رو بھ حسی. اجازه صادر شد
سالم بر تو اى پسر رسول خدا: كرده مى گفتند . 

عشق حسین سر تا پاى دو برادر  .((سالم بر شما باد، رحمت حق بر شما باد، بركات الھى بر شما باد)) :حسین پاسخ مى داد
از حسین بھ سوى حسین مى رفتند. را فرا گرفتھ بود و دلھاشان از مھر حسین آكنده بود ، پشتیبان پیشواى آن ھا حسین بود .

بر سپاه یزید تاختند، ھر كدام بر دگرى پیشى مى جست و خود را وظیفھ مند مى دانست كھ از برادر . آن ھا ھم حسین بود
جان بازى كردند، دلیرانھ نبرد كردند و مردانھ كوشیدند تا شربت شھادت نوشیدند. حمایت كند . 

مادرى ! چھ شیر پاكى ! چھ پسرى ! وه چھ مادرى . خورده بودندسیف و مالك ، دو عمو زاده بودند، ولى از یك پستان شیر 
برادران ، با دوست خود شبیب ، سھ تنى از . كھ دو فرزند خود را سعادتمند كرد، فرزندانى كھ مادر را سعادتمند كردند

كوشیدند تا . ان داشتندبھ یارى حسین ، بھ سوى كوى شھادت شتافتند، خود را از دید دیده بانان یزیدى نھ. كوفھ بیرون شدند
 .خود را بھ حسین رسانیدند و در زمره سربازان حسین قرار گرفتند
شبیب ، از مردان دلیر بود و سوابقى نیكو داشت ، در جھادھاى سھ گانھ پدر حسین ؛ جمل ، صفین ، نھروان ، شركت كرده 

از سر گیرد و حیات جاودانى را تجدید كند اینك بھ یارى حسین شتافتھ تا زندگى. ، شمشیر زده ، جان بازى كرده بود . 
شبیب ، در دفاع از نخستین حملھ یزیدیان ، مردانھ جنگید تا جان بداد و بھ شھادت رسید، و ھم چون دو یار با وفاى خویش 

ھنوز ھم غریب است. ھر چند حسین ، از آغاز غریب بود. سیف و مالك ، تنھایى و غریبى حسین را ندید یھ بشر بدان پا . 
سعادت بشر وقتى است كھ اجتماع بشرى از . از ترقى و تكامل نرسیده كھ حسین را از بى كسى و غریبى ، بیرون كند

 .یزیدیان تھى گردد و از حسینیان پر شود؛ كھ جھان گلستان خواھد شد
 شھیدى كھ دو بار كشتھ شد

سوید . ار پس از حسین ، سخنى گزافھ نگفتھ ایم اگر بگوییم سوید انمارى دوباره كشتھ شد؛ یك بار پیش از حسین و یك ب
پیرمردى است . سوید از مجاھدان بزرگ است . سپس كشتھ گردید. كشتھ شد، پس ، از جاى برخاست و جنگیدن گرفت 

عابدى است زاھد، كثیرالصالة ، شجاعى است دلیر و قھرمانى است بى نظیر. نبرد دیده و جنگ آزموده  . 
رزم بھ نبرد پرداخت ، جان فشانى كرد، تا زخم فراوانى برداشت و سراپا غرق خون گردید و بھ روز شھادت ، در میدان 

 . رو بر زمین افتاد و در خون بغلتید و از ھوش برفت
ھنگامى كھ پیشواى شھیدان . یزیدیان گمان بردند كھ وى كشتھ شده ، او را بھ خود وا گذاردند و سرش را از تن جدا نكردند

ھلھلھ مى . حسین كشتھ شد، حسین كشتھ شد، حسین كشتھ شد: د و شھید گردید، یزیدیان فریاد مى كشیدنددر خون غلتی
سوید بھ ھوش آمد و دانست كھ پیشوا ! عربده ھا سر دادند! پیروزى را بھ یك دیگر تبریك مى گفتند، فریاد مى كشیدند! كردند

شیرش را ربوده بودند، كاردى بھ دست آورد و بر یزیدیان كشتھ شده ، از جاى برخاست و راه پیشوا را پیش گرفت شم
 .حملھ اى سخت كرد

