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 مهدقم

 
  بسم اهلل الرحمن الرحیم

 
نَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَ الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ" لَّا اللَّهَرِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْ  "وَکَفَى بِاللَّهِ حَسِیبًا حَدًا إِ

 

هفاى خفدا را بفه     درباره آنان که همفواره پيفام   آرى اين روش خداست

ترسند و از هفي  کفس جفز او    مى رسانند و از ]عظمت و مقام[ اومردم مى

  .بس است واهمه ندارند و براى حسابرسى ]کار با ارزش اينان[ خدا

 1241هفايي اسفت کفه در مفاه محفرم      نيپيش رو سخنرا مجموعه

 البحرين ايراد شده است.التوحيد مملکةهجري در دار

 هفا بفه  آمده است. ايفن سفخنراني  با کمي تغيير به رشته تحرير در 

کفه   گاهي هم به سؤاالتي جواب داده شده صورت درس القاء گرديده و

 اند، ممکن است در متن تأثير گذارده باشد.چون حذف شده

تجلفي  » ،«فلسفه عاشورا» ها در سه مجموعهن سري از سخنرانياي

ها بفه  تنظيم شده و اين مجموعه« عاشورا و انتظار»و « عرفان در کربال

 .هم مرتبط هستند
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ويفهه بفراي   ، بفه دانفم ها را براي جامعه مفيفد مفي  من اين سخنراني

 ها و کساني کفه بخواهنفد بفا جلسفاتي مختصفر،     جلسات هفتگي، طلبه

. متأسففانه مشفکالت زنفدگي،    جوانان را با اين گونه مسائل آشنا کننفد 

تر مردم را از حضور در مجالس سخنراني و حتفي مطالعفه کتفاب    بيش

. بنابر اين اگر کسي حتي نيم ساعت فرصفت داشفته   محروم کرده است

ها را مطالعه کند و با وقت کم تواند يک جلسه از اين مجموعهباشد، مي

، و هم بفه معفارف مفيفدي بفراي يفادآوري و      د را صفا دهدهم روح خو

 تثبيت عقيده نائل شود.

ام از منابع معتبفر و بزرگفاني کفه    که هميشه سعي کردهنکته ديگر اين

مورد اعتماد هستند استفاده کنم و سخني نگويم کفه مشفغول همفه شفوم     

 ولي ممکن است بعد از چندين سال منفابع را بفه يفاد نداشفته باشفم. بفه      

همين سبب اميدوارم اگر اين آثار ثوابي دارند، بزرگاني که از آثارشان و يفا  

سخنانشان استفاده شده و نام و آثارشان را بفه دليفل محفدوديت زمفاني و     

 مکاني هکر نکرده ام، در ثواب آثار شريک باشند.

ها مورد استفاده عموم مردم و مورد قبول اميدوارم که اين مجموعه 

ويهه جوانان عزيز که سفؤاالت   قرار گيرد، به زمان صاحب عصر امام

ها وجود دارد، بتوانند با صرف چند سفاعت از وقفت   فراواني در ههن آن

ها بفر معلومفات خفويش بيفزاينفد. از همفه      خود و مطالعه اين مجموعه

 عزيزان التماس دعا دارم.
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

  اولهااال يا ايها الساقي ادر کأسا و ن
 هاکه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشکل 

 بوي ناقه کآخر صبا زان طره بگشايده ب 

 

 
تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در  ز 

 هادل

 

مرا در منزل جآنان چه امن عيش چون هر 

 دم

 

 
 هادارد که بربنديد محملجرس فرياد مي 

 سجاده رنگين کن گرت پير مغان گويدبه مي 

 

 
 هاراه و رسم منزل خبر نبود ز که سالک بي 

 يلها گردابي چنين بيم موج و ک ويشب تار 

 

 
 هاکجا دانند حال ما سبکباران ساحل 

 خرآبدنامي کشد ه همه کارم ز خود کامي ب 

 

 
 هان رازي کزو سازند محفلآنهان کي ماند  

 حضوري گر همي خواهي ازو غايب مشو 

 حافظ

 

 
 من تهوي دع الدنيا واهملها متي ما تلق 

  

 حافظ
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 اولجلسه 

 

 



با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم و عاشوراي حسفيني  

معرفت ما نسبت بفه  ه ب ، ونيماميدوارم که از اين ايام و ليالي استفاده ک

توفيفق خداونفد   ه ده شفود، و بف  فزوا ويهه سيدالشهداءاهل بيت و به

اي بفراي دنيفا و آخرتمفان ففراهم     مستعد گشته، و توشه هادل ،متعال

 کنيم.

 

 ان لقتل الحسین حراره فی قلوب المؤمنین التبرد ابدا

مفؤمنين اسفت کفه    در قلب از قتل حسين حرارتي  همانا

 شودهرگز سرد نمي

 همفان  ،دهسفرد نشف   حرارتي که با گذشت چهارده قرن هنوزآري! اين 

 کشد.     است که در قلوب مؤمنين شعله مي عشق حسين

بنگففري مجففذوب عشففق روي   هرکسففي را

 اوست

 
دل اگففر تابففد بففه وي او کهربففا دارد    

  تا شفا بخشد تمام روح هر بيمار را حسين
 در ديار کربال خاک شفا دارد حسين 

ر غيف ميان  حتي درهمه مجذوب عشق حسينند، نه فقط شيعيان بلکه 

هفاي ديگفري   اما مفؤمنين اسفتفاده  هم عاشقان حسين فراوانند،  مسلمانان

کفه مفؤمنين و    وجود داردزيرا رموزي در اين شهادت و عزاداري  ؛کنندمي

 کنند.تر درک ميرا بيششيعيان آن

آشنا گففتن  آشناي عشق را بي

 خطاست
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در غريبي هم هزاران آشنا  

ايفن صففا و حفرارت را     ،تزکيه و برکت ايفن مجفالس  انشاء اهلل بتوانيم با  دارد حسين

در هفر جلسفه بفه     ،تر واقعفه کفربال  بيش شناختو براي ، تر درک کنيمهب

 .        ، پاسخ دهيمشوداين باره مطرح مي شبهاتي که در سؤاالت وبرخي 

 واقعه کربال  بارهسؤاالت و شبهات در

که متأسفانه ،شوددرباره واقعه کربال شبهات و سؤاالت زيادي مطرح مي

را نفيم داننفد و اگفر     هفا بسفياري از آن حتي عده اي از شيعيان پاسفخ  

يفا   ،چون خود با تحقيق در واقعه کربال به آن نرسيده اند ،جوابي دهند

برانگيز اسفت! بفراي مثفال،    هم شبههها جواب خود آن کافي نيست و يا

گذشفت   از کننفد: بعفد  اصطالح روشنفکر بيان مفي ه نان بابعضي از جو

عفزاداري   چرا هنوز براي حسفين  ،سال از واقعه کربال 1211 حدود

 کنند؟مي

 نمونه سؤاالت
انگيفزه   به کربال رفت؟ چرا شهيد شفد؟  چرا امام حسين سؤال اول:

در راه حکومت رففت؟ يفا   رسيدن به براي  چه بود؟ حسين بن علي

 ...وظيفه بود و ياانجام 

اند که عاشورا زنده بماند؟ داده ستورد چرا ائمه اطهار سؤال دوم:

چرا از بين همه معصومين  و امام علي عظمت رسول اکرم با وجود

 ؟ است تاکيد شده بر عزاي حسيناين همه 
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کنيد ولفي  عزاداري نمي  پيامبر چرا براي :پرسنداهل سنت می

يفا چفرا امفام     و گيريفد؟ مراسفم مفصفل مفي    سال براي حسفين  هر

 ؟فتيزيد رمجهز به مبارزه با لشکر  اندکاي دهبا ع حسين

 فلسفه قیام حسین

الشهدا آمده کفه بفا   خيلي از سؤاالت در بيانات خود حضرت سيد پاسخ

اين ه مثال وقتي ب شود.کمي دقت و تحقيق در واقعه حقايقي روشن مي

 :فرمايندخوريم که ميبرمي کالم امام

 خذینی فیا سیوف لم یستقم اال بقتلی ان کان دین محمد

شود مگر بفا قتفل مفن، پفس اي     اگر دين محمد پا بر جا نمي

 شمشيرها مرا در بر گيريد

ن شهيد شفد؟  آبه خاطر  چه بود که امام بايد ديد دين محمد

 اصال دين چيست؟

در  ي کهو فرصت اندازه بضاعت خوده شود بر اين جلسات سعي ميد

  د.ها پرداخته شواست، به اين پرسش اختيار

 قیام چه بود؟از هدف  وکربال رفت ه ب حسینامام چرا 

 ايشان بيان شده هايها وخطبهنامه ،نامهدر وصيت حسينامام هدف 

بفر حففظ ديفن و     در عمل نشان داد که منطق حسين اماماست. 
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خواست امفام را  و در جواب نصيحت مروان که مي، است استوارايمان و 

 مايد:فروادار به بيعت کند مي

 9علی االسالم السالم اذ قد بلیت االمة براع مثل یزید وانا هلل و انا الیه راجعون 

انا هلل و انا اليه راجعون، در اين صورت بايد فاتحفه اسفالم را   

به فرمفانروايي ماننفد يزيفد     خواند زماني که امت پيامبر

 گرفتار شود.

 یک حادثه مهم

، با ادت رساندن حسين بن عليبه شهروي کار آمدن معاويه و يزيد، و 

معماهاي صدر اسفالم   حوادث و مردم از دين برنگشته بودند، يکي از کهآن

اخفال  نهفاد، و بفه پيشفگاه      ستي خويش را در طبقه که. حسيني است

 و با شهادت خفود و ، دوست فرستاد تا اسالم حقيقي و دين خدا زنده بماند

آبياري کرد، و فهماند که نفام   و اصحاب فداکارش درخت اسالم را بستگان

بلکه بايد اسفالم را شفناخت و بفا دو بفال ايمفان و      ، کنداسالم کفايت نمي

 .تا به کمال انسانيت نائل شد عمل پرواز کرد

 را از نو باید شناخت حسین

احيفاء هکفر    عظمفت حسفين و   را از نو بايد شناخت؛ زيفرا  امام حسين

ت حسين بفراي احيفاي ديفن و    شهاد .حسين است به عظمت کار ،حسين

                                                 

 .643،    22ر، ج بحاراالنوا. 1
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آري!  و سعادت ابدي سفت.  دعوت به خداست، کار حسين دعوت به آخرت

 اهلل کار حسين دعوت بفه حفق و پشفتيباني از دعفوت جفدش رسفول      

اسفم  ، تا به کار حسين اين بود که اسالم حقيقي را به مردم بفهماند، است

سفلمان بودنفد، و   در ظفاهر م نيفز  زيفرا معاويفه و يزيفد     ؛شوندناسالم قانع 

وجفود آوردنفد و فرزنفد پيامبرشفان را      هم که واقعه عاشفورا را بفه  کساني 

 کشتند، به ظاهر مسلمان بودند.    

حسيني که در راه عقيفده و ايمفانش    ؛آشنا شد پس بايد با حسين

 46داشتن چراغ هدايت و نور اسفالم و زحمفات    روشن نگهبراي  به خدا و

اين چفراغ خفاموش   کوشيد تا دت رسيد. بايد اهلل به شهاساله جدش رسول

بايد مفردم  عاشوراي حسيني مراسم  در ؛ بنابرايناين راه ادامه يابد نشود و

 .با اسالم حقيقي آشنا شوند

تري بايد شناخت، تا با هدف، اخالق و عقيفده  حسين را با معرفت بيش

عقيففده، درس  درس دينففداري و؛ او آشففنا شففد. از او بايففد درس آموخففت

 . .. درس صبر و استقامت و اعتشج

 علت قیام حسین بن علی

اسفت.   گفتفه شفده  ي بسفيار  سفخنان  حسفين  قيفام امفام  علت درباره 

در ايفن راه   قصد حکومت داشفت و  : امام حسيناندادعا کردهدشمنان 

نرسيد. دوستان نفادان هفم   به آن  هدف شخصي داشت و ؛ يعنيکشته شد

. اما بهتفر اسفت   دارد انحرافي گاه الي وگاهي جنبه خي که دارند ييهاگفته

 فرمايند:  جا که ميآن دريافت، حقيقت را از زبان خود سيدالشهدا
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ما خرجت اشرا وال بطرا وال مفسـدا وال االمـا انمـا خرجـت لطلـب       

االصالح فی أمة جدی، أرید أن آمر بالمعروف و أنهـی عـن المنکـر و    

 9أسیر سیرة جدی و أبی علی بن أبیطالب.
  

ظلفم،   فسفاد و  جاه طلبفي و  ي وگمن خروج نکردم براي خودکام

برقرارکردن اصالح در امفت جفدم    حرکت من بلکه عامل خروج و

نهي  ام اين است که امر به معروف واست، خواسته خدا رسول

و  خفدا  از منکر کنم، و همان راه را بپيمايم کفه جفدم رسفول   

 . ندپيمود پدرم علي بن ابيطالب

 ...نک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطاناللهم ا

)از نهضفت و مبفارزهب بفه دسفت مفا      تو آگاهي که آن چه ! خدايا

نفه بفه   صورت گرفت، نه به خاطر طمع به پادشاهي و مقام بود و 

ي دينفت را  هاخواستم نشانهمال، بلکه مي تحصيل ثروت و براي

و بفه اجفرا بگفذارم، تفا     و برنامه اصالح را در شهرهاي تکند ارائه 

سففايش قرارگيرنففد، و  آسففتمديدگان از بنففدگانت در امنيففت و  

 و احکام تو اجرا گردد. هادستورها و فرائض و سنت

 

 

                                                 

 .649،  22بحار االنوار، ج . 1
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 نامه امام حسینوصیت

هدف از قيام  ،در وصيت خود به برادرش محمد بن حنفيه امام حسين

 .کندعقيده خود را هم بيان مي دهد وخويش را شرح مي

داند که خواهند گفت حسين از دين خارج شفده و سفر او را   مي گويي

و بفا چفوب خيفزران بفر     ، گرداننفد بر نيزه در شهرها مي ،عنوان خارجيه ب

 زنند.  مي ارکشبي مهااندند

 فرمايند:مي

 اًان الحسین یشهد ان ال اله اال اهلل وحده ال شریک له واشهد ان محمـد 

حق، ان الجنة حق و النار حـق، و ان  رسوله، جاء الحق من عند ال عبده و

 .الساعة الریب فیها، و ان اهلل یبعث من فی القبور

ي دين و احکام اسالم، يبه صراحت هدف خود را برپا حسينامام 

نهي از منکفر و اصفالح جامعفه مسفلمانان و امفت       امر به معروف و

، بلکه بفر  ياننه فقط بر شيع پس حسيندارد. بيان مي محمد

چون با خون خود درخت اسالم را  ؛لمانان جهان حق داردهمه مس

 !،دانندچيزي نميآن بياري کرد. اسالمي که اکثر مردم از حقيقت آ

در فهم اسالم  عبارتي ديگر، ؛ بهداننددانند که نميو متاسفانه نمي

 خواهد براي حسينهرکس مي !ريآجهل مرکب هستند.  ايراد

و در کفردار، گفتفار و    بشناسفد  بايفد اول حسفين را   ،عزاداري کند

در هفر عاشفورا بفا حسفين     اخالق، حسيني شود؛ به گونفه اي کفه   

 .دنتجديد بيعت و اين صفات و فضائل را تقويت ک
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هفدفش   و ربعملفش سفنت پيفام    ،خفدا بفراي  کالمش  حسين

رضاي خدا و قفرب او بفود.    ،ي حسينيهدف نها !آري بود. احياي دين

در مکتب  را ن زينبي شوند، و اين دروس تربيتيزنا بايد مردان حسيني، و

 .بايد آموخت بيتاهل

زيرا هدف حسفين احيفاي ديفن     ؛پس هکر و ياد حسين جاوداني است

مبارزه با طاغوت، بلکه نجات انسان و انسفانيت   شريعت و خدا و حفاظت از

 از همين رو، به زمان خاصي اختصا  ندارد و يادش ابدي است. است.

 ماند؟   ماندگار می هاانانسچگونه ذکر 

زنفده نگفه    هفا هکر مرداني را که براي حق قيام کردند، قرن ،خداوند متعال

، قبل از اسالم بفوده انفد   هاداستان اصحاب کهف که قرندرباره  و، داردمي

 :فرمايندميدر قرآن مجيد 

 هُـدً   نُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْنَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْیَةٌ آمَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ

فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْ ِ لَـنْ     قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا ٰ  وَرَبَطْنَا عَلَى

 لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا  إِلَهاً نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ

ن : آنفا کنفيم آموزشان را به درستى براى تو بيان مفى ما خبر عبرت

، و مفا بفر   پروردگارشفان ايمفان آوردنفد    جوانمردانى بودند کفه بفه  

،[ اسفتوار  هايشان را ]با يقفين بفه حقفايق   و دل هدايتشان افزوديم

پرستى[ به پفا خاسفتند و   برابر شرک و بت گاه ]که درساختيم؛ آن

، هرگز جفز او  زمين است و هاان: پروردگار ما پروردگار آسمگفتند
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 خوانيم که اگر بخوانيم سخنى گزاف و دور از حقمعبودى را نمى

 .ايمگفته

 صفات اصحاب کهف

مفا داسفتان    فرمايفد: چنفين مفي  را  جاوداني نام آنفان  خداوند متعال سبب

مردانفي بودنفد    آنانگوييم، که حق است براي تو مياصحاب کهف را چنان

را  شفان هايدل ،هفا اففزوديم  ما بر هدايت آنو وردند آکه به خدايشان ايمان 

 و هفا انسفم آگفتند خداي ما پروردگار  ستند واپا خه قوي گردانيديم که ب

 خوانيم.او خدايي را نمي ما جز ،زمين است

خواهفد مفردم را   کند، مفي اي را از گذشتگان بيان ميقرآن هرگاه قصه

 ،متوجه حکمت آن سازد. حال بايفد ديفد چفرا اصفحاب کهفف در جهفان      

بلکه نزد مسفيحيت هفم   ، مسلماناننزد  ش نه فقطپي هاو از قرن ندمشهور

مردانفي بفا ايمفان    هفا  شود. علت اين اسفت کفه آن  از آنان ياد ميبه نيکي 

يافتنفد، آنفان در عقيفده    راه راسفت هفدايت    هبف  ،بودند، و به برکت ايمفان 

منظوري نداشفتند   ي متعالداشتند و دلشان قوي بود، و جز خدا استقامت

ام کردند، و هر کس چنفين باشفد در جهفان بفه     و عليه باطل براي حق قي

 شود.نيکي معروف مي

   علت محبوبیت حسین

و  هسفتند  عفام  در جهان محبفوب خفا  و   که حسين بن علياينراز 

؛ زيفرا  زنفده و جاويفد اسفت   همچنفان  او  يفاد پس از قريب چهفارده قفرن   
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در راه حفق   جز حق منظوري نداشت وه ب فقط مرد حق بود و حسين

مفال،  جفان و چه نزد ديگران عزيز است، از آن هر کشته شد بلکه ازنه فقط 

راه ايفن  را در خفود  برادران، خويشان و فرزندان و حتفي طففل شفيرخوار    

 .  کردتقديم 

بفه حفق    است. جهان به حق آفريفده شفده و   حق هميشه پايدار !آري

پس چون بنياد آفرينش به حق است، کساني که منظورشان حق  ؛برپاست

 ميشه زنده خواهند بود.ه ،باشد

کنفد  چون براي خدا قيام مفي  ؛ابراهيم خليل جاودانه است که يادچنان

 ؛مفده آموسي در قرآن بسيار  شود. هکرخليل خدا مي ،شکندها را ميبت و

براي  ،مرد حق بودهم  حسين قيام کرد و کليم اهلل شد. براي خدا زيرا

کشفته شفدن در راه حفق     کفه دنيا فهماند ه ب شهيد شد، و حق قيام کرد و

نفدا   از همفين روسفت کفه   بهتر از زندگي خالي از ايمان وحقيقفت اسفت،   

 رسد:مي

  رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ وَلَا تَحْسَبَنَّ

، بلکفه  که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد  هرگز گمان مبر آنان

  .شوندمى پروردگارشان روزى داده اند و نزدزنده

 آنان که نامشان درتاریخ جاودانه ماند

يفا   ها را بفه زمفان و  شود آنت و نميسا نيز نامشان باقيديگر بعضي افراد 

را  ف   مختفرع بفرق  ف    مفثال نبايفد اديسفون    مکان خاصفي اختصفا  داد.  
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 ف   کاشف ميکرب سلف ني  ماآليا کوخ  وت مخصو  به کشور امريکا دانس

؛ بفه  ها ففوق زمفان ومکفان اسفت    زيرا مقام آن ؛دانست منحصرمان آلرا به 

 تا هر زمان که از نور برق استفاده شود، اديسون زنفده اسفت و  گونه اي که 

لمفاني وجفود   آدر هر مکاني که بيماري مبتال به سل معالجه گفردد کفوخ   

 ش محفوظ است.ا ثار وجوديآ دارد و

حفال اگفر   . ل قدرت اين افراد ازمحفيط مفاده خفارج نيسفت    عمااالبته 

د که با نور وحفي و انفوار الهفي، تفا     ندي به اين مرحله از شخصيت برسافرا

د، ند و شفاي امراض روحفي و روانفي باشف   ناعماق درون بشر را روشن نماي

 .طبيبان الهي هستد و در هر عصر و زماني امرشان نافذ است آنان

و زمفين کفربال    مرقفد امفام حسفين    تفي براي همين است کفه ح  

گردد، و بعد از چهارده قرن ايفن  ي جسمي و روحي ميهاشفاخانه بيماري

مفا بفاز نمفوديم در     » دهد کهرا ندا مي ي مستعدهاندا از قبر مقدسش دل

؛ زيفرا  قفرار داده  شففا را در تربفت حسفين    خداونفد، حتي  «.دار شفا را

کفه عاشفقانه در راه   جاي داده اسفت  ا زمين کربال در آغوش خود پاکاني ر

 گذشتند و جان به جان آفرين تسليم کردند. يشخوهستي حق از همه 

 يا ليتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظيما

 شديم.اي کاش با شما بوديم پس به فوز عظيم نائل مي
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 صراع بین نور والمت

بلکه جهفان   اي عظيم در تاريخ اسالم ويادآور حادثه ،فرا رسيدن ماه محرم

، امفا  انگيفز ن دردناک و اسفف  آيک وجه ، اي که دو وجه داردحادثه ؛است

حادثفه بفراي هميشفه دو    ايفن  عظيم است.  ن واقعه با شکوه وآوجه ديگر 

ن را بفه  درحالي که انساو  کندچهره روياروي تاريخ را در اههان مجسم مي

 شود.جاري مي او دارد، اشک اندوهميواتحسين 

و  هفاي نفور  اند با مشعليارانش ايستاده اهل بيت و يک طرف حسين و

يزيديان عزم خود را جفزم   يزيد و، طرف مقابل با نداي عدالتخواهي، اما در

عفدالت را   ي حفق و هفا حسينيان، مشفعل  با يورش به حسين و تااند کرده

 ظلمفت جهفل و   ،الهي با خاموش کردن نورخواهند يرا مي؛ زخاموش کنند

 هفوس و  بفه فسفاد و هفوي و    ايفن ظلمفات   در ظلم را استمرار بخشفند، و 

 خيانت بپردازند.
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افتخفار  با مشاهده آن، به شفيعه بفودن   حادثه که انسان  ديگر وجهاما  

هفي  تفرس و   اسفت کفه بفدون     يفارانش  و رشفادت حسفين  ، کنفد مي

دشمنان ديفن مقاومفت کردنفد، و از مفال و     لشکر عظيم اي در برابر واهمه

 تفا  راه دين فدا کردند عيال گذشتند، و جان عزيز خود را در جاه و فرزند و

مصفائب زيفادي را    ،در اين راه پفر افتخفار   هابماند؛ آنمشعل اسالم روشن 

 دهد.متحمل شدند که بخشي از آن واقعه عاشورا را تشکيل مي

قهرمانفان ايفن    ،شفنا شفد  آتفر  مق واقعه کفربال بفيش  بايد با ع ،نظر منه ب

داستان غم انگيفز را شفناخت و از آنفان درس شفهامت، رشفادت، صفبر و       

 اخال  در راه هدف را ياد گرفت.

 یک تست خود شناسی

 " یا لیتنا کنا معکم"گوييم ميوقتي 

در کفربال   اگفر صفادق هسفتيم؟    در گفتفه خفود  يا )اي کاش با شما بوديمب آ

 گرفتيم؟جزء کدام گروه قرار مي ،بوديم

هل من "هنوز صداي اين که  و «کل ار  کربال کل یوم عاشورا و»آيا به 

 ، باور داريم؟منتظر لبيک ماست حسين امام "ناصر ينصرني

 هجرت در اسالم

از مکفه   ما در تاريخ اسالم دو هجرت بزرگ داريم، يکي هجرت رسفول 

 ه به مکه و از مکفه بفه کفربال.   از مدين و ديگر هجرت حسين، به مدينه
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مدينه بلکفه از هجفرت    ازموضوع را براي دانستن واقعه کربال بايد بنابراين 

 ن بررسي کرد.آحتي قبل از  و رسول

 شود؟تمام مي يا واقعه کربال در ده روز خالصه وآ

 آیا عجیب نیست؟

 است، مسفأله مهفم ايفن   زنده عاشورا فقط يک واقعه نيست بلکه يک حقيقت 

با کفار نجنگيفد، بلکفه مسفلمانان بفا پسفر پيغمبرشفان        ست که حسينا

ه هفم بف  آن شند! چرا چنين جنگي بين اصحاب يک ديفن،  جنگيدند و او را کُ

 يا اين مسأله عجيب نيست؟ پس اين دين چه بود؟آ شد؟!واقع  خاطر دين

 دین چیست؟

 داني وبايد اول توحيد را بف  ،خواهي بدانيهر چه مي ،گويممن هميشه مي

خواهي قضيه کفربال را بفداني   گويم اگر ميحاال هم ميخودت را بشناسي. 

 بايد از توحيد شروع کني اسالم را بشناسي.

 :د و در آگهي بنويسندنوقتي کسي از ما رحلت ک

 1الْمُطْمَئِنَّة يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ

 و اطمينان يافته اى جان آرام گرفته

                                                 

 47. سوره فجر، آيه 1
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ما همه نفس خود را شناخته آيا ه هستند؟ آيا همه مورد خطاب اين آي

ايفم؟ همفه چيفز کفه بفا تعفارف       و سعي در رسيدن به نفس مطمئنه کرده

شود، اول بايد ديد آيا جزء مؤمنين هسفتيم کفه انتظفار نففس     درست نمي

دين آيا جهان بيني ما صحيح است؟ و مطمئنه را داشته باشيم؟ آيا عقيده 

 ؟ايمشناخته را

 ... ا عَلَیْهِ آبَاءَنَامَا وَجَدْنَ"یا 

پيفروى   ،چه خدا نازل کفرده اسفت  از آن :چون به آنان گويند

چفه   از آن کنفيم[ بلکفه مفا   : ]پيفروى نمفى  گوينفد کنيد، مفى 

. آيا ]کورکورانه از کنيم، پيروى مىايمپدرانمان را بر آن يافته

کنند[ هرچند که شيطان آنان را با ايفن  پيروى مى گذشتگان

  !؟به عذاب دعوت کندپيروى 

 انفد؟ بصيرت ايمان خود را تقويت کرده با تحقيق وعامه مردم يعني آيا 

عنوان ه تا چه اندازه به وظيفه خود بما ؟ و اندو آيا مسأله واليت را شناخته

 ؟گاهي داريمآيک مسلمان 

که اگر روزي امتحفاني  بايد در دين بصيرت داشت؟ براي اين داني چرامي

دنيفا را بفر    چون اکثفر مفردم در ابتالئفات،   ، نفروشيم دنيا هدين را ب يد،آپيش 

 مفد، و آطور که در واقعه کربال اين امتحان پيش  همان ند.دهدين ترجيح مي

ظاهر مسلمان بودند ولفي در  ه مه بهد. ندو طرف در معرض امتحان قرار گرفت

 .ندختموقع امتحان و آزمايش؛ عده کمي حق را شنا
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ايد: من براي دين قيام کفردم. پفس اگفر در واقعفه     فرممي حسين 

توان به عظمفت  قيام براي دينب توجه نشود، نمي) عاشورا به اين کالم امام

 و شهادت او پي برد. حسين

ديفن، بلکفه دروس    هايآموزهپس عاشورا دانشگاهي است که نه فقط  

موخفت.  اين دانشفگاه بايفد آ   در ردن راچگونه مُ چگونه زيستن و اخالق، و

دهفد. پفس   ست که به بشريت درس انسانيت ميهاانمعلم انس حسين

بايفد در مدرسفه عاشفورا خفود را      را شفناخت. هفا  و عاشفورايي بايد عاشورا 

يا  مؤمن و يا مسلمان هستي؟آکالس چندم دينداري هستي؟ در شناخت. 

 ،در کفالس اول اسفالم بودنفد   کساني کفه   بدانيمبايد متقين هستي؟  جزء

 کفه از ديفن خفارج شفده اسفت.     به عنفوان ايفن  ، ندتامبرشان را کشپسر پي

شعار پسر پيامبرشفان ايفن بفود کفه اقامفه ديفن جفدش را         درهمان حال،

و بفه   اسفت  گويند کافر شفده ميو کشند علي را مي ،يا للعجب خواهد.مي

اش کففه قففرآن در بففاره ؛ پيففامبري دهنففدپيامبرشففان نسففبت هففذيان مففي

 فرمايد:  مي

  ٰ  يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ ٰ  الْهَوَى طِقُ عَنِوَمَا يَنْ

گفتفار او چيفزى جفز     .گويدسخن نمى و از روى هوا و هوس

 ت.شود نيسبه او نازل مى وحى که

ي متعفددي  هاکه کسي کالسبصيرتي چه خطراتي دارد. اينپس بنگر بي

ختلفف  هفاي م و با تالش بسيار در پي مدارک تحصيلي در رشته را بگذراند
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و هر چه از گذشته به او اما در مدرسه دينداري به همان کالس اول باشد، 

 !قانع باشدرسيده، 

 فرق بین اسالم و ایمان 

اکثر مردم در کالس اول اسالم هستند؛ يعني ايمان آنان ابتدايي و محدود 

در قفرآن   خداي متعفال . به همان است که از پدران و مادران ياد گرفته اند

 اسالم و ايمان را بيان فرموده اند: فرق ميان

 آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا  قَالَتِ الْأَعْرَابُ

: . بگفو ما ]از عمق قلفب[ ايمفان آورديفم    :نشينان گفتندباديه

 .ايمآورده اسالم ، بلکه بگوييدايدايمان نياورده

بگو شما ايمان نياورديد بلکه بگوييفد  ها ن: به آفرمايدخداوند به پيامبرش مي

هايتفان وارد  زيرا هنوز ايمان در دل )شما فقط مسلمان شده ايدب مسلمان شديم.

