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  هو الشهید
  

  :مقدمه
»لـی     لی اهللا علیه و آلهص نَظَر النَّبىینِ بـنِ ع سـلَـى الْحالم   ا قْبِـلٌ،   علـیهم السـم و و هـ 

إنَّ لقَتْلِ الْحسـینِ حـرارةً فـی    : صلی اهللا علیه و آلهفَأَجلَسه فی حجره و قَالَ 
  1.المؤمنینَ ال تَبرُد اَبداً قُلُوبِ

کـه بـه    کرد در حالى ه مىبه حسین بن على نگا صلی اهللا علیه و آلـه  رسول خدا
همانـا در  : و فرمود آمد، او را گرفت و بر روى پاى خود نشانید طرفش مى

الم   شهادت امام حسین هاى مؤمنین حرارتى نسبت به دل است کـه  علیه السـ
  ».گردد هیچگاه سرد نمى

به حضرت اباعبـداهللا   مسلمانان  همواره عالقه فراوان و عشق وافرى نسبت
این عشق و . اند داشته صلی اهللا علیه و آله خدا سبط اکبر رسولسالم علیه ال الحسین

 حضرت، در دوران قیام ایشان و خصوصاً پـس از  عالقه در زمان حیات آن

  .شهادتش وجود داشته و هیچگاه از بین نرفته است

                                                           
 .318، ص 10مستدرك الوسایل، ج  -1
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. با خداونـد اسـت   بلکه آشکارا علت آن معامله.! این مهم سرّ مگویى ندارد
خداونـد از مـال، جـان،     به خاطر حفظ و احیاى دیـن لسالم علیه ا امام حسین

در این مسیر دعوت خداى متعال را  خانواده و همه هستى خود گذشت و
نام، یاد و محبـت او حیـات جاودانـه پیـدا کـرد و       اجابت کرد و در نتیجه

  :شریفه شد  مصداق کریمه
 »یحییکُم سولِ اذا دعاکُم لمایا اَیها الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للّه و للرَّ«
  ).24انفال (

الم   در واقع آنچه حضرت سید الشهدا خداونـد انجـام    در احیاى دیـن علیه السـ
قیـام بـراى   . قیامـت اسـت   داد، الگویى پایدار براى همه مسلمانان تا قیام

جلــوگیرى از کژیهــا و بــدعت هــا در دیــن  اقامــه حــق و زدودن باطــل و
مسیر از شـهادت اسـتقبال کـردن و هـیچ ارزشـى را از       نو در ای! خداوند
جلـوگیرى   کلمه اللّه باالتر ندانسـتن و از انحـراف در امـت پیـامبر     احیاى
  !کردن

و البطـراً وال   انّى لَم اَخْرُج اَشراً«: همانگونه که آن حضرت خود فرمود 
طَـلَبِ االِْصل تانّما خَرَج ماً وال ظالداً وفْسي الحِ فیمدۀِ جصلی اهللا  اُم

کَرِ و اَسیرُ اُرید اَنْ اَمرَ بِالْمعرُوف و اَنْهى عنِ علیه و آله بِسیرَةِ جدي و  الْمنْ
  . علیه السالم   اَبِی علی بنِ اَبیطالب

متعـال در صـدد    و همانگونه که همه پیامبران الهى بـا توکـل بـر خـداى    
 ح جوامع بشرى ازاند؛ اصال انجامش بوده
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جلـوگیرى از   طریق دشمنى بـا ظالمـان و دسـتگیرى از مظلومـان و نیـز     
کرامت و فضیلت در بـین   فساد، تباهى و فحشاء، و تبلیغ حقیقت، عدالت،

  !تمامى انسانها 
رسالت و مأموریت  در تبیینعلیه السالم  و همانگونه که حضرت شُعیب پیامبر

استَطَعت و ما تَوفیقی االّ بِاللّـه   الْصالح ماإنْ اُرید االَّ إ«: خود گفت 
یباُن هلَیا و کَّلْتتَو هلی88هود ( .»ع(  

احیاء و گسـترش   افتخار دارد در راستاى علیهم السالم بیت مجمع جهانى اهل
از حـریم قـرآن مجیـد و سـنّت      فرهنگ و معارف اسالمى و نیـز حراسـت  

 بزرگداشت نام، یاد و زندگانــى اهـل   و همچنین لیه و آلـه صلی اهللا ع پیامبر اکرم
  .هاى فرهنگى و علمى نماید برگزارى همایش اقدام به علیهم السالم بیت

الم    ها، همایش امام حسـین  از جمله این همایش در سـال   بـود کـه  علیـه السـ
) م 2004(ش . هــ  1382در تهران و در سال ) م 2003(ش .هـ 1381

  .ردیددر دمشق برگزار گ
بـراى غنـاى هرچـه     اندیشمندان و صاحبان علم و قلم مقاالت فراوانـى را 

کردنـد و نتیجـه تـالش هـاى      بیشتر این همایش به دبیرخانه آن ارسـال 
جلد کتـاب گردیـده اسـت کـه اکنـون در       علمى آن عزیزان انتشار پانزده

  .قرار گرفته است مندان دسترس عالقه
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بـا یـک   علیه السالم  حسین ه قیام امامبى شک بررسى و شناخت ابعاد گسترد
چه آنکه این فقط یـک قیـام    .باشد پذیر نمى همایش و چند مقاله امکان

ایجـاد نمایـد، فرهنـگ عمیقـى کـه در       نبود بلکه توانسـت یـک فرهنـگ   
تنهـا   فرهنگى که تا کنـون نـه  . تأثیرگذار بوده و هست زندگانى مسلمانان

همـواره یـک    یخ پس از عاشـورا، و فرسوده نشده بلکه در طول تار قدیمى
  !فرهنگ عاشورایى امید بوده، یک الگو، یک ارزش و یک فرهنگ،

فرهنـگ آمـوزانى    بخـوبى توانسـت  علیه السالم  فرهنگ عاشورایى امام حسین
عمـق قیـام حضـرتش را درك     عاشقانى که. فهیم و با انگیزه تربیت نماید

را در این مسـیر در   عزیزترین سرمایه زندگانى خود کردند و حاضر شدند
شـهادت   اخالص گذارده و تقدیم نمایند و با آغوش باز بـه اسـتقبال   طبق
الم    سیدالشـهدا  الگوپذیرى از فرهنـگ عاشـورایى حضـرت   . روند بـه  علیـه السـ

ها و  بلکه در سالها و قرنها بعد قیام اصحاب آن امام همام خالصه نگردید،
د و منشـأ بوجـود آمـدن    ظلم و جـور را پدیـد آور   خروشهایى علیه حکام

تاریخ  خواهى، عشق و ایثار و شهادت طلبى در طول از آرمان هایى صحنه
  .شد

آورد و همواره پیـروان   فرهنگ عاشورایى، عاشوراها آفرید و کربالها بوجود
 با عشق و علیهم السالم بیت پیامبر اهل
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سـرایى   و نوحـه  عالقه و با ایمان راسخ، و با برپایى مجالس عزادارى، شعر
حتى در مسیر احیاى نام و یاد  در زنده نگاه داشتن آن سخت کوشیدند و

  .از هیچ تالشى فروگذار نکردندعلیه السالم  حسین و قیام عاشورایى امام
بررسـى و تبیـین    آنچه در پیش روى دارید مجموعه مقاالتى در خصوص

ـ   ابا عبـداهللا الحسـین   اى از فرهنگ عاشورایى حضرت گوشه مـى الم علیـه الس 
 از آنجا که مجمع جهـانى اهـل  . شده است باشد که در چند مجلد تدوین

 تهیه و انتشار کتابهاى دینى و مـورد نیـاز پیـروان    نسبت به علیهم السالم بیت

هریـک از   گمـارد لـذا در   در اقصى نقاط عالم همت مى علیهم السالم بیت اهل
ت صـاحب  نقطه نظـرا  به طرح »فرهنگ عاشورایى«مجموعه منشورات 

  .پردازد خصوص مى نظران در این
و مطالعـه را در   با تشکر از مؤلفین محترم، توفیق تمامى اهـل فکـر، قلـم   

عاشـورایى از خداونـد متعـال     شناساندن و شناخت هرچه بیشتر فرهنـگ 
الم   بیـت  اهـل  خواستارم و براى همه پیروان در هـر سـرزمین کـه     علـیهم السـ

  .گارى دارمموفقیت و رست هستند آرزوى سالمت،
  محمد حسن تشیع               

   علیهم السالم بیت  معاون فرهنگى مجمع جهانى اهل
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   علیه السالم   خصائص امام حسین
  

  نادر حسین عبداللهى
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   علیه السالم   حسین مشخصات امام
    علیه السالم  حسین:                                   نام
  .سیدالشهدا:                              لقب
  . اباعبداللّه:                              کنیه
   علیه السالم   على مرتضى:                              پدر نام

    علیها السالم   فاطمه زهرا:                         نام مادر
  1.سوم شعبان:                    والدت تاریخ

  2.سال 11:                    مدت امامت
  3.سال 57:                         مدت عمر

  .هجرى 61الحرام سال  دهم محرّم:               تاریخ شهادت
  .شمر لعین:                              قاتل

  .کربالى معالّ:                    محل دفن
  4.به روایتى چهار پسر و دو دختر                :    تعداد فرزندان

                                                           
 .612، ص 1، ج الّسالم  لیھم ع چھارده معصومحسین اصفھانى، زندگانى . 1

 
 .ھمان.  2

 
 .559، ص 1؛ منتھى اآلمال، ج 413عالمھ مجلسى، جالءالعیون، ص.  3

 
 .ھمان.  4
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   علیه السالم   حسین والدت امام
مدینه منوره،  ، در1در سال چهارم هجرىعلیه السالم  حسین حضرت امام

از شـهادت بـرادر    چشم به دنیا گشود و در سال پنجاه هجرى، پس
  .پرداخت خود، به مقام امامت رسید و به ارشاد مسلمین

  
   علیه السالم   حسین دان امامفرزن

  :عبارتند ازعلیه السالم  حسین شهید فرزندان امام
علیه  سجاد امام .که همراه پدرش در کربال شهید شدعلیه السالم  اکبر على

الم   )اصغر على(رضیع   محمد و عبداللّهالسالم  ماهگى  شش که درعلیه السـ
دختـران آن  . رسید در کربال توسط حرمله در آغوش پدر به شهادت

  .صغرى و سکینه بودند صغرى، فاطمه حضرت، حضرت زینب
* * *  

  
   صلی اهللا علیه و آله پسر رسول خدا

رسـول   در احادیث متعدد از اهل تشیع و تسنن نقل شده است کـه 
  :فرمودعلیهم السالم  راجع به حسنین صلی اهللا علیه و آله گرامى اسالم

داده، امـا   را از صلب آن پیامبر قـرار خداوند، فرزندان هر پیامبرى «
 قرار داده است علیه السالم   طالب ابى بن نسل مرا از صلب على

 
 
 
 

                                                           
 .183، ص2تاریخ یعقوبى، ج.  1
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مگر  دهند، که فرزندان هر مادرى را به پدرشان نسبت مى درحالى 
  1.»را که من پدر ایشانمعلیها السالم  زهرا فرزندان فاطمه

مجتبـى و   نحس امام به همین جهت در جنگ صفین، هنگامى که
الم   حسین امام نمودنـد،   شـتاب مـى   بـراى جنـگ بـا معاویـه    علیهم السـ

  :فرمودندعلیه السالم  امیرالمؤمنین على
 رسول آنان را از نبرد بازدارید تا مبادا حسنین شهید شوند و نسل«

  »!منقطع گردد صلی اهللا علیه و آله خدا
  :گوید زید مى بن اسامه
»النبى لیه و آلهصلی اهللا ع طَرَقْت ذات لیلۀٍ فی بعض الحاجۀِ فَخَرج صلی  النبى

ْغـت     اهللا علیه و آله مـن   وهو مشْتَملٌ على شیء ال َأدري مـا هـو، فَلمـا فَرَ
لٌ علیـه؟ قـال   : حاجتی، قلتشْـتَمم ذي أَنت َکشَـفه : ما هذا الّ فـاذاً   فَ

نَتـی، اللّهـم   إِب هذان اَبناي وابناي: حسنٌ وحسینٌ على رکَبتیه، فقال
  2إِنّی اُحبهما، فَاحبهما وأَحب منْ یحبهما؛

درآوردم،  رفتم و در خانه را به صدا صلی اهللا علیه و آله شبى در منزل پیامبر
کـه آن   اى بر خود پیچیده، ندانستم ملحفه صلی اهللا علیه و آله دیدم پیامبر

خـود را   ین چیست کها: شدن حاجتم، گفتم چیست بعد از برآورده
  !اى؟ به آن پوشانده

 دیدم حسن و حسین بـر روى . ملحفه را برداشت صلی اهللا علیه و آله پیامبر

 این دو فرزندان من و: اند، آنگاه فرمود زانوى پیامبر نشسته

                                                           
 .چاپ قدیم 345منتھى اآلمال، ص.  1

 
و  11ص  ،2؛ اس  دالغابھ، ج 229، ص 43؛ بح  اراألنوار، ج 614، ص 5ترم ذى س  نن، ج .  2

19. 
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پـس   من این دو را دوسـت دارم، ! باشند، بارالها فرزندان دخترم مى 
دارنـد نیـز،    که این دو را دوستتو هم آنان را دوست بدار و آنان را 

  .»دوست بدار
  

  افتخار مالئکه
الم    حسـین  حسـن و امـام   هاى وجود امـام  یکى از ویژگى درعلـیهم السـ 

هسـتند؛   جهان خلقت، این است که آنان محل نزول و فرود مالئکه
  :چنانکه در روایتى آمده است

زَل منَ السماء على صفَۀِ الطیر، فَقَ« صلی اهللا  النّبی عد على یدإِنَّ ملکاً نَ

ۀ،   فَسلَّم علیهعلیه السالم  فَسلَّم علیه بالنّبوة، وعلى ید على علیه و آله ـیصبِالو
ۀ، فقال  رسول اللّـه  وعلى ید الحسن والحسین، فَسلَّم علَیهِما بِالْخالفَ

أرضٍ  أَنَا ال َأقْعـد فـی  : الن؟ فقاللم لَم تَقْعد على ید ف: صلی اهللا علیه و آلـه  
کَیف أَقْعد على ید عصت اللّه عصی علیها اللّه   1»؛ ، فَ

پیـامبر   اى از آسمان به صورت یک پرنـده بـر   بدرستى که فرشته«
نبوت سالم  فرود آمد و بر دست پیامبر نشست و به ایشان به عنوان

وى بـه عنـوان    و بـر نشسـت  علیه السالم  کرد، سپس بر روى دست على
علـیهم   حسـن و حسـین   سپس بر روى دسـت . وصى پیامبر سالم کرد

صلی اهللا علیه و  پیامبر. سالم کرد نشست و بر ایشان به عنوان خالفتالسالم 

من بـر روى زمینـى   : گفت  !چرا بر دست فالنى ننشستى؟: فرمود آله
  که در آن خداوند را نافرمانى کنند،

 

                                                           
 .291، ص 43بحاراألنوار، ج .  1
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را  ممکن است بر روى دستى کـه خداونـد   نشینم، پس چگونه نمى
 »معصیت کرده، بنشینم

  
 شکن یهود صولت

  
 صـلی اهللا علیـه و آلـه    مصطفى در جریان مباهله، رهبر اسالم حضرت محمد

کرد؛ اما آنـان حاضـر    مسیحیان نجران را براى پذیرش اسالم دعوت
نزدیک با آن حضـرت   خدا مذاکره کنند و از شدند نخست با رسول

که تقریباً هفتادنفر بودنـد   ند؛ لذا جمعى از دانشمندان آنانآشنا شو
شـدند و در رأس   سیصدنفر مـى  و برخى از ناظرین که جمعاً حدود

و طبق بیان بعضى » عاقب«و » سید« :این جماعت دونفر به نامهاى
  .بودند، براى مذاکره حضور یافتند» علقمه« و» جاثلیق«از مفسرین 

