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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(،  تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



 اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

 عليهم(خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد عباس جاللى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات روز 
 .مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمافزون مؤلفين محترم و 

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        معاونت فرهنگى

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
هاافكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 . به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاستعرضه رسالتى آامل.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي

عليه (آتاب حاضر، به بررسى زندگانى سرور آزادگان حضرت اباعبداهللا الحسين

،پنجمين اختر سپهر عصمت و ُاسوه هدايت و نور و سومين پيشواى دين پس از )السالم
ردازد آه با خون پاك خود و خاندان و ياران باوفايش، پ  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  نبّى

درخِت تناور اسالم را آبيارى و آن را از پژمردگى و سقوط، مصونّيت بخشيد، 
: جا آه فرمود  بود آن)صلى اهللا عليه وآله وسلم(مردى آه مصداق سخن رسول خدا  بزرگ

 ستم و بيداِد هاى حسين، مشعل فروزاِن هدايت و آشتى نجات اّمت جدش از توفان
 .پيشگان است سرآشان و ستم

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

هللا تعالى محّقق ارجمند حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه ا
سپاسگزارى آنيم و سر بر آستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين دائرة 

 .»فإّنه حسُبنا و نعَم النصير «المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت،

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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 بخش نخست

 ساالر شهيدان در يك نگاه

 

 ساالر شهداى آربال، به اتفاق )عليهما السالم(امام ابوعبداهللا حسين بن على بن ابى طالب
صلى اهللا (بيت عصمت و طهارت پس از رسول اآرم  ناقالن حديث، سّومين پيشواى اهل

و سرور جوانان اهل بهشت و يكى از دو اختر تابناك سپهر امامت است آه )عليه وآله
 چهار نور اين امام واالتبار زمره. ها پديد آمد از آن)صلى اهللا عليه وآله(دودمان نبّى اآرم 

به اّتفاق آنان با مسيحيان نجران مباهله انجام )صلى اهللا عليه وآله(مقّدسى است آه رسول خدا 
ها را پيراسته  داد و در زمره اصحاب آساء است آه خداوند، پليدى را از آنان دور و آن

 خداوند، آيد آه  به شمار مى)صلى اهللا عليه وآله(وى از جمله نزديكان نبّى اآرم . ساخته است
مردم را به دوستى و محّبت آنان فرمان داده و يكى از دو امانت گرانسنگى است آه هر 

ها سرپيچى آند، به  آس به آنان تمّسك جويد، اهل نجات و رهايى و آن آه از فرمان آن
 .گمراهى و انحراف آشيده خواهد شد

 در دامان پاك )عليه السالم( همراه با برادر ارجمندش امام مجتبى )عليه السالم(امام حسين 
و مطّهر و مبارك پدر و مادر و جّد بزرگوارش نشو و نما آرد و از سرچشمه زالل 

 و فضايل بلند اخالقى و باران مهر و محّبتش تغذيه و از )صلى اهللا عليه وآله(مكتب نبى اآرم
شكوه و اى آه ادب و هدايت و  مند گرديده به گونه عشق و عالقه و توجه فراوانش بهره

ها به وى شايستگى چنان  اين ويژگى. جالل و شجاعتش را برايش به ميراث نهاد
عليه (رهبرى با عظمتى بخشيد آه پس از پدرش اميرمؤمنان و برادرش امام مجتبى 

رفت و جد بزرگوارش بارها از اين موضوع به صراحت سخن گفته  انتظار آن مى)السالم
 :آن جا آه فرمود. بود

 ;»حسين امامان قاما او قعدا، الّلهّم اّني ُاحّبهما فأحّب َمن يحّبهماالحسن و ال«

من آن دو را دوست دارم و تو ! خدايا. حسن و حسين دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوا هستند

 .نيز دوستدارشان را دوست بدار

يگر پيوسته و در وجود مبارك اين امام واالتبار دو نهر فضيلِت نبّوت و امامت به يكد
مسلمانان، پاآى، صفا و صميمّيت، . مجد و عظمت و بزرگوارى در او گرد آمده بود



وارستگى، آرم و بخششى را آه در پدر و مادر و جّد بزرگوارش سراغ داشتند، در او 
به همين دليل به او ;  يادآور همه آن بزرگواران بود)عليه السالم(شخصيت امام حسين . يافتند

نهادند، آن بزرگوار در آنار امور ياد شده در مشكالت  ت ورزيده و ارج مىعشق و محّب
زندگى و امور دينى مردم پس از پدر و برادر ارجمندش تنها مرجع حّل مشكالت آنان به 

آمد به ويژه پس از آن آه مسلمانان در نتيجه تسّلط حكومت جاهل امويان به  شمار مى
بست جديدى قرار  ين وضعّيت آنان را در چنان بنا. زندگى مشّقت بارى دچار گرديدند

 تنها شخصيت اسالمى )عليه السالم(داد آه پيش از آن نظيرش را نديده بودند و امام حسين 
 را به خصوص و بشر را عمومًا )صلى اهللا عليه وآله(الهى بود آه توانست اّمت رسول اآرم 
 .از چنگال پليد اين جاهليت جديد برهاند

عليه ( نيز مانند پدر بزرگوار و برادر ارجمندش امام مجتبى)عليه السالم(ى حسين بن عل

 تمام مراحل زندگى و سيره عملى خود نمونه آامل انسان الهى و در صبر و  در)السالم
بردبارى بر آزار و اذّيت در راه خدا و گذشت و آرم و بخشش و مهربانى و شجاعت و 

گى و بيم از خدا و فروتنى در برابر حق و ناپذيرى و عرفان و عبادت و بند ذّلت
خروشيدن بر باطل، نمونه زنده اخالق واالى َنَبوى و َسمُبل برجسته دالورى و جهاد در 
راه خدا و امر به معروف و نهى از منكر و بارزترين الگوى ايثار و از خودگذشتگى در 

آيد،  ه شمار مىهاى پر ارج آيين مقدس جدش سرور پيامبران ب جهت زنده آردن ارزش
حسين از من ; »حسين مّني و أنا من حسين«: تا آنجا آه جّد بزرگوارش درباره او فرمود

 .حسين است و من از

 با اين سخن از رتبه و جايگاه اين شخصيت بزرگ، با )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
 .رساترين تعبير ياد آرد

 تحت )صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا  پس از جّد بزرگوارش)عليه السالم(حسين بن على 
، بانوى بانوان جهان و )عليها السالم(مراقبت مادر گرانقدرش، صديقه طاهره فاطمه زهرا

حمايت پدر بزرگوارش، على مرتضى سالم اهللا عليه سرور اوصياء و پيشواى 
نج و  شاهد ر)صلى اهللا عليه وآله(پيشوايى آه پس از رسول اآرم ; مسلمانان، قرار گرفت

اندوه و انحراف رهبرى مسلمانان بود و پيامدهاى ناگوار رنج و مصيبت و آشاآش  و 
دليل و برهان به  ستيز با عناصرى آه اين پيشوايى بزرگ را در آمال خودستايى و بى

 در )عليه السالم(امام حسين... يغما بردند، پدر و مادر بزرگوارش را احاطه آرده بود و
اش فاطمه،   و مادر گرامى)عليهما السالم(در ارجمندش اميرمؤمنانآنار برادرش حسن و پ

هرچند دوران . هاى آن را فرو خورد شاهد اين رنج و اندوه بوده و تلخى و مرارت



آرد ولى به خوبى از عمق ماجراهاى دردناك و شّدت مصيبت  اش را سپرى مى آودآى
 .آگاه بود

ر بالندگى يافت و در آنار پدر و برادرش  در دوران خالفت عم)عليه السالم(امام حسين 
به ظاهر، از سياست و پذيرش مسئوليت خالفت، خوددارى نمود و به تهذيب و تربيت 
مردم روآورد و احكام دينشان را در مسير صحيح رسالت آه در سير و سلوك پدر 

هاى اصولى و ارزشمند آن  گيرى  و موضع)عليه السالم(ارجمندش على بن ابى طالب 
 .آموخت رت تجسم داشت، بدانان مىحض

برد   در دوران خالفت عثمان آه در عنفوان جوانى به سر مى)عليه السالم(امام حسين 
آرد و همگام با پدر در جهت  در آنار پدر قرار داشت و خالصانه براى اسالم آار مى

ه پيكر نشينانش، ب پايان دادن به فساد و تباهى آه در سايه شوم حكومت عثمان و حاشيه
گاه از مواضع  اّمت و دولت راه يافته بود، تشريك مساعى داشت و طى اين برهه هيچ

صلى اهللا (پدر ارجمندش پا فراتر ننهاد، بلكه در مسير همان رهبرى قانونى آه رسول اآرم 

آن را به پدر بزرگوارش على مرتضى سپرده بود چونان سربازى مخلص و )عليه وآله
 .فداآار بود

 در عصر حكومت علوى در آليه )عليه السالم(عبداهللا الحسين حضرت ابا
در آنار آن حضرت )عليه السالم(ها و جنگ و نبردهاى پدر بزرگوارش على  گيرى موضع

اى ضعف و سستى به خود  قرار داشت و در نبرد با ناآثين و قاسطين و مارقين، لحظه
صلى اهللا عليه (ودمان رسول اآرم با اين آه پدر ارجمندش به جهت بيم از قطع د; راه نداد

مند  ها سخت عالقه  به واسطه شهادت او و برادرش حسن، به حيات و زندگى آن)وآله
 .بود

اين دو بزرگوار تا آخرين لحظه در آنار پدر بزرگوارشان قرار داشتند و رنج و 
سرانجام . شدند ديد، آن دو نيز متحمل مى محنتى را آه پدر از مردم عراق مى

هاى خدا فرشته شهادت را در آغوش آشيد و در   در يكى از خانه)عليه السالم(مؤمنانامير
اش يعنى لحظه  محراب عبادت خويش در مسجد آوفه و در مقدسترين لحظات زندگى

نيايش و عبادت و توّجه به پروردگار آعبه به فيض شهادت نائل و در خون مبارك 
 .نقش بست» فرُت و رّب الكعبه«خويش غوطهور گشت و بر لبان مبارآش جمله 

 پس از پدر بزرگوار خويش در آنار برادر ارجمندش امام )عليه السالم(امام حسين 

 همانند )عليه السالم( قرار گرفت و در جهت به خالفت رسيدن امام حسن )عليه السالم(مجتبى 



توده مسلمانان مهاجر و انصار و تابعين، در آوفه با برادر بيعت نمودو با اين آه معاويه 

و پراآنده ساختن طرفداران وى و پايان دادن )عليه السالم(براى از چشم انداختن امام مجتبى 

به حكومت قانونى او تمام عوامل فريبنده خود را به آار گرفته بود، هيچ گاه از مواضع 

 آه هر يك از جّد بزرگوار و پدر ارجمندش به امامت وى )عليه السالم(سنبرادرش ح

 .تصريح آرده بودند، پا فراتر ننهاد 

ها مترتب بود، آامًال   از مواضع برادر و نتايجى آه بر آن)عليه السالم(حسين بن على 
ام آگاه بود زيرا شرايط دشوارى آه مسلمانان را در آن برهه به ويژه پس از شهادت ام

ها و  آرد، چرا آه سياسى بازى  فراگرفته بود به خوبى احساس مى)عليه السالم(على 
شعارهاى عوام فريبانه معاويه بسيارى از ساده انديشانى آه پايگاه بزرگ مردمى را در 

به همين . دادند، تحت تأثير قرار داده بود جامعه آوفه و مرآز خالفت اسالمى تشكيل مى
نشينان و آارگزارانش در صفوف سپاه   گمراه آننده معاويه و حاشيهدليل پس از تبليغات
عليه (، اين افراد در حّقانيت خط امام على بن ابى طالب )عليه السالم(طرفدار امام على 

عليه (دچار شك و ترديد شده و ديگران را نيز به ترديد انداختند و امام حسن مجتبى )السالم

شجاعت ادبى، متانت و وقار منطقى خويش، قادر بر قانع با تمام تدبير سياسى و )السالم
ساختن اين پايگاه مردمى نشد و نتوانست آنان را بر غير واقعى بودن شعارهاى بنى امّيه 

يابى به خالفت آن  آگاه سازد تا تسليم شعارهاى صلح و آشتى آه معاويه در جهت دست
عليه ( امر سبب شد امام حسن هم با آمترين هزينه ممكن سر داده است، نشوند و همين

 هاى هاى سياسى ممكن و پيمودن تمام راه پس از اجراى آليه طرح)السالم

اى آه يك رهبر با تدبير در آن شرايط و اوضاع سياسى و اجتماعى و  خردورزانه
ناگزير شد از موضع ; زيستند، سزاوار بود بپيمايد روانى آه امام و پيروانش در آن مى

ولى با اين همه هيچ گاه ; صلح نمايد، از اين رو، خالفت را وانهادقدرت اقدام به 
شروطى منطقى )عليه السالم(افزون بر آن، امام . مشروعيت حاآمّيت معاويه را تاييد ننمود

 .وضع آرد تا واقعيت معاويه و حكومت اموى را در آوتاه مدت و دراز مدت فاش سازد

 از گزينش اين راه دشوار، به موفقّيت دست  پس)عليه السالم(بدين ترتيب، امام حسن 
يافت و گذشته از تحّمل آزار و اذّيت دشمنان، از نزديكترين ياران خويش نيز سخنان 
ناروا و زخم زبان شنيد تا سرانجام توانست از چهره حقيقى حكومت جاهلى بنى امّيه آه 

سب ساختن خود به در پوشش اسالم و با سردادن شعار صلح و آشتى با نام اسالم و منت
آن ساختن اين آيين الهى بود،   در پى ريشه)صلى اهللا عليه وآله(قريش قبيله رسول خدا 



اى آه آشيد، آارى آرد آه مسلمانان فراموش آنند  معاويه با نقشه ماهرانه. بردارد پرده
عليه صلى اهللا (خاندان ابوسفيان آه بر اريكه حكومت اسالمى تكيه زده و با نام رسول اآرم 

آنند، همان آسانى اند آه تا   و جانشينى آن بزرگوار بر مسلمانان حكمرانى مى)وآله
 .ديروز با آيين اسالم در ستيز بودند

 زمينه الزم را براى شورش بر - با امضاى قرارداد صلح - )عليه السالم(امام مجتبى 
 بود، فراهم بار ديگر با ظاهرى اسالمى پديدار گشته ضد حكومت جاهلى اموى آه يك

ساخت و زمانى اين ماجرا اتفاق افتاد آه معاويه به هيچ يك از شروطى آه امام حسن 
از جمله عدم تعيين فردى براى خالفت پس از خود و عدم ;  بر او قيد آرده بود)عليه السالم(

عليهما (تعّرض به پيروان امام على و خوددارى از ناروا گفتن به امام حسن و امام حسين

 . وفا نكرد)مالسال

دارى نشان دهد، َنْفَسش وى را به  معاويه نتوانست در برابر شروط ياد شده خويشتن
بخوراند تا بدين وسيله )عليه السالم(اى را به امام حسن  وسوسه واداشت آه زهر آشنده

ولى از نتايج عدم پذيرش شروط ... بتواند خالفت را به فرزند فاسقش يزيد، به ميراث نهد
 .توطئه پليد آگاهى نداشتو اين 

خويى و جاهلّيت  در واقع مسلمانان پس از گذشت دو دهه از سلطه بنى امّيه به درنده
هاى مردمى شيعيان را  اين حكومت يقين حاصل آردند و مشاهده اين اوضاع، پايگاه

هاى آارزارى جديد بر ضد نظام حاآم، مهّيا ساخت و بدين سان  براى ورود به عرصه
اسب شوريدن بر حكومت فراهم شد و با ُمردن معاويه و بر سر آار آمدن يزيِد شرايط من
گرفت و بر بيعت گرفتن از  نوش آه احكام دين را گستاخانه به تمسخر مى فاسِق باده

عليه (الحسين  ستيزى نظير ابوعبداهللا بزرگان صحابه و عموم تابعان و افراد ظلم

داد، شروط الزم براى  انان، پافشارى نشان مىناپذير و پيشواى مسلم سرور ذلت)السالم
 .آن حرآت آامل گرديد

سفيان نزديك به بيست سال، با پيروى از سياست گرسنه نگاه داشتن  بن ابى معاوية
همين امر سبب شد از سويى . مردم، تهديد و حيله و نيرنگ، بر مسند خالفت تكيه زد
ردمى آه به بيمارى وجدان و از حقيقت وى براى اّمت آشكار شود و از سوى ديگر، م
بدين ترتيب، امت از خواب غفلت . دست دادن عزم و اراده، مبتال بودند حياتى نو بيابند

برطرف شد )عليهم السالم( بيت ها نسبت به حقانّيت خط اهل خويش بيدار و شك و ترديد آن
گفته فرزدق در پيشگان برخوردار نبودند و به  ولى از تواِن مقاومت در برابر ستم و ستم



هاى مردم  دل. آه به دعوت آوفيان رهسپار عراق بود)عليه السالم(ديدارش با امام حسين 
 . آوفه با شما ولى شمشيرهايشان بر ضد شماست

آرد با فراهم آمدن   ايجاب مى)عليه السالم(الحسين  از اين رو، موقعّيت دينى ابوعبداهللا
ى، دست به قيام بزند با اين آه در دوران امام آليه شرايط الزم، در برابر امويان جاهل

 آه مسلمانان دستخوش بيمارى شك و ترديد قرارگرفته و از آن )عليه السالم(حسن مجتبى 
گاه آه  در واقع آن; بخشيد بردند، چنين قيام و نهضتى به حالشان سودى نمى رنج مى

از او خواستند به سوى آنان نگارى آرده و   نامه)عليه السالم(بن على  مردم عراق به حسين
زيرا آسانى آه به آن بزرگوار نامه نوشته ; شد رهسپار گردد، حّجت بر آن حضرت تمام

امّيه از آوفه، از فرمان امويان سربرتافته بودند آه  بودند، با بيرون راندن فرماندار بنى
 . شد  تلّقى مى)معليهم السال(بيت اين خود يكى از مظاهر بازگشت آگاهى به توده پيروان اهل

ها و با اين آه   با دادن پاسخ مثبت به خواسته آن)عليه السالم(به همين دليل، امام حسين 
ها و ستم و تهديد  از عدم استقامت و پايدارى و ضعِف اراده آنان در برابر فريبكارى

بايست  ناگزير مىها حرآت آرد زيرا حضرت  حاآمان، آگاهى داشت، به سوى آن
داد  انجاميد و فرصت مى بيمارى جديدى را آه به تباه شدن تعاليم و دستورات دينى مى

تا خالفت به پادشاهى و سلطنت تبديل گردد و به خالفتى نظير حكومت يزيد و ديگر 
انديشانى آه براى ضربه زدن به دين و نابودى آن خود را در پوشش دين جا  جاهليت

 .بخشيد، از ريشه و ُبن برَآَند وعّيت مىزده بودند، مشر

 در جهت )عليه السالم(الحسين  با فراهم آمدن تمام شروط الزم براى قيام ابوعبداهللا
، آن بزرگوار در آن شرايط تاريخى در )١٥(يابى به اهداف چنين قيامى موفقّيت و دست

زمينه خلق حماسه جاودانش آنچه از توان و امكانات، تدارك ديده و مهّيا نموده بود به 
آار گرفت و وجدان اّمت را تكان داد و ديگر بار آنان را براى پيمودن طريق رسالتشان 

 و مشروعيت را از بازگرداند و شخصيت اعتقادى و دينى آنان را از نو بر انگيخت
 . پيشگان بر گرفت حكومت ستم

ها نهان ساخته بود، پاره آرد  اى آه دشمن خود را در آن هاى فريبكارانه تمام نقاب
ها براى مسلمانان آشكار ساخت و ستمگران از مخدوش  و موقعيت دينى را طى نسل

وج انقالبى آه ساختن تعاليم نهضت و قيامش درماندند، چنان آه نتوانستند در برابر م
                                                           

رة به آتاب ثو) عليه السالم(براى آشنايى بيشتر با شروط پنجگانه ضرورى و ضامن موفقيت و پيروزى امام حسين. ١٥
) عليه السالم( النتايج از شهيد سّيد محّمد باقر حكيم چاپ اول، نشر مؤسسه امام حسين -  الموقف - نظرية -الحسين 

 مقاله شهيد سّيد محمد باقر صدر پيرامون انقالب حسينى با عنوان ١٧شماره ) الفكر االسالمى( و مجله ٩٢-٦٢
 .شودمراجعه ) التخطيط الحسينى لتغيير اخالقيه الهزيمة(



طى روزگاران ايجاد نمود و به حكومت ننگين بنى اميه و بنى عباس و پيروان آنان پايان 
 منبع )عليه السالم(الحسين  داد، از خود پايدارى نشان دهند، به همين دليل قيام ابوعبداهللا

 )عليه السالم(هاى دينى آه توسط امام  شد چنان آه ارزش نورافشانى همه ملل تلقى مى
ها و  مطرح و بر آن پافشارى و تأآيد داشت، عوامل معيار ارزيابى تمام حكومت

سالم و درود بر آن بزرگوار آن زمان آه ديده .  آمد هاى سياسى حاآم به شمار مى نظام
گاه آه فرشته شهادت را در آغوش آشيد و آن هنگام آه زنده  به جهان گشود و آن

 .شود برانگيخته مى



 



 

 

 

 بخش دّوم

 )عليه السالم( نمايى از شخصيت امام حسين

 

 در قرآن )عليه السالم(جايگاه امام حسين . ١

 و مقام برجسته )عليهم السالم(بيت  در بيان هيچ موضوعى مانند فضايل اهل. مسلمانان
ها از مجموعه آماالتى آه خدا اراده فرموده  علمى و معنوى آنان و برخوردارى آن

اين يكدلى و اتفاق . اند  گردد، تا اين پايه همسو و هماهنگ نبودهها آراسته بشرّيت بدان
نظر، به بخشى از اصول و مبانى از جمله بيان صريح قرآن در مورد جايگاه ويژه 

 .گردد  برمى)عليهم السالم(بيت  اهل

بيت را از هر گونه پليدى پيراسته دانسته و آنان را  قرآن آريم، به صراحت اهل
 معرفى آرده آه دوستى و محبتشان پاداش )صلى اهللا عليه وآله(ّى اآرم همان نزديكان نب

اند آه  خصاالنى آنان نيك. رسالتى است آه خداى متعال به بشريت ارزانى داشته است
خالصانه از خدا فرمان بردند و از عذابش هراسيدند و به ترس و بيم خدا در دل، آراسته 

 .ايى از عذاب خويش را برايشان ضمانت فرمودگشتند و خداوند نيز بهشت جاودان و ره

. اند آيد آه از پليدى پيراسته ترديد از اهل بيتى به شمار مى  بى)عليه السالم(امام حسين 
با )صلى اهللا عليه وآله(آن بزرگوار به صريح آيه مباهله آه در ماجراى مباهله رسول خدا

شود و قرآن   تلّقى مى) عليه وآلهصلى اهللا(مسيحيان نجران نازل گرديد، فرزند رسول اآرم 
هاى ژرفى آه در آن وجود داشت، جاودانه ساخت  آريم ياد اين حادثه تاريخى را با پيام

 :و فرمود

فَمن حاّجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم و نساءنا و (

 ;)١٦() على الكاذبيننساءآم و أنفسنا و أنفسكم ثّم نبتهل فنجعل لعنت اهللا

بياييد : ها بگو هر گاه پس از علم و دانشى آه به تو رسيده باز هم آسانى با تو به ستيز برخيزند به آن

هر يك از ما و شما فرزندان و زنان و خودمان را فراخوانده و سپس يكديگر را نفرين نموده و لعنت 

 .خدا را نثار دروغگويان سازيم

                                                           
 .٦١ /سوره آل عمران. ١٦



اند آه اين آيه شريف در شأن  ناقالن حديث به طرق گوناگون روايت آرده
عليهم ( على، فاطمه، حسن و حسين)صلى اهللا عليه وآله( يعنى رسول اآرم )عليهم السالم(بيت اهل

ترديد وجود مقدس امام حسن  در اين آيه بى» أبناء« نازل گشته و منظور از آلمه )السالم
 . است)معليهما السال(و امام حسين

 در اين رخداد تاريخى تصريح فرموده جمعى آه همراه با )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
ها در  ترين آن هاى روى زمين و گرامى آنان، براى مباهله آمده بود برترين انسان

و  به اتفاق آنان مباهله انجام داد )صلى اهللا عليه وآله(به همين دليل پيامبر اآرم . پيشگاه خدايند
من امروز، با چهره هايى روبرو «: آشيش نجران نيز به اين واقعّيت اذعان نموده و گفت

هستم آه اگر از خدا درخواست آنند آوهى را از جا برَآَند، اين آار را عملى خواهد 
 .)١٧(»ساخت

بيت  اين ماجرا نيز همانند آيه شريف ياد شده بر مقام واال و جايگاه بلند و برترى اهل
 آيند و هيچ ترين آفريدگان به شمار مى داللت دارد و در پيشگاه خدا و رسول او محبوب

 .رسند يك از جهانيان در فضيلت به پايه آنان نمى

 به )صلى اهللا عليه وآله(يك از مسلمانان جز پيامبر اآرم  قرآن آريم در مورد عصمت هيچ
بيت آه خداوند اراده فرموده آنان را از هرگونه پليدى  صراحت سخن نگفته، مگر اهل

اگر مسلمانان در مورد داخل بودن همسران پيامبر در معنا و مفهوم . )١٨(پيراسته گرداند
اند، ولى در اين آه امام على و حضرت زهرا و امام  آيه شريف، به اختالف پرداخته

اند، هيچ گاه اختالفى  داخل در مقصود اين آيه مبارك )عليهم السالم(حسن و امام حسين 
 .)١٩(اند نداشته

 و )عليه السالم(بيت  دوستى و محّبت اهلتوانيم به راز نهانى آه در  جا مى از اين
پايبندى به خط و مشى آنان وجود دارد پى ببريم و به گفته صريح قرآن عزيز، دوستى و 

به هنگام )عليهم السالم(زيرا عصمت اهل بيت; )٢٠(ها را بر ديگران ترجيح دهيم محّبت آن
 بهترين دليل بر اين است آه نجات و هاى مختلف، هاى گوناگون و خواسته وجود جريان

                                                           
سنن ، ٢/١٦٦، به تفسير جاللين، روح البيان، آّشاف، بيضاوى، رازى و صحيح ترمزى ٢٢-٢٣ /نوراالبصار. ١٧

 . مراجعه شود٢/٢٠١ و مصابيح السنه ١/٨٥، صحيح مسلم آتاب فضائل الصحابه، مسند احمد ٧/٦٣بيهقى 
 . سوره احزاب به آن تصريح آرده است٣٣  /چنان آه. ١٨
، سنن ٤/١٠٧، مسند احمد٤، خصائص نسايى ٢٠/٣٣به تفسير آبير فخر رازى، تفسير نيشابورى صحيح مسلم . ١٩

 . مراجعه شود٥/٥٢١ و ُاسدالغابه ٢/٤١٦، مستدرك حاآم ١/٣٣٤، مشكل اآلثار ٢/١٥٠بيهقى  
; لقربىقل ال أسئلكم عليه أجرًا اّال الموّدة فى ا(فرمايد   خطاب به پيامبر خود مى٣٣  /خداى متعال در سوره شورا. ٢٠

ما سألتكم من اجر فهو ( فرموده ٧٤و در سوره سبأ آيه )خواهم بگو جز محّبت و دوستى نزديكانم، از شما پاداشى نمى
 ).ام، براى شماست هرگونه پاداشى را از شما درخواست آرده; لكم



بنابراين، افرادى را آه خداوند از پليدى، . رهايى، در پيروى از اين گرانمايگان است
پيراسته و در رساندن مردم به ساحل نجات راهنماى آنانند، پيروانشان نيز از غرق شدن 

 .و هالآت، رهايى خواهند يافت

 ;الموّدة فى القربى( روايت آرده وقتى آيه ) وآلهصلى اهللا عليه(ابن عباس از نبّى اآرم 

را از نزديكانى آه   نازل شد، برخى مسلمانان مقصود آيه شريف)دوستى در حق نزديكان
 جويا شدند حضرت )صلى اهللا عليه وآله(اطاعتشان بر مسلمانان واجب گشته از رسول خدا 

حسن و حسين (ندان آنان منظور آيه از نزديكان، على، فاطمه و فرز: در پاسخ فرمود
 )٢١(.)است

قرآن آريم در سوره مبارك دهر آه در تبيين عظمِت حقيقت درونى و نفسانى اهل 
 و اخالص در اطاعت و عبادتشان، نازل گشت، به تشريح علل و اسباب )عليهم السالم(بيت 

 :فرمايد پرداخته و مىاين برترى و فضيلت 

اّنا نخاف من رّبنا يومًا عبوسًا * اّنما نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء و ال شكورًا(

و جزاهم بما صبروا * فوقاهم اهللا شّر ذلك اليوم و لّقاهم نظرًة و سرورًا* قمطريرًا

 ;)٢٢()جّنًة و حريرًا

ما از * گونه پاداشى از شما نيستيم  آنيم و خواستار هيچ ما شما را براى رضاى خدا اطعام مى

دارد و  خداوند آنان را از شّر آن روز نگاه مى* پروردگارتان در آن روز عبوس و سخت، بيمناآيم 

و ها بهشت  و در برابر صبر و بردبارى، بدان* شود  ها را آه شاد و مسرورند، پذيرا مى آن

 .دارد هايى از حرير بهشتى ارزانى مى لباس

بنا به نقل بيشتر مفّسران و محّدثان، اين سوره مبارك در پى بيمارى امام حسن و 
نذر آرد به )عليه السالم(بيت نازل شد، آه امام على   در حق اهل)عليهما السالم(امام حسين 

 رو، اعضاى خانواده پس از اين. شكرانه بهبودى آن دو بزرگوار سه روز، روزه بگيرد
وفايى برخوردار از ; از بهبودى فرزندان، به نحوى بايسته به نذر خود وفا آردند

 :ترين مظاهر ايثار و ازخودگذشتگى آه در حق آنان اين آيه نازل شد زيبنده

عينًا يشرب بها عباد اهللا * اّن االبرار يشربون من آأس آان مزاجها آافورًا (

 ;)٢٣()يوفون بالنذر و يخافون يومًا آان شّره مستطيرًا* يفّجرونها تفجيرًا 

                                                           
 .  موّدت/تفسير آبير، تفسير طبرى، دّر المنشور در تفسير. ٢١
 .٩-١٢ /انسان.  ٢٢
 .٧-٥ /انسان.  ٢٣



اى آه بندگان  از چشمه* نوشند آه با عطر دلپذيرى آميخته است  به يقين، نيكان از آن جام مى

آنان به نذر خود وفا * سازند نوشند و از هرجا بخواهند آن را جارى مى خالص خدا از آن مى

 .آه شّر و عذابش گسترده است، بينماآندآنند و از روزى  مى

هاى  خداوند به پاس اين ايثار و از خودگذشتگى و وفاى به عهد، افزون بر نعمت
 .فراوان ُاخروى، پيشوايى و امامت دنياى مسلمانان را به آنان ارزانى داشته است

 

  از نگاه خاتم پيامبران)عليه السالم(جايگاه حسين . ٢

گانش حسن و حسين به اوصافى ياد آرده آه  الم از نوادهپيامبر عظيم الشأن اس
 :حاآى از مقام و منزلت واالى آنان نزد اوست، از جمله آن دو امام همام

 .)٢٤(هاى خوشبوى وى ميان اين اّمتند هاى بوستان نبّى اآرم در دنيا و گل گل. ١

 .)٢٥(اند هاى روى زمين رين انسانامام حسن و امام حسين، برت. ٢

 .)٢٦(اند آن دو، ساالر جوانان بهشتى. ٣

 .)٢٧(آيند ها دست به قيام بزنند يا نزنند، امام و پيشوا به شمار مى آن. ٤

بيت پيامبرند آه تا قيامت از قرآن جدايى ندارند  آن دو بزرگوار، از عترت و اهل. ٥
 .)٢٨(و اّمتى آه بدانان تمّسك جويد، هرگز به گمراهى دچار نگردد

اند آه براى آشتى شكستگان خود، نجات از غرق  بيتى اين دو امام در زمره اهل. ٦
 .)٢٩(آنند شدن را ضمانت مى

 :اند آه جّد بزرگوارشان در حق آنان فرمود آن دو، از جمله افرادى. ٧

الّنجوم أمان ألهل األرض من الغرق و أهل بيتي أمان ألهل األرض من «

 ;)٣٠(»تالفاالخ

بيت من سبب مصونّيت ساآنان  ستارگان، موجب امن و امان زمينيان از غرق شدن و هالآت و اهل

 .»زمين از اختالفند

اند آه از آن حضرت   نقل آرده)صلى اهللا عليه وآله(جمعى از ياران رسول خدا . ٨
 : فرمود)سالمعليهما ال(اند درباره امام حسن و امام حسين شنيده

                                                           
 .٥٣٩، سنن ترمذى ٢/١٨٨صحيح بخارى . ٢٤
 .١/٦٧عيون أخبار الّرضا . ٢٥
 .٥٣٩، ترمذى ١/٥٦سنن ابن ماجه . ٢٦
 . به نقل از مسند احمد و جامع ترمذى و سنن ابن ماجه و ديگران٣/١٦٣مناقب ابن شهر آشوب . ٢٧
 .٣/١٠٩، مستدرك حاآم ٥٤١جامع ترمذى . ٢٨
 .٤/٣٠٦األولياء  حلية. ٢٩
 .٣/١٤٩مستدرك حاآم . ٣٠



 ;)٣١(»اللهّم اّنك تعلم أّني ُاحّبهما فأحّبهما و أحّب َمن يحّبهما«

خوبى از عالقه من به آن دو آگاهى، بنابراين آنان و دوستدارشان را مورد محّبت خويش  تو به! خدايا

 .قرار داده

 

 از ديدگاه معاصران )عليه السالم(جايگاه امام حسين . ٣

بينى، خدا آفريده و  آن چه را مى:  گفت)عليه السالم( عمربن خّطاب به امام حسين .١
 .)٣٢()داريم هر چه در دنيا داريم از خدا: يعنى(پس از آن شما را به ما ارزانى داشته 

بن جعفر   و عبداهللا)عليه السالم(عثمان بن عفان درباره امام حسن و امام حسين . ٢
اينان در علم و دانش، گوى سبقت را از ديگران ربوده و به خير و حكمت دست : گفت
 .)٣٣(اند يافته

بن على آه عّمامه به سر نهاده بود بر ما وارد  روزى حسين: گويد ابوهريره مى. ٣
 .)٣٤(شد، پنداشتم پيامبر اآرم زنده شده است

اى شرآت جسته بود، خسته شد در بين راه   در تشييع جنازه)عليه السالم(امام حسين 
عليه (امام. نشست، ابوهريره با گوشه لباسش غبار آف پاهاى آن حضرت را برگرفت

مرا به خود واگذار، به خدا : آنى؟ در پاسخ گفت چرا چنين مى! ابوهريره: فرمود)السالم
شما را بر دوش خود ; دانستند دانم، مردم مى ات مى ن چه را من دربارهاگر آ! سوگند
 .)٣٥(آردند بلند مى

 رآاب گرفت تا )عليهما السالم(روزى عبداهللا بن عباس براى امام حسن و امام حسين . ٤
 سّن شما :سوار شوند، از ناحيه برخى افراد مورد نكوهش قرار گرفت و به او گفته شد

اين دو، فرزندان رسول خدا هستند، آيا سعادت : عباس گفت ابن! ها بيشتر است از آن
 )٣٦(ها را بگيرم؟ نصيب من نشده آه رآاب آن

ساالرى اآنون تو به :  به ابن عباس گفت)عليه السالم(معاويه پس از شهادت امام مجتبى 
تا آن هنگام آه ابوعبداهللا الحسين : ابن عباس در پاسخ معاويه گفت. اى ات درآمده قبيله

 .)٣٧(اى نيستم زنده باشد، من آاره

                                                           
 .٢٦ /خصائص نسايى. ٣١
 . و سند آن را صحيح دانسته است١/٣٣٣االصابة . ٣٢
 .١٣٦ /خصال. ٣٣
 .١٠/٨٢نوار بحاراال. ٣٤
 .٤/٣٢٢تاريخ ابن عساآر . ٣٥
 .همان. ٣٦
 .٢/٥٠٠االمام الحسين  حياة. ٣٧



:  گفت- را مشاهده آرده بود )عليه السالم( آن گاه آه امام حسين - انس بن مالك . ٥
 .)٣٨( شباهت داشت)صلى اهللا عليه وآله(به رسول خدا بيش از همه )عليه السالم(حسين 

اباعبداهللا الحسين ) سر بريده(زمانى آه ابن زياد در مجلس خود بر لب و دندان . ٦
چوبت را از اين لبان ! ابن زياد: نواخت، زيدبن ارقم به او گفت  چوب مى)عليه السالم(

صلى اهللا عليه (ودى نيست، با چشم خود ديدم رسول خدابردار، به خدايى آه جز او معب

اين را گفت و به . بوسد ها را مى لبان مبارآش را بر اين دو لب نهاده و آن)وآله
خدا چشمت را همواره بگرياند، اگر پيرى فرتوت و : ابن زياد به او گفت. افتاد گريه
 بيرون رفت و اظهار زياد زيد از مجلس ابن. زدم ِخَرد نبودى، تو را گردن مى بى
زيرا پسر فاطمه را به ! از امروز به بعد، به بردگى درآمديد! اى مردم عرب: داشت مى

او شايستگانتان را از دم تيغ ! شهادت رسانديد و پسر مرجانه را بر خود حاآميت داديد
 .دارد گذراند و تبهكارانتان را زنده نگاه مى مى

) سر بريده(هاى مبارك  اش بر دندان چوبدستىابوبرزه اسلمى وقتى ديد يزيد با . ٧
بر ! يزيد: زند، يزيد را مورد اعتراض قرار داد و گفت  مى)عليه السالم(امام حسين

خورد آه چه بسيار ديدم رسول  چوب تو بر جايى مى! زنى؟ هاى حسين چوب مى دندان
شوى و  روز قيامت وارد مى! يزيد. ساخت  آن جا را غرق بوسه مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

  )٣٩(.شود، شفيع او محمد رسول خداست شفيع تو ابن زياداست، ولى حسين آه وارد مى

هاشم هستى،  تو سرور و بزرگ بنى: وقتى معاويه به عبداهللا بن جعفر گفت . ٨
 عبداهللا بن )٤٠(.اند هاشم، حسن و حسين سروران و بزرگان بنى:  پاسخ دادعبداهللا به او

اگر تو امروز از دنيا بروى، نور اسالم : اى به امام حسين اظهار داشت جعفر طى نامه
 )٤١(.گرايد، زيرا تو رهبر هدايت يافتگان و سرورمؤمنان هستى به خاموشى مى

اگر در لباس آسى خون پشه يافت شود آيا : مردى از عبداهللا بن عمر پرسيد. ٩
 تواند با آن لباس نماز بخواند؟  مى

 اهل آجايى؟: عبداهللا از او پرسيد

 .از عراق: گفت

مسأله خون پشه را از من ! به اين شخص بنگريد: فرزند عمر به اطرافيان خود گفت
را به زمين ريختند )صلى اهللا عليه وآله(، در صورتى آه اينان خون فرزند رسول خداپرسد مى

                                                           
 .١/٥٦٣اعيان الّشيعه . ٣٨
 . ١٩٨الحسن و الحسين سبطا رسول اهللا .  ٣٩
 .١٧٣الحسن بن على، از آامل سليمان .  ٤٠
 .٨/١٦٨بداية و النهاية  ال.  ٤١



 حسن و ;»هما ريحانتاى من الدنيا«:فرمود  شنيدم آه مى)صلى اهللا عليه وآله(و من از نبّى اآرم 

 .)٤٢(حسين دو گل خوشبوى دنياى منند

از همه ما برتر، حلم و )عليه السالم(مام حسيندانش ا: گويد محمدبن حنفيه مى. ١٠
نزديكتر بوده و )صلى اهللا عليه وآله(اش از همه فزونتر و از همه ما به رسول خدا بردبارى

 .)٤٣(...آمد پيشوايى آگاه به شمار مى

روزى امام حسين از آنار عبداهللا پس عمروعاص آه در سايه خانه آعبه نشسته .١١
ها  ترين انسان اين شخص مزبور محبوب: عبداهللا به اطرافيانش گفت. بود ،گذارش افتاد

 )٤٤(.نزد زمينيان و اهل آسمان است

 از آنارش عبور آرده بود )عليه السالم(عبداهللا پسر عمروعاص آه امام حسين . ١٢
ها نزد  ترين انسان هر آس دوست دارد نظاره گر محبوب: درباره وى اظهار داشت

 )٤٥(.زمينيان و اهل آسمان باشد، به فردى آه از اين جا عبور آرد بنگرد

عليه (اى آه امام حسين گاه آه يزيد از پدرش معاويه خواست در پاسخ نامه آن. ١٣

اى بنگارد و آن حضرت را در آن نامه تحقير نمايد، معاويه  ، نامهبه او فرستاده بود)السالم
! ممكن است من در صدد عيبجويى حسين برآيم، ولى به خدا سوگند: در پاسخ فرزند گفت

 .)٤٦(بينم گونه عيبى در او نمى هيچ

خواست ) ر مدينهفرماندا(سفيان  بن ابى هنگامى آه مروان َحَكم از وليد بن عتبة. ١٤
: را در صورت بيعت نكردن به قتل برساند، در پاسخ او گفت)عليه السالم(امام حسين

اگر دنيا و آنچه را در آن است در اختيار داشته باشم، دوست ! به خدا سوگند! مروان
بيعت : به جرم اين آه حسين گفت! سبحان اهللا. ندارم دستم را به خون حسين آغشته سازم

عليه (پندار من اين است هر آه به روى حسين! به خدا سوگند!  را بكشم؟آنم او نمى

 .)٤٧(تيغ بكشد روز قيامت آفه ميزان عملش سبك خواهد بود)السالم

را )عليه السالم(زمانى آه ابن زياد، قيس بن مسّهر صيداوى، پيك امام حسين. ١٥
و پدر بزرگوارش را )عليه السالم(راز منبر رود و حسيندستگير آرد به او فرمان داد بر ف

حسين ! مردم: دشنام دهد، وى بر منبر باال رفت و پس از حمد و ثناى خدا، اظهار داشت

                                                           
 .٤/٣١٤تاريخ ابن عساآر . ٤٢
 .١٠/١٤٠بحاراالنوار . ٤٣
 .٤/٣٢٢تاريخ ابن عساآر . ٤٤
 ١٠/٨٣بحار االنوار. ٤٥
 .١/٥٨٣اعيان الشيعه . ٤٦
 .٨/١٤٧البداية و النهاية . ٤٧



و من پيك )صلى اهللا عليه وآله(بن على، بهترين آفريده خداست، او فرزند فاطمه دخت نبّى اآرم
از او جدا شده و نزد شما آمدم، » لرمها حاجر بطن ذى«او به نزد شمايم من در منطقه 

سخن آن بزرگوار را بشنويد و از او اطاعت آنيد و پس از اين سخنان، عبيداهللا بن زياد 
و فرزندش حسين، رحمت و )عليه السالم(و پدرش را لعنت فرستاد و براى اميرمؤمنان على

ر افكنند و بدن پاآش ابن زياد دستور داد او را از بلنداى آاخ به زي. مغفرت مسئلت نمود
 .)٤٨(شد قطعه قطعه

حسين بن على فرزند : گويد اى مى در خطبه) رحمة اهللا(يزيدبن مسعود نهشلى . ١٦
شرافتمند داراى و انسانى )صلى اهللا عليه وآله(گرانمايه اميرمؤمنان و نواده ارجمند رسول خدا
داراى . ناشدنى و علم و دانشى بيكران است بينشى ژرف و برخوردار از فضيلتى وصف

اش به  اى درخشان و پرافتخار و در سّن و سال باتجربه و آارآمدتر و خويشاوندى سابقه
نسبت به آودآان . تر و از هر آس ديگر به خالفت سزاوارتر است پيامبر ناگسستنى
او پيشواى راستين مردمى است آه خدا حّجت . ان احترام قائل استدلسوز و به بزرگ

ها تمام گردانيد و اندرزهاى خودرا به وسيله او به آنان رسانده  خود را به وسيله او بر آن
 .)٤٩(است

زيباتر و )عليه السالم(هرگز آسى را از حسين: گويد عبداهللا بن حّر جعفى مى. ١٧
 .)٥٠(تر نديدم رآنُپ چشم

اگر در جمع قاتالن و آشندگان حسين بودم و سپس : ابراهيم نخعى گفته است. ١٨
 .)٥١( شرم داشتم)صلى اهللا عليه وآله(شدم، از نگريستن به چهره رسول اآرم  وارد بهشت مى

 

 ها  ها و نسل در گذر قرن)عليه السالم(امام حسين. ٤

عليه (ربيع بن خيثم به برخى از آسانى آه در به شهادت رساندن امام حسين. ١

برگزيدگانى را به شهادت رسانديد آه اگر ! به خدا سوگند: شرآت داشتند گفت)السالم
ساخت   در آن زمان حضور داشت دهانشان را غرق بوسه مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 .)٥٢(نشاند  در دامانش مىو آنان را

                                                           
 .١٨/١٦٨همان  . ٤٨
 .١/٥٩٠اعيان الّشيعه . ٤٩
 .١١٨ /١ ق /٤همان . ٥٠
 .١/٣٣٥األصابه . ٥١
 .١٠/٧٩بحاراالنوار . ٥٢



عليه (پس از يحيى بن زآريا، آسمان بر آسى جز حسين: گويد ابن سيرين مى. ٢

اى آه  نگريست، وقتى امام حسين به شهادت رسيد، آسمان تيره و تار شد به گونه)السالم
ديده شد و از هنگام عصر ) دو پيكر(ها پديدار شدند و ستاره جوزاء  در روز ستاره

آسمان خاك سرخ فرو ريخت و هفت شبانه روز آسمان چونان خون بسته پديدار 
 .)٥٣(گشت

سرور پاك سرشت، )عليه السالم(امام ابوعبداهللا الحسين : به گفته على جالل حسينى. ٣
رزند اميرمؤمنان و گل خوشبوى آن حضرت و ف )صلى اهللا عليه وآله(فرزند دخت نبّى اآرم 

ترين مراتب مجد و شرف و آرامِت خاندان  وى از برجسته. است) اللهوجهه آرم(على 
نبّوت برخوردار بود تمام فضايل و مكارم اخالق و رفتار پسنديده را در خود گردآورده 

گنجينه . از هّمتى باال، شجاعتى فوق العاده َآَرم و بخششى زايدالوصف بهرمند بود. بود
شتافت، به نهى از  آمد، زبانى گويا داشت، به يارى حق مى دانش به شمار مىعلم و 

. پرداخت و با ظلم و ستم مبارزه و در عين قدرتمندى متواضع و فروتن بود منكر مى
خواهى، شكيبايى و بردبارى، پاآدامنى، جوانمردى، ورع و تقوا و ديگر صفات  عدالت

 .شد هاى حسين محسوب مى از ويژگى

تى پاك، اندامى زيبا و نيكو، عقل و ِخَردى برتر و توان جسمانى فراوانى از سرش
اهتمام زياد به انجام عبادات و آارهاى نيك، نظير نماز، حج، جهاد در . برخوردار بود

هرگاه در . راه خدا و نيكى و احسان به مردم را افزون بر آن صفات پسنديده، دارا بود
مردم آن سامان را از علم و دانش خويش مدينه يا شهر ديگرى حضور داشت، 

با اخالق نكو . گشت ساخت و با عمل خود آنان را به هدايت رهنمون مى مندى مى بهره
آوشيد و با سخنان رسا و بليِغ خود، در تربيت ديگران  اش در تهذيب مردم مى و پسنديده

به . نهادند ارج مىخلفا بدو . آوشا بود، در برابر فقرا و تهيدستان متواضع و فروتن بود
ستاند و به  پيشگان مى حِق مظلومان را از ستم. رساند يتيمان و محرومان يارى مى

پرداخت و براى انجام حج بيست و پنج بار پياده از مدينه  پرستش خداى خويش مى
 .رهسپار مكه شد

يافتگان و نور زمين به شمار  در عصر خويش پيشواى هدايت)عليه السالم(حسين
هاى نيكش راهنماى  مرد با انوار فضائل و ويژگى  سرگذشت زندگى آن بزرگ.آمد مى

 .)٥٤(رهپويان و پيروان اوست

                                                           
 .٤/٣٣٩تاريخ ابن عساآر . ٥٣
 . مراجعه شود٤٤/١٩٣ و بحاراالنوار ٩/٢٠١ و نيز به مجمع الزوائد  ١/٦» الحسين«به آتاب وى . ٥٤



 و )صلى اهللا عليه وآله(حسين، فرزند دخت رسول اآرم : گويد محمدرضا مصرى مى. ٤
 .)٥٥(يافتگان و اميد اهل ايمان بود يشواى هدايتپ

در فقه و موقعّيت و آرم و )عليه السالم(حسين بن على: به گفته عمر رضا آحاله. ٥
 . )٥٦(آمد بخشش، بزرگ اهل عراق به شمار مى

: آمده است آه)عليه السالم(در روايات مربوط به امام حسين: گويد عبداهللا عاليى مى. ٦
 به شمار )صلى اهللا عليه وآله(يافته شمايل جد بزرگوارش رسول خدا  وى تصوير ترسيم

 پرتوى از عشق و محّبت و عالقه درونى خود را )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم . آمد مى
داشت، تا در فراسوى تصويرش، بدان معنا بخشد و  ابراز مى)يه السالمعل(در مورد حسين 

» من از حسينم«گونه آه از پيش با گفتن جمله  همان. پس از آن به حقيقتى تبديل شود
نبّوتى به پايه » حسين از من است«انسانّيتى به جايگاه نبّوت ارتقا يافت و با جمله 

 .)٥٧(گشود وز آه ديده به جهاندرود بر حسين آن ر. انسانّيت هبوط نمود

اى از نور براى مردم  در هاله)عليه السالم(امام حسين: گويد عباس محمود عقاد مى. ٧
آن بزرگوار به افتخارى . نمودار گشت، ديدگان در برابر عظمت آن نور، خاشع گرديد
در جهان . ، سراغ نداشتنائل آمد آه نظيرش را تاريخ عرب و غيرعرب و قديم و جديد

خاندانى نظير خاندان حسين وجود ندارد آه شهدايى به تعداد و قدرت و توان و ياد و نام 
همين بس آه در تاريخ اين دنيا و طى )عليه السالم(براى حسين. آنان به جامعه تقديم نمايد

 .)٥٨(صدها سال، تنها اوست آه شهيد و فرزند شهيد و پدر شهيدان لقب يافته است

اين سرگذشت خاندانى از قريش است، آه پرچم ايثار و : گويد عمر ابونصر مى . ٨
; از خودگذشتگى و شهادت و جوانمردى را از شرق تا غرب گيتى به دوش آشيدند

مود آه مانند ديگر مردم هاى گوناگونش را با جوانانى تدوين ن سرگذشتى آه بخش
به اين دليل آه خداوند، اين گروه از آفريدگانش را با ; نزيستند و چونان سايران نمردند

. قرار دادن نبّوت و وحى و الهام در خانه هايشان، بر ديگران فضيلت و برترى بخشيد
كه افزون بر اين، بهره عبادت و پرستش افراد عادى را براى اين خاندان، نخوانست بل

هاى وااليى چون امر به معروف و نهى از  آنان را براى آوارگى و شهادت و ارزش

                                                           
 .٧٥الحسن و الحسين سبطا رسول اهللا . ٥٥
 .١/٢٨اعالم الّنساء . ٥٦
 .٢٢٦ /تاريخ الحسين. ٥٧
 . چاپ نجف، مطبعة الغرى الحديثه١٥٠ابوالشهداء الحسين بن على ع . ٥٨



منكر ذخيره ساخت و بر آنان واجب ساخت آه تا آخرين فرد دودمانش پرچمدار تقوا و 
 .)٥٩(خير و صالح باشند

ه آزادگى و سمُبل مبارز)عليه السالم(حسين: گويد عبدالحفيظ ابوالسعود مى. ٩
ناپذيرى در برابر جور و ستم و  نثارى و شهادت در راه مكتب و آرمان وذّلت جان

 .)٦٠(شد پيشه، تلّقى مى طغيان حاآمان ستم

نگاه بود از )عليه السالم(مرگى آه مورد نظر امام حسين: به گفته احمد حسن لطفى . ١٠
آمد، زيرا چنين مرگى راه رسيدن به  ترين الگوى زندگى به شمار مى وى برجسته

چيز از آن سرچشمه گرفته و راه  شد آه آغاز و فرجام همه وصال معبودى محسوب مى
بزرگترين قهرمانى بود )عليه السالم(حسين بن على .آمد پيروزى و جاودانگى به شمار مى
 .)٦١(آه با مرگ، بر مرگ پيروز شد

                                                           
 .٣٠آل محّمد فى آربال . ٥٩
 .١٨٨سبطا رسول اهللا الحسن و الحسين . ٦٠
 .٤٧ /الشهيد الخالد الحسين بن على. ٦١



 



 

 

 

 بخش سّوم

 )عليه السالم(هايى از شخصيت امام حسين جلوه

 

اى آه محل فرود فرشتگان و جايگاه نزول   در خانواده)عليه السالم(امام حسين بن على 
قرآن و در سرزمين پاآى آه همواره روز و شب با خدا ارتباطى ناگسستنى داشت، ديده 

با انفاس پاآش آيات قرآنى را آه در تمام ساعاِت شب و روز تالوت . هان گشودبه ج
هاى واال و ارجمندى آه با آيات و  در جمع شخصيت. آرد شد، زمزمه مى مى

هاى الهى شكوه و عظمت يافته بودند، بالنده شد و از سرچشمه زالل رسالت، طعم  نشانه
اختار شخصيتش را پيامبر رحمت با س. گواراى ارتباط با آفريدگار خويش را چشيد
 .فضايل اخالقى وافر و روح بلند خود، بنانهاد

 نمايى از رسول خدا ميان اّمت او به شمار آمده و در جمع )عليه السالم(بنابراين، حسين 
رسالت، سخن اى برخاسته از  آرد و با انديشه آنان بر مبناى دستورات قرآن حرآت مى

صلى اهللا عليه (گفت و در جهت تبيين فضايل اخالقى از جد بزرگوارش رسول اآرم  مى

گرفت و امور مردم را رهبرى و هدايت و از ارشاد و پند و موعظه و  الگو مى)وآله
گونه آه رسالت و  اى زنده و گويا آن يارى آنان، غفلت نمىورزيد و از خويشتن نمونه

او نور روشنى بخشى بود آه گمراهان در پرتو آن هدايت . د ارائه دادپيامبر انتظار داشتن
اى زالل براى شيفتگانش و پشتوانه استوار مؤمنان و حّجت و  يافتند و سرچشمه مى

شد و در آشاآش اختالفات مسلمانان، سخنش  برهان مورد اعتماِد شايستگان تلقى مى
عدالتى بود آه براى خدا به خشم شمشير . داد فصل الخطاب بود و به نزاع پايان مى

خروشيد و آن گاه آه حضرتش دست به قيام زد، مشعل  آمد و براى رضاى خدا مى مى
 با خود داشت، در )صلى اهللا عليه وآله(فروزان رسالت الهى را آه جّد بزرگوارش نبّى اآرم
 .نمود دست و از دين و رسالت بزرگ پيامبر خدا، دفاع مى

هايى را بدين   ويژگى)عليه السالم(مانند امام حسين  يت بىبا نگرشى ژرف در شخص
 :يابيم شرح درمى

 

 فروتنى. ١



او . بود)عليه السالم(فروتنى و تواضع و دورى از خودپسندى جزء سرشت امام حسين
اى  از جايگاه ويژه)صلى اهللا عليه وآله(شخصيتى واالتبار و پرارج و مقام و نزد رسول اآرم

زيست و از زندگى در آنار مستمندان  بزرگوار خود ميان مردم مىآن . برخوردار بود
شمرد و بر آسى تكّبر  عار نداشت و خودرا از ضعفا و بيچارگان برتر نمى

 آه مايه رحمت، براى )صلى اهللا عليه وآله(از جّد بزرگوارش نبّى اآرم . فروخت نمى
 خدا و تهذيب و تربيت آرد و با اين گونه رفتار تنها رضاى جهانيان بود، پيروى مى

موارد زيادى از آن حضرت نقل شده آه با ساير مسلمانان . مسلمانان را در نظر داشت
 در آمال فروتنى همگرايى داشته و بدين وسيله سماحت و

گذشِت رسالت و مهربانى و خيرخواهى شخصيت ارزشمند خويش را به منّصه ظهور 
مند آه پاره هايى از نان خشك روى پارچه اى مست روزى از آنار عّده: گذاشت، از جمله

خوردند عبور نمود بر آنان سالم آرد، آن جمع وى را براى خوردن از  ريخته و مى
ها عنوان  اگر اين نان: غذايشان دعوت آردند، حضرت در آنار آنان نشست و فرمود

خيزيد اآنون به پا : سپس اظهار داشت. خوردم ها مى صدقه نداشت، همراه با شما از آن
وقتى وارد بر آن حضرت شدند به آنان غذايى مناسب خورانيد و بر . به خانه من بياييد

 .اندامشان لباس پوشاند و دستور داد به هر يك چند درهم هديه دهند

به مستمندان موجود در صّفه )عليه السالم(نقل شده روزى حضرت اباعبداهللا الحسين 
در حالى آه مشغول غذاخوردن بودند ) پيامبرجايگاه ويژه مهاجران اوليه در مسجد (

خداوند متكبران را دوست : حضرت فرمود. بفرماييد نهار: گذارش افتاد، عرضه داشتند
اآنون آه : ها غذا تناول آرد و سپس به آنان فرمود ندارد، نزد آنان نشست و همراه با آن

يز پذيرفته و آن جمع را آنان ن. من دعوت شما را پذيرا شدم، شما نيز دعوت مرا بپذيريد
اى بياور تا بين  هر اندازه پول پس انداز آرده: به منزل خويش برد و به همسرش فرمود

 .)٦٢(آنم اين افراد تقسيم

 

 بردبارى و گذشت. ٢

 تربيت يافته مكتب نبّوت بود و روح بلند جّد بزرگوارش رسول )عليه السالم(امام حسين 
از تمام آسانى ) در فتح مكه(روح باعظمتى آه ;  را در آالبد داشت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

آه با او در ستيز بوده و بر ضّد رسالت اسالم قيام آرده بودند، گذشت و مورد عفو و 
پذيراى همه مردم بود، وى به )صلى اهللا عليه وآله(هر رسول خداقلب ُپرم. بخشش قرار داد

                                                           
 .٢/٣٦٣، تفسير برهان١٩٦حديث )عليه السالم(، تاريخ ابن عساآر، در حاالت امام حسين١/٥٨٠اعيان الّشيعه . ٦٢



ارشاد و هدايت آنان سخت عالقمند بود و در اين راستا از ناسزاگويى افراد نادان نسبت 
آرد و تنها رضاى خدا، وى را به اين آار  پوشى مى گرفت و چشم به خويش خرده نمى

ت و به آنان اطمينان داده و بذر اميد ساخ گناهكاران را به خود نزديك مى. داشت وا مى
داشت  هيچ گاه آسى را آه به وى ناسزا روا مى. آاشت به رحمت الهى را در دلشان مى

شد واز  آرد و به راه راست رهنمون مى داد بلكه با او مهربانى مى به ناسزا پاسخ نمى
 .بخشيد اش مى گمراهى نجات و رهايى

 :  روايت شده آه فرمود)معليه السال(از اباعبداهللا الحسين 

اگر فردى در اين گوش به من ناسزا بگويد ـ و اشاره به گوش راست خود آرد ـ و در گوش چپم از 

 )عليه السالم(طالب من پوزش بخواهد، عذرش را خواهم پذيرفت، زيرا اميرالمؤمنين على بن أبى

آن آس آه پوزش : فرمود است آه مى شنيده )صلى اهللا عليه وآله( برايم نقل آرد آه از جّدم رسول خدا

 )٦٣(.فردى را چه به حق سخن بگويد چه به غير حق، پذيرا نشود، بر حوض آوثر وارد نخواهدشد

آيفر بود، نيز روايت شده يكى از غالمان حضرت خيانتى مرتكب شد آه سزاوار 
! موالى من: حضرت دستور تنبيه او را صادر آرد، غالم به پا خاست و عرضه داشت

 .برند آنان آه خشم خود را فرو مى ;)و الكاظمين الغيظ() به فرموده قرآن(

 . دست از او برداريد: فرمود)عليه السالم(امام 

 آنان آه از گناه و لغزش ;)و العافين عن الّناس(!  سرورا: غالم بار ديگر عرض آرد

 .ديگران درمى گذرند

 .از ُجرمت گذشتم:   در پاسخ او فرمود)عليه السالم(امام 

خداوند نيكوآاران را ; )و اهللا يحّب المحسنين(! موال جان: بار سوم غالم عرضه داشت

 .دوست دارد

 )٦٤(.خواهم دادات را دو چندان  تو در راه خدا آزادى و مستمرى:  فرمود)عليه السالم(امام 

 

 بخشش و سخاوت. ٣

 از آن برخوردار بود و به يارى )عليه السالم(با روح بزرگ و وااليى آه امام حسين 
آنان را آه . آرد شتافت و به زنان بى سرپرست و يتيمان رسيدگى مى نيازمندان مى

ساخت و نياز نيازمندان را بى آن آه  شدند، شاد و مسرور مى حضورش شرفياب مى
فرصت درخواسِت نياز بدانان دهد ، تا احساس خوارى و ذّلت آنند، بر آورده 

رسيد آن را ميان  هرگاه اموالى به دستش مى. رحم و شفقت او پايانى نداشت. ساخت مى

                                                           
 .١١/٤٣١احقاق الحق . ٦٣
 . ٥٣ / ٤ با اختالفى اندك، اعيان الشيعه ١٦٨، فصول المهمه ابن صباغ ٣١ / ٢آشف النعمه .  ٦٤



هاى سخاوتمند و بخشنده و  هاى انسان ين خود، از ويژگىآرد و ا نيازمندان تقسيم مى
 .است هاى باگذشت سرشت و خوى افراد آريم و دريا دل و نشان انسان

 در تاريكى و ظلمت شب،انبانى پر از غذا همراه با پول به )عليه السالم(امام حسين 
سفيان  ن ابىب اى آه حتى معاوية برد، به گونه هاى زنان بى سرپرست و يتيمان مى خانه

او وقتى مقدارى هدايا به برخى از سران و . بدين سخاوت و بخشش اعتراف آرد
 بخشش خود را نخست از يتيمانى آه ]بن على[حسين : ها فرستاد گفت شخصيت

آند و اگر  اند، آغاز مى  از دست داده]على[پدرانشان را در جنگ صفين در سپاه پدرش 
آند و به آنان شير  رده و مردم را اطعام مىچيزى اضافه آمد با آن شتر، نحر آ

  )٦٥(.نوشاند مى

اى را  در موردى سرشار از محبت و انسانّيت و مهربانى، در ازاى يك تهنيت، بنده
ودم، شرفياب ب)عليه السالم(نزد امام حسين : گويد انس روايت آرده و مى. آزاد ساخت

آنيزآى آه دسته گلى در دست داشت بر آن حضرت وارد شد و آن را به امام هديه آرد 
 .  تو در راه خدا آزادى:حضرت بدو فرمود

آنيزآى را ] !اماما[: انس از ديدن اين جريان مبهوت شد و به حضرت عرضه داشت
 تنها در قبال دسته گلى آه به شما هديه نمود آزاد آردى؟

 :حضرت در پاسخ وى فرمود

 و )و اذا ُحيّتيم بتحّية، فّحيوا بأحسن منها او ُرّدوها(: آذا ادبّنا اهللا،قال تبارك و تعالى«

 )٦٦(;»آان أحسن منها عتقها

د، بهتر از آن را هرگاه به شما تحّيتى گفته شو: خداى متعال ما را چنين تربيت آرده آن جا آه فرموده

به صاحبش بر گردانيد و يا به همان گونه پاسخ گوئيد دهيد اينك هديه بهتر از دسته ُگل، آزادى اين 

 . آنيزك است

 پرداختن بدهى أسامة بن زيد و رفع )عليه السالم(از ديگر موارد بخشش و گذشت امام 
ش بر او عارض شده ا توان نام برد آه اين حالت به هنگام بيمارى نگرانى وى را مى

 قرار )عليه السالم( با اين آه ُاسامه در صف مخالفان پدر بزرگوارش اميرمؤمنان)٦٧(بود
 .داشت

                                                           
 . به نقل از عيون االخبار١٢٨ / ١حياة االمام الحسن .  ٦٥
 . ١٦٧، فصول المهمة ٣١ / ٢آشف الغمة .  ٦٦
 . ٦٥ / ٤، مناقب آل ابوطالب ١٨٩ / ٤٤بحاراالنوار .  ٦٧



 آمد و اين اشعار را )عليه السالم(روزى فرد نيازمندى به دِر خانه امام حسين 
 : آرد زمزمه

ات را بكوبد، مأيوس بر نخواهد گشت،   آن آس آه اميدش تو باشى و حلقه درخانه
 )٦٨(.فرستاد تو بخشنده و مورد اعتمادى و پدر بزرگوارت، فاسقان را به دوزخ مى

 پس از شنيدن صداى فقير، شتابان نزد او آمد و به مجّرد )عليه السالم( حسين امام
چقدر : مشاهده آثار فقر و تنگدستى  در چهره او، قنبر غالم خويش را صدا زد و پرسيد

 خرجى داريم؟

ات  همان دويست درهمى آه فرمودى آن را ميان اعضاى خانواده: عرضه داشت
 .توزيع آنم

ام بدين پول نيازمندتراست،  ها را بياور، زيرا اآنون آسى آه از خانواده  آن: فرمود)عليه السالم(امام 

حضرت آن مقدار پول را از قنبر گرفت و به فقير داد و از او . به در خانه ما آمده است
 : پوزش خواست و فرمود

خواهم و مطمئن باش آه تو را  اين مبلغ ناچيز را بگير و من از تو پوزش مى
اگر در آينده زندگى توان و تمكّنى باشد، باراِن . دارم و به تو مهر مىورزم ىدوست م
ها بر تو فرود خواهد باريد، اما چه بايد آرد آه روزگار، تغيير پذير و ناپايدار و  بخشش
 .است ما از مال دنيا تهى دست

عرب مستمند، پول را گرفت و از آن حضرت سپاسگزارى و در حقش دعاى خير 
 : در مدح وى اين اشعار را خواندنمود و 

ها صلوات و درود فرستاده  پاآيزگانى پاآدامن آه هر آجا از آنان ياد شود، بر آن
هايى آه فرود  تنها شما هستيد آه از همه برتريد و علم و دانش آتاب و سوره. شود مى

يان آمده در نزد شماست، هر آس به هنگام تعيين نسب و نژاد، علوى تبار نباشد در م
 )٦٩(.همه مردم از هيچ گونه سند افتخارى برخوردارنيست

 

 

 شجاعت. ٤

                                                           
٦٨ . 

