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 ھو الشھید
 

 مقدمھ:
 و ھَُو ُمْقبٌِل، علیھماالسالم اِلَى اْلُحَسیِن بِن َعلي صلى هللا علیھ و آلھ«نَظَر النَّبىُّ  

إنَّ لَِقْتِل اْلُحَسیِن َحراَرًة في قُلُوِب فَأَْجلََسھُ فِي ِحْجرِه و قَاَل : 
 ˺الُمؤِمنیَن ال َتْبُرُد اََبداً .

 بھ حسین بن على نگاه مى كرد در حالى صلى هللا علیھ و آلھرسول خدا  
كھ بھ طرفش مى آمد، او را گرفت و بر روى پاى خود نشانید 

و فرمود: ھمانا در دل ھاى مؤمنین حرارتى نسبت بھ 
  است كھ ھیچگاه سرد نمى گردد.»علیھ السالمشھادت امام حسین 

مسلمانان  ھمواره عالقھ فراوان و عشق وافرى نسبت 
 سبط اكبر رسول علیھ السالمبھ حضرت اباعبدهللا الحسین 

داشتھ اند. این عشق و عالقھ در زمان حیات آن صلى هللا علیھ و آلھخدا 
حضرت، در دوران قیام ایشان و خصوصاً پس از 
 شھادتش وجود داشتھ و ھیچگاه از بین نرفتھ است.

این مھم سّر مگویى ندارد.! بلكھ آشكارا علت آن معاملھ 

 .318، ص 10- مستدرك الوسایل، ج ˺
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 بھ خاطر حفظ و احیاى دین علیھ السالمبا خداوند است. امام حسین  
خداوند از مال، جان، خانواده و ھمھ ھستى خود گذشت و 

در این مسیر دعوت خداى متعال را اجابت كرد و در نتیجھ 
نام، یاد و محبت او حیات جاودانھ پیدا كرد و مصداق كریمھ 

 شریفھ شد :
ُسوِل ِاذا َدعاُكْم لِما  ِ َو لِلرَّ «یا اَیَُّھا الَّذیَن آمُنوا اْسَتِجیُبوا ہلِلّ

 ).24 (انفال ُیْحییُكم»
 در احیاى دین علیھ السالمدر واقع آنچھ حضرت سید الشھدا  

خداوند انجام داد، الگویى پایدار براى ھمھ مسلمانان تا قیام 
قیامت است. قیام براى اقامھ حق و زدودن باطل و 

جلوگیرى از كژیھا و بدعت ھا در دین خداوند! و در این 
مسیر از شھادت استقبال كردن و ھیچ ارزشى را از احیاى 

كلمھ ّهللا باالتر ندانستن و از انحراف در امت پیامبر 
 جلوگیرى كردن!

«ِاّنى َلْم اَْخُرْج ھمانگونھ كھ آن حضرت خود فرمود : 
اَِشراً َو الَبِطراً َوال ُمْفِسداً َوال ظالِماً َو اّنما َخَرْجُت لَِطـَلِب 

 اُریُد اَْن اَُمَر ِباْلَمْعُروِف َو اَْنھى صلى هللا علیھ و آلھاْالِ◌ْصالِح في اُّمِة َجّدي  
 .علیھ السالمَعنِ  اْلُمْنَكِر َو اَسیُر ِبسیَرِة َجّدي َو اَِبي َعلّي ْبِن اَبیطالِب 

و ھمانگونھ كھ ھمھ پیامبران الھى با توكل بر خداى 
متعال در صدد انجامش بوده اند؛ اصالح جوامع بشرى از 

طریق دشمنى با ظالمان و دستگیرى از مظلومان و نیز 
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جلوگیرى از فساد، تباھى و فحشاء، و تبلیغ حقیقت، عدالت، 
 كرامت و فضیلت در بین تمامى انسانھا !

 در تبیین علیھ السالمو ھمانگونھ كھ حضرت ُشعیب پیامبر  
«إْن اُریُد ِاالَّ إْالْصالَح َما رسالت و مأموریت خود گفت : 

ْلُت َو ِاَلْیِھ اُِنیبُ ».  اْسَتَطْعُت َو ما َتْوفیقي ِاالّ ِباہلّلِ َعلْیِھ َتَوكَّ
 )88(ھود 

 افتخار دارد در راستاى علیھم السالممجمع جھانى اھل بیت 
احیاء و گسترش فرھنگ و معارف اسالمى و نیز حراست 

 و ھمچنین صلى هللا علیھ و آلھاز حریم قرآن مجید و سنّت پیامبر اكرم  
 اقدام بھ علیھم السالمبزرگداشت نام، یاد و زندگانـى اھل بیت 

 برگزارى ھمایش ھاى فرھنگى و علمى نماید.
 بود كھ علیھ السالماز جملھ این ھمایش ھا، ھمایش امام حسین 

 1382 م) در تھران و در سال 2003 ھـ.ش (1381در سال 
  م) در دمشق برگزار گردید.2004ھـ. ش (

اندیشمندان و صاحبان علم و قلم مقاالت فراوانى را 
براى غناى ھرچھ بیشتر این ھمایش بھ دبیرخانھ آن ارسال 
كردند و نتیجھ تالش ھاى علمى آن عزیزان انتشار پانزده 
جلد كتاب گردیده است كھ اكنون در دسترس عالقھ مندان 

 قرار گرفتھ است.
بى شك بررسى و شناخت ابعاد گسترده قیام امام 
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 با یك ھمایش و چند مقالھ امكان پذیر نمى باشد. علیھ السالمحسین 
چھ آنكھ این فقط یك قیام نبود بلكھ توانست یك فرھنگ 
ایجاد نماید، فرھنگ عمیقى كھ در زندگانى مسلمانان 

تأثیرگذار بوده و ھست. فرھنگى كھ تا كنون نھ تنھا قدیمى 
و فرسوده نشده بلكھ در طول تاریخ پس از عاشورا، 

ھمواره یك امید بوده، یك الگو، یك ارزش و یك فرھنگ، 
 فرھنگ عاشورایى!

 بخوبى توانست علیھ السالمفرھنگ عاشورایى امام حسین 
فرھنگ آموزانى فھیم و با انگیزه تربیت نماید. عاشقانى كھ 

عمق قیام حضرتش را درك كردند و حاضر شدند 
عزیزترین سرمایھ زندگانى خود را در این مسیر در طبق 

اخالص گذارده و تقدیم نمایند و با آغوش باز بھ استقبال 
شھادت روند. الگوپذیرى از فرھنگ عاشورایى حضرت 

 بھ اصحاب آن امام ھمام خالصھ نگردید، علیھ السالمسیدالشھدا 
بلكھ در سالھا و قرنھا بعد قیام ھا و خروشھایى علیھ حكام 
ظلم و جور را پدید آورد و منشأ بوجود آمدن صحنھ ھایى 
از آرمان خواھى، عشق و ایثار و شھادت طلبى در طول 

 تاریخ شد.
فرھنگ عاشورایى، عاشوراھا آفرید و كربالھا بوجود 

 با عشق و علیھم السالمآورد و ھمواره پیروان اھل بیت پیامبر  
عالقھ و با ایمان راسخ، و با برپایى مجالس عزادارى، شعر 
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و نوحھ سرایى در زنده نگاه داشتن آن سخت كوشیدند و 
حتى در مسیر احیاى نام و یاد و قیام عاشورایى امام 

  از ھیچ تالشى فروگذار نكردند.علیھ السالمحسین 
آنچھ در پیش روى دارید مجموعھ مقاالتى در خصوص 
بررسى و تبیین گوشھ اى از فرھنگ عاشورایى حضرت 

 مى باشد كھ در چند مجلد تدوین علیھ السالمابا عبدهللا الحسین  
 نسبت بھ علیھم السالمشده است. از آنجا كھ مجمع جھانى اھل بیت 

تھیھ و انتشار كتابھاى دینى و مورد نیاز پیروان 
 در اقصى نقاط عالم ھمت مى گمارد لذا در علیھم السالماھل بیت 

 بھ طرح «فرھنگ عاشورایى»ھریك از مجموعھ منشورات 
 نقطھ نظرات صاحب نظران در این خصوص مى پردازد.

با تشكر از مؤلفین محترم، توفیق تمامى اھل فكر، قلم 
و مطالعھ را در شناساندن و شناخت ھرچھ بیشتر فرھنگ 
عاشورایى از خداوند متعال خواستارم و براى ھمھ پیروان 

 در ھر سرزمین كھ ھستند آرزوى سالمت، علیھم السالماھل بیت  
 موفقیت و رستگارى دارم.

 محمد حسن تشّیع               
 علیھم السالممعاون فرھنگى مجمع جھانى اھل بیت  
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 پیشگفتار :
پس ازقرآن مجید ، حدیث مستندترین منبع دریافت 

معارف دین در اسالم مى باشد . حدیث بھ مجموعھ سخنان، 
 اطالق مى گردد و علیھم السالم ائمھ معصومین  ˺افعال و حتى تقریر 

 از اھمیت و جایگاه ویژه اى علیھ السالمدر این بین سخنان معصومین  
 برخوردار مى باشد . 

این سخنان كھ از آنھا گاھى بھ احادیث و گاھى بھ روایات 
یاد مى شود دائرة المعارف جامعى را در فرھنگ شیعھ بھ خود 

 كھ اكنون در علیھم السالماختصاص داده اند . منابع روایى اھل بیت  
 دارد مانند علیھ السالمدست ماست یا اختصاص بھ یكى ازمعصومین  

 و نھج البالغھ و غرر صلى هللا علیھ و آلھنھج الفصاحة ازروایات پیامبر اكرم  
 و یا نوعا مجموعھ ھایى علیھ السالمالحكم از روایات على بن ابیطالب 

 انجام مى دھند از آنجا كھ معصوم ھستند شرعا علیھ السالم عالوه بر سخنان ، آنچھ كھ معصومین .˺
حجت و مورد استناد مى باشد . ھمچنین نسبت بھ افعالى كھ نزد آنان انجام مى گیرد و مى توانند با 

 آن مخالفت نمایند ولى نمى كنند، بھ عنوان عمل مقبول نزد آنان ، نیز استناد مى گردد. 
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  مى باشد . علیھ السالماز روایات جمعى از معصومین  
در این مقالھ سعى شده است بخشى از سخنان حضرت ابا 

 جمع آورى شده و در مجموعھ «فرھنگ علیھ السالمعبدهللاّ   الحسین 
 عاشورایى» مورد بھره بردارى قرار گیرد. 

» و علیھ السالماكنون كتاب شریف «موسوعة كلمات االمام حسین 
ترجمھ آن تحت عنوان «فرھنگ جامع سخنان امام 

 تدوین یافتھ و علیھ السالم» بھ ھمت پژوھشكده باقرالعلوم علیھ السالمحسین 
در دسترس عموم قرارگرفتھ است . در این كتاب كھ قریب بھ 

 علیھ السالمیك ھزار صفحھ مى باشد، مجموعھ سخنان امام حسین  
 در دو فصل كلى گردآورى شده است .

 در زمانھاى علیھ السالمدر فصل اول سخنان حضرت سیدالشھداء 
 و علیھ السالم ، حضرت امام حسن  علیھ السالم ، حضرت على صلى هللا علیھ و آلھپیامبر  

زمان امامت خود آن بزرگوار جمع آورى شده و در فصل دوم 
سخنان حضرتش در موضوعات عقاید ، احكام شرعى ، 

 اخالق، ادعیھ و اشعار تدوین گشتھ است . 
 از علیھ السالمھمچنین كتاب شریف سخنان حسین بن على 

محقق ارجمند جناب آقاى محمد صادق نجمى بھ جمع آورى 
مجموعھ سخنان و خطبھ ھاى آن حضرت در بالغ بر سیصد 

 صفحھ پرداختھ شده است . 
از آنجا كھ این مقالھ بھ طور اختصار در تدوین آن دستھ 

 كھ بھ نھضت عاشورا مربوط مى علیھ السالمازسخنان امام حسین  
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باشد ، سعى دارد ، لذا با استفاده از دو كتاب یاد شده فقط این 
بخش از سخنان حضرتش را گلچین نموده و تقدیم بھ 

 عالقمندان مى نماید . 
 ، خطبھ ھا علیھ السالماین بخش شامل سخنان مھم امام حسین  

و نامھ ھاى ایشان در ارتباط با نھضت الگو ساز كربال و 
ھمچنین سخنان آن امام ھمام در قبل و بعد از شھادت 

اصحاب گرانقدرش است كھ نشان دھنده روحیھ مقاوم و الھام 
بخش سیدو ساالر شھیدان مى باشد . امید است كھ مقبول 

 آنحضرت و مورد استفاده عالقھ مندانش قرار گیرد . 
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  در منىعلیھ السالم خطبھ حضرت حسین بن على  )1
 در سرزمین منى علیھ السالمقبل از مرگ معاویھ،امام حسین  

خطبھ اى در خصوص امر بھ معروف و نھى از منكر براى 
 مسلمانان ایراد فرمودند كھ از این قرار مى باشد : 

ِاْعَتِبرُوا اَیُّھا الناُس ِبما َوَعَظ هللاّ    ِبِھ اَْولِیاَئُھ ِمْن سُوِء َثناِئِھ ] 
َعَلى االَْحباِر اْذ َیقُولُ : «َلوْال َیْنھیُھم الَربانّیُوَن و االَحباُر َعْن 

َقْولِِھُم االِْثمِ » و قالَ :«لُِعَن الذیَن َكَفرُوا ِمْن َبنى اسرائیلَ » ِالى 
َقْولِِھ «َلِبْئَس ما كانُوا َیْفعلونَ » و ِاّنما عاَب هللاّ    ذلَِك َعَلیِھ الَِنّھم 

كانُوا َیَرْوَن ِمَن الَظلمِة الِذیَن َبْینَ  اَْظُھِرِھِم المُنَكَر و الفساَد َفال 
َیْنَھوَنُھم َعْن ذلَك َرغبًة فیما كانُوا َینالوَن ِمْنُھم و َرْھَبًة ِمّما 

  [ َیْحذَرُوَن ، َو هللاّ    َیقُولُ «َفال َتْخَشُوا الناَس َو اْخشَونِ » .
اى مردم ! از آنچھ خدا بھ آن اولیاى خود را پند داده ، پند ] 

گیرید ، مانند بدگویى او از دانشمندان یھود ، آنجا كھ مى 
فرماید : «چرا دانشمندان الھى آنان را از گفتار گناھشان باز 

نمى دارند » و مى فرماید : «از میان بنى اسرائیل آنان كھ كفر 
ورزیدند لعنت شدند» تا آنجا كھ مى فرماید : «چھ بد بود آنچھ 

 مى كردند» 
و بدین سان خداوند آنان را نكوھش كرد ، چون آنان از 

ستمگران میان خود كارھاى زشت و فساد مى دیدند و نھیشان 
نمى كردند بھ طمع آنچھ از آنھا بھ ایشان مى رسید و از بیم 
آنچھ از آن مى ترسیدند ، با اینكھ خدا مى فرماید «از مردم 

 ]نترسید و ازمن بترسید» . 
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َو قالَ : «المْؤِمنوَن َو اْلمُوِمناُت َبْعضُھُم اَْولیاُء َبْعٍض ] 
َیأُمرُوَن ِباْلمعَروِف َو َیْنَھوَن َعِن الُمنِكر» َفَبدأ هللاّ    

بِاألمِربِالمعروِف َو النَّھِى َعِن الُمنكِر َفریضًة ِمْنھ لِِعلِِمِھ ِبأَنَّھا إِذا 
ُنھا َو َصْعُبھا ، َو ذلَِك  َیْت َو اُقیَمْت ِاْسَتقاَمِت الَفراِئُض ُكلَُّھا َھیِّ اُدِّ

ْھَى َعِن اْلُمْنَكِر ُدعاٌء إَلى اْالْسالِم َمَع  أَنَّ اْألَْمَر ِباْلَمْعُروِف َو النَّ
َردِّ اْلَمظالِِم َو ُمخاَلَفِة الّظالِِم و قِْسَمِة اْلَفْیِئ َو اْلَغناِئِم َو أَْخِذ 

َدقاِت ِمْن َمواِضِعھا َو َوْضِعھا فى َحقَّھا .   ]الصَّ
و خداوند مى فرماید : «مردان و زنان با ایمان دوستان ] 

یكدیگرند ، بھ كارھاى پسندیده وا مى دارند و از كارھاى 
ناپسند باز مى دارند . خدا از امر بھ معروف و نھى از منكر بھ 
عنوان تكلیف واجبى از سوى خود ، آغاز كرده است ، زیرا مى 
دانستند كھ اگر این فریضھ ادا شود و بر پا گردد ھمھ فرایض ـ 

از آسان و دشوار ـ برپا شوند . چھ امر بھ معروف و نھى از منكر 
دعوت بھ اسالم است، ھمراه رّد مظالم و مخالفت با ظالم و 

تقسیم بیت المال و غنایم و گرفتن زكات از جاى خود و صرف 
 [  آن در مورد بھ سزاى خود .

ُثمَّ  أْنُتْم اْلِعصاَبٌة ِعصاَبُة ِباْلِعْلم َمْشُھوَرةُ، َو ِباْلَخْیِر ] 
َمْذُكوَرةُ، َو ِبالنَّصیَحِة َمْعُروَفٌة ، َو ِباہللّ   في أَْنفُِس الّناِس َمھاَبٌة 

عیُف ، َو یْؤِثُرُكْم َمْن الَفْضلَ  ریُف ، َو ُیْكرُمُكُم الضَّ َیھاُبُكُم الشَّ
َلُكْم َعَلْیِھ َو ال َیَد َلُكْم ِعْنَدهُ ، َتْشَفُعوَن فِي اْلَحواِئِج إِذا ِاْمَتَنَعْت 

ریِق ِبَھْیَئِة اْلُملُوِك َو َكراَمِة اْألَكاِبِر ،  ِمْن ُطّالبھا، َو َتْمُشوَن فِى الطَّ
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ما ِنْلُتُموهُ ِبما ُیْرجى ِعْنَدُكْم ِمْن اْلَقیام ِبَحقِّ هللاّ    ،  أََلْیَس ُكلُّ ذلَِك إِنَّ
ِة، َفأّما  َو إْن ُكْنُتْم َعْن أَْكَثِر َحقِِّھ َتْقُصُروَن ، َفاْسَتْخَفْفُتْم ِبَحقِّ اْألِئمَّ

ْعُتْم ،و أَّما َحقُُّكم ِبَزْعِمُكْم فَطَلْبُتْم ، َفال ماالً  َعفاِء َفَضیَّ َحقَّ الضُّ
َبَذْلُتُموهُ، َو ال َنْفسا خاَطْرُتْم ِبھا لِلَّذي َخَلَقھا ، َو ال عشیرًة 

َتُھ َو ُمجاَوَرَة  ْوَن َعَلى هللاّ    َجنَّ عاَدْیُتُموھا في ذاِت هللاّ   ، أَْنُتْم َتَتَمنَّ
 [ ُرُسلِِھ َو أَماَنا ِمْن َعذاِبھِ .

سپس شما اى گروه نیرومند ! دستھ اى ھستید كھ بھ ] 
دانش و نیكى و خیرخواھى معروفید ، و بھ وسیلھ خدا در دل 

مردم مھابتى دارید كھ شرافتمند از شما حساب مى برد و ناتوان 
شما را گرامى مى دارد و آنان كھ ھم درجھ شمایند و بر آنھا حق 

نعمتى ندارید ، شما را بر خود پیش مى دارند ، شما واسطھ 
حوایجى ھستید كھ از خواستارانشان دریغ مى دارند و بھ ھیبت 

پادشاھان و ارجمندى بزرگان در میان راه ، گام برمى دارید . آیا 
ھمھ اینھا از آن رو نیست كھ بھ شما امیدوارند كھ بّحق خدا 

 قیام كنید؟! 
اگر چھ از بیشتر حقوق خداوندى كوتاھى كرده اید از اینرو 

حق امامان را سبك شمرده ، حقوق ضعیفان را تباه ساختھ اید 
و بھ پندار خود حّق خود را گرفتھ اید . شما در این راه نھ مالى 

خرج كردید و نھ جانى را براى خدا كھ آن را آفریده بھ مخاطره 
انداختید و نھ براى رضاى خدا با عشیره اى درافتادید، آیا شما 

بھ درگاه خدا بھشت و ھمنشینى پیامبران و امان از عذاب او را 
 ]آرزو دارید؟! 
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....... َلَقْد َخشیُت َعَلْیُكْم أَیَُّھا اْلُمَتَمنُّوَن َعَلى هللاّ    أَْن َتُحلَّ ] 
ْلُتْم  ُكْم َبَلْغُتْم ِمْن َكراَمِة هللاّ    َمْنِزَلًة فُضِّ ِبُكْم ِنْقَمُة ِمْن َنقِماِتِھ ، ألنَّ

ِبھا َو َمْن ُیْعَرْف ِباہللّ    ال ُتْكِرُموَن َو أَْنُتْم ِباہللّ    في ِعباِدِه ُتْكرُموَن . 
َو َقْد َتَرْوَن ُعُھوَد هللاّ    َمْنقُوَضًة َفال َتْفَزُعوَن ،َوأَْنُتْم لَِبْعِض ِذَمِم 
ُة َرُسوِل هللاّ    َمْخفُوَرةُ ، َو اْلُعمُى َو اْلُبْكُم و  آباِئُكِم َتْفَزُعوَن َو ِذمَّ

ِمُن فِي اْلَمداِئِن ُمْھَمَلٌة ال َتْرَحُموَن، َوال فى َمْنِزَلِتُكْم  الزَّ
ھاِن َو اْلُمصاَنَعِة ِعْنَد  َتْعملُوَن،َوال َمْن َعِملَ فیھا َتْعَنُوَن ، َو ِباْالدِّ

َلَمِة َتأَْمُنونَ .  ]الظَّ
اى آرزومندان بھ درگاه خدا ! من مى ترسم كیفرى از ] 

كیفرھاى او بر شما فرود آید ، زیرا شما از كرامت خدا بھ منزلتى 
دست یافتھ اید كھ بدان بر دیگرى برترى دارید و كسى را كھ بھ 

وسیلھ خدا (بر شفا) شناسانده مى شود گرامى نمى دارید ، با 
 اینكھ خود بھ خاطر خدا در میان مردم احترام دارید . 

شما مى بینید كھ پیمانھاى خدا شكستھ شده و نگران 
نمى شوید با اینكھ براى یك نقض پیمان پدران خود بھ ھراس 

 خوار و ناچیز صلى هللا علیھ و آلھمى افتید . مى بینید كھ پیمان رسول خدا  
شده و كورھا و اللھاو از كار افتاده ھا در  شھرھا رھا شده اند و 
شما رحم نمى كنید ، و در خور مسئولیت خود كار نمى كنید و بھ 

كسانى كھ در آن راه تالش مى كنند وقعى نمى نھید و خود بھ 
 ]چاپلوسى و سازش با ظالمان آسوده اید . 