حضـرت نـازل    ال این آیات نورانى را براىدر این هنگام، خداوندمتع
 :فرمود

  
ع أبنائنا وأبناءکم و نساءنا و نساءکم« وأنفسنا وأنفسکم  فَـقل تعالوا نَد

  1؛»ثم نَبتهل فَنجعلْ لَعنت اللّه على الکاذبِین
نیـز   مـان و خودمـان را و شـما    مان و زنـان  بگو بیایید ما فرزندان«

مباهلـه   تان را بخوانید، آنگـاه بـا هـم   تان و خود تان و زنان فرزندان
 .»نماییم و سپس لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم

 
                                                           

 .61سوره آل عمران، آیھ .  1
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 بـه آنـان   صـلی اهللا علیـه و آلـه    خـدا  در پى نزول این آیات شـریفه، رسـول  

مسـیحى   سید و عاقب کـه از علمـاى بـزرگ    1.پیشنهاد مباهله داد
خواسـتند   مهلت بودند، پیشنهاد را قبول کردند و ضمناً یک شب را

نـزد اسـقف رفتـه و     علمـاى مسـیحى  . تا براى مباهله حاضر شـوند 
نظر شما . کرده است رهبر مسلمانان به ما چنین پیشنهادى: گفتند

  چیست؟
محمد بـا   فردا مالحظه کنید: اسقف که مردى هوشمند بود ـ گفت 

خود بیاید، بـا   آید، اگر به همراه خانواده چه افرادى براى مباهله مى
خود، باشد، مباهله  له نخواهیم کرد، اما اگر با اصحاب و یاراناو مباه

  .ضررى ندارد
 خدا رسول روز بعد، علماى نصارى و اسقف آنان، مشاهده کردند که

حرکـت   با برخى از همراهانش به سوى محل مباهله در صلی اهللا علیه و آلـه 
 همراهیان: پرسید لذا. شناخت اسقف، اطرافیان پیامبر را نمى. است

  پیامبر چه کسانى هستند؟
پسـر عـم    جوانى که پشت سر محمد است، على: اطرافیان او گفتند

آن زن هـم   هاى او حسن و حسین و اوست و آن دو کودك نیز نوه
  .زهرا دختر اوست فاطمه

عزیزتـرین   وقتى اسقف مشاهده کـرد کـه پیـامبر بـا نزدیکتـرین و     
 هب! اى پیروان مسیح: کسانش به مباهله آمده گفت

                                                           
؛ شیخ مفید، االرشاد، 212، ص3، ذیل آیھ مباھلھ؛ تفسیر المیزان، ج2مجمع البیان، ج.  1

 .78ص
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 خدا سوگند من در چهـره آنـان چنـان آثـار حقانیـت و ایمـانى را       

 کنم که اگر دعا کنند، کوهها از جا کنده خواهـد شـد،   مالحظه مى

 ما حاضر به مباهله نیستیم و: عرضه داشت صلی اهللا علیه و آله لذا به پیامبر

  !هرکس بر دین خود بماند
 اسـالم کـرد ولـى آنـان     آنها را دعوت به صلی اهللا علیه و آلـه  حضرت محمد

. کرد من شما را مجازات خواهم: حضرت فرمود. اسالم را نپذیرفتند
بـر ایـن    ما نیروى جنگ با اعراب را نداریم بلکه با شما: آنان گفتند

. حلّه بدهیم کنیم که در هر سال براى شما دو هزار اساس صلح مى
صـلحنامه   ذیرفت واین پیشنهاد را پ صلی اهللا علیه و آله اسالم گرامى رسول

  .را نوشت و مهر و امضا نمود
  

   صلی اهللا علیه و آله محب خدا و پیامبر
دارد کـه   در کتب معتبر اهل تشیع و تسنن، روایات فراوانـى وجـود  

 امـام  حسـن و  محـب امـام  «: فرمـوده اسـت   صلی اهللا علیه و آله خدا رسول
حـب  م حسین، محب من است و هـر کـس کـه محـب مـن باشـد،      

که دشـمن   دشمنان آنان، دشمن من هستند، هرکس. خداوند است
  1.»من باشد، دشمن خداوند است

  :کنیم در این رابطه به چند نمونه از روایات اشاره مى
و  و معه الحسـن صلی اهللا علیه و آله  خرج علینا رسول اللّه«: ابوهریره گوید

صلی  اللّه رسول الانک لتحبهما؟ ق  فقال رجل یا رسول اللّه... الحسین

  .»من احبهما فقد احبنى و من ابغضهما فقد ابغضنىاهللا علیه و آله 
                                                           

 .179، ص 9حافظ نورالدین على بن ابى بكر ھیثمى، مجمع الزواید، ج .  1
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  به همراه حسن و حسین از منزل بیرون صلی اهللا علیه و آله روزى پیامبر
! دارى؟ مـى  آیا این دو را دوسـت ! اى پیامبر خدا: آمد، مردى گفت

مـرا   وسـت بـدارد،  هـر کـس ایـن دو را د   : فرمود صلی اهللا علیه و آلـه  پیامبر
داشـته   دوست داشته، و هر کس این دو را دشمن بدارد، مرا دشمن

 .»است
  

 الحسـن والحسـین،  «: فرمود صلی اهللا علیه و آله سلمان فارسى گوید پیامبر

 ، ادخلـه  و من احبه اللّه  من احبهما احببته و من احببته احبه اللّه

جهنم  ، أدخله اللّه و من ابغضه  جنات نعیم و من ابغضته، ابغض اللّه
بدارد، مـن او   کسى که حسن و حسین را دوست 1»وله عذاب مقیم
باشـم، خداونـد    دارم، و کسى را که من دوست داشته را دوست مى

دوست داشته باشد، او  نیز او را دوست دارد، و هر کس را که خداوند
که من او را دشمن بدارم،  کند و هر کسى را برین مى را وارد بهشت

کـه خداونـد او را    هـر کسـى   اوند او را دشمن خواهد داشـت، و خد
 ».کند مى دشمن بدارد، او را داخل دوزخ

  
 گل بهشت

  
اسـت،   در این جهان، خداوند عالَم، موجـودات گونـاگونى را آفریـده   

 یکى از آن موجودات، گلهاى معطّر و زیباست که انسان
                                                           

؛  24ـ26، ص 6و  4ب النبّى، ج؛ صحیح بخارى، باب فضائل اصحا181ھمان، ص.  1
 ؛ ابن شھراشوب، مناقب اھل بیت، فضائل امام حسن و امام حسین280، ص43بحاراالنوار، ج

 .الّسالم  علیھم 
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الم    حسـین  حسن و امـام  به آنها عالقه فراوان دارد، لکن امام  علـیهم السـ 

هسـتند   گلهایى هستند که در سرتاسر عالم، جلوه کرده و نورهـایى 
صـلی   خدا رسول اند؛ چنانکه که عالم دنیا و آخرت را نورافشانى نموده

  :فرمود اهللا علیه و آله
ما : فقال ؟ أَتُحبهما یا رسول اللّه! فقال قوم...  إِنَّکَما منْ ریحانِ اللّه«

بنیا لی اُحنَ الدحانَتی میامـام  حسـن و  امـام : پیـامبر فرمـود   ؛»ر 
 برخـى، سـؤال کردنـد اى   . گلهاى خداونـد هسـتند   علیهم السالم حسین

 صـلی اهللا علیـه و آلـه    پیـامبر ! دارى؟ آیا این دو را دوسـت مـى  ! خدا رسول

 چرا دوست نداشته باشم، ایـن دو گلهـاى مـن در دنیـا مـى      :فرمود
  .»باشند
یشم  تشبه بالرَّیحان النَّ الولَد یشم ویضم کما«: گوید رضى شریف

أخوذٌ من الشیء الّذي یتروح إلیه س  الرَّیحان واصلُ الرَّیحان م ویتنفَّ
  1.»من الکرب به
   صلی اهللا علیه و آله بر دوش پیامبر

خَـرَج علینـا   « :کند کـه گفـت   شاذان از ابیه نقل مى بن نسائى از عبداللّه
حسناً فَتَقدم  فی احدى الصالتی العشاء وهو حاملُصلی اهللا علیه و آلـه   للّهرسول ا
نَ صلی اهللا علیه و آله النبییب دجلّى، فَسالة، فَصرَ للصکَب رانی  فوضعه، ثمَظه

أسی فاذاً: قال أبی. صالته سجدةً، فاَطالَها ر ترِ  فَرَفْععلى ظه الصبى
ضـى   فرجعت ِإلى السجود،! وهو ساجدی اهللا علیه و آلـه  صل اللّه رسول فَلَما قَ

 صـلی اهللا علیـه و آلـه     یا رسول اللّه: الصالة، قال النّاسصلی اهللا علیه و آله  رسول اللّه

                                                           
س  یوطى، ت  اریخ  ؛ عب  دالرحمان181، ص9؛ مجم  ع الزوای  د، ج281، ص43بح  اراألنوار، ج.  1
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إِنَّه سجدةً أَطَلْتَها حتّى ظَنَنْت ک ک سجدت بین ظُهرانی صالتَ قَد  إِنَّ
ثَ أمرٌ أو أَنَّ د؟ح ک وحى إلَیی ُکـنْ، :  صلی اهللا علیه و آله قال! ه ی لَم ک کُلُّ ذل 

ضی حاجته؛ لُه حتّى یقْ جأَنْ اُع تکَرِه   1ولکن إِرتَحلَنی فَ
 در یکى از نمازهاى عشـا بـه همـراه    صلی اهللا علیه و آله روزى، پیامبراکرم«

 امـام  اب رفتند وحضرت به محر. به مسجد آمدندعلیه السالم  حسن امام
ایسـتاد و   سپس تکبیر گفت و بـه نمـاز  . حسن را در کنار خود نهاد

طـوالنى کردنـد؛    هنگامى که در نماز به سـجده رفتنـد و سـجده را   
دیـدم پسـرى بـر دوش     من سرم را از سجده برداشتم و: پدرم گفت

در سـجده اسـت و مـن     که پیامبر پیامبر سوار شده است، در حالى
 .برگشتمدوباره به سجده 

  
در ! خدا اى رسول: هنگامى که پیامبر نماز را تمام کرد؛ مردم گفتند

کردیم که امرى  میان نماز، سجده را طوالنى فرمودى تا اینکه گمان
: فرمـود  صلی اهللا علیـه و آلـه   پیامبر !شود حادث شده یا بر تو وحى نازل مى

بود، لذا بر دوشم سوار  کدام از آنها رخ نداده؛ بلکه پسرم حسن هیچ
 .»شتاب کنم آوردن او کراهت داشتم که در پایین

  
 آقاى جوانان بهشت

  
که امـام   در روایات فراوانى از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است

 ، آقاى جوانان اهل بهشت هستند؛علیهم السالم  حسن و حسین
                                                           

 .، ماده حسن11، ص 2؛ اسدالغابة، ج 73خلفا، ص  سیوطى، تاریخ.  1
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  :کند چنین نقل مى صلی اهللا علیه و آله چنانکه حذیفه از پیامبراسالم 
ض لی؟ قلت بلىأَ« ضِ الّذى عرَ أَیت العارِ قال. ما ر :ذاك    لَـم ،لَـکم

أذَنَ اللّه ، فَاستَ ،   تَعالى أَنْ  یهِب إِلى االرض قَبلَ الساعۀِ لَـىع م یسلِّ
، وأَنَّ فاطمۀ  ویبشّرَنی أَنَّ الحسن والحسینَ سیداً شباب أَهلِ الجنَّۀِ

  1.»ل الجنَّۀسیدةَ نساء أَه
  صلی اهللا علیه و آله چرا؟ پیامبر: آیا ندیدى آنچه بر من عارض شد؟ گفتم« 

 این فرشته، تاکنون به زمین فـرود نیامـده اسـت، اکنـون از    : فرمود

که  خداوندمتعال اجازه خواسته که به من سالم کند و بشارت بدهد
الم   حسین حسن و امام امام هسـتند و  آقایان جوانـان بهشـت  علیهم السـ 

 .»مادرشان فاطمه، سیده زنان اهل بهشت است
  

 زینت عرش
  

انسان را در  در آیات و روایات متعدد، خداوندمتعال، بزرگى و کرامت
رعایـت ایـن دو    تقوا و رعایت عدالت دانسته و جوامع بشـرى را بـه  

الم    حسـن و حسـین   امام. کند دعوت مى خـاطر تقـوا و    ، بـه علـیهم السـ
اند؛ چنانکه  رفته شتند، زینت عرش الهى به شمارپرهیزکارى که دا
  :چنین آمده است صلی اهللا علیه و آله خدا در روایتى از رسول

ش الـرّحمن بِکُـلِّ زِینَـۀٍ، ثُـم یـؤتى     « ، زینَ عرْ  إذا کانَ یوم القیامۀِ

 یمینِمنْبرَینِ منْ نُورٍ، طُولهِما مائَۀُ میلٍ، فَیوضَع َأحدهما عنْ 

                                                           
؛ 4الحس  ین، ص  ، ام  ام یحی  ى ب  ن1؛ االحك  ام، ج 462و  461مس  ند، زی  د ب  ن عل  ى، ص .  1

و  58، 20؛ فض  ائل ص  حابة، ام  ام احم  د ب  ن حنب  ل، ص 122، س  رخى، ص 161المبس  وط، ج 
 .186، ص 3؛ مسند، امام احمد بن حنبل، ج 76
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، ثُم یؤتى بالحسنِ والحسینِ  شِ شِ واآلخَرُ عنْ یسارِ الْعرْ ویزینُ  الْعرْ
زَینَ المرأةُ   1»قرطباها؛ الرب تبارك وتَعالى بِهِما عرْشَه کَما تَ

مـزین   هنگامى که روز قیامت برپا و عرش رحمان بـه تمـام زینتهـا   
میل است؛  ل آن دویستشود که طو شود، دو منبر از نور آورده مى

 چپ عـرش مـى   یکى را به سمت راست عرش و دیگرى را بر سمت
خداوند عرش خـود را   آورند تا گذارند، سپس حسن و حسین را مى
 .»گوشواره مزین کرده است به آنها مزین فرماید؛ مانند زن که او را

  
 زینت بهشت

  
ـ    حسین در روایات متعددى وارد شده است که امام زینـت  الم علیـه الس 

 مـى  شود، ما فقط به نقل یـک روایـت بسـنده    بهشت محسوب مى
 :کنیم

  
عفاء والمساکین: وانَّ الجنَّۀَ قالت« اَال :  فقال اللّه !یارب اسکَنْتَنی الضُّ

ضینَ انّى زینت اَرکانَک بالحسن والحسین؟   2»تَرْ
 همـه  سـاکنان مـن  ! زنـد پروردگـارا   هنگامى که بهشت صدا مـى «

 حسـین  رسد آیا با اینکه حسـن و  خطاب مى! فقیران و بیچارگانند

  .»!ساکنان تواند؛ هنوز راضى نیستى؟ علیهم السالم

                                                           
 .299ص ، 43بحاراالنوار ج .  1
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  نور خدا
الم  تمام معصومین بابرکت  نور خداوند هستند، مخصوصاً وجود علیهم السـ

حرکـت   اگر کسى به سـوى نـور،  . علیهم السالم  حسین حسن و امام امام
باشد؛ زیرا با  عدالت، تقوا و رهایى از هواهاى نفسانى کند، باید داراى

بـه نـور امکـان     گناه و معصیت که ظلمت و تاریکى است ـ رسیدن 
نور امامـان سـبب    لذا در آیات و روایات متعدد آمده است که. ندارد

 :فرمود نقل شده است که صلی اهللا علیه و آله از پیامبر: هدایت است
  
قَ اللّه« ـور   الج  لَما خَلَ ، ثُم َأخَـذَ ذلـک النُّ هِهجنْ نُورِ وخَلَقَها م ،  نَّۀَ

َأصاب و ، ثُ النّورِ أَصاب فاطمۀ ثلْ ور، و ثُ النُّ َأصابنی ثُلْ ، فَ ـاً   فَقَذَفَهیلع
ورِ إِهتَدى إِلى ، فَمنْ َأصابه منْ ذلک النُّ ورِ ثُ النُّ أَهلُ بیته ثُلْ ـۀِ   ووِالی

حمۀِ آلِآلِ من وِالیالنّورِ ضَلَّ ع کنْ ذلم هبص ی نْ لَممو ،د د1.»محم  
نـور را   هنگامى که خداوند، بهشت را از نور خود آفرید، سـپس آن «