 حرّك من دون بابك الحلقه*** لم يخب اآلن َمن رجاك وَمن 
 ابوك قد آان قاتل الفسقه*** أنَت جواد أنَت معتمد 

 . ٤/٦٥، مناقب ابن شهرآشوب ٤/٣٢٣تاريخ ابن عساآر . ٦٩



انسان آن گاه آه به مطالعه صفحه درخشان تاريخ دالور مردى و شجاعت شخصيتى 
زمينه، عاجز و پردازد از توصيف و سخن گفتن در اين   مى)عليه السالم(چون امام حسين 

وى شجاعت را از پدرانش به ارث برده و بر آن شيوه تربيت يافته و بالنده . ناتوان است
سرور آزادگان سخن حق را شجاعانه بيان . گشته بود و ريشه در اصل آن داشت

الشأن خود پيامبر  آرد و اين شيوه را از جّد عظيم داشت و قهرمانانه از آن دفاع مى مى
 در برابر سر )صلى اهللا عليه وآله(زيرا رسول خدا;  به ميراث برده بود) عليه وآلهصلى اهللا(اآرم 
پرستى، پايدار ماند و با آرمان و عقيده و ايمان و  هاى شرك و بت ترين قدرت سخت

 .مبارزه در راه خداى متعال بر آنان پيروز گشت

 قرار گرفت تا )ه السالمعلي( در آنار پدر بزرگوارش اميرمؤمنان )عليه السالم(امام حسين
اش،  يك بار ديگر به اسالم حاآميت بخشد و امت را در مسير دعوت خالصانه

هاى فريبكار و منحرف بستيزد تا  برانگيزاند و با گفتار و رفتار و قدرت سالح، با قدرت
 .اش باز گرداند حق را به جايگاه اصلى

 نيز چونان دالور مردان از خود )عليه السالم(وى در آنار برادر ارجمندش امام مجتبى 
گذشته حضور داشت تا در جهت آرامش و امنّيت مسلمانان و رهايى بخشيدن جمع 
برگزيده با ايمانى آه به دستورات رسالت اسالمى تمّسك جسته بودند از چنگ ددصفتان، 

 .دست به تالش و فّعاليت بزند

بكارى  مزدوران معاويه و آن گاه آه انبوه مسلمانان در برابر شوآت و قدرت و فري
آرد، دست از  جريانى آه براى مخدوش ساختن آيين راستين الهى آن را رهبرى مى

 هم چنان پايدار و مقاوم ايستاد و از هيچ )عليه السالم(امام حسين . يارى دين خود برداشتند
تهديدى نهراسيد و از فرجام دردناآى آه در نتيجه قيامش براى اصالحگرى و احياى 

 و ايستادگى در برابر ستم و تباهى، در )صلى اهللا عليه وآله(سالت جد بزرگوارش نّبى اآرم ر
بدين ترتيب، در حالى آه تسليم فرمان خدا بود و . افق نمودار بود، بيمى به خود راه نداد

آوشيد، قيام خودش را آغاز نمود و اينك هم اوست آه در پاسخ  در جلب رضايتش مى
. در حفظ جانت بكوش!  تو را به خدا]!اى حسين[: گويد ى آه به او مىُحّربن يزيد رياح

دهم اگر دست به شمشير ببرى قطعًا آشته خواهى شد و اگر آشته شوى به  گواهى مى
 :فرمايد هالآت خواهى رسيد، مى

أبالموت تخوّفني؟ و هل يعدوا بكم الخطب أن تقتلوني؟ ما ادري ما اقول لك؟ و لكن اقول «

 ;»خواألوس البن عّمهآما قال ا



دانم در پاسخت چه  آيد؟ نمى ترسانى آيا آارى باالتر از آشتن من نيز از شما بر مى آيا مرا از مرگ مى

 :گويم آه آن برادر أوسى به پسر عمويش گفت گويم؟ ولى تنها مطلبى را به تو مى

د به اسالم، دست به پيكار راه خود را ادامه خواهم داد و مرگ بر جوانمردان خير انديشى آه با اعتقا

اى را همراهى آرد و با تبهكاران به  با جان خويش، مردان نيك خصال و شايسته. زنند، ننگ و عار نيست

بنابراين، اگر زنده بمانم، نادم و پشيمان نيستم و اگر در اين . مخالفت برخاست و از مجرمان فاصله گرفت

 )٧٠(.ا زندگى همراه با ذّلت و خوارى بس استمسير آشته شوم، نكوهيده نخواهم شد ولى تو ر

ها را مات و مبهوت   در روز عاشورا، عقل و انديشه)عليه السالم(پايمردى حسين 
ها خم به  ساخت و حتى آن زمان آه بى آس و ياور ماند در برابر دشوارترين مصيبت

 ى استوار ايستاد و به گواهى دشمنانش باابرو نياورد و چون آوه

 هاى فراوانى بر داشته بود، ليكن به جهت اين آه بدن نازنينش زخم

 .هيبت و عظمتش، دشمن جرأت نزديك شدن به او را نداشت

هيچ گاه نديده ! به خدا سوگند: گويد  مى]از شاهدان صحنه عاشورا[ُحميد بن مسلم 
ه قرار گرفته و فرزندان و اعضاى خاندان و بودم انسانى آه از هر سو مورد حمل

اند، مانند حسين اين چنين استوار و پا برجا، بى پروا و نترس به نبرد  يارانش آشته شده
نهاد و از  برد ميان آنان شمشير مى هرگاه نيروى پياده دشمن بر او يورش مى. بپردازد

نان را پراآنده ها حملهورشده، آ هايى آه گرگ بر آن چپ و راست نظير بزغاله
 .ساخت مى

 

 ذّلت ناپذيرى. ٥

ناپذيرى  ترين چهره مسلمانى پر خروش و انقالبى، در ذّلت ترين و آامل تابناك
 و ناشكيبايى و عدم سكوت او در برابر ظلم و ستم و )عليه السالم(حضرت اباعبداهللا الحسين 

 بدين وسيله، سّنت ذّلت ناپذيرى و از خود )عليه السالم(امام حسين . بيداد، متجّلى گشت
آن چنان موضعى . هاى بعد به يادگار نهاد گذشتگى در راه آرمان و عقيده را براى نسل

الهى و با عظمت اتخاذ آرد آه وجدان اّمت را به لرزه در آورد و به ترغيب آنان 
مودن با آزاد شده پرداخت تا با خوارى و ذّلت جان ندهند و با گفتن اين سخن، از بيعت ن

شخصى مانند من با ; »إّن مثلي ال يبايع مثله«:فرزند آزاد شده، يزيد بن معاوية سر برتافت

 . فردى نظير يزيد، دست بيعت نخواهد داد
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 اين گونه ذلت ناپذيرى را آن گاه آه با برادرش محمد حنفّيه به )عليه السالم(امام
واهللا لو لم يكن فى الدنيا ! يا أخي«:بخشد گويد، با اين عبارت تجسم مى صراحت سخن مى

حتى اگر در دنيا جا و پناهى ! به خدا سوگند!  برادر)٧١(;»ملجأ وال مأوى لما بايعُت يزيد بن معاويه

 . نيابم، هرگز با يزيد بن معاويه بيعت نخواهم آرد

اى ميرانده بود  ها را به گونه ها سيطره يافته و آن  آه شيطان بر وجدان انسانبا اين
 در برابر سپاهيان )عليه السالم(آه حاضر بودند به ذّلت پذيرى تن در دهند ولى امام حسين 
 :تبهكار و ستم پيشه اموى هم چنان پر خروش ايستاد و فرمود

 أفّر فرار العبيد، إّني عذُت برّبي و رّبكم أن ال و اهللا ال ُاعطيكم بيدي اعطاء الذليل و ال«

 )٧٢(;»ترجمون

چون افراِد خوار و ذليل به شما دست بيعت نخواهم داد و مانند بردگان، اهل فرار ! به خدا سوگند

 .برم ازيد به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مىنيستم، از اين آه مرا متهم س

ترين موقعيت انساِن   حاآى از بر جسته)عليه السالم(سخنان امام ابا عبداهللا الحسين 
آمد، چنان آه از مجد  هاى دينى و حامالن رسالت، به شمار مى پايبند به اصول و ارزش

 :آن جا آه فرمودداشت،  و عظمت و اعتماد به نفس آن بزرگوار پرده برمى

أال و إّن الدعى بن الدعي قد رآز بين اثنتين بين السّلة و الذّلة، هيهات مّنا الذّلة، «

يأبى اهللا ذلك و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهُرت و ُانوف حمّية و نفوس 

 )٧٣(;ابّية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

مرا بين دو راه، يكى پذيرش شمشير و ) ابن زياد(اين شخص فرومايه فرزند فرومايه ! به هوش باشيد

ديگرى ذلت پذيرى، قرار داده است، ولى هيهات آه ما زير بار ذّلت رويم، زيرا خدا و رسولش و 

مادران و مجد و عظمت خانوادگى و دانند، دامان پاك  مؤمنان، چنين ذّلت پذيرى را ناروا مى

دهد اطاعت از فرومايگان را بر مرگ  هاى واال و غيرت و جوانمردى، هرگز اجازه نمى همت

 . »شرافتمندانه ترجيح دهيم

ها و از خود   راه و رسم ذلت ناپذيرى در چنين موقعيت)عليه السالم(امام حسين
 .ها آموخت نگذشتگى در راه مكتب و رسالت را، اين گونه به انسا

 

 صراحِت لهجه و بى پروايى. ٦
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فشانى بود آه در تاريخ رسالت اسالمى   آتش)عليه السالم(قيام و نهضت امام حسين 
ماند آه وجدان واماندگان از يارى حق را بيدار  منفجر گشت و به زلزله سهمگينى مى

اسالمى را به تالش اى بود آه همه  وفاداران به آرمان و رسالت  ساخت و سخن زينبده
اش فرا  اى شايسته و منطبق با اراده خداى متعال و رسول گرامى جهت تشكيل جامعه

 .خواند

هاى انحرافى و طريق صحيح به   در جهت آشكار ساختن راه)عليه السالم(امام حسين 
اى استفاده آرد آه با صراحت و بى پرده با آنان سخن گويد و اينك  مسلمانان، از شيوه

ايستد و به  وست آه در آمال بى پروايى در برابر حاآم ستم پيشه زمان خويش مىهم ا
و ... اش باز دارد دهد تا وى را از ادامه طغيان و سرآشى و فساد و تباهى او هشدار مى

. هايش به معاويه به وضوح و عارى از هر گونه آميختگى، گوياى اين حقيقت است نامه
دهد و از ادامه جور و ستمش به وى هشدار   بيم مىها معاويه را حضرت در آن نامه

  )٧٤(.سازد دهد و ميزان گمراهى و فسادش را براى مردم فاش مى مى

امام در آمال صراحت و قدرت، بيعت با يزيد بن معاويه را مردود و اين موضوع 
 :يد بر مدينه بيان آرد و فرمودرا به روشنى براى وليد بن عتبه فرماندار يز

ما اهل بيت و خاندان نبّوت و جايگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و خاستگاه رحمتيم، خداوند 

اسالم را از خاندان ما آغاز و تا پايان نيز همگام با ما خاندان به پيش خواهد برد و يزيد فردى فاسق 

شود و شخصى مانند من  ارا مرتكب فسق و فجور مىو فاجر، باده نوش و قاتل بيگناهان است و آشك

 )٧٥(.هيچ گاه با او دست بيعت نخواهد داد

 با ياران و آسانى آه با او اعالن يارى نموده بودند نيز آامال به )عليه السالم(امام 
بن عقيل  سير حرآت به سمت آوفه آه خبر شهادت مسلموى در م: صراحت سخن گفت

و دست برداشتن مردم از يارى خود را دريافت نمود به گروهى از آنان آه به اميد 
 :آردند، فرمود طلبى، حضرت را همراهى مى عافيت

اند اآنون هر يك از شما دوست داشته باشد  مان برداشته  آه پيروان ما دست از يارى]خبر رسيده[

. تواند بى آن آه مانعى بر سر راهش باشد، به ديار خود باز گردد و من بيعتم را از آنان بر داشتم مى
)٧٦( 
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نده شده و  افراد حريص و آزمند و سست ايمان، پراآ]با پايان يافتن سخنان حضرت[
اى از نيك خصاالن اهل بيت و ياران با وفايش باقى ماندند، امام حسين  تنها مجموعه

 با وجود ياران اندآش هيچ گاه براى گرد آورى نيرو، به حيله بازى و تمّلق )عليه السالم(
 .متوسل نشد

پيش از در گرفتن جنگ، به تمام ياران وفادار همراهش، رخصت بازگشت داد و 
 :فرمود

خداوند از ناحيه . تر و برتر از اهل بيت خويش سراغ ندارم من يارانى بهتر از شما و خاندانى عادل

اگر (اينك شب فرارسيده به پا خيزيد و از اين موقعّيت استفاده آنيد . من به شما پاداش خير عنايت آند

را بگيريد و در توانيد دست يكى از دوستان خود و يا يكى از برادران م هر يك مى) شرم داريد

زيرا آنان در پى آسى غير ; پيشه تنها بگذاريد تاريكى اين شب پراآنده شويد و مرا با اين مردم ستم

 )٧٧(.از من نيستند و اگر به من دست يابند و قادر بر ريختن خونم باشند در پى شما نخواهند آمد

را مورد )عليه السالم(واقعيت اين است آه اگر آسى جزئيات قيام و نهضت سيدالشهداء
مطالعه قرار دهد در تمام سخنان و رفتار امام، در تمامى ابعاد نهضت مبارآش به صدق 

 .پروايى آن بزرگوار پى خواهد برد و راستى و صراحت و بى

 

 عبادت و تقوا. ٧

با حضرت حق )عليه السالم(اط قلبى امام حسيندر هيچ يك از لحظات و سكنات، ارتب
بخشيد و پيوند خود را با  قطع نگرديد و اين رابطه را با پرستش خداى خويش تبلور مى

ساخت و ايثار و از خودگذشتگى را با اطاعت الهى گره  آفريدگار با عظمت مستحكم مى
ساخت و  زد و خود را در ذات مقدس پروردگار و در جهت رضاى او فانى مى مى

 . شد اش از خداى متعال تلّقى مى عبادتش نتيجه شناخت حقيقى

نگاهى به دعاى سرور آزادگان در روز عرفه ژرفاى اين شناخت و ارتباط قوى آن 
سازد آه به فرازهايى از اين دعاى  تعالى را به خوبى روشن مى حضرت با ذات بارى
 :دارد  خدا چنين عرضه مىدر پيشگاه)عليه السالم(امام. شود ارزشمند اشاره مى

آيا چيزى غير از تو ! چگونه با چيزى بر وجود تو دليل آورند آه خودش در هستى نيازمند توست؟

 !تواند پايدارتر از تو باشد تا وسيله ظهورت گردد؟ مى

 !اى آه نيازمند دليل و برهانى باشى تا بر تو داللت آند؟ آى نهان بوده

 !ها را به تو برساند؟ اى تا آثارت، آن آى دور بوده
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اى،  ات به او نداده اى از دوستى اى آه بهره آور باد چشمى آه تو را مراقب خود نبيند و معامله بنده

 ...زيانبار باد

خوارى و ذّلتم در برابرت آشكار است و چگونگى حالم بر تو پوشيده نيست، راه رسيدن به تو ! خدايا

آنم، با نور خويش مرا به سوى  بر وجودت دليل اقامه مىرا از خودت خواستارم و به وسيله خودت 

 ...خودت رهنمون شو و به تصديق بندگى در پيشگاهت، برپايم دار

ات  تو آن خدايى آه انوار معرفت را در دل دوستانت پرتوافكن ساختى تا تو را شناختند و يگانه

 .دانستند

 زدودى تا جز تو به آسى محّبت نورزند و مندانت تو خدايى هستى آه محّبت ديگران را از دل عالقه

 ...زده ساخت، تو يار و همدمشان بودى گاه آه عوالم هستى آنان را وحشت به ديگران پناه نبرند، آن

آن آس آه تو را نيافت، چه يافت؟ و آن آه تو را يافت چه نيافت؟ آن آس آه ديگرى را به جاى تو 

ه روى درخواست از تو برگرداند، در زيانكارى بپسندد نوميد و محروم گشته است و آن آس آ

 .گرفتار آمده است 

اى آسى آه به دوستانش شيرينى و حالوت ُانس و همدمى را چشاند تا تنها در برابر او به تمّلق 

 .اند ايستاده

هاى هيبت خويش آراست تا در حضورش، عذرخواه آيند و  اى آن آه اولياء و دوستانت را به جامه

 )٧٨(.ندآمرزش بخواه

از خداوند در سيماى تابناآش پديدار )عليه السالم(هاى شدت ترس و بيم امام حسين نشانه
در پاسخ ! شما از خداى خود چه بسيار بيمناآيد: اى آه به وى گفته شد بود به گونه

 :فرمود

 ;)٧٩(» اهللا في الّدنياال يأمن يوم القيامة اّال َمن خاف من«

 .در روز قيامت آسى مصون از عذاب الهى است آه در دنيا از خدا ترسيده باشد

 

 )عليه السالم(عبادت امام 

آمد و از  مىعبادت و پرستش خدا براى خاندان نبّوت، هستى و زندگى به شمار 
شب و روز نهان و آشكار همواره به . بردند مناجات و نيايش به درگاه خدا لّذت مى

هاى اين خاندان پاك به  نيز يكى از استوانه)عليه السالم(پرداختند و امام حسين عبادت مى
وى در پيشگاه خداى قادر توانا چونان عارفى به يقين رسيده و انديشمندى . آمد شمار مى
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پريد و  گرفت، رنگ از رخسار مبارآش مى ايستاد و هرگاه وضو مى ر، مىپرستشگ
 :در پاسخ فرمود; آمد، سبب آن را از حضرت جويا شدند بند بند اعضايش به لرزه درمى

اش به زردى گرايد و اعضاى بدنش به لرزه  آسى آه در پيشگاه خداى توانا ايستاده حق دارد رنگ چهره

 )٨٠(.درآيد

 اى آه نماز ترين شرايط، پافشارى داشت، به گونه بر اداى نماز در سخت

را در اوج نبرد با سپاهياِن دشمن آه از هر سو وى را ) عاشورا(ظهر روز دهم محرم 
 )٨١(.در محاصره داشتند و وجود نازنينش را آماج تير ساخته بودند، به جاآورد

الحرام  اهللا در آمال فروتنى در پيشگاه خداى عّزوجّل رهسپار بيت)عليه السالم(امام
شد تا با خضوع و خشوع تمام مناسك حج را به جاى آَوَرد، تا آنجا آه بيست و پنج  مى

 .)٨٢(بار پياده حج انجام داد

حاالت خضوع و خشوع او در موسم حج در عرفات و نيايش طوالنى حضرت با 
گرد او حلقه زده  پروردگار خويش آه در دامنه آوه به حال ايستاده انجام پذيرفت و مردم

 .بودند، ميان محدثان شيعه و طبقات گوناگون آنان مشهوراست

كى و احسان و انفاق فراوان داشت، روايت در حق مردم ني)عليه السالم(اباعبداهللا الحسين
اى زمين به ضميمه اشياء ديگرى به ارث برد و قبل از تحويل  شده آن بزرگوار قطعه

گرفتن، همه را صدقه داد وى در تاريكى شب براى فقرا و مستمندان مدينه مواد خوراآى 
آشيد و جز پاداش الهى و تقرب به پيشگاهش مزدى درخواست  به دوش مى

 .)٨٣(آرد نمى
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 قسمت دوم

 

 

 بخش نخست

 نامه اجمالى زندگى

 

 بخش دوم

 )عليه السالم( مراحل زندگى امام حسين

 

 بخش سوم

 از والدت تا امامت



 



 

 

 

 بخش نخست

 نامه اجمالى زندگى

 

سومين پيشواى )عليهما السالم(عبداهللا الحسين فرزند على بن ابى طالب  وى حضرت ابى
، سرور جوانان اهل بهشت و گل )صلى اهللا عليه وآله(اهل بيت، دومين نواده نبى اآرم 

 خوشبوى رسول خدا، پنجمين دّر گرانمايه اهل آساء و ساالر شهيدان

صلى (دخت پيامبر خدا حضرت محمدبن عبداهللا)عليها السالم(اش فاطمه زهرا و مادر مكرمه

 .است)اهللا عليه وآله

 

 تاريخ والدت

سوم )عليه السالم(نگاران بر اين تأآيد دارند آه وجود مقدس امام حسين  بيشتر تاريخ
الدت  و برخى از آنان، و)٨٤(شعبان سال چهارم هجرى در مدينه ديده به جهان گشود

 .)٨٥(اند باشكوه آن حضرت را سال سوم هجرى دانسته

 

 رؤياى اّم َايمن

اى   آه در خواب ديده بود پاره- رؤياى جناب اّم ايمن را )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
 به والدت امام حسين -زده شده بود  اش افتاده و در پى آن وحشت از بدن پيامبر در خانه

 .تعبير فرمود آه در خردسالى براى شيردادن وارد خانه او خواهدشد

همسايگان اّم ايمن نزد رسول خدا :  روايت شده آه فرمود)عليه السالم(از امام صادق 
اّم ايمن شب گذشته از شدت گريه ! سول خدااى ر: شرفياب شده و به او عرضه داشتند

 آسى را نزد ام ايمن )صلى اهللا عليه وآله(گريست، رسول اآرم  نخوابيد و تا صبح همواره مى
 :وى خدمت پيامبر رسيد، حضرت ماجرا را از او جويا شد و بدو فرمود. فرستاد

ع دادند آه شما ديشب را تمام خدا چشمت را نگرياند، همسايگانت نزد من آمده و به من اطال! ام ايمن

 ات چه بوده؟ خدا چشمت را نگرياند، سبب گريه. اى آرده گريه مى

رؤيايى بس بزرگ و ترسناك ديدم، از اين رو، ديشب ! اى رسول خدا: عرض آرد
 .را پيوسته گريستم
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 و ماجراى خوابت را براى رسول خدا بازگو آن آه خدا:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

 .ترند رسولش از تعبير آن آگاه

 به او )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا . بيان آن برايم دشوار است: اّم ايمن عرضه داشت
 .بنابراين آن را براى پيامبر خدا بازگو نما. شود، نيست رؤيا همان گونه آه ديده مى: فرمود

ن شريف شما در خواب ديدم گويى بخشى از اعضاى بد ديشب: اّم ايمن عرض آرد
 .در خانه من افتاده است

شود و  اّم ايمن، نگراش مباش، حسينم از فاطمه متولد مى:  بدو فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نبى اآرم 

 )٨٦(.توست تربيت و شيردادنش را تو به عهده خواهى گرفت، بنابراين، بخشى از اعضاى بدن من در خانه

 

 

 

 خجسته نوزاد

 آودك گرانمايه خود را به دنيا آورد و )عليها السالم(بانوى بانوان جهان، فاطمه زهرا 
 مژده داده شد، حضرت شتابان به خانه على و )صلى اهللا عليه وآله(اين خبر به رسول خدا 

 .اسماء فرزندم را بياور: آمد و به اسماء بنت عميس فرمود)عليها السالم(زهرا

صلى اهللا عليه (ارچه سفيدى پيچيده شده بود نزد رسول خدا اسماء نوزاد را آه در پ

برد، حضرت شادمان گشت و او را به سينه چسباند و در گوش راستش اذان و در )وآله
اسماء عرضه . گوش چپ وى اقامه گفت و سپس او را در آغوش گرفت و گريست

براى :  فرمود)ليه وآلهصلى اهللا ع(آنيد؟ رسول خدا  پدر و مادرم فدايت، چرا گريه مى: داشت

 .آنم اين عزيز فرزندم گريه مى

 چرا؟ اآنون متولد شده، گريه اين آودك هم! اى رسول خدا: اسماء عرض آرد

رسد آه خداوند شفاعت  اسماء فرزندم حسين پس از من به دست گروهى سرآش به شهادت مى: فرمود

 )٨٧(.گرداند من را نصيب آنان نمى

 اى؟ فرزندم را چه نام نهاده: ، رو به على آرد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(سپس رسول اآرم 

اى رسول خدا، هيچ گاه قبل از شما برايش نامى انتخاب :  عرضه داشت)عليه السالم(امام على 

 .آنم نمى

                                                           
 .٤٣/٢٤٢بحاراالنوار . ٨٦
 .١/٤٢٧دى اعالم الورى باعالم اله. ٨٧



ب خدا جا، فرشته وحى الهى آه حامل نام نوزاد بود، بر رسول اآرم حبي در اين
 پس از دريافت فرمان الهى در نامگذارى نوزاد )صلى اهللا عليه وآله(نازل گشت و رسول خدا

 .او را حسين بنام:اش، رو به امام على آرد و فرمود خجسته

 شتابان رهسپار خانه زهرا شد )صلى اهللا عليه وآله(روز هفتم والدت نوزاد، پيامبر اآرم 
 عقيقه آرد و دستور داد سر او را تراشيدند و به و براى نواده دلبندش حسين گوسفندى

رسول . )٨٨(وزن موهايش نقره صدقه دادند و فرمان به ختنه آردن او صادرنمود
 .نظير اين مراسم را براى برادرش حسن نيز برگزار نمود)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 

 )عليه السالم( نتوجه پيامبر به حسي

 وارد شده آه )عليه السالم( درباره حسين )صلى اهللا عليه وآله(روايات فراوانى از رسول خدا 
جا جهت آگاهى به  حاآى از جايگاه برجسته وى در دنياى رسالت و امت است و در اين

 :شويم ها را يادآور مى اى از آن مقام و منزلت واالى او، نمونه

 شنيد درباره حسن و حسين )صلى اهللا عليه وآله(سلمان روايت آرده آه از رسول خدا . ١
 :فرمايد مى

 ;)٨٩(»اللهّم اّني َاحّبهما فأحّبهما و ُاحّب من أحّبهما«

 .من آن دو را دوست دارم تو نيز دوستدارشان باش و دوستان آنان را نيز دوست دار! خدايا

  آن آه دوستدار حسن و حسين باشد، من او را دوست دارم و هر آه را من. ٢

 دوستدارش بودم، خدا او را دوست دارد و هر آس را خداى عز و جل دوست داشته باشد او

 آنم و گرداند و آسى آه با حسن و حسين دشمنى آند، من با او دشمنى مى را وارد بهشت مى

  او را دشمن دارد و آسى آه خدا با او دشمنى آند وى راهر آه را من با او دشمنى آنم، خدا

 )٩٠(.سازد در آتش دوزخ جاودان مى

 .هاى دنيوى منند گل) حسن و حسين( اين دو فرزندم ;)٩١(»اّن إبنّى هذين ريحانتاى من الّدنيا«. ٣

 مشغول نماز )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا : سعود روايت شده آه گفتاز ابن م. ٤
گزاردن بود آه حسن و حسين وارد شدند وهر دو بر پشت پيامبر نشستند، وقتى حضرت 
سر از سجده برداشت آن دو را با مهربانى گرفت، مجددًا آه به سجده رفت، آن دو نيز 

 با فراغت يافتن از نماز، يكى )صلى اهللا عليه وآله(دوباره بر پشت او سوار شدند، پيامبر اآرم 
                                                           

 .١/٤٢٧، اعالم الورى ٢/٢٥عيون اخبار الّرضا، . ٨٨
 .٢/٢٨ارشاد . ٨٩
 .٢/٢٨ارشاد . ٩٠
 .٣٧٧.  ح٥/٦١٥، سنن ترمذى ٢/١٨٨، صحيح بخارى ٢/٢٨ارشاد . ٩١



 آن : از آنان را بر زانوى راست و ديگرى را بر زانوى چپ خود نشانيد و سپس فرمود

 )٩٢(.آس آه مرا دوست دارد بايد دوستدار اين دوباشد

; )٩٣(»سين، أحّب اهللا َمن احّب حسينًا، حسيٌن سبط من األسباطحسين مّني و أنا من ح«. ٥

حسين از من است و من از حسين، آن آس آه حسين را دوست داشته باشد، خدا او را دوست دارد، حسين 

 .سبطى از اسباط است

و أّمهما أفضل نساء اهل . ين خير أهل األرض بعدي و بعد أبيهماالحسن و الحس«. ٦

ها  اند و مادر گرامى آن ترين ساآنان روى زمين  حسن و حسين پس از من و پدرشان، برجسته;)٩٤(»األرض

 .آيد واالترين بانوان روى زمين به شمار مى

 .اند  حسن و حسين دو سرور جوانان بهشتى;)٩٥(»حسين سّيدا شباب أهل الجّنةالحسن و ال«. ٧

عليها (هنگامى آه فاطمه زهرا: از بّره دختر اميه خزاعى نقل شده آه گفته است . ٨

 براى انجام آارى )صلى اهللا عليه وآله( خدا به وجود مقدس امام حسن باردار بود، رسول)السالم
به زودى صاحب فرزند پسرى خواهى شد آه ! فاطمه جان: از خانه بيرون رفت و به فاطمه فرمود

 .ام به او شيرندهى جبرئيل مرا به وجود او مژده داده است، تا من نزدت نيامده

ير نداده بود، سه روز پس از تولد حسن آه مادرش به او ش: گويد دخت ُامّيه مى
. نوزاد را به من بدهيد تا او را شير دهم: حضور آن بانو شرفياب شدم و عرض آردم

وقتى رسول . اش بروز آرد و خودش او را شير داد ولى سپس مهر مادرى. هرگز:فرمود
ام بروز  مهر مادرى: عرضه داشت چه آردى؟ : وارد شد، به فاطمه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(خدا 

 . او را شير دادمآرد و

 . جز آارى آه خدا خود بخواهد، انجام شدنى نيست: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

 )صلى اهللا عليه وآله( باردار شد، رسول خدا )عليه السالم(اما زمانى آه آن مخدره به حسين 
 به وجود او تهنيت تو به زودى صاحب فرزند پسرى خواهى شد آه جبرئيل مرا! فاطمه جان: به او فرمود

 .ام هرچند يك ماه به طول انجامد، از شير دادن به او خوددارى نما گفته است، تانزدت نيامده

 .فرموده شما را عمل خواهم آرد:  عرضه داشت)عليها السالم(فاطمه 

 براى انجام آارى در سفر بود، حسين از مادر متولد شد )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم 
 نيامد فاطمه نوزادش را شير نداد، حضرت به دخترش )صلى اهللا عليه وآله(ا تا رسول خد

 اى؟ چه آرده: فرمود

 .ام  تا آنون او را شير نداده:عرضه داشت
                                                           

 .٤٣٢ /١، اعالم الورى ٤٢٢، آفاية الطالب ٣/١٦٦مستدرك حاآم . ٩٢
 .٣٧٧٥ ح ٥/٦٥٨، صحيح ترمذى ٤/١٧٢، مسند احمد ٤٣/٢٦١بحاراالنوار . ٩٣
 .٢/٦٢ و عيون األخبار الّرضا ٤٣/٢٦١بحاراالنوار . ٩٤
 .٤٣/٢٦٥ و بحاراالنوار ٣٧٦٨ ح / ٥/٦١٤، ترمذى ٥٦ /١سنن ابن ماجه . ٩٥



 نوزاد را گرفت و زبان خود را در دهان او نهاد و حسين )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
 حسين جان بس ;!إيهًا حسين! إيهًا حسين«: شروع به مكيدن نمود، تا اين آه حضرت فرمود

 .است

جز آارى را آه خداوند خود بخواهد انجام پذيرفتنى نيست و امامت در تو و ميان : سپس فرمود

 )٩٦(.فرزندانت وجود خواهد داشت

 و امام )عليه السالم( جلوس فرموده بود، امام حسن )صلى اهللا عليه وآله(روزى نبى اآرم . ٩
 آن دو را ديد، به پا خواست )صلى اهللا عليه وآله(وارد شدند، وقتى رسول خدا )عليه السالم(حسين

ها را بر دوش  ها رفت، از آنان استقبال و آن و قبل از آنكه نزدش آيند، خود به سمت آن
ر نعم المطيُّ مطّيكما، و نعم الراآبان أنتما، و أبوآما خي«: خود سوار آرد و فرمود

 .بهترين مرآب، مرآب شما و بهترين سواران شما دو تن هستيد و پدرتان از شما برتر است; )٩٧(»منكما

 

 آنيه و لقب

هاى وى رشيد، وفّى، طّيب، سّيد،   و لقب)عليه السالم(آنيه آن بزرگوار، ابوعبداهللا 
ترين لقب   اهللا و سبط است و برجستهزآّى، مبارك، تابع لمرضاة اهللا، دليل على ذات

 وى را بدان )صلى اهللا عليه وآله(معروف وى سرور جوانان اهل بهشت است آه رسول خدا 
أّنهما سّيدا شباب أهل «:  فرمود)عليه السالم(ملّقب ساخت و درباره او و برادرش حسن 

مشهور آن بزرگواراست، چنين لقب سبط نيز القاب  هم. اند  آن دو سرور جوانان بهشتى;»الجّنة
  حسين سبطى از اسباط است; )٩٨(»حسين سبط من األسباط«: آه فرمود

                                                           
 .٥٧٩ /١اعيان الشيعه . ٩٦
 . ٢٨٦-٤٣/٢٨٥بحاراالنوار، . ٩٧
 .١٣٠ /ذخائر العقبى. ٩٨



 



 

 

 

 بخش دّوم 

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام حسين

 

به دو بخش اساسى تقسيم )عليهم السالم(زندگى هر يك از پيشوايان عصمت و طهارت 
 :شود مى

از والدت تا به دست گرفتن زمام پيشوايى و واليت، آه از ناحيه خدا به : نخست
خود بدان تصريح )عليهم السالم( و نيز ائمه )صلى اهللا عليه وآله(ها سپرده شده و رسول اآرم  آن

 .اند آرده

 .از ابتداى پذيرش مسئوليت اداره امور مسلمانان و مؤمنان تا شهادت: دوم

ها به تناسب اوضاع و شرايط و رخدادهايى آه اختصاص به  هر يك از اين بخش
 .شود اى دارد، خود شامل چند مرحله مى هر مرحله

ترين رخدادهايش   را با تمام مراحل و مهم- از والدت تا امامت -اينك نخستين دوره 
آنيم و دوره دوم را با آليه مراحل گوناگون آن به  در بخش دوِم قسمت دوم، بررسى مى

 .نشينيم اى مشروح در قسمت سوم به بحث و بررسى مى گونه

از چهار مرحله )عليه السالم(به جاست آه بدانيم نخستين دوره زندگى امام حسين
 :برخوردار است آه عبارتند از

 . هجرى١٠ تا ٤زندگى آن حضرت در دوران حيات جد بزرگوارش، از سال . ١

 . هجرى٣٥ تا ١١گانه، از سال  زندگى وى در دوران خلفاى سه. ٢

زندگى او در دوران دولت مبارك علوى، يعنى از زمان بيعت مردم با پدر . ٣
 . هجرى٤٠ تا ٣٥ارجمندش تا زمان شهادت آن حضرت از سال 

آه قريب به ده سال، )عليه السالم(زندگى وى در دوران برادر بزرگوارش امام حسن. ٤
عليه ( هجرى آه امام حسن٥٠ تا آغاز يا پايان صفر سال ٤٠نى از اواخر رمضان سال يع

 .به شهادت رسيد و زمام پيشوايى و امامت را پس از برادر، به عهده گرفت)السالم

پس از شهادت برادر بزرگوارش امام )عليه السالم(دومين دوره زندگى اباعبداهللا الحسين
 هجرى در ٦١شهادت آن بزرگوار در روز عاشوراى سال آغاز و با )عليه السالم(مجتبى

 :سرزمين آربال، پايان يافت، آه اين خود داراى دو مرحله است



نخستين مرحله، دوران زندگى حضرت طى حكومت معاويه است، آه آن . ١
. عمل نكرد)عليه السالم( با اينكه معاويه به هيچ يك از شروط امام حسن)عليه السالم(حضرت
با )عليه السالم(به قرارداد صلحى آه توسط برادرش امام مجتبى)عليه السالم( حسينولى امام

معاويه، تن در ندادن خود را به شروط ياد . معاويه صورت گرفته بود، پايبندى نشان داد
نمودار ساخت تا از وجود رقيبى )عليه السالم(شده صلح با ارسال زهر آشنده به امام مجتبى

 در جهت آانديدا ساختن فرزند فاسقش يزيد براى حكومت، موانع مخالف، رهايى يابد و
 .را از سر راه بردارد

شود آه معاويه فرزندش يزيد را به عنوان  دومين مرحله از زمانى آغاز مى. ٢
براى )عليه السالم(جانشين پس از خود، به مسلمانان تحميل آرد، و آوشيد تا از امام حسين

دار بودن آن در دوران امام  مخالفى آه به خوبى از ريشهاو بيعت بگيرد، تا به جناح 
 و از همين رهگذر، قيام و نهضت )عليه السالم(امام. آشنا بود، پايان دهد)عليه السالم(على

آه آتشفشان با فراگير شدن فسق و ; خويش را آه آتشفشانى زير خاآستر بود، آغاز نمود
از اين . ه حكومتى، به انفجار گراييدفجور و پديدار شدن آن در عرصه رهبرى و دستگا

حرآت خود را از مدينه به مكه و از آنجا به عراق آغاز آرد و صبر )عليه السالم(رو، امام 
و بردبارى و جهاد و مبارزه خود را با تقديم خون پاك خويش و خاندان و ياران باوفايش 

 .در راه خداى متعال به اوج آمال رساند



 



 

 

 

 بخش سّوم 

 دت تا امامتاز وال

 

 )صلى اهللا عليه وآله(امام حسين در دوران حيات رسول اآرم

صلى اهللا عليه ( در زمان حيات نبى اآرم)عليهم السالم(خانواده على و فاطمه و فرزندانش 

و در رسالت اسالمى، بسيار گسترده و از معانى و مفاهيم ژرفى برخوردار بود، )وآله
داد و سنگينى بار خالفت و  لهى را در خود جاى مىزيرا اين خانه در آينده رسالت ا

 . آشيد مسئوليت حراست از دين و امت را به دوش مى

طبيعى بود آه اين خانه از باران مهر و محّبت و مراقبت و الطاف پدرانه نبى 
رسول خداهمه . العاده برخوردار باشد اى فوق از سهمى بسزا و بهره)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

وان خود را به آار برد تا درخت خجسته و مبارك خويش را در خانه على توش و ت
آبيارى و صبح و شام از آن مراقبت نمايد و در تبيين اين امر آه سرنوشت امت در گرو 
سالمت اين خانواده و اطاعت از اعضاى آن است بكوشد، چنان آه اين معنا در اين 

 :گر است اش به خوبى جلوه فرموده

 ;)٩٩(» راية الهدى بعدي و إمام أوليائي و نور من أطاعنياّن عليًا«

 .على، پس از من پرچم هدايت، پيشواى دوستدارانم و نور پيروان من است

منّور گشت، در دل نبى اآرم )عليه السالم(از همان زمان آه گيتى به نور والدت حسين
 .اى يافت دوران رسالت الهى جايگاه برجستهمقام و منزلتى واال و در 

اين نوزاد جديد را، در آينده، وارث رسالت )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر عظيم الشأن اسالم
را پس يافت آه امت را پس از آژى و درجا زدن، به تحرك واداشته و دين و آيين الهى 

از انحراف و محو شدن، به اصالح خواهد آورد و سّنت را پس از تباهى و تغيير و 
اى نه چندان دور به فرمان خداى متعال به  وى در آينده. سازد تبديل، زنده مى

آمد، آامًال آگاهى  ها به شمار مى هاى امامت و رسالتى آه خاتم رسالت مسئوليت
 :مايدفر يافت و خود در اين زمينه مى مى

                                                           
، جامع ١/٤٣، مقتل خوارزمى ٦٨٠ ح ٢/١٨٩، تاريخ ابن عساآر ١١٤ /، نظم درر السمطين٦٧ /األولياء حلية. ٩٩

 /، تاريخ الخلفاى سيوطى١٠٧/، فصول المهمه ابن صباغ٢٥٣٩ ح ٦/٩٥٣، منتخب الكنز ٦/٣٩٦الجوامع سيوطى 
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حسن و حسين فرزندان منند، آسى آه دوستدار آنان باشد مرا دوست داشته است و هر آس دوستدار من 

گرداند و آن آس آه با آن  باشد خدا او را دوست دارد، و هر آس دوستدارش خدا باشد، او را وارد بهشت مى

آند و آسى آه خدا با او  و دشمنى مىدو دشمنى آند، با من دشمنى آرده و هر آس با من دشمنى نمايد، خدا با ا

 )١٠٠(.آند دشمنى آند، او را وارد آتش دوزخ مى

آيا دوستى و محّبت، چيزى جز مقدمه اطاعت و پذيرش واليت است؟بلكه هر دو 
 .دثمره دوستى و محبت ان

شد و او را در  متأّثر مى)عليه السالم(براى گريه امام حسين)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 سفارش )عليها السالم(آرد و به مادر پاآدامنش فاطمه بيدارى و خواب نوازش مى

 .)١٠١(فرمود آه فرزند خجسته و دلبندش را غرق مهر و عشق و محبت سازد مى

آوشيد  راه رفتن آموخت و به آمد و شد پرداخت، نبى اآرم)عليه السالم(گاه آه حسين آن
با توجه دادن مردم به او فضاى الزم را مهّيا آند تا امت، جانشينى فرزند پيامبر را بر 

سجده نماز خود را ) عليه وآلهصلى اهللا(افتاد آه رسول اآرم بارها اتفاق مى. خود پذيرا شوند
ساخت، تا بدين وسيله مراتب  بدان سبب آه حسين بر پشت او سوار بود، طوالنى مى

عالقه و محبت و نيز مقام و منزلت وى را به مسلمانان بنماياند و چه بسيار اتفاق 
زند آرد و فر شتابان سخنان خويش را قطع مى)صلى اهللا عليه وآله(افتاد آه پيامبر خدا مى

خورد، در بر  لغزيد و به زمين مى آمد و گاهى مى دلبندش را آه به سمت او مى
امور ياد شده همه، دليل بر جايگاه .)١٠٢(برد گرفت و او را با خود بر فراز منبر مى مى

 .شد برجسته و نقش ارزنده آن بزرگوار در آينده امت، تلقى مى

زمانى آه مسيحيان نجران حضور پيامبر اآرم شرفياب شدند و در مورد دعوت آن 
حضرت به اسالم و اعتقاد به يكتاپرستى خالص با وى به بحث و مناقشه پرداختند و با 

زدند و خداوند فرمان مباهله   روشن گشت، از پذيرفتن آن سر بازاين آه حق بر ايشان
ترين   به اتفاق افرادى آه در تقوا و شايستگى برجسته)صلى اهللا عليه وآله(داد، رسول اآرم 

ترين آنان در پيشگاه خدا به شمار  هاى روى زمين و در مقام و جايگاه محبوب انسان
به سوى مسيحيان نجران رفت )عليهم السالم(سينآمدند، يعنى على و فاطمه و حسن و ح مى

و در همان . انديشان، مباهله آند تا به همراه اين جمع با آفرپيشگان و مشرآان و آج
 با اين آار نشان داد آه آنان خاندان نبوت به شمار آمده و رسالت اسالم به وجود -زمان 

. )١٠٣(، پايانى نداردها برپاست و گذشت و بخشش آنان به خاطر آرمان و اعتقاد آن
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هايى درخشان ونورانى از پرتو توحيد و عصمت، از انجام  مسيحيان با مشاهده چهره
 .مباهله منصرف شدند و پذيرا گشتند با پستى و ذّلت جزيه بپردازند

صلى اهللا (در آنار جّد بزرگوارش رسول اآرم)عليه السالم( امام حسينبرهه آوتاهى را آه

نبى . آيد ترين و زيباترين مقاطع آل تاريخ اسالم، به شمار مى سپرى آرد از مهم)عليه وآله
در اين برهه پايه و اساس دولت مبارك خويش را تحكيم بخشيد و )صلى اهللا عليه وآله(اآرم 

نش و ايمان بنا نهاد، سپاهيان شرك را به شكست وا ساختارش را بر اساس علم و دا
ها و مراآز آفر و الحاد را در هم آوبيد و پيروزى هاى شگفت انگيزى  داشت پايگاه

و ياران وفادارش، روآورد و مردم دسته دسته به دين )صلى اهللا عليه وآله(پياپى بر رسول خدا
 .گرويدند و آيين الهى مى

روبرو شدند،  مانان با مصيبت جانسوز رحلت نبى اآرمها، مسل در اوج اين پيروزى
غم و اندوه بر مسلمانان به ويژه خاندان آن بزرگوار آه فاجعه دردناك و مصيبت بزرگ 

 .شد آنان را از پاى در آورده بود، سايه افكن)صلى اهللا عليه وآله(از دست دادن رسول خدا

 

 )عليهما السالم(ميراث پيامبر به حسنين 

ه بانوى بانوان جهان به نزديك بودن رحلت جانسوز پدر بزرگوارش پى هنگامى آ
 :را نزدآن بزرگوار آورد و عرضه داشت)عليه السالم(برد، فرزندانش حسن و حسين

صلى اهللا (اين عزيزان فرزندان تواند، چيزى براى آنان به ميراث بگذار، رسول خدا! اى رسول خدا

ه حسن و شجاعت و بخششم را به حسين براى ميراث عظمت و شوآتم را ب: فرمود)عليه وآله

 )١٠٤(.نهادم

 

 سفارش پيامبر درباره نوادگانش

را به )عليه السالم(سه روز قبل از رحلت خود، امام على)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 :  سفارش آرد و به او فرمود)عليهما السالم(ينتوجه و مراقبت از حسن

ام سفارش  تو را به مراقبت و توجه به دو دسته گل دنيايى! گل خوشبو درود بر تو اى پدر دو دسته

 .شكند و خداوند جانشين من بر تو خواهدبود ات در هم مى آنم، به زودى دو ارآان زندگى مى

اين حادثه يكى از دو رآنى :  فرمود)عليه السالم(، على )صلى اهللا عليه وآله(و با رحلت رسول خدا

 . است آه پيامبر به من خبر داد

 مصيبت :فرمود)عليه السالم( دنيا را وداع گفت على )عليها السالم(آن گاه آه فاطمه زهرا

 )١٠٥(.زهرا، دومين رآنى است آه رسول خدا از درهم شكستن آن مرا آگاه ساخت
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 )عليه السالم(سوز و گداز پيامبر در مورد حسين 

برد و در آستانه احتضار  از بيمارى رنج مى)صلى اهللا عليه وآله(زمانى آه رسول اآرم
حضورش شرفياب شد، وقتى چشم پيامبر به حسين )عليه السالم(قرار گرفته بود، امام حسين

پس از گفتن اين . روز خوش نبيند! مرا با يزيد چه آار؟: افتاد، او را در آغوش آشيد و فرمود
آه به هوش آمد، حسين را غرق بوسه  سخن مدتى طوالنى از هوش رفت، هنگامى

أّما اّن لي و لقاتلك موقفًا بين «: فرمود ساخت و از چشمانش باران اشك جارى بود و مى
 .مخاصمه خواهم آرد من در پيشگاه خداى عز و جل با قاتل تو; )١٠٦(»يدي اهللا عّزوجّل

امام حسن و امام حسين با )صلى اهللا عليه وآله(در آخرين لحظات عمر شريف نبى اآرم
چشمانى اشكبار خود را روى بدن مبارك رسول خدا افكندند و پيامبر آن دو را غرق 

خواست آن دو را از بدن مطّهر )ليه السالمع(بوسه نمود، پدر بزرگوارشان اميرمؤمنان
راضى نشد و )صلى اهللا عليه وآله(دور سازد، آه پيامبر اآرم)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

پايد  آن دو را به خود واگذار از من توشه برگيرند و من نيز از آنان توشه برگيرم زيرا ديرى نمى: فرمود

 )١٠٧(.داد اهدپس از من برايشان حوادث ناگوارى رخ خو

 :سپس رو به عيادت آنندگان خود آرد و فرمود

قد خّلفت فيكم آتاب اهللا و عترتى أهل بيتى، فالمضّيع لكتاب اهللا آالمضّيع لسّنتى، و «
 ;)١٠٨(»المضّيع لسنتى آالمضّيع لعترتى، اّنهما لن يفترقا حتى يردا علّى الحوض

اب الهى و عترت و اهل بيت خويش را ميانتان به وديعه نهادم، آن آس آه از قرآن دست بردارد، آت

از سّنتم دست برداشته و آن آه از سّنتم دست بردارد عترتم را رها ساخته است، اين دو از يكديگر 

 .ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر بر من واردشوند جدايى

 

 در عصر خلفاء)عليه السالم(امام حسين

 در دوران ابوبكر

انگيز    در فاجعه غم)عليهما السالم(از جمله امام حسن و امام حسين)عليهم السالم(اهل بيت 
سوختند و غم و اندوه اين مصيبت جانكاه بر  مى)صلى اهللا عليه وآله(رحلت نبى اآرم

 تاريخ بشر ترين پيامبرى آه هايشان سايه افكن شده و به تجهيز پيكر پاك برجسته دل
شان افزود  سراغ داشت، مشغول بودند آه حادثه ديگرى متوجه آنان شد و بر درد و رنج

 دردل آنان و امت آاشته بود، برباد )صلى اهللا عليه وآله(و اميد و آرزوهايى را آه پيامبر اآرم 
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 از عرصه )عليه السالم(داد و آن ماجراى به يغما بردن خالفت و آنار نهادن امام على
به فرمان )صلى اهللا عليه وآله(شد آه رسول اآرم رهبرى و مصادره مقام و منصبى تلقى مى

 .خداى متعال وى را براى احراز آن تعيين آرده بود

هاى درد سر آفرين و  اين ضربه سهمگين، حلقه آغازين سلسله حرآت
 در )ه وآلهصلى اهللا علي(آميزى بود آه خِط حاآم، آن را پس از رحلت رسول اآرم  اضطراب

بيت از جايگاه رهبرى بعد از  جهت به انزوا آشيدن و آنار نهادن آامل اهل
 . بر آن بزرگواران تحميل نمود)صلى اهللا عليه وآله(خدا رسول

 

 )عليها السالم(شهادت جانسوز حضرت زهرا

 تأثيرى دردناك در روح پاك امام حسين )صلى اهللا عليه وآله(رحلت غمبار رسول اآرم 
 .آه آمتر از هشت بهار از عمر شريف وى سپرى شده بود، بر جاى نهاد) السالمعليه(

اش فاطمه   به مصيبت جانكاه شهادت مادر گرامى)عليه السالم(ديرى نپاييد آه حسين 
 با آن شكل فجيع و درد آور آه از جور و ستم و بيداد و )صلى اهللا عليه وآله(دخت رسول خدا 

.  پس از پدر، در رنج بود، دست به گريبان شداش غصب حقوقش طى مدت زندگى
زيرا هرگاه آن ;  تأثيرى بسزا داشت)عليه السالم(هاى مادر در روح لطيف امام حسين  رنج

نگريست او را   به مادر مهربانش مى)صلى اهللا عليه وآله(حضرت پس از رحلت رسول خدا 
 .يافت گريان و اندوهگين و دل شكسته مى

 پس از رحلت پدر بزرگوارش همواره سر )عليها السالم(زهراروايت شده آه حضرت 
اى بسته، پيكرش ضعيف و ناتوان و از پا افتاده، گريان و سوخته دل  مبارآش با پارچه

پدر بزرگوارتان آه : فرمود رفت و به فرزندانش مى لحظه به لحظه از هوش مى. بود
گرفت  رى شما را در آغوش مىنهاد و يكى بعد از ديگ پيوسته به شما ارج و احترام مى

داد  آجاست؟ آن پدر بزرگوارى آه بيش از همه نسبت به شما مهربان بود، و اجازه نمى
گاه نخواهم ديد او اين در را باز  شما روى زمين راه برويد، آجاست؟ از اين پس هيچ

آند و شما را بر شانه خود سوار آند، چنان آه همواره اين آار را با شما انجام 
 )١٠٩(.داد مى

 پس از رحلت پدر ارجمندش، امام حسن و )عليها السالم(نقل شده آه فاطمه زهرا
آرد و سپس  برد و تا شب پيوسته گريه مى  را با خود به بقيع مى)عليهما السالم(حسين

 .گرداند آمد و آنان را به خانه باز مى اميرمؤمنان بدان جا مى
                                                           

 .٤٣/١٨١بحار االنوار .  ١٠٩



از اسماء بنت ُعميس مشروح سرگذشت شهادت آن مّخدره را ياد آور راويان به نقل 
لحظاتى پس )عليهما السالم(در بيان اين ماجرا آمده است آه امام حسن و امام حسين: اند شده

مادرمان ! اى اسماء: پرسيدند] و مادر را خوابيده ديدند[از وفات مادرشان وارد خانه شدند 

 . دخوابي گاه در اين ساعت نمى هيچ

. است مادرتان خواب نيست، او دنيا را وداع گفته! فرزندان رسول خدا: اسماء گفت
 خود را روى بدن مادر افكند و گاهى او را )عليه السالم( امام حسن]با شنيدن اين جمله[

 . بگو پيش از آن آه روح از بدنم جداشود بامن سخن! مادر: گفت بوسيد و مى مى

من فرزندت ! مادر: حسين جلو آمد و پاهاى مادر را بوسه زد و گفت: گويد اسماء مى

 .حسينم، پيش از آن آه قلبم متالشى شود و جان دهم بامن سخن بگو

نزد پدرتان بشتابيد و او را در جريان ! فرزندان رسول خدا: اسماء به آنان گفت
 بيرون رفتند به مسجد آه نزديك ]به سرعت[آن دو بزرگوار . رحلت مادرتان قرار دهيد

همه اصحاب و ياران، خود را شتابان به آن دو . شدند صداى خود را به گريه بلند آردند
سبب گريه شما چيست؟ خدا چشمانتان را ! فرزندان رسول خدا: رسانده و پرسيدند

 )١١٠(.نگرياند

عليها (رمؤمنان از غسل دادن زهرادر روايتى ديگر آمده است پس از آن آه امي

بياييد و از مادرتان توشه ! حسين! حسن! فّضه! سكينه! زينب! اّم آلثوم: فراغت يافت صدا زد)السالم

 » .برگيريد، اينك لحظه جدايى شما از مادرتان فرا رسيده و وعده ديدارتان در بهشت خواهد بود

آه پس ! چه حزن و اندوهى: زدند  فرياد مى جلو آمده و)عليهما السالم(امام حسن و امام حسين

 .از رحلت و فقدان جّدمان رسول خدا و مادرمان فاطمه پايانى ندارد

 : فرمود)عليه السالم(اميرمؤمنان 

اى  ناله)عليها السالم( زهرا]وقتى حسنين خود را روى بدن مادر افكنده بودند[گيرم  خدا را گواه مى

آورد و آن دو را در آغوش گرفت آه ناگهان هاتفى از آسمان هايش را از آفن بيرون  آرد و دست

آه ! حسن و حسين را از روى بدن مادر بلند آن به خدا سوگند! )عليه السالم(اى ابوالحسن: فرياد زد

 )١١١(.آن دو، فرشتگان آسمان را به گريه انداختند

 در مراسم نماز خواندن بر جنازه به نقل بيشتر روايات امام حسن و امام حسين
عهده دار )عليه السالم(مادرشان حضور يافتند و انجام غسل و آفن آن مخدره را اميرمؤمنان
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شد و شبانگاه به اتفاق حسن و حسين جسم شريف زهرا را از خانه بيرون برده و بر 
 )١١٢(...پيكر نازنينش نماز گزاردند

 در مدت آوتاهى به دو رخداد بزرگ و دردناك )عليه السالم(حسين در حقيقت، امام 
 و دوم، )صلى اهللا عليه وآله(مبتال گرديد، نخست رحلت غم افزاى جد بزرگوارش رسول خدا 

، پس از )صلى اهللا عليه وآله(، دخت نبى اآرم)عليها السالم(اش فاطمه شهادت جانكاه مادر گرامى
 . ايى آه بر او، رخ دادآن همه رنج و محنت و جور و جف

 و فاجعه )عليه السالم(اگر رنج و اندوه غصب حقوق پدر ارجمندش اميرمؤمنان 
انگيز آنار نهادنش از عرصه سياسى را آه به خانه نشينى وى انجاميد، بر آن  غم

ها بيفزاييم، شدت رنج و مصائبى آه حسين را در سّن آودآى در بر گرفته بود،  مصيبت
 .گردد ان روشن مىبه خوبى برايم

واقعيت اين است انواع تنگناهايى آه از ناحيه خط حكومت وقت، به آن دسته از 
 آه پاى بند روش الهى او بودند به ويژه بر على بن )صلى اهللا عليه وآله(ياران رسول اآرم 

هاى امام  تر شدن مصيبت شد، سبب عميق  تحميل مى)عليه السالم(ابى طالب اميرمؤمنان
ت، نظير جلوگيرى از رسيدن خمس و ساير حقوق به آن حضرت، چنان آه حسين گش

آه يكى از اهداف دشمن، ايجاد فشار مالى » فدك«اين حقيقت در ماجراى مّلى آردن 
 .بود، به خوبى روشن است)عليه السالم(بيت پيامبر و فرزندان اميرمؤمنان ديگرى بر اهل

 

  در دوران عمر بن خطاب

به گفته تاريخ نگاران، . تر به خود گرفت در عصر وى تنگناها ابعاد بيشتر و مهم
 را از مدينه جز با اجازه او ممنوع اعالم )صلى اهللا عليه وآله(عمر، خروج ياران رسول خدا

شد، به   را نيز شامل مى)عليه السالم(اين ممنوعيت اميرمؤمنان على بن ابى طالب . آرد
بيت پاِك و وحى، تبديل   به نمونه ديگرى از فشارهاى وارده بر اهلاى آه اين عمل گونه
 .گشت

هاى ستمگرانه، به دور ساختن  آرى، اين گونه رفتارهاى زورگويانه و جهت گيرى
اميرمؤمنان از صحنه و خانه نشين شدن آن حضرت انجاميد، آه عدم حضور وى را در 

ى آه حضرتش آامال به ا هاى سياسى و اجتماعى در پى داشت به گونه عرصه
فراموشى سپرده شد، هر چند خليفه وقت، گاهى در مورد برخى مسائل به آن حضرت 
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آرد و شايد بتوان نياز خليفه را به وجود امام در مسائل جديدى آه برايش  مراجعه مى
ها نبود، سبب  قادر بر حّل مورد قبول آن)عليه السالم(آمد و هيچ آس جز امام على  پيش مى

 .دانست نساختن حضرت از مدينهدور 

اميرمؤمنان با دور انديشى و صبر و بردبارى خالى از ناسپاسى، خشم خود را فرو 
برد و از حقى آه مربوط به او بود و عمر پس از ابوبكر بدون هيچ گونه حق شرعى و 

 .برهان و دليل صحيحى، آن را به خود اختصاص داد، چشم پوشيد

 شاهد درد و رنج پدر بزرگوار خويش )عليه السالم( حسين در همه اين رخدادها، امام
ديد پريشانى و  گر بود و مى بوده و چگونگى برخورد پدر با اين پيشامدهارا نظاره

امام . هاست آند و نگران سرنوشت آن گرفتارى مسلمانان بردوش پدرش سنگينى مى
 پدر بزرگوارش را بر )ليه وآلهصلى اهللا ع(آورد چگونه رسول خدا  به ياد مى)عليه السالم(حسين

اى پس از مرحله ديگر امت را به پيروى از او سفارش  داد و مرحله ديگران ترجيح مى
 جز )عليه السالم(فرمود، ولى اآنون از مقام و جايگاهش آنار نهاده شده بود و حسين مى

 .نهان داشتن عواطف و احساسات خويش، قادر بر انجام آارى نبود

. گفت بى آن آه توجه داشته باشد  عمر بر فراز منبر سخن مىروزى: نقل شده
از منبر باال رفت و بر سر عمر فرياد زد و ) آودآى بيش نبود( آه )عليه السالم(حسين
 . از منبر پدر بزرگوارم پايين بيا و بر منبر پدر خودت باال برو: فرمود

 )عليه السالم(ن حسين مات و حيران شد و با تصديق سخنا]از مشاهده اين صحنه[عمر 
گويى، پدر من منبرى ندارد و او را بغل گرفت و در آنار خود  راست مى: به او گفت

عليه (نشانيد و در جستجوى آسى آه اين سخنان را به او ياد داده بود، بر آمد و از حسين 

! ه خدا ب:فرمود)عليه السالم(چه آسى اين سخنان را به تو آموخته؟ امام حسين : پرسيد)السالم

 .هيچ آس به من  ياد نداده

آرد، بلكه اگر   اآتفا نمى)عليه السالم(حق اين بود آه عمر به تصديق لفظى حسين 
داد، و از رسيدن خمس به او  گفت بايد حق او را از فدك بدو باز پس مى راست مى

آرد و حق خالفت پدر بزرگوارش را در جهت اطاعت از خدا و  جلوگيرى نمى
 .گرداند ى باز مىرسولش، به و

اى  شد به گونه  ارج و اهميت قائل مى)عليه السالم(عمر به امام حسين : اند نيز آورده
روزى امام . اى برايش پيش آمد، نزد او بيايد آه از حضرت خواست هرگاه قضيه

 به عبداهللا فرزند )عليه السالم(امام . آهنگ وى آرد و معاويه نزد عمر بود)عليه السالم(حسين



ر برخورد و از او اجازه ورود خواست وى اجازه نداد و حضرت به اتفاق او به خانه عم
 :فرداى آن روز عمر او را ديد و پرسيد. بازگشت

من آمدم ولى ديدم تو با :  فرمود)عليه السالم(چه چيز سبب شد نزدم نيامدى؟ امام ! حسين

 .اى، به اتفاق با پسرت برگشتم معاويه خلوت آرده

شما سزاوارتر از فرزند عمر هستى، ما :  گفت)عليه السالم(سخ امام حسينعمر در پا
  )١١٣(.هرچه داريم از خدا و شما داريم

 

 در دوران عثمان

 با برخوردارى از سجاياى اخالقى و فضايل برجسته، در )عليه السالم(امام حسين 
او اوضاع دردناك دوران پدر . آستانه سومين دهه عمر شريف خود قرار داشت

هاى گوناگون  هاى سياسى در رنگ ديد آه بازى گر بود و مى دارش را نظاره خويشتن
تا على و فرزندانش به زمامدارى دولت اسالمى دست نيابند ; آند يك هدف را دنبال مى

يد و اآنون اين پسر خطاب است آه به واداشتن ها دور نما بلكه خالفت را هم چنان از آن
امت به پذيرش امور طاقت فرسايى، نظير آراء و نظرات ناصواب، تندخويى و 

اى  اشتباهات اجتهادش اآتفا نكرد و آار به جايى رسيد آه امت را به شوراى شش نفره
 .آه خالفت عثمان از آن ناشى شد، گرفتار ساخت

 در امر زمامدارى، مصلحت دين و مسلمانان را بر حق ويژه )عليه السالم(اميرمؤمنان 
خويش ترجيح داد و صبرى تلخ و ناگوار پيشه آرد و خود اين مرحله را چنين به وصف 

 :آشد مى

فصبرت و في العين قذى، و في الحلق شجا، أرى تراثي نهبًا، حتى مضى األول «

 حوزة خشناء يغلظ آلمهاو يخشن لسبيله، فأدلى بها الى ابن الّخطاب بعده، فصيّرها في

مّسها، ويكثر العثار فيها، فصبرت على طول المّدة و شّدة المحنة، حتى اذا مضى 

لسبيله جعلها فى جماعة زعم أّني أحدهم، فياهللا و للشورى، متى اعترض الريب فّي 

 )١١٤(;»!مع األول منهم حتى صرت ُاقرن إلى هذه النظائر؟

ديدم  مانند آسى آه خاشاك در چشم و استخوان در گلو دارد، بردبارى پيشه آردم، با چشم خود مى

برند، تا اين آه اّولى به هالآت رسيد و خالفت را پس از خود به پسر  آه ميراثم را به يغما مى

تا آن آه ...مبا اين آه دورانى طوالنى بار سنگينى بر دوشم بود، شكيبايى پيشه آرد...خطاب واگذارد
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پناه به . پنداشت من هم يكى از آنهايم دوران او نيز سپرى شد و امر خالفت را به جمعى سپرد آه مى

 چه زمانى مورد شك و ترديد بود تا - ابوبكر -برترى من بر نخستين فرد آنان !خدا از آن شورا

 !ها قرار داده شوم؟ امروز بخواهم در آنار اين

گاه فزونى يافت و وظيفه و مسئوليت آنان دشوارتر بيت آن  رنج و محنت اهل
گرديد، آه با دوره نوينى از انحراف خالفت روبرو شدند، عصر و دورانى آه آوششى 

طلبيد تا امت و رسالت در ورطه تباهى قرار نگيرد،  دامنه دارتر و تالشى بيشتر مى
 پديدار و هاى سخت و دشوار، به وضوح هاى مشخصى از رنج و گرفتارى ولى گونه

 )صلى اهللا عليه وآله(ترين ياران رسول خدا زندگى مسلمانان را سراسر فراگرفت و برجسته
در زمانى مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتند آه آزاد شدگان تبهكار و فرزندانشان 

اى اموى براى دست يابى به  در سايه ضعف عثمان و احيانًا بى تدبيرى و يا تعصب قبيله
  )١١٥(.گرفتند لت، بر يكديگر پيشى مىمراآز دو

هاى مسلمانانى آه بر ضد فساد و تباهى   خود، بر رنج و سختى)عليه السالم(امام حسين 
حكومت عثمان در تنگنايى بس دشوار، دست به شورش زده بودند، شاهد و ناظر بود و 

قدرت شمشير، خليفه حاآم را از سر سرانجام دست مردم ستم ديده از آستين بر آمد و با 
 . راه برداشت

 معروف به شقشقيه، آه حضرت در آن رنج و )عليه السالم(در خطبه امام على 
هاى مسلمانان را در پى به خالفت رسيدن خليفگان قبل از خود، توصيف  دشوارى

ت، آند، تصويرى دقيق از آن چه در حكومت عثمان بن عفان رخ داده، ارائه شده اس مى
 :آن جا آه فرمود

تا آن آه سومى به خالفت رسيد آه آارش  پر آردن شكم و تهى آردن آن بود و خاندان پدرى اش با 

بلعد به چپاول بيت  هاى تازه بهار را با حرص و ولع مى او به پا خاستند و مانند شترى آه علف

 و آردار ناشايست وى را المال پرداختند تا اوضاع چنان شد آه آن چه را رشته بود از هم گسست

 .آوبيد اش او را به زمين نابود ساخت و شكم بارگى

 

 رفتار با ابوذر غفارى

عثمان بن عفان در آزار و اذيت مخالفان و ناراضيان سياست خود، شدت عمل نشان 
. داد، جام خشم خود را بر سر آنان فرو ريخت و در جور و ستم بر آنان شدت بخشيد
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به )صلى اهللا عليه وآله(ترين ياران رسول خدا  ا گرايش به اسالم با سابقه آه ب-ابوذر غفارى 
عثمان وى را . شد  از جمله ناراضيان و مخالفان سياست عثمان تلقى مى-آمد  شمار مى

عثمان بر آشفت و با غير قابل . از اين آار منع آرد ولى او از شيوه خود دست بر نداشت
 شام تبعيد آرد، ابوذر در شام نيز به آگاهى دادن مردم تحمل ديدن وجود ابوذر، وى را به

سفيان فرمانرواى عثمان اموى  پرداخت و در مورد سياست بنى اميه آه معاوية بن ابى
 .ها هشدار داد آرد، بدان در شام، آن را دنبال مى

اى عثمان را در جريان  معاويه از تالش و فعاليت ابوذر به خشم آمد و طى نامه
ولى اين صحابى جليل ; عثمان ابوذر را به مدينه فراخواند. ابوذر، قرار دادخطر وجود 

القدر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و هشدار از خطر بدسگاالن اموى را نسبت 
عثمان تشخيص داد بهترين وسيله براى رهايى . به اسالم و مسلمانان، هم چنان پى گرفت

به همين دليل ; است اى دور دست و خالى از سكنه قهاز مخالفت ابوذر، تبعيد وى به منط
دستور داد وى را به ربذه تبعيد آنند و با اشاره به مرواِن َحكم از او خواست مسلمانان را 

ولى پيروان حق، با اين خواسته عثمان . از بدرقه و خداحافظى با ابوذر، باز دارد
، امام حسن و امام حسين، عقيل، )معليه السال(اى از جمله امام على  مخالفت آردند و عده

تاريخ . عبداهللا بن جعفر، عمارياسر، آشكارا، جهت خداحافظى با ابوذر رهسپار گرديدند
ها  اند آه در آن نگاران به نقل سخنانى حكيمانه و حماسى از بدرقه آنندگان پرداخته

ورد اعتراض حكومت عثمان را به خاطر جنايتى آه در مورد ابوذر انجام داد، به شدت م
 : آمده است)عليه السالم(از جمله در سخنان امام حسين . قرار دادند

آنى، دستخوش تغيير و تبديل  خداى تبارك و تعالى قادر است وضعيتى را آه مالحظه مى! عمو جان

سازد، به راستى خداوند هر روز در شأن و آارى است، مخالفانت دنياى خود را از تو دريغ داشتند 

ت را از آنان دريغ داشتى، از آن چه دريغت داشتند چقدر بى نيازى، و به آن چه از آنان و تو دين

دريغ داشتى چه بسيار نيازمندند؟ بنابراين، از خداوند صبر و بردبارى بخواه و از حرص و آز و 

حرص و آز، رزق و . ناشكيبايى به خدا پناه ببر، زيرا صبر و بردبارى از دين و بزرگ منشى است

 )١١٦(.اندازد آورد و ناشكيبايى مرگ آسى را به تأخير نمى زى به بار نمىرو

بيتى آه  سخت گريست و با آخرين نگاه وداعش بر اهل) با شنيدن اين سخن(ابوذر 
 :ساخت بخالصانه به آن ها عشق و محبت مىورزيد، آنان را چنين مخاط
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گاه آه چشمم به جمال شما  خداوند شما را مشمول رحمت خويش قرار دهد، آن! اى خاندان رحمت

من در مدينه چيزى آه موجب . آورم  را به ياد مى)صلى اهللا عليه وآله( شود رسول خدا روشن مى

ن گران آمد وجود من در حجاز بر عثما. آرامشم گردد و يا غم و اندوهى غير از جدايى از شما ندارم

اش در اين دو  همان گونه آه بر معاويه در شام گران آمد و از اين آه من در آنار برادر و پسر دايى

از اين رو، مرا به سرزمينى تبعيد . ها بشورانم، ناخرسند بود شهر اقامت آنم و مردم را بر ضد آن

خواهم،  ر و همدمى جز خدا نمىيا! آرد آه يار و ياور و مدافعى جز خدا نداشته باشم، به خدا سوگند

  )١١٧(.و آن جا آه خدا با من است، هيچ گونه بيم و وحشتى ندارم

 

 در عصر دولت علوى

بيست و پنج حكومت خلفاى سه گانه، با آشته شدن عثمان خاتمه يافت و بدين وسيله 
از )عليه السالم(سال رنج و محنت ناشى از آنار نهادن امام اميرمؤمنان على بن ابى طالب

 . عرصه سياسى و اجتماعى مسلمانان، پايان پذيرفت

تواند   تنها رهبرى است آه مى)عليه السالم(مسلمانان به يقين پى بردند آه امام على 
شان را به آنان  اميد و آرزوها و اهداف آنان را برآورده و عملى سازد و مجد و عظمت

مند  باز گرداند و در سايه حكومت آن بزرگوار از آزادى و مساوات و عدالت، بهره
 .گردند، به همين دليل بر بيعت با وى براى خالفت، اصرار و پا فشارى نشان دادند

اى آه  ق العاده دير به چنين باورى رسيدند به گونهولى با آمال تأسف، مسلمانان فو
هاى سخت و انحرافات زيادى دچار گرديد و روح از خود گذشتگى و  امت به بيمارى

ها رخت بربسته و آز و طمع و انديشه منافع شخصى بر  هاى اعتقادى از آن ارزش
 آشانده نظرانه گروهى هاى تنگ ها سايه افكن شده بود و به سمت و سوى گرايش آن

مخالفت آامل خويش را با پذيرش خالفت آنان )عليه السالم(از اين جا بود آه امام على. شدند
بينم هر آس شما گزينش آرديد،  من در خود نيازى به خالفت بر شما نمى: اعالن داشته و بدآنهافرمود

 )١١٨(.هستم من نيز بدان راضى

دانست، بازگرداندن آن  مام به اين دليل بود آه حضرت مىبيان اين سخن از سوى ا
دسته از احكام اسالمى به جامعه آه توسط خلفا دستخوش تغيير و تبديل قرار گرفته و با 

به . اند، آارى فوق العاده دشوار است ها را دگرگون ساخته اجتهادات اشتباهشان آن
ى رشد و نمو آرده باشد، سرانجام اى آه بر مبناى چنان اشتباهات خوبى آگاه بود جامعه
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روزى در برابر آن حضرت قرار خواهد گرفت و با جدّيت در جهت نبرد با او به فعاليت 
هاى سياسى هدفمند امام براى پياده آردن  خواهد پرداخت و در مسير اجراى طرح

 .عدالت و پايان دادن به ستم و بيداد، به آار شكنى و ايجاد مانع، خواهند پرداخت

 با سوابق بى مانند خود در اسالم و درايت و تدبير )عليه السالم(ز سويى اميرمؤمنان ا
هاى واالى رهبرى، نتوانست با انحرافى آه به آليه زواياى جامعه  سياسى و شايستگى

اسالمى راه يافته بود، برابرى آند و قادر نشد اين جامعه را به راه راست و عدالت 
هايى از منافقان و سودجويان و آنان آه دردل  زيرا مجموعه; واقعى و آشكار باز گرداند

به خدا و رسولش بغض و آينه مىورزيدند، در مقابل حضرت قد علم آردند آه آن 
 :بزرگوار در خطبه شقشقيه خود، بر بيان اين معنا تأآيد نموده، آن جا آه فرمود

اى از دين خارج شدند و جمعى  ستهاى بيعت شكنى آردند و د وقتى زمام امور را بدست گرفتم، عده

اين سراى آخرت (:فرمايد ديگر سر به طغيان برداشته، گويى اين افراد سخن خدا را نشنيدند آه مى

دهيم آه در زمين برترى طلب نبوده و در پى فساد نيستند و پرهيز آاران  را براى آسانى قرار مى

آه اين آيه را شنيده و به خاطر سپرده !  به خدا سوگند! آرى)١١٩(.)از سرانجام نيك، برخوردارند

 )١٢٠(.ها را فريفت ها زيبا جلوه آرد و زرو زيورش آن بودند، ولى دنيا در چشم آن

 

 

 در آنار پدر، و اصالحگرى امت

دن  جهت بازگرداندن حق به جايگاه اصلى آن و حاآميت بخشي)عليه السالم(امام على 
صلى (ترين شيوه، سنت رسول اآرم گيرى از صحيح عدل و داد، وارد عمل شد و با بهره

هاى   را ميان مسلمانان زنده گرداند، ولى گمراه پيشگان به سرعت در عرصه)اهللا عليه وآله
مديريت، توزيع اموال، عدالت در داورى و رعايت امور مربوط به رسالت و مسلمانان، 

 . آن حضرت به مقابله پرداختندهاى  اصالحگرى بر ضد

 در تالش براى فاش ساختن خط نفاق و پايان دادن به فساد و تباهى و )عليه السالم(امام 
از . ريشه آن ساختن آن، ترديدى به خود راه نداد تا رسالت و امت، از آن در امان باشند

براى دفاع از )ه وآلهصلى اهللا علي(اش با پيروى از رسول اآرم  اين رو، خود و خاندان گرامى
در آليه )عليه السالم(هاى بسيار دشوارى شدند و امام حسين آيين اسالم، درگير معرآه

شرآت جست، . زدند دامن)عليه السالم(هايى آه آتش آن را منافقان بر ضد امام على  جنگ
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داد، شخصًا  آرد و پدر برزگوارش به وى رخصت مى آن وجود مقدس هرگاه ايجاب مى
 .يافت هاى پيكار حضور مى در عرصه

اند آه به هنگام   ثبت آرده)عليه السالم(اى را از امام حسين  تاريخ نگاران خطابه
پس از حمد و ثناى خدا، در آن . حرآت مردم آوفه به صفين در جمع آنان ايراد آرد

 :چنين آمده است

تيد بكوشيد يكدل و يك هايى راستين هس شما مردمى دوست داشتنى و بزرگوار و انسان! مردم آوفه

راستى شّر جنگ تلخ و طعمش ناگوار  به. زبان بوده و با يكديگر اتحاد و همبستگى داشته باشيد

است، بنابراين، هر آس خود را براى آن بسيج آرد و مهّياى آار زار شد و قبل از فرارسيدنش از 

پيش از رسيدن لحظه هاى جانكاهش نرنجيد و نهراسيد، برنده جنگ است، ولى آن آس آه  زخم

سزاى وى اين است آه به سپاهيانش . مناسب و بى آن آه بصيرانه در آن بينديشد آن را پيش اندازد

سودى نرسانده و خويشتن را نيز به هالآت انداخته است، از خداى بزرگ مسئلت داريم آه به يارى 

 )١٢١(.خود شما را بر همبستگى خويش نيرو بخشد

 

 )عليهما السالم(عالقه شديد به سالمت حسنين

 همان گونه آه در جنگ جمل به نبرد پرداخت، در جنگ )عليه السالم(امام حسين 
صفين نيز آار زار نمود با اين آه برخى از روايات حاآى از اين است آه اميرمؤمنان 

 با شهادت حسنين از بين )صلى اهللا عليه وآله(اين آه مبادا نسل رسول خدا  از بيم )عليه السالم(
 :فرمود داد و مى رود، به آن دو بزرگوار اجازه آار زار در ميدان نمى

اين جوان را به فرمان من نگه داريد و از رفتنش به ميدان جلوگيرى نماييد، مبادا با شهادتش پشتم را 

در )صلى اهللا عليه وآله(نسل رسول خدا) يعنى حسن و حسين(مرگ اين دو جوان آيد با  بشكند، زيرا دريغم مى

  )١٢٢(.زمين نابود شود

 فرزندش محمد حنفيه را در )عليه السالم(اميرمؤمنان : در روايات ديگرى آمده است آه
. داد اى نمى چنين اجازهفرستاد، ولى به حسنين  هاى جنگ مى موارد متعددى به ميدان

حسن و حسين به منزله «: راز اين مطلب را از محمد حنفيه جويا شدند، وى پاسخ داد
چشمان پدرم و من به منزله دست او هستم و او به واسطه دستش از چشمانش مراقبت 

 و احترامى بود آه امام حسن و امام  اين پاسخ منعكس آننده ميزان ارج)١٢٣(»آند مى
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از اخباروارد . برخوردار بودند)عليه السالم( نزد پدر بزرگوارشان على)عليهما السالم(حسين
چنان در آليه   پس از نبرد صفين نيز هم)عليه السالم(شود آه امام حسين  استفاده مى

 .ته استرخدادها نظير ماجراى حكميت و جنگ نهروان، در آنار پدر حضور داش

 در آنار پدر ارجمندش شاهد )عليه السالم(بديهى است آه رخدادهايى آه امام حسين 
ترين نمونه  ها بود، فوق العاده دردناك و تلخ و آن گاه آه خوارج نقشه قتل برجسته آن

 را طراحى آردند و ابن ملجم مرادى )صلى اهللا عليه وآله(انسان آامل پس از رسول خدا 
نده خوارج، در محراب عبادت شمشير زهر آلود بر فرق نازنين پيشواى تبهكار و پس ما

 .خود اميرمؤمنان وارد ساخت، فاجعه، به اوج خودرسيد

 

 )عليه السالم( هاى اميرمؤمنان به امام حسين وصيت

 دليل بر توجه و )عليه السالم( به فرزندش حسين )عليه السالم(هاى اميرمؤمنان  وصيت
 .  است)عليه السالم(فوق العاده آن حضرت به فرزندش حسين اهتمام 

 را )عليه السالم(هنگامى آه ابن ملجم ملعون، اميرمؤمنان : در نهج البالغه آمده است
 : ضربت زد، آن حضرت به امام حسن و امام حسين چنين وصيت آرد

لى شىء منها ُزوي ُاوصيكما بتقوى اهللا، و ان ال تبغيا الدنيا وان بغتكما، وال تأسفا ع«

 .عنكما، وقوال بالحّق، و اعمال لألجر و آونا للمظالم خصمًا، و للمظلوم عونًا

أوصيكما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه آتابي بتقوى اهللا و نظم أمرآم و صالح ذات 

صالح ذات البين أفضل من عاّمة «: يقول)صلى اهللا عليه وآله(فاّني سمعت جّدآما; بينكم

 ». الصيامالصالة و

 .فال تغّبوا أفواههم، وال يضيعوا بحضرتكم! اهللا اهللا في األيتام

 .فإنّهم وّصية نبّيكم، مازال يوصي بهم حتى ظنّنا اّنه سيوّرثهم! واهللا اهللا في جيرانكم

 .اليسبقكم بالعمل به غيرآم! واهللا اهللا في القرآن

 .فاّنها عمود دينكم! واهللا اهللا في الصالة

 .التخلوه ما بقيتم، فإّنه إن ترك لم تناظروا! واهللا اهللا في بيت رّبكم

 !واهللا اهللا في الجهاد بأموالكم و انفسكم و ألسنتكم في سبيل اهللا

 .و عليكم بالتواصل و التباذل، و اّياآم و التدابر والتقاطع

دعون فال التترآوا األمر بالمعروف و النهى، عن المنكر فيوّلى عليكم شرارآم، ثم ت
 .يستجاب لكم



ُقتل . ال ألفيّنكم تخوضون دماء المسلمين خوضًا تقولون! يابني عبدالمطلب: ثم قال
ُانظروا إذا أنا متُّ ِمن ضربته هذه فاضربوه . اميرالمؤمنين أال ال تقتّلن بى اّال قاتلى

: يقول )صلى اهللا عليه وآله(اهللا  فإّني سمعت رسول; ضربة بضربة، وال تمّثلوا بالرجل
 )١٢٤(;»اّياآم و المثله ولو بالكلب العقور«

نمايم در طلب دنيا نباشيد، هرچند دنيا شما را  آنم و توصيه مى شما را به تقواى الهى سفارش مى

 آار سخن حق بگوييد و براى ثواب. ايد، اندوه مخوريد طلب آند و بر آن چه از دنيا به دست نياورده

 .ستمگر را دشمن و ستمديده را ياورباشيد. آنيد

رسد به تقواى الهى، نظم در آارها،  ام به او مى شما و همه فرزندان و خاندانم را و هر آه را نوشته

اصالح ميان مسلمانان «: فرمود آنم، زيرا از جدتان شنيدم مى و اصالح ميان مسلمانان سفارش مى

 .ر استها بهت از بيشتر نماز و روزه

خدا را، خدا را در نظر بگيريد، در حق يتيمان، مبادا آنان را گاهى سير و گاهى گرسنه بگذاريد مبادا 

 .با حضور شما تباه شوند

پيوسته درباره . خدا را، خدا را در نظر بگيريد در حق همسايگانتان، آه سفارش شده پيامبرتان هستند

 .ر ايشان ميراثى معين خواهد نمودفرمود به حدى آه پنداشتيم ب آنان سفارش مى

 .خدا را، خدا را در نظر آوريد در حق قرآن، مبادا ديگران در عمل به قرآن از شما پيشى گيرند

 .خدا را، خدا را در نظر بگيريد درباره نماز، آه نماز ستون دين شماست

ذاريد، آه اگر خانه  خدا را، خدا را در نظر بگيريد درباره خانه پروردگارتان، آن جا را خالى مگ

 .خدا ترك شود از عذاب خدا مهلت نيابيد

 خدا را، خدا را در نظر بگيريد درباره جهاد در راه خدا بااموال و جان و زبانتان،

 .بر شما باد پيوند و بخشش به يكديگر و بپرهيزيد از پشت آردن و بريدن از يكديگر

امر به معروف و نهى از منكر را رها نكنيد، آه بدآارانتان بر شما حكومت يابند و آن گاه هر چه 

 .دعا آنيد به اجابت نرسد

: اى فرزندان عبدالمطلب، نبينم شما را آه در خون مسلمانان فرو افتيد و بگوييد: آن گاه فرمود

بنگريد هرگاه من . شود تلم آشته مىبدانيد آه به قصاص خون من فقط قا. »اميرالمؤمنين آشته شد«

از اين ضربت او آشته شدم، در برابر آن تنها او را يك ضربت بزنيد و اعضايش را نبريد، آه از 

از ُمثله آردن بپرهيزيد حتى اگر سگ «: فرمود  شنيدم آه مى)صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا

 » .باشد دّرنده

ويژه )عليه السالم(يگرى را از اميرمؤمنانابن شعبه در تحف العقول وصيت ارزشمند د
آورده و ما به جهت اهميت آن و موضوعات ارزنده و سفارشات )عليه السالم(امام حسين 
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 نقل آرده است )عليه السالم(اش آن گونه آه ابن شعبه آن را از امام على اخالقى جاودانه
 :شويم عينًا ياد آور مى

 



 

الغنى و الفقر، و آلمة الحق في الرضى و الغضب، و اوصيك بتقوى اهللا في ! يابّني«. ١

القصد في الغنى و الفقر، و بالعدل على الصديق و العدّو، و بالعمل في النشاط و الكسل، و 

 .الرضى عن اهللا في الشّدة و الرخاء

 

أى بني ما شٌر بعده الجّنة بشّر، وال خير بعده النار بخير، و آّل نعيم دون الجنة .  ٢

 . آّل بالء دون النار عافيةمحقور، و

 

اّنه َمن أبصر عيب نفسه ُشغل عن عيب غيره، و َمن تعّرى من لباس ! و اعلم يا ُبّني. ٣

التقوى لم يستتر بشيء من اللباس، و َمن رضي بقسم اهللا لم يحزن على مافاته، و من سّل 

ره انكشفت عورات سيف البغي قتل به، و َمن حفر بئرًا ألخيه وقع فيه، و َمن هتك حجاب غي

 بيته، و َمن نسي خطيئًة استعظم خطيئة غيره، و َمن آابد األمور

عطب، و َمن اقتحم الغمرات غرق، و َمن أعجب برأيه ضّل، وَمن استغنى بعقله زّل، و َمن تكّبر 

على الناس ذّل، و َمن خالط العلماء ُوقّر، و َمن خالط األنذال ُحّقر، و َمن سفه على الناس ُشتم، 

وَمن دخل مداخل السوء اّتهم، و َمن مزح استّخف به، وَمن أآثر من شىء عرف به، و َمن آثر 

آالمه آثر خطؤه، و َمن آثر خطؤه قل حياؤه، و َمن قل حياؤه قل ورعه، و َمن قّل ورعه مات 

 .قلبه، و َمن مات قلبه دخل النار

 

 

آنم، در حال خشنودى و خشم،  سفارش مىپسرم، در توانگرى و نيازمندى، تو را به پرواى از خدا . ١

با دوست و دشمن به عدالت رفتار نما و در . نيازى و فقر ميانه روى پيشه آن سخن حق بر زبان آور و در بى

 .حالت نشاط و آسالت به فعاليت بپرداز و در تنگنا و رفاه، رضاى خدا را در نظر داشته باش

 

شود، وهيچ خوشى آه به دنبال آن دوزخ  بدى شمرده نمىاش بهشت باشد،  هر بدى آه در پى! پسرم. ٢

هر نعمتى در برابر بهشت آوچك است و هر بال در برابر آتش دوزخ عافيت به شمار . باشد، خوشى نيست