گمان بردند كھ یاران حسین دوباره زنده مى شوند و بھ جھاد مى پردازند، و این بار . ترس و بیم سپاه یزید را فرا گرفت 



ند و جماعتى با دو دلى بایستادند و جماعتى آھنگ گریز كردند، جماعتى بھ مقاومت پرداخت. پیروزى ایشان قطعى خواھد بود
آیا شھداى دیگر نیز از جاى بر مى خیزند یا نھ ؟ ھمان كھ دیدند سوید . ناظر معركھ شدند، تا ببینند سرانجام چھ خواھد شد

. بھ تنھایى مى جنگد و شھداى دیگر در خون خفتھ اند و دیگر بر نمى خیزند، دانستند كھ سوید بھ ھوش آمده و جھاد مى كند
ساختند  گردش را گرفتند و شھیدش  . 

مجاھدان بزرگ پس از شھادت حسین نیز از یارى او دست بر نمى دارند و بھ راه . شھید نمى میرد و ھمیشھ زنده است 
باید دانست ھدف حسین كدام است تا بھ سوى آن . حسین ادامھ مى دھند، باید دانست كھ راه حسین چیست تا آن را پیمود

 . رفت
ھ بھ فكر خود، راه حسین را بگوید و ھدف وى را نشان دھد، باالترین خیانت را بھ حسین كرده استكسى ك  . 

 صحابیان شھید
زمین شھادت ، صحابى دارد، آسمان نیز سحابى دارد، ولى این كجا و آن كجا، صحابى زمین و سحابى آسمان ، تفاوت از 
. ھان مرده ھستند، صحابى ھاى زمین ، ستارگان جھان زنده ھستندسحابى ھاى آسمان ، ستارگان ج . زمین تا آسمان است
 .سحابى ھاى آسمان ، فاقد حیاتند، صحابى ھاى زمین بخشنده حیات ، و ستارگان روشنى بخش دیده و دل مى باشند

. زه بر صحابى و زھازه بر حسین . حسین ، خورشید صحابى ھاست و آنان ھم چون ستارگان گرداگردش در حركتند
این خود، شرفى است عالى و ویژه . حابى ، در اسالم ، كسى است كھ پیامبر را دیده و بھ حضرتش ایمان آورده است ص

حسین خود صحابى است ، یاران . مردمى است كھ واپسین كس آن ھا، تا سال ھاى آخر نخستین سده ھرى زنده بوده است 
یافتندصحابى نیز دارد؛ كھ بھ راھش رفتند و با حضرتش شھادت  . 

 انس كاھلى
حسین را بدید كھ كودكى است بر زانوى پیغمبر اسالم . انس كاھى ، تازه جوان بود كھ بھ حضور رسول خدا شرفیاب گردید

)) :نشستھ و شنید كھ پیامبر درباره حسین چنین مى گوید ھر كس او را ببیند . این فرزند من ، در زمین عراق كشتھ خواھد شد
 .((یارى اش كند

منظور پیامبر از این سخن ، دعوت انس بود؟ راھنمایى او بود؟ آیا پیامى براى جھان انسانیت بود، كھ رھبر انسانیت آیا 
ھر چھ بود، این حسن اثر خود را كرد؛ انس بھ یارى حسین شتافت و پیام پیامبر را برسانید  .فرستاد؟ یا ھم این بود و ھم آن 
 . و خود، سعادت شھادت یافت

ولى پیرى وى را جلوگیر نشد كھ از یارى حسین باز ماند و از شتافتن . ادت ، انس ، پیرى سال خورده شده بوددر سال شھ
 .بھ سوى كوى شھادت محروم گردد

راه پیمود و بیابان در نوردید، تا خود را بھ . انس پیر، از كوفھ بیرون شد و خویش را از دید ماءموران یزید نھان داشت 
شرفیاب شد و . شرفیابى فایز گردید و در خدمتش اقامت جست ، تا روز شھادت فرا رسید  ن گاه بھ فیض شبا. حسین رسانید

 .اجازه خواست و اجازه صادر گردید
انس كھ در جوانى ، در غزوه بدر و جھاد حنین ، شركت كرده بود و با كافران اسالم جھاد كرده بود، اكنون مى خواست با 