به علـى و   سوم از آن نور رسید و پراکنده کرد، به من و فاطمه یک
که از آن نـور   پس به هرکسى. سوم از آن نور رسید بیتش یک اهل
و بـه   کنـد  هدایت پیـدا مـى   صلی اهللا علیه و آله محمد د، به والیت آلبرس
الم  محمد که از آن نور نرسد، به والیت آل کسى مـى  ، گمـراه  علیهم السـ 
 .»شود
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  محرومان از شفاعت
وارد  در احادیث متعدد وارد شده که در روز قیامت وقتى که مـردم 

ــى ــفاعت معصــومین  محشــر م ــى، از ش ــد، گروه ــی گردن ــالمعل و هم الس 
 محرومنـد، بـر طبـق روایـات فـراوان، علـت       صلی اهللا علیه و آله پیامبراکرم

الم    حسـین  حسـن و امـام   محرومیت آنها عدم توجه به امـام  علـیهم السـ 

 :فرمودعلیه السالم  صادق است، چنانکه امام
  
غَض الحسن والحسینَ: صلی اهللا علیه و آله  اللّه قال رسول« الم  علـیهم  من أَب السـ 

ی جاءتشَفاع تَنَالَه لَمو ملَح هِهجلى وع س لَیۀِ و یامالق وم1.»ی  
 که با حسن و حسـین دشـمنى   کسى: فرمود صلی اهللا علیه و آله پیامبرخدا

 آید که در صورت او گوشت وجـود  کند، در روز قیامت درحالى مى

 ».رسد ندارد و هرگز شفاعت من به او نمى
  

 هنده دوزخیاننجات د
  

گناهانشان  را بشناسند، علیهم السالم حسین حسن و امام که امام کسانى
گردنـد   مفتخر مى شود و در روز قیامت، به زیارت آنان آمرزیده مى

  :ابوذرغفارى گوید کنند؛ چنانکه و از آتش جهنم رهایى پیدا مى
أَیت رسول اللّه« بنیقبل الحسین بن علصلی اهللا علیه و آله  ر طالـب  ابى ى 

یتهما: و هو یقولعلیه السالم  الحسن والحسین وذر من أَحب  
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الّ أَنْ. مخلصاً لم تلفح النار وجهه، ولو کان ذنوبه بعـدد رمـل عـالجٍ     إِ

  1.»یکون ذنباً یخرجه من اإلیمان
 مى طالب را روزى حسین بن على بن ابى صلی اهللا علیه و آله دیدم پیامبر«

دو را از  که حسن و حسین و فرزندان این کسى: ودفرم بوسید و مى
 آنهـا را نمـى   هـاى  روى اخالص، دوست بدارد؛ آتش جهنم صـورت 

دریـا باشـد؛ مگـر     هاى زیر سوزاند؛ گرچه گناهان آنان به عدد ریگ
  .»خارج کند اینکه آن گناه، گناهى باشد که آنان را از دین

 وبات عندنا والحسنی اهللا علیه و آله صل زارنا رسول اللّه«: فرمودعلیه السالم  على

 ...إلـى قربـۀٍ لنـا     والحسین نائمان، فاستقى الحسن، فقام رسول اللّه

!  اللّـه  یارسول :فاهوى بیده إلى الحسین وبدء بالحسن فقالت فاطمۀ
؟ قال هما إلیکقال: أحب ل مرَّةٍ، ثماستقى أَو صـلی   رسول اللّه ال، ولکنّه

القیامۀ فـی   نا وإیاك وهذین وهذا الرّاقد ـ یعنى علیاً ـ یوم  أاهللا علیه و آله 
  2.»مکانٍ واحد

 جـا بیتوتـه   به دیدن ما آمد و شب را آن صلی اهللا علیه و آله روزى، پیامبر«

شـد و   هنگام شب، حسن بیدار. کرد و حسن و حسین خواب بودند
 .ردبرخاســت و از مشــک آب آو صــلی اهللا علیــه و آلــه پیــامبر. آب خواســت

 .نخست آب را به حسن داد صلی اهللا علیه و آله پیامبر. حسین نیز بیدار شد
الم    فاطمه تر اسـت  که حسن نزد تو محبوب مثل این: فرمود  علیها السـ. 
 .بلکه اول حسـن آب خواسـته بـود   ! نخیر: فرمود صلی اهللا علیه و آلـه  پیامبر
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که  و این من و تو و این دو ـ حسن و حسین ـ  : سپس پیامبر فرمود
  .»خوابیده ـ على ـ روز قیامت در یک جا هستیم

   صلی اهللا علیه و آله آیینه پیامبر
محمـد   شخصیت ظاهرى رهبر و پیشـواى عـالم بشـریت، حضـرت    

 متجلـى بـود؛  علیهم السالم  در وجود نازنین حسنین صلی اهللا علیه و آله مصطفى

از  چنـد نمونـه  چنانکه در این مورد، احادیث فراوانى وجود دارد، به 
  :کنیم آنها اشاره مى

 مـا بـین  صلی اهللا علیه و آلـه   الحسن أَشْبه برسول اللّه«: فرمودعلیه السالم  على

أس، والحسینُ أَشْبه بالنّبی ما کان أَسـفَلَ   صلی اهللا علیه و آلـه  الصدر إلى الرّ
ک منْ 1.»ذل  
 از سینه بـه  علیه و آلـه  صلی اهللا خدا حسن، شبیه رسول: فرمودعلیه السالم  على

  .»خداست از سینه به پایین باالست، و حسین شبیه رسول
ظُرَ إلى وجه رسول«: همچنین فرمود  صلی اهللا علیه و آله  اللّه منْ َأراد أَنْ ینْ

 من رأسه إلى عنُقه، فلینظُرَ ِإلى الحسنَ، ومن َأراد أَنْ ینظر إلـى مـا  

  2.»لینظر إلى الحسین، ِإقْتَسماهلَدنَّ عنقه إلى رِجله، ف
 بنگـرد،  صلی اهللا علیه و آله خدا خواهد از سر تا گردن به رسول هرکس مى

 خواهـد از گـردن بـه پـایین بـه      پس به حسن بنگرد و هرکس مى

ایـن دو شـباهت   . بنگرد، بـه حسـین بنگـرد    صلی اهللا علیه و آله خدا رسول
  .»اند را در میان خود تقسیم کرده پیامبر
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  کلید بهشت
در دنیـا،   چنانکه. حقیقت عالَم هستى، عالم اسباب و مسببات است

 را فراهم مـى  هر انسانى براى رسیدن به اهدافش، اسباب و وسایلى
اینـک سـؤال   . دارد در روز قیامت نیز انسان احتیاج به اسـباب . کند

روز قیامت نزد خداونـد   این است که اسباب آبرومندى براى بشر در
 چیزى غیر از اینهاست؟ ندان، مال و ثروت و یاچیست؟ فرز

  
حسـن و   امـام  در احادیث فراوانى اسباب آبرومندى در روز قیامـت، 

 طالـب  ابـى  بن على چنانکه: اند معرفى گردیدهعلیهم السالم  حسین امام

 :فرمود  صلی اهللا علیه و آله نقل کرده که پیامبر صلی اهللا علیه و آله از پیامبرعلیه السالم 
  
 فسـألوا إلـى    فی الجنَّۀِ درجۀٌ، تُدعى الوسیلۀ، فإذا سألُْتموا اللّـه «

:  صلی اهللا علیه و آله من یسکن معک فیها؟ قال!  اللّه یارسول: الوسیلۀ، قالوا
1»وفاطمۀ والحسنُ والحسینُ؛ على  
 هنگامى شود، اى است که به آن وسیله گفته مى در بهشت درجه«

اى : گفتنـد  ردیـد از آن وسـیله سـؤال کنیـد،    که از خداوند سؤال گ
علـى،  : فرمـود  در آن درجه، چه کسانى با تـو هسـتند؟  ! رسول خدا

 .»فاطمه، حسن و حسین
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  و حدیث کساءعلیه السالم  حسین امام
وجـود   هـا از  در روایات متواترى وارد شده اسـت کـه همـه پلیـدى    

الم  معصومین آنهـا   اى از نمونـه برداشته شده است، اینـک بـه    علیهم السـ
  :کنیم اشاره مى
 نقل کـرده کـه   صلی اهللا علیه و آلـه  سلمه پسرخوانده پیامبراکرم ابى عمربن

  :فرمود صلی اهللا علیه و آله پیامبر
لیـذهب    إنَّمـا یریـد اللّـه   « صلی اهللا علیه و آله نزلت هذه اآلیۀ على النبی«

فدعا  سلمه، فی بیت ام 1»الرّجس أهل البیت ویطهرکم تطهیراً عنکم
صلی اهللا علیه و آلـه  النبى وعلى خلف  فاطمۀ وحسناً وحسیناً فحللهم بکساء

الء أهـل بیتـى فاذهـب    : ظهره فحلله بکساء ثم قال عـنهم   اللّهم هـؤُ
: ؟ قال نبى اللّه وأنا معهم یا: الرّجس وطهرْهم تطهیراً قالت ام سلمۀ

  2.»أنت على مکانک وأنت إلى خیرٌ
 اهـل  خواهد پلیـدى را از شـما   همانا خداوند مى«: که آیه مىهنگا

 در صـلی اهللا علیـه و آلـه    ، بر پیامبر»بیت دور کند و کامالً شما را پاك سازد

حسـین   سلمه نازل گردید، پیامبر، حضرت فاطمه، حسن و خانه ام
سـر پیـامبر    را صدا زد، پس ایشان را به کساء پوشاند و على پشـت 

بیت من  اینان اهل !بارالها: نیز پوشاند؛ سپس فرمودقرار داشت او را 
 هستند، پس دور کن از ایشان پلیدى را و
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اى  من نیز با شما هستم: سلمه گفت ام. ایشان را کامالً پاك گردان 
 تـو در جـاى خـود بـاش کـه     : فرمود صلی اهللا علیه و آله پیامبر! خدا رسول

 .»عاقبت تو به خیر است
  

  یه السالم عل  حسین پاکى امام

  
 اَال إنّ مسـجدي «: فرمـود  صلی اهللا علیه و آله خدا سلمه گوید که رسول ام

 حرام على کلّ حائض من النّساء وکلّ جنب مـن الرّجـال إالّ علـى   

  1.»عنهم اللّه رضى محمد واهل بیته علی وفاطمۀ والحسن والحسین
 هـر  که مسجد من بر هـر زن حـائض و بـر    به درستى! آگاه باشید«

حسـن و   بیـتم، علـى، فاطمـه،    جنب از مردها حرام است؛ مگر اهل
 . علیهم السالم حسین

  
 الگوى عملعلیه السالم  حسین امام
  

گرفتـه   در امر به معروف و نهى از منکر، باید روش عقالنى بـه کـار  
ظالمان و جاهالن  شود، نه افراط و تفریط؛ زیرا افراط و تفریط روش

  .گردد مى است که باعث سلب اعتبار
در تمـام   گردند و لذا هاى جاهل به روش عقالئى هدایت مى انسان
 هاى عقالئى و حکیمانه از جمله در امر به روش
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طهارت از  بیت عصمت و معروف و نهى از منکر، باید الگوى ما، اهل 
الم   جمله امام حسن و حسـین  روایـات   کـه در  چنـان . باشـند  علـیهم السـ
در بحـاراالنوار   »ره«عالمه مجلسى. شده متعددى به این معنا اشاره

 :کند چنین نقل مى
  
 مرّا علـى شـیخ یتوّضـأ وال یحسـن،     علیهم السالم اَنّ الحسن والحسین«

: فقاال أنت ال تحسن الوضوء: فأخذا فی التنازع یقول کل واحد منهما
أینـا   :أیها الشَّیخ کن حکماً بیننا یتوضّا کل واحـد منّـا فتوّضـأ قـاال    

الجاهـل هـو    کالکما تحسنان الوضوء ولکن هذا الشیخ: ن؟ قالیحس
یـدکما   وقـد تعلّـم اآلن منکمـا وتـاب علـى     ! الذي لم یکن یحسـن 

ۀ جدکما 1.»ببرکتکما وشفقتکما على اُم  
کردنـد،   مـى  از جایى عبور علیهم السالم حسین حسن و امام روزى امام«

 باه وضو مـى اشت مشاهده فرمودند که پیرمردى در حال وضوگرفتن،
الم    حسـین  حسـن و امـام   در این حـال، امـام  ! گیرد هریـک   علـیهم السـ

پیرمـرد آمدنـد و    در این صورت نزد! وضوى من بهتر است: فرمودند
شما تماشا کنیـد و   گیریم و ما دو نفر وضو مى! اى پیرمرد: فرمودند

  !یکى از ما بهتر است بعد قضاوت کرده و بگویید آیا وضوى کدام
وضوگرفتن پایـان   ن، هر دو برادر وضو گرفتند و هنگامى کهبعد از آ

 یافت، سؤال کردند وضوى کدام یک از ما
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: فرمـود  پیرمرد جاهل وقتى که جریان را مشاهده کرد؛! بهتر است؟ 
است کـه درسـت    وضوگرفتن هردوى شما نیکوست، این وضوى من
جـدتان  که بـر امـت    نبوده، لکن فعالً با برکت لطف و مهربانى شما

  .»دارید، متنبه شدم
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   علیه السالم   حیات سیاسى ـ اجتماعى امام حسین
  .ه 60تا  40هاى  در سال

  
  حسن عاشورى لنگرودى

  
  
  
  



 38

  



 39

  
  
  
  
  

  مقدمه
چهـار   توان به را مىعلیه السالم  زندگانى پنجاه و هفت ساله امام حسین

  :دوره مهم تقسیم کرد
  

  : صلی اهللا علیه و آله ادوره اول در عهد رسول خد
الم   امام حسین از  در شش سال آغازین حیـات و رشـد خـویش   علیه السـ

 صلی اهللا علیه و آله پیامبر« فیض هدایت و تربیت سه انسان برگزیده، یعنى

الم    فاطمه«و » علیه السالم  على«، » گرامى  پیامبر. مند بود بهره»   علیها السـ
الم    بارها در حضور یارانش از امام حسین صلی اهللا علیه و آله اسالم بـه   علیـه السـ

ایـن   کرد و آنان را بـه محبـت   عنوان یکى از امامانِ اثناعشر یاد مى
  : گفت از ابو هریره نقل شده است که. نمود امام همام سفارش مى

 و ابوبکر و عمر و الفضل بن عبـاس و  صلی اهللا علیه و آلـه  کنت عند النّبى«

علـیهم   علـى  عبد اللّه بن مسعود، اذ دخل الحسین بنزید بن حارثۀ و 

قَّ عـین   صلی اهللا علیه و آله فاخذه النبى السالم  و قبله ثم قال، حزقۀ حزقۀ تَـرَ

 بقّه، و وضع فمه على فمه و قال اللّهم انّى اُحبه فاحبه و اَحب منْ
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 كیا حسین انت االمام ابن االمام ابو األئمۀ، تسعۀ من ولـد . یحبه
  1ائمۀ ابرار؛

حارثـه و   پیش پیامبر بودم، ابوبکر، عمر، فضل بن عبـاس، زیـد بـن   
  .عبداللّه بن مسعود هم بودند
 او صلی اهللا علیه و آلـه  وارد شد، پیامبرعلیه السالم  در این هنگام حسین بن على

را  خدایا مـن حسـین  : را در بغل گرفت وبوسید و نوازش داد و گفت
را  ار و هـر کـه حسـین را دوسـت دارد، او    دوست دارم، دوستش بد

پدر امامان  اى حسین تو امام هستى، پسر امام هستى و. دوست بدار
  » .باشند مى هستى ؛ نُه امام نیکوکار و بر حق از فرزندان تو

  
  :علیه السالم  دوره دوم در عهد امام على

ارش بزرگو به مدت سى سال در دوره امامت پدرعلیه السالم  امام حسین
  .زندگى کرد علیه السالم   حضرت على

  : شود مى تقسیم» زمامدارى«و » سکوت«این دوره به دو دوره 
خلفـاى سـه    بیست و پنج ساله زمامدارى دوره سکوت ؛ یعنى دوره