 . آيد مى

 



هر آس عيب خويش را ديد از عيب جويى ديگران باز ماند، و هر آه جامه تقوا نپوشيد، ! پسرم بدان. ٣

پوشاند، هر آس به قسمت خدا خشنود است، به آن چه از دستش رفته افسوس  ا نمىاى او ر هيچ جامه

خورد و هر آس شمشير ستم از نيام برآشد خود بدان آشته خواهد شد و هر آس چاهى براى برادرش  نمى

اش آشكار گردد،  هاى خانه حفر آند، خود در آن افتد، هر آس در پى آشكار ساختن عيوب ديگران باشد، عيب

آند، هر آس در آارها به  رآس خطاى خويش را فراموش آند، خطاى ديگران در چشمش بزرگ جلوه مىه

ها وارد شود، غرق شود، هر آس از ديدگاه خويش، خوشش  سختى وارد شود، نابود گردد و هرآس به گرداب

نسبت به مردم گردن و هر آس . افتد آيد، به گمراهى افتاده و هر آه به عقل خود بى نيازى آند، به لغزش مى

فرازى آند، به خوارى و ذلت افتد، هر آس با دانشمندان همنشينى آند، با وقار گردد، و هر آه با اراذل و 

شنود، هر آس چيزى را  اوباش بنشيند، تحقير و زبون شود، و هر آه با نابخردان رفت و آمد آند دشنام مى

ه پرگويى آند، خطايش زياد شود، و هر آه خطايش بسيار برگيرد، بدان شناخته و معروف شود، آن آس آ

يابد و هر آس   شود و هر آس شرمش آم شد ورع و تقوايش آاهش مى افزون شد، شرم و حياى او اندك مى

 .شود ميرد و هرآس دل مرده شد، وارد دوزخ مى ورع و تقوايش آم شد دلش مى

 

 األحمق بعينه، و من تّفكر من نظر في عيوب الناس و رضي لنفسه بها فذاك! أي بّني. ٤

اعتبر، و َمن اعتبر اعتزل، و َمن اعتزل سلم، و َمن ترك الشهوات آان حّرًا، و َمن ترك الحسد 

 .آانت له المحبة عندالناس

 

عّزالمؤمن غناه عن الناس، و القناعة مال الينفد، و َمن أآثر من ذآر الموت ! اّي بنّي. ٥

 .م أّن آالمه من عمله قّل آالمه اّال فيما ينفعهرضي ِمن الدنيا باليسير، و َمن عل

 .العجب مّمن يخاف العقاب فلم يكّف، و رجا الثواب فلم يتب و يعمل! َاّي بنّي. ٦

 

بغيره، الفكرة تورث نورًا و الغفلة ظلمة و الجهالة ضاللة، و السعيد من وعظ ! اي بنّي. ٧

 .واألدب خير ميراث، و حسن الخلق خير قرين ليس مع قطيعة الرحم نماء و المع الفجور غنى

 

العافية عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت اّال بذآراهللا، و واحدة فى ترك ! اي بّني. ٨

 .مجالسة السفهاء

 

 . ب العلم علممن تّزيأ بمعاصى اهللا في المجالس أورثه اهللا ّذال، و َمن طل! أي بّني. ٩



 

 

 

هر آس به عيب مردم بنگرد و آن را براى خود بپسندد، خود همان احمق است و هرآس ! پسرم. ٤

بينديشد، عبرت آموزد، و هر آه عبرت گيرد گوشه نشينى اختيار آند و هر آه گوشه نشين گردد، سالم بماند 

 .مورد محبت مردم خواهد بودآزاد زندگى آند و هرآس حسد را ترك آند، . هر آس ترك شهوت آند

 

عزت فرد با ايمان، بى نيازى او از مردم است، قناعت مالى است آه تمام شدنى نيست، هر ! پسرم. ٥

آس مرگ را زياد ياد آند به اندآى از مال دنيا خشنود گردد و هر آس بداند سخنش از آردار او به شمار 

 .دگويد مگر در آنچه سودى بدو بخش آيد آم سخن مى مى

 

از آسى آه از آيفر بترسد ولى دست از گناه باز ندارد و اميد ثواب دارد و اما توبه نكند ! شگفتا! پسرم. ٦

 .و آارى انجام ندهد

 

آورد، خوش بخت  آفريند و غفلت تاريكى و جدال و گمراهى به وجود مى انديشه، روشنى مى! پسرم. ٧

نه با قطع صله . نشين است ث و خوش اخالقى بهترين همادب بهترين ميرا. آسى است آه از ديگرى پند گيرد

 .شود يابد و نه با هرزگى، توانگرى ايجاد مى رحم مالى افزايش مى

 

عافيت داراى ده جزء است آه ُنه جزء آن در خاموشى است مگر آن جا آه زبان به ذآر خدا ! پسرم. ٨

 .گشوده شود و جزء ديگر در ترك همنشينى نابخردان است

 

هاى الهى در مجالس، ژست بگيرد خداوند او را خوار و زبون  هر آس با انجام معصيت! رمپس. ٩

 .سازد و هر آس در پى دانش باشد، دانا شود مى

 



 

رأس العلم الرفق، و آفته الخرق، و من آنوز اإليمان الصبر على المصائب، ! أي بّني. ١٠

يارة تورث الماللة، و الطمأنينة قبل و العفاف زينة الفقر، و الشكر زينة الغنى، وآثرة الز

اى بنى، آم نظرة جلبت . الخبرة ضد الحزم، و اعجاب المرء بنفسه يدّل على ضعف عقله

 .حسرة، و آم من آلمة سلبت نعمة

 

 الشرف أعلى من االسالم، والآرم اعّز من التقوى، وال معقل أحرز! أى بّنى. ١١

 باس أجمل من العافية، والمالمن الورع، وال شفيع أنجح من التوبة، وال ل

أذهب بالفاقة من الرضى بالقوت، و من اقتصر على ُبلغة الكفاف تعّجل الراحة و تبّوأ خفض 

 . الدعة

 

الشره الحرص مفتاح التعب و مطّية النصب وداع الى التقّحم فى الذنوب، و ! أي بّني. ١٢

جامع لمساوئ العيوب، و آفاك تأديبًا لنفسك ماآرهته من غيرك، ألخيك عليك مثل الذي لك 

عليه، و َمن توّرط فى األمور بغير نظر فى العواقب فقد تعّرض للنوائب، التدبيُر قبل العمل 

باب يؤمنك الندم، َمن استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطأ، الصبر جّنة من الفاقة، البخل جل

المسكنة، الحرص عالمة الفقر، وصول معدم خير من جاف مكثر، لكل شىء قوت و ابن آدم 

 .قوت الموت

 

 

راز و رمز علم و دانش نرمى و ماليمت است و آفت آن درشت خويى است، صبر در ! پسرم. ١٠

ست بسيار هاى ايمان است، پارسايى زيور فقر و تهيدستى و شكر، زيور توانگرى ا ها از گنجينه معصيت

شود و خود  ديدار آردن از آسى، ماللت آوراست و آرامش و اعتماد پيش از آزمايش، بى احتياطى تلقى مى

 . بينى شخص، دليل بر سستى عقل و خرد اوست

 

مجد و شرافتى برتر از اسالم نيست، و َآَرمى عزيزتر از تقوا و دژى استوارتر از ورع ! پسرم. ١١

تر از عافيت و ماِل بر طرف آننده نيازى برتر از رضاى به  اى زيبنده وبه و جامهنيست و شفيعى مؤثرتر از ت



اش خشنود باشد زود به آسايش رسيده و به  هرآس به همان گذران روزانه زندگى. رزق و روزى نيست

 . آرامش و رفاه دست يافته است

 

شكم . دن دروادى گناهان استها و سبب فرو افتا آز و طمع، آليد رنج و بال و مرآب سختى! پسرم. ١٢

پسندى  پرستى هر عيب و بدى را در بر دارد، براى ادب آموختن خويش، همان بس آن چه را براى خود نمى

 .براى ديگران نيز مپسند، نيز برادرت همان حقى را بر تو دارد آه تو بر او دارى

هاست، انديشه و تدبير پيش هر آس بدون عاقبت انديشى، خود را وارد آارها آند در معرض گرفتارى 

 .آند از انجام آار، تو را از پشيمانى آسوده خاطر مى

فهمد، صبر و بردبارى سپر فقر و تنگدستى  آسى آه با آراء گوناگون روبرو شود، جاهاى خطارا مى

. است، بخل، پوشش زبونى است، حرص نشانه نياز است، خويشاوند تنگدست بهتر از ثروتمند جفا آار است

 .چيزى روزى و ُقوتى دارد و آدمى قوت مرگ استهر 

 

 



ال تؤيّس مذنبًا، فكم من عاآف على ذنبه ختم له بخير، و آم من مقبل على ! أي بّنى. ١٣

 .عمله مفسد في آخر عمره، صائر الى النار

 

آم من عاص نجا، و آم من عامل هوى، َمن تحّرى الصدق خّفت عليه ! أي بّني. ١٤

فس رشدها، الساعات تنتقص األعمار، ويٌل للباغين من احكم الحاآمين و المؤن فى خالف الن

 . عالم ضمير المضمرين

 

بئس الزاُد الى المعاد العدوان على العباد، فى آّل جرعة شرق، و في آل أآلة ! أي بّني. ١٥

 .غصص، لن تنال نعمة اّال بفراق ُاخرى

 

 و الموت من الحياة، و السقم من ما أقرب الراحة من النصب، و البؤس من النعيم،. ١٦

فطوبى لمن أخلص هللا عمله و علمه و حّبه و بغضه و أخذه و ترآه و آالمه و صمته ! الصحة

و فعله و قوله، و بخ بخ لعالم عمل فّجد، و خاف البيات فأعّد و استّعد إن ُسئل نصح، و إن ُترك 

 . صمت، آالمه صواٌب، و سكوته من غيرعّى جواب

 

 لمن ُبلي بحرمان و خذالن و عصيان، فاستحسن لنفسه مايكرهه من غيره، و والويل. ١٧

 . أزرى على الناس بمثل مايأتى

 

اّنه َمن النت آلمته وجبت محّبته، وفّقك اهللا لرشدك، و جعلك من أهل ! و اعلم أى بّنى. ١٨

 )١٢٥(;»طاعته بقدرته، اّنه جواد آريم
اند  اند ولى عاقبت به خير شده هيچ گناهكارى را نوميد مكن، چه بسيار افرادى آه دلداده گناه! پسرم. ١٣

 . اند هاى نيك آردارى آه در پايان عمر تباه شده و به دوزخ رفته و چه بسيار انسان
 

اند، آن آس آه  بسيار افراد نافرمانى آه نجات يافته و بسيار اهل آردارى آه به سقوط گراييده! پسرم. ١٤
در پى راستى و صداقت باشد، سبكبار است، مخالفت با نفس رشد اوست، هر ساعتى آه بگذرد عمر را آاهش 

 .داناى درون نهان آنندگاندهد، واى به حال ستمكاران از قرار گرفتن در برابر بهترين داوران و  مى
 

بدترين توشه براى روز رستخيز جور و ستم بر بندگان خداست، در هر نوشيدنى امكان ! پسرم. ١٥
جز با جدايى از يك نعمت به نعمت ديگرى دست نخواهى . گلوگيرى و در هر لقمه به گلو ماندن امكان دارد

 .يافت
                                                           

 )عليه السالم(نان ، در بيان وصاياى اميرمؤم٨٨ /تحف العقول.  ١٢٥



 
 به مرگ و زندگى و بيمارى به تندرستى نزديك است چه اندازه آسايش، به رنج و تنگدستى و نعمت. ١٦

خوش به حال آن آس آه علم و عمل و دوستى و دشمنى و گرفتن و نگرفتن و سخن و خموشى و آردار و 
 .گفتارش را خاص خدا گرداند

خوش به سعادت دانشمندى آه عمل آند و در آن بكوشد و از شبيخون مرگ بهراسد و آماده باشد و مهيا 
گر از او بپرسند پند و اندز دهد و اگر او را وانهند، خموشى اختيار آند، سخنش درست باشد و ا. گردد

 .اش به جهت درماندگى از پاسخ نباشد خموشى
 

واى بر آن آس آه به محروميت و شكست و ناآامى و نافرمانى مبتال گردد، چيزى را براى خود . ١٧
 .گيرد آند بر مردم عيب چه را خود عمل مىپسندد و آن  بپسندد آه آن را براى ديگرى نمى

 
خداوند تو را در . دوست داشتنش واجب است: هر آس با نرمى و ماليمت سخن گفت! بدان پسرم. ١٨

جهت هدايتت، موفق گرداند و به قدرت خود از اهل اطاعتش مقرر سازد، به راستى آه او بخشنده و آريم 
 .است

 

 

 آخرين لحظات در آنار پدر

، آخرين آنند  اهل عمل، اين گونه عمل مى;)لمثل هذا فليعمل العاملون(:داى متعالفرموده خ
 آن را بر زبان آورد و روح پاك و مطهرش آه )عليه السالم(اى بود آه اميرمؤمنان  جمله

هاى عدالت در زمين فرو ريخت و  ها پرآشيد و پايه در احاطه فرشتگان بود به آسمان
 .ارآان دين درهم شكست

 ستمديدگان و محرومان، آن آس آه تمام تالش خود را در جهت به پا داشتن پناه
دولتى آه به بهره آشى پايان داده و عدل و داد و حق را ميان مردم گسترش دهد، 

 .معطوف ساخته بود، ديده از جهان فرو بست

 به تجهيز پيكر پاك پدر بزرگوارشان على )صلى اهللا عليه وآله(دو نواده رسول اآرم 
پرداختند و بدن نازنينش را غسل داده و آفن نمودند و در ساعات )عليه السالم(مرتضى

پايانى شب، جنازه مطهرش را به سمت مضجع شريف او در نجف اشرف حمل آردند، 
هاى واالى انسانى  ترين سمبل عدالت و ارزش به اعتراف دشمنان، در حقيقت برجسته

 .را به خاك سپردند

وقتى خبر شهادت امام على به معاويه رسيد، از محل استقرار : انبه گفته تاريخ نگار
زيرا . خود خارج و روز شهادت آن بزرگوار را در دمشق روز شادى و عيد اعالن آرد

در واقع معاويه به آرزويش رسيده بود، و تاج و تختى را آه مشتاقانه در پى آن بود 



ساختن آنان به آارهاى غير اى براى به بردگى آشيدن مسلمانان و مجبور  وسيله
 )١٢٦(.دلخواهشان، به دست آورده بود

 

 

 )عليه السالم(در دوران برادرش امام حسن 

 مسلمانان قبل از صلح با معاويه

ترين و  ترين، با عظمت  آه به مقدس-درهم شكسته شدن ارآان جامعه اسالمى 
 در سايه حكومت معاوية - ى ايمان آورده بود هاى آسمان دارترين رسالت دامنه
هاى مقطعى و زود گذر نبود، بلكه در حقيقت از روز سقيفه  سفيان، نتيجه تالش ابى بن

هاى بى لياقتى آه فاقد قدرت الزم اداره امور بودند، بر  آه زمام امور مسلمانان را انسان
اى، به  ّصب قبيلهمتصديان خالفت بر اساس تع. عهده گرفتند، انحراف آغاز شد

زمام امور شما :  و گواه بر اين مدعا سخن ابوبكر است آه گفت)١٢٧(زمامدارى رسيدند،
 .به من سپرده شد، در صورتى آه من بهترين فرد شما نيستم

صلى اهللا عليه (مسلمانان در آن روز آه عمر بن خطاب بر خالف سّنت رسول خدا 

در بخشش سهميه بيت المال ميان مسلمانان تفاوت قائل شد و نظام طبقاتى جديدى را )وآله
پديد آورد، درورطه ديگرى سقوط آردند، تا اين آه عثمان بن عفان بر سر آار آمد و 
فساد و تباهى فزونى يافت و به دستگاههاى حكومتى و مديريت جامعه سرايت آرد، اين 

هاى فاسق و تبهكارى نظير وليد بن ُعقبة،  آه انسانوضعيت زمانى به اين پايه رسيد 
َحَكم بن عاص، ُعقبة بن أبى معيط و سعيد بن عاص و عبداهللا بن ابى سرح بر مقّدرات 

 )١٢٨(.مردم تسلط يافتند

هاى بى مورد عثمان، از شكل  هاى مسلمانان و بخشش ول ثروتخاندان اموى با چپا
هاى  گرفتن قدرت اقتصادى اسالم جلوگيرى به عمل آورده و در مراآز و دستگاه

حكومتى راه يافتند و معاويه از زمان عمر طى دوران فرمانروائى خود بر شام، توانست 
ه اسالم و پيامبر و اش نسبت ب آينه توزانه هاى نفسانى اى بر مبناى هوس جامعه
معاويه و پدرش آه پدر بزرگ، دايى و برادرش را در نبرد بر . بيتش ايجاد نمايد اهل
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ضد اسالم قبل از فتح مكه از دست داده بود، در روز فتح، خوار و شكست خورده و 
 .وامانده، به اسالم گرويدند و در شمار آزادشدگان قرار گرفتند

 تا پايان )صلى اهللا عليه وآله(نى از زمان رحلت نبى اآرم  يع-نظام حاآم، طى اين دوران 
 نسبت به رسالت اسالمى و گسترش و جايگزين ساختن آن دردل مردم، - حكومت عثمان 

هاى  ها و بيمارى و در جهت ريشه آن ساختن عقده. هيچ گونه توجهى از خودنشان نداد
تمام توجه حاآمان، پرداختن به اى، دست به تالشى نزد بلكه  روانى و آداب و رسوم قبيله

فتوحات و آشور گشايى بود، تا بر قلمرو حكومت خويش افزوده و به غنائم و اموال 
 .فراوانى دست يابند

 تالش )صلى اهللا عليه وآله( از لحظه وفات رسول اآرم )عليه السالم(امام على بن ابى طالب 
 دست ندهد و از انحراف فراوانى مبذول داشت، تا امت، شخصيت اسالمى خود را از

از اين رو، با دخالت در امور، هيئت حاآمه را گاهى با نرمى و ماليمت و . ها بكاهد آن
داد و با ترجيح دادن مصلحت عمومى اسالم بر ساير مصالح، در  گاهى با تندى يارى مى

گيرى حق قانونى خود در خالفت، از درگيرى و آشاآش مستقيم با آنان  جهت باز پس
 )١٢٩(.آرد ز مىپرهي

 به شهادت رسيد، در حقيقت مسلمانان، مصلح )عليه السالم(آن روز آه امام على 
هاى اصالحگرانه بر ضد ناآثان و  بزرگ خويش را از دست دادند، امتى آه جنگ

عليه ( دوران حسن بن على قاسطان و مارقان، آن را فرسوده نموده و از پا افكنده بود، در

توزان به   توش و توان خود را از دست داد، زيرا سودجويان و منافقان و آينه)السالم
صف آرايى آردند و دستورات خداى )عليه السالم(اسالم، به سرعت در برابر امام على 

سبحان و پيامبرش را ناديده گرفته و به مصالح امت بى اعتنايى آردند در صورتى آه 
شد و قادر بود آنان را در مسير حق و عدل الهى  رت تجسم رهبر حقيقى تلقى مىحض

رهنمون شود و همين مردم به قانونى بودن رهبرى وى آه آن را از رسالت الهى و 
توانست خطرى حقيقى شمرده  رسول خدا آسب آرده بود، آگاهى داشتند و اين امر مى

هاى جمل و  مايد، به همين دليل جنگشود و آنان را از صفحه جامعه اسالمى محو ن
 .صّفين و نهروان به وجود آمد
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 تصميم گرفت در روند اصالحگرى و رويارويى با )عليه السالم(امام حسن مجتبى 
انحراف، مسلمانان را به قيام وا دارد، ولى بيشتر مردم، صلح و امنيت ورو آوردن به 

  )١٣٠(.رفاه و آسايش را ترجيح دادند

 با -  تنها قدرت شكست ناپذير شام - با معاويه )عليه السالم(به همين دليل امام حسن 
هاى مهمى ناگزير به صلح و آشتى گرديد، تا آرامش و امنيت مسلمانان  شروط و پيمان

شايسته را ضمانت آند و به ايجاد پايگاهى مردمى، آه از آگاهى بيشتر برخوردار بوده و 
تر باشد، بپردازد و بدين ترتيب، جامعه اسالمى  ه رسالت اسالمى خويش عميقايمانش ب

رو به تباهى نرود و رسالت به محو و نابودى آشانده نشود، زيرا در نزاع و 
ها، همواره شمشير سازگار نيست، بلكه چه بسيار اتفاق افتاده آه تأثير سخن و  آشمكش

، داراى اثرى بيشتر و از آارآيى فزونترى انعقاد پيمان و قرار داد، در مراحل خطرناك
در همه حاالت، هدف، حفظ و حراست رسالت اسالمى و . بر خوردار بوده است

هاى بارز خاندان بنى اميه به  مسلمانان مطرح است تا نقش نفاق و دشمنى آه از نشانه
شن آمد و فرمانروايانشان نيز آن را نسبت به اسالم دردل نهان داشتند، رو شمار مى

 .گردد

، آليه )عليه السالم(امام حسين با قرار گرفتن در آنار برادر ارجمندش امام حسن 
گر بود، آن دو  حوادث و رخدادهايى را آه برادرش با آن دست به گريبان بود، نظاره

ها، با يكديگر آامال هماهنگ بودند، امام حسين  گيرى بزرگوار در اظهار نظر و موضع
آن آه به خوبى شاهد بود، چگونه انحرافى آه در سقيفه به وجود آمد، پس از )عليه السالم(

اى در پيكر امت راه يافته بود آه مسلمانان آمادگى  در اين مرحله تكامل يافته و به گونه
 را از دست داده و به دستورات آن بزرگوار )عليه السالم(حضور در نهضت امام حسن 

مسير ارشاد و راهنمائى مردم، به حمايت از دادند،به همين سبب در  پاسخ مثبت نمى
 . برادر برخاست 

هاى معاويه آگاهى داشت و   از تمامى مكر و نيرنگ و دسيسه)عليه السالم(امام مجتبى 
اش قرار داشتند، در  سفيان و دارو دسته اآثريت سپاهيان عراق در قبضه معاوية بن ابى

را تشكيل )عليه السالم( امام على صورتى آه همين سپاه در گذشته ستون فقرات سپاه
 .داد مى
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 -  به فرض با معاويه درگير شود - پوشيده نبود آه اگر )عليه السالم(بر امام حسن 
ماجرا به سود معاويه تمام خواهد شد و قطعًا به شهادت و يا اسارت خود امام و برادر 

انجامد و اين  ها مى  و بنى هاشم و پيروان واقعى آن)عليه السالم(بزرگوارش امام حسين 
در حالى بود آه مسلمانان در جمع خود به پيشوايى معصوم نياز داشتند تا عناصر 
باقيمانده را رهايى و نجات دهد و آن چه را به تباهى رفته، سرو سامان بخشد، زيرا 

بايست آن چه را  آمد و ناگريز مى رسالت اسالمى، آخرين رسالت الهى به شمار مى
 بنا نهاده بودند، آامل )عليه السالم( و امام على بن ابى طالب )اهللا عليه وآلهصلى (رسول خدا

امام : اند شود سخنان برخى از تاريخ نگاران آه گفته از اين موضوع مشخص مى. گردد
تو را سوگند :  ناراضى بود و بدو گفت)عليه السالم(از عملكرد امام حسن )عليه السالم(حسين 

و امام حسن در پاسخ او .  ان معاويه را باور آرده و سخنان پدرت را تكذيب آنىدهم، آه مبادا سخن مى
 )١٣١(.به هيچ وجه درست نيست. دانم ساآت باش، من از تو بهتر مى: گفت

 از تمام افراد نامى دوران خود آه به مواضع )عليه السالم(افزون بر اين، امام حسين 
تر  اى جز اتخاذ آن وجود نداشت، ارج نهادند، دور انديش ه امام مجتبى آه چارهحكيمان

آمد و  تر به شمار مى و در امور جامعه و دست آوردهاى آن از ديگران ژرف انديش
تر از آن بود، آه مصلحت آارهايى آه برادرش انجام داده و  مقام و منزلت وى برجسته

حضرت پوشيده بماند تا در مقابل برادر بزرگوارش ها را در يافتند، بر آن  ديگران آن
 .چنان موضع مورد ادعايى را اتخاذ آند

عليهما (آسانى آه به امامت و عصمت اين دو امام همام حسن و حسين

 با )عليه السالم(دارند در عدم صحت رواياتى آه سخن از مخالفت امام حسين اعتقاد)السالم
تباط با صلح با معاويه به ميان آورده، ترديدى به خود در ار)عليه السالم(مواضع امام حسن 

 .دهد راه نمى

 به عنوان دو پيشوايى آه اطاعتشان واجب )عليهما السالم(اگر امام حسن و امام حسين
است مطرح باشند، بنابراين آن چه را انجام دهند، تكليف محض الهى بوده و با آن چه 

 رو، جايى براى بيان چنين رواياتى وجود از اين. خدا از آنان خواسته مطابقت دارد
ندارد و در اين راستا وجود روايات معتبرى آه با اين روايات غير صحيح در تعارض 

 : است، گواه بر سخن ماست، از جمله

 : فرمود)عليه السالم(امام صادق . ١
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 )١٣٢(;»اهللا طاعتنا و انتم تأتّمون بمن اليعذر الناس بجهالته نحن قوم فرض«

آنيد آه مردم  ما مردمى هستيم آه خداوند اطاعتمان را واجب شمرده است و شما از آسى پيروى مى

 .با ناشناختن او معذور نيستند

 آيا اطاعت از شما واجب است؟:  پرسيد)عليه السالم(مردى از امام رضا. ٢

 .آرى:حضرت فرمود

 . است)عليه السالم(آيا وجوب اطاعتتان مانند اطاعت از على بن ابى طالب: مرد پرسيد

 )١٣٣(. آرى:امام فرمود

به نظر شما چرا على و : از ابوجعفر روايت شده آه ُحمران بدو عرض آرد. ٣
ها  به قيام زدند تا از ناحيه طاغوتبراى اقامه دين خدا دست )عليهم السالم(حسن و حسين 

 مورد قتل و آشتار قرار گيرند و به شهادت برسند و يا شكست بخوردند؟

خداى تبارك و تعالى اين امور را با قضا و قدر خويش بر آنان !  اى ُحمران: فرمود)عليه السالم(امام 

عليهم (ابراين، على و حسن و حسينبن. مقدر، مورد تأييد و قطعى ساخته سپس آن را به اجرا در آورده است

داشتند، دست به قيام زدند و سكوت برخى از )صلى اهللا عليه وآله(و با آگاهى قبلى آه از ناحيه رسول خدا)السالم

 )١٣٤(.ما نيز برخاسته از علم و آگاهى بوده است

 

 و )عليه السالم( درباره فضايل برجسته اخالقى امام حسين )عليه السالم(امام باقر . ٤
 به جهت )عليه السالم( امام حسين: فرمايد  مى)عليه السالم(احترام به برادر بزرگوارش امام حسن 

 )١٣٥(.گفت  در حضور وى سخن نمى)المعليه الس(ارج و احترام به برادرش حسن

 نوشت، خود )عليهما السالم(اى به حسن بن على معاويه طى نامه: فرمود)عليه السالم(امام صادق . ٥

آرد، وقتى وارد شام شدند،  ها را همراهى مى و حسين و ياران على نزد من آييد، قيس بن سعد بن عباده نيز آن

به پا خيز و بيعت ! اى قيس: سپس گفت... اويه بدانان اجازه ورود داد و سخنورانى را بر ايشان مهيا ساختمع

 به )عليه السالم(بود آه امام حسين  آرد و در انتظار دستور آن حضرت)عليه السالم(آن قيس، رو به امام حسين

 )١٣٦(. است)عليه السالم(پيشواى من امام حسن! اى قيس: قيس فرمود

 

 احترام به مواد قرار داد
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 ٦٠ هجرى به شهادت رسيد و در سال ٥٠ يا ٤٩ در سال )عليه السالم(امام حسن 
و )عليه السالم(در اين فاصله پيشوايى و رهبرى مربوط به امام حسين . هجرى معاويه ُمرد

اطاعت از آسى بر او واجب نبود ولى آن بزرگوار هم چنان به مواد قرار داد صلحى آه 
 با معاويه امضا آرده بود، پايبند بود و هيچ گونه حرآتى )عليه السالم(برادرش امام حسن 

برخالف مواد قرار داد ياد شده، از آن امام همام سر نزد، بلكه آن گاه آه برخى پيروان 
 در پاسخ، با )عليه السالم(استار قيام و شورش بر ضد معاويه شدند، امامحضرت از او خو

اشاره به پايبندى خود به پيمان نامه صلح و اين آه با مرگ معاويه، وى هيچ گونه 
التزامى به قرار داد صلح نخواهد داشت، آنان را به صبر و بردبارى و تّقيه سفارش 

 . نمود

 

 

  )عليه السالم(ين نامه جعدة بن هبيره به امام حس

 به شمار )عليه السالم(جعدة بن هبيره بن ابى وهب، از ياران با وفاى امام حسين 
شيعيان در خانه او گرد . آمد و از همه بيشتر به آن حضرت عشق و محبت مىورزيد مى

 )عليه السالم(آمده و با اصرار و پا فشارى از او خواستند براى تشريف فرمايى امام حسين 
 بر ضد حكومت معاويه )عليه السالم(رشان آوفه با آن حضرت مكاتبه نمايد، تا امام به شه

 : چنين نوشت)عليه السالم(اى به امام حسين  جعده طى نامه. اعالن قيام و شورش آند

هاى شيعيان ديار ما با شماست، دست از يارى شما بر نخواهند داشت،  دل; اما بعد«
دانند آه با   مورد جنگ آگاهند و شما را فردى مىآنان از ديدگاه برادرت حسن در

دوستدارانت نرم خو و ماليم و نسبت به دشمنانت خشن و در راه اجراى فرمان خدا، 
سخت گير هستى، اگر شما خواهان رسيدن به خالفت هستى، به سوى ما قدم رنجه فرما، 

  )١٣٧(».ايم آه خود را براى جان نثارى در رآابت مهيا ساخته

) حسن(من از خدا مسئلت دارم آه برادرم :  در پاسخ وى مرقوم فرمود)عليه السالم(امام حسين 

ندارم، خداوند شما را مشمول رحمت خويش ) قيام(را موفق داشته، تأييد نمايد، ولى من امروز چنين تصميمى 

ها نهان باشيد، تا معاويه زنده است از ترديد و بدگمانى  نهگرداند، هيچ گونه تحرآى انجام ندهيد و در خا

بپرهيزيد و اگر خداوند او را از ميان برداشت و من زنده باشم، ديدگاه خود را برايتان خواهم نوشت، درود 

 .برشما
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 با توجه به - )عليه السالم(از آن چه بيان شد به خوبى روشن است آه امام حسين 
 با معاويه، از )عليه السالم( ماجراى قرار داد صلح امام حسن  در-مسئوليت دينى خود 

برادر بزرگوارش پيروى و آن قرار داد را پذيرفته و طى مدت حكومت معاويه، بدان 
ها شاهد و گواه تأآيد دارد آه آن دو بزرگوار در تفكر و انديشه  بلكه ده. پايبند بوده است

 در آن چه رخ داده و بدان دست يافته و نگرش در امور و دستاوردهاى آن هماهنگ و
 . اند شده بود، با يكديگر آامال موافقت داشته

 نيز )عليه السالم(اند، به امام حسن   داده)عليه السالم(هايى را آه به امام حسين  نظير نسبت
آه وى اندآى قبل از خالفت و حتى بعد از آن، در مواضع سياسى : اند داشته و گفته روا

البته روشن است آه هدف از . رش، با آن حضرت اختالف نظر داشته استپدر بزرگوا
بيان چنين پندارها، ايجاد شك و ترديد در دل مسلمانان نسبت به جايگاه رهبرى امام حسن 

 به عنوان دو پيشواى دينى بوده تا با ايجاد تفرقه و )عليه السالم( و امام حسين)عليه السالم(
 .ه بگيرنداختالف، مردم از آنان فاصل

 

  )عليه السالم( شهادت امام حسن

 پس از برقرارى صلح با معاويه چند روزى در آوفه اقامت )عليه السالم(امام حسن 
 و تمام اعضاى خاندانش به مدينه )عليه السالم(گزيد و سپس به اتفاق برادرش امام حسين 

خداى عّزوجّل، در باز گشت و در آن سامان، با فرو بردن خشم خويش در انتظار فرمان 
 در جهت )عليه السالم( و همان گونه آه ياد آور شديم، امام حسين )١٣٨(.اش ماند خانه

با معاويه امضاء آرده بود، )عليه السالم(پايبندى به قرار داد صلحى آه برادرش امام حسن 
 .نشد تا معاويه زنده بود پذيراى شورش و قيام بر ضد وى

 در مدينه به عبادت و پرستش خدا و در جهت پا برجا ساختن )عليهما السالم(حسنين
احكام اسالم را براى آنان تشريح و به . اعتقادات اسالمى در دل مردم به تالش پرداختند

آن دو بزرگوار در جهت تربيت نسلى آگاه آه بتواند . ارشاد و هدايت شان، همت گماردند
 و بيداد و فساد و تباهى و انحراِف موجود ميان مسلمانان مسئوليت خويش را در قبال ستم

 بنا به نقل برخى از منابع تاريخ -ايفا آند، توجه خاصى مبذول داشتند و طى اين ده سال 
 در اعتراض به اعمال و رفتار معاويه و بعضى حاشيه نشينانش برخوردهاى -اسالم 

 .ا آنان به وجود آمدب)عليهما السالم(لفظى ميان امام حسن و امام حسين 
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 قسمت سوم

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(عصرامام حسين

 

 بخش  دوم

 )عليه السالم(ها و دستاوردهاى امام گيرى موضع

 

 بخش سوم

 نتايج نهضت حسينى

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(ميراث علمى امام حسين

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(عصر امام حسين

 

معاويه و دارو دسته فاسد اموى بابه دست گرفتن زمام حكومت، انحرافى را آه در 
زيرا معاويه زمانى آه دشمنى خود را با .سقيفه پديد آمده بود به حد آمال رساندند

مسلمانان به صراحت بيان و به عدم رضايت آنان به حاآميت خويش اعتراف نمود، 
من ! به خدا سوگند«:  تبديل آرد آن جا آه گفتخالفت را به سلطنتى ستم بار و خودآامه

خالفت را نه به محبتى آه از شما سراغ داشتم پذيرا شدم ونه به جهت خرسندى 
 ».)١٣٩(دست آوردم ازفرمانروايى خود، بلكه با شمشيرى آه ميانتان نهادم آن را به

داشت با مانعى جدى واز ولى معاويه و جريانى آه رهبرى اش را خود بر عهده 
بود  )عليه السالم(ميان برنداشتنى آه همان اجراى صحيح احكام اسالم توسط امام على 

 هيچ گاه امت را به خود واننهاد و )عليه السالم(افزون بر اين آه امام . روبرو شدند
به همين دليل مردم به ويژه مردم . اعتقادات اسالمى را در دل آنان جايگزين ساخت

 .اق بدو عشق مىورزيدندعر

آن حضرت در اين راستا به حفظ رسالت وامت اسالمى عالقه شديدى داشت و بر 
ادعاهاى هواداران سقيفه از جمله ابوبكر آه عجز و ناتوانى خود را ابراز و از اشتباهات 

، )١٤٠(»به حاآميت شما در آمدم ولى بهترين فرد شما نيستم«: زيادش با اين جمله آه
اى عدم امكان  زيرا از اين پوزش خواهى تا اندازه. پوزش طلبيد، خط بطالن آشيد

الگويى برجسته از )عليه السالم(ولى امام على ; اجراى آامل دين اسالم استفاده ميشود
 از )صلى اهللا عليه وآله(خدا  اى اليق و توانا آگاه و معصوم پس از رسول رهبرى حكيمانه

 به )عليه السالم(ه داد ومسلمانان نيز در انتظار رهبرى چون على بن ابى طالب خويش ارائ
 .بردند سرمى

هاى اسالمى ونبرد با هواداران و  اما معاويه در جهت به تباهى آشاندن اين ارزش
ها  آن)عليه السالم(و نابود ساختن ارزش هايى آه امام على)عليهم السالم(دوستداران اهل بيت 
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اش را از دست  مانان ايجاد آرده بود دست به آار شد تا امت عزم و ارادهرا ميان مسل
داده و با وجدانى مرده نتواند در برابر هوا و هوس فرمانروايان مخالف دين مقدس اسالم 

 . از خود پايدارى ومقاومت نشان دهد

اش به دست گرفتن زمام  معاويه در نخستين گام خود، اعالن آرد آه هدف اصلى
: هاى زيادى از مسلمانان بيگناه ريخته شود وگفت  بوده، هرچند دراين راه خونحكومت

من براى اين آه شما نماز بخوانيد و روزه بگيريد وحج به جا آوريد و ! به خدا سوگند
زآات بپردازيد با شما نجنگيدم بلكه در جهت دست يابى به حكومت با شما نبرد 

 . )١٤١(آردم

 

 ستيزى معاويه  شيوه اسالم

هاى شيطانى آه معاويه پايه گذارى آرد و رخدادهاى  در اين جا ناگزيريم طرح
ترين علل و اسباب قيام  ها به وجود آمد به دليل اين آه از مهم بزرگى را آه در آنار آن

 .دهيم به شمار مى آيند به نحو فشرده مورد بررسى قرار )عليه السالم(ابا عبد اهللا الحسين 

هاى اعتقادى و اخالقى   خود بر وضعيت مسلمانان آه ازجنبه)عليه السالم(امام حسين 
و اجتماعى و اقتصادى وسياسى رو به تباهى رفته بودند شاهد وناظر بود اين تباهى به 

هاى معاويه پديد آمد آه در جهت تحميل  هاى ناشى از تالش تمام معنا بخاطر سياست
 خليفه مسلمانان به اوج خود رسيده بود و امت را از مسير واقعى يزيد با زور به عنوان

 پس از هالآت معاويه انقالب )عليه السالم(به همين دليل امام حسين. اسالم دور ساخت
ها و ايجاد عزم واراده در امت انجاميد، آغاز  بزرگ خويش را آه به بيدارى انسان

 . نمود

اموى آه معاويه در اجراى آن بسيار هاى جاهلى  اآنون برخى از ارآان سياست
 . آوشيد ازنظرتان مى گذرد

 

 سياست اقتصادى. ١

معاويه از هيچ گونه سياست اقتصادى مالى منطبق با معناى متداول اين آلمه 
ها  برخودار نبود، بلكه تصرف وى در جمع آورى اموال و دارايى و بخشش و توزيع آن

هاى آالن به هواداران  او با بخشيدن ثروت. فتبه دلخواه و تمايل خودش انجام مى پذير
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اموال مردم را دريافت مى . ساخت خويش مخالفانش را از هر گونه بخششى محروم مى
در دوران وى فقر و تنگدستى ميان اآثريت . آرد و به نا حق بر آنان ماليات مى بست

 گروهى هاى هنگفت نزد قريب به اتفاق مسلمانان گسترش يافت در صورتى آه ثروت
در اينجا برخى . اندك آه بر سرنوشت و امور مسلمانان حاآميت داشتند انباشته شده بود

 :از محورهاى اصلى سياست اقتصادى معاويه را يادآور مى شويم

 

 الف ـ ايجاد محروميت اقتصادى

دادند از جمله مدينه  معاويه در مناطقى آه مردم جبهه مخالف وى را تشكيل مى
هاى مخالف خاندان  حضور بسيارى ازشخصيت. ى را گسترش دادمحروميت اقتصاد

اموى درمدينه آه سوداى حكومت نيز داشتند سبب شد آه معاويه هيچ گونه اموالى 
معاويه مردم مدينه رابه فروختن : به گفته تاريخ نگاران.رابراى مردم مدينه هزينه نكند

ين بها خريدارى آرد تر ها را با ارزان امالآشان مجبور ساخت و سپس خود آن
وشخصى رابراى اداره امور امالك و گردآورى درآمدهاى آنان به مدينه فرستاد، ولى 
مردم از انجام آار او جلوگيرى به عمل آورده و در رويارويى بافرمانرواى خود عثمان 

همه اين اموال مربوط به ماست و معاويه ما را از پرداخت سهميه : بن محمد بدو گفتند
اى آه زندگى ما فلج  مال محروم ساخته و درهمى به ما نپرداخته است به گونهبيت ال

گشته وقحطى و گرسنگى ديارمان را فراگرفته است و معاويه امالك ما را تنها به 
ها را با بدترين وزشت  درصدى از بهاى واقعى آن خريدارى آرده است وحاآم مدينه آن

 .)١٤٢(ترين عبارات پاسخ داد

گمارد و اين دو با  معاويه گاهى مروان حكم و گاهى سعيد بن عاص را بر مدينه مى
هم در به خوارى و ذلت آشاندن مردم اين شهر و ايجاد فقر و محروميت ميان آنان، 

 .آردند سخت تالش مى

 

 

 

 عراق

زات هاى داد، وى مجا از آنجا آه عراق مرآز اصلى مخالفان معاويه را تشكيل مى
مغيرة بن شعبه فرمانرواى وقت آن سامان از . سخت اقتصادى را بر آنان تحميل آرد
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آرد و  پرداخت سهميه بيت المال و ارزاق عمومى به مردم آوفه خوددارى مى
فرمانروايانى آه پس از معاويه روى آار آمدند نيز براى روا داشتن جور و ستم وايجاد 

عليه (تبار اين آه اآثريت آنان آگاهانه از امير مومنان محروميت ميان مردم عراق به اع

 .آردند، همين شيوه را پى گرفتند طرفدارى مى)السالم

 

 ب ـ حفظ حكومت با پول

هاى حكومت و پادشاهى خود به آار  معاويه، بيت المال را در جهت تثبيت پايه
ست وى را بر امت توان گرفت و از اموال و دارايى به عنوان سالحى استفاده آرد آه مى

يكى از ترفندهاى سياست امويان اين بود آه مال را به عنوان سالحى براى . استيال بخشد
گروهى را . گرفتند اى براى نزديك ساختن آنان به خود به آار مى تهديد مردم و وسيله

السكوتشان چندين  ها و حق ازآن اموال محروم و به گروهى ديگر در جهت خريدن آن
 )١٤٣(.ان پول مى پرداختندبرابرديگر

معاويه درآمد مصر رابه عمروعاص بخشيد و در ازاى همكارى عمرو با معاويه در 
  ديار مصر را تا عمرو زنده بود طعمه)عليه السالم(نبرد با اميرمؤمنان 

 )١٤٤(.وى ساخت

 

 ج ـ خريدن مردم

گشود و در » خريدن مردم«اى جديد به نام  معاويه در سياست اقتصادى خود شيوه
هواداران پر ! به خدا سوگند: آمال پستى و فرومايگى آن را اعالن داشت و گفت

اى ميان آنان  به اندازهپاقرص على را با پرداخت مال، به خود متمايل خواهم ساخت و  و
 .)١٤٥(مال و دارايى تقسيم آنم آه دنيايم بر آخرتش فايق آيد

آنان يكصد نقل شده جمعى از اشراف عرب بر معاويه وارد شدند وى به هر يك از 
هزار درهم و به حتات عموى فرزدق هفتاد هزار درهم هديه داد وقتى حتات از ماجرا 
اطالع حاصل آرد به عنوان اعتراض خشمگين نزد معاويه برگشت و معاويه بدون شرم 

من با پرداخت آن پول به آنان دينشان را خريدم ولى تو را به : و حيا در پاسخ وى گفت
 .حال خود رها ساختم

اش را آامل  دين مرا نيز خريدارى آن، معاويه فرمان داد جايزه: حتات گفت
 .)١٤٦(آنند
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 ـ ماليات نوروز د

معاويه با بدعتى آه بدون هيچ دليلى آن را در آيين اسالم ايجاد آرد، براى تأمين 
رد و در جهت پرداختن آن هاى خود، ماليات نوروز را بر مسلمانان تحميل آ هزينه

به گفته مورخان مبلغ اين ماليات به ده . سخت آنان را مورد جور و ستم و تهديد قرار داد
رسيد آه مسلمانان به پرداخت آن عادت آرده بودند و فرمانروايان بعد  ميليون درهم مى

رداخت آن از معاويه نيز با قرار دادن آن به عنوان يك شيوه پسنديده، مسلمانان را به پ
 .)١٤٧(مجبور ساختند

 

 سياست تفرقه افكنى. ٢

معاويه سياست خود را بر اساس ايجاد تفرقه ميان مسلمانان بنا نهاد، ولى بر اين 
نان پا بر جا باوربود آه حكومتش جز با گسترش دادن خصومت و دشمنى ميان مسلما

وى از حيله و نيرنگى بر خوردار بود آه با تكرار و اجراى دقيق آن، در . نخواهد ماند
انجامش مهارت داشت و آن را در مورد مخالفان خود در دولت اعم از مسلمان و غير 

اساس اين نيرنگ را تالشى مستمر در ايجاد تفرقه و . گرفت مسلمان به آار مى
داد آه  ها ميان مخالفان تشكيل مى كنى و برانگيختن آينه توزىپراآندگى، با شبهه اف

يكدلى وسازگارى دو انسان . آمدند برخى از اين افراد خاندان و نزديكان وى به شمار مى
بر جسته و سرشناس براى معاويه قابل تحمل نبود و رقابت طبيعى ميان چنين افرادى، 

 .)١٤٨(ردمعاويه را در جهت ضربه زدن به آنان آمك مى آ

 

 الف ـ جور و ستم بر عجم

ها فوق العاده ستم روا داشت و آنان را به خوارى وذلت  معاويه در مورد غير عرب
معاويه، : به گفته تاريخ نگاران. ها را يكجا نابود آند آشاند و يك بار تصميم گرفت آن

ها فزونى يافته  جمعيت عجم: بن جندب را خواست و به آنان گفت احنف بن قيس و سمرة
بينم آه اينان با چنگ  گويى مى. ها به فراموشى سپرده شده است اى آه گذشته به گونه

اى  ام عده از اين رو، تصميم گرفته. ها، بر آنان حاآميت خواهند يافت انداختن بر عرب
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براى رونق بازار و ) به بيگارى آشيده و(اى را  دم تيغ بگذرانم و عدهاز آنان را از 
 )١٤٩(. دارم ها، نگاه ساخت و ساز راه

 

 اى ب ـ تعصب قبيله

انگيز و  اى را زنده آرد و در اشعار عربى، اشكال وحشت معاويه تعصبات قبيله
ى با ساخته و پرداخته آردن آنها، هاى گوناگونى آه سلطه گران امو دردناآى از آشاآش

سعى درسرگرم نمودن مردم وجلوگيرى از دخالت آنان درامور سياسى داشتند، پديدار 
 .گشته است

معاويه درجهت آاستن از ارزش واهميت قبايل اوس و خزرج و : بنا به نقل مورخان
هاى  توزىاز اعتبار انداختن آنان در برابر جهان عرب و اسالم، به برانگيختن آينه 

ها  ها را بر ضّد مصرى ديرينه ميان آن قبايل دست زد، چنان آه تعصبات يمنى
برانگيخت و آتش فتنه و آشوب را ميان آنان شعلهور ساخت تا به وحدت و يكدلى آه به 

 .)١٥٠(مصالح دولت معاويه زيانى برساند، دست نيابند

 

 سياست زور و قدرت. ٣

معاويه با اتخاذ سياست زورگويى و قلع و قمع به اداره امور مسلمانان پرداخت و به 
احترامى نمود و پس از امضاى قرارداد صلح،  ها بى مقّدرات و عزت و شرافت آن

اعالن داشت آه وى تنها به جهت حاآمّيت يافتن بر مسلمانان، به قتل و آشتار و 
ما، : اش دم زد و گفت اى از تكّبر و خودستايى خونريزى آنان پرداخته است و در جمله

زمان هستيم، هر آس را باال ببريم فرادست است و هر آس را پايين آوريم، فرو دست 
 .)١٥١(خواهد بود

عتبة . آارگزاران و فرمانروايان وى نيز همين شيوه فريبكارانه را ادامه دادند
ها  تازيانه! به خدا سوگند: ها گفت سفيان، با مخاطب قرار دادن مصريان، بدان ابى بن

 .را بر پشت شما پاره خواهيم آرد

                                                           
 .٢/٢٦٠عقد الفريد . ١٤٩
 .٢/١٣٧حياة االمام الحسين . ١٥٠
 .٢/١٥٩، عقد الفريد ١٣٩ ـ ٢/١٣٨همان . ١٥١



آن آس را ! به خدا سوگند: در سخنى از خالد قسرى با مردم مّكه آمده است آه گفت
ار اهانت روا دارد، نزد من آورند وى را در حرم به د) معاويه(آه به پيشواى خود 

 .)١٥٢(خواهم آويخت

 

 هاى دينى هرزگى و گستاخى و اهانت به ارزش. ٤

معاويه، : گويد ابن ابى الحديد مى. معاويه به هرزگى و گستاخى معروف بوده است
در زمان عثمان انسانى فوق العاده بى شرم و گستاخ و در انجام آارهاى زشت 

پوشى آرد، ولى در همان زمان لباس  ما بود و در دوران عمر اندآى پردهن انگشت
آشاميد و بر استرهايى با زين و  پوشيد و در ظرف طال و نقره آب مى ابريشم و ديبا مى

 .شد هاى زّرين و ديباى آراسته به نقش و نگار، سوار مى لگام

 دوران عثمان در شام معاويه، در: اند در آتب سيره آمده آه مردم درباره او گفته
من و پدرم بر معاويه : از عبد اهللا بن بريده منقول است آه گفت. )١٥٣(نوشيد شراب مى

وارد شديم، ما را روى فرش نشانيد و سپس برايمان غذا آوردند، خورديم پس از صرف 
ف آرد، ولى پدرم در پاسخ او غذا شراب حاضر آردند و معاويه نوشيد و به پدرم تعار

 شراب را حرام آرده، هرگز )صلى اهللا عليه وآله(از آن زمان آه رسول خدا : گفت
 .)١٥٤(ام ننوشيده

معاويه : در روايات متعددى سخن از ربا خوارى معاويه به ميان آمده است، از جمله
از : ابودرداء به او گفت.  وزن آن فروختظرفى از طال و يا ورق طاليى را به بيشتر از

 شنيدم آه از فروختن چند چيز نهى فرمود مگر اين آه مثل به )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 
 .مثل باشند

 .بينم من در آن اشكالى نمى: معاويه گفت

من سخن ! دارد؟ شگفتا چه آسى مرا از معاويه معذور مى: ابودرداء به او گفت
آورم ولى او نظر خودش را به من   را به ياد وى مى)اهللا عليه وآلهصلى (رسول خدا 

سپس ابودرداء بر عمربن خطاب . من و تو هرگز در يك سرزمين گرد نياييم! گويد مى
چنين چيزى را جز : وارد شد و ماجرا را به اطالع وى رساند و عمر به معاويه نوشت

 .)١٥٥(مثل به مثل و يا به هم وزن آن مفروش
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ملحق آردن زياد بن عبيد رومى به نسب خود بدون حّجت شرعى و اآتفا به گواهى 
ابومريم خّمار آه خود نيز از نسب صحيح شرعى برخوردار نبود، از جمله مواردى 

گرفت و با اين آار با سخن  هاى اسالمى را به باد اهانت مى است آه معاويه ارزش
فرزند از آن ; )١٥٦(»الولد للفراش و للعاهر الحجر«:  آه فرمود)لهصلى اهللا عليه وآ(رسول خدا

 .به مخالفت برخاستاست  و زناآار بايد سنگسار شود، )شوهر(صاحب بستر 

 

 )عليهم السالم(شكار با پيامبر و اهل بيتتوزى و دشمنى آ  آينه . ٥

 آينه مىورزيد، او در دوران خالفتش در )صلى اهللا عليه وآله(معاويه نسبت به نبّى اآرم 
برخى از هوادارنش .  صلوات نفرستاد)صلى اهللا عليه وآله(چهل نماز جمعه بر رسول خدا

اى بدان فخر و  اگر بر او درود فرستم، عده: سبب را از او پرسيدند، وى در پاسخ گفت
 .)١٥٧(آنند مباهات و گردن فرازى مى

 »أشهد أن ال اله اّال اهللا و ان محّمدًا رسول اهللا «:گويد معاويه شنيد مؤّذن در اذان مى
اى آه  چقدر آارت باال گرفته و بلند همت شده! آرى، پسر عبداهللا: جا برجست و گفتاز 

 .)١٥٨(شود راضى گشتى نامت در آنار نام پروردگار جهانيان برده

ها و مراآز حكومتى خويش را به آار گرفت تا از ارج و عظمت  وى آليه دستگاه
آمدند، بكاهد تا آنجا آه در جهت  مى اسالم به شمار مىاهل بيت آه امانت رسول گرا
ترين ابزارى را آه در  ها از واقعيت زندگى اسالمى، مهم نبرد با آنان و دورساختن آن

 :اختيار داشت به خدمت گرفت از جمله

عليهم (بيت هاى مردم را از اهل سخنوران دربارى را به خدمت گمارد تا دل. ١

 .ندمتوجه ديگران آن)السالم

به جعل روايات از زبان )عليهم السالم(براى آاستن از ارج و عظمت اهل بيت . ٢
 پرداختند و معاويه از عناصرى چون ابوهريره دوسى، سمرة )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

بن شعبه آه به جعل صدها حديث از زبان رسول خدا  بن جندب، عمروعاص و مغيرة
 .دند، بهره برددست يازي)صلى اهللا عليه وآله(

عليهم (بيت ها آوشيد تاآينه اهل معاويه با به آارگيرى مراآز آموزشى و مالمكتبى

 .را در دل آودآان نونهال غرس نموده و نسلى مخالف آنان روى آار آورد)السالم
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بخشيد  استمرار )عليه السالم(معاويه هم چنان به خصومت و دشمنى خود با اميرمؤمنان 
و ناسزا و لعن آن بزرگوار را در مجالس عمومى و خصوصى خود، علنى ساخت و با 
اشاره به آليه آارگزاران و فرماندارانش، از آنان خواست ناسزاگويى به آن حضرت را 

عليه (بدين ترتيب، ناسزاگفتن به اميرمؤمنان. ميان مردم منتشر ساخته و گسترش بخشند

الم سرايت آرد و معاويه در جمع مردم شام سخن گفت و  به سراسر جهان اس)السالم
تو پس از من به خالفت خواهى :  به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا : اظهار داشت

اى وجود  هاى برجسته بنابراين، سرزمين مقدس ـ يعنى شام ـ را آه در آن انسان. رسيد
يدم، شما نيز ابوتراب را لعن دارد براى خود برگزين و اينك من شما مردم را برگز

 )١٥٩(.آنيد

 

 خشونت با شيعيان . ٦

شيعيان در عصر معاويه رسمًا مورد ستم و بيداد قرار گرفتند و به شديدترين نوع 
تهديدى را )المعليه الس(امام محّمد باقر. بار، با آنان برخورد شد قلع و قمع و رفتار خشونت

اى پيروان ما  در هر منطقه: آشد داشتند چنين به وصف مى آه امويان بر پيروانشان روا مى

بريدند، هر آس از  رسيدند دست و پاهاى آنان را به صرف شك و ترديد در دوستى و محّبت ما مى به قتل مى

اش تخريب  شد و يا خانه ول مىافتاد، يا اموالش چپا شد به زندان مى او به دوستى و محّبت ما ياد مى

 )١٦٠(.گشت مى

هاى انديشمند و آگاه شيعه را از ميان بردارد و عده  معاويه آوشيد تا شخصيت
بن حصن را زيادى از آنان نظير حجر بن عدى، رشيد حجرى، عمروبن حمق و أوفى 

وى به آزار و شكنجه بزرگان شيعه اآتفا نكرد، بلكه جور و . پاى چوبه دار روانه ساخت
زرقاء دختر : ها نظير اى از آن ستم خويش را متوجه زنان مسلمان نيز نمود و عده

 .عدى، سوده دختر عّماره و اّم الخير باِرقّيه را مورد بيم و تهديد قرار داد

هاى شيعيان را ويران  مام آارگزارانش از آنان خواست خانهمعاويه با اشاره به ت
ها را  محو و سهميه پول و خرجى آن) بيت المال(ها را از دفتر پرداخت  نمايند و نام آن

قطع آنند، هم چنين به عّمال و مزدوران خود سفارش آرد تا گواهى شيعيان را در 
 .ارى و ذّلت آنان بيفزايدمسائل قضاوت و داورى و موارد ديگر نپذيرند تا برخو
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گنجد و به  بياِن انحرافات و جرايمى آه معاويه مرتكب شد در اين اشارات گذرا نمى
طلبد، اينك در درجه نخست مقصود ما از  ها آتابى ويژه مى جهت تعّدد و گسترش آن
شود آه به قيام  اى در جهت بيان جنايت بزرگ وى تلقى مى اين اشارات، عنوان مقدمه

 انجاميد، جنايتى آه در تحميل فرزند فاسقش يزيد به عنوان جانشين )عليه السالم(شهداءسيدال
 .خود، تحقق يافت

 

 بيعت گرفتن با زور

خالفت، در دوران ابوبكر و عثمان داراى اندآى رنگ و آب اسالمى بود و اين خلفا 
 .دآردن  حكومت مى)صلى اهللا عليه وآله(با شعار خالفت و جانشينى رسول خدا 

معاويه نيز آن گاه آه زمام حكومت را به دست گرفت ـ با اين آه به اندآى از نيرنگ 
و  )صلى اهللا عليه وآله(هاى او پى برديم ـ هيچ گاه به خود جرأت نداد رسول اآرم و فريبكارى

زيرا ; رسالت آن بزرگوار را آشكارا و صريح در آغاز حكومتش به هماوردى بطلبد
نمودن حكومت و در جهت اجراى سلطه بيشتر بر مسلمانان، از معاويه براى تحكيم 

از اين جاست آه معاويه به حيله گرى و زيرآى فوق . گرفت مظاهر اسالمى بهره مى
 .پوشاند هاى خود، لباس اسالمى مى اى توصيف شده چون بر بيهوده آارى العاده

ور و عياشى ولى تحميل آردن يزيد هرزه بر مسلمانان آه آشكارا به فسق و فج
پروايى واضحى نسبت  هاى اسالمى و بى پرداخت، گستاخى صريح نسبت به ارزش مى

دانستند آه  آمد، زيرا مسلمانان همه به خوبى مى به عرف و آداب مسلمانان به شمار مى
خالفت اسالمى، حكومت پادشاهى و سلطنتى نيست آه با وراثت قابل انتقال به ديگرى 

مًال آشناى به آتاب و سّنت بوده و بدان عمل نمايند و توان دست باشد و جز آسانى آه آا
يابى به اهداف رسالت اسالمى و اجراى احكام آن را دارا باشند هيچ آس شايستگى چنين 

 .منصبى را نخواهد داشت

افزون بر اين آه تحميل بيعت يزيد بر مسلمانان، جنايتى بزرگ و داراى ابعادى 
 آه اگر قيام اباعبد اهللا الحسين نواده رسول گرامى اسالم اجتماعى و سياسى مهمى بود

حافظ دين جدش از تباهى و نابودى، وجود نداشت اسالم و مسلمانان را از صفحه گيتى 
 .آرد محو مى

براى آگاهى بر دامنه عظيم اين جنايت هولناك، نخست بايد بدانيم يزيد آيست؟ و چه 
ليل بيعت او، دشمنى آشكار با اسالم و سبب شد آه وى به خالفت رسيد؟ و به چه د

 شود؟ برگشت از دين و بازگشت مجّدد به جاهليتى آه اسالم با آن مبارزه آرد، تلقى مى



 

 يزيد بن معاويه آيست؟:مبحث دّوم

عليه (پيش از سخن گفتن در مورد به قدرت رسيدن يزيد و موضعى آه امام حسين 

نيم آه يزيد از ديدگاه اسالم و مسلمانان آيست؟ و به در قبال آن اّتخاذ آرد، بايد بدا)السالم
 طور آلى ديدگاه اسالم در مورد خاندان اموى چيست؟

دهد آه امويان از آغاِز  نگارى ترديد به خود راه نمى هيچ پژوهشگر و تاريخ
ترين و لجوجترين دشمنان  بردميدن پگاه اسالم تا آخرين مراحل حكومتشان سرسخت

آمدند و تا زمانى آه آليه امكاناتشان را در جهت مبارزه با اسالم از  اسالم به شمار مى
دست نداده و با شكست مواجه نشدند، به اسالم نگرويدند و آن گاه آه به اجبار اسالم را 
پذيرا شدند در جهت به تباهى آشاندن احكام و تعاليم آن و بازگرداندن مظاهر جاهلّيت در 

 .ا پوشش اسالم، دست به طراحى و نقشه زدندآليه اشكال آن به شيوه جديد ب

صلى اهللا عليه (بخش نام پيامبر اآرم حضرت محّمدبن عبداهللا معاويه هرگاه آواى روح

آرد اين نام مبارك در فضاى جهان اسالم هر  شنيد و احساس مى مى) در اذان(را )وآله
قرار  شفته و بىلرزيد و آ افكن است، از ترس به خود مى ها طنين روز از فراز مناره

 .شد مى

ديگر ُحّكام و فرمانروايان خاندان اموى نيز آه با نام اسالم به حاآميت رسيده بودند، 
ها و ارآان اين آيين الهى و غير واقعى جلوه دادن آن و به تباهى آشاندن  در تخريب پايه

 گونه آه آن. آوشيدند هاى وااليى آه ارائه داده بود، سخت مى قوانين و تعاليم و ارزش
عليه (يزيدبن معاويه آه امام حسين : اند تاريخ نگاران و ارباب حديث به وصف آورده

العاده سبكسر   در برابرش آن موضع شجاعانه و جاويد را اتخاذ آرد، انسانى فوق)السالم
 .)١٦١(اش به فساد وفحشا و منكرات از حّد بيرون بود و گستاخ و آلودگى

 

 هاى يزيد زندگى نامه و ويژگى

به گفته .  از ميسون دختر بجدل آلبى زاده شد)١٦٢( هـ ٢٦ يا ٢٥يزيد در سال 
او به نگاران، ميسون دختر بجدل آلبى خود را در اختيار غالم پدرش نهاد و از  تاريخ

يزيد ـ ملعون ـ باردار شد و شاعِر َنَسب شناس آلبى در اين شعر به همين مطلب اشاره 
 :دارد

هر چند روزگار با قتل و آشتارى آه ترآان به راه انداختند و مرگ سريع آنان، مصيبتى بر آنان وارد «

 )١٦٣(.شتارنمودشد، ولى آن فرد فرومايه و برده آلبى در سرزمين آربال فرزندان رسول خدا را آ

                                                           
 .٢/٤١سيرة األئمة األثنى عشر . ١٦١
 .٢/١٧٩حياة االمام الحسين . ١٦٢
١٦٣ . 



يزيد بن معاويه » عبد آلب«ابن زياد ملعون واز آلمه » دعّى«منظور شاعر از آلمه 
 )١٦٤(.است آه از نسل غالم بجدل آلبى است

وى فردى : گويد هاى جسمى يزيد مى ابن آثير در آتاب بدايه خود با وصف ويژگى
 .)١٦٥(بود بسيار فربه و داراى اندامى درشت و خشن، بدنى ُپرمو و صورتى ُپر از آبله

هاى نفسانى خويش صفات حيله و نيرنگ و نفاق و سبكسرى و  يزيد در ويژگى
مانند پدرش : اند نگاران گفته ا از نياى خود به ارث برده و تا آن جا آه تاريخگستاخى ر

ولى از زيرآى پدرش ) البته اگر از نسل معاويه بوده(انسانى سنگدل و خيانتكاربوده 
اى نداشته است و از توان و قدرتى برخوردار نبود تا بر آارها و اعمال ننگين خود  بهره

آرام بنهد و رحم و دلسوزى و عدالت، به سرشت پليد و پوششى از مهارت ديپلماسى 
زد، به آزار و شكنجه آنان  دست به آشتار مردم مى. يافت اخالق پست وى راه نمى

آرد و نظاره گر رنج و عذاب  پرداخت و از اين آار احساس لّذت و سرمستى مى مى
ردانى از همدمان وى را زنان و م. ترين صفات ناپسند بود ديگران و آانون زشت

دادند آه خود، بهترين دليل بر اين قضيه  ترين اقشار جامعه تشكيل مى فرومايه
 .)١٦٦(است

هاى باديه نشين خود از قبيله آالب آه قبل از ظهور اسالم، پيرو  يزيد، نزد دايى
داِن هرزه و نابكار آنان آيين مسيح بودند، نشو و نما آرد و افسارگسيخته در آنار فرزن

ها قرار گرفت، همراه با آنان  برد و در حّد زيادى تحت تأثير اخالق و رفتار آن بسر مى
 .پرداخت بازى مى نوشيد و به سگ شراب مى

 

 دلباخته شكار

يكى از صفات بارز يزيد، عالقه و اشتياق زياد وى به شكار بوده آه اغلب اوقاتش 
يزيد بن معاويه دلداده و عاشق : نگاران بنا به نقل تاريخ. آرده است را در آن سپرى مى

اى زّرين  هاى شكارى حلقه بر گردن سگ. ساخت شكار بود و خود را به آن سرگرم مى
هايش  پوشاند و براى هر يك از سگ ها مى هاى زربفتى بر آن آويخت و پارچه مى
 .)١٦٧(دهد اى گمارده بود تا امور مربوط به آن را انجام برده

                                                                                                                                                                      
 بقتل الترك و الموت الوحي*** فان يكن الزمان أتى علينا 
 بأرض الطف أوالَد النبي*** فقد قتل الدعّى و عبد آلب 

 .٤٤/٣٠٩بحاراالنوار . ١٦٤
 .٢/٤٢سيرة األئمة االثنى عشر . ١٦٥
 .١٨٢ ـ ٢/١٨١حياة االمام الحسين . ١٦٦
 ٢٣٩ـ  ٨/٢٣٦، البداية و النهاية ٤/٣٦٨، تاريخ طبرى ٢/٢٣٠، تاريخ يعقوبى ٤٥ / به الفخرى از ابن طقطقى.١٦٧

 .مراجعه شود



 

 شيفته بوزينه

بوده و خود داراى  نگاران اتفاق نظر دارند آه يزيد، عاشق و شيفته ميمون تاريخ
اش داده  ابوقيس ُآنيهداشت و  اى ويژه بود آه آن را در آنار خويش نگاه مى بوزينه

اين بوزينه، پيرمردى از : گفت نوشاند و مى بود، باقيمانده ظرف شراب خود را بدان مى
وى بوزينه را بر ماده . اسرائيل بوده آه در اثر گناه به اين روز افتاده است بنى

روزى همين . فرستاد دوانى به مسابقه مى آرد و در ميدان اسب گورخرى سوار مى
جام داد و بوزينه از ديگر اسبان جلو افتاد و يزيد بسيار شادمان گشت و اين عمل را ان

 :اشعار را سرود

تو با مرآب . اضافه لگام را محكم بگير آه اگر بر زمين افتى، مرآب ضمانتى ندارد! اى ابو قيس

 )١٦٨(.اميرالمؤمنين از اسبان همه، گوى سبقت ربودى

دوانى فرستاد، باد او را بر زمين افكند و ُمرد، يزيد در  روزى آن را به مسابقه اسب
العاده اندوهگين شد، دستور داد او را آفن آنند و به خاك بسپارندو به مردم  مرگ او فوق

اش نزد او بشتابند و   عرض تسليت به مناسبت مرگ دردناِك بوزينهشام فرمان داد براى
 )١٦٩(:خود در عزاى ميمونش اين اشعار را خواند

. نزد ما شتافتندهاى شرافتمند و صاحب قدرتى آه براى عرض تسليت در مرگ ابوقيس  چه بسيار انسان

. ابوقيس بزرگ قبيله بوزينگان و از همه تند روتر و زيباتر و در سر و گردن و رياست، سرآمد امثال خود بود

خداوند قبرى را آه تو در آن اقامت دارى و زيبايى و ريشه بزغاله در آن وجود دارد، از رحمتش !اى ابوقيس

 )١٧٠(.دور نگرداند

 

يزيد شيفتگى و اشتياق شديد خود را نسبت به بوزينگان ميان مردم منتشر ساخت به 
 : لقب دادند و مردى از قبيله تنوخ در تمسخر يزيد سروده استاى آه وى را بدان گونه

يزيد دوست بوزينگان است و از همسايگى ما آدميان ملول شده است و به زندگى در سرزمين بوزينگان 

 )١٧١(.تمايل دارد، مرگ بر آسى آه به خليفگى ما در آيد و ياران نزديكش بوزينگان باشند

                                                           
١٦٨ . 

 ليها ان سقطَت ضمانفليس ع*** تمّسك اباقيس بفضل زمامها 
 و خيل اميرالمؤمنين أتان*** فقد سبقَت خيل الجماعة آّلها 

 .١٤٣ / به نقل از جواهر المكاسب٢/١٨٢حياة االمام الحسين . ١٦٩
١٧٠ . 

 جاُء لنا ليعّزوا في أبي قيس*** ة آم من آرام وقوم ذو و محافظ
 الرؤوس و في اّال عناق والريس على*** شيخ العشيرة امضاها و اجملها 

 فيه جمال و فيه لحية التيس*** ال يبعد اهللا قبرًا أنت ساآنه 
 .٢/٢انساب األشراف . ١٧١



 

 نوشى باده

اى آه در نوشيدن  هاى بارز يزيد، شرابخوارى بود به اندازه يكى ديگر از ويژگى
 جمله آرد، او همواره مست بود و هيچگاه هشيار ديده نشد، از روى مى آن زياده

 :اشعارش در وصف شراب چنين است

آند  يكجا گردشان آورده و سروش تمايالت هوا و هوس برايشان نغمه سرايى مى يارانى آه شراب و مى

هاى اين دنيا بهره ببريد، زيرا هرچند دنيا به درازا بكشد باز هم ناپايدار  ها و لذت آنم آه از نعمت سفارش مى

 )١٧٢(.است

عليه (نگاران از عبداهللا بن حنظله آه در پى شهادت جانسوز اباعبداهللا الحسين تاريخ

يزيد : اند آه مدينه به شام نزد يزيد سفر آرده بودنقل آرده به اّتفاق جمعى از مردم )السالم
رفتيم بيم داشتيم از آسمان بر  نزد يزيد آه مى! به خدا سوگند: آرد را چنين توصيف مى

آرد و  ما سنگ ببارد، زيرا او فردى بود آه با مادران و دختران و خواهران ازدواج مى
اگر آسى همراه من نبود، ! ا سوگندبه خد. آرد نوشيد و نماز را ترك مى شراب مى

 .)١٧٣(ساختم براى رضاى خدا آن چه را با خود داشتم آشكار مى

نوشيد  آييم آه شراب مى از نزد مردى بى دين مى: اعضاى آن هيئت اظهار داشتند
 .)١٧٤(آرد ها بازى مى نواخت و با سگ و چنگ مى

وى شراب ! به خدا سوگند: از منذربن زبير نقل شده آه در وصف يزيد گفت
 .)١٧٥(آرد شد آه نماز را ترك مى اى مست مى به گونه! به خدا سوگند. نوشيد مى

با ! به خدا سوگند: گويد آند و مى  سخن وى را توصيف مىابوعمربن حفص با اين
 .)١٧٦(...آند اى مست است آه نماز را ترك مى چشم خود ديدم يزيد به گونه

 :آفر يزيد از اشعار ذيل آه در وصف شراب گفته به خوبى پيداست

آه برجش قعر ُخم است، مشرقش ساقى و مغربش دهان من است، هر گاه از درون خم به  خورشيد مى

در  اگر روزى خوردن مى. شود پياله ريزد، نظير مردمى آه در حطيم و زمزم به جنبش در آيند، جلوه گر مى

 )١٧٧(. دين احمد حرام گرديد، آن را بر مسلك و آيين مسيح فرزند مريم،بنوش

                                                                                                                                                                      
 فحّن الى أرض القرود يزيد*** القرد مّل جوارنا يزيد صديق 

 صحابته األدنون منه قرود *** َفّتبًا لمن امسى علينا خليفة 
 . به نقل از تاريخ مظفرى٢/١٨٣االمام الحسين  حياة. ١٧٢

 وداعي صبا بات الهوى يترّنم*** أقول لصحب ضّمت الخمر شملهم 
 فكّل و ان طال المدى يتصّرم *** خذوا بنصيب من نعيم و لّذة 

 .٨١ /، تاريخ الخلفاء سيوطى٧/٣٧٢تاريخ ابن عساآر . ١٧٣
 .٨١ /، تاريخ الخلفاء سيوطى٧/٣٧٢تاريخ ابن عساآر . ١٧٤
 .٤/٤٥، آامل ابن اثير ٨/٢١٦البداية و النهاية . ١٧٥
 .همان. ١٧٦



ارى و سگ و نواخت و از باز شك گويد يزيد تار و چنگ مى مسعودى درباره او مى
پس از شهادت امام حسين . نوشيد آرد و همواره شراب مى بوزينه و يوز، نگاهدارى مى

 روزى يزيد بر سر سفره شراب نشسته بود و سمت راستش ابن زياد قرار )عليه السالم(
 :داشت، يزيد رو به ساقى خود آرد و گفت

. س ابن زيادرا نيز چنين جامى بنوشانهايم را سيراب آند، سپ جامى از مى به من بنوشان آه استخوان

 )١٧٨(.ابن زياد راز دار من است و پايه و اساس خالفت و جهادم به دست او استواراست

 

واز سردادند و همدمانش نيز مانند وى به فسق و فجور گاه دستور داد خوانندگان آ آن
خوانى در مكه و مدينه پديدار گشت و مراآز  پرداختند، در دوران يزيد، غنا و آوازه

 .)١٧٩(پرداختند خوارى مى عياشى و خوشگذرانى رواج يافت و مردم آشكارا به شراب

نوش  وى را يزيِد مسِت باده: گويد مىدر جاى ديگرى بر اين معنا تأآيد آرده و 
 .)١٨٠(ناميدند مى

هاى سرخ خويش را همراه با  يزيد جمعى از همدمان هرزه و گستاخ داشت آه شب
شاعر مسيحى » اخطل«ها  آرد آه در رأس آن آنان با شراب و ساز و نواز سپرى مى

دادند و  مى نوشيدند و به آواز گوش فرا آن دو با يكديگر شراب مى. هرزه قرار داشت
عبدالملك مروان آه . برد را به همراه خود مى» اخطل«آرد  هر گاه يزيد آهنگ سفر مى

را به خود نزديك ساخت، وى بدون » اخطل«با هالك شدن يزيد به خالفت رسيد، 
دايى از ابريشم بر دوش و بر گردنش زنجيرى شد و ر رخصت قبلى بر مروان وارد مى

 .)١٨١(چكيد از طال آويزان بود و از ريش او شراب مى

مطالعه زندگى گستاخانه يزيد در دوران حيات پدرش براى درك عّلت امتناع عموم 
 .رسد ر مىصحابه و تابعان از تن درندادن به بيعت يزيد براى خالفت، آافى به نظ

                                                                                                                                                                      
 .٤٣منتهى تتمة ال.  ١٧٧

 و مشرقها الساقي و مغربها فمى*** شميسة آرم برجها قعر دّنها 
 حكت نفرًا بين الحطيم و زمزم*** اذا ُانزلت من دنِّها في زجاجة 

 فخذها على دين المسيح بن مريم*** فان َحُرمت يومًا على دين احمد 
١٧٨ . 