 .نشده است

 وَلَمَّا یَدْخُلِ الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُمْ 

 شود؟چه وقت ایمان در قلب وارد می
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ مِنْ أَعْمَالِکُمْ شَیْئًا وَإِنْ تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا یَلِتْکُمْ 

پفاداش  ) کاهفد ، چيزى از اعمالتفان را نمفى  و اگر خدا و پيامبرش را اطاعت کنيد

 .بسيار آمرزنده و مهربان است زيرا خدادهد شما را به طور کامل مي
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فاده هر حال بفا اسفت  ه است. باو اطاعت از خدا و رسول  ،از عالئم ايمان

. اگر کسي اقرار بفه  شودمييات فرق بين مسلمين و مؤمنين معلوم آاز اين 

شهادتين کند، در ظاهر مسفلمان اسفت و احکفام مسفلمانان بفر او جفاري       

باشفد. و ايفن کفالس    جان و مالش محترم مي پاک و ششود، يعني بدنمي

 اول اسالم است.

از  سفپس ل کنفد. و  را ياد بگيرد و عم هايآموزهو بايد مکتب اسالم و ا

 عمفل ايفن درخفت    اعتقادات ظاهري و لفظي فراتر رفته، با دو بفال علفم و  

 ايمفان در  هرگاه و .شودقلب او به نور ايمان نوراني تا  بياري کندآرا اسالم 

و از  رسددر مدرسه ايمان به درجات باالتري مي ،دنتأثير ک اعماق وجود او

اليقفين و  اليقفين بفه عفين   و از علم رسيدن به مرحله واليت، کالس اول تا

 کند.اليقين، که مقام اولياي خداست ترقي ميحق

 صفات مؤمنین

يفه  آدر ، ساني نيستآاين امر باطني يعني ايمان کار ه که دست يافتن ب جاآناز 

من را از ؤهفايي کفه بفه خفوبي مف     نشفانه  ؛پردازدهاي ايمان ميديگر به هکر نشانه

 فرمايد:مي .سازداهب، جدا ميمسلم، و صادق را از ک
 

نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ  الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إِ

نْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِکَ هُمُ أَ   الصَّادِقُونَ وَ
 

، اندان آوردهاند که به خدا و پيامبرش ايمکسانى مؤمنان فقط

اند[ شک ننموده و ايمان آورده چه به آن آنگاه ]در حقّانيّت آن
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اينفان ]در   انفد؛ يشان در راه خدا جهفاد کفرده  هاانبا اموال و ج

  .اندگفتار و کردار[ اهل درستى و راستى

 های ایماننشانه

رسفولش ايمفان    مؤمنان واقعي تنهفا کسفاني هسفتند کفه بفه خفدا و      پس 

 هم در دين نداشته باشند.هرگز شک و ترديدي  و اند،آورده

ترديد در مسير اسالم است، نشفانه   نداشتننخستين نشانه ايمان  !ريآ

 نشانه سوم کفه از همفه برتفر اسفت جهفاد بفا انففس        دوم جهاد با اموال، و

هفا رفتفه   تفرين نشفانه  ب است. به اين ترتيب اسالم به سراغ روشفن هاانج)

ايثار مفال   شک و ترديد از يکسو، و نداشتنقدم، و است: ايستادگي و ثبات 

 و جان از سوي ديگر.

اگر اين معيار قرآني را براي سنجش مؤمنان حقيقفي بفه کفار ببفريم      

مفؤمن واقعفي    تعفداد مفدعي اسفالم چفه     هفا معلوم نيست از انبوه ميليون

چه مقدار مسلمان ظاهري؟ که در واقعه کربال اين امتحان الهفي   هستند، و

 گرفت. صورت

اي هم به نام سوره هاي ايمان وجود دارد، ويات فراواني نشانهآ البته در

است، که با مراجعه به اين سوره مبارکه به صففات ديگفري از    "المؤمنون"

 شود.مؤمنين توجه مي

  توجه به این آیه مبارک

  لِلْمُتَّقِینَ لِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیهِ هُدً ٰ  َ الم
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ى بودن و حقّانيّت[ اين کتابِ ]با عظمفت[ هفي    در ]وح الم 

  .سراسرش براى پرهيزکارانْ هدايت است شکى نيست؛

ن شک و ريبي نيست، هفدايت  آمعارف الهي است و در  شاملقرآن که 

 براي متقين است.

يعنفي   "هدي للناس"که قرآن ن اينآيات رازي نهفته است و آاين  در

هفدايت بفراي    فرمايفد: جفا مفي  نايف هدايت براي همه مفردم اسفت، چفرا    

 پرهيزکاران است؟  

هفدايت  »ي قفرار داده:  هفاي هفدايت  هفا انچون خداوند براي تکامل انس

وسائلي براي شفناخت و رسفيدن    ها. اين«عقل تکويني، هدايت تشريعي و

و انفوار الهفي    هفا اي از ايفن هفدايت  هستند وعفده  به کمال و سعادت ابدي

ي ابتدايي اسفالم، بفه   هااز کالس صالح م وعملاستفاده کرده، با دو بال عل

پفس   و جزء متقين و پرهيزکاران قرار گرفتند.ارتقاء يافتند،  ي باالترهامقام

چفون   ؛کردنفد  واسفتفاده  متقين کساني هستند که هدايت اوليه را دريافت

و قلفب مفؤمن را عفرش خفدا      تابدتر ميي مستعد بيشهانور قرآن بر قلب

 سازد.مي

 :فرمايدمي اامام رض

االیمان فوق االسالم بدرجة، والتقوی فوق االیمان بدرجة، والیقـین فـوق   

 9التقوی بدرجة، وما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین

                                                 

 تفسير نمونه.. 1
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اي باالتر از ايمان يک درجه برتر ازاسالم است، و تقوي درجه

اي برتر از تقوي اسفت، و هفي  چيفز در    ايمان، و يقين درجه

 ر از يقين تقسيم نشده.تميان مردم کم

 صفات متقین

 

  بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ
 

دارنفد و از آن  ايمان دارند و نماز را بر پا مى آنان که به غيب

   کنندمى ايم انفاقچه به آنان روزى داده

 ،متقين را بفدانيم  منين وؤم ين مسلمين وفرق ب اگر اين صفات و آري!

وجود آوردند، همفه مسفلمان    که واقعه کربال را بهيي هاآن برد خواهيمپي 

بفه ظفاهر   برخفي  بود.  اتشاناعتقاد ها در درجه ايمان وبودند، اما تفاوت آن

مکتفب   از موختفه و آاما تعاليم اسالم را در مکتفب معاويفه    ،مسلمان بودند

 .اي هم مکتب اسالم را بهتر فهميده بودندعدهبودند. و بهرهاهل بيت بي

ر جرقفه  کسي مثفل حُف  جا که آنتا ايمان،  درجات باالترتا همين طور  

تابيفد و جذبفه واليفت او را بفه      يلحظات بفر قلفب و   آخريننور ايمان در 

 به مقام  اهل بيت اي هم در مکتب سعادت ابدي نائل کرد. عده

 و درس عاشقي و را ياد گرفتند. ،يقين رسيدند وااليي و
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  نماد متقین در روز عاشورا

 ، و در مراتب بعفد اهفل  امام حسين در واقعه کربال، نمونه کامل متقين

بفه اعفال درجفه ايمفان و نورانيفت و       . آنانهستندبيت او و ياران با وفايش 

حتفي   کفه  کسفاني بودنفد  فضائل اخالقي رسيدند. اصحاب امام حسين

 نداشت.ها اصحابي مانند آنم ه حضرت رسول

عددشان کفم بفود،    آنانحضرت فرمودند: اصحاب من بهترين هستند.  

در بفاره متقفين   پيروي از امام زمان خود به مقامي رسيدند، که قرآن  اما با

بفا يقفين بفه     آنانها ايمان به غيب است. يکي از صفات آن :فرمايدبيان مي

 عبودشان شتافتند.ديدار مه هاي الهي مشتاقانه بوعده

و از امامشفان  جلفوه گفر سفاختند    عظمت نمفاز ظهفر عاشفورا را     هاآن

نماز را با وجود ملکوتي او ادا کننفد، حتفي اگفر امفواج      آخرين تا خواستند

هر آن چه داشتند در راه خدا انفاق کردند،  ورا هدف قرار دهد. آنانها نيزه

در طبفق اخفال  بفه     راف    جان عزيزشان ف  متاع خود آخرينکه  جاآنتا 

 دند.  نموفرين تسليم آجان 

   9مِنْ رَبِّهِمْ  وَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُدً  ٰ  أُولَئِکَ عَلَى

  .پروردگارشان بر بلنداى هدايتند، و اينانند که پيروزند اينان از سوى

                                                 

 .5سوره بقره، آيه/. 1



 57|  کربال، از بعثت با فتح مکه  جلسه سوم: تحلیل واقعه 

  

غيب، اقامه نماز، انفاق از آن چفه  ه ايمان ب :پنج تاست ،پس صفات متقين

همفهب و يقفين بفه    ) ها داده، ايمان به آن چفه پيفامبران آورده انفد   به آنخدا 

جوارح، بايد اعتقفاد راسفخ در   ه عالوه بر اقرار به زبان و عمل ببنابراين آخرت. 

 دارند.متعددي مؤمنين درجات به همين سبب،  ؛قلب داشت

 یک تست خود شناسی

ه يفه بعفد تفا آيف    آ صفات متقين و چنفد دربارة يات يک تا پنج آ ،سوره بقره

کفار و منافقين است. حاال خودت را امتحان کن. خود را جفزء  دربارة يازده 

 داني يا جزء مؤمنين؟ جزء کدام گروه؟مسلمانان مي

 عالمت مؤمنبارة حدیثی در

بيفان   اسفت کفه عالمفت مفؤمن را     حديثي از حضرت رسول اما ورقه امتحان؛

 فرمايند:ميايشان  کند.مي

ایقـن   و ایقن بان الموت حق فحذره؛ فستة: ایقن باهلل حقا فامن به؛ و عالمة المؤمن

ایقـن بـان    و ایقن بان الجنه حق فاشتاق الیهـا؛  و بان البعث حق فخاف الفضیحة؛

 ایقن بان الحساب حق فحاسبه نفسه و النارحق فظهر سعیه للنجاة منها؛

شفش نشفانه   سفت،  حضرت براي مؤمني که به مرحله يقين رسيده ا

 ان فرمودند:بي

 ورد. آاو ايمان ه و ب نديقين به وجود خدا پيدا ک. 1
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 ن بترسد، و خود را براي نجات آد و ا ز کنيقين به مرگ پيدا . 4

)تفرس بايفد از    .آماده سازدقبر هاي دشوارياز سکرات مرگ و 

 مردن نباشد بلکه انسان بايد از اعمال خود بترسدب.

برپايي قيامت ) ز مرگ حق استيقين پيدا کند که حيات بعد ا. 6

 ي آن هراسان باشد.هاو از رسوايي و سختي حتمي استب

آن اشفتياق  ه د کفه بهشفت حتمفي اسفت و بف     نيقين پيدا ک. 2

 گرداندب.)خود را با ايمان و عمل صالح آماده رفتن به بهشت ميورزد

براي نجات از ؛ از اين رو ش جهنم حق استآتيقين دارد که . 5

 کند.ين کوشش مآ

او  کهآناطمينان دارد که حساب و کتاب حق است و قبل از . 3

 نمايفد محاسفبه و بررسفي مفي   را را به حساب ببرند، نففس خفود   

 .کندبسي ميررا بر يش)اعمال و کردار خو

يقيني که در آن شفک نباشفد و آن بفا     ؛توجه کنيد، مسأله يقين است

ديفن پفدران بفدون تحقيفق ب     )عقيده بر  "بائهمآعلي دين "ايمان ابتدايي 

در تقليفد  هاي عملي بيفان شفده کفه    . بلکه در تمام رسالهشودحاصل نمي

درجفه  ه بف  ،اصول دين را بايد با دليفل و برهفان   اصول دين جايز نيست، و

 د.اطمينان و يقين رسان
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 کههجرت تا فتح م از

سفيزده  آن  ويفهه و بفه  ،سه سال رسالت رسول اکفرم  مدت بيست و در

زار و اهيفت  آمسلمين از طرف مشرکين مکه مورد  ،سالي که در مکه بودند

 .کردنفد  به حبشفه هجفرت   هاآن اي ازفراواني قرار گرفتند تا جايي که عده

در مفدت ده  و  بعد از هجرت رسول اکرم) ب از مکه بفه مدينفه  مشرکين 

از آزار مسفلمانان دريفن نکردنفد، و    نيفز   که مسلمين در مدينه بودند يلسا

 موجب شدند. راحد ي بدر و اُهاجنگ

که درسال هشتم هجرت و در  مبارزه با اسالم ادامه داشت، تا فتح مکه

واقع شد. مشفرکين کفه مسفلمانان را ضفعيف      خدا اواخر حيات رسول

اسفالم و مسفلمين روبفرو    پنداشتند، با عظمفت رسفول خفدا و اقتفدار     مي

 يند.آشوند که براي فتح مکه ميمي
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هفا چفه خواهفد کفرد؟ بفر خفالف       کار کننفد؟ پيفامبر بفا آن   ه حال چ

فرماينفد:  انتظارشان، رسول اکرم که رحمفة للعفالمين اسفت، دسفتور مفي     

و از همفه آنفان   هرکس به منفزل ابفو سففيان پنفاه ببفرد، در امفان اسفت        

 درگذشت.

فرمايفد:  مفي  خطاب بفه او که در مجلس يزيد  )سبکالم حضرت زينب

 گردد.، به اين قضيه بر مي)پسر آزاد شدهب"ابن الطلقاء"

 ابوسفیان کیست؟

سفالم  ا ابوسفيان از سران مشرکين بود که تا آخرين لحظه با رسول خفدا و 

ناچفار  ه ند، بف دشف با قدرت اسفالم مواجفه   ها وقتي اين. و ندمسلمين جنگيد و

    ها مسلمان نشدند، بلکه تسليم شدند.. البته آنندکرد اظهار اسالم

 فرمايند:در خطبه شانزدهم نهج البالغه مي امام علي

فلما وجدوا اعوانا علیـه   وا، و اسروا الکفر،ملکن استسل ما اسلموا و

 ااهروه.

، و تظففاهر بففه اسففالم نمودنففد، بلکففه اسففالم نياوردنففد نففانيا 

که ياراني پيفدا کردنفد، بفه     آنگاهتا  ،کفرشان را پنهان کردند

 همان کفر و دشمني با خاندان پيامبر بر گشتند.
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 ازسقیفه تا عاشورا

از مکفه، بلکفه از    حسفين امفام  نه از هجفرت   را، پس واقعه عاشورا

هفا در پفي   بايد بررسي کرد، که آن بعثت رسول اکرمحتي از سقيفه و 

شفود و اصفال   ه مفي در سخنان يزيفد مشفاهد   که، چناننابودي اسالم بودند

 گويد:که مي جاآناعتقادي به اسالم نداشتند. 

  الفهاشم بلملک  لعبت
 جاء وال وحي نزل خبرُ 

  لستُ من خندق ان لم انتقم
 من بني احمد ما کان فعل 

 

هاشم با حکومت بازي کردنفد، و بفر محمفد وحفي نفازل      بنيگويد: مي

ق نيستم اگر از فرزندان محمفد  نشده و کتابي نياورده؛ من از فرزندان خند

 انتقام نگيرم.

نفازل   نه خبري بود و نفه وحفي   هاشم سلطنت بود ومقصود بنييعني 

 ...شده

بفرد  يزيد در اين اشعارش، وحي را انکار و نبوت پيامبر را زير سؤال مي

هاي بدر و اُحفد  و در پي انتقام جويي کشته شدگان خاندان خود در جنگ

 است.

دانفد، کفه بفين کففار     را تالفي جنگ بدر مي سينکشتن حيزيد،  

گويد: اي کاش رخ داد و به شکست کفار انجاميد. حال ميمسلمين  مکه و

 گيرم.ها را ميديدند که چگونه انتقام آناجداد من در بدر مي
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 !دانديا للعجب که در همين حال خود را خليفه رسول خدا مي

 مقابله کفر با ایمان

 گويد: حاال کفه حکفم و  مي او رسد، ابوسفيان بهالفت ميوقتي عثمان به خ

ي بين خود دست به يدست تو رسيده، اين خالفت را همچون گوه قدرت ب

اميفه قفرار دهيفد کفه ايفن      هاي قدرت را از خاندان بنيدست کنيد، و پايه

نفه جهنمفي. لفذا     سلطنت و پادشاهي اسفت، نفه بهشفتي در کفار اسفت و     

، و يزيفد در  معاويه در برابر علفي  ،ت رسولسفيان در برابر حضرابو

 گيرند.قرار مي مقابل حسين

، مسفموميت و بفه شفهادت    )سب و حضرت زهرا شهادت امام علي

انگيففز کففربال و شففهادت ، و حادثففه غففمرسففيدن امففام حسففن مجتبففي

مسفلماناني  ايمفاني  کفر و بي نتيجههمه و همه ، حسينامام مظلومانه 

 م پسنده کرده بودند.بود که به ظاهر اسال

 عاشورا نتیجه سقیفه

عمفر بفن سفعد     ؛بينيم در روز عاشورا آغاز جنگ از سوي دشفمن بفود  مي

کنفد و  تير اندازي مي آنانورد و در پيش روي آسران سپاه خود را گرد مي

پرتفاب   سفوي حسفين  ه گويد: شاهد باشيد که اولين تير را مفن بف  مي

 کردم.
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در روز  بفن سفعد، در کفربال و    عمفر در حقيقت اين تيري کفه توسفط   

شود، همان تيري پرتاب مي هجري به سوي حسين 31عاشوراي سال 

در سال يازده هجري به قلفب   در سقيفه روز وفات پيامبر خدا است که

زيفرا  گفردد؛  نفوه ايشفان برمفي   به سوي حسين  حاال و زده شد پيامبر 

نففه خالفففت، و حففوادث بعففدي همچففون فت آغففاز شففد جففاآنانحففراف از 

شفيرخواره  شفهادت  ، و حتفي  ، شهادت ائمه اطهارنشيني عليخانه

)عليهمفا السفالمب   حسين با تير حرمله، و اسارت امفام سفجاد و زينفب کبرا   

هاي نخسفتين  ن انحرافآهمه از نتايج ، وحاکميت خلفاي جور بر مسلمين

حفاال   کفه ، ي داشفتند شکل ديگره ها همان روح جاهليت را باست، که آن

 .بود رنگ اسالمي گرفته

 ریخ اتأملی در ت

اسالم را از مسير اصلي بفه انحفراف کشفاندند.     بعد از وفات رسول خدا

چون ابوبکر لشکري به جانفب شفام ارسفال کفرد،      .خالفت را غصب کردند

ابوسففيان هفر دو را تحفت     و معاويفه و  قفرار داد ان را امير يابوسفبن يزيد 

 مرگ او، معاويه را امير کرد و حکومت شفام  او مأمور داشت و بعد از فرمان

 ،بقيفه زمفان ابفوبکر و تمفام خالففت عمفر و عثمفان       ، . معاويهداد را به وي

احياي سفنن  در و نهاد،  ها در دينمنصوب و والي باالستقالل بود، و بدعت

نفت  أاو گففت:  ه کسرائي و قيصري چندان سفعي کفرد کفه روزي عمفر بف     

 کسري العرب!؟
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معاويه را که به ظلم و  ،به خالفت رسيد عليمنين رالمؤو چون امي

تقرير نکرد، وي هم به بهانه خون  ،فاق بودآطغيان و فسق و عصيان شهره 

بفود، بفه محاربفت     عثمان، با حجت خدا کفه خليففه بفر حفق پيفامبر     

برپا کفرد و   ها بر عليه اميرالمؤمنينکشيد، و جنگ شمشير برخاست و

ه بف  کفه حضفرت علفي   گ قرار داد، تفا ايفن  مسلمين را درگير چند جن

   .شهادت رسيد

معاويه پسر همان ابوسفياني است که از سران مشرکين بود، و تفا   آري!

 آخرين لحظه براي نابودي اسالم و عليه پيامبر و مسلمين جنگيد.

 مادر معاویه کیست؟

کوشش کرد و  هم در عداوت با رسول خدا هند بود که او ،مادر معاويه

غالم جبير بفن مطعفم، حضفرت     ،حد حاضر شد، و چون وحشينگ اُدر ج

را شهيد کرد، هند بفر نعفش حمفزه سيدالشفهداء      پيامبر عموي حمزه

قفدرت الهفي سفخت    ه د او را بيرون آورد و در دهان گذاشت، ولي بف بَآمد، کَ

مثله کرد، و آن اعضاء مقطوع را  شد و دندان در وي اثر نکرد پس حمزه را مثله

گردن آويخت. و زنان قفريش بفاو اقتفداء     کشيده و بجاي گردنبند بر به ريشه

 مسلمين چنين کردند. کردند و با ساير

خيلي سخت بود و خون هند را هدر فرمفود.   اين کار بر رسول خدا

 لقب گرفت. تا در فتح مکه که ابو سفيان اضفطرارا   "آکلة االکباد"و هند به 

س هند هم اظهار اسالم کرد. و حضفرت  اسالم خود را به نفاق اعالم کرد، پ
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به حکم رحمت قبول کرد و عفو نمود. و چون با حضرت بيعفت   رسول

کرد مثل ساير زنان، حضرت يکي از شرايط بيعت را زنا نکردن هکفر کفرد.   

 البته در تاريخ فضائحي هکر شده که من از هکر آن شرم دارم!

 حکيم سنائي درباره معاويه سروده:

  ند مگر نشنيدي که از اوداستان پسر ه
 سه کس او به پيامبر چه گذشت وز 

  ر دندان پيمبر شکستپدر او دُ
 مادر او جگر عم پيمبر بمکيد 

  حق داماد پيمبر بستاد، ناحقه ب او
 سرفرزند پيمبر ببريد ،او پسر 

  برچنين قوم تو لعنت نکني شرمت باد
 علي ال يزيد يزيدا و لعن اهلل، 

 

مفال   خفود را بفر جفان و    ،اميه با اين سابقه با تظاهر به اسالميحال بن

   کنند!مسلمانان مسلط مي

 با اسالم محمدي تطبيق دارد؟ آناناعمال به درستي آيا 

چفون احکفام اسفالم را پيفاده      ؛کشندعثمان را مي ،اي از مسلمانانعده

خفود  بيت المال را بفه دلخفواه   و  شدو حتي خالف اسالم عمل مي ؛نکرده

در مقبفره مسفلمانان هفم    بفه همفين سفبب    کرد. بين اطرافيان تقسيم مي

قفدر   ها آنند، و بعدردکدر خارج بقيع دفن وي را اجازه دفن او را ندادند و 

 .دريقرار گآن تا قبر عثمان در توسعه دادند قبرستان بقيع را 
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را مفتهم بفه    خيزد و علفي نگاه معاويه به خونخواهي عثمان بر ميآ

حسفنين در زمفان محاصفره عثمفان      در صورتي که علي و ؛کندمياو ل قت

کشفي را  خليففه  واسطه بفين خليففه و معارضفين بودنفد، چفون علفي      

در ردند و مسفلمانان را  برپا ک خواهد. ولي جنگ جمل را عليه علينمي

هفاي صففين و نهفروان و فتنفه خفوارج و      جنفگ  ، کهمقابل هم قرار دادند

 وجود آوردند. وقايع را به رو ديگ شهادت علي

اگر طالب حقيقت هستيد به تاريخ مراجعه کنيد تا شفبهات بفر طفرف    

 1شود.

 خالفت علی

بيعت کردنفد و او خليففه چهفارم     مسلمانان با علي ،بعد از قتل عثمان

اگر  شد. حضرت کساني را که در زمان خليفه سوم پست و مقامي داشتند،

ي را کفه لياقفت   هفاي لفي آن ، واقي گذاشفت بف شايسته بودند در مقام خفود  

نشفد،   رفتن رامعاويه که والي شام شده بود حاضر به کن .کرد نداشتند عزل

چنفد   که خليففه مسفلمانان بفود جنگيفد، و     و تا آخرين لحظه با علي

نهفروان را بفين مسفلمانان عليفه      و جنگهاي جمل، صففين  از جمله جنگ

ايفن   ت خالفت امفام علفي  که در تمام مد طوريه برپا کرد. ب علي

                                                 

تفر بفه کتفاب    تر مطالب اين جلسه از کتاب تتمه منتهي گرفته شده، لذا براي اطالع بيش. بيش1

 ، شيخ عباس قمي مراجعه شود.تتمه منتهي االمال
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را بفه   علفي  ،خفوارج  ،ها ادامه داشت تا در نهايفت ها و کارشکنيجنگ

 ند.دشهادت رسانه عنوان کافر ب

 معاویه بعد از امام علی

تفا   ،نيداعليفه امفام حسفن شفور     معاويفه مفردم را   ،در زمان امام حسن

بفراي   عليامام همان طوري که زيرا  ؛که امام را به شهادت رساندنداين

کردند، امام حسفن  را ابراز ميبه وي نوشتند و اعتراض خود معاويه نامه مي

اصفحابش از   و ولفي يفاراني نداشفت    ؛کفرد بيان مفي را  يشهم اعتراض خو

براي معاويه نامه نوشفتند کفه    هاآن اطرافش پراکنده شدند، حتي بعضي از

! امفام  هفيم دتفو تحويفل مفي   ه را دست بسته ببن علي حسن  ،اگر بخواهي

ند. البتفه  ردنامه را امضاء کصلح ناچارديدند ياراني ندارند،  وقتي حسن

پذيرفتنفد.   راآن  طيايشفر بفا  امام  و نامه شروطي هکر شده بودن صلحآدر 

 بعد از خودش جانشيني قرار ندهد.براي که معاويه بود  يکي از شروط اين

در کوففه بفر   ، صلح بعد از صلح واقع شد. و تا جنگيد با حسن آري!

 گفت: رفت و فراز منبر

 وکلها تحت رجلی!؟ للحسن شروطاً رطّتُإنی ش

االن  نامه به نفع حسن پذيرفته بودم و عهد در من شروطي را

 ها زير پاي من است. همه آن
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بفود   کسفي  ،مدت چهل سال طول کشيدمعاويه که فرمانروايي او پس 

 قتل هريه رسول خفدا  دررواج داد و را  منين عليؤب اميرالمکه سَ

و  صفلح قفرارداد  خفالف   بفر  مسموم نمود، و را امام حسن و ،اقدام کرد

 بعد از خود قرار داد.خليفه  را او عهدنامه براي يزيد بيعت گرفت و

شفد،  هم معاويه بود، ولي امام متعرض او نمي در زمان امام حسين

 بفا معاويفه وجفود    اي که در زمان امام حسفن نامههمان صلح به خاطر

کند تفا زمفاني کفه معاويفه از دنيفا      سکوت مي به همين سبب، امام داشت.

که بفا مخالففت    خواهند،براي يزيد بيعت مي از حسين. آن گاه رودمي

شففهادت  واقعففه کففربال وو قيففام حضففرت، ، منجففر بففه حسففين امففام

 .  گرددمي حسين

 چند مسأله مهم

نامفه را  صفلح معاويفه  کفه  ت. يکي ايفن جا چند مسأله قابل توجه اسدر اين

يعنفي   ؛ي کفرد وثورمف را  که خالفت رسول خداديگر اين کند.نقض مي

پادشفاهي   ؛پادشاهي کفرد  ،جانب خداوند تعيين شود از که بايدرا خالفتي 

   .شودرود، و پادشاهي ديگر جانشين او ميمي

ويفه  سعي کردند ظاهر اسالم را رعايت کننفد، ولفي معا  اول سه خليفه 

خود  ،حسنبعد از صلح با امام  که او والي خليفه سوم بود، خليفه نبود

 را خليفه مسلمانان خواند.  
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 هم منحفرف کردنفد،   را هم معناي عميقي دارد که آن ،واليت امامت و

خالفت را ، شدهر کدام که خليفه مي و .پنداشتند همان خالفت ظاهري و

پسرش عبفدالملک   ،بعد از مروانل براي مثا .دادميتحويل  خود به پسران

يزيفد بفن عبفدالملک جانشفين او     ي بعفد از و  پس از او پسفرش وليفد و   و

پسفرش يزيفد خطبفه     شفدن وليفد،  کفه بعفد از کشفته   جالب اين شود.مي

پفس از   1کنفد! الحاد متهم مفي  پدرش را به کفر و خطبه در آن خواند ومي

شوند؛ گرچفه امفين   ميخليفه مون أدو پسرش امين و مهم رون الرشيد ها

 کودکي بيش نيست.