 در این دوره) ابوبکر، عمر و عثمان(گانه 
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الم    امام على تـر؛ یعنـى حفـظ    به جهت رعایت مصلحت مهـم  علیه السـ 

بنا بـه   .و مسلمانان، از حق خویش چشم پوشى و سکوت کرداسالم 
بـیش از ده   هنوز علیهم السالم نقل تاریخ در این دوره که حسین بن على

مسجد شد و دیـد   اش سپرى نشده بود، روزى وارد بهار از زندگانى
حضـرت بـا دیـدن ایـن      .عمر خلیفه دوم بر فراز منبر نشسته اسـت 

از منبر پـدرم پـایین بیـا و    « :عمر گفتصحنه باالى منبر رفت و به 
لحظـه خـود را باختـه بـود،      عمر که در این» باالى منبر پدرت برو

  1.»پدرم منبرى نداشت« :پاسخى نداشت جز این که گفت
امـور   زمامعلیه السالم  دوره زمامدارى ؛ یعنى پنج سالى که حضرت على

ال  را در دست گرفت، در این دوره، امام حسین یـک   به عنـوان م علیه السـ
و » قاسطین« ،»ناکثین«سرباز فداکار در کنار پدر بود و در سه نبرد 

نمونه، در جنگ جمل از  حضورى فعال داشت ؛ به عنوان» مارقین«
فرمانـدهى سـپاه چـپ لشـکر را بـر       علیه السالم  سوى امیر مؤمنان على

  2.عهده داشت
  

  :علیه السالم  دوره سوم در عهده امام حسن
 منصب امامت راعلیه السالم  دت ده سالى که امام مجتبىدر م

                                                           
 . 14، ص 2ھاشم معروف الحسنى، سیرة االئمة االثنى عشر، ج . 1
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الم   عهده دار بود، امام حسین ت جنگى و قیامعلیه السـامام  چه در وضعی
الم   مجتبى ت قعود یا متارکه نظام وعلیه السـگیرى  کناره و چه در وضعی

علیـه   امام حسین .از حکومت، همواره در کنار  برادرو یار و یاور او بود

 کوششى دریـغ نمـى   در راه اعتالى اهداف متعالى برادر از هیچلسالم ا
  .شود گیرى مى حاضر پى ورزید که این بحث در اولین فراز پژوهش

  
  : در عهد امامت خویش: دوره چهارم

سال با  این دوره که در بستر زمانى یازده ساله قرار دارد، بیش از ده
حکومـت یزیـدهم    دورهدوره زمامدارى معاویه و حدود شش ماه بـا  

  . عصر است
اسـتثناى   ما در این نوشتار، در صدد بیان مرحله سوم و چهارم ـ به 

مرحله منطبق است  این دو. شش ماه دوره زمامدارى یزید ـ هستیم
  . با عصر حکومت معاویه در جهان اسالم

  
  علیه السالم  در دوره امامت امام مجتبىعلیه السالم  امام حسین -  1

کـه   ن على در دوره امامت امـام مجتبـى چـه در هنگـامى    حسین ب
چه در  هاى معاویه به جنگ رو آورد و گرى برادرش در برابر طغیان

و یار و یـاور   وضعیت متارکه  حکومت و برقرارى پیمان صلح، مطیع
  . برادر بود
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  در زمامدارى -  1 -  1
علیـه   مجتبـى  مردم با امامعلیه السالم  آن گاه که پس از شهادت امام على

الم   گرفـت، امـام    بیعت نمودند و حضرت زمـام امـور را بـه دسـت    السـ
الم   حسین در کنار حضرت  به عنوان یارو مشاور عالى قدر برادر،علیه السـ
معرفـى کـرد، بـه     او خود را سربازى فداکار در راه آرمان بـرادر . بود

 سـپاهیان معاویـه لبیـک    دعوت برادر در بسیج نیروها براى نبرد بـا 
الم    فرمانـدهى امـام مجتبـى    وى همراه نیروهاى تحت. گفت از علیـه السـ

بالشـکریان شـام از امـام زمـان      کوفه خارج شدند، تـا در رویـارویى  
  .خویش دفاع نمایند

  
  گیرى ازحکومت در معاهده صلح یاکناره -  1 -  2

الم   امام حسین الم    مجتبى در دوره امامت و زمامدارى امامعلیه السـ علیـه السـ

هـاى   تابع سیاست هم در جنگ. هاى آن حضرت بود یرو سیاستپ
برحـقّ واطاعـت از آن    او بـرادرش  راامـام  . برادر بود وهـم در صـلح  
هنگامى کـه آهنـگ نبـرد و     دانست ؛ چه حضرت را برخود الزم مى

در بسیج و علیه السالم  حسین بن على مقابله با سپاه شامیان نواخته شد،
نقـش داشـت و همـراه    »مسـکن «و »نخیله« هاعزام نیروها به ارودگا

براى جمـع آورى لشـکر رفـت و چـه     » ساباط« و» مدائن«برادر به 
الم    حسین بن على. صلح منعقد شد هنگامى که پیمان هـم در  علیـه السـ
 قیام برادر مطیع
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 گیـرى بـرادر از   بود و هم در قعود آن حضـرت ونیـز بعـد از کنـاره    

 بار سفر بسـت و از کوفـه  السالم علیه  آن گاه که حسن مجتبى. حکومت

 در کنار برادر بود و مدامعلیه السالم  رهسپار مدینه شد، حسین بن على

ویژه در  هاى برادر در برابر انتقادهاى دوست و دشمن، به از سیاست
پافشـارى داشـتند و    برابر انتقادهاى دوستانى که در جنگ با معاویه

کـرد و خـود را    دفاع مـى  از معاهده صلح آن حضرت ناراضى بودند،
  . کرد معرفى مى علیه السالم  سرباز وفادار و فداکار امام مجتبى

  
  :سؤال

الم   آیا امام حسین علیـه   مجتبـى  سیاستش مغایر با سیاست امـام علیه السـ

  نبود؟السالم 
 ایـن دو بـرادر، دو سیاسـت متضـاد و متعارضـى     : انـد  برخى گفتـه 

امام  صلح طلب، ولىعلیه السالم  سنامام ح: در تاریخ آمده است. داشتند
الم    امـام مجتبـى  . خواهان جنـگ و سـتیز بـود   علیه السالم  حسین علیـه السـ 

این  بهعلیه السالم  کرد، ولى امام حسین سیاست آشتى ملى را دنبال مى
: انـد  داده این سخن را بـه پیـامبر نسـبت   . سیاست اعتقادى نداشت

  1.»حسن از من است و حسین از على«

                                                           
رس ول جعفری ان،  ، بھ نقل از حیات فك رى و سیاس ت امام ان ش یعھ،132ذخایر العقبى، ص . 1

 .122ص 
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علیـه   امام حسن کرد و پیامبر سیاست صلح و آشتى ملى را دنبال مى

ولـى امـام    در پى این سیاست بود،صلی اهللا علیه و آلـه   هم مانند پیامبرالسالم 
الم   جنگ طلب بود و امام حسینعلیه السالم  على سیاست  هم درپىعلیه السـ

  . پدر ؛ یعنى جنگ طلب بود
ـ  امام حسین: اند گفته بـه   در اعتراض به سیاست صلح بـرادر الم علیه الس

 مـن مـى   کاش قلب من براى تو و زبان تو براى«: آن حضرت گفت
  1».بود

الم   حسین بن على: اند نیز نقل کرده نداشت و  به صلح اعتقادىعلیه السـ
ان   اعیـذك باللّـه  « :در این باره به برادر خود اعتراض کرد و گفـت 

ق معاو 2یه؛تکذّب علیاً فى قبره و تصد  
معاویه را  مبادا که با سیاست آشتى جویانه خویش على را تکذیب و

  ».تصدیق نمایى
تکیـه   هـا  توان به این گونه روایـت  آیا این گفتار درست است و مى

  کرد؟ 
  

  : پاسخ
علیه  على ها از ساحت مقدس سید الشهدا حسین بن این گونه نسبت

 شرایطبه دور است، چون که آن حضرت از اوضاع و السالم 
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الم    زمان آگاه بود و مشکالت سپاه امام مجتبى  از قبیـل فـرار  علیـه السـ 

 هـا در جبهـه   سربازان، تطمیع فرماندهان توسط معاویـه، اخـتالف  

شده بود  که باعث سستى این جبهه....کوفیان، تحجرّ گرایى خوارج و
خطیرى بـر    دانست که مسئولیت دید، و خوب مى را از نزدیک مى

الم   حسندوش امام  عنـوان امـام    چرا که آن حضـرت بـه  . استعلیه السـ
امـام  . دار اسـت  المسلمین وظیفه حفظ اسالم و مسلمانان را عهـده 

الم    حسین اقدام بـه جنـگ،    به این امر واقف بود که در صورت علیه السـ
امـوى کـه آرزوى    رسیدند و بانـد  همین یاران اندك به شهادت مى

 شـدند و همـه تـالش    مـى  کّه تاز میداننابودى اسالم  را داشتند، ی
الم   حسین بن على  کردند، را نابود مى صلی اهللا علیه و آله هاى پیامبر علیهم السـ

هـاى سیاسـى جـز بـا      تـالش  دانست که در این شـرایط  خوب مى
 . نیست سیاست کج دار  و مریض پسندیده

  
الم  علیه ال حسین توان گفت این پیمان صلح نه خوشایند امام بله، مى سـ

الم    بود و نه امام حسن توجـه بـه    ؛ لیکن آن را بـه ناچـار و بـا    علیه السـ
پذیرش قطع  این پیمان، همانند. رعایت قانون اهم و مهم پذیرفتند

جنـگ تحمیلـى    شوراى امنیت درباره ترك مخاصـمه در  598نامه 
این نبود، لـیکن بـه    عراق بر ضد ایران بود که امام خمینى، خواهان

واین ناچـارى را در یـک    ط خاص به ناچار آن را پذیرفتجهت شرای
پذیرش این قطع نامه جام زهـر را   من با: جمله بیان داشت و فرمود

 . نوشم مى
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الم    اگر در برخى از روایات آمده است که امام حسین مـورد    درعلیـه السـ
 سـند مـى   معاهده صلح کراهت داشـت، در صـورت درسـت بـودن    

سیاستش متعارض  ن به این معنا نیست کهاین کراهت داشت: گوییم
الم    حسـن  و متضاد با سیاست برادر بود، بلکه امـام  هـم بـه آن   علیـه السـ
الم    هم امام حسـن  .کراهت داشت و آن را با اشتیاق نپذیرفت و علیـه السـ

نبودند کـه حکومـت و    هیچ گاه خواهان اینعلیه السالم  هم امام حسین
امـام  . ابوسـفیان قـرار بگیـرد    نـد زمامدارى مسلمانان در دسـت فرز 

الم   حسین انتخاب بین بد و بدتر؛ بدتر را  دانست که باید در مىعلیه السـ
گیرى از حکومـت و واگـذارى آن بـه     کناره .رها کرد و بد را برگزید
بد بود، ولى با شرایطى که خوارج بـر کوفیـان    معاویۀ بن ابى سفیان

تى کوفیـان، فـرار   بودنـد، نیـز شـرایطى کـه بـا سسـ       تحمیل نموده
معاویه، شیطنت عمر و عاص و حماقـت ابوموسـى    ارتشیان، تطمیع

در چنـان  . وجود آمـده بـود، ادامـه جنـگ را بـدتر کـرد       اشعرى به
پذیرش جنگ، با دور اندیشى و خرد ورزى هماهنگ نبود،  موقعیتى

علیـه   حسین بـن علـى  . این گزینه نسبت به گزینه دیگر بدتر بود زیرا

الم   دانست که باید در انتخاب بین بد و بـدتر،  ن را به خوبى مىای السـ 

  : فرمود این سیاست، همان سیاست علوى است که. بدتر را برگزیند
عرف خیر  لیس العاقل من یعرف الخیر من الشّر ولکنَّ العاقل من«

 خردمند کسى نیست که خیر را از شر 1الشرّین؛
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و  زینش بـین بـد  تشخیص بدهد، بلکه خردمند کسى است که در گ
اسـالم و   بنابراین با توجه به رعایـت مصـلحت  » .بدتر بد را برگزیند

  . بود نیز پذیراى ترك مخاصمهعلیه السالم  مسلمین، امام حسین
قامـا   الحسن و الحسین امامان«: را که صلی اهللا علیه و آله این روایت پیامبر

  1او قعدا؛
» قعـود  باشند و چـه حسن و حسین هر دو امام اند چه قیام داشته 

 دانسـت کـه بایـد پیـرو     هم شـنیده بـود و مـى   علیه السالم  امام حسین

 سیاست حسنى باشد، چه برادر با دشمن جنـگ کنـد و چـه صـلح    

  .نماید
 امام حسین هاى فراوانى در تاریخ آمده است که افزون بر این نمونه

الم   یـان مـى  را ب اینک چند نمونـه . سیاست برادر را تأیید نمودعلیه السـ 
  :داریم

معاهـده   که از معترضان» عبیدة بن عمرو«و » حجر بن عدى« - 1
الم   صلح بودند، نزد حسین بن على خواسـتند کـه    رفتند و از اوعلیه السـ

بپـردازد و شـیعیان    بدون توجه به معاهده صلح، به جنگ با معاویـه 
 شـام مـى  » قاسـطین « کوفه ودیگر مناطق در رکاب آن حضرت بـا 

  . جنگند
  :در پاسخ به این خواسته، بیان داشتعلیه السالم  ام حسینام

                                                           
 .278، ص 43ھمان، ج . 1
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بیعت کردیم  ما 1انّا قد بایعنا و عاهدنا و ال سبیل الى نقض بیعتنا؛«
  ».ندارد و عهد نمودیم، راهى براى نقض بیعت ما وجود

سرشـناس امـام    از شیعیان و یـاران » سلیمان بن صرَد خزاعى«ـ 2
الم   على بود، وى به حضـور   معترضان معاهده صلح یکى دیگر ازعلیه السـ

الم   امام حسین شیعیان عـراق، بصـره  و    :شرف یاب شد و گفتعلیه السـ
تا در نبرد با سـپاه معاویـه    اند که با شما همراهى کنند حجاز آماده
  :بیان داشت در پاسخعلیه السالم  امام حسین. پیروز شوید

حیـاً   دام معاویـۀ لیکن کل رجل منکم حلساً من احالس بیته، ما«
ونظـرتم و   لها کارهاً فان هلک معاویۀ نظرنا  فانّها بیعۀ کنت و اللّه

 کدامتان در خانـه  مادم که معاویه زنده است باید هر 2رأینا و رأیتم؛
مـرگ معاویـه بـاهم     هایتان باشید و دست به شمشیر نبرید، بعد از

  .»کنیم که باید چه کار کنیم صحبت مى
انعقاد معاهده  بعد از: نویسد مى» انساب االشراف«در » بالذرى« -3

خـرج دادنـد و امـام     صلح، شیعیان کوفه از این جهت که سستى به
حضرت مجبور شـد تـا    را یارى نکردند و بدین جهتعلیه السالم  مجتبى

 با معاویه صلح کند، پشیمان شدند و در
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بن  جهت تدارك آن گام برداشتند ؛ جماعتى از آنان نزد امام حسن
الم   على صـلح   رفتند و از آن حضرت خواستند که تا از معاهـده علیه السـ

نپـذیرفت،   هـاى آنـان را   خواسـته علیه السالم  امام مجتبى. دست بردارد
پیشـنهاد را بیـان    رفتند و همـان علیه السالم  سپس نزد حسین بن على

الم   کردند، امام حسین الم  علیـه   مجتبـى  به مانند بـرادرش امـام  علیه السـ السـ

  : پاسخ منفى ابراز داشت و فرمود
هذا الرجل  قد کان صلح و کانت بیعۀ کنت لها کارهاً فانتظروا مادام«

  1حیاً فان یهلک نظرنا و نظرتم؛
نداشتم  اکنون صلحى شد و بیعتى صورت گرفت، گرچه آن راخوش

درست نیست،  تا هنگامى که معاویه زنده است قیام) ولى حاال شد(
  .»توانیم بکنیم ببینیم که چه مى بعد از او