ناِھى َو أَْنُتْم َعْنُھ ]  ْھي َو التَّ ُكلُّ ذلَِك ِمّما أَمَرُكُم هللاّ    َبِھ ِمَن النَّ
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غافِلُوَن ، َو أْنُتْم أَْعَظُم الّناِس ُمصیَبًة لِما ُغلِْبُتْم َعَلْیِھ ِمْن َمناِزِل 
اْلُعَلماِء َلْو ُكْنُتْم َتَسَمُعوَن . ذلَِك ِبأَنَّ َمجاِرى اْالُُموِر َو اْألْحكاِم 
َعلى أَیِدى اْلُعَلماِء ِباہللّ    ، اَْألَمناِء َعلى َحاللِِھ َو َحراِمِھ ، َفأَْنُتْم 

قُِكْم َعِن اْلَحقِّ  اْلَمْسلُوُبوَن ِتْلَك اْلَمنِزَلَة ، و ما ُسلِْبُتْم ذلَِك اّال ِبَتَفرُّ
َنِة اْلواِضَحِة ؛ َو َلْو َصَبْرُتْم َعَلى  َو اْخِتالفُِكْم فِى األْلِسَنِة َبْعَد اْلَبیِّ
ْلُتُم اْلَمؤوَنَة في ذاِت هللاّ    كاَنْت اُُموُر هللاّ    َعَلْیُكمْ  َتِرُد،  اْألذى َو َتَحمَّ

َلَمَة ِمْن  ْنُتُم الظَّ ُكْم َمكَّ َو َعْنُكْم َتْصُدُر ، َو إَلْیُكْم َتْرِجُع ، َو لِكنَّ
َمْنِزَلِتُكْم ، َوأَْسَلْمُتْم اُُموَر هللاّ    في أَْیدیِھْم َیْعَملُوَن ِبالشُُّبھاِت َو 

َھواِت !   ]َیسیُروَن فِي الشَّ
ھمھ اینھا ھمان جلوگیرى و بازداشتن دستھ جمعى است ] 

كھ خداوند بدان فرمان داده و شما از آن غافلید . مصیبت بر 
شما از ھمھ مردم بزرگتر است ، زیرا در حفظ منزلت علماء 

 مغلوب شدید ، كاش (در حفظ آن) تالش مى كردید . 
این براى آن است كھ مجراى كارھا و گذرگاه احكام 

(پست ھاى كلیدى) بھ دست عالمان بھ خداست كھ بر حالل و 
حرام خدا امین اند و از شما این منزلت را ربودند و آن از شما 

ربوده نشد ، مگر بھ واسطھ تفرق شما از حق و اختالف شما در 
 با اینكھ دلیل روشن بر آن داشتید . و اگر بر صلى هللا علیھ و آلھسنت پیامبر  

آزارھا شكیبا بودید و در راه خدا ھزینھ ھا (و تعھدھا) را تحمل 
مى كردید ، زمام امور خدا بر شما در مى آمد و از جانب شما بھ 
جریان مى افتاد و بھ شما برمى گشت ، ولى شما ظالمان را در 
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جاى خود نشاندید و امور خدا را بھ آن سپردید تا بھ شبھھ كار 
 ]كنند و در شھوت و دلخواه خود راه روند .

َسلََّطُھْم َعلى ذلَِك فِراُرُكْم ِمَن اْلَمْوِت َو إْعجاُبُكْم ِباْلَحیاِة [
َعفاَء في أَْیدیھْم ، َفِمْن َبْیِن  الَّتي ِھَي ُمفاِرَقُتُكْم ، َفأَْسَلْمُتُم الضُّ

ُمْسَتْعَبٍد َمْقُھوٍر َو َبْیَن ُمْسَتْضَعٍف َعلى َمعیَشِتِھ َمْغلُوٍب ، َیَتَقلَُّبون 
فِي اْلُملِك ِبآراِئِھْم َو َیْسَتْشِعُروَن اْلِخْزَي ِبأَھواِئِھْم ، ِاْقِتداًء 

ِباْألْشراِر ، َو ُجْرأًة َعَلى اْلَجّباِر ، في ُكلِّ َبَلٍد ِمْنُھْم َعلى ِمْنَبِرِه 
َخطیٌب ُمْصَقٌع ، َفاْألْرُض َلُھْم شاِغَرةٌ َو أَیدیھم فیھا َمْبُسوَطٌة ، و 

النَّاس َلُھْم َخَولُ ال یدفعون َیَدالِمٍس ، َفِمْن َبْیِن َجّباٍر َعنیٍد ، َو 
َعَفِة َشدیٍد ، ُمطاٍع ال َیْعِرُف اْلُمْبِديٴ اْلُمعیدَ .   ]ذي َسْطَوٍة َعَلى الضَّ

فرار شما از مرگ و خوش بودن شما بھ زندگى دنیا كھ از [
شما جدا خواھد شد (آنان را بر این منزلت چیره كرده) بدین 

سان ضعیفان را بھ دست آنان سپردید كھ برخى را برده و 
مقھور خود ساختھ و برخى را ناتوان و مغلوب زندگى روزمّره 

كردند ، در امور مملكت بھ رأى خود تصّرف مى كنند و با 
ھوسرانى خویش ننگ و خوارى پدید مى آورند بھ سبب پیروى 

 از اشرار و گستاخى براى خداى جبار ! 
در ھر شھرى خطیبى سخنور بر منبر دارند كھ بھ سود آنان 

سخن مى گوید ، سرتاسر كشور اسالمى بى پناه مانده و 
دستشان در ھمھ جاى آن باز است و مردم بردگان آنھایند كھ 
ھیچ دست برخورد كننده اى را از خود نرانند . آنھا كھ برخى 
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زورگو و معاندند و برخى برناتوانان سلطھ گر و تندخویند ، 
 ]فرمانروایانى كھ نھ خدا شناسند و نھ معاد. 

َفیا َعَجبا َو مالي ال أَْعَجُب َو اْألْرُض ِمْن غاشٍّ َغُشوٍم و ] 
ٍق َظلُوٍم َو عاِمٍل َعَلى اْلمْؤِمنیَن ِبِھْم َغْیِر َرحیٍم ، َفاہللّ     ُمَتصدِّ

 اْلحاِكُم فیما فیِھ َتناَزْعنا ، َو اْلقاِضي ِبُحْكِمِھ فیَما َشَجَر َبْیَننا . 
ُھ َلْم َیُكْن ما كاَن ِمّنا َتنافُسا في ُسْلطاٍن ، َو  اَللُّھمَّ إنََّك َتْعَلُم إنَّ

ال ِاْلِتماسا ِمْن فُُضوِل اْلُحطاِم ، َو لِكْن لُِنِرَى اْلَمعالَِم ِمْن دیِنَك ، 
َو ُنْظِھَر اْإلصالَح في ِبالِدَك ، َو َیأَمَن اْلَمْظلُوُموَن ِمْن ِعباِدَك ، َو 

ُكْم (إّال ) َتْنصُرونا َو  ُیْعَمَل ِبَفراِئِضَك ُو ُسَنِنَك َو أْحكاِمَك . َفِانَّ
ُكْم ، َو  َلَمُة َعَلْیُكْم ، َو َعِملُوا في إطفاِء ُنوِر َنِبیِّ َتْنِصفُونا َقَوى الظَّ

ْلنا َو اَلْیِھ أََنْبَنا َو الْیِھ اْلَمصیُر .   ]َحْسُبَنا هللاّ    َو َعَلْیِھ َتَوكَّ
شگفتا ! و چرا در شگفت نباشم كھ دیار اسالمى در اختیار ] 

فریب كارى نابكار و مالیات بگیرى ستمگر و فرمانرواى بى 
رحم بر مومنان است . پس خدا در آنچھ ما كشمكش داریم 

 حاكم است و در آنچھ اختالف داریم داورى میكند . 
خدایا! تو مى دانى كھ آنچھ از ما سرزد ، براى رقابت در 

فرمانروایى و نیز دسترسى بھ مال بى ارزش دنیا نبود ، بلكھ از 
آن روست كھ نشانھ ھاى آیین تو را بنمایانیم و سر و سامان 

بخشى را در سرزمینھایت آشكار سازیم تا بندگان ستمدیده تو 
 آسوده گردند و بھ فرایض و سنن و احكام تو عمل كنند . 
و شما (اى مردم!) اگر ما را (در دین راه مقدس) یارى 
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نرسانید و در خدمت ما نباشید ، ستمگران (بیش از پیش) بر 
شما نیرو گیرند و در خاموش كردن نور پیامبر شما بكوشند . 

خدا ما را بس است و بر او توكل داریم و بھ سوى او باز گردیم 
 ]و سرانجام بھ سوى اوست. 
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  در مدینھ علیھ السالم سخنان امام حسین  )2
ھـ. 60ھنگامیكھ معاویة بن ابى سفیان در نیمھ رجب سال 

از دنیا رفت ، یزید بن معاویھ جانشین پدرش شد و او ھم 
خالفت مسلمانان را ناحق بر عھده گرفت . آنگاه یزید بھ حاكم 

مدینھ ـ ولید بن عتبھ ـ نامھ اى نوشت و بھ او فرمان داد 
 علیھ السالمتا برایش از مردم مدینھ بھ خصوص از امام حسین  

 بیعت بگیرد.
ولید آن حضرت را طلب كرد و از ایشان خواست با یزید 

  فرمود : علیھ السالمبیعت نماید . امام حسین  
ساَلِة َو ُمْخَتَلُف  ة َو َمْعِدُن الرِّ «أَیَُّھا اْألمیرُ !إّنا أَْھلُ َبْیِت النُُّبوَّ

ْحَمِة َو ِبنا َفَتَح هللاّ    َو ِبنا َخَتَم ، َو َیزیُد َرُجلٌ  اْلَمالِئَكِة َو َمَحلُّ الرَّ
َمِة ُمعلٌِن ِباْلفِْسِق ، َو  ْفِس اْلمَحرَّ فاِسٌق شارُب الَخْمٍر، قاِتلُ النَّ

ِمْثلي ال ُیبِایُع لِِمْثلِِھ ، َو لِكْن ُنْصبُح َو ُتْصِبُحوَن َو َنْنَتِظُر َو 
 َتْنَتِظرُوَن أَّینا أَحقُّ ِباْلِخالَفِة َو اْلَبْیِعة.»

«اى امیر ! ما خاندان نبوت و معدن رسالت و محل آمدو 
رفت فرشتگان و رحمت خداوند ھستیم . خدا بھ ما آغاز كرد و 

بھ ما ختم خواھد نمود . (ولى) یزید مردى شراب خوار و كشنده 
انسانھاى محترم است و آشكارا گناه مى كند . ھیچ گاه فردى 
مثل من با چنین كسى بیعت نخواھد كرد . لیكن ما صبح مى 

كنیم و شما نیز صبح مى كنید ، ما انتظار مى كشیم و شما نیز 
انتظار مى كشید تا (ببینیم) كدامیك از ما بھ جانشینى 
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  و بیعت سزاواریم» . صلى هللا علیھ و آلھرسول خدا 
 در این خصوص نیز در علیھ السالمحضرت ابا عبدهللاّ   الحسین  

 مواجھ با مروان بن حكم فرمود : 
الُم ، ِاْذا ُبلَِیِت  «ِاّناہلِلّ  َو اّنا اََلیِھ راجُعوَن َو َعَلى اْالِ◌ْسالِم اَلسَّ

ُة ِبراٍع ِمْثِل َیزیَد َو َلَقْد َسِمْعُت َجّدى َرُسولَ هللاّ       َیقُوُل : صلى هللا علیھ و آلھاالمَّ
رَمٌة َعلى آِل أبي ُسفیاَن ، َفِاذا َرأَیْتْم معاویَة على  الخالفُة ُمحَّ

ِمْنَبرى َفاْبقُروا َبَطَنُھ َو َقد َرآهُ أھُل الَمدینِة علَى الِمنبِر َفَلْم 
 َیْبَقُروا َفاْبتَالُھُم هللاّ    ِبَیزیِد الفاسقِ .» 

«ما براى خداییم و ھمگى بھ سوى او باز مى گردیم . 
بنابراین باید با اسالم خداحافظى كرد كھ اّمت اسالمى بھ 

فرمانروایى مانند یزید گرفتار شده است . من از جّد خودم 
حضرت پیامبر خدا شنیدم كھ فرمود : خالفت بر خاندان ابو 

سفیان حرام است . و اگر روزى معاویھ را بر باالى منبر من 
دیدید با ذلت او را بكشید ، ولى مردم مدینھ او را بر منبر پیامبر 

 دیدند و نكشتند پس خداوند آنان را بھ یزید فاسق گرفتار كرد.»
 را علیھ السالمولید بن عتبھ طى نامھ اى پاسخ منفى امام حسین  

براى یزید نوشت و یزید در جواب نامھ وى دستور داد اگر 
 حسین بیعت نكرد سر او را جدا كن و براى من بفرست ! 

 وقتى دیگر شرایط مدینھ را علیھ السالمحضرت سیدالشھداء  
مناسب ندید ، تصمیم گرفت بھ مكھ ھجرت نماید . آنگاه شب 

 آمد و دو ركعت نماز گزارد و چون فارغ شد صلى هللا علیھ و آلھنزد قبر پیامبر  
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 بھ پیشگاه خداوند عرضھ داشت : 
ٍد َو َقْد  ٍد َو أََنا اْبُن ِبْنِت ُمَحمَّ َك ُمَحمَّ «اَلّلُھمَّ !إِنَّ ھذا َقْبُر َنِبیِّ

َحَضَرني ِمَن األْمِر ما َقْد َعلِْمَت . اَلّلُھمَّ إِنّي اُِحبُّ اْلَمْعُروَف َو 
أْكَرهُ اْلُمْنَكَر َو اََنا أَْسألَُك یا َذا اْلَجالِل واإلْكراِم َبَحقِّ ھَذا اْلَقْبِر َو 

 َمْن فیِھ َما ِاْخَترَت ِمْن أْمري ھذا ما ُھَو َلك ِرضىً .» 
 است و من فرزند صلى هللا علیھ و آلھ«خدایا ! این قبر پیامبر تو محمد 

 ھستم ، تو خود مى دانى كھ برایم چھ پیش صلى هللا علیھ و آلھدخت محمد  
آمده است . خدایا ! من نیكى ھا را دوست داشتھ و بدى ھا را 

مكروه مى دارم . اى خداوند با شكوه و بزرگوار بھ حق این قبر 
و بھ حق صاحب این قبر از تو مى خواھم كھ آن چھ را برایم 

 پیش آورى كھ خشنودى تو در آن است » . 
 وقتیكھ از ھجرت علیھ السالممحمد بن حنفیھ برادر امام حسین  

حضرت با خبر گردید نزد ایشان آمد و پیشنھاداتى در خصوص 
 دور شدن امام از این اوضاع داد ! امام در پاسخ وى فرمود : 

نیا َمْلَجأ و ال َمأوىَّ َلما  «یا أَخي َو هللاّ    َلْو َلْم َیُكْن في الدُّ
 باَیْعُت َیزیَد بَن ُمعاِوَیَة اََبدا. 

برادرم ! بھ خدا سوگند اگر در دنیا ھیچ پناھى نداشتھ باشم 
 باز ھرگز با یزید بن معاویھ بیعت نخواھم كرد.»

و در ھنگامیكھ اشك ھاى محمد حنفیھ بر صورتش روان 
 بود امام بھ سخنان خویش اینچنین ادامھ داد : 

واِب َو  «یا اخي َجزاك ّهللاُ َخْیرا َلَقْد َنَصْحَت َو اََشْرَت ِبالصَّ
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أُْت لِذلَِك اََنا َو إْخَوتي  اََنا عاِزٌم َعَلى اْلُخرُوِج ِالى َمّكَة َو َقْد َتَھیَّ
ا اَْنَت َفال  َو َبُنو اَخي َو ِشْیَعتي َو اََمُرُھْم اَْمري َو َرأُیُھْم َرأیي َو اَمَّ

َعَلْیَك أْن ُتقِیَم ِباْلَمِدیَنِة َفَتُكوُن لي َعْینا ال ُتْخفي َعنِّي َشْیئا ِمْن 
 اُُموِرِھمْ ». 

«برادر ! خدا بھ تو جزاى خیر بدھد كھ وظیفھ خیرخواھى و 
صالحدید خود را انجام دادى و اما من (وظیفھ خود را بھتر از 

تو مى دانم) و تصمیم گرفتھ ام كھ بھ مكھ حركت كنم و من و 
برادرنم و فرزندان برادرم و گروھى از شیعیانم مھیا و آماده این 

سفر ھستیم ؛ زیرا این عده با من ھم عقیده بوده و ھدف و 
 خواستھ آنان ھمان ھدف و خواستھ من است .

و اما وظیفھ اى كھ بر تو محول است این كھ در مدینھ 
بمانى و در غیاب من آمد و رفت و حركت مرموز دستیاران بنى 

امیھ را در نظر بگیرى و در این زمینھ اطالعات الزم را در 
 اختیار من قرار بدھى». 

 در جواب برادر دیگرش ـ عمر علیھ السالمھم چنین امام حسین  
أطرف ـ كھ پیشنھاد داد براى آنكھ كشتھ نشود با یزید بیعت 

َثني اَبي اَنَّ َرُسولَ هللاّ    نماید ، فرمود :   اَْخَبرهُ ِبَقْتلِِھ َو صلى هللا علیھ و آلھَحدَّ
َقْتلِى و اَنَّ ُتْرَبَتُھ َتُكوُن ِبالقُْرِب ِمْن ُتْرَبِتى، اَتُظنُّ اَنََّك َعلِْمَت ما 
ِنیََّة ِمْن َنْفسي اََبدا َو َلَتْلَقَینَّ فاِطَمُة  َلْم اَْعَلْمُھ ؟ َو هللاّ   ال اُْعطي الدَّ
َة اََحٌد اَذاھا  ِتِھ و ال َیْدُخُل اْلَجنَّ یَُّتھا ِمْن اُمَّ اَباھا شاِكَیًة ماَلقِیْت ُذرَّ

 في ُذُریَّتھا».
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 خبر كشتھ شدن خودش و كشتھ صلى هللا علیھ و آلھ«پدرم از رسول خدا  
شدن مرا داده است و نیز فرموده كھ قبر من در نزدیكى قبر او 
قرار خواھد گرفت . آیا گمان میكنى چیزى را كھ تو مى دانى 

من از آن بى اطالع ھستم ؟ بھ خدا سوگند من ھیچ گاه زیر بار 
 ذلت نخواھم رفت .

و در روز قیامت مادرم فاطمھ زھرا(س) از اذیتى كھ 
فرزندانش از امت جدش دیده اند ، بھ جّد خویش شكایت 

خواھد برد و كسى كھ با اذیت فرزندان فاطمھ زھرا(س) موجب 
 رنجش وى گردد ، داخل بھشت نخواھد گردید».

 تصمیم گرفت از مدینھ بھ مكھ علیھ السالمسرانجام سیدالشھداء 
ھجرت نماید.ایشان وصیت نامھ خویش را نوشت و با مھر 

خود ممھور نمود و آن را تحویل برادرش محمد بن حنفیھ داد 
و شبانھ بھ ھمراه خاندان و بعضى ازاصحابش از مدینھ خارج 

«َفَخَرَج شد و در آن حال این آیھ شریفھ را تالوت مى فرمود:
نِى ِمنْ  اْلقوِم الظالمِینَ ».  ˺ِمْنَھا خائفا َیَترّقُب قالَ َرّب َنجِّ

 و اینك متن وصیت نامھ آن حضرت چنین است :
حیِم،ھذا ما أْوصى ِبھِ  اْلُحَسیُن ْبُن َعلِىٍّ  حمِن الرَّ «ِبسَم هللاّ   الرَّ

ِالى اَِخِیھ ُمَحّمِد ْبِن اْلَحَنِ◌فَّیَھ اَنَّ اْلُحَسْیَن َیْشَھُد أْن ال ِالَھ ِاالَّ هللاّ   
دا َعْبُدهُ و رُسولُُھ جاَء ِباْلَحقَّ ِمْن  َوْحَدهُ ال شِریَك َلُھ َو اَنَّ ُمَحمَّ
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اَعَة آِتَیٌة الَرْیَب فیھا َو  َة َحقٌّ َو الناَر َحقٌّ َو السَّ ِعْنِدِه َو اَنَّ اْلَجنَّ
 اَنَّ هللاّ    َیْبَعُث َمْن فِى اْلقُُبورِ ! 

َو إّني َلْم اَْخُرْج اَِشرا َو ال َبِطرا َو ال ُمْفِسدا َو ال ظالِما َو انِّما 
ى   ِة جدِّ  اُِریُد اَْن آُمَر صلى هللا علیھ و آلھَخرْجُت لَِطَلِب ْالءاْصالِح فِى اُمَّ

ى َو اَبى علي  ِباْلَمْعُروِف َو اَْنھى َعِن اْلُمْنَكِر َو اَسیَر ِبسیَرِة َجدَّ
ْبِن اَِبى طِالٍب َفَمْن َقِبَلنى ِبَقُبوِل اْلَحقِّ َفاہللّ    اَْولى ِباْلحقِّ َو َمْن َردَّ 

َعَلىَّ ھذا اَْصِبُر َحتَّى َیْقِضَي هللاّ    َبْیِنى َو َبْیَن اْلَقْوِم َو ُھَو َخیُر 
اْلحاِكِمیَن َو ھِذِه َوِصیَّتى ِاَلیَك یا اَِخى َو ما َتْوفِیقي ِاّال ِباہللّ    َعَلْیِھ 

ْلُت َو الْیِھ اُنیبُ ».  َتَوكَّ
«بھ نام خداوند بخشنده و مھربان . این وصیت حسین بن 

على بھ برادرش محمد بن حنفیھ است . حسین گواھى مى دھد 
بھ توحید و یگانگى خداوند و گواھى مى دھد كھ براى خدا 

 بنده و صلى هللا علیھ و آلھشریكى نیست و شھادت مى دھد كھ محمد 
فرستاده اوست و آیین حق را از سوى خدا آورده است و 

شھادت مى دھد كھ بھشت و دوزخ حق است و روز جزا بدون 
شك بھ وقوع خواھد پیوست و خداوند ھمھ انسانھا را در چنین 

 روزى زنده خواھد نمود . 
من نھ از روى خود خواھى و یا براى خوش گذرانى و نھ 

براى فساد و ستمگرى از مدینھ خارج مى گردم ،بلكھ ھدف من 
از این امر اصالح در امت جّدم است . خواستھ ام این است كھ 

بھ نیكى ھا فرمان دھم و از بدى ھا باز دارم و ھمان روش جّد و 
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 را دنبال نمایم.علیھ السالمپدرم على بن ابى طالب  
پس ھر كس دعوت مرا از  آن رو كھ حق است پذیرفت ، 

پس خداوند بھ حق سزاوارتر است و ھركس نپذیرفت صبر 
مى كنم تا خدا میان من و این مردم بھ حق داورى نماید كھ او 
بھترین داوران است . برادرم! این وصیتم بھ توست و توفیق 
من جز از خدا نیست ، بر او توكل دارم و بازگشتم بھ سوى 

 اوست.»
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  در مكھ علیھ السالم سخنان امام حسین  )3
عبدهللاّ   بن عمر كھ براى انجام عمره مفرده در مكھ بھ سر 

 در مكھ، علیھ السالممى برد ، در ھمان روزھاى اول اقامت امام حسین  
خدمت امام رسید و پیشنھاد سازش و بیعت با یزید داد و امام 

را از عواقب خطرناك مخالفت با طاغوت بر حذر داشت . 
  در جواب وى فرمود:علیھ السالمحضرت سیدالشھداء  

ْنیا َعَلى هللاّ     ْحمِن أَما َعلِْمَت أَنَّ ِمْن َھوانِ ¨ الدُّ «یا أَبا َعْبِدالرَّ
أَنَّ َرْأَس َیْحیَى ْبِن َزَكِرّیا اُْھِدَي إِلى َبِغيٍ ِمْن َبغایا َبِني إِْسرائیلَ ؟ 

أَما َتْعَلُم أَنَّ َبني إْسرائیلَ كاُنوا َیْقُتلُوَن ما َبْیَن ُطلُوِع اْلَفْجِر إلى 
ْمِس َسْبعیَن َنِبّیا ُثمَّ َیْجلُِسوَن في أَسواقِِھْم ، َیبیُعوَن َو  ُطلُوِع الشَّ
ِل هللاّ    َعَلْیِھْم َبلْ أَْمَھَلُھْم  َیْشَتُروَن َكأَْن َلْم َیْصَنُعوا َشْیئا ، َفَلْم ُیَعجِّ

ِق هللاّ    یا أَبا  َو أََخَذُھْم َبْعَد ذلَِك أَْخَذ َعزیٍز ِذى اْنِتقاٍم ، ِاتَّ
ْحمِن َو ال َتَدْع ُنْصَرتي.»   َعْبِدالرَّ

«اى ابو عبدالرحمن ! مگر نمى دانى كھ دنیا آن چنان حقیر 
و پست است كھ سربریده یحیاى پیامبر بھ عنوان ھدیھ براى 

فردى از ستمكاران بنى اسرائیل فرستاده مى شود ! مگر 
نمى دانى كھ بنى اسرائیل اول صبح ھفتاد پیامبر را كشتند و 

بعد بھ كارھاى روزانھ و خرید و فروش مشغول شدند ، گویا 
 كوچكترین جنایتى مرتكب نشده اند . 