بايد انتخاب خليففه   پرسيم: آيا پيامبرحال از برادران اهل سنت مي

توانفد او را معرففي کنفد؛    بعد از خويش را بفه امفت بسفپارد و خفود نمفي     

تواند کودک خود را خليفه مسلمانان قرار دهد و پسفر  الرشيد ميهارونولي

ر دهفد؟! آيفا هفي  عقفل سفليمي ايفن را       ديگرش مأمون را وليعهد او قفرا 

 پذيرد؟!مي

ها کفه  آشوب ها وقتل ها واهلل چه ستماسم خليفه رسوله همين طور ب

اين بفر   وندادند! نجام ااهلل اهل بيت رسول ويهه شيعيان وعليه مسلمانان به

 حقيقت اصلي آن بود. و انحراف خالفت از مسير اثر

                                                 

 .12. تاريخ مصور اسالم،   1
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 اوضاع شام

کفه  تفا جفايي   ، گذاشته بود يه بر مردم شام تأثير فراوانحکومت چهل ساله معاوي

 ه، امفا اسفالم را بف   بودنفد مسفلمان   ! آنانموختندآميوي ها دين خود را از آن

بفه مفردم   به دلخفواه،  سالم ا و ري جعلازيرا احاديث بسي؛ دستندانخوبي نمي

 واليت!   اسالمي تهي ازو  يعني اسالم اموي ؛بودشده فهمانده 

رسفد  ده بود،که وقتفي خبفر مفي   شتبلين  در بر ضد عليق نآها آن

پرسفند مگفر علفي نمفاز هفم      با تعجب مي در مسجد کشته شده، علي

اميفه معرففي کفرده بفود     که بني آن طوررا  عليمردم، امام خواند؟ مي

را  علفي هفم  بلکه در قنفوت نمفاز    منابر، نه فقط درها آن شناختند.مي

کفه   زدنفد مفي تهمفت   م حسن مجتبيبه اماهمچنين  کردند.سب مي

تبليغفات   حاصلهمه  ها.ايندهدطالق مي کند وهمسران بسيار اختيار مي

 بود.   بيتاهلدادن اميه براي بد جلوهبني

 علفي و  مردم شام نه فقط به اسالم، بلکفه بفه مقفام اهفل بيفت و      اکثر

ي مکان زيرا در زمان و ؛هم جاهل بودند بعليهم السالم)حسين حسن و

کردند که ممکن بود کساني نماز شب هم بخوانند، ولي در نمفاز  زندگي مي

ايفن   بيفت اهفل از اسفالم و  آنفان   شناخت آري، کنند!شب علي را سب 

 تا زمان عمر بن عبدالعزيز ادامه داشت. بود و سب عليگونه 

جاهفاي   مثل فتح ايران و، گسترش اسالم از فتح مکه و بعدگفته شد  

بفا قفول ال    آنان ؛شناختندولي اسالم را نمي شدند،لمان ميديگر، مردم مس

کسفاني   شفدند امفا اسفالم را از   اهلل مسفلمان مفي  محمد رسفول  ،اله اال اهلل
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ه زيرا بف ؛ شناختندخوبي نميه موختند که خودشان اسالم حقيقي را بآمي

 اسالم را مثفل لباسفي کفه وارونفه پوشفيده باشفند      ، امام علي فرمايش

توانستند حق را از باطل تشفخي   نميسبب همين ه ب ه بودند.معرفي کرد

کفه  آن طفور  چون اهل بيت را بفهمند؛ فرق بين حسين و يزيد را  و دهند

را  علفي  اهفل کوففه حسفين بفن    . بر خالف اهفل شفام،   شناختندبايد نمي

حدود پنج سال در کوفه خليففه مسفلمانان بفود،     ، و عليشناختندمي

حضفرت   کشفند و مي را ، فرزند عليم حسينولي با وجود اين، اما

   برند.را به اسارت ميخليفه خود  ، دختر عليزينب)سب

بفراي ايفن    داريفم، را بيان مفي  متقي مؤمن و فرق بين مسلم و ،کهاين

گفروه،   ، کفه هفر دو  قهرمانان آن را بشناسيم که هم واقعه کربال را، واست 

خفود را  عقيفده  و هفم  گذاشتند، به نمايش نهايت رهائل را  نهايت فضائل و

 اصالح کنيم.

ولي پايفان نياففت. ائمفه     شروع شد، عاشورا با شهادت امام حسين

هنوز هم کربال ادامفه دارد و مفا    امايکي بعد از ديگري به شهادت رسيدند 

هنفوز  براي انقالبي بزرگ، که ؛ بايد خود را براي ادامه راه کربال آماده کنيم

در  ان شفاء اهلل  رسفد، و گفوش مفي  ه امام بف  «رنيهل من ناصر ينص»نداي 

خفدايا! مفا را جفزء منتظفرين      .مييلبيک گفو  به اين ندا رکاب امام زمانمان

 حقيقي قرار بده، و ظهور امام زمان)عجب را نزديک بفرما.  
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  راي تو حسينال صحن و سأ ،اي عرش
 تر ز بهشت، کربالي تو حسينخوش 

  چون خون خدايي و خدا بر تو بهاست
 تا هست خدا، هست عزاي تو حسين 

 کنیم؟گریه میامام حسین ایچرا بر

گريفه  کفه:  يک جواب مختصر اين کنيد؟گويند چرا بر حسين گريه ميمي

ري شفعارهاي  ادهفاي عفزا  فرياد مقابل ظالم است. دسفته  و ما براي مظلوم

اما در اين ميان، يک نکته روانشناسفي   مذهبي هستندکه بايد حفظ شوند.

 نيز قابل توجه است:  

 نکته روانشناسي
  درمان دواستگريه برهر درد بي

 چشم گريان چشمه فيض خداست 
قدر کفه   هر ؛ زيرارواني است هاي روحي وريابيمدوران کنوني، دوران 

ي رواني هفم  هاانبيمارستمراجعه کنندگان به  ،کندمي ي پيشرفتژتکنولو

وافسفردگي   اضفطراب  ماننفد  تمفدن  هفاي عصفر  ريابيم شود وتر ميبيش

دچار ضربات روحفي   ،علت مشکالت فراوانه کند. مردم بظهور مي تربيش
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بفه   ، وکنفد ميسرگردان را  هاها آننگراني آشفته و افکارشوند، رواني مي و

آرامفش   ،تخليفه کننفد. قفرآن   از نظفر روحفي   ا که خفود ر نياز است جايي 

 :فرمايدداند و ميهکر خدا مي را در هاانانس

  الْقُلُوبُ ئِنُّمطْتبِذِکْرِ اللَّهِ  االَ

 .گيردها به ياد خدا آرام مىدل

 بيفت اهفل  والهفي  توسفل بفه اوليفاي     قرآن، دعا، وقرائت  هکرخدا،

 تاباند.ها ميد را در دلچراغ اميو  است بخش و اميدوار کنندهآرام

سعادت و رسيدن به  و ،هاي موجودناپس بهترين جايگاه نجات از بحر

 هستند. بيتاهل ،آرامش درون، پس از هکر خداي متعال

هفاي  ترين صحنهسوزناک ؛ زيراکندما را صبورتر مي کربالهکر مصائب 

 خود اختصا  داده است.ه تاريخ را جريان کربال ب

 مهای عاشوراپیا ها ودرس

دهد که بايد دين را شناخت وعقيفده صفحيح را در   ما درس ميه عاشورا ب 

 جان خود تثبيت کرد.

 ري کرد.ادهد که بايد براي حفظ دين فداکما درس ميه ب عاشورا

در راه خفدا و قفرآن بايفد از همفه چيفز      که دهد مي نشانما ه ب عاشورا

 گذشت.
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باطفل هفر انفدازه     پيروز است و باطل که حق بر آموزدميما ه ب عاشورا

اميفه در مفدت   که جبهه بنيچنان پذير است،زوال ،ظاهر قوي باشد هم در

بردنفد  اهل بيت را به شام مفي  ا روزي که اسيران وآيي از هم پاشيد. هکوتا

 اميفه و کرد که نهضت عاشورا منجفر بفه فنفاي جبهفه بنفي     يزيد تصور مي

 شود؟ابوسفياني مي

 بفا  ،که در دفاع از دين بايد بصيرت داشفت  کنديد ميتأکما ه عاشورا ب

اگفر بصفيرت   ؛ زيفرا  و اهل بيت را شناخت، تر آشنا شدحقيقت قرآن بيش

زيفاد کسفاني   کفه در جبهفه ابفن   چنفان  فريب خواهد خفورد، ، آدمي نباشد

 در نتيجه گمراه شدند. بصيرت بودند وولي بي مسلمان بودند، نه فاسق

زيفرا   دهد؛مي بار به عزت رسيدنندگي هلتز و ازدرس زندگي  عاشورا

از زنفدگي بفا    بهتفر را مرگ با عفزت  و  است «هيهات من الذلفه »شعار عاشورا 

 .داندميهلت 

 عاشورا صحنه عبرت

و بفه مفا    يفک صفحنه عبفرت اسفت     ،گفت: عاشورا غير از درسبزرگي مي

جامعفه  ، مبراپنجفاه سفال بعفد از وففات پيف      دهد که چگونههشدار مي

ناچفار شفد بفراي نجفات      کسي مثل حسينو  افتاد اسالمي به اين روز

 ؟ري کنداچنين فداک ،جامعه

 مکفه و  در در مرکفز اسفالم،   که حسين بن علفي دومين مسأله اين

ري درخت اسالم با خفون  ابيآ وضعي مواجه شد که چاره را درچه مدينه با 
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مانفد،  اسالم مي شدن اوچه وضعي بود که فقط با کشته بيند؟ مگرخود مي

 رود؟از بين ميدر غير اين صورت،  و

 این عبرت قابل تامل است

؟ فردي مثل يزيد بر جامعه اسفالمي حفاکم شفد   که چرا  جاستعبرت اين

در همفان شفهري    چه شد که بيست سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين

سر نيزه کردنفد و   را بر کرد، سرهاي پسران عليکه ايشان حکومت مي

بفه  هفا  سال، انحطاط آن چه شد که در مدت بيست ؟گرداندند ن شهرآدر 

 جا رسيد؟اين

ر حسين بفن علفي فرزنفد دختفر     که سَ ،مدآسر جامعه اسالمي  چه بر

درهمفان  ، را طالفب خليففه مسفلمين علفي بفن ابفي      پسر و پيامبر

کسفي  شفود، و  مفي گردانده  ،نشستمسند خالفت مي شهري که پدر او بر

   !؟شودمتعرض نمي

و ري ادرد و بيمف  ،شود، قفرآن در جواب اين سؤاالت يک آيه مطرح مي

 :فرمايدکند، ميبه مسلمين معرفي مي درمان آن را نيز

الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُـوا الشَّـهَوَاتِ  فَسَـوْفَ     فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

  یَلْقَوْنَ غَیًّا

]آنان[ شد که نماز را ضايع  نسلى جايگزين سپس بعد از آنان

کيفر[ گمراهى خود ] کردند و از شهوات پيروى نمودند؛ نهايتا 

 .را ]که عذابى دردناک است[ خواهند ديد
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 امل مهم در انحراف مسلمانانوع

   .تأثير گذار بودنداين گمراهي و انحراف عمومي در دو عامل اصلي 

ن نمفاز  آز هکر خدا کفه مظهفر   دور شدن ا ؛"الصَّفلَاةَ  أَضَاعُوا" ل،عامل او

رنفگ شفدن معنويفات در    کردن خدا و معنويفت، کفم  است. يعني فراموش

، باشد تر براي طلب حاجتبيش ،که هکر خدا، و دعا و توسلزندگي، و اين

   شود. ف مادياتزندگي، همه صرت اوقاو 

اي ها و هفو يعني دنبال شهوتراني .است "وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ"، دوم عامل

بفودن و در   جاه و مقفام  و مال و ثروت ،هاي دنيويدرپي لذت ،رفتن نفس

سفرايت کفرده بفود،     آنان هري بادام دنيا گرفتار شدن است. اين درد و بيم

بعضفي   ؛ البتهن طور که مردم زمان ما هم به اين امراض مبتال هستنداهم

 .هستند اندکاند که سالم مانده آنانو  ندترمريض و بعضي مريض

 ؛معرففت دينفي اسفت    نداشفتن مصائب همان  ريشه همه اين عوامل و

دلخواه خود ه اند هر کس باصل دين تحقيق نکرده يعني چون در عقيده و

 کند.دين را پياده مي

تعفداد مسفلمانان عقيفده وجفود دارد و     ه تقريبفا بف   ،اگر مبالغه نباشفد 

طبفق  ه تطبيق دهد، کف چنان خواهد دين را با زندگي خودش مي يهرکس

! دين را هم با خود يدک بکشفد  زندگي کند، و نام مسلمان و عالقه خويش

هفا بفراي زنفدگي    اي که خالق انسفان ها از قرآن و برنامهدر نيتجه مسلمان

 اند.قرار داده، دور شده
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 فایده آن معنای محرم و

اولفين   ،فايده آن غافلند. مفاه محفرم   ري هستند که از معناي محرم وابسي

حجفه و  ي ه ،قعدهي ه ،رجب هاي، ماهقبل از اسالم .قمري استماه سال 

ن چهفار مفاه جنفگ    ايف دانسفتند، و در  مفي  بمحتفرم )محرم را مفاه حفرام   

 ديفد متعفرض  کردند. حتي اگر کسي قاتل پدر خود را در ماه حرام مينمي

 شد.نمي او

مفاه   ،31سفال   اما از ؛هاي حرام را همچنان حرام دانستاسالم هم ماه

   .ي ديگري پيدا کرداويهه نزد شيعيان معنبه محرم

 نظیرواقعه بی

ن جهفت  آنظير اتفاق افتفاد. اول از  در جامعه اسالمي دو واقعه بي 31سال 

حسفين  ، يعنفي   مرد شريفي از خاندان رسول اسفالم م که در ماه محر

و پدرش خليفه بر حفق بفود، در    که مادرش دختر پيامبر  بن علي

ه خالفت را غصب و به نام اسالم و بر خفالف حکفم اسفالم    اي کمقابل عده

خفانواده و يفاران    ،منجفر بفه شفهادت خفود     و درکف قيفام   کردند،رفتار مي

   شد.اهل بيتش  عزيزش، و اسارت

فرزند دختفر   دانستند حسينمخالف مي گروه ن جهت کهآدوم از 

اسفالم  ري کردنفد کفه   ابا آنان رفت؛اما گويداست و جز حق نمي مبرغپي

هفي   ميفان  در  شته باشفند و ادري تابا کفار چنين رفحتي دهد اجازه نمي

 کنند.نميهم را با اشرار خلق  ييهاچنان ستم ،ملتي
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  نندزشيانه مرغي نميآآتش به 
 ل عبا نبودآخيمه  گيرم که خيمه، 

 

بر جسدها اسفب تفاختن و    ،کشتن با تشنگي، سرها را بر نيزه آويختن

جفا  دانستند جفز زنفان و کودکفان در آن   مي کهبا اينش زدن ها را آتخيمه

 کسي نيست.

  من از تحرير اين غم ناتوانم
 جانمه که تصويرش زند آتش ب 

  تو را طاقت نباشد از شنيدن
 شنيدن کي بود مانند ديدن 

 

در جامعفه   اين ماه هجري که محرم را محترم نشمردند، 31ال سلذا از 

ري اسفت، و هفر سفال شفيعيان بفا صفرف مبفالن        اشيعه ماه حزن و عفزاد 

عمر خود مايفه ميگذارنفد،    ري، از وقت و مال واهنگفتي براي مجالس عزاد

طلبفي او را بفه   حفق  و بر موالي خود اشک ميريزند، و نفداي مظلوميفت و  

 رسانند.  عالميان مي

تفا چفه انفدازه در     به امفام حسفين  و عشق يابيم که عقيده پس درمي

 فقط متعلق به شيعيان نيست! حسين امروزهاست. البته شيعيان راسخ 
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  فایده محرم چیست؟

همفه اشفک   ممکن است سؤال شود اين همه صفرف وقفت و مفال و ايفن     

 اي دارد؟  چه فايده هاريختن

داراي اعضاي رئيسفي   ،پيکر جامعه مانند جسم انسانگفت: بزرگي مي

دگي ميسفر نيسفت،   زنف  ، ادامفه دناگر فاسد شو ي بدناست. بعضي از اعضا

کفه  قلب و جگر سياه که مرکز توليد خون، و جگر سففيد   فاسد شدن مثل

ها بيمفار  که اگر يکي از آن، ها اعضاء رئيسه هستنداين است، وسيله تنفس

بفراي شففاي   چنفين کسفي   نيست و  آدمي ممکنزندگي براي ادامه شود، 

   خود حاضر است از ثروت دنيا بگذرد.

بفدون   وبايد باشد که حکم اعضاي رئيسفه دارد،   نيز صفاتيدر جامعه  

 زندگي اجتماعي ميسر نيست. ،نآ

 فقدان بعضی صفات در جامعه زندگی میسر نیست با

اي وابسته به صفاتي اسفت کفه بفا فقفدان آن صففات،      روح و حيات هر جامعه

، صفداقت، غيفرت، امانفت،    ماننفد شفجاعت  امکان پذير نيست؛ صفاتي  زندگي

 ايفن اي اگر جامعهاعضاي رئيسه و مهمي هستند که  و ...، عفت، ايمان، تقوي

 هلت است. گونه صفات را از دست دهد، محکوم به مرگ و

، و وقفت  دنف اي مفال خفرج کن  جامعفه اففراد  حال چقدر ارزش دارد که 

 !بين رود؟از د اين صفات ند و نگذارندارنگه تا اين صفات را بگذارند
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و زنفده نگفه    وري واقعفه کفربال،  آادست که بفا يف   وسيله اي ،ماه محرم

هفا بفا ايفن    حسنه بودند، انساناين صفات داشتن ياد بزرگاني که مزين به 

 شوند.فضائل آشنا مي

 مدرسه عاشورا

نتففايج عففالي بففراي  و مقصففد حسففينشففناخت در مدرسففه کففربال بففا  

شفرافت مسفلمين، بلکفه بفراي شفرافت       اسفالم و  يابقا سربلندي جامعه و

و بفا الگفو گفرفتن از     يابنفد ان فراواني پرورش مفي نيت، شاگردانسا انسان و

 شوند.و ياران با وفايش، در عمل اين صفات تدريس مي حسين

)مقفام  "عارفا بشانه"ائمه، وارد شده:  ديگرو  در زيارت امام حسين 

بفا   ويفهه حسفين  و بفه  در وقت زيارت ائمه اطهار يعني ها را بدانندبآن

هفا را  د تا علت بزرگي آننن حضرت آشنا باشآد شخصيت و صفات و مقص

چون شخصيت انسان به صففات   است؛ زيارت با معرفتو اين همان  دنبدان

 بستگي دارد.     او

فضفائل و رهايفل بفه نمفايش گذاشفته شفد. بفا        نهايفت  در واقعه کربال 

و رهائل را پفاک  داد فضائل را در خود پرورش توان ميشناخت اين صفات، 

هاي قرآن عبرت اسفت.  در قصه ؛"فی قصصهم عبرة"فرمايد: يد. قرآن مرک

 آيا در قضيه کربال عبرت نيست؟

در راه خفدا شفهيد شفد، و     دهد که امام حسفين تاريخ شهادت مي

احياي قانون الهي و کرامفت انسفاني   »بلکه هدف او هدف شخصي نداشت 
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ش تمفام  چه به قيمت هستي خود و خانفدان ر گبود؛ « دينانمبارزه او با بي

 .شد

 فهمد که لذات ماديپس با برپايي هکر عاشورا و بررسي آن، انسان مي

 ؛شفود ماند، و موجفب سفعادت مفي   جاهب پايدار نيست، و آن چه مي )مال و

 فضائل و معنويات است.

خفاطره مردانفي را    ،محفرم  يفاد قرن  12ز حدود ه اکنون بعد اک چنان 

 شان بود.بينيشان نتيجه جهانکند که زندگيزنده مي

  اگر انسان بداند

که به صففات نيفک پفرورش     انسان بداند که گوهر وجودش در صورتي اگر

شود، بلکه افکفار  بعد از مرگ فاني نميو  از هر گوهري گرانبهاتر است، يابد

را ش حيففات اخففروي ا، و اعمففال و صفففاتي کففه در درون او رسففوخ کففرده

و جهنم همان است کفه در دنيفا   سعادت و بهشت بداند  دهد. وتشکيل مي

 .زدپرداهمواره به کسب فضائل مي، در اين صورت کندکسب مي

 عاشورا مدرسه خودشناسی و خود سازی

تر بيان شود، و مفردم  عميق تر وحقايق بيش ،حال اگر در مراسم عاشورايي

« استحکام ايمان و صففات حسفيني  »در اين مجالس شرکت کنند و باعث 

ه امانت وکمفک بف   ،فات حسنه مثل تقوي، عدالت، راستيص، گرددآنان در 

عي در اين مراسم است، در وجودشفان  مجه يکديگر که همان کارهاي دست
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داشفتن واقعفه   ناچيزي دارد؟ مراسم عاشورا و زنده نگهرشد کند، آيا ارزش 

 يافت.  توان نمي که در جاي ديگربسياري دارد، برکات کربال، 

جهفان  و...، شرق وغرب  ،نترنت، مطبوعاتيا ،به وسيله تلويزيونامروزه 

توان گوناگون را در مردم نمي يراآتأثير افکار و و  شده است هم متصله ب

 ناديده گرفت.

گونفاگون   يراآاي که مردم کورکورانفه افکفار و   در چنين دنياي آشفته

و تشخي  حق و باطل مشکل شده، تنهفا ديفن   ، دنکنديگران را تقليد مي

 است که بر مبناي عقل و علم و وحي استوار است. مقدس اسالم

مشکالت علمي فراوان دارد، که جوابي بفراي  ، با اين همه پيشرفت بشر

تواند به امنيفت و  بدون پشتوانه وحي نمي و مگر از راه وحي يابدنمي هاآن

ري وجود دارد فقفط قفرآن   اهاي بسيحکمت ،زيرا در زندگي؛ سعادت برسد

، اسفت  هاهدايت و تکامل آن ،براي تربيت هاانق انسکه وحي از طرف خال

اسالم تنها ديفن   ،لذا در پرتو قرآن نشان دهد.سعادت ابدي را  راه تواندمي

 اراده فرموده است:ديني که خداوند براي بشريت  ؛جهاني خواهد بود

وَلَفوْ کَفرِهَ    لَّفا أَنْ يُفتِمَّ نُفورَهُ   نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا

الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَفى الفدنينِ    وَدِينِ ٰ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى  الْکَافِرُونَ

 کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

نور خدا را بفا سفخنان باطفل ]و تبليغفاتِ      خواهندهمواره مى

نور خفود را   که ند؛ ولى خدا جز اينپايه[ خود خاموش کنبى

 .، هر چند کافران خوش نداشته باشندخواهدکامل کند نمى
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، تفا آن را  اوست که پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد

، هر چند مشرکان رضايت نداشته اديان پيروز گرداند بر همه

 .باشند

را در  کند. اين ديفن ري ميامکتبي فداک براي چنين دين و حسين

)مسفلمانانب بايفد   موخت. پس پيفروان ايفن ديفن   آبايد  بيتاهلمکتب 

قفرار   پيروي از عترت رسول خداعمل خود را بر اساس همان کتاب خدا و 

تحکفيم ايمفان، و اصفالح     ،و از دستورات دين براي تهفذيب اخفالق   ،دهند

شفود  مين أخرتشان تآکه هم سعادت دنيا واستفاده کنند،  روابط اجتماعي

 و هم براي مردم جهان الگو باشند.

 توان به چنين معرفتي رسيد؟مي در کدام مکتب، غير از مکتب حسين

 نکته قابل تامل وتعقل

و خالففت را   کردنفد  حقيقفي را از صفحنه خفارج    ، معلمفين با کمال تأسف

کفه معاويفه بفن ابوسففيان بفر مسفلمين مسفلط         جفا آندند، تا نموغصب 

يزيد بفن   فردي مانند اويه، رهبري اين دين را بهو بعد از مرگ مع ،شودمي

خواهند که با او بيعفت  سپارند، و از حسين فرزند رسول خدا ميمعاويه مي

 !کند
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 زندگی یزید مختصری از

معاويه بن ابي سفيان در زمان خالفت خويش از مفردم بفراي پسفرش    

ه يزيفد بف   برود؛و او را وليعهد خود نمود تا هنگامي که از دنيا  بيعت گرفت

   قرار گيرد.جاي وي 

در سفال اول سفلطنت    اود. رکف  مدت سه سال و نه مفاه خالففت   يزيد 

واقعفه   بفه شفهادت رسفاند و    ل ابوطالبآرا با جماعتي از  حسين ،خود

ه واقعفه حفرّ   36سال به يدر سال سوم سلطنت و .وجود آورد به اا رعاشور

ن آنفر از اوالد ابوطالفب در  جمع کثيري از اهل مدينه با چند  اتفاق افتاد و

   ند.واقعه مقتول شد

 فرمايد:ه ميهاشم در واقعه حرّاي از شهداي بنيمسعودي بعد از هکر عده  

و غير از ايشان از ساير قريش و انصار و مردمان ديگر از معفروفين کفه    

غير از کساني که معروف ه ب ،هزار نفر به شمار رفته 2عدد مقتولين ايشان 

ن مسرف بن عقبه دست تعدي بر اعفراض و امفوال مفردم    آپس از ، نبودند

گشاد و اموال و زنان اهل مدينه را تا سه روز بر لشکر خويش مباح داشفت  

 1... تا هر چه خواهند از اموال ايشان غنيمت گيرند و با زنان و دختران

 «الناس علی دین ملوکهم» به حکفم  ها؛ آنلشکر شام اصال دين نداشتند

دسفت تعفدي بفر امفوال و اعفراض       و دانسفتند ين يزيفد نمفي  يز آيني جيآ

 مسلمانان گشودند.

 

                                                 

 ، تاريخ خلفاء.تتمه منتهي االمال. 1



  فلسفه عاشورا|    69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 پنجمجلسه 

 

 



 
 

 

 

 

 به معاویهنامه امام علی
بن سميه براي تو  زيادگويد: اي به معاويه به او ميدر نامه امام علي

دين  مگر !و را بکشيد. اي معاويهنامه نوشت، هرکس بر دين علي است ا

 مبفر غدين علفي همفان ديفن پسفرعمويش پي     !اي معاويه علي چه بود؟

 همان کسي است که تو شناسي؟ اومحمد بن عبداهلل را مي يا توآاست. 

مفال مفردم    جفان و  بفر  واي هجايگفاهش تکيفه زد   بفر  اکنون به نفام او 

هکفر اهفل بيفت    هفا  کفه آن ايفن  شتي مگررا نکُ هاآن کني.حکومت مي

 ند. شتدا

و ديفن   با دين محمفد و با دين بود  هاآن عداوت ، کهمتوجه شديد

 نفاحق از ه ها براي خالفت که بمخالف بودند. آن و حسين علي

اگر دين واقعفي   و در دين گذاشتند ي فراوانيهابدعت ،ن خود کردندآ

سال 45در مدت  ،که گفته شدشد. چناننمي گونه اين ،شناختندرا مي

از اسالم واقعي خبري نبود و هفرکس در زمفان معاويفه متولفد     در شام 

 اسالم معاويه را فهميده بود. ،شده بود
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 و سوزاندن کعبه       ای از ذکر واقعه حرّخالصه

)تفاريخ  اين واقعه را مرحوم شيخ عباس قمي در کتفاب تتمفه المنتهفي   

هل سنت بيان کرده که اي از بزرگان اخلفاب با هکر منابع از تاريخ و عده

 شود:اي از آن بيان ميخالصه

مسلمانان بفه شفام رفتنفد تفا      اي ازعده بعد از شهادت امام حسين

بود کفه حسفين بفا او بيعفت نکفرد.       هک ،يزيد را بشناسند، که اين يزيد

انفد، کفه يکفي از علفل قيفام را      قدر بدعت در ديفن گذاشفته   نآديدند 

 ها در دين ديدند.بدعت

اليقين مشاهده کردند که يزيد پيوسته مشغول اسفت بفه   به عين هاآن 

الت لهو و لعب، چون آ سگ بازي و حليف قمار و طنابير و شرب خمر و

 خبار کردند.ابرگشتند به مدينه، اهل مدينه را به شنايع اعمال يزيد 

مردم مدينه عامل يزيد را و ساير امويين را از مدينفه بيفرون کردنفد و    

و  شکار کردند و گفتند: کسي که قاتفل اوالد رسفول  آ سب و شتم را

 رب خمر است لياقت خالفت را ندارد.اناکح محارم و تارک صالة و ش

بيعت کردند، اين خبر چون ب غسيل المالئکه) حنظله عبداهلل بن پس با

کفه تعبيفر از او بفه مجفرم و      گوشزد يزيد پليد شد، مسلم بن عقبفه را 

شفام بفه مدينفه گسفيل داشفت،       فراوان ازلشکري  با، کنندمسرف مي

مسرف با لشکر خويش چون نزديک به مدينه شد، به محلي که معروف 

بيفرون   آنفان است، رسيدند. اهفل مدينفه بفراي دففع      "ه واقم حرّ "به 
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مدند، لشکر يزيد شمشير در ميان ايشفان کشفيدند و حفرب عظيمفي     آ

، و مفردم  ري از مفردم مدينفه مقتفول گشفتند    اواقع شد و جماعت بسي

پناه به روضفه   مدينه را تاب مقاومت نماند، الجرم به مدينه گريختند و

 ن حضرت را ماله خود قرار دادند.آبرده و قبر منور  مطهره نبوي

مسرف نيز در مدينه ريختند و به هي  وجه احترام قبر مطهفر را   لشکر

د هاي خونگه نداشتند و با اسبان خود داخل روضه منوره شدند و اسب

تفا   ،شتندجوالن دادند و پيوسته از مردم مدينه کُ را درمسجد رسول

خفون رسفيد! و    تفا قبفر رسفول    روضه و مسجد پفر از خفون شفد و   

از ريفاض   ،ايهاي ايشان در روضه که مابين قبفر و منبفر و روضفه   اسب

 ، روث و بول کردند. است جنت

کفرده کفه   شت که مدائني از زهفري روايفت   و چندان از مردم مدينه کُ

و مفوالي کشفته    ينهفتصد نفر از وجوه ناس از قريش و انصار و مهفاجر 

عفدد  ، که ر و عبدو از ساير مردمان غيرمعروف از زن و مرد و حُ ند،شد

شمار رفت. و اموال و زنان اهل مدينه را تا سفه  ه مقتولين ده هزار تن ب

 خويش مباح داشت.  برلشکر روز

حفدي کفه نقفل شفده کفه در      ه ند تا بفسق و فساد و زنا را مباح ساخت

زنا کردند!؟ و مدائني روايت کفرده کفه: بعفد از واقعفه      مسجد رسول

و ايشفان را اوالدالحفره    ،شوهر فرزند زنا متولد کردنفد ه، هزار زن بيحرّ

 د.ناميدن
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مردم را به بيعفت يزيفد    ،قتل و زنا بپرداخت بهسرف بالجمله، چون مُ و

 کشت.کرد او را ميند و هر که ابا ميبر عهد عبوديت و بندگي خوا

چون مسرف بن عقبه از کار مدينه فارغ شد، به قصفد دففع عبفداهلل بفن      و

 .دور مکفه را احاطفه کردنفد    و ... زبير و اهل مکه به امر يزيد عازم مکه شد

با مختار بن ابي عبيده وجمعي ديگر که بفا عبفداهلل بيعفت     عبداهلل بن زبير

هاي مکفه  باالي کوه خانه خدا بردند، پس لشکر شام درکرده بودند پناه به 

مسجدالحرام است اجتماع کردند، وتعبيه منجنيفق   ها وخانه بر فکه مشر

 هفا از افکندند، وجامفه مسجد مي ه وکعب نفت بر پيوسته سنگ و نمودند و

 کفه آنانداختند تفا  خانه خدا مي بر ساختند، ونفت آلوده مي پنبه وکتان و

ن بفرهم  آديوارهفاي   ن منهفدم گشفت و  آه بسفوخت وبنفاي   کعبه معظمف 

 و ،مده بودآ هاي گوسفندي که به جهت فداي اسماعيلشاخ و ريخت،

 روز ب وابتداي ايفن واقعفه در  5آويخته بودند هم سوخته شد) خانه سقف بر

 به مرگ يزيد مانده بود. يازده روز 32شنبه سوم ربيع االول سال 

تعفديات   و سفاير ظلفم   شمشفير و  تش وآ بالجمله، از آسيب سنگ و و

که خداي عزوجفل يزيفد را   اهل مکه سخت شد تا آن شام کار بر لشکر

بفه   لشفکر  و مرگش به مکه رسفيد  خبر مهلت نداده به جحيم پيوست،

 آسيب ايشان راحت شدند. اهل مکه از جانب شام روانه شدند و
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 معرفی یزید از زبان خودش

 

معروففي   دارد شفعر  شزندقه ا و کفر اللت برکالم او که د و جمله اشعار از

 که در وصف شراب گفته:است 
 

  فان حرمت يوما علي دين احمدي
 ها علي دين المسيح بن مريمفخذ 

 

دين مسيح  آن شراب را از تو دين احمد حرام شد، روزي شراب در اگر

 حالل بدانب و)بن مريم بگير

ن در آشراب که بفرج   خورشيد کوچکدر قسمتي از اشعار يزيد آمده، 

 ن دهفان مفن  آن سفاقي شفراب ومغفرب    آته خمره شراب است و مشفرق  

 .است )شرابخوارب

بفه مجلفس    بيتاهلورود  از اند که بعدمورخين گفته جماعتي از و

 جمفع کفرد،   اهل شام رايزيد  را آوردند، مبارک حسين چون سر، يزيد

دنفدان   لفب و  زران برچوب خي با ،اطفال حسين اهل بيت و برابر در و

دسفت  ه کاش خويشانم کفه درجنفگ بفدر بف     :گفتمي و زدن مظلوم ميآ

 کنم.که چگونه با فرزندش تالفي مي دديدنمي ،کشته شدند علي

 کفر او: تمثل کرد که سجلي است بر را اين اشعار و

  هاشم بالملک فال لعبت
 جاء وال وحي نزل خبرٌ 
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  لست من خندف ان لم انتقم
 ن بني احمد ما کان فعلم 

  ليت اشياخي ببدر شهدوا
 جزع الخزرج من وقع االسل 

  استهلوا فرحا الهلوا و
 : يا يزيد! ال تشلاثم قالو 

 

زيرا نفه خبفري از جانفب خفدا      دادند، هاشم خالفت را بازيچه قراربني

 سفوار دالور  ازعلفي خونخفواهي کفرديم و    نه وحيي نازل شده بفود!  آمده و

اي کاش پفدرانم کفه در   . جنگ بدر را تالفي نمودم کشتيم و را يرچون ش

اي  گفتنفد: مفي  گشفتند و شاد مي داشتند و حضور بودند، امروز جنگ بدر

 يزيد! دستت درد نکند.