سپید خود را بھ رنگ زیباى شھادت رنگین سازد، و محرومیت شھادت در ركاب پیغمبر را با منافقان جھاد كند و موى 
. نخست ابروان سپیدش را كھ بھ روى دیدگانش افتاده باال زده بر پیشانى ببست . شھادت در ركاب پسر پیغمبر جبران كند

ان داشت و مى گفتسپس ، كمر خود را مردانھ ببست و حسین بر او مى نگریست و اشك از دیده رو  : 
(( خداى تو را پاداش دھد! اى پیرمرد )). 
گویند چھارده . سپس بر سپاه یزید زد. ھشدار داد  پیرمرد بھ میدان آمد و رجز خواند و خود را بشناسانید و بھ ھم شھریانش
 .تن از آنان را بھ دوزخ فرستاد و شھید گردید

ت ، سراغ ندارم رھبرى بزرگ چنین دوستانى داشتھ باشد؛ جان بدھند، از در تاریخ بشری. حسین ، دوستانى گران بھا دارد
 .ھر چھ دارند بگذرند و انتظار پاداشى از رھبر نداشتھ باشند
 مسلم بن عوسجھ
مسلم بن عوسجھ نیز از صحابیان زمین شھادت است ، وى نیز، پیرى سال خورده بود كھ مویش را، در اسالم ،در تقوا، در 

كوكارى ، سپید كرده بودفضیلت ، در نی . 
شب ھا راه مى رفتند و روزھا در . شبان گاه با دوست دیرینش حبیب ، از كوفھ بیرون شده ، بھ سوى حسین روان گردید

جویندگانى بودند كھ یابنده گردیدند و بھ . نھان گاه بھ سر مى بردند و خود را از دید ماءموران نظامى بھ دور مى داشتند
ز یاران حسین شدندمقصد رسیدند و ا . 



. از محمد شروع كرد و بھ محمد ختم كرد . زندگى مسلم از دیدار رسول خدا آغاز شده بود و بھ دیدار حسین پایان یافت
 .آغازش از حسین بود و انجامش بھ حسین رسید
 .((ح皑ین منى و اءنا من ح皑ین )) : حسین از محمد بود و محمد از حسین

براى حسین نامھ نوشت . در عرصھ رزم و جھاد، گذشتھ اى درخشان و سوابقى تاریخى داشت  مسلم ، دلیرى یكھ تاز بوده
بھ عھد خود پاى بند بود و بھ وعده وفا كرد، حسین را تا پاى جان یارى كرد . و دعوت كرد، تا بیاید و در ركابش جھاد كند

گفتدر شب شھادت ، ھنگامى كھ حسین یاران را فراخواند و . و شھادت یافت   : 
(( اكنون تاریكى شب ھمھ جا را . مى كنند  اگر بر من دست یافتند، دگران را فراموش . این مردم ، مرا مى خواھند و بس 
ھمگى آزادید، مى توانید بر آن سوار شوید و بروید و ھر كدام ، دست كسى از خویشان مرا گرفتھ ، ھمراه  . فرا گرفت
 .((ببرد

! چرا برویم ، براى آن كھ پس از تو زنده بمانیم ؟: وى چنین گفت . ار رشید، عباس بودنخستین كسى كھ پاسخ داد، سرد
 .خداى چنین روزى را نیاورد

از تو جدا نخواھم شد، تا نیزه ! جواب خدا را، چھ بدھیم ؟! از تو دست برداریم ؟: وانگھ كھ مسلم بھ سخن آمد، چنین گفت 
اگر سالحى نداشتھ باشم ، آن ھا را با سنگ مى كوبم و . شمشیرم با آن ھا نبرد كنم ام را در سینھ ھاى این مردم بشكنم و با 

 . آن قدر مى كوشم ، تا با تو كشتھ شوم
ھمگى برخاستند و گرداگرد خیمھ ھا،  :پس از پایان مجلس ، نبوغ نظامى حسین بھ كار افتاد و خطى دفاعى كشید، فرمود

بامدادان ، نى ھا . تھ آن قسمت را كھ سوى میدان جنگ بود، باز گذاردند و خندق نكندندالب. خندق كندند و آن را از نى آكندند
را آتش زدند، تا دشمن نتواند از پشت و راست و چپ ، بر سپاه حسین بتازد و بر حرم رسول خدا خنجر زند و قدرت بر 

آتش را كھ دید، در خشم شد و فریاد . پیش از شروع جنگ ، شمر، سردار یزیدى از آن جا گذر كرد. محاصره نداشتھ باشد
این فاسق است ، دشمن خداست: برآورد در تیر رس است. از سران سپاه یزید است  .   . 