 ثم ِمْل فاسِق مثلها ابن زياد*** اسقنى شربًة ُترّوى ُمشاشى 
 و لتسديد مغنمي و جهادي*** صاحب السّر و األمانة عندى 

 .٢/٩٤مروج الذهب . ١٧٩
 .همان. ١٨٠
 .٧/١٧٠اغانى ابوالفرج اصفهانى . ١٨١



هاى انحرافى يزيد طى دوران آوتاه حكومتش به خوبى  اهداف و مقاصد و خواسته
حاآميت يافته )صلى اهللا عليه وآله(وى آه با زور بر مسلمانان به نام پيامبر اآرم . آشكار گرديد

صلى اهللا عليه (بود آن گاه آه دست پليدش به ريختن خون نواده و ُگل خوشبوى رسول خدا 

 آلوده گشت، از ابراز حقد و آينه خود نسبت به )عليه السالم(ضرت اباعبداهللا الحسين ح)وآله
 . و انحراف از رسالت آن بزرگوار، پروايى به خود راه نداد)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا 

  

 )صلى اهللا عليه وآله(اش به پيامبر بى دينى يزيد و آينه

 بود، زيرا )صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا وجود يزيد، سرشار از حقد و آينه نسبت به
پيامردر جنگ بدر وى را در مرگ اعضاى خاندانش عزادار آرده بود آن گاه آه يزيد 

 را آشتار نمود و شادمان و مسرور بر َمسند )صلى اهللا عليه وآله(عترت پاك رسول خدا 
گرفته بود و آرزو  رمدر واقع انتقام خود را از پيامبر اآ) به خيال خود(حكومت تكيه زد 

گيرى وى از خاندان پيامبر باشند و در  اين  آرد پدرانش حضور داشته و شاهد انتقام مى
 :آرد خصوص اشعار عبداهللا بن زبعرى را زمزمه مى

بودند و ناله و فرياد خزرج را از  اى آاش نياى من آه در جنگ بدر آشته شدند مى
دادند  ن صورت از شادى و سرور فرياد سر مىگر بودند و در اي ها نظاره برخورد نيزه

ها  ها را آشتيم و آشته شدن آن خسته نباشى، ما سروران و رهبران آن! آه هان اى يزيد
هاشم خالفت را به بازى گرفتند،  هاى جنگ بدر بود آه سر به سر شد، بنى عوض آشته

 )١٨٢(.نه از بهشت و دوزخ خبرى است و نه وحى نازل شده است

بلكه يزيد هنگامى آه عبداهللا بن زبير در مّكه بر ضّد او دست به شورش زد، 
دينى و آفر خويش را علنى ساخت و همراه با سپاهى آه براى سرآوب جنبش  بى
 :اى نگاشت آه شعر ذيل در آن آمده بود زبير اعزام آرد به وى نامه ابن

تو خداى خود را در آسمان به يارى طلب و من مردان قبايل عك و اشعر را بر ضّد 
 )١٨٣(.تو فرا خواهم خواند

 

 جنايات حكومت يزيد

به يزيد طى دوران حكومتش آه بيش از سه سال و نيم : نگاران به گفته تاريخ
ها را سراغ نداشت  دهنده آه تاريخ، نظير آن نينجاميد، سه جنايِت هولناك و تكان طول
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اى آه نه تنها براى هميشه چهره تاريخ امويان بلكه تاريخ جهان  مرتكب شد به گونه
 :اسالم را نيز، سياه نمود، از جمله

عليه ( الحسينيزيد با به شهادت رساندن فرزند دلبند َنبى اآرم حضرت اباعبداهللا. ١

 هجرى و به اسارت ٦١ و اعضاى خاندان و ياران باوفاى آن حضرت در سال )السالم
درآوردن زنان و آودآان آن بزرگوار و گردش دادن آنان در برابر ديدگان انبوه جمعيت 

بيت وى روا داشت، در  حرمتى را نسبت به اهل از شهرى به شهر ديگر، آمال بى
ها مسلمان   به شمار آمده و ميليون)صلى اهللا عليه وآله(ول اآرم صورتى آه آنان دودمان رس
صلى اهللا عليه (ها يادآور شخصيت رسول خدا  نهادند و وجود آن به آنان ارج و احترام مى

 .شد و حق و خير و برآات اسالم، تلقى مى)وآله

ان يزيد پس از حادثه عاشورا اقدام به هتك حرمت مدينه رسول خدا نمود و ساآن. ٢
آن ديار را از دم تيغ گذراند و آبرو و نواميس مردم را براى دژخيمان شام مباح اعالم 

 را جنايتى بزرگ شمرده )عليه السالم(آرد، زيرا مردم مدينه به شهادت رساندن امام حسين 
 .و يزيد را بر اين آار شديدًا مورد اعتراض قرار دادند

گناه   ويران ساخت و هزاران انسان بىاو مكه را به محاصره درآورد و آعبه را. ٣
ها را محترم شمرده و امنّيت و مصونّيت بخشيده بود، به قتل  را در حرمى آه خداوند آن

 .رساند

 

 هاى تبهكارانه يزيد راز گرايش

نگاران بر اين باورند آه بعضى از راهبان و آشيشان مسيحى، تربيت  برخى تاريخ
، به همين دليل وى نشو و نمايى نكوهيده و آميخته به اند و آموزش يزيد را برعهده داشته

چنين صفاتى از آثار همان تربيت : اند خشونت و تندخويى صحرانشينى داشت آه گفته
نشينان  ساخت و حاشيه معاويه، مسيحيان را به خويش نزديك مى. مسيحيت بوده است

اى نسبت به آنان  ازهبه اند: آرد و به اتفاق موّرخان اى را از آنان انتخاب مى ويژه
 .)١٨٤(اعتماد داشت آه ترتبيت فرزندش يزيد را به شخصى مسيحى سپرد

و ديگران » أخطل«بنابراين، امكان ندارد عّلت ارتباط قوى و عالقه شديد يزيد را به 
بدين ترتيب، برخى . بتوان چيزى غير از جنبه تربيتى او آه رنگ مسيحى داشت، دانست
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پروايى يزيد را نسبت به اسالم و  اند تا دليل گستاخى و بى نگاران آوشيده از تاريخ
 .مان شيوه تربيتى او بدانندهاى آن، ه مقّدسات و حرمت

نگاران در صورتى صحيح است آه زندگى صحرانشينى و تربيت  دليل تاريخ
عهدى  آميزى برخوردار باشد آه از عنفوان جوانى تا ولى مسيحى از چنان جنبه انحراف

در صورتى آه اعراب اعّم از . پدرش و حاآميت پس از او در وجود يزيد پديد آمده باشد
اند آه اسالم  اى برخوردار بوده حرانشين از آداب و رسوم بسيار پسنديدهشهرنشين و ص

وفادارى، حسن همجوارى، آرم، بخشش، : ها را مورد تأييد قرار داده است مانند نيز آن
هميارى، حفظ نواميس و ديگر مواردى آه تاريخ از آنان نقل آرده است، ولى در يزيد 

خورد و تاريخ در هيچ آجا بيان نداشته آه اعراب  ها به چشم نمى اى از اين ويژگى ذّره
اند، در صورتى آه از يزيد  آرده هاى خود ازدواج مى صحرانشين با خواهران و عّمه
آن دسته از صحرانشينانى آه بر آيين مسيحيت بوده و در . چنين مواردى نقل شده است

ند بر تمامى آداب و گرويد شدند وقتى به اسالم مى دوران قبل از فتح اسالم، متولد مى
 .آشيدند رسومى آه از نياى خود آموخته و بدان مأنوس بودند، خط بطالن مى

آن انحراف شديد و بيمارى در شخصيت و رفتار يزيد، : توان گفت آه در نتيجه مى
 .داراى عّلت و سببى فراتر از تربيت و مراقبت مسيحى بوده است

اى با  ت يزيد آگاه شديم، او به گونهاى روشن از واقعيت شخصي تا اينجا با چهره
داد بدان تن  اسالم بيگانه و از خط آن انحراف داشت آه هيچ مسلمانى به خوداجازه نمى

در داده و در برابرش سكوت اختيار آند، در صورتى آه اسالم، اباحيگرى و فسق و 
اى  معهآوشيد تا جا خواند و مى فجور را ممنوع و مردم را به  عدالت و تقوا فرامى
اى خواستار است آه قادر بر  آآنده از تقوا پياده آند و رهبرى مسمانان را به گونه

 .اجراى اهدف برجسته و واالى اسالم باشند

 را به عنوان )عليه السالم(از همين رهگذر بايد آليه مواضع امام اباعبداهللا الحسين 
بوده، مطالعه نماييم و رهبر دينى آه شديدًا به مصالح رسالت و مسلمانان عالقمند 

زايى آه به سرعت در  هاى الهى او را براى ايستادگى در برابر انحراف وحشت طرح
 .يافت، مورد بررسى قرار دهيم اعماق جامعه اسالمى آن زمان راه مى



 

 

 

 بخش دّوم

  )عليه السالم(مواضع و دستاوردهاى امام حسين

 

 موضع امام در بيعِت با يزيد: نخستين مبحث

 اى شيطانى طلبانه و نقشه   دعوتى فرصت.١

آن گاه آه پرچم حق در سراسر مكه به اهتزاز درآمد و پيروزى خود را اعالن 
داشت، ابوسفيان و معاويه به اسالم گرويدند در صورتى آه آتش حقد و آينه در دلشان 

گرامى اش را  و اهل بيت )صلى اهللا عليه وآله(زبانه ميكشيد و حس انتقامجويى از رسول خدا 
بدين ترتيب ،اين دو تن از وادى آفر به اسالم باز گشته و .ها نهان ساخته بودند در سينه

 .  قرار گرفتند)صلى اهللا عليه وآله(در زمره آزاد شدگان رسول خدا 

ها نهان بود فاش و  ديرى نپاييد آه عثمان بن عّفان به حكومت رسيد و آن چه در دل
اآنون آه : وى با مخاطب قرار دادن عثمان به او گفت.رديدبر زبان ابوسفيان جارى گ
به تو رسيده آن را مانند توپ به ديگران ) ابوبكر و عمر ()١٨٥(خالفت پس از َتْيم و عدى

پاس ده، زيرا چنين خالفتى همان پادشاهى و سلطنت است و معلوم نيست بهشت و 
 )١٨٦(.جهنمى در آار باشد

اى امويان : ابوسفيان يك بار ديگر نيز بنى امّيه را مخاطب ساخت و بدانان گفت
به آن آس آه ابوسفيان بدو سوگند . خالفت را چون توپ، دست به دست بگردانيد!

اآنون آه بدان دست (خورد، من همواره در آرزوى خالفت براى شما بودم،  مى
 .)١٨٧(انتان به ارث برسدقطعًا بايد به فرزند) ايد يافته

زمانى آه معاويه بر مسند حكومِت بر آمده از سقيفه تكيه زد، نتايج اين انحراف 
پديدار و اهّميت خطر آن جلوه گر شد، زيرا معاويه با مالحظه به خالفت رسيدن ابوبكر 

 رسيده بود آه شرايط و اوضاع زمان آنان و عمر و عثمان قبل از خود، به اين نتيجه
ها اجازه نداده بود تا به شكلى بى پرده شيوه جاهلّيت را دوباره باز گردانند  هيچگاه بدان
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صلى اهللا عليه (و صداى حق، هر روز به توحيد و يكتا پرستى و به رسالت محمد بن عبداهللا 

 )١٨٨(. هم چنان طنين انداز است)وآله

از سويى، معاويه از انحراف سياسى ناشى از سقيفه آه مجموعه هايى از مسلمانان 
بر آن شيوه تربيت يافته بودند به نحوى بايسته بهره برد و با استناد به اين آه ابوبكر 

انتخاب  به خالفت رسيده و با )صلى اهللا عليه وآله(بدون فرمان صريحى از خدا و يا پيامبر 
عمر به جانشينى پس از خود با سّنت نبى اآرم مخالف آرده است و عمر نيز دست به 
آارهايى زده آه پيش از او آسى انجام نداده بود و با اين آار با خدا و رسول و ابوبكر 

با چنين منطقى سرنوشت مسلمانان و . مخالفت نموده، با مردم به احتجاج پرداخت
گرفت تا به دلخواه خود بر آن   در دست معاويه قرار مىاى رسالت اسالمى بازيچه

حكمرانى آند، از همين جا بود آه تصميم گرفت براى خالفت يزيد پس از خود بيعت 
 )١٨٩(. بگيرد

پس از آن همه فتنه و آشوب و دشوارى هايى آه معاويه با استفاده از جهل و نادانى 
را در )عليه السالم(ها دامن زد و آليه عناصر مخالف امام على  بدانبرخى از مسلمانان،

عهده دار بود، به )عليه السالم(جهت رويارويى با جريان حقى آه رهبرى آن را امام حسن 
حكومت را به خود اختصاص داده  سود خود به آار گرفت و پس از شهادت امام مجتبى

در حقيقت عرصه سياسى . رمتى روا داشتها و تعاليم حياتبخش اسالم بى ح و به ارزش
معاويه در تحكيم سلطه و حكومت خويش . براى دار و دسته بنى اميه آامًال خالى شد

 و پس )عليه السالم(ماهرانه عمل آرد، ولى از آن جا آه صاحب خالفت قانونى امام حسن 
ش تحت رهبرى بايست پس از شهادت برادر  آه مسلمانان مى)عليه السالم(از او امام حسين

او قرار گيرند، در جامعه و ميان مسلمانان حضور داشت، معاويه به خود جرأت نداد 
هاى حكومت بنى امّيه و يا جانشينى يزيد پس از خود  طرح خويش در راستاى تثبيت پايه

 . نمايد را، آشكارا اعالن

 از افزون بر اين، هيچ يك از خلفاى سه گانه، در خصوص جانشينى فرزندشان پس
خود سفارشى نكرده بودند و با توجه به ضعف و هرزگى و گستاخى آه در يزيد وجود 

اى مرتب  گونه داشت، معاويه با تمام توش و توان آوشيد تا قضيه بيعت گرفتن را به
سازد و سروسامان دهد آه نه تنها مسلمانان را بفريبد بلكه آنان را مجبور به پذيرش 

عليه (ن جا بود آه در نخستين گام، به شهادت رساندن امام مجتبى از اي. بيعت با يزيد نمايد
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 و مؤمنان شايسته را در دستور آار خود قرار داده و بدان دست يازيد تا مهمترين )السالم
 . موانع اجراى طرحش را از سر راه بردارد

 اى آه آزمند زرق و برق دنيا بودند، براى هاى پست و فرومايه اّما برخى از انسان
 . دست يابى به ناچيزترين آاالى دنيوى از هر راه ممكن آمادگى آامل داشتند

مغيرة بن شعبه آه از ناحيه معاويه فرمانروايى آوفه را عهده دار بود ـ با : نقل شده
 به سرعت درصدد طرح و نقشه -اطالع از تصميم معاويه در جهت برآنارى خود 

. ى ناگوارى را براى مسلمانان به ارمغان آورداى برآمد آه اين نقشه شوم پيامدها توطئه
داد آه خود مالك آن نبود، مغيره با  اى را انجام مى او با اين آار در حقيقت دّلالى معامله

اى آرام در گوش يزيد، وى را به جانشينى پدرش اميدوار و آن را برايش سهل  زمزمه
 وعده همكارى داد، معاويه جلوه داد وبراى هموار آردن راه رسيدن به آن هدف، به او

نيز با خود انديشيد آه شايد امكان اجراى چنين نقشه شيطانى از ناحيه مغيره وجود داشته 
در اين راه چه آسى با من همكارى :  از اين رو، با فريبكارى از او پرسيد)١٩٠(باشد
 آند؟  مى

خودم از مردم آوفه و زياد نيز از اهالى بصره برايت بيعت خواهيم : مغيرة پاسخ داد
بدين . گرفت و پس از بيعت مردم اين دو شهر، حتى يك تن با تو مخالفت نخواهد آرد

اى زود هنگام دست يافت و با  اى دراز مّدت به سود و بهره ترتيب، مغيره در معامله
) و پس از انجام مأموريت(گشت تا در اجراى اين طرح تالش آند تمام قدرت به آوفه باز

پاى معاويه را در جايگاهى قرار دادم آه در طوالنى مدت بر سر : چنين اظهار داشت
ولى زياد بن ابيه،اين طرح و نقشه پليد را پذيرا نشد، شايد . )١٩١(اّمت محمد، قرار گيرد

 و صفات پستى بود آه در شخصيت يزيد سراغ داشت آه او با دارا سبب آن فرومايگى
بودن چنين صفاتى از شايستگى زمامدارى مسلمانان برخوردار نبود به هر حال، اين 

اميه را نيز برانگيخت و هر يك  طرح و نقشه آز و طمع برخى عناصر ديگرى از بنى
 امر گردن از مروان حكم و سعيد بن عثمان بن عفان براى تصّدى اين

 .)١٩٢(آردند فرازى
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بدين سان، معاويه اجراى طرح خود را در جهت بيعت گرفتن رسمى براى يزيد 
بطور موقت به تأخير انداخت تا با اّتخاذ اقدامات و تدابير ديگرى در فرصتى مناسب 

 . آن را فراهم آوردزمينه اعالن رسمى 

 

 شيوه معاويه در اعالن بيعت يزيد. ٢

معاويه با اين احساس آه خاندان منحرف اموى پذيراى حكومت يزيد پس از او 
عليهما (نخواهند شد تا چه رسد به صاحب اصلى خالفت امام حسن و پس از او امام حسين

از اين رو، فوق .اهند دادبدان تن در نخو"  و تعدادى از فرزندان صحابه آه قطعا)السالم
هاى ديگرى مسلمانان را با فريب يا زور به بيعت با يزيد  العاده آوشيد تا با گزينش راه

 : گستاخ، وادارد از جمله

الف ـ شاعران را براى تراشيدن فضيلت براى يزيد به خدمت گرفت تا به بيان توان 
ر سازند تا مردم به واليت و قدرت او بپردازند و مسأله جانشينى وى را همه جا منتش

 و با اشاره به فرمانروايان خود و سخنوران در شهرها، از )١٩٣(عهدى او تن در دهند
 . هاى ساختگى يزيد را در همه جا گسترش دهند ها خواست فضيلت آن

ب ـ در اين مسير به بذل و بخشش اموال هنگفتى پرداخت و مخالفانى را آه نه به 
هاى شخصى با يزيد سر مخالفت داشتند،  خاطر اعتقاد و عالقه به اسالم، بلكه به انگيزه

 )١٩٤(. خريدارى آرد

 جانشينى هاى انصار، ماجراى هايى از بزرگان و شخصيت ج ـ با احضار هيئت
يزيد را با آنان به بحث و مناقشه گذاشت تا مخالف و موافق و نقاط ضعف آنان را 

 )١٩٥(. بازشناسد و بتواند از همان طريق در آنها نفوذ آند

ايجاد آرد امّيه آه سوداى حكومت داشتند، اختالف  د ـ ميان آن دسته از عناصر بنى
از اين رو، سعيد بن عاص، آارگزار خود را . تا رقابت آنان را با يزيد به ضعف بكشاند

در مدينه بر آنار و مروان حكم را جايگزين وى ساخت، سپس مروان را عزل و سعيد 
 .)١٩٦(را به جاى وى گمارد

دم از احترام فراوانى اى آه نزد مر هاى برجسته هـ ـ به ترور عناصر و شخصيت
 .برخوردار بودند، دست زد
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، سعد بن ابى وقاص، عبدالرحمان بن خالد و )عليه السالم(بدين ترتيب، امام حسن 
 .)١٩٧(بكر را ترور نمود عبدالرحمان بن ابى

مرنگ آردن نقش آنان، سالح تحريم اقتصادى و ـ جهت ايجاد فشار بر بنى هاشم و آ
قرار )عليه السالم(ها به آار گرفت و از آن جا آه اين افراد در آنار امام حسين را بر ضد آن

داشته و بيعت يزيد را پذيرا نشدند، يك سال تمام سهميه آنان را از بيت المال قطع 
 .)١٩٨(آرد

 

 و بيدار سازى امت )عليه السالم( امام حسين . ٣

 حتى در راستاى پذيرش صلح با معاويه نيز، ساآت و گمنام )عليه السالم(امام حسين 
وى با توجه به مسئوليتى آه در قبال آيين الهى و مسلمانان داشت ـ و پس از . باقى نماند

آمد با رعايت و حفظ و  شمار مى وارث نبّوت به - )عليه السالم(برادرش امام حسن 
 .حراست از شرايط و اوضاع مسلمانان، دست به فعاليت زد

 در برهه حكومت معاويه، مسلمانان را از فروپاشى حتمى، )عليه السالم(امام حسين 
مصونيت بخشيد و به اندازه آافى در آنان قدرت معنوى ايجاد نمود تا بتوانند در برابر 

 : قدم باقى بمانند از جملهها ثابت  رنج و دشوارى

 رويارويى با معاويه و بيعت يزيد . ١

 تالش در جهت وحدت مسلمانان  . ٢

 فاش ساختن جنايات معاويه . ٣

 بازگرداندن حق از دست رفته . ٤

 هاى خود توجه دادن مسلمانان به مسئوليت. ٥

 

 رويارويى با معاويه و بيعت يزيد

 و سران و بزرگان مدينه، عدم پذيرش بيعت با يزيد را قاطعانه )عليه السالم(امام حسين
از اين رو، معاويه تصميم گرفت با مسافرت به مدينه، شخصًا آسب . اعالن داشتند

و ابن عباس ديدار  )عليه السالم(وى در مدينه با امام. رضايت مخالفان را،  به عهده گيرد
 را ستود و بر او درود فرستاد و بيعت )آلهصلى اهللا عليه و(آرد و در سخنانى رسول اآرم 

دو را به بيعت  فرزند خود يزيد را مطرح آرد وبا القاب بلند و بااليى از او ياد آرد و آن
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 به پا خاست و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس )عليه السالم(امام حسين. با وى فرا خواند
 :فرمود

تواند جزئى ازتمامى صفات رسول  باشد نمىگوينده هر چند سخنرانى مفّصلى داشته !اى معاويه

 را بيان نمايد، من به خوبى پى بردم آه تو پس از آن بزرگوار چه آردى؟ )صلى اهللا عليه وآله(خدا

را آمتر به مردم گفتى و از رساندن اوصاف آن حضرت به )صلى اهللا عليه وآله(صفات رسول اآرم

 .مردم طفره رفتى

 را بدان آه روشنى و فروغ صبح، تاريكى و سياهى شب را رسوا اين! هيهات، هيهات، اى معاويه

 .ها چيره شد نمود و خورشيد جهان افروز، بر نورهاى آم سوى چراغ

اى بيت المال را به خود  تو خود را بر ديگران برترى دادى و به حّد افراط رساندى، به اندازه

وق ديگران امتناع ورزيدى، تا اين اختصاص دادى آه آن را به حد اجحاف رساندى، از پرداخت حق

ها نپرداختى تا  آه به حد بدگويى آنان رسيد و از گليم خود پا فراتر نهادى، سهم حق داران را به آن

 . اين آه شيطان بهره فراوان و نصيب آامل خود را بدست آورد

شيدى، تو به رخ امت رسول خدا آ) به دروغ(و دانستم آه چرا آماالت و سياست مدارى يزيد را 

آنى آه تا آنون پنهان بوده  قصد دارى مردم در مورد يزيد تصور آنند تو آسى را توصيف مى

اى در صورتى آه  دهى آه گويى با علم خاصى او را آشف نموده است، يا از آسى خبر مى

 .دهد وضيعت روحى يزيد از افكار و انديشه او خبر مى

ته و آن تماشاى جنگ و ستيز سگان جنگجو و آبوتر براى يزيد همان تصميم را بگير آه خود گرف

بازى و بازى آبوتران نر و ماده و تماشاى زنان نوازنده و خواننده و هرزه و نواختن آالت لهو و 

لعب است آه او را در اين زمينه فردى بصير خواهى يافت و آن چه را در صدد آن هستى رها ساز، 

اى مالقات آنى، برايت بس  گناهى آه از مردم به دوش گرفتهآيا از اين آه خدا را با اين همه بار 

 نيست؟

همواره در ظلم و ستم بودى تا ظرفش را ماالمال آردى در صورتى آه فاصله تو و ! به خدا سوگند

بينم آه به ما  در حالى مىتو را . اى جز اين ندارى و چاره! مرگ جز يك چشم به هم زدن نيست

صلى (رسول اآرم! بدى آردى و از ارث پدرى ما جلوگيرى به عمل آوردى، با اين آه به خدا سوگند

 از همان زمان والدت، ما را وارث آن آرده بود و همان استداللى را آه در سقيفه )اهللا عليه وآله

ها چنگ زد و در نتيجه شما هم  به آن) رابوبك(همان داليلى آه . آوردند تو نيز براى ما اقامه آردى

آرديد انجام داديد چنين و چنان گفتيد تا اين آه  به همان داليل تمسك آرديد و آارهايى آه نبايد مى

در اين باره ! پس اى اهل ِخَرد. (حكومت از راهى آه هدف آن غير از تو بود، به دست تو افتاد

 ).عبرت گيريد



 به عنوان امير از )صلى اهللا عليه وآله(آن مرد در زمان رسول خدا تو يادآورى آردى آه ! معاويه

ناحيه حضرت انتخاب شده بود و اين چنين نيز بود، چرا آه براى عمروعاص در آن زمان آه با 

آمد ولى با اين همه، مردم زمامدارى او را پذيرا نشدند  پيامبر مصاحبت داشت فضيلتى به شمار مى

از امروز به بعد جز من آسى بر شما «: شمردند تا آن جا آه پيامبر فرمودو آارهاى ناپسندش را بر

تو چگونه به عمل منسوخ پيامبر در زمانى دشوار و خاص، استناد . »حاآميت نخواهد داشت

توان به او  اى آه به هيچ وجه نمى آنى؟ و يا چگونه مصاحبت و همراهى آسى را پذيرفته مى

خواهى مردم را به  شاوندى او مورد وثوق و اطمينان نيست، تو مىاعتماد آرد، دين و آيين و خوي

اى گرفتار سازى آه يزيد در دنياى  سمت و سوى فردى ديوانه و اسرافگر سوق دهى و در شبهه

خود لّذت ببرد و تو آخرتت را به تباهى بكشانى، اين همان زيانكارى آشكار است، از خداوند براى 

 .»طلبم خود و شما آمرزش مى

ها بر او   مات و مبهوت شد و تمام راه)عليه السالم(معاويه از شنيدن سخنان امام حسين 
 اين شخص آيست؟! ابن عباس: بسته شد، رو به ابن عباس آرد و بدو گفت

و )صلى اهللا عليه وآله(او فرزند رسول خدا ! به خدا سوگند: ابن عباس در پاسخ وى گفت
خواهى از او بپرس آه از  هر چه مى. مبر استاز اصحاب آساء و از خاندان پاك پيا

ميان همه، او پاسخگوى تو خواهد بود تا خداوند به امر خود داورى آند و او بهترين 
 .)١٩٩(داوران است

 با معاويه با شدت و تندى انجام پذيرفت حضرت )عليه السالم(نحوه برخورد امام حسين 
ا آشكارا به جنگ با معاويه فراخواند و از پيروى سياست ويرانگر معاويه آه مسلمانان ر

 .آشاند، به آنان هشدار داد اسالم را به تباهى مى

 

 تالش در جهت وحدت مسمانان

هاى مردمى يكى پس از ديگرى از تمام آشورهاى اسالمى خدمت امام حسين  هيئت
 آه بر آنان وارد شده بود، نزد حضرت شدند و از جور و ستمى  شرفياب مى)عليه السالم(

ِشكِوه آرده و با يارى طلبيدن از او، خواستار قيام وى بودند تا آنان را از ظلم و ستم 
به مرآز )عليه السالم(جاسوساِن مدينه خبر گردهمايى و آمد و شد مردم را نزد امام . برهاند

يدن خبر اين ماجرا به قدرت محّلى منتقل ساختند، مروان حكم فرمانرواى شهر از شن
از اين رو، طى يادداشتى به معاويه . العاده بيمناك شد وحشت افتاد و از فرجام آن، فوق
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از اين ! مردم، آمد و شِد فراوانى نزد حسين دارند، به خدا سوگند; اما بعد: چنين نوشت
 .)٢٠٠(آنم بينى مى وضعيت روز سخت و دشوارى را برايتان پيش

اى آه به آن حضرت  برآشفت و در نامه)عليه السالم(هاى امام حسين  معاويه از فعاليت
خبرهايى از تو به من رسيده اگر راست باشد تصور ; اما بعد: نوشت اظهار داشت

ها بيش از همه  آنم از آن چشم بپوشى و اگر عارى از حقيقت اند در پرهيز از آن مى
ى بهرهورى خودت آغاز آن و به عهد و پيمان خدا وفا نما و مرا بر توفيق دارى، برا

زيرا تو هرگاه مرا مورد اعتراض . ات وادار مساز قطع رابطه با خود و ناسزاگويى
قرار دهى به تو اعتراض خواهم آرد و هر زمان با من نيرنگ آنى، از دِر حيله برايت 

ى مسلمانان و به آشوب و فتنه آشاندن از تفرقه و پراآندگ! بيرون خواهم آمد، اى حسين
 .)٢٠١(آنان، از خدا بترس

 

 فاش ساختن جنايات معاويه

در پاسخ نامه معاويه طى نامه بسيار مهّمى مسئوليت آليه )عليه السالم(امام حسين 
در ها و مشكالتى آه در آشور به وجود آمده و مسلمانان را  ها و نا امنى خونريزى

اين نامه در بيان تمام . هاى گوناگون قرار داده بود، متوجه وى ساخت معرض بحران
متن نامه بدين . شود جناياتى آه از معاويه سرزده، از بهترين اسناد تاريخى تلقى مى

 :شرح است

نامه ات به دستم رسيد در آن نوشته بودى از اعمال و رفتارت خبرهايى به من رسيده آه نسبت به 

توان آار نيك  بدان آه تنها به اذن خدا مى. ا نگران هستى آه سزاوار است آنها را ترك آنىه آن

 .انجام داد و اگر رخصت او نباشد انجام آن آارها ممكن نيست

چين و چاپلوسى  اما اين آه گفتى از ناحيه ما خبرى به تو رسيده اين سخنان مربوط به افراد سخن

ام و  اند، من نه تدارك جنگى ديده ى مردمند، گمراهگران دروغ گفتهاست آه در پى تفرقه و پراآندگ

ترسم و تصور  براى ترك اين جنگ تنها از خدا مى! به خدا سوگند. ام نه بر ضّد تو قيامى به پا آرده

گونه عذرى وجود ندارد آه من با حزب شيطانى ستم  آنم خداوند به ترك آن راضى باشد و هيچ نمى

 .نكنمات، مبارزه  پيشه

پيشگان و  آيا تو قاتل ُحجربن عدى نيستى؟ آيا تو قاتل نمازگزاران متدّين و عابدى نيستى آه با ستم

هراسيدند؟ اين تو  بدعتگزاران، به مبارزه برخاستند و در راه خدا از نكوهش هيچ نكوهشگرى نمى
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ادى  آنان را ظالمانه ها امان د هاى محكم، به آن بودى آه پس از آن آه با سوگندهاى بزرگ و پيمان

 .به شهادت رساندى، در برابر خدا گستاخى آردى و عهد و پيمانش را بى اهمّيت تلقى آردى

 آن بنده شايسته خدا آه )صلى اهللا عليه وآله(آيا تو قاتل عمروبن َحِمق خزاعى يار باوفاى رسول اآرم 

ستى؟ در صورتى آه به جسمش در اثر عبادت ضعيف و رنگ رخسارش به زردى گراييده بود، ني

آمدند و تسليم  شد، از قّله آوه نزد تو مى اى آه اگر به آهوان بيابان داده مى نامه او امان دادى، امان

 .شدند مى

باشد؟  آيا تو نبودى آه ادعا آردى زياد پسر سمّيه آه به زنا از غالم ثقيف، زاده شد، فرزند پدرت مى

فرزند مربوط به پدراست و زناآار را بايد سنگسار «: فرمود)آلهصلى اهللا عليه و(با اين آه رسول خدا 

 .»نمود

تو بودى آه سّنت پيامبر را رها ساختى و بدون هدايتى از ناحيه خدا، از هواى َنفَست پيروى نمودى 

ها را  و سپس همين زياد را بر مسلمانان مسّلط نمودى تا دست به آشتار آنان بزند و دست و پاى آن

هايشان را از حدقه بيرون آورد و آنان را بر درخت خرما به دار آويزد، گويى تو از اين  مبُبرد و چش

 !ها از تو نيستند امت نيستى و آن

آيا تو قاتل آن مرد َحْضَرمى نبودى آه زياد درباره او برايت نامه نوشت آه وى از دين و راه و رسم 

ر آس را بر دين على يافتيد از دم تيغ بگذرانيد؟ آند و تو به او نوشتى ه  پيروى مى)عليه السالم(على

ها را به قتل رساندى و به فرمان تو آنان را مثله آردند در صورتى آه دين على همان دين پسر  آن

اى نشاند و اگر آن   است آه تو را در جايى آه اآنون نشسته)صلى اهللا عليه وآله(عمويش رسول خدا 

 . ر گذر زمستان و تابستان، رفتنى بودنبود عّزت و شرف تو و پدرانت نظي

دين خود و امت پيامبر را در نظر بگير و از تفرقه و پراآندگى مسلمانان : اى در نامه ات گفته

ها را به آشوب و فتنه بكشانى در صورتى آه من فتنه و آشوبى براى مردم بزرگتر  بپرهيز، مبادا آن

 آارى )صلى اهللا عليه وآله(دين و اّمت رسول خدا ها سراغ ندارم براى خود و  از حكومت تو بر آن

بينم، اگر اين آار را انجام دهم مايه تقّرب به خداست و اگر از آن دست  برتر از مبارزه با تو نمى

آنم و در آارهايم از او توفيق و راهنمايى  بردارم براى حفظ دينم به پيشگاه خدا استغفار مى

 .طلبم مى

آنى و اگر تو را بفريبم، از در حليه و  راض آنم، به من اعتراض مىاگر به تو اعت: اى نوشته

توانى بكار ببر من اميد آن دارم آه فريبت به من  اى مى نيرنگ با من درخواهى آمد، اآنون هر حيله

ات سوار  آسيبى نرساندو بيش از همه به خودت زيان خواهد رساند، زيرا تو بر مرآب جهل و نادانى

 .مندى ان شكنى خود عالقهاى و به پيم شده



به هيچ شرطى پايبند نماندى و با به شهادت رساندن افرادى آه پس از برقرارى ! به جانم سوگند

صلح و سوگند دادن و عهد و پيمان گرفتن، آنان را آشتار نمودى، عهد و پيمان خويش را زير پا 

. ها را از َدم تيغ گذراندى ، آننهادى و بى آن آه با آسى سر جنگ داشته و يا آسى با آنان بستيزد

آردند و به حقوق ما ارج  اين آار را تنها بدين جهت انجام دادى آه آنان فضائل ما را بازگو مى

ها را به شهادت نرسانى قبل از اين آه آارى انجام دهند از دنيا  از بيم اين آه مبادا اگر آن. نهادند مى

 . قضيه آگاه گردند مرگ به سراغشان آيدبروى و يا آنان پيش از آن آه آنان بر اين

تو را به قصاص الهى مژده باد، به روز حساب ايمان بياور و به هوش باش آه خدا ! اى معاويه

آند آه تو  فراموش نمىشود خداوند هيچگاه  نوشتارى دارد آه هر ريز و درشتى در آن ثبت مى

هايشان به دياِر غربت تبعيد  رساندى و اولياى خدا را از خانه مردم را به ِصرف اتهام، به قتل مى

 .نوش خود و همبازى سگان، بيعت گرفتى آردى و براى پسرك خام و باده مى

دادى و به ترديدى نيست آه به خويشتن زيان رساندى و دينت را به تباهى آشاندى و مردم را فريب 

 .سخنان افراد جاهل و نادان گوش فرا دادى و پروا پيشگاِن باتقوا را به خوارى و ذّلت واداشتى

هاى  گونه سندى سياسى جز اين سند از آن زمان وجود ندارد آه بيهوده آارى هيچ
سلطه حاآم را آشكار و جناياتى را آه معاويه مرتكب شده، ثبت آرده باشد و اين خود، 

 .آيد روشى در برابر جور و ستم و خودآامگى به شمار مىفرياد وخ

 

 بازگرداندِن حق از دست رفته

آرد،  معاويه بيشتر دارايى دولت را در راستاى حفظ قدرت و حكومتش هزينه مى
چنان آه در جهت تقويت مرآزّيت سياسى و اجتماعى بنى امّيه، اموال هنگفتى را به آنان 

 از ادامه اين سياست سخت نگران بود و خارج ساختن )السالمعليه (بخشيد و امام حسين  مى
گونه اموال را از چنگ معاويه آه حكومتش فاقد هرگونه پايه و اساس قانونى بوده و  اين

آاروانى از اموال و . دانست مى بر قلع و قمع و تقّلب و فريبكارى استوار بود، ضرورى
دمشق، از مدينه عبور آرد آه امام حسين آاال از ناحيه يمن براى سرازير شدن به خزانه 

 بر آن استيال يافت و آاالهاى آن را بين نيازمندان توزيع نمود و به معاويه )عليه السالم(
آاروانى از يمن حامل آاال و زيورآالت و عنبر ; سفيان، اما بعد از حسين بن على، به معاوية بن ابى: نوشت

ها آزمندان فاميل خود را سير  نه دمشق سرازير آنى و به وسيله آنها را در خزا و عطر براى تو بود تا آن

 )٢٠٢(.ها را مصادره نمودم والّسالم ولى من بدان هانياز داشتم و آن. نمايى

                                                           
 .١/١٩٥، چاپ اول، ناسخ الّتواريخ ٤/٣٢٧ابن ابى الحديد ; البالغه شرح نهج. ٢٠٢



معاويه اميرالمؤمنين، به حسين از بنده خدا «:  نوشت)عليه السالم(معاويه در پاسخ امام 
نامه ات به دستم رسيد، يادآور شده بودى آه آاروانى از ; بن على، درود بر شما، اما بعد

ها  يمن برايم حامل آاال و زيورآالت و عنبر وعطر بوده از آن ديار عبور آرده تا من آن
ها نياز  تو بدانرا به خزانه دمشق وارد آنم و آزمندان خاندان پدرى ام را سير آنم و 

تو شايسته مصادره آن اموال نبودى !) حسين(اى،  ها را مصادره نموده اى و آن داشته
ها را به من نسبت دادى و فرمانروا به گرفتن مال، سزاوارتر است و  زيرا تو خود، آن

اگر از آن آاروان ! به خدا سوگند. آند سپس خود، سهميه هر آسى را از آن جدا مى
گمان من ! تا نزد من آيد حق تو را پايمال نخواهم آرد، ولى اى برادرزادهدست بردارى 

آنم مربوط به زمان من  پرورانى و تصور مى اى در سر مى اين است آه تو انديشه
بيم آن ! آنم و از اشتباهت درمى گذرم، ولى به خدا سوگند باشد، من از تو قدرشناسى مى

 .» را يك لحظه مهلت ندهددارم به آسى گرفتار و مبتال شوى آه تو

آرد آه خليفه غيرقانونى حق تصرف   با اين عمِل خود ثابت)عليه السالم(امام حسين 
حاآِم دينى است و او شخص امام حسين  دراموال مسلمانان را ندارد، بلكه اين عمل، حِق

مسلمانان تقسيم  است آه اموال بيت المال را طبق معيارهاى اسالمى ميان )عليه السالم(
شناسد،  اش تأآيد فرمود آه خالفِت معاويه را به رسمّيت نمى حضرت در نامه. آند مى

گفتند، اميرالمؤمنين  اش او را آن گونه آه ديگران مى در نامه)عليه السالم(زيرا امام 
به همين دليل، در . جا بود آه معاويه آوشيد موضع امام را دور بزند از اين. نخواند
 خود را اميرالمؤمنين و فرمانرواى مسمانان خواند ولى )عليه السالم(نامه امام پاسخ 

براى آليه مسلمانان در طول )عليه السالم(حرآتش ناآام ماند، زيرا موضِع امام حسين 
آمد، در  چنان معيار و مالآى اسالمى و جداآننده خوب و بد به شمار مى تاريخ، هم

 اعتنايى به موضِع معاويه ننموده و آن را جز گونه توجه و صورتى آه مردم هيچ
 .وارونه جلوه دادن حقيقت و فريب افكار عمومى، چيز ديگرى ندانستند

 در جهت اعتراض به رفتار و حكومت )عليه السالم(گيرى امام  در حقيقت، اين موضع
اى بس روشن و واضح تلقى  معاويه و درخواست حاآمّيت حق و عدل الهى، اشاره

 .شود مى

 

 هاى خود توجه دادن مردم به مسئوليت

 طى يك گردهمايى عمومى سياسى، جمعيت انبوهى از )عليه السالم(امام حسين 
مهاجران و انصار و تابعان و ديگر مسلمانانى را آه در مراسم حج شرآت جسته بودند، 



بدان گردهمايى فراخواند و در جمع آنان به پا خاست و به ايراد خطابه پرداخت و 
يرامون رنج و محنت و گرفتارى هايى آه از ناحيه معاويه متوجه عترت پيامبر و پ

پيروان آنان شده و اقدامات شديدى آه در جهت نهان ساختن فضايل آنان و پوشيده نگاه 
 در حق آنان، صورت گرفته بود، )صلى اهللا عليه وآله(داشتن روايات رسيده از رسول خدا 
 .اخت آن مطالب را ميان مسلمانان منتشر سازندسخن گفت و حاضران را موظف س

عليه (سليم بن قيس هاللى با نقل گزارش اين گردهمايى و عين خطابه امام حسين

 و عبداهللا بن عباس )عليه السالم(بن على يك سال قبل از مرگ معاويه، حسين. گويد مى)السالم
 بنى هاشم و زنان آنان و )معليه السال(امام حسين . و عبداهللا بن جعفر، حج به جا آوردند

شناختند، گرد آورد و سپس  بيتش را مى بردگانشان و آن دسته از انصار  آه خود و اهل
صلى اهللا (خواهم آن گروه ياران رسول خدا  از شما مى: با فرستادن رسوالنى بدانان گفت

يز چنين را آه به نكوآارى و پرهيزآارى معروفند نزدم گرد آوريد، و آنان ن )عليه وآله
بدين ترتيب، بيش از هفتصد شخصيت در منى حضور آن بزرگوار رسيده و در . آردند
دادند و قريب به دويست تن  ها را تابعان تشكيل مى ها جاى گرفتند آه اآثريت آن خيمه

 در جمع آنان به ايراد سخن )عليه السالم(از ياران پيامبر در آن جمع حضور داشتند، امام
 :حمد و ثناى خدا چنين فرمودپرداخت و پس از 

اما بعد، بالهايى را آه اين انسان سرآش ـ يعنى معاويه ـ بر ما و پيروانمان وارد ساخته، به خوبى 

من امروز پرسشى از شما دارم، اگر راست گفتم مرا تصديق آنيد و . ديديد و دانستيد و گواهى داديد

 . اگر دورغ گفتم، تكذيبم نماييد

ها  ها را نهان داريد، سپس به شهر و ديار خود باز گرديد و آسانى را آه بدان  و آنسخنانم را بشنويد

) مسأله واليت(اعتماد داريد بدان چه شما را آگاه ساختم فراخوانيد زيرا من بيم آن دارم آه اين حق 

رسند گرداند، هر چند آافران ناخ آهنه و مندرس شود و از ميان برود و خداوند نور خود را آامل مى

 .باشند

بيت نازل   تمام آياتى را آه خداوند در حق اهل)عليه السالم(امام حسين: گويد راوى مى
صلى اهللا عليه (اآرم آرده بود قرائت فرمود و تفسير آرد و آن چه را جد بزرگوارش رسول

درباره پدر و برادر و مادر و خودش و خاندان او فرموده بود، همه را ياد آور شد و )وآله
آرى، صحيح است، ما اين مطالب : داشتند رانش هر يك در پاسخ اين مطالب اظهار مىيا

ها  از جمله مواردى آه حضرت آنان را سوگند داد، بدان. ايم را شنيده و بدان گواهى داده
 :فرمود



ى  ميان ياران خود پيمان برادر)صلى اهللا عليه وآله(دانيد آن زمان آه رسول خدا آيا مى! شمارا به خدا

برقرار ساخت، على بن ابى طالب برادر پيامبر گرديد، زيرا بين خود و او پيمان برادرى بست و 

 .»تو برادر من و من در دنيا و آخرت برادر توام«: فرمود

 . آرى، چنين است: عرض آردند

دانيد رسول خدا مكان مسجد و منازل خويش را خريدارى آرد  آيا مى! شما را به خدا سوگند: فرمود

ُنه اتاق براى خود و دهمين حجره را . ها را بنا نهاد و سپس در آن مكان حجره و اتاق ساخت و آن

شد، مسدود نمود، جز در  براى پدرم در وسط آن ساخت، سپس هر درى را آه به مسجد گشوده مى

ن خانه پدرم و در پى اين آار بسيارى از افراد، هر چه خواستند گفتند و رسول خدا در پاسخ آنا

بلكه خداوند مرا به . هاى شما را مسدود نكردم، آه در خانه على را بازگشايم من در خانه: فرمود

 .بستن آن درها و باز گذاشتن در خانه على فرمان داد

 مردم را جز على از خوابيدن در مسجد منع فرمود، او )صلى اهللا عليه وآله(آن گاه رسول خدا 

بماند، منزلش در منزل رسول خداقرار داشت، سپس براى توانست در حال جنابت در مسجد  مى

 پيامبر و او فرزندانى روزى فرمود؟ 

 .آرى، چنين است: عرض آردند

خواست به اندازه ديد يك چشم، از منزل  دانيد آه عمر بن خطاب مى آيا مى: فرمود )عليه السالم(امام

 وى را از اين آار باز داشت و )صلى اهللا عليه وآله(اى به مسجد باز آند، ولى رسول خدا خود روزنه

خداوند به من فرمان داده مسجدى پاك بنانهم و غير از من و برادرم و فرزندانش آسى در «: فرمود

 آن جا ساآن نشود؟

 . آرى، چنين است: عرض آردند

روز غدير خم به  پدرم را )صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول خدا آيا مى! شما را به خدا: فرمود

حاضران، سخنانم را به غائبان «: فرمود. امامت منصوب نمود و مردم را به واليت او فرا خواند

 »برسانيد؟

 .آرى، چنين است: عرض آردند

 هنگامى آه مسيحيان نجران را به )صلى اهللا عليه وآله(دانيد رسول خدا آيا مى! شما را به خدا: فرمود

 

 اتفاق پدرم و همسرش و دو فرزندش در آن جمع، حضور نيافت؟ مباهله فرا خواند، جز به 

 .آرى، چنين است: عرض آردند



 در جنگ خيبر پرچم را به )صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول خدا آيا مى! شما را به خدا: فرمود

سپارم آه خدا و رسولش او را دوست  پرچم را به دست آسى مى«: دست پدرم سپرد و سپس فرمود

دارند و او نيز دوست دار خدا و رسول اوست، وى قهرمانى است آه هيچ گاه پشت به دشمن  مى

 »نكرده و خداوند خيبر را به دست تواناى او خواهد گشود؟

 .آرى، چنين است: عرض آردند

 پدرم را براى خواندن آيات سوره برائت اعزام )صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول خدا آيا مى: فرمود

 »اين پيام را بايد تنها خود و يا مردى از خاندانم ابالغ نمايد؟«:  و فرمودنمود

 . آرى، چنين است: عرض آردند

را به مقابله داد، پدرم  دانيد پيامبر خدا در هر گرفتارى و ناراحتى آه برايش رخ مى آيا مى: فرمود

اى : فرمود خواند و مى فرستاد، زيرا به او اعتماد آامل داشت، پدرم را هيچگاه به اسم نمى با آن مى

 !برادر

 .آرى، چنين است: عرض آردند

بين پدرم و جعفر و زيد قضاوت نمود و  )صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول اآرم آيا مى: فرمود

از تو هستم و تو پس از من ولّى و رهبر هر انسان با ايمانى تو از من و من ! اى على: فرمود

 »هستى؟

 .آرى، چنين است: عرض آردند

 خلوتى داشت و هر شب نشستى، )صلى اهللا عليه وآله(دانيد پدرم هر روز با رسول خدا آيا مى: فرمود

با او آغاز آرد، پيامبر  داد و هر زمان سكوت مى هر گاه از رسول خدا پرسشى داشت، بدو پاسخ مى

 نمود؟ سخن مى

 .آرى، چنين است: عرض آردند

 پدرم را بر جعفر و حمزه برترى بخشيد، آن گاه )صلى اهللا عليه وآله(دانيد، رسول خدا آيا مى: فرمود

همسرت بهترين فرد خاندان من است، در گرويدن به اسالم از همه با ! دخترم«: آه به فاطمه فرمود

 » از همه بيشتر و علم و دانش وى از همه باالتر است؟اش تر حلم و بردبارى سابقه

 .آرى، چنين است: عرض آردند

من سرور فرزندان آدم و برادرم «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول خدا آيا مى: فرمود

على، سرور عرب است و فاطمه، سرور زنان بهشتى و حسن و حسين سروران جوانان اهل 

 »اند؟ بهشت

 .آرى، چنين است: دندعرض آر

 به پدرم فرمان داد آه تنها او غسلش دهد و او )صلى اهللا عليه وآله(دانيد آه رسول خدا آيا مى: فرمود

 »را آگاه ساخت آه جبرئيل در غسل دادن بدنش پدرم را آمك خواهد آرد؟



 .آرى، چنين است: عرض آردند

اى آه ايراد   در آخرين خطبه) اهللا عليه وآلهصلى(دانيد رسول اآرم آيا مى:  فرمود)عليه السالم(امام

نهم، يكى آتاب خدا و ديگرى اهل بيتم، به هر دو   گران سنگ ميان شما مى]چيز[دو «: آرد فرمود

 »تمسك جوييد، هيچ گاه به گمراهى دچار نخواهيد شد؟

 .آرى، چنين است: عرض آردند

ام آيات قرآن و رواياتى را آه از  تم)عليه السالم(به گفته رواى، امام اباعبداهللا الحسين
 و اهل بيت او )عليه السالم( به ويژه در حق على بن ابى طالب)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

ها سوگند داد و صحابه در پاسخ اظهار  وارد شده بود، بر شمرد و مردم را به آن
ان اظهار ايم و تابع دارى، شنيده آن چه را بيان مى. آرى، چنين است: داشتند مى
اند،  اند نقل آرده آرى، اين سخنان را فالنى و فالنى آه مورد اعتمادمان بوده: داشتند مى

ايد  شنيده )صلى اهللا عليه وآله( آنان را سوگند داد آه از رسول خدا )عليه السالم(آن گاه امام
 :فرمود مى

هرآس ادعاى دوستى مرا داشته باشد ولى به على آينه بورزد، دروغگوست، زيرا چنين فردى آه به 

 .ندارد على آينه مىورزد مرا دوست

چگونه چنين چيزى ممكن ! اى رسول خدا: در اين هنگام شخصى عرضه داشت
 :است؟ حضرت فرمود

 احب الّله و َمن ابغضه فقد ألنه منى و انا منه، َمن احّبه فقد أحّبني و َمن احّبني فقد«
 ابغضني، و َمن ابغضني فقد ابغض اهللا؟

زيرا على از من و من از على هستم، هر آس دوستدار او باشد، مرا دوست داشته و دوستدار من 

مورد محبت خداست، و آن آس آه آينه على را به دل داشته باشد، به من آينه ورزيده و هرآس آينه 

 » . با خدا دشمنى آرده استمرا به دل داشته باشد،

 .)٢٠٣(شدند آرى، آن چه را اظهار داشتى شنيده بوديم و سپس پراآنده: عرض آردند

 

 مرگ معاويه

  و از جناياتى آه مرتكب شده بود و زياده )٢٠٤(. هجرى ُمرد٦٠معاويه در سال 
روى در ريختن خون مسلمانان و چپاول اموالشان، سخت بى قرار و در رنج و عذاب 
بود، مرگش در دمشق فرا رسيد و از ديدن روى فرزند خود آه خالفت را برايش غصب 

زيد در ي: و وى را بر مسلمانان تحميل آرده بود، محروم ماند، به گفته تاريخ نگاران

                                                           
 .، تحقيق محمد باقر انصارى٣٢٣آتاب ُسليم بن قيس .  ٢٠٣
 . ٥٤ / ٢سيرة االئمه االثنى عشر .  ٢٠٤



ها و غرق در عربده آشى مستانه و آواز چنگ و  زمان مرگ پدرش، در شكارگاه
 )٢٠٥(.بود دف

 

 

 

  )عليه السالم(حكومت يزيد و قيام اباعبداهللا الحسين: مبحث دوم

 آغاز قيام

 حكومت معاوية مخالفت  با اين آه شديدًا با)عليه السالم(ياد آور شديم آه امام حسين 
 ولى نظر به پايبندى وى به قرارداد - و اشكال متعددى از آن را نقل آرديم - داشت 

با معاويه امضاء آرده بود، تالش  )عليه السالم(صلحى آه برادر بزرگوارش امام حسن 
 .براى بر آنارى معاويه را پذيرا نشد

زمانى : اند  گفته)عليه السالم(ين گيرى اصولى امام حس تاريخ نگاران با ثبت اين موضع
 به شهادت رسيد، شيعيان عراق دست به جنبش زده وطى )عليه السالم(آه امام حسن مجتبى 

 خواستار بر آنار ساختن معاويه وگرفتن بيعت براى )عليه السالم(اى از امام حسين  نامه
ت و ياد آور شد آه بين  آنان را از اين آار باز داش)عليه السالم(خود شدند، آه امام حسين 

او و معاويه عهد و پيمانى است آه تا پايان مدت آن، شكستن آن پيمان، برايش روا نيست 
 .)٢٠٦(و هرگاه معاويه به هالآت رسيد، در آن تجديد نظر خواهد آرد

 و نيز دستگاه حكومت، به خوبى )عليه السالم(از همين رهگذر براى پيروان امام 
 با مرگ معاويه هيچ گونه پاى بندى و التزامى نسبت )عليه السالم(شن بود آه امام حسين رو

به قرارداد صلح نخواهد داشت به همين دليل، قيام خود را بر ضد نظام حاآم ستم 
از اين رو، وجود . اى آه زمام آن را يزيد فاسق به عهده دارد، آغاز خواهد نمود پيشه

 .آمد بزرگترين عامل نگرانى هيئت حاآمه، به شمار مى )سالمعليه ال(مقدس امام حسين 

 

 نامه يزيد به فرمانرواى مدينه

                                                           
 . ٢٤٠ - ٢٣٩ / ٢حياة االمام الحسين . ٢٠٥
 . ٣٢ / ٢ارشاد .  ٢٠٦



اى از وليد بن  يزيد بالفاصله پس از مرگ پدرش طى نامه: بنابه نقل تاريخ نگاران
عليه ( در خواست آرد تا از امام حسين- فرمانرواى معاويه بر مدينه -سفيان  ُعتبة بن ابى

 .)٢٠٧(گيرد و آن را به تأخير نيندازدبيعت ب)السالم

ام به  هرگاه نامه: در نامه يزيد به وليد آمده بود آه: اند ديگر منابع تاريخى آورده
بيعت بگير و اگر از دستت رسيد، حسين بن على و عبداهللا بن زبير را احضار و از آنان 

بيعت سرباز زدند، آن دو را گردن بزن و سرهاى آنان را نزد من بفرست و از مردم نيز 
 )٢٠٨(.بيعت بگير و هرآس امتناع ورزيد، همين حكم را درباره آنان به اجرا در آور

 

 مشورت وليد با مروان حكم

ده بود، حيران و سرگردان بود، زيرا او به وليد در مسئوليتى آه به وى محّول ش
 به هيچ بهايى با يزيد بيعت نخواهد آرد، از )عليه السالم(دانست آه امام حسين  خوبى مى

به همين . اين رو، خود را نيازمند مشورت با مروان حكم، بزرگ خاندان اموى دانست
هم اآنون : پيشنهاد آردمروان به وليد . دليل آسى را نزد او فرستاد و مروان نزدش آمد

 و به بيعت و اطاعت از يزيد فراخوان، اگر اين آار را انجام )٢٠٩(در پى آنان بفرست
ها را  دادند، از آنان بپذير وگرنه پيش از آن آه از مرگ معاويه اطالع حاصل آنند، آن

گردن بزن، زيرا به مجرد آگاه شدن از اين ماجرا هر يك از آنان، دست به شورش 
خواند، در اين  ا به سوى خود فرا مىآند و مردم ر خواهد زد و ايجاد اختالف مى

صورت بيم آن دارم چنان نيرويى را بر ضّد تو گرد آورند، آه توان مقاومت در برابر 
ها را نداشته باشى، جز عبداهللا بن عمر آه در اين خصوص با آسى سر ستيز ندارد،  آن

زيد، به دانم حسين بن على هرگز در جهت بيعت با ي افزون بر اين آه من به خوبى مى
اگر ! به خدا سوگند. داند تو پاسخ مثبت نخواهد داد و اطاعت يزيد را برخود الزم نمى

دادم يك آلمه سخن بگويد و بدون اعتنا به هر اتفاقى آه رخ  من جاى تو بودم اجازه نمى
 .)٢١٠(زدم داد، او را گردن مى مى

                                                           
 . ٣٢ / ٢ارشاد .  ٢٠٧
 . ٢٥١ / ٢تاريخ يعقوبى .  ٢٠٨
عبداهللا بن زبير و عبداهللا بن عمر ) عليه السالم(ها بفرستد امام حسين  در اين جا منظور از آسانى آه در پى آن. ٢٠٩

 ، نام همه اين افراد در نامه يزيد آمده٨٤ / ٦بود، به اين اعتبار آه به نقل برخى از منابع تاريخى نظير تاريخ طبرى 
 . بود
 . ٢٥/ ٢) عليه السالم(حياة االمام الحسين .  ٢١٠



د آه از ديگر اعضاى خاندان بنى اميه با تدبيرتر بود، گران آمد و اين سخن بر ولي
 .)٢١١(شد آاش وليد به دنيا نيامده بود و از او يادى نمى: به مروان گفت

از آن چه به تو گفتم : مروان سخن وليد را به استهزاء گرفت و با تمسخر به او گفت
وليد بر او بانگ . )٢١٢(اند ا ما دشمنى ديرينه داشتهزيرا خاندان ابوتراب ب. نگران مباش
از اين سخن دست برادر و درباره پسر فاطمه آه ! واى بر تو! مروان: زد و گفت

 . )٢١٣(باقيمانده نبوت است، به نيكى سخن بگو

نده و  را به مجلس خويش فرا خوا)عليه السالم(بدين ترتيب، هر دو توافق آردند آه امام 
براى به دست آوردن مواضع حضرت در قبال سلطه حاآم، بيعت يزيد را بر او عرضه 

 .آنند

 

 

 

 

  در مجلس يزيد)عليه السالم(امام 

.  فرستاد و او را به مجلس خويش فرا خواند)عليه السالم(وليد شبانه نزد امام حسين 
نوز ماجراى آن حضرت در مسجد حضور داشت و ه. وقتى پيك وليد خدمت امام آمد

مرگ معاويه ميان مردم انتشار نيافته بود، در ذهن مبارك امام خطور آرد آه وليد او را 
فرا خوانده تا وى را در جريان مرگ معاويه قرار دهد و با توجه به خبرهايى آه از شام 

،   )عليه السالم(در پى آن امام حسين . بدو رسيد، براى حاآم جديد از او بيعت بگيرد

هاى خويش را فرا خوانده و به آنان اطالع داد آه  ان و برادران و عمو زادههوادار
از اين جهت آه مرا به آارى وادارد : فرماندار مدينه وى را احضار آرده است و افزود

 .)٢١٤(آه نتوانم بدو پاسخ مثبت دهم ايمن نيستم

مرا :  به هواداران خويش دستور داد سالح برگيرند و بدانان فرمود)عليه السالم(امام 

همراهى آنيد هنگامى آه بر وليد وارد شدم شما بر در جايگاه بنشينيد و هرگاه شنيديد صداى من بلند شد، بر او 

 )٢١٥(.وارد شويد

                                                           
 . ٢٥١ / ٢همان .  ٢١١
 . همان.  ٢١٢
 .همان.  ٢١٣
 . ٢١٣ /ة الخواص، تذآر٢٧ /، مقتل ابو مخنف١٧١ /، روضة الواعظين٤٣٤ / ١اعالم الورى .  ٢١٤
 . ٢/٣٣ارشاد .  ٢١٥



 آه بر وليد وارد شد ديد مروان آه با وليد قطع رابطه آرده )عليه السالم(امام حسين 
بر قرارى پيوند خويشاوندى بهتر از قطع رابطه و صلح و صفا : بود، نزد او نشسته، حضرت فرمود

 اآنون وقت آن رسيده آه شما دو تن با يكديگر گردهم آييد، خداوند ميانتان صلح و آشتى .بهتر از تباهى است

 .بر قرار سازد

 آلمه )عليه السالم(پس وليد خبر مرگ معاويه را به حضرت داد و امام حسينس
آن گاه وليد نامه يزيد را مبنى بر بيعت گرفتن از . را بر زبان آورد....) إّناهللا(استرجاع 

آنم به  من تصور مى:  خواند و حضرت فرمود)عليه السالم(، براى امام حسين )عليه السالم(امام

 .  يزيد قانع نخواهى شد مگر اين آه آشكار را با او بيعت نمايمبيعت نهانى من با

 .آرى، چنين است: وليد گفت

 عرض )عليه السالم(وليد به امام .  فردا نظرت را در اين باره بيان آن: فرمود)عليه السالم(امام 
 .توانى بروى و فردا همراه با جمعى از مردم نزد ما بيايى به ياد و نام خدا مى: آرد

اگر هم اآنون حسين بى آن آه بيعت آند از تو جدا شود، در : مروان به وليد گفت
فرصت ديگرى هرگز به او دست نخواهى يافت، مگر اين آه ميان شما و او قتل و 
آشتار فراوانى رخ دهد، حسين را زندانى آن تا بدون بيعت از نزد تو بيرون نرود و يا 

تو ! فرزند زرقاء:  برجست و فرمود)عليه السالم(سين او را گردن بزن، در اين لحظه امام ح

اين جمله را فرمود و به . )٢١٦(شدى دروغ گفتى و مرتكب گناه! آشى يا او؟ به خدا سوگند مرا مى
 .همراه هوادارانش از آن جا خارج و رهسپار منزل خويش شد

حسين هرگز چنين !  خدا سوگندنافرمانى من آردى، نه به: مروان به وليد گفت
 .فرصتى به تو نخواهد داد

آنى آه تباهى  تو آارى را به من پيشنهاد مى! ديگرى را سرزنش آن: وليد گفت
اگر تمام اشياء موجود در روى زمين آه خورشيد ! به خدا سوگند. دينم را به دنبال دارد

رم در برابر آن، حسين را آند، از آن من باشد، دوست ندا تابد و غروب مى ها مى بر آن
! آنم، بكشم؟ به خدا سوگند بيعت نمى: حسين را به جرم آن آه بگويد! سبحان اهللا! بكشم

من بر اين باورم هر آس در مورد ريختن خون حسين محاسبه گردد، در روز رستاخيز، 
 .)٢١٧(در پيشگاه خدا ميزان عملش سبك خواهد بود

                                                           
 . نام مادر بزرگ مروان.  ٢١٦
 . ٣٤ -  ٢/٣٣ارشاد .  ٢١٧



عليه (شود آه در آن مجلس بحث و مناقشه ميان امام ت استفاده مىاز برخى روايا

و مروان باال گرفت تا آن جا آه حضرت ديدگاه خويش را به صراحت به مروان )السالم
 :اعالن آرده و فرمود

إنا اهل بيت النبوة و معدن الرساله و مختلف المالئكة و محل الرحمة بنا فتح اهللا و «

سق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق، و مثلي بنا ختم، و يزيد رجل فا

ال يبايع مثله، لكن نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون أيّنا أحّق بالخالفة و 

 ;)٢١٨(»البيعة

داوند ما خاندان نبوت و جايگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و مكان نزول رحمت خداييم، خ

اسالم را از خاندان ما آغاز و تا پايان نيز با ما خاندان پيش خواهد برد و يزيد مردى فاسق و باده 

نوش است آه دستش به خون بيگناهان آلوده است و شخصيتى نظير من هرگز با فردى مانند يزيد 

ا به خالفت و بيعت بيعت نخواهد آرد، اآنون ما و شما ببينيم در آينده چه خواهد شد و آدام يك از م

 .مردم،از ديگرى سزاوارتر است

 

 و مروان )عليه السالم(امام 

 صبح همان شبى آه بيعت با يزيد را پذيرا نشده بود در مسير )عليه السالم(امام حسين 
دلسوزانه با من :  گفت)عليه السالم(راه به مروان حكم برخورد، مروان با پيشدستى به امام 

عليه (گويم، به سخنم گوش فراده، تا راه نجات و رستگارى را بيابى، امام تو سخن مى

 چه نصيحتى؟!  مروان:فرمود)السالم

دهم به بيعت با اميرالمؤمنين يزيد تن دردهى،  من به تو فرمان مى: مروان گفت
 .زيرا براى دنيا و آخرتت بهتر است

 :يغ خود به او پاسخ دادبا سخنان بل )عليه السالم(امام 

صلى اهللا (اهللا سمعت جّدى رسول... على االسالم السالم اذ قد بليت االّمة براع مثل يزيد«

الخالفة محّرمة على آل ابي سفيان و على الطلقاء و أبناء الطلقاء فاذا : يقول)عليه وآله

ى منبر جدي فلم رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه، فواهللا لقد رآه اهل المدينة عل

 ;)٢١٩(يفعلوا ما امروا به

از جدم رسول ... آن گاه آه مسلمانان به زمامدارى، مانند يزيد مبتال شوند بايد فاتحه اسالم را خواند

ان حرام است، گ گان و فرزندان آزادشده خالفت بر خاندان ابوسفيان و آزادشده: فرمود خدا شنيدم مى

                                                           
 . ١/٤٣٥، اعالم الورى ١٤٤مقتل مقّرم .  ٢١٨
 .  ١/١٨٤، مقتل خوارزمى ٥/١٧فتوح بن اعثم .  ٢١٩



مردم مدينه، معاويه را ! به خدا سوگند. هرگاه ديديد معاويه بر منبر من باال رفت، شكمش را پاره آنيد

 . بر فراز منبر جدم ديدند و آن چه را فرمان يافته بودند، عملى نساختند

 

 در شب دوم )عليه السالم(حرآت امام

 رجب سال ٢٧ن شب را آه شب شنبه  آ)عليه السالم(امام حسين: به گفته تاريخ نگاران
نگارى با عبداهللا بن   هجرى بود، در منزل خويش اقامت نمود و وليد بن عتبة به نامه٦٠

ابن زبير همان شب از مدينه . زبير جهت بيعت با يزيد و امتناع او از بيعت، سرگرم بود
 اتفاق هشتاد راهى مكه شد، صبح روز بعد وليد يكى از مأموران هوادار بنى اميه را به

وليد در ساعات پايانى . سواره نظام در پى او فرستاد، ولى به وى دست نيافته و بازگشتند
اعزام آرد تا نزد او حاضر شود و )عليه السالم(روز شنبه، همان افراد را نزد امام حسين

تا فردا : به آنان فرمود)عليه السالم(امام حسين. وليد براى يزيد بن معاويه از او بيعت بگيرد
صبر آنيد، ببينيم شما و ما چه تصميمى خواهيم گرفت، مأموران آن شب از او دست 

 .  پا فشارى نشان ندادند)عليه السالم(برداشته و بر آمدن امام

 رجب به اتفاق فرزندان و برادرزادگان و ٢٨حضرت در ساعات آخر شب يكشنبه 
 رهسپار مّكه -رحمة اهللا عليه  -برادران و آليه اعضاى خاندانش به جز محمد حنفيه 

 . گرديد

 مبنى بر خروج از مدينه اطالع يافت، )عليه السالم(وقتى محمد حنفيه از تصميم امام
تو ! برادر: از اين رو، بدو عرضه داشت. دانست حضرت قصد دارد به آجا برود نمى

د و اندرز ترين مردم نزد من و از همه آنان برايم عزيزتر هستى، هيچ گاه از پن محبوب
توانى از بيعت با  تا مى. خود به شما دريغ نداشتم و تو بيش از همه به آن سزاوارترى

آن گاه فرستادگانت را نزد مردم . يزيد بن معاويه بپرهيز و به شهرهاى دور دستى برو
بفرست و آنان را به سوى خود فرا خوان، اگر مردم با تو بيعت آردند و برايت بيعت 

ا براين آار سپاس گو و اگر مردم گرد ديگران جمع شدند، خداوند راضى گرفتند، خدا ر
. شود زيانى به دين و دانشت وارد شود و يا جوانمردى و فضيلت تو به تباهى رود نمى

من بيم آن دارم آه وارد هر يك از اين شهرها بشوى، ميان مردم اختالف بيفتد، گروهى 
 آنند و سرانجام دست به آشتار يكديگر بزنند اى بر ضد تو قيام از تو طرفدارى و دسته

اى خون شخصيتى آه خود و  و تو در اين ميان هدف تير بال گردى و در چنين هنگامه
اش بيش از  بيش از ديگران تباه و خانواده. هايند ترين انسان پدر و مادرش برجسته

 .ديگران به خوارى و ذلت دچار شوند



 بنابراين به آجا روم؟! برادر: مود به او فر)عليه السالم(امام حسين

اگر در آن سامان، آرامشى يافتى آه چه بهتر وگرنه راه . در مكه بمان: عرض آرد
ها را در پيش گير و از شهرى به شهر ديگر برو  ها و آوه هاى شنزار و دره بيابان

 تاببينى فرجام آار مردم چه خواهد شد، البته شما آن گاه آه با چنين امورى روبرو
 .شوى، خود از همه با تدبيرترى مى

ات را با مهربانى و محبت ابراز داشتى، اميدوارم ديدگاه شما  برادر، تو نظر خير خواهانه: فرمود امام

 )٢٢٠(.مناسب و مقرون به موفقيت باشد

يترّقب قال فخرج منها خائفًا ( : در حالى آه آيه شريف)عليه السالم(بدين سان امام حسين

 .گرديد آرد، رهسپار مكه  را تالوت مى)٢٢١()ربِّ نجّني من القوم الظالمين

 

  )عليه السالم(هاى امام وصيت

 پيش از خارج شدن از مدينه چندين وصيت از جمله وصيتى به )عليه السالم(امام حسين
  :گذرد برادرش محمد بن حنفيه مرقوم فرمود آه ذيال از نظرتان مى

اّن الحسين يشهد ان . هذا ما أوصى به الحسين بن علّي الى أخيه محمد بن الحنفيه«

الاله اّالاهللا وحده ال شريك له، و اّن محمدًا عبده و رسوله جاء بالحق من عنده، وان 

الجنة حق و النار حق، و الساعة آتية الريب فيها، و اّن اهللا يبعث َمن في القبور، و 

 والبطرًا و المفسدًا والظالمًا، و اّنما خرجت لطلب اإلصالح في امة اّني لم أخرج أشرًا

جدي، اريد ان آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير بسيرة جّدي و أبي علّي بن 

ابي طالب، فمن قبلنى بقبول الحق فاهللا أولى بالحق، و َمن رّد علّى هذا أصبر حتى 

 ;)٢٢٢(»حاآمينيقضي اهللا بيني و بين القوم و هو خير ال

دهد آه معبودى جز  حسين گواهى مى. اين وصيت حسين بن على به برادرش محمد حنفيه است

خداى يگانه نيست و محمد، بنده و فرستاده اوست و آيين حق را از سوى خدا براى جهانيان آورده 

 ترديد به وقوع خواهد دهد آه بهشت و دوزخ حق است و روز رستاخيز بى است و شهادت مى

گرداند، من نه از سر خودخواهى و نه براى  پيوست و خداوند در آن روز همه مردگان را زنده مى

گردم، بلكه هدفم از اين سفر،  خوشگذرانى و تفريح و نه فساد و ستمگرى، از مدينه خارج مى

دن سّنت جدم رسول هاى امت و امر به معروف و نهى از منكر و زنده آر اصالح مفاسد و تباهى

                                                           
 . ٢/٣٥ارشاد .  ٢٢٠
 .٢١ /قصص.  ٢٢١
 . ١٥٦ /مقتل مقّرم.  ٢٢٢



هر آس اين واقعيت را از من .  و راه و رسم پدرم على بن ابى طالب است)صلى اهللا عليه وآله(خدا

پذيرا شود، راه خدا را پذيرفته وگرنه صبر و بردبارى پيشه خواهم ساخت تا خداوند ميان من و 

 .دشمنانم داورى آند آه او بهترين داوران است

صيت ديگرى به  ام سلمه، وى را به امور مربوط به امامت پس  با و)عليه السالم(امام
 .از خود سفارش نمود

 - ام سلمه .  تصميم گرفت از مدينه خارج شود)عليه السالم(روايت شده هنگامى آه امام
فرزندم بارفتن خويش به :  حضور وى شرفياب شد و عرضه داشت- رضى اهللا عنها 

شنيدم آه )صلى اهللا عليه وآله(دت رسول خدامن از ج. سوى عراق مرا اندوهگين مساز
اى به نام آربال به   در سرزمين عراق در منطقه)عليه السالم(فرزندم حسين: فرمود مى

 : در پاسخ ُام سلمه فرمود)عليه السالم(شهادت خواهد رسيد، امام

ن برايم وجود اى جز اي دانم آه قطعًا آشته خواهم شد، و چاره من نيز خود مى! به خدا سوگند! مادر

شناسم و مكانى را  به روزى آه در آن آشته خواهم شد آشنا هستم و قاتل خود را نيز مى! ندارد، به خدا سوگند

دانم چه آسى از خاندان و نزديكان و پيروانم آشته  دانم و به خوبى مى شوم مى آه در آن به خاك سپرده مى

  . مدفنم را به تو نشان دهمتوانم محل قبر و اگر بخواهى مى! خواهند شد، مادر

اى آه مكان مدفن خويش  سپس به سمت آربال اشاره آرد و زمين هموار شد به گونه
و جايگاه لشكر و محل ايستادن خود و مكان شهادتش را به او نشان داد، در اين لحظه ام 

 . سلمه به شدت گريست و امور مربوط به آن حضرت را به خداسپرد

 :دو فرمود ب)عليه السالم(امام

اراده خداى عزوجل بر اين تعلق گرفته آه مرا آشته و ذبح شده ستم و بيداد ببيند، هم او خواست ! مادر

اهل حرم، خاندان و زنانم آواره شوند و آودآانم مظلومانه به شهادت رسند و به اسارت در آيند و به ُغل و 

 .يابند رو ياورى نمىخواهند، يا زنجير آشيده شوند و با آن آه از مردم يارى مى

جدت رسول : ام سلمه به حضرت عرضه داشت: در روايت ديگرى آمده است آه
اى به من داده آه هم اآنون نزد من است و   مقدارى خاك در شيشه)صلى اهللا عليه وآله(خدا 
 :فرمود)عليه السالم(امام

 .ز نشوم، مرا خواهند آشتمن به همين گونه آشته خواهم شد، و اگر رهسپار عراق ني! به خدا سوگند



اى قرار داد و به ام سلمه سپرد  ها را در شيشه و سپس مقدارى خاك برگرفت و آن
اى آه رسول خدا به تو سپرده، قرار بده، هرگاه خاك آن تبديل به  اين شيشه را نيز در آنار شيشه: و فرمود

 )٢٢٣(.ام خون شد، بدان آه من به شهادت رسيده

شيخ طوسى، از حسين بن سعيد، از حماد بن عيسى، از ربعى بن عبداهللا، از فضيل 
عليه (آن گاه آه امام حسين:  فرمود)عليه السالم(و امام باقر: گويد  بن يسار روايت آرده مى

سلمه همسر   گرديد وصيت و ُآتب و ديگر امانات خويش را به امرهسپار عراق)السالم
هرگاه فرزند بزرگم نزد تو آمد، اماناتى را آه :  سپرد و بدان بانو فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 نزد ام سلمه )عليه السالم(پس از شهادت آن حضرت، على بن حسين. ام، به او بده به تو سپرده
 بدو سپرده بود، به آن حضرت )عليه السالم(ى راآه پدرش امام حسين آمد وى تمام اشيائ

 .)٢٢٤(تحويل داد

على بن يونس عاملى در آتاب الصراط المستقيم در حديثى تصريح به امامت على 
 وصيتش را نوشت )لسالمعليه ا(امام حسين :  را نقل آرده و گفته است)عليه السالم(بن حسين 

هرآس آن را از تو مطالبه آرد دليل بر امامت : و آن را به ام سلمه سپرد و بدو فرمود
 .)٢٢٥(اوست و امام زين العابدين آن را از وى درخواست آرد

 

 امام در راه مكه

را   رهسپار مكه گرديد، راه اصلى)عليه السالم(هنگامى آه امام حسين : به نقل مورخان
اگر آن گونه آه : اعضاى خاندان حضرت به وى عرضه داشتند. براى رفتن انتخاب آرد

ابن زبير عمل آرده شما نيز از راه اصلى منحرف شويد، مأموران دشمن به شما دست 
 .نخواهند يافت

ا خدا شوم تا آن چه ر از راه اصلى جدا نمى! نه به خدا سوگند: حضرت فرمود
و لّما توّجه تلقاء مدين قال عسى رّبى (و در حالى آه آيه شريف . )٢٢٦(خواهد داورى فرمايد

آرد، در شب جمعه سوم شعبان وارد مكه   را تالوت مى)٢٢٧()ان يهدينى سواء الّسبيل
 .شد
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سپس درآن شهر اقامت گزيد و مردم آن سامان و آليه آسانى آه براى انجام عمره 
از سراسر گيتى به آن جا آمده بودند، خدمت آن بزرگوار آمد و شد داشتند، ابن زبير در 

، )عليه السالم(آنار خانه آعبه به نماز و طواف مشغول بود و در جمع ديدارآنندگان امام
شد، حضور  گاهى دو روز در ميان خدمت امام شرفياب مىگاهى دو روز پى در پى و 

شد، زيرا ابن زبير به   در مكه براى ابن زبير بسيار گران تلقى مى)عليه السالم(امام حسين
 در آن سرزمين است، )عليه السالم(دانست آه مردم حجاز تا زمانى آه امام حسين خوبى مى

مقامى واالتر برخورداراست و مردم زيرا حضرت از ارج و . با وى بيعت نخواهند آرد
 .)٢٢٨(برند از او بيشتر فرمان مى

                                                           
 .٤٤/٣٣٢، بحار االنوار ٢/٣٦ارشاد . ٢٢٨



 

 هاى قيام انگيزه: مبحث سوم

آگاهى بر تمام علل و اسباب قيامى آه در اعماق زمان امتداد يافته و هم چنان پرتپش 
دمد و در گذر  گى را مىناپذيرى و از خودگذشت و نيروبخش در جان آدميان روح ذلت

يابى به اهدافى بلند در مسير حق و بذل جان  زمان، انقالبگران راستين را در جهت دست
نهضتى بود )عليه السالم(قيام اباعبدالّله الحسين . شود، بسيار دشوار است و مال رهنمون مى