سبط بن الجوزي شفهادت بفه آن داده،    منقول است و ديوان او هم از و

ايفن دو   ،شفام ورود اهل بيت بفه   بعد از کتب مقاتل معروف است که: در و

 انشاد کرد: دهدمي نفاق پيشين خبر که از کفر ديرين ورا بيت 

  لما بدت تلک الحمول و اشرقت
 تلک الشموس علي ربي جيرون 

  نعب الغراب فقلت نح او التنح
 فلقد قضيت من النبي ديوني 
 هاي جيران ظفاهر شفد و  باالي تپه خورشيد بر ها مانندن هودجآچون 

خواهي بنال يا سفاکت بفاش کفه مفن     مي پس گفتم: ناليد. کالغ درخشيد،
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فاميفل مفن    ادا کردم يعني کساني را که از داشتم، پيامبر ي که ازيهاطلب

 وهم از يزيد است: امروز انتقام گرفتم!شده بود،  کشته

  شغلتني نغمة العيدان عن صوت االهان
 وتعوضت عن الحورف خمورا في الديان 

 

هفاي  پيالفه  آوازهفا را بشفنويد و   صفداي سفاز و   د وبرخيزي !اي نديمان

 يد.يتوجه به معاني را ترک گو شراب را مدام بنوشيد و

 گوش سپردن به اهان باز داشته است   صداي نغمه دلنشين سازها مرا از

 حوري بهشتي عوض کرده ام. ن شراب کهنه را که درخم است باآمن  و

اشفعار کفرآميفز او و لعنفت     الحاد يزيفد و  زندقه و و شرح کفر بالجمله:

اسفت وجمفاعتي    درکتب مشهور را در منبر بغداد، کردن ابوالفرج جوزي او

 1اند.يزيد کرده جماعت نيز اعتقاد به کفر از اهل سنت و

کفه   پسر علفي  و پيامبر دختر پسر از امام حسين اين يزيد

مفام  يعنفي ا ! بيعفت کنفد   بفا او  تفا خواهفد  مفي  سفت، ا خفدا  خليفه رسفول 

 شما چيست؟ خداست! نظر خليفه پيامبر ،قبول کند که يزيد سينح

خالفت است. شما  حقيقت دين و از ها، انحرافتريشه همه اين مصيب

 برونفد، و  ديفدار خليففه رسفول خفدا    ه تصور کنيد از ممالک مختلف ب

                                                 

، تفاريخ خلففاء اسفتفاده شفده، بفراي اطفالع       تر اين مطالب از تتمة المنتهفي االمفال  چون بيش. 1

 تر به اين  کتاب مراجعه مراجعه شود.بيش
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)ابوالقيسب با لباس ديبفا قفرار دارد،    ايبوزينه ،مشاهده کنند درکنار خليفه

 گويد:مي خورد وشراب ميخليفه و 

  اسقني شربة تروي مشاشي
 ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 

 

 گويد:مي و

  فان حرمت يوما علي دين احمدي
 فخذه علي دين المسيح بن مريم 

   

مسلمانان هم اهل شفام، کفه ديفن     ها باشند وخليفه مسلمانان اين اگر

م را چگونففه خواهنففد ديگففران اسففال انففد،اميففه گرفتففهبنففي خودشففان را از

 !شناخت؟

گذارند، خليففه بفا   نمايش ميه برا  خلفاي اسالم فيلمي از حاال هم اگر

و ، در پفيش رو دارد  ظرف بزرگ ميوهو داده،  تکيهتختي  نچناني برآلباس 

 در اطراف و ... .نوازندگان 

معرففي کننفد، مفا مسفلمانان هفم       نفه وگخلفاي مسلمانان را ايفن   اگر

چگونفه  ، مردم جهان معرفي کنيمه ب دريابيم و م حقيقي راتوانيم اسالمين

ريم ديگران اسالم محمدي را بفهمند.گر چه ممکن اسفت گفاهي   اانتظار د

 مسلمانان اسالم را بهتر بشناسند!برخي مسلمان، از  اسالم شناسان غير

  خود ندارد عيبي هاتاسالم به 
 هرعيب که هست در مسلماني ماست 
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 ششمجلسه 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 سیاست معاویه

ساله حکومت خفود بفا يفک سياسفت عميفق سفه       دوران بيست معاويه در

آفريقاي شفمالي تفا    ن روز که ازآوسيع اسالمي  سرزمين سراسر جانبه، بر

 بفذل  ماليمفت و  با ،سويک  از مسلط گرديد. ،حدود چين توسعه يافته بود

کفه   جفا آندانشمندان مهاجر و انصار را تفا   سران عرب و خشش فراوان،و ب

ه بف  ايدر محيط شفام حفوزه  او  .خود جمع کرد اطراف ممکن بود فريفت و

دانشفمندان   تشفويق علمفا و   قرآن و اساس ترويج اسالم و ظاهر آبرومند بر

يفن  . معاويه با ااين راه فريفت وطرفدار خود نمود عوام را از فراهم ساخت و

 داد.مي اسالم قرار برابر قرآن و دربه آساني خود را شيوه، مخالفان 

 ن جفدي و امخالفف  ري وخفرده بينفي،  ابفا کمفال هوشفي   ديگر،  سوي از

 ؛تاختمي هاآن رحمانه بربا سياستي بي داشت و نظر دانشمند خود را زير

 دستورات مردمي يا اسفالمي  مالحظه قانون وو محاکمه  بدونرا  هاي آنو
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اسفتاد   «بسربن ابي ارطفاة »دل مانند افسراني سخت وداشت از ميان برمي

 .کردها حکمروا ميمال آن جان و بر را "زياد بن ابيه"و، کشدمآحجاج 

تشفکيل   يوسفيع  بسفيار عمفومي و  دستگاه تبليغفاتي  معاويه همچنين 

مفسفران   تفسفير  حفديث محفدثان و   ،شاعران داده بود که اساس آن شعر

 زبفان شفاعراني   از ،خواسفت مفي  هر آن چفه را  بود، ورصت طلب ف قالبي و

 بفود  هفا مربي آن "ابوهريره"گفته محدثاني که  ازو  ،"اخطل نصراني" مثل

مسفلمانان   بازار در ،يهودي مدرس آنان بود "کعب االحبار"بياناتي که  از و

 .  دادمي نشر

خفود  بفه دلخفواه    بود که محيط اسالمي رافرصت مناسبي سال ت بيس

يزيد را بفه تخفت    د ونمسلمانان مسلط ک همه چيز بر اميه رابني درآورد و

 حکومت نشاند.

تفا  بفود  فرصفت   انتظفار  در، همفت بسفته   بود که کمر تنها حسين

 ،ساله معاويفه چندين شکستن اين سياست  .براندازد اساس اين سياست را

حمفل  ت با حسينامام  و تحمل مظلوميت نداشت، ري واجز فداکراهي 

اين سلطنت شوم  ،ياران پاکش بذل خون پاک خود و ترين مصائب وفجيع

 1اميه راسرنگون نمود.بني

                                                 

 پيشين.. 1
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 جوابسؤال بی

محيط داخلي به هر قيمتي بود بيعفت يزيفد    تسلط کامل بر معاويه پس از

پيشفوايان حجفاز کفه مرجفع احکفام       ولفي از  ؛به مسلمانان تحميل کرد را

 ود.نگران ب اسالمي بودند بسيار

 در هاي بزرگي کفه حسفين بفن علفي    شخصيت در مخالفت حجاز

زاده بودنفد و در  خليففه  سه تن از اين مخالفان، نمود داشت. ميان آنان بود

ما هم بايفد وارث   ،رودبرابر يزيد اعتراض داشتند که اگرخالفت به ارث مي

ر و دارتف خالفت باشيم، و اگر به سابقه و لياقت است، هزاران مسلمان سابقه

ايفن   د.ند و هي  منطقي با انتخاب او موافقت نفدار وجود دار تر از يزيداليق

معاويه در آخر عمر خود بفه   کهتا اين در دل اکثر مسلمانان بود، هااعتراض

موافقت سکوتي از اين افراد بفه دسفت    ،دسيسه اب کرد وسفر مدينه و مکه 

که اين سفکوت بعفد    دانستآورد و در ميان مسلمانان منتشر کرد، ولي مي

 شود.شکسته و غوغاي مخالفت بلند مي ،مرگ او از

 و تفر مفورد توجفه   از همفه بفيش   حسين بن علي درميان مخالفان،

تري در خاطر يزيد بود رو درباره او اهتمام بيش است، از اين ترجانببهحق

خواسفت بفه   مي ترين مخالفان او بود،از سخت حسين بن علي چون و

 را از ميان بردارد و آسوده خاطر باشد. يشده وهر قيمتي 
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 مسأله بیعت ازحسین

 در پيمفان صفلح منعقفد کفرد و     هجري با امام حسفن  21معاويه سال 

عهفدي  به واليت هجري برخالف مفاد قرارداد، فرزند خود يزيد را 53سال 

در نيمفه  . بيعت گرفت اوبراي  تهديد و تطميعمردم با  از خويش برگزيد و

بفه  رسيد. يزيد به حکومت  دنيا رفت و هجري معاويه ازال شصت ب سرج

 طريق ممکن براي او همه مسلمين به هر ازتا همه فرمانداران خود نوشت 

 مرگ معاويه را گفزارش داد و  ،مدينه اي به استاندارنامه در بيعت بگيرند، و

هلفت  ابن زبير بيعت بگير و م عبداهلل بن عمر و حسين و از ،بعد اما نوشت:

 مده تا بيعت کنند والسالم.

 وآغاز قیامجواب حسین

دهم بفا  مي من به تو دستور» او گفت:ه جواب مروان که ب در حسين امام

 فرمود:«. در آن است آخرت تو دنيا و يزيد بن معاويه بيعت کني که خير

ـ  ،انا الیه راجعون انا هلل و بـراع مثـل    ةعلی االسالم السالم اذ قد بلیت االم

 ... یدیز

مسفلمانان   ،که مثل يزيد رهبفر ديگر بايد فاتحه اسالم را خواند

رسفول   من از جفدم . امت گرفتار سرپرستي يزيد باشند ، وگردد

آل ابفي سففيان حفرام     فرمود: خالفت برميکه شنيدم  خدا

 است.



 95|  جلسه هفتم: مقدمات عروج  

  

خود ايفن وضفع را    شرايط جامعه اسالمي طوري شده بود که امام حسين

 کند:مي حچنين تشري

 ان الباطل ال یتناهی عنه. لحق الیعمل به وا اال ترون ان

عفدل خفارج    بينيد که جامعه اسالمي ازمحورحفق و نمي مگر

کفه امفر بفه     بينيدنمي گردد؟باطل مي ظلم و مدار بر شده و

باطفل در   لباس باطل و حق در شود؟حق و نهي از باطل نمي

 کند.ي مييلباس حق خودنما

معمار علوي به 14بود به دست  سالمي که قراربه عبارت ديگر، تمدن ا

بايفد   و سفت ا نآديني که خاتم پيامبران مفأمور ابفالغ    و کمال خود برسد

و بازگشفت بفه   شفد   الهفي خفارج   مسفير  با حاکميت اموي از فراگير باشد،

نفام و از قفرآن    ي رسيد که از اسالم جزيجاه هاي مادي، بجاهليت و ارزش

 بود.اي باقي نمانده جز نوشته

خفورد و مسفت اليعقفل    شراب ميبود؛ او آشکارا به فسق  يزيد متجاهر

هفاي حريفر و   نويسد: ميمون را لباسشد. مسعودي در مروج الذهب ميمي

لشفکري   پهلوي دست خود باالتر از رجال کشفوري و  پوشانيد و درزيبا مي

 نشاند!  مي

 تا ايفن خواهنفد بيعت مفي  حال براي چنين شخصي از امام حسين

هفا هفم   د و آنرکاز بيعت امتناع  امام شخ  را خليفه مسلمانان بداند!
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 کردنفد کفه  و تهديد مي کردندنظر نميخواستن صرفبه هي  وجه از بيعت

 شوي!  اگر بيعت نکني کشته مي

 ؛مفا از خانفدان نبفوت و رسفالت هسفتيم      فرمايفد: لذا امام به وليد مفي 

فرشتگان است و خداوند به خاطر ها محل رفت و آمد خانداني که خانه آن

بخشفد. امفا يزيفد مفردي     ما همه چيز را آغاز کرد و همه چيز را پايان مفي 

کند، و مثل مفن  جنايت و گناه مي آشکارار و قاتل است و افاسق و شرابخو

 1.بيعت مثل او را نخواهد کرد

اين يک عامل براي قيام بود: تقاضاي شديد که بفه هفي  وجفه حاضفر     

ايفن   هاآن بيعت نکند و آزادانه در ميان مردم باشد. م حسيننبودند اما

زيفرا بيعفت نکفردن     ؛دانسفتند بيعت نکردن را خطري براي خودشفان مفي  

اطاعت يزيد را الزم نشمردن، بلکه مخالفت  و يعني معترض بودن امام

 امفام  گفتنفد بايفد بيعفت کنيفد و    هفا مفي  آن .با او را واجفب دانسفتن  

   :فرمودمي

 ؛"ال یبایع مثل یزید مثلی"

  کند.کسي مانند من با کسي مثل يزيد بيعت نمي

                                                 

 .11و  17لهوف ابن طاووس،   . 1
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اي دارد؟ اگر بيعت نکنفي  چه وظيفه حال در مقابل اين تقاضا، امام

طفول  ه مفروان بف   و بين امفام  چون گفتگو به هر حال،شوي! کشته مي

 جدا شد. حال خشم از حسين و او با نجاميدا

 از مدینه خروج امام

بيت خفود  با ياران و اهل ب امام حسين31رجب سال 41روز)ن آفرداي 

بفه   ،روز تولد امام استسوم شعبان که سا ل و کردندبه سوي مکه حرکت 

 در حرم امن الهي سکونت نمودند. مکه رسيدند، و

 ضفر فرسفتاد تفا حا   آن روز، وليد شخصي را نزد حسين ظهر بعد از

معلفوم شفد کفه     يافتنفد، و را در مدينه ن حسين ؛ اماشود و بيعت کند

 امام شبانه با همراهان از مدينه خارج شده است.

همفه خانفدان    برادرزادگان و برادران و فرزندان و حسين شبانه با آري!

 ند.رفته بودخود جز محمد حنفيه از مدينه بيرون 

 چرا مکه؟

 اول اين که مکه حرم امفن خفدا اسفت و    ؟مکه را انتخاب کرد چرا امام

مردم بفراي   کهبهتر از جاهاي ديگر است. ديگر اينبودن  خانه خدا پناه در

مفردم جهفان در مکفه از قيفام     و در نتيجفه   رفتنفد حج به مکه مي عمره و

 شدند.آگاه مي امام

درمدت اقامت خفود در مکفه دربفاره قيفام بفر ضفد حکومفت         امام

و  مسفلمين اسفت   نجات اسالم و مسأله پرداخت.مي آگاه سازييزيدي، به 
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هاي عادي قابفل اصفالح نيسفت. درخفت     با روش جايي رسيده که ديگره ب

 ري شود که جز حق نخواهند.اخشکيده اسالم بايد با خون پاکاني آبي

  سيرت آل علي با سرنوشت کربالست
هر زمان از مفا يکفي صفورت نمفا دارد      

  حسين

     

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 هفتمجلسه 
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 یارانش در مکه و حسین

 داشفت و ادامفه  اففراد   و ديني بفين امفام   گفتگوهاي سياسي ودر مکه 

 شدند.قصد او باخبر مي امام ونکردن علت بيعت  مردم از

هفاي  به مکه مطلع شدند. نامه ماجراي رفتن حسين مردم کوفه از

 د.دعوت کردن را به کوفهايشان فراواني براي آن حضرت نوشتند و 

 اوضاع آن کوفه و

زمفان عمفر    اين شهر که در مرکز ارتش اسالمي بود. بزرگ و شهريکوفه 

ثري در ؤنقش بسفيار مف   يک شهر لشکرنشين بود و بن خطاب ساخته شد،

پيمان خود بفاقي   مردم کوفه در اگر و سرنوشت کشورهاي اسالمي داشت.

 شد.موفق مي امام حسين احتماال  ،ماندندمي

 1.شفام  روز دو مرکز نيرو وجفود داشفت: کوففه و    مي آندر کشور اسال

 خالفت علي .آشنا بودند بيتاهل خالف مردم شام با مردم کوفه بر

                                                 

 استاد مطهري. .1
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 را درک کفرده بودنفد، بفا    شش ماه خالفت امام حسن کوفه بوده و در

 هجفري، مفردم کوففه و    31عدل علفي آشفنا بودنفد. سفال      اخالق علوي و

طاغوتي يزيد به ستوه آمده بودند، کوففه   ستم سلطنت ظلم و اطراف آن از

بود که يک جرقه کافي بفود تفا    تاب انقالب بود، آتش زير خاکستر درتب و

وسيع بر ضفد يزيفد بفه وجفود      و مخالفتي انقالب مردم به اوج خود برسد،

 .  آورد

بفراي سفرکوبي   و  شفود مفي  از اوضاع کوفه بفاخبر  شام بود يزيد که در

همفين اوضفاع    در .کنفد رت خود را بسيج مفي دو قتمام فکر  ،انقالب کوفه

 بفاخبر  از امفام حسفين  گفرفتن  مردم کوفه از نامه يزيفد بفراي بيعفت    

اي ديگفر شفبانه از   عده وخود،  خويشان امام بيعت نکرده و با که شوندمي

هفا بفراي   برد. پس سران کوفه نامفه سر ميه مکه ب در مدينه بيرون آمده و

 به کوفه دعوت کردند، و نوشتند:   امام را نوشتند، و حسين

پفيش روي مفا    کسي نيست چراغ هفدايت را  ريم واپيشوا ند ما امام و»

بردگفي در   هفاي انحراففي و  مفا را از راه  روشن کند...، به سوي ما بشتاب و

 هفا سفبز و  دشفت  هفا و ي بخش... باغيتحت ستم دستگاه طاغوتي يزيد رها

 يکفه رهبفر  دي نيست جز ايفن هي  کمبوو  جاي خود، در خرم، همه چيز

جفا صفد هففزار   ايفن  ريم... درانتظفار آمفدن شففما هسفتيم، در   اشايسفته نفد  

 1«... شمشيرزن آماده حمايت از تو هستيم

                                                 

 .141خورشيد انقالب،    .1



  فلسفه عاشورا|    11

ري به عنفوان خيرخفواهي از   اافراد بسي ،مکه بودند مدتي که امام در در

با توجه بفه  را جواب هر کدام  ،امام که خواستند به سوي کوفه نرود يشانا

 داد.ارشان ميگفت

 مأموریت الهی

 فرمود:امام صادق، بن طاووس)رهب به نقل از سيد

محمفد   صفبح خفارج شفود،   خواسفت  مفي  آن شبي که حسفين  در

تو اهل کوففه  ! اي برادر عرض کرد: حنفيه)برادرشب نزد آن حضرت رفت و

 ترسفم بفا تفو   من مفي  و ي کردند،يوفابرادرت بي و شناسي که با پدررا مي

در حفرم خفدا    تفو  ،مکه بماني تصميم بگيري در اگر، رفتار کنند طورناهم

 ترين افراد هستي.محفوظ عزيزترين و

 نيرنگ مرا بکشفد و  ترسم يزيدبن معاويه با خدعه ومن مي امام فرمود:

 من از بين برود. خاطره احترام خانه خدا ب

به يمفن يفا بفه بعفض      ،ترسيمحمد حنفيه گفت: اگر از اين مطلب مي

کسي برتفو   ترين افراد خواهي بود وجا از محفوظحي ديگر برو که در آننوا

چفون خبفر    کفنم. يابد. امام فرمود: درباره آن چه گفتي فکر ميدست نمي

روي زنفان  که حاال که مي رسانده امام ميحرکت امام به او رسيد، خود را ب

دهد، که رسفول  اي خبر مي. اما ظاهرا امام از مسألهو کودکان را با خود نبر

 خدا به من فرمود:

 سبایا. ان اهلل شاء ان یراک قتیال، ان اهلل شاء ان یراهنّ

 ها را اسير ببيند.اين زن خدا خواسته تو را کشته و
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 و مصلحت است رضاي خدا هميشه در. اين است يعني رضاي حق در 

 بينيم.فلسفه عاشورا مي دراکنون ما اين مصلحت را 

 و اهل بيفت  بود يک مأموريت الهي قيام حسين حرکت وبنابراين، 

الي اهلل است. حرکفت بفه    رسالتي داشتند. حرکت اين کاروان من اهلل و نيز

 ا نداي:بنهايت مسير، است و هدف لقاء اهلل و شهادت با سوي تکامل 

 9مَرْضِیَّةً رَبِّکِ رَاضِیَةً ٰ  ارْجِعِی إِلَى الْمُطْمَئِنَّةُ أَیَّتُهَا النَّفْسُیا 

به سوى پروردگارت در ! و اطمينان يافته اى جان آرام گرفته

 . که از او خشنودى و او هم از تو خشنود است باز گرد حالى

چنفين نامفه    هاشم که در مدينه بودند،براي بنيو از مکه به سوي کوفه رفت، 

 نوشت:

 ما بعد: فانهاهاشم، بسم اهلل الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی بنی

 منکم استشهد، و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح والسالم.مالحق بی

بففه نففام خداونففد بخشففنده مهربففان، از حسففين بففن علففي بففه 

بدانيفد کفه هفرکس بفه مفن پيوسفت، بفه         هاشم، اما بعد:بني

شهادت خواهد رسيد. و کسي که مخالفت از پيروي من کرد، 

 سعادتب نخواهد رسيد. )و به پيروزي
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اي کفه هفم   اعالميفه ؛ عميق محتواي بسيار کوتاه با و ملأاي قابل تنامه

 دارد. بر هم انتخاب اصحاب را در و ،هم نتيجه هدف،

 از شهادت خود اطالع حسین

آيد که امفام از  دست ميه ويهه از اين نامه بواقعه کربال و به تحقيقات در از

د. کفر بفه تکليفف عمفل مفي     و آمدهاي آينده آگاه بودپيش و شهادت خود

 .تصميم جدي براي قيام داشت ،مکه بود بنابراين، از زماني که در

 و کردنفد جمله کساني که امفام را از رففتن بفه کوففه منصفرف مفي       از

عبداهلل نيز  ابن عباس، و ،پيامبر ام سلمه همسر ،به کوفه نروگفتند مي

ناحيفه   کفه عفرض کفرد: مفن از    بفود  بن جعفر)همسرحضرت زينب)سب ب 

ام. به سوي کوفه نرويد...که امام فرمود: مفن  اي تو امان گرفتهحاکم مکه بر

بايفد  و کفرده   مرا به چيزي مفأمور  که جدم رسول خدا خوابي ديده ام،

 محمد را به کمک امام فرستاد. بروم! عبداهلل پسران خود، عون و

ضمنا طبق بعضي از روايات، يزيفد جمعفي را مفأمور کفرده بفود تفا در       

 1ببرند. وييا اسير کرده، نزد  را بکشند، و ينامام حس ،مراسم حج

 شهید آغازگر ،مسلم بن عقیل

دختفرش   و همسفر  پسر برادر امام علفي  طالب،مسلم بن عقيل بن ابي

 است. حسين شوهر خواهر و ، پس مسلم داماد عليبود رقيه

                                                 

 خورشيد انقالب.. 1
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 هفاي بسفيار  مکه بود. وقتي نامه در همراه با امام حسين مسلم

هفزار   14ها را تاحفدود  ن نامهآوت امام به کوفه رسيد، که کوفيان براي دع

 او و حضرت مسفلم را برگزيفد،   از ميان اصحاب امام حسين ،انددانسته

 چند نفر به سوي کوفه فرستاد. را به همراه يک نامه و

 کوفهمردم به  خالصه نامه حسین

هاي شما به مضمون نامه بعد ازحمد وثناي الهي، بسم اهلل الرحمن الرحيم،

   اوضاع کوفه آگاه شدم. و

 "«انی باعثٌ الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی مسلم بن عقیل...» 
 

 در کلمات امام نمايان است: عظمت مقام مسلم بن عقيل

اهل بيتم، مسلم بفن عقيفل    مورد اطمينان از پسر عمويم و من برادر و

اتففاق راي مطفابق   ه ه شما ببرايم نوشت، ک فرستم. اگربه سوي شما مي را

خواست خدا بفه سفوي شفما خفواهم     ه هايتان، عمل کرديد، بمضمون نامه

 آمد.

بفه حکفم قفرآن قضفاوت      جانم بدانيد: امام کسي است کفه، ه سوگند ب

خفود را بفا کمفال     دارد، پاينفده ديفن حفق باشفد و     عدالت را برپفا  کند، و

 1سالم.)تنها براي خداب در تعهد دين قرار دهد. والخلو 

حرکت کوفه  به سمترمضان ماه  15همراه چند نفر ه حضرت مسلم ب

 شد.وارد کوفه  ،مصائب بسيار شوال بعد از 5 در ، وکرد
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 سلم در کوفهم

شفرف  ه هزار نفر از اهفل کوففه بف    11دست مسلم  گويد: برشيخ مفيد مي

 ن حضرت سرافراز شدند و با او بيعت کردند.آبيعت 

ضفمن   اسفتقبال گفرم مفردم را در    ففه و اوضفاع کو  حضرت مسلم 

 و از امام خواست که به کوفه بيايد... نوشت اي براي امام حسيننامه

جفالد  )اي به عبيداهلل بن زيادقضيه مسلم با خبر شد، نامه چون يزيد از

 او سپرد تاه هم ب حکومت کوفه را بي رحمب والي بصره نوشت، و سنگدل و

 وضع را اصالح کند.

مفردم را از  ، هفا و... با حيله شد وناشناس وارد کوفه  مخفيانه وابن زياد 

در هفا  ورد. آناخفتالف وجفود آ   هابين آن لشکر يزيد ترساند و سپاه شام و

 درعفراق   زمام امفور کوففه و  در نتيجه اين امتحان بزرگ خود را باختند و 

 .  رفتدست ابن زياد قرار گ

 ني را کفه مسفلم در  هفا  دست از بيعت مسفلم برداشفتند و  کوفه مردم 

اول صبح همه بفا مسفلم    هاشهادت رساندند. آنه رحمانه ببي، منزل او بود

طفوري کفه   ه تفدريج پراکنفده شفدند، بف    ه ب؛ اما بودند فرمان اوه گوش ب و

چون مسلم از نماز ففارغ شفد،    نماز ايستادند، وه با او ب غروب فقط سي نفر

پس آن غريب مظلوم، نگاه کرد، کسي را در اطراف خفود   !همه رفته بودند

را به منزل خود ببفرد  ي يا کسي و ي کند ويجايي راهنماه او را ب تانيافت. 

 از دشمن حفظ کند. و

   ، وشتگمي هاچون مسلم درکوفه غريب بود، متحيرانه درکوچه
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در خانه طوعه رسفيد. طوعفه درشفب    ه تا ب، کجا رودبه دانست که نمي

 ،مسفلم او را ديفد  وقتفي  وغاي کوفه، بر در خانه منتظفر پسفرش بفود.    پرغ

 فرمود:. مسلم را داد اوسالم کرد، طوعه جواب سالم  نزديک رفت و

 یا امة اهلل اسقنی ماء.  