جناح راست سپاه یزید، بر جناح چپ . ولى یزیدیان جنگ را آغاز كردند .((من جنگ را آغاز نمى كنم )) :حسین فرمود
 . حسین بتاخت و جنگى سخت در گرفت

. حملھ را با حملھ متقابل پاسخ داد. شنیده نشده بود  چنان دفاعى كرد كھ ھمانندش . ر جناح چپ بود، بھ دفاع پردازمسلم كھ د
دیگر رمقى در . سر انجام ، بر زمین اتفاق افتاد. مى جنگید و نبرد مى كرد و مى كوشید و مى خروشید و زجر مى خواند

 .این پیرمرد دلیر باقى نمانده بود
وقتى كھ نفس ھاى واپسین مى كشید، حضرتش بھ مسلم گفت. را سر بالینش رسانیدحسین خود   : (( خداى تو را ! اى مسلم 

 :و این آیھ را تالوت كرد ((رحمت كند
(( ؛...فمنھم من قضى نحبة و منھم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال (40) 

و تبدیلى در دین ندادند. از آن ھا كسى بھ وظیفھ اش عمل كرد و كسى كھ آماده اداى وظیفھ است  )). 
من ، پس از تو زنده نخواھم ماند، ولى  : حبیب ، یار دیرین مسلم و رفیق راه شھادتش نیز، خود را برسانید و بدو گفت

اگر وصیتى دارى بگوى. بمانم ، وصیت تو را انجام دھم  دوست مى داشتم اگر پس از تو زنده  . 
وصیت من ، یارى حسین است و سپس جان داد: مسلم ، در نفس آخرین اشاره اى بھ حسین كرده چنین گفت  . 

حبیب ھم بھ گفتھ خود عمل كرد و در یارى حسین جان داد و شھادت یافت. از حسین دست بر نمى دارم : حبیب گفت   . 
، كشتن مسلم عوسجھ پیرمرد دلیر و رادمرد نیزه و شمشیر را بھ یك دیگر مژده مى دادندكوفیان  . 

نیكان خود را، بزرگان خود را، با دست خود مى ! واى بر شما، مرگ بر شما: شبث ربعى ، سردار كوفى ، بھ كوفیان گفت 
بھ ! جھ ، شاد و سرافرازید و بر خود مى بالید؟آیا از كشتن مسلم بن عوس! كشید و خودتان را خوار و ذلیل شامیان مى كنید

در جنگ ! خدا سوگند دلیرى ھایى از او دیده ام ، شجاعت ھایى دیده ام كھ مانند نداشت  آذربایجان ، پیش از آن كھ  ((سلق ))
شاگردى  چنین) ص(در كدام مكتب ، بھ جز مكتب محمد . اسبان لشكر اسالم بھ جنبش آید، شش تن از سپاه دشمن را بكشت 

 پرورش مى یابند؟
 جابر غفارى

در غزوات رسول خدا جھاد . دیگر، جابر غفارى كھ پیرمردى سال خورده و پارسا بود و سوابق درخشانى در اسالم داشت 
حسین بر او . آن گاه كمرش را محكم بپیچید. روز شھادت ، ابروانش را باال كرده ، با دستمالى بر پیشانى ببست . كرده بود

در حق او دعا كرده گفت. گریست و آمادگى پیرمرد را مى دیدمى ن پس ، جابر بھ  ((.خداى كوشش تو را پاداش دھد)) : 
 . میدان تاخت و جان بازى كرد تا شھادت یافت



كھ دو تن از ایشان را در گذشتھ یاد كردیم. صحابیان دیگر نیز در شھادت گاه كربال شركت داشتند و شھید گردیدند  . 
رینشھید آخ  

در . قرار داشت ) ع(از دلیران بصره و از بزرگان آن سرزمین بھ شمار بود و در زمره یاران نام دار على  ((ھفھاف ))
جھادھاى سھ گانھ آن حضرت ، شركت داشتھ و دالورى ھا نشان داده بود و از سرداران یاران امیرالمؤ منین بھ شمار مى 