ده آه رسالت اسالمى را پس از تباه شدن در عرصه هوا و هوس زمامداران فاسد، زن
ساخت و مسلمانان را آگاهى بخشيد تا خواستار بازگشت حق به اهل آن و جايگاه 

 .اش شوند اصلى

آنيم  هاى نهضت حسينى را از آن برداشت مى هايى آه علل و انگيزه برترين آموزه
و نيز آثار )عليه السالم(روايات رسيده از بزرگ انقالبگر تاريخ، حضرت ابا عبدالّله الحسين

اآنون اين . ن قيام، در آنار آشنايى به شخصيت برجسته آن حضرت استو نتايج اي
 است آه سپاهيان حربن يزيد رياحى آه وى را به محاصره درآورده و )عليه السالم(حسين 

 :فرمايد دهد و مى دهند، مخاطب قرار مى اجازه تغيير مسير به وى نمى

اى را مشاهده آند آه محرمات  پيشه آم ستمهر آس حا:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم! مردم

آند و يا به بندگان خدا به گناه و  شكند و با سّنت پيامبر مخالفت مى الهى را حالل و پيمان خدا را مى

آند، ولى در عمل و گفتار با او به ستيز نپردازد خداوند او را در جايگاه همان ستمگر  ستم رفتار مى

 .وارد دوزخ خواهدآرد

اند و  آه بنى اميه در پى شيطان و اطاعت او بوده و از اطاعت خدا دست برداشته! اشيدبه هوش ب

المال را به  اند، احكام الهى را به تعطيلى آشانده و بيت فساد و فحشا را در اين سرزمين رواج داده

 دين اند، و من از آسانى آه اند، حرام الهى را حالل و حالل او را حرام شمرده خود اختصاص داده

 .اند، به رهبرى جامعه سزاوارترم جدم را دستخوش تغيير و تبديل ساخته

ايد و  هاى خود برايم فرستاده بوديد، آمده بود آه شما با من بيعت آرده در نامه هايى آه توسط پيك

مرا تسليم دشمن نخواهيد آرد و در برابر آنان مرا تنها نخواهيد گذاشت، اگر واقعًا به عهد و پيمان 

ايد، زيرا من حسين فرزند  ويش باقى هستيد، در حقيقت، به سعادت ارزش انسانى خود دست يافتهخ

 هستم آه وجودم با وجود شما در آميخته و )صلى اهللا عليه وآله(على و فاطمه دخت رسول خدا

 )٢٢٩(.هاى شما در حكم خانواده من هستند و شما بايد من را الگوى خويش قرار دهيد خانواده

                                                           
 .٣/٢٨٠، الكامل فى التاريخ ٤/٣٠٤ طبرى تاريخ. ٢٢٩



اى ديگر با تشريح مقاصد شوم و خيانتكارانه دشمن و   در خطابه)عليه السالم(امام 
 : پافشارى آنان بر جنگ با آن حضرت و اطاعت از يزيد فاسق، چنين فرمود

ر انداخته و از ماندگان احزاب فاسد، آه قرآن را پشت س اى ته! روى شما سياه باد اى بردگان امت

جنايتكاران و تحريف آنندگان آتاب الهى در آمده و خاموش آنندگان  ايد و در جمع بينى شيطان افتاده

گذرانيد و نسل اوصيا را از ميان برمى داريد،  فرزندان پيامبر را از دم تيغ مى. سنت الهى هستيد

آنيد و مؤمنان را در اذيت و آزار  شما از آن دسته مردميد، آه زنازادگان را به َنَسب خود ملحق مى

و فرياد پيشوايان استهزا گرى هستيد آه قرآن را به استهزاء و تمسخر گرفتند و چه . دهيد قرارمى

 ... اند اعمال ناپسندى براى خويش پيش فرستادند و در عذاب الهى، جاودان

 :سپس فرمودند

! ة و الذلة، و هيهات منا الّذلةاال وان الدعي ابن الدعي قّد رآز بين اثنتين بين السّل«

يابى اهللا لنا ذلك و رسوله و المؤمنون، وجدود طابت و حجور طهرت وانوف حمّية و 

 )٢٣٠(;»نفوس ابّيه التؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام

اين مرد فرومايه فرزند فرومايه، مرا بين دو راهى پذيرش شمشير و خوارى و ذلت ! به هوش باشيد

  .قرار داده است

هيهات آه ما زير بار ذلت رويم، زيرا خدا و پيامبرش و مؤمنان از ذلت پذيرى ما ناخرسندند و اجداد 

يرت و نفوس با شرافت، هاى پاك مادران و اصالت و شرف خانواده، همت واال و غ طاهر، دامن

دهند اطاعت پست فطرتان و فرومايگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجيح  هرگز به ما اجازه نمى

 ... دهيم

را )عليه السالم(هاى نهضت قيام اباعبداهللا الحسين  توان علل و انگيزه از همين جا مى
 : در اين موارد خالصه آرد

 

 ىفساد و انحراف حاآم و دستگاه حكومت . ١

اى در رده زمامدارى   آه شاهد انحراف شديد و گسترده)عليه السالم(امام حسين 
 . اش براى وى مقدور نبود مسلمانان بود، باز ايستادن از حرآت خدا پسندانه

عليه (اش امام على  اگر ماجراى سقيفه، خالفت را از صاحب اصلى و قانونى

دور ساخت و پيروان سقيفه به گمان خويش و با توسل به ادعاى حرمت بيعت )السالم
شكنى و همراهى با مردم و حرمت ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و وجوب پيروى از 

                                                           
 . ١/٦٠٣اعيان الشيعه .  ٢٣٠



اى  به گونه)عليه السالم(پيشواى انتخابى خود، بر اين امر صّحه گذاشتند، ولى اميرمؤمنان 
تار خليفه غير معصوم به وجود آمده بود، به ديگر آوشيد تا فسادى را آه در اثر رف

ها را در برهه خالفت عثمان   بخشى از اين واقعيت)عليه السالم(اصالح آورد و امام حسين 
 . به روشنى شاهد بود

موارد قرار داد صلح در حقيقت بر اعمال و رفتار معاويه آه براى اجراى 
فاده آرد، قيد و بند نهاده بود، هاى خود از شيوه نيرنگ و فريب و پوشش دين است طرح

ولى هم اآنون ماجرا تفاوت داشت، زيرا پس از مرگ معاويه از ديدگاه پيشواى معصوم 
 جز رويارويى مستقيم با )عليه السالم(و صاحب اصلى خالفت حضرت ابا عبداهللا الحسين

اميه براى  اى نبود و امكان پذيرش صالحيت و شايستگى يزيد و بنى دشمن چاره
 . فت، حتى عقال نيز وجود نداشتخال

امام . آمد نظر به اين آه نتايج سقيفه براى محو آثار دين، نوعى هشدار به شمار مى
 :حسين ع فرمود

اى را آه حرام خدا را  هر يك از شما زمامدار ستم پيشه:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(خدا رسول! مردم

 مخالفت مىورزد )صلى اهللا عليه وآله(ا سنت رسول خداآند و ب حالل شمرده و با خدا پيمان شكنى مى

آند، مشاهده آند و در عمل و گفتار با او به ستيز نپردازد،  و ميان بندگان خدا با گناه و ستم رفتار مى

 .خداوند او را در جايگاه همان ستمگر در آتش دوزخ قرار خواهد داد

مردم را از آنان بر خدر  )ليه وآلهصلى اهللا ع(يزيد از آليه صفات ناپسندى آه رسول خدا
دار رسالت   آه وارث پيامبر و مشعل)عليه السالم(داشت، برخوردار بود و امام حسين  مى

بود، براى رويارويى با دشمن در جهت تغيير و تبديل چنين وضعيتى، از ديگران 
 .سزاوارتر بود

 

 مسئوليت امام در قبال مسلمانان . ٢

هاى پسنديده و   تجسم رهبر الهى دينى بود آه آليه ارزش)عليه السالم(امام حسين 
 . فضايل واالى اخالقى در وجودش متبلور بود

صلى اهللا عليه ( آه نواده و وارث نبى اآرم- نظر به جايگاه اجتماعى وى )عليه السالم(امام 

آمد ـ مسئوليت اين امت را بر عهده داشت و در دوران معاويه آوشيد  به شمار مى)وآله
آميز اصالح نمايد، به همين دليل با معاويه به احتجاج پرداخت  اى صلح امور را به گونه



 و مسلمانان را به مسئوليت و نقشى آه )٢٣١(هاى او را فاش ساخت ها و طرح و نقشه
 و در جهت آماده سازى آنان براى رويارويى با ظلم و ستم، گام )٢٣٢(داشتند آگاه ساخت
 و آوشيد تا مردم را براى مبارزه با ستم پيشگان متحد و يكپارچه )٢٣٣(بلندى برداشت

 )٢٣٤(.سازد

جتماعى مسلمانان، آليه  آن گاه آه در راستاى تغيير اوضاع ا)عليه السالم(امام حسين 
اقدامات ممكن را انجام داد، با تمام توان و به اتفاق خاندان خويش دست به تالشى هم 
جانبه و مهم زد تا مسلمانان را در جهت تغيير دادن وضعيت موجود فاسدشان، بيدار 

 . سازد

 

 پذيرش خواسته مردم خشمگين . ٣

. دست به حرآتى قوى بزند، درنگ نمايدتوانست بى آن آه   نمى)عليه السالم(امام حسين
هاى فراوانى از مردمى آه پذيراى بيعت يزيد بن معاويه نشده بودند، به سوى  نامه

ها را در دست  حضرت سرازير شد آه از آن بزرگوار خواسته بودند، زمام امور آن
ان پاسخ مثبت  اگر به نداى آن)عليه السالم(گرفته و به آگاهى و بيدارى آنان بپردازد و امام 

دانست، دعوت مردم آوفه از امام حسين  داد خود را در پيشگاه خداوند مسئول مى نمى
شد آه به قيام آن حضرت مشروعيت   به منزله پوششى سياسى تلقى مى)عليه السالم(

 به انگيزه شخصى انجام نپذيرفت، به ويژه پس از )عليه السالم(بخشيد، قيام آن حضرت مى
 .  همين مسلمانان بر آن حضرت اتمام حجت شدآن آه از ناحيه

 

 تالش در جهت به ذلت وادارى . ٤

 از روح بلند و با عظمتى برخوردار بود آه خداوند آن را به )عليه السالم(امام حسين 
هايى واال، و سرشار از عزت و شرف و ذلت ناپذيرى، آراسته  صفاتى برجسته و ارزش

عليه (ر يزيد و آسان او وجود داشت آه از امام حسينبود و در مقابل روح پليد و تبهكا

عليه (ولى امام . خواستند در سايه حكومت ننگين و فاسدشان ذليالنه زندگى آند مى)السالم

 :با صراحت فرمود)السالم

                                                           
 . ١/٢٨٤االمامة و السياسة . ٢٣١
 . ١٦٦ /آتاب سيلم بن قيس.  ٢٣٢
 . ٤/٣٢٧شرح نهج البالغه .  ٢٣٣
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اين مرد فرومايه فرزند فرومايه، مرا ميان دو راه، پذيرش شمشير و يا ذلت پذيرى ! به هوش باشيد

 هيهات آه ما تن به چنين ذلت و خوارى دهيم، خدا و پيامبر و نفوس با شرافت و قرار داده است،

دهند اطاعت پست فطرتان و فرومايگان را بر مرگ  مردان با ايمان هرگز به ما اجازه نمى

 ...شرافتمندانه ترجيح دهيم

 :در جايى ديگر فرمود

 ;»ال ارى الموت اال سعادة و الحياة مع الظالمين اال برمًا«

 .دانم من مرگ را جز سعادت و زندگى در سايه حكومت ستم پيشگان را جز خسارت نمى

 با اين شيوه زيبنده، سنت ذلت ناپذيرى را براى هر فردى آه به )عليه السالم(امام حسين
ها حمايت و دفاع نمايد، به  ها گرايش داشته و از آن هاى آيين الهى پايبند و بدان ارزش

 . تفاده از همين اصل، به تغيير وضعيت موجود فاسد، همت گمارديادگار نهاد و با اس

 

 

 اهداف خيانتكارانه . ٥

گذشت  هاى سياسى مى  آه خود بر همه امورى آه در عرصه)عليه السالم(امام حسين 
آامال آگاه و بدان آشنايى آمد،  و تغيير و تحوالت اجتماعى آه ميان مسلمانان به وجود مى

عليهم (هاى اموى را نسبت به اسالم و اهل بيت  داشت، اهداف خيانتكارانه و آينه توزى

هاى آغازين رسالت اسالمى و رفتار معاويه با امام على و پس  هاى سال و تجربه)السالم
 . گر بود را، نظاره)عليهما السالم(از او با امام حسن 

دانست آه حتى اگر با بنى اميه از در   با قطع و يقين مى)معليه السال(امام حسين 
مسالمت نيز در آيد، از او دست برنداشته و از آشتن وى منصرف نخواهند شد زيرا 

آمد آه حرآت و  خود وارث نبوت و شخصيتى الهى به شمار مى)عليه السالم(حضرت
 . داد جنبش اسالمى را در مسير حقيقى و راه صحيح آن، سوق مى

نقل شده آه در آمال . زيد نتوانست احساسات تبهكارانه خويش را نهان سازدي
 : صراحت و بى پروايى گفت

اند، انتقام  از قبيله خندف نباشم، اگر از خاندان پيامبر و آارهايى آه انجام داده
 .نگيرم

بنى اميه در هر حالتى از او دست :  اعالن داشته بود آه)عليه السالم(امام حسين
 :فرمايد اهند داشت، از اين رو، به برادرش محمد حنفيه به صراحت مىبرنخو

 .اى از اين حشرات وارد شوم، خواه ناخواه مرا بيرون آورده و به قتل خواهند رساند اگر در النه حشره



نخواهد داشت تا قلبم دشمن از من دست بر ! به خدا سوگند: و به جعفر بن سليمان ضبعى فرمود

 ).خون مرا بريزيد(را بيرون آورد 

 نابه هنگام از مكه به حرآت در آمد تا قبل از اين آه دست )عليه السالم(بدين سان، امام 
چرا آه وى ; خيانتكاران به خونش آلوده شود و او را به قتل برسانند، دست به قيام بزند

ت بر او الزم بود نيافته بوده وى آوشيد تا آن روز امكان ايفاى نقشى را آه ميان ام
گيرند، از آنان  هرگونه فرصتى را آه امويان در جهت خيانت به او، از آن بهره مى

 . نبوت، ابراز وجود نمايد)عليهم السالم(سلب و به عنوان مدافع اهل بيت 

 

 ستم و نا امنى . ٦

از آن زمان آه . اميه بر پايه جور و ستم و زور و دشمنى، شكل گرفت حكومت بنى
اش به عنوان يك قدرت در جهان اسالم پديدار شدند، بر ّضد رهبر و  معاويه و دارودسته

دست به سرآشى و طغيان زده و )صلى اهللا عليه وآله(پيشواى مسلمانان پس از رسول خدا
اعمال خيانتكارانه خود را آه رخدادهاى ناگوارى براى مسلمانان در پى داشت، شدت 

هاى زيادى را بر زمين ريخت و آن روز آه حكومت در انحصار وى قرار  نخو. بخشيد
ها را بر اداره امور مسلمانان گمارد بلكه قبل از تسلط بر امت،  داشت، بدنهادترين انسان

آليه عناصر طرفدار او ميان مردم به ايجاد بيم و هراس و قتل و آشتار پرداختند به 
يى زياد بن ابيه براى بيان دليل ناامنى در سراسر اى آه مردم در زمان فرمانروا گونه

 )٢٣٥(. آوردند را بر زبان مى» سعد را نجات بده، آه سعيد از دست رفت«آشور جمله 

زرگى از مسلمانان هاى ب ها و مجموعه از سويى هيئت حاآم اموى در تحقير گروه
 چنان آه )٢٣٦(نگريست، اى مى فوق العاده آوشيد و به آنان از ديدگاهى متكبرانه و قبيله

معاويه در سياست خود آه يزيد آن را به ارث برد، مسلمانان به ويژه دوستداران اهل 
 )٢٣٧(. و شكنجه و آوارگى دچار ساختبيت را به انواع آشتار

هاى انسانى به  معاويه در آمال گستاخى و بى پروايى به حق و بى حرمتى به ارزش
دانى آه ما پيروان پدرت را از دم  تو خوب مى! اى اباعبداهللا:  گفت)عليه السالم(امام حسين 

هايشان نماز خوانديم و به  ا حنوط آرديم و آفن نموده و بر جنارهتيغ گذرانده، آنان ر
.  در برابر اين همه ظلم و ستم دست بسته نماند)عليه السالم( امام حسين )٢٣٨(.خاك سپرديم
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وى با معاويه به احتجاج پرداخت و سپس بر فرزند فاسقش شوريد زيرا براى نجات امت 
 . بخشيد ين ستم و بيدادى بزرگ، احتجاج و پند و موعظه سودى نمىمسلمان از چن

 

 )عليهم السالم(هاى اسالمى و محو ياد اهل بيت  خدشه در ارزش. ٧

حكومت اموى تالش آرد تا چهره واقعى رسالت اسالمى و ترآيب اجتماعى جامعه 
مسلمانان و امويان، به گسترش تفرقه ميان . مسلمانان را دستخوش تغيير و تبديل سازد

اى پرداختند و  تفاوت بين نژاد عرب و غير عرب و ترويج روح آشاآش و نزاع قبيله
 اى در جهت نزديك ساختن قبيله

 غير از قبيله ديگر به دربار، برطبق مصالح حكومت اموى، دست به

 .تالش زدند

مال و دارايى در انتشار روح فرصت طلبى و دوگانه پرستى و رو آوردن به 
 )٢٣٩(. ى، نقش مهمى داشتهواپرست

در ژرفا بخشيدن به باورها و اعتقادات )عليهم السالم(از آن جا آه وجود اهل بيت 
از ها مسير رسالت اسالم، تأثير بسزايى داشت، امويان  اسالمى و توجه به دشوارى

اى برنامه ريزى شده به محو و  اى آه حكومت به انحصار معاويه در آمد به شيوه لحظه
و گامى آه در اين راستا بر داشتند در .  پرداختند)عليهم السالم(نابودى ياد و نام اهل بيت

 )٢٤٠(.اواخر حكومت معاويه آه سعى آرد يزيد را به جانشينى خود در آورد، آامل گرديد

 

 پذيرش فرمان خدا و رسول . ٨

رهبر و مبلغ بزرگ اسالم آه از گناه بر آنار و مورد  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم
حمايت الهى بود، امكان نداشت آرمانى بس واال و رسالتى نظير رسالت اسالم را آه 

شد، بدون برنامه ريزى و توجه به آن، به خود وانهد و يا  ها تلقى مى خاتم همه رسالت
سرپرستى بر آن نگمارد تا اداره امور آن را بر عهده گيرد و در گفتار و رفتار خالصانه 
عمل نمايد و با استفاده از دانش و آگاهى آامل از احكامش، آن را به هدف مورد نظر 

زنده ماندن آن، از ارزشمندترين اشيايى آه در اختيار دارد خود سوق دهد و براى 
صلى اهللا (آسى آه در رفتار رسول اآرم. بگذرد، تا آيين خدا زنده و جاودان و برتر بماند

يابد نقشى آه ائمه   به بررسى بپردازد به روشنى در مى)عليهم السالم(و اهل بيت او )عليه وآله
                                                           

 . ٤/١٢٠، اغانى ٨/٢٨٨تاريخ طبرى .  ٢٣٩
 . ١١/٤٤ و ٤/٦١ )صلى اهللا عليه وآله(٣/٥٩٥نهج البالغه .  ٢٤٠



ردند آامًال در ارتباط بايكديگر و در روندى تكاملى بوده آ  ايفا مى)عليهم السالم(معصومين
آن گاه آه جمعى، . اند است، و آن بزرگواران تسليم محض خدا و رسول او بوده

خواستند از رفتن به عراق خود دارى آند، حضرت با )عليه السالم(دلسوزانه از امام حسين 
 به من چنين فرمانى داده و من آن را به )صلى اهللا عليه وآله( رسول خدا)٢٤١(:اشاره به اين مطلب، فرمود

 . اجرا در خواهم آورد

 از )عليه السالم( در لحظه والدت ابا عبداهللا الحسين)صلى اهللا عليه وآله(چنان آه نبى اآرم
 آن بزرگوار به دست ستم پيشگان فاسق، خبر داده بود آه اين مسأله نزد شهادت

 )٢٤٢(.آمد مسلمانان، از امور قطعى به شمار مى

 

 )عليه السالم(اهداف و چشم انداز قيام امام حسين 

اند و هرگاه برخاسته از ژرفاى رسالتى  اهداف مردان بزرگ، در تاريخ نيز بزرگ
عليه (آن گاه آه ما در پيشگاه امام حسين. شود واال باشد، بر ارج و عظمت آن افزوده مى

ترين مردم عصر خويش و حامل ميراث نبوت و دستورات خاتم   آه تجسم بر جسته)السالم
ايستيم و در برابر  دان و در گفتار و آردار، مورد تأييد الهى است، مىهاى جاو رسالت

 آه جان خويش و خانواده و با -گيريم تا اهداف نظام مقدسش  سيره و رفتارش قرار مى
بينيم به   مورد بحث و بررسى قرار دهيم، مى-وفاترين يارانش را فداى آن ساخت 

لكه طبيعى است آه تنها به اندازه فهم و ب;ها آگاهى يافت توان بر همه آن سادگى نمى
 . پردازيم درك و خرد خويش به بررسى آن حادثه مى

اش قربانى   خويشتن را در راه خدا و به خاطر دين و آيين)عليه السالم(امام حسين 
 نيز بسيار با - آه تبلور رضايت و اطاعت خدا بوده - بنابراين، اهداف وى . ساخت

توان برخى اهداف آن بزرگوار را از قيام و  ود آه مىعظمت، گسترده و متعدد ب
 )٢٤٣(:انقالبش اين گونه بيان داشت

 

 عملى شدن وظيفه شرعى در قبال حاآم ستم پيشه  . ١

اى آه در تالش و فعاليت براى اتخاذ  حالتى از رآود بر امت سايه افكنده بود به گونه
موضعى عملى و صحيح در قبال حاآم ستم پيشه زمان خود، قادر نبودند، همه 

                                                           
 .٥/٧٤، و الفتوح١/٢١٨، تاريخ ابن عساآر در حاالت امام حسين و مقتل خوارزمى ٨/١٧٦البدايه و النهايه .  ٢٤١
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٣/١٥. 
 .  مراجعه شود٥٧ /جهت اطالع بيشتر به اضواء على ثورة الحسين از سيد محمد باقر صدر.  ٢٤٣



دانستند يزيد آيست و از چنان صفات زشت و ناپسندى برخوردار است آه وى را  مى
 . دهد هيچ گاه شايسته زمامدارى مسلمانان قرار نمى

ن و سرگردان بوده و در عزم و اراده و در چنين شرايطى بسيارى از مردم، حيرا
حرآت خود )عليه السالم(از اين رو، امام حسين . تصميم خود دچار شك و ترديد شده بودند

را آغاز آرد تا مواضع الهى ستم ناپذيرى و مبارزه با فساد را در نهضت و قيامى بزرگ 
 مّنصه ظهور و شفاف همراه با از خود گذشتگى و ايثار در راه آرمان اسالمى، به
 . بگذارد تا امت نيز در قبال ستم و بيداد، به اتخاذ همين موضع همت گمارد

 

 رسوايى واقعيت بنى اميه. ٢

زمامداران غير معصوم و غير قانونى آه زمام امور مسلمانان را به دست گرفتند، 
اميه  نهادند و در اين راستا حّكام بنى در انظار مردم بر اعمال خويش پوششى دينى مى
زيرا معاويه نه تنها در ساخته و . جستند بيش از ديگران از اين شيوه فريبكارانه بهره مى

پرداخته آردن احاديث ساختگى براى تقويت حكومتش هيچ گونه ترديدى به خود راه 
داد، بلكه به هر وسيله ممكن در جهت فريب مسلمانان تالش آرد و توانست ميان  نمى

 . ى در اين زمينه موفق شودا توده مردم تا اندازه

اى آه مورد تأييد اسالم نبود، اوضاع  با به حكومت رسيدن يزيد، آن هم به شيوه
بايست روند حرآت امويان فاش و چهره  تر گرديد، به همين دليل ناگزير مى وخيم

واقعى آنان به تصوير آشيده شود تا اين چهره براى جهان اسالم آشكار گردد و در نتيجه 
به )عليه السالم(امام حسين. ش و رسالتش پى برده و به انجام وظايفش همت بگماردبه نق

عنوان پيشواى معصوم، حرآت خويش را آغاز نموده تا با انحراف و گمراهى حكومت 
در واقع، جريان امويان با ارتكاب جنايت بسيار زشت و ناپسندشان آه . وقت برابرى آند
ران و خاندان و زنان و فرزندانش انجاميد، از آينه ترين انسان و يا به شهادت شايسته

توزى نهان خويش پرده برداشت و در پى آن در ماجراى حّره، آعبه را با منجنيق 
 را سه روز قتل و آشتار و چپاول )صلى اهللا عليه وآله(سنگباران آرده و مدينه رسول خدا

ت به اموال مردم توان ياف اى بسيار زشت آه نظير آن را نمى نموده و به گونه
 )٢٤٤(.اندازى و زنان و آودآانشان را مورد هتك حرمت قرار دادند دست

                                                           
 . مراجعه شود٢/٨٤، مروج الذهب ٢/١٩، االمامة و السياسة دينورى ٥/٣٠١به فتوح ابن اعثم .  ٢٤٤



هاى  مسلمانان با پى بردن به انحراف هيئت حاآمه و تبهكارى آنان، دست به تالش
دند تا دستگاه حاآم غرق در ستم و بيداد را از لوث اين همه جنايت متعددى زدند و آوشي

 به ُسمبل و الگويى تبديل شد آه )عليه السالم(پاك گردانند، تا اين آه قيام ابا عبداهللا الحسين 
عليه (شد و امام  در جهت مبارزه و پايدارى در برابر هر نظام فاسدى، از آن پيروى مى

آند و  ى آه يك زمامدار بايد از آن برخوردار باشد، تصريح مىهاي  خود به ويژگى)السالم
 :فرمايد مى

پيشواى راستين و امام بر حق آسى است آه به آتاب خدا عمل نموده و راه عدل و ! به جانم سوگند

 )٢٤٥(.داد پيشه سازد و از حق پيروى آند و خويشتن را وقف فرمان الهى نمايد

 

 آردن سنت و از ميان بردن بدعتزنده . ٣

آن روز آه خالفت از مسير اصلى خود در سقيفه منحرف گرديد، امت اسالمى در 
صلى (زيرا مسلمانان پس از رحلت رسول اآرم. ورطه بسيار دشوار و سختى قرار گرفت

گيرند آه نياز به ، خود پذيرا شدند آه زمام امورشان را آسانى بر عهده )اهللا عليه وآله
دارند و سپس پوزش  مشورت و پند و موعظه دارند و در حق امت خطا روا مى

 )صلى اهللا عليه وآله(بنابراين، نتيجه چنين عملى پنجاه سال پس از فقدان نبى اآرم. طلبند مى

تنها در انجام گيرد آه نه  آشكار شده و زمام امور مسلمانان را آسى بر عهده مى
محرمات الهى بى پرواست، بلكه حقدو آينه خويش را نسبت به اسالم و مسلمانان آشكارا 

 اسالم در معرض خطر واقعى قدرت - آرمان، موجوديت و امت -ابراز داشته و 
دگرگون سازى آه قادر بود هر چيزى را تغيير و تبديل دهد، قرار گرفت آه نظير آن 

 . آسمانى گذشته، رخ داده بود هاى براى برخى از آيين

 به اتفاق خاندان و يارانش، با سردادن )عليه السالم(اى چنين مهم، امام حسين  در برهه
دهد و خون پاك و مقدس  فرياد و خروشى بلند و طنين انداز به مسلمانان هشدار مى
آند و رسول خدا از پيش  خويش را در راه عقيده و آرمان و امت جدش، فدا مى

حسين مشعل هدايت و  ;»ان الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة«: اش فرموده بود ارهدرب

حسين از من است و من ; »حسين مّني و انا من حسين«: ، چنان آه بارها فرمودآشتى نجات است

 و نهضت مقدس او تجسم واقعى اسالم حقيقى بوده و )عليه السالم(بنابراين حسين . از حسين

                                                           
 . ٦/١٩٧تاريخ طبرى .  ٢٤٥



رضوان اهللا (م محمدى در وجود آن بزرگوار، خاندان و ياران با وفايشخط راستين اسال
 . داشت تبلور) تعالى عليهم

اى آه به مردم بصره فرستاد صريحًا و آامال شفاف   طى نامه)عليه السالم(امام حسين
آن گاه آه انحراف به مرز پديد آمدن بدعت و احياى آن برسد، در حقيقت، سنت : فرمود

 .شود مرده تلقى مى

 

 امر به معروف و نهى از منكر. ٤

عدم وجود فريضه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه، نتيجه طبيعى 
لزوم : آيد و اين مسأله با عناوين متعددى از جمله زمامدارى منحرف به شمار مى

اطاعت از فرمانروا، حرمت بيعت شكنى هر چند منحرف، هم چنين حرام بودن ايجاد 
اش چنين به وصف   اين حالت را در اين فرموده)عليه السالم(امام .  پيوستتفرقه بوقوع

 : آورده

شود شايسته است در چنين محيطى  شود و نه از انجام باطل نهى مى بينيد آه نه به حق عمل مى آيا نمى

 )٢٤٦(.شخص با ايمان به سوى ديدار پروردگارش بشتابد

 شمشير به دست گيرد )صلى اهللا عليه وآله(طلبيد آه فرزند رسول خدا از اين رو، اين مى
و براى باز گرداندن حق، به جايگاه اصلى آن از طريق امر به معروف و نهى از منكر، 

 در وصيت خود به برادرش محمد حنفيه بدين )عليه السالم(امام. به جهاد و مبارزه برخيزد
 :موضوع اشاره آرد و فرمود

گردم،  د خواهى و يا خوشگذرانى و براى ستمگرى و فساد و تباهى از مدينه خارج نمىمن از سر خو

 و اجراى امر به معروف و نهى از )صلى اهللا عليه وآله(بلكه هدفم از اين سفر اصالح مفاسد امت جدم رسول خدا

 .منكر است

ليه  همان امر به معروف و نهى از منكر در آ)عليه السالم(اصالح مورد نظر امام 
شد و اين واقعيت طى نهضت بزرگى آه آن بزرگوار  زواياى دين و زندگى تلقى مى

هاى دينى، معنوى،  انجام داد، تّحقق يافت و هدايت و ارشاد و توجه به بشرّيت از جنبه
هايى از امت بر اساس  انسانى و اخروى، ثمره شهادت وى و آن نهضتى است آه نسل

 قهرمانان و دالور مردانى بزرگ پديد آمده و همواره تا اند و از مكتبش آن تربيت يافته

                                                           
 . ٥/٤٠٣تاريخ طبرى .  ٢٤٦



قيامت چونان مشعلى فروزان روشنى بخش طريق حق و عدالت و آزادى و اطاعت از 
 . خداى متعال باقى خواهد ماند

 

 ها و تحريك احساسات بيدار آردن وجدان . ٥

 در جهت ها، ها و مبّلغان رسالت افتد آه پيروان آيين و مسلك بسيار اتفاق مى
ژرفابخشيدن به اعتقادات و انديشه مردم قادر نيستند خرد و انديشه و ذهن را جدا از 

، )عليه السالم(مسلمانان در عصر امام حسين . عناصر احساس و عاطفه مخاطب قرار دهند
ها را  پس از تسلط يزيد، به حالتى از رآود و سنگدلى و بى توجهى به خطرهايى آه آن

هايى آه بر ضد اعتقادات  چار گشته و در برابرى با مبارزه جوىفراگرفته بود، د
گرفت، عزم و اراده خود را از دست داده بودند، به همين دليل امام  اسالمى صورت مى

 به تثبيت موقعيت و جايگاه دينى خود و تشريح عملى آن با اتخاذ موضع )عليه السالم(حسين
هاى مردم را بيدار و عواطف و  يد تا وجدانمبارزه جويانه خويش اآتفا نكرد، بلكه آوش

از اين رو، . هاى خويش عمل نمايند ها را تحريك نمايد تا به مسئوليت احساسات آن
مسير بذل جان و از خود گذشتگى در راه عقيده و آرمان دين را، پيمود و شيوه شهادت 

ود و آن گاه آه در راه خدا را برگزيد تا با گرمى و طراوت، در ژرفاى دل مردم وارد ش
قيام و انقالبش نشان داد ،ايثار و از جان گذشتگى منحصر به گروه و يا قشر معينى از 
مردم نيست و نه تنها جوانان بلكه آودآان و زنان و پيرمردان نيز در اين راستا نقشى 

و تأثير فورى آن در مردم آوفه ; ترين الگو و نمونه را ارائه داد بسزا دارند، برجسته
دار شد و با اظهار ندامت و پشيمانى در پيشگاه امام و اسالم، احساس تقصير و پدي

آوتاهى نمودند و جنبش توابين در پى شورش مردم مدينه آه دو سال پس از حادثه آربال 
 . رخ داد، شكل گرفت

ها  در واقع حادثه آربال، تأآيدى حقيقى بر اين معنا بود آه رنج و دشوارى
اى ابراز سخن حق و تالش در جهت حفظ و حراست آيين اسالم به تواند مانعى بر نمى

چنان آه روح ايثار و از خود گذشتگى را در دل مسلمانان غرس و اراده آنان . شمار آيد
را آزاد ساخت و به رويارويى با ستم و ستم پيشگان وا داشت و براى فرار از مسئوليت 

رى در جهت اعتالى آلمه حق، عذرى مبارزه و دفاع در راه عقيده و مقاومت و پايدا
 . باقى نماند

 

 در دوران معاويه)عليه السالم(علت عدم قيام امام حسين 



به اين  )صلى اهللا عليه وآله(رخدادهاى سياسى آه مسلمانان را پس از وفات رسول اآرم
سو و آن سو آشاند، بر آنان سخت دشوار آمد و در ايام تسلط معاويه بر شام و نبرد وى 

 در جهت برقرارى )عليه السالم( و سرانجام مجبور ساختن امام حسن )عليه السالم( امام على با
صلح با معاويه، به علل و اسبابى واقعى آه امت را فرا گرفته بود، به اوج شّدت خود 

 در موضع آامال سازگار خود با )عليه السالم(آنيم آه امام حسين  ولى مالحظه مى. رسيد
 در قبال معاويه، حتى پس از شهادت برادر، نيز هيچ گونه )عليه السالم(موضع امام حسن 

اى  تغييرى نداد و قيام نكرد و اين عدم تغيير در راستاى باقى بودن همان علت و انگيزه
 : از جمله.  را به پذيرش صلح واداشت، صورت پذيرفت)عليه السالم(آه امام حسن 

 

 وضعيت مسلمانان. ١

ز در وضعيت روحى و اجتماعى آامال بحرانى به سر مسلمانان در آن رو
هايى آه آتش آن در تمام دوران حكومت امام على  بردند، زيرا مردم پس از جنگ مى

 توسط معاويه و منافقان شعله ور بود، به حالتى از صلح و آرامش چشم دوخته )عليه السالم(
 بر تربيت نسلى جديد قرارگرفت آه در وقتى )عليه السالم(لذا ديدگاه امام حسن . بودند

 :مناسب دست به قيام بزنند از اين رو، فرمود

اند به همين دليل دوست نداشتم آنان را  ديدم، اآثريت مردم متمايل به صلح دارند و از جنگ ناراضى

 و قلع و به آار غير دلخواهشان وادارم، از اين رو، به ويژه براى سالم ماندن پيروان خود از آشتار

قمع، تن به صلح دادم و اين جنگ را به وقت مناسبى موآول نمودم، زيرا خداوند هر روز در شأن و 

 )٢٤٧(.آارى است

 نيز آه به خوبى از وضعيت مسلمانان آگاهى داشت، عينًا )عليه السالم(امام حسين 
گيرى برادرش امام حسن   آنارههمين موضع را اتخاذ آرد و در پاسخ آسانى آه پس از

 :پيرامون قيامش با وى به مذاآره پرداختند، فرمود)عليه السالم(

هاى  زنده است همه شما بايد در خانه) معاويه(صحيح عمل آرد تا اين مرد )! امام مجتبى(ابو محمد 

 ). و به هيچ گونه تحرآى دست نزنيد. (خود بسر ببريد

 به دليل وجود همين علل و اسباب پس از شهادت امام )عليه السالم(امام حسين 
 نيز در موضع خويش هيچ گونه تغييرى نداد و در پاسخ مردم عراق آه )عليه السالم(مجتبى

 :وى را به قيام دعوت آرده بودند مرقوم فرمود

                                                           
 . ٢٢١ /اخبار الطوال.  ٢٤٧



جام بايد بگويم اميدوارم خداوند او را موفق بدارد و در آارى آه ان) امام حسن(در مورد برادرم 

دهد وى را تأييد آند، ولى تصميم خودم امروز قيام نيست، خداوند شما را مشمول رحمت خويش  مى

هايتان نهان بمانيد و تا معاويه زنده هست، از بدگمانى و  قرار دهد، تحرآى انجام ندهيد و در خانه

 .ترديد بپرهيزيد

 

 بوقلمون صفتى معاويه . ٢

مدتى طوالنى در  )صلى اهللا عليه وآله(ى اآرمزمام حكومت مسلمانان پس از رحلت نب
اى به حوادث و رخدادهاى آن  مسئوالنى بى آفايت قرار داشت آه اندك مراجعه دست

تواند بيانگر اين واقعيت باشد، ولى معاويه از حيله و نيرنگ و زيرآى فوق  برهه مى
ين جهت آه زمام آرد و در ا اى برخوردار بود و با مهارتى سياسى ايفاى نقش مى العاده

قدرت هم چنان دردستش باقى بماند به هر وسيله ممكن از جمله تظاهر به دين، متوسل 
شد تا بر فسادهاى اخالقى و غير انسانى خويش ـ آه به شهادت رساندن  مى

هاى مسلمان و فريب توده مردم در ابراز همسويى با عواطف و  ترين شخصيت برجسته
ن از جمله آنهاست ـ پوشش بنهد، با اين آه وى  همواره احساسات و باورهاى دينى آنا

 )٢٤٨(.حقد و آينه مىورزيد )صلى اهللا عليه وآله(نسبت به اسالم و نبى اآرم

توانست بى آن آه خود را درگير جنگ و ) با روشى آه اتخاذ آرده بود(معاويه 
 مخالفان خويش را از سر راه بردارد، بدين ترتيب، وى امام نبردى سازد، بسيارى از

و پيش از او مالك )٢٥٠( عبدالرحمان بن خالد،)٢٤٩( و سعد بن ابى وقاص،)عليه السالم(حسن 
شيوه خود را در سخن معروفش با عبارتى آوتاه چنين اشتر را ترور آرده بود و اين 

  )٢٥١(».خداوند نيز لشكريانى از عسل دارد«: آورده است آه

آرد، زير  معاويه آليه آسانى را آه اندك مخالفت و يا حرآتى از آنان مشاهده مى
رسيد، به  اتفاقات به وى مىداد وقتى  گزارش تمام  ذره بين مراقبت و شناسايى قرار مى

پس از شهادت )عليه السالم(اگر امام حسين. سرعت آن شخص را از سر راه برمى داشت
 يعنى انجام -اى آه معاويه انتخاب آرده بود   درعرصه چنين شيوه)عليه السالم(امام مجتبى 

فعاليت  مستقيمًا دست به قيام وسيع و همه جانبه و - هرگونه تبهكارى زير پوشش اسالم 
توانست معاويه را رسوا و در جهت حقانيت قيام خود در  سياسى زده بود، هيچ گاه نمى

                                                           
 . ٢/٣٥٧شرح نهج البالغه از ابن ابى الحديد .  ٢٤٨
 . ٦٢ /، مختصر تاريخ العرب٢٩ /مقاتل الطالبيين.  ٢٤٩
 . ٤/٧١التمدن االسالمى، از جرجى بن زيدان .  ٢٥٠
 . ١/٢٠١عيون األخبار .  ٢٥١



مردم ايجاد باور نمايد و معاويه نيز بدون هيچ دردسرى او را نيز از سر راه بر 
هاى فراوانى آه  شد و تالش داشت و در اين صورت قيام حضرت در نطفه، خفه مى مى
رفت و فريادى آه  ن موجى از آگاهى پديد آورد، بر باد مىتوانست در ميان مسلمانا مى

قادر بود در تاريخ انسانّيت طنين افكن باقى بماند چنان آه در حادثه آربال رخ داد، به 
 .گراييد خاموشى مى

 در دوران معاويه به قيام خود سرعت بخشيده بود، )عليه السالم(بنابراين اگر امام حسين
ش از قيام خود آه در نجات و رهايى امت از جور و ستم در تشريح مقاصد و اهداف

ولى زمانى آه يزيد بر . شد حراست آيين اسالم از تحريف، تجّسم داشت، موفق نمى
اريكه خالفت تكيه زد، مردم او را به هوسبازى و فسق و فجور و خوشگذرانى با 

ا هيچ معيار شرعى هايش، ب شناختند و با تجاوزات و دشمنى ها و باده نوشى، مى بوزينه
و عرفى از نظر مسلمانان شايستگى خالفت را نداشت، به همين دليل قيام بر ضد او، از 

شد، چنان آه تاريخ در آمال روشنى اين  ديدگاه توده مردم قيامى مشروع تلقى مى
 . واقعيت را به اثبات رسانده است

 

 )عليه السالم( احترام به صلح امام حسن . ٣

اى در   بر قرار شد، برگ برنده)عليه السالم(ه بين معاويه و امام حسن عهد و پيمانى آ
دست معاويه بود آه براى هر جنبش فعال و مخالف مسند نشينى خود، آن را نمودار 

شد و مورد  درست است آه اين عهد و پيمان قرار دادى حقيقى تلقى نمى. ساخت مى
د و در شرايطى انجام پذيرفت آه ناگزير نبو)عليهما السالم(رضايت امام حسن و امام حسين 

از تغيير و تبديل آن شرايط بودند، اما جامعه، با وجود اين عهد و پيمان پذيراى نهضت 
شد، به فرض صحت اين قرار داد، معاويه با   نمى)عليه السالم(قيام اباعبداهللا الحسين 

، اين پيمان نامه را داشت دشمنى آه در حق بزرگان شيعه و تعقيب و پيگرد آنان روا مى
 . نقض آرد و در سياست اقتصادى خويش، هيچ گونه حقى را رعايت نكرد

 از اين )عليه السالم(معاويه با پيشدستى، خواست درجهت عيب جويى از امام حسين 
 را نقض آننده پيمان نامه قلمداد آند، به حضرت )عليه السالم(پيمان نامه بهره گرفته و امام 

آنم از آن چشم   از تو به من رسيده آه اگر راست باشد تصور مىخبرهايى: نوشت
آسى آه با خدا عهد و پيمان بسته باشد، به وفاى بدان عهد ! به خدا سوگند.نپوشى

اند آه در ارج و  سزاوارتر است و سزاوارترين مردم در جهت وفاى به عهد افرادى
به خود آى و . ظير تو باشندعظمت و شرف و منزلتى آه خداوند به تو ارزانى داشته، ن



به پيمان خدا وفا نما، زيرا هرگاه مرا مورد اعتراض قرار دهى، به تو اعتراض خواهم 
آرد و هر زمان در پى فريب من باشى به تو حيله و نيرنگ خواهم نمود، از خدا بترس 

 )٢٥٢(.و مسلمانان را دچار تفرقه و پراآندگى مكن

 در جهت )عليه السالم( و پس از او امام حسين )عليه السالم(از اين جا بود آه امام حسن 
گسترش رسالت و ايجاد آمادگى براى قيامى آه معاويه با جور و ستم خود و فاصله 

متوسل حكومتش با حكومت صحيح اسالمى آن را تقويت آرده بود، به شيوه ديگرى 
 به - اى بود آه بسيارى از مردم و  رفتار سلطه حاآم اموى با مردم به گونه. شدند
 اآثريت اهالى عراق پس از مرگ معاويه، آينه و دشمنى بنى اميه و -اى خاص  گونه

 )٢٥٣(. را به عنوان يك عقيده، باور داشتند)عليهم السالم(دوستى و محبت اهل بيت 

 

 )عليه السالم(ها پيش از قيام امام  گيرى  موضع

 جنبشى مقطعى و زود گذر و يا واآنشى نا به )عليه السالم(نهضت و قيام امام حسين 
 باقيمانده نبوت و وارث رسالت و پرچمدار هنگام نبود، بلكه آن حضرت خود،

ها را ميان مسلمانان به وجود آورده و  آمد آه اسالم آن هاى وااليى به شمار مى ارزش
صلى اهللا (ها را تحكيم بخشيده بود، چنان آه از رحلت جانسوز پيامبر اآرم پايه و اساس آن

ت وى را تشريح نموده بود،  آه همواره آن حضرت، حسين را ستوده و مقام منزل)عليه وآله
در همين زمان، اهداف شوم امويان در قبال رسالت اسالمى نبى . مدت چندانى سپرى بود

 .  و امت معتقد به رسالت آن حضرت، پديدار گشت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 با پديدارى تمام به دفاع از حق و عدالت )عليهم السالم(اهل بيت عصمت و طهارت
 هر وسيله ممكن و مشروع، در جهت احياى رسالت اسالمى و حفظ و پرداختند و به

 .حراست آن، تالش نمودند

گيرى وضعف و سستى مسلمانان از يارى   فاصله)عليه السالم(در عصر امام حسين 
گونه آه حق، در آنار تسلط منافقان و نفوذشان در دستگاه دولت، در ايجاد حالتى بيمار 

از همين . توان آن را از دست دادن اراده و وجدان مردگى، ناميد نقش بزرگى داشت مى
ها در قبال شيوه دفاع از عقيده و آرمان اسالمى و حفظ و حراست آن و  رهگذر، ديدگاه

 . حاآميت حق و عدالت، با يكديگر اختالف داشت

                                                           
 . ١/٥٨٢، اعيان الشيعه ٢٢٤ / الطوال، اخبار١/١٨٨االمامة و السياسة .  ٢٥٢
براى شرح بيشتر به آتاب ثورة الحسين، ظروفها االجتماعيه و . ٢٩٠ / طه حسين-  على و بنوه-الفتنة الكبرى . ٢٥٣

 . مراجعه شود١٢٧ /آثارها النفيسه



 در قبال انحرافى ) السالمعليه(ولى هيچ آس در مشروعيت و عدالت موضع امام حسين 
آه در آليه زواياى حكومت راه يافته بود و تغيير و تحولى آه در توان و قدرت مسلمانان 

ولى موقعيت آمادگى آامل در جهت دست يابى به . به وجود آمده بود، ترديدى نداشت
د اى انقالبى آه جور و ستم را از مسلمانان بزدايد، هنوز نز پيروزى، آن هم به گونه

 .همگان به حد آمال نرسيده بود

يا بر انجام نهضت و قيام ُمهر تأييد ) از سه حالت خارج نبودند(هاى ياد شده  ديدگاه
اى آه داشت، اعالن آمادگى  نهادند و در جهت دست زدن به قيام، با هر نتيجه مى
و يا مردم را پراآنده و دادند  نمودند، و يا از شكست و عدم پيروزى قيام، هشدار مى مى

 .آردند آنان را از تصميم خود باز داشته و منصرف مى

 آه در آوره آتش خشم خاندان اموى حاآم بر مسلمانان، )عليهم السالم(پيروان اهل بيت
آردند هر چند  سوخته بودند، نهضت و قيام را تأييد و براى انجام آن اعالن آمادگى مى

ها چيره گشت و برخى به زندان افكنده شدند و از   آنبعدها ترس و بيم، بر بعضى از
 . ناحيه دژخيمان سلطه حاآم اموى، در محاصره قرار گرفتند

 آه نزديكان امام را تشكيل -  عبداهللا بن عباس و محمد حنفيه - برخى ديگر نظير 
ر به نظ)عليه السالم(دادند امام حسين دادند و ترجيح مى دادند، از انجام قيام هشدار مى مى

فاصله زياد يمن از پايتخت حكومت و وجود گروهى از پيروان وى و پدر بزرگوارش 
 )٢٥٤(.در آن سامان، به آن ديار هجرت نمايند

داشتند و آنان را از  شان باز مى اى ديگر، مردم را پراآنده نموده و از تصميم دسته
، از او )عليه السالم(ساختند و با نصيحت امام   ضد حاآم بيمناك مىفرجام شورش بر

خواستند مانند ساير مردم تن به بيعت بدهد و بر جور و ستم، صبر و بردبارى نمايد 
چنين پيشنهادى )عليه السالم(چنان آه عبداهللا بن عمر در نصيحت خود به امام حسين 

 )٢٥٥(.داد

 

  به سوى مكه )عليه السالم(امام: ارممبحث چه

 با اعضاى خاندان و برادران و عموزادگان و برخى از پيروان )عليه السالم(امام حسين 
وفادارش مدينه را به قصد مكه ترك گفت و جز برادرش محمد حنفيه آسى در مدينه باقى 

نه عباس بن عبد  در خا)عليه السالم(آيد آه امام  از برخى منابع تاريخى بر مى. نماند
                                                           

 . ٣/٦٤، مروج الذهب ٢١٦ و ١/١٨٧مقتل خوارزمى .  ٢٥٤
 . ١/١٩١مقتل خوارزمى .  ٢٥٥



به هر  ()٢٥٧(. و به گفته برخى منابع ديگر در شعب على، اقامت گزيد)٢٥٦(المطلب،
حجه را در مكه   مدت چهار ماه و چند روز نيز از ذى)عليه السالم(، امام حسين )ترتيب

مسلمانان پيرامون وى گرد آمدند و . ها بود اقامت فرمود و در آن ديار آعبه آمال دل
آموختند و  احكام اسالم را از آن بزرگوار دريافته و حالل و حرام خدا را از وى، مى

فرماندار مكه يحيى بن حكيم، هيچ گونه تعرضى نسبت به وى انجام نداد و به اين دليل آه 
 عمرو بن سعيد بن عاص وى امام را به خود واگذاشت، يزيد بن معاويه او را برآنار و

مدينه را نيز به مكه ضميمه و ) ق. هـ ٦٠(را بر مكه گمارد و در ماه رمضان همان سال 
موضعى معتدل داشت و به خواسته مروان پاسخ )عليه السالم(وليدبن عتبه را آه در قبال امام

 )٢٥٨(.مثبت نداد، از فرمانروايى آنجا عزل نمود

 

 )عليه السالم( هاى آوفيان به امام  نامه

 از بيعت با )عليه السالم(مردم شهرهاى مختلف به خوبى اطالع داشتند آه امام حسين 
در آن روز به همين دليل ديدگان همه به ويژه مردم آوفه آه . يزيد، امتناع ورزيده است

تمايل )عليه السالم(بيش از همه ناراضيان حكومت يزيد را تشكيل داده و بيش از همه به امام
از اين رو، در خانه سليمان بن صرد خزاعى گرد آمدند . داشتند، متوجه آن بزرگوار بود

 از )عليه السالم(معاويه به هالآت رسيد حسين «:و سليمان در جمع آنان چنين سخن گفت
با يزيديان خود دارى و رهسپار مكه شده است و شما پيروان او و پدرش را تشكيل بيعت 
جنگيد، برايش نامه  آنيد و با دشمنانش مى دانيد او را يارى مى اگر واقعًا مى. دهيد مى

بنويسيد و او را در جريان امر قرار دهيد و اگر از شكست وضعف و سستى بيم داريد، 
 ».وى را نفريبيد

جنگيم و جان  ما با دشمنان حسين مى; خير:  پاسخ سليمان اظهار داشتندآوفيان در
پس به حضرت نامه بنگاريد، و آنان به : سليمان گفت. سازيم خويش را در راهش فدا مى

 : چنين نوشتند)عليه السالم(امام 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ب بن َنجَبه، رفاعة  از سليمان بن صرد خزاعى، مسّي)عليه السالم(به حسين بن على «
 . بن شداد بجلى، حبيب بن مظاهر و پيروان مؤمن و مسلمانش در آوفه

                                                           
 . ١٣/٦٨تاريخ ابن عساآر .  ٢٥٦
 . ٢٠٩ /االخبار الطوال.  ٢٥٧
  .٢/٥٨سيرة االئمه االثنى عشر .  ٢٥٨



درود بر شما، خدايى را آه معبودى جز او وجود ندارد، در پيشگاهت حمد و سپاس 
 . گوييم مى

ات را آه همواره بر اين امت ستم  سپاس خدايى آه دشمن ستم پيشه; اما بعد
ا ربود و امورشان را غصب آرد و بدون رضايتشان بر داشت و خالفتشان ر مى روا

ترين افرادشان را از دم تيغ گذراند و  سپس برجسته. آنان حاآميت يافت، درهم شكست
ها  تبهكارانشان را باقى گذاشت و اموال خدا را ميان طاغيان و سرآشان و ثروتمندان آن

ن گونه آه ثموديان دور دست به دست گرداند، چنين فردى از رحمت خدا دور باد، هما
ما پيشوايى غير از شما نداريم، به سوى ما قدم رنجه فرما شايد خداوند به !) اماما(شدند 

به عيش و (نعمان بن  بشير در آاخش . برآت وجودت ما را به پذيرش حق متحد گرداند
 آنيم و به همراه او در مراسم عيد اش شرآت نمى و ما در نماز جمعه) پردازد نوش مى

اى، به  رويم، اگر پى ببريم آه آن جناب به سوى ما رهسپار گشته از شهر بيرون نمى
 ».خواست خداى متعال نعمان را از شهر بيرون رانده و روانه شام خواهيم آرد

سپس اين نامه را توسط عبداهللا بن ِمسَمْع َهْمدانى و عبداهللا بن وال نزد حضرت 
ها به سرعت  ابان نامه را به امام برسانند، آنفرستاده و به آن دو دستور دادند، شت

. شرفياب شدند)عليه السالم(حرآت آرده تا اين آه در دهم رمضان در مكه حضور امام 
مردم آوفه دو روز پس از فرستادن نخستين نامه، نزديك صد و پنجاه نامه ديگر آه هر 

ّهر صيداوى، عبداهللا يك به امضاى، يك يا دو يا چهار نفر رسيده بود، توسط قيس بن مس
 )عليه السالم(و عبدالرحمان پسران شدّاد ارجبى، ُعمارة بن عبد سلولى، خدمت امام حسين 

ارسال آردند و پس از دو روز ديگر، هانى بن هانى سبيعى و سعيد بن عبداهللا حنفى را 
 : ها بدان حضرت چنين نوشته بودند اى حضور امام فرستادند آه در آن همراه با نامه

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 :  از پيروان مؤمن و مسلمانش)عليه السالم(به حسين بن على «

تان هستند و با غير شما موافق نيستند،  مردم در انتظار قدوم مبارك; اما بعد
 .»بشتابيد، آرى شتاب، شتاب آنيد، دورد بر شما. تقاضامنديم بدين ديار بشتابيد

بن ابجر و يزيد بن حارث بن ُرَويم و عروة بن پس از آن شبث بن ربعى و حجار 
اى به آن حضرت  قيس و عمر و بن حجاج زبيدى و محمد بن عمير تميمى، طى نامه

 : چنين نوشتند



ها رسيده است، اگر تمايل داريد، به سوى  ها سر سبز و ميوه باغ و بستان; امابعد«
 )٢٥٩(».سربازان خويش، قدم رنجه فرماييد، درود بر شما

 

 هاى آوفيان  به نامه)عليه السالم( پاسخ امام

رسيد و در   مى)عليه السالم(هاى مردم آوفه چونان سيل، پياپى به امام حسين  نامه
ها را از يوغ جور  اهان رهسپارى وى به سوى خود بودند تا آنها از آن بزرگوار خو آن

 )عليه السالم(اى بود آه اگر امام  ها، به گونه برخى از اين نامه. و ستم امويان رهايى بخشد
داد، خويشتن را در پيشگاه خدا و مسلمانان مسئول  به خواسته آن مردم پاسخ مثبت نمى

اى را  مصلحت ديد فرستاده  هر آارى ـ پيش از دست زدن به-حضرت  . دانست مى
ها مطلع  ها و اهداف و مقاصد راستين آن نزد آنان اعزام نمايد تا وى را از ديدگاه

در همين راستا، مسلم بن عقيل فرد مورد اعتماد وى و بزرگ خاندانش را براى . گرداند
، و پيش از همه اين آار برگزيد، مسلم در امور سياسى انسانى فوق العاده ماهر و آاردان

در رويارويى با شرايط سخت و دشوار و پايدارى و مقاومت در برابر رخدادهاى 
اى به مردم   توسط وى نامه)عليه السالم(بزرگ، از توان و قدرت برخوردار بود، امام 

آوفه فرستاد آه با عبارات مختلفى نقل شده از جمله صاحب ارشاد آن را اين گونه 
 : روايت آرده است

 م اهللا الرحمن الرحيمبس

 . از حسين بن على به بزرگان و سران مؤمن و مسلمان

هايتان ياد آور شده و  اما بعد، آخرين نامه شما توسط هانى و سعيد به دستم رسيد و به آن چه در نامه

ها اين بود آه ما از امام و  توضيح داده بوديد، اطالع حاصل آردم در خواست بيشتر شما دراين نامه

شوايى برخوردار نيستيم، به سوى ما رهسپار شو، شايد خداوند به وسيله شما، ما را به حق هدايت پي

 .رهنمون آند

آه ميان خاندانم بيش از همه مورد اطمينان من ) مسلم بن عقيل(اآنون من برادر و پسر عموى خود 

 ديدگاه افراد آگاه آوفه اگر مسلم به من بنويسد آه خواسته اآثريت مردم و. است به سويتان فرستادم

هايتان خواندم به خواست  اند و من در نامه همان گونه است آه فرستادگانتان حضورًا بازگو نموده

پيشواى راستين آسى ! به جانم سوگند. اى نه چندان دور به سوى شما حرآت خواهم آرد خدا در آينده

                                                           
، مقتل ٥/٣٣، فتوح ابن اعثم٤/٢٦٢، تاريخ طبرى ٢١٣ /، تذآرة الخواص١٧١ /، روضة الواعظين٢/٣٨ارشاد .  ٢٥٩

 . ١/١٩٥خوارزمى 



از حق پيروى آند و به خاطر خدا است آه به آتاب خدا عمل نموده و به عدالت رفتار نمايد و 

 )٢٦٠(.خويشتن دارى نمايد

 

 حرآت مسلم به سمت آوفه

قيس  مسلم بن عقيل را به اتفاق )عليه السالم(اند آه امام حسين  تاريخ نگاران تأآيد آرده
بن مسهر صيداوى، و عمارة بن عبداهللا سلولى و عبداهللا بن عبدالرحمان، پسران شدّاد 

تقوا را رعايت و مأموريت خويش را آتمان نمايد «: ارحبى به آوفه اعزام نمود و به او فرمان داد

را مطّلع و نسبت به مردم مهربانى آند و هرگاه مردم را متحد و يكپارچه و سامان يافته ديدى، فورًا م

 حضرت مسلم در نيمه ماه رمضان از مكه رهسپار آوفه شد و به سمت )٢٦١(».سازى
نماز گزارد و از خاندان و  )صلى اهللا عليه وآله(مدينه تغيير مسير داد و در مسجد رسول خدا

 . ش گرفتدوستدارانش خداحافظى نموده و راه خويش را به سمت آوفه در پي

تاريخ نگاران در مورد محلى آه مسلم بن عقيل پس از رسيدن به آوفه در آن جا 
اند وى به  خانه مختار  جمعى بيان داشته: اند اقامت گزيد به اختالف سخن گفته

اى به خانه هانى بن   و به گفته)٢٦٣(به خانه مسلم بن عوسجه: اى  و دسته)٢٦٢(عبيده ابى بن
 .  وارد شد)٢٦٤(عروه

 به شهر خود آگاه )عليه السالم(هنگامى آه مردم آوفه از رسيدن فرستاده امام حسين 
شدند، براى ديدار و بيعت با آن حضرت، ازدحام آردند و بنا به نقل برخى مورّخان، 

اى نزدش گرد آمدند، نامه امام   پرداختند، و آن گاه آه عدهشيعيان نزد وى به آمد و شد
 را بر ايشان قرائت آرد، همه به گريه افتادند و دست بيعت به وى داده )عليه السالم(حسين 
 )٢٦٥(.اى آه هجده هزار نفر از آنان با وى بيعت نمودند به گونه

 

 )عليه السالم(نامه مسلم به امام حسين 

مسلم بن عقيل هم چنان به گرد آورى نيروهاى مردمى پرداخت و از آنان براى امام 
ها با ورود پياپى خود خدمت حضرت مسلم مراتب  گرفت و هيئت  بيعت مى)عليه السالم(
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داشتند  مىوفادارى خود را ابراز نموده و انبوه جمعيت شادى و سرور خويش را اعالن 
 را آه در آن به مردم درود و )عليه السالم(و مالحظه آرديم وقتى مسلم نامه امام حسين 

تحّيت فرستاده و آمادگى خود را براى حضور نزد آنان و پذيرش رهبرى قيام بر ضد 
آردند  آرد چگونه گريه مى حكومت ستمبار يزيد اعالن داشته بود، بر ايشان قرائت مى

 . دادند  مىو بدان گوش فرا

اى  چهره)عليه السالم(اى به امام  مسلم پس از مشاهده هواداران فراوان، فورًا طى نامه
زنده از وقايع و رخدادهايى را آه در برابر ديدگانش در آوفه در جريان بود، بدان 

عليه (حضرت گزارش داد و اوضاع را ارزيابى و آن را به فال نيك گرفت و از امام 

 . خواستار آمدن به آن ديار شد)السالم

 :  آمده بود)عليه السالم(در نامه مسلم به امام حسين 

فريبد و بدانان  سفير و پيشتاز هيچ قومى، آاروانيان خود را نمى!) اماما(; امابعد«
آند، اآنون هجده هزار تن از مردم آوفه به من  گويد و حقيقت را گزارش مى دروغ نمى

ام به دست مبارآت رسيد، بدين سامان بشتاب،  ابراين، هرگاه نامهبن. اند دست بيعت داده
خواهند و به هيچ وجه سوداى خاندان معاويه را  زيرا همه مردم شما را مى

   )٢٦٦(».ندارند

 

  به سران بصره)عليه السالم(نامه امام

 پس از آن آه تصميم گرفت رهسپار عراق )عليه السالم(ام حسين ام: به گفته مورخان 
 )٢٦٧(:اى به سران و بزرگان بصره نوشت آه در آن آمده بود گردد، نامه

د و با نبوتش به وى  را از ميان مردم برگزي)صلى اهللا عليه وآله(خداى متعال حضرت محمد; اما بعد

آرامت بخشيد و او را به رسالتش برگزيد و پس از آن آه بندگان الهى را پند و موعظه داده و احكام خدا را به 

و ما خاندان، اوليا و واوصيا و وارثان وى و ) قبض روح نمود(او را به پيشگاه خود فرا خواند . ها رساند آن

 سزاوارتر بوديم، ولى قبيله ما اين حق را از ما ستانده و به خود از همه مردم نسبت به مقام و جايگاه وى

اختصاص دادند و ما براى حفظ وحدت و آسايش مردم، ناگزير بدان تن درداديم، در صورتى آه به خوبى 

اند شايستگى اين مقام را داريم، اآنون پيك خود را  دانيم ما بيش از آسانى آه زمام امور را به دست گرفته مى

خوانم، زيرا سّنت،  فرستم و شما را به آتاب خدا و سنت پيامبرش فرا مى راه اين نامه به سوى شما مىهم
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آامًال از ميان رفته و بدعت زنده شده است، اگر به سخنم گوش فرا دهيد، شما را به راه سعادت و خوشبختى 

 .رهنمون خواهم شد

ط غالم خود سليمان ابورزين، به  تعدادى نسخه از اين نامه را توس)عليه السالم(امام 
مالك بن مسمع بكرى، احنف بن قيس، منذر بن جارود، : هايى نظير هريك از شخصيت

مسعود بن عمرو، قيس بن هيثم، عمرو بن عبيد بن معمر و يزيد بن مسعود نهشلى 
پاسخ مثبت  فرستاد و جز احنف بن قيس و يزيد بن مسعود، آسى به نامه آن حضرت

 آه در آن زمان فرمانرواى -زياد  ابن را به جارود فرستاده حضرت نمنذر ب. نداد
 تحويل داد و او همان شبى آه صبح آن از آوفه خارج شد وى را به دار - بصره بود 

 دختر منذر همسر ابن زياد بود و منذر ادعا آرد اين آار را بدان جهت )٢٦٨(.آويخت
انجام داده آه بيم داشته مبادا اين پيك، از جاسوسان ابن زياد بوده آه خواسته است از 

 . اهداف و مقاصد منذر آگاه گردد

 

 پاسخ احنف بن قيس

عليه (اى در پاسخ نامه امام  وى يكى از سران و بزرگان بصره بود آه طى نامه

فاصبر اّن وعداهللا (: تنها به ذآر اين آيه شريف اآتفا آرد و مطلب ديگرى ننوشت)السالم
 صبر و بردبارى پيشه آن آه وعده الهى حق است و افراد بى )٢٦٩(;)حّق وال يستخفنك الذين اليوقنون

 .ايمان تو را به سبكسرى وا ندارند

هاى  از اين است آه وى تا چه پايه در برابر جور و ستم و تبهكارىاين پاسخ حاآى 
 . حكومت وقت، از ضعف و سستى برخوردار بوده است

 

 پاسخ يزيد بن مسعود نهشلى

داد به نداى  يزيد بن مسعود نهشلى آه شخصيت بزرگ قبايل را تشكيل مى
ز ايمان و عقيده و آرمان  پاسخ مثبت داد و با الهام ا)عليه السالم(طلبانه امام حسين  حق

 شتافت، وى با تشكيل گردهمايى بزرگى، قبايل هوادار )عليه السالم(خويش به يارى امام 
اى  بنى تميم، بنى حنطله و بنى سعد را به آن فرا خواند و با ايراد خطابه: خويش نظير

 : در جمع آنان چنين اظهار داشت

 مرگش نيز حقارت بار بود، به معاويه به هالآت رسيد و خود حقير و!) مردم(«
هاى جور و ستم و بيداد درهم شكسته و ارآان ستم و  اينك با مردن او پايه! هوش باشيد

                                                           
 . ١/٥٩٠ و اعيان الشيعه ٤٤/٣٣٩بحاراالنوار .  ٢٦٨
 .  سوره روم٦٠  / و٣/٣٠٠سير اعالم النبالء .  ٢٦٩



او دستور به بيعتى داد آه به پندارش بدين وسيله آن را استوار ساخته . جور ويران گرديد
شكست ! او آوشيد، ولى به خدا سوگند. است، هيهات به هدفى آه در پى آن بود برسد

نوش و سرمست و  خورد، به مشورت رو آورد، ولى آامى بر نگرفت و اآنون يزيد باده
سردسته تبهكاران به پا خاسته و بدون رضايت مسلمانان و بى آن آه از دانش و بينش 
الزم برخوردار باشد، ادعاى زمامدارى مسلمانان را دارد و به اندازه جاى پايش از حق 

آنم آه فضيلت و پاداش پيكار و  اى بزرگ سوگند راستين ياد مىاطالعى ندارد و به خد
 . مبارزه بر ضد يزيد، از آار زار بر ضد مشرآان فزونتر و برتر است

برخوردار از  )صلى اهللا عليه وآله(اينك حسين فرزند على و نواده رسول خدا!) مردم(
ت و با سابقه شرافتى واال، بينشى ژرف، فضايلى وصف ناشدنى و علمى بى آران اس
 )صلى اهللا عليه وآله(درخشان و سّن و سال و تجربه و آار آمدى و پيوند نزديك با رسول خدا

او نسبت به خردساالن مهربان و به بزرگساالن نيكى و . به خالفت سزاوارتر است
چه رهبرى نكو و پيشوايى شايسته براى مردم آه خداوند . احترام و احسان قائل است

به وسيله او بر آنان تمام گردانده و اندرزهاى خود را توسط وى به آنان حّجت خود را 
اآنون شما از درخشش فروغ تابناك حق جلوگيرى نكنيد و در راه باطل . رسانده است
اگر آسى از شما در يارى آن بزرگ مرد آوتاهى آند ! به خدا سوگند... گام برنداريد

برآتى را در   در نسل و تبار او و بىخداى متعال به آيفر آارش، خوارى و خفت را
اش قرار خواهد داد و اآنون خود، پيش از همه، لباس رزم به تن آرده  عشيره و قبيله
هرآس در راه خدا به شهادت نرسد، سر انجام خواهد مرد !) مردم... (گيرم وزره بر مى

ما را و هر آس از مرگ با افتخار بگريزد، از مردن نجات نخواهد يافت، خداوند ش
 ».مشمول وحى خويش گرداند، مرا به شايستگى پاسخ دهيد

پس از پايان سخنان نهشلى، هريك از سران و بزرگان قبايل به پا خاسته و مراتب 
 )عليه السالم(پشتيبانى آامل خويش را از وى اعالن داشتند و نامه نگارى نهشلى به امام

 : اش چنين آمده  در نامهدليل بر مجد و شرف و وارستگى آن مرد بزرگ است آه

به دستم رسيد و هر آن چه به من سفارش ) روح بخشت(نامه !) اماما(; اما بعد«
در آن مرا خوانده بودى، . ها فرا خوانده بودى، با همه وجودم دريافتم فرموده و مرا بدان

اى بزرگ نصيبم شود، به راستى خداوند  ات، بهره با اطاعت و فرمانبرى از تو و يارى
 . گرداند يچگاه زمين را از راهنما و راهگشاى راه نجات و سربلندى تهى نمىه

حجت خدا بر بندگانش و امانت الهى در زمين او هستيد، شما از درخت تناور ! شما
اصل و تنه و شما  )صلى اهللا عليه وآله(آييد آه وجود مقدس رسول خدا احمدى به شمار مى

وى هدفت بشتاب آه با بهترين پيك او روبرو شاخسار آن درخت تناوريد، اينك به س



را برايت رام » بنى تميم«هاى قبيله  ات گردن پس از دريافت نامه)! اماما(خواهى شد، 
ام بسان شترانى آه در  ام، آنان را چنان مجذوب اطاعت و پيروى از تو نموده ساخته

و قبيله » و باشندآورند، تشنه ديدار ت روز نبرد، تشنه آام و سوخته دل به آب رو مى
هاى آنان را با آب باران روح  ام و زنگار دل را نيز در برابر تو خاضع ساخته» سعد«

  )٢٧٠(»درخشند ام آه صيقل يافته و مى افزاى الهى چنان شست و شو داده

نامه نهشلى روز دهم محرم پس از شهادت ياران و : به نقل برخى از مورخان
اعضاى خاندان اباعبداهللا الحسين آه تنها و بى يار و ياور مانده و در محاصره دشمنان  

خداوند تو :  با قرائت نامه چنين فرمود)عليه السالم(امام . قرار داشت به دست حضرت رسيد

 .گرداند د و در روز تشنگى سخت رستاخيز، سيرابترا از بيم و هراس مصون دار

 نمود خبر شهادت )عليه السالم(زمانى آه ابن مسعود خود را مهياى يارى با امام 
جانسوز آن بزرگوار به وى رسيد و ناله و فغان سرداد و از حسرت و اندوه، جانش به 

 )٢٧١(.لب آمد

 

 موضع فرماندار آوفه

نعمان بن بشير در آن زمان فرمانرواى آوفه بود و با اين آه طبيعت و منشى 
بود و پس از  عثمانى داشت و متمايل به بنى اميه بود، ولى از خالفت يزيد ناراضى

مرگ معاويه به عبداهللا بن عمر پيوست و دست به مبارزه زد و به همراه ابن زبير آشته 
 .شد

هاى مسلم بن عقيل در آوفه، موضع تندى اتخاذ   همين اساس، وى در قبال فعاليتبر
 -اى آه در حضور جمعى از مردم ايراد آرد  نكرد و در آن مرحله حساس جز خطابه

 آن را در جهت رفع نكوهش و تظاهر عمل به وظيفه به عنوان يكى از - رسد  به نظر مى
 . دفرمانروايان پيرو حكومت شام، انجام دا

 : اش اظهار داشت وى در خطابه

از خدا پروا داشته باشيد و در ايجاد فتنه و تفرقه شتاب نكنيد، ! بندگان خدا; اما بعد«
ريزد و اموال به  ها به زمين مى رسند، خون زيرا در اين صورت مردم به هالآت مى

آسى آه با من با آسى آه به جنگم بر نخيزد سر ستيز ندارم، و نسبت به . رود يغما مى
دارم، خفتگانتان را بيدار نخواهم آرد و به فتنه و  من خصومت نكند، ستم روا نمى

آنم، هيچ آس را به جرم و گناهى آه انجام نداده و به صرف تهمت و  آشوب ترغيب نمى

                                                           
 . ٤٤/٣٩٩، بحاراالنوار ١/٥٩٠، اعيان الشيعه ٣٨ /لهوف.  ٢٧٠
 .٤٤/٣٩٩، بحاراالنوار ١/٥٩٠، اعيان الشيعه ٣٨ /لهوف.  ٢٧١



آنم، مگر اين آه از من روگردان شويد و دست از بيعت خود برداريد  بدگمانى آيفر نمى
به مخالفت برخيزيد، به خدايى آه جز او معبودى نيست، تا ) يزيد(و با پيشواى خود 

گذرانم، هر چند آسى مرا يارى نكند،  قبضه شمشير در دستم بماند، شما را از دم تيغ مى
ولى اميد آن دارم شمار حق شناسان فزونتر از آسانى باشد آه باطل آنان را به ورطه 

  )٢٧٢(»اندازد هالآت مى

اى : عبداهللا بن مسلم بن ربيعه حضرمى از هم پيمانان بنى اميه به پا خاست و گفت
بينى، جز جنگ و خونريزى بدان  اى را آه از مردم آوفه مى آشوب و فتنه! فرمانروا

هاى عاجز و  دهد، اين نرمخويى آه تو با دشمن خود دارى، ديدگاه انسان سامان نمى
اگر در راه اطاعت از خدا عاجز و ناتوان باشم برايم :  پاسخ گفتنعمان در. ناتوان است

  )٢٧٣(».تر است تا از قدرتمندترين افراد، در معصيت الهى باشم دوست داشتنى

 

 دسته بندى هواداران بنى اميه

هى از هواداران بنى اميه و مخالفان در آن زمان آوفه شاهد حضور گرو
عليه ( بود، جمعى از منافقانى آه تظاهر به پيروى از اميرمؤمنان )عليهم السالم(بيت اهل

 آرده ولى دوستى و محبت امويان را در دل نهان داشتند، در جمع آنان به چشم )السالم
ن اهل بيت و خوردند و همين امر آنان را در پى ايجاد تفرقه ميان صفوف شيعيا مى

توان عبداهللا حضرمى  از جمله اين افراد مى. جاسوسى به سود حكومت اموى، آمك آرد
 . را نام برد آه نعمان را مورد نكوهش قرار داد و اندآى قبل آن را ياد آور شديم

مسلم بن عقيل به آوفه آمده و پيروان ; اما بعد«: اى به يزيد، بدو نوشت وى طى نامه
خواهى، فردى قوى و  اند، اگر آوفه را مى ابى طالب با او بيعت آردهحسين بن على بن 

جنگجو بدان جاگسيل دار تا دستورت را به اجرا در آورد و در مورد دشمنانت مانند تو 
عمل نمايد، زيرا نعمان فردى ضعيف و ناتوان است و يا خود را ناتوان جلوه 

  )٢٧٤(.دهد مى

ُعمارة بن ُعقبه و سپس عمر بن سعد بن ابى وقاص نيز، : افزايند تاريخ نگاران مى
 )٢٧٥(.نظير آن نامه را به يزيد نوشتند

 

  )٢٧٦(:نگرانى يزيد و مشورت با سرجون
                                                           

 . ٣/٢٦٧الكامل فى التاريخ .  ٢٧٢
 . ١٣/١٨٢، عوالم بحرانى ٥/٧٥، الفتوح ٧٧، انساب االشراف ٢/٤٢ارشاد .  ٢٧٣
 . ١/٢٣٧، اعالم الورى ٢/٤٢ارشاد .  ٢٧٤
 . همان.  ٢٧٥



خبرهايى آه از آوفه به يزيد رسيد و حاآى از مخالفت مردم آوفه با حكومت اموى 
 .  بود، وى را به شدت نگران ساخت)عليه السالم(و بيعت با امام حسين 

حسين، مسلم بن عقيل : از اين رو، سرجون  غالم معاويه را فرا خواند و به او گفت
را به آوفه اعزام داشته تا براى وى از مردم بيعت بگيرد، از سويى در مورد عجز و 
ناتوانى نعمان سخنان ناروايى به من رسيده است، نظرت چيست؟ به نظر تو چه آسى را 

:  سرجون گفت)٢٧٧(. عبيداهللا بن زياد دل خوشى نداشتبر آوفه بگمارم؟ البته يزيد از
 شدى؟ داد آيا نظرش را پذيرا مى اگر معاويه زنده بود و در اين زمينه نظر مى