محمـد   على بن: نویسد ابى حنیفه دنیورى در اخبار الطوال مى - 4
منـوره نـزد    من با سفیان بن لیلى به مدینه: بن بشیر همدانى گوید

الم    حسن بن على ناخرسـندى   رفتـیم و از پیمـان صـلح ابـراز    علیـه السـ
  کردیم؛

بـن   حسـین  سپس نزد. دفاع کرداز پیمان صلح علیه السالم  امام مجتبى
ابومحمد حسن بـن   رفتیم و جریان مالقات خویش را باعلیه السالم  على
 بیان داشتیم و از پیمان صلح ابرازعلیه السالم  على
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الم   امام حسین. ناخشنودى کردیم دفاع  از سیاست صلح حسنىعلیه السـ
  :کرد و گفت

بیتـه   احـالس صدق ابو محمد، فلیکن کل رجل منکم حلسـاً مـن   «
گفت، بایـد   راستعلیه السالم  برادرم امام مجتبى 1مادام هذااالنسان حیا؛

معاویه زنـده اسـت،    هر کدامتان در خانه خویش باشید ؛ مادامى که
  .»دست به اسلحه نبرید

کند  مى نقلعلیه السالم  عالمه مجلسى در بحار االنوار از امام صادق - 5
الم    ه براى امام مجتبـى که بعد از جریان صلح، معاوی اى  نامـه  علیـه السـ

الم   على ارسال کرد و آن حضرت رابه همراه برادرش حسین بن علیه السـ

الم    امـام حسـن  . و شیعیان به شام دعوت نمود دنبـال ایـن    بـه علیـه السـ
الم    دعوت، به همراهـى بـرادرش حسـین بـن علـى      فرمانـده   وعلیـه السـ

معاویـه، در  . رفتند به شامسپاهش قیس بن سعد بن عباده انصارى 
بیعـت کـن، حضـرت     برخیز و: گفتعلیه السالم  اى به امام حسن جلسه

الم   على سپس به حسین بن. برخاست و بیعت کرد برخیز : گفتعلیه السـ
بیعت علیه السالم  مجتبى نیز همانند امام علیه السالم   حسین امام. بیعت کن

. برخیز و بیعـت کـن  : گفت به او. نوبت به قیس بن سعد رسید. کرد
الم   معنادارى کرد و حسین نگاهعلیه السالم  قیس به حسین بن على علیه السـ

بیعت با معاویه ناخوشایند است و از  تردید او را دانست که از جهتى
 جهتى بیعت نکردن هم
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  . یک سرى مشکالتى را در پى دارد
الم    حسین بن على یـا قـیس انـه   « : تردیـد او را زدود و گفـت  علیـه السـ 

  1.»امامى
 مجتبى گیرى مشکل است، باید تابع امام در این مسئله که تصمیم

الم   چگونـه   شد، چون او امام من اسـت، بنگـر کـه آن حضـرت    علیه السـ
الم    حسـین  امام. تو هم چنین برخورد کن. برخورد کرده است علیـه السـ

الم   سیاست امام حسن سـفارش  سعد  پذیرد وبه قیس بن را مىعلیه السـ
  . متابعت کندعلیه السالم  کند که از امام مجتبى مى
الم   بعد از شهادت امام مجتبى: طبق نقل بالذرى - 6 شـیعیان   علیه السـ

بـراى امـام    کوفه در خانه سلیمان بن صرر خزاعـى جمـع شـدند و   
بیان تعزیت  در این نامه بعد از. اى ارسال نمودند نامهعلیه السالم  حسین

 که مـا آمـاده   یاد آور شدندعلیه السالم  درگذشت امام حسنو تسلیت از 
ابوسفیان برائـت   ایم دررکاب شما مجاهدت کنیم و ازحزب فرزندان

شما فدا کنیم ؛ از امام  بجوییم و جان خویش را در راه احیاى حقوق
مسلحانه بر ضـد حکومـت    خواستند که پرچم مبارزهعلیه السالم  حسین

در علیه السالم  امام حسین. کنند مى کوفیان حمایتمعاویه را برافرازد و 
  : پاسخ نوشت

أى اخى رحمه اللّه فى الموادعۀ و« رأیى فى  انى الرجو ان یکون ر
 جهاد الظلمۀ رشداً و سداداً فَالصقوا باالرض و اخْفوا
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و الکتموا الهوى واحتر سوا من االَظّاء مادام ابن هند ـاً   الشخْصحی
ث به ح ن شاء اللّه؛فان یحدأیى ا ر کُمیأت 1دثاً و انا حى  

که معاویـه   من دوست دارم سیاست برادرم را ادامه دهم، تا هنگامى
معاویـه هـم بایـد     زنده است دست به شمشیر نبرید، بعـد از مـرگ  

  . ببینم اوضاع و شرایط چگونه است
کوفیـان   را در پاسخ بهعلیه السالم  ابو حنیفه دنیورى نامه امام حسین* 

  :نویسد بااندك تفاوتى چنین مى
اما انا  قد و فّقه و سدده فیما یأتى ؛ و  اما اخى فارجوا ان یکون اللّه«

اکمنوا فى  فلیس رأیى الیوم ذلک ، فالضموا رحمکم اللّه باالرض، و
، فان یحدث اللّه به  البیوت و احتر سوا من الظّنۀ مادام معاویۀ حیاً

، کتب المحدثاً و انا حى2.»ت الیکم برأیى و الس  
  
  ها و برخوردها در مبارزه - 1- 3

بـى   گیرى از حکومت، همیشه مـورد  بعد از کنارهعلیه السالم  امام حسن
هم در برابر  شد و حضرت هاى بنى امیه رو به رو مى مهرى و اهانت

وبا آنان برخورد  داد این بى ادبى، از خود واکنش شجاعانه نشان مى
الم    امام حسین ها و برخوردها، همواره ن مبارزهدر ای. کرد مى علیـه السـ

  .کرد دفاع مى در کنار برادر بود و از حریم امامت و والیت
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کوفـه   معاویه بعد از معاهده صـلح بـه سـوى   : اند مورخان نوشته* 
هاى خـود   مهره حرکت کرد و چند روزى در آن شهر اقامت نمود و

. ومنطقه عراق گماشت قىهاى مختلف حوزه خالفت شر را در پست
علیـه   و امام حسـین علیه السالم  حسن در همین ایام، روزى در حضور امام

خواند و نام امیر مؤمنان، على بـن   اى بر فراز منبر رفت وخطبهالسالم 
جارى کرد و آن چه ناصواب و نامناسـب   را بر زبانعلیه السالم  ابى طالب

علیه  در مورد امام مجتبى حضرت بیان کرد و سپس بود، نسبت به آن

ناگهان به پاخاسـت، تـا بـه    علیه السالم  امام حسین. نمود اسائه ادبالسالم 
الم   ادبى او پاسخ دهد، لیکن امام حسن ناسزاها و بى برادر را در علیه السـ
. هاى معاویه پاسخ گفـت  ها و یاوه نشاند و خود به اهانت جاى خود

1  
حـزب بنـى    عثمان بن عفـان از  عمر و پسر: نویسد مسعودى مى* 

بـه بنـى    و وابسته صلی اهللا علیه و آله امیه و اسامۀ بن زید، آزاد شده پیامبر
حل و فصل آن  هاشم، درباره قطعه زمینى با هم نزاع داشتند و براى

گویا تو مـرا  «: گفت پسر عثمان به پسر زید. به حضور معاویه رفتند
مـن از وابسـتگى تـو بـه     « :اسامه پسر زید گفت» !دارى دشمن مى

پسر حکم از جا برخاست و بـه   آن گاه مروان» .ات شاد نیستم نسب
بنى امیه پهلـوى عمـرو پسـر عثمـان      عنوان اعالن حمایت از حزب

 نیزعلیه السالم  نشست، امام حسن
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شد و  به عنوان اعالن حمایت از بنى هاشم و مبارزه باباند اموى بلند
برخاسـت و پهلـوى    سعید پسر عاصپهلوى اسامه پسر زید نشست، 
 و پهلوى امام حسـن  نیز بلند شدعلیه السالم  مروان نشست، امام حسین

پهلوى سـعیدبن عـاص    عبداهللا پسر عامر برخاست و. نشستعلیه السالم 
الم    پهلوى امـام حسـین   نشست، عبد اهللا پسر جعفر بلند شد و علیـه السـ

عبداهللا بـن عـامر    برخاست و پهلوى نشست، عبدالرحمان پسر حکم
بلنـد شـد و پهلـوى عبـداهللا بـن جعفـر        عبداهللا بن عبـاس . نشست
معاویه بنى امیـه در برابـر بنـى هاشـم      با این کار در حضور. نشست

الم   بنى هاشم؛ یعنى امام مجتبى یارگیرى کردند، و بزرگ نیز با علیه السـ
د و به این نیز در کنارش بوعلیه السالم  برادرش حسین آنان مقابله کرد و
معاویه این شهامت بنى هاشم را چون . برادر پیوست حرکت سیاسى

 صـلی اهللا علیـه و آلـه    شتاب مکنید، من حضور داشتم که پیامبر: گفت دید،

  1.داد» اسامه«را به  این زمین
  
  : در احترام و ادب -  1 -  4

الم  علیه ال مجتبى مدام به برادر بزرگ خویش، امامعلیه السالم  امام حسین سـ

و کـارى کـه    داشـت  گذاشت و آن حضرت را گرامى مى احترام مى
  .داد شد، انجام نمى موجب بى حرمتى و بى ادبى مى
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الم    حسن روزى فقیرى نزد امام: نویسد عالمه مجلسى مى*  علیه السـ  ،
سـه چهـره    و عبداهللا بن جعفـر رسـید و از ایـن   علیه السالم  امام حسین

الم   امام حسن .نامدارهاشمى کمک خواست انّ المسألۀ « :فرمودعلیه السـ
ع او فقـر مـدقع،    ال تحلّ االّ فى احدى ثالث دم مفجع او دین مقرّ

  »ففى ایها تسئل؟
  :از دیگران کمک مالى خواستن تنها در سه مورد رواست

پرداخـت آن   هایى به گردن کسى باشد و او از به یکى این که خون
  .باشد کمر شکن داشتهبدهى : دوم. به کلى عاجز باشد

یک از این  کدام. اى که دستش به جایى نرسد فقیر و درمانده: سوم
اتفاقاً یکى از ایـن   :سه چیز براى شما اتفاق افتاده است؟ فقیر گفت

الم   اما حسن. سه مورد است آن فقیر کمک کرد پنجاه دینار بهعلیه السـ .
یـک  . دینار کمک کرد به احترام برادر چهل و نهعلیه السالم  امام حسین

ایـن دو چهـل و هشـت     بن جعفر به احتـرام   دینار کمتر و عبداللّه
  1.دینار به فقیر کمک نمود

  
  : در دوره امامت -  2

قمرى، بـار   در سال پنجاه هجرىعلیه السالم  بعد از شهادت امام مجتبى
نمود و امامت  سنگینىعلیه السالم  عظیم امامت بر دوش حسین بن على

  . حضرت منتقل شد  به آن
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  :وضعیت شیعیان -  2 -  1
روز بـه  . بود اى بسیار سخت و ناگوارى این دوره براى شیعیان دوره

شـیعیان   و صـلی اهللا علیـه و آلـه    ها و بالها برضد اهل بیت پیـامبر  روز فتنه
وضعیت این  سلیم بن قیس هاللى در بیان. یافت على گسترش مى

  :نویسد زمان مى
»  یبق للّه والفتنۀ و لم«از دادالبالء علیه السالم  بن على فلما مات الحسن

هنگـامى کـه    1شـرید؛  ولى االّ خائف على نفسه او مقتول او طرید او
پس . برشیعیان افزوده شد رحلت نمود، بال و فتنهعلیه السالم  امام حسن

ترسـید از سـوى حکومـت     مـى  اى وجود نداشت، مگر آن که شیعه
  .»فرارى گردد گیر و تبعید وکشته شود، ویا دست
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   علیه السالم   شجاعت و شهامت امام حسین
  

  محمد على کلهر
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  مقدمه
مجمع  اى برآمده از خاندان فضلیت است و میوهعلیه السالم  امام حسین
محدوده  ، که مانند جد و پدر و مادرش در علیهم السالم بیت فضایل اهل

الم     امـام حسـین  . حرکت کرده اسـت  کماالت و فضایل وارث   علیـه السـ
الم   اوصاف جدش و پدرش امام على زهرا ) س(فاطمه  و مادرشعلیه السـ

  . است
الم    یکى از صفات به ارث رسیده به امام حسین زیبـاىِ   صـفت علیـه السـ

بضاعت اندك خود  شجاعت و شهامت است، که در این مقال، درحد
  .پردازیم مىعلیه السالم   اباعبداللّه حضرت به بررسى این صفت در مورد

اسـت و   در مکتب تربیتى اسالم، شجاعت و شهامت ملکـه نفسـانى  
قدسـى انسـانى    هر اندازه نفـس . نسبت آن بسته به قوت قلب است

در قوت نفـس کـه    .تر است تر و نیرومندتر باشد، انسان شجاع قوى
 اهللا علیـه و آلـه  صـلی   حضرت محمد محصول ایمان است، هیچ کس به پاى

 او در اجراى شریعت، شجاعتى. نرسید
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تـر و   شجاع مانند داشت و در جنگ علیه دشمنان اسالم از همه بى
  .تر بود قوى دل
صلی  اکرم در شدت جنگ، ما به پیغمبر«: فرماید مىعلیه السالم  امام على

  » .بود تر بردیم که قسم به خدا او از همه ما شجاع پناه مى اهللا علیه و آله
الم   پس از پیامبر، حضرت امیرالمؤمنین و « که صـاحب منصـب  علیه السـ

و چهار  بود قوت نفس و بازوى خود را در هشتاد» شجاعۀ الحیدریۀ
آنگـاه  . کـرد  هاى اسالمى و سه جنگ زمان خود ثابت غزوه و جنگ

زیـرا شـرایط    نبـود، علیه السالم  تر از حسین در زیر آسمان مردى شجاع
 امام علـى  وصلی اهللا علیه و آله  عت در مواقع ابراز شجاعت پیغمبرابراز شجا

  .موجود بود  علیه السالم   چنان نبود که در عاشوراى امام حسینعلیه السالم 
و  تشـنه بـود  . کـرد  در محاصره بود و دفـاع مـى  علیه السالم  امام حسین

 صـداى العطـش العطـشِ   . جوانان و بـرادرانش کشـته شـده بودنـد    

یک  یکى از این شرایط سخت براى از پا در آوردن. ن بلند بودکودکا
الم   امام حسین. قهرمان بزرگ کافى بود شـروع   با همین شرایطعلیه السـ

نشان داد که  به جنگ کرد و چنان قوت قلب و قدرت بازو در جنگ
  .چشم روزگار جنگجویى چنین ندیده است

. نبـود  ه روز عاشـورا منحصر بعلیه السالم  شجاعت و شهامت امام حسین
بـى همتـا    ایشان از دوران کودکى و نوجوانى در شجاعت و شهامت

 این مقاله ابتدا به تعریف لغوى و اصطالحى. بود
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شـجاعت و   شجاعت و شهامت اشاره کرده و سپس در فصل اول بـه 
الم    شهامت امام حسین اجتمـاعى در   هـاى سیاسـى و   صـحنه علیـه السـ

در فصـل  . اسـت  انى تا عاشورا پرداختهدوران کودکى، نوجوانى و جو
الم    دوم به شجاعت و شهامت ابى عبداللّه هاى جنگ  صحنه درعلیه السـ

امیـد کـه مـورد    . اسـت  پرداخته و مطالبى را در این خصوص آورده
  .قبول حق قرار گیرد

  
  تعریف لغوى

  : آمده است در لغت نامه دهخدا چنین) courage(معناى شجاعت 
حـد   رزار، صفتى است از صفات اربعه جملیـه کـه  دلیر شدن در کا«

  . دالورى، دل دارى، دلیرى . وسط است بین تهور و جبن
  :مالصدرا در تعریف شجاعت گوید

افراط و  شجاعت خلقى است که افعال میان تهور و جبن دو طرف«
آن است کـه   شجاعت: خواجه طوسى گوید. تفریط آنند و از رذائلند