پس از شھادت على ، یار با وفاى . اندھى عشیره ازد بصره منصوب شده بوددر جھاد صفین ، از طرف على بھ فرم. رفت 
از مكھ ) ع(ھفھاف ، در بصره شنید كھ حسین  . حسین و فدایى غم خوار حسین بود و در دوستى آنان پاى دار و ثابت قدم

از بصره بیرون شد و بھ سوى كوى شھادت دویدن گرفت.بیرون شده و رھسپار عراق گردیده است   . 
ھفھاف بھ درون . وقتى بھ سرزمین كربال رسید كھ حماسھ شھادت پایان یافتھ و كار از كار گذشتھ و حسین كشتھ شده بود

خبر چیست و حسین كجاست ؟: سپاه یزید رفت و پرسید ! 
تو كیستى ؟: پرسیدند  

من ھفھاف راسبى ھستم و از بصره بھ یارى حسین آمده ام: گفت   . 
و اینان دختران رسولند، كھ بھ اسارت ، گرفتھ ! حسین است كھ لشكر بدان ھجوم كرده ، تاراج مى كننداین خیمھ گاه : گفتند

 !شده اند
. ھفھاف كھ این خبر شوم را شنید و از شھادت پیشواى شھیدان و تاراج خرگاھش و اسارت بانوان حرم ، آگھى یافت 

جمعى از آن مردم را بھ دوزخ فرستاد و یك تنھ بھ . رداخت شمشیر از نیام بر كشید و بر لشكر یزید بتاخت و بھ جنگ پ
دورش را گرفتند و شھیدش ساختند. زخم بسیارى برداشت و سراپا آغشتھ بھ خون گردید. نبرد ادامھ داد  

 جنبشى از بصره
بھ راه خود وقتى كھ پیشواى شھیدان ، عزم سفر شھادت كرد، براى تنى چند از سران شھر بصره ، نامھ نوشت و آن ھا را 

وى از مردان نامى بصره و سران عشایر آن . خواند نامھ حضرتش بھ یزید نھشلى رسید، با حسن قبول رو بھ رو گردید
در ساعتى . نھشلى ، تصمیم گرفت كھ حسین را یارى كند و آن چھ نیرو دارد، در این راه مقدس بھ كار اندازد. دیار بود

بنى سعد و بنى عامر، چھار عشیره اى كھ با وى قرابت و بستگى داشتند و از وى  مقرر، مردان بنى تمیم و بنى حنظلھ و
 .اطاعت مى كردند، فراخواند

موقعیت من ، در میان شما چگونھ است و شاءن و احترام مرا چسان مى بینید؟: نخست پرسید  
، در شرف از ھمھ پیشى و در مرتبھ بسیار خوب و ارجمند؛ تو، ستون فقرات ما ھستى و تاج افتخار بر سر ما: پاسخ دادند

 . اى برتر جادارى
من شما را، براى مقصدى بزرگ و ھدفى مقدس خواستھ و مى خواھم رایزنى كرده و از ھمھ كمك بخواھم: نھشلى گفت   . 

ما آن چھ خیر است ، براى تو مى خواھیم و مى كوشیم كھ بھ حق و حقیقت برسیم ؛ آن چھ مى : سوگند خوردند و گفتند
 . خواھى بگوى كھ ھمگى گوش بھ فرمانیم

دژ ظلم و جور و پناه گاه گناه شكستھ . مرگ وى پشیزى ارزش ندارد. معاویھ بمرد: نھشلى ، لب بھ سخن گشوده چنین گفت 
كنون ، وقت كار است. گردید و پایھ ھاى ستم لرزیدن گرفت   . 

 

معاویھ پنداشت ، پایھ ھاى حكومت یزید را مستحكم ساختھ ! دادو یزید را ولیعھد خود قرار ! معاویھ براى یزید بیعت گرفت 
خواست جلو برود، . او بكوشد، ولى بھ مقصد نرسید. آن چھ معاویھ مى خواست ، نشد و نخواھد شد. ، ولى چنین نیست 

ى خواھد اكنون ، یزید، بر تخت معاویھ تكیھ زده ، ادعا مى كند كھ خلیفھ مسلمانان است و م. ولى بھ عقب برگشت 
بدون آن كھ یك مسلمان ، بدین كار رضایت داشتھ باشد. فرمانرواى اسالم گردد . 