پس خداوند بھ آنان مھلت داد آنگاه سرانجام بھ سزاى 
اعمالشان رسانید و انتقام خداوند قادر ، آنھا را بھ شدیدترین 
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وجھى فرا گرفت . اى ابو عبدالرحمان ! از  خدا بترس و دست 
 از نصرت و یارى ما برمدار !» 

 طى مدت اقامت در مكھ عالوه بر علیھ السالمحضرت ابا عبدهللاّ    
مذاكره با گروھھاى مختلف ، مكاتباتى بھ ھدف تبیین نھضت 
خویش انجام دادند و گروھھا و شخصیتھایى را بھ سوى خود 
دعوت نمودند . از  آن جملھ مكاتبات،ارسال نامھ اى بھ سران 
قبایل بصره بود كھ توسط غالمش سلیمان انجام گرفت و او 

پس از موفقیت در تسلیم كردن نامھ حضرت ، از  سوى ابن 
زیاد دستگیر و بھ شھادت رسید . اینك متن آن نامھ 

 چنین است:
دا    ِمْن َخْلقِِھ َو اَْكَرَمُھ صلى هللا علیھ و آلھ«اَّما َبْعَد : َفِانَّ هللاّ    اْصَطفى ُمَحمَّ

ِتِھ َو اْختاَرهُ لِِرساَلِتِھ ، ُثمَّ َقَبضُھ ِاَلْیِھ َو َقْد َنَصَح لِِعباِدِه َو َبلَّغ  ِبُنُبوَّ
ما اُْرسَل ِبِھ َو كنُّا اَْھَلُھ َو أْولیاَءهُ َو اْوِصیاَءهُ َو َوَرَثَتُھ َو اََحقَّ 

الّناِس ِبَمقاِمِھ فِى الّناِس ، َفاْسَتأْثَر َعَلْینا َقْوُمنا ِبذلَِك ، َفَرضینا َو 
 َكِرْھَنا اْلفُْرَقَة َو اَْحَبْبَنا العافَِیَة . 

ْن َتَوالّهُ  َو َنْحُن َنْعَلُم أّنا اََحقُّ ِبذلَِك اْلَحقِّ اْلُمْسَتحقِّ َعَلْینا ِممِّ
وا الَحقَّ ، َفَرحَمُھُم هللاّ   و َغَفَرَلنا َو  َو َقْد أحَسنوا َو أصَلُحوا و َتحرُّ

َلُھم . َو َقْد َبَعْثُت َرُسولي ِاَلْیُكْم ِبھَذا اْلِكتاِب َو اََنا اَْدعُوُكْم ِالى 
ِة َنِبیِِّھ   نََّة َقد اُمیَتْت َو اْلِبْدَعَة َقد صلى هللا علیھ و آلھِكتاِب هللاّ   َو ُسنَّ  َفِانَّ السُّ

الُم  شاِد َو السَّ اُْحِیَیْت ، َو اَْن َتْسَمعوا َقْولى اَْھِدُكْم إالى َسبِیل الرَّ
 َعَلْیُكْم َو َرْحَمُة هللاّ   َو َبَركاُتھُ .» 
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 را بر خالیق خویش برگزید و صلى هللا علیھ و آلھ«اما بعد ، خداوند محمد  
او را بھ پیامبرى خود گرامى داشت و بھ رسالتش مبعوث 

گردانید . سپس او را نزد خود برد در حالیكھ بھ صالح مردم 
عمل كرده بود و رسالتش را انجام داده بود . ما خاندان و اولیا و 
اوصیا و وارثان او و سزاوارترین مردم بھ جانشینى او بودیم كھ 

دیگران برما پیشى جستند و ما تسلیم شدیم . ما تفرقھ را 
نخواستیم و بھ عافیت پاسخ گفتیم . این در حالى بود كھ 

 مى دانستیم ما بر حق والیت ، از متولیان آن سزاوارتریم . 
اكنون این نامھ را توسط فرستاده خود نزد شما فرستادم و 

شما را بھ كتاب خدا و سنت پیامبر فرا مى خوانم كھ سنت او را 
كشتھ و بدعت را احیا كرده اند . اگر گفتارم را بشنوید و فرمانم را 

برید شما را بھ راه راست ھدایت مى كنم . سالم و رحمت خدا 
 بر شما باد.» 

 در مكھ ، پیام نھضت علیھ السالمطى مدت اقامت امام حسین  
انقالبى آن حضرت بھ مردم كوفھ رسید و نامھ ھاى انفرادى و 

گروھى براى آن حضرت فرستادند و ضمن پذیرش بیعت 
ایشان ، از امام خواستند بھ كوفھ برود و امامت آنان را بر عھده 

گیرد و آنان یارى اش خواھند كرد .  جواب حضرت 
بھ جمعى از  كوفیان با اعزام پسرعمویش علیھ السالمسیدالشھداء 

 جناب مسلم بن عقیل بھ كوفھ چنین است:
حیم ، ِمَن اْلُحَسْیِن ْبِن َعلِىٍّ ِاَلى اْلَمأل  ْحمِن الرَّ «ِبْسِم هللاّ   الرَّ
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ِمَن اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْسِلِمیَن ، اَّما َبْعُد ؛ َفِانَّ ھانیا و َسعیدا َقِدما 
َعَلىَّ ِبُكتُبُكْم و كانا آِخر َمْن َقِدَم َعَلىَّ ِمْن ُرُسلُِكْم َو َقْد َفِھْمُت 
ُكلَّ الَِّذى َقَصْصُتْم َو َذَكْرُتْم َو َمقاَلُة ُجلُِّكْم اَنُھ َلْیَس َعَلْینا ِاماٌم 

 َفاْقِبلْ َلَعلَّ هللاّ    َیْجَمُعنا ِبَك َعَلى اْلُھدى َو اْلَحقِّ . 
َو َقْد َبَعْثُت ِاَلیُكْم اَِخى َو اْبَن َعمَي َوِثَقتي ِمْن اَْھِل َبْیِتي َو 

اََمرُتُھ اَْن َیْكُتَب ِاَلىَّ ِبحالُِكْم َو اَْمِرُكْم َو َرأِیُكْم َفِاْن َكَتَب اَنَُّھ َقْد 
ِاْجَتَمَع َرأُي َمِالُْكْم َو َذِوى اْلَفْضِل َو اْلِحجى ِمْنُكْم َعلى ِمْثِل ما 

َقِدَم َعَلىَّ ِبِھ ُرُسلُكم َو َقَرأُت فِى ُكُتِبُكْم اَْقِدُم َعَلْیُكْم َوشیكا ِاْن 
شاَءهللاّ   َفَلَعمري َما الءاماُم ِاالَّ اْلعاِمُل ِبالكتاِب َو اآلِخُذ ِباْلقِْسِط 

ائُن ِبالَحقِّ َو اْلحاِبُس َنْفَسُھ َعلى ذاِت هللاّ   َو الّسالمُ ».  َوالدَّ
«از  حسین بن على بھ بزرگان مومنان ! ھانى و سعید 

آخرین فرستاده ھاى شما ؛ نامھ ھایتان را آوردند . از مضامین 
آن آگاھى یافتم و درخواست شما در بیشتر این نامھ ھا این 

است كھ ما امام و پیشوایى نداریم ، بھ سوى ما بیا تا خداوند بھ 
 وسیلھ تو ، ما را بھ سوى حق ھدایت كند . 

اكنون برادر و پسر عمویم را (مسلم بن عقیل) كھ فردى 
مورد اطمینان از خاندانم مى باشد ، بھ سوى شما مى فرستم و 
از او خواستھ ام تا افكار و احوال شما را برایم بنویسد . اگر 
خواستھ  اكثریت مردم و نظر افراد آگاه كوفھ این بود كھ در 

نامھ ھاى شما منعكس گردیده من نیز انشاءهللاّ   بسوى شما 
 حركت خواھم كرد . 
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بھ جان خودم سوگند ! پیشواى راستین و امام بحق كسى 
است كھ بھ كتاب خدا عمل نماید و راه قسط و عدل را پیشھ 

خود سازد و از حق پیروى كرده و خود را وقف و فداى فرمان 
 خدا نماید . والسالم.» 

با نزدیك شدن موسم حج، گروھھاى مختلفى از 
مطلع شدندكھ علیھ السالممسلمانان بھ مكھ وارد گردیدند.امام حسین  

یزید عده اى را مامور ترور ایشان كرده است،لذا تصمیم گرفتند 
از مكھ خارج گردند . حضرت قبل از حركت در میان خاندان 

بنى ھاشم و جمعى از شیعیان خطبھ اى رابدین شرح ایراد 
 فرمودند :

«اَْلحْمُدہللّ   َو ماشاَءهللاّ   َو ال قَُوَة ِاالّ ِباہللّ   و َصّلى هللاّ    َعلى 
َرُسِولِھ ، ُخطَّ اْلَمْوُت َعلى ُولِد آَدَم َمَخطَّ اْلَقالَدِة َعلى ِجِید الَفتاِة 
َو ما اَْوَلَھني ِالى اَْسالفي ِاِشتیاِق َیْعقُوَب ِالى ُیوُسَف َو َخیرَّ لي 
عھا ُعسالِن اْلَفَلواِت َبْیَن  َمْصَرعا أَنا القِِیھ َكانِّي ِباَْوصالِي َتَتَقطَّ
الَنواویس َو َكْرَبال َفَیْمألنَّ ِمنِّى اَكراشا جوفا َو اَْجِرَبة ُسْغبا ال 

 َمحیَص َعْن َیْوٍم .
ُخطَّ ِباْلَقَلِم ِرَضاهللاّ   ِرضانا اَْھُل الَبْیِت َنْصِبُر َعلى َبالِئِھ َو 

ُیَوفِّینا اُُجوَر الّصاِبِریَن َلْن ُتشذَّ َعْن َرُسوِل هللاّ   لُْحَمُتُھ َبْل ِھَى 
ِبِھم َعُیُنھ و ُینجُزِبِھْم َوْعُدهُ اَال  َمجُموَعٌة َلُھ في حِظیَرِة القُْدِس ُتَقرُّ

نا َعلى لِقاِء هللاّ   َنْفَسُھ َفْلَیْرَحل  و َمْن كاَن فینا باِذالً ُمْھَجَتُھ ُمَوطَّ
 َمَعنا َفِانَّي راِحٌل ُمصِبحا ِاْن شاَء هللاّ  .» 
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«سپاس براى خداست ، آنچھ خدا بخواھد ھمان خواھد 
بود و ھیچ نیرویى حكم فرمانیست مگر بھ اراده خداوند و درود 

 خدا بر فرستاده اش باد .
مرگ بر انسان ھا الزم افتاده ھمانند گردن بند كھ الزمھ 

گردن دختران است . و من بھ دیدار نیاكانم آن چنان اشتیاق 
دارم مانند اشتیاق یعقوب بھ دیدار یوسف ! و براى من 

قتلگاھى معین گردیده است كھ در آنجا فرود خواھم آمد ، گویا 
با چشم خود مى بینم كھ درندگان بیابانھا در سرزمینى در میان 
نواویس و كربال اعضاى مرا قطعھ قطعھ و شكمھاى گرسنھ 

 خود را سیر و انبان ھاى خالى خود را پر مى كنند . 
از پیشامدى كھ با قلم قضا نوشتھ شده است ، چاره و مفرّى 
نیست ، و آنچھ خدا راضى است ، نیز خشنود ھستیم . در 

مقابل بال و امتحان او صبر و استقامت مى ورزیم و خدا اجر 
صبركنندگان را بر ما عنایت خواھد نمود . در میان پیامبر و 

پاره ھاى تن وى ھیچگاه جدایى نخواھد افتاد و در بھشت 
برین كنار او خواھند بود ، زیرا آنان وسیلھ خوشحالى و روشنى 

چشم پیامبر بوده و وعده او نیز بھ وسیلھ آنان تحقق خواھد 
پذیرفت . آگاه باشید كھ ھریك از شما كھ با خداست در راه ما از 
خون خویش بگذرد و جانش را در راه شھادت و لقاى پروردگار 

نثار كند ، آماده حركت با ما باشد كھ من فردا صبح حركت 
 خواھم كرد. ان شاء هللاّ   .»
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از دیگر كسانى كھ پیشنھاد انصراف از سفر عراق را بھ امام 
 داد عبدهللا بن زبیر بود . او كھ خود یكى از افراد علیھ السالمحسین  

مخالف حكومت یزید بھ شمار مى آمد و بھ ھمین سبب از 
مدینھ خارج و بھ مكھ پناھنده شده بود ، بھ امام عرض كرد : 
اگر من ھم در عراق شیعیانى مانند شیعیان شما داشتم آنجا را 

بھ ھر نقطھ دیگر ترجیح مى دادم . با این حال اگر در مكھ 
بمانید ما نیز بیعت مى كنیم و تا حّد امكان از پشتیبانى تو 

 خوددارى نخواھیم كرد! 
  در جواب وى فرمودند : علیھ السالمآنگاه حضرت امام حسین  

َة َكْبشا ِبِھ ُتْسَتَحلٌّ ُحْرَمُتھا َفما اُِحبُّ  َثِني اَنَّ ِبَمكَّ «ِانَّ اَِبي َحدَّ
اَْن اَُكوَن ذلَِك اْلَكْبَش َو َلئْن اُْقَتلْ خاِرجا ِمْنھا ِبِشْبٍر اََحبٌّ ِاَلىَّ ِمْن 

اَْن اُْقَتلَ فیھا َو َلَئْن اُقَتلْ خاِرجا ِمْنھا ِبِشْبَرْیِن اََحبُّ ِاَلىَّ ِمن اَْن 
اُْقَتلَ خاِرجا ِمْنھا َبِشْبٍر َو اَْیُم هللاّ    َلْو ُكْنُت في ُجْحِر ھامٍة اْلَھوامِّ 

َیْسَتْخِرُجوني َحَتى َیْقُضوا بي حاَجَتُھْم َو هللاّ    َلَیْعَتُدنَّ َعَلىَّ َكما 
ْبِت .   اْعَتدِت اْلَیھُوُد فِى السَّ

َبْیِر َلِئْن اُْدَفْن ِبشاِطِئ اْلفُراِت اََحبُّ ِاَلىَّ ِمْن  اَْن  َیا اْبَن الزُّ
 اُْدَفَن ِبفناِء اْلَكْعَبةِ ». 

«پدرم بھ من خبر داد كھ بھ سبب وجود قوچى در مكھ 
احترام آن شھر درھم شكستھ خواھد شد و نمى خواھم آن 

كبش و قوچ من باشم (و موجب آن گردم كھ كوچكترین اھانتى 
بھ خانھ خدا متوجھ شود). و بھ خدا سوگند ! اگر یك وجب 
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دورتر از مكھ كشتھ شوم بھتر است از اینكھ در یك وجبى آن 
 بھ قتل برسم . 

و بھ خدا سوگند ! اگر در النھ مرغى باشم مرا بدست آورند 
خواھند آورد تا با كشتن من بھ ھدف خویش برسند و بھ خدا 

سوگند! ھمان گونھ كھ قوم یھود احترام روز شنبھ (سمبل 
وحدت و روز تقرب بھ خداى خویش) را درھم شكستند اینھا 

 نیز احترام مرا درھم خواھند شكست . 
سپس فرمود: پسر زبیر ! اگر من در كنار فرات دفن بشوم ، 
 براى من محبوبتر است از اینكھ در آستانھ كعبھ دفن شوم . 
«إنَّ ھذا َیقُولُ  لي ُكْن َحماما ِمْن َحماِم اْلَحَرِم َو َلِئْن اُْقَتلْ َو 

َبْیِني َو َبْیَن الَحَرِم باٌع اََحبُّ ِاَلىَّ ِمْن اَْن اُْقَتلَ َو َبْیِني َو َبْیَنُھ ِشْبٌر 
فِّ اََحبُّ ِاَلىَّ ِمْن اَْن اُْقَتلَ ِباْلَحِرم .   َو َلِئْن اُْقَتلْ ِبالطَّ

نیا اََحبَّ إَلیِھ ِمْن اَْن اْخُرَج ِمَن  ِانَّ ھذا َلْیَس َشْىٴ ِمَن الدُّ
اْلِحجاِز َو َقْد َعلَِم اَنَّ الّناَس ال َیْعِدلُوَنُھ بي َفَودَّ أنَّي َخَرْجُت َحّتى 

 َیْخلُو َلھُ ». 
بنا بھ نقل ابن قولویھ ، پس از آنكھ ابن زبیر از مجلس امام 

خارج گردید ، آن حضرت فرمود : «او بھ من مى گوید كبوتر 
حرم باش ! و بھ خدا سوگند ! اگر من یك ذرع دورتر از حرم 
كشتھ شوم براى من محبوبتر از این است كھ یك وجب دورتر 
از حرم كشتھ شوم و اگر در طف (سرزمین كربال) كشتھ شوم 

 براى من محبوبتر از این است كھ در حرم بھ قتل برسم ». 
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 پس از خارج شدن علیھ السالمو بنا بھ نقل طبرى و ابن اثیر امام  
ابن زبیر ، بھ اطرافیانش فرمود : «او(گرچھ بھ ظاھر بھ بودن 
من در مكھ عالقھ نشان مى دھد ولى در واقع) بیش از ھر چیز 

بھ بیرون رفتن من از مكھ عالقھ مند است ؛ زیرا مى داند با 
 وجود من كسى بھ او توجھى نخواھد كرد!» 
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  در مسیر كوفھ علیھ السالم سخنان امام حسین  )4
 علیرغم میلش و بر خالف حجاج بیت هللاّ   علیھ السالمامام حسین  

الحرام ، روز ھشتم ذى الحجھ (روز ترویھ) از مكھ بھ ھمراه 
اھل بیت و یاران خود خارج شد تا ھم حفظ حرمت خانھ خدا 
شود و ھم خون حضرت بدون نتیجھ و بھره بردارى ریختھ 

نشود . مسیر حركت امام بسوى كوفھ بود . ایشان در بین راه 
این نامھ را نوشتھ و بھ وسیلھ قیس بن مسھر صیداوى براى 

 مردم كوفھ فرستاند : 
«اَّما َبْعُد : َفَقْد َوَرَد َعَلىَّ ِكتاُب ُمسلِِم بِن َعقیل ُیْخِبُرنى 

َلِب ِبحقَّنا َفسألُت هللاّ    اَْن ُیْحِسن َلَنا  ِباْجِتماِعُكْم َعلى َنْصِرنا َو الطَّ
الُصْنَع و ُیثیَبُكْم َعلى ذلَِك اَْعَظَم االَّْجِر َو َقْد َشَخْصُت ِاَلیُكْم ِمْن 
ِة َفاذا َقِدَم َعَلیُكْم  َة َیوم الَثالثاِء لثماٍن َمَضْیَن ِمْن ِذى الِحجَّ َمكَّ

 َرُسولي َفاْنَكِمُشوا فى اَمِرُكْم َفِانِّى قادٌم في اَّیامي ھِذهِ ».
«اما بعد : نامھ مسلم بن عقیل را كھ مشعر بھ اجتماع و 

ھماھنگى شما در راه نصرت و یارى ما خاندان و مطالبھ حق 
ما بود دریافت نمودم . از خداوند مسئلت دارم كھ آینده ھمھ ما 

را بھ خیر و شما را موفق و در این اتحاد و اتفاق برشما ثواب و 
 اجر عظیم عنایت فرماید . 

من ھم روز سھ شنبھ ھشتم ذیحجھ از مكھ بھ سوى شما 
حركت نموده ام . با رسیدن پیك من ، شمابھ كارھاى خویش 

بھ سرعت سروسامان بخشید كھ من نیز در این چند روزه وارد 
 خواھم گردید.»
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 بھ طرف كوفھ ادامھ داشت كھ علیھ السالمحركت امام حسین  
ناگھان پیكى از كوفھ نزد حضرت آمد و خبر تاسف بار كشتھ 

 علیھ السالمشدن مسلم بن عقیل و ھانى بن عروه را آورد . ابا عبدهللاّ    
 در حالیكھ آن نامھ در دستش بود خطاب بھ یارانش فرمود : 

ُھ َقْد اَتانا َخَبٌر َفظیُع  حیم أّما َبْعُد َفإنَّ ْحمن الرَّ «ِبْسِم هللاّ   الرَّ
َقْتلُ ُمْسلِِم ْبِن َعقیٍل َو ھاِنى بِن ُعرَوَة َو َعبِدهللاّ   ْبِن َیقُطٍر َو َقْد 
َخَذلْتنا شیَعُتنا َفَمْن اََحبَّ ِمْنُكُم االْنِصراَف َفلَیْنَصِرْف َلْیَس َعَلْیِھ 

 ِمّنا ِذمامٌ ». 
«بنام خداى بخشنده مھربان! اما بعد خبر تأثر انگیزى بھ 
ما رسیده است و آن كشتھ شدن مسلم بن عقیل و ھانى بن 

عروه و عبدهللاّ   بن یقطر است ! معلوم مى شود شیعیان ما دست 
از یارى ما برداشتھ اند و اینك ھر یك از شماكھ بخواھد در 
 برگشتن آزاد است و از  سوى ما حقى برگردنش نیست.» 
مدتى نگذشت كھ سپاھیان حّر از راه رسیدند و بھ فرمان 

 عبیدهللاّ   بن زیاد،امام حسین را محاصره نمودند .
حضرت براى تبیین ھدف خود ، پس از نماز جماعت ظھر 
كھ خواندند بھ ایراد سخنرانى پرداختھ و اینچنین فرمودند: 

(جالب اینكھ حر و سپاه تحت امرش نیز در نماز جماعت امام 
 شركت كردند!)