 شربت آبي سيراب نما.ه يعني: مرا ب

  غريب کوفه با چشم پر اختر
 بدان زن گفت اي فرخنده مادر 

  ابت مرا سوز عطش بر برده از
 رسان برکام خشکم قطره آب 

 

ب آشفاميد، آن جفا   آطوعه جام آبي بفراي حضفرت آورد. چفون مسفلم     

خانه گذاشت و برگشفت. ديفد آن حضفرت بفر در     در نشست. طوعه ظرف را 

مگر آب نياشاميدي؟ مسفلم جفواب نفداد.     !اي بنده خدا :خانه نشسته، گفت

ايفن کفه   بود، تا جا آنان مسلم همچن دوباره طوعه کالم خود را تکرار کرد، و

اي بنده خدا برخيز به سوي اهفل خفود   ! دفعه سوم آن زن گفت: سبحان اهلل

برو، چه بودن تو در اين وقت شب بر در خانه من شايسته نيست، مفن تفو را   

 کنم.حالل نمي

  تشويش شب است وکوفه پر آشوب و

 سوي آسايشگه خويش روان شو 
 



  فلسفه عاشورا|    16

خويشفي   خانفه و  مفرا در ايفن شفهر    !مسلم برخاست وگفت: يا امة اهلل

آيا ممکن است به من احسان کني  ،جايي ندارمه راه ب من غريبم و ،نيست

 را.و شايد من پس از اين مکافات کنم ت ؟خانه خود پناه دهي مرا در و

قصه شما چيست؟ فرمود: من مسلم بن عقيلم کفه ايفن    :ديپرسطوعه  

ري مفن  اواره کردنفد و دسفت از يف   کوفيان مرا فريب دادند، از ديار خفود آ 

من مسلمم. پفس از او پنفاه    ،بله :برداشتند. طوعه گفت توئي مسلم؟ فرمود

 .خواست. و آن زن او را درخانه خود جاي داد

بفراي يفافتن    آنفان قضيه آگفاه نمفود.    ولي پسرش بالل، ابن زياد را از 

 مسلم جايزه تعيين کرده بودند. 

خانفه   تا پشفت ديفوار   آناندن مسلم گردانيد. مأمور آور عبيداهلل، گروهي را

وجفود   و درگيري بفه  آماده نبرد شد ،ها را شنيدن زن آمدند. مسلم صداي آنآ

تفو   !چون نتوانستند بر او غلبه کنند، محمد بن اشعث فرياد زد: اي مسفلم آمد. 

پفس از   اماني. مسلم گفت: امان مردم حيله باز و فاجر امان نخواهفد بفود. و   در

 فشفار  لشفکر بفر   ه بر اثر زخمهاي شمشير و نيزه ضعف بفر او غلبفه کفرد،   کآن

از اسفب بفر زمفين     مسفلم  زد، اوه با نيزه ب پشت سر ازيکي  حمله خود افزود و

 اسير شد. افتاد و
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  نکته قابل توجه

بفا   نففر  «هفزار 11 »از ميان آن همه مردان کوففه کفه  که نکته قابل توجه اين

ولي يک زن کفه   ؛بيعت خود برداشتند دست از ند، همهه بودمسلم بيعت کرد

 د.اد يد و او را در منزل خود جارکاي بود، از مسلم حمايت کنيز آزاد شده

 مسلم درمجلس ابن زیاد   

اميفر سفالم    بر :او گفتنده بهنگامي که مسلم را به مجلس ابن زياد بردند، 

گفت: اهميتفي  نيست. ابن زياد  من امير بر شما او کن. مسلم گفت: واي بر

 شوي...ندارد، سالم بکني يا سالم نکني، کشته مي

 امام خفود خفروج کفردي و    بر !ابن زياد گفت: اي گناهکار آشوب طلب

 آشوب نمودي. ايجاد فتنه و اجتماع مسلمانان را پراکنده ساختي و

 دروغ گفتي. اجتمفاع مسفلمين را معاويفه و    !زياد مسلم گفت: اي پسر

پفدرت زيفاد برپفا نموديفد. و مفن       فتنه را تفو و  د وهم زدن پسرش يزيد بر

ترين شهادت را نصيب من فرمايد و آن را به دست ناپاک ،اميدوارم خداوند

 ري سازد...  اافراد ج

 براي چه به اين شفهر  به من بگو !اي مسلم :پرسدمسلم مي ابن زياد از

 اختالف انداختي؟ منظم آن را از هم پاشيدي و آمدي و امور

نيامدم، ولفي چفون    فت: من براي اختالف وآشوب به اين شهرمسلم گ

بفدون   اعمفال نيفک را از بفين برديفد و     نجام داديفد و اشما کارهاي زشت 

ي غيفر از آن  يرا بفه کارهفا   ، مفردم ها خوانديدرضايت مردم خود را امير آن

هفا ماننفد پادشفاهان    چه خدا دستور داده بود وادار کرديفد، و در ميفان آن  
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ما آمديم که مردم را به نيکوکري دعفوت کنفيم،    ،وم رفتار نموديدايران و ر

ها را تفابع دسفتورات قفرآن و قفوانين پيغمبفر      ريم و آناها باز داز نادرستي

 ما شايستگي اين کار را داشتيم. سازيم، و اسالم

اشفک از چشفمانش    ،يوس شفد أمسلم در آن حال که از حيات خود م

 "انا هلل وانا اليه راجعون." گفت: رد برکشيد وجري شد، آه وحسرت از دل پر د

آن قصفد بزرگفي کفه تفو در      کني؟چرا گريه مي !يکي گفت: اي مسلم

مسلم گفت: گريفه   ت.ري، اين آزارها در تحصيل آن بسيار ناچيز اسانظر د

بيفت  و اهفل  من براي خودم نيست بلکه گريفه ام بفراي امفام حسفين    

به سفوي   ديار خود جدا شده اند و ر، ازفريب اين منافقان غداه اوست، که ب

 آيد.ايشان چه مي دانم برسرنميو د، نآيکوفه مي

: يا بن اشعب، التماس دارم که از جانب من کسي را گفتمسلم  پسس

مکفر و وعفده کوفيفان و دروغ ايشفان     ه بفرستي که بف  به سوي حسين

 )و بفه دد.مطلع گفر خود از احوال پسر عم غريب ومظلوم  و ترک ديار نکند،

ابن زياد، بکربن حمران را مأمور نمفود   .کندبروايتي به ابن سعد وصيت مي

 به قتل برساند. بام داراالماره ببرد و که مسلم را بر

بفه  فرستاد تا درود مي گفت، و بر رسول خدامسلم تسبيح خدا مي 

 ينيبفام پفا   باالي بام رسيد. سر از بدنش جدا کردند و بدن شريف را هم از

 را در کناسه به دار آويختند.آن انداختند و 

را بفراي کشفتن نفزد ابفن زيفاد       هاني را بياورند. او داد ابن زياد دستور

تشفرف   رغمبف به صفحبت پي  هاني بن عروه از اشراف کوفه بود و بردند.
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در  هفاني را گفرد بفازار بگرداننفد، و     يافته بود. ابن زياد امر کرد تن مسلم و

بفراي يزيفد    راهفا  ي آنسرهاسپس ند. تشان به دار آويخمحله گوسفندفرو

 بر در قصر آويزان کرد.را فرستاد، و يزيد سرها 

هشفتم   روز و قمري وارد کوفه شد، 31شوال سال، پنجم حضرت مسلم

حجفه در روز عرففه بفه شفهادت     ي هنهفم   قيام کفرد و  حجه خروج وي ه

 رسيد.

 

  وفا اسيراي درکمند طائفه بي
 ن فرقه دور از خدا هليل    وي در ميا 

  شکستند کوفيان بستند با توعهد و
 وفايي آن مردم رهيلبي آخ ز 

  وارکوفه فتادي غريبه بي خانمان ب
 واي هر نزيلأاي منزل رفيع تو م 

  يکافر هرگز نديده هي  مسلمان ز
 آن کافر محيل ظلمي که ديد مسلم از 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

   

 هشتمجلسه 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

 مکه به سوی عراق از خروج امام حسین

الحجه، همه مسلماناني که بفراي اعمفال و مراسفم حفج     ي هشتمين روز ه

امففام  ؛ امففااعمففال عمففره هسففتند انففد، مشففغول طففواف ووارد مکففه شففده

، را بريفزد  اوخفون   خانفه خفدا   خواهفد، درکنفار  که دشمن مفي حسين

 مکه خارج شود. عيال خود از با اهل ود گيرميتصميم 

 )عيفدقربانب  روند، تفا روز دهفم  ها به عرفات ميالحجه حاجيي نهم ه 

عرففات  » کجاسفت؟  دادن آماده شوند. اما عرففات حسفين  براي قرباني

 «باشد. سرکوي يار عشق بازان،

نوجفوان و قربفاني   قاسفم   عبفاس،  اکبفر، ، عليهايشقربانيبه همراه  او 

قربانگفاه عشفق درحرکفت اسفت.     بفه سفوي  ، اصغر شفش ماهفه   کوچکش



 شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين 

 

 
 روي دل با کاروان کربال دارد حسين  

   حريم کعبه جدش به اشکي شست دست از 

 

 
 اما صفا دارد حسين نهاد، مروه،پشت سر 

  دو هبح عظيم هفتاد و مي برد در کربال
کففوي منففا دارد  حرمففت هففا،ايففن بففيش از 

  نيستي کافيش نيست راه ديار پيش رو، حسين
 آه عالمي هم در قفا دارد حسين  اشک و 

 
 ورود به کربال

 شوند.و يارانش وارد زمين کربال مي امام حسين ،روز دوم محرم

حرکفت  حفال   مرکفب در  درمنزل ثعلبه هنگام ظهر، درحفالي کفه بفر   

انفا اليفه    انفا هلل و  بيدار شد، فرمفود: چون  خواب رفت، وبه اي بودند، لحظه

   کرد. چند مرتبه تکرار اين کلمه را .راجعون

 يا مفردي را ؤعالم ر حضرت فرمود: در. پدر پرسيد سبب را از ،علي اکبر

اند ومرگ مرکب سوار بود ديدم، ندا در داد اين گروه در حال حرکت برکه 

 شتابد. فهميدم مرگ درانتظار ماست.به سويشان مي

 اين کاروان بودند در راه  نوزه

 

 
 ناگاه حسين ازخواب شد بيدار 

 چون گفت  دانم چه چيزي ديد ونمي 

 

 
 که او انا اليه راجعون گفت 

 کنون برروي مرکب خواب ديدم   
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 دايي از منادي برشنيدمن 

 همين مرکب که مرکب را بتازد   

 

 
 آنان مرگ استقبال سازداز  

  

آيفا مفا برحفق     "افلسنا علـی الحـق  " :پرسفيد  ي اکبر از پدردراين هنگام عل

 نيستيم؟

 .فرمود: بليامام   

 پس باکي از مرگ نداريم.فرمود: علي اکبر 

 تجسم کنيد: اين کاروان را به سوي عراق در حرکت است. حسينکاروان 

 گداز آيد سوز و صداي کارواني، سخت با

 

 
   چو آه آتشيني کز دل پر غصه باز آيد 

   وطن آواره گرديده گمانم کارواني از

 

 
   گداز آيدهاي جانکه آواز جرس با ناله 

    فرزند پيغمبر حسين اين کاروان است از اگر
 چرا او را اجل منزل به منزل پيشواز آيد   

 

بفه  منفزل بفه منفزل     ،اي سرشار از توکفل با روحيه کاروان حسين

 ند.  وشاز اخبار کوفه باخبر ميبين راه  در و ت.سوي کوفه درحرکت اس

 ها با شفما و او گفته شد: دله پرسيد که بسواري  ازرا امام اخبار کوفه  

رود که خبفر شفهادت جنفاب    کاروان به پيش مي شمشيرها عليه شماست!

 رسد.ها ميبه آنمسلم 
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فرمايد: خبر بسيار جانگدازي به مفا رسفيد،   امام خطاب به همراهان مي

عبداهلل بن يقطرطرفداران ما را سرکوب کرده  ني وها و خبر شهادت مسلم

؛ خواهفد بفرود  جفا مفي   هر ،جا اند، هرکس با ما است بماند وگرنه از همين

و پفيش اسفت    شفهادت در  جنفگ و که دريافت  ،چون امام از اخبار رسيده

 بايد با نيتي خال  براي شهادت رفت.

 بن ریاحی مالقات با لشکرحر

که به کربال برسفند، يکفي   قبل از آن، ارد عراق شدندروز دوم محرم وچون 

از همراهان تکبير گفت. حضرت فرمود: براي چه تکبيرگفتي؟ عفرض کفرد   

تفا  مانفده  راه  ها را ديدم. آن کس که راهنماي کاروان بود گفت: هنوزنخل

جمعفي   بينفد. و هفاي کوففه را مفي   نظفرش نخفل  ه رسيدن به کوفه، و او ب

تفر  جا نخل نديده ايم! وقتفي کمفي نزديفک   ز در اينگفتند: به خدا ما هرگ

حدود هزار سوار بفه   وآيد. ح به سوي کاروان ميلّسشدند، ديدند لشکري م

قفرار   حسفين کفاروان کوچفک   ر بن يزيد رياحي در برابفر  فرماندهي حُ

به حر گفت: شما با اصفحاب   گرفتند. وقت نماز ظهر فرا رسيد. حسين

مفا  ر گفت: نه هرگز، همه حُ ، اماا اصحاب خودخود نماز بخوان، و من هم ب

 خوانيم و به امام اقتداء کردند.  شما نماز مي با

ر کفرد و بعفد از حمفد و ثنفاي خفدا      رو به لشکر حُ بعد از نماز، امام

 فرمود:
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حق صفاحبان حفق را بشناسفيد،     شما تقوي پيشه کنيد و اما بعد، اگر 

بوده وسفزاوارتر بفه    حمدمشمول رحمت خدا شده ايد، ما از دودمان م

 حکومت و رهبري هستيم...  

هاي شما حکايت از اين مطلفب دارد، درسفت بينديشفيد،    عالوه نامهه ب

 گرديم.مياين جا بر ما از ،بخواهيد اگر

نامفه را بفه پفيش     خورجين مملفو از  دو صحابيکي ا ،دستور امامه ب

نامفه نيسفتم و   ها را ديد گفت: من جزء نويسندگان نامهچون  رحُ آورد و

بفا شفما را نفدارم، فقفط مفأمورم       وقصد جنفگ  ،ها خبر ندارماز اين نامه

 کفه شفما را در   نگفامي هرکجا شما را مالقات کنم از شما جدا نشوم تا ه

 کنم. کوفه تسليم ابن زياد

ر، خشمگين شد و فرمفود: مفرگ از ايفن انديشفه بفه تفو       امام ازسخن حُ

شفدن  به اصحاب خفود فرمفان آمفاده     ر چيزي نگفت. امامتر است. حُکنزدي

ت بازگشف گرففت و مفانع    راه کفاروان را  سفر  ردهد. سپاه حُميبراي بازگشت 

مفا چفه    از ،ر گففت: مفادرت بفه عزايفت اشفک بريفزد      شد. امام بفه حُف   هاآن

 خواهي؟مي

 نفام مفادرم را ايفن چنفين بفه زبفان       تفو  عرب غير : اگر ازپاسخ داد رحُ

کفه بفه   اين بردم، ولي سوگند به خدا جزمي آورد، من هم نام مادرش رامي

گفتگو بفين  چون بينم. زبان آورم راهي نميه بهترين وجهي نام مادرت را ب

ميفل  ر گففت: اکنفون کفه از ورود بفه کوففه بفي      ر ادامه يافت، حُف امام و حُ

هستيد، راهي را انتخاب کن که نه به سفوي کوففه باشفد و نفه بفه سفوي       
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سن عاقبت به من زياد بنويسم، اميدوارم خداوند حُاي به ابن مدينه، تا نامه

 ري جنگ با شما، مبتال نشوم.  ابه گرفت مرحمت کند و

؛ کردنفد دو لشکر همچنان حرکت مفي  ر از کاروان فاصله گرفت و هرحُ

ر در طفرف  در يک طرف، و سپاه هزار نفري حُف  کاروان کوچک حسين

اي خوانفد و مطالفب را   خطبهدوباره امام رسيدند. يضه بديگر، تا به منزلگاه 

رسفيد کفه در آن    رجا نامه ابن زياد به حُف براي مردم روشن ساخت. در آن

يک بيابفان   به محض رسيدن نامه، حسين و همراهانش را در»نوشته بود: 

 «آبادي بازداشت کن. آب وبي
 

 رسیدن کاروان به نینوا

ر گففت: مفانع   اين وقت دو کاروان به نينوا رسيده بودند. امام به حُف  در

 ر وحُف  .)کنفارفراتب حرکفت کنفيم   نشو ما از اين بيابفان بفه ايفن نزديکفي    

در اين کشمکش، کاروان حسيني حرکفت کردنفد تفا     .سپاهش مانع شدند

 .نفام آن سفرزمين پرسفيد    ازحرکت ايستاد، امام از که اسب حسيناين

: تنفد گف: ديگر چه نفام دارد؟  زهير گفت: اين سرزمين طف نام دارد، فرمود

رنجب سپس  )اندوه وبال کرب و برم به تو ازامام فرمود: خدايا پناه مي، کربال

 فرمود:

 ها هنا مناخ رکابنا ومحط رحابنا ومسفک دمائنا...
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ريختن خون ما و جايگاه قبرهاي  جا محل بارهاي ما و مينه

 1چنين به من خبرداد.اين ما است، جدم رسول خدا

 ودوجف اي از انسانيت در او ر، پيداست که رشتهني حُاز حرکات انسا: مالحظه

نجففام همففين رشففته، او را نجففات داد، و روز عاشففورا جففزء سففپاه ا سففر و داشففت

 گرديد. حسين

 محاصره کاروان حسین

سفوار   بفا هفزار   رحُ شود.وارد صحراي کربال مي کاروان کوچک حسين

 حسفين نويسفد کفه   راي ابن زياد نامه ميو ب است، مراقب حسين

کفه او را در  دهفد  مفي  ابن زياد دستور کار کنم؟ه چ من با اواست، رسيده 

 با چهار هفزار  ابن سعد را و نگذار حرکت کند و علف نگهدار آب وبيابان بي

در محاصفره کامفل    امفام  فرسفتد. مفي  براي مقابله با حسفين  سوار

   گيرد.هزار سپاه قرار مي حدود پنج

 يفارانش  حسفين و  بفر  ن سعد نوشت که کفار را اي براي ابابن زياد نامه

سفوم يفا    ها منع کن. ورود ابن سعد به کربال روزآب را از آن و سخت بگير

 حسين و آب را بر ،دستور ابن سعده هفتم ب روز و چهارم محرم بوده است

 ند.بستبيتش  اهل ياران و

                                                 

، مطالفب السفؤال   167، مقتل خفوارزمي ج ا    11   11، بحار  ط قديم ج خورشيد انقالب. 1

 .111، فصول المهمه   75 
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 بهشت یا جهنم؟ برسر دو راهی،

تا زماني که مفورد  البته  ؛ن هستيممؤم قبال گفته شدکه ما همه مسلمان و

گيفرد  دو راهي قرار مي سر ولي گاهي انسان بر قرار نگرفته باشيم!آزمايش 

 ةاگر ايمان ضعيف باشد خسرالدنيا واالخرو که امتحان بسيار سخت است، 

 شود.  مي

آزمفايش  به امتحاني عظفيم   دو بن سعد هر عمر بن يزيد رياحي و رحُ

اعفال عليفين    بهشت و ن ياآکه نتيجه رار گرفتند، و بر سر دو راهي ق شدند

 .بود السافليناسفل يا جهنم و و

 بن سعد مالقات با عمر

گفتگو کنفد.  ي با و رود وبگيرد نزد ابن سعد امام اجازه مي ، ازياران يکي از

او به خيمه ابن سعد وارد شد ولفي سفالم نکفرد، عمفر گففت: چفرا سفالم        

جفواب  ؟ شناسفم نمي رسولش را خدا و و مگر من مسلمان نيستم ؟نکردي

 آمفدي و نمفي  مسلمان بودي به جنگ عترت رسفول خفدا    تو داد: اگر

 ؛بسفتي هفا نمفي  روي آنه گرفتي و آب فرات را بها نميتصميم بر قتل آن

حيوانات بيابان حالل است، ولي امام حسين فرزنفد   ها وآبي که براي سگ

تفو بفين    .تشنگي در خطر هسفتند و بانوان حرم و کودکان از بيم  علي

 خفدا و  کني که مسلماني واي و گمان ميي انداختهيها و آب فرات جداآن

بلنفد   ين انداخت، پفس سفر  يشناسي؟ عمر سعد سرش را پارسولش را مي

دانفم  را مي کرد و گفت: سوگند به خدا من مقام ارجمند عترت پيامبر
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زيفاد مفرا بفين کشفتن     هفا حفرام اسفت، ولفي ابفن      رساني به آنآسيب که

شففرکت در خففون دانففم و مففيو ملففک ري مخيففر سففاخته،   حسففين

باشفد،  ملفک ري نورچشفم مفن مفي     امفا موجب جهفنم اسفت    حسين

 .توانم رياست ملک ري را به غيرخودم واگذار کنمنمي

نيز در کربال بفا عمفر بفن     ها، شخ  امام حسينمطابق بعضي نقل

حکفم او را قفانع کفرده اسفت، حتفي      بفا دالئفل م   ي داشته ويسعد مالقاتها

کنيم، تو واگذار ميه ريم بادملک مدينه  خواهي ما درفرموده اگر ملک مي

 توانم ازملک ري بگذرم.نمي جواب گفته: بصيرت درن کوردل بيآولي 

نصيحت، با لشکر ابن زياد، سفخن   امام چندبار به عنوان اتمام حجت و

 اثر نکرد.   انن دنياپرستآياه ن بزرگوار در دل سآفرمود، اما سخنان 

ديفن ورد   دنياينفد و  ة: مردم بفرد فرمايددر حديثي مي حسينامام 

فـاذا محصـوا    " باشد، تا وقتي که با زنفدگي ماديشفان بسفازد:   زبانشان مي

هفا قفرار گرفتنفد،    رياگرفتف و در آزمفايش   اما وقتفي ؛  "بالبالء قل الدیانون

 1اندکند.دينداران

 مربن سعدنگاهی به شخصیت ع

 پسفر  او آمفد، به شفمار مفي  سرلشکران اهل کوفه  عمربن سعد که يکي از 

لذا اجداد او نسفبتي بفا اهفل     سعد بن ابي وقا  بن مالک و از قريش بود.

زمفان   و هفتمين کفس بفود کفه ايمفان آورد،     "سعد": . گويندندبيت داشت
                                                 

 .131را بهتر بشناسيم،    حسين بن علي. 1
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ه بف  ففتح عجفم   بنا کفرد و  نوزده ساله بود. شهر کوفه را او بعثت رسول

 و مفدائن را بگشفود،   شفهر  دولت ساسانيان را منقرض کرد و دست او شد،

امفا حفب    اعمال نيک او بسيار است، ممالک ايران آورد، و در دين اسالم را

متابعفت از   چنفد  هفر ، بيعفت نکفرد   با امام علفي  و، دنيا بر او غالب شد

 1دانست.خالفت مي هتر باليق را که خود، معاويه هم نکرد

عمفر بفن سفعد در     ابن سفعد آمفده:   رهابرد 63نفس المهموم رمز در و

شهرت پهلواني و شمشيرزني نداشته و فتفاک   شمار رجال لشکري نبوده و

بلکفه   ؛اميفه اسفت نبفوده   خونريز که وصف بارز فرماندهان حکومت بنفي  و

وي  .ه اسفت شفد اهل علم محسفوب   به اصطالح محدث و مردي زاهدنما و

وجهفه عفوام فريفب او     اميفه از ه کفه حکومفت بنفي   يک روحاني قالبي بود

 خواست براي اقناع مفردم و ابن زياد مي؛ به همين سبب، کردهاستفاده مي

 وجهه روحانيفت و  ازف  کشتن امام مظلومف پوشي اين جنايت هولناک  پرده

يکي از  بن سعد پسر زيرا عمر؛ جانب عمر سعد استفاده کرده باشده حق ب

ه مقام روحانيت و حق بف  خود نيز هاجرين اولين بود، وم و دارصحابه سابقه

، عمفوم مفردم تشفويق    جانب داشت و با شرکت او در جنگ با حسين

 شدند.  مي

ست که زندگي آنان براي مفا  ا افراد، اين رخيغرض از بيان شخصيت ب 

 .ئات آنانابتالو ويهه قهرمانان واقعه کربال درس عبرت باشد، به

                                                 

 )شعرانيب. ،دمع السجوم ترجمه نفس المهموم. 4
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کند که: ابفن زيفاد   مهموم از شيخ مفيد نقل ميمحدث قمي در نفس ال

ايفن   اگر فتنه ديلم را دفع کند، و به ابن سعد مأموريت داده بود که برود و

ري شفود.   يعني امير ؛دهدملک ري را به او مي ،م رساندانجابه  مأموريت را

همين وقت ابفن زيفاد    شود. درابن سعد با چهار هزارسپاه آماده حرکت مي

قضيه حسفين را تمفام    حسين بروي و مقابله باه گويد: بايد ابتدا باو ميه ب

 دست بياوري.ه امارت ري را ب بعد به مأموريت اول بروي و کني و

امفا   کند از مبارزه با امام معاف شفود. جاست که ابن سعد سعي مياين

عهدنامفه ملفک ري را    ام نفدهي، انجاين مأموريت را  گويد: اگرابن زياد مي

 گيرم.  ام پس ميو دادهته که ب

 متحيفر و  زياد فکر کندشنهاد ابنيدرباره پتا خواهد ابن سعد مهلت مي

همفه او را از ايفن کفار     و کنفد مشورت مي ؛ به همين سبب با ديگراناست

 خواهرش حمزه بن مغيفره بفود   پسر ،وي کنند. از جمله مشاورينمنع مي

 يد: تو را به خفدا برابفر  گومي کند ونهي مي که او را از جنگ با حسين

 دنيفا و  از به خفدا اگفر   کني،قطع رحم مي کني ومرو، گناه مي حسين

چشفم   بگفذري و  ،را باشفد و بفالفرض کفه تف    ،سلطنت روي زمين دارائي و

خفون   لقفاي خفداي عزوجفل برسفي و    ه ست که با نآپوشي کني، بهتر از 

 در گردن تو باشد. حسين
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 نفس ستیز عقل و

شود. عقفل ونففس درسفتيز    امر امتحان مي سعد بين دوجاست که ابن اين

مفال   هستند. جنگيدن با حسين که پسر پيامبر است، يا رسيدن به جفاه و 

کوچکي  امر داند که جنگ با حسينمي با به دست آوردن ملک ري. و

 است. پسر پيامبر؛ چرا که او نيست

کفه از  اسفت   طلبد. متحيرمي ملک ري را ولي نفس اماره اش امارت و

ري کفه  ااشفع  لفذا در  .بفود  انديشه اين کفار  همه در ،شب .کدام يک بگذرد

 گويد:مي ،ترديدش است اضطراب واز حاکي 

 اني لحائر فواهلل ما ادري و

 

 
 افکر في امري علي خطرين 

 ملک الري والري منيتي   ترکُاَ اَ

 

 
 ام ارجع ماثوما بقتل حسين 

  ةحسين بن عمي والحوادث جمّ
 ة عيني  ي في الري قرّعمري ولِلَ 

  

من در حيرت هسفتم و در دو راه   دانم وسوگند به خدا، نمي مي گويد:

ملفک ري را کفه آرزوي مفن اسفت تفرک       خطرناک افتاده ام، آيا رياست و

عموي من اسفت   کنم، يا از کشتن حسين با بار گناه برگردم؟ حسين پسر

نور چشم مفن   ،سم که ملک ريها بسيار خطرناک، ولي به جانم قحادثه و

 .است
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 ؛تفر اسفت  قفوي او داند ولي نفداي نففس   ها را ميتوجه کنيد: همه اين

ملک ري برايم خيلفي مهفم اسفت.     :گويدمي و «عقل نفس برهواي غلبه »

قفانع   ايفن گونفه   نجام خفود را اراهفي خطرنفاک، سفر    عمر سعد در اين دو

 گويد:مي !کنمبعد توبه مي روم ومي کند که به جنگ حسينمي

فـان صـدقوا    تعذیب وغل یـدین  و نار و، یقولون ان اهلل خالق جنه

فـان کـذبوا فزنـا     اتوب الی الرحمن من سنتین ،فیما یقولون اننی

 عظیم دائم الحجلین و ملکٌ، بدنیا عظیمة

 عفذاب و  آتفش جهفنم و  و خدا آفريفدگار بهشفت،    گويند:مي

دو  شفد، مفن در  اين سخن راسفت با  هاي آهنين است. اگرغل

دروغ باشفد، بفه    اگفر  کفنم و سال بعد از واقعه کربال، توبه مي

ماننفد عفروس بفه     هموارهدنياي وسيع و پادشاهي بزرگي که 

 ام.زيور آراسته شده رسيده

 

 مرا طاقت آن  است و موجب نار قتل او

 

 
 ري هست مرا قرة عين نبود ليک ز 

 ري دولت نقد   نسيه و آتش قتل حسين 

 

 
 ينهي  عاقل ندهد دولت موجود به دَ 
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آمادگي خود را براي رففتن بفه    صبح شد، عمر سعد نزد ابن زياد آمد و

قفولي شفش هفزار نففر،     ه عمر سعد با چهار هزار نفر و بو  کربال اعالم کرد،

 1روز سوم يا چهارم محرم وارد کربال شد.

 سستی ایمان سبب انحراف

صفحيح حکايفت   مستحکم و عقيده  اشتنند سستي ايمان و او از ين اشعارا

بهشتي هسفت، جهفنم و عفذاب و     در شعرش تصريح مي کند که کند.مي

 جهفنم و  بهشفت و هنوز در وجود هست. اگر راست باشد! يعني هم آتشي 

گويد: وعده عذاب بفراي قتفل   مي به همين سببثواب شک دارد.  عذاب و

لتي اسفت کفه نقفد    )حاال کو تا قيامتب اما ملک ري دو حسين نسيه است

 رسم.  به زودي به آن ميو است 

 د:  کنعصر روز نهم محرم به سپاه خود اعالم مي از اين رو در

 یا خیل اهلل ارکبی و بالجنه ابشری.