یزید، لیاقت ندارد، خون سردى ندارد، دانش و بینش ! گناه كار است و سر دستھ گنھ كاران . یزید، شراب خوار است 
بھ خدا سوگند . دھدندارد، نادان است و جاھل ، حق را نمى شناسد كھ ھر چیز را، در جاى خود قرار  كھ سوگندى است -

جھاد با یزید، در اره خدا، از جھاد با مشركان برتر است و باالتر -پسندیده  . 
، داراى اصالت در شرف و استوارى در فكر و برترى در )ص(فرزند رسول خدا ) ع(پسر على . است ) ع(این ، حسین 

ندارد دانش وى ، حد و مرزى. فضایل وى ، در وصف نگنجد. عقل  . 
فرزند رسول . اوست شایستھ خالفت اسالمى ، در دامان ، پیامبر، پرورش یافتھ و گام ھا، در راه دین برداشتھ است 

پیشواى . شایستھ ترین كس ، براى چوپانى مسلمانان است . با خرد و كالن مھر مى ورزد. خداست و نماینده رحمت الھى 



و تمام كرده و خود موعظھ اى است مجسم ، كھ از جانب خدا، بھ ما رسیده خداى حجت را بد .اسالم ، حسین است و بس 
بھ خاطر دارید كھ احنف در . دیدگان خود را بگشایید، تا براى دیدن نور حق بستھ نباشد و در سیھ چاه باطل نیفتید. است 

ع(جھاد جمل ، شما را بھ كناره گیرى ، دعوت كرد و ما را از سعادت جھاد، در ركاب على   !محروم ساخت ؟ (
كوتاھى كند، ) ع(ھر كس ، در یارى حسین  .اكنون وقتى است كھ این ننگ را از دامان بشویید و پسر پیغمبر را یارى كنید
. خدایش بد بخت و رو سیاه سازد و فرزندانش را تباه و خوار و ذلیل گرداند و عدد افرادشان را، كم و ناچیز خواھد ساخت 

د پوشیده و زره بر تن كرده ، آماده جھاد ھستماكنون من ، جامھ نبر  . 
شھید نگردد، زنده نمى ماند و خواھد مرد و آن كھ از جھاد بگریزد، از دست مرگ جان بھ در ) ع(آن كھ در ركاب حسین 

خداى ھمھ را رحمت كند. از ھمگى انتظار دارم كھ جوابى خوب بھ من بدھید. نخواھد بود . 
ما ھمگى ، تیرھاى تركش توایم و دلیران ! ابو خالد: دند و نھشلى را بھ كنیھ خطاب كرده گفتندنخست ، بنى حنظلھ پاسخ دا

تیرى كھ از شست ما رھا كنى ، بھ یقین بھ ھدف خواھد رسید و نبردى كھ با نیروى ما، بر پا كنى ،  . قوم و قبیلھ ات ھستیم
اكنون بھ تو اعالم مى داریم . پیروز خواھى شد ى غوطھ ور شوى ، با تو خواھیم بود، در ھر رنجى كھ خود در ھر گرداب :

با شمشیر، تو را یارى مى كنیم و پیكرمان را، براى تو، سپر قرار مى دھیم. را بیندازى ، با تو خواھیم بود  . 
ن تو منفورترین چیز، نزد ما مخالفت توست ، از فرما! اى ابو خالد: پس از بنى حنظلھ ، بنى اسد، بھ سخن آمده گفتند

 . سرپیچى نخواھیم كرد، ولى اندكى مھلت بھ ما بده ، تا كمى بیندیشیم ، پس نظر خود را اعالم كنیم
ما رضا و خشنودى . ما و تو، از یك پدریم ، ھم عھد و ھم پیمانیم ! اى ابو خالد: در پى ایشان ، بنى عامر، چنین پاسخ دادند

فرمان بده ، تا اطاعت مار با . ھر دعوتى كنى ، لبیك خواھى شنید. نیم تو را طالبیم ، بھ ھر جا، بروى ، از پى ات دوا
 . ببینى ، راءى ، آن چھ تو اندیشى ، حكم ، آن چھ تو فرمایى