«اَیَُّھا الّناُس إنَّھا َمْعِذَرةٌ ِاَلى هللاّ    َو ِاَلیُكم َو إنَّى َلْم اِتُكْم حّتى 
ُھ َلْیَس َلنا  اََتْتنى ُكُتِبُكْم َو َقِدَمْت ِبھا ُرُسلُُكْم أْن اَْقِدْم َعَلینا َفانَّ
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ِاماٌم َو َلَعلَّ هللاّ   اَْن َیْجَمَعنا ِبَك َعَلى الُھدى َفِاْن ُكْنُتْم َعلى ذلَِك 
َفَقْد ِجْئُتُكْم َفاْعُطوني ما اَطمئنُّ ِبِھ ِمْن ُعُھوِدُكْم َو َمواِثیقُكم َو ِان 

ُكْنُتم لِمْقَدمي كاِرھیَن اَْنصِرُف َعْنُكْم إلَى اْلمكاِن الَّذي ِجئُت 
 ِمنُھ ِالیُكم». 

«اى مردم ! سخنانم اتمام حجت است بر شما ، و انجام 
وظیفھ و رفع مسئولیت در پیشگاه خدا . من بھ سوى شما 
حركت نكردم مگر آنگاه كھ دعوتنامھ ھا و پیك ھاى شما بھ 

سوى من سرازیر گردید كھ امام و پیشوا نداریم ، دعوت ما را 
بپذیر و بھ سوى ما حركت كن تا خداوند بھ وسیلھ تو ما را 

 ھدایت و رھبرى نماید . 
اگر بدین دعوتھا وفادار ھستید اینك كھ من بھ سوى شما 

آمده ام با من پیمانى محكم ببندید و در ھمكارى و ھمیارى با 
من از اطمینان بیشتر برخوردارم سازید . و اگر از  آمدن من 

ناراضى ھستید حاضرم بھ محلى كھ از  آنجا آمده ام 
 مراجعت نمایم.» 

سپاھیان ّحر در مواجھ با این سخنان منطقى و مستدل 
امام فقط سكوت اختیار كردند! دومین سخنرانى امام كھ پس از 

 نماز عصر انجام گرفت از این قرار است  :
ُكْم ِاْن َتَتقُوا هللاّ   َو َتْعرفُوا الَحقَّ  «اَّما َبْعُد : اَیَُّھا الناُس َفِانِّ

ٍد   ِ َو َنْحُن اَْھلُ َبْیِت ُمَحمَّ اَولى ِبَوالیِة صلى هللا علیھ و آلھِالَْھلِِھ َیُكْن اَْرضى ہلِلّ
عیَن ما َلْیَس َلُھْم َو السِائریَن ِباْلِجوِر َو  ھَذا األْمِر ِمْن ھُؤالء الُمدَّ
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اْلُعْدواِن َو ِان اَبَیُتم ِاّال الَكراَھَة َلنا َو الَجْھلَ ِبَحقِّنا َو كاَن َرأُیُكْم 
 اآلَن َغْیر ما اََتتني ِبِھ ُكُتبُكم اَنَصِرُف َعنُكم». 

«اى مردم ! اگر از خدا بترسید و بھ پذیرید كھ حق در دست 
اھل حق باشد ، موجب خشنودى خداوند خواھد گردید و ما 

اھل بیت پیامبر بھ والیت و رھبرى مردم شایستھ تر و 
سزاوارتر از اینھا (بنى امیھ) مى باشیم كھ بھ ناحق مدعى این 

مقام بوده و ھمیشھ راه ظلم و فساد و دشمنى با خدا را در پیش 
گرفتھ اند . و اگر در این راھى كھ در پیش گرفتھ اید پافشارى 

كنید و از ما روى گردانید و حق ما را نشناسید و اكنون خواستھ 
شما غیر از آن باشد كھ در دعوتنامھ ھایتان منعكس بود ، من 

 از ھمین جا مراجعت مى كنم.»
 بھ اتمام رسید ، حّر علیھ السالمپس از آنكھ سخنان امام حسین  

اظھار داشت كھ ما از این دعوتنامھ ھا اطالعى نداریم ! آنگاه 
امام دستور دادند خورجین نامھ ھاى كوفیان بھ آنھا نشان داده 

 شود . ولى ّحر باز ھم اظھار بى اطالعى كرد ! 
وقتیكھ امام خواستند بھ مسیرشان ادامھ دھند حّر مانع شد 

و در نھایت گفت مسیرى را انتخاب نمایید كھ نھ بھ طرف كوفھ 
باشد و نھ بازگشت بھ مدینھ ، تا من طى نامھ اى از ابن زیاد 

 را نصیحت كرد علیھ السالمكسب تكلیف كنم . آنگاه حّر ، سیدالشھداء  
و گفت اگر مبارزه كنى كشتھ مى شوى . امام با شنیدن این 

 تھدید فرمود : 
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«أََفِباْلَموُت ُتَخوِّ فُني َو َھل َیْعُدو ِبُكُم الَخْطُب اَْن َتْقَتلُوني َو 
َسأَقولُ ما قالَ أخو اْالَوِس الِِبِن َعّمِھ و َ ُھَو َیُریُد نصرَة 

 آیا مرا بھ مرگ مى ترسانى و آیا بیش از كشتن . صلى هللا علیھ و آلھرسوِل هللاّ    
من نیز كارى از شما ساختھ است ؟ من در پاسخ تو ھمان چند 

بیت را مى خوانم كھ برادر مومن «اوسى» آنگاه كھ مى خواست 
بھ یارى پیامبر بشتابد و در جنگ شركت كند بھ پسر عمویش 

 كھ مخالف حركت وى بود،انشاد نمود و چنین گفت : 
 

َسأَْمضي َو ما ِباْلَمْوِت 
 عاٌر َعَلى اْلَفتى

 ِاذا ما َنوى َحّقا َو  
 جاَھَد ُمْسلِما

جالَ  َو آَسا الرِّ
 الّصالِحیَن ِبَنْفِسھِ 

  َو فارَق َمْثبُورا َو  
 خاَلَف ُمحْرما

ُم َنْفسى ال اُریُد  اُقدِّ
 َبقاَءھا 

 لَِتْلقى َخِمیسا فِى  
 اْلِھیاِج َعَرْمَرما 

َفِاْن ِعْشُت َلْم اَذَمْم َو ِاْن 
 ِمتُّ َلْم اُلْم 

 َكفى َلَك ُذّال اَْن َتِعیش  
 َو ُتْرَغما»

 
«من بسوى مرگ خواھم رفت كھ مرگ براى جوانمرد 

 ننگ نیست، آن گاه كھ او معتقد بھ اسالم و حقش باشد.
وبخواھدباایثار جانش ، از مردان نیك حمایت و با 

 جنایتكاران مخالفت نموده و از دشمنى خدا دورى گزیند.
من جانم را در طبق اخالص مى گذارم و دست از زندگى 

مى شویم تا در جنگى سخت با دشمنى بس بزرگ مواجھ شوم. 
من اگر زنده بمانم پشیمانى ندارم و نھ اگر بمیرم ناراحتى دارم ، 

ولى براى تو این بس كھ چنین زندگى ذلت بار و ننگینى را 
 سپرى كنى.»

 در طول سفرشان علیھ السالمگفتھ شده است كھ امام حسین  
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چندین بار این اشعار را خوانده اند. بھ ھر حال ایشان و 
اصحابش در حالیكھ سپاھیان ّحر آنھا را ھمراھى مى كردند 
حركت خود را ادامھ دادند ولى نھ بھ طرف كوفھ بلكھ بدون 

جھت خاصى تا جواب نامھ ّحر از كوفھ بیاید. در بین راه در 
یكى از اقامتگاه ھا امام فرصت دیگرى یافتند و بار دیگر براى 

 بازگو كردن حقایق براى سپاه ّحر بھ سخنرانى پرداختند : 
 قاَل َمْن َرأى ُسلطانا جائرا صلى هللا علیھ و آلھ«اَّیَھا الَناُس ِانَّ َرُسولَ هللاّ    

ُمْسَتِحالً لَِحراِم هللاّ   ناِكثا َعْھَدهُ ُمخالِفا لُِسنَِّة َرُسوِل هللاّ   َیْعَمُل في 
ِعباِدهللاّ   بالءاثِم َو الُعدواِن َفَلْم ُیغّیْر َعَلیھ ِبفِْعٍل َو ال َقْوٍل كاَن َحقّا 

 َعَلى هللاّ   اَْن ُیْدِخلُھ َمْدَخَلھُ . 
اَال َو إنَّ ھُؤالِء َقْد َلَزُموا طاَعَة الشَّیطاِن َو َتَركوا طاَعَة 

لُوا الُحُدوَد َو اْستأَثُروا ِباْلَفى ِء َو  ْحمِن َو اَظَھُروا اْلَفساَد َو َعطَّ الرَّ
ْن َغیََّر . ُموا َحالَلُھ َو اََنا اََحُق ِممَّ  اََحلُّوا َحراَم هللاّ   َو َحرِّ
َو َقْد اَتْتنِى ُكُتُبُكْم َو َقِدَمْت َعَلىَّ ُرُسلُكْم ِبَبَیِعتُكم ِانَُّكْم ال 

ُتَسلُّمونى َو ال َتْخذلونى َفِان اَْتَممُتْم َعَلىَّ َبْیَعَتُكم ُتِصیُبوا 
ُرشَدُكم َفاََنا الُحسیُن بُن َعلِىِّ َو اْبُن فاِطَمَة ِبْنِت َرُسوِل هللاّ   

َنفِسى َمَع اَنفُِسُكْم َو اَْهِ◌لى َمَع اَْھلُِكْم َو َلُكم فِيَّ اُْسَوةٌ َو إْن َلْم 
َتْفَعلُوا َو َنَقضُتْم َعْھَدُكْم َو َخلَّفُتم َبْیَعتي ِمْن أعناقُِكم ماِھَى َلُكْم 

ِبُنكٍر َلَقْد َفَعْلُتُموھا ِبأِبي َو أِخي َو اْبِن عّمي ُمْسلِم َفاْلَمغُروُر َمِن 
ُكْم اَْخطأتْم َو َنصیَبكْم َضیَّعُتْم َو َمْن َنَكَث َفِانَّما  اغَترَّ ِبُكْم َفَحظَّ
الُم َعَلیُكْم َو َرحَمُة  َیْنُكُث َعلى َنْفِسِھ َو َسُیْغِنى هللاّ    َعنُكم َو السَّ
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 هللاّ    َو َبَركاُتھُ » . 
 فرمود ھر مسلمانى با سلطان صلى هللا علیھ و آلھ«مردم! پیامبر خدا 

زورگویى مواجھ گردد كھ حرام خدا را حالل نموده و پیمان الھى 
را در ھم مى شكند و با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت 

درآمده و در میان بندگان خدا ، راه گناه و معصیت و عدوان و 
دشمنى در پیش مى گیرد ولى او در مقابل چنین سلطانى با 

عمل یا با گفتار ، اظھار مخالفت ننماید بر خداوند است كھ این 
فرد (ساكت) را بھ محل ھمان طغیانگر ، در آتش جھنم 

 داخل كند . 
مردم! آگاه باشید اینان (بنى امیھ) اطاعت خدا را ترك و 

پیروى از شیطان را بر خود فرض نموده اند، فساد را ترویج و 
حدود الھى را تعطیل نموده، فى ء را (كھ مختص بھ خاندان 

پیامبر است) بھ خود اختصاص داده اند. حالل و حرام و اوامر و 
نواھى خداوند را تغییر داده اند و من بھ رھبرى جامعھ ى 

مسلمانان از این مفسدین كھ دین جدم را تغییر داده اند 
 شایستھ ترم. 

گذشتھ از این حقایق، مضمون دعوتنامھ ھایى كھ از شما 
بھ دست من رسیده و پیكھایى كھ از سوى شما بھ نزد من 

آمده اند این بود كھ شما با من بیعت كرده و پیمان بستھ اید كھ 
مرا در مقابل دشمن تنھا نگذارید و دست از یارى من برندارید، 
اینك اگر بر این پیمان خود باقى و وفادار باشید ، بھ سعادت و 
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ارزش انسانى خود دست یافتھ اید؛ زیرا من حسین فرزند دختر 
پیامبر و فرزند على ھستم كھ وجود من با شما مسلمانان در 

ھم آمیختھ و فرزندان و خانواده ى شما بھ حكم فرزندان و 
خانواده خود من ھستند (در میان من و مسلمانان جدایى 

نیست) كھ شما باید از من پیروى كنید و مرا الگوى خود 
 قرار دھید. 

و اگر با من پیمان شكنى نمودید و بر بیعت خود باقى 
نماندید بھ خدا سوگند این عمل شما نیز بى سابقھ نیست و 

تازگى ندارد كھ با پدرم و برادرم و پسرعمویم مسلم نیز این 
چنین رفتار نمودید و با آنان از در غدر و پیمان شكنى درآمدید، 
پس آن كس گول خورده است كھ بھ حرف شما اعتماد كند و بھ 

پیمان شما مطمئن شود. شما مردمانى ھستید كھ در بھ دست 
آوردن نصیب خود راه خطا پیموده و سھم خود را بھ رایگان از 

دست داده اید و ھر كس پیمان شكنى كند بھ ضرر خودش تمام 
خواھد گردید و امید است خداوند مرا از شما بى نیاز سازد. 

 والسالم»
 از علیھ السالمدر یكى دیگر از اقامتگاھھا، حضرت ابا عبدهللاّ    

شھادت پیك خود كھ بھ كوفھ فرستاده بود ـ قیس بن مسھر 
 صیداوى ـ با خبر گشت و در پاسخ بھ این خبر تأسف بار فرمود:

«َفِمْنُھم َمن َقضى َنْحَبُھ َو َمِنْھمُ  َمن َیْنتظُر و ما بّدلُوا 
 اللھُّمَّ اْجَعْل َلنا َو َلُھم الجّنَة و اْجَمع بیَننا َو َبَیْنُھم في ˺َتبْدیالً . 

 34سوره احزاب ـ آیة .˺
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 ُمسَتقرٍّ ِمْن َرْحِمتَك َو َرغاِئَب َمْذخوِر ثواِبكَ ». 
«گروھى از مومنان بھ پیمان خود (شھادت در راه خدا) وفا 

نمودند و گروه دیگر در انتظار بھ سر مى برند و عھد و پیمان 
خویش را تغییر نداده اند . آنگاه امام چنین دعا فرمودند : خدایا ! 

بھشت را براى ما و آنان قرار بده و ما و آنان را در پایگاه 
 رحمتت بھ بھترین ثوابھاى ذخیره شده ات نایل بھ گردان».

سپس كاروانى كھ خبر شھادت پیك امام را آورده بود ، 
اوضاع كوفھ را ناامن خواند و بھ امام پیشنھاد داد بھ دامنھ 

كوھھاى سر بھ فلك كشیده برود تا در امان بماند . طرماح بن 
عدى قافلھ ساالر این كاروان بعد از این پیشنھاد اظھار داشت 

كھ من خودم ھمراه با بیست ھزار شمشیر بھ دست، دفاع از تو 
 را بر عھده خواھیم گرفت . 

«ِانَّ بیَنَنا َو َبیَن  در جواب طرماح فرمودند : علیھ السالمامام حسین  
ُف  اْلَقوِم َعھدا َو میثاقا َو َلْسنا َنْقِدُر َعلَى إْالنِصراِف حّتى َتَتصرَّ

 ِبنا َو ِبِھُم االُموُر في عاقَِبٍة . 
در میان ما و مردم كوفھ عھد و پیمانى بستھ شده است و 
در اثر این پیمان امكان برگشت براى ما نیست، تا ببینیم 

 عاقبت كار بھ كجا مى انجامد!»
 با خبر شدند كھ علیھ السالمدر اقامتگاھى دیگر امام حسین  
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عبیدهللاّ   بن حّر جعفى راھزن و سارق معروف آن زمان نیز در 
این اقامتگاه منزل گزیده است . حضرت با چند تن از 

اصحابش نزد او رفتھ و او را بھ یارى خویش دعوت نموده 
 و فرمود : 

«َیا ْبَن الُحرِّ ِانَّ اَھلَ ِمْصِرُكْم َكَتُبوا ِاَلىَّ أّنُھْم ُمْجَتِمُعوَن َعلى 
ُنْصرتي َو َسألُونى اْلقُُدوَم َعْلیِھْم َوَلْیَس اْالَ◌مُر َعلى ما َزَعُموا َو 

 إنَّ َعَلیَك ذنوبا َكِثیَرًة َفَھلْ َلَك ِمْن َتوَبٍة َتْمُحو ِبھا ذنوَبَك؟»
 «.... َتْنُصُروا اْبَن ِبْنِت َنِبیَِّك َو ُتقاِتُل َمَعھُ .»

ا ِاذا َرِغْبَت ِبَنْفِسَك َعّنا َفال حاَجَة َلنا فِى َفَرِسَك َو ال  «.... اَمَّ
فِیَك َو ما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمضلِّیَن َعُضدا َو إنِّى اَْنصُحَك َكما 

َنَصحَتِني ِاِن اْسَتَطْعَت اَْن ال َتْسَمَع ُصراَخنا َو ال َتْشَھَد َوْقَعَتَنا 
َفافَعْل َفَو هللاّ    ال َیْسَمُع واِعَیَتنا اََحٌد َو ال َیْنُصُرنا ِاالّ اََكّبُھ هللاّ    في 

 ناِر َجَھنَّمَ ».
«اى پسر حّر ! مردم شھر شما (كوفھ) بھ من نامھ نوشتھ اند 

كھ آنان بر نصرت و یارى من اتحاد نموده و پیمان بستھ اند و از 
من درخواست كرده اند كھ بھ شھرشان بروم . ولى حقیقت امر 

خالف آن است كھ آنان نوشتھ اند . تو در دوران عمرت گناھان 
زیادى را مرتكب شده اى ؟ آیا مى خواھى توبھ كنى و از آن 

 گناھان پاك شوى؟ 
عبیدهللاّ   گفت : چگونھ توبھ كنم ؟ حضرت فرمود : فرزند 

دختر پیامبرت را یارى كرده و در ركاب او با دشمنانش بھ 
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جنگى ! او در جواب عرض كرد : بھ خدا سوگند من مى دانم ھر 
كس كھ از فرمان تو پیروى كند بھ سعادت ابدى دست یافتھ 

است ، ولى من احتمال نمى دھم یارى من بھ حالت سودى 
داشتھ باشد ؛ زیرا در كوفھ كسى را ندیدم كھ تصمیم بر یارى 
شما داشتھ باشد ! بلكھ اكثر مردم كوفھ خود را براى سركوبى 

 شما آماده كرده اند .
بھ خدا سوگندت مى دھم كھ مرا از این امر معاف بدارى ، 

زیرا من سخت از مرگ گریزانم . ولى اسب خود را كھ فوق 
العاده قوى و با سرعت است تقدیم شما خواھم كرد . امام (كھ 

قصد ھدایت و سعادت وى را داشتند) فرمودند حاال كھ از جانت 
در راه ما امتناع مى ورزى ، من نیز بھ اسبت نیاز ندارم زیرا من 

 از افراد گمراه براى خود كمك نمى گیرم ! 
آنگاه امام فرمودند : من ھم تو را نصیحتى مى كنم كھ تا 

مى توانى خود را بھ جاى دور دستى برسان تا صداى استغاثھ ما 
را نشنوى و جنگ ما را نبینى ، زیرا بخدا سوگند اگر صداى 

استغاثھ ما بھ گوش كسى برسد و بھ یارى ما نشتابد خدا او را در 
 آتش جھنم قرار خواھد داد .» 

عبیدهللاّ   بھ سپاه امام نپیوست ولى تا آخر عمر براى از 
 دست دادن چنین سعادتى اظھار تاسف و پشیمانى مى كرد!

 بھ نزدیكى علیھ السالمدر ادامھ مسیر ، كاروان ابا عبدهللاّ   الحسین  
سرزمین كربال رسیدند . در ھمان ھنگام حركت كاروان، ناگھان 
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إّنا ہلِلّ َو إّنا صداى امام بھ گوش رسید كھ مكرر مى فرمودند : 
 جناب على اكبر فرزند ارشد حضرت از علت این ِاَلیِھ راِجعُوَن . 

 گفتھ امام سوال كرد و ایشان چنین پاسخ دادند : 
«ِاّني َخَفْقُت ِبَرأسيِ َفَعنَ  بیفارٌس َو ُھَو َیقُولُ : اَلَقْوُم َیسُرَوَن 

 َو اْلَمنایا تَسري ِاَلْیھم . َفَعلِْمُت اَّنھا اَْنفَُسنا ُنِعْیْت ِالینا . 
من سرم را بھ زین اسب گذارده بودم كھ خواب خفیفى بر 

چشمانم مسلط شد . در این موقع صداى ھاتفى بھ گوشم 
رسید كھ مى گفت این جمعیت در این ھنگام شب در حركت 

ھستند و مرگ نیز در تعقیب آنھاست . براى من معلوم گردید 
 كھ این ، خبر مرگ ماست .» 

ال اَراَك هللاّ    ِبسوٍء أَلْسنا حضرت على اكبر عرضھ داشت : 
خداوند حادثھ بدى پیش نیاورد ، ولى مگر ما بر عَلى اَلحِق ؟ 
 حق نیستیم ؟ 

امام فرمود : بلھ بھ خدا سوگند ما جز در راه حق قدم 
ِاذا ال ُنبالى أْن َنمُوَت برنمى داریم . على اكبر عرض كرد : 

 اگر بناست در راه حق بمیریم  ترسى از مرگ نداریم . ُمِحّقینَ . 
َجزاَك هللاّ    ِمْن َوَلٍد َخْیَر آنگاه امام او را دعا كرده و فرمود : 

 ما َجزى َوَلدا َعْن والِِده . 
«خداوند بھترین پاداش فرزندى را براى تو عنایت 

 فرماید.»
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  در كربالعلیھ السالمسخنان امام حسین  ) 5
 با ھمراھى سپاھیان ّحر بھ حركت علیھ السالمقافلھ امام حسین  

خود ادامھ دادند تا بھ منطقھ نینوا رسیدند . در این منطقھ بود 
كھ دستور اكید ابن زیاد بھ ّحر رسید كھ بر امام سختى گیرى كند 

 و در ھمان منطقھ ایشان را متوقف سازد . 
برخى از  اصحاب آن حضرت كھ وضع را چنین دیدند 

پیشنھاد دادند قبل از رسیدن سپاھیان بیشتر، با ھمین تعداد 
 «ما ُكنُت لءاََبَدأُھم بجنگند لیكن امام نپذیرفتند و فرمودند:

من ھرگز شروع كننده جنگ نخواھم بود . «پس از ِباْلقِتال ، 
مدتى در نزدیكى رود فرات توقف كردند و امام از نام آن 

سرزمین سؤال كردند، جواب شنیدند اینجا سرزمین طف است. 
سپس امام دوباره پرسیدند آیا نام دیگرى ھم دارد ؟ عرضھ 

 داشتھ شد كربال ھم نامیده مى شود . آنگاه امام فرمودند:
«اَلّلھمَّ اََعُوُذ ِبَك ِمَن اْلكَرِب َو الَبالِء ،ھا ُھنا َمَحطُّ رحالِنا 

َوھا ُھنا وهللاّ    َمّحلُ قُبوِرنا َوھاُھنا َوهللاّ    َمحشُرنا َو َمنشرنا ، َو 
 ِبھذا َوَعَدني َجّدي َرسولُ هللاّ    َو ال ِخالَف َلِوَ◌ْعِده» . 