 سوار گرديد و بهشت بر شما بشارت باد.  !اي سپاه خدا

بسفيج   مسلمانانپسر خليفه  خدا و به کساني که براي قتل پسر دختر رسول

فرمفوده   در مفورد او  که پيامبرشفان کسيهمان  !دهدد، بشارت بهشت ميشونمي

 :بود

                                                 

مخنفف  ، مقتفل ابفي  617تفا   614،   1به نقل از معالي السفبطين، ج   محمدنامه آلسوگ. 1

 .591، اعيان الشيعه، ج ا،   17 
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 الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه 

 حسن و حسين سروران جوانان بهشتند

پرتفاب   و در روز عاشورا عمر بن سعد تيري به سوي لشکر حسفين 

رهفا   را نمود و گفت: گواهي دهيد که من نخستين کسفي بفودم کفه تيفر    

 جنگ شروع شد. ه دنبال او لشکر تيرها را رها کردند وب .کردم

يابفد. روايفت   تحقق مفي  هاي امام علييييکي از پيشگو در اين جا

 :  شده

، فقال له کیف یا عمر اذا اقمـت  لقی عمربن سعد ان االمام علی

 النار؟ مقاما تخیرفیه بین الجنة والنار فتختار

چگونفه باشفي اگفر     فرمايد:روزي به عمرسعد مي امام علي

شفوي،   درمقامي قرار گيري کفه بفين بهشفت وجهفنم مخيفر     

 کني؟ وجهنم را اختيار

ملفک   رسفيدن بفه   براي حسين را ،دادنآري! باالخره ابن سعد نقد را به نسيه 

 شد. ةاالخر خسرالدنيا و دست نياورد وه را هم ب آن؛ اما حتي کشت ري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 نهمجلسه 
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 ملأیک مقایسه قابل ت

 يکفي عمفربن سفعد و    کنفيم، با دو شخصيت برخورد مي کربال ما در واقعه

هفر دو  ، دو در کفربال حضفور داشفتند    بن يزيد رياحي کفه هفر   رديگري حُ

 فرمانده سپاه بودند که از طرف ابن زياد براي مقابلفه بفا امفام حسفين    

جالفب   اميفه بودنفد،  مقام اجتماعي در دربار بنيدو داراي  هرو  آمده بودند

 مشابه مبتال شدند. متحانيبه ا دو که هراين

امفام   دو را نصفيحت کفرد،   هفر ، و دو صفحبت  هفر  بفا  امام حسين

 شنيدند.مينيز هم بقيه  هم ابن سعد و شنيد و رهم حُ ها خواند،خطبه

بهانفه  او تا بفه حضفرت بپيونفدد؛ امفا     کند امام ابن سعد را نصيحت مي

او ه ي کفه امفام بف   يتفا جفا   ملک ري بگذرد. توانست ازمين اوزيرا  ؛آوردمي

در  را در بسفترت بکشفد و   زودي تفو ه خداوند ب تو را چه شده؟ فرمايد:مي

. ابفن  اميدوارم از گندم عراق نخفوري مگفر کمفي    را نبخشد. روز قيامت تو

هفم   اقبتعکند. گندم آن مي عراق کفايت از جو گويد:با استهزاء ميسعد 

 شد.  به دست مختار کشته  به ملک ري نرسيد و ابن سعد
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 جذبه نورحسین حربن یزید ریاحی و

جنفگ در کفار اسفت، بفه      دريافت کهر صبح عاشورا در حمله اول، وقتي حُ

 خواهيد جنگيد؟   : آيا با حسينفتابن سعد گ

آن  تفرين : آري به خدا سوگند، جنگي که آسانپاسخ دادعمر بن سعد 

هفل مفن   »که نداي  ،ر متحير استها باشد. حُبريدن دست افتادن سرها و

در دشفت کفربال طنفين     صداي حسين شود،شنيده مي «ر ينصرناناص

 پيچد.افکنده و در دشت نينوا مي

 اهلل.اما من مغیث یغیثنا لوجه اهلل اما من ذاب یذب عن حرم رسول

ا برسفد؟ آيفا   به داد مف  که براي رضاي خدا هستآيا دادرسي 

 دفاع کند؟  ست که ازحرم رسول خداااي کنندهدفاع

 ر بین دو راهی بهشت یا جهنم!حُ

خفود را بفه    گيفرد و م از لشکر فاصله مفي آرا مآرارود، ر به کنار لشکر ميحُ

 ربفه حُف   کند. يکي از سربازان دشمن به نفام مهفاجر  نزديک ميحسين

 کنفي؟  حملفه  به حسين خواهيآيا مي خواهي چه کني؟: ميگويدمي

: بفه  گويفد مفي  اوه مهاجر بف ت. گرف ولي لرزه اندامش را ندادرا  جوابش رحُ

بفه   اگفر  را چنين نديده بودم که اين گونه بلفرزي و  هي  جنگي تو خدا در

کفردم، پفس   ترين مرد کوفه کيست؟ تو را معرفي مفي گفتند شجاعمن مي

به خدا سوگند من خفود  ر گفت: حُنگرم؟ مي اين چه ترسي است که در تو

بفر بهشفت    را سوگند به خدا هفي  چيفز   بينم، وجهنم مي را بين بهشت و
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بفا   ايفن را گففت و   .مرا بسوزانند پاره شوم وپاره دهم حتي اگرنمي حترجي

 .شتافت سرعت اسب خود را راند و به سوي حسين

، در حالي که سفر بفه زيفر افکنفده     رسيد ر نزد امام حسينوقتي حُ

هستم کفه راه   يمن همان کس !رسول خدا فدايت گردم اي پسر فت:بود گ

ايفن بيابفان بازداشفت نمفودم، مفن گمفان        شفما را در  شفما بسفتم و   را بر

 ام پشفيمانم و نجفام داده آن چه ا کردم که کار به جنگ بکشد... من ازنمي

آيا توبه من پذيرفته اسفت؟ امفام فرمفود: آري!    ، کنمبه سوي خدا توبه مي

 .پذيردد توبه را ميخداون

 شقاوت وسعادت

 شفي و کُکنفي مفرا مفي   گمفان مفي   گويفد: به ابن سعد مي امام حسين

 رسفي، نمي تسوگند به خدا به مراد صاحب رياست ملک ري خواهي شد،

من نه در دنيا نه در آخرت روي شادي  ولي بعد از خواهي بکن،چه مي هر

   نخواهي ديد.

با اراده خود شفقاوت   وا ؛نکرد ، اثردر دل کور عمرسعد سخنان امام

 د.يگردان رو حسين از و برگزيدرا 

 سفخنان امفام  ، بن يزيد رياحي شفد  راما سعادت و افتخار نصيب حُ

دل او اثر کرد، او در دوراهفي بهشفت وجهفنم، شفجاعانه راه بهشفت را       در

ختفه  اين انديدرحالي که سرش را از شرم پفا  به همين سبب،انتخاب کرد، 
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او فرمود: خداوند توبه ات ه توبه کرد، امام هم ب پيشگاه حسين دربود، 

   .پذيردرا مي

بديل جنگيد کرد، با شجاعتي بيرا نصيحت که قوم خود بعد از اينحُر 

در نتيجفه  اسب او ناتوان شفد،  هنگامي که اي را به هالکت رساند، تا عده و

يفاران   .زمفين افتفاد   بفه اين کفه  از اسب پياده شد و به جنگ ادامه داد، تا 

بفه حضفور امفام     ،يده او را که هنوز رمقي داشفت تپپيکر به خون  امام

 ر آمفد در همان ميدان جنگ به بالين حُ امام حسينآوردند، و به نقلي 

 فرمود:مي ،کردرا پاک مي اوصورت  و در حالي که

 .انت الحرفی الدنیا واالخره انت الحرکما سمتک امک و 

گونه که مادرت تو را آزاد ناميد، تفو در دنيفا و   آزادي همان تو

 آخرت آزاد هستي.

را در سفوگ   ياراشع به نقلي امام سجاد و يکي از اصحاب امام

 ر خواند که ترجمه آن چنين است:   حُ

ضفربات   هفا و که در برابر نيفزه  ر قبيله رياح،است حُ رحُ به چه نيکوبه»

 پياپي دشمن، مقاومت کرد.

 ري کفرد و بفه هفدايت و   اففداک  کفه در راه حسفين  ر حُف  آفرين بفر 

را پاسفخ داد، و   راستي چه زيبا، نداي حسفين ه ب ري نائل شد. وارستگ

ر را در بهشفت  حُف  !کفرد. خفدايا   هنگام معرکه جانش را فداي حسفين 

 «حوريان زيبا گردان. مهمان خود کن و او را همسر
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ري اجف ر، خفون  از سفر مجفروح حُف    که ديد نقل شده: امام حسين

را بفا همفان دسفتمال دففن      يبسفت، و و  او را است. با دستمال خود سفر 

 ري.  اچه سعادت و افتخ .کردند

دسفتمال را بفاز کردنفد     ر را تازه يافتند وجسد حُ هااز قرنبعد  به نقلي

بستند و خفون بنفد    وبارهدستمال را د به همين سببري شد، اکه خون ج

 آمد.

او را فرا گرففت و   ه نور حسينآري! چون حرّ استعداد داشت، جذب

در نتيجه نام وي در دنيا جاودان، و در آخرت به سعادت ابفدي نائفل شفد.    

را نداشفت، از تفأثير    سعد چفون اسفتعداد جذبفه نفور حسفين     ولي ابن

بهره ماند و نتوانست مانند زهير و حرُ در جذبفه  بي عظمت نور حسين

 اين نور الهي قرار گيرد.

 خصوصیت شهدای کربال

شفهداي کفربال کفدام     و : اگر بگوييد از اصحاب حسينگفتبزرگي مي

 يم: شهداي کربال هر کدام خصوصيتي داشتند.يگوميافضل بودند؟ يک 

 ؛بودنفد  و اميرالمفؤمنين  اصحاب رسولدر شمار  هابعضي از آن

 ير.برُ مثل حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، و

صاحب اسرار و پيرمفرد بفود،   و  حبيب بن مظاهر از اصحاب پيامبر

پس  نيز همين ويهگي را دارد. يربرُ شد.محسوب ميدرجه ميثم تمار هماو 

ويفهه بفا آن   هفا برسفد، بفه   ر نبايد به مقفام ايفن  ر باالتر باشند و حُبايد از حُ
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 خفودش را نجفات داده   ين است که ويايت انهي که از او صادر شد. يخطا

 .  است

زده، معتفرف  اين آه گناهکار خجالت وبنده شرمندگي  که گويندمي اما

امفا   ر آن مقامفات را نداشفت،  به تقصفير، نفزد خفدا خيلفي ارزش دارد. حُف     

ر از همفه چيفز   حُ ،است. عالوه بر اينتأثيرگذار اضطرابش  و خجالت زدگي

ه پسرانش را هفم بف   حتي نقليه فرزند، و ب مقام، زن و گذشت، مال، جاه و

گويد: الحمدهلل که مي ،بيندرا مي فرزندکشته  ميدان فرستاد. و وقتي پيکر

 .  1تو عنايت فرموده را ب مقام شهادت در رکاب پسر دختر رسول خدا

 اصحاب با مقایسه حُر

شدت گرفته بفود و   ايشان پيوست که کار بر ر وقتي به امامطرفي حُ از

ي بودند که کفار  هنگامکه اصحاب در صورتي شود.دانست که کشته ميمي

دانسفتند  نمفي  دست کمي کوفيان نبود، يوفاشدت نرسيده بود. و اگر بي هب

 در حالي کفه ر درآن بحبوحه جنگ و در اوج قدرت، شوند. اما حُکشته مي

دسفت  اه بفود،  در کمال رف بزرگاي و رئيس طائفهر هزار سوا چهارفرمانده 

امففام بففه کشففيد و حتففي از آب خففوردن  مقففام و مففال و، عيففال از اهففل و

 ست.پيو نحسي

داد زيرا احتمال نمفي  وي بسيار مؤثر بود. خجالت زدگي ن پشيماني وآ

طفوري آمفد کفه     و سر خفود را پيچيفد   .به همين سبباش قبول شودتوبه
                                                 

 .631و   639،     1معالي السبطين، ج . 1
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پاهفاي حضفرت انفداخت.    به تا خود را  را نديد،او  مام حسينحضرت ا

ر گفت: من همان بدبختي هستم که نگذاشفتم  حضرت فرمود: کيستي؟ حُ

ام پذيرفتفه  آيفا توبفه   :از حضفرت پرسفيد   ،راه را بر تو بسفتم. بعفد   و يبرو

 شود؟  مي

؛ زيفرا  خفدا ارزش دارد نفزد  اعتراف به تقصفير،  و ري اشرمس اين توبه و

 فرمايد:خداوند به پيامبر خود مي

ـ  ٰ  قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى هِ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

  الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ

روى که ]با ارتکاب گناه[ بفر خفود زيفاده    : اى بندگان منبگو

خفدا همفه   بفه يقفين،   کرديد! از رحمت خدا نوميفد نشفويد،   

 .زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است ،آمرزدگناهان را مى

به بنفدگان کفه    مهربان نعمتي است ازخداي بخشنده و ،هپذيرفتن توب

 اميدواريم همه از اين نعمت الهي استفاده کنند.

فرمايد: ناله گناهکاران پفيش مفن   درحديث قدسي آمده که خداوند مي

ر چه مقامي دارد؟ همين . حاال اين ناله حُاست تر از تسبيح مالئکهمحبوب

خاشفع،   خاضفع و و قابليت بدانفد،  بيخود را ، در پيشگاه خدا قدر که بنده

 گيرد.  ، ان شاء اهلل مورد رحمت واسعه الهي قرار ميخود را عبد بداند
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 معنای توبه

تالطم دروني و پشفيمان شفدن از ارتکفاب بفه گنفاه اسفت.       به معناي  توبه

کفه  هفر چنفد  ام ندهفد.  جناگناهکار بايد تصميم بگيرد که ديگر آن گناه را 

شفاء اهلل خداونفد    ان ،کند، اگفر بفا اخفال  توبفه کنفد     آن توبه را بشف  بعدا 

 فرمايد:ميرحيم است.  زيرا او تواب و ؛بخشدمي

 اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى

خدا فقفط بفراى کسفانى اسفت کفه از روى       ترديد توبه نزدبى

 .شوندنادانى مرتکب کار زشت مى

، ولفي  بوده باشداز روي ناداني  ،ه براي کسي است که اگر گناه کردهتوب

بايد بدانفد کفه توبفه شفرايطي     داند گناه است، کند و ميکسي که گناه مي

عرففه  زمان و مکفان خاصفي مفثال  در    فقط در  بلکه بعضي از گناهان دارد؛

 شود.بخشيده مي

ر موففق  تچون کم ؛پس مواظب باش که گناهت از روي لجاجت نباشد

 کنفي گناه را فراموش مي ؛ زيراکه زود توبه کنگر اينو دي شويبه توبه مي

بايفد جبفران   در توبفه،  کفه  شوي. مسأله مهم اينديگر موفق به توبه نمي و

 ،قضفاء دارد  در جواني گناهي کفرده، و يفا نمفاز    اگر کسي ،؛ براي مثالکرد

 د.نبايد تدارک ک

و يقفين داشفته    بکوشيم گناهانبران در جر توبه کنيم، يم مانند حُيبيا

 .است تررحمت خداوند وسيع ،باشيم که گناه هرچند بزرگ باشد
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  چه هستي بازآ بازآ، هرآن باز آ،
 آ بت پرستي باز گر کافر وگبر و 

  اين درگه ما درگه نوميدي نيست
 توبه شکستي بازآ صد بار اگر 

 

   داند:مي باطن را بدانيم که خداوند همه جا هست و ظاهر وبايد 

  الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ يَعْلَمُ خَائِنَةَ

کند و که به خيانت ]به نامحرمان[ نگاه مى هايى راچشم ]او[

  .داندمى ،دارندها پنهان مىآن چه را سينه

کند که خفود را در محضفر خفدا    توبه، اين حالت را در انسان ايجاد مي

 بيند.شرمنده مي

وبه و اسفتغفار کنفد و بفه رحمفت     ترجاء باشد،  بين خوف وبايد  سانان

بخشفد، و نفه   نمفي  ونفد يم خداييعني نه بگفو  ؛واسعه خدا اميد داشته باشد

 بخشد.خدا مي ،يم هر گناهي بکنيميبگوپروا گناه کنيم و که بياين

ر اي، امفا حُف  فرمايد: سرت را بلند کن که آمرزيفده شفده  ر ميامام به حُ

کشد. درست اسفت  شرمنده است، خجالت مي؛ زيرا کندا بلند نميسرش ر

ر از امفام  رود. حُف بخشفد، امفا شفرمندگي بنفده جفايي نمفي      که خفدا مفي  

تا جان خود را فدا و گنفاه خفويش را جبفران     خواهداجازه مي حسين

 کند.
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 نکته مهم قابل توجه  

 ؛ش ننشفيند که انسان بايد سعي کند غبار گناه بر قلفب است  نکته مهم اين

قلب است، و اگر حجاب گناه غليظ  حجابي بر اي سياه وزيرا هر گناه نقطه

 بفه دعفاي کميفل    درآن آسفان نباشفد.    برطفرف کفردن  شود ممکن است 

موجفب   کفه گناهفاني   شود ودعا ميباال رفتن که مانع اشاره شده گناهاني 

 :شودنزول بال مي

م اغفرلی الـذنوب التـی   اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء، الله

 تنزل البالء

 ؛کفرد غفار مفي تاسف  ،شداز هر مجلسي که بلند مي اسول خدر

 !يميپس ما چه بگو

اي يک بار خانه دل را هفتهدست کم انسان بايد مرتب استغفار کند، و 

غبارروبي کند، و نه فقط خانه دل را از گناه پفاک کنفد، بلکفه هرچفه را از     

عفرش رحمفان    ،. زيفرا قلفب  دسفت بيفرون بريفز   غير خدا در قلب و فکفر ا 

يفا   هر تعلقي به مال، ؛چرا کهغير از خدا را در اين قلب راه ندهيم.بايد است

جوالنگفاه  يفا  اي براي ورود شيطان اسفت. قلفب انسفان    طعمه ،مقام جاه و

تکاني دل فطفرت خفود   با خانه پس ، و يا عرش رحمان.جنود شيطان است

 ار الهي بهره بريم.شکوفا کنيم، تا از انو را

را حجفاب غلفيظ   او فطفرت خفدادادي   چفون  ر با وجود غبفار گنفاه،   حُ

راه نجات را در نتيجه،  کند وتأثير مي يدر و ، نور حسينبودنپوشانده 
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مفال   هفاي حجاب اما عمربن سعد که شود.يابد و جزء شهداي کربال ميمي

که مثل  سينحتي جذبه نور حبود، گرفته را حب دنيا، قلبش  جاه و و

ها قلب گونه اين در او تأثير نگذاشت! کند، وليفلز را جذب مي يمغناطيس

نفه فقفط موعظفه، بلکفه     و در نتيجه  اندديگر خاصيت خود را از دست داده

 .  گذار نيستها تأثيرهم در آن حتي جذبه نور حسين

 .«یا من سبقت رحمته غضـب »خداوند ارحم الراحمين است.  ،هرحاله ب

سفايه   در خدا برغضبش پيشي گرفته. پس ازخدا بخواهيم که ما را رحمت

 رحمت واسعه خود قرار دهد.
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هجفري   31در روز دوم ماه محرم سفال   که کاروان امام حسينگفتيم 

بفه  ايفن کفاروان    يا رفتنت و بازگشر از وارد سرزمين کربال شد، و سپاه حُ

هفا را  خيمهدر همان صحرا دستور داد  امام جلوگيري کرد.سوي کوفه 

 ند.  نبر پا ک

گذرد و معلوم است کفه بفاالخره جنفگ شفروع     ها ميلحظه ها وساعت

دهم، مرتب از طرف ابن زيفاد سفپاه وارد کفربال     شود. از روز دوم تا روزمي

را از  کاروان حسفين  ،د. از روز هفتموبکجنگ ميطبل  بر او شود ومي

آخرين لشکر، به فرماندهي شمر بود که با چهار هفزار نففر    آب منع کردند.

 در آورد کفه  سعدزياد براي ابنابن از طرفاي و نامهامسلح، وارد کربال شد. 

ي ي، اگر چنين فکرشوخواهي از راه صلح وارد ام ميشنيده :نوشته بودآن 
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عمفربن سفعد    .فرماندهي را به شمر واگذار کفن  نار برو وک ،رياسر د را در

بلکفه تصفميم    ري نشفد، امقام بود، حاضر به ايفن واگفذ   که تشنه رياست و

 بجنگد. با حسين گرفت فرمان ابن زياد را اجرا کند و

گويفد:  مفي  حسفين بعد از ظهر تاسوعا دشمن قصد حمله داشفت،  

 لفضفل ااحضرت ابم؛ لذا امشب به مناجات و نماز بپردازکه دوست دارم 

هفا مهلفت   از آنرا شب  که برود و آنشود مأمور مي حسين از طرف امام

ولفي بفا مشفورت بفاالخره آن شفب را مهلفت        ،ها اول قبول نکردندبگيرد. آن

 دادند.

 شب عاشورا شبی فراموش نشدنی

 از يفک  پاست. ي بريغوغا کاروان کوچک حسين دراست.  شب عاشورا

جلسفات مشفاوره بفراي دففاع برپفا       سوديگر از و خواند،ميسو امام خطبه 

ناله کودکفان تشفنه بلنفد     خروش هستند. صدا و همه درجوش و شود،مي

 است.

 آوای پر شور

و يفارانش در بيابفان نينفوا     صداي ملکوتي و مناجات عاشقانه حسفين 

 ه:در روايات آمد .فضاي ملکوت را معطر کرده بود

 قاعد  قائم و ساجد و بین راکع ولهم دوی کدوی النحل ما  و
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اي مانند زمزمه زنبورعسل داشتند، بعضي در حال ها زمزمهآن

قعود با خدا  درقيام واي عدهسجده بودند، و  بعضي در رکوع و

 ند.فتگسخن مي

 هفاي پاکبفازان و عاشفقان خفدا بفر     دل سفوزي کفه از   مين آواي پره 

ن تحت تأثير قرار گيرنفد،  سربازان دشم اي ازخاست، باعث شد که عدهمي

 د.پيوستن نفر به سپاه امام حسين 64همان شب  و

 اصحاب امام حسین یاران و

ري اوففاد  کدام به زبفاني،  هر خويشان، ياران و درآن شب فراموش نشدني،

 اظهار کردند. خود را به حسين

فرمايفد: مفن   حضرت است که مفي  کالم خود ،ف ياران امامبهترين معرّ

   خاندان خود ندارم. تر ازخانداني مهربان شما و تر ازياراني به

 هفر  و اين قوم با من کار دارند :گويدشب عاشورا امام به ياران خود مي

ريکي اتف  کفس بخواهفد از   هر ،شود. اکنون شب استکس بماند کشته مي

 شب استفاده کند و برود، من بيعت را از شما برداشتم.

اگر مفا را هفزار بفار    حتي گويند: است. مي ها قابل تقديرري آنااما وفاد

 ريم.  ادري تو برنميابکشند و بسوزانند، و باز زنده کنند، دست از ي

پرسفد:  که با نگرانفي مفي   جواب حضرت زينب)سب در امام حسين

ها تو را تسليم دشمن کننفد؟ فرمفود:   نکند آن ؟ايا آزمودهرآيا ياران خود 
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شفور نديفدم، کفه     ها جفز عشفق و  آن م، دراها را آزمودهسوگند به خدا آن

 دارند.عالق ه شهادت بهمچون عالقه کودک به پستان مادر، 

نافع گويد: تا اين سخنان راشنيدم، گريه امانم نداد، با گريه نزد حبيفب  

انتظفار   حبيب گفت: سوگند به خدا اگفر  .جريان را گفتم بن مظاهر آمدم و

سفپس سفخن   م، کفرد ملفه مفي  فرمان امام نبود، همين لحظه به دشمن ح

ها نيز گفتند: سوگند به خدايي ياران گفتم، آن را به ساير زينب کبري

نبود همين ساعت  اگر انتظار فرمان امام ،که چنين موهبتي به ما داده

 1کرديم.به دشمن حمله مي

 همگي شجاعانه جنگيدند تا، ا کم بودهآن دکه عدناي عاشورا با در روز

 د.به شهادت رسيدن

 عاشورای خونین روز

نظير عشقبازي، روز جرقه نور بفر ضفد   ري، روز بياداکو ف نجام روز ايثاراسر

 بر شمشير فرا رسيد.خون غلبه  باطل، روز

بفا اصفحاب خفود نمفاز جماعفت       بامداد روز عاشورا، امفام حسفين  

ثنفاي الهفي و درود    خواندند، بعد از نماز رو به اصحاب کرد و پس ازحمد و

 فرمود: بر محمد

 القتال قتلی فی هذا الیوم فعلیکم بالصبر و ان اهلل تعالی اذن فی قتلکم و

                                                 

 .436ف434  ،مقرم نقل ازمقتل الحسنه ب ،خورشيد انقالب. 1
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خداوند در اين روز در مورد کشته شفدن شفما و مفن اجفازه داده،     

 با دشمن بجنگيد. ايستادگي کنيد و برشما باد که

 چند نکته مهم

که آنفان بفه   شود فهميده مي اصحاب امام حسين حاالت از مطالعه در

 خود را هليل نکردند.   ومجهز بودند  ايمان، صبر و تسلط بر نفس حسال

 سفياه و  و که هي  فرقي بفين پيفر و جفوان، آقفا و عبفد     ديگر ايننکته 

 ،شفد کفه شفهيد مفي   ها آنسفيد نبود. همه يک هدف داشتند. هر کدام از 

امفام   .گذاشفت بفالين مفي  ه رففت و سفرش را بف   مفي  اوبفه سفوي    امام

 آمد.غالم سياه نيز ميبالين ه ب حسين

مفانع   ، هي  کداممرگ ترس از عيال، و که، مال، جاه، فرزند وديگر اين

به فداکار تابيده بود،  ر قلب پاک اين مردان بزرگ وبها نشد. نور واليت آن

کردنفد، و عاشفقانه و   خفدا، بفه هفي  چيفز فکفر نمفي      از  کفه غيفر  اي گونه

نفابودي   ر راه اعالي کلمه حق وخواستند پيکر پاکشان دسخاوتمندانه، مي

 فدا شود.باطل 

مرد حق بود، براي حق قيام کرد و در راه حفق کشفته    امام حسين

نفد،  بوديافتگفان حسفيني   کفه تربيفت  نيز  شد. اصحاب و ياران حسين

 شد.  ها ديده ميدر آن صفات و کماالت مواليشان حسين

 تعجففب و ،عاشففورا در صفففات يففاران حسففين   تجلففي ايمففان و 

کفه در   صفات ياران حسفين برخي  جهانيان را برانگيخت. تحسين
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 روح وحدت، استقامت، ايمفان، صفبر  عبارتند: از  ،ها قابل تقدير بودهمه آن

 .  بودند که همه تسليم حسينمهم اين ،تسلط بر نفس و

ايفن جماعفت را    خداپرستي، ايمان و از خود گذشتگي سيدالشهدا

شفجاعت   ري واه ايمان، حقيقت، ففداک چارچنان مجذوب کرد که همه يکپ

نيففت خففال  بففراي حففق قيففام کردنففد و در راه حففق کشففته  بففاو  نددشفف

؛ زيفرا  شفد  تفر تر شدند و روحشفان تابنفاک  با کشته شدن زنده ها.آنشدند

 خداي متعال فرموده است:

  رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ اءٌ عِنْدَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَ وَلَا تَحْسَبَنَّ

که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد، بلکفه    هرگز گمان مبر آنان

  .شوندمى اند و نزد پروردگارشان روزى دادهزنده

از زندگي مادي در دنيا، که براي همه موجودات زنده از مسلم و کفافر،   هاآن

بفه حيفات   ، گذشفتند و  دشفو و امور ناپايفدار خالصفه مفي    خوردن و نوشيدندر 

 ند.  دشود، نائل شکه فقط با شهادت نصيب مخلصين مي معنوي حقيقي و

 آمده است:طالب درباره جعفر بن ابي در روايتي از حضرت رسول

  نةیته و له جناحان یطیر بهما مع المالئکه فی الجأر 

در بهشفت همفراه مالئکفه     هاآناو را ديدم دو بال دارد که با 

  .کندپرواز مي

 گويند.بدين سبب او را جعفرطيار مي
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 بیتشهدای اهل

هاشفم کسفي نمانفد.    غيفر از بنفي   ،ياران امفام حسفين   شهادتپس از 

هاشم ماننفد پسفران و بفرادران و برادرزادگفان و پسفر عموهفاي امفام        بني

ديگري از امام اجفازه   شهادت شدند، يکي پس از آماده جنگ و حسين

 رفتند.  ميدان جنگ ميسوي  به گرفتند ومي

، فرزندان حضرت زينب)سب و فرزنفدان امفام   بيتاما شهداء از اهل

حضرت قاسم و برادرش عبداهلل، حضرت عباس و سه بفرادرش،   ،حسن

 و علي اکبر بودند.

او  .داشفت  شباهت زيادي به پيفامبر  مشهور است که علي اکبر

ه رففتن بف  بفراي  جفازه  ابه منظور دريافت که بود  بيتاز اهل فرداولين 

 آمد. ميدان به حضور امام

 کفرد و وي اي بفه  نهايوسأبه او اجازه داد، سپس نگاه م امام حسين

 گفت: بود،دو انگشت اشاره را به طرف آسمان بلند کرده  کهدر حالي

لقـا  فقد برز الیهم غالم اشـبه النـاس خَ   اللهم کن انت الشهید علیهم،

 اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیه.لقا ومنطقا برسولک وکنا وخُ

هفا جفواني   اين قوم، شاهد باش، که به سوي آن خودت بر !خدايا

ترين مردم به سخن گفتن، شبيه کمال و رفت که از نظر جمال و

رسول تو است و ما هرگاه مشتاق ديدار پيامبر تو بوديم به چهره 

 نگريستيم.علي اکبر مي
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مفن   خوانفد: جنگيد و رجز ميشمن ميبا د و، اعلي اکبر به ميدان رفت

)مقفامب  به ترشايسته تر وم، سوگند به کعبه ما نزديکعلي پسر حسين

 هستيم... پيامبر

هفا را از  دشفمن حملفه کفرد و آن    هچندين مرتبه با شدت تشنگي ب وا

بفه رغفم   هاي حرم نبوت پراکنده سفاخت و  اطراف پدر بزرگوارش و خيمه

جنگيفد. آن حضفرت    قفوت قلفب   ال شهامت وبا کم ،ي که داشتيها زخم

 دم آخر صدا بلند کرد: در درخون خود غلطيد، و

اهلل یقرئک السالم ویقـول  یا ابتی علیک منی السالم هذا جدی رسول

 الاما بعدها ابدا. ةوفی شرب سه االأعجل القدوم الینا. قد سقانی بک

به تو  اهللاي پدر! سالم بر تو باد، هم اکنون اين جد من رسول

فرمايد: به سوي ما شتاب کفن. مفرا از جفام    رساند و ميسالم مي

 خود سيراب کرد که هرگز بعد از اين تشنه نخواهم شد.