را نوشت و آمادگى خود و قوم خود را، ) ع(پس از آن كھ نھشلى ، از جانب بنى تمیم نیز اطمینان حاصل كرد، پاسخ حسین 
نین اعالم داشتبراى شھادت و یارى حضرتش چ  : 

مرا بھ سوى خوش . دانستم ، مرا بھ چھ دعوت كرده اى ، از تو بھ یك اشارت ، از ما بھ سر دویدن . نامھ حضرتت برسید
خداى ، زمین را، از حجت ، . اطاعت مى كنم ، فرمان بردارم ، از این كار بھره مى اندوزم  .بختى و سعادت خواندى 

ى را راھنماى خلق قرار مى دھد، تا قدم بھ سوى خیر برداردخالى نمى گذارد و ھمیشھ ، كس . 
تو شاخھ درخت برومند احمدى و حضرتش تنھ درخت . امروز تو، حجت خداى بر خلق ھستى و ودیعھ الھى بھ روى زمین 

آن ھا . كرده ام  بنى تمیم را، براى تو آماده جان بازى. ما آماده ایم ، بھ سوى ما بیا. تو، ھماى سعادت بر سر دارى . است 
 .در اجراى فرمانت ، مى دوند ھم چون شترانى كھ تشنھ باشند و بھ سوى آب بدوند و بر یك دیگر، سبقت گیرند
بنى سعد را نیز آماده اطاعت و فرمان بردارى كرده ام و چركى ھاى دل ھاى ایشان را زدوده و با باران بھارى شستھ ام ، 
 .تا درخشیدن گیرد

حجاج سعدى ، كھ از بنى سعد بود، آماده سفر بھ سوى حسین شده ، نامھ اش را بھ وسیلھ او خدمت حسین  نھشلى دانست كھ
حجاج راھى شد و مردى از پاكان و پارسایان روز، بھ نام قعنب نمرى ، با وى ھمراه گردید و بھ سوى حسین . فرستاد

 . شتافت
باز ھم از . ین راه را پیمودند و خود را بھ شھادتمندان رسانیدندسعادتمندان ، ا. از بصره تا كربال، فرسنگ ھا راه است 

. پاكیزگانى از عشیره عبد قیس بھ سوى حسین رھسپار شدند. بصره كسانى دیگر، بھ سوى كوى شھادت سفر كردند
ن آن ھا، پدرى با از میا. نامورانى كھ در خانھ بانو مارى عبدى گرد مى آمدند و كانون سعادتى در آن خانھ بر پا كرده بودند

 .دو پسرش بھ كربال آمد و شھید شدند
حجاج . وقتى كھ كربال بارانداز حسین شده بود. حجاج و قعنب ، در جست و جوى حسین بودند تا خود را بھ حسین رسانیدند

حضرتش نامھ را بخواند و در حق نھشلى دعا كرد. ، نامھ نھشلى را بھ خدمت پیشوا تقدیم داشت  : 
(( آفرین ، بر تو، اى . را از بیم و ھراس ، ایمن دارد و عزیز و ارجمندش گرداند و روز عطش اكبر سیرابش كندخداى او 
 .((! نھشلى

از سعادت بزرگى بھره مند نشدند، ولى حجاج   حیف و صد حیف كھ نامھ نھلشى ، دیر بھ حضور پیشوا رسید و او و قومش 
ن ، جان بازى كردند و شھادت یافتندو قعنب ، بھ سعادت رسیدند و در پیش گاه حسی . 

 خانھ بانو مارى
خانھ اش مركز اجتماع دوستان . بانو مارى ، از شھر بصره بود و از بانوان بزرگ و سرشناس آن دیار بھ شمار مى رفت 

ستھ بودند تنى چند از مجاھدانى كھ در ركاب حسین شھید شدند، از این كانون خیر و سعادت برخا. على و پاتوق شیعیان بود



 .و در مكتب بان مارى پرورش یافتھ بودند
در آن جا گرد . و خانھ اش الفت كده شیعھ بود. ماریھ ، دخت منقذ عبدى ، از شیعیان على بود: طبرى در تاریخش مى گوید