«خدایا ! از اندو و بال بھ تو پناه مى برم ! اینجاست محل 
فرود آمدن ما . و بھ خدا سوگند ھمین جاست محل قبرھاى ما 
و بھ خدا سوگند از اینجاست كھ در قیامت محشور و منشور 

 كھ صلى هللا علیھ و آلھخواھیم گردید،و این وعده اى است از جدم رسول خدا 
 خالفى در آن نیست.»
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 ھـ. 61 در دوم محرم الحرام سال علیھ السالمحضرت سیدالشھداء  
وارد سرزمین كربال شدند و پس از توقف كوتاھى در میان 

یاران وھمراھان خود قرار گرفتھ و این خطبھ را ایراد فرمودند: 
ا َبْعُد َفَقْد َنَزلَ ِبنا ِمَن ْاألْمِر ما َقْد َتَرْوَن و َأنَّ الُدْنیا َقْد  «اَمَّ
َرْت َو اَْدَبَر َمْعُروفُھا َو َلْم َیْبَق ِمْنھا ِاال ُصباَبٌھ  َرْت َو َتَنكَّ َتَغیَّ

 َكُصباَبة الءانِاء َو َخسیُس َعْیٍش َكاَْلَمْرعَى اْلَوبیلِ . 
أال َتَرْوَن إَلى اْلَحقِّ ال ُیْعَمُل ِبِھ َو اَلى اْلباِطِل ال ُیَتناھى َعْنُھ 
لَِیْرغَب الُمؤِمُن فِي لِقاِء هللاّ   َفِانِّي ال اََرى اْلَمْوَت ِاالَّ َسعاَدًة َو 
یُن َلِعٌق  ْنیا َو الدِّ اْلَحیاَة َمَع الّظالِِمیَن ِاّال َبَرما، الّناُس َعبیُد الدُّ

ُصوا ِباْلَبالِء  ت ْ َمعاِیُشُھْم َفِاذا ُمحِّ َعلى_'feاَْلِسَنِتھْم َیُحوُطوَنُھ ما ِدرَّ
ّیاُنونَ ».   َقلَّ الدَّ

«اما بعد ، پیشامد ما ھمین است كھ مى بینید ؛ جدا اوضاع 
زمان دگرگون گردیده ، زشتیھا آشكار و نیكیھا و فضلیتھا از 
محیط ما رخت بر بستھ است ، از فضائل انسانى باقى نمانده 

 است مگر اندكى ، مانند قطرات تھ مانده ظرف آب . 
مردم در زندگى ننگین و ذلت بارى بھ سر مى برند كھ نھ بھ 

حق ، عمل و نھ از باطل روگردانى مى شود . شایستھ است كھ 
در چنین محیط ننگین ، شخص با ایمان و فضیلت ، فداكارى 

و جانبازى كند و بھ سوى فیض دیدار پروردگارش بشتابد ، من 
در چنین محیط ذلت بارى مرگ را جز سعادت و خوشبختى و 

 زندگى با این ستمگران را چیزى جز رنج و نكبت نمى دانم. 
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این مردم برده ھاى دنیا ھستند و دین لقلقھ زبانشان 
مى باشد ، حمایت و پشتیبانى آنان از دین تا آنجاست كھ 

زندگیشان در رفاه است و آنگاه كھ در بوتھ امتحان قرار گیرند ، 
 دینداران ، كم خواھند بود» . 

بنابر نقل تاریخ ، عصر روز پنج شنبھ نھم ماه محرم بھ 
فرمان عمر سعد ، لشكر باطل علیھ سپاه حق آماده نبرد شد. 

 كھ بر شمیرش تكیھ داده بود و خواب خفیفى علیھ السالمامام حسین  
بر چشمانش چیره شده بود ، بھ خواھرش جناب زینب 

 كبرى فرمود : 
 فِى الَمناِم َفقاَل لي ِانََّك صائٌر صلى هللا علیھ و آلھ«ِاّني َرأیُت َرسولَ هللاّ    

 را در خواب دیدم كھ صلى هللا علیھ و آلھمن جّدم رسول خدا  الینا َعن قریٍب . 
 فرمود : فرزندم بھ زودى بھ نزد ما خواھى آمد!» 

آنگاه حضرت، برادرش اباالفضل را خطاب قرار داده و 
فرمود: برو از اینھا سؤال كن چھ برنامھ اى دارند . و بعد كھ 

 فھمید قصد حملھ دارند بھ برادرش فرمود: 
«ِاْرَكْب ِبَنْفِسى اَْنَت یا اَِخي َحّتى َتْلقاُھْم َفَتقُولَ َلُھْم ما َلُكْم َو 

ا جاَء ِبِھْم ... ِاْرِجْع ِاَلیِھْم َفِاْن اْسَتَطْعَت  ما َبَدأَ َلُكْم َو تسألُُھْم َعمَّ
نا اللَّْیَلَة  َة ُنصلَّي لَِربَّ ا الَعِشیَّ ّخَرُھْم ِالى ُغْدَوٍة َو َتْدَفَعُھْم َعنَّ اَْن ُتوٴ

لوَة َو ِتالَوَة ِكتاِبِھ َو  َوَنْدُعوهُ َو َنْسَتغفَِرهُ َفُھو َیعَلُم أنِّي اُِحبُّ الصَّ
 َكْثَرَة الُدعاِء َو ْاألسِتغفارِ »

«بھ سوى آنان باز گرد و اگر توانستى امشب را مھلت بگیر 
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و جنگ را بھ فردا موكول كن تا ما امشب را بھ نماز و استغفار و 
مناجات با پروردگارمان بھ پردازیم ، زیرا خدا مى داند من بھ 
نماز و قرائت قران و استغفار و مناجات با پروردگار عالقھ 

 شدید دارم.»
آنگاه كھ شب عاشورا فرا رسید و یاران حضرت اباعبدهللاّ   

 براى نماز مغرب جمع شده بودند ، حضرت در علیھ السالمحسین  
 میان آنان قرار گرفتھ و بھ ایراد خطبھ اى بدین شرح پرداختند :
راِء  اِء َو الضَّ رَّ نِاء َو اَْحَمُدهُ َعَلى السَّ «اُِثني َعَلى هللاّ    اَْحَسَن الثَّ
اَلّلُھمَّ ِاّنى اَْحَمُدَك َعلى اَْن اَكَرْمتنا ِبالنُُّبوِة َو َعلَّْمَتنا القُْرآَن َو 

یِن َو َجَعْلَت َلنا اَسماعا َو اَْبصارا َو اَْفِ◌ئَدًة َو َلْم  َفقَّْھَتنا فِى الدِّ
 َتْجَعلنا ِمَن اْلُمشِركیَن . 

ا َبْعُد : َفِانِّي ال اَْعَلُم اَْصحابا اَْولى َو ال َخْیرا ِمْن اَْصحاِبي  اَمَّ
َو ال اَْھَل بیٍت اََبرَّ َو ال اَْوَصَل ِمْن اَْھِل َبْیتي َفَجزاُكُم هللاّ   َعنِّي 

ي َرُسوُل هللاّ    ِبأّني َساُساُق ِاَلى صلى هللا علیھ و آلھَجمیعا َخْیرا.َو َقْد اَْخَبَرِني َجدَّ
اْلِعراِق َفاَْنِزُل اَْرضا ُیقاُل َلھا َعمُورا َو َكْرَبال َو فیھا اُسَتْشَھُد َو 

 َقْد َقُرَب اْلَموِعُد .
أَال َو إنَّى اَُظنُّ َیْوَمنا ِمْن ھُوالِء ْاالَْعداِء َغدا َو انِّي َقْد اَِذْنُت 

َلُكْم َفانَطلِقُوا َجمیعا في ِحلٍّ َلْیَس َعَلیُكْم ِمنِّى ِذماٌم َو ھذا اللَّیُل 
َقْد َغِشَیُكم َفاتَِّخُذوهُ َجمالً َو لِیأُْخْذ ُكلُّ َرُجل ِمْنُكْم ِبَیِد َرُجٍل َمْن 

قُوا في َسواِدُكم َو  اَْھِل َبْیِتي َفجزاُكُم هللاّ    َجِمیعا َخْیرا َو َتَفرَّ
َمداِئِنكم َفِانَّ الَقْوم ِانَّما َیُطلُبوَنني َو َلْو اَصاُبوني َلَذھلُوا َعْن 
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 َطَلِب َغْیري».
 «َحْسُبُكْم ِمَن اْلَقْتِل ِبُمْسلم ِاْذَھُبوا َقْد اَِذْنُت َلُكمْ ». 

«.... ِانِّى َغدا اُْقَتُل َو ُكلُُّكْم ُتْقَتلُوَن َمِعى َو ال یْبقى ِمنُكم اََحٌد 
ضیع» .   َحتَّى اْلقاِسِم َو َعْبِدهللاّ   الرَّ

«خداوند را بھ بھترین وجھ ستایش كرده و در شداید و 
آسایش و رنج و رفاه ، مقابل نعمتھایش سپاس گذارم . خدایا ! 
تو را مى ستایم كھ بر ما خاندان ، با نبوت ، كرامت بخشیدى و 
قرآن را بھ ما آموختى و بھ دین و آیین مان آشنا ساختى و برما 

گوش و چشم و قلب عطا فرموده اى و از گروه مشرك و خدا 
 نشناس قرار ندادى . 

اما بعد : من اصحاب و یارانى بھتر از یاران خود ندیده ام و 
اھل بیت و خاندانى با وفاتر و صدیقتر از اھل بیت خود سراغ 

 ندارم . خداوند بھ ھمھ شما جزاى خیر دھد . 
 خبر داده بود كھ من بھ عراق فرا صلى هللا علیھ و آلھجدم رسول خدا  

خوانده مى شوم و در محلى بھ نام «عمورا» و یا «كربال» فرود 
آمده و در ھمانجا بھ شھادت مى رسم و اینك وقت  این 

شھادت رسیده است ، چرا كھ گمان مى كنم ھمین فردا ، 
 دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواھد نمود . 

حاال شما آزاد ھستید و من بیعت خود را از شما برداشتم و 
بھ ھمھ شما اجازه مى دھم كھ از  این سیاھى شب استفاده 

كرده و ھر یك از شما دست یكى از افراد خانواده مرا بگیرد و 
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بھ سوى آبادى و شھر خویش حركت كند و جان خود را از 
مرگ نجات بخشد ؛ زیرا این مردم فقط در تعقیب من ھستند 
و اگر بر من دست بیابند با دیگران كارى نخواھند داشت ، 

 خداوند بھ ھمھ شما جزاى خیر و پاداش نیك عنایت كند.»
پس از سخنان امام ھر یك از اصحاب و یارانش در 

حمایت از ایشان سخنانى گفتند و آمادگى خود را براى جان 
 فشانى در راه ھدف امامشان ، بار دیگر اعالم نمودند . 

 سپس امام نگاھى بھ فرزندان عقیل كردند و گفتند :
« كشتھ شدن مسلم براى شما بس است ، من اجازه 

مى دھم شما برگردید» و آنگاه كھ حضرت پایدارى و حمایت 
راسخ آنان را دید فرمود  : پس بدانید من فردا كشتھ خواھم شد 

و ھمھ شما حتى قاسم و عبدهللا شیرخوار نیز با من كشتھ 
 خواھید شد !» 

 نقل شده است كھ فرمود شب علیھ السالماز حضرت امام سجاد  
عاشورا پدرم میان خیمھ با چند تن از اصحاب نشستھ بودند و 
غالم ابوذر مشغول اصالح و آماده كردن شمشیر حضرت بود 

 كھ آن امام ھمام این اشعار را قرائت كردند : 
 

 یا َدْھُر اُفٍّ َلَك ِمْن َخلِیٍل 
 َكْم َلَك ِباْلءاْشراِق َو  

 األصیِل 
ِمْن صاِحٍب اَْو طالِب 
 َقتیِل 

ھُر ال َیْقَنُع    َو الدَّ
 ِباْلَبدیِل 

ما األْمُر ِاَلى الَجلیِل   َو انَّ
 َو ُكلُّ َحيٍّ سالٌِك َسبیِل  

 
«اى دنیا اف بر دوستى تو كھ صبحگاھان و عصرگاھان 
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چقدر از دوستان و خواھانت را بھ كشتن مى دھى،كھ بھ عوض 
قناعت نورزى و ھمانا كارھا بھ خداى بزرگ محول است و ھر 

 زنده اى سالك این راه است!» 
 ادامھ دادند كھ عمھ ام زینب (س) با شنیدن علیھ السالمامام سجاد  

 در مقام علیھ السالماین اشعار نگران شد و بى تابى كرد . امام حسین  
 تسلى خواھرش بھ صبر و شكیبایى ، فرمودند : 

«َیا اُْختاهُ َتَعّزى ِبَعزاِء هللاّ   و إْعَلمي أَنَّ اَْھلَ االَْرِض َیُموُتوَن 
مِاء ال َیْبقُوَن َو أنَّ ُكلَّ َشى ٍء ھالٌك ِاّال َوْجَھ هللاّ   الَّذي  َو اَْھلَ السَّ
َخَلَق األْرَض ِبقُدَرِتِھ َو َیْبعُث اْلَخْلَق َفَیُعوُدون َو ُھَو َفْرٌد َوْحَدهُ 
أبي َخْیٌر ِمّني َو اُّمى َخْیٌر ِمنّي َو اَِخي َخیٌر ِمّني َولَِي َو َلُھْم َو 
لُِكلِّ ُمْسلٍِم ِبَرُسوِل هللاّ    اُسَوةُ ... یااُْختاه یا اُمَّ ُكلُثوَم یا فاِطَمُة یا 

َرباُب اُنظُرَن ِاذا قُِتْلُت َفال َتشقُْقَن َعَليَّ َجْیبا َو ال َتخُمشَن َوْجھا 
 َو ال َتقُْلَن َھْجرا» . 

«خواھر ! راه صبر و شكیبایى را پیش بگیر و بدان كھ ھمھ 
مردم دنیا مى میرند و آنانكھ در آسمانھا ھستند زنده نمى مانند . 
ھمھ موجودات از بین رفتنى ھستند مگر خداى بزرگ كھ دنیا 
را با قدرت خویش آفریده است و ھمھ مردم را مبعوث و زنده 
خواھد نمود و اوست خداى یكتا . پدر و مادرم و برادرم حسن 
بھتر از من بودند كھ ھمھ بھ جھان دیگر شتافتند . و من و آنان 

و ھمھ مسلمانان باید از رسول خدا پیروى كنیم كھ او نیز بھ 
 جھان بقا شتافت».
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  این آیھ شریفھ را تالوت نمود  : علیھ السالمآنگاه امام حسین  
ما  ما ُنملي َلُھْم َخْیٌر ِألنفُِسِھم ِانِّ َو ال َیْحَسَبنَّ الَِّذیَن َكَفُروا أنَّ
ُنْملي َلُھْم لَِیْزداُدوا إْثما َوَلُھْم َعذاٌب ُمھیٌن ما كاَن هللاّ    لِیَذَر 
ّیب  ˺اْلمْؤِمنیَن َعلى ما اَنتْم َعَلْیِھ َحّتى َیمیَز اْلَخِبیَث ِمَن الطَّ

«آنانكھ كفر ورزیدند گمان نبرند مھلتى كھ بھ آنان 
مى دھیم بھ نفع آنھاست ، بلكھ بھ آنان مھلت مى دھیم تا 

بر گناھان خود بیفزایند و براى آنان عذابى است ذلّت بار ، 
خداوند مؤمنان را با این وضعى كھ ھستند واگذار نخواھد نمود 

 تا بد را از نیك و ناپاك را از پاك جدا سازد».
در برخى از منابع تاریخى آمده است كھ حضرت 

 در ساعت ھاى آخر شب عاشورا خواب سبكى علیھ السالمسیدالشھداء 
چشمان مباركش را فرا گرفت و چون بیدار شد بھ اصحابش 

 فرمود:
ْت َعَلىَّ َتْنھُشِني َو  «ِانِّي َرأَْیُت فى َمنامي َكأَنَّ ِكالبا َقْد َشدَّ

ھا َو أُظنُّ اَنَّ اّلذي َیَتَوّلى َقْتلي َرُجلٌ  فِیھا َكْلٌب اَْبَقُع َرأیُتُھ اََشدَّ
اَْبَرُص ِمْن ھُؤالِء اْلَقومِ . َو ِانَّي َرأْیُت َرُسولَ هللاّ   َبْعَد ذلَِك َو َمَعُھ 

ِة َو َقِد  َجماَعٌة ِمْن اَْصحاِبِھ َو ُھَو َیقُولُ اَْنَت َشھیُد ِھِذِه االُمَّ
فیح األعلى َو ْلَیُكْن  ماواِت َو اَْھلُ الصَّ اْسَتْبَشَرِبَك أْھلُ السَّ

ْر َفَھذا َمَلٌك َقْد َنَزلَ ِمَن  لْ َو ال ُتؤخِّ ِاْفطاُرَك ِعْنِدى اللَّیَلَة َعجِّ
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ماِء لَِیأُخَذ َدَمَك في قاُروَرٍة َخْضراَء َفھذا ما َرأیُت َو َقْد اَِنَف  السَّ
ِحیلُ ِمْن ھِذِه الُدْنیا ال َشكَّ فیھ».   اَألْمُر َو اْقَتَرَب الرَّ

«من در خواب دیدم كھ چندین سگ شدیدا بر من حملھ 
مى كنند و شدیدترین آنھا سگى بود  بھ رنگ سیاه و سفید و 

این خواب نشانگر آن است از میان این افراد كسى كھ بھ 
 مرض برص مبتالست قاتل من خواھد بود. 

 را با گروھى از صلى هللا علیھ و آلھ و پس از این خواب ، رسول خدا 
یارانش دیدم كھ بھ من فرمود : تو شھید این امت ھستى و 

ساكنان آسمانھا و عرش برین ، آمدن تو را بھ ھمدیگر مژده و 
بشارت مى دھند، تو امشب افطار را در نزد من خواھى بود، 
عجلھ كن و تأخیر روا مدار و اینك فرشتھ اى از آسمان فرود 

 آمده است تا خون تو را در شیشھ سبز رنگى جمع آورى كند».
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  در روز عاشوراعلیھ السالم سخنان امام حسین  )6
سرانجام صبح روز عاشورا كھ مصادف با روز جمعھ دھم 

 ھـ. بود ، جنگ بین سپاه حق و باطل آغاز 61محرم الحرام 
 پس از نماز صبح طى سخنانى براى علیھ السالمشد. امام حسین 

اصحابش آنھا را بھ صبر در راه خدا دعوت كرد و آنگاه چنین 
 دست بھ دعا برداشت:

ٍة َو اَْنَت  «اَللَُّھمَّ اَْنَت ِثَقتِى في ُكلِّ َكْرٍب َو َرجائي في ُكلِّ ِشدَّ
ةٌ ، َكم ِمْن َھمِّ َیضُعُف فِِیھ الفُؤاُد  لِي في ُكلِّ اَْمٍر َنَزلَ ِبى ِثَقٌة َوُعدَّ

دیُق َو َیْشَمُت فِیِھ اْلَعُدوُّ  َو َتقِلُّ فیِھ الِحیَلُة َو َیْخُذلُ فیِھ الصَّ
ن ِسواَك َفَكَشْفَتُھ  اَْنَزْلُتُھ ِبَك َو َشَكوُتُھ ِاَلیَك َرْغَبًة ِمنِّى ِاَلیِك َعمَّ

ْجَتُھ َفاْْنَت َولِىُّ كلِّ ِنْعَمٍة َو ُمْنَتھى كلِّ َرْغَبةٍ ».  َو َفرَّ
«خدایا ! تو در ھر غم و اندوه ، پناھگاه و در ھر پیشامد 

ناگوار ، مایھ امید من ھستى و در حادثھ اى ، سالح و ملجأ من ! 
چھ بسیار غمھاى كمر شكن كھ دلھا در برابرش آب و راه ھر 

چاره در مقابلش مسدود مى گردد ، غمھاى جانكاھى كھ با 
دیدن آنھا ، دوستان دورى جستھ و دشمنان زبان بھ شماتت 

مى گشودند . در چنین مواقعى تنھا بھ پیشگاه تو شكایت آورده 
و از دیگران قطع امید نموده ام و تو بودى كھ بھ داد من رسیده 
و این كوھھاى غم را بر طرف كرده اى و از این امواج اندوه 

نجاتم بخشیده اى. خدایا! توئى صاحب ھر نعمت و توئى 
 آخرین مقصد و مقصود من».
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 پس از مرتب كردن صفوف لشكر علیھ السالمابا عبدهللاّ   الحسین  
خویش، سوار بر اسب شدند . و از خیمھ ھا فاصلھ گرفتند و با 
 صداى بلند و رسا ، خطاب بھ لشكر عمر سعد چنین فرمودند : 

«اَیَُّھا الّناُس إْسمُعوا َقْولِى َو ال َتْعِجلُوا َحّتى اَِعَظُكْم ِبما ُھَو 
َحٌق َلُكْم َعَلىَّ َو َحّتى اَْعَتِذَر ِالْیُكْم ِمْن َمْقدمي َعَلْیُكْم َفِاْن َقِبْلُتْم 
ُعْذِري َو َصَدقُتْم َقولي َو اَْعطیُتُموِنى الّنَصَف ِمْن اَْنفُِسُكْم ُكْنُتْم 
ِبِذلَك اَْسَعَد َو َلْم َیُكْن َلُكْم َعَلىَّ َسبیلٌ َو ِان َلْم َتْقَبلوا ِمّنى اْلعْذَر 

َو َلْم ُتْعُطوا النَّصَف ِمْن اَْنفُِسُكْم َفاْجِمُعوا اَْمَرُكْم َو ُشَركاَءُكْم ُثمَّ ال 
ًة ُثمَّ اْقُضوا ِاَلىَّ َو ال َتْنِظُرون ِانِّ ولّیَي هللاّ     َیُكْن اَْمُرُكْم َعَلْیُكْم َغمَّ

لَ الِكتاَب َو ُھَو َیَتَوّلى الّصالِِحینَ » .   الَّذي َنزَّ
«مردم ! حرف مرا بشنوید و در جنگ و خونریزى شتاب 

نكنید تا من وظیفھ خود را كھ نصیحت و موعظھ شماست ، 
انجام بدھم و انگیزه سفر خود را بھ این منطقھ توضیح دھم. 

اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف درآمدید راه سعادت 
را دریافتھ و دلیلى براى جنگ با من ندارید و اگر دلیل مرا 

نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید ھمھ شما دست بھ ھم بدھید 
و ھر تصمیم و اندیشھ باطل كھ دارید درباره من بھ اجرا 

بگذارید و مھلتم ندھید ! ولى بھ ھر حال امر بر شما پوشیده 
نماند ، یار و پشتیبان من خدایى است كھ قرآن را فرو فرستاد و 

 اوست یار و یاور نیكان» . 
چون سخنان حضرت بھ اینجا رسید صداى گریھ از سوى 
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بعضى از زنان و دختران حرمش بلند شد . حضرت سخن خود 
را قطع كرده و از برادرش عباس و فرزندش على اكبر خواست 

آنان را ساكت كنند و اضافھ كرد : آنان گریھ ھاى زیادى در پیش 
  ایشان ادامھ دادند : علیھم السالمدارند ! پس از سكوت اھل بیت  

نیا  نیا َعلى َحَذٍر َفِانَّ الدُّ قُوا هللاّ   َو ُكوُنوا ِمَن الدُّ «ِعباَد هللاّ    إتَّ
لُْو َبقَِیْت َعلى اََحٍد اَْو َبقَِى َعَلْیھا اََحٌد َلكاَنِت اْالنبیاُء اََحقَّ ِباْلَبقاِء 

نیا لِْلَفناِء  ضاِء َو اَْرضى ِباْلقضاِء ، َغْیَر اَنَّ هللاّ    َخَلَق الدُّ َو اَولى ِبالرِّ
َفَجدیُدھا باٍل َو َنعیُمھا ُمضَمِ◌حلٌّ َو ُسُروُرھا ُمْكَفِھرُّ َواْلَمنِزلُ َتْلَعٌة 

قُوا هللاّ    َلَعّلُكْم  ْقوَى َواتَّ ُدوا َفِانَّ َخْیَر الّزاِد التَّ َو الّداُر َقْلَعٌة َفَتزوَّ
 ُتْفلُِحونَ » . 