هولناك مضطرب  انقیاد نماید تا در امور نفس غضبى، نفس ناطقه را
که کند جمیل شود و  نشود و اقدام برحسب رأى او کند تا هم فعلى

بـاالخره حـد اعتـدال غضـب را      هم صبرى که نماید محمود باشد و
تهـور و طـرف نقصـان را جـبن      شجاعت گوینـد و طـرف افـراط را   

  ».گویند
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فیثـاغورس و   حکماى قدیم از قبیـل «: در اخالق ناصرى آمده است
چهـار مرحلـه مقـرر     سقراط و افالطون براى سعادت و براى فضلیت

  1».است ها شجاعت اند که یکى از آن داشته
معانى قائم بـه   شجاعت از« : اند در تعریف اصطالحى شجاعت گفته

هاى جنگ  در معرکه نفس است، و به رجال و ابطال و قهرمانانى که
را در شکم حوادث برند، و  خوداند  و تحوالت خطیر زندگى توانسته
شوند و بر آن فائق گردند، شـجاع   با همه مشکالت دست به گریبان

  2» .اند گفته
« : اسـت  در لغت نامه دهخدا چنین آمده) bravary(معناى شهامت 

از انـواع تحـت    شیردلى، شجاعت، دلیرى، جرئت، توانایى، نوع هفتم
یص بودن بـر  از حر جنس شجاعت، شهامت است و آن عبارت است

  3» .جمیل افتناى امور عظام از جهت توقع ذکر
قـائم بـه    شهامت از معانى« : اند در تعریف اصطالحى شهامت گفته

تـرس و جـبن    فکر است که انسان بتواند حقایق و اداراکات را بدون
تهدیـد و وعـده و    بیان کند، از هیچ مقام و هـیچ موقعیـت و هـیچ   

  4».یدها را بگو وعیدى نهراسد و گفتنى
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ـ سیاسى شجاعت و شهامت در صحنه   هاى اجتماعى 
الم    حسین در این جا به نمونه هایى از شجاعت و شهامت امام علیـه السـ

تـا لحظـه    هـاى سیاسـى ـ اجتمـاعى از دوران کـودکى،      در صحنه
شـهامت   شـجاعت و . نمـاییم  شهادت بصـورت مختصـر اشـاره مـى    

ابـابکر و   نوجوانى در برخورد با در دوران کودکى وعلیه السالم   اباعبداللّه
او در برخـورد   .عمر در دفاع از حریم والیت و امامت بى نظیر اسـت 

  .منافقانه آنان پرداخت با معاویه و پسرش به افشاى چهره پلید و
  

  الف ـ در دوران کودکى 
الم    حسـین  صفت شجاعت و شهامت از دوران کودکى بـا امـام   علیـه السـ

در مقابل  صلی اهللا علیه و آله  در مسجد رسول اللّهآن هنگام که . همراه بود
 بعد از شکل ابابکر ایستاد و از حق پدر بزرگوار و مظلوم دفاع کرد و

 کشاندن امـام علـى   گیرى سقیفه و استقرار حکومت ابابکر و به انزوا

الم   ها  در یکى از جمعه و عادت دادن مردم به سکوت وسازش ؛علیه السـ
. خوانـد  خطبه مى نشسته بود و صلی اهللا علیه و آلـه  پیامبرابابکر باالى منبر 
شـجاعانه خطـاب بـه     وارد مسجد مدینه شدند و  حضرت اباعبداللّه
ذا منبرُ أبى ال منبرُ«: ابابکر فرمودند ؛ این منبر پدرم اسـت،   ه أبِیک

 » .نه منبر پدر تو، فرود آى
. دهنـده بـود   تکانبیان این واقعیت، در فضاى آن روز مدینه، بسیار 

 ابابکر سخت ناراحت شد و سرى تکان داد و
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  1»پدر من راست گفتى این منبر پدر توست، نه منبر: اعتراف کرد 
  

  ب ـ در دوران نوجوانى 
همانـا   همواره با شهادت تمام از حریم والیت کهعلیه السالم  امام حسین

ابابکر از  .نمودند ىبود، دفاع معلیه السالم  حریم پدر بزرگوارش امام على
. بخشـید » عمـر « دنیا رفت و خالفت را همچون کاالیى موروثى بـه 

سخنرانى بود، در حالى کـه   روزى عمر بر باالى منبر مدینه سرگرم
من از مؤمنین به «: کرد، گفت مى با تعاریف ساختگى خود را مطرح

  ».خودشان سزاوارترم
الم   امام حسین ادعـاى عمـر را شـنید،   که نوجوان بـود، وقتـى   علیه السـ 

ِ منْبـرِ  «: شجاعانه برخاست و فریاد برآورد ّذاب عـنْ أبـى   انزل أیهاالکَ
ک ؛ اى بسیار دروغگو از منبر فرود آى  اللّه رسولِ که این  المنْبرَ أبیِ

  .»منبر پدرم رسول خداست، نه منبر پدر تو
الم   فریاد شجاعانه امام حسین دهنده بود،  انبراى عمر بسیار تکعلیه السـ

با فریـاد او  . دانستند مى ها روایت در فضیلت او زیرا مردم مدینه ده
جز سکوت و تصدیق سخن  اى اوضاع مسجد تغییر کرد و عمر چاره

این ! به جانم سوگند آرى«: گفت عمر. را نداشتعلیه السالم  امام حسین
 منبر پدر تو است، نه منبر پدر
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» است؟ ین سخنان را به تو یاد دادهچه کسى ا! راستى حسین. من 
و خالفـت   در ادامه امام حسین بیعت غدیر را به یاد مـردم آوردنـد  

 .نمود ابابکر و عمر را زیر سؤال بردند و از حق والیت دفاع
  

منبـر   اى جـز فـرو آمـدن از    در چنین لحظه حساسى، عمـر چـاره  
خانــه  او شــتابان در میــان جمعــى از هــواداران خــود بــه. نداشــت

: داشـت  رفت و اجازه گرفت و وارد شد و اظهارعلیه السالم  میرالمؤمنینا
با صداى ! نکشیدیم ها که ما امروز از فرزندت حسین چه! اى على«

کشید و مردم مدینه را بر ضد  بلند در مسجد پیامبر بر سرمان فریاد
 ».من شوراند

  
در زمان  1.کردبا کلماتى حساب شده او را آرام علیه السالم  امیرالمؤمنین

افراد خـانواده و   ها را به ها و منصب خالفت عثمان که پست و مقام
را فراهم ساخته بود ؛  نزدیکانش سپرده بود و موجبات شورش مردم
اجتمـاع مـردم را در روز    تنها کسانى که قدرت داشتند با شجاعت،
الم   حسین  حادثه در هم بشکنند، امام حسن و امام بودند کـه علیهم السـ 
 2. مردم شدند جلوى خانه عثمان ایستادند و مانع حمله
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  ج ـ در برخورد با معاویه
علیه  امیرالمؤمنین الف ـ پس ازآن که  معاویه جمعى از یاران حضرت 

الم   رسانید، به سفر حج رفت را همراه با حجر بن عدى به شهادتالسـ .
اى «: برانـه گفـت  کرد و متک مالقاتعلیه السالم   در مجلسى با اباعبداللّه

با حجر و یاران او که شیعیان  آیا این خبر به تو رسید ما!  اباعبداللّه
: چه کردیـد؟ معاویـه گفـت   : پرسید امام» پدرت بودند، چه کردیم؟

شان نماز میت  کفن کردیم و بر جنازه پس از آن که آنها را کشتیم،
  :کرد و اظهار داشت اى امام خنده. خواندیم

. خواهند کـرد  ن گروه در روز رستاخیز با تو مخاصمهای! اى معاویه«
نه آنها را کفـن   یافتیم، اگر ما به یاران تو تسلط مى! به خدا سوگند

بـه مـن خبـر    ! معاویه اى. خواندیم کردیم و نه بر آنان نماز مى مى
کنـى و   علیه او اقدام مى گویى و رسیده که تو به پدر من ناسزا مى

  .دهى تعرض قرار مى مورد هاشم را با عیب جویى، بنى
آن را  کنى پس به نفس خـویش بـازنگر و   اگر چنین مى! اى معاویه

آن نیابى  اگر عیب هایى بزرگ را در. ها ارزیابى کن با حق و واقعیت
پس از غیر . داریم درست است که ما با تو دشمنى. بى عیب نیستى

 کنى و به هدفى که کمانِ خود تیر رها مى
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 تـو از پایگـاهى  . روى انـد، نشـانه مـى    یـین کـرده  دیگران برایت تع

مـردى ـ    تو از! سوگند به خدا. اى نزدیک، به دشمنى با ما برخاسته
دارد ونـه   اى کنى که نه در اسـالم سـابقه   عمرو عاص ـ اطاعت مى 

نگـاهى بـه   ! معاویه اى. نفاق او تازگى، و نه رأى تو را خواهد داشت
  1» .کنخویشتن بیانداز و این منافق را رها 

ـ   کـه قـرار دادنامـه صـلح را در دوران     با اینعلیه السالم  امام حسین ب 

 کرد، امـا مبـارزه منفـى را بـا شـجاعت و      ننگین معاویه رعایت مى

کـه   روزى متوجه شد. داد هاى گوناگون تداوم مى شهامت به روش
گرفت  آنها راعلیه السالم  امام حسین. برند مالیات یمن را بسوى شام مى

نامـه را بـه    به مدینه آورد و بین فقیران مدینه تقسیم کرد و ایـن  و
  :معاویه نوشت

حمـد   به معاویـۀ بـن ابوسـفیان، پـس از    علیه السالم  از حسین بن على«
 مـا مـى   وستایش خدا همانا، کاروانى با شترانى پر از بار از یمـن بـر  
ت عطریـا  گذشت، که براى تو اموال فراوان و زینت آالت، و عنبـر و 

فرزنـدان   آورد، تا در انبارهاى دمشـق ذخیـره کنـى و تشـنگان     مى
آنها را گرفتم،  پدرت را سیراب سازى، من به آنها نیاز داشتم و همه

  2» .با درود
ایـن   هاى آخر زندگى، تالش خود را بـر انجـام   معاویه در سالج ـ  

 مهم صرف کرده بود که از همه براى یزید بیعت بگیرد، و
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 در مدینه بیعـت نکنـد، دیگـر   علیه السالم  سین بن علىدانست تا ح مى

. داننـد  نمى رجال و بزرگان جهان اسالم نیز حکومت یزید را قانونى
و مجلسـى   از این رو معاویه با مشاوران خود بـه مدینـه سـفر کـرد    

علیه السالم   اباعبداللّه بسیار جالب ترتیب و بزرگان بنى هاشم و حضرت

  .لس فرا خواندرا براى شرکت در آن مج
جـاى   وقتى امام حسین وارد شد، معاویـه نهایـت احتـرام را کـرد و    

امام حسـن   خوبى براى آن حضرت در نظر گرفت و از حال فرزندان
سـخن بـه میـان     آن گاه درباره بیعت با یزید. پرسیدعلیه السالم  مجتبى

و سخن بگویـد کـه    ابن عباس خواست برخیزد. آورد و از یزید گفت
کـرد و تـذکر داد کـه     با اشاره او را ساکتعلیه السالم   اعبداللّهحضرت اب

برخاست و با شـهامت چنـین    آن گاه خود. هدف معاویه من هستم
  :افشا کرد

چنـد   اى هـر  اى معاویـه، هـیچ گوینـده   ! پس از ستایش پروردگار«
رسـول   هـا و فضـائل   تواند از تمام جوانب ارزش طوالنى بگوید نمى

تـو   و همانا متوجه شدیم که. مقدارى  نیز بیان کند و آله صلی اهللا علیه خدا
 تـالش کـردى بـراى بدسـت     صلی اهللا علیه و آلـه  چگونه پس از رسول خدا

 آوردن حکومت، خود را خوب جلـوه دهـى و از بیعـت خـود بـراى     

  !هرگز! اما هرگز. همگان صحبت کنى
ذغـال   خوریم کـه در صـبحگاهان سـیاهى    اى معاویه ما فریب نمى

تـو  . کـرد  ها را خیره ا شد و نور خورشید روشنایى ضعیف چراغرسو
 در تعریف خود و یزید آنقدر گفتى که دچار تندروى



 71

را از  شدى و ستم کردى تا آن که به ظالمى تبدیل شدى و دیگران
گشـتى و   ها آنقدر بازداشتى که بـه انسـان بخیلـى تبـدیل     بخشش

هرگـز همـه    تـو . ىآنقدر نیش زبان زدى تا فردى متجاوز نام گرفتـ 
بیشترین بهـره را   حقوق صاحبان حق را نپرداختى تا آن که شیطان

  .از تو برد و سهم خود را کامل گرفت
روحى و  امروز نیز دانستیم آن چه را که درباره یزید گفتى، از کمال

ذهـن   ؛ تـالش دارى  صـلی اهللا علیـه و آلـه    سیاست او نسبت به امت محمـد 
را تعریـف   گویا فرد ناشناسى. نحراف کشانىمردم را درباره یزید به ا

دارى، یـا   مـى  اى را بیـان  کنـى، یـا صـفات فـرد پنهـان شـده       مى
یزید خـود را بـه    نه. دانند دانى که مردم نمى چیزهایى از یزید مى

پس بگو که یزید . داشت همه شناساند، و نه افکارش را آشکارا بیان
ـ    مـى  هاى تحریک شده بازى با سگ از اسـت و بـا   کنـد، و کبـوتر ب

معروف به فساد سرگرم است و به  با زنان. دهد کبوتران مسابقه مى
بینى که در اینگونـه   او را مى. گذراند مى خوش» لهو و لعب«انواع 

  .کارها نیرومند است
معاویه  .آورى ها را که بوجود مى معاویه رها کن این گونه دگرگونى

 کـه مـى   نیسـت آن همه ستمکارى که بر مردم روا داشـتى، کـافى   
بـیش از   تـو ! خواهى با آن خدا را مالقات کنى؟ پس سوگند به خدا

 توانى در رفتن راه باطل و ستم به پیش این نمى
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 کاسه بتازى، و در تجاوز و ظلم به بندگان خدا زیاده روى کنى، زیرا
زدن  اى جـز چشـم بـر هـم     ها لبریز شد، و بین تو و مـرگ فاصـله  

  1»....نمانده است
نگذاشت بـه   هاى معاویه را رسوا کرد و انى کوبنده، نقشهاین سخنر

  . اهداف شوم خود برسد
  
  ـ شجاعت و شهامت در افشاى چهره منافقانه یزید 2

خواستند با  مى طراحان سیاسى بنى امیه پس از مرگ معاویه الف ـ
از این رو یزید را . دهند تهاجم تبلیغاتى چهره مطلوبى از یزید نشان

بنى هاشـم و ارزش صـلح و    شعارى در مدح و ستایشواداشتند تا ا
هاشم پخـش   میان قریش و بنى سازش بسراید و در شهر مدینه در

بـه نـام خداونـد    « : رسید، پاسخ داد وقتى اشعار به دست امام. کند
گویند به آنـان بگـو، مـن     تو دروغ مى بخشنده مهربان، پس اگر به
شما از رفتار من بیزار . ریدخودتان را دا رفتارى دارم و شما نیز رفتار

  2» .بیزارم و من از رفتار شما
ـ  مخالفان به  پس از مرگ معاویه، فشار سیاسى ـ نظامى یزید بر  ب 

 او فرمان. زیاد شدعلیه السالم   خصوص حضرت اباعبداللّه
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 صادر کرد امام باید بیعت کند و گرنه دستگیر خواهد شد و کشـته 

فـرا   ار مدینه، امام را بـه دارالحکومـه  ولید بن عتبه فرماند. شود مى
الم   امام حسین. خواند هـم در یـک آمـادگى رزمـىِ مسـلحانه،     علیه السـ 

مدینه  برادران و برادرزادگان را بسیج کرد، و در اطراف خانه فرماندار
تعارف معمـولى   وارد مجلس فرماندار شد، پس از. آماده نگاه داشت

معاویـه بـه شـما     آیـا خبـرى از  خدا فرماندار را اصالح کند، : پرسید
  رسیده است که من را احضار کردید؟