 .آرى: يزيد گفت

سرجون عهدنامه معاويه را مبنى بر فرمانروايى دادن عبيداهللا بن زياد بر آوفه را 
اين نظر معاويه است آه هنگام مرگ دستور داد به اين : بيرون آورد و به يزيد گفت

بدين ترتيب، فرمانروايى شهرهاى بصره و آوفه را به عبيداهللا آه . نوشتار عمل شود
 . بصره بود، واگذار آردقبال از طرف معاويه فرماندار 

در (همين آار را خواهم آرد و حكم عبيداهللا بن زياد را : يزيد به سرجون گفت
اى به  سپس مسلم بن عمرو باهلى را خواست و توسط وى نامه... نزد او بفرست) بصره

اى به من خبر  اما بعد، طرفداران آوفى من طى نامه«: عبيداهللا نوشت آه در آن آمده بود
ند آه مسلم بن عقيل در آن سامان با گرد آورى مردم قصد دارد وحدت و ا داده

                                                                                                                                                                      
سرجون غالمى مسيحى بود آه معاويه وى را به عنوان آاتب و مشاور خويش انتخاب آرده بود، وى در دوران .  ٢٧٦

ها بود هم چنان در منصب  د آه خود به آداب و رسوم مسحيت تربيت يافته و به آن آيين نزديكتر از ديگر مسلكيزي
گيرى اين  البته اين نخستين بارى نبود آه جاى انگشت اهل آتاب را در ساختار موضع. مهم خود باقى ماند

 .آنيم نت دار آن مشاهده مىزمامداران در قبال رسالت و مبانى اعتقادى  مسلمانان و رهبران اما
اى نزد عمر  جايگاه ويژه) يهودى(و آعب االحبار ) راهب مسيحى(در واقع هر يك از افرادى نظير تميم دارى  

داد  ها رخصت مى پرداخت و بدان ها به مشورت مى شد و با آن اى آه به آنان احترام قائل مى داشتند به گونه
، هر هفته قبل از نماز جمعه سخنرانى آنند و اين آار در زمانى صورت افزون بر تدريس تورات و تفسير قرآن

داد بلكه براى اين آه  را به صحابه نمى) صلى اهللا عليه وآله(پذيرفت آه اجازه نگارش و نقل احاديث رسول اآرم مى
، تذآرة ٤٨٦٥آنزالعمال حديث . آرد روايات و سيره رسول خدا را منتشر سازد، آنان را در مدينه زندانى مى

 . ٨/١٠٧تاريخ ابن آثير ; الحفاظ در شرح حاالت عمر
هاى بااليى دست يافتند و با اين آه امام  اين داستان پردازان پس از عمر با نفوذ در دربار امويان به موقعيت 

 اين افراد را همواره از مسجد بيرون رانده بود، در دربار عباسيان نيز به نشر اآاذيب )عليه السالم(على
بعيد نيست ورود بسيارى از اعتقادات انحرافى نظير جسم دانستن خدا و عدم عصمت پيامبران و ديگر . پرداختند مى

عنوان شعار اسالم و پند و موعظه مفاهيم انحرافى آه به منابع اسالمى راه يافته، نتيجه همين حضور جدى آنان با 
 . فرمانروايان در عرصه اسالمى باشد

آنيم سرجون آاتب و  معاويه با گزينش حاشيه نشينانى پر دامنه  از اهل آتاب، انگشت نما بود، چنان آه مالحظه مى 
م پايتخت اند و شام قبل از اسال شاعر دربار وى همه مسيحى بوده» أخطل«پزشك معالج و » أثال«مشاورش و 

 . ٥٣ - ٢/٥١معالم المدرستين . روميان بيزانس بوده است
. چون عبيد اهللا بن زياد از جمله آسانى بود آه در خصوص واليت عهدى يزيد با معاويه به مخالفت برخاست. ٢٧٧

 .٨/١٥٢البداية و النهاية 



ام را خواندى به آوفه برو و  يكپارچگى مسلمانان را به هم بزند به مجرد اين آه نامه
اى هستى،  باش، آه گويى در جستجوى گوهر ارزنده چنان در جستجوى مسلم بن عقيل

 )٢٧٨(»ا او را بكش و يا تبعيد آن والسالماو را دستگير نما و دست و پايش را ببند و ي

 

 

 عبيداهللا در راه آوفه

عبيداهللا بن زياد روز بعد با دريافت نامه يزيد بن معاويه، به اتفاق مسلم بن عمرو با 
 و )٢٧٩(راهى آوفه شدند) صرهاز ب(هلى و شريك بن اعور حارثى و غالمان و خاندانش 
بودند و از آن جا آه قبال )عليه السالم(مردم آن سامان در انتظار تشريف فرمايى امام حسين 

 آشنايى )عليه السالم(ها با شخصيت امام آن بزرگوار را زيارت نكرده بودند و بيشتر آن
خود را به آوفه )عليه السالم(سيدن امام حسين ابن زياد شتابان آوشيد تا پيش از ر; نداشتند
 . برساند

هاى شخصيت خويش، نقاب بر چهره  وى  غافلگيرانه با نهان ساختن عالئم و نشان
و عّمامه سياه بر سر، بر مردم آوفه وارد شد و در شهر به حرآت در آمد و مردم به وى 

مقدمت ! ند رسول خدااى فرز: آردند و با سردادن شعار خوش آمده گفته و سالم مى
 )٢٨٠(.مبارك باد، از او استقبال آردند

ابن زياد از سرور و شادى مردم ناراحت شد و راه خود را به سرعت به سوى دار 
االماره ادامه داد، نعمان فرمانراواى شهر، از اين صحنه مضطرب و پريشان شده و از 

:  است مخاطب ساخت و گفت)عليه السالم(بن زياد را به گمان اين آه امام فراز آاخ عبيداهللا 
من امانت خويش را به ! دهم از اين جا دور شو، به خدا سوگند تو را به خدا سوگند مى«

  )٢٨١(».تو نخواهم سپرد و تمايلى به نبرد با تو ندارم

عبيداهللا سكوت آرد و سخنى نگفت و به داراالماره نزديك شد، تا اين آه نعمان وى 
را شناخت و در را برايش گشود و ابن زياد وارد داراالماره شد و سپس در رابست و آن 

ابيم شب را در آن جابه سر برد و مردم آوفه نيز در دو راهى سياسى سختى آن شب را ب
 .و ترس و انتظار، سپرى آردند
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 تالش ابن زياد در تسلط بر آوفه

الصالة «مردم آوفه صبح روز بعد ناگهان با ابن زياد آه داراالماره را با صداى 
به اشغال خود در آورده بود، روبرو شدند وى در جمع انبوه مردم، به سخنرانى » جامعة

وجود را وعده فراوان و جناح مخالف پرداخت و اطاعت آنندگان و موافقان سياست م
هر آس از فرمان من سرپيچى : حكومت يزيد، را به مرگ تهديد آرد، تا آن جا آه گفت

  )٢٨٢(.و با حكومتم به مخالفت برخيزد، با تازيانه و شمشيرم روبه رو خواهد شد

وى مخالفان را به حاضران سپرد و آسانى را پس از پايان سخنانش مسئوليت جستج
آه در انجام اين عمل با او همكارى نكنند، به آيفر و قطع سهميه بيت المال تهديد آرد و 

رانزد ما آورد، متعرض او نخواهيم شد و اگر در ) مخالفان(هر آس اين افراد ... «: گفت
آه در قلمرو آنان آسى با ما اين زمينه آسى آتبًا گزارشى به ما ندهد، بايد ضمانت آند 

مخالفت ننمايد و خائنى به ما خيانت نورزد و آسى آه با ما همكارى نكند، از امن و امان 
اى آه در قلمروش فردى  است و هر رئيس قبيله ما بيرون و جان و مالش برايمان حالل

ار آويخته اش به د خائن به يزيد وجود داشته باشد و او را تحويل ندهد، بر آستانه خانه
 )٢٨٣(».خواهد شد و نام آن قبيله از دفتر پرداخت سهميه بيت المال حذف خواهدشد

ابن زياد ميان مردم آوفه به سرسختى و قساوت معروف بود و طبيعى به نظر 
ام مخالفان سياست وى اش بر اند رسيد ورود او به اين شهر و سخنرانى آتشين مى
اى اندازد، از اين رو، آثار دلسردى و عدم همكارى و ترس و بيم در مردم آوفه و  لرزه

ها پديدار گشت،به همين دليل مسلم بن عقيل در روند حرآت خويش به سمت  رهبران آن
اى جديد متوسل شد و باانتقال به خانه هانى بن عروه تبليغ و  هدف مورد نظر، به وسيله

هانى در آن . داشت هاى خويش را جز از ياران با وفايش، از ديگران نهان مى اليتفع
روز رئيس قبيله مراد و در آوفه صاحب نفوذ بود و مردم به سخنان او ارج نهاده و 

 )٢٨٤(.پذيرفتند فرمانش را مى

 

 مسلم و ترور ابن زياد

اى   حامل رسالتى واال و از اخالق بسيار پسنديده- رضوان اهللا عليه - مسلم بن عقيل 
برخوردار بود آه آن را از خاندان نبوت آموخته بود و در جهت آشنايى به آليه آداب و 
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 در. مند بود اى بهره زيست، از بينش و آگاهى فوق العاده اى آه در آن مى رسوم جامعه
توانست با ترور ابن زياد او را از سر راه  موقعيتى آه مسلم بن عقيل به آسانى مى

 . هاى مختلفى، از انجام اين آار سرباز زد بردارد، به علل و انگيزه

روايت شده، وقتى شريك بن اعور در خانه هانى بن عروه اقامت گزيد، به بيمارى 
خبر بيمارى شريك به عيادت وى آمد، همين عبيداهللا بن زياد با شنيدن . شديدى گرفتار شد

هدف تو و پيروانت !) مسلم: (جا شريك به مسلم پيشنهاد ترور ابن زياد را داد و بدو گفت
است، آه اآنون خداوند او را در دسترس تو قرار  به هالآت رساندن اين فرد ستم پيشه
در اتاق انبارى منزل آيد، تو به پاخيز و خود را  داده، او براى عيادت من بدين جا مى

مخفى ساز، تا او مطمئن شود نزد من آسى نيست، سپس بيرون بيا و او را به قتل برسان 
و آن گاه به داراالماره برو به مسند خالفت تكيه بزن و هيچ يك از مردم در اين 

 . خصوص با تو مخالفت نخواهد آرد

از اين رو، . اراضى استاش ن مسلم دريافت آه هانى از آشته شدن عبيداهللا در خانه
پيشنهاد شريك را پذيرا نشد و آن گاه آه عبيداهللا از خانه هانى بيرون رفت، شريك با آه و 

 چرا او را نكشتى؟ : حسرت گفت

ناراضى بودن هانى از اين آه عبيداهللا : دو چيز سبب اين آار شد، يكى: مسلم گفت
: را به ياد آوردم آه فرمود )عليه وآلهصلى اهللا (سخن رسول خدا: دوم. اش آشته شود در خانه

شود و شخص با ايمان آسى را از   ايمان مانع قتل ناگهانى مى)٢٨٥(:ان االيمان قيد الفتك ال يفتك مؤمن«

 »رساند روى غفلت به قتل نمى

 

 خيانت به مسلم بن عقيل

هايى آه با وجود مسلم بن  ابن زياد براى پايان دادن به حضور سياسى و فعاليت
شد، آليه ابزار و وسايل  عقيل، نسبت به حكومت بنى اميه خطر و تهديدى جدى تلقى مى

پست و ناجوانمردانه را به آار گرفت و به سرعت دست به آار شد، تا مسلم و تمام 
به آوفه، از سر راه بردارد و با اين )عليه السالم(ن هوادارنش را پيش از رسيدن امام حسي

از اين رو، براى جاسوسى از . آار بتواند قيام و نهضت حضرت را به شكست وا دارد
ها و يافتن مكان حضور مسلم و هوادارنش، دست به توطئه زد و موفق شد به  فعاليت
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 و اين ماجرا آغاز عقب نشينى مردم )٢٨٦(مخفيگاه و محل حضور آن حضرت دست يابد
 . آمد آه از استقامت و پايدارى در برابر جور و ستم، دست برداشتند به شمار مى

 حيله و نيرنگ، هانى بن عروه آه عبيداهللا فرمانرواى جديد توانست با به آار گرفتن
 را پناه داده بود و به بهترين شكل ممكن از او پذيرايى نموده و )عليه السالم(فرستاده حسين 

در نظر خواهى و انديشه و تدبير با وى تشريك مساعى داشت، دستگير نمايد و پس از 
 دستور گفت و گوى طوالنى آه بين آن دو صورت گرفت وى را به شهادت رسانده و

با . داد، پيكر پاآش را در برابر ديدگان انبوه جمعيت از بلندى داراالماره به زير افكندند
اين عمل ترس و بيم در دل مردم راه يافت، دست از يارى خود برداشتند و همه روانه 

 )٢٨٧(.هانداشت هاى خويش شدند و گويى اين قضيه اصًال ارتباطى با آن خانه

وقتى مسلم از ماجراى هانى اطالع حاصل آرد و شاهد دست برداشتن قبيله بزرگ 
مذحج از يارى وى بود، با ياران خود از جايگاهش خارج و جارچى وى ميان مردم، 

ر آورد آنان را به همراهى دعوت آرد و با آن جمعيت داراالماره را به محاصره د
محاصره ابن زياد تنگتر و آار برايش فوق العاده دشوار شد، ولى با زيرآى و مكرو 

  )٢٨٨(.حيله توانست، بر اين دشوارى فائق آيد و مردم را از اطراف مسلم پراآنده سازد

ابن زياد جاسوسانى را ميان مردم فرستاد تا با تظاهر به فرا خواندن مردم به حفظ 
امنيت و آرامش و عدم خونريزى، آنان را پراآنده سازند و در جهت به دست آوردن 
فرصت و متفرق ساختن نيروهاى شورشى، آنان را از حرآت سپاهى گران از شام، 

ه ادامه يافت و در نتيجه، مردم از اطراف مسلم متفرق و بترسانند و وضعيت همين گون
 .پراآنده شدند

آردند در مسجد نماز  مسلم با فرا رسيدن شب، با جمعى آه وى را همراهى مى
گزارد و از مسجد تنها و بى ياور و بى پشتيبان و بى آن آه حتى آسى راه را بدو نشان 

 را به روى مسلم بستند، او در هاى خود مردم در خانه. دهد، از آن جا خارج شد
او آه در تاريكى شب گام بر . اى بود تا آن شب را در آن جا سپرى آند جستجوى خانه

اش ديد آه گويى در انتظار آسى بود، خود را به آن زن  داشت، زنى را بر در خانه مى
ن زن اش به سر ببرد؟ آ معرفى آرد و از او جويا شد آيا امكان دارد آن شب را در خانه
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اش ساخت و برايش سفره شام گسترد،  ضمن خوش آمدگويى به وى، او را وارد خانه
از . فرزند آن زن از محل حضور مسلم آگاه شده بود. مسلم از خوردن غذا امتناع ورزيد

ساخت، جايزه  سويى، ابن زياد براى آسانى آه وى را از محل اقامت مسلم آگاه مى
ند آن زن به سوى آاخ ابن زياد شتافت و محل اقامت تعيين آرده بود، صبح  زود، فرز

به مجرد اين آه خبر به ابن زياد رسيد، جمع . مسلم را به محمد بن اشعث اطالع داد
.  را به فرماندهى ابن اشعث به محل اقامت مسلم اعزام آرد)٢٨٩(انبوهى از سربازانش 

م با شنيدن همهمه جمعيت متوجه شد آه سربازان دشمن در جستجوى وى حضرت مسل
سپاهيان دشمن براى . از اين رو، شمشير از نيام بر آورد و از خانه بيرون آمد. هستند

ها را از خانه بيرون  مسلم شمشير از نيام آشيد و آن. دستگيرى وى وارد خانه شدند
 نيز بر آنان حمله )عليه السالم(مسلم . دندبار ديگر بر گشته و با حضرت درگير ش. راند

برد، پس از آن آه بدن شريف او زخم فراوان برداشت، جمعيت وى را در ميان گرفته و 
مردى از پشت سر او نيزه وارد آرد آه در اثر آن روى زمين افتاد و او را به اسارت 

 گرفت و او را در آورده و براسترى سوار آردند و ابن اشعث شمشير و سالح او را بر
 . به سمت داراالماره بردند

پس از آن گفت و گويى طوالنى ميان .  وقتى  بر ابن زياد وارد شد بر او سالم نكرد
 با آرامش و اطمينان و بى - رضوان اهللا عليه - آن دو صورت گرفت آه حضرت مسلم 

 به عجز و اى آه اين زياد را آرد، به گونه گفت و داليل قوى اقامه مى پروا سخن مى
عليهم (هاى گردنش بر جسته و به خشم آمد و على و حسن و حسين  ناتوانى آشاند و رگ

سپس به مأمورانش فرمان داد، مسلم را بر بلنداى ساختمان . را ناسزا گفت)السالم
داراألماره برده و به قتل برسانند و پيكر بى جانش را ميان مردم بر زمين بيفكنند و در 

هاى آوفه بكشانند و سپس در آنار هانى بن عروه به دار آويزند و مردم  آوچه و خيابان
آوفه ساآت و آرام، تماشاگر صحنه بودند و گويى از ماجراى مسلم هيچ گونه اطالعى 

 ! ندارند

در  وى را )عليه السالم(اى به امام حسين  مسلم از محمد بن اشعث خواست تا طى نامه
جريان اوضاع آوفه قرار دهد و به او سفارش نمايد از آمدن به آن ديار خود دارى آند، 

 )٢٩٠(.اش وفا نكرد اى داد ولى به وعده ابن اشعث نيز به مسلم چنين و عده
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  به عراق)عليه السالم(حرآت امام: مبحث پنجم

 را )عليه السالم(آوفه را آه ابن زياد در آن دست به خيانت زد و پيروان امام حسين 
گرديم تا حرآت آاروان  گذريم و به مكه باز مى گذاريم و مى پيگرد قرار داده مى تحت

 .  را تا آربال و حادثه بزرگ آن پى بگيريم)لسالمعليه ا(اباعبداهللا الحسين 

حجه   روز سه شنبه هشتم ذى- رحمة اهللا عليه -به گفته تاريخ نگاران حضرت مسلم 
 در آوفه دست به قيام زد و روز چهارشنبه نهم همان ماه در روز عرفه به ٦٠سال 

اقامت وى در  از مكه به عراق پس از )عليه السالم(شهادت رسيد و حرآت امام حسين
 در ٦٠باقيمانده ماه شعبان و رمضان و شوال و ذى قعده و هشت روز از ذى حجه سال 

 صورت پذيرفت و در مدت - روز ترويه -مكه دقيقًا همان روز قيام حضرت مسلم 
اقامت حضرت در مكه چند تن از مردم حجاز و بصره به خاندان و هوادارانش افزوده 

 .  شدند

 تصميم گرفت رهسپار عراق گردد، خانه آعبه را )عليه السالم(ين هنگامى آه امام حس
طواف آرد و سعى بين صفا و مروه انجام داد و از احرام خارج شد و آن را عمره قرار 

زيرا از بيم اين آه مبادا دستگير شود و او را نزد يزيد بن معاويه بفرستند، آامل . داد
ضرت به اتفاق اعضاى خاندان و فرزندان و از اين رو، ح. آردن حج برايش ميّسر نبود

پيروان، حرآت خويش را آغاز آرد و تا آن زمان هنوز خبر شهادت حضرت مسلم به 
  )٢٩١(.وى نرسيده بود

 

 

 

 گزينش هجرت به عراق

هايى آه پيرامون اوضاع جامعه آوفه صورت گرفته و منفى  با همه تحليل و بررسى
اند، ولى ما  ها را تحليلگران، بدون جزم و يقين پيش گويى آرده هايى آه اغلب آن بافى

                                                           
 . ٢/٦٧ارشاد .  ٢٩١



 هجرت به عراق را به علل و )عليه السالم(بر اين باوريم آه وجود مقدس اباعبداهللا الحسين 
 : شود توان اشاره مى هايى برگزيد آه به مواردى از آن مى انگيزه

جور و ستم و انجام امر به معروف و نهى تكليف الهى در مورد از ميان بردن  . ١
شود، ولى ما در هيچ يك از متون تاريخى  از منكر، بى استثنا همه مسلمانان را شامل مى

به موضوعى برنخورديم آه داللت داشته باشد يكى از آشورهاى اسالمى غير از آشور 
رصه عراق در جهت رويارويى با حكومت بنى اميه از آغاز ظاهر شدن آنان در ع

 . شان، اقدامى انجام داده باشد سياسى و انقراض

 تنها در آن روز آه از او درخواست بيعت با يزيد شد، )عليه السالم(امام حسين  . ٢
براى رويارويى با ستم و بيداد امويان قيام و در جهت زنده نگاه داشتن رسالت اسالمى، 

 زمان، فراتر از آن چه ياد دعوت خويش را اعالن نكرد بلكه دعوت آن بزرگوار درگذر
 .شد، امتداد داشت

خوريم آه داللت داشته باشد يكى از ملل مسلمان  ما به هيچ متن تاريخى بر نمى
 و نهضت آن حضرت )عليه السالم(جهان اسالم غير از مردم عراق به نداى امام حسين 

 ناحيه مردم هاى فراوان و اصرار و پافشارى آه از پاسخ مثبت داده باشند، بلكه دعوت
 بود، حاآى از دوستى و خير خواهى و آمادگى حمايت )عليه السالم(آن سامان متوجه امام 

 . شد از قيام، و نهضت آن بزرگوار و رويارويى با حكومت فاسد اموى تلقى مى

 قادر به گزينش و انتخاب سرزمينى ديگر غير از عراق )عليه السالم(امام حسين  . ٣
ها موافق بودند  هاى امويان، با آن ها و سياست ها يا در گرايش رزميننبود، زيرا بقّيه س

. و يا تسليم و شكست خورده و از آمادگى همراهى با نهضت حسينى برخوردار نبودند
نظر به اين آه بيشتر ملل جهان اسالم در آن زمان آفر پيشه بوده و يا تازه به اسالم 

ستى و همگرايى با آنان بسيار دشوار به نظر هايى بودند آه همزي گرويده و يا غير عرب
 .انجاميد مى)عليه السالم(هاى امام  رسيد و همين امر به تباهى آشاندن قيام و تالش مى

هايى از افراد با ايمان و شايسته را درخود جاى  شهر آوفه مجموعه گروه . ٤
مندان به  اه مردمى عالقه بودند و پايگ)عليه السالم(بود آه تربيت يافته مكتب امام على  داده

دانست خواه نا خواه   آه مى)عليه السالم(دادند امام حسين  را تشكيل مى)عليهم السالم(اهل بيت 
آشته خواهد شد، باقيام خود خواست خونش به هدر نرود، چنان آه هدفش عمق بخشيدن 

بود و )معليهم السال(دار ساختن دوستى و محبت اهل بيت به ايمان در دل مردم و ريشه
آمد و پس از شهادت امام حسين  ترين خاستگاه اين اهداف به شمار مى عراق مناسب

 به سرعت در اين سرزمين نهضت و شورش پديدار شد، و آشور عراق در )عليه السالم(



به )عليهم السالم(هاى بعد در جهت گسترش اصول و مبانى اسالم و فضايل اهل بيت  سال
 . سراسر جهان اسالم، به پايگاه و مرآزى پهناور تبديل شد

 آشورى غير از عراق را انتخاب آرده بود، آثارى )عليه السالم(اگر امام حسين  . ٥
منفى در پى داشت زيرا دشمنان و بدخواهان اسالم و اهل بيت آن را مايه ننگ و عار به 

 و ارزش اهداف بلند آن بزرگوار )السالمعليه (آوردند تا از مقام و منزلت امام  شمارمى
بكاهند و رفتن امام به سرزمينى ديگر را به فرار از رويارويى قطعى، تفسير و توجيه 

 زنده آردن روند حرآت رسالت و فضايل )عليه السالم(آردند در صورتى آه هدف امام  مى
داد و ستم واالى اخالقى و برانگيختن روح پرخاشگرى و عصيان در برابر ستم و بي

سرزمين ديگرى انتخاب آرده )عليه السالم(به فرض اگر امام . رفت پيشگان به شمار مى
انداخت و بى آن آه اهداف رسالتى را آه به  بود، سلطه حكومت اموى بر او چنگ مى

 . داشت خاطر آن بدان ديار آمده بود عملى سازد، وى را از سر راه بر مى

اره با امويان در آشاآش بوده و دست و پنجه نرم از آن جا آه مردم عراق همو. ٦
و )عليه السالم(الحسين  آردند، فضاى آن ديار براى انتشار نهضت انقالبى ابا عبداهللا مى

و از همين جا بود آه بنى اميه رسوا، و . مرد، آامال آماده بود افكار و انديشه آن بزرگ
اى  پذيرفت فاش گرديد، به گونه اعمال ننگين آنان آه در پوشش شرع و دين انجام مى

هاى  هاى عاطفى مورد ادعاى مردم عراق خود، يكى از علل و انگيزه آه حتى گرايش
آمد آه تا آنون  هاى آن به شمار مى دوام و استمرار شعله ور بودن نهضت حسينى و پيام

 . شاهد آن هستيم

ايم، به   پى نبردهالبته شايد علل و اسباب ديگرى نيز وجود داشته باشد آه ما بدان
با برهان و دليل، از فرجام مبارزه خود )عليه السالم(آنيم امام حسين  ويژه وقتى مالحظه مى

اى آه با بينش  آامال آگاهى داشت و از چگونگى ساختار اجتماعى و سياسى جامعه
اش به سمت آن در حرآت بود، اطالع داشت و با سخنان  سياسى فوق العاده

ها بدو پيشنهاد دادند، افزون بر عصمت و   برخى از شخصيتاى آه خيرخواهانه
 به نحوى آه ما معتقديم -مصونّيت آن حضرت از هر گونه خطا و لغزش و هوا و هوس 

 بنابراين و با تنها گذاشتن حضرت هر چند با جنايت فجيعى آه صورت گرفت و مردم -
رت بر دامن خود نهادند، ولى از يارى امام دست برداشته و لّكه ننگينى را در دنيا و آخ

گزينش و انتخاب عراق از ناحيه امام به عنوان خاستگاه نهضت و قيامش با بينش آامل 
 . و برنامه ريزى دقيقى صورت گرفته است

 

  به هنگام وداع مكه)عليه السالم(سخنان امام 



 تصميم گرفت مكه را به قصد عراق ترك گويد،)عليه السالم(زمانى آه امام حسين 
ها در پاسخ آسانى آه خيرخواهانه و يا  سخنانى ايراد فرمود آه برخى از آن

سخنان . نكوهشگرانه، قصد داشتند وى را از رفتن به عراق باز دارند، عنوان شده است
 : آه به طور آلى متوجه توده مردم بود، چنين آمده است)عليه السالم(امام 

به سمت عراق، از آن )عليه السالم(ين عبداهللا بن عباس در مورد حرآت امام حس . ١
 :بزرگوار روايت آرده آه فرمود

دشمنان، از من دست بر نخواهند داشت تا خونم را بريزند و هرگاه به چنين عملى ! به خدا سوگند

ها را چنان به ذلت و پستى بكشاند آه  دست بزنند، خداوند دژخيمى را بر آنان مسلط گرداند تا آن

 )٢٩٢(. زنان، بى اعتبار شوندمانند آهنه پارچه

محمد حنفيه در مدينه حضور داشت، وقتى از تصميم امام در جهت رهسپارى به  . ٢
تصميم )عليه السالم(عراق اطالع يافت، راهى مكه و در همان شبى آه فرداى آن امام
 محضر او عرضه حرآت داشت، وارد مكه شد و بالفاصله خدمت برادر رسيد و به

شما خود به خوبى آگاهيد آه مردم آوفه به پدر و برادرت خيانت ! برادر«: داشت
ورزيدند، من از آن بيم دارم آه تو نيز به سرنوشت آنان دچار گردى، اگر تصميم داشته 
باشى در مكه بمانى، گراميترين مردم نسبت به حرم و بيش از همه از امنيت برخوردار 

 » .خواهى بود

 :در پاسخ فرمود)عليه السالم(مام ا

 

بيم آن دارم آه يزيد بن معاويه مرا ترور نمايد و بدين وسيله آسى باشم آه به واسطه ريخته شدن 

 . بشكند) آعبه(خونش، حرمت اين خانه 

ناطق اگر از اين قضيه بيم دارى، به سمت يمن و يا برخى م«: محمد عرضه داشت
 . »دور دست و بيابانى برو تا از امنيت بيشترى برخوردار باشى و آسى به تو دست نيابد

 . در آن چه گفتى خواهم انديشيد:فرمود)عليه السالم(امام 

سحرگاهان به محمد حنفيه خبر رسيد آه حضرت رهسپار عراق است، وى آه 
رادر رساند، مهار شتر را مشغول وضو گرفتن بود به گريه افتاد و شتابان خود را به ب

 »مگرقول ندادى در آن چه به شما پيشنهاد دادم بينديشى؟«: گرفت و عرضه داشت

 :فرمود)عليه السالم(امام 

                                                           
 . ٤/٣٩الكامل فى التاريخ .  ٢٩٢



 به خوابم آمد و )صلى اهللا عليه وآله(چرا قول دادم، ولى پس از آن آه تو از من جدا شدى رسول خدا

 زيرا مشّيت و اراده خدا بر اين تعلق گرفته آه تو را راهى را آه قصد دارى، در پيش گير،! حسين: فرمود

 .آشته دست دشمن ببيند

همراه بردن اين زنان و آودآان چه توجيهى دارد، آه تو با اين : محمد عرض آرد
 وضع رهسپار آن ديار شوى؟ 

 )٢٩٣(.است آه آنان را نيز اسير دشمنان ببيند  خداوند خواسته:در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام 

به همراه بردن )عليه السالم(البته در جامعه عربى و اسالمى، براى امام حسين 
نبردها ها در جنگ و  رسيد، زيرا عرب اش چندان شگفت آور به نظر نمى خانواده
بردند و شخص پيامبر نيز در غزواتش چنين  هايشان را با خود به همراه مى خانواده

برد، ولى در  انداخت و آنان را با خود مى آرد و ميان همسران خويش قرعه مى مى
اش نوعى  همراه بردن اعضاى خانواده)عليه السالم(مورد وجود مقدس اباعبداهللا الحسين 

شد و معنايش  نان در جهت يارى آردن آن حضرت تلقى مىاتمام حجت قوى بر مسلما
آيند و سعى در يارى و دفاع از آن  به شمار مى)عليه السالم(اين بود آه اگر دوستدار حسين 

اش قرار دارد، سزاوارتر به يارى و آمك است،  بزرگوار دارند، اآنون آه ميان خانواده
ى زن و فرزند او آه دختران هر چند با شخص آن حضرت مخالفت داشته باشند، ول

اند، به ويژه آه به ادعاى امويان،  هستند، گناهى مرتكب نشده )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 . اختالف تنها برسر خالفت بوده است

تصميم گرفت، از مكه )عليه السالم(به گفته تاريخ نگاران هنگامى آه امام حسين  . ٣
 : در آن آمده استاى ايراد آرد آه  بيرون رود، خطابه

ُخّط الموت على ولد آدم مخّط القالدة على جيد الفتاة، و ما اولهني الى أسالفي «

اشتياق يعقوب الى يوسف، و خّير لي مصرع انا القيه، آأّني بأوصالي تقّطعها عسالن 

الفلوات بين النواويس و آربالء، فيمالّن مّنى اآراشًا جوفًا و أجربًة ُسغبًا، ال محيص 

يوم خّط بالقلم رضا اهللا رضانا اهل البيت، نصبر على بالئه و يوفّينا أجور عن 

لحمته و هي مجموعة له فى حظيرة )صلى اهللا عليه وآله(الصابرين، لن تشّذ عن رسول اهللا

القدس، تّقُربهم عينه، و ُينجزبهم وعده، َمن آان باذًال فينا مهجته و موّطنًا على لقاء 

 )٢٩٤(;»، فاّني راحل مصبحًا ان شاء اهللا تعالىاهللا نفسه فليرحل معنا

                                                           
 . ٤٤/٣٦٤، بحاراالنوار ١/٥٩٢، اعيان الشيعه ٢٧ /لهوف.  ٢٩٣
 . ٢/٢٠٤، آشف الغمه ١١/٥٩٨احقاق الحق .  ٢٩٤



مرگ و رخت بر بستن از اين دنياى ناپايدار، براى فرزندان آدم چونان گردنبندى است ! اى همراهان

 داشت، آه بر گردن دختر آان جوان آويخته گردد، به همان اندازه آه يعقوب به ديدار يوسفش اشتياق

من نيز مشتاق ديدار نياى خود هستم، برايم قربانگاهى برگزيده شده آه در آن فرود خواهم آمد، گويى 

پيكرم را پاره پاره آرده و بدين وسيله » آربال«و »نواويس«بينم گرگان درنده بيابان  با چشم خود مى

زى آه با قلم تقدير الهى به آنند، از فرا رسيدن رو هاى تهى خود را پر مى هاى گرسنه و انبان شكم

نگارش در آمده، راه گريزى نيست، خشنودى خداى مهربان، خشنودى ما خاندان رسالت است، بر 

آنيم و او قطعًا پاداش بزرگ بردباران را به ما عنايت خواهد  آزمون و امتحانش بردبارى پيشه مى

 هيچ گاه جدايى حاصل نخواهد شد، بلكه هاى تن او،  و پاره)صلى اهللا عليه وآله(ميان پيامبر خدا. آرد

گردد و وعده و نويدش به  ها روشن مى اش به وجود آن همگى در بهشت برين جاى دارند، آه ديده

هر يك از شما آه آمادگى دارد تا خونش را در راه آرمان !) مردم(پوشد  واسطه آنان جامه عمل مى

تواند همراهى ما را  بر طبق اخالص نهد، مىبلند ما ايثار نمايد، جانش را براى ديدار با خدا 

 . حرآت خواهم آرد) به سوى عراق(برگزيند، زيرا به خواست خدامن بامداد فردا 

در اين سخنان در راستاى عمل به تكليف الهى تصميم خود را مبنى بر )عليه السالم(امام 
و از سر آند،  عدم بيعت با يزيد و سبب بيرون رفتن خويشتن رااز مكه تشريح مى

دهد، و آن دسته از  نوشتى آه در انتظار وى و تمام اعضاى خاندان اوست خبر مى
اند، به پيوستن به جمع خود فرا  آسانى آه جان خويش را بر طبق اخالص نهاده

 . داند خواند و آشكارا، رضايت الهى را در رضايت و خرسندى خاندان رسول خدامى مى

 

 

 

 خالصه قيام در يك نامه

به عنوان رهبرى دينى و آگاه و ايثارگرى با عظمت و )عليه السالم(حسين امام 
با دور انديشى و تدبير ; انقالبگرى آه در راه عقيده و آرمان خويش دست به قيام زد 

تصميم گرفت از مكه رهسپار عراق گردد و در اين جهت بخش بزرگى از اهداف و علل 
خبر آن سراسر جهان اسالم را فرا هاى نهضت خويش را تشريح نمود و  و انگيزه
 .گرفت

اى به بنى هاشم در مدينه، آنان را به استفاده از آخرين   طى نامه)عليه السالم(امام
هاى الهى و درخشيدن در  فرصت به دست آمده، به يارى دين اسالم و مبانى و ارزش

ان، به عنوان سپهر ايثار و از خود گذشتگى در دنيا، و جاودان ماندن ياد و نام نيك آن



ترين درجات بهشت  سمبل حق و عدالت و ذلت ناپذيرى و توفيق دست يابى به برجسته
 :در اين نامه پس از ياد و نام خدا، چنين آمده است. در آخرت، فرا خواند

فاّنه َمن لحق ; من الحسين بن علّي الى اخيه محمد و من قبله من بنى هاشم اّما بعد«
 )٢٩٥(;»م يلحق بي لم يدرك الفتح و السالمبي منكم استشهد، و َمن ل

از حسين بن على به برادرش محمد حنفيه و ساير بنى هاشم، اما بعد، هريك از شما در اين راه به من 

مرا برنگزيند، هيچ گاه به پيروزى بپيوندد، قطعًا شربت شهادت خواهد نوشيد و آن آس آه همراهى 

 .و سرافرازى دست نخواهد يافت

 به بنى هاشم در مدينه، جمعى از آنان براى پيوستن به )عليه السالم(با رسيدن نامه امام 
آن حضرت و دست يابى به پيروزى و توفيق شهادت در رآاب گل خوشبوى رسول 

  )٢٩٦(.به حرآت در آمدند )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 

 )عليه السالم( دشمن در جستجوى امام

اى از مأموران دشمن   از مكه چندان فاصله نگرفته بود آه دسته)عليه السالم(امام حسين
ام به دستور عمرو بن سعيد، به فرماندهى يحيى بن سعيد، به تعقيب آنان پرداختند، تا ام

 را از سفر باز دارند در بين راه ميان دو طرف جنگ و گريزهايى رخ داد و )عليه السالم(
هر طرفى به دفاع از خود پرداخت، و با تازيانه به زد و خورد پرداختند و امام 

  )٢٩٧(.و يارانش در برابر آنان به شدت از خود پايدارى نشان دادند)عليه السالم(حسين

 

 تنعيمدر 

 بدون اين آه مسير خود را تغيير دهد هم چنان به حرآت )عليه السالم(آاروان حسين 
 به آاروانى حامل هدايايى براى )٢٩٨(شان در منطقه تنعيم در مسير راه. خويش ادامه داد

از )عليه السالم(بردند، امام حسين ها را از يمن به شام مى وردند آه آنيزيد بن معاويه برخ
مسئولين آاروان چندين شتر براى باروبنه و ياران خود از آنان اجاره آرد و به صاحبان 

 :شتر فرمود

هر آس از شما دوست داشته باشد ما را به سوى عراق همراهى آند، آرايه شترانش را تا آن جا بدو 

مند خواهد گشت و هر آس بخواهد در بين راه  اخت و در اين سفر از رفتار نيك و احسان ما بهرهخواهيم پرد

 )٢٩٩(.پردازيم از ما جدا شود، آرايه وى را تا همان جا آه آمده بدو مى
                                                           

 . ٧٧ /، داليل االمامه٤٨١ /، بصائر الدرجات٤/٧٦مناقب آل ابوطالب .  ٢٩٥
 . تاريخ ابن عساآر به بيان شرح حال امام حسين ع مراجعه شود.  ٢٩٦
 . ٢/٩٨ارشاد .  ٢٩٧
 .٢/٤٩محلى در مكه خارج از حرم بين مكه و سرف در دو فرسخى مكه، معجم البلدان . ٢٩٨
 .٢/٦٨ارشاد. ٢٩٩



 . نشدند اى پذيراى آن اى حضرت را همراهى آرده و دسته بدين ترتيب، عده

 

 در منطقه صفاح

 رسيد و در آن جا به )٣٠٠(»صفاح«به راه خويش ادامه داد تا به منطقه )ه السالمعلي(امام 
فرزدق شاعر برخورد و وضعيت مردم آوفه را از او جويا شد، فرزدق بدو عرضه 

 شما و شمشيرهايشان با بنى اميه است و مقّدرات در پيشگاه هاى مردم با دل: داشت
 . خداست

 :فرمود)عليه السالم(امام 

اى دارد، اگر رخدادها بر  درست گفتى، قدرت در دست خداست و او هر زمان فرمان تازه)! فرزدق(

رماست و اگر اش مدد آا هايش سپاسگزاريم و در سپاس و شكر گزارى طبق مراد باشد، خدا را در قبال نعمت

پيش آمدها مانع دست يابى به اهدافمان شد نيز، آن آس آه داراى نيّتى راستين و اهل تقوا و پروا پيشه است، از 

 )٣٠١(.مسير صحيح خارج نگرديده است

 هم چنان با عزم و اراده به راه خويش ادامه داد و سخنان فرزدق در )عليه السالم(امام
 . زمينه بريدن مردم از او و هماهنگى با امويان، وى را از تصميم خود منصرف نساخت

 

 به مردم آوفه)عليه السالم( نامه امام

 يكى از -در منطقه بطن ذى الرمه » حاجر«به )عليه السالم(هنگامى آه امام حسين 
اى به   رسيد، طى نامه-شوند  هاى حاجيانى آه از صحرا و بيابان وارد مى توقف گاه

پيروانش در آوفه خواست آنان را از جريان آمدنش آگاه سازد و هنوز خبر شهادت مسلم 
 . بن عقيل به آن حضرت نرسيده بود

 : متن نامه بدين شرح است

  الرحمن الرحيم بسم اهللا

 ! از حسين بن على به برادران با ايمان و مسلمانش، درود برشما

 .گويم آه جز او معبودى وجود ندارد خداى يكتا را در پيشگاه شما سپاس مى

نامه مسلم بن عقيل به دستم رسيد و مرا در جريان ديدگاه به حق و گردهمايى سران و ; اما بعد

انى و مطالبه حقوق به يغما رفته ما قرار داد، از خداى متعال مسئلت بزرگانتان مبنى بر يارى رس

دارم فرجام آار ما را به خير گرداند و در اين راستا بزرگترين پاداش را به شما عنايت فرمايد، من 

                                                           
  .٣/٤١٢معجم البلدان .هاى حرم، سمت چپ ورودى مكه از طريق مشاش  محلى بين حنين و عالئم و نشانه.  ٣٠٠
 . به سمت عراق) عليه السالم(، در بيان خروج حسين٨/١٨٠، البداية و النهايه ابن آثير ٢٠٣ /مقتل مقرم.  ٣٠١



نيز روز سه شنبه هشتم ذى حجه روز ترويه از مكه به سويتان رهسپار شدم، با رسيدن پيكم نزدتان، 

ها بكوشيد، آه من خود نيز در چند روز  هايتان را سر و سامان دهيد و در انجام آنبه سرعت آار

و نامه را توسط قيس بن مسهر » آينده، نزد شما خواهم آمد والسالم عليكم و رحمة اهللا و برآاته

 )٣٠٢(.صيداوى به آوفه فرستاد

 

 مات جنايت آميز اموياناقدا

به سمت آوفه ميان مردم منتشر شد و موقعيت امويان )عليه السالم(خبر حرآت امام 
دچار آشفتگى شد و نيروهاى حاآم احساس بيم و هراس نموده و خود را در تنگنا ديدند، 

 انقالبگر بزرگ را )عليه السالم(رسيدند، اخبار مربوط به حسين  سوارانى آه از راه مى
بدين ترتيب، خبر به عبيداهللا بن زياد رسيد، وى نيروها و سربازانش . آردند زگو مىبا

ببندد و از )عليه السالم(را بسيج آرده و طرحى را به اجرا گذاشت آه راه بر امام حسين 
از اين رو رئيس پليس خود حصين . رسيدن آن حضرت به آوفه جلوگيرى به عمل آورد

اى استراتژيك  اين مأموريت، موّظف ساخت، حصين منطقهبن نمير تميمى را به اجراى 
 مسلط باشد، به همين دليل )عليه السالم(انتخاب آرد تا بتواند از آن جا بر مسير حرآت امام

 . در منطقه قادسيه فرود آمد و آن جا را مقّر فرماندهى خود قرار داد

 

 دستگيرى و شهادت قيس بن مسّهر

 را به آوفه برد، وقتى به قادسيه رسيد، )عليه السالم(م قيس بن مسهر صيداوى نامه اما
بايد : حصين بن نمير، او را دستگير و نزد عبيداهللا بن زياد فرستاد، عبيداهللا به قيس گفت

بر منبر باال روى و حسين بن على دروغگو را ناسزا بگويى، قيس بر فراز منبر رفت و 
حسين بن على بهترين !) مردم: (اشتحمد و ثناى خدا را به جا آورد و سپس اظهار د

است و من فرستاده او نزد شما  )صلى اهللا عليه وآله(آفريده خدا، فرزند فاطمه دخت نبى اآرم
از آن بزرگوار جداشدم، اآنون شما بدو پاسخ مثبت دهيد، پس »حاجر«هستم و در منطقه 

لب آمرزش خواست از آن عبيداهللا زياد و پدرش را لعنت فرستاد و براى على بن ابى طا
در پى اين سخنان، عبيداهللا فرمان داد او را از فراز دار االماره به . و بر او درود فرستاد

 )٣٠٣(.زير افكنند، مأموران، پيكر پاك قيس را به زمين افكندند و قطعه قطعه آردند
 !روايت شده

هاى او در هم شكست، هنوز  قيس بن مسهر، دست بسته به زمين افكنده شد و استخوان

                                                           
 .٤٤/٣٦٩، بحاراالنوار ٨/١٨١، البداية و النهايه ٢/٧٠ارشاد .  ٣٠٢
 . ٨/١٨١، البدايه و النهايه ٤٢ /، مثير االحزان٢/٧١ارشاد .  ٣٠٣



رمقى در بدنش باقى مانده بود آه مردى به نام عبدالملك بن عمير لخمى از راه رسيد و 
سر او را از بدن جدا ساخت، وقتى علت اين آار را از او جويا شدند و مورد نكوهش 

 . تم او را راحت آنمخواس: قرار گرفت، در پاسخ گفت

 

 

 بازهير بن قين

رسيد و ساعاتى در آن جا درنگ آرد، » زرود«به منطقه )عليه السالم(آاروان امام 
آمد و در آن سال حج انجام داده  زهير بن قين بجلى آه از هواداران عثمان به شمار مى

حرآت بود آاروان زهير به موازات آاروان امام در . بود، در همان نزديكى فرود آمد
ولى از بيم اجتماع با امام تمايل نداشت با امام در يك منزل فرود آيد، ولى ناگزير شد در 

 آسى را نزد وى )عليه السالم( فرود آيد، امام)عليه السالم(نزديكى آاروان اباعبداهللا الحسين 
نش فرستاد و او را پيش خود فرا خواند و در لحظه ورود فرستاده امام، زهير و همراها

مشغول غذا خوردن بودند، فرستاده، پيام امام را به او ابالغ آرد، همراهانش به وحشت 
هاى غذايى را آه در دست داشتند به زمين افكنده و آامال سكوت اختيار  افتادند و لقمه

سبحان اهللا پسر دختر پيامبر آسى را در پى تو : همسر زهير به شوهر گفت. آردند
آنى؟ اآنون بايد نزد آن بزرگوار بروى   به نزدش خود دارى مىفرستد و تو از رفتن مى

 .و سخنانش را بشنوى و برگردى

اى   رسيد، ديرى نپاييد آه مسرور و شادمان با چهره)عليه السالم(زهير خدمت امام 
اش را برآنند و بارو بنه و مرآب و  شكفته به آاروان خود بازگشت و دستور داد خيمه

تو از : ت آاروان امام حسين منتقل سازند و آن گاه به همسرش گفتاثاثيه او را به سم
ات بپيوندى و دوست دارم از ناحيه  توانى به خانواده اين لحظه طالق داده هستى و مى

هر يك از شما دوست دارد مرا همراهى : من جز خوبى به تو نرسد و به يارانش گفت
 و اآنون سخنى با شما دارم بدان گوش آند، با من بيايد و گرنه، اين آخرين ديدار ماست

 . فرا دهيد

ما زمانى در جنگى دريايى شرآت جستيم و خداوند براى ما فتح و ظفر نصيب آرد 
آيا واقعًا از فتح و : سلمان فارسى رحمة اهللا عليه به ما گفت. و به غنايمى دست يافتيم

 ايد بسيار شادمانيد؟  گشايش و غنايمى آه به دست آورده

 ; آرى: در پاسخ گفتيم



اگر شما سرور جوانان خاندان نبى اآرم را ببينيد، از جنگ و غنايمى آه : وى گفت
من ) همان روز فرارسيده(آرى، اآنون . ايد، شادمانتر خواهيد شد امروز به دست آورده

 . سپارم شما را به خدا مى

عليه ( امام حسينزهير رحمة اهللا عليه همواره در رآاب! به خدا سوگند: اند گفته

  )٣٠٤(.بود تا به فيض شهادت نايل آمد)السالم

 

  از پيمان شكنى مردم)عليه السالم(اطالع امام 

هاى عقب نشينى  برد و آثار و نشانه شهر آوفه در اضطراب و آشفتگى به سر مى
 توازن قدرت به سود سلطه گران اموى آغاز شده و ضعف و گشت و جدى آشكار مى

سستى و از هم پاشيدگى به تشكيالت جبهه مخالف، راه يافته بود و آدم آشى و جاسوسى 
 . آرد و رشوه، بيداد مى

بدين ترتيب، جبهه مخالف، فرو پاشيد و بيعت آنندگان پيمان شكستند و مسلم بن 
صيداوى به شهادت رسيدند و مختاربن عبيدة عقيل، هانى بن عروه و قيس بن مسهر 

 . ثقفى به زندان افتاد و اوضاع آوفه به آشفتگى قبلى بازگشت

داد و اخبار و اطالعات جديدى  هم چنان به راه خود ادامه مى)عليه السالم(امام حسين 
 از اين رو، عبداهللا بن يقطر را نزد مسلم فرستاد تا وضعيت را. از روند پيشامدها نداشت

از شكست » ثعلبيه«اى به نام  تر اعالم آند، ولى در مسير خود در منطقه برايش روشن
به نزد )عليه السالم(دومين فرستاده امام . قيام و شهادت مسلم بن عقيل اطالع حاصل نمود

مسلم نيز توسط سربازان حصين به اسارت در آمد و پيش عبيداهللا بن زياد انتقال يافت و 
عليه (ى و مقاومت و بى باآى و اخالص، نظير اولين فرستاده حسين او نيز در پايدار

 .رفت  به شمار مى)السالم

به امام رسيد و هم چنان » زباله«خبر اسارت و شهادت فرستاده حضرت در منطقه 
حضرت از پيمان شكنى مردم احساس تنهايى . اخبار پيمان شكنى جّدى پديدار گشت

و اعضاى خاندان خويش به ايراد سخنرانى پرداخت تا از اين رو، در جمع ياران . نمود
آنان را از رخدادهاى جارى آگاه سازد و حقايق را فرا روى آنان قرار دهد تا در آار 

 : ها فرمود خود با دور انديشى تصميم بگيرند و بدان

                                                           
 . ٢٤٦ /، اخبار الطوال٣/١٧٧، الكامل فى التاريخ ٧٣ -  ٢/٧٢ارشاد .  ٣٠٤



انى بن عروه انگيز شهادت مسلم بن عقيل و ه به نام خداوند بخشنده مهربان، اآنون خبر دردناك و فاجعه

اند و اينك هر يك از شما  و عبداهللا يقطر به دستمان رسيد، پيروان ما در حقيقت دست از يارى ما بر داشته

 . تواند بدون هيچ مشكلى به خانه و آاشانه خويش باز گردد و من بيعتم را از او برداشتم بخواهد مى

ند، تنها آسانى آه از مردم از اطراف حضرت پراآنده شده و به اين سو و آن سو رفت
مدينه حضرت را همراهى آرده و اندك افرادى آه در مسير راه به آن بزرگوار پيوسته 

 دست به اين آار بزند حضور گروهى )عليه السالم(بودند، باقى ماندند، آن چه سبب شد امام 
اد به دانست اين افر به خوبى مى)عليه السالم(از اعراب در جمع ياران حضرت بود آه امام 

اش آامال مطيع و فرمانبردار آن  آورد آه مردم تصور اين آه حضرت به شهرى رو مى
خواست آنان را از ماجرا آگاه سازد تا  از اين رو، مى. اند، وى را همراهى آنند حضرت

با فرا .  و از سر نوشت خويش با خبر باشند)٣٠٥(دارند بدانند در چه راهى گام بر مى
 به يارانش فرمان داد آب فراوانى با خود برگيرند و به )عليه السالم(رسيدن وقت سحر، امام

 . راه افتند

 

 باُحّر )عليه السالم( برخورد امام حسين

آه به اتفاق باقيمانده ياران وفادار و اعضاى خاندان و )عليه السالم(امام حسين 
عموزادگانش در حرآت بود ناگهان در اثناء راه مشاهده آردند، از مسافت دور 

هاست، ولى نه تنها  آردند سياهى نخل برخى تصور مى. آيد اى به سمت آنان مى سياهى
ديرى . آمدند درختان خرما نبود بلكه سياهى لشكريانى بود آه به سوى آنان پيش مى

آمد، يك هزار سرباز ابن   آه به سمت آنان مىاى نپاييد آه آامال متوجه شدند سياهى
زيادهستند آه به دستور وى به فرماندهى حّر بن يزيد رياحى براى بستن راه بر امام 

هنگامى اين . اند  و بردن وى به مسير دلخواهشان، بدين سامان آمده)عليه السالم(حسين 
ان پرسيد براى انجام چه نزديك شد حضرت از آن)عليه السالم(سپاه به آاروان امام حسين 

 اند؟  آارى بدين جا آمده

ما مأموريت داريم، شما را همراهى آرده و دست از شما بر : حّر در پاسخ گفت
نداريم تا در بيابانى خشك و بى آب و علف و حصار، فرود آوريم و يا به حكومت يزيد و 

  )٣٠٦(.عبيداهللا بن زياد تن در دهيد

                                                           
 . ١/٥٩٥، اعيان الشيعه ٨/١٨٢، البداية و النهاية ٧٦ -  ٢/٧٥ارشاد .  ٣٠٥
 . ٤٤/٣٧٥، بحاراالنوار ٨/١٨٦، البداية و النهاية ١/٢٢٩رزمى ، مقتل خوا٣/٣٥٥تاريخ طبرى .  ٣٠٦



اى طوالنى رخ داد آه در آن به نتيجه قطعى  بين دو طرف گفت و گو و مشاجره
رخصت نداد به حجاز )عليه السالم(مورد رضايت دوطرف دست نيافتند و ُحّر به امام حسين 

 نيز )عليه السالم(ادامه دهد و امام حسينشد،  باز گردد و يا راهى را آه به آوفه منتهى مى
 )٣٠٧(.از تسليم شدن به يزيد و ابن زياد سرباز زد

 :در جمع آنان ايراد فرمود، اين بود)عليه السالم(از جمله سخنانى آه امام حسين 

ا ه هاى خود فرستاده بوديد، مرا به اين جا آورد، خود در آن هايى آه شما توسط پيك نامه! مردم

نوشته بوديد به سوى ما بيا آه پيشوا و رهبرى نداريم، شايد خداوند به واسطه حضور تو ما را به 

با من عهد و . ام ايد وفاداريد، نزدتان آمده هدايت و حق رهنمون گردد، اآنون اگر به آن چه نوشته

انجام دهيد و از پيمانى ببنديد آه به وفاى شما اطمينان حاصل آنم و اگر حاضر نيستيد چنين آارى 

همه سكوت آردند . »ام باز خواهم گشت آمدن من نا خرسنديد، از نزد شما به جايى آه از آن جا آمده

تريد ان «:به حّر فرمود)عليه السالم(امام).وقت نماز آه فرا رسيد. (و آسى حتى يك آلمه سخن نگفت
 آورى؟ تو نمازت را با يارانت به جا مى; تصّلى بأصحابك؟

عليه (آنيم و امام حسين خير، شما نماز بگزاريد و ما به شما اقتدا مى: عرض آرد

  )٣٠٨(. با آنان نماز گزارد)السالم

 :حضرت پس از پايان نماز عصر آنان را چنين مخاطب ساخت

اشته باشيد و حق را به اهل ايمان بسپاريد، بيشتر مورد رضايت خدا اگر شما از خدا پروا د; اما بعد

هستيد ما خاندان نبى اآرم از مدعيانى آه آن چه راحقشان نيست در پى آنند و بر شما جور و ستم 

دارند به خالفت سزاوارتريم، اگر از آمدن ما ناخرسنديد و به حق ما آشنايى نداريد و اآنون  روا مى

ايد و فرستادگانتان به دست من رساندند، تفاوت دارد،  هاى خود نوشته آن چه در نامهديدگاه شما با 

 )٣٠٩(.گردم از نزد شما باز مى

 

 .گويى بى خبرم ها و فرستادگانى آه مى به خدا من از نامه: حّر گفت

هايشان  هاى حامل نامه اى عقبة بن سمعان، خورجين: به يكى از يارانش فرمود)عليه السالم(امام 

 ».، آن مرد دو خورجين پر از نامه بيرون آورد و در برابر حّر به زمين ريخترا بگشا

اند نيستيم، تنها  ما از آسانى آه به شما نامه نوشته: حّر به حضرت عرضه داشت
آرديم از شما جدا نشويم تا شما را در آوفه بر مأموريت يافتيم هر آجا با شما ديدار 

 . عبيداهللا بن زياد وارد آنيم

                                                           
 . همان.  ٣٠٧
 .١/٥٩٦،مقتل خوارزمى ٥/٨٥، فتوح ابن اعثم ٢/٧٩ارشاد . ٣٠٨
 . ١/٣٣٢، مقتل خوارزمى ٣/٢٠٦، تاريخ طبرى ٥/٨٧فتوح ابن اعثم .  ٣٠٩



 . مرگ برايت از اين خواسته آه دارى نزديكتر است:  فرمود)عليه السالم(امام حسين 

آنان نيز سوار شده و در ».به پا خيزيد و سوار شويد«: سپس رو به يارانش آرد و فرمود
حرآت «: سپس حضرت به ياران خود فرمود. ز سوار شوندانتظار ماندند تا زنانشان ني

 وقتى به حرآت در آمدند، سربازان حّر از رفتن آنان جلوگيرى به عمل آوردند، »آنيد
 » مادرت به عزايت بنشيند، چه قصد دارى؟:  فرمود)عليه السالم(امام حسين 

 اگر با من هر يك از اعراب غير از شمابا شرايطى آه اآنون دارى:حر اظهار داشت
داد پروايى  آردم، هر چه رخ مى چنين سخن گفته بود، همين گونه مادرش را ياد مى

ياد ) زهرا(توانم از مادرت  چه آنم آه جز به بهترين نام نمى! نداشتم، ولى به خدا سوگند
  )٣١٠(.آنم

 

 

 

 

 سرزمين موعود

به سمت آوفه، ابن زياد و هوا خواهان حكومت )السالمعليه (خبر پيشروى امام حسين 
اى  ابن زياد فورًا طى نامه. اى بر آمدند اموى را سخت نگران ساخت و در انديشه چاره

ندهد تا سپاهيان )عليه السالم(به حّر بن يزيد رياحى ازاو خواست اجازه پيشروى به امام 
ر ديگر مردم سر به شورش بر ندارند، آمكى بنى اميه به او بپيوندند و از بيم اين آه با

اى دور از آوفه با حسين روبرو گردند و بدين سان، ابن زياد از شرايط سخت  در منطقه
 و به تسليم وا داشتن او، بهره )عليه السالم(و دشوار منطقه براى تحت فشار قرار دادن امام

 . گيرد

 - پاسخ به يزيد بن مهاجر  در -حامل نامه ابن زياد، از سر جهل و نادانى و سادگى 
به دفاع از حكمى آه آورده بود پرداخت و )عليه السالم(يكى از ياران اباعبداهللا الحسين 

ام، ابن مهاجر به او  با اين آار از پيشوايم اطاعت آرده و به بيعت خويش وفا آرده: گفت
نگونى بلكه پروردگارت را نافرمانى و پيشوايت را براى سر) اين گونه نيست: (گفت

بدترين پيشوا، پيشواى . اى اى، و براى خود ننگ و عار خريده خويش فرمان برده
آنان  ;)وجعلناهم ائمة يدعون الى النار و يوم القيامة الينصرون(:زيرا خداوند فرمود. توست

                                                           
 . ٣/٣٠٦، تاريخ طبرى ٢/٨٠ارشاد .  ٣١٠



را پيشوايانى قرار داديم آه مردم را به سوى آتش دوزخ فرا مى خوانند و روز رستاخيز آسى به دادشان 

 .)٣١١(رسد نمى

در . را از ادامه مسير باز داشتند)عليه السالم(سپاهيان ابن زياد، آاروان اباعبداهللا 
ها شده و در جهت وا داشتن امام در حرآت به  حقيقت سربازان حّر بن يزيد مانع آن

 . سمت بيابان بى آب و علف، از خود پا فشارى نشان دادند

زهير بن قين براى پيكار با سپاهيان حّر قبل از حضور نيروهاى آمكى بنى اميه، 
اآنون نبرد )! اماما: (عرضه داشت)عليه السالم(فوق العاده پا فشارى داشت و به امام حسين 
به دليل اين آه )عليه السالم(ولى امام » هاست با آنان آسانتر از جنگ با نيروهاى آمكى آن

عليه (اين عملكرد امام .  آغاز جنگ نكرده بود، نظر زهير را پذيرا نشدسپاه دشمن با او

 بود آه گنجايش همه امت را دارا )عليه السالم( حاآى از روح بلند و با عظمت امام )السالم
بود و به دليل عظمت رسالتش چنين عمل آرد، رسالتى آه با وجود دشمنى آشكار مردم، 

يش آه هدف وى پياده آردن آن، ميان امت بود، به هاى واال آوشيد تا از آن و ارزش
 . هيچ گاه در جنگ و نبرد با آنان، پيشگام نخواهم شد: از اين رو، فرمود. دفاع برخيزد

 در آربال فرود )٣١٢( هجرى٦١روز پنج شنبه دوم محرم سال )عليه السالم(امام حسين 
اى نزديك آه از امكانات دفاعى  پيشنهاد آرد به منطقه)عليه السالم(آمد، آن گاه زهير به امام 

مناسبى برخورد دار باشد، بروند تا در صورت درگيرى با دشمن بتوانند با لشكريان بنى 
 . اميه، رويارو گردند

نام آن آربالست، با شنيدن اين سخن : گفتند:  نام آن منطقه را پرسيد)عليه السالم(امام 
از ! خدايا;»اللهم اعوذ بك من الكرب والبال«:اشك از چشمانش مبارآش جارى شد و فرمود

 . برم اندوه و گرفتارى به تو پناه مى

فين از آرى، اين سر زمين محنت و بالست، پدر بزرگوارم در مسير رفتن به ص: سپس اظهار داشت

آردم، در اين مكان ايستاد، سبب توقف وى را در اين مكان  اين مكان عبور آرد و من نيز او را همراهى مى

اين جا محل خواباندن شترانشان و اين جا محل ريختن خون : پرسيدند، نام آن جا را به زبان آورد و فرمود

  )٣١٣(»خاندان اهل بيت: منظور آيانند؟ فرمود: پرسيدند. هاست آن

 

 : مشتى از خاك آن جا را برگرفت و بوييد و فرمود)عليه السالم(سپس امام حسين

                                                           
 . ٤١  /قصص.  ٣١١
 . ٤٤/٣٨٠، بحار االنوار٢٥٢ /ل، اخبار الطوا١/٤٥١، اعالم الورى ٤/٤٤٤، معجم البلدان ٣/٣٠٩تاريخ طبرى .  ٣١٢
 . ١/٦٠، حياة الحيوان دميرى ٢٥٣، اخبار الطوال ٩/١٩٢مجمع الزوائد .  ٣١٣



هذه واهللا هي األرض التي اخبر بها من جبرئيل رسول اهللا أنّني ُاقتل فيها، أخبرتني ام «

 )٣١٤(;»سلمة

خبر داد من در آن  )صلى اهللا عليه وآله(اين همان سرزمينى است آه جبرئيل به رسول خدا! به خدا سوگند

 .شوم و ام سلمه مرا در جريان قرار داد آشته مى

ها سر پا شود تا   دستور داد آاروان در همان جا فرود آيد و خيمه)عليه السالم(امام 
 . وضعيت روشن و در خصوص حرآتش تصميم نهايى اتخاذ شود

 

 ورود سپاه آوفه

در همان اثناء عمر سعد با سپاهى گران آه برخى تعداد آن را سى هزار و برخى 
ابن زياد مردم :  استاند، از آوفه خارج شد و در روايت ديگرى آمده بيش از آن گفته

آوفه و و اطراف آن را براى نبرد با حسين فرا خواند و آن دسته از آسانى را آه قدرت 
حمل سالح داشته و به جنگ با حسين از شهر خارج نشوند، به آشتن و زندان تهديد 

 .آرد

ها از شيعيان پر شد و گروهى مخفى گشتند، و  نتيجه اين تهديد اين بود آه زندان
ران امويان و طمع ورزان و سود جويانى آه بيشتر جمعيت آوفه را تشكيل هوادا
روايتى آه تعداد . از شهر خارج شدند)عليه السالم(دادند، براى جنگ با امام حسين  مى

جنگجويان را به گفته مورخان پنج هزار تن دانسته، افزون بر اين آه روايتى مرسله 
آند، زيرا هيچ  ز اين نوع نيز آن را تاييد نمىاى ا است شرايط و اوضاع حاآم بر حادثه

هاى الزم، قادر بر  آس بدون آمادگى آامل براى رويارويى با همه احتماالت و احتياط
به ويژه اگر آسى با مردم آوفه و بوقلمون صفتى و ناپايدارى . انجام چنين آارى نبود

 )٣١٥(.آنان در آارها، آشنايى داشت

عليه (سپاهيان اموى به فرماندهى عمر سعد دسته دسته از راه رسيده و امام حسين

و خاندان و ياران وى را به محاصره در آورده و ميان آنان و آب فرات آه در )السالم
در گفت و گوهاى محدودى آه بين عمر سعد . ها قرار داشت، فاصله انداختند نزديكى آن

صورت گرفت، حضرت موضع خويش و آنان و دعوتى را آه )عليه السالم(و امام حسين 
از او انجام داده بودند، به خوبى روشن ساخت و در جهت روشن شدن حق، تمام داليل و 
براهين خود را بر آنان اقامه فرمود و رفتار زشت و مكر و نيرنگ آنان و شكستن عهد 

                                                           
 . ٤٠٦ /، ينابيع الموده٢/١٦٨، ناسخ التواريخ ٢٠٥ / نفس المهموم،٢٦٠ /تذآرة الخواص.  ٣١٤
 . ٦٨ /بخش دومسيرة االئمه االثنى عشر، .  ٣١٥



پشتيبانى داده بودند و ضرورت از ميان ها به وى وعده يارى و  هايى آه در آن و پيمان
 . برداشتن فساد و تباهى را بر ايشان تشريح آرد

ولى عنصر تبهكارى چون عمر سعد آه خود، مجرى فساد و تباهى و ستم و بيداد 
عليه (شد، تمام توجهش اجراى دستورات ابن زياد و بيعت گرفتن از امام  اموى تلقى مى

گونه   بود بى آن آه هيچ)٣١٦(ى واعضاى خاندان و يارانشبراى يزيد و يا آشتن و)السالم
  قائل شود بلكه آن گونه آه در نامه ابن زياد به)صلى اهللا عليه وآله(حرمتى به خاندان پيامبر

ميان : عمر سعد آمده وى حقد و آينه خاندان پيامبر را در دل داشت، آن جا آه گفت
اى آب بنوشند تا همان  حسين و يارانش با آب فاصله بيندازيد و اجازه ندهيد حتى قطره
 )٣١٧(.گونه آه عثمان بن عفان جان داد، اينان نيز از تشنگى از پا در آيند

 

 در آربال چه گذشت : مبحث ششم

 شب عاشورا 

عمر سعد، عصر روز پنج شنبه نهم محرم آهنگ نبرد با حسين نمود و شمر جلو آمد 
گان ما آجايند؟  قرار گرفت و صدازد، خواهر زاده)عليه السالم(تا در نزديكى ياران حسين 

زرگواران اين ب. بودند)عليه السالم(منظورش عباس، جعفر، عبداهللا و عثمان فرزندان على
هر چند وى فردى فاسق است، ولى به اعتبار : فرمود)عليه السالم(امام حسين . پاسخ وى را ندادند

 .دهيد اش وى را پاسخ خويشاوندى

مادر آنان ام البنين از : اين سخن را به اين اعتبار فرمود آه)عليه السالم(امام حسين 
 . آمد قبيله آالب و شمر نيز از همان قبيله به شمار مى

گانم  شما خواهرزاده: وى گفت» چه آار دارى؟«: مردان به شمر گفتند اين بزرگ
در . در امان هستيد و خود را همراه برادرتان به آشتن ندهيد و از يزيد اطاعت آنيد

دهى و پسر   به ما امان مىات، آيا لعنت خدا بر تو و امان نامه: پاسخ وى اظهار داشتند
 امان ندارد؟ )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

دستت شكسته باد ! اى دشمن خدا: عباس بن اميرالمؤمنين بر شمر بانگ زد و فرمود
حسين پسر فاطمه را خواهى برادر و سرورمان  ات، آيا از ما مى و لعنت بر امان نامه

 رها آرده و به اطاعت لعنت شدگان و فرزندان آنان در آييم؟ 
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آه شما را ! لشكريان خدا سوار شويد:آن گاه عمر سعد بر سربازان فرياد زد و گفت
سربازان سوار شده و عمر سعد پس از نماز عصر پيشروى خود را . به بهشت مژده باد

هايش نشسته   مقابل خيمه)عليه السالم(امام .  آغاز نمود و يارانش)عليه السالم(به سمت حسين 
و بر شمشير خود تكيه زده بود و سربر زانوى مبارك نهاده و خواب خفيفى بر او 
عارض گشته بود، آه ناگاه خواهرش زينب با شنيدن همهمه سپاه، به برادر نزديك شد و 

شوند،  نزديك مىصداى همهمه لشكريان دشمن را آه به ما ! برادر: عرضه داشت
 : سرش را بلند آرد و فرمود)عليه السالم(شنوى؟ امام  نمى

 .آمد تو نزد ما خواهى: را در خواب ديدم آه به من فرمود)صلى اهللا عليه وآله(هم اآنون رسول خدا

امام .  با شنيدن اين جمله سيلى به صورت زد و فريادش بلند شد)عليها السالم(زينب
واى و ويل بر تو نيست، آرام باش، خداوند تو را مشمول رحمت ! خواهر: و فرمود بد)عليه السالم(حسين 

 .خويش گرداند

آيند، حضرت  سپاهيان دشمن به سمت شما مى! برادر: عباس به امام عرضه داشت
جانم فدايت، اآنون سوار شو و به سمت دشمن برو و به آنان ! برادر عباس: به پاخاست و بدو فرمود

 خواهيد؟ و از آنان بپرس، چه چيز سبب شده بدين جا بياييد؟ اريد و چه مىچه آار د: بگو

به اتفاق بيست سوار از جمله زهير بن قين و حبيب بن مظاهر نزد )عليه السالم(عباس 
از امير فرمان : ها گفتند آنان رفته و آن چه را امام فرموده بود، بدانان ابالغ آرد، آن

 .اگر پذيرا نشديد با شما بجنگيم. ر شما عرضه آنيمرسيده آه پذيرش حكومت وى را ب

شتاب نكنيد تامن نزد ابوعبداهللا باز گردم و پيشنهادتان را بر : فرمود )عليه السالم(عباس
نزد امام برگشت و ماجرا را  )عليه السالم(هااز حرآت ايستادند، عباس او عرضه نمايم، آن

ه همواره سپاهيان دشمن را پند و اطالع وى رساند و ياران حضرت در اين فاصل به
 .داشتند بر حذر مى )عليه السالم(موعظه داده و از نبرد با حسين

عليه (امام : پيشنهاد دشمن را به امام عرضه داشت )عليه السالم(هنگامى آه عباس

 :بدو فرمود)السالم

 به تأخير بينداز و مهلت به سوى آنان باز گرد و اگر موفق شدى آنان را از انجام آارشان تا فردا! برادر

ها باز دار، تا امشب را براى پروردگارمان نماز بگزاريم و به  بگير و امشب آنان را از حمله به خيمه

داند تا چه اندازه نماز خواندن براى او و  درگاهش دعا و نيايش و استغفار نماييم، خداوند خود به خوبى مى

 .وست دارمتالوت قرآن و دعا و نيايش و استغفار را د

ابن سعد سخنى : برگشت و در خواست خود را از آنان مطرح آرد)عليه السالم(عباس
اگر اينان ! به خدا سوگند! سبحان اهللا: نگفت، عمرو بن حجاج زبيدى به عمر سعد گفت



داديم، تا  ترك و ديلم بودند و چنين درخواستى از ما آرده بودند، بدانان پاسخ مثبت مى
بدانان پاسخ مثبت : خاندان پيامبرند؟ قيس بن اشعث بن قيس بدو گفتچه رسد آه اينان 
فردا قطعًا با تو به نبرد خواهند پرداخت، بدين ترتيب، خواسته آنان ! بده، به جانم سوگند

 . را پذيرفتند

عليه (امام زين العابدين. شب هنگام ياران خويش را گرد آورد )عليه السالم(حسين

. گويد، در آن زمان من بيمار بودم نزديك پدرم رفتم تا بشنوم به آنان چه مى: موددر اين زمينه فر)السالم

گويم و در آسايش و رنج و گرفتارى او  خدا را به بهترين وجه سپاس مى: فرمود از پدرم شنيدم به يارانش مى

ما آموختى و به دين آنم آه بر ما با نبوت آرامت بخشيدى و قرآن را به  ستايم، خدا يا تو را ستايش مى را مى

و آيين مان آشنا ساختى و به ما گوش حق شنو و چشم حق بين و قلب روشن عطا فرمودى و در زمره 

 .سپاسگزاران مقرر داشتى

اما بعد، من، اصحاب و يارانى بهتر از ياران خود و خاندانى با وفاتر از خاندان 
به هوش . خير عنايت آندخويش سراغ ندارم، خداوند از ناحيه من به همه شما پاداش 

به تصور من فردا دشمن جنگ خود را با ما آغاز خواهد آرد، اآنون ! باشيد
توانيد باز گرديد و من بيعتم را از شما برداشتم، از  همه مى. دهم رخصت مى شما به

تاريكى شب استفاده آنيد و هر يك از شما دست مردى از خاندان مرا بگيريد و در 
ها تنها در پى  آنده شويد و مرا با اين مردم تنها بگذاريد، زيرا آنتاريكى اين شب پرا

 » .منند

: گان و فرزندان عبداهللا بن جعفر، عرضه داشتند برادران و فرزندان و برادر زاده
خداوند چنين چيزى ! چرا چنين آنيم؟ براى اين آه پس از شما زنده بمانيم؟ هرگز! اماما

ز، برادرش عباس بن اميرالمؤمنين لب به سخن گشود و را براى ما مقدر نكند و در آغا
 .سپس جمع ديگرى از او پيروى نموده و نظير سخنان وى را به زبان آوردند

حسبكم من القتل بصاحبكم  «: رو به فرزندان عقيل آرد و فرمود)عليه السالم(آن گاه امام

توانيد  به شما رخصت دادم، مى آشته شدن مسلم براى شما بس است، من ;»مسلم اذهبوا قد اذنت لكم

 .برويد

گويند و ما در پاسخ  در اين صورت مردم به ما چه مى! سبحان اهللا: عرضه داشتند
گان خود آه بهترين  ها چه بگوييم؟ آيا بگوييم ما از موال و سرور و عموزاده آن

 ها در جنگ شرآت نجسته و حتى يك خويشاوندان ما بودند دست برداشته و در آنار آن
اند؟ به  دانيم چه آرده تير و نيزه و شمشير به آار نبرديم و از حال آنان بى خبريم و نمى

هرگز چنين آارى نخواهيم آرد، بلكه جان و مال و زن و فرزندانمان را ! خدا سوگند



آنيم و تا آخرين مرحله در رآابت خواهيم جنگيد، خداوند زندگى پس از تو را  فدايت مى
 . نصيب ما نكند

اآنون آه دشمن، تو را !) اماما: (پا خاست و عرضه داشت س مسلم بن عوسجه بهسپ
توانيم در اداى حق تو به  در محاصره قرار داده، دست از تو برداريم؟ با آدام عذر مى

پيشگاه خدا عرض پوزش بريم، خدا هرگز آن روز را نياورد آه من دست به چنين 
هايشان بشكنم و تا قبضه  ام را در سينه نيزهجنگم آه  آارى بزنم، آن قدر با دشمن مى

آورم، و اگر سالحم را در نبرد با  شمشير در دستم بماند، دمار از روزگارشان بر مى
 .شد آنان از دست دادم، با سنگ به جانشان خواهم افتاد و تا دم مرگ از تو جدا نخواهم

! به خدا سوگند!) موال جان: (آن گاه سعيد بن عبداهللا حنفى برخاست و عرضه داشت
صلى اهللا عليه (گذاريم تا خدا خود شاهد باشد آه ما سفارش رسول خدا هرگز تو را تنها نمى

اگر به اين نتيجه برسم آه ! به خدا. ايم  را درباره وجود نازنينت به خوبى حفظ آرده)وآله
هاى  گردم، پس از آن در آتشم بسوزانند و ذره شوم و سپس زنده مى در راهت آشته مى

خاآسترم را به هوا بپاشند و اين عمل را هفتاد بار تكرار آنند، تا جانم را قربانت نكنم، 
شوم و پس از آشته شدن به  يك بار آشته مى) افسوس آه(از تو جدا نخواهم شد ولى 

 . گردم سعادت ابدى ناپذير الهى، نايل مى

مشتاقم در !) اماما(: پس از آن دو بزرگوار زهيربن قين به پا خاست و عرضه داشت
رآابت هزار بار آشته شوم و بال گردان تو و جوانان و برادران و فرزندان و اعضاى 

 . ات گردم خانه

نيز هر يك سخنى نظير اين سخنان به زبان آوردند و  )عليه السالم(ساير ياران اباعبداهللا
هاى دشمن را با  جانمان به قربانت، ما تير و شمشير و نيزه!) موالى ما: (عرضه داشتند