«بندگان خدا ! از خدا بترسید و از دنیا بر حذر باشید كھ اگر 
بنا بود ھمھ دنیا بھ یك نفر داده شود و یا یك فرد براى 

ھمیشھ در دنیا بماند ، پیامبران براى بقا سزاوارتر و جلب 
خشنودى آنان بھتر و چنین حكمى خوشایندتر بود ولى ھرگز ! 
زیرا خداوند دنیا را براى فانى شدن خلق نموده كھ تازه ھایش 
كھنھ و نعمتھایش زایل و سرور و شادیش بھ غم و اندوه مبدل 
خواھد گردید ، دون منزلى است و موقت خانھ اى . پس براى 

آخرت خود توشھ اى برگیرید و بھترین توشھ آخرت تقوا و 
 ترس از خداست.» 

ْنیا َفَجَعلھا داَر َفناٍء َو  «اَُیَھا الّناُس ِانَّ هللاّ   َتعالى َخَلَق الدُّ
ْتُھ َو  َفًة ِبأَ ھلِھا حاالً َبْعَد حاٍل َفاْلمْغُروُر َمْن َغرَّ َزواٍل ُمَتَصرِّ
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ْنیا َفِانَّھا َتْقَطُع َرجاَء َمْن  ُكْم ھِذِه الدُّ نَّ قِىُّ َمْن َفَتَنْتُھ َفال َتُغرَّ الشَّ
َرَكَن ِاَلْیھا َو َتخیُب َطَمَع مْن َطَمَع فیھا َواَراُكْم َقِد اْجَتَمْعُتْم َعلى 
اَْمٍر َقْد اَْسَخطُتُم هللاّ    فِیھ َعَلیُكم َو اَْعَرَض ِبَوِجِھ اْلَكِریِم َعْنُكْم َو 

بُّ َربُّنا َو ِبئَس اْلَعبیُد اَْنُتم اَْقَرْرُتم  اََحلَّ ِبُكْم ِنْقَمَتُھ َفِنْعَم الرَّ
ٍد   ُسوِل ُمَحمَّ ُكْم َزَحْفُتْم ِالى ُذرّیِتِھ صلى هللا علیھ و آلھِبالّطاَعِة َو آَمْنُتْم ِبالرَّ َثمَّ ِانَّ

َو ِعْتِرِتھ ُتِریُدوَن َقْتَلُھم َلَقِد اْستْحَوَذ َعَلْیُكُم الشَّیطاُن َفأنساُكم 
ِذْكَر هللاّ    اْلعظیِم َفَتّبا َلُكْم َو لِما ُتِریُدوَن ِاّنا ہللّ    َو اّنا ِاَلیِھ راِجُعوَن 

 ھُؤالِء َقْوُم َكَفُروا َبْعَد ایماِنِھم َفُبْعدا لِْلقوِم الّظالِمینَ » . 
«مردم ! خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد كھ اھل 

خویش را تغییر داده وضعشان را دگرگون مى سازد ، مغرور و 
گول خورده كسى است كھ گول دنیا را بخورد و بدبخت كسى 

است كھ مفتون آن گردد . دنیا شما را گول نزند كھ ھر كس 
بدان تكیھ كند ناامیدش سازد و ھر كس بر وى طمع كند بھ 

یأس و ناامیدیش كشاند و شما اینك بھ امرى ھم پیمان 
شده ایدكھ خشم خدا را برانگیختھ و بھ سبب آن ، خدا از شما 

 اعراض كرده و غضبش را بر شما فرستاده است . 
چھ نیكوست خداى ما و چھ بد بندگانى ھستید شماھا كھ 

بھ فرمان خدا گردن نھاده و بھ پیامبرش ایمان آوردید و سپس 
براى كشتن اھل بیت و فرزندانش ھجوم كردید . شیطان بر 

شما مسلط گردیده و خداى بزرگ را از یاد شما برده است . 
ننگ بر شما و ننگ بر ایده و ھدف شما . ما براى خدا خلق 
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شده ایم و برگشتمان بھ سوى اوست . (سپس فرمود) : اینان 
پس از ایمان ، بھ كفر گراییده اند ، این قوم ستمگر از رحمت 

 خدا دور باد» . 
«اَیَُّھا الّناُس اَْنِسبُوني َمْن اََنا ؟ ثمَّ اْرِجُعوا ِالى اَنفُِسُكم َو 

عاِتُبوھا َو اْنُظُروا َھلْ َیِحلُّ َلُكم قتلي َو اْنِتھاُك ُحْرَمِتي ؟ اََلْسُت 
لَ الُمؤِمنیَن ِباہللّ    َو  ُكم َو اْبَن َوصّیِھ َو اْبَن َعّمِھ َو اَوَّ اْبَن ِبْنِت َنِبیِّ

ِھ ؟ اََو َلْیَس َحْمزةُ  ِق لَِرسُولِِھ بما جاَء ِمْن ِعْنِد َربِّ الُمَصدِّ
ُدالشَُّھداِء َعمَّ اَِبي ؟ اََو َلْیَس َجْعَفُر الطّیاُر َعّمي ؟ اََو َلْم  َسیَّ

نة؟ دا َشباِب اَْھلِ  اْلجَّ  َیْبلُِغُكْم َقْولُ ِرُسوِل هللاّ   لي َو الَخي ھذاِن َسیِّ
ْدُت  ْقُتُموني ِبما اَقُوُل َو ُھَو اْلَحقُّ َو هللاّ    ما َتَعمَّ َفِاْن َصدَّ

الَكِذَب ُمنُذ َعلِْمُت أنَّ هللاّ    َیمقُُت َعْلیِھ أھَلھ َو َیْضِرُبُھ َمِن اْخَتَلَفُھ 
بُتمُوني َفإنَّ فیُكْم َمْن ِاْن َسألتُموهُ َعْن ذلَِك اَْخَبَر ُكْم َسلُوا  َو إْن َكذَّ
جاِبَر ْبَن َعْبِدهللاّ   األْنصاِرى َو اَبا َسعِید اْلِخْدري َو َسْھَل ْبَن َسْعِد 
ُھْم َسِمُعوا  اِعدِى َو َزْیَد ْبَن اَْرَقَم َو اََنَس ْبَن مالٍِك ُیْخِبُروُكْم أنَّ السَّ

ھِذِه اْلَمقاَلَة ِمْن ِرُسوِل هللاّ    لي َو الِخي اَما في ھذا حاِجٌز َلُكْم 
 َعْن َسْفِك َدِمي» . 

«مردم ! بگویید من چھ كسى ھستم ؟آنگاه بھ خود آیید و 
خویشتن را مالمت كنید و ببینید آیا قتل من و درھم شكستن 
حریم من براى شما جایز است ؟ آیا من فرزند دختر پیامبر 
شما نیستم ؟ آیا من فرزند وصى و پسر عموى پیامبر شما 

نیستم ؟ مگر من فرزند كسى نیستم كھ پیش از ھمھ مسلمانان 
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بھ خدا ایمان آورد و پیش از ھمھ رسالت پیامبر را تصدیق 
نمود؟ آیا حمزه سیدالشھداء عموى پدر من نیست ؟ آیا جعفر 
طیار عموى من نیست ؟ آیا شما سخن پیامبر رادرحق من و 

برادرم نشنیده اید كھ فرمود:این دو سروران جوانان 
 بھشت ھستند؟

اگرمرا در گفتارم تصدیق كنید اینھا حقایقى است كھ 
كوچكترین خالفى در آن نیست؛ زیرا از روز اول دروغ نگفتھ ام، 

چون دریافتھ ام كھ خداوند بھ اھل دروغ غضب كرده و ضرر 
دروغ را بھ گوینده آن برمى گرداند . و اگر مرا تكذیب مى كنید ، 

اینك در میان مسلمانان از صحابھ پیامبر كسانى ھستند كھ 
مى توانید از آنھا سوال كنید : از جابر بن عبدهللاّ   انصارى ، ابو 

سعید خدرى ، سھل بن سعد ساعدى ، زید بن ارقم و انس بن 
مالك بپرسید كھ ھمھ آنان گفتار پیامبر را درباره من و برادرم از 

 شنیده اند و ھمین یك جملھ مى تواند مانع شما صلى هللا علیھ و آلھرسول خدا 
 از ریختن خون من گردد». 

 شمر بن ذى علیھ السالمسخنان مستدل و منطقى امام حسین  
الجوشن را كھ یكى از فرماندھان سپاه ابن زیاد بود نگران 

ساخت . او كھ احتمال مى داد سخنان حضرت در سپاھیانشان 
تاثیر بگذارد و آنان را از جنگ منصرف نماید ، لذا براى قطع 

سخنان امام با صداى بلند داد زد و بى اھانتى كرد ولى 
 حبیب بن مظاھر جوابش را داد و او را ساكت نمود. 
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 سخنان خود را اینگونھ بھ علیھ السالمآنگاه حضرت سیدالشھداء 
 پایان رسانید : 

وَن اّني اْبُن ِبْنِت  «َفِاْن ُكْنُتْم فى َشكٍّ ِمْن ھَذاالَقوِل اََفَتُشكُّ
َنِبّیُكْم َفَوهللاّ    ما َبْیَن اْلَمشِرِق َو اْلَمْغِربِ  اْبُن ِبْنِت َنِبىٍّ َغْیري فیُكْم 
َو ال في َغْیِرُكْم َوْیَحُكْم اََتطلُبُوني ِبَقتیٍل َقَتْلُتُھ ْاْو ماٍل ِاسَتھَلْكُتُھ 

 اَْو ِبقِصاِص َجراَحةٍ .» 
«اگر در گفتار من  تردید دارید آیا در این واقعیت نیز شك 

مى كنید كھ من پسر دختر پیامبر شما ھستم و در ھمھ دنیا و در 
میان شما و دیگران ، پیامبر خدا فرزندى جز من ندارد ؟ واى 
بر شما ! آیا مال كسى را گرفتھ ام و یا جراحتى بر شما وارد 

 ساختھ ام تا مستحق مجازاتم بدانید؟» 
 كھ بدینجا رسید ، سكوت كامل علیھ السالمگفتار حسین بن على  

بر سپاه كوفھ حكمفرما شد و ھیچ عكس العمل و پاسخى از 
طرف آنان مشاھده نمى گردید. امام چند تن از افراد سرشناس 

كوفھ را كھ از آن حضرت دعوت كرده و در میان لشكر ابن سعد 
 حضور داشتند ، خطاب كرد و چنین فرمود : 

«یا َشَبَث ْبَن ِربعي َو یا َحّجاَر بَن اَْبَجَر َو یا َقْیَس ْبَن 
األشَعِث َو یا َیِزیَد ْبَن اْلحاِرِث أَلْم َتْكُتُبوا ِالِىَّ اَْن َقْد اَْیَنَعِت 

دٍة؟»  ما َتْقِدُم َعلى ُجْنٍد َلَك ُمَجنَّ  الّثماُر َو اْخَضرَّ اْلَجناُب َو ِانَّ
«اى شبث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قیس بن 

اشعث و اى یزید بن حارث! آیا شما براى من نامھ ننوشتید كھ 
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میوه ھایمان رسیده و درختانمان سرسبز و خرم است و در 
انتظار تو دقیقھ شمارى مى كنیم ، در كوفھ لشكریانى مجھز و 

 آماده در اختیار تو است». 
این افراد در مقابل گفتار امام پاسخى نداشتند جز انكار و 

 گفتند ما چنین نامھ اى بھ تو ننوشتھ ایم!؟
در اینجا قیس بن اشعث با صداى بلند گفت : یا حسین ! 

چرا با پسرعمویت(یزید) بیعت نمى كنى (تا راحت شوى) ؟ كھ 
در این صورت با تو بھ دلخواھت رفتار خواھند كرد و 

 كوچكترین ناراحتى متوجھ تو نخواھد گردید . 
 امام در پاسخ وى فرمودند : 

لِیِل َو ال اَفِرُّ ِمْنُھْم ِفراَر  «ال َوهللاّ    اُْعطیِھْم ِبَیدي ِاعطاَء الذَّ
كْم أْن َتْرُجُموِن أُعوُذ  اْلَعِبِید یا ِعباَدهللاّ   ِانِّي ُعْذُت ِبَربِّى َو ِربِّ

ٍر ال یْؤِمُن ِبیْوِم الِحسابِ ». ُكم ِمْن ُكلِّ ُمتَكبِّ  ِبَربِّي َو َربِّ
«نھ بھ خدا سوگند ! نھ دست ذلت در دست آنان مى گذارم و 

نھ مانند بردگان از صحنھ جنگ و از برابر دشمن فرار كنم» . 
سپس آن حضرت آیھ اى را كھ گفتار حضرت موسى را در 

مقابل عناد و لجاجت فرعونیان نقل مى كند ، قرائت نمود : من 
بھ پروردگار خویش و پروردگار شما پناه مى برم كھ گفتار مرا دور 

مى افكنید . پناه مى برم بھ پروردگار خویش و پروردگار شما از 
 ھر شخص متكبرى كھ ایمان بھ روز جزا ندارد» . 

آنگاه ھر دو سپاه كامالً آماده جنگ گردیدند . پرچم ھاى 
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عمر سعد برافراشتھ شد و صداى طبل و شیپورشان طنین 
 علیھ السالمافكند وسپاه دشمن  از ھر طرف دور خیمھ ھاى امام حسین 

را فرا گرفتھ و مانند حلقھ انگشترى در میان خویش گرفتند ، 
 از میان لشكر خویش بیرون آمد و در برابر علیھ السالمحسین بن على  

صفوف دشمن قرار گرفت و از آنان خواست تا سكوت كنند و 
بھ سخنان وى گوش فرا دھند ولى آنھا ھمچنان سروصدا و 

 ھلھلھ مى نمودند!
 با این جمالت بھ آرامش و سكوتشان علیھ السالمحسین بن على  
 دعوت نمود : 

ما  «َوْیَلُكْم ما َعَلْیُكْم اَْن َتْنِصُتوا ِاَلىَّ َفَتسَمعُوا َقْولي َو ِانَّ
شاِد َفَمْن اَطاَعِني كاَن ِمَن اْلُمْرَشِدیَن َو َمْن  اَْدعُوُكْم ِالى َسبیِل الرَّ

َعصاني كاَن ِمَن اْلُمْھَلِكیَن َو ُكلُُّكْم عاٍص الَْمِري َغْیُر ُمْسَتِمٍع 
لَِقْولي َقِد اْنَخَزَلْت َعِطّیاُتُكْم ِمَن اْلَحراِم َو ُملَِئْت ُبُطوُنُكْم ِمَن 

 اْلَحراِم َفَطبَع هللاّ    َعلى قُلُوِبُكْم َو ْیَلُكْم اَال َتْنِصُتوَن اَال َتْسَمُعوَن؟»
«واى بر شما!چرا گوش فرا نمى دھید تا گفتارم راـ كھ شما 
رابھ رشدوسعادت فرا مى خوانم ـ بشنوید ؟ ھر كس از من 

پیروى كند خوشبخت و سعادتمند است و ھر كس عصیان و 
مخالفت ورزد از ھالك شدگان است و ھمھ شما عصیان و 

سركشى نموده و با دستور من مخالفت مى كنید كھ بھ گفتارم 
 گوش فرا نمى دھید . 

آرى ، در اثر ھدایاى حرامى كھ بھ دست شما رسیده ، و در 
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اثر غذاھاى حرام و لقمھ ھاى غیر مشروعى كھ شكمھاى شما 
از آن انباشتھ شده ، خدا این چنین بر دلھاى شما مھر زده 

 است ، واى بر شما! آیا ساكت نمى شوید؟». 
 بدینجا رسید لشكریان عمر سعد علیھ السالمچون سخن امام  

ھمدیگر را مالمت نمودند كھ چرا سكوت نمى كنند ! پس 
یكدیگر را وادار بھ استماع سخنان آن حضرت نمودند . 
 در علیھ السالمھنگامى كھ سكوت بر صفوف دشمن حاكم گردید امام  

 ادامھ سخنانش چنین فرمود : 
«َتّباَلُكْم اَّیُتَھا اْلَجماَعُة َو َتَرحا اََفحیَن ِاْسَتْصَرْخُتُمونا َولِھیَن 
یَن َسَلْلُتْم َعَلْینا َسْیفا في  یَن ُمْسَتِعدِّ ریَن َفأْصَرْخناُكم ُمَؤدِّ ُمَتَحیَّ
نا  ُكم َو َعُدوُّ ِرقاِبنا َو َحَشْشُتْم َعَلْینا ناَر اْلفَِتِن الَّتي َجناھا َعُدوُّ
َفاَْصَبْحُتْم ِاْلبا َعلى اَِولیائُكْم َو َیدا َعَلْیِھْم ِألْعداِئُكْم ِبَغْیِر َعْدٍل 

ْنیا  اَْفَشوهُ فِیُكْم َو ال اََملَ ـ اَصْبَح َلُكْم فیِھْم ِاالَّ اْلَحراَم ـ ِمَن الدُّ
اَنالُوُكم َو َخِسیَس َعیٍش َطِمْعُتْم فیِھ ِمْن َحَدٍث كاَن ِمّنا َو ال َرأٍى 

 َتفیٍل َلنا.» 
«اى مردم ! ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر شما باد كھ با 

اشتیاق فراوان ما را بھ یارى خود خواندید و آنگاه كھ بھ فریاد 
شما جواب مثبت داده و بھ سرعت بھ سوى شما شتافتیم ، 

شمشیرھایى را كھ از خود ما بود بر علیھ ما بھ كار گرفتید و 
آتش فتنھ اى راكھ دشمن مشترك برافروختھ بود ، بر علیھ ما 

شعلھ ور ساختید ، بھ حمایت و پشتیبانى دشمنانتان علیھ 
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پیشوایانتان بپا خاستید ، بدون اینكھ این دشمنان قدم عدل و 
دادى بھ نفع شما بردارند و یا امید خیرى در آنان داشتھ باشید 

مگر طعمھ حرامى از دنیا كھ بھ شما رسانیده اند و مختصر 
 عیش و زندگى ذلتبارى كھ چشم طمع بھ آن دوختھ اید.» 
زُتْم َو  «َمْھالً َلُكُم اْلَوْیالُت ِاْذ َكِرْھُتُمونا َو َتَرْكُتُمونا َفَتجھَّ

أُى َلْم ُیْسَتْصَحْف َو لِكن  ْیُف َلْم ُیْشَھْر َو اْلجأُش طاِمٌن و الرَّ السَّ
اَْسَرْعُتْم َعَلْینا َكَطْیَرِة الّدبِاء َو َتداَعْیُتْم ِاَلْینا َكَتداِعى اْلفِراِش 
ِة َو ِشذاِذ ْاالْحزاِب َو  ما اَْنُتْم ِمْن َطواِغیِت االُمَّ َفقُْبحا َلُكْم َفِانَّ

فِى اْلِكتاِب َو  یطاِن َو ُعصَبِة االثاِم َو ُمَحرِّ َنَبَذِة اْلِكتاِب َو َنَفَئِة الشَّ
َنِن َو َقَتَلِة اَوالِد االَنِبیاِء َو ُمبیري ِعتَرِة األْوصیاِء و  ُمِطفِئ السُّ

ِة  َسِب َو ُمؤذى الُمؤِمنیَن َو ُصراِخ أئمَّ ُمْلِحقِى اْلِعھاِر ِبالنَّ
 اْلُمسَتھِزئیَن الَِّذیَن َجعلُوا اْلقُرآَن ِعضینَ ».

«قدرى آرام ! واى بر شما! كھ روى از ما برتافتید و از یارى 
ما سر باز زدید بدون اینكھ خطایى از ما سر زده باشد و یا رأى 
و عقیدة نادرستى از ما مشاھده كنید  آنگاه كھ تیغھا در غالف و 

دلھا آرام و رأیھا استوار بود ، مانند ، ملخ از ھر طرف بھ سوى 
 ما روى آوردید و چون پروانھ از ھر سو فرو ریختید . 
رویتان سیاه كھ شما از سركشان امت و از تھ ماندگان 

احزاب فاسد ھستید كھ قرآن را پشت سر انداختھ اید ، از دماغ 
شیطان در افتاده اید ، از گروه جنایتكاران و تحریف كنندگان 
كتاب و خاموش كنندگان سنن مى باشید كھ فرزندان پیامبران 

 74 



را مى كشید و نسل اوصیا را از بین مى برید . شما از الحق 
كنندگان زنا زادگان بھ نسب و اذیت كنندگان مؤمنان و  فریاد 

رس پیشواى استھزاگران مى باشید كھ قرآن را مورد استھزا و 
 مسخره خویش قرار مى دھند» .

«َو اَنُتُم اْبَن َحْرٍب َو أْشیاَعُھ َتْعَتِمُدوَن َو إّیانا َتخُذلُوَن اََجلْ 
َو هللاّ    اَلَخْذلُ فیُكْم َمْعُروٌف َو َشَجْت َعَلیِھ ُعروقُُكم َو َتواَرَثْتُھ 

اُُصولُُكْم َو فُُروُعُكم َو َنَبَتْت َعَلْیِھ قُلُوُبُكم َو َغِشَیْت ِبِھ ُصُدُورُكْم 
َفُكْنُتم اَْخَبَث َشَجَرٍة َشجًى لِلّناِظِر َو اُْكَلًھ لِْلغاِصِب اَال َلْعَنُة هللاّ    

َعَلى الّناِكثیَن الَّذیَن َیْنقُُضوَن اْإلیماَن َبْعَد َتْوكیِدھا َو َقْد َجَعْلُتُم 
 هللاّ    َعَلْیُكْم َكفِیالً َفاْنُتْم َو هللاّ    ُھمْ .» 

«و شما اینك ، بھ ابن حرب و پیروانش اتكا و اعتماد نموده 
و دست از یارى ما برمى دارید . بلى بھ خدا سوگند ! خذل و غدر 

از صفات بارز شماست كھ رگ و ریشھ شما بر آن استوار و 
 سینھ ھایتان با آن مملو گردیده است . 