 .ھم مى نشستند و گفت و گو مى كردند
تى شنید كھ حسین ، از حجاز، عزم عراق كرده ، وق. یزید عبدى ، از كسانى بود كھ در الفت كده بانو مارى شركت مى كرد

آن ھا را بخواند و از ھمگى خواست ، بھ سوى شھادت . ابن داد مرد، ده پسر داشت . بپیوندد  تصمیم گرفت كھ بھ حضرتش 
خدا بودند، آن دو بنده خدا و بنده كوچك . عبدهللا و عبیدهللا ، نداى پدر را لبیك گفتند و شھادت را برگزیدند. قدم بردارند

 .برادران دیگر، راه سالمت رفتند
كدام یك ، با من . من بھ سوى حسین مى روم : پس ، یزید سوى كانون برفت و تصمیم خود را بھ یاران خبر داد و گفت 

 ھمراه مى شوید؟
حسین برود،  امیر، بر سر راه ھا، دیده بان گذارده ، تا ھر كھ بھ سوى. از آن مى ترسیم كھ بھ حسین نرسیم : گفتند

 .دستگیرش سازند
بھ خدا قسم اگر سخت ترین مانع در راه باشد و خطرناك ترین ماءمور در پى ، دست از حسین بر نخواھم : یزید گفت 

كھ آن دو نیز از عشیره -از میان حاضران ، عامر عبدى و غالمش ، و سیف و اءدھم  .داشت و بھ سوى او خواھم رفت 
را اجابت كردنددعوت وى  - عبد قیس بودند . 

بیابان . بیراھھ را برگزیدند. یزید، با دو پسرش ، ھمراه سیف و ادھم ، كاروان كوچكى را تشكیل داده از بصره خارج شدند
در نزدیكى مكھ بھ كاروان حسین رسیدند. ھا در نور دیدند . 

از آمدن دوستان بصره آگاه شده بود،  چون حسین ،! آن گاه عزم زیارت حسین كردند، ولى حسین را ندیدند. ساعتى بیاسودند
وقتى كھ بھ جاى گاه آن ھا رسید، از آن ھا پرسید. خود بھ سوى ایشان رفتھ بود . 

تشنھ كامانى كھ بھ سوى . حسین در ھمان جا بنشست ، تا جوخھ كوچك دوستان فداكار، بازگشت . بھ سوى تو آمده اند: گفتند
خود بھ سوى آن ھا آمد آب زندگانى رفتھ بودند، ولى آب زندگانى . 

نعمتى است بى نظیر كھ در اثر فضل خدا و رحمت خدا، نصیب شده و گرنھ من : یزید كھ چشمش بھ حسین بیفتاد، گفت 
پس گفت. خوش وقتى است ، سعادت است ، كام یابى است ! كجا و این نعمت   : 

 . ال皑الم علیك یابن ر皑ول هللا
بھ چھ مقصد آمده اند و چگونھ آمده اند :و در خدمت بنشست و گزارش داده گفت  . 

 . ...حسین در حق ایشان ، دعاى خیر كرد
جوى سعادت ، بھ دریاى رحمت بپیوست و جوخھ كوچك بصره ، داخل سربازان حسین ، قرار گرفت و در خدمتش بھ 
 .روز شھادت ، جان بازى ھا كردند تا ھمگى كشتھ شدند .سوى كوى شھادت راھى گردیدند

ید عبدى و یزید اموى فرسنگ ھا راه استمیان یز  . 
 !ھر دو یزیدند، اما این كجا و آن كجا

آن یزید، از حسین جان مى ستاند. این یزید، در راه حسین جان مى دھد . 
شھید شدند، ولى آن یزید  این یزید، پیرو حسین است ، خودش شھید شد، پسرانش شھیدند، یارانش  ! 

ر بپرسید، پاسخ مى شنوید كھ ، آن دو مرد آزاده ، دیرتر از بصره بیرون شدند و یك از عامر بصرى و سالم غالمش اگ
وقتى بود كھ آتش جنگ شعلھ ور بود و تنور كشتار گرم . روز شھادت بھ كوى شھادت رسیدند. سره راھى كربال گردیدند

 .شده ، آن دو نیز بھ جان بازى پرداختند و در پیشگاه حسین شھید شدند