نامـه را   آرى، معاویه مرد و یزید بر جاى او نشست و این: ولید گفت
الم     امـام حسـین  . فرستاد که شما باید بیعت کنید فرمودنـد   علیـه السـ :

دوسـت  . کنـد  شخصى همانند من که نباید پنهانى با یزیـد بیعـت  «
فردا آمد و مردم را  وقتى. ا و در اجتماع مردم باشددارم بیعت آشکار

بخوانید تا همه با هم بیعـت   براى بیعت فراخواندید، مرا هم با مردم
پـذیرفت و عـذر خـواهى کـرد و      ولید بن عتبه، نظر امام را. »کنیم

  .توانید بروید گفت مى
اگر : گفت او به فرماندار. مروان بن حکم در آن مجلس حضور داشت

او را زنـدانى   از این مجلس برود، دیگر او را نخـواهى یافـت،  حسین 
به خشـم   علیه السالم   حسین امام. کن یا بیعت کند و یا گردن او را بزن

خـواهى   ، تـو مـى  1زرقـاء   واى بر تـو پسـر  « : آمد و به مروان گفت
 دستور قتل مرا صادر کنى؟ به خدا
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کند،  اى ین ارادهاى، اگر کسى چن دروغ گفته و کور خوانده! سوگند
چنین شـود   اگر دوست دارى. زمین را با خونش سیراب خواهم کرد
  1».گویى مى پس برخیز و گردن مرا بزن اگر راست

نشـد و   پس از اعمال عمره براى حج محِـرم علیه السالم  امام حسینج ـ  
عرفه را خوانـد و   با یاران خود تا صحراى عرفات پیش رفت و دعاى

زدند، امـام   چادر مى رفتند و حاجیان عرفات مى در حالى که همه
و نشان داد آن گاه که  راه عراق را در پیش گرفت و از آنان جدا شد
شود بـه دیـن  و    حج نمى اسالم در خطر باشد، تنها با انجام مراسم

مسـلّحانه بـا طاغوتیـان زمـین      باید به کربال رفت و. قرآن یارى داد
  .جنگید

تنعیم  به منطقه تنعیم ـ که مسجد علیه السالم  وقتى کاروان امام حسین
طـرف   در آن جا قرار دارد ـ رسید به شترانى بر خورد کردند کـه از  

علیه السالم  امام .بردند فرماندار یزید در یمن، هدایا و مالیات به شام مى

مـن  « : فرمـود  آن اموال را مصادره کرد و خطاب به صاحبان شتران
که به همراه مـا   هر یک از شما مایل باشدکنم،  شما را مجبور نمى

او در طـول ایـن    پـردازم و  به عراق بیاید کرایه تا عراق را به او مـى 
گردیـد، و هـر کـس     سفر از مصاحبت نیک مـا برخـوردار خواهیـد   
 بخواهد از همین جا به وطن خود برگردد،
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  1. »پردازم کرایه از یمن تا این نقطه را به او مى
  
  مسلمانان در دفاع از مال خویش وعلیه السالم  ت امام حسینـ شجاعت و شهام 3

خـورده،   در روزگارانى که ولید بن عتبه شـراب خـوار و حـد    الف ـ  
  اباعبداللّـه  خواست اموالى را که به حضـرت  فرماندار مدینه بود، مى

خود را حاکم  تعلق داشت، به زور و فشار تصاحب کند، چونعلیه السالم 
  : قاطعانه پیام داد با شهامت وعلیه السالم  امام حسین. دانست مدینه مى

برداشته و  دهى و یا شمشیر خود را یا حق مرا مى! به خدا سوگند«
بـامن   خیزم و آنانى را کـه  بپا مى صلی اهللا علیه و آلـه  در مسجد رسول خدا

  2.»کنم مى هم سوگند و هم پیمان هستند، به قیام دعوت
الم     ان مدینه پیام امـام حسـین  وقتى دیگر بزرگان و شجاع را   علیـه السـ
برگرداند  را به اوعلیه السالم  یا اموال امام حسین: شنیدند آنان نیز گفتند

. آوریم روى مى و یا ما هم شمشیرها را برداشته، به جنگ مسلحانه
همراه او با خبـر شـد،    فرماندار مدینه وقتى از شجاعت امام و یاران

  . را پس دادسالم علیه ال اموال امام
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الم    زمینى در شهر مدینه به امام حسـین ب ـ   و  تعلـق داشـت  علیـه السـ
عوامل  چون زمین مرغوبى بود معاویه در آن طمع کرد و دستور داد

الم     حضـرت اباعبداللّـه  . او در مدینه آن را تصـاحب کننـد   بـا   علیـه السـ
  : معاویه مالقات کرد و قاطعانه به او گفت

 یـا زمـین را از مـن   : حـل را انتخـاب کـن    از سـه راه معاویه یکى «

بـه   خریدارى کن وقیمت عادالنه آن را به من برگردان، یا زمـین را 
کننـد و   من برگردان، یا ابن زبیر و ابن عمر را دستور ده که قضاوت

زمـین را از   خوانم و با شمشـیر  هاى خود را فرا مى گرنه هم پیمان
  1.»تو خواهم گرفت

معاویـه در   بن عقیل زمینى در مدینه داشت که حضرت مسلمج ـ  
ناچیزى بـه مسـلم    آن طمع کرد و در یک گفتگوى حضورى، مبلغ

فرماندار مدینه نوشت زمین  به. داد و خواست زمین را تصاحب کند
الم    این خبر بـه امـام حسـین    وقتى. مورد نظر را تحویل بگیرد علیـه السـ

پس از ستایش « : داشت و اظهار رسید، نامه تندى به معاویه نوشت
بنى هاشم را فریب دادى و زمین او را  تو جوانى از! پروردگار، معاویه

) مسـلم (پول خود را از ایـن جـوان   . نیست خریدى که در اختیار او
  2.»به ما برگردان پس بگیر و زمین ما را
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نـزد   تواند زمین را تصـاحب کنـد، کسـى را    معاویه دانست که نمى
پیـام داد   مسلم به عقیل بـه او . ل ما را برگردانمسلم فرستاد که پو
معاویـه  . زنم مى اگر اصرار کنى گردنت را. دهم که پول را پس نمى

عقیل افتـاد و خندیـد،    وقتى پیام مسلم را شنید، یاد سخن پدرش
خـواهم بـا    درهم بده مى چهل هزار: زیرا عقیل به معاویه گفته بود

تو : معاویه گفت. درهم است رزنى ازدواج کنم که مهریه او چهل هزا
 با این مهریه سنگین ازدواج مـى  بیند، چرا با زنى که چشمانت نمى
فرزندانى براى من بیاورد که اگر آنهـا   خواهم مى: کنى؟ عقیل گفت

و عقیل از آن پس با مادر مسـلم  . را بزنند را عصبانى کردى، گردنت
  .ازدواج کرد

  
  هاى جنگ  شجاعت و شهامت در صحنه

شکنى امام  صل دوم این مقاله به شجاعت و جنگ آورى و خطدر ف
علیه  امام حسین .کنیم هاى جنگ اشاره مى در صحنهعلیه السالم  حسین

اجتمـاع بـا شـهامت و     هاى سیاست و همان گونه که در صحنهالسالم 
 والیت و مسلمین دفاع مـى  شجاعت بى نظیر خود از حریم اسالم و

  . مانند بود شکنى هم دالورى بى خطهاى جنگ و  نمود، در صحنه
 امام حسین اى کوتاه به شجاعت و جنگ آورى در این نوشتار اشاره

بخصوص در روز عاشورا  هاى جمل، صفین، نهروان، در جنگعلیه السالم 
  .داریم

  هاى جمل، صفین و نهروان  الف ـ در جنگ
الم   ع همانند دیگر فرزندان امیرالمـؤمنین علیه السالم  امام حسین در  لیـه السـ

رکاب پدر  ماجراى پیکار با پیمان شکنان و ستمکاران و همه جا در
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شـد،   او نمى بود و هر جا مقتضى بود و پدر بزرگوارشان مانع حمله
در جنگ جمـل   .رفت شخصا به جنگ دشمنان خدا و مسلمین مى

حنفیه و در میسره بـه   پرچم را به دست محمد بنعلیه السالم  امام على
الم    حسـین  و در میمنه لشگر به امام علیه السالم   حسن امام داد، و علیـه السـ

جمـل در نیمـه جمـادى     جنگ. عمار بن یاسر را بر پادگان گماشت
به عنوان یکـى  علیه السالم  حسین االخر سال سى وشش آغاز شد و امام

هاى بى نظیـرى از   شجاعت  علیه السالم   از سپهساالران لشکر امام على
  1.نشان داد خود

علیه  حسین امام. جنگ صفین در ماه رجب سال سى و شش آغاز شد

رکـاب پـدر بـا     در این جنگ نیز سمت فرمانـدهى داشـت و در  السالم 
الم   روایات، على اگر چه طبق برخى. جنگید دشمنان اسالم مى علیه السـ

گردد، دستور داده بـود از   به منظور اینکه مبادا نسل پیامبر منقطع
  2.جلوگیرى کنند به میدان جنگعلیه السالم  حسنین رفتن
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الم   على اى از سپاهیان ساده لوح امام در جنگ نهروان که عده علیه السـ

علیـه   امام علـى  از پیش آمد حکمین عصبانى و منحرف شدند و علیه

فرمانـدهى داشـت و    سمتعلیه السالم  شورش نمودند ؛ امام حسینالسالم 
  1.کرد مى رش با دشمنان پیکاردر رکاب پدر بزرگوا

  
  ب ـ در روز عاشورا

 بـه ارث  صلی اهللا علیـه و آلـه   شجاعت را از جدش پیامبرعلیه السالم  امام حسین

ضـرب   در روز عاشورا چنان شجاعتى از امام دیده شد کـه . برده بود
الم    حسین در روز عاشورا پس از آن که یاران امام 2. المثل شد علیـه السـ

میدان آمـد و بـه    سیدند، امام تنها آماده پیکار شد و بهبه شهادت ر
یک نفر؛ یک نفر بـا   من یک نفر هستم، شما هم«: عمر سعد فرمود
تمـیم بـن   «شام بـه نـام    یکى از فرماندهان نظامى» .من نبرد کنید

پسـر علـى تـا کجـا بایـد       اى: برابر امام قرار گرفت و گفت» قحطبۀ
  دشمنى خود را با یزید ادامه دهى؟

الم   امام حسین بـه   من به جنگ شما آمدم یـا شـما  « : فرمودندعلیه السـ
رویـم   جنگ من آمدید؟ من راه را برشما بسـتم یـا شـما راه را بـه    

 حال بین. بستید؟ شما برادر و فرزندانم را شهید کردید
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کمـال   فرمانده نظامى شام با. »من و شما شمشیر حکم خواهد کرد
شـجاعت را   نزدیک من بیا تا« : گفتسالم علیه ال جسارت به امام حسین

پیش رفـت و   فریادى کشید وعلیه السالم  امام حسین. »به تو نشان دهم
اش تـا   سـربریده  با شمشیر چنان بر گردن فرمانـده شـامى زد کـه   

  .پنجاه زراع پرتاب شد
بـه نـام    فرمانده دیگـرى . بدین ترتیب ترسى در لشگر کوفیان افتاد

یـک نفـر    این همه لشگر در برابـر : زد و گفتفریاد » یزید أبطحى«
  جنـگ امـام   زانو زده و چون در شجاعت و نبرد معروف بود، خود به

شناسى کـه   نمى مرا« : به او فرمودعلیه السالم  امام حسین. آمد علیه السالم 
جـواب نـداد و حملـه را     آن شخص» آیى؟ بى واهمه بسوى من مى

کوبید که جسم او دو نیمـه   سر او امام چنان با شمشیر بر. آغاز کرد
  .1اش بر زمین افتاد شد و الشه

الم   طبرى مورخ مشهور در شجاعت امام حسین عاشـورا   در روزعلیه السـ
الم   حسین« : آورده است مقابـل   سوار بر اسب شـده و آمـده در  علیه السـ

بـه مـرگ،    لشکر؛ شمشیر به دست گرفته از زندگى محـروم، شـایق  
میدان آمدن  کند، اما احدى جرئت به بارزه مىدشمن را دعوت به م

. سخت و غضبناك اى به آن قوم حمله کرد، حملهعلیه السالم  امام. ندارد
همه اصحاب و فرزندان  مردى شجاع و دلباخته شهادت در حالى که

 را از دست داده و کودك شیرخوار او را

                                                           
 . 184ص . علیھ السالممحمد دشتى، فرھنگ سخنان امام حسین  . 1
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ـ  نیز کشتند، حمله کرد چون شیر ژیان بر صفوف دشمن تاخـت،  ر ب
  .بر میسره حمله کرد. میمنه حمله کرد

مـرد   قسم به خدا ندیـدم هـیچ  « : بن عمار بن یغوث گفت  عبداللّه
الم    اى مانند حسـین  جوان کشته و حادثه زده کـه فرزنـدان و  علیـه السـ 

شـجاعت و   اصحاب و جوانان اهل بیتش را کشته باشند، و ماننـد او 
زد  شمشیر مى هجرئت و قدرت بر جنگ داشته باشد، همان طور ک

بارش مردان شجاع  رفت، از صولت و هیبت شمشیر شرر و پیش مى
او اعتنـا بـه احـدى     کردنـد،  ریختند و فـرار مـى   زیر دست و پا مى

در این موقع عمر بـن   .نداشت و گرم معشوق و مبارزه با دشمن بود
است که پشت گردنکشـان   اى مردم این پسر کسى: سعد فریاد کرد

العرب اسـت کـه چهـل سـال      قتال انده و فرزندعرب را به خاك نش
چهـار  . از اطراف حملـه کنیـد  : گفت چه کنیم؟: گفتند! شمشیر زد

خیام او را گرفتند و روابط او را قطع کردند  هزار نفر از مردان اطراف
  1».بستند و راه را بر او
الم    ها در حالى بود که امام این دالورى مـى  تنهـا شـده بـود و   علیـه السـ 

آخرین نفس  که شهید خواهد شد ولى شجاعانه و دالورانه تادانست 
شـجاعت را بـراى    و درس دالورى و. جنگید و پشت به دشمن نکرد

  . یادگار گذاشت همه سپاهیان اسالم، به ویژه شیعیان به

                                                           
 . 259، ص 2تاریخ طبرى، ج . 1
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   علیه السالم   زندگى و شخصیت امام حسین
  

  هادى نگارش
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  مقدمه
تمـام   خورشید جهان افروزى که درخشـش نـور او،   سالم و درود بر

گرفته و دیده  هستى را از ناسوت تا ملکوت و از ملکوت تا الهوت فرا
خود خیره سـاخته   تمام ساکنان آسمان و زمین را در مقابل عظمت

  .است
واال و  تابى که همه را در برابـر همـت   سالم و درود بر آن ماه جهان

  .شگفت زده کرده استاراده پوالدین خویش مبهوت و 
پرشـکوهش ابـر    سالم و درود بر انقالبى بزرگ تاریخ بشر که با قیام

روى افکار پوسـیده   دینى را که بر سیاه جهل و نادانى و شرك و بى
خفتگان را بیـدار و غـافالن را    مردم سایه افکنده بود، برطرف کرد و

  .خالفت و امامت را رسوا ساخت آگاه کرد و مدعیان دروغین
فکونـوا  « دار حریت و آزادگى کـه بـا فریـاد    الم و درود بر مشعلس

انواع استعمار و  تمام ابعاد آزادى و آزادگى و همه» احراراً فى دنیاکم
 ها ترسیم نمود و استبداد را براى تمام نسل
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تاریخ  چگونه زیستن و چگونه مردن را براى همگان در تمام مقاطع
  .معین فرمود

تـر از   قهرمـان  تـر از یعقـوب،   رتر از ایوب، مقاومسالم بر او که بردبا
تـر از   مهربـان  تـر از موسـى و   تر از سلیمان، شجاع یوسف، باشکوه
  .عیسى بود

الم   در دل و شجاعت على صلی اهللا علیه و آله سالم بر او که مهر پیامبر علیه السـ 

 در سـینه علیه السالم  بر سر و شکیبایى حسن) س(در کف و فریاد زهرا 

  .شتدا
 یـارى  سالم بر او که ملکوتیان از صبرش در حیـرت، جبروتیـان در  
  .ناالنند اش در حسرت، انبیا در غم او گریان و اولیا در مصیبت او