شما بھ آن میوه نامباركى مى مانید كھ در گلوى باغبان 
رنجدیده اش گیر كند و در كام سارق ستمگرش شیرین و 

 لذتبخش باشد. 
لعنت خدا بر پیمان شكنان كھ پیمان خویش را پس از 

تأكید و محكم ساختن آن مى شكنند و شما خدا را بر پیمانھاى 
خود كفیل و ضامن قرار داده بودید و بھ خدا سوگند ! كھ ھمان 

 پیمان شكنان ھستید.» 
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ِعيَّ َقْد َرَكَز َبْیَن اْثَنَیِن َبْیَن الِسلَِّة  ِعيَّ ْبَن الدَّ «أال ِانَّ الدَّ
لَّة َیأْبَى هللاّ    َلنا ذلَِك َو َرُسولُُھ َو  ا الذِّ لَِّة َو َھْیھاَت ِمنَّ َوالذِّ

ٌة  ٌة َو ُنفُوٌس اَِبیَّ اْلُمؤِمُنوَن َو ُحُجوٌر طاَبْت َو َطُھَرْت َو انوُف َحِمیَّ
ِمْن أْن ُتؤثَر طاَعَة اللِّئام َعلى َمصاِرَع اْلِكراِم أال ِاّني َقْد أعَذْرُت 

و أْنَذْرُت أال ِانَّي زاِحٌف َبِھِذِه االُْسَرِة َعلى قِلَِّة اْلَعَدِد َو ِخْذالِن 
 الّناِصرِ .» 

«آگاه باشید كھ این فرو مایھ (ابن زیاد) و فرزند فرومایھ ، 
مرا در بین دو راھى «شمشیر» و «ذلت» قرار داده است و 
ھیھات كھ ما بھ زیر بار ذلت برویم ؛ زیرا خدا و پیامبرش و 

مؤمنان از اینكھ ما ذلت را بپذیریم ابا دارند و دامنھاى پاك 
مادران و مغزھاى با غیرت و نفوس با شرافت پدران ، روا 

نمى دارند كھ اطاعت افراد لئیم و پست را بر قتلگاه كرام و نیك 
منشان مقدم بداریم . آگاه باشید كھ من با این گروه كم و با 

 قلت یاران و پشت كردن كمك دھندگان، بر جھاد آماده ام» . 
  این اشعار را قرائت فرمودند : علیھ السالمآنگاه امام حسین  

 
َفإْن َنْھِزْم َفَھّزاُموَن 
 قِْدما 

 َو ِاْن ُنْھَزْم َفَغْیَر  
مینا  ُمَھزَّ

َو ما ِاْن ِطبُّنا ُجْبٌن َو 
 لِكنْ 

  َمنایانا َو َدْوَلُة آَخرینا 
 َفقُلْ للّشاِمتیَن ِبنا اَفِیقُوا

 َسَیْلَقى الّشاِمُتوَن َكما  
 َلقِینا
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ِاذا َمااْلَمْوَت َرَفَع َعْن 
 اُناٍس 

  ِبَكْلَكلِِھ اَناَخ ِبآَخِرینا  
 

«اگر ما بر دشمن پیروز گردیم ، در گذشتھ ھم پیروزمند 
بوده ایم و اگر شكست بخوریم باز ھم شكست از ما و ترس از 

شؤون ما نیست ولى اینك حوادثى بھ ما رخ داده و سودى 
 ظاھرا بھ دیگران رسیده است . 

شماتت كنندگان ما را بگو بیدار باشید كھ آنان نیز مثل ما، 
با شماتت كنندگان مواجھ خواھند گردید و مرگ ھر وقت شتر 

خویش را از كنار درى بلند كرد ، در كنار درب دیگرى خواھد 
 خواباند» . 

 سپس حضرت فرمود : 
«اَما َوهللاّ    ال َتْلَبُثوَن َبعَدھا ِاّال َكریَثما ُیْرَكُب اْلَفَرُس َحّتى 

حى َو َتْقَلَق ِبُكْم َقَلَق اْلِمْحَوِر َعِھٌد َعِھَدهُ ِاَلىَّ  َتُدوَر ِبُكْم َدْوَر الرَّ
أِبي َعْن َجّدي َرسوِل هللاّ   َفاْجِمُعوا أْمَرُكْم َو ُشَركاَءُكْم ُثمَّ ال َیُكْن 
ْلُت َعَلى  ًة ُثمَّ ْاقُضوا ِاَلىَّ َو ال ُتنِظُروَن ِاّنى َتَوكَّ أمُرُكْم َعَلْیُكْم ُغمَّ
ٍة ِاّال ُھَو آِخٌذ ِبناِصَیِتھا ِانَّ َربِّي َعلى  ُكم ما ِمْن دابَّ هللاّ    َرّبي َو َربِّ

 ِصراٍط ُمْسَتقیمٍ .» 
«آگاه باشید ! بھ خدا سوگند! پس از این جنگ بھ شما 

مھلت داده نمى شود كھ سوار بر مركب مراد خویش گردید مگر 
ھمان اندازه كھ سوار كار بر اسب خویش سوار است تا اینكھ 

آسیاب حوادث شما را بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ 
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 آسیاب ، مضطربتان گرداند . 
 از جدم رسول علیھ السالماین عھد و پیمانى است كھ پدرم على  

 بازگو نموده است پس با ھمفكران خود دست بھ ھم صلى هللا علیھ و آلھخدا  
دھید و تصمیم باطل خود ، را پس از آنكھ امر بر شما روشن 
گردید ، درباره من اجرا كنید و مھلتم ندھید . من بر خدا كھ 

پروردگار من و شما است توكل میكنم كھ اختیار ھر جنبنده اى 
 در ید قدرت اوست و خداى من بر صراط مستقیم است.»

 دست ھاى پاك خود را بھ سوى علیھ السالمسپس سیدالشھداء 
آسمان بلند كرد و لشكریان عمر سعد و ابن زیاد را این چنین 

 نفرین نمود : 
ماِء َو اْبَعْث َعَلْیِھْم ِسنیَن َكِسني  «ألّلُھمَّ اْحِبْس َعْنُھْم َقْطَر السَّ

َرًة َفال َیَدُع  ُیوُسَف َو َسلِّْط َعَلِیھْم ُغالَم َثقیٍف َیْسقِیھْم َكأسا ُمَصبَّ
اََحدا َقْتَلًة ِبَقْتَلٍة َو َضْرَبًة ِبَضْرَبٍة َیْنَتقُِم لي َو الَْولیائي َو ِألْھِل 
ُبونا َو َخَذلُونا َو اَْنَت ربُّنا َعَلْیَك  ُھْم َكذَّ َبْیتي َوأْشیاِعي ِمْنُھْم َفِانَّ

ْلنا َو اَلْیَك اْلَمصیرُ ».  َتَوكَّ
«خدایا ! قطرات باران را از آنان قطع كن ! و سالھایى 

(سختى) مانند سالھاى یوسف بر آنان بفرست ! و غالم ثقفى 
را بر آنان مسلط گردان تا با كاسھ تلخ ذلت ، سیرابشان سازد و 
كسى را در میانشان بدون مجازات نگذارد ! در مقابل قتل ، بھ 

قتلشان برساند و در مقابل ضرب ، آنان را بزند !و از آنان انتقام 
من و انتقام خاندان و پیروانم را بگیرد ؛ زیرا اینان ما را تكذیب 
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نمودند و در مقابل دشمن دست از یارى ما برداشتند و توئى 
 پروردگار ما،بھ تو توكل كرده ایم وبرگشت ما بھ سوى تو است».

 و اتمام حجت علیھ السالمپس از پایان یافتن سخنان امام حسین  
آن حضرت بر مردم سنگ دل كوفھ ، عمر سعد از میان 

لشكریانش بیرون آمد و تیرى بھ سوى خیمھ ھاى حضرت رھا 
كرد و بھ سپاھیانش گفت : نزد امیر گواھى دھید كھ من اولین 

كسى بودم كھ بھ سوى خیمھ ھاى حسین بن على تیراندازى 
 و اصحابش علیھ السالمكردم!؟ در این وقت مردم كوفھ ، امام حسین  

 را تیرباران نمودند . آنگاه حضرت بھ یاران خویش فرمود : 
«قُوُموا اَیَُّھا اْلِكْراُم ِاَلى الَمْوِت الَّذى الُبدَّ ِمْنُھ َفِانَّ ھِذِه 

ِة َو الّناِر ِاالَّ  الّسھاَم ُرُسلُ الَقْوِم ِاَلْیُكْم َفَوهللاّ    ما َبْیَنُكْم و ََبْیَن اْلَجنَّ
 اْلَمْوُت َیْعُبُر ِبھُؤالِء إلى ِجناِنِھْم َو ِبھُؤالِء ِالى ِنیراِنِھمْ ». 

«برخیزید اى بزرگ منش ھا بھ سوى مرگ ، كھ چاره اى از 
آن نیست ، پس این تیرھا پیك ھاى مرگ است از طرف این 
مردم بھ سوى شما ! بھ خدا سوگند بین شما و بین بھشت و 

جھنم فاصلھ اى نیست مگر مرگ كھ مانند پلى شما را بھ 
 بھشت مى رساند و دشمنانتان را بھ دوزخ !» 
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  در ھنگام شھادت اصحابشعلیھ السالم سخنان امام حسین )7
 سرانجام جنگ آغاز گردید! در اولین حملھ كھ بھ صورت *

گروھى انجام شد، عده اى از سپاھیان طرفین كشتھ شدند. 
 با دیدن كشتھ شدگان، اصحاب علیھ السالمحضرت حسین بن على 

 خود را خطاب قرار داده و فرمودند:
َصْبرا یا َبِنى اْلِكراِم َفَما اْلَموُت ِاالّ َقْنَطَرةٌ َتْعُبُر َبُكْم عِن 

ُكْم  َعِم الّدائمِة َفاَیُّ راِء ِاَلى اْلِجناِن الواِسَعِة َو النِّ اْلُبُؤِس  َو الضَّ
َیكَرهُ اَْن َیْنَتقِلَ ِمْن ِسْجٍن ِالى َقصٍر َو ما ُھَو ألعداِئُكم ِاالّ َكَمْن 

ثَّني َعْن َرُسوِل  َیْنَتقِلُ ِمْن َقْصٍر ِالى ِسْجٍن َو َعذاٍب . إنَّ اَِبي َحدَّ
ُة اْلكافِر َو اْلَمْوُت ِجْسُر ھُوالِء  ْنیا ِسْجُن اْلُمؤِمِن َو َجنَّ هللاّ    ِانَّ الدُّ
 ِالى ِجناِنِھْم َو ِجْسُر ھُؤالِء ِالى َجحیِمِھْم ما ُكِذْبُت َو ال َكِذْبتُ ».

«اى بزرگ زادگان ، صبر و شكیبایى بھ خرج دھید كھ مرگ 
چیزى جز یك پل نیست كھ شما را از سختى و رنج عبور داده 
بھ بھشت پھناور و نعمتھاى ھمیشگى آن مى رساند . چھ كسى 

است كھ نخواھد از یك زندان بھ قصرى مجلّل انتقال یابد و 
ھمین مرگ براى دشمنان شما مانند آن است كھ از كاخى بھ 

 زندان و شكنجھ گاه منتقل گردند . 
 بر من نقل نمود كھ مى فرمود : دنیا صلى هللا علیھ و آلھپدرم از پیامبر  

براى مؤمن ھمانند زندان و براى كافر ھمانند بھشت است . 
مرگ پلى است كھ این گروه مؤمن را بھ بھشتشان مى رساند و 
آن گروه كافر را بھ جھنمشان ! آرى ، نھ دروغ شنیده ام و نھ 

 دروغ مى گویم». 
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 كھ شھادت یاران خود را علیھ السالم* سید و ساالر شھیدان  
 نظاره مى كرد ، محاسن شریفش را بھ دست گرفت و فرمود : 

«ِاْشَتدَّ َغَضُب هللاّ   َعَلى اْلَیھُوِد ِاْذ َجَعلُوا َلُھ َوَلدا َو اْشَتدَّ 
َغَضُبُھ َعَلى النَّصارى ِاْذ َجَعلُوهُ ثالَِث َثالَثٍة َو اْشَتدَّ َغَضُبُھ َعَلى 
ْمَس َو اْلَقَمَر ُدوَنُھ َو اْشَتدَّ َغَضُبُھ َعلى  اْلمُجوِس ِاْذ َعَبُدوا الشَّ

ِھمْ » .  َفَقْت َكلَِمُتُھْم َعلى َقْتِل اْبِن ِبْنِت َنِبیِّ  َقْوٍم ِاتَّ
«خشم خدا بر یھودیان آنگاه سخت گردید كھ براى او 

فرزندى قائل شدند . و خشم خدا بر مسیحیان آنگاه شدید شد 
كھ بھ خدایان سھ گانھ قائل گردیدند . و غضب خداوند بر 

آتش پرستان وقتى بیشتر شد كھ بھ جاى خدا ، آفتاب و ماه را 
پرستیدند . و غضب الھى بر قوم دیگرى آنگاه شدیدتر شد كھ 
 بر كشتن پسر دختر پیامبرشان متحد و ھماھنگ گردیدند» . 

 سخنان خود را با این جملھ بھ علیھ السالمآنگاه حسین بن على 
 پایان رسانید : 

ِمّما ُیریُدوَن َحّتى اَْلَقى هللاّ    َو  «اَما َو هللاّ    ال اُِجیُبُھْم ِالى َشٍىْ◌◌ٴ
ُب ِبَدِمى».   اََنا ُمَخضَّ

«آگاه باشید ! بھ خدا سوگند من بھ ھیچیك از خواستھ ھاى 
اینھا جواب مثبت نخواھم داد تا در حالى كھ بھ خون خویش 

خضاب شده ام بھ لقاى پروردگارم نایل گردم». سپس آن 
 حضرت با صداى بلند فرمود : 

«اَما ِمْن ُمغیٍث ُیغیُثنا ! اَما ِمْن ذاٍب ّ َیْذُب َعْن َحَرِم  
 رسُوِل هللاّ  .» 
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«آیا فریاد رسى نیست كھ بھ فریاد ما برسد!؟ آیا كسى 
 نیست كھ از حرم رسول خدا حمایت نماید؟» 

* سپس در بحبوحھ جنگ ، آن ھنگام كھ وقت اذان ظھر 
 علیھ السالمفرا رسید ، ابو ثمامھ صائدى یكى از یاران حسین بن على  

بھ آن حضرت عرضھ داشت : یا بن رسول هللا ، وقت نماز ظھر 
فرا رسیده و من دوست دارم یك نماز دیگر بھ امامت شما 

 بجا آورم !
الَة  در پاسخ وى فرمودند : علیھ السالمامام حسین   «َذَكْرَت الصَّ

لُ َوْقِتھا َسلُوُھْم أْن  َجَعَلَك هللاّ    ِمَن اْلُمَصلِّیَن الّذاِكریَن . َنَعْم ھذا أَوَّ
 َیُكفُّوا َعّنا َحّتى ُنَصّلي.» 

«نماز را بھ یاد ما انداختى ، خدا تو را از نمازگزارانى كھ بھ 
یاد خدا ھستند قرار بدھد . آرى اینك وقت نماز فرا رسیده 

است ، از دشمن بخواھید كھ موقتا دست از جنگ بردارند تا 
 نماز خود را بھ جاى آوریم.» 

لیكن لشكر كوفھ حتى اجازه نماز خواندن بھ حضرت ندادند! 
و یكى از سران آنان در قبال این خواستھ بھ حق حضرت گفت 

 نمازى كھ شما مى خوانید مورد قبول خدا نیست!؟
پس امام نماز خوف خواندند و جمعى از یارانش در مقابل 

تیرھاى دشمنان ایستادند تا نماز حضرت و اصحابش بھ پایان 
رسد. پس از این نماز با شكوه دو تن از یاران امام بر اثر 

تیرھایى كھ بھ بدنشان رسیده بود بھ شھادت رسیدند . ھر یك 
آن دو در ھنگام شھادت لحظھ اى چشم بھ حضرت دوختند و 

 عرض كردند : 
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«اى فرزند رسول خدا آیا بھ اَْوَفْیُت َیا ْبَن َرسُوِل هللاّ   ؟ 
 در جوابشان علیھ السالموظیفھ خود عمل كردم ؟» امام حسین  

َة َفاَْقرْا َرسُولَ هللاّ    ِمّنِى فرمودند :  «َنَعْم اَْنَت أمامي فِى اْلَجنَّ
الَم َو أْعَلْمُھ أّني فِى اْإلْثر .  بلھ ، وظیفھ خود را انجام دادى و السَّ

در بھشت پیشاپیش من ھستى ! سالم مرا بھ رسول خدا 
برسان و بھ ایشان عرض كن كھ من نیز بعد از تو بھ دیدارش 

 نایل خواھم شد». 
* آنگاه حضرت در حالى كھ بھ این یاران شھیدش نگاه 

 مى كرد بھ دیگر یاران فرمود : 
َصَلْت اَْنھاُرھا َو  ُة َقْد فُِتَحْت اَْبواُبھا َو اتَّ «یا ِكراُم ھِذِه اْلَجنَّ

 َو الشُّھداُء الَِّذیَن قُِتلُوا في صلى هللا علیھ و آلھاَْیَنَعْت ِثماُرھا َو ھذا َرُسولُ هللاّ     
َسِبیِل هللاّ   َیَتَوقَُّعوَن قُدوَمكُم َو َیَتباَشُروَن ِبُكْم َفحاُموا َعْن ِدیِن 

ُسولِ » .   هللاّ    َو ِدیِن َنِبیِِّھ َو ُذبُّوا َعْن َحَرِم الرَّ
«اى عزیزان ! اى بزرگ منشان ! اینك درھاى بھشت (بھ 

روى شما) باز شده كھ نھرھایش جارى و درختانش سبز و خرم 
است . و اینك رسول خدا و شھیدان راه الھى ، منتظر ورود 

شما بوده و قدوم شما را بھ ھمدیگر مژده مى دھند. پس بر 
شماست كھ از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر 

 دفاع كنید.»
 امام در پى شھادت حبیب بن مظاھر فرمودند : * 

بذل جانم و كشتھ «ِعنَد هللاّ    أَْحَتِسُب َنْفسي َو ُحماَة اَصحابي؛
 شدن اصحابم در پیشگاه خدا و بھ فرمان اوست.»

و ھنگامى كھ حّر بن یزید ریاحى اجازه میدان رفتن * 
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مى خواست بھ امام عرضھ داشت : من مانع از حركت شما در 
این سرزمین شدم ، حال آمده ام تا از شما حمایت كنم و در 

 پیش رویت كشتھ شوم ، آیا توبھ من پذیرفتھ است ؟ 
«...َنَعْم َیُتوُب هللاّ    َعَلْیَك َو َیْغفُِرَلَك ... َقَتَلٌة حضرت فرمود : 

ِبّیینَ .»  ِبّییَن و آِل النَّ  ِمْثلُ َقَتلِة النَّ
«آرى خدا توبھ تو را مى پذیرد و گناھانت را مى بخشد.» و 

بدن خون آلود حّر را نگاه كرد علیھ السالمآن ھنگام كھ سیدالشھداء 
فرمود: «این مردم قاتالنى ھستند ھمانند قاتالن پیامبران و 

 فرزندان پیامبران».
و سپس در حالى كھ كنار حّر نشست و خاك و خون از 

َك َو اَْنَت سرش پاك مى كرد ، فرمود :  ْتَك اُمُّ «اَْنَت اْلُحرُّ َكما َسمَّ
ْنیا َو االِخَرة» .   اْلُحرُّ فِى الدُّ

«تو حّر و آزاد مردى ، ھمان گونھ كھ مادرت تو را حّر 
 نامیده است . تو آزاد مردى در دنیا و آخرت !» 

زھیر بن قین یكى از یاران امام با خواندن دو بیت شعر * 
از امام اجازه خواست بھ میدان جنگ رود ، حضرتش در جواب 

یعنى من نیز در پشت سر َو أََنا أْلقاُھم َعلى إْثِرَك وى فرمود : 
تو با اجدادم مالقات خواھم كرد . و پس از شھادت زھیر 

«ال ُیْبِعُدَك هللاّ    یا ُزَھْیُر َو َلَعَن قاِتلیَك َلْعَن الَّذیَن ُمِسخُوا فرمود: 
 قَِرَدًة َو َخنازیرَ .» 

«زھیر ! خداوند تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتالن و 
كشندگان تو لعنت كند ھمانگونھ كھ در دورانھاى گذشتھ 
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افرادى را لعنت نمود و مسخ گردیدند و بھ صورت میمون و 
 خوك در آمدند.»

* و چون نوبت بھ حنظلھ شبامى رسید در مقابل دشمن 
قرار گرفت و آنھا را نصیحت كرد آنگاه بھ سوى امام 

 برگشت و اجازه جنگ گرفت . حضرت در علیھ السالمحسین 
 جوابش فرمود : 

ُھم َقِد اْسَتْوَجُبوا اْلَعذاَب َحْیَن َرّدُوا َعَلْیَك ما  «َرِحَمَك هللاّ    ِانَّ
َدَعْوَتُھم ِالیِھ ِمَن الَحقِّ َو َنَھضُوا ِالیَك لَِیْسَتبیُحوَك و أصحاَبَك 

 َفَكْیَف ِبِھُم اآلَن َو َقْد َقَتلُوا إخوانَك الّصالِحینَ .» 
«خدا رحمتت كند ، این مردم آنگاه كھ بھ سوى حق 

دعوتشان نمودى و پاسخ مثبت ندادند و بھ قتل تو و یارانت 
آماده گردیدند ، مستوجب عذاب شدند . اما حاال كھ خون 

برادران صالح تو را ریختند ، دیگر گرفتار عذاب و خشم 
 پروردگار گردیدند.» 

 آنگاه امام با این بیان اجازه دادند حنظلھ بھ میدان رود :
برو «ُرْح الِى َخْیٍر ِمَن الُدنیا َو ما فیھا و ِالى ُملٍك ال َیَبلى . 

بھ سوى آنچھ بھتر از دنیا و آنچھ در آن است ، و برو بھ سوى 
 ملك و آنجایى كھ ھمیشگى است.»

* جون بن حرى غالمى سیاه رنگ و متعلق بھ ابوذر بود و 
 محسوب مى گشت . وقتیكھ علیھ السالماز خدمتگذاران امام حسین  

 وى آمد اجازه میدان رفتن بگیرد ، حضرت فرمود : 
ما َتَبْعَتنا َطَلبا لِلعافیِة َفال َتْبَتلْ  «یا ُجوُن اَْنَت في ِاذٍن ِمّني فِانَّ

 ِبَطریَقِتنا.»  
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«جون ! من بیعت را از تو برداشتم و آزادت گذاشتم ، زیرا 
تو بھ امید آسایش تا اینجا ھمراه ما آمدى پس در راه ما خودت 

 را بھ ناراحتى گرفتار نكن !»
جون خودش را بر روى پاھاى حضرت انداخت و التماس 

كرد تا اجازه گرفت. و آنگاه كھ بھ شھادت رسید، 
خودش را بر بالین او رسانید و با این جمالت علیھ السالمسیدالشھداء 
 دعا كرد :

ْب ریَحُھ َو اْحُشْرهُ َمَع األبراِر َو  م َبیِّْض َوْجَھُھ َو َطیِّ «اَلّلھَّ
ْف َبْیَنُھ َو َبْیَن ُمحّمٍد َو آِل محمٍد .  » َعرِّ

«خدایا رویش را سفید و بدنش را خوش بو گردان و او را با 
نیكان محشور بفرما و در میان او و محمد و خاندانش آشنایى 

 بیشتر قرار بده !» 
* پس از شھادت جناده انصارى ، فرزند یازده سالھ اش 

 رسید و اجازه میدان رفتن گرفت ! علیھ السالمخدمت امام حسین  
«ھذا ُغالٌم َقَتلَ اَبُوهُ فِى اْلَحْمَلِة اْالُولى َو َلَعلَّ حضرت فرمود : 

ُھ َتْكَرهُ ذلَِك .  این نوجوان كھ پدرش در اولین حملھ شھید اُمُّ
 شده ، شاید بدون رضایت مادرش مى خواھد بھ جنگ رود ؟» 
اما عمر بن جناده صدا زد نھ بھ خدا ! مادرم امر كرده جانم 

 را فداى شما نمایم!آنگاه با خواندن این اشعار روانھ میدان شد :
 

أمیري ُحَسیٌن َو ِنْعَم 
 اْالَمیر

ُسُروُر فُؤاِد اْلبَشیِر  
یرِ   النذَّ

 َعلىٌّ َو فاِطَمُة والِداهُ 
 َفَھلْ َتْعَلمُوَن َلُھ ِمْن  

 َنظیرٍ 
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فرمانده من امام حسین است و چھ خوب فرمانده اى است! 