 ايشفان ، نفد روايتي: هنگامي که بر سر مقدس آن حضفرت ضفربه زد   به

سرش را روي يال اسب نهفاد، اسفب    نتوانست بر مرکب بنشيند، خم شد و

 شمن روانه شد.او وحشت زده به سوي لشکر د

 فقطعوه بسیوفهم اربا اربا. 
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بفدن نفازنينش را پفاره پفاره      ،دشمنان بفا شمشفيرهاي خفود   

 1کردند.

 حضرت ابوالفضل

کيد جنفگ  أشمر با دستور ت وقتيکه از بزرگي و عظمت ابوالفضل يکي اين

 آورد.اي هم براي حضرت عباس ميآيد، امان نامهبه کربال مي

بيفت رسفول    خيفام حفرم اهفل    ،اي از تشنگيهاله تاسوعا که در همان عصر

فريفاد زد:   هفا آمفد و  گرفته بود، شمربن هي الجوشن پشت خيمفه فرا را  خدا

 کجايند فرزندان خواهرمان، عبداهلل و جعفر و عثمان و عباس. آنان جواب ندادند.

البنين، اگر چه فاسق است، ولفي  فرمود: اي فرزندان ام امام حسين

: چه گفتند اوبه وقتي  .گويدي که با شما دارد ببينيد چه ميخاطر قرابته ب

 شفما در امفان هسفتيد و    !اي فرزنفدان خفواهرم  : شمر صفدا زد  ؟ييگومي

ري خودشفان را  االبنين وفادجا بود که فرزندان امتوانيد برگرديد. در اينمي

نشان دادند و در جواب شمر فرمودند: آيفا مفا در امفان     به امام حسين

 م ولي پسر پيامبر در امان نباشد؟باشي

  کشمدامان او کي مي دست از
 متا شهادت در رکابش را چشَ 

  ري کنيماآمديم از حق نگهد
 ري کنيماتا امام خويش را ي 

                                                 

 ،منتهفي االمفال   ؛614  ،مقفرم  مقتفل الحسفين   ،317  ،1ج ،ان الشيعهيسوگنامه از اع. 1
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داشت که پدر آنان علفي و مادرشفان   تر از خود کوچکعباس سه برادر 

 نام داشتند. عثمان و جعفر ،عبداهلل و ام البنين بود

 !گفت: اي پسفران مفادرم  ان رو به برادراباالفضل حضرت روز عاشورا  در

رسفول خفدا    خيرخواهي شفما را در راه خفدا و   به پيش بتازيد تا خلو  و

 1ها يکي بعد از ديگري روانه ميدان شدند تا به شهادت رسيدند.بنگرم. آن

را بفراي   يشان مادري خفو راول براد جاست که ابوالفضلجالب اين

خفودش بفه    ،بعفد  و به شهادت رسفيدند  فرستاد تا امام حسين دفاع از

 .رفت ميدان

 عبفاس  بفه شفهادت رسفيدند و    که همه ياران حسين مينگاه

اجفازه ميفدان    به نفزد امفام آمفد و    ،را تنها ديد خود و برادرش حسين

ري آب بفراي  اگريه کرد و فرمود بفرو مقفد  بسيار  امام حسين .خواست

 رم بياور.لبان حتشنه کودکان و

دست داشت، مشک خشکيده را برداشت  که نيزه بردرحالي عباس

و به سوي شريعه حرکت کرد. شريعه در محاصره شديد دشمن بفود، ولفي   

شجاعانه با يک حمله محاصره را درهفم شکسفت و خفود را بفه شفريعه      او 

 رساند.

                                                 

 311  ،ط ارشاد ،اعيان الشيعه. 1
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د، اي بياشامبرد تا جرعهآب ميه تشنه وخسته است، اما همين که دست ب 

 و اهل بيت وحرمش افتاد، و آب نخورد. ياد عطش برادرش حسينه ب

او وصفيت  ه خوانند که آب نخورد چون پدرش بف ها ميبعضي در روضه

کرده بود. اگر اين طور باشد فضيلتي براي او نيست. زيفرا فضفيلت در ايفن    

تشفنگي   بفه يفاد  ولفي   نباشفد، د و مانعي هم از آشاميدن اشاست که آب ب

 گويد:  ايشان ميکند. ري ااز خوردن آب خودد او،بيت هلا و حسين

  هوني يا نفسي من بعد الحسين
 بعده ال کنت ان تکوني و 

 وارد المنون  هذا الحسين 

 

 
 ينتشربين بارد المع و 

  تاهلل ما هذا فعال ديني
 

ارزش نفدارد و نبايفد بعفد از او     ، زندگي تفو اي نفس! بعد ازحسين

 ،است که لب تشنه و در خطر مرگ قفرار دارد  اين حسين باقي بماني،

 .خنک بياشامي خواهي آب گوارا ومي

گويفد:  بلکفه مفي   ؛خفورم آب نمفي  ،گويد چون پفدرم گففت  جا نمياين

 به نقلي فرمود:   دهد. وري را نمياسوگند به خدا دين من اجازه چنين ک

 عطشانا سیدی الحسین اهلل ال اذوق الماء وو

سففم لففب بففه آب نميففزنم در حففالي کففه آقففايم    بففه خففدا ق

 تشنه باشد. حسين
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گويد: آب بنوش تا نيرو بگيري و بتواني خفوب بجنگفي، ولفي    عقل مي

هفا  گويد: برادر و اهل بيت او تشنه اند، تفو آب بنوشفي وآن  عشق و وفا مي

 تشنه باشند؟  

 اين مقام عشق حقيقي است.  

هفا  ه سوي خيمفه مشک را به شانه راست گرفت و ب حضرت عباس

 آن حضرت تنهفا بفا آن   و را محاصره کردند وارهسپار گرديد، سپاه دشمن 

و آن را  نفد ضربتي بر دست راست او زد کهاينجنگيد. تا همه جمعيت مي

دسفت حملفه    او مشک را به دوش چپ گرفت، و با همان يک ند.جدا نمود

 خواند:چنين رجز مي کرد ومي

  واهلل ان قطعتم يميني
 ي احامي ابدا عن دينيان 

 

ديفنم   مفن همچنفان از   به خدا قسفم اگردسفت راسفتم قطفع گرديفد،     

آن  نمفايم، از امامي کفه يقفين راسفتين دارد دففاع مفي      و کنم،حمايت مي

 باشد.امين مي دختر پيامبر پاک و امامي که پسر

دفاع از دين و امام در هدف و عقيده او  عباسالبيانات ابوالفضل  در

چون اين دو نکته باالتر از مسأله برادري است. يعني  هفته است، وزمانش ن

دففاع   او جفوانمردي از  امام زمفانش اسفت، بفا تمفام قفدرت و      حسين

، زمفانش  امفام  براي دفاع از دين و را يشتا جايي که سه برادر خو ،کندمي

بفاز   ،شفود و وقتي دست چپ او قطع مفي  فرستدميدان ميه پيش ازخود ب
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ازکافران نترس، تفو را بفه رحمفت خفداي جبفار       !اي نفس: ندخوارجز مي

به ظلمشان قطع کردند، پروردگفارا آنفان را    ها دست چپم رابشارت باد، آن

با اين رجز در حقيقت از قطع شفدن   حضرت عباس وارد آتش سوزان کن.

همفت   دهد. لذا مشک را بفه دنفدان گرففت و   دست چپ خود هم خبر مي

آب  مشفک آب آمفد و   ها برساند که ناگاه تيري برمهرا به خي آنکرد تا مي

 سينه اش رسيد و از اسب بر زمين افتاد. تير ديگري بر و ريخت،

 ( به عباسجسالم امام زمان)ع

ب نقل شده، آن حضرت پنج فضفيلت  جدر زيارت ناحيه مقدسه که از امام زمان)ع

 :کنندبيان مي اباالفضلبراي حضرت 

العباس بن امیر المؤمنین، المواسی اخـاه بنفسـه،   السالم علی ابی الفضل 

 االخذ لغده من امسه، الفادی له، الواقی الساعی الیه بمائه، المقطوعة یداه...

 نثفار  کفه: جفانش را  آن ابوالفضل عباس فرزند اميرمؤمنان: و سالم بر

ففداي   که:آن که: دنيا را وسيله آخرت قرار داد. وآن و برادرش کرد.

سعي ففراوان کفرد تفا آب را بفه      که: نگهبان بود وآن و برادرش شد.

در جهفاد ففي سفبيل اهللب    ) که: دو دسفتش آن و تشنگان برساند.لب

 قطع گرديد. 

ست که حق را بشناسند، ا ايشرافت از آن فرد يا جامعه پس سيادت و

کفه شخصفيت و ارزش هفر    و از آن پيروي کنند. چنفان بداند آن را محترم 

 حفق و  عمفل پيفرو   اين که درعقيده و خلو  نيت اوست وکس به اندازه 
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لفذا آنفان مظهفر ايمفان،      .گرچه راهيان اين راه کفم باشفند   ؛حقيقت باشد

الگوي مفردم بفاتقوي    نماينده حقيقت، نمونه مردانگي، راهنمايان هدايت و

ايفن صففات    ا را هکر کرد، وهفضائل آن فضيلت شدند. پس بايد صفات و و

 د، تا بتوان به درجه واالي انسانيت رسيد.نموخود تقويت  را در
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 فرمايد:خداوند در قرآن مي

 مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُـمُ الْجَنَّـةَ    ٰ  إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَ 

حَقًّـا فِـی    ی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ  وَعْـدًا عَلَیْـهِ  یُقَاتِلُونَ فِ

مِنَ اللَّـهِ  فَاسْتَبْشِـرُوا    بِعَهْدِهِ ٰ  التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ وَالْقرآن  وَمَنْ أَوْفَى

 9.هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ لِکَٰ  بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُمْ بِهِ  وَذَ

کفه  ها و اموالشان را به بهفاى آن ناخدا از مؤمنان ج يقينبه 

همان کسانى کفه در راه خفدا   ؛ بهشت براى آنان باشد خريده

 کشفند و ]خفود در راه  ، پس ]دشفمن را[ مفى  کنندپيکار مى

شوند ]خدا آنان را[ بر عهده خود در تورات و خدا[ کشته مى

چفه  اى حفق؛ و  داده است[ وعده انجيل و قرآن ]وعده بهشت

 ؟ پفس ]اى کسى به عهد و پيمفانش از خفدا وففادارتر اسفت    

                                                 

 .111سوره توبه، آيه . 1
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، خوشفحال  ايفد نجفام داده امؤمنان![ به اين داد و ستدى کفه  

  .بزرگ باشيد؛ و اين است کاميابى

 معامله خدا با بندگان   

کنفد.  اي را با بندگان مطفرح مفي  خداوند متعال معامله ،در اين آيه مبارکه

خريفد و فروشفي    اگرفروشنده هستند. من ؤبندگان م است و خدا ،خريدار

زننفد. امفا   شود و براي آن سند مفي مهم باشد، شش شرط در آن لحاظ مي

ي يفا  يغفذا اگر  المثبراي اي مهم نباشد آن شش شرط را ندارد. اگر معامله

امفا اگفر بخفواهي     ي؛گيفر جنس را مفي  دهي وفقط پول مي ،لباسي بخري

ف    4و 1: شفود آن لحفاظ مفي   در اين شش شفرط  ،يا ماشيني بخري نهاخ

ف تنظفيم     5ف قيمفت   2ف نوع جنس،   6،فروشنده کردن خريدار ومشخ 

رسفيد،  امضا به ف قباله سند، و وقتي اين اصول مراعات شد و سند   3سند، 

 ست.ديگر فروشنده مالک ني

 توجه به این آیه شریفه

چفون   هسفتند؛  منينؤروشفنده مف  ، و فار، خدوند تبفارک وتعفالي  خريد

خفرد. نفوع   شهرت بفروشد نمي منين کسي که براي ريا وؤخداوند از غيرم

قبالفه ايفن معاملفه:     اما .است بهشت آن،قيمت  ومال ايشان  جنس: جان و

 انجيل نيز بيان شده.   عالوه بر قرآن، درتورات و
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همفه هسفتي   بزرگ و کريم است، جان و مفال و   ببينيد خداوند چقدر

بنفدگان   بفا ايفن وصفف بفا    ، حقيقي خداستمالک  انسان را خودش داده و

خرد! اما براي فروشندگان شرط سنگيني قرار ميها را آنکند و معامله مي

او هفي  شفريکي را    اسفت.  خال  بودن فقط براي خفدا  من وؤآن م داده و

کنفد امفا   چند کم باشد قبول مي هر نيت. خدا عمل را پذيرد، حتي درنمي

 .براي خودش «خال »

خدا معامله کرد و مال و جان را با قيمتي بسفيار گفران   ا ي بپس اگر کس 

 .کندنيست، در آنچه دارد به اجازه مالک تصرف مي آنفروخت ديگر مالک 

بفه  ؛زيرا منين حقيقي با خفدا معاملفه کفرده انفد    ؤم انبيا و ائمه اطهار و

 فرمايد:وعده الهي اميدوارند، که مي

بَـایَعْتُمْ بِـهِ    هِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَـیْعِکُمُ الَّـذِی  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ ٰ  وَمَنْ أَوْفَى 

  لِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُٰ  وَذَ

؟ پس ]اى است و چه کسى به عهد و پيمانش از خدا وفادارتر

، خوشفحال  ايفد نجفام داده امؤمنان ![ به اين داد و ستدى که 

  .اين است کاميابى بزرگ باشيد؛ و

 ن را در اين معامله که خود فوز بزرگي است.پس بشارت باد ايشا

 نمايش گذاشفتند. بفا  ه شهداي کربال در روز عاشورا اين آيه شريفه را ب

در  از مفال و جفاه و فرزنفد و عيفال و     ،خدا معامله کردند، و هرچه داشتند

 نهايت جان عزيز خود را در طبق اخال  تقديم جان آفرين کردند.



 941|    جلسه یازدهم: معامله با خدا

 

  

 ای؟ردهآیا تا حاال با خدا معامله ک

ري را اآيا تا کنون با خدا معامله کرده اي؟ يعني آيفا کف   ،مل کنأاي تلحظه

اي عمرشفان معاملفه   در همهها اي؟ بعضينجام دادهاخال  فقط براي خدا 

. آن چفه از عبفادات و   هفدفي ندارنفد  جز دنيا هي  ؛ چون نداهبا خدا نداشت

   .دنياست انجام مي دهند، براياعمال 

اند اما بايد يقين خود را تقويت کننفد.  دودي داخل شدهبعضي هم تا ح

هفاي  وعفده  ايمفان بفه معفاد و    ،شودعاملي که سبب تحقق هدف انبياء مي

 است. الهي

 ظفاهر او و روزي اعمفال   است کرد که موجودي ابدي انسان وقتي باور

 قفرار  در راه انبيا خود را حرکتهدف ها باشد، آنجوابگوي بايد  و شودمي

زيرا خود انبيفا   ؛رساندمي انسان را به هدف انبيا ،د. يعني ياد معاددا خواهد

 ه سفبب ، بف را تحمل نمودند هم که به اين مقام رسيدند و آن همه مصائب

 .داشتندرسيدن به لقاء اهلل  اصلي وبه منزلگه که  بود يقين

او زيفرا   ؛رساندانسان را به سعادت مي ،پس ايمان به قيامت و ياد معاد 

 شود.  داند اين معامله موجب سعادت ابدي ميکند و ميخدا معامله مي با

از بهشفت   تربا کمکه درصورتي جان اوست و ،ترين سرمايه انسانبزرگ

را در راه . اگر مال و جان از آن اوست، پفس آن است معامله کند ضرر کرده

 چفه کشفته شفوي و    چه بکشي و گويد:جهاد صرف کن. مالک مي خدا در

ففروش   ايفن خريفد و   "دشفاهِ ".يبرثواب را مي ياگر هم کشته نشو حتي
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سند ايفن   هستند و خاتم انبياء و عيسي، ، موسيالعزموانبيا اول

  .است ثبت شده 111قرآن سوره توبه آيه  معامله در

تکليف خود را  ،خواهد و در هر زمانيانسان بايد بداند خدا از او چه مي

 هم با خفدا معاملفه کردنفد.    ايشانو اصحاب  حسين د و عمل کند.بدان

روزي که مفا بايفد از روح    است؛ روز معراج حسين بن علي ،روز عاشورا

اين صففات   شويم و بلکه بيدار ،درس بگيريم اوشجاعت  وغيرت  و حسين

 خودمان پرورش دهيم.     را در

 کرامفت انسفاني را   بازار فضائل حسيني است، که شرافت و، عاشورا روز

 کند.ه ميعرض

 دربففاره اباعبففداهلل عبففاس محمففود عقففادب)يففک نويسففنده معففروف

 هاي حسفيني برقفرار  مسابقه ميان خصلت يروز عاشورا نوعگويا گويد: مي

داد. صفبر  يعني فضائل حسيني هرکدام بفا ديگفري مسفابقه مفي     شده بود.

آنچفه  ه )بف  رضفاي حسفين   ؛خواست از ساير صفاتش جلو بيفتدحسين مي

اخفال  حسفين   ؛ خواسفت از صفبرش جلفو بيفتفد    سفتب مفي  رضاي خدا

خواست گفوي  شجاعت حسين، مي؛ ها پيشي بگيردخواست از همه اينمي

 . و ...  سبقت را از صفات ديگر بربايد

و تر جلوه کفرد، اطمينفان   گويند چيزي که از همه صفات بيشولي مي

شفته  حضفور دا جفا  ها که آنبود. يکي از وقايع نويس استقامت حسين

 گويد:مي است،
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 .اصحابه اربط جاشا من اهل بیته و یت مکثورا قط قد قتل ولده وأواهلل ما ر

)مففرد تحففت فشففار اي بففه خففدا قسففم سففراغ نففدارم مففرد دلشکسففته

تکه تکفه  ، و اهل بيتش جلوي چشمش که فرزندانرا ايب قرارگرفته

دا هايشان جحالي که سرهايشان از بدن باشند، اصحابش را ببيند در

 داشته باشد.قوت قلب  اندازهاين ؛ اما شده است

حتفي تصفورش هفم    زيرا  ؛همه را به تعجب واداشته است، اين جريان 

 آسان نيست.

در روز عاشفورا چنفان قفدم بفر      فرمايد: اباعبداهللاستاد مطهري مي

شفک   بينفد و مي آثار نوراني نهضت خودش را ودارد کأنه آينده روشن مي

شود. شک نکرد که روز عاشورا بايفد  ن شهادت پيروز مينداشت که با همي

 .شت استپايان کِ روز عاشورا يعني چه دارد در راه خدا بدهد. هر

 شکست خورد؟ حسین آیا

 در ،سيد قطب که يکفي از نويسفندگان و دانشفمندان اهفل تسفنن اسفت      

بحثفي   من، پفس از ؤسفوره مف   51تفسيرخود، في ظالل القفرآن هيفل آيفه   

 يپيفروز  آيفا نهضفت حسفين    :گويدميپيروزي  ت الهي وپيرامون نصر

 دهد:ميو اين چنين ادامه بود يا شکست؟ 

پيفروزي بفود،   ، در مقياس کوچک، شکست بود، ولي در مقياس بفزرگ 

 نيسفت کفه احساسفات و    زمين مانند حسفين  هي  شهيدي در سراسر

ار يبسف  چفه  ري بکشاند، وافداک به غيرت و ها رانسل ها را قبضه کند وقلب
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بودند که نتوانستند به هدفشفان برسفند؛ گفر چفه بسفيار تفالش        هاناانس

 کردند و عمر خود را در راه رسيدن به هدف سپري نمودند.  

پيفروز کفرد، هفي      خفود  عقيفده و هفدفش را بفا شفهادت     حسين

هفا  ونيف ميل ها را به سوي افکار بزرگ سوق دهفد و اي نتوانست قلبخطبه

کفه بفا    حسين خطبه آخر مگربکشاند، چشمگير نفر را به سوي اعمال 

حرکت و تحول مفردم در  موجب را امضا کرد، و براي هميشه خون خود آن

 1خط طوالني تاريخ گرديد.

ريخ، يفاد  ااي است که هميشه درطول تشهيد زنده حسين بن علي

هفا نيفرو   ناآورد، و بفه انسف  مفي  پش درتها را به قيام خونين او دل وو نام 

هفا و عليفه دسفتگاه    هفا و حرکفت  جنبش شد. با شهادت حسينبخمي

کفربال بفا   فاجعفه  ها آغاز شد. طولي نکشيد که سفرکردگان  اموي و طاغوت

قمفري   33در سفال  قيام مختفار ثقففي   . بدترين وضعي به هالکت رسيدند

 در همين راستا بود.   براي انتقام از قاتالن حسين

 یک زن بود ،موی کرداولین کسی که حرکتی بر ضد دستگاه ا

ابفن  يکفي از لشفکريان    همسراولين کسي که ضد دستگاه اموي قيام کرد، 

خواهنفد بفه طفرف    مفي  عاشفورا وقتفي کفه ديفد لشفکر      درعصفر  .بودزياد 

اي را چفوب خيمفه   حملفه کننفد،   هاي حفرم حسفين بفن علفي    خيمه

ل آ يفا  "ها ايستاد. قبيله بکر بن وائل را صدا زد: برداشت و در جلوي خيمه
                                                 

 .497خورشيد انقالب،   . 1
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جفا  يد. کار بفه ايفن  يقبيله من! خويشاوندان من! کجاييد؟ بيا"بن وائل  بکر

 بشکنند. را خواهند حرمت حرم پيامبرکشيده است که مي

ت حفزب  مف مقاو، انقالب جمهوري اسفالمي جمله از  معاصرهاي نهضت

 ،. حتفي گانفدي  مردم غزه و... همه از آثار نهضت عاشورا اسفت  اهلل لبنان و

، بلکفه  امهگويد: من چيز جديدي براي ملت هند نياوردمي ،هند فقيدرهبر 

اگر بخواهم هند را نجات دهم، واجفب  و ام. از حسين بن علي درس گرفته

 است همان راهي را بپيمايم که حسين بن علي پيمود.  

نيفز  سفس پاکسفتان   ؤم محمد علي جناح، آزاديخواه معفروف جهفان و  

از لحفاظ   که امام حسينبهتر از آن اي از شجاعت،گويد: هي  نمونهمي

بفه عقيفده مفن، تمفام      .شفود تهور، نشان داد، در عالم پيدا نمي ري وافداک

مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدي که خود را در سرزمين عفراق قربفان   

 1کنند.پيروي  ،کرد

گويد: در ظفاهر، يزيفد،   مي)از دانشمندان معروف آلمانيب  مسيو ماربين

همفه   يزيفد و ، امفا در بفاطن، حسفين    ؛ارش را کشتانص و حسين

امفام   کشفت، ولفي   ها را يک روزاميه را بدتر از هزار بار کشت، يزيد آنبني

   2کشت. هر روز قومش را تا ابد و او و حسين

                                                 

 .446  ،بهتربشناسيمرا  حسين بن علي. 1

 .42سياسته الحسنيه، عالمه کاشف الغطاء،   . 4
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حال نظر شما چيست؟ آيا حسين بن علفي شکسفت خفورد يفا      :سؤال

 پيروز شد؟

 بصیرت حسین

از اصفحابش   هفي  يفک  اهل بيتش آمد کفه   ي براي وداع باهنگام امام

 خاصي اباعبداهلل نوبت دوم براي وداع آمفد. امفام   به دليلزنده نبودند. 

روشفن  جاست کفه عظمفت روح اباعبفداهلل    اين ها را جمع کرد.بچه ها وزن

 اول فرمود: شود!مي

 ،«تغطـین بـازارکن  »خودتان را براي بال آمفاده کنيفد.    «استعدوا للبالء»

 را برسرکنيد.  چادرها 

 تفر نگففت،  يک جملفه بفيش   و ها آماده باشد،خواست روح اينامام مي

 ولي بالفاصله فرمود:

ومعذب اعادیکم بـانواع   االعداء، واعلموا ان اهلل حافظکم ومنجیکم من شر

 البالء.

 ايفن سفاعت سفختي و    يقين داشته باشيد که شفما از  اهل بيت من!

 شفما را  ،بدانيد که خداونفد  د.بينيد، ولي هلت نخواهيد ديشدت مي

شما محترمانه به حرم جدتان  دارد، وحفظ و از شر دشمنان نگه مي

بعد، بدبختي دشمنان شماسفت،  ه برخواهيد گشت. و از اين ساعت ب

انفواع  ه همفين دنيفا بف    مطمئن باشيد که خداوند دشمنان شما را در

 مختلف عذاب خواهد کرد. 
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انفد: اباعبفداهلل   نوشته .بيندو آينده را ميشود اباعبداهلل اوضاع معلوم مي

هفا وحفرم   اي را انتخاب کرده بود که نزديفک خيمفه  در حمالت خود نقطه

 ت و ضفد غيفر دشمنان چقدر بيدانست مي که،باشد. به دو منظور: اول اين

 اين مقدار حميت ندارند که الاقفل بگوينفد مفا بفا حسفين      و انديانسان

بفدن   خواست تفا جفان در  ها نشويم. ميطرف هستيم، پس متعرض خيمه

 متعرض خيام نشود. يکس دارد،

تعقيفب   امفام کردند. ولفي  او فرار مي يکرد، از جلوحمله ميوقتي 

 .نگيرند خيام مورد تعرض قرار گشت تابرمي، بلکه کردنمي

ولفي غيفرتش    ؛راضي به رضاي الهي است و شجاع و صبور حسين

 کسي نزديک خيام حفرم او بيايفد.   نده باشد ودهد که زاو اجازه نميه هم ب

 هفا بيفرون نياينفد. و   خيمه از ،ستانده زداده بود که تا  بيت دستوربه اهل

العطفش   آمدنفد و ها بيرون مياين دروغ است که اهل بيت مرتب از خيمه

 1گفتند.مي

شد، ايفن بفود کفه اهفل     ها زياد دور نميخيمه که ازاز اين منظور ديگر

اي را مرکفز قفرار داده بفود کفه     د امام هنوز زنده است. لذا نقطفه بيت بدانن

آن نقطفه   در گشفت و مفي کفه بر هنگفامي   و رسفيد، ها مفي صدايش به آن

 زد:فرياد مي ،ايستادمي

 ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم
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خاطري پيدا  آرامشبيت اهل ،شدکه بلند مي فرياد حسين

  1امام هنوز زنده است. فهميدند کهمي کردند ومي

فرمايفد: تفا مفن    مفي  بيتاهلهايش به امام در آخرين وصيت آري!

ها بمانيد و بيرون نياييد، و مطمئن باشيد کفه بعفد از   زنده هستم در خيمه

مدت اسفارتتان، تخلففي   ر شويد، ولي کوشش کنيد که دمن شما اسير مي

وريفد کفه از اجفر شفما     آزبفان  ه اي باز وظائف شرعيتان نکنيد. مبادا کلمه

 مطمئن باشيد،که اين پايان کار دشمن است.  بکاهد و

 .کنداز هلت حفظ مي و دهدبدانيد که خداوند شما را نجات مي

 نورانیت این کالم را بنگر!

حقيفر   شما اسير خواهيد شد، ولي هليفل و  !بيت مناهلگويد: ها ميبه آن

 نخواهيد شد. اسارت شما هم اسارت عزت است.  

به اطففال گرسفنه    ،رسم صدقهه همين جهت وقتي مردم در کوفه به ب

کننفد  بيفان مفي   .شفود مفانع مفي   دادند، حضرت زينب)سب واسراء نان مي

گفت صدقه بر ما اهفل بيفت   مي گرفت وها ميها را از دست بچهنانايشان 

 ري را تحمل کنند.احرام است. اسير بودند ولي حاضر نشدند خو

                                                 

 .همان .1
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ورزم کفه  گويد: به آن حسيني عشق ميسني مذهب مي الحديدابيابن 

مرگ با عزت مخير شد، و او مرگ با عزت را بر حيات  بين ماندن با هلت و

 1.ترجيح دادننگين 

 

 ةالدنیا سوق االخر 
 

 برنفد و اي سفود مفي  عدهدر آن ري است که ايا بازبر اساس احاديث، دن

ي کفه بفا خفدا معاملفه     بينند؛ در اين ميفان، تنهفا کسفان   قومي خسارت مي

هفاي ابفدي   نعمفت  عمر عزيز خود را بفا بهشفت و  ها آنسود بردند.  کردن،

هر قفدمي کفه در    دهد ونجام ميامن ؤهر عملي که مزيرا  ؛معاوضه کردند

 .هر چند کم باشد ،خردمي آن را خدا وندنويسدارد، ميميراه خدا بر

نجفام  ال صفالح  هم عمف  که هم خوب هستند ورا ي کساناجر  ،خداوند 

بهشفت   ،آخفرت  در و آرامش، در دنيا عزت و ؛ بلکهکنددهند ضايع نميمي

آنان که آخرت را بفه دنيفا   اما  کند.ها عنايت ميقرب الهي را به آن برين و

هفا،  به علت انواع نگرانفي در دنيا  ؛ زيراختند، خسرالدنيا واالخره هستندوفر

و  راحفت هفم محفروم هسفتند    حتي از خواب در اثر حرض و طمع فراوان، 

 شود که از آخرت غافل شوند.  سبب مي دلبستگي شديدشان به دنيا

                                                 

 همان.. 1



  فلسفه عاشورا|    939

آنان که با خدا معامله کردنفد و   بينيم.در واقعه کربال هر دو گروه را مي

هايي که از دنيا نصيبشان نشد مگر قليل و در آخفرت هفم   سود بردند و آن

 عذابي اليم.

 ايم؟    سودي برده ،دنيا ما دراين بازار تجارتآيا راستي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 دوازدهمجلسه 
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 رد؟زنان وکودکان را با خود بُ ،چرا امام  
 

هفا بفه   زيرا آن کند؛تفاوت ميردم عادي با مآسماني مردان ميزان مالک و 

دم عفادي اخفتالف وجفود    مر ها واز طرفي هميشه بين آن .حقيقت واقفند

 واقع شده است. نگرانسطحيها مورد انتقاد داشته و اعمال آن

عفراق گرديفد، جمفاعتي     عازم سففر  آن جمله، روزي که حسين از

تفاريخ حيفات پفدرش     هفا برحفذر داشفتند؛ آن  حضرت را از رفتن به عراق 

ي مفردم کوففه   يوفادادند و از بيميرا تذکر  برادرش حسن و علي

اهلل بفه مفن   : جفدم رسفول  فرمايفد مي گفتند. حضرت حسينيمسخن 

 :  است گفته

 اخرج الی العراق فان اهلل شاء ان یراک قتیال
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 خواهد تو را کشته ببيند. به سوي عراق برو که خدا مي

 فرمود:بري؟ ميها را ميگفتند: چرا زناو ميه ب

 ان اهلل شاء ان یراهن سبایا

 1.ها ببينددور شهر ها را اسير وخدا خواسته آن

مصلحت است، يعنفي   به داند که بردن خاندانش با خودمي حسين

 ؛ها رضاي خدا است، و رضاي حفق هميشفه در مصفلحت اسفت    اسارت اين

 مصلحت يعني کمال فرد و بشريت.