  
  از والدت تا امامت
الم   امام حسین سـال   شنبه پنجم شـعبان  شنبه، یا پنج روز سهعلیه السـ

و بـه   گردیـد  چهارم هجرى ـ سالى که غزوه خندق رخ داد ـ متولد  
سـوم مـاه شـعبان     روایتى، والدت آن حضرت در سال سوم هجرى،

  .بوده است
شتابان  از والدت حسین آگاه شد، صلی اهللا علیه و آلـه  همین که رسول خدا

سپس او  .آمد و از اسماء فرزند خود را خواست علیه السالم   به خانه على
ه حسین دربار را در آغوش گرفت و غرق بوسه ساخت و این آداب را

  .به انجام رسانید
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  .ـ در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه خواند1
 که به نام اولین کسانى: گذارى کرد و در روایات آمده ـ براى او نام2

زهرا ـ سـالم    گذارى شدند، فرزندان على و هاى حسن و حسین نام
پوشـیده نگـه    هـا را از مـردم   اهللا علیهما ـ هستند که خدا این نـام  
  .گذارى شوند نام داشت، تا نونهاالن على و زهرا به این دو

را  ـــ در روز هفــتم والدت وى، پیــامبر دســتور داد قــوچ بزرگــى 3
فقیـران   خریدارى و براى حسین عقیقه کردند و گوشت آن را میان

  .تقسیم نمودند
صـدقه   ـ آنگاه سر حسین را تراشیده و بـه میـزان وزن آن، نقـره   4

  .اى به فقیران شد اسم کمک شایستهدادند که با این مر
  .ـ در روز هفتم والدت حسین را ختنه کردند5
کلمات  براى حفظ فرزندان، آنان را با این صلی اهللا علیه و آله ـ رسول خدا6

اهللاِ التامه من  اَعوذُ بِکلمات«: خواند فرمود و این دعا را مى بیمه مى
این چنین تعویذ  و حسین را »کُلِّ شَیطان وهامۀِ من کل عین المۀِ

  .فرمود
  

  علیه السالم  انگیزه قیام امام حسین
منکـر   ترین انگیزه قیام امام مسئله امر بـه معـروف و نهـى از    بزرگ

درجـه اول   ترین ارکان دین است و امام در است که این دو، از مهم
  .مسئول اجراى این امر مهم اسالمى است
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قیـام  «: فرمود د بن حنفیه اعالنچنانچه در وصیت به برادرش محم
منظور طغیان و فساد و  من بر مبناى تمایالت نفسانى نیست، من به

ام اصـالح امـت جـدم     انگیـزه  کنم، بلکـه  تباهى و ستم خروج نمى
  »به معروف و نهى از منکر است رسول خدا و مقصود و منظورم امر

اخته سـ  چون بنى امیه این دو رکن بزرگ و مهم اسالمى را متزلزل
  :فرمود مى مکرر به این حقیقت اشارهعلیه السالم  بودند، امام حسین

جلـوگیرى   شـود و از باطـل   بینید که به حق عمل نمـى  مگر نمى«
دیــدار  شــود و مــؤمن بایــد بــراى اجـراى ایــن مهــم مشــتاق  نمـى 

  .»پروردگارش باشد
الم   آرى، حسین سـتم  هاى زیر بار ظلـم و  قیام کرد تا به انسانعلیه السـ 

حریت و آزادى  توانند به حقوق خود برسند و بیاموزد که چگونه مى
مطلب است کـه هنـوز    از دست رفته را باز یابند و تاریخ گویاى این

هـا یکـى    نگذشته بود که قیام علیه السالم  چند ماهى از شهادت حسین
  .کن نمود حکومت اموى را ریشه پس از دیگرى شروع شد، تا

الم    سـین آرى، مردم با شـهادت ح  از  درس آزادى و آزادگـى را علیـه السـ
آوردن  دانشگاه خون و شهادت کـربال آموختنـد و بـراى بـه دسـت     

  .حریت به پا خاستند
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  هاى جهان الگوى انسانعلیه السالم  امام حسین
 و ستم ستیزى هاى انسانى آن امام گرامى، آزادگى و ظلم از ویژگى

ناپـذیر   سازش تنها قهرمان او به راستى نه. نظیر اوست ناپذیرى بى
گـذار ایـن شـیوه     در برابر ستم و شقاوت و استبداد بود، بلکه بنیان

سـتیزان   خواهان و ستم آزادمنشانه و انسانى است که تمامى آزادى
حریـت و رهـایى تأسـى     در مبارزه راه عدالت بایـد بـه آن قهرمـان   

  .جویند
گسـیخته   افساربراى نمونه، آن گرامى بود که در بحران تاخت و تاز 

ساز خروشـید   تاریخ استبداد اموى و به هنگام رویارویى قهرمانانه و
  :که
 سـتم  و ایـن منشـور  » !نه، هرگز حسین زیر بار ذلت نخواهد رفت«

  :سوز و جاودانه را براى همگان به یادگار نهاد که
دسـت   نـه ذلیالنـه دسـت بیعـت بـر     ! نه، به خداى هستى سوگند«

جهاد خـواهم   و نه همانند بردگان از میدانتجاوزکاران خواهم نهاد 
  ».گریخت

  
  علیه السالم  خصوصیات اخالقى و سیره رفتارى امام حسین

  ـ تشویق معلمان1
را آموخت  مردى به نام عبدالرحمان به یکى از فرزندانش سوره حمد

و هزار جامه و  اش هزار دینار که آن حضرت به پاداش کار فرهنگى
 سایل زندگى به او بخشید وانبوهى زر و زیور و و
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و  شناسـى  زدگى معلم از این همه بزرگوارى و حـق  در برابر شگفت
  :رعایت حقوق معنوى معلم فرمود

  ».اینها در برابر عظمت و ارزش کار تو ناچیز است«
  ـ رسیدگى به بینوایان2

هنگـام   در رسیدگى به بینوایان و حفظ حیثیت و کرامت آنـان، بـه  
او . برانگیز داشت هایى تحسین تشان ویژگىدستگیرى و حل مشکال

خود احساس شرمندگى  به هنگام بخشایش و تأمین نیاز نیازمندان،
دهـد و شخصـیت صـدمه     ها روحیه کوشید تا به آن کرد و مى مى

هایشان را بـرآورد کـه    خواسته دیده آنان را ترمیم کند و به صورتى
  .اعى نشوندمعنوى و اخالقى و اجتم دچار خسارت روانى و شکست

  ها ـ زدودن غم و اندوه از دل3
دگـر   هـاى دیگـر آن حضـرت عواطـف سرشـار انسـانى و       از ویژگى

فـراز و   پرورى است، به ویژه در مورد کسـانى کـه در   دوستى و نوع
 در بـن  شـدند، یـا   نشیب زندگى به غم و اندوه یا مشکلى دچار مى

سامۀ بن ا آن حضرت براى مالقات و عیادت. گرفتند بستى قرار مى
 دیـد، دل  خـاطر  زید به منـزلش آمـد، امـا او را آشـفته و پریشـان     

  :اسامه آهى کشید و گفت. پریشانى وى را جویا شد
ام  تا زنده حقوق دیگران را به گردن دارم و بدهکارم و دوست دارم«

دیـن از دنیـا    اموال کسانى را که به عهده دارم بـدهم و بـا داشـتن   
  ».نروم
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آن گـاه او   .دستور داد بدهکارى او را پرداختندآن حضرت بالفاصله 
  .خاطر، دیده از جهان فرو بست آسوده

  ـ انفاق در آشکار و نهان4
به آشنا و  اش انفاق خالصانه در آشکار و نهان هاى اخالقى از ویژگى

زنــدگى  شــبانگاهان مــواد خــوراکى و لــوازم ضــرورى. بیگانــه بــود
و بـه در   کشـید  ه دوش مـى محرومان و بینوایان و یتیمان را خود ب

از نقـاط   به همین جهـت روز عاشـورا در برخـى   . برد خانه آنان مى
از حضـرت   وقتـى . بدنش، آثار حمل بارهاى سنگین مشاهده کردند

بـه دوش   هـا آثـار   این: دلیل آن را جویا شدند، فرمودعلیه السالم  سجاد
 ها بـه  بزرگوارم شب کشیدن صدقات و هدایاى پنهانى است که پدر

  .برد جامعه مى کشید و براى یتیمان و محرومان دوش مى
  ـ پروا از خدا5

درك  اش، شــدت خــوف از خــدا و یکــى دیگــر از صــفات برجســته
عبـادت و   اى که هنگام وضو سـاختن بـراى   عظمت او بود؛ به گونه

گشـت   دگرگون مى اش نماز و تقرّب به سوى پروردگار، رنگ چهره
از سـر شـگفتى، از    برخـى . افتـاد  ىهایش به لرزه مـ  و اعضا و اندام

  :فرمود مى پرسیدند که شدت خوف و پرواى او مى
از  در روز قیامت تنها کسـانى امنیـت خواهنـد داشـت کـه در دنیـا      

  .پروردگار خویش پروا داشته باشند
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  ـ جوانمردى6
این صفت  هاى بارزى از او سمبل جوانمردى و آزادگى است و جلوه

اسـت، از آن   انگیـز  پدیدار شد که شـگفت  ارزشمند در عاشورا از او
  :جمله

ندادن به  سیراب ساختن دشمن در آن شرایط سخت بیابان، رضایت
ناگهـانى عنصـر    یارى رسانى گروه جن و اجـازه نـدادن بـه کشـتن    
در تیـررس یکـى از    پلیدى چون شمر، که پیش از برخورد دو سپاه

  :فرمودندعلیه السالم  امام. یارانش قرار گرفته بود
  .»کنم تیراندازى نکن که من آغاز به قتال نمى«

  ها در آینه زیارت نامهعلیه السالم  تصویر امام حسین
  :آمده است کهعلیه السالم  در روایتى از امام صادق

دار  هـدف  بداند که با زیارت عارفانـه و علیه السالم  اگر زائر امام حسین«
پیامبر و على  هاى مصفّاى چه نسیم شادمانى بر قلبعلیه السالم  حسین

وزد و  پیـامبر مـى   و فاطمه و حسن و امامان نور و شهیدان خاندان
گـردد و چـه پـاداش     بـازمى  چه ثمره پرارزشى از دعاى آنان بـه او 

داشت کـه   خواهد بود، دوست مى پرارزشى در دنیا و آخرت براى او
ى بلکه همیشه کنار قبر شریف او بـرا  نه تنها حسین را زیارت کند،

  ».زیارت منزل گزیند
پذیرفته  پاداش زیارت عارفانه حسین، با پاداش حج«: و باز فرمودند

  ».کند برابرى مى، پیامبربه همراه شده 
الم    همه پیامبران خدا شهادتگاه حسین و  را پـیش از شـهادت  علیـه السـ

 تمامى«: در روایت است. اند دفن پیکر مطهرش زیارت کرده
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  »اند رت نموده و یا بدان جا سیر داده شدهپیامبران کربال را زیا
اى سیر  نقطه مرا به: اند همان گونه که پیامبر گرامى اسالم فرموده

  .دادند که نامش کربال بود
 خـدا مـى   آوران بزرگ در زیارت آن گرامى است که او را وارث پیام

اسـت، بـه    ها خوانیم و نام برخى از پیامبران را که حسین وارث آن
  .بریم صراحت مى

یحیـى و   هاى او با برخى دیگر از پیامبران همچون شرایط و ویژگى
نـام آنـان را    توان به جاى نام حسین، اى است که مى ایوب به گونه

  :خواند؛ براى نمونه
قصـد   تـوان حسـین را   در درود بر ایوب شکیبا و یحیى مظلوم، مى

یـز  تـاریخى و ن  کرد چرا که شکیبایى او در برابر آن آزمایش بـزرگ 
اموى نه تنها کمتـر   مظلومیت شهادت مندانه او در برابر بارگاه ظلم
  .تر بود بسیار باشکوه از شکیبایى ایوب پیامبر و یحیى نبود، بلکه

: کـه  و هم چنین خداوند در میان جهانیـان بـه نـوح درود فرسـتاد    
طوفـان بـه    ؛ چرا که نجـات مـردم از  »سالم على نوحٍ فىِ العالمین«

بشریت از آتـش   به حسین نیز درود باد که نجات همه .خاطر او بود
  .دوزخ به برکت وجود اوست

  :خوانیم مىعلیه السالم  در زیارت امام حسین
»هتبرحم اهللا الیه بصرِه لى یعقوب الذى ردالم عالس«  

دیدگانش را  سالم بر یعقوب پیامبر که خداوند به رحمت خویش نور
  .به او باز گردانید
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  نفس امام دى و عزتغیرتمن
مندى بـه   غیرت. یکى از صفات برجسته انسانى، غیرت مندى است

  .خود و خاندان و یارانش
هـا   زخم در روز جاودانه عاشورا هنگامى که آن حضرت بر اثر شدت
بـه طـرف    توان نشستن بر فراز مرکب و ادامه دفاع را از دسـت داد، 

 ى غیـرت ویژگـ  همـان . راست چهره مقدسش بـر روى خـاك افتـاد   
خـاك و شـنیدن    نفسش به او اجازه آرمیدن بـر روى  مندى و عزت

بسیار به پا خاسـت   شماتت دشمن را نداد به همین جهت با زحمت
  .برخاست و این بار بر روى پاى خویش به دفاع از حق

نیـز از او   هاى وارده قدرت ایسـتادن را  پس از چندى، شدت صدمه
حالى که حلقه  د نشست؛ دربه ناچار در وسط میدان نبر. سلب کرد

این . از حق ادامه داد شد شجاعانه به دفاع تر مى محاصره بر او تنگ
خونریزى غیرممکن شد و  ها و ادامه مرحله نیز با شدت یافتن زخم

واپسین لحظات شهادت قرار گرفـت،   مندان عالم در پیشواى غیرت
خـاك  خاست و بر  نیز به زحمت به پا مى در آن لحظات! اما شگفتا

او را تمام شـده نیابـد و جـرأت جسـارت و      افتاد، تا دشمن کار مى
  .شماتت نیابد

آمـوز و   درس ورزى او در مقابل خاندانش نیز غیرت مندى و غیرت
تدابیر دفـاعى بـه کـار     او تمام تالش خویش را براى. شنیدنى است

هـاى   با افروختن آتـش  ها و گرفت و با حفر خندق بر اطراف خیمه
 پرشراره در درون خندق و با ور و شعله
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شـما   .»اقصدونى بِنَفْسى واترکوا حرمى«فرا خواندن پیاپى دشمن ؛ 
و ! نشـوید  ها نزدیـک  با من در پیکارید نه با خاندانم، پس به خیمه

 هجوم به خیمـه  این غیرت مندى به جایى رسید که با شنیدن خبر
  .شتافت ها ها با همان حالت عطش براى دفاع از خیمه

  
  نتیجه

الم   امام حسین وجـود   همان گونه که فرمان یافته بود، بـا همـه  علیه السـ
یـک تنـه بـار     ها رساند و قهرمانانه ایستاد و به گوش عصرها و نسل

در راه عدل را به  سنگین مشکالت و درد و رنج دفاع از حق و پیکار
حسین منّى «فرمودند؛  کوتاه سخن این که خود پیامبر. جان خرید

  .»ا منْ حسینو اَنَ
دارنـده   کنیم، چـرا کـه در بـر    و ما به همان بیان ظریف بسنده مى

الم    هزاران راز و نکته و پیام اسـت و از امـام حسـین    پیشـواى   علیـه السـ
بلکـه بـه گنـاه     بزرگى که نه تنها نسبت به شایستگان پرمهر اسـت، 
بخشـد و قلـب    کاران نیز مهربان است تـا آنـان را هـدایت و نجـات    

تـا نظـر لطـف و     خـواهیم  تپد، مى ش براى همه انسانیت مىمقدس
  .شفیع ما گردد مرحمتى نیز بر ما افکند و در صحراى محشر

در راه  باشد که ما نیز از خوبان درگاه آن بزرگوار باشـیم و همیشـه  
  .ایشان قدم برداریم