سرور قلب پیامبر و مژده دھنده و انذار كننده است . على و 
فاطمھ پدر و مادرش ھستند ، آیا براى او ھمانندى 

 سراغ دارید؟. 
 دیگر علیھ السالمپس از بھ شھادت رسیدن یاران امام حسین  * 

نوبت خاندان آن حضرت رسید . نخستین كسى كھ از خاندان 
بنى ھاشم اجازه میدان رفتن گرفت،جناب على اكبر فرزند 

 بود . حضرت در حالى كھ علیھ السالمھیجده سالھ و ارشد امام حسین  
بھ قد و قامت وى نگاه مى كرد صورت بھ آسمان گرفت و 

 چنین گفت : 
«اَلّلُھمَّ اْشَھْد َعلى ھُؤالِء اْلَقْوِم َفَقْد َبَرَز ِاَلْیِھْم أَْشَبُھ الّناِس 

ٍد    َخْلقا َو ُخلُقا و َمْنِطقا و ُكّنا ِاَذا اْشَتقنا ِالى صلى هللا علیھ و آلھِبَرُسولَك ُمَحمَّ
ْقُھْم  ُرؤَیِة َنِبیََّك َنَظرنا ِاَلْیِھ . اَللُّھمَّ َفاْمَنْعُھْم َبَركاِت االَْرِض َو َفرِّ
ْقُھْم َتْمِزیقا َو اْجَعْلُھْم َطراِئَق قَِددا َو ال ُترِض اْلُوالَة  َتْفریقا َو َمزِّ
ُھْم َدَعونا لَِیْنصُرونا ُثمَّ َعَدوا َعَلْینا لُِیقاِتلُونا. اَنَّ هللاّ     َعْنُھْم اََبدا َفِانَّ
اْصَطفى آَدَم َو ُنوحا َو آل ِابراھیَم و آَل ِعْمراَن َعَلى اْلعاَلمیَن 

 ُذّرَیًة َبْعُضھا ِمْن َبْعٍض َو هللاّ    َسِمیٌع َعلِیمٌ .» 
«خدایا ! تو خود علیھ این مردم گواه باش ! بھ سوى آنان 

جوانى حركت مى كند كھ از نظر خلقت و اخالق و  سخن گفتن 
شبیھ ترین مردم است بھ پیامبرت محّمد و ما ھر وقت مشتاق 

لقاى سیماى پیامبر بودیم بھ صورت وى تماشا مى كردیم . 
خدایا ! این مردم ستمگر را از بركات زمین محروم و بھ تفرقھ و 
پراكندگى مبتالیشان بگردان ! صلح و سازش را از میان آنان و 
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فرمانروایانشان بردار كھ ما را با وعده یارى و نصرت دعوت 
 نمودند و سپس بھ جنگ ما برخاستند» . 

سپس امام آن آیھ از قرآن مجید را خواند . و چون على 
 عمر سعد را علیھ السالماكبر خواست از خیمھ ھا دور شود امام حسین  

 خطاب قرار داده و فرمود : 
«ما َلَك ؟ َقَطُع هللاّ   َرِحَمَك َكما َقَطْعَت َرِحِمى َو َلْم َتْحَفظ 

 َقراَبِتي ِمْن َرُسوِل هللاّ    َو َسلََّط َعَلیَك َمْن َیْذَبُحَك َعلى فِراِشكَ .»
«چھ شده است بھ تو ؟ خداوند نسل تو را قطع كند ھمان 

گونھ كھ شاخھ مرا بریدى ، و رابطھ خویشاوندى مرا با پیامبر 
نادیده گرفتى . خدا كسى را بر تو مسلط كند كھ در میان 

 رختخواب ذبحت كند !» 
و آنگاه كھ على اكبر پس از رشادت ھاى زیاد در جنگ ، بر 

 خود را بدو رسانید و سرش علیھ السالمزمین افتاد ، ابا عبدهللاّ   حسین  
 را بر بالین خود گذارد و فرمود : 

«َقَتلَ هللاّ    َقْوما َقَتلُوَك یا ُبنىَّ ما اَْجَرأَُھْم َعَلى هللاّ   َو َعَلى 
ْنیا َبْعَدَك اْلَعفا».   اْنِتھاَك ُحْرَمِة َرُسوِل هللاّ   ، َعَلى الدُّ

«خدا بكشد مردم ستمگرى كھ تو را كشتند . فرزندم ! اینھا 
چقدر بر خدا و بھ ھتك حرمت رسول خدا جرى شده اند ، پس 

 از تو اف بر این دنیا !» 
، جناب علیھم السالمپس از شھادت گروھى از جوانان اھل بیت  * 

 عازم میدان نبرد شد علیھ السالمقاسم فرزند سیزده سالھ امام مجتبى  
 را علیھ السالمو پس از جنگیدن بر زمین افتاد و عمویش امام حسین  

بھ یارى طلب نمود . حضرت با سرعت خود را بر بالین وى 
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 رسانید و با دیدن بدن خون آلودش فرمود : 
َك َو  «ُبْعدا لَِقْوٍم َقتلُوَك َو َمْن َخْصُمُھْم َیْوَم اْلقِیاَمِة فیَك َجدُّ

َك أَْن َتْدُعوهُ َفال ُیجیُبَك اَْو ُیجیُبَك َفال  أبُوَك . َعزَّ َو هللاّ    َعلى َعمِّ
 َیْنَفُعك ، َصوٌت َو هللاّ    َكُثَر واِتُرهُ َو َقلَّ ناِصُرهُ .» 

«دور باد از رحمت خدا گروھى كھ تو را بھ قتل رسانیدند . 
 و پدرت امام علیھ السالمروز قیامت دشمن آنان ، جدت امیرالمومنین  

 است . بھ خدا قسم بر عموى تو سخت است كھ او علیھ السالمحسن  
را بھ یارى بخوانى ولى نتواند جوابت دھد ، و یا جواب دھد 

ولى سودى بھ حالت نھ بخشد . بھ خدا سوگند ! سخن تو مانند 
 كسى است كھ كشتھ شدگانش زیاد و یاورانش كم باشد .» 

و سر انجام در شھادت برادر و علم دارش حضرت * 
 ھنگامى كھ بدن عزیزش را بھ خیمھ ھا آورده علیھ السالمابوالفضل  

 بود فرمود : 
«َجزاَك هللاّ    ِمْن أٍخ َخْیرا ، َلَقْد جاَھْدَت فِي هللاّ    َحقَّ ِجھاِدِه . 

بردار جان ! خداوند تو را از جانب برادرت پاداش نیك دھد كھ 
حق جھاد در راه خدا را انجام دادى ! «سپس با صداى بلند 

 فرمود : 
َة َعْیناْه ، وا قِلََّة  «وا أخاْه ، وا َعّباساه ، وا ُمْھَجَة َقْلباه ، وا قُرَّ

آه برادرم ، آه عباسم ! آه خون ناِصراْه ، َیِعزُّ َو هللاّ    َعَلَي فِراقُكَ . 
زالل دلم ! آه نور دیده ام ! آه از بى یاورى ! بھ خدا سوگند 

 جدایى تو بر من سخت و ناگوار است !»
* و چون حضرت بدون یار و یاور گردید، خود عزم میدان 
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رفتن نمود . ایشان براى خداحافظى با اھل بیتش بھ آنان 
 اینچنین فرمود : 

وا لِْلَبالِء َو اْعَلُموا أَنَّ هللاّ    حامیُكم َو حافُِظُكْم َو  «ِاْسَتِعدُّ
َسُیْنجیُكْم ِمْن َشرِّ األْعداِء َو َیْجَعلُ عاقَِبَة أَْمِرُكْم إلى َخْیٍر َو 

ُضُكُم َعْن ھِذِه الَبلِّیِة ِبأْنواِع  ُكم ِبأَْنواِع اْلَعَذاب َو ُیَعوِّ ُب َعُدوَّ ُیَعذِّ
َعِم َو اْلَكراَمھِ  َفال َتْشُكوا َو الَتقُولُوا ِبأْلِسَنِتُكْم ما َیْنقُُض َمْن  النِّ

 َقْدَرُكمْ »
«براى روزھاى غم بار آماده باشید و بدانید خداوند 

پشتیبان و حافظ شماست . و در آینده نزدیك شما را از شّر 
دشمنان نجات خواھد داد و عاقبت شما را مبدل بھ خیر و 

دشمن شما را بھ عذابھاى گوناگون مبتال خواھد نمود . و در 
عوض این سختى و مصیبت انواع نعمتھا و كرامت ھا را در 
اختیار شما قرار خواھد داد . پس ِشكوه نكنید و آنچھ ارزش 

 شما را كم مى كند بر زبان نیاورید !» 
 پس از وداع با فرزندش علیھ السالمھمچنین سیدالشھداء 

 عازم نبرد شد و در میدان این اشعار را علیھ السالمامام سجاد 
 قرائت مى كرد:

 
اَْلَمْوُت اَْولى ِمْن ُرُكوِب 
 اْلعارِ 

َو اْلعاُر اَْولى ِمْن  
 ُدُخوِل الّنارِ 

 اََنا اْلُحَسْیُن ْبُن َعلِىٍّ 
 آَلْیــُت اَْن ال اَْنَثنــي 

 اَْحمى ِعیاالِت اَِبي 
 اَْمِضي َعلى ِدیِن النَّبي 
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«مرگ بھتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بھتر از 
قبول آتش ! من حسین بن على ھستم ، سوگند یاد كرده ام كھ 
در مقابل دشمن سر فرود نیاورم . من از اھل و عیال پدرم 

 حمایت مى كنم و در راه آیین پیامبر كشتھ مى شوم .» 
 

اََنا اْبُن َعلِىٍّ اْلَخْیِر ِمْن 
 آِل ھاِشٍم 

َكفاِني ِبھذا َمْفَخرا ِحیَن  
 اَْفَخرُ 

َو َجّدي َرُسولُ هللاّ   ، 
 أْكَرُم َمْن َمضى 

 َو َنْحُن ِسراُج هللاّ    فِى  
 األرِض َنْزَھرُ 

َو فاِطَمُة اُّمِى ْابَنُة 
ْھِر اَْحَمَد   الطُّ

َو َعّمي ُیْدعى ُذو  
 اْلَجناَحْیِن َجْعَفرُ 

َو فِینا ِكتاُب هللاّ   اُْنِزلَ 
 صاِدعا

 َو فیَنا الُھدى َو  
 اْلَوْحُي ِباْلَخْیر ُیذَكرُ 

َو َنْحُن اَماُن هللاّ    فِى 
 اْلَخْلِق ُكّلِھْم 

ُر ِبھذا فِى األناِم َو    َنسِّ
 َنْجَھرُ 

َو َنْحُن ُوالةُ اْلَحْوِض 
نا  َنْسقِي ُمِحبَّ

 ِبَكأٍس َو ذاَك اْلحْوُض  
قي َكوَثرُ   لِلسَّ

َفَیْسَعُد فِینا فِى اْلقِیاِم 
 ُمِحبُّنا

 َو ُمْبِغُضنا َیوَم اْلقِیمِة  
 َیْخَسُر 

 
«من پسر على آن مرد نیك ھاشمى ھستم كھ در مقام 
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افتخار ھمین براى من بس است . جدم رسول هللاّ   كھ 
شریفترین گذشتگان است و ما چراغھاى خدا ھستیم كھ در 

 روى زمین مى درخشیم . 
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و مادرم فاطمھ دختر پاك احمد و عمویم جعفر كھ 
ذوالجناحین نام یافتھ است . كتاب خدا در پیش ماست ؛ كتابى 

كھ براى روشنگرى نازل گردیده است . و در میان ماست وحى 
 و ھدایتى كھ بھ نكویى یاد مى شود . 

و ما در میان ھمھ خلق وسیلھ امن ھستیم و این حقیقت را 
 در میان مردم گاھى نھان داریم و گاھى عیان . 
و ماییم ساقیان حوض كھ دوستان خود را با جام 

مخصوص سیراب مى كنیم و این حوض گوارا ھمان «كوثر» 
است . در روز قیامت دوستان ما بھ وسیلھ محبت ما بھ 

 سعادت، و دشمنان ما بھ خسران خواھند رسید.» 
 علیھ السالمحضرت ابا عبدهللاّ   الحسین سید و ساالر شھیدان  

سخت مشغول نبرد با دشمنان شد و گروھى از آنان را بھ خاك 
و خون كشانید . ناگھان براى شكستن روحیھ امام ، دشمن بھ 

سوى خیمھ ھاى حضرت روانھ گردید ! امام با دیدن این منظره 
 با صداى بلند فریاد زدند : 

«یا ِشیَعَة آِل أَِبى ُسْفیاَن ِاْن َلْم َیُكْن َلُكْم ِدْیٌن َو ُكْنُتْم ال 
َتخافُوَن اْلَمعاَد َفُكوُنوا اَْحرارا فى ُدْنیاُكْم َو اْرِجُعوا ِالى 

اَْحساِبُكْم ِان ُكنُتم ُعربا كما َتْزَعُمونَ ... اَناَ الَّذي أُقاِتلُُكم َو 
َتقاِتلُوني َو النَّساُء َلْیَس َعَلْیِھنَّ ُجناٌح َفامَنعُوا ُعتاَتُكم َعِن 

ِض لَِحَرمي ما ُدْمُت َحّیا».  عرُّ  التَّ
«اى پیروان خاندان ابى سفیان ، اگر دین ندارید و از روز 

جزا نمى ھراسید ، الاقل در زندگى آزاد مرد باشید ، و اگر خود را 
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عرب مى پندارید ، بھ نیاكان خود بیندیشید و شرف انسانى خود 
 را حفظ كنید». 

  حسین ! چھ مى گویى؟!.ما َتقُولُ یا ُحَسْیُن ؛شمر گفت : 
 پاسخ داد : «من با شما مى جنگم و شما با علیھ السالمآن حضرت  

من مى جنگید و این زنان گناھى ندارند ، تا من زنده ھستم بھ 
اھل بیت من تعرض نكنید و از تعرض این یاغیان جلوگیرى 

 نمایید»
فرزند فاطمھ این حق را َلَك ِذلَك َیا اْبَن فاِطَمَة ؛شمر گفت : 

 بھ تو مى دھیم. 
ُجِل َو سپس سپاھیان را صدا كرد:  ِاَلْیُكْم َعْن َحَرِم الرَّ

 دست از حرم وى ْاقُصُدوهُ َبَنْفِسِھ َفَلَعْمِري َلُھَو ُكْفٌو َكِریمٌ ... ؛
بردارید و حملھ را متوجھ خود او سازید ! بھ جانم سوگند او 

 ھماورد شریفى است....
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 علیھ السالم آخرین مناجات حسین بن على  )8
 در آخرین دقایق عمر شریفش در حالى كھ علیھ السالمامام حسین  

جگرش از تشنگى مى سوخت، چشمان مباركش را بھ آسمان 
دوخت و براى آخرین بار با پروردگار خویش چنین راز و 

 نیاز نمود : 
«اَلّلُھمُّ ُمَتعالَي اْلَمكاِن ، َعِظیَم اْلَجَبُروِت ، َشِدیَد اْلَمحاِل 

َعنِّي ، َغِنيٌّ َعِن اْلَخالِئِق ، َعِریُض اْلِكْبِریاِء، قادٌر َعلى ما َتشاُء، 
عَمِة ، َحَسُن اْلَبالِء ،  ْحَمِة ، صاِدُق اْلَوْعِد ، سابُغ النِّ َقِریُب الرَّ
ْوَبِة لَِمْن تاَب ِاَلْیَك،  َقِریُب ِاذا ُدعیَت ُمِحیٌط ِبما َخَلْقَت ، قاِبلُ التَّ
قاِدُر َعلى ما اََرْدَت ُتْدِرُك ما َطَلْبَت ، َشُكوٌر ِاذا ُشكْرَت ، َذُكوٌر 

ِاذا ُذِكْرَت ، اَْدُعوَك ُمْحتاجا َو اَْرَغُب ِاَلْیَك َفقِیرا َو اَْفزُع ِاَلْیَك 
لُ َعَلیَك كافِیا.  خاِئفا َو اَْبِكي َمْكُروبا َو اَْسَتِعیُن ِبَك َضِعیفا َو اََتَوكَّ

ونا َو َخَذلُونا َو  ُھْم َغرُّ اَللُّھمَّ اْحُكْم َبْیَننا َو َبْیَن َقومنا َفِانَّ
ٍد    صلى هللا علیھ و آلھَغَدُروا ِبنا َو َقَتلُونا َو َنْحُن ِعْتَرةُ َنِبیَِّك َو ُوْلُد َحبِیِبَك ُمَحمَّ

ساَلِة َو أْتَمْنَتُھ َعَلى اْلَوْحي َفاْجَعْل َلنا ِمْن  اَلَِّذى اْصَطَفْیَتُھ ِبالرِّ
 اَْمِرنا َفَرجاَو َمْخَرجا یا اَْرَحَم الّراِحمینَ .»

«اى خدایى كھ مقامت بس بلند ، غضبت شدید و نیرویت 
باالتر از ھر نیروست ! تو كھ از مخلوقات خویش مستغنى 

ھستى و دركبریا و عظمت فراگیر ، بھ آنچھ بخواھى توانا ، 
رحمتت بھ بندگانت نزدیك ، وعده ات صادق ، نعمتت شامل، 

امتحانت زیبا ، بھ بندگانى كھ تو را بخوانند نزدیك ھستى و بر 
 آنچھ آفریده اى احاطھ دارى .

ھر كس كھ از در توبھ درآید پذیرایى ، آنچھ را كھ اراده كنى 
توانایى ، آنچھ را كھ بخواھى درك توانى كرد ، كسى را كھ 

شكرگزار تو باشد شكر گزارى ، یاد كننده ات را یادآورى ، من 
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تو را خوانم كھ نیازمند توأم ، و بھ سوى تو روى آرم كھ درمانده 
توأم ، ترسان بھ پیشگاھت فزع مى كنم ، غمگین در برابرت 

مى گریم ، از تو مدد مى طلبم كھ ناتوانم ، خود را بھ تو 
 وا مى گذارم كھ بسنده اى ! 

خدایا ! در میان ما و قوم ما داورى كن كھ آنان از راه مكر و 
حیلھ وارد شدند و دست از یارى ما برداشتند و ما را كھ فرزندان 

 ھستیم بھ قتل رسانیدند ، صلى هللا علیھ و آلھپیامبر و حبیب تو محمد  
پیامبرى كھ بھ رسالت خویش انتخاب نموده و امین وحیش 

قرار داده اى ! پس  در حوادث ، بر ما گشایش و در پیشامدھا ، 
 بر ما خالصى عنایت كن». 

 و علیھ السالمو در حالى كھ فرزند فاطمھ زھرا(س) و على مرتضى  
 نفس ھاى آخر حیات خود را صلى هللا علیھ و آلھسبط اكبر رسول خدا  

«َصْبرا َعلى َقضاِئَك یا َربِّ ال ِالَھ مى كشید عرضھ داشت : 
ِسواَك یا ِغیاَث اْلُمْسَتغیثین ، ما لِى َربٌّ ِسواَك َو ال َمْعُبوٌد َغْیَرَك، 

َصْبرا َعلى ُحْكِمَك ، یا ِغیاَث َمْن ال ِغیاَث َلُھ یا داِئما ال َنفاَد َلُھ 
یا ُمْحِیى اْلَموتى یا قاِئما َعلى ُكلِّ َنْفٍس ِبما َكَسَبْت اُْحُكْم َبْیني َو 

 َبْیَنُھْم َو اَْنَت َخْیُر اْلحاِكمینَ ». 
«در مقابل قضا و قدر تو شكیبا ھستم اى پروردگارى كھ 

بجز تو خدایى نیست . اى فریادرس دادخواھان ! مرا جز تو 
پروردگار و معبودى نیست. بر حكم و تقدیر تو صابر و شكیبا 

ھستم. اى فریاد رس آن كھ فریادرسى ندارد ! اى ھمیشھ 
زنده اى كھ پایان ندارد.! اى زنده كننده مردگان ! اى خدایى كھ 

ھر كسى را با اعمالش مى سنجى! در میان من و این مردم 
 حكم كن كھ تو بھترین حكم كنندگانى».

 و آنگاه كھ صورت بھ خاك مى گذاشت، گفت:
 «ِبْسِم هللاّ   َو ِباہللّ   َو فِى َسبیِل هللاّ   َو َعلى ِملَِّة َرُسوِل هللاّ  ». 

*       *       *       *      * 
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 مقام معظم رھبرى (دام عزه):
 علیھ السالممن در بین فرمایش ھاى حضرت ابى عبدهللا الحسین  

ـ كھ ھر كدام نكتھ اى دارد و بھ شما عزیزان عرض مى كنم كھ 
بھ منظور بیان گفتارھاى گویا و روشنگر براى مردم، از كلمات 

این بزرگوار باید حداكثر استفاده بشود ـ این جملھ را مناسب 
مجلس خودمان مى بینم كھ حضرت فرمود: ـ بنابر آنچھ كھ از 

َك َتْعَلُم أنَّ الَّذى كاَن ِمّنا آن بزرگوار نقل كرده اند ـ  «اَلّلُھمَّ ِانَّ
 َلمْ  َیُكْن ُمناَفَسًة فى ُسْلطاٍن َوال إلِتماَس َشٍئ ِمَن اْلُحطامِ »
پروردگارا ! این حركتى كھ ما كردیم، این قیامى كھ ما 

كردیم، این تصمیمى كھ بر این اقدام گرفتیم، تو مى دانى كھ 
براى قدرت طلبى نبود، قدرت طلبى براى یك انسان 

نمى تواند ھدف واقع بشود، نخواستیم زمام قدرت را در دست 
بگیریم، براى منال دنیوى ھم نبود كھ چربى و شیرینى زندگى 

را بھ كام خودمان برسانیم، شكمى از عزا دربیاوریم، مال و 
 ذخیره اى درست كنیم و ثروتى بھ ھم بزنیم!

براى اینھا نبود. پس براى چھ بود؟ ایشان چند جملھ 
فرموده است كھ خط و جھت ما را ترسیم مى كند. در ھمھ ادوار 

«َولِكْن لُِنِرَى اْلَمعالَِم ِمْن تبلیغ اسالم، اینھا جھت است: 
، پرچمھاى دین را براى مردم برافراشتھ كنیم و ِدیِنك»

 شاخص ھا را بھ چشم آنھا بیاوریم...
 

 از بیانات معظم لھ در دیدار با روحانیون       
  ھجرى شمسى1378در آستانھ ماه محرم سال 
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