 نان گمنام واقعه کربالاقهرم

هاي واقعه کربال اين بود که از طفل رضفيع تفا شفيخ کبيفر     يکي از ويهگي

تفا   ،علفي اصفغر   ،از کودک شيرخواره و طففل شفش ماهفه    ؛ر داشتندحضو

 با سنين باال. مرداني جليل القدر

نقش زن در کفربال منحصفر بفه حضفرت زينفب)سب نبفود و چنفد        اما 

خفانواده عبفداهلل   از جمله ند. نيز حضور داشت بيتاهلغير از ه خانواده ب

جنگفد تفا   مفي  رود ون ميبه ميداعبداهلل که بن عمير کلبي بود، بعد از اين

آيد و در حفالي  د و به نزد اباعبداهلل مينشوقطع مي هنگامي که انگشتانش

مفادر  : آيا خوب عمفل کفردم؟   ويدگپير خود ميخواند، به مادر که رجز مي

                                                 

 هاي آقاي فاطمي.چهل گفتار ازسخنراني. 1
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رود تفا  مفي  و اوشوم تا تو را کشته نبينم! من از تو راضي نمي !نه گويد:مي

کنند. اين مفادر  به خيام حرم پرتاب مي رند وبُشود. سرش را ميشهيد مي

گويفد: مفا   بوسد و مفي چسباند، ميگيرد و به سينه ميسر پسر خود را مي

گيريم، و سر را به سوي يکفي از  يم، پس نمياهچيزي را که در راه خدا داد

حملفه   ،دارداي را بفر مفي  عمفود خيمفه  . آن گاه کندافراد دشمن پرت مي

 خواند:و رجز مي دکنمي

 انا عجوز سيدي ضعيفه  

 خاويه باليه تحيفه                                              

 من پير زني ضعيفه و ناتوانم، اما تا جان دارم از خاندان فاطمه دفاع مي کنم  

 

چون زنان اهل بيت هم بعد از روز عاشورا 

، حضرت سکينه، حضرت ام کلثوم و ديگر زنان، نقش بسيار حضرت زينب

نان در واقعه زبايد نقش مهم اقعه عاشورا داشتند.از اين رو مهمي در افشاي و

 شود. بيان ترکربال بيش

 اسارت منطق عقل و

امفا   ،چه واقعه کربال را بايد با منطق عشق حفل نمفود   اگر: گفتبزرگي مي

خاندان کامال مواففق اسفت! زيفرا بعفد از      منطق عقل با بردن زن و فرزند و

ترين خدمت را نسبت به مقصد بزرگ ينامام حسخاندان  ،واقعه کربال

 )سب دختر اميرالمؤمنين.ويهه زينبه نجام دادند، با عبداهللهدف ابي و
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 ،به اين معنا که اگر ارزش آن واقعفه را بفه دو قسفمت تقسفيم کنفيم      

اگر زينب  ترديدبينجام شد و اشک قسمت دوم آن با دست زينب)سب بي

 .دشضرت تأمين نميآن ح فده ،خاندانش نبودند و ساير

 غینکاروان مبلّ

 ن بفا لّف بَها يفک کفاروان مُ  بچه ها وبا بردن زن امام حسين ،تقدر حقي

باعفث بيفداري مفردم     نچه سبب شد شفهادت حسفين  آبرد. و خود مي

يزيديان بفه   ساختن و نقل وقايع عاشورا و رسوا گرددف کاروان اسيران بود

بودنفد کفه دو جنبفه     واقعه کربال قلها عامل نزيرا آن؛ وسيله اهل بيت بود

ه شفدن شفهداي   و ديگر چگونه کشفت  ه شدنکشتخبر  اعالم داشت، يکي

اگر زينب)سب در اين سفر نبود و در مدينفه قتفل آن   کربال بود. به راستي 

کفه بنشفيند و بفر مفرگ     توانست بکند جز اينشنيد، چه ميحضرت را مي

تفرين  بزرگ ،ا پس از شهادتهبرادرش گريه کند. اما زينب)سب و ساير زن

 ،دور شفهرها ه هفا بف  و گرداندن آن گرفتناسيري  ند. بهخدمت را انجام داد

وجفود آورد، و   هفا بفه  اميه در دلعداوت را نسبت به بني ترين بغض وبيش

گفت: . هر يک به ديگري ميفراهم ساختهاي بعدي زمينه را براي انقالب

پس چرا يزيد با آنان چنفين عمفل    نيستند؟ ها خاندان پيامبرمگر اين

ديني و نفاق علت ديگري دارد؟ و گذشته از خبر شهادت، جز بي آيا ؟نمود

 ند.رساند مردمبه گوش جنايات و چگونه به شهادت رساندن آن مظلومان را 
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  همین بود هدف حسین

 بفر مفردم آشفکار شفود.     دشفمنان خواست که کفر و نففاق  مي حسين

شفدن  شايد اثفرش از کفربال و کشفته    ،اسيران ديدند اي که مردم ازمنظره

بهتفرين وسفيله بفراي نشفر دعفوت       .به عبفارتي ديگفر،  تر بودنان بيشاجو

همفين اسفارت و سفخنان زينفب      ،اهل بيتو تشيع  شناختن عبداهلل وابي

هاي آتشين او بود که در کوفه و شفام ايفراد گرديفد و    کبري)سب و خطابه

به آن نظفر داشفت.    م مطلبي بود که حسيناين ه .مردم را بيدار نمود

 قول شاعر:ه ب

 

 ؛از لحاظ قسمت ازلي او و برادرش به يک مأموريفت دعفوت شفده انفد    

 محل هر يک جداسفت. حسفين از   فعاليت و چگونگي ،ولي برحسب ظاهر

شهادت و زينب از طريق اسارت، بايفد ايفن مقصفد عفالي و مقفدس را       راه

 1.محقق سازند

 آسمانیمأموریت  اسارت و

مأموريفت آسفماني    ،از کربال تا به امفروز  هنگام خروجبايد ديد اين قافله از 

اميفه و  ايفن قافلفه بطفالن حکومفت بنفي      .است خود را چگونه ايفاء نموده

ظلفم و   ،هاي مهلک آنان به اسالم را إفشا کردنفد، و بفراي هميشفه   ضربت

 تجاوز را محکوم نمودند.
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 بود، حتي دوستانش حضرت را عازم کربال آري! آن روز که حسين

شفما را   گفتنفد: اي پسفر پيفامبر   از بردن خاندان منفع نمودنفد، و مفي   

دسفت  ه هفا را نبفر و بف   بنفابراين آن  ؛کنندکشند و خاندانت را اسير ميمي

 اسيري مسپار.

 شفود مگفر بفا   که مأموريفت آن حضفرت تمفام نمفي    دانستند نميآنان 

اسفت کفه چهفره حقيقفي مفدعيان      ت بياهليعني با اسيري  ؛هااسيري آن

 شود.دروغين خالفت برمال مي

 رساندن ندای مظلومیت

هفا يفک کفاروان خطيفب همفراه بفرده کفه بعفد از         با بردن زن حسين

را بفه مفردم و    شفان ها مفردم را بيفدار کننفد و نفداي مظلوميت    شهادت آن

تفر از شفهادت آن حضفرت نگذشفته     جهانيان برسانند. هنوز چند روز بيش

 او ام از که صداي زينب کبفري)سب در بفازار کوففه بلنفد شفد، و بعفد       بود

امففام و همچنففين  دختففر امففام حسففين   فاطمففه سففپس کلثففوم و

يکي پس از ديگفري بفه خطابفه پرداختنفد و بفا کلمفات        العابدينزين

راه انداختند و موفقيت آن حضرت را قطعفي  ه آتشين خود غوغا و انقالب ب

 نمودند.
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 لمانینظر یک نویسنده آ

اين مرد موفق عالم است، و معناي موفقيت ترين بزرگگويد: حسين او مي

اگفر چفه    که انسان در مقصد خويش توفيق حاصل کند. حسفين  است

 اکشته شد، اما مقصد خود را تأمين نمود، و اين توفيق حاصل نشد مگر بف 

 آتشيني که خاندانش بعد از شهادت او ايراد نمودند.   نها و سخناخطبه

 ها را به لرزه در آورددل ،بیتسخنان کوبنده اهل

 گويد:  مي اول زينب دختر علي

 اتدرون ویلکم ای کبد لمحمد فریتم وای عهد نکستم.

يد و چه عهدي را از ترا شکاف پيغمبر مي دانيد، که جگر آيا

 ؟!شکستيد رسول خدا 

 گويد:  ام کلثوم مي

 سلبقوها ویلکم اتدرون ای دماء سفکتموها وای صبیة

نفاحق  ه هفاي مقدسفي را بف   دانيد چه خونآيا مي !واي برشما

 ؟!ريختيد و چه بانواني را اسير نموديد

  جمعي که پاس محملشان داشت جبرئيل
 ري و محمل، شتر سواراعمگشتند بي 
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 حسن مثني فرزند امام حسفن مجتبفي   همسر حسين باز فاطمه دختر

 گويد:مي

 ةطاغينا منکم و اية نفس نزعفت الفي قتالنفا ام بايف    ويل لکم اتدرون اية يد 

 جل مشيتم الينا...رِ

کدام دست ما را با دانيد که آيا مي !واي بر شما اي اهل کوفه

 با کفدام پفاي بفه جنفگ و     و قرار داديد، شمشير نشان نيزه و

هاي شما از قلب هاي شما خشن وهمانا دل ؟محاربه ما آمديد

 سفياه و  ،هاي شما بر اثر گنفاه قلببهره است.)دانش بي علم و

 ريد.باعلم ند سخت شده و

 فرمايد:مي امام زين العابدين و

اهلل اذا یقـول لکـم قتلـتم عترتـی و     بایة عین تنظرون الی رسول 

 انهکتم حرمتی فلستم من امتی.

کنيد، موقعي کفه  را نظر مي پيغمبر ،اي مردم باکدام چشم

ه حرمت دريديد، و ديگفر از  پرد بگويد فرزندان مرا کشتيد، و

 شما از شمار مسلمانان خارج شديد. امت من نيستيد. و

 س( حامی والیت)زینب

بفود، و حتفي    شده مادهآاما قهرمان کربال زينب کبري)سب براي اين سفر 

، پذيرفتن کندري ميااز او خواستگ "عبداهلل بن جعفر"وقتي پسر عمويش 

خواسفت مسفافرتي    گفاه حسفين  کفه هر  ددانمين ايرا مشروط به  نآ
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عبداهلل ممانعفت نکنفد. و عقفد ازدواج بفر ايفن       برود واو برود، زينب همراه 

در ايفن سففر از مدينفه بفا      زينفب به همين سفبب،   شرط، برگزار شد.

بفانوان بفود،    همراه بود، و در واقع سرپرست کودکان و برادرش حسين

 ضت عاشورا کمک کرد.نه و تا آخرين حد توان در اين سفر، به برادر و

او حفامي  اين اسفت کفه   ترين وظيفه و عظمت زينب کبرا)سب اما مهم

بود يگانه حامي او بود، و بعفد  زنده  واليت بود. تا وقتي برادرش حسين

سرپرستي و حمايت کفرد و در چنفدين    حجت خدا امام سجاد از ،از او

کرد، و ايفن چنفين    او را به قتل برسانند و خود را سپر اواجازه نداد مورد، 

 درس حمايت از مقام رهبري اسالمي را به جهانيان آموخت.  

کاشته شد، بفا   دست مبارک رسول خداه اسالم ببه هر حال، نهال 

بيفت بفه ثمفر رسفيد.    ري اهفل اري شفد، و بفا ففداک   اآبيف  خون حسين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 سیزدهمجلسه 
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، خود را به مَهلکه انداختفه و اقفدام او   کنند: امام حسيني ادعا ميبعض

دست خود بفه  ه خود را ب «وال تلقوا بایدیکم الی التهلُکه»مخالف آيه مبارکه 

 است! هالکت نيفکنيد

در ، توجهي عمدي يا غير عمدي بفه آيفات بسفيار ديگفر    با بياين عده 

 .کنندمي هه پراکنيشبمنکر،  مورد جهاد و امر به معروف و نهي از

 فرمايد:سوره بقره است که مي 195اين آيه 

 اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ وَأَحْسِنُوا  إِنَّاللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ  وَأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ 

ن کنيد و ]با ترک اين کار پسنديده، يفا هزينفه کفرد    و در راه خدا انفاق

نيکى کنيد که يقينا   هالکت نيندازيد، و مال در راه نامشروع[ خود را به

  خدا نيکوکاران را دوست دارد
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گونفه  آيه مذکور، مربوط به جهاد با جان نيست، بلکه همان بايد گفت: 

در دهد مربوط به انفاق است. منظور ايفن اسفت کفه    که آغاز آيه نشان مي

آيفد، و يفا در انففاق اففراط     پيش مفي هالکت اجتماعي  ،انفاقصورت ترک 

 .درمانده شويد اين صورت، خودتان تهيدست و نکنيد که در

در انففاق را کفه موجفب هالکفت      "افراط و تفريط"آيه فوق  ،بنابراين 

 به جهاد با جان ندارد. رياشود نهي کرده است، و کمي

 دست آوريفم، جنفگ و جهفاد   ه ب "اي کليقاعده"فرض اگر از آن، به  و

يعني با عزت جنگيفدن و کشفته    ،ر راه اعالي کلمه توحيد و ابطال باطلد

بلکه عزت و کرامت است. پس اين کشفته   ،شدن در راه خدا هالکت نيست

   1شدن، خود را به هالکت انداختن نيست.

دال بر اين است کفه آدمفي    «وال تلقوا بایدیکم الی التهلکه»و گفته اند: 

کفه انسفان بفه خطفر     طر نيندازد. پفس ايفن  بدون دليل موجّه خود را به خ

بيفتد گاهي حتي ضرورت دارد، ولي مهم اين است کفه آيفا آنچفه بفرايش     

 ؟!شود، ارزش خطرپذيري را داردتحمل خطر مي

 شود؟حال با توجه به آيات و احاديث چند سؤال مطرح مي
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 9رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ا  بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتً وَلَا تَحْسَبَنَّ

که در راه خدا کشته شدند مردگاننفد، بلکفه    آنان يدهرگز گمان مبر

 د شونمى اند و نزد پروردگارشان روزى دادهزنده

را  آنفان کفه خداونفد    ،آيا شهادت در راه خدا هالکت است يا سفعادت  

خبفر   بفر ايشفان   رزقي مستمرداند، بلکه از يک زندگي معنوي و مرده نمي

 ؟!دهدمي

گويد: اگر دين خدا جفز بفا کشفتن مفن پفا بفر جفا        ميکه  حسين

 !ا اين هالکت است؟آي ،ها مرا در برگيريدپس اي شمشير ،ماندنمي

هفا  نامعامله با خدا که خريدار ج دربارهسوره توبه  111آيه  با توجه به

 هاي مؤمنين است و وعده بهشت داده است.مال و

آيا کسي که عزيزترين متفاع خفود، يعنفي جفانش را بفا خفدا معاملفه        

 است؟انداخته هالکت  خود را بهکند، مي

براي اسالم بود؛ بايد يا اسالم  شدن حسينکه کشتهنکته ديگر اين

مهفم اسفت ولفي اسفالم      . جان امفام حسفين  فدا شود و يا حسين

کنفد. بنفابراين   مفي  تر است و بديهي است که مهم، خود را فداي اهفم مهم

کفه دچفار سفختي و شفهادت و     توان بر قيام آن بزرگوار بفه سفبب آن  نمي

 اسارت اهل بيت شده، ايراد وارد کرد.
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که جهاد و شفهادت در نظفر مفردم چفه مفهفومي دارد.      نکته ديگر اين

داننفد، کشفته شفدن    را کمفال مفي  هايي که دنيا و خوراک و پوشاک آنآن

دهنفد. امفا   هفا را از دسفت مفي   بدين وسفيله آن  برايشان هالکت است؛زيرا

داننفد،  کساني که کشته شدن را راهي براي تقرب به خداوند عزّوجفل مفي  

ها هالکت نيست بلکه عين زندگي است. همان طفور  جهاد نه تنها براي آن

 آل عمران به اين واقعيت اشاره شده است. 139که درآيه 

 رفت؟ بزرگی مقابله لشکر اندک بهبا جمعی  حسین راچ

 

الهي غيفر از ميزانفي اسفت     يايميزان کار اول تر گفته شد،همان طور که پيش

. جهادگران کربال از نظر تعداد انفدک و  سنجندکه ديگران مطالب را با آن مي

انتهفا و وجفداني   ، اما در عين حال داراي عظمفت و شفرافت بفي   محدود بودند

تفوان  ان حقيقفت آموختنفد کفه مفي    ها اين درس را به پويندگبيدار بودند. آن

خداوند و حدود او را در هر شرائطي هر چند با ياران کم،حمايت کفرد؛ ماننفد   

 اصحاب کهف که به رغم اندک بودنشان، دستگاه ظلم زمانشان را رسوا کردند.

و نيز مسلمانان در جنگ بدر با سيصد و سيزده نفر، شفعار و قفدرت ال   

تفوان  تنها نميقريش آشکار ساختند. بنابراين نه اله اال اهلل را در برابر سران

تفرين  ايراد گرفت بلکفه بايفد آن را از مهفم    بر قليل بودن ياران حسين

هاي سايرين دانست که ديگفران  با روش هاي عملکرد ائمه اطهارتفاوت

 ، امفا امفام حسفين   داننفد خود را مقيد به تجهيزات و نفرات انساني مي
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دانفد. ديگفران قفدرت را در داشفتن     ي خفدايي مفي  خود را مقيد بفه نيفرو  

قدرت را در پيفروي از حفق    ، اما امام حسيندانندمي لشکرهاي فراوان

 ، اما حسفين دانندداند. ديگران مردم را براي خود تجهيز و سپر ميمي

 داند.خود و کشته شدن و اسارت اهل بيتش را تجهيز و سپر مردم مي

تفرين  ، اعالم نمود کفه بفا کفم   ن اندک خودبا يارا آري! امام حسين

 1هاي ايماني دفاع و حمايت کرد.توان از حقيقت و آرمانامکانات هم مي

ها شد، مگر روزي که جدش ابراهيم خليل عازم شکستن بتبه راستي 

به هفزاران   ها را شکست وي بتيسالح و لشکري تهيه کرده بود؟ يا به تنها

 نفر جمعيت گفت:    

 9ما تعبدون من دون اهلل افال تعقلوناف لکم ول

)بيففزاري از شففماب و بففر آن چففه غيففر از خففدا   اف بففر شففما 

 انديشيد؟پرستيد، پس چرا نميمي

 با کمال رشادت در آتش رفت. ،ي هم که فرمان سوزاندن او صادر شدو هنگام

جمعيفت و   ،با فرعونپيش از آغاز مبارزه که موسي کليم  هنگاميمگر 

ي مقابل فرعون و دسفتگاه عظفيم او   يتنهاکه بهنمود؟ يا اين اي تهيهاسلحه

 ايستاد و گفت:  

                                                 

 اوصاف المجاهدين، تحليلي بر وقايع و شبهات کربال.. 1

 .37سوره انبياء، آيه  . 4
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 انت الضال المضل

 گمراه و گمراه کننده هستي. وت 

پيفرو  )سب و خديجه جز علي ،در آغاز دعوت پيغمبرخدا مگر و

 ديگري داشت؟ با اين حال ايستادگي کرد

طفرز   ري دارد. واساسا  مکتب انبيا و رجال الهي ميزان و مقياس ديگف  

 1غير از مردم عادي است.ه ها بفکر و مأموريت آن

                                                 

 خورشيد انقالب )با اندکي تصرفب.. 1
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 ؟ ادسی هزار لشکر فرست اندکای عده چرا دشمن برای مبارزه با
و غوغفا  انقفالب  ايفن همفه   مانند تاريخ شفيعه   ،هاي جهانملت يک ازهي 

 گويفد کفه بفا وجفود فشفار و     ندارد. تاريخ شيعه از مردان بزرگي سخن مي

خفقان شديد، براي اعالي کلمه حق تفا پفاي جفان پفيش رفتنفد. مفردان       

اي را در تاريخ شيعه گشودند که عبفرت  ي با جانبازي خود، صفحهيعاشورا

 .موجب شدجهانيان را  يشگفت و

يفک   سته دقت و تأمل اسفت. در هاي مختلف، شايتاريخ کربال از جنبه

انفد، کفه هفي     يکديگر قرار گرفتفه  يزرع، دو دسته از افراد در برابربيابان لم

ي، هفاي جهفان  در تاريخ جنگ. ها نيستدر ميان آن تعدادتناسبي از لحاظ 

لشفکر  تفن، و  169تفا   74ي از لشکررا ندارد که يک طرف  اي وجودنمونه

 ند.  باش هکر کرده 1نفر رهزا61هزار تا 14از  را طرف مقابل

                                                 

 .314تا 311،   1. سوگنامه آل محمد به نقل از اعيان الشيعه، ج162ب،   خورشيد انقال. 1
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، سفي  نفدک ا عفده ايفن  شود: چرا دشمن براي مقابله با حال سؤال مي

 فرستد؟هزار لشکر مي

دانسفت طفرف مقابفل    خفوبي مفي  ه که حفاکم کوففه بف   است  نايعلت 

 داراي چه شخصيتي است. کيست، و حسين بن علي

 فرق دو لشکر

 يمان و اخال  و هدف بود.ا فرق دو لشکر، در

کوفه بفه ايفن سفرزمين     هاي اميرس و وعدهنفي ار انبوه را هوآن لشک

هم به سوي کوفه شتافتند، تا جفوائز خفود را    در پايان کارها آنآورده بود. 

 .از اميرشان بگيرند و کامياب شوند

زدن آتفش  ،نکردنفد، از قتفل و غفارت    خفودداري از هي  جنايتي اينان 

 !وچک نگذشتندگوش دختري ک ها و حتي از گوشواره برخيمه

آنان حتفي در   1.عمر سعد دستور داد سر از بدن همه شهدا جدا کردند

خواسفت کفه   بردن سرهاي شهيدان باهم اختالف داشتند و هر قبيلفه مفي  

و پفاداش جنايفت خفودش را درياففت     سرها را نزد حاکم کوفه ببفرد   د،وخ

 گان را بفين شفد هلذا عمرسعد راه حل را چنين ديد که سرهاي کشفت کند. 

                                                 

علفي   ؛ زيفرا امفام حسفين   همه سرهاي شهدا بريده شد جز دو سر،يکي سر علي اصفغر . 1

اصففغر را دفففن کففرد،دوم سففر حففربن يزيففد ريففاحي کففه خويشففان او مففانع شففدند سففرش بريففده  

 .  613گردد.سوگنامه آل محمد
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تعفدادي از سفرهاي شفهيدان را بفراي ابفن      قبيله قبائل تقسيم کند، و هر 

 د.کنزياد، به کوفه ببرد و جايزه خود را دريافت 

 سرحسین خولی و

 گويد:مي برد ورا نزد ابن زياد مي خولي سر مقدس حسين

  امأل رکابي فضة و ههبا 
انففي قتلففت السففيد    

وخيرهم مفن يفذکرون    المحجبا

 نسبا

 
ت خيرالنفاس امفا    قتل 

  وابا 

بزرگفوار را   زيفرا مفن آقفاي ارجمنفد و     ؛از نقره وطال کفن  رکاب مرا پر

هفا از  نامن بهتفرين انسف   .است نسب از همه، برتر ي که دريآن آقا ؛کشتم

 .مادر را کشتم جهت پدر و

بود، براي ابن زياد  اين سخن در مالء عام که تعريف از امام حسين

چفرا او   ،ها بودنابهترين انس لي گفت: اگر دانستي که اوناگوار آمد و به خو

 1را کشتي؟ سوگند به خدا چيزي به تو نخواهم داد.

 لشکريان طرف مقابل بود.شخصيت  اي ازاين شمه

يمفان بفه خفدا و عشفق بفه      ا فقطرا  اندکاما لشکر دوم: اين جمعيت 

امام زمانشفان،  ند در رکاب شتانتظار داها آنبود. گرد آورده  عبداهللابي

                                                 

 .  ،617حمدسوگنامه آل م. 1
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هرچفه زودتفر جفايزه خفود را از دسفت رسفول        و دننوشف ب شربت شهادت

   .زهرا)سب دريافت کنندفاطمه و دخترش  خدا

 اين جمعيت اندک به مصداق

  9اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ

السفالم[  خدا ]قرآن و اهفل بيفت علفيهم    و همگى به ريسمان

 .و پراکنده و گروه گروه نشويد چنگ زنيد،

چنفگ زدنفد و در پرتفو    ب ريسمان محکم ايمان و اخفال  )ريسمان الهي ه ب

 برقرار بود. ها و حسيناي از الفت و عشق بين آنواليت و تقوي، رشته

د، رکف وقتي از صفحراي کفربال گفذر     اميرالمؤمنينبا توجه به اين واقعيت 

 د:ودرباره زمين و شهداي کربال فرم

 مصارع عشاق لم یسبقهم احد قبلهم وال یلحق بهم احد من بعدهم.

 رسد.نمي پاي عاشقان حسينه هي  کس ب

 گويد:  و توماس کاراليل چه زيبا مي

گيريم ايفن اسفت کفه حسفين و     بهترين درسي که از تراژدي کربال مي

ها با عمل خود روشن کردنفد کفه   يارانش ايمان استوار به خدا داشتند، آن

شفود، اهميفت نفدارد و    ق عددي در جايي که حق با باطفل روبفرو مفي   تفو

 پيروزي حسين با وجود اقليتي که داشت، باعث شگفتي من است.
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 مژده بزرگ درحدیثی زیبا

م و آن بشفارتي از  يرسانپايان ميه اين مجموعه را با تبرک از حديثي زيبا ب

 ند:فرمايمي است که به شيعيان و پيروان واليت امام صادق

فدعا کل قوم الی مـن یتولونـه    ةاالتحمدون اهلل اذا کان یوم القیام

اهلل، و فزعتم الینا، فالی این ترون یذهب بکم؟ الی فدعانا الی رسول

 9قالها ثالثة. ة،ورب الکعب ةالجن

 و هنگامي که روز قيامت شفود.  کنيد،آيا شما حمد خدا را نمي

 را قبفول کفرده و   گروهي را به کسي کفه واليفت او   خداوند هر

 د. ما را همراه پيامبر و شما را همراه ما. نخوانمي باشد پذيرفته

 برند؟کنيد در اين حال شما را به کجا ميفکر مي

 سوي بهشت، سه بار تکرار کرد. به به خداي کعبه

 

                                                 

 .221ها آموخت،   به انسان درسي که حسين. 1
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 نهج البالغه

 شيخ عباس قمي              علما ، تاريخ خلفا والمنتهي هتتم

محمد محمدي                سوگنامه آل محمد

 ريااشته

 اي  محمد باقر کمره ترجمه نفس المهموم در کربال چه گذشت،

 شيخ عباس قمي    نفس المهموم  

 مرتضي مطهري    حماسه حسيني

 شهباز آزاد مهر    متاريخ مصور اسال

 سيد ابو القاسم دهکردي اصفهاني                   منبر الوسيله 

 واعظ محترم آقاي فاطمي           هاي فاطمي چهل گفتار از سخنراني

 محمدي محمدي    خورشيد انقالب 

 محمد طاهر انصاري    اوصاف المجاهدين
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 ، فطرس پرتو والیت

 عرفانی پخش کتب مذهبی، اخالقی و

 

هفا  جهيز کتابخانهتها و ادارات و ها، همکاري با ارگاننمايشگاه آماده برگزاري

 با تخفيف مناسب

 برخي از آثار:

 خورشيد علقمه؛ آداب و زيارت امام حسين و مدح و رثاي آن حضرتف 

 الن؛ خاطرات و حکايات از زندگي علما و عرفادصاحب ف

 ن بر امام حسينتللحسين؛ ثواب و فضيلت گريس ءالبکا ف

 منبر و روضه در رثاي شهداي کربال 74مجلس در عزاي مظلوم؛  74ف 

 معصوم 12بهار آل ياسين؛ مجموعه سرودهاي ف 

 هاي ورزشي جهت کنترل و بهبود ديابتف ورزشکاران ديابتي؛ دستورالعمل

 سيره ائمه اطهار؛ انديشه و رفتار ائمه در برخورد با مخالفان ف

 و زيارات؛ نمازها، دعاهاي مستحبي و ادعيه معتبر گنجينه ادعيه ف

 مهماني خدا؛ اعمال و دعاهاي مخصو  ماه مبارک ف

 اي از ادعيه و زيارات و اعمال مستحبي)سلفونبف ارتباط با خدا؛ مجموعه

 المهدي؛ مجموعه دعاهاي وارده از امام مهديصحيفهف 

 جزيره خضرا؛ تحقيقي پيرامون مثلث برموداف 

 

 77رس قم، خیابان صفائیه، کوچه ممتاز، پالک پخش فط
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 کتاب های منتشر شده از سوی انتشارات سیدعلی زاده
 

          مهندس علیرضا فالحساختارشناسي دفاعي و موفولوژي ارگ ميبد 

    س علیرضا فالحمهند              ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد 

 سواالت طبقه بندی شده ریاضیات پنجم دبستان        مژگان رسولیان 

     زهرا ابوشهاب             روش ها و تکنيک هاي مديريت انرژي هاي نو 

 سایه چین سایه ها )قطعه های ادبی(                        سپیده کریمی 

                            دکتر علی اکبر عیوقی   خالصه مطالب پزشکی 

 Which word                                                  رضا رضایی 

 صعود تا مدیریت                                                ساناز کرمی 

 آدم برفی                                                          سمیه نیکجو 

       علی اکبر یزدانی                                               هفت طنز 

 اسارت                                                 دکتر علی اکبر عیوقی 

 راه سعادت                                     طاهره السادات زرگرمرادی 

  امیرترقی نژاد -تاریخ مطبوعات در ایران      سیداحمد سیدعلی زاده 

 

 442یزد: خیابان فرخی، پاساژ پخش و فروش انتشارات سیدعلی زاده، 

  2242 122 2232 -2227 217 7772همراه:       733 2221تلفن: 
gmail:seyedalizade@gmail.com 
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