آنيم و هرگاه در برابرت به فيض شهادت  دست و صورتمان از وجود مقدست دور مى
نايل گرديم، در حقيقت به عهد و پيمان خويش با خدا وفا آرده و انجام وظيفه 

  )٣١٨(.ايم نموده

هاى خود را به يكديگر نزديك و  به يارانش فرمان داد خيمه )عليه السالم(امام حسين
ها حضور داشته باشند آه از يك  ها را داخل هم بكوبند و در برابر خيمه هاى آن طناب

ها قرار داشته  ها در سه طرف آن اى آه خيمه جبهه با دشمن روبرو شوند به گونه
 .باشند، و تنها سمتى آه روبروى دشمن است، باز بماند
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ضرت با ياران خود تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و نيايش سپرى آرد، ح
رآوع و سجود  هايشان نوايى چون نواى زنبوران عسل داشتند و همواره در در مناجات

در آن شب گروهى سى و دو نفره از . خواندند بودند و يا ايستاده و نشسته خدا را مى
 . نان آمد و شد داشتندهاى آ سپاه ابن سعد در آنار خيمه

اى از سپاه ابن سعد آه مراقب ما  دسته: گويد  مى)عليه السالم(يكى از ياران اباعبداهللا
 :بود  در حال تالوت اين آيات شريف)عليه السالم(بودند از آنارمان گذشتند و امام حسين

دوا اثمًا و لهم  ألنفسهم اّنما نملي لهم ليزداٌواليحسبّن الذين آفروا اّنما نملي لهم خير(

 مهين و ما آان اهللا ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من ٌعذاب

 ;)الطّيب

بلكه اين مهلت براى . هاست دهيم به سود آن آنان آه آفر ورزيدند گمان نكنند مهلتى آه به آنان مى

خداوند مؤمنان را در . هاست اين است آه بر بار گناهانشان بيفزايند و عذابى دردناك در انتظار آن

 .نهد تا بدى را از نيك و نا پاك را از پاك جدا سازد وضعيتى آه هستند به خود وانمى

به خداى آعبه : يكى از افراد ياد شده به نام عبداهللا بن سمير با شنيدن اين آيه گفت
فاسق : وى گفتبرير بن خضير در پاسخ . پاآيزگان مائيم و از شما برتريم! سوگند

 دهد؟  تبهكار، آيا خدا تو را از پاآيزگان قرار مى

 واى برتو، آيستى؟: مرد گفت

 .من بريربن ُخضير هستم : پاسخ داد

عارض گرديد )عليه السالم(با فرا رسيدن سحر، خواب خفيفى بر وجود نازنين اباعبداهللا 
 :و سپس بيدار شد و فرمود

ها سگى  آوشند بدنم را پاره پاره آنند و ميان آن ور شده و مىدر خواب ديدم تعدادى سگ بر من حمله

رو، براين باورم آه  ها، در پاره آردن تنم تالش دارد، از اين ديدم آه بيش از ساير سگ) سياه و سفيد(ابلق 

 .قاتلم مردى مبتالى به بيمارى پيسى است

 

 روز عاشورا

، روز خون و مبارزه آن روز هراس انگيز، روز عاشورا. بس سپرى شد شب آتش
ها پديدار گشت، تا جسم  ها و بغض و آينه و شهادت، از راه رسيد و همراهش سرنيزه

پاك حسين را پاره پاره و خون حق جويانى را آه در راه رسالت و مكتب دست به قيام 
 .زده بودند، به ناحق برزمين بريزند



چنان بسان  نگريست و همآمد   به سپاه گرانى آه به سمت او مى)عليه السالم(حسين
ارزش و لشكريان  آوهى استوار، با قلبى مطمئن پايدار ايستاد و دنيا در چشمش بى

شد، دستان مبارآش را به درگاه خداى عزوجل  دشمن در برابرش اندك و ناچيز تلقى مى
 :بلند آرد و عرضه داشت

آل أمر نزل بي اللهم أنت ثقتي في آل آرب، و انت رجائي في آل شّدة و انت لي في «

ثقة و عّدة، آم من هم يضعف فيه الفؤاد و ثقل فيه الحيلة و يخذل فيه الصديق و 

يشمت فيه العدو، أنزلته بك و شكوته اليك، رغبة مني اليك عّمن سواك ففّرجته عني و 

 ;)٣١٩(»آشفته فأنت ولّي آل نعمة و صاحب آل حسنة و منتهى آل رغبة

اى سالح  پيشامد ناگوار مايه اميد من و در هر حادثه ر غم و اندوه، پناهگاهم و در هرتو در ه! خدايا

ها در برابرش ناتوان و  ريخت و دل هاى آمرشكن بر من فرو مى گاه آه غم آن. و ملجأ من هستى

ها دوستان، دورى جسته و  هاى جانكاهى آه با ديدن آن شد و غم راه و چاره در برابرش مسدود مى

. گشودند، تنها به پيشگاه تو شكايت آوردم و از ديگران قطع اميد نمودم ان، زبان به شماتت مىدشمن

اى آه صاحب هر نعمت و هر نيكى . تو بودى آه به فرياد رسيدى و غم و اندوهم را برطرف ساختى

 .آخرين مقصد و مقصود من هستى

 

 در برابر سپاه آوفه)عليه السالم(سخنان امام حسين 

وقتى حضرت، . آردند  را تنگتر مى)عليه السالم( عمر سعد محاصره امام لشكريان
جمعيت انبوه دشمن و تصميمشان به آشتن وى را در صورت پذيرا نشدن بيعت با يزيد 

 را پوشيد و بر ناقه آن )صلى اهللا عليه وآله(معاويه، مالحظه آرد عمامه رسول خدا  بن
اى نزديك شد   اردوگاه دشمن به گونهحضرت سوار و سالحش را به دست گرفت و به

 :شنيدند و به ايراد سخن پرداخت و فرمود آه صدايش را به خوبى مى

 : سپس اظهار داشت-شنيدند   همه صدايش را مى! اى عراقيان

ام را در مورد پند و اندرز  سخنم را بشنويد و در جنگ و خونريزى شتاب نورزيد تا وظيفه! مردم

اگر دليلم را پذيرا شديد و با من از در . زه سفر به اين ديار را تشريح آنمشما انجام دهم و انگي

ايد و اگر نپذيرفتيد و به انصاف عمل نكرديد، همه دست به  انصاف درآمديد، راه سعادت را دريافته

يار و (اى داريد به اجرا درآوريد و مهلتم ندهيد  دست يكديگر بدهيد و هر تصميم و انديشه تبهكارانه

 ».تيبان من خدايى است آه قرآن را فروفرستاد و او يار و ياور نيكان استپش
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گونه  جا آورد و خدا را آن حمد و ثناى الهى را به)عليه السالم(به گفته راوى سپس امام 
پيامبرانش  و فرشتگان الهى و )صلى اهللا عليه وآله(آه شايسته است ياد نمود و بر پيامبر اآرم 

درود فرستاد و در سخنورى آسى قبل و بعد از او آن چنان با بالغت سخن نگفته بود و 
 :سپس اظهار داشت

آيا آشتن و هتك . من چه آسى هستم؟ سپس به خود آييد و خويشتن را سرزنش آنيد: بگوييد! مردم

 وصّى و حرمت من براى شما رواست؟ مگر من فرزند دخت پيامبر شما نيستم؟ مگر فرزند

نيستم؟ مگر فرزند آن شخصى نيستم آه قبل از همه مسلمانان به خدا ] على[پسرعموى پيامبرتان 

ايمان آورد و رسالت پيامبر را پيش از همه تصديق نمود؟ مگر حمزه سيد الشهداء عموى پدر من 

 سخن آند ـ عموى من نيست؟ آيا شما نيست؟ مگر جعفر طّيار آه در بهشت با دو بال پرواز مى

اند؟ اگر  اين دو، سروران جوانان اهل بهشت: ايد آه فرمود پيامبر را در حق من و برادرم نشنيده

واقعيت است، زيرا از روز نخست هيچگاه دروغ : مرا در گفتارم تصديق آنيد آن چه را گفتم

 ام آه خداوند بر دروغگويان خشم گرفته و ضرر و زيان دروغ را به ام، چون دريافته نگفته

آنيد، اآنون در جمع شما آسانى حضور دارند آه اگر در  گرداند و اگر تكذيبم مى اش برمى گوينده

از جابربن عبداهللا انصارى، ابو سعيد . ها بپرسيد واقعيت را به شما خواهند گفت اين زمينه از آن

د داد آه اين خدرى، سهل بن سعد ساعدى، زيد بن أرقم، انس بن مالك بپرسيد آنان به شما خبر خواهن

تواند  اند، آيا آن چه گفتم نمى شنيده)صلى اهللا عليه وآله(سخنان را درباره من و برادرم از رسول خدا

 شما را از ريختن خونم باز دارد؟

 : به آنان فرمود)عليه السالم(سپس امام حسين 

يد البد در اين  در مورد من و برادرم ترديد دار)صلى اهللا عليه وآله(اگر درباره سخن رسول اآرم

در شرق و غرب گيتى و : به خدا سوگند! واقعيت نيز ترديد داريد آه من، پسر دختر پيامبر شما هستم

آيا آسى از شما ! واى بر شما. ها، فرزند پيامبرى جز من وجود ندارد ميان شما و پيروان ديگر آيين

ام آه مرا سزاوار آيفر  ساختهام؟ يا جراحتى بر شما وارد  ام؟ يا مالى از آسى ستانده را آشته

 پنداريد؟ مى

 :حضرت صدا زد. همه سكوت آردند

آيا شما به من نامه ! و اى يزيد بن حارث! اى قيس بن اشعث! اى حّجار بن أبجر! اى شَبث بن ربعى

است و در انتظار مقدمت لحظه هايمان رسيده و درختانمان سرسبز و خرم  ميوه] اماما[ننوشتيد آه 

 آنيم و در آوفه بر لشكريان مجّهز و آماده خويش وارد خواهى شد؟ شمارى مى



از [دانيم، ولى  ما منظور شما را نمى:  گفت)عليه السالم(اشعث بن قيس در پاسخ امام 
نه ! به خدا سوگند:  بدو فرمود)عليه السالم(امام . ات تن دربده به حكومت عموزاده] من بشنو

 .گريزم نهم و نه همچون بردگان از برابرى با دشمن مى دست ذّلت در دستتان مى

 :گاه با صداى بلند فرمود آن

اّني عذت برّبي و رّبكم أن ترجمون اعوذ برّبي و رّبكم من آل متكّبر ال ! يا عباداهللا(
 ;)٣٢٠()يؤمن بيوم الحساب

برم از اين آه مرا متهم آنيد و از شر هر انسان  ر خويش و پروردگار شما پناه مىمن به پروردگا

 .جويم متكّبرى آه به روز جزا ايمان ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى

گرايى خويش پافشارى نشان داده و  دشمن بر جنگ با حضرت و استمرار در باطل
َمْدَيْن به پيامبرشان را بر زبان آوردند آه خداى در پاسخ آن بزرگوار همان سخن اهل 

ما نفقه آثيرًا مما تقول، و اّنا لنراك فينا (: عزوجل در قرآن آريم به آن اشاره فرموده است
 .پنداريم فهميم و شما را بين خود فردى عاجز و ناتوان مى بيشتر سخنانت را نمى; )٣٢١(»ضعيفًا

 

 

 حّر، بين بهشت و دوزخ

قرار گرفت و از )عليه السالم(حّر بن يزيد رياحى سخت تحت تأثير سخنان امام حسين 
آارهاى گذشته خويش نادم و پشيمان شد و اسب خويش را گاهى به اردوگاه حسين 

گشت و پريشانى و اضطراب در او  ساخت و گاهى به جاى خود بازمى نزديك مى
خود را ميان بهشت ! به خدا سوگند«: فتگ; پديدار شد، وقتى سبب آن را از وى پرسيدند

گاه چيزى را با آخرت و  بينم و انسان عاقل هيچ و دوزخ و دنيا و آخرت مخّير مى
اى محكم بر اسبش نواخت و به امام حسين  اين را گفت و تازيانه» آند بهشت سودا نمى

از خيمه بيرون  )عليه السالم(پيوست و بر در خيمه حضرت ايستاد، امام حسين )عليه السالم(
حّر از روى اسب خم شد و دست امام را بوسه زد و با . آمد و به سمت حّر رفت

: بخشايد؟ حضرت بدو فرمود آيا خدا او را مى: درخواست عفو و بخشش از او پرسيد

 .پذيرد و او بسيار توبه پذير و مهربان است ات را مى آرى، خدا توبه

اى جز جنگ در رآاب تو و  ود راه توبهبراى خ! به خدا سوگند: حّر عرضه داشت
بينم و سپس به ميدان تاخت و آوفيان را پند و اندرز داد و  جان دادن در راهت نمى

عليه (ها يادآور شد و آنان را به يارى ابا عبداهللا الحسين رفتار زشتشان را با امام، بدان
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د به معرآه شتافت، گاه خو آن. فرا خواند و از نبرد با آن حضرت بر حذر داشت)السالم
سربازان دشمن او را از يارانش جدا ساخته و سپس دسته جمعى بر او يورش برده و وى 

 )٣٢٢(.را به شهادت رساندند

 

 

 پيكارى به يادماندنى

ها   اطراف آن سراپرده خود را ايمنى بخشيد و با ايجاد خندقى)عليه السالم(امام حسين 
ها  آتش در آن خندق افكند تا از حمله غافلگيرانه و محاصره دشمن از ناحيه پشت خيمه

جلوگيرى به عمل آورد و زنان و آودآان خويش را از يورش حتمى حفظ و حراست 
 .نمايد

قبل از ! اى حسين: شمر بن ذى الجوشن با نگاهى به آتش درون خندق، فرياد زد
تو در افتادن به آتش :  بدو پاسخ داد)عليه السالم(امام .  آتش شتاب آردىقيامت، براى ورود به

 )٣٢٣(.سزاوارترى

 خواست با تيرى شمر را هدف )عليه السالم(مسلم بن عوسجه يكى از ياران ابا عبداهللا 
شليك مكن زيرا من بدو تير :   او را از اين آار بازداشت و فرمود)عليه السالم(قرار دهد آه امام 

 )٣٢٤(.دوست ندارم آغازگر جنگ با آنان باشم

 پس از ايراد نخستين سخنرانى )عليه السالم(برخى از ياران امام : به گفته تاريخ نگاران
د  در برابر دشمن قرآن را گشو)عليه السالم(حضرت با مردم به گفت و گو پرداختند و امام 

 :و بر سر گرفت و بار دوم آنان را مخاطب ساخت و فرمود

 . حاآم و داور ميان من و شما آتاب خدا و سّنت جّدم رسول خداست! مردم

 گواه )صلى اهللا عليه وآله(و سپس آنان را بر خود و شمشير و زره و عمامه رسول اآرم
حضرت سبب اقدام آنان به آشتن خود . گرفت و جمعيت نيز سخنانش را تصديق آردند

ما براى اطاعت از فرمان عبيداهللا بن زياد دست به : ها جويا شد در پاسخ گفتند را از آن
 .زنيم چنين آارى مى

 : بدانان فرمود)عليه السالم(امام 

                                                           
 .٥/١٥، بحاراالنوار ٥/١١٣، الفتوح، ٢/٩٩ارشاد .  ٣٢٢
 .٢٧٧ /مقتل مقّرم.  ٣٢٣
 .٣/٣١٨، تاريخ طبرى ٢٧٧ /مقتل مقرم.  ٣٢٤



آيا پس از آن آه با شور و شوق فراوان دست يارى خواهى به . قرينتان باشد و خوارى و ذّلت! مرگتان باد

گاه آه به درخواست شما پاسخ مثبت داده و بى  سمت ما دراز آرده و ما را به يارى خويش خوانديد و آن

بوديد، به روى خودمان آشيديد و درنگ به يارى شما شتافتيم، شمشيرهايى را براى دفاع از ما به دست گرفته 

سوزى را آه ما بر ضّد دشمنان مشترك خود و شما برافروخته بوديم، بر ضد ما شعلهور ساختيد، در  آتش ستم

نتيجه به حمايت و پشتيبانى دشمنان و به زيان دوستان و پيشوايتان به پا خاستيد؟ بى آن آه دشمنانتان عدل و 

 .باشند و يا اميد چشم انداز آينده بهترى برايتان وجود دارددادى در جامعه شما حاآم ساخته 

ها در  ـ آيا سزاوار بال نيستيد ـ  آه از ما رو برتافتيد و زمانى آه شمشيرها در نيام، تيغ! واى بر شما

ها بى تشويش بود، شما آتش مبارزه را دامن زديد و مانند مور و ملخ از  ها آرام و رأى و انديشه غالف و دل

 . سو به جانب ما رو آورديد ولى بسان پروانه از هرطرف فرو ريختيد و عهد و پيمان خود را شكستيدهر

 !مرگ و خوارى و ذّلت قرينتان باد! اى بردگان امت

 !ها و احزاب تبهكار هاى گروه اى پس مانده

 !اى پشت سراندازان آتاب الهى

 !اى تحريف آنندگان سخنان پيامبر

 !ت پيشهاى جمع تبهكار و جناي

 !اى فرو افتادگان از دماغ شيطان

 !اى خاموش آنندگان شيوه و روش نورانى رسول اآرم

 ايد به يارى اين طغيانگراِن تبهكار و استبدادگر بشتابيد و دست از يارى ما بشوييد؟ آيا شما حاضر شده

دوانيده و  ريشهفريبكارى و پيمان شكنى، صفِت پليد ديرينه شماست، ميان شما ! آرى، به خدا سوگند

مانيد آه در گلوى باغبان و نگهبان  اى مى هايتان با آن پيوند خورده است، شما به پليدترين ميوه شاخه

 .اش گلوگير شود و در آام تجاوزآاراِن غاصب، گوارا و لّذت بخش باشد رنجديده

انتخاب يكى از دو راه مرا بين ) ابن زياد(اينك اين شخص فرومايه فرزند فرومايه ! به هوش باشيد! مردم

چقدر دور است از هّمت ما آه ذّلت و خوارى را . پذيرى و يا مرِگ با افتخار، مخّير ساخته است ذّلت

هاى پاك و اصل و تبار پاآيزه و  خدا و پيامبر او و اهل ايمان و غيرتمنداِن دورانديش و دامن. برگزينيم

 ما فرمانبردارى از فرومايگان و استبدادگران َپست را بر هاى ستم ستيز و با شرافت، نخواهند پذيرفت آه جان

 .مرِگ شرافتمندانه ترجيح دهيم

اند براى مبارزه  ام شسته من با اعضاى همين خاندان و ياران اندآم، با اين آه مردم دست از يارى! بدانيد

 .با ستم پيشگاِن دورانم به پيش خواهم تاخت

 :عار فروة بن مسيك مرادى پرداخت و اظهارداشتبه خواندن اش)عليه السالم(سپس امام 



ايم و اگر به ظاهر،  اگر ما در اين پيكار بر دشمن نابكار پيروز گرديم، درگذشته نيز پيروز بوده

شكست نصيبمان شود بازهم شكست از ما به دور است و ترس و بيم زيبنده ما نيست، اما اآنون 

بيدار : به سرزنشگران ما بگو.  ديگران رسيده استرخدادهايى پديدار گشته آه به ظاهر سودى به

هرگاه مرگ، شتر خويش را بر در . باشيد آه آنان نيز همانند ما با سرزنشگران روبرو خواهند شد

 .اى حرآت داد، آن را در آنار َدِر ديگرى نيز خواهد خواباند خانه

 فرصتى نظير فرصت سوار پس از اين پيمان شكنى و پيوستن به دشمنان جز اندك! به خدا سوگند

چرخاند و  اى بر مرآب، نخواهيد يافت و گردش آسياى روزگار شما را به گرد خويش مى شدن پياده

نگرى و پيشگويى از آينده را پدر بزرگوارم از جّد  اين آينده. دهد به اضطراب و نابودى سوق مى

همدالن و همفكران خويش را ... (است   به من خبر داده)صلى اهللا عليه وآله(گرانقدرم پيامبر اآرم

من بر خداى بى همتا آه پروردگار ما و ()٣٢٥()گردآورده و دست در دست هم نهيد و مهلتم ندهيد

اى را به آف گرفته و هستى و حيات  ام و بر اين باورم آه او مهار هر جنبنده شماست اعتماد آرده

 )٣٢٦().رم بر راهى راست و بدون انحراف قرار دادهمه در دست قدرت اوست، به راستى پروردگا

 : دستان مبارآش را به آسمان بلند آرد و عرضه داشت)عليه السالم(گاه امام  آن

هاى سخت و دشوار خشكسالى و قحطى  دار و سال ها دريغ قطرات باران رحمت خويش را از آن! خدايا

رت يوسف بر آنان بفرست و مردنمايى برده صفت از قبيله هاى دوران حض نظير خشكسالى و گرفتارى سال

ها مسّلط گردان تا جام تلخ ذّلت و حقارت را بيشتر بر آامشان فرو ريخته و سيرابشان سازد،  ثقيف را بر آن

 )٣٢٧(.چرا آه آنان بر ما دروغ بستند و دست از ياريمان شستند

 ».بر تو توّآل و اعتماد نموديم و به سويت رو خواهيم آورد! تويى پروردگار ما! خدايا

 پافشارى داشت و )عليه السالم(با اين همه، عمر سعد هم چنان بر نبرد با امام حسين 
داد و به بهترين شكل  آرد و آنان را پند و اندرز مى حضرت با مردم گفت وگو مى

گاه آه بر پند و موعظه سودى مترتب نديد، رو به  پرداخت و آن ممكن به ارشاد آنان مى
 :ابن سعد آرد و فرمود

رى و گرگان اى ارزنده و به فرمانروايى  آنى با آشتن من و ريختن خونم به جايزه تو خيال مى! ابن سعد

اينك . بينى شده چنين رياستى برتو گوارا نخواهد شد و اين ماجرايى است پيش! نائل خواهى شد؟ به خدا سوگند

آيد انجام ده آه پس از من نه در دنيا و نه در آخرت روى خوشى و راحتى نخواهى ديد،  چه از دستت برمى آن
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زنند و آودآان اين شهر سرت را  االى نى مىات را در همين شهر، بر ب پايد آه سر بريده ديرى نمى

 )٣٢٨(.بازى قرارداده و سنگبارانش خواهند آرد اسباب

عمرسعد از اين سخن برآشفت و بى آن آه پاسخى به امام بدهد از آن حضرت 
شيطان بر ابن سعد مسلط شد، وى تيرى در چله آمان خود نهاد و به سمت . روبرتافت
گواهى دهيد من بودم آه ! سپاهيان«:  پرتاب آرد و گفت)عليه السالم(امام حسين سراپرده 

و سپس باران تير از سوى دشمن به سوى » نخستين تير را به سمت حسين شليك نمودم
 )٣٢٩(. باريدن گرفت و با يكديگر درگير شدند)عليه السالم(ياران امام حسين 

 :  ياران خويش را مخاطب ساخت و فرمود)عليه السالم(امام 

هاى  به پاخيزيد و به سوى شهادت پرافتخارى بشتابيد آه راهى جز آن نمانده است، اين تيرها پيك! ياران

 )٣٣٠(.آيند مرگند آه از سمت دشمن به سوى شما مى

اين سخنان چون شيران خشمگين بى آن آه از  پس از شنيدن )عليه السالم(ياران امام 
مرگ پروايى به خود راه دهند و از شادى ديدار خداى عزوجّل در پوست خود 

اى آه گويى در حالت نبرد، جايگاه خويش را  گنجيدند، نبرد را آغاز آردند به گونه نمى
 در لحظه ديدند و هريك از آنان در آنار پيامبران و صّديقين و بندگان شايسته خدا مى

 و به ياران و همرزمان خويش !»السالم عليك يا ابا عبداهللا«: داشتند شهادت عرضه مى
آارزار . آردند آه امام و پيشوايشان را با بذل جان و خون خويش يارى آنند سفارش مى

ها تن از سپاه   تا ده)عليه السالم(سختى ميان دوطرف درگرفت و هريك از ياران حسين 
 )٣٣١(.افتادند رساندند از پاى نمى آت نمىدشمن را به هال

هاى پاك و مقدس  همراه با گردش آسياى نبرد خونين در بيابان آربال، سيلى از خون

جا روان گشت تا راه خويش را به نهر خلود و جاودان   در آن)عليه السالم(ياران ابا عبداهللا 

. افتادند  دار ياران حسين يكى پس از ديگرى روى زمين مىالهى بگشايد در آن گير و

هاى آارى از پادرآورده و سخت آشتار نمودند، به  قهرمانانى آه سپاه دشمن را با زخم

ها  گونه ميان ما و آن اگر جنگ به همين! سربازان: اى آه عمر سعد فرياد زد گونه

ها يورش  نابراين، بايد يكباره بر آنب. درگير باشد، همه شما را از َدم تيغ خواهند گذراند

 .برده و آنان را آماج تير و سنگ قراردهيد

                                                           
 .٢٨٩ /مقتل مقّرم.  ٣٢٨
 .١/٤٦١، اعالم الورى ١٠٠ /، لهوف٢/١٠١ارشاد .  ٣٢٩
 .٢٩٢مقتل مقّرم .  ٣٣٠
 .٢/٧٦سيرة االئمة االثنى عشر .  ٣٣١



آغاز )عليه السالم(بدين سان، حمله و پيشروى دشمن به سوى باقيمانده ياران حسين

هاى َپست و پليد  ها را از هرسو به محاصره درآورده و آليه ابزار و شيوه گرديد و آن

 و بيشتر ياران حاضر را آه در اردوگاه حسينى حضور قتل و آشتار را به آار گرفتند

 .داشتند به شهادت رساندند

در نيمروز عاشورا، وقت نماز ظهر فرا رسيد و اينك اين حسين است آه مردم را به 

خواند و ميدان آارزارش به محراب جهاد و عبادت تبديل شده و شمشير و  نماز فرا مى

يان حضورش در عرصه مناجات و نيايش و عروج به ها در ايجاد مانع ميان او و م نيزه

 .هاى جمال و جالل الهى، قادر نبودند جايگاه قدسيان و عرصه

جا   رسيدند تا آن يارانش يكى پس از ديگرى به ميدان آارزار شتافته و به شهادت مى
 آه جز اعضاى خاندانش يار و ياورى برايش باقى نمانده

 ـ پسر ليلى دخت ابومرة بن مسعود )عليه السالم(اش على اآبر فرزند دلبند و جگرگوشه. بود
 .اى از همه زيباتر داشت با اين رجز خود را به قلب سپاه دشمن زد  آه چهره-ثقفى 

 نحن و بيت اهللا أولى بالنبي*** انا علّي بن الحسين بن علّي 

 تاهللا ال يحكم فينا ابن الّدعي

نبايد اين فرزند ! ما و خانه خدا به رسول اآرم سزاوارتريم، به خدا سوگند. ن حسين بن على اممن على ب 

 .بر ما حكومت براند) يزيد(نابكار فرومايه 

. آمد وى چندين بار بر دشمن سخت حمله برد و مردم آوفه از آشتن او دريغشان مى
ب به گردنم اگر اين جوان به گناه عر: ناگهان چشم مّرة بن منقذ عبدى به او افتاد و گفت

على اآبر نظير . نزديكم گذارش افتد و دست به آشتار بزند، پدرش را به عزايش ننشانم
اى بر پشت او وارد  مرحله نخست بار ديگر بر دشمن يورش برد، آه مّرة بن منقذ نيزه

دشمن او را در ميان گرفته و پيكر نازنينش را با شمشير . ساخت و به شهادت رسيد
 :خود را به بالين وى رساند و فرمود)عليه السالم(حسين . پاره آردند پاره

 ;»قتل اهللا قومًا قتلوك يا بنّى، ما أجرأهم على الرحمن و على انتهاك حرمة الرسول«

اش  رسول گرامىخدا بكشد مردمى آه تو را آشتند، چقدر اينان نسبت به خدا و بى حرمتى به ! پسرم

 .اند و اشك از چشمان مبارآش جارى شد پروا و گستاخ شده بى

 .پس از تو ُاّف بر زندگى دنيا: و فرمود

ها بيرون دويد و فرياد   به سرعت از خيمه)عليها السالم(در اين هنگام زينب آبرى
افكند و وقتى به على رسيد خود را روى بدن عزيزش !. واى پسر برادرم! واى برادرم: زد مى

ها   سر مبارك خواهر را گرفت و بلند آرد و او را به خيمه)عليه السالم(امام حسين 



جوانان، .  هاببريد  بياييد و برادرتان را به سمت خيمه: هاشم فرمود بازگرداند و به جوانان بنى
آردند، قرار  اى آه در برابرش پيكار مى بدن نازنين على اآبر را برداشته و مقابل خيمه

 .دادند

سپس مردى از هواداران عمر سعد به نام عمروبن صبيح، عبداهللا بن مسلم بن عقيل 
را با تير هدف قرارداد، عبداهللا دست خود را به پيشانى نهاد تا از اصابت تير به آن 

اش دوخت و نتوانست آن  جلوگيرى آند آه تير به دستش اصابت نمود و آن را به پيشانى
گرى با نيزه بر او حملهور شد و آن را در قلبش فرو برد و وى را حرآت دهد و فرد دي
عبداهللا بن قطبه طايى بر عون بن عبداهللا بن جعفر بن ابوطالب . را به شهادت رساند

 .يورش برد و او را به شهادت رساند

عامربن نهشل تميمى با حمله بر محمد بن عبداهللا بن جعفر بن ابوطالب، وى را به 
 .شهادت رساند

 .دالرحمان بن عقيل بن ابوطالب، با حمله عثمان بن خالد َهمدانى به شهادت رسيدعب

اش چون پاره  در همين گير و دار بوديم، نوجوانى آه چهره: گويد ُحميد بن مسلم مى
درخشيد، شمشير به دست و پيراهن و ردا و آفش خويش را پوشيده بود، از  ماه مى
عمر بن سعيد بن نفيل ازدى به . هايش باز شده بود بند يكى از آفش. ها بيرون آمد خيمه

با اين آار ! سبحان اهللا: بدو گفتم. بر او حمله خواهم آرد! به خدا سوگند: من گفت
خواهى چه آنى؟ او را به خود واگذار، همان سربازانى آه با او درگيرند  و آسى را  مى

 .اند، برايش آافى است ها زنده نگذاشته از آن

حتمًا بر او حملهور خواهم شد و چنين آرد و با شمشير ! به خدا: گفتوى در پاسخ 
بر او يورش برد و فرق مبارآش را شكافت و جوان به صورت روى زمين افتاد و صدا 

 چون باز شكارى بر بالين وى حاضر شد و )عليه السالم(حسين . مرا درياب! عموجان: زد
مشيرى بر دست عمربن سعيد بن سپس چونان شيرى خشمگين بر دشمن يورش برد و ش
مرد فريادى برآورد آه لشكريان . نفيل فرود آورد و آن را از آرنج به پوست آويزان آرد

اى   از او فاصله گرفت و سپاه آوفه با حمله)عليه السالم(گاه حسين همه شنيدند و آن
 .خواستند وى را نجات دهند آه زير سم ستوران به هالآت رسيد

رد و غبار ميدان آه فرونشست، ديدم حسين بالين آن جوان ايستاده گ: گويد راوى مى
از رحمت الهى دور باد : گويد سايد و حسين مى و او از شّدت درد، پاى خود را به زمين مى

و سپس اظهار . مردمى آه تو را آشتند و روز رستاخيز جّدت رسول خدا با آنان دشمنى خواهد آرد
 چقدر دشوار است آه از او يارى بخواهى و نتواند به تو پاسخ مثبت دهد و بر عمويت! به خدا سوگند: داشت



ماند آه  ات به آسى مى صداى يارى خواهى! يا زمانى آه پاسخ دهد سودى به حالت نبخشد، به خدا سوگند

گاه حسين آن جوان را به سينه گرفت و به  آن. گانش زياد و يار و يارانش اندك باشند آشته شده
امام . شود بينم آه پاهاى آن نوجوان به زمين آشيده مى ها برد، گويى مى سمت خيمه

بيت  ها آورد و آنار پيكر فرزندش على اآبر و ديگر شهداى اهل جنازه وى را به خيمه
وى قاسم بن حسن بن على بن ابى : پرسيدم صاحب آن جنازه آيست؟ گفتند. قرارداد
 .است)عليه السالم(طالب 

 مقابل خيمه نشست و فرزند خردسالش عبداهللا را نزدش )سالمعليه ال(سپس حسين 
اسد با  آوردند و حضرت او را روى زانوى محّبت خود نشانيد آه ناگاه مردى از بنى

حسين خون گلوى آن آودك را برگرفت وقتى دستش . شليك تيرى گلوى او را پاره آرد
: ق عرضه داشت پر از خون شد آن را به زمين ريخت و سپس به پيشگاه حضرت ح

ات را از ما دريغ داشتى در عوض بهتر از پيروزى را در  اگر در دنيا ظفر و پيروزى آسمانى! پروردگارا

اين را گفت و جنازه آودك را بغل . پيشگان بستان آخرت نصيبمان گردان و انتقام ما را از ستم
 .هاى ديگر اعضاى خاندانش قرار داد گرفت و در آنار جنازه

را با شليك )عليه السالم(بن عقبه غنوى، ابوبكر بن حسن بن على بن ابى طالب عبداهللا 
 .تيرى به شهادت رساند

عباس بن على با مشاهده تعداد زياد شهداى خاندانش رو به برادران مادرى خود 
به ميدان بشتابيد تا خود ! اى فرزندان مادر: عبداهللا، جعفر، عثمان، نمود و بدانان فرمود

ايد، زيرا شما داراى   آه خيرخواهانه در راه خدا و رسولش جان باختهشاهد باشم
 .فرزندى پس از خود نيستيد

نخست عبداهللا به ميدان رفت و پيكارى سخت آغاز آرد و با هانى بن ثبيت حضرمى 
پس از او . درگير و دو ضربت بين آنان رد و بدل شد و توسط هانى  به شهادت رسيد

ارزار شتافت و او نيز توسط هانى به شهادت رسيد و خولى بن جعفر بن على به صحنه آ
يزيد اصبحى با عثمان بن على آه در جايگاه برادرانش ايستاده بود، به نبرد پرداخت و با 

را بر زمين افكنده و مردى از بنى دارم، بر او حمله  تيرى آه به سوى او شليك آرد وى
 .ور شد و سر از بدن او جداآرد

در . ارچه بر حسين يورش بردند تا او را به اردوگاهش عقب برانندلشكريان يكپ
اينجا تشنگى بر امام چيره شد و به اتفاق برادرش عباس از دژى خاآى عبور آرد تا به 

و مردى از . ولى جمعى از سپاهيان ابن سعد مانع حضرت شدند. آب فرات دست يابد
بين او و آب فرات ! اى بر شماو: قبيله دارم از جمع سپاه خطاب به آن جمعيت گفت



 به پيشگاه خدا عرضه )عليه السالم(امام حسين . فاصله بيندازيد و نگذاريد به آب دست يابد
مرد دارمى از سخن امام به خشم آمد و با شليك » آام بدار او را همواره تشنه! خدايا «:داشت

ير را از گلو خارج و ت)عليه السالم(امام حسين . تيرى گلوى مبارك حضرت را نشانه رفت
ها را به آسمان پاشيد  دستان مبارآش را زير گلوى خود گشود، پر از خون آه شدند، آن

از مردمى آه با فرزند !  خدايا;»اللهم انى اشكو اليك ما يفعل بابن بنت نبّيك «:و عرضه داشت

 .آورم دخت پيامبرت چنين رفتار آردند، نزدت شكايت مى

 

 ) السالمعليه(شهادت امام حسين

 يار و ياورى براى آن )عليه السالم(جز عباس بن على برادر بزرگوار امام حسين 
 اجازه ميدان )عليه السالم(وى براى مبارزه با خصم از امام . حضرت باقى نمانده بود

 گريان شد و برادر را در آغوش آشيد و سپس به او )عليه السالم(خواست امام حسين 
برد،انبوه جمعيت آنان  م هرگاه به لشكريان آوفه حمله مىهاش قمر بنى. رخصت داد

هايى آه از چنگ گرگ درنده بگريزند، از مقابل حضرت متفرق و  چونان بزغاله
 از آنان گرفت، به )عليه السالم(هاى فراوانى آه عباس  شدند و آوفيان از آشته پراآنده مى

اآلن انكسر «:  فرمود)عليه السالم(گاه آه حضرت به شهادت رسيد، حسين  ستوه آمدند و آن

هم اآنون با شهادت تو پشتم شكست و چاره جوييم !  برادر)٣٣٢(;ظهري و قّلت حيلتي و شمت بى عّدوي

 ».رويم باز شد اندك و زبان شماتت دشمن به

 همراه با برادرش عباس رهسپار )عليه السالم(امام حسين : ه آهدر روايتى ديگر آمد
اى از سپاهيان ابن سعد ـ ملعون ـ مانع حرآت آن بزرگوار  سمت نهر فرات  گرديد، عّده

ميان ! واى بر شما: شدند، مردى از قبيله دارِم از جمع سپاه خطاب به همراهانش گفت
: فرمود)عليه السالم( آب دست يابد، حسين آب فرات و حسين فاصله بيندازيد و نگذاريد به

شد و با پرتاب تيرى به سوى  مرد دارمى خشمگين» آام بدار او را همواره تشنه! خدايا«
 تير را از گلوى خود )عليه السالم(امام، گلوى مبارك حضرت را هدف قرار داد، امام 

ها را به  نخارج ساخت و دستان مبارآش را زيرگلو نگاهداشت پر از خون آه شد آ
از رفتارى آه اين مردم با پسر دختر پيامبرت ! خدايا«: آسمان پاشيد و عرضه داشت

و سپس با تشنگى طاقت فرسا به جايگاه خويش » آورم دهند نزدت شكايت مى انجام مى

                                                           
 .٤٣١ /، المنتخب طريحى٤٤٠ / ٤٥، بحاراالنوار ٧٧ / ٢سيرة االئمه االثنى عشر .  ٣٣٢



بازگشت و دشمن، وجود مقدس عباس را به محاصره درآورده و بين او و امام فاصله 
 )٣٣٣(.آمد آنان به نبرد پرداخت تا اين آه به فيض شهادت نائلانداختند، وى يك تنه با 

 با نگاهى به اطراف خود، به آخرين نقطه ميدان نگريست، )عليه السالم(امام حسين 
همه ياران و اعضاى خاندانش را در درياى خون شناور ديد و پيكرهاى پاِك قطعه قطعه 

 .شده آنان روى زمين افتاده بود

 آه شمشير رسول خدا را حمايل و قلب على را در سينه )عليه السالم(بدين ترتيب، امام 
و پرچم سفيد حق را در دست و آلمه تقوا را بر زبان جارى داشت، ميان انبوه دشمن، 

 .يكه و تنها ماند

 

 حسين تنها در ميدان

 به اين سو و آن سو نگريست و آسى را نيافت تا )عليه السالم(وقتى ابا عبداهللا الحسين 
آيا آسى «:  حمايت و پشتيبانى آند با صداى بلند فرمود)صلى اهللا عليه وآله(از حرم رسول خدا 

 با حالت بيمارى آه قادر بر حمل سالح )عليه السالم( امام زين العابدين »هست از ما حمايت آند؟
زد عزيزم  آمد و ام آلثوم از پشت سر صدا مىنبود با شنيدن اين سخن از خيمه بيرون 

 » بجنگم)صلى اهللا عليه وآله(جان مرا به خود واگذار تا در رآاب فرزند رسول خدا عمه: فرمود. بازگرد
از رفتن او به ميدان جلوگيرى آن تا زمين از نسل ! ام آلثوم] خواهرم[:  صدا زد)عليه السالم(آه حسين

 .» تهى نماند) وآلهصلى اهللا عليه(خاندان پيامبر

 از فراز دژ خاآى به )عليه السالم(هنگامى آه امام حسين : به گفته تاريخ نگاران
اى از هوادارانش به  گاه خويش بازگشت، شمر بن ذى الجوشن با عّده سراپرده خيمه

يكى از آن گروه به نام مالك . سمت حضرت آمده و آن بزرگوار را به محاصره درآوردند
 ناسزا گفت و با شمشير ضربتى بر سر مقدس امام )عليه السالم( به حسين بن نسر آندى

 وارد ساخت، آاله حضرت را شكافت و به سر مبارآش اصابت آرد و از آن )عليه السالم(
اميد است با :  وى را نفرين آرد و فرمود)عليه السالم(خون جارى و آاله پر از خون شد، امام 

 .اين دست غذا نخورى و آب نياشامى و خداوند تو را در قيامت با ستم پيشگان محشور گرداند

اى بست و   آاله را به سويى افكند و سر مبارآش را با پارچه)عليه السالم(سپس امام 
شمر و همراهانش از حضرت . آاله ديگرى خواست و آن را پوشيد و عمامه بر سر نهاد
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اى درنگ، امام بازگشت و آنان نيز مجددًا به سوى او  تند و پس از لحظهفاصله گرف
 )٣٣٤(.بازگشته و وى را احاطه آردند

ها و  گونه آه در جنگ  شمشير از نيام برآورد و آن)عليه السالم(امام حسين 
 دشمن درآويخت و قهرمانانه و ها معمول است، فرياد زد و با جنگاوران جويى مبارزه

شتافت از  اش مى داد، هريك به مبارزه نظير ضربات آنان را پاسخ مى با شجاعتى بى
 .افتاد گذشت و به خوارى و ذّلت مى َدم تيغش مى

هرگز آسى را مانند حسين نديده بودم آه در ! به خدا سوگند: گويد ُحميد بن مسلم مى
رزندان و اعضاى خاندان و يارانش همه آشته شده محاصره انبوه دشمن قرار گيرد و ف

هرگاه پياده نظام دشمن بر . چنان قهرمانانه و بيباك، بر قلب دشمن بتازد باشند و او هم
شد آه دشمن از چپ و  اى بر آنان حملهور مى برد، امام به گونه حضرت يورش مى

 )٣٣٥(.گذاشتند  مىاى آه از حمله گرگ بگريزند، پا به فرار راستش نظير گله بزغاله

وقتى سپاه دشمن از رويارويى با آن بزرگوار عاجز و درمانده شد، به شيوه بزدالن 
ترسو متوسل شدند، شمر سواره نظام لشكر را فراخواند تا پشت سر پياده نظام قرار 

 را آماج تيرهاى خود قرار دهند و )عليه السالم(گرفتند و به تيراندازان فرمان داد حسين 
هاى تير، گويى پر  آنان نيز چنين آردند، به نحوى آه جسم شريف آن حضرت از پيكان

درآورده بود، حضرت از حرآت باز ايستاد و دشمنان در مقابلش صف آشيدند، 
! واى برتو! عمر: خواهرش زينب تا دِر خيمه بيرون آمد و بر عمر سعد فرياد زد و گفت

آنى؟ عمر بدو پاسخى نداد، زينب بارديگر فرياد  شود و تو تماشا مى  عبداهللا آشته مىابا
شمر به . آيا ميان شما حتى يك مسلمان نيست؟ آسى به او پاسخ نداد! واى بر شما: زد

منتظر چه هستيد؟ ! واى بر شما: نيروهاى سواره و پياده تحت فرمانش فرياد زد و گفت
سربازان يكباره از هرسو بر وجود مقدس ابا عبداهللا . شينندمادرانتان به عزايتان بن

 .الحسين حملهور شدند

ُزرعة بن شريك با ضربتى بر آتف چپ حضرت، آن را قطع نمود و ديگرى 
اى بر سر مبارآش فرود آورد آه در اثر آن به صورت، روى زمين افتاد و سنان  ضربه

ولى بن يزيد اصبحى از اسب به اى بر آن حضرت وارد ساخت و خ بن أنس نخعى نيزه
: زير آمد تا سر مقدس حسين را از بدن جدا آند آه بدنش به لرزه افتاد، شمر بدو گفت

لرزى؟ و خود فرود آمد و سر مطهر حضرت را جدا و به  دستت شكسته باد چرا مى
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گاه به تاراج بدن  آن. آن را نزد امير عمر بن سعد ببر: خولى بن يزيد سپرد و گفت
 او پرداختند، پيراهنش را اسحاق بن َحيوه حضرمى، زيرپوش وى را ابجربن شريف

اش را أخنس بن مرثد و شمشير او را مردى از بنى دارم بر گرفت و بدين  آعب، عمامه
ترتيب، بار و بنه و شتر و آاالى زندگى وى را چپاول آرده و اشياء گرانبهاى 

 )٣٣٦(.همسرانش را به يغما بردند

 

 سرخى آسمان

 زمين به لرزه درآمد و آفاق هستى تيره و تار شد و )عليه السالم(با شهادت امام حسين  
در دِل نابكاران خون آشامى آه به هرگونه . سرخى وحشت زايى آسمان را فرا گرفت

 )٣٣٧(.حرمت شكنى دست زدند، بيم و هراس انداخت

پيشانى خود را به خون مقدس پيشواى مظلوم و )عليه السالم(اسب بى صاحب اباعبداهللا 
هاى امام رساند تا زنان  شهيد رنگين نموده و دوان دوان و وحشت زده خود را به خيمه

ان آن بزرگوار را در جريان شهادت حضرت قرار دهد، اين صحنه جانسوز در و آودآ
 .زيارت ناحيه مقدسه اين گونه به تصوير آشيده شده است

فلّما نظرت النساء إلى الجواد مخزيًا والسرج عليه ملويًا خرجن من الخدور، ناشرات «

و بعد العّز مذّلالت الشعور، على الخدود الطمات، و للوجوه سافرات و بالعويل داعيات 

 ;»و إلى مصرع الحسين مبادرات

 آه سرافكنده و با زين واژگون )عليه السالم(گاه آه بانوان حرم چشمشان به اسب بى صاحب امام آن

ها بيرون دويدند و با زدن بر سر و  ها نزديك شده بود، افتاد، همه با موهاى پريشان از خيمه به خيمه

 .رى پس از عّزت، به سمت قتلگاه حسين، شتافتندصورت و ناله و فرياد و خوا

 : فرياد زد)عليه السالم(هاشم، زينب داغديده، دخت على بن ابى طالب  عقيله بنى

هذا حسين بالعراء صريع ! واحمزتاه! واجعفراه! واعلياه! و أبتاه! وا محمداه«

 )٣٣٨(;»وليت الجبال فتدآدآت على السهل! بكربالء ليت السماء اطبقت على األرض

آجاييد؟ اين پيكر آغشته به خون، حسين ! اى حمزه! اى جعفر! اى على! اى رسول خدا، پدرجان

شد و در  ها متالشى مى افتاد و آوه است آه در بيابان آربال افتاده، آاش، آسمان بر زمين فرو مى

 .ريخت ها فرومى دشت
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 ها آتش زدن و تاراج خيمه

تبهكاران فرومايه يزيدى در آمال بى اعتنايى حضور بانوان و محذّرات رسالت و 
 را به آتش آشيدند، امام زين العابدين )عليه السالم(ها، سراپرده ابا عبداهللا  نبوت در خيمه

 :فرمود)عليه السالم(

يادم از آن لحظه شود و  نگرم اشك از چشمانم جارى مى ها و خواهرانم مى هرگاه به عمه! به خدا سوگند

اى ديگر و از پناهگاهى به پناهگاه  اى به خيمه ها در روز عاشورا از خيمه آيد آه پس از آتش زدن خيمه مى

ى در پ. )٣٣٩(هاى ستمكاران را در آتش بسوزانيد خيمه: زد آردند و جارچى دشمن فرياد مى ديگر فرار مى
پرداخته و اشياء گرانبها و زر )عليه السالم(آن، اراذل و اوباش آوفه به تاراج سراپرده امام 

 .و زيور مخدرات حرم و آاالهاى موجود در آن را چپاول آردند

 

 )عليه السالم(اسب تاختن بر پيكر مقدس امام حسين 

وشن َپستى و فرومايگى امويان آه حاآى از بدسرشتى آنان بود، بر همگان ر
اينان تبهكارانى بودند آه بويى از انسانّيت نبرده و اجساد متحرك و پليدشان به .شد

اى رحم به دل نداشته و مانعى درونى و  موجودات وحشى رذلى تبديل شده بود آه ذّره
 .داشت اى وجدان انسانى آنان را از آارهاى زشتشان باز نمى ذّره

را در )عليهم السالم(بيت پيامبر شمن، اهلگاه آه سپاهيان فريب خورده و گمراه د آن
اى به عمر سعد به تبيين هدف  عرصه آربال به محاصره درآوردند، ابن زياد طى نامه

هاى ديرينه نفس تبهكارش را به رسالت  خود از نتيجه اين آارزار پرداخت و حقد و آينه
در آن نامه . ابراز نمود و هرچه به اين دو ارتباط داشت، )صلى اهللا عليه وآله(و رسول اآرم 

 :است آمده

 من تو را به سوى حسين نفرستادم تا از نبرد با او خوددارى و يا ]اى عمر[; اما بعد
در انجام آن مسامحه و يا عرصه آارزار را به درازا بكشانى و به او اميد و آرزوى 

. ازىگرى و شفاعت بپرد سالمتى و زندگى بدهى و يا از ناحيه وى نزد من به واسطه
دقت آن، اگر حسين و يارانش به حكومت من تن درداده و تسليم شدند، آنان را سالم نزد 

ها بتاز و به آشتارشان بپرداز و  من بفرست و اگر امتناع ورزيدند، با سپاهى گران برآن
آن چرا آه سزاوار چنين آيفرى هستند، هرگاه حسين » قطعه قطعه«هايشان را مثله  بدن
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اش بتازان و سينه و پشتش را زير ُسّم ستوران لگدآوب نما،  ر جنازهآشته شد، اسب ب
! قطع آننده پيوند خويشاوندى و ستم پيشه است! تفرقه افكن! زيرا حسين انسانى نافرمان

رساند ولى من با خود  هرچند لگدآوب آردن بدنش پس از آشته شدن زيانى به او نمى
 )٣٤٠(.ش چنين آنما ام هرگاه او را آشتم با جنازه عهد آرده

آمد ولى سراغ نداريم از افراد  ابن زياد خود از سران حكومت بنى امّيه به شمار مى
عليه (تحت فرمان او دستورى صادر شده باشد آه نسبت به مقام و منزلت فرزند نبّى اآرم 

اران اموى پوشيده نبود، اندآى حرمت آه عظمت آن جايگاه بر هيچ يك از زمامد)السالم
 .قائل شده باشند

صلى اهللا عليه (بدين ترتيب، ابن سعد پس از به شهادت رساندن گل رخشنده رسول خدا

رو، ميان  از اين. توزش ابن زياد گرفت تصميم به اجراى دستورات ارباب آينه)وآله
نازه حسين داوطلب چه آسى براى اسب تاختن بر ج: هوادارانش فرياد برآورد و گفت

است؟ ده تن براى انجام اين آار داوطلب شده و با اسبان خود بر پيكر عزيز زهرا تاخته 
 )٣٤١(.هاى سينه و پشتش را درهم شكستند و استخوان

 

 

 

 

 زينب در آنار نازنين پيكر برادر

و دخت گرامى )عليه السالم( نواده رسول اآرم)عليها السالم(عقيله بنى هاشم حضرت زينب
 آنار پيكر پاره پاره برادر با عظمتش حسين ايستاد و عرضه )عليه السالم(اميرمؤمنان 

 »اين قربانى را از ما پذيرا شو!  خدايا)٣٤٢(;اللهم تقّبل هذا القربان«: داشت

ايمان و اعتقادى آه تنها راز جاودانگى شهادت ابا عبداهللا انسانيت، در برابر 
 و يارانش رضوان اهللا تعالى عليهم اجمعين بود، سر تعظيم و آرنش )عليه السالم(الحسين

 .فرود آورده است
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 بخش سوم

 نتايج قيام حسينى

 

 را وجدان بيداِر اّمت و )عليه السالم(خاستگاه قيام و انقالب امام ابو عبداهللا الحسين 
داد آه رسالت الهى از آن آغاز  وحى و رسالت مقدس اسالم و خاندان اصيلى تشكيل مى

به )صلى اهللا عليه وآله(و به بشريت ارزانى شد و همواره حامى و مدافع رسالت و پيامبر اآرم
 .آمد تا اين آه پايه و اساس دين استوار گرديد شمار مى

هاى ذّلت پذيرى و تسليم  اريخ بشر، ُتندرى ايجاد نمود آه پايهاين قيام خجسته در ت
در برابر بيداد و ستم را فروريخت و تاج و تخت ستم پيشگان را درهم آوبيد و به مشعل 
فروزان طريق رهپويان وفادارى تبديل شد آه در سايه اطاعت از خداى متعال، به 

 .زندگى آزادمنشانه و ارزشمندى نظر داشتند

 آه دشمنان آوشيدند با تحريف و درهم آميختن موضوعات، از درخشش با اين
تواند از آثار و نتايجى آه اين نهضت در  حقيقِت اين قيام جلوگيرى آنند اما هيچ آس نمى

هاى بعد در پى داشت، غفلت ورزد و با اين آه بسيارى از اين آثار و  روزها و سال
نيم آثار فراوان اين قيام با عظمت را طى توا نتايج بر ما پوشيده است، به روشنى مى

 :ها عبارتند از هاى گذشته و عصر رسالت اسالمى، مالحظه آنيم آه مهمترين آن نسل

 

 

 

 رسوايى بنى امّيه. ١

گرى امويان براى مردم پديدار گشت   خوى سلطه)عليه السالم(با انقالب حسين بن على 
اختگى دينى امويان را آه با استفاده از آن هاى انقالبگران، آليه ترفندهاى س و جانفشانى

خبرى و نادانى ناشى از سقيفه، توانستند در  گيرى از عدم آگاهى مردم و بى و بهره
ها پايان  جهت نابودى اين انقالب دست به لشكرآشى بزنند، از ريشه و ُبن برَآند و بدان

لم بن عقيل پرورش يافته اين قبيل ترفندها را در سخنان مسلم بن عمرو باهلى آه مس. دهد
مكتب نبّوت و بنده شايسته خدا را در راستاى شورش بر يزيد، مورد نكوهش قرار 



وى با افتخار به موقعيت خويش در پاسخ مسلم . توان يافت دهد به خوبى مى مى
من آن آسى هستم آه زمانى آه تو از حق دست برداشتى با آن آشنا بودم و : گويد مى
اش بودم و وقتى تو  حق پيشوايت خيانت آردى، من خيرخواهگاه آه تو در  آن

 )٣٤٣(.اش نمودى، از او پيروى و اطاعت آردم نافرمانى

اينك عمروبن حجاج زبيدى ـ از سران سپاه اموى ـ وقتى سربازانش را در شك و 
رويارويى با امام دهند،آنان را در نبرد و  بيند آه به دستوراتش تن در نمى ترديد مى

 :دارد تحريك آرده و اظهار مى)عليه السالم(حسين 

هم چنان بر اطاعت و وحدت و يكپارچگى خويش باقى باشيد و در قتل ! مردم آوفه
اند، ترديدى به  و آشتار آسانى آه از دين خارج شده و با پيشوايشان به مخالفت برخاسته

 دين از ديدگاه امويان يعنى اطاعت از يزيد و نبرد با ]مالحظه آنيد[ ،)٣٤٤(خود راه ندهيد
 !)عليه السالم(حسين 

هاى بزرگ   و تن به بيعت ندادن و جانفشانى)عليه السالم(اما قيام ابا عبداهللا الحسين 
رفته وى، امت را از خواب غفلت بيدار و امورى را آه با گمراهگرى امويان از ميان 

 با مخاطب قراردادن آنان جايگاه خود )عليه السالم(امام حسين . بود برايشان روشن ساخت
 :را در رسالت و جامعه اسالمى برايشان تشريح آرد و فرمود

با بيان نسب من مالحظه آنيد من چه آسى هستم، سپس به خود آييد و خويشتن را مالمت آنيد ! مردم

 من براى شما جايز است؟ مگر من فرزند دخت پيامبر شما و فرزند و ببينيد آيا آشتن و هتك حرمت

وصى و پسرعمويش نيستم؟ مگر من فرزند آن آسى نيستم آه پيش از همه مسلمانان اسالم آورد و 

 !و دستوراتى را آه از نزد پروردگارش آورده بود، تصديق آرد؟)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

ها و گفت و گوهايى است آه در آن  آليه خطابهآن چه از آن ياد شد افزون بر 
ها موقعّيت دو طرف نزاع و سپس رفتار  وضعّيت آشفته و حساس، ايراد گرديد و در آن

سان، پستى و  و انديشه پليد امويان را به عنوان آثار و نتايج آارزار، تشريح نمود و بدين
 .بازى بنى امّيه آشكار گرديد فرومايگى و حقه

گاه   دختر بزرگ امير مؤمنان آن)عليها السالم(هاشم حضرت زينب  بنىسخنان عقيله
پرداخت )عليه السالم(آه جنايات بنى اميه را برشمرد و سپس به تشريح رسالت امام حسين 

و بى آن آه سالحى خونين و مرگبار در آار باشد در استمرار نهضت حسينى تأثيرى 
 .فوق العاده بسزا ايفا نمود
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هاى گوناگون ـ اتفاق نظر دارند موضعى آه امام  ـ با مذاهب و مسلكهمه مسلمانان 
 در قبال ستم پيشگان اتخاذ فرمود، موضعى آامًال اسالمى و دينى به )عليه السالم(حسين 

الهى و موازين  آمد و يزيد فردى برگشته از دين و عصيانگر به اسالم و شرع شمار مى
 .شد دينى، تلّقى مى

 

 

 زنده آردن رسالت اسالم. ٢

 وجدان اّمت را تكان داد و عامل تحّرك )عليه السالم(در واقع شهادت ابا عبداهللا الحسين 
ها از ورطه سقوط ناشى از  عزم و اراده شكست خورده آنان شد و در مسير رهايى آن

ه، به ها آه در جهت انتقال اسالم پيراست هاى بنى امّيه و حاآمان پيش از آن فريبكارى
 .آمد هاى بعدى، عالقه چندانى نداشتند، همواره عاملى هشدار دهنده به شمار مى نسل

هاى نظرى و   با شهادت خويش توانست جنبه)صلى اهللا عليه وآله(فرزند رسول اآرم 
عملى اسالم را در برابر انحرافى آه امت در نتيجه خودآامگى حكام، بدان گرفتار آمده 

 در اجراى اين هدف به پيروزى و )عليه السالم(آيا امام حسين .  نمايدبود، براى آنان تبيين
 موفقّيت دست يافت؟

 در پاسخ ابراهيم بن )عليه السالم(شايد پاسخ اين پرسش را در سخن امام زين العابدين 
در اين مبارزه چه آسى پيروز شد؟ : طلحة بن عبداهللا به توان يافت آه از او پرسيد

خواهى برد آه چه آسى پيروز شده   وقت نماز فرا رسيد، اذان و اقامه بگو، پىهرگاه: حضرت فرمود

 .»است

 پيروز شده بود زيرا آن حضرت در راستاى اجراى )عليه السالم(در حقيقت، حسين 
يكى از مهمترين اهداف واالى خويش آه دشمن در پى از ميان بردن و خارج ساختن آن 

 .ت يافتاز عرصه زندگى بود، به موفقّيت دس

 

 احساس گناهكارى و نارضايتى از امويان. ٣

هاى آتشين امام على بن حسين  خطابه. جرقه احساس گناه در دل مردم زبانه آشيد
و ساير اعضاى خاندان نّبى )عليهما السالم( و زينب دخت على بن ابى طالب )عليه السالم(

آربال به آوفه و شام به اسارت  آه ستم پيشگان اموى آنان را از )صلى اهللا عليه وآله(اآرم
 .بردند، آن را شعلهورتر ساخت

 در جمع انبوه مردِم آوفه آه آاروان اسرا و سرهاى شهداء )عليها السالم(زينب آبرى
 روا داشته )صلى اهللا عليه وآله(را در ميان گرفته و از جناياتى آه بر خاندان رسول خدا 



اى آنان را  به ايراد سخن پرداخت و با اشارهريختنند،  بودند، اشك ندامت و پشيمانى مى
 :به سكوتى مرگبار واداشت و سپس فرمود

هايتان هيچگاه نخشكد و شيون و فريادتان روى آرامش نبيند، وصف  آنيد؟ اشك گريه مى! آوفيان

هاى خود را پس از تابيدن و مهّيا ساختن دگر بار  شما بسان وصف آن زن بى خردى است آه رشته

 .ايد شما ايمان و باور دينى خود را بازيچه ساخته. آرد مود و پنبه مىن باز مى

به ! آه آردار بس زشت و بدى براى سراى ديگرتان فرستاديد، آرى به خدا سوگند! به هوش باشيد

زيرا با اين رفتار، تاريخ را به ننگ و عارى آلوده ساختيد آه . حال خود بسيار بگرييد و آمتر بخنديد

توانيد خود را از ننگ و عار آشتن  چگونه مى. ه شست و شوى آن نخواهيد بودهرگز قادر ب

 گنجينه رسالت و محور و مرآز حّجت راستى )صلى اهللا عليه وآله(مردى آه نواده رسول اآرم بزرگ

 !آمد، پاآيزه سازيد؟ و درستى و سعادت و سرور جوانان بهشتى به شمار مى

 :لب به سخن گشود و چنين فرمود )عليه السالم(گاه على بن حسين  آن

نگارى به پدرم، وى را فريب داديد و  دهم، آيا شما نبوديد آه با نامه شما را به خدا سوگند مى! مردم

آه اين عمل ننگين ! با او عهد و پيمان بسته و بيعت نموديد و سپس به جنگش برخاستيد؟ مرگتان باد

صلى اهللا عليه (شت و ناپسندى داريد؟ اگر رسولرا براى خود به جهان آخرت فرستاديد چه آراء ز

عترتم را آشتيد و حرمتم را زيرپا نهاديد و شما امت من نيستيد، با آدام چشم به :  به شما بگويد)وآله

 )٣٤٥(نگريد؟  مى)صلى اهللا عليه وآله(چهره مبارك رسول خدا

 بسيار شادمان )عليه السالم(يزيد بن معاويه از شنيدن خبر شهادت امام حسين:  شدهنقل
ولى ديرى نپاييد با آگاهى از ; شد و عبيداهللا بن زياد را ارج و احترام فراوان نهاد

پشيمان گشت و ميان وضعيت مردم و خشم و لعن و ناسزاى آنان نسبت به خود، نادم و 
 )٣٤٦(.او و ابن زياد اختالف به وجود آمد

در واقع احساس گنهكارى به حالتى از احساس و عاطفه سرشار از سوز و گداز و 
اى  جويى از حكومت اموى، تبديل شد به گونه توان و نيرو و تمايل شديد مردم به انتقام

 از مردم را بر آن داشت آه براى جبران گذشته خود آه دست از يارى امام آه بسيارى
هاى اسالمى پيوسته و در برابر حكومت ستم پيشه   برداشتند، به جمعيت)عليه السالم(حسين

 .اموى دست به شورش مسلحانه بزنند

گيرى مسلمانان را موضعى عقالنى و  توانيم اين موضع درست است آه ما نمى
 درِك فساد و تباهى حكومت اموى و دور بودنش از اصول و مبانى رسالت برآمده از

آمد آه زمامداران، به دشوارى  اسالم بدانيم ولى موضعى صادقانه و راستين به شمار مى
به همين دليل زمامداران . توانستند همانند تسلط بر موضع عقالنى، بر آن استيال يابند مى
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داشتند، )صلى اهللا عليه وآله(نسبت به خاندان پيامبر اآرم ستم پيشه با دشمنى و خصومتى آه 
 .آردند هاى فراوانى بازمى براى اين جنبه، حساب

 

 )٣٤٧(عزم و اراده امت و روح مبارزه جويى. ٤

 عزم و اراده انبوه مسلمانان را زنده و روح )عليه السالم(قيام حسين بن على  
جويى را در آنان برانگيخت و وجدان مسلمانانى را آه به پستى و فرومايگى تن  مبارزه

درداده و در جهت مبارزه با نفس خود عاجز و از رويارويى با زمامداران بيدادگرى آه 
حّكامى آه اعمال . دادند ناتوان بودند، به شدت تكان داد خواه خود بازى مىامت را به دل

بازى و نفاق و گاهى توسط وعاظ دربارى و گاهى با زيرآى  ننگين خود را همراه با حقه
 .دادند و مهارت در مكر و حيله و در قالب دين، ارائه مى

د آه نبايد تسليم دشمن شده  آموختن)عليه السالم(مسلمانان، از قيام و نهضت امام حسين 
و با آنان از دِر سازش درآمد، بلكه بايد فرياد برآورده و ديدگاه و خواسته خويش را در 
جهت يك زندگى برتر در سايه حكومتى قانونى و يا حداقل برخاسته از رضايت مردم، 

 .اعالن دارد

هاى متعددى در تاريخ هستيم آه هرچند به  از اين رو، شاهد به وجود آمدن جنبش
موفقّيت چندانى دست نيافتند اّما بر حكومت ستم پيشه اموى شوريده و تا سرحد نابودى 

ها از  آن نظام پيش رفتند و با اين آه هريك اهدافى متفاوت از يكديگر داشتند ولى همه آن
 الهام گرفته و يا از شرايط به وجود آمده )عليه السالم(بداهللا الحسينسرچشمه زالل قيام ابا ع

 آه واآنش مستقيم )٣٤٨(جنبش تّوابين: جستند از جمله از نهضت آن بزرگوار، بهره مى
 آه )٣٥٠( مردم مدينه و قيام مختار ثقفى)٣٤٩(شد و ُجنبش نهضت حسينى محسوب مى

عليه (توانست جنايتكارانى را آه در به شهادت رساندن سرور آزادگان حسين بن على 

شرآت داشتند در ازاى اعمال ننگين و جنايات نفرت انگيزيشان به محاآمه آشانده )السالم
سپس ُجنبش مطرف بن مغيره و قيام ابن اشعث و قيام زيد بن على بن . و آيفر نمايد

 .توان نام برد  را مى)٣٥٢( و شورش ابوسرايا)٣٥١()ليه السالمع(حسين 
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در حقيقت، نهضت و قيام حسينى، روح جهاد و مبارزه را در مردم زنده آرده و آن 
اين قيام به عنوان ها،  هاى پياپى برخى از آن جنبش را برانگيخت و با وجود شكست

چنان زنده و جاويد ماند و مسلمانان توان و نيروى خويش را به اثبات  قلب تپنده امت، هم
ها را به نابودى  رفت توسط امويان و نياى آنان، آن رسانده و از فساد و تباهى آه مى

 .بكشاند، رهايى يافتند

 



 

 

 

 بخش چهارم

 )عليه السالم(ميراث علمى امام حسين

 

 )عليه السالم(ندازى آلى به ميراث علمى امام چشم ا

هاى هدايت  رهبرى الهى و يكى از اسوه)عليهما السالم(حسين بن على بن ابى طالب 
اش برگزيده  آمد آه آنان را براى حفظ و حراست از دين و آيين خداوندى به شمار مى

 .بود

با آن دست و پنجه )سالمعليهم ال(رنج و محنتى آه اميرمؤمنان و امام حسن و امام حسين 
ترين رنج و دشوارى به شمار  در افكندند در مسير آرمان و عقيده و مسلمانان، پر دامنه

رفت، زيرا اين رنج و مصيبت، با انحراِف زمامداران از مسير و خط رسالت آغاز  مى
 به و نه تنها به انحراف از اصول و مبانى دين در اداره حكومت اآتفا نشد، بلكه دامنه آن

 .اعماق مسلمانان و اسالم راه يافت

اين انحراف بزرگ، بر عزم و اراده پيشوايان و راهنمايان دين الهى افزود تا در 
هاى آيين اسالم را در ميان آنان تحكيم  راستاى آموختن احكام دين به مسلمانان، پايه

راف ميان آنان ها را تربيت آنند آه از راهيابى سريع اين انح اى آن بخشيده و به گونه
ها و تفرقه و پراآندگى، باز  جلوگيرى به عمل آورده و از فروپاشى توان و قدرت آن

فرسا در  از همين رهگذر، تربيت آردن جمعى شايسته و آارآمد و تالش توان. دارند
آمد و ارج و  جهت پرورش و توجه به امور آنان، آارى فوق العاده مهم به شمارمى

شود آه بخواهد مواضع مسلمانان را  گاه روشن مى هل تحقيق آنعظمت اين آار براى ا
 در قبال خاندان آن حضرت، )صلى اهللا عليه وآله(طى پنجاه سال پس از وفات رسول اآرم 

 .مورد مقايسه قرار دهد

از همين جا، ميراث به يادگار مانده از امام امير مؤمنان و امام حسن و امام حسين 
ى ما ميراثى بزرگ و بس گرانبها و ارزشمند تلقى شده و با ساالر شهيدان آربال برا

وجود اين ثروت فكرى و علمى آه از آن بزرگواران به دست ما رسيده از ديگران 
 .آنيم نيازى مى احساس بى



اهل تحقيق با مراجعه به آتبى نظير موسوعة آلمات الحسين، وثائق الثورة الحسينية، 
توانند بر عظمت اين  هاى آن بزرگوار، مى و نامهها  بالغة الحسين و مجموع خطابه

ها ببرند و اآنون نمايى از رهنمودهاى اين  ثروت بى آران آگاهى يافته و از آن بهره
 .گذرد پيشواى بزرگ، از نظرتان مى

 

 خرد و دانش و شناخت

 : فرمود)عليه السالم(امام حسين 

قل والدين واألدب والحياء و حسن الع: خمس َمن لم تكن فيه لم يكن فيه آثير مستمتع«. ١

 ;)٣٥٣(»الُخلق

برند، ِخَرد، دين، ادب، شرم و حياء،  آسى آه داراى اين پنج ويژگى نباشد، مردم از او بهره آافى نمى

 .اخالق پسنديده

 از حضرت پرسيدند، شرافتمندترين انسانها آيست؟. ٢

 ;»َمن اّتعظ قبل أن يوعظ، و استيقظ قبل أن يوقظ«: فرمود

پذير باشد و پيش از آن آه در بيدارى ديگران  آسى آه پيش از پند و موعظه ديگران، خود پند و موعظه

 .بكوشد، خود بيدار شود

 )٣٥٤(;»ال يكمل العقل اّال باتباع الحق «:فرمود. ٣

 .ِخَرد، جز با پيروى از حق و حقيقت به آمال نخواهد رسيد

يخاف غدره، العاقل ال يحّدث َمن يخاف تكذيبه، و اليسأل َمن يخاف منعه وال يثق بمن  .٤

 ;»وال يرجو َمن ال يوثق برجائه

اش را  گويد و از آسى آه خواسته انسان عاقل با آسى آه بيم دارد او را تكذيب آند، سخن نمى

آند و از آسى آه  دهد و به آسى آه از خيانتش بيم دارد، اعتماد نمى آورد خواهش و تمّنايى انجام نمى برنمى

 .آند بدو اميدى ندارد، درخواستى نمى

العلم لقاح المعرفة، و طول التجارب زيادة في العقل، والشرف التقوى، والقنوع راحة . ٥

 )٣٥٥(;»األبدان و َمن أحّبك نهاك و َمن ابغضك أغراك

                                                           
 .١٨١ / ١ به نقل از حياة االمام الحسين ٧٤٣ /موسوعة آلمات امام الحسين.  ٣٥٣
 .نيز وارد شده است) عليه السالم(، اين مضمون از امام على٢٩٨ / به نقل از اعالم الدين٧٤٢ /همان.  ٣٥٤
 .١٨١ / ١ به نقل از حياة االمام الحسين ٧٤٢ /موسوعة الكلمات االمام الحسين.  ٣٥٥



دى تجربه افزايش ِخَرد است و شرافت، تقواست علم و دانش، نخستين درجه معرفت و شناخت است، زيا

دارد و آن آس  و قناعت راحتى و آسايش بدن است، هرآس دوستدار تو باشد تو را از انجام آار ناپسند بازمى

 .دارد آه با تو سر دشمنى داشته باشد، تو را به انجام آارهاى زشت و ناپسند وامى

 )٣٥٦(;» بحقائق فنون النظرمن دالئل العالم انتقاده لحديثه و علمه «.٦

 .آند و با نظريات گوناگون آشناست هاى دانشمند اين است آه سخن خويش را نقد مى از جمله نشانه

لو أن العالم آل ما قال أحَسن و أصاب ألوشك أن يجّن من العجب، و انما العالم َمن «. ٧

 ;»يكثر صوابه

شود بلكه دانشمند و  گويد مطابق با واقع باشد به خودپسندى گرفتار مى  عالم و انديشمند مىاگر هر چه را

 .هايش مطابق با واقع باشد عالم آسى است آه بيشتر گفته

انگيز در ارتباط با   فرازهايى بس دل)عليه السالم(در دعاى عرفه امام حسين . ٨
ها و  اهمّيت هريك از آن راهيابى به آن و ارزش و  هاى دست شناخت آدمى و راه

ترين راه سزاوار پيمودن براى فرد عاقلى آه در پى هدف است، به چشم  صحيح
 :شويم مان از آن را در اين جا يادآور مى هايى مرتبط با بحث خورد نمونه مى

الهي انا الفقير في غناي فكيف ال أآون فقيرًا فى فقرى؟ الهى أنا الجاهل فى علمي «الف ـ 

 ;»؟... اآون جهوًال في جهليفكيف ال

من ! ام فقير و بينوا نباشم؟ خدايا من آه در عين بى نيازيم فقير و تهيدستم پس چگونه در تهيدستى! خدايا

 ام، سراسر جهل و نادانى نباشم؟ آه با وجود علم و دانشم جاهل و نادانم، پس چگونه در جهل و نادانى

 

ت األطوار أن مرادك مّنى أن تتعرف الّى في آل الهي علمت باختالف اآلثار و تنقال«ب ـ 

 ;»..شيء حتى ال أجهلك فى شيء

دانستم آه در اثر دگرگونى آثار و جابجايى تحوالت، هدف از آفرينشم اين است آه خودت را در ! خدايا

 .هر چيزى به من بشناسانى تا در هرچيز نسبت به تو جهل نداشته باشم

 

يوجب ُبعدالمزار فاجمعني عليك بخذمة توصلني اليك آيف الهى ترّددي في اآلثار  «ج ـ
يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر اليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون 

و متى َبُعدت حّتى تكون اآلثار هي ! متى غبت حتى تحتاج الى دليل يّدل عليك؟! هوالمظهر لك؟
قيبًا، و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حّبك التي توصل اليك؟ عميت عين التراك عليها ر

 ;»نصيبًا

                                                           
 .٧٤٢ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٥٦



اى ده آه مرا به تو  شوم، به من توفيق انجام وظيفه هرچه در آثارت جستجو آنم از تو دورتر مى! خدايا

و آى از نظرها  تو چه زمانى از نظرها نهان شدى آه نياز به دليل داشته باشى؟! برساند و نزديك سازد، خدايا

َبرد آن آس  گر خود نبيند و زيان مى دورشدى تا آثارت ما را به تو نزديك آند؟ آورباد چشمى آه تو را نظاره

 .آه نصيبى از محبت تو َنَبرد

 

الهي امرَت بالرجوع الى اآلثار فارجعني إليك بكسوة األنوار و هداية االستبصار حّتى «د ـ 

ك منها مصون الّسر عن النظر اليها و مرفوع الهّمة عن االعتماد ارجع اليك منها آما دخلُت الي
 ;»عليها

هاى جهان هستى دقت و بررسى نمايند، اآنون مرا با انوار و  دستور دادى بندگانت در پديده! خداى من

بار از آن  شوم چنانكه نخستينها روگردان شده و به سوى تو متوجه  بينايى به سوى خود فراخوان تا از آن

ها نداشتم و همتم از اتكاى بر آن  موجودات به وجود تو پى برده بودم و نيازى به نگريستن به سوى آن

 .موجودات ناچيز فراتر بوده است

منك اطلب الوصول إليك و بك استدل عليك فاهدني بنورك إليك واقمني بصدق  « هـ ـ

 ;»العبودية بين يديك

به ! خدايا. آنم طلبم و به وسيله خودت به وجودت استدالل و استناد مى دت را از تو مىرسيدن به خو

 .وسيله نور خود مرا به سوى خويش هدايت فرما و در پيشگاه خود بر صدق بندگى مقيم فرما

 

الهي حّققني بحقائق اهل . الهي عّلمني من علمك المخزون و ُصّني بسترك المصون «و ـ

 ;»...القرب

مرا از گنجينه علم و دانش خود بياموز و با صيانت خود محفوظم بدار، تا حقايق اهل معرفت و ! خدايا

 ...مقّربان را به من بنمايانى

 

 ;»الهي أخرجني من ُذّل نفسي و طّهرني من شّكي و شرآي قبل حلول رمسي «ز ـ

 .ام گردان را رسد، پيراستهآه مرگم ف مرا از ذّلت نفسم خارج آن و از ترديد و شرآم قبل از آن! خدايا

 

الهي ان القضاء والقدر ُيمّنيني، و ان الهوى بوثائق الشهوة اسرني، فكن أنت «ح ـ 
 ;»النصير لي حتى تنصرني و تبصرني

گرداند،  هاى شهوت اسيرم مى آند و هواى نفس به زنجير عالقه قضا و قدر تو مرا اميدوار مى! خدايا

 .ام ده صيرت و بينايىتو مرا يارى آن و ب! پس اى خدا

 



أنت الذي أشرقت األنوار في قلوب اوليائك حتى عرفوك و وحّدوك، و أنت الذي أزلت  «ط ـ

األغيار عن قلوب أحّبائك حتى لم يحّبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث 
و ما !  فقدك؟ماذا وجد من. أوحشتهم العوالم، و أنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم

 »!الذي فقد من وجدك؟

ات  تويى آه انوار الهى را در قلوب اولياى خودت پرتو افكن ساختى تا تو را بشناسند و به يگانگى! خدايا

. اعتراف نمايند و بيگانگان را از دل محبوبانت زايل نمودى تا به غير تو محبت نورزد و به غير تو پناه نبرند

ها  گاه آه آثار و نشانه ها و آن مات، آنان را به وحشت انداخت، تو مونس و همدم آنگاه آه حوادث و نامالي آن

ها بودى، هرآس تو را از دست دهد چه چيزى به دست آورده و آن آه تو  هدايتگر آن برايشان روشن شد، تو

 !را به دست بياورد چه چيزى از دست داده است؟

 

 فما جهلك شيء و أنت الذي تعّرفت الّي في أنت الذى ال اله غيرك، تعرفت لكل شىء«ى ـ 
 آيف تخفى و أنت الظاهر؟ أم... آّل شيء فرأيتك ظاهرا في آل شيء

 )٣٥٧(;»!آيف تغيب و أنت الرقيب الحاضر؟

اى و هيچ چيز نسبت به تو  رچيزى شناخته شدهتو آن خدايى آه غير از تو معبودى وجود ندارد، براى ه

جاهل نيست، تو خدايى آه خودت را در همه چيز به من نشان دادى، به همين دليل تو را در هرچيزى آشكار 

شوى در صورتى آه  مانى در صورتى آه ظاهر هستى؟ و چگونه غايب مى چگونه پنهان مى... يافتم

 !حاضرى؟

 

 قرآن آريم

آن . اى داشتند رت به قرآن آريم توجه و عنايت فوق العادهبيت عصمت و طها اهل
بزرگواران زندگى خود را در جهت آموزش و تفسير و فهماندن آيات و اجراى آن و 

عليهم (بيت توجه اهل. حفظ و حراستش از چنگ تهبكاران و تحريفگران صرف نمودند

پيرامون . گر شد  جلوه به قرآن آريم در رفتار و ارشادات و سخنانشان به خوبى)السالم
تفسير و تأويل قرآن و اجراى احكام آن سخنان بسيار ارزشمندى از امام اباعبداهللا الحسين 

 : نقل شده آه بسيار خواندنى و در خوِر دّقت است از جمله آه فرمود)عليه السالم(

قائق، على العبارة واالشارة واللطائف و الح: آتاب اهللا عّزوجل على اربعة اشياء«الف ـ 
 )٣٥٨(;»فالعبارة للعوام، واإلشارة للخواص واللطائف لألولياء، والحقائق لألنبياء

                                                           
 .٣٣٩ به نقل از اقبال األعمال ٨٠٦ - ٨٠٣موسوعة آلمات االمام الحسين .  ٣٥٧
 .٤٨ به نقل از جامع األخبار ٥٥١موسوعة آلمات االمام الحسين .  ٣٥٨



ها  عبارت. حقايقعبارات، اشارات، لطايف و : مطالب، به چهار نوع آمده است) قرآن(در آتاب خداوند 

ويژه عوام و توده مردم، اشارات آن براى خواص و لطايفش براى اولياء الهى و حقايق آن ويژه پيامبران الهى 

 .است

اى از قرآن تالوت آند، خداوند در نامة عملش  گاه آه به عبادت ايستاده آيه هرآس در نمازش آنب ـ 

ماز بخواند، براى هر حرف ده حسنه و اگر تنها به نويسد و اگر در غير ن براى هر حرف يكصد حسنه مى

شود و اگر قرآن را در شب ختم آند، فرشتگان برايش  قرآن گوش فرا دهد براى هر حرف يك حسنه نوشته مى

فرستند و  فرستند تا شب را به روز برساند و اگر در روز ختم نمايد فرشتگان تا شب بر او درود مى درود مى

 )٣٥٩(. و ارزش آن از آن چه بين زمين و آسمان است برايش بهتر استشود دعايش مستجاب مى

 

 و )تبدل األرض غير األرض( در تفسير اين فرموده خداى متعال )عليه السالم(ج ـ امام 
گونه آه روز  گناهى صورت نگرفته باشد و همان منظور زمينى است آه در آن:  منظور از آن، فرمود

 )٣٦٠(.نخست آن را پديد آورده، برجسته و بدون آوه و گياه باشد

 

 پرسيد، حضرت در پاسخ )عليه السالم(را از امام حسين) آهيعص(د ـ مردى معناى 
 )٣٦١(.تن روى آب خواهى بود اگر آن را برايت تفسير آنم، قادر بر راه رف: فرمود

 

منظور از ! اى ابا عبداهللا:  عرضه داشت)عليه السالم(هـ ـ نصربن مالك به امام حسين
 چيست؟)هذان خصمان اختصموا في رّبهم(: آية شريف

خداوند راست : ، ما گفتيمما و بنى اميه درباره خدا با يكديگر به مخالفت پرداختيم: حضرت فرمود

بنابراين، ما و آنان در قيامت با يكديگر خصومت و دشمنى خواهيم . خدا دروغ گفت: فرمود و آنان گفتند

 )٣٦٢(.نمود

الذين إن مّكناهم في األرض اقاموا ( در تفسير آيه شريف )عليه السالم(و ـ امام
 )٣٦٣(.اين آيه شريف در شأن ما نازل شده است:  فرمود)ةالصلو

: فرمود)قل ال اسئلكم عليه اجرًا اال الموّدة في القربى(ز ـ در تفسير آيه شريف 
با اهمّيت تلّقى نموده و خير و برآت در آن خويشاوندى آه خداوند دستور به برقرارى پيوند به آن داده و آن را 

                                                           
 .٣، حديث ٢/٦١١، به نقل از آافى ٥٥١موسوعة آلمات االمام الحسين .  ٣٥٩
 .همان . ٣٦٠
 .٤٨٤ / به نقل از ينابيع الموده٥٦١همان .  ٣٦١
 .٢/٢٣٤ به نقل از حياة االمام الحسين ٥٦٣ /همان.  ٣٦٢
 .١٦٦ / ٢٤ به نقل از بحاراالنوار ٥٦٤ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٦٣



است آه حّقمان را بر هر )صلى اهللا عليه وآله(قرار داده است، همان خويشاوندى ما اهل بيت به رسول خدا

 )٣٦٤(.مسلمانى واجب ساخته است

 

و اّما بنعمة رّبك ( در تفسير نعمت در آية شريف )عليه السالم(ح ـ امام حسين
هايى را آه در دينش بدو عنايت آرده بازگو   خداوند به پيامبر فرمان داد نعمت:فرموده است)فحّدث

 )٣٦٥(.نمايد

 

ا با اين فرموده خداى متعال صمد ر:  در تفسير آلمه صمد فرمود)عليه السالم(ط ـ امام 
 . تفسير نموده است)لم يلد و لم يولد و لم يكن له آفوًا أحد( خود

 

الذى : الذي قد انتهى ُسؤدده والصمد: الذي الجوف له، والصمد: الصمد«: ى ـ نيز فرمود
صمد يعنى )٣٦٦(;»الدائم الذي لم يزل واليزال: الذي الينام والصمد: ال يأآل واليشرب والصمد

آن آس آه : آسى آه حاآميتش همه جا را فراگرفته، صمد يعنى: آسى آه ميان تهى و اجوف نيست، صمد يعنى

آسى آه هميشه بوده : يابد، صمد يعنى آسى آه خواب به چشمش راه نمى: آشامد، صمد يعنى خورد و نمى نمى

 .و همواره خواهد بود

عليه (ك ـ روايت شده آه عبدالرحمان سلمى سوره حمد را به فرزند امام حسين

عليه (آموخت، وقتى فرزند آن آيه را براى پدر بزرگوارش قرائت آرد امام)السالم

يكهزار دينار و يكهزار جامه به آموزگارش هديه آرد و دهانش را پر از جواهر )السالم
اين مبلغ در برابر عطا و بخشش : حضرت فرمود:  پرسيدند)عليه السالم(نمود، سبب آن را از امام 

 )٣٦٧(.بود] سوره حمد[منظور امام از بخشش او آموزش قرآن .  وى ناچيز است

 

 سنت مبارك

 معاصر و در )صلى اهللا عليه وآله( با جّد بزرگوارش رسول خدا )عليه السالم(امام حسين 
وى بسان پدر و . آنف حمايت وحى و رسالت به سر برد و از سينه ايمان شير نوشيد

مادر و برادرش، رنج و محنت رسالت را متحّمل و به اين حقيقت واقف گرديد آه سّنت 
پس از قرآن آريم دومين مرآز نورافشانى دين الهى تلّقى )صلى اهللا عليه وآله(نبى اآرم 

                                                           
 .٣٧ حديث ٢٥١ / ٢٣ به نقل از بحاراالنوار ٥٦٥ /همان.  ٣٦٤
 .١١ حديث ١/٣٤٤ به نقل از محاسن ٥٦٧ /همان.  ٣٦٥
 .٥١ / ٢ معادن الكلمة  به نقل از٥٦٩/ همان.  ٣٦٦
 .١٩١ / ٤٤ به نقل از بحاراالنوار ٨٢٧همان .  ٣٦٧



ايستادگى در برابر . شود و به ضرورت توجه به اين دو منبع يقين حاصل آرد مى
سازى سّنت را ضرورى شمرد زيرا برخى از سران صحابه  هاى تحريف و تباه توطئه

يابى  ها آنار رود و حقايقى آه مانع دست در آمال بى پروايى و از بيم اين آه مبادا پرده
 يا لّذت آن را به آامشان تلخ گرداند، از تدوين ها به قدرت است، آشكار گردد و آن

 . جلوگيرى به عمل آوردند)صلى اهللا عليه وآله(احاديث و روايات پيامبر اآرم 

اى آه اين چنين بر ضد   در برابر توطئه)عليه السالم(بينيم امام حسين  رو، مى از اين
ن جّدش پيامبر آردن آيي دين صورت گرفته در آمال شجاعت ايستاد و در جهت زنده

هايى را آه در اختيار داشت تقديم و در َطَبق  گرانبهاترين موهبت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم
:  را در حق خود آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اخالص نهاد و گواهى جاودانه رسول خدا 

» أال و إّن الحسين مصباح الهدى و سفينة النجاة» «حسين مّنى و أنا من حسين«

 .بخشيد تحقق

 در ميراث ارزشمند )عليه السالم(آنيم آه ابا عبداهللا الحسين  بدين گونه مالحظه مى
 و بيان روايات سّنت آن حضرت و عمل )صلى اهللا عليه وآله(خود، به نقل سيره نبى اآرم 

اش توّجهى فوق العاده مبذول داشته و تا پايه قيام و شورش بر  بدان و زنده نگاه داشتن
. ه در تباه سازى و تغيير و تحّول سّنت آن بزرگوار برآيند، پيش رفته استضد آسانى آ

 :آن حضرت فرمود

 )٣٦٨(». خوشخوترين آفريده خدا بود)صلى اهللا عليه وآله( رسول اآرم. ١

 رفتارى را )عليه السالم( ارجمندش امام مجتبى  نيز مانند برادر)عليه السالم(امام حسين . ٢
 در زندگى خود و با خاندان و ياران و نحوه نشستن و )صلى اهللا عليه وآله(آه رسول خدا 

صلى (هاى رسول اآرم  اين دو امام همام ويژگى. مجلسيانش داشت، به وصف آشيده است

ه از آودآى تا زمان رحلت نبى  آ)عليه السالم( را از پدر بزرگوارشان على )اهللا عليه وآله
اآرم، پرورش يافته مكتب آن حضرت بود، دريافت آرده بودند آه به بخشى از اين شيوه 

سكوت : از پدر بزرگوارم پرسيدم: فرمود)عليه السالم(آنيم، امام حسين  رفتار اشاره مى
 چگونه بود؟)صلى اهللا عليه وآله(رسول اآرم

حلم و بردبارى، پروا داشتن، به اندازه رفتار آردن و انديشيدن، : سكوت وى بر چهارچيز بود: فرمود

شد، اما  اما در اندازه رفتار آردن، ايشان  در نگاه آردن و گوش فرا دادن به مردم، تفاوتى ميان آنان قائل نمى

 بود، اش با شكيبايى در او جمع آمده اش در امور باقيماندنى يا ناپايدار بود، و حلم و بردبارى انديشيدن

                                                           
 .٢١٧ / ٧ به نقل از آنز العمال ٥٧١ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٦٨



آارهاى نيك انجام : آرد و بر چهارچيز مراقبت داشت ساخت و تحريك نمى چيز او را خشمگين نمى هيچ

 داد تا مردم از او پيروى آنند، از انجام مى

ها خوددارى آنند و در جهت بهبود وضعيت و مصالح  آرد تا مردم از انجام آن آارهاى ناپسند خوددارى مى

 )٣٦٩(.پرداخت به آن چه خير دنيا و آخرت را برايش در پى داشت مىزد و  امتش دست به تالش مى

 اندوهگين بود، )صلى اهللا عليه وآله( روايت آرده روزى رسول خدا )عليه السالم(امام . ٣
در خواب ديدم آه بنى امّيه يكى پس از ديگرى بر اين منبرم باال :  فرمودسبب اندوهش را پرسيدند،

و . يابند ها توجهى نكنيد آنان تنها به پست و مقام دنيوى دست مى بدان! اى رسول خدا: عرض شد» روند مى

 . را در همين زمينه نازل فرمود)٣٧٠()...وما جعلنا الرؤيا التى اريناك(خداوند آيه شريف 

 هرگاه غذا تناول )صلى اهللا عليه وآله(نيز آن حضرت روايت آرده آه پيامبر اآرم . ٤
در اين غذا برايمان برآت ! خدايا ،»اللهم بارك لنا فيه و ارزقنا خيرًا منه «:فرمود آرد مى مى

اللهم بارك لنا فيه، «: فرمود مىنوشيد  و هرگاه شير مى. قرارده و بهتر از آن را نصيبمان فرما

 و هرگاه به تضرع در آن براى ما برآت عنايت آن و از آن نصيبمان فرما! خدايا )٣٧١(;»و ارزقنا منه
آرد و نظير  آرد، دستان مبارآش را به آسمان بلند مى پرداخت و دعا مى و زارى مى

 )٣٧٢(.داد فقير و بينوايى آه درخواست غذا بكند دستانش را از يكديگر فاصله مى

: آيفّيت اذان چگونه بوده است؟ در پاسخ فرمود:  پرسيدند)عليه السالم(از امام حسين . ٥

ى شما مدعى هستيد آه وى اذان را از عبداهللا بن زيد شود ول در مورد اذان، وحى الهى بر پيامبرتان نازل مى

گاه آه نبّى  آن: فرمود شنيدم مى)عليه السالم(دريافت آرده است؟ من از پدر بزرگوارم على بن ابى طالب

اى را فرو فرستاد تا فقرات اذان و اقامه را دو تا دو تا  خداوند فرشته.  به معراج رفت)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

اذان نماز به اين ! اى محمد:  عرضه داشت)صلى اهللا عليه وآله(ايد و سپس جبرئيل به رسول خداادا نم

 )٣٧٣(.است آيفّيت

 در غزوه ذات )صلى اهللا عليه وآله( روايت آرده آه رسول خدا )عليه السالم(امام . ٦
اى درباره  آيه! اى على:  فرستاد و فرمود)عليه السالم(على السالسل سى تن سواره نظام همراه 

آنان ; )الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سّرًا و عالنيًة(آنم  خرجى سواره نظام برايت تالوت مى

                                                           
 .٩٧ /، معانى األخبار٢٧٤ / ٨ به نقل از مجمع الزوائد ٥٧٥ ـ ٥٧١ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٦٩
 .٢٤٨ / ٨، به نقل از الغدير ٥٧٥ /همان.  ٣٧٠
 .٤٢ / ٢ به نقل از عيون اخبار الرضا ٥٧٨ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧١
 .٢٨٧ / ١٦همان به نقل از بحاراالنوار .  ٣٧٢
 .١٧ / ٤ به نقل از مستدرك الوسائل ٦٨٣همان .  ٣٧٣



هزينه اسب سواران همين است ! اى على. آنند آه اموال خويش را در شب و روز و نهان و آشكار انفاق مى

 )٣٧٤(. خويش را در نهان و آشكار انفاق نمايدآه شخص اموال

 رخدادهايى را آه خود مستقيمًا شاهد آن بوده و يا از پدر و )عليه السالم(امام حسين 
اند  مادر بزرگوار خويش آه هردو در نقل مطالب، مصون از خطا و مورد اعتماد بوده

 )٣٧٥(.شنيده، روايت آرده است

 

 )عليهم السالم(اهل بيت

است، به خوبى حديث ثقلين آه به نحو تواتر نقل شده و مورد پذيرش تمام مسلمانان 
داللت دارد آه جاودانگى آئين مقدس اسالم مرهون تمّسك به دو رآن اساسى يعنى قرآن 

اين دو، از يكديگر . است آه الزمه همند)صلى اهللا عليه وآله(آريم و عترت پاك نبى اآرم
.  وارد شوند)صلى اهللا عليه وآله(ناپذيرند تا در آنار حوض آوثر بر رسول خدا جدايى
ن، مسلمانان براى در امان نگاهداشتن خود از لغزش و گمراهى در هر عصر و بنابراي

از . تمّسك جويند)صلى اهللا عليه وآله(زمانى بايد به اين دو امانت گرانسنگ پيامبر اآرم 
جا، دشمنان ديرينه اسالم گاهى به بهانه تحريف در لفظ و معناى قرآن آريم و  همين

راى احكامش و برخى احيانًا با آاستن از مقام و منزلت گاهى با جلوگيرى از تفسير و اج
اهل بيت و گاهى با دور ساختن آنان از ايفاى نقش سياسى و اجتماعى روشنگرانه آن 
بزرگواران و گاهى با مطرح آردن جايگزين و سردادن شعار بى نيازى از وجود  و 

 .ازندآوشيدند بين اين دو رآن مهم جدايى بيند ها مى دانش و بينش آن

ـ آه به گفته صريح وحى الهى، حافظ سالمت رسالت )عليهم السالم(پيشوايان معصوم
الهى بوند ـ تمام تالش و مبارزات خود را در جهت حفظ و حراست اين دو پايه و رآن 

چه  اساسى از چنگ تبهكاران، به آار گرفتند هرچند در اين مسير جان و مال بلكه هرآن
صلى اهللا (طبق اخالص نهاده و در راستاى حفظ رسالت نبى اآرم را در اختيار داشتند در 

 . فدا ساختند)عليه وآله

عليه (در همين زمينه به برخى از رواياتى آه از وجود مقدس ابا عبداهللا الحسين

 :اى گذرا خواهيم داشت نقل شده اشاره)السالم

الوداع به   حجة مناسك حج خود را در)صلى اهللا عليه وآله(هنگامى آه رسول خدا . ١
ال  «:پايان رساند، بر مرآب خويش سوار شد و اين جمالت را بر زبان جارى ساخت

                                                           
 ز٢٠٣ / ٨ به نقل از مستدرك الوسائل ٧١٠ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧٤
 .مراجعه شود) عليه السالم(به موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧٥



 ابوذر غفارى  جز مسلمان، آسى وارد بهشت نخواهد شد;»يدخل الجّنة اال من آان مسلمًا
معنى اسالم چيست؟ ! اى رسول خدا: پاخاست و نزد حضرت شرفياب شد و پرسيد به

 :حضرت فرمود

 عريان و لباسه التقوى و زينته الحياء و مالآه الورع و آماله الدين و ثمرته االسالم«

 )٣٧٦(;»العمل و لكّل شىء اساس و اساس االسالم حّبنا اهل البيت

وامش ورع، آمال آن دين و اسالم خود، عريان است، پوشش آن تقوا، زينتش شرم و حياء، مالك و ق

اش عمل است و هرچيزى اساس و بنيانى دارد و اساس و پايه اسالم دوست داشتن ما اهل بيت  ميوه

 .»است

; »َمن احّبنا آان مّنا اهل البيت«:  نقل شده آه فرمود)عليه السالم(از حسين بن على . ٢
ن خصوص به بيان فرموده خداى  و در اياند بيت آسانى آه ما را دوست داشته باشند از ما اهل

)  هر آس از من پيروى آند از من است;)٣٧٧()فمن تبعني فانه مّني(متعال در مورد عبد صالح 

 .استناد جست

را در دل داشته )عليهم السالم(بيت  البته پر واضح است آسى آه دوستى و محبت اهل
ها به  باشد، از آنان پيروى نيز خواهد آرد و آن آس آه از آنان پيروى آند از زمره آن

 .آيد شمار مى

: قال )صلى اهللا عليه وآله( احّبونا حّب االسالم فاّن رسول اهللا «: فرمود)عليه السالم(امام . ٣

 )٣٧٨(;»عبدًا قبل ان يّتخذني رسوًالالترفعوني فوق حّقي، فإّن اهللا تعالى اتخذني 

مرا بيش از حقم :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ما را به خاطر اسالم دوست داشته باشيد، زيرا رسول اآرم

 .اش پذيرا شد باال نبريد، چرا آه خداوند پيش از آن آه مرا به پيامبرى خود برگزيند، به بندگى

 إّال ببغضهم )صلى اهللا عليه وآله(ما آّنا نعرف المنافقين على عهد رسول اهللا«: نيز فرمود. ٤

 ;»)عليهم السالم(عليًا وولده

 منافقان را تنها با نشان و عالمت آينه و بغضى آه از على و )صلى اهللا عليه وآله(در زمان رسول خدا ما

 .شناختيم داشتند مى فرزندانش ابراز مى

 شرفياب شد و از )عليه السالم( شده روزى منذر بن جارود خدمت امام حسين روايت. ٥
 :حالتان چطور است؟ حضرت فرمود! فدايت شوم، فرزند رسول خدا: آن حضرت پرسيد

وضعّيت ما و . آرد عرب به اين بهانه آه پيامبر خدا از آن هاست، بر عجم جفا نمود و عجم نيز بدان اذعان مى

                                                           
 .١/٨٢ به نقل از امالى طوسى ٥٢٨ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧٦
 .٨٥ / به نقل از نزهة الناظر و تنبيه الخاطر٥٢٨ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧٧
 .٩/٢١همان به نقل از مجمع الزوائد .  ٣٧٨



آنند و از جمله گرفتارهاى  دانند، ولى به مقام ما اعتراف نمى نان فضيلت ما را مىقريش اين است آه آ

پذيرند و اگر رهايشان ساخته و به خود  آنيم، نمى ها را به حق دعوت مى مسلمانان اين است آه هرگاه آن

 )٣٧٩(.يابند جز از طريق ما هدايتى نمى. وانهيم

 

 )عليه السالم( به وجود مقدس و دولت حضرت مهدى )عليه السالم(مژده حسين 

هاى فراوانى پيرامون غيبت و ظهور حضرت مهدى  از نبّى مكرم اسالم مژده
نسب شريف هاى دولت و اوصاف و  و ويژگى) عجل اهللا تعالى فرجه الشريف(منتظر 

حوادث و (آن بزرگوار وارد شده است، چنان آه صحاح و مسانيد در ابواب مالحم و فتن 
را تبيين نموده  و ديگر ابواب، اين حقيقت) عالئم رستخيز(و اشراط الساعه ) رخدادها
 .است

اند   به اين موضوع مبذول داشته)عليهم السالم(بيت توجه و عنايتى آه پيشوايان اهل
 نيست بلكه استمرار و ادامه  راهى )صلى اهللا عليه وآله(جه و عنايت رسول اآرم آمتر از تو

سازى برقرارى دولت حق آن را، پيمود تا اجراى  است آه پيامبر خدا در جهت زمينه
 .دارباشد آمال و آرزوهاى همه پيامبران و جانشينان آنان را در طول تاريخ عهده

 به )عليه السالم(ر آزادگان ابا عبداهللا الحسين در اين راستا روايات فراوانى از سرو
 از پدر )صلى اهللا عليه وآله(آن بزرگوار، از جدش رسول اآرم : دست ما رسيده از جمله

روايت )عليه السالم(بزرگوارش اميرمؤمنان، مجموعه سخنانى بى مانند درباره امام مهدى 
 :آنيم ها اشاره مى هايى از آن نموده آه به نمونه

 رسيدم او مرا بر زانوى خود نشاند و به من )صلى اهللا عليه وآله( خدمت جدم رسول خدا: رمودف. ١

هاست و فضيلت و جايگاه  خداوند از نسل تو ُنه پيشوا برگزيده آه نهمين فرد آنان قائم آن! حسين جان: فرمود

 )٣٨٠(.همه آنان در پيشگاه خدا يكسان است

 آيا صاحب األمر شما هستيد؟: حمزه از آن حضرت پرسيد شعيب بن ابى. ٢

 ;خير: فرمود

 پس آيست؟: پرسيد

گونه آه پر از جور و  صاحب االمر آسى است آه زمين را همان:  فرمود)عليه السالم(امام حسين 

در فاصله با پيامبران )صلى اهللا عليه وآله(گونه آه رسول اآرم سازد و همان ستم شده، از عدل و داد آآنده مى

 )٣٨١(.شود قبلى برانگيخته شد، وى نيز در فاصله با امامان قبل از خود، ظاهر مى

                                                           
 .٨٥ /از نزهة الناظر به نقل ٥٨٦ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٧٩
 .٥٩٠ /به نقل از ينابيع المودة ٦٥٩ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٨٠



اى  اى طوالنى است آه عده داراى دو غيبت است، يكى به اندازه) عج(حب األمر صا: نيز فرمود. ٣

دهند و ديگران از رفتن او به جاى  وى از دنيا رفته و برخى از قتل و آشته شدنش خبر مى: گويند مى

 )٣٨٢(.زنند و هيچ آس جز خداى بزرگ از جايگاه او آگاه نيست نامعلومى دم مى

اگر از عمر دنيا تنها يك : فرمود  شنيدم مى)صلى اهللا عليه وآله( از رسول اآرم: چنين فرمود هم. ٤

گرداند تا مردى از فرزندانم ظهور  اى طوالنى مى روز باقى مانده باشد، خداى عزوجل آن روز را به اندازه

 )٣٨٣(.ل و داد آآنده سازدگونه آه پر از ستم و بيداد شده، از عد نمايد و گيتى را همان

السفياني واليماني والصيحة من السماء : للمهدي خمس عالمات«: نيز فرمود. ٥

 )٣٨٤(;»والخسف بالبيداء و قتل النفس الزآّية

خروج سفيانى، خروج يمانى، سروش : داراى پنج نشانه است آه عبارتند از )عليه السالم( امام مهدى

 .زآّيه آسمانى، فرو رفتن دشمن در بيداد، آشته شدن نفس

ظهور نمايد، مردم به انكار او پرداخته و او را )عليه السالم( اگر مهدى: همچنين فرمود. ٦

ورده است در صورتى آه آن حضرت در اوج جوانى ظهور پندارند وى پير و سالخ شناسند، زيرا مى نمى

 در جوانى ظهور نمايد و مردم تصور آنند )عليه السالم(بزرگترين اندوه آن است آه پيشوايشان مهدى. آند مى

 )٣٨٥(.وى پيرى سالخورده است

ضرت يوسف و سّنتى از حضرت موسى بن در وجود نهمين فرزندم سّنتى از ح: نيز فرمود. ٧

آيد و خداى تبارك و تعالى أمر ظهور او را يك شبه سر و سامان  بيت به شمار مى او قائم ما اهل. عمران است

 )٣٨٦(.دهد مى

هور نمايد ميان او و عرب و قريش ظ)عليه السالم( هرگاه حضرت مهدى:  چنين فرمود هم . ٨

لباسش ضخيم و خشن، ! آنند؟ به خدا سوگند چيزى جز شمشير حاآم نيست و نسبت به ظهور مهدى شتاب نمى

 )٣٨٧(.اش جز مرگ در سايه شمشير نيست غذايش نان جو و جز شمشير چيزى حاآم نخواهد بود و زندگى

 

 يد و علم آالماصول عقا

عليهما (اى از رواياتى را آه از سرور شهيدان حسين بن على در اين زمينه گزيده

 :شويم به دستمان رسيده يادآور مى)السالم

                                                                                                                                                                      
 .٥٩٠ / به نقل از ينابيع المودة٦٥٩ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٨١
 .١٣٤ /رهمان به نقل از عقد الدر.  ٣٨٢
 .٣١٧ / به نقل از آمال الدين٦٦١ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٨٣
 .١١١ / به نقل از عقدالدرر٦٦٢ /همان.  ٣٨٤
 .١١١ / به نقل از عقد الدرر٦٦٢ /همان .  ٣٨٥
 .٣١٧ / به نقل از آمال الدين٦٦٥ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٨٦
 .٢٨٨ / به نقل از عقدالدرر٦٦٣ /همان.  ٣٨٧



 : در مورد يگانگى خداى سبحان فرمود)عليه السالم(امام . ١

آند، زيرا  مىتوصيفگران توان بيان بزرگى و عظمتش را ندارند، مقام جبروتش بر قلوب بشر خطور ن

هاى خود، توان  ها نظير و مانندى ندارد، دانشمندان با عقل و ِخرد خويش و متفكران با انديشه در ميان آفريده

توان او را با  درك او را ندارند، مگر به همين اندازه آه با ايمان به غيب، او را تصديق نمايند، چرا آه نمى

چه در اوهام و افكار پديد آيد، غير  نياز است، آن  يكتا و بىگان به وصف آورد او پروردگار صفات آفريده

آشاند و براى آسى جز او، اين دو  بخشد و هرهستى را به نيستى مى او هر نيستى را هستى مى... اوست

سرانجام انديشيدن در ذات او، ايمان به وجود اوست و فراهم آمدن ايمان، . صفت در يك زمان قابل جمع نيست

توان خدا را به  توان صفات را وصف آرد ولى با صفات نمى به وسيله خدا مى. آند بات نمىصفتى را اث

توان معارف و علوم را شناخت، نه با معارف و علوم بتوان خدا را  به واسطه خداوند مى. توصيف آشيد

 .وا و بيناستخداى سبحان همتا و نظيرى نداشته و از هر عيبى منّزه است، او خدايى بى مانند و شن. شناخت

 :فرمايد  در پاسخ ابن ازرق مى)عليه السالم(امام حسين 

اصف الهي بما وصف به نفسه و ُاعّرفه بما عّرف به نفسه، اليدرك بالحواس «
يَوحُِّد وال ) نقص(واليقاس بالناس، فهو قريب غير ملتصق، و بعيد غير مقتّص 

 )٣٨٨(;»يبعَّض، معروف باآليات، موصوف بالعالمات، ال اله اال هو الكبير المتعال

مّتصل به اشياء و او نزديك است اما نه . گردد شود و با مردم قياس نمى خداوند با حواس درك نمى

به . او واحد است نه واحدى آه بعضى از عدد است. آن گونه آه فاصله داشته باشد دور است ولى نه

ها توصيف گشته است، معبودى جز او آه  ها و آثارش شناخته شده و به وسيله عالمت وسيله نشانه

 .خداى بزرگ و بلندمرتبه است، وجود ندارد

خداى با ! مردم: در جمع يارانش حضور يافت و فرمود)سالمعليه ال(روزى امام حسين . ٢

پردازند و هر  عظمت، بندگانش را تنها براى شناخت خود آفريده است، هرگاه او را شناختند به پرستش وى مى

 )٣٨٩(.زمان ذات مقدسش را پرستش نمودند با پرستش وى از پرستش ديگران بى نياز خواهند شد

حضرت در پاسخ وى : اى پرسيد گاه مردى درباره شناخت خدا از او نكته آن
مردم هر : شناخت خدا يعنى )٣٩٠(;»معرفة اهل آّل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته«: فرمود

 .ها واجب است بشناسند انى پيشوايى را آه اطاعتش بر آنعصر و زم

گاه  آنفرمايد  پردازد چنين مى  آن گاه آه به بيان مالك تكليف مى)عليه السالم(امام . ٣

دارد و هرگاه قدرتش را سلب آرد، تكليف خود  آه خداوند توان آسى را بازگرفت اطاعت خود را از او برمى

 )٣٩١(.را از او برخواهد داشت

                                                           
 .٧٩ / به نقل از توحيد٥٣٣ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٨٨
 .٩ / به نقل از علل الشرايع٥٤٠ /ينموسوعة آلمات االمام الحس.  ٣٨٩
 .٩ / به نقل از علل الشرايع٥٤٠ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٩٠
 .١٧٥ / به نقل از تحف العقول٥٤٢ /  موسوعة آلمات االمام الحسين.٣٩١



به راستى : فرمود» َقَدر« در پاسخ حسن بصرى در معناى )عليه السالم(امام حسين. ٤

ايمان نداشته باشد، آامًال به آفر گراييده است و هرآس معاصى را به ذّمه خدا » َقَدر«هرآسى به خير و شر 

شود و با زور  خدا با آراهت بندگى نمى. بزرگ مرتكب شده و به خداوند افتراء بسته استبيندازد، گناهى بس 

افكند، ولى هرچه را بدانان داده، مالك آن  گيرد و بندگان را به هالآت نمى و جبر مورد عصيان قرار نمى

ها  ند، از بندگى آناگر از خداوند فرمان برد. ها توانايى داده، قادر و تواناست است و بر آن چه خود بدان

ها مّنت نهد و ميان آنان و گناهانشان  تواند بر آن آند و اگر به ارتكاب معصيت پرداختند، مى جلوگيرى نمى

ها را به گناه واداشته و يا برانجام گناه مجبور آرده است، بلكه با  فاصله بيندازد، اگر چنين نكند او نبوده آه آن

ها توان و تمكين عنايت نموده و راه رسيدن به اوامر و نواهى خود را به  به آنبيم دادن و اتمام حّجت بر آنان 

 )٣٩٢(.بندگانش نشان داده است

 آه با )٣٩٣( به ويژه دعاى عشرات و دعاى عرفه)عليه السالم(دعاهاى امام حسين . ٥
درخشد، سرشار از گوهرهاى گرانبهايى در يگانگى  معارف ارزنده و علوم بيكرانش مى
يك دوره آامل اصول عقايد : توان گفت باشد بلكه مى خدا و شناخت او و هدايت الهى مى

 :دارد شوند، آنجا آه در آغاز دعا عرضه مى تلقى مى

عه صنع صانع و هوالجواد الحمد هللا الذي ليس لقضائه دافع وال لعطائه مانع وال آصن«
الواسع، فطر أجناس البدائع و أتقن بحكمته الصنائع، التخفى عليه الطالئع وال تضيع 

النور الساطع و هو للخليقة ) بشرع اإلسالم(عنده الودائع، أتى بالكتاب الجامع و 
 )٣٩٤(;»...صانع و هوالمستعان على الفجائع

شود و در بذل و بخشش اومانعى وجود ندارد  سزد آه قضايش واقع مى حمد و ستايش خدايى را مى

هايش نيست، او جواد و بخشنده و گشايش بخش است، انواع  اى نظير پديده و آفرينش هيچ آفريننده

ها  هايش نهان نيست و امانت شيد، پديدهها را خلق آرد و با حكمت خود، آارها را تحكيم بخ آفريده

هاى  او آفريدگار آفريده. را با نور ساطع نازل فرمود) قرآن(آتاب جامع . رود نزدش به تباهى نمى

 ...شود خويش است و در حوادث ناگوار، تنها از او يارى خواسته مى

 

 اخالق و تربيت معنوى

و آخرت سؤال شد، آن بزرگوار در  در مورد خير دنيا )عليه السالم(از امام حسين . ١
آسى آه رضاى خدا را هرچند به نارضايتى ; به نام خداوند بخشنده مهربان، اما بعد: پاسخ مرقوم فرمود

                                                           
 .٤٥ / ٢، به نقل از معادن الحكمه ٥٤١ ـ ٥٤٠ /همان.  ٣٩٢
 .٢٤ /البلد االمين آفعمى.  ٣٩٣
 .٣٣٩ /به نقل از اقبال األعمال، ٨٠٦ ـ ٧٩٣ /موسوعة آلمات االمام الحسين.  ٣٩٤



آند و هرآس رضايت مردم را هرچند با نارضايتى  نياز مى مردم بينجامد جلب آند، خداوند او را از مردم بى

 )٣٩٥(.والسالم. گذارد م وامىخدا به دست آورد، خداوند او را به مرد

 :فرمايد  در بيان اقسام عبادت و درجات بندگان الهى مى)عليه السالم(امام . ٢

آنند آه اين قسم پرستش، عبادِت بازرگانان  گروهى خداوند را با شوق به ثواب و پاداش، عبادت مى

شود  ستند، اين نوع پرستش، عبادت بردگان تلّقى مىپر است، برخى او را به جهت ترس و بيم از عذابش مى

پرستند، اين نوع پرستش، عبادت آزادگان و  آرانش مى هاى بى اى خدا را از سر سپاس و شكر نعمت و دسته

 )٣٩٦(.آيد برترين نوع عبادت به شمار مى

بد الّله حق َمن ع«: فرمايد حضرت در مورد آثار و نتايج عبادت حقيقى مى. ٣
 )٣٩٧(;»عبادته، آتاه اهللا فوق امانيه و آفايته

گونه آه شايسته است، پرستش نمايد خداوند موهبتى باالتر از آرزوها و فراتر از  آسى آه خداوند را آن

 .آند، بدو عنايت خواهد آرد چه او را آفايت مى آن

ات بيرون  ادب آن است آه وقتى از خانه  :در پاسخ به پرسشى پيرامون ادب فرمود. ٤

 )٣٩٨(.روى، با هرآس روبرو شوى او را برتر از خود بدانى مى

اى، تو براى  برده اگر اموالت به حال تو سودمند بود از آن بهره:  فرمود)عليه السالم(امام حسين . ٥

بنابراين، پيش از آن آه خود طعمه آن شوى، از آن .  ماندگار نيستى و مال نيز براى تو ماندنى نيستآن

 )٣٩٩(.اش آن بردارى نما و هزينه بهره

 

 پندهاى ارزشمند

حضرت در پاسخ او . شخصى به حضرت نوشت مرا با دو حرف اندرز دهيد. ١
 :مرقوم فرمود

 بمعصية اهللا تعالى آان أفوت لما يرجوا و أسرع لمجىء ما َمن حاول امرًا«
 )٤٠٠(;»يحذر

اش  آن آس آه با ارتكاب معصيت و نافرمانى خدا، در پى انجام آارى باشد، ديرتر به خواسته

 .چه از آن بيم داشت زودتر به سراغش خواهد آمد رسد و آن مى

                                                           
 .١٦٧ /امالى صدوق.  ٣٩٥
 .١٧٥ /تحف العقول.  ٣٩٦
 .٧١/١٨٤بحاراالنوار .  ٣٩٧
 .١٩٩ /ديوان االمام الحسين.  ٣٩٨
 .٧١/٣٥٧بحاراالنوار .  ٣٩٩
 .٢/٣٧٣آافى .  ٤٠٠



من فردى :  رسيد و بدو عرضه داشت)عليه السالم(مردى خدمت امام حسين . ٢
عليه (توانم از انجام آن خوددارى آنم، مرا پندى دهيد، امام  معصيت آارم و نمى

 :فرمود)السالم

. ال تأآل رزق اهللا و اذنب ماشئت: إفعل خمسة اشياء و أذنب ماشئت، فأّول ذلك«

 اليراك اهللا و اطُلب موضعًا: والثالث. اخرج من والية الّله و اذنب ماشئت: والثاني

إذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك و اذنب ما : والرابع. اذنب ماشئت

 ;)٤٠١(»اذا أدخلك مالك النار فالتدخل فى النار و اذنب ماشئت: والخامس. شئت

 .گاه هرگناهى را خواستى مرتكب شو بده آن پنج چيز را انجام

 . خدا را مخور و هر گناهى خواستى انجام دهرزق و روزى: نخست

 .از حكومت و واليت الهى بيرون رو و هر گناهى خواستى مرتكب شو: دوم

 .جايى را براى خود برگزين آه خدا تو را نبيند، سپس هرگناهى آه خواهى انجام ده: سوم

از آن هر گناهى هرگاه فرشته مرگ براى گرفتن جانت وارد شد او را از خود دور آن، پس : چهارم

 .خواستى انجام ده

گاه هرگناهى  هر زمان مالك دوزخ خواست تو را وارد آتش دوزخ آند، داخل آتش مشو و آن: پنجم

 .خواستى انجام ده

 

وارد شده )عليه السالم(از جمله رواياتى آه در خصوص پندهاى سودمند امام حسين . ٣
 :توان به اين روايت اشاره آرد مى

پادشاهان و سالطين و دنياداران آجايند؟ آنان آه به آبادانى : اندآى بينديش و با خود بگو! اى فرزند آدم

ها جدا  ها آاشتند و شهرها ايجاد آردند ولى با نگرانى از آن زمين پرداخته و نهرها جارى ساختند و درخت

 . به آنان خواهيم پيوستپايد آه ما نيز ها را به ارث بردند و ديرى نمى شدند و ديگران آن

مردنت را بياد آور و استراحتگاه خويش را در قبر يادآور شو و آن زمان آه در پيشگاه ! اى فرزند آدم

ها  لرزد و نفس ها در آن مى دهند، روزى آه گام گيرى و اعضاى بدنت بر ضد تو گواهى مى حق قرار مى

گردد و ميزان  شوند و رازها فاش مى رخى سياه مىها سفيد و نورانى و ب رسد و برخى چهره به گلوگاه مى

 .شود، به ياد آور الهى را آه براى سنجش اعمال نصب مى

مرگ پدران و فرزندانت را متذآر شو آه چگونه بسر بردند و در آجا اقامت گزيدند و ! اى فرزند آدم

 .ن خواهى شدگويى تو نيز به زودى در جايگاهشان قرارخواهى گرفت و درسى براى عبرت آموزا

 

                                                           
 .٧٨/١٢٦بحاراالنوار .  ٤٠١



 :اى فرمود  طى ايراد خطابه)عليه السالم(امام حسين . ٤

در آسب فضائل اخالقى، با يكديگر رقابت آنيد و در به دست آوردن سود نيكوآارى بشتابيد و در ! مردم

 آار خيرى آه شتاب نداشته باشيد آن را خير و معروف ندانيد، با انجام آار نيك سپاس ديگران را نسبت به خود

اگر . به دست آوريد و در اثر سستى در انجام آار پسنديده، زبان مردم را به مذمت و بدگويى خويش نگشاييد

فرد ناتوانى را توانايى بخشيديد و او محّبت شما را سپاس نگفت، غمگين مشويد زيرا خداوند اهل فضل و آرم 

تر از  تر و بزرگ  پاداش الهى با ارزشها را به شما عنايت خواهد فرمود و يقينًا است و بزرگترين پاداش

هاى خداوند  آه نيازمندى مردم به شما خود، يكى از بزرگترين نعمت! به هوش باشيد. پاداش ديگران است

بنابراين، هيچگاه از مراجعه آنان خسته نشويد آه در اين صورت اين نعمت تبديل به بال . نسبت به شماست

 )٤٠٢(.خواهد شد

 

 فقه و احكام دين

 )صلى اهللا عليه وآله(مرجعيت دينى خويش را پس از رسول اآرم )عليهم السالم(معصومين 
اى حساب  خط و مشى خالفت به گونه. در زمينه علمى و سياسى با هم، به اثبات رساندند

شده در جهت حذف و از ميان برداشتن اين شيوه پيامبر و دور ساختن آن از عرصه 
عليهم (بيت  گونه آه عنايت داشتيد اهل جتماعى به فعاليت پرداخت و همانسياسى و ا

 .ريزى زدند براى رويارويى با اين توطئه، دست به برنامه)السالم

گر شد و بر ُبعد سياسى غلبه يافت  ولى در اين گيرودار، بعد علمى بيشتر جلوه
گيرى از   به آناره) السالمعليه(پس از امام حسين )عليهم السالم(اى آه اهل بيت  گونه به

عرصه سياسى متهم گشتند، اما ناتوانى علمى خط حاآم با وجود امكانات فراوان مادى و 
عليهم (ها در طول تاريخ به خوبى پديدار گشت و مرجعيت ائمه اطهار  نيروى انسانى آن

به از سويى، نياز مسلمانان . هاى رايج آن زمان برترى يافت بر ديگر مرجعيت)السالم
تشريح احكام شرع با توجه به رخدادهاى جديدى آه همواره پيش آمد، سبب ديگرى بود 

 .انجاميد)عليهم السالم(بيت آه به پديدار شدن علوم و فضيلت و آمال اهل

هاى گوناگون  بيت در برابر پرسش حقايقى نظير حقيقت عدم عجز و ناتوانى اهل
و )صلى اهللا عليه وآله(غير از رسول اآرممردم و عدم دريافت علم و دانش خود از فردى 

خاندان معصوم آن بزرگوار آه در تاريخ ثبت شده، بر هيچ انسان عاقلى پوشيده نيست و 
 .شود دليل روشنى بر فضل و برترى آنان از ديگران تلقى مى

                                                           
 .٢/٢٩آشف الغمه .  ٤٠٢



اى از رواياتى را آه ارتباط به فقه به معناى رايج آن دارد در خور  جا نمونه دراين
 :شويم ن، يادآور مىگنجايش آ

داند   نمازخواندن را در يك لباس جايز مى)عليه السالم(امام باقر ; در ارتباط با نماز. ١
نماز خود )عليه السالم(اند حسين بن على و در اين راستا به سخن آسانى آه خود، شاهد بوده

 وى شاهد را در يك لباس به جاى آورد، استناد آرده است و از آن بزرگوار نقل آرده آه
 )٤٠٣(. نمازش را در يك لباس به جاى آورده است)صلى اهللا عليه وآله(بوده رسول اآرم 

 را در بسم اهللا الرحمن الرحيمجمله )عليهم السالم(در روايت آمده است آه ائمه . ٢
 و در آغاز شود ها بلند خوانده مى آه حمد و سوره آن) صبح و مغرب و عشاء(نمازهاى 

عليه (از امام حسين . خواندند اى در هر نمازى بلند مى سوره حمد و در ابتداى هر سوره

 همه ما فرزندان فاطمه بر اين )٤٠٤(;»اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك «: روايت شده آه فرمود)السالم

 .سخن اتفاق نظر داريم

 مشغول نماز بود شخصى از مقابلش عبور آرد، يكى از )عليه السالم(امام حسين. ٣
 پس از پايان نماز رو به )عليه السالم(مجلسيان حضرت وى را از اين آار نهى آرد، امام 

  چرا از عبور اين مرد جلوگيرى آردى؟:او آرد و فرمود

وى ميان شما و محرابتان فاصله ايجاد ! اى فرزند رسول خدا: عرضه داشت
تر از آن است آه آسى ميان من و او  خداى عزوجل به من نزديك! واى بر تو:  فرمودحضرت. آرد مى

 )٤٠٥(.فاصله ايجاد آند

اى را از   در مكانى جلوس فرموده بود آه جنازه)عليه السالم(روزى امام حسين . ٤
جا  برخاستند، در اينمقابل حضرت عبور دادند، وقتى جنازه پديدار شد مردم از جا 

پاخاستن هنگام عبور جنازه را از   براى روشن ساختن اشتباه مردم آه به)عليه السالم(امام
 :پنداشتند، فرمود اآرم مى سّنت نبى

دادند جلوس فرموده بود،  در مسيرى آه جنازه فردى يهودى را عبور مى )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 )٤٠٦(.دى بلندتر از سر مبارآش قرار نگيردپاخاست تا جنازه يهو حضرت به

به نقل نزديك به دويست و پنجاه » موسوعة آلمات اإلمام الحسين«مؤلف آتاب 
عليه (روايت در مورد احكام شرع آه در ابواب گوناگون فقه اسالم از ابا عبداهللا الحسين 

 .رسيده پرداخته است)السالم
                                                           

 .١٧٥ / ١دعائم االسالم .  ٤٠٣
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 در )عليهم السالم( نيز مانند شيوه ساير ائمه اطهار )عليه السالم(سيره و روش امام حسين 
دادن به رفتار فردى و اجتماعى مسلمانان و جامعه اسالمى، يكى از منابع  جهت سامان

 .آورد اصيل دريافت احكام الهى به شمار مى

 

 )عليه السالم(دعاهاى امام حسين 

هاى آيفى و آّمى آن با هم، از امتياز  نبهبا پديده دعا و ج)عليهم السالم(بيت  ميراث اهل
توجه به دعا در تمام حاالت و شرايط زندگى، چنان . مانندى برخوردار است خاص و بى

ت آه شيوه اى اس جلوه)٤٠٧()قل مايعبؤا بكم رّبي لوال دعاؤآم(: آه خداى متعال فرمود
سازد و پيروان خود را نيز به همين  را از ديگران متمايز مى)عليهم السالم(بيت  رفتار اهل

 .اند شيوه تربيت آرده

بيت، براى  اين پديده در ايام حج و ديگر مراسم عبادى ميان پيروان و شيعيان اهل
 از جنبه محتوا و )عليهم السالم(دعاهاى معصومين. عموم مسلمانان به روشنى ملموس است

اهداف و مفاهيم، بى مانند است و به روشنى از فاصله زياد ميان آنان و ديگران پرده 
 دارد، خاك آجا و افالك آجا؟ برمى

 ما را بر راز و رمز توجه فوق العاده )عليه السالم(برخى روايات رسيده از امام حسين 
 :شود آن بزرگواران به دعا و نيايش رهنمون مى

ترين  ترين مردم آسى است آه از دعا عاجز باشد و بخيل ناتوان:  فرمود)عليه السالم(م حسين اما. ١

 )٤٠٨(.فرد آسى است آه از سالم آردن به ديگران خوددارى آند

از آن امام ُهمام منقول است آه در قنوت نماز َوْتر اين دعا را آه رسول اآرم . ٢
 :خواند بدو آموخته بود مى)لهصلى اهللا عليه وآ(

اللهم أنت ترى والترى، و أنت بالمنظر األعلى و إّن اليك الرجعى و إّن لك اآلخرة و «

 )٤٠٩(;»االولى، اللهم اّنا نعوذ بك من أن نّذل و نخزى

 بندگانت مراقبت دارى بازگشت شوى و از افقى برتر بر بينى و خود ديده مى تو همه را مى! خدايا

از گرفتار آمدِن به ذلت و خوارى، به تو پناه ! خدايا. همه به سوى تو و دنيا و آخرت از آِن توست

 .جوييم مى

                                                           
 .»بگو اگر دعاى شما نباشد، خداوند به شما اعتنايى قائل نيست «٧٧ /فرقان.  ٤٠٧
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توان اشاره  از جمله دعاهاى آوتاهى آه از آن حضرت نقل شده بدين دعا مى. ٣
هايت، سپاس  با وفور نعمت!  خدايا)٤١٠(;»اللهم ال تستدرجنى باألحسان وال تؤدبنى بالبالء«: آرد

 .ام مده ها را از من سلب نفرما و با رنج و محنت،گوشمالى آن

االستدراج من اهللا لعبده ان يسبغ عليه النعم و يسلبه «: فرمود» استدراج«در معناى 

 نعمت بسيارى به او عنايت آند ولى توفيق شكرگزارى اش اين است آه سلب سپاس خدا از بنده )٤١١(;»الشكر

 .را از او بگيرد

 :خواند  در قنوت نماز خود اين دعا را مى)عليه السالم(امام حسين . ٤

اللهم صل على . الّلهم َمن آوى إلى مأوى فأنت مأوى و َمن لجأ إلى ملجأ فأنت ملجاى«

ي عندك و مثواي، واحرسني محمد و آل محمد واسمع ندائي و أجب دعائي واجعل مآب

في بلواي من افتتان االمتحان و لّمة الشيطان بعظمتك التي ال يشوبها ولع نفس 

بتفتين، وال وارد طيف بتظنين وال يلّم بها فرج حتى تقلبني اليك بإرادتك غير ظنين و 

 )٤١٢(;»ال مظنون وال مراب وال مرتاب، اّنك انت ارحم الراحمين

هرآس در جستجوى پناهگاهى است ولى پناهگاه من تويى و هرآس در پى يار و ياورى ! خدايا

بر محمد و خاندانش درود فرست و ندايم را بشنو و ! خدايا. گردد، اما يار و ياور من تو هستى مى

آن تو را به عظمتى آه در ! خدايا. دعايم را اجابت فرما و جايگاه بازگشتم را نزد خود مقّرر دار

اى نيست و هيچ ظن و گمانى در آن دخالت ندارد و هيچ راهى را  حرص و آز نفسانى و فتنه

ها و از گزند شيطان حفظ  ها و آزمايش دهم آه مرا در آوران امتحان سازد سوگند مى دگرگون نمى

آه تو نما، تا مرا به سوى خود بازگردانى و هيچ گمان و ترديدى در من باقى نمانده باشد، به راستى 

 .ترين مهربانانى مهربان

آرد و عرضه  حضرت در قنوت نماز خود دعاى ديگرى را نيز زمزمه مى. ٥
 :داشت مى

اللهم منك البدء و لك المشيئة و لك الحول و لك القوة، و أنت اهللا الذي ال اله اال انت «

اوامرك جعلت قلوب اوليائك مسكنًا لمشّيتك و مكمنًا إلرادتك، و جعلت عقولهم مناصب 

و نواهيك فأنت اذا شئت ما نشاء حرآت من أسرارهم آوامن ما ابطنت فيهم، و ابدأت 

من إرادتك على ألسنتهم ما افهمتهم به عنك في عقودهم بعقول تدعوك و تدعو اليك 
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بحقائق ما منحتهم به، و إّني ألعلم مّما علمتني مّما أنت المشكور على ما منه أريتني 

 ;»و اليه آويتني

قضا و قدر، از ناحيه تو و توان و قدرتى جز قدرت تو وجود ندارد، تو خدايى آه معبودى جز ! خدايا

دل اولياى خود را جايگاه اراده خويش قرار دادى و عقل و خردشان را محل اوامر و . تو نيست

 به ها را آه بخواهى تو هرگاه اراده آنى هرآدام از رازهاى درونى آن. نواهى خود مقرر داشتى

سازى، آن فهم و  چه را به آنان فهماندى بر زبانشان جارى مى دارى و آن جوش و خروش وا مى

خوانند و من نيز از آن  ها عطا فرمودى، تو را مى خواند و با حقايقى آه به آن خردى آه تو را مى

شكر و چه به من نشان دادى و جايگاهم را تعيين نمودى بايد  چه به من آموختى پى بردم در آن

 .سپاست را به جاى آورم

 .منقول است» عشرات«از آن حضرت دعايى نيز به نام . ٦

نهاد و با خداى  گاه آه دست مبارك خود بر ُرآن يمانى مى  آن)عليه السالم(امام . ٧
 :خواند آرد اين دعا را مى خويش نيايش مى

ال سلبت النعمة بترك الهي انعمتني فلم تجدني شاآرًا، و أبليتني فلم تجدني صابرًا، و«

 )٤١٣(;»الشكر، وال أدمت الشدة بترك الصبر الهي ما يكون من الكريم اال الكرم

ها نيافتى، و در بوته آزمون و امتحانم  به من نعمت دادى ولى مرا سپاسگزار آن نعمت! خدايا

هايت را از  سپاسگزاريت نكردم، نعمتقراردادى و مرا اهل بردبارى و شكيبايى نيافتى، با اين آه 

از آريم و بخشنده جز ! من بازنگرفتى و با اين آه شكيبايى نكردم مرا در تنگنا قرار ندادى، خدايا

 .آرم و بخشش انتظار نيست

 شد، ديد )صلى اهللا عليه وآله(روايت شده روزى شريح وارد مسجد رسول خدا .  ٨
 :دارد سايد و عرضه مى بر خاك مى در حال سجده صورت )عليه السالم(حسين

ام را براى نوشيدن  آيا اعضاى بدنم را براى گرزهاى آهنين و اعضاى درونى! موالى من! خدايا

اگر مرا به جرم گناهانم بازخواست نمايى من نيز قطعًا آرم و بخششت ! حميم دوزخ آفريدى؟ خدايا

ند بكشى، مراتب دوستى و محبتى را آه را درخواست خواهم آرد و اگر مرا در آنار تبهكاران به ب

فرمانبردارى و اطاعت من سودى به حال تو ! موالى من! از تو به دل دارم به آنها اعالم خواهم آرد

رساند، پس توفيق اطاعت به من ببخش و از گناهانم  ندارد و معصيت و گناهم به تو زيانى نمى

 )٤١٤(.ترين مهربانانى درگذر، آه تو مهربان

                                                           
 .٥٩٥ / ١١احقاق الحق .  ٤١٣
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 :خواند رفت اين دعا را مى  هرگاه به زيارت اهل قبور مى)عليه السالم(امام حسين . ٩

اللهم ربِّ هذه األرواح الفانية واألجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا 

 ;»و هى بك مؤمنة أدخل عليهم روحًا منك و سالمًا مّني

اى هستى آه با ايمان به  هاى پوسيده ها و استخوان نى و ناپايدار و بدنتو پروردگار ارواح فا! خدايا

ات و سالم و درود مرا بر آنان وارد  سرور و شادى!) پروردگارا(ات، دنيا را وداع گفتند،  يگانگى

 .نما

اگر آسى اين دعا را بخواند، خداوند به تعداد آفريدگانش از زمان حضرت آدم تا قيامت، : نيز فرمود

 )٤١٥(.آند  پاداش خير عنايت مىبدو

 : هر صبح و شام بر خواندن اين دعا مداومت داشت)عليه السالم(امام حسين . ١٠

بسم اهللا الرحمن الرحيم، بسم اهللا و باهللا و من اهللا و إلى اهللا و في سبيل اهللا و على «

الّلهم إني . حول وال قّوة اال باهللا العلي العظيممّلة رسول اهللا و توآلت على اهللا وال 

اسلمت نفسي إليك، و وّجهت وجهي إليك وفّوضت أمري إليك، إّياك أسأل العافية من 

آّل سوء فى الدنيا واآلخرة، اللهم اّنك تكفينى من آل أحد وال يكفينى أحد منك فاآفني 

رجًا إّنك تعلم وال اعلم و من آل أحد ما اخاف أحذُر، واجعل لي من أمرى فرجًا و مخ

 )٤١٦(;»تقدر وال أقدر، و أنت على آل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين

به نام خداوند بخشاينده مهربان، به نام خدا و با نام او و از ناحيه خدا و در راه خدا و بر آيين امت 

آنم و قدرت و توانى فراتر از قدرت و توان خداى  ، بر خدا توآل مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

خويشتن را تسليم تو نمودم و به سويت روآوردم و آارهايم را ! خدايا. بلندمرتبه و بزرگ وجود ندارد

تو به جاى ! خدايا. طلبم از فرجام هر عمل ناپسندى در دنيا و آخرت از تو عافيت مى. به تو سپردم

حمايت من هستى ولى هيچ آس در برابر تو قادر بر حمايت من نيست، مرا از هرچه بيم همه قادر به 

چيز  آنم در حمايت خود قرارده و در آارهايم گشايش حاصل نما، زيرا تو از همه دارم و پرهيز مى

آگاهى و من ناآگاهم، تو بر همه چيز قادرى و من از قدرتى برخوردار نيستم، تو توانايى هرچيزى را 

 .ترين مهربانان ارى، به رحمتت اى مهرباند

اى  ترين دعاهايى است آه به گونه  از برجسته)عليه السالم(دعاى عرفه امام حسين 

مفّصل از آن بزرگوار وارد شده است دعايى آه با فراهم آوردن علل و اسباب بازگشت 

ارى به خدا و توبه و بلنداى شناخت و معرفت، باران رحمت الهى را بر آدمى ج
                                                           

 .٢٣٢٢ حديث ٢/٣٧٣مستدرك الوسائل .  ٤١٥
 .١٥٧ /مهج الدعوات.  ٤١٦



در مباحث گذشته به فقراتى از آن اشاره آرديم، اينك فرازهاى ديگرى از آن . سازد مى

 :گذرد از نظرتان مى

الحمد لّله الذي لم يّتخذ ولدًا فيكون موروثًا، ولم يكن له شريك في الملك فيضاده فيما «

ما آلهه ابتدع، وال ولي من الذّل فيرفده فيما صنع، سبحانه سبحانه سبحانه لوآان فيه

إّال اهللا لفسدتا و تفطرتا، فسبحان اهللا الواحد الحق األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 

ولم يكن له آفوًا احد، الحمد هللا حمدًا يعدل حمد مالئكته المقّربين و انبيائه المرسلين، 

و صلى اهللا على خيرته من خلقه محمد خاتم النبيين و آله الطاهرين المخلصين، اللهم 

جعلني أخشاك آأّني أراك، و أسعدني بتقواك، وال تشقني بمعصيتك، و خر لي في ا

 )٤١٧(;»قضائك، و بارك لي في قدرك حتى ال احّب تعجيل ما أخرت وال تأخير ما عّجلت

حكومتش شريكى ندارد سپاس خدايى آه آسى را به فرزندى نپذيرفته تا از او ارث ببرد و در قلمرو 

تا بر آن چه پديد آورده بر ضد او عمل آند و نه از َسِر خوارى و ذّلت حامى و پشتيبانى انتخاب آرده 

است، منّزه، اگر در زمين و  او منّزه. آه در آن چه به وجود آورده، وى را يارى و آمك رساند

منّزه است خداى يگانه . ريختند مىآسمان دو معبود وجود داشت، هر دو به تباهى آشيده شده و فرو 

 نيازى آه فرزندى نداشته و فرزند آسى نبوده و برايش همتايى وجود و يكتا و بى

 سپاس او را سزاست آه با سپاس فرشتگان مقّرب و پيامبران مرسل. ندارد

 .باد برابر است و درود خدا بر بهترين بندگانش خاتم انبياء و خاندان پاك و مخلص او

 به من چنان مقامى از ترس و وحشت از عظمت خودت عطا آن آه گويى! خدايا

 بينم و به تقواى خود سعادت ببخش و با معصيت و نافرمانى از خود، تو را مى

 مرا شقاوتمند و بيچاره مكن و قضا و قدر خويش را برايم خير و مبارك گردان

 هى، خود زودترخوا چه تو برايم ديرتر مى تا در خوشى و ناخوشِى مقّدراتت آن

 خواهى، ديرتر بدان مايل آن را دوست نداشته باشم و آن چه را زودتر مى

 .نباشم

 

 

 

 

 )عليه السالم(شخصيت ادبى امام حسين 

                                                           
 .٢١٩ - ٢١٨ / ٩٨بحاراالنوار .  ٤١٧



 نيز از جنبه شناخت و توان هنرى بيان، )عليه السالم(ترديدى نيست آه امام حسين 
 .آمد  مىنظير جّد بزرگوار و پدر ارجمند و برادر واالمقامش به شمار

اند آه علم و دانش با خونشان  بيتى ها اهل آن«: اند دشمنانشان درباره آنان گفته
شكافند و دانش را از دريا  اند آه صخره را مى هاشم آنان از بنى» «آميخته شده است

 )٤١٨(.»گيرند برمى

عليه (به امام حسين اى بر خطا عمر سعد در روز عاشورا در تعريض و آنايه

پسر پدرش على است اگر يك روز ديگر نيز چنين ) امام حسين(او «: گويد مى)السالم
 )٤١٩(.»ماند سخن بگويد، سخنش پايانى ندارد و از سخن باز نمى

 در آربال )عليه السالم(هاى ابا عبداهللا الحسين  مقاتل نويسان در مورد سخنان و خطابه
هرگز شنيده نشده قبل و بعد از حسين آسى با آن فصاحت و بالغت : دان و عاشورا گفته
 )٤٢٠(.سخن گفته باشد

با اين آه مدت امامت آن بزرگوار چندان طوالنى نشد و فرصتى سياسى آه معموًال 
به )عليه السالم(هاى حضرت را به وجود آورد، پيش نيامد به ويژه آه امام ساختار خطابه

داد  بندى نشان مى چنان پاى  با معاويه، هم)عليه السالم(قرارداد صلح برادرش امام حسن 
اما در عرصه خطابه و ديگر امور، روايات زيادى از آن حضرت رسيده است، افزون 

هاى مشورتى و   در خطابه)عليه السالم(بر اين آه وى در زمان پدر بزرگوارش على 
دفى آه تصميم داشت آن را به همه مردم برساند، آلّيه جنگ، سهيم بوده و در جهت ه

 .مظاهر هنرى متناسب با آن را به آار برد

هاى  ها خطابه پديد آورد، ولى خطابه با اين آه حادثه آربال از آغاز تا انجام ده 
آتشين آه در عرصه طف و آربال به ايراد آن پرداخت با ساختار و مضمون خاصى، 

هايى آه برايش  ها دشمن را به نامه  در آن خطابه)عليه السالم(مام ا. داراى تنوع بودند
ها از يارى  رسانى او و نيز دست برداشتن آن فرستاده بودند و به اطاعِت خدا و يارى
 :است ها آمده خود، يادآورى نموده آه در يكى از آن

م موجفين تّبًا لكم ايتها الجماعة و ترحًا، أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناآ«

مؤّدين مستعّدين سللتم علينا سيفًا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارًا قدحناها على 

                                                           
 .٣٠، ٢١/٢٨المجالس السنيه .  ٤١٨
 .همان.  ٤١٩
 .همان.  ٤٢٠



عدّوآم و عدّونا فأصبحتم البًا على اوليائكم و يدًا عليهم ألعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم 

 ;»...وال أمل أصبح لكم فيهم اال الحرام من الدنيا أنالوآم و خسيس عيش طمعتم فيه

اين شما بوديد آه با ابراز عشق و عالقه از ما درخواست آمك آرديد و ; مرگتان باد! آوفهمردم 

تان  درنگ و با احساسى انسانى به يارى گاه آه ما به دادخواهى شما پاسخ مثبت داده و بى آن

 آه اى را اى را آه از آِن خود ما بود بر ضد ما به آار گرفتيد و آتش فتنه شتافتيم، شمشيرهاى آخته

دشمن مشترك ما و شما برافروخته بود، شعلهور ساختيد و به حمايت از دشمنان و بر ضد پيشوايان 

اى بهتر  خود بپاخاستيد، بى آن آه دشمنان گامى در راه عدل و داد به سود شما بردارند و يا اميد آينده

ى از عيش و نوش دنيايى را از آنان داشته باشيد جز اين آه متاع حرامى از دنيا به شما رسانده و اندآ

 ...به آامتان چشاندند

اين خطابه افزون بر دارا بودن دو عنصر محاآمه و عاطفه، سرشار از عناصر 
هاى هنرى  اى است آه شگفتى متنوع هنرى است و تنها در خوِر تواِن هنرمندى حرفه

 )٤٢١(.انگيز آن را دريابد العاده هيجان فوق

، صورت ديگرى از )٤٢٢(ها، گفتار، دعاها، شعر و بيان هنرى ها، خاطره نامه
جا به تناسب   بدان عنايت داشته آه در اين)عليه السالم( آه امام حسين هاى ادبى است جنبه

 :آنيم بحث به دو نمونه از اشعار آن حضرت اشاره مى

 تفّرد بالجالل و بالبقاء*** تبارك ذو العال والكبرياء 

 و آّلهم رهائن للفناء*** و سّوى الموت بين الخلق ُطّرًا 

 و طال بها المتاع الى انقضاء*** و دنيانا ـ و إن ملنا اليها 

 الى دارالفناء من الفناء*** اال ان الرآون على غرور 

خجسته است : يعنى)٤٢٣(و إن آان الحريص على الثواء*** و قاطنها سريع الظعن عنها 

مرگ را ميان همه آفريدگانش يكسان خداى بلندپايه و با عظمت، شكوه و جالل و بقاء، تنها از آِن اوست، 

اند، هرچند به دنيا و زرق و برقش تمايل داريم، ولى با اين همه، دنيا  قرارداد و همه آنان در گرو فنا و نيستى

سراى ماندگار نيست، دلخوشى بر خودپسندى و غرور در دنيا، فنا شدنى است، ساآنان اين سرا گرچه 

 .لى به سرعت از آن جا آوچ خواهند آردمند به اقامت در آن باشند و عالقه

 

 تغن عن الكاذب والصادق*** اغن عن المخلوق بالخالق 

                                                           
 .٣٠٣ ـ ٣١١ /المنهج االسالمىتاريخ االدب العربى فى ضوء .  ٤٢١
به تاريخ االدب العربى فى ضوء المنهج ) عليه السالم(براى شرح بيشتر به هريك از اشكال ادبى امام حسين.  ٤٢٢

 .االسالمى از دآتر محمود بستانى مراجعه شود
 .١١٥ / ٤: به نقل از ديوان امام حسين.  ٤٢٣



 فليس غير اهللا من رازق*** واسترزق الرحمان من فضله 

 فليس بالرحمان بالواثق*** من ظّن أن الناس يغنونه 

 )٤٢٤(زّلت به النعالن من حالق*** أو ظّن ان المال َمن آسبه 

با وجود آفريدگار توانا، از آفريدگان بى نياز شو تا از هر دروغگو و راستگويى بى نياز باشى، تنها از 

فضل و عنايت خداى مهربان درخواست روزى نما آه غير از خدا آسى روزى رسان نيست، آن آس آه گمان 

تماد است و آسى آه تصّور آند رزق و روزى را تنها از نياز خواهند ساخت، به خدا بى اع آند مردم او را بى

 .آورد از اوج بلندى لغزيده است راه آسب و آار به دست مى

 

                                                           
 .٨/٢٢٨داية والنهايه به نقل از الب.  ٤٢٤
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 ١٢٩… هاى دينى هرزگى و گستاخى و اهانت به ارزش. ٤  

 ١٣٠… )عليهم السالم(توزى و دشمنى آشكار با پيامبر و اهل بيت آينه . ٥  

 ١٣٢… خشونت با شيعيان . ٦  

 ١٣٣… بيعت گرفتن با زور  

 ١٣٥… يزيد بن معاويه آيست؟:مبحث دّوم  

 ١٣٦… هاى يزيد زندگى نامه و ويژگى  

 ١٣٧… دلباخته شكار  

 ١٣٧… شيفته بوزينه  

 ١٣٩… نوشى باده  

 ١٤٢… )صلى اهللا عليه وآله(اش به پيامبر بى دينى يزيد و آينه  

 ١٤٣… جنايات حكومت يزيد  

 ١٤٤… هاى تبهكارانه يزيد راز گرايش  

 

 ١٤٧… )عليه السالم(مواضع و دستاوردهاى امام حسين: بخش دّوم 

 ١٤٧… موضع امام در بيعِت با يزيد: نخستين مبحث  

 ١٤٧… اى شيطانى طلبانه و نقشه دعوتى فرصت. ١   

 ١٥١… شيوه معاويه در اعالن بيعت يزيد. ٢   

 ١٥٢…  و بيدار سازى امت)عليه السالم(امام حسين . ٣   

 ١٥٣… رويارويى با معاويه و بيعت يزيد  

 ١٥٦… ت وحدت مسمانانتالش در جه  

 ١٥٧… فاش ساختن جنايات معاويه  

 ١٦٠… بازگرداندِن حق از دست رفته  

 ١٦٢… هاى خود توجه دادن مردم به مسئوليت  

 ١٦٧… مرگ معاويه  

 ١٦٨… )عليه السالم(حكومت يزيد و قيام اباعبداهللا الحسين: مبحث دوم  

 ١٦٨… آغاز قيام  

 ١٦٩… نامه يزيد به فرمانرواى مدينه  

 ١٦٩… مشورت وليد با مروان ابن حكم  

 ١٧١…  در مجلس يزيد)عليه السالم(امام  

 ١٧٣…  و مروان)عليه السالم(امام  

 ١٧٤…  در شب دوم)عليه السالم(حرآت امام  

 ١٧٦… )عليه السالم(هاى امام وصيت  



 ١٧٩… امام در راه مكه  

 

 ١٨١… هاى قيام انگيزه: مبحث سوم  

 ١٨٣… فساد و انحراف حاآم و دستگاه حكومتى . ١   

 ١٨٤… مسئوليت امام در قبال مسلمانان . ٢   

 ١٨٥… پذيرش خواسته مردم خشمگين . ٣   

 ١٨٦… تالش در جهت به ذلت وادارى . ٤   

 ١٨٧… اهداف خيانتكارانه. ٥   

 ١٨٨… ستم و نا امنى . ٦   

 ١٨٩… )عليهم السالم(هاى اسالمى و محو ياد اهل بيت خدشه در ارزش. ٧   

 ١٩٠… پذيرش فرمان خدا و رسول . ٨   

 ١٩١… )عليه السالم(اهداف و چشم انداز قيام امام حسين  

 ١٩٢… عملى شدن وظيفه شرعى در قبال حاآم ستم پيشه . ١   

 ١٩٢… رسوايى واقعيت بنى اميه. ٢   

 ١٩٤…  و از ميان بردن بدعتزنده آردن سنت. ٣   

 ١٩٥… امر به معروف و نهى از منكر. ٤   

 ١٩٦… ها و تحريك احساسات بيدار آردن وجدان . ٥   

 ١٩٧…  در دوران معاويه)عليه السالم(علت عدم قيام امام حسين  

 ١٩٨… وضعيت مسلمانان. ١   

 ١٩٩… بوقلمون صفتى معاويه . ٢   

 ٢٠١… )عليه السالم(احترام به صلح امام حسن . ٣   

 ٢٠٢… )عليه السالم(ها پيش از قيام امام گيرى موضع   

 ٢٠٤…  به سوى مكه)عليه السالم(امام: مبحث چهارم  

 ٢٠٥… )عليه السالم(هاى آوفيان به امام نامه  

 ٢٠٧… هاى آوفيان  به نامه)عليه السالم(پاسخ امام  

 ٢٠٩… آوفهحرآت مسلم به سمت   

 ٢١٠… )عليه السالم(نامه مسلم به امام حسين  

 ٢١١…  به سران بصره)عليه السالم(نامه امام  

 ٢١٢… پاسخ احنف بن قيس  

 ٢١٢… پاسخ يزيد بن مسعود نهشلى  

 ٢١٥… موضع فرماندار آوفه  

 ٢١٦… دسته بندى هواداران بنى اميه  

 ٢١٧… نگرانى يزيد و مشورت با سرجون  

 ٢١٩… هللا در راه آوفهعبيدا  



 ٢٢٠… تالش ابن زياد در تسلط بر آوفه  

 ٢٢١… مسلم و ترور ابن زياد  

 ٢٢٢… خيانت به مسلم بن عقيل  

 ٢٢٦…  به عراق)عليه السالم(حرآت امام: مبحث پنجم  

 ٢٢٧… گزينش هجرت به عراق  

 ٢٣٠…  به هنگام وداع مكه)عليه السالم(سخنان امام  

 ٢٣٤… ك نامهخالصه قيام در ي  

 ٢٣٥… )عليه السالم(دشمن در جستجوى امام  

 ٢٣٥… در تنعيم  

 ٢٣٦… در منطقه صفاح  

 ٢٣٦…  به مردم آوفه)عليه السالم(نامه امام  

 ٢٣٧… اقدامات جنايت آميز امويان  

 ٢٣٨… دستگيرى و شهادت قيس بن مسّهر  

 ٢٣٩… با زهير بن قين  

 ٢٤٠…  از پيمان شكنى مردم)عليه السالم(اطالع امام  

 ٢٤٢…  باُحّر)عليه السالم(برخورد امام حسين  

 ٢٤٥… سرزمين موعود  

 ٢٤٧… ورود سپاه آوفه  

 ٢٤٩… در آربال چه گذشت: مبحث ششم  

 ٢٤٩… شب عاشورا  

 ٢٥٥… روز عاشورا  

 ٢٥٦…  در برابر سپاه آوفه)عليه السالم(سخنان امام حسين  

 ٢٥٩… خحّر، بين بهشت و دوز  

 ٢٦٠… پيكارى به يادماندنى  

 ٢٧٠… )عليه السالم(شهادت امام حسين  

 ٢٧١… حسين تنها در ميدان  

 ٢٧٤… سرخى آسمان  

 ٢٧٥… ها آتش زدن و تاراج خيمه  

 ٢٧٦… )عليه السالم(اسب تاختن بر پيكر مقدس امام حسين  

 ٢٧٨… زينب در آنار نازنين پيكر برادر  

 

 ٢٧٩… نتايج قيام حسينى: بخش سوم 

 ٢٨٠… رسوايى بنى امّيه. ١  

 ٢٨٢… زنده آردن رسالت اسالم. ٢  



 ٢٨٢… احساس گناهكارى و نارضايتى از امويان. ٣  

 ٢٨٤… عزم و اراده امت و روح مبارزه جويى. ٤  

 

 ٢٨٧… )عليه السالم(ميراث علمى امام حسين: بخش چهارم 

 ٢٨٧… )عليه السالم(ث علمى امامچشم اندازى آلى به ميرا  

 ٢٨٨… خرد و دانش و شناخت  

 ٢٩٣… قرآن آريم  

 ٢٩٦… سنت مبارك  

 ٢٩٩… )عليهم السالم(اهل بيت  

 ٣٠٢… )عليه السالم( به وجود مقدس و دولت حضرت مهدى)عليه السالم(مژده حسين  

 ٣٠٤… اصول عقايد و علم آالم  

 ٣٠٧… اخالق و تربيت معنوى  

 ٣٠٨… پندهاى ارزشمند  

 ٣١١… فقه و احكام دين  

 ٣١٣… )عليه السالم(دعاهاى امام حسين  

 ٣٢٠… )عليه السالم(شخصيت ادبى امام حسين  

 ٣٢٥… فهرست